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PUNTS PAR I PATT: PERÍODE D’AL·LEGACIONS
Ja teniu disponibles els punts PAR i PATT 2016. Fins al dia 16 de juny podeu revisar els resultats del càlcul
d’aquests indicadors agregats per professorat, departament, institut i grup de recerca.
https://drac.upc.edu/drac/altresConsultes/index.html
En el cas dels PATT, el professorat podrà consultar els ingressos dels anys 2014, 2015 i 2016 dels projecte de recerca, convenis, ajuts, etc. que han servit de base per al càlcul del PATT 2016 del seu departament,
institut i grup de recerca.
En el cas que trobeu alguna dada que no sigui correcta podeu comunicar-ho a través de:
https://drac.upc.edu/suport o bé enviant un correu electrònic a: Suport.DRAC@upc.edu

PUNTS PAR I PATT: NOUS LLISTATS PER CONSULTAR ELS INDICADORS
Professorat amb PAR
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Professorat amb PAR i ingressos (PATT)

Director/a d’unitat, responsable de grup de recerca o persona de suport

Amb els nous criteris de PAR 2016 hi ha un càlcul diferent de punts per al professorat respecte al càlcul per a les
unitats i grups.
En l’exemple podeu veure els punts que rep un investigador quan el càlcul és individual de quan el càlcul es per
unitat o grup.

Hi ha dos fulls de càlcul amb el PAR desglossat per investigador:



Resum punts personals: el llistat de membres de la unitat i/o grup de recerca amb els PAR individual.
Aquests són els punts que s’utilitzaran en avaluacions individuals del PDI.
Resum punts unitat/grup per persona: els PAR de la unitat/grup desglossat per PDI, per saber què hi aporta
cadascun d’ells. Aquest llistat es podrà utilitzar per saber els punts PAR que aporta cada investigador en el
PAR total de la unitat o grup (per exemple en la distribució del capítol 2).

Consultes de punts PATT:
Les dades dels PATT només les poden consultar els directors d’unitat i responsables de grups de recerca i també
els interlocutors de DRAC que hagin estat autoritzats pel director/a d’unitat o responsable de grup de recerca.
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CURRÍCULUM ABREVIAT CVA: MILLORES I CONVOCATÒRIES RETOS Y EXCELENCIA
A partir d’aquest dijous 8 de juny disposareu d’un nou currículum CVA certificat per la FECYT i que
incorpora la signatura digital. També s’han fet les següents millores:
1.- CVA amb més publicacions i projectes. El nou CVA certificat per la FECYT pot contenir més referències de publicacions, projectes, etc. El motiu és que el disseny de la FECYT és més compacte i conté
menys dades de cada publicació i projecte.
En el cas que ja haguéssiu generat un CVA, reviseu-lo per tal d’afegir més publicacions, projectes, etc. i així
completar les 4 pàgines.
2.- CVA i “Otros méritos más relevantes (C.5, C.6, ...). El nou CVA certificat per la FECYT només
permet incorporar els apartats:
C1 Publicaciones
C2 Participación en proyectos de I+D+i
C3 Participación en contratos, ...
C4 Patentes
Si es volen incloure ítems d’altres apartats s’hauran d’incloure en el Resum del currículum. Us adjuntem
l’avís de la FECYT.

3.– Indicadors generals de qualitat de la producció científica
En el moment de generar el currículum CVA podeu consultar i modificar els valors dels indicadors.
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Quan entreu veureu la següent pantalla la qual us permetrà o bé validar els indicadors que ha calculat el propi
DRAC o bé modificar-los.

En la part superior veieu els indicadors que ha calculat el DRAC.
En la part inferior està la mateixa informació en castellà i anglès per poder-ho modificar.
Les opcions són:


Deixar-ho igual amb els indicadors que ha calculat DRAC.



Modificar alguna informació com el nombre de cites en el cas que és vulgui utilitzar una altra font.
Només s’ha de modificar en l’apartat de castellà o anglès en funció del CVA que es vulgui enviar.



Afegir més indicadors d’altres fonts: índex g, etc.

4.– Convocatoria Retos y Excelencia
El dia 13 de juny es publicaran les convocatòries de Retos y Excelencia. Novament serà obligatori presentar
el currículum CVA.
Recordeu que les publicacions, projectes, convenis, etc. que vulgueu que apareguin s’han de seleccionar prèviament.
En el següent enllaç podreu consultar com seleccionar les publicacions, projectes, etc. que vulgueu que us
apareguin. Ajuda CVA.
RECORDEU DE NO SOBREPASSAR LES 4 PÀGINES !!! En aquest cas ho sabreu perquè el nom del CVA
generat contindrà les paraules: “NO-VALIDO”
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CONGRESSOS NOTABLES: DARRERS CANVIS EN LA NORMATIVA
En el Consell de Govern del mes de febrer s’aprovà una modificació a la darrera normativa sobre congressos notables. Enllaç al document.
Breument el que diu és que per al càlcul del PAR2016 es tindrà en compte el llistat de congressos notables elaborat per la UPC. També permet noves sol·licituds de congressos notables d’acord amb els criteris aprovats l’any 2003.
Així, doncs, en la valoració amb PAR tipus 1 2016 dels treballs publicats en actes de congressos s’han
tingut en compte els següents llistats de congressos:




Llistat de congressos notables elaborat per la UPC (segons normativa 2003).
Llistat de congressos notables per a arquitectura, urbanisme i edificació (segons normativa 2005).
The GII‐GRIN Computer Science and Computer Engineering Conference Rating (segons normativa 2017).

També estableix dos requisits per ser valorat amb PAR tipus 1 i són:



L’article científic ha de tenir almenys 4 pàgines.
No s’ha d’haver presentat a un “satellite event”.

CONVOCATORIA SGR (AJUTS A GRUPS DE RECERCA) I ORCID
En la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR 2017-2019) que
s’acaba de publicar es sol·licita a tots els membres dels grups de recerca que aportin el seu codi ORCID.
Aquest és un codi alfanumèric que permet identificar cada investigador, evitant ambigüitats entre autors
amb noms similars. Exemple de codi ORCID: 1111-2222-3333-4444.
Crear-lo és senzill i només cal anar a l’adreça http://orcid.org/ i un cop creat, cal que l’incorporeu a
DRAC (apartat: Dades personals).
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