
1 

SEXENNIS , PROJECTES DEL PLAN NACIONAL , PUNTS PAR 

Punts d'interès especial: 
 

SEXENNIS, PLAN NACIONAL I+D+I, Punts PAR: ara és el moment de revisar i actualitzar les vos-

tres dades de DRAC. Atenció al període de Nadal. 

Dades personals de SPA (aplicatiu del personal de la UPC) a DRAC 

Informe de recerca (PAR i PATT) de l’any 2011 

Videotutorials DRAC  

Nova tipologia cursos sobre DRAC: Actualització del CV a DRAC 

Ofic ina Tècnica  de RDI.  Centre de Transferènc ia  de Tecnologia  

BUTLLETÍ DRAC 
OCTUBRE 2012 

NÚMERO 7 

Ara és el moment d’actualitzar i revisar les dades de les vostres publicacions i projec-

tes a DRAC. Si trobeu alguna dada incorrecta i no la podeu modificar ni al·legar (veure Modificar 

activitats curriculars ), no dubteu en comunicar-ho a suport.drac@upc.edu o bé amb un tiquet a 

https://drac.upc.edu/suport. 

Atenció al període de Nadal. Segons l’Acord per a realització de jornada per als mesos d’octubre, 

novembre i desembre de 2012  en el qual es manifesta que “tots els edificis i serveis de la universitat 

restaran tancats durant el període del 22 de desembre de 2012 fins al 6 de gener de 2013” us hem 

de comunicar que si teniu canvis a fer en el DRAC ens ho comuniqueu abans del dia 17 

de desembre.  Les incidències es tornaran a resoldre a partir del dia 7 de gener del 2013. 

Vincles d’interès a DRAC 

 

 

 

Requisits per crear un grup, formularis per afegir un membre, ..  

 

 

 

Activitats que són valorades, requisits, barem, calendari anual, .. 

 

 

Requisits per sol·licitar una revista o congrés com a notable. Currículums disponibles a DRAC: CVN, CVAQU, CVDRAC... 

(Per accedir a la informació cliqueu  al logo) 

http://drac.upc.edu/
http://drac.upc.edu/info/preguntes-mes-habituals/gestionar-activitats-curriculars/modificar-activitats-curriculars
http://drac.upc.edu/info/preguntes-mes-habituals/gestionar-activitats-curriculars/modificar-activitats-curriculars
https://drac.upc.edu/suport
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/grups-de-recerca-i-grups-de-recerca-acreditats
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-upc
http://drac.upc.edu/info/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/el-curriculum-del-professorat
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel- curriculum-vitae/upc.-punts-par.
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La nova versió de DRAC 2.3, que està disponible des d’aquest mateix mes d’octubre, ja permet fer 

càrregues automàtiques de les dades de l’aplicatiu del personal de la UPC a DRAC. 

Així doncs, a partir d’ara per a tot el professorat, personal investigador i personal de suport a la 

recerca se li actualitzarà automàticament a DRAC la  informació corresponent a: 

 

Dades personals: nom complet, email, etc. 

Situacions professionals: categoria professional, dedicació, etc. 

Adscripcions orgàniques i funcionals: departament, escola, institut, etc. 

Càrrecs acadèmics: els que consten a l’aplicatiu de personal (els remunerats) 

Titulacions universitàries i doctorats: els que consten a l’aplicatiu de personal. 

(Important: cal tenir en compte, però, que només es carregarà aquesta informació d’aquelles 

persones que no tinguin cap informació al respecte introduïda a DRAC, per tal d’evitar duplicitats.) 

 

Les càrregues d’informació seran quinzenals, i es començarà a partir de la situació professio-

nal que tenia el professorat, personal investigador i de suport a la recerca a partir de l’1 de se-

tembre de 2012. Qualsevol informació posterior a aquesta data ja s’anirà actualitzant automàti-

cament a DRAC.  El motiu de no carregar informació més antiga és que no es dupliqui la informa-

ció que el professorat ja tingui introduïda a DRAC.  

