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Καταγραφή και Τεκμηρίωση του Ερευνητικού Έργου στο ΕΜΠ
Για την καλύτερη προβολή του ερευνητικού έργου που διεξάγεται στο Ίδρυμα
μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, η Επιτροπή Ερευνών αποφάσισε τη
δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων (με δυνατότητες αναζήτησης)
προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Την ίδια βάση αποφασίστηκε να
ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της χώρας (απόφαση Συνόδου
Πρυτάνεων 30/11/2008).
Στο πλαίσιο αυτό και με άμεσο στόχο την καταγραφή και τεκμηρίωση των
ερευνητικών έργων στο Ίδρυμα δημιουργήθηκε ο ιστότοπος
http://research.ntua.gr (πιστοποιημένη πρόσβαση), τον οποίο σας καλούμε
να επισκεφτείτε προκειμένου να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συνοπτική και περιεκτική σελίδα
που θα περιέχει τα σημαντικότερα στοιχεία που αφορούν τα ερευνητικά έργα
στα οποία συμμετείχατε ή τα οποία έχετε σε εξέλιξη.
Συγκεκριμένα:
Με την είσοδο σας στην εφαρμογή (http://research.ntua.gr) παρουσιάζεται
σε εσάς ο κατάλογος των ερευνητικών σας προγραμμάτων, όπως αυτά έχουν
καταγραφεί από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Στη συνέχεια,
μπορείτε να επιλέξετε το ερευνητικό σας πρόγραμμα και πατώντας επάνω
δεξιά την επιλογή «Επεξεργασία» να εισάγετε τα στοιχεία που σας ζητούνται
από την αντίστοιχη φόρμα. Τα στοιχεία αυτά είναι : Περίληψη του Έργου,
Βασικοί Στόχοι και Κύρια Επιτεύγματα, Θεματική Ενότητα, Λέξεις Κλειδιά,
Εικόνες, Συντονιστής, Κύριος Υπεύθυνος, κλπ.
Επισήμανση: Η λίστα με τα έργα που εμφανίζονται είναι ανά χρονολογική
σειρά και αφορούν όλα τα έργα τα οποία έχετε διαχειριστεί ως
Επιστημονικός Υπεύθυνος ή είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι αναγκαία η
συμπλήρωση των στοιχείων σε όλα τα έργα της λίστας σας. Μπορείτε να
επιλέξετε τα έργα που αφορούν έρευνα και κατά προτεραιότητα έργα της

τελευταίας πενταετίας. Επιθυμητό είναι, στην καταγραφή αυτή να είναι
εμφανίζονται όλα τα έργα που έγιναν μέσω του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ.
Με την ολοκλήρωση της καταγραφής από την πλευρά σας, το τελικό
αποτέλεσμα παρουσιάζεται στον ιστότοπο http://research.ntua.gr. Θα είναι
ανοικτός σε κάθε ενδιαφερόμενο και θα έχει δυνατότητα αναζήτησης
στοιχείων : ανά Σχολή, Ερευνητικό Πεδίο, Λέξεις Κλειδιά, Επιστημονικό
Υπεύθυνο, κλπ.
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε και συντονίζεται από το Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ. Για
περισσότερες πληροφορίες : Τμήμα Μηχανογράφησης της Γραμματείας του
Ειδικού Λογαριασμού, Ηλίας Νταγιόγλου, τηλ. 210 772 1854, email :
raxxla@central.ntua.gr .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας.
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