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UNIFICACIÓ DE REVISTES EN DIFERENTS FORMATS VIA ISSN -L
Definició de ISSN-L segons la pàgina issn.org: El ISSN-L se define en la nueva norma ISSN (ISO
3297:2007) como un «ISSN designado por la Red ISSN para reunir o conectar las diferentes versiones
(impresas, electrónicas, etc.) de un recurso continuado en soportes diferentes».

S’han afegit dos camps nous a les revistes per tal de poder especificar el seu format (Print, Online, CDROM), i el ISSN-L. D’aquesta manera es poden vincular els diferents formats de publicació d’una mateixa
revista, i vincular-hi les possibles classificacions (JCR, SJR, MIAR, etc) que hi tingui associada un format, a la
resta de formats.
Quan cerquem una revista apareixerà concatenat el ISSN, el títol i el format (en cas de ser diferent a “Print”)
com es pot veure en la següent imatge:
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NOVETAT A DRAC: PARAULES CLAU PER ALS CURRICULUMS CVN I CVA
Al juny d’aquest any vam modificar el currículum CVA que generava el propi DRAC, pel certificat per la
FECYT i que incorpora la signatura digital.
Arran d’aquest canvi l’apartat de paraules clau que incorpora el DRAC i es mostrava al CVA va deixar
de ser vàlid, atès que la FECYT treballa amb una llista tancada de paraules clau, i cal triar-les d’allà.
Aquesta llista desplegable és la que ara es mostra a DRAC:

La nova versió de DRAC 2.6w, de 30 de novembre, també ha reubicat els camps on es recullen tant les
paraules clau com els codis Unesco d’especialització, que fins ara s’havien d’introduir dins l’apartat
de Situacions professionals. El nou lloc és la pestanya de Dades Personals:
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Pots aprofitar per afegir les teves paraules clau ara mateix prement sobre aquest link que et durà a la pestanya de Dades Personals: https://drac.upc.edu/drac/dadesPersonals/persona/list.html
Clicant a la icona
apareixerà la pantalla que mostrarà la llista desplegable de paraules clau de la FECYT
que permet seleccionar:

REVISIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE GRUPS DE RECERCA
El Consell de Govern del passat 24 d’octubre del 2017 aprovà una revisió dels criteris per a la creació de
grups de recerca a la UPC. Veure normativa.
La novetat és que a partir de l’aprovació dels grups de recerca SGR 2017-2019 i posterior incorporació
d’aquests a DRAC com a nou catàleg de Grups de Recerca UPC, es podrà sol·licitar la creació de subgrups de recerca amb professorat i personal investigador de grups de recerca reconeguts.
S’haurà de presentar una petició per al seu reconeixement i posteriorment es donaran d’alta a DRAC. El
seu principal objectiu és la visibilitat dels seus membres i les seves activitats (publicacions, projectes,
etc.) en el Portal FUTUR.
Aquests subgrups, però, no participaran en els processos d’avaluació i per tant, no tindran punts PAR o
PATT.
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REVISIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE CONGRESSOS NOTABLES
El Consell de Govern del passat 24 d’octubre del 2017 aprovà una revisió dels criteris per considerar un congrés com a “notable”, i per tant, que la publicació sigui valorada amb PAR tipus 1. Veure normativa.
Llistat de congressos: es prendran com a font dos llistats de publicacions com a base per a l'elaboració de la
llista de congressos notables UPC:


El Scimago Journal Rank (SJR), http://www.scimagojr.com/
journalrank.php, que classifica conjuntament revistes i congressos
d'acord amb l'impacte dels seus articles.



Les llistes de Top Publications de Google Scholar, https://
scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en , que, per
cada àrea i subàrea, enumeren les 20 revistes o congressos amb un
índex h5 més

Punts PAR: els punts PAR tipus 1 que es donarien als articles publicats en les actes dels congressos considerats notables serien:
PAR tipus 1
Articles publicats en congressos que apareixen entre les Top Publications de cada
subàrea de Google Scholar.
Articles publicats en congressos que apareixen en el primer quartil de la seva àrea del
SJR
Articles publicats en congressos que apareixen en el segon quartil de la seva àrea del
SJR
Articles publicats en congressos que no apareixen individualment al SJR si no com a part
d'una sèrie de llibres (per exemple, als Lecture Notes de Springer). Els congressos que
individualment tinguin un índex d'impacte a Scopus equivalent al de les revistes i congressos al primer o segon quartil del SJR.