 

Per a aquell professorat que vulgui que li carreguem la seva informació històrica ho podrà demanar 

per canals habituals: obrint un tiquet a través de https://drac.upc.edu/suport, a l'adreça de correu 

electrònic Suport.DRAC@upc.edu, o bé al telèfon 34034, 93 4134034.  

 

No hi haurà una revisió de la qualitat d’aquestes dades atès que ja han estat validades pel 

Servei de Personal. 

DADES PERSONALS DE SPA (APL ICATIU DEL PERSONAL DE LA UPC) A DRAC 

http://drac.upc.edu/
https://drac.upc.edu/suport
mailto:suport.drac@upc.edu
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INFORME DE RECERCA (PAR I PATT ) DE L’ANY 2011 

El passat 2 d’octubre es va presentar l’Informe de Recerca de l’any 2011 a la Comissió de 

Recerca per tal que fos aprovat. 

En el citat informe es mostren els indicadors de l’activitat de recerca PAR i PATT corres-

ponents a l’any 2011. 

Podeu veure aquest informe i els informes de recerca d’anys anteriors al portal de 

DRAC: Informe d'indicadors de l'activitat de recerca PAR i PATT  

VIDEOTUTORIALS DRAC 

Com a una eina més per tal de donar suport als usuaris de DRAC han nascut els videotu-

torials (vídeos de suport). Dins del portal de DRAC, a l’apartat de Què és el DRAC? => 

Suport als usuaris trobareu una nova entrada: Videos de suport, dins ella hi ha tot un seguit 

de material audiovisual de suport als usuaris. 

En aquests moments hi ha disponibles dos videotutorials: 

Generació d’un currículum  (2 mins i 11 segs de durada) 

Alta treball presentat en congrés (4 mins i 12 segs de durada) 

 

Està previst que abans d’acabar l’any disposem de nous materials com: 

Introducció d’article en revista 

Concepte i diferència entre la consulta i la simulació de punts PAR 

Aspectes a tenir en compte de la revisió de qualitat i la catalogació 

  

http://drac.upc.edu/
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel- curriculum-vitae/upc.-punts-par.
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./informe-dindicadors-de-lactivitat-de-recerca-par-i-patt
http://drac.upc.edu/info/menu1/suport-als-usuaris-de-drac/videos-de-suport
http://drac.upc.edu/info/menu1/suport-als-usuaris-de-drac/videos-de-suport-1/generacio-dun-curriculum
http://drac.upc.edu/info/menu1/suport-als-usuaris-de-drac/videos-de-suport-1/alta-treball-presentat-en-congres
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© Oficina Tècnica de RDI. Centre de Transferència de Tecnologia. 

Edifici Vèrtex, Planta S1, Plaça Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona 

Tel. 93 4134034 Suport.DRAC@upc.edu.  

Aquest ha estat el primer any que s’ha impartit un taller pràctic d’actualització del currícu-

lum vitae a DRAC, adreçat al PDI. En aquest cas a petició d’un departament de la Univer-

sitat. 

 

Els cursos actualment es realitzen sota demanda, amb coordinació amb l'ICE,   

Aquelles unitats bàsiques, o grups de recerca, interessats en que s'imparteixi 

una sessió formativa de DRAC adreçada al seu personal docent i investigador 

cal que enviïn un correu electrònic a suport.drac@upc.edu. Un cop rebuda la petició ens 

posarem en contacte amb l'ICE per tal d'organitzar el curs (temari, inscripcions, aula, 

etc.).  

 

Podeu trobar més informació al respecte al portal de DRAC: Formació per al Personal Do-

cent i Investigador . 

NOVA TIPOLOGÍA DE CURSOS : ACTUALITZACIÓ DEL CV A DRAC 

http://drac.upc.edu/
mailto:suport.drac@upc.edu
http://www.upc.edu/
http://www.upc.edu/ice/
mailto:suport.drac@upc.edu?subject=Formaci%C3%B3%20DRAC
http://drac.upc.edu/info/menu1/cursos-de-formacio/formacio-per-al-personal-docent-i-investigador
http://drac.upc.edu/info/menu1/cursos-de-formacio/formacio-per-al-personal-docent-i-investigador

