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Τι είναι το Academia.edu 

 

Η Academia.edu είναι ένας ιστότοπος που συγκεντρώνει άρθρα και μελέτες 

ερευνητών, κυρίως πανεπιστημιακών. Έχει στόχο το διαμοιρασμό ερευνητικών 

εργασιών ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς είναι ένα μέσο δικτύωσης που συνδέει 

ερευνητές από όλο τον κόσμο και τους δίνει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν 

ο καθένας τα επιτεύγματα της ακαδημαϊκής καριέρας τους, να μοιραστούν 

άρθρα και δημοσιεύσεις και να εκτιμήσουν στατιστικά στοιχεία στην επίδραση 

που έχουν οι έρευνές τους. 

Δημιουργία λογαριασμού  

Επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο Academia.edu και πατάτε επάνω δεξιά το button «LOG IN» 

 



Υπάρχουν οι δυνατότητες εγγραφής είτε μέσο λογαριασμού Facebook είτε  

μέσο google sign up.   Στο κάτω μέρος της σελίδας όπως φαίνεται στην οθόνη 

2, υπάρχει ένδειξη «Don’t Have an Account»  Πατήστε Sign Up  

 

Επιλέξτε το ιδιότητα σας,  Αν δεν σας καλύπτουν οι επιλογές, πατήστε «Άλλο». 

Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία θα μεταβείτε στην παρακάτω οθόνη  όπου θα 

σας ζητήσει να κάνετε  «Share a recent paper σε pdf μορφή και Upload a 

recent paper» 



 

 

Στην επιλογή  «Affiliation», το σύστημα σας ζητά να καταγράψετε το 

Πανεπιστήμιο στο οποίο εργάζεστε ή συνεργάζεστε ερευνητικά και το 

αντίστοιχο τμήμα.  Στην επιλογή choose your account θα επιλέξετε “free” 

δηλαδή δωρεάν λογαριασμό χωρίς χρέωση συνδρομής. 

 

 



Ανέβασμα άρθρων upload 

Τα άρθρα στο academia edu, ανεβαίνουν με μη αυτόματο τρόπο από τον 

κάτοχο του προφίλ. Για να ανεβάσει ο κάτοχος ενός προφίλ ένα άρθρο του, 

κάνει την επιλογή upload Στη συνέχεια εμφανίζεται η δυνατότητα «Upload 

Papers» και επιλέγεται «Choose Files» Επόμενο βήμα να επιλέξετε αν το 

κείμενο που θα ανεβάσετε είναι ήδη δημοσιευμένη εργασία “published work” 

ή υπό διαμόρφωση - υπό δημοσίευση “Unpublished draft paper”. Στη συνέχεια 

θα περάσετε λεπτομέρειες σχετικά με το άρθρο δηλ βιβλιογραφικά στοιχεία και 

την θεματολογία στην οποία ανήκει . Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη upload completed.  

Στην  επιλογή  view profile παρατίθενται τα άρθρα που έχετε ανεβάσει 

 
Διαμόρφωση Προφίλ  

 

 
 
Tο σύστημα μετά το Affiliation σας οδηγεί στην σελίδα του προφίλ την οποία 

μπορείτε να διαμορφώσετε περαιτέρω προσθέτοντας φωτογραφία, ερευνητικά 

ενδιαφέροντα, βιογραφικό, ανεβάζοντας άρθρα και κάνοντας αυτόματη 



εισαγωγή επαφών, δηλαδή ερευνητών που ήδη έχουν προφίλ στο academia και 

ενδέχεται να σας γνωρίζουν ή έχουν το ίδιο affiliation με εσάς 


