Ερευνητική αξιολόγηση Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων 2014
Η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της διεξαγωγής υψηλού επιπέδου πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας είναι από τους βασικούς ακαδημαϊκούς στόχους των Πανεπιστημίων
σε όλο τον κόσμο. Οι επιστημονικές εργασίες συνιστούν τον πιο έγκυρο τρόπο διάδοσης
και αξιολόγησης της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης. Το Τμήμα Διαχείρισης
Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (ΤΔΠΦΠ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα που
διεξάγεται από τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού του προσωπικού (ΔΕΠ), καθώς η
ερευνητική δραστηριότητα είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική και εν γένει ακαδημαϊκή
ποιότητα, καθώς και με τη μεταφορά του σύγχρονου επιστημονικού γίγνεσθαι στις
αίθουσες διδασκαλίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα διενεργεί ετήσια απογραφή του παραγόμενου ερευνητικού
έργου από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού του προσωπικού (μέλη ΔΕΠ) με έμφαση
στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Ο συντελεστής απήχησης του κάθε
περιοδικού (I.F.) όπου δημοσιεύουν τα μέλη ΔΕΠ, ο αριθμός των αναφορών του
ερευνητικού έργου του Τμήματός μας από άλλους ερευνητές (ετεροαναφορές), καθώς και ο
παράγοντας h (αριθμός των δημοσιεύσεων που έχουν τις περισσότερες ετεροαναφορές και
αριθμός των ετεροαναφορών τους) συνιστούν τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης της
ποιότητας του ερευνητικού έργου. Ο αριθμός των ετεροαναφορών και ο h index που
παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο είναι οι ελάχιστοι, καθώς δεν ελήφθησαν υπ΄ όψη
ετεροαναφορές εκτός του συστήματος SCOPUS ή παλαιότερες του 1996, για λόγους
ομοιομορφίας των αποτελεσμάτων.
Παραγωγή ερευνητικού έργου
Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ιδρύθηκε το 1998. Το 1999
προσελήφθησαν τα πρώτα πέντε μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στο Αγρίνιο
(ΔΕΠ). Από τότε, το Τμήμα συνεχώς μεγαλώνει και σήμερα αριθμεί 20 μέλη ΔΕΠ.
Συγχρόνως αυξάνει και η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος, όπως γίνεται φανερό
από τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, αριθμώντας
746 δημοσιεύσεις συνολικά, εκ των οποίων 67 δημοσιεύσεις παρήχθησαν το 2014. Η Εικόνα
1 απεικονίζει γραφικά τον αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με
κριτές, επισημαίνοντας τις δημοσιεύσεις με συντελεστή απήχησης (I.F). Κατά το διάστημα
2000 ως 2014, ο μέσος αριθμός δημοσιεύσεων ανά άτομο ανά έτος είναι 3,00, ενώ για το
έτος 2014 ο μέσος αριθμός δημοσιεύσεων ανά άτομο ήταν 3,52. Η Εικόνα 2 παρουσιάζει την
τάση του ρυθμού παραγωγής ερευνητικού έργου ανά μέλος ΔΕΠ.
Η μεγάλη ερευνητική παραγωγικότητα δεν είναι μόνο απόρροια της αύξησης των μελών
ΔΕΠ στο Τμήμα, αλλά και της έντονης ερευνητικής προσπάθειας του κάθε μέλους ΔΕΠ. Ο
ετήσιος ρυθμός παραγωγής ερευνητικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές ανά
μέλος ΔΕΠ αυξήθηκε από 2,60 άρθρα/ΔΕΠ το έτος 2000 σε 3,52 το έτος 2014.
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Εικόνα 1: Αριθμός δημοσιεύσεων (publications) σε διεθνή περιοδικά με κριτές και
δημοσιεύσεις με συντελεστή απήχησης (publications ISI) που παρήχθησαν από τα μέλη ΔΕΠ
από το χρόνο διορισμού τους στο ΤΔΠΦΠ.
