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Η μεθοδολογία της QS World University Rankings 
 

         
 
Στη μεθοδολογία της QS για τα επιμέρους επιστημονικά πεδία  χρησιμοποιούνται τέσσερις 
επιμέρους δείκτες: 
 
• Ακαδημαϊκή έρευνα ερωτηματολογίων. Πρόκειται για το περισσότερο 
αμφισβητούμενο κριτήριο της QS. Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιούνται ακαδημαϊκοί 
διαφόρων ειδικοτήτων και ερωτώνται για τα κατά τη γνώμη τους 30 καλύτερα 
πανεπιστήμια, χωρίς να μπορούν να επιλέξουν το δικό τους. Στην έρευνα του 2018 
χρησιμοποιήθηκαν 170.000 ερωτηματολόγια από ακαδημαϊκούς που προέρχονται από 
περισσότερες από 60 χώρες. Χρησιμοποιήθηκαν και ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν 
από προηγούμενα χρόνια, καθώς θεωρήθηκε ότι η γνώμη των ακαδημαϊκών δεν αλλάζει 
εύκολα μέσα σε μερικά χρόνια. Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το 
επιστημονικό πεδίο από 40% (science, technology) έως 90% (humanities). 
 
• Έρευνα ερωτηματολογίων εργοδοτών. Πρόκειται για ίδιου τύπου με την 
προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, μόνο που απευθύνεται σε δείγμα εργοδοτών των 
αποφοίτων των Πανεπιστημίων. Στην έρευνα του 2018 χρησιμοποιήθηκαν 158.000 
ερωτηματολόγια. Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι αντανακλά την ποιότητα διδασκαλίας των 
Πανεπιστημίων. Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό 
πεδίο από 5% (Philosophy) έως 30% (Languages, Engineering, Accounting & Finance, Law). 
 
• Αριθμός ετερο-αναφορών ανά εργασία. Η QS χρησιμοποιεί τα δεδομένα της 
βάσης Scopus. Αθροίζεται ο συνολικός αριθμός ετερο-αναφορών σε εργασίες της 
τελευταίας πενταετίας που συνεγράφησαν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου πάνω στον 
συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και διαιρούνται με τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό 
εργασιών. Ο τομέας μιας εργασίας δεν καθορίζεται από το Τμήμα από το οποίο 
προέρχονται οι συγγραφείς, αλλά από τον κύριο επιστημονικό τομέα των περιοδικών στα 
οποία έχουν δημοσιευτεί οι εργασίες, ο οποίος καθορίζεται από τον κωδικό ASJC (All 
Science Journal Classification). Τα διεπιστημονικά περιοδικά δεν συμπεριλαμβάνονται. Το 
βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 0% (Art & 
Design, Classics) έως 30% (Dentistry, Nursing, Veterinary). 
 
• H-index. Αυτό το κριτήριο αφορά στο γνωστό μας h-index, αλλά προσαρμοσμένο σε 
ομάδες εργασιών. Συγκεκριμένα, προσμετράται ο αριθμός ετερο-αναφορών για κάθε 



εργασία του ιδρύματος πάνω στον συγκεκριμένο τομέα και ο αριθμός h-index υποδηλώνει 
ότι h εργασίες έχουν πάνω από h αναφορές. Χρησιμοποιούνται 2 δείκτες, το h1 που αφορά 
τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ανήκουσες σε συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και 
το h2 που αφορά τις εργασίες που χαρακτηρίζονται ως ανήκουσες MONO σε συγκεκριμένο 
επιστημονικό τομέα. Οι δύο δείκτες συναθροίζονται (μέσος όρος) με βάρος διπλάσιο στον 
h2. Το βάρος του κριτηρίου αυτού ποικίλλει ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο από 0% (Art 
& Design, Classics, English, Languages, Performing Arts, Hospitality, Social Policy) έως 30% 
(Dentistry, Nursing, Veterinary). 
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