24
20
16
16 / 20

Actualització del llistat: La llista de congressos notables de la UPC s'actualitzarà cada any amb les noves dades que apareguin al SJR o a Google Scholar.
Per al reconeixement dels congressos que apareixen com a part d’un llibre (com els Lecture Notes d’Springer)
caldrà presentar una sol·licitud amb les evidències del seu índex d’impacte.
La inclusió d'un congrés a la llista serà vàlida durant els tres anys següents.
Calendari i transitorietat: el càlcul del PAR 2017 es farà ja amb la nova llista, tot i que, transitòriament, les
llistes anteriors també seran vàlides per aquest càlcul.
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DRAC I EL PROGRAMA DE CÀTEDRES DE LA UPC
DRAC ha participat aportant informació dels candidats que s’han presentat al Programa de Càtedres per a
l’apartat d’Avaluació de mèrits- Arbre de requeriments.
Concretament ha facilitat les següents activitats:










projectes de recerca competitius, no competitius i d’innovació docent,
articles de revista,
premis de recerca, docència i innovació,
patents,
tesis doctorals,
publicacions i materials docents,
participació en comitès de programa i organitzadors de congressos,
col·laboració en mitjans de comunicació
activitats de caire divulgatiu.

També s'han facilitat dades de punts PAR i ingressos de projectes/convenis per al càlcul dels PATT dels candidats.
És important mantenir actualitzada aquesta informació a DRAC per tal que tots els futurs candidats tinguin
reconeguda tota la seva activitat acadèmica.

DRAC I EL PROGRAMA UPC SÈNIOR
Aquest any s’ha posat en marxa el programa “UPC Sènior” (programa de serveis universitaris per al personal
jubilat de la UPC), que té per objectiu garantir al personal jubilat de la UPC l'accés a un conjunt de recursos i
eines que els permetin continuar part de la seva activitat acadèmica. Una d’aquestes eines és el DRAC.
Per aquest motiu s’ha modificat DRAC per tal que el personal jubilat que s’hi aculli tingui accés a l’aplicatiu, i
pugui entrar-hi les seves activitats acadèmiques. Cal tenir en compte, però, que segons s’especifica en el mateix programa “UPC Sènior”, les activitats dels UPC Sèniors no s’assignaran a cap unitat acadèmica ni computaran a efectes de càlculs de l’activitat d’unitats o grups de recerca (PAR i PATT).
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NEXUS 24: PARTICIPEM EN DOS PROJECTES
Des del Servei d’Informació d’RDI participem activament en dos dels projectes de
Nexus24 que han estat acceptats en la convocatòria 2017:

Títol

Descripció

[2017] La recerca de la UPC en paraules

Obrim la recerca de la UPC al món mitjançant les paraules

[2017] La Memòria en 1 CLIC

La memòria fàcil, àgil i útil

La recerca de la UPC en paraules : Té com a objectiu principal definir amb paraules clau els diferents
grups de recerca de la UPC i així endreçar la recerca que es fa la UPC.
Això permetrà que els gestors de projectes europeus puguin identificar fàcilment quin/s grup/s de recerca treballen en un àmbit temàtic determinat per tal
d’oferir-los les possibilitats de finançament europeu més adients i amb prou
antelació per a que puguin preparar una bona proposta.
De la mateixa manera, també servirà per a que la resta de promotors puguin
identificar grups per a proporcionar un determinat servei a una empresa.
Finalment, s’espera que també servirà per a que el mateix PDI pugui establir sinèrgies amb altres grups
de recerca de la UPC.
En aquest projecte participen el Servei d’Informació d’RDI, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, el Servei de Llengües i Terminologia i el CTT.
La Memòria en 1 CLIC: Té com a objectiu estalviar temps reinventant la manera d'elaborar la Memòria
anual d'activitats de Departaments i Instituts perquè sigui més àgil, fàcil i útil, tal com estableix l'article
17 dels Estatuts de la UPC.
El propòsit és aconseguir les dades necessàries per als diferents apartats de la
Memòria, d’una manera automàtica, obtenint les dades directament dels diferents
sistemes d’informació de la UPC, com DRAC i PRISMA, així com de les unitats
que també en són dipositàries.
En aquest projecte hi participen el Servei d’Informació RDI, l’Àrea TIC, i personal d’administració i serveis dels campus de Terrassa, Besòs, i Campus Nord.
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