Ποιότητα ερευνητικού έργου
Ο αριθμός των ετεροαναφορών λαμβάνοντας υπόψη τη βάση δεδομένων SCOPUS για όλες
τις δημοσιεύσεις που παρήχθησαν εντός του ΤΔΠΦΠ ξεπερνά τις 12000 ετεροαναφορές. Ο
αριθμός των ετεροαναφορών με βάση το σύστημα SCOPUS ανά δημοσίευση (paper) είναι 13
ετεροαναφορές /δημοσίευση. Επίσης, τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν σημαντικότατο
ρόλο στην παραγωγή των άνω δημοσιεύσεων, καθώς διατηρούν το ρόλο του corresponding
author στο 60% των παραγόμενων δημοσιεύσεων.
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Εικόνα 2: Ρυθμός παραγωγής δημοσιεύσεων (publications) σε διεθνή περιοδικά με κριτές
και δημοσιεύσεων με συντελεστή απήχησης (publications ISI) ανά έτος και ανά μέλος ΔΕΠ
από το διορισμό τους στο ΤΔΠΦΠ.
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Εκτός των διεθνών δημοσιεύσεων σε περιοδικά με κριτές, τα μέλη ΔΕΠ του ΤΔΠΦΠ
έχουν παράγει από το διορισμό τους στο Τμήμα έως το 2014 πλήθος άλλων
αναγνωρισμένων δημοσιεύσεων, όπου συμπεριλαμβάνονται: 280 δημοσιεύσεις σε
πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, 43 κεφάλαια βιβλίων, διεθνή βιβλία
(μονογραφίες στην Αγγλική γλώσσα) και 4 διεθνή βιβλία στα οποία έχουν
συμμετάσχει στο ρόλο του εκδότη. Επιπλέον, έχουν παράγει μεγάλο αριθμό βιβλίων
και διδακτικών συγγραμμάτων στην Ελληνική γλώσσα (>40) και πολλά άλλα
δημοσιεύματα (> 200) (final reports, letter to Editors κτλ). Επιπλέον, το Τμήμα
ΔΠΦΠ χαρακτηρίζεται από μια έντονη ερευνητική εξωστρέφεια με τη σταθερή και
δυναμική συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε Διεθνή και Ελληνικά
συνέδρια.
Φοιτητές και έρευνα
Ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί στο
τμήμα είναι 79 και ο αριθμός των μεταπτυχιακών διατριβών ανέρχεται σε 140.
Σημαντική είναι η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία
του Τμήματος με συνολικά 213 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα
κριτών και 359 ανακοινώσεις σε συνέδρια από τα οποία 195 διεθνή και 164 εθνικά.
Ερευνητικά προγράμματα
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του ΤΔΠΦΠ
στο πλαίσιο ελληνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων. Πιο αναλυτικά,
αναφέρονται οι συμμετοχές σε 177 ερευνητικά προγράμματα από τα οποία 98 είναι
διεθνή και 81 ελληνικά. Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι σε 80 από τα προγράμματα
αυτά συντονιστές είναι μέλη ΔΕΠ του ΤΔΠΦΠ, αποδεικνύοντας την
ανταγωνιστικότητα του Τμήματος και των μελών ΔΕΠ που το απαρτίζουν σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο.
Εν κατακλείδι, βασικό μέλημα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος είναι η ενθάρρυνση,
εκπαίδευση και υποστήριξη των νέων επιστημόνων στην ερευνητική διαδικασία. Η
συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος σε μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή
μεταδιδακτορικό επίπεδο σε ερευνητικά προγράμματα κρίνεται απαραίτητη, τόσο
για την υποστήριξη της επαγγελματική τους πορείας, όσο και για την απόκτηση
πολύτιμης εμπειρίας στο πολυσχιδές αντικείμενο της διαχείρισης του περιβάλλοντος
που επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Ο αριθμός των μεταδιδακτόρων ή/και
εξωτερικών συνεργατών στα προγράμματα αυτά ανέρχεται σε 93, των υποψήφιων
διδακτόρων σε 80 και των μεταπτυχιακών φοιτητών σε 44.
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