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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΤΙΣΙΣ 

Σκοπός του συστήματος ΚΤΙΣΙΣ είναι η
καταγραφή, η διαχείριση του συνόλου της
επιστημονικής παραγωγής του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου και η διάδοση της
στον παγκόσμιο ιστό.



Εφαρμογή Πολιτικών

• Το 2012 εγκρίθηκε η Πολιτική Διαχείρισης του Ιδρυματικού Καταθετηρίου ΚΤΙΣΙΣ
• To 2017 H Σύγκλητος αποφάσισε ότι η δημιουργία λογαριασμού ORCID είναι 

υποχρεωτική για όλα τα μέλη ΔΕΠ
• Τον Ιούλιο 2019 Η Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας μετά από εισήγηση της ΒΤΠ 

συνέδεσε την χρηματοδότηση της ερευνητικής δραστηριότητας με τη δημιουργία 
ORCID και σύνδεση του με τη ΒΤΠ

• Τον Ιούλιο 2019  Η Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας υιοθέτησε την εισήγηση της 
ΒΤΠ για την εισαγωγή του συνόλου των δραστηριοτήτων της ερευνητικής 
δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ στο ΚΤΙΣΙΣ 

• Τον Ιούλιο του 2019 με απόφαση της Συγκλητικής Επιτροπής Ποιότητας 
υιοθετήθηκε η εισήγηση της ΒΤΠΚ για την ανάγκη υποβολής του Ετήσιου Δελτίου 
Καταγραφής Δραστηριοτήτων (Annual Academic Staff Portfolio)

• Το Φεβρουάριου 2021 η Σύγκλητος έγκρινε  την εισήγηση της 84ης συνεδρίας της 
Συγκλητικής Επιτροπής Έρευνας και Καινοτομίας, για την Πολιτική 
Χρηματοδότησης της Ερευνητικής Δραστηριότητας



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Κριτήρια Βασικής Κατανομής 

1. Επικαιροποίηση του ακαδημαϊκού προφίλ (Researcher Portfolio) στο ΚΤΙΣΙΣ 
με την εισαγωγή τουλάχιστον μιας δραστηριότητας η οποία να αφορά την 
τελευταία τριετία. 

2. Η δημοσίευση σε ένα περιοδικό ή συνέδριο με κριτές επίσης την τελευταία 
τριετία.

.

Κατανομή μέλη ΔΕΠ = Βασική κατανομή + Μοριοδότηση Διακεκριμένης Δραστηριότητας  



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Κριτήρια Μοριοδότησης Διακεκριμένης Δραστηριότητας  

1. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου ή άλλου έργου που σχετίζεται με έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για τη Σχολή Καλών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών : Διάκριση/Βράβευση συμμετοχής σε αναγνωρισμένη εθνική ή/και διεθνή δραστηριότητα (συνέδρια, έκθεση, 
φεστιβάλ, biennale)

2. Σημαντικό h-index συγκριτικά με άλλα μέλη ΔΕΠ του ίδιου τμήματος βάσει του Google Scholar.

3. Ύψος χρηματοδότησης από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα συγκριτικά με άλλα μέλη ΔΕΠ 
του τμήματος.

4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Για τη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: 
Συμμετοχή σε συνέδρια, έκθεση, φεστιβάλ, Biennale

5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης. Τουλάχιστο μια δημοσίευση στα κορυφαία δέκα περιοδικά σε κάθε γνωστικό 
αντικείμενο βάσει του h-index των περιοδικών στη  Scimago Journal Rank σε επίπεδο θεματικής περιοχής.  

6. Προσκεκλημένες ομιλίες/συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια/εκθέσεις/φεστιβάλ 

7. Προεδρία οργανωτικής επιτροπής διεθνούς συνεδρίου/έκθεσης/φεστιβάλ

8. Συμμετοχή σε επιτροπές διεθνών συνεδρίων/εκθέσεων/φεστιβάλ 

9. Συντακτικά καθήκοντα σε επιστημονικά περιοδικά ή/και καθήκοντα κριτή σε επιστημονικά περιοδικά 

10. Κύρια επίβλεψη επιτυχούς ολοκλήρωσης διδακτορικών διατριβών 



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

• Common European Research 
Information Format (CERIF)

• Οντότητες  Συστήματος
• Προφίλ Ερευνητή
• Ακαδημαϊκό Χαρτοφυλάκιο  



ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

•Δημοσιεύσε ις

•Ερευνητ ικά Έργα

•Ακαδημαϊκό Χαρτοφυλάκιο

•Βιογραφικό

•Βιβλιομε τρικέ ς  με τρήσε ις

•Δίκτυο Συνε ργατώ ν

•Στατ ιστ ικά

•Ψηφιακά αναγνω ριστ ικά (Scopus , WoS, 

ORCID, Google Scholar)



ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΕΥΝΗΤΗ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ακαδημαϊκό Χαρτοφυλάκιο

•Λίστα Μαθημάτω ν

•Βραβε ία

•Μέλος  σε  επιτροπές

•Συμμετοχή σε  εκδηλώ σε ις

•Προσκε κλημένος  Ομιλητής  

•Συμμετοχή σε  κριτ ικέ ς  επιτροπές  (editorial 

boards )

•Συμμε τοχή σε  οργανισμούς  /  κοινότητε ς

•Παραστάσε ις  

•Αξιολόγηση (Review) 

•Εκπαιδε υτ ικά σε μινάρια



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Οντότητες

•Προφίλ Ερε υνητή

•Ερευνητ ικά Έργα

•Πε ριοδικό

•Οργανισμούς  (Affiliation)



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οντότητες

•Προφίλ Ερε υνητή

•Φορέ ας  Χρηματοδότησης  Έργου

•Επιστημονικέ ς  Δημοσιε ύσε ις



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

• Εφαρμογή Πολιτικών

• Βελτίωση ποιότητας μεταδεδομενων
 Ακαδημαϊκή χρονιά
 Οργανισμός Συγγραφέων (Affiliation)
 Θεματικές Κατηγορίες
 Τύπος Δημοσίευσης (Ανοικτής Πρόσβασης, Συνδρομητική, Υβριδική)
 Είδος Δημοσίευσης (Επιστημονικά περιοδικά με κριτές, χωρίς κριτές)
 Χώρα των Συγγραφέων
 Τίτλος περιοδικού
 Τίτλος συνεδρίου

• Παραμετροποίηση λειτουργιών συστήματος
 Αυτόματη αναγνώριση συγγραφέα
 Βελτίωση πεδίων εισαγωγής δεδομένων και δημιουργία εξειδικευμένων κατηγοριών



ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

• Εκπαίδευση ακαδημαϊκών μελών

 Δημιουργία οδηγού Διαχείρισης Ακαδημαϊκού Χαρτοφυλακίου

 Πραγματοποίηση εννέα διαδικτυακών σεμιναρίων  

• Συνεχής επικαιροποίηση και έλεγχος των δεδομένων του συστήματος (προφίλς, 
οντοτήτων) 

• Αυτοματοποίηση διαδικασίας εισαγωγής επιστημονικών δημοσιεύσεων 

.



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Στήριξη του συστήματος από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και 
εφαρμογή πολιτικών

• Ολιστική καταγραφή της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου

• Αυτοματοποίηση εισαγωγής δημοσιεύσεων στο σύστημα

.



Σας ευχαριστούμε

.


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

