
 
Calendari de punts de recerca (PAR i PATT) de l’any 2019 

 

-----------  Febrer 2020  ----------- 

 

17-21 Febrer  => Data límit activitats PAR2019. Darrera setmana per a: 
 

- Introduir a DRAC les activitats de l’any 2019 susceptibles d’obtenir punts 
de recerca1  
 

- Adjuntar a DRAC els informes dels concursos d’arquitectura2, i els arxius 
electrònics de textos complets en actes de congrés, llibres, o capítols de 
llibres per tal que siguin valorats. 
 

- Dipositar una còpia de l’article en revista (la darrera versió després del 
procés de peer review), a través de DRAC, al repositori UPCommons - UPC. 
 

- Sol·licitar la valoració de llibres com a tipus 13. 
 

- Portar físicament l’exemplar en paper a la biblioteca en el cas de textos 
complets en actes de congrés, llibres o capítols de llibres quan no es disposi 
de l’arxiu per a adjuntar a DRAC. 

-----------  Març 2020  ----------- 

 

 
 
 
 
2 Març : Inici del procés de revisió de les activitats de l’any 2019 per part 
dels gestors de l’aplicació DRAC (GPAQ) 
 
 
 
 

-----------  Maig 2020  ----------- 

 

8 Maig: Fi del procés de revisió de les activitats de l’any 2019 

14 Maig: Obtenció dels punts PAR i PATT de l’any 2019 

15 – 29 de Maig 18 de Maig – 5 de Juny: Període d’al·legacions de les  
activitats valorades  als PAR i PATT 2019 

-----------  Juny 2020  ----------- 

 

25 de Juny 2 de Juliol: Resultats definitius dels PAR i PATT de l’any 2019 
 

Vicerectorat de Política Científica 
Gener de 2020, Actualització: Maig de 2020 

                                                           
1 Podeu veure la llista d’activitats valorables amb punts PAR al portal de DRAC: “Relació d'activitats avaluables amb PAR” 
2 Podeu trobar el model d’informe i més detalls dins l’opció del portal de DRAC: “Relació d'activitats avaluables amb PAR “ => 
“Els concursos d'arquitectura” 
3 Més informació al portal de DRAC: “L'autoria de llibres, capítols de llibres i l'edició de llibres” 

https://drac.upc.edu/info/ca/lavaluaciodel-curriculum-vitae/upc-punts-par/relacio-dactivitats-avaluables-amb-par
https://drac.upc.edu/info/ca/lavaluaciodel-curriculum-vitae/upc-punts-par/relacio-dactivitats-avaluables-amb-par/activitats-avaluades-els-concursos-darquitectura
https://drac.upc.edu/info/ca/lavaluaciodel-curriculum-vitae/upc-punts-par/relacio-dactivitats-avaluables-amb-par/activitats-avaluades-els-llibres
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