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A partir d’avui podreu fer una simulació 

dels PAR 2013. Aquest és un càlcul provi-

sional que mostra quines activitats em 

seran avaluades i quants punts PAR 

obtindré. 

Aquesta eina us serà especialment útil 

abans del càlcul dels punts PAR definitius.  

Cal tenir present, però, que algunes acti-

vitats no apareixeran inicialment valo-

rades. En alguns casos requereixen l’apro-

vació per part dels òrgans de govern de la 

UPC: premis, publicacions sobre l’obra, 

concursos d’arquitectura i comissari 

d’exposició.  

En altres casos cal identificar manualment 

les activitats per ser valorades correcta-

ment, com els congressos considerats com 

a “notables” per la UPC, etc. 

 
Pestanya: Consultes 

Opció: Simulació d’avaluació 

PAR 2013. S IMULACIÓ DELS PAR  

El procés de simulació pot trigar varis minuts en funció del nombre de persones 

que l’estiguin usant. Procureu no polsar el botó reiteradament i si veieu que triga molt 
proveu en un altre moment del dia. 

http://drac.upc.edu/
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Durant molt temps s’ha utilitzat el factor 

d’impacte d’una revista com una mesura 

per conèixer l’impacte d’un article de revista. 

Cada vegada més, però, en processos d’ava-

valuació d’un projecte, un currículum, etc. es 

demana el nombre de citacions que ha re-

but cada un dels articles. 

DRAC permet introduir el nombre de citaci-

ons per a cada un dels articles, però el cost 

que té mantenir actualitzada aquesta dada és 

molt elevat. 

Per aquest motiu hem desenvolupat una càr-

rega de les citacions que consten a  Web of 

Science Core Collection (ISI). 

NOVETAT. CÀRREGA AUTOMÀTICA DE LES CITACIONS REBUDES PELS ARTICLES  

PUNTS PAR 2013. DARRERA SETMANA PER INTRODUIR ACTIVITATS  

La setmana del 10 al 14 de març és la darrera per introduir a 

DRAC la resta d’activitats de l’any 2013 susceptibles d’obtenir 

punts de recerca. 

També finalitza el període per sol·licitar la valoració d’un llibre 

com a tipus 1.  

Així com el requeriment d’adjuntar a DRAC arxius electrònics 

de textos complets en actes de congrés, llibres o capítols de lli-

bre. 

 

Cada setmana, i de forma automàtica, s’actualitzarà el nombre de citacions que ha rebut cada un dels articles 

dels quals sou coautor. 

Aquesta actualització requereix que l’article tingui assignat a DRAC el seu DOI. Sense aquest identificador no es 

podrà actualitzar el nombre de citacions. I, evidentment, requerirà que l’article sigui present a la base de dades 

Web of Science Core Collection. 
 

 Què passa si un professor s’ha actualitzat el nombre de citacions de Web of Science a DRAC?. Quan s’i-

ncrementi el nombre de citacions de l’article per sobre de la xifra que consta a DRAC s’actualitzarà auto-

màticament. 

 I si un professor s’actualitza el nombre de citacions però utilitza una altra font com Google Scholar, Sco-

pus, etc. que conté més citacions que Web of Science?. Cap problema, es manté la xifra de citacions que 

el professor ha entrat a DRAC. 
 

Currículums per als quals està disponible actualment el nombre de citacions: 
 

 CVDRAC 

 CVAQU (CAT/AGR/AAI) Catedràtic/Agregat/Complement addicional de recerca AQU  

 

Esperem que ben aviat estigui disponible per a més currículums. 

http://drac.upc.edu/
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COM FACILITAR LA RECUPERACIÓ DELS ARTICLES DE REVISTA PER 

PART DE DRAC 

D’acord amb el Manual d’Identitat Corporativa (veure pdf), la denominació oficial de la Univer-

sitat als efectes de comunicació és:  

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech o bé 

Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech (UPC) 

A l’hora de signar una publicació (article de revista, etc.), un projecte de recerca, una patent, etc. 

s’ha de fer servir aquesta denominació. Això facilita la recuperació de publicacions per a DRAC i 

també per a entitats externes que elaboren rànquings sobre la producció científica de la UPC. 

A Bibliotècnica trobareu recomanacions a tenir en compte a l’hora de triar una forma normalitzada 

del nom personal i la filiació institucional (veure web). 

Des dels inicis de DRAC venim carregant de forma manual articles de revista de professorat de la 

UPC present en les següents bases de dades: Web of Science, Sciverse Scopus i Engineering Village.  

Per tal de continuar en l’automatització de càrregues a la vegada que s’estalvien costos, iniciem la 

càrrega automàtica d’articles procedents de Web of Science Core Collection (ISI). 

Breument el procés consisteix en: 

 Una API permet cercar setmanalment els articles que en l’adreça d’algun dels coautors consti 

“Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech”. 

 Respecte dels articles recuperats, es cerquen automàticament duplicats d’aquests a DRAC 

mitjançant el DOI, etc. 

 Els articles nous s’integren un a un i es revisa manualment alguna dada que no es pot carregar 

automàticament. 

 Finalment, en el moment de guardar l’article a DRAC, s’envien de forma automàtica correus 

electrònics a tots els coautors UPC informant-los de l’alta de l’article. 

 

El professorat i personal investigador no hauríeu de percebre cap diferència. Tant la complete-

sa en les dades de l’article que apareix a DRAC, com el correu electrònic que rebeu com a avís 

haurien de ser iguals. 

Si no fos així i detecteu algun error, feu-nos-ho saber mitjançant suport.drac@upc.edu. 

NOVETAT: CÀRREGA AUTOMÀTICA D’ART ICLES DE REVISTA DE WEB OF 

SCIENCE CORE COLLECT ION (IS I )  

http://drac.upc.edu/
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2012/b138/02-05-12.pdf
http://publica.upc.edu/ca/autoria/nbu
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ALTES DE GRUPS DE RECERCA DE LA UPC 
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Títol IonSAT - Grup de determinació Ionosfèrica i navegació per Satèl·lit i siste-

mes Terrestres  

Descripció Investigació, desenvolupament i prototipatge en el camp de la determinació 

ionosfèrica precisa (contingut electrònic total, densitat de nombre d'elec-

trons lliures, ones ionosfèriques, signatures de fulguracions solars, centelleig, 

senyals relacionats amb sismes, entre d'altres), meteorologia espacial i nave-

gació precisa , basat en sistemes de satèl·lits (com ara els sistemes de sa-

tèl·lits per a la navegació global,-GPS, GLONASS, Galileo o Beidou-, siste-

mes d'ampliació com WAAS, EGNOS, MSAS o GAGAN, o altímetres com 

TOPEX, JASON, JASON2, entre altres).  

Unitats Matemàtica Aplicada IV 

Responsable Manuel Hernández Pajares 

Més informació http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/13031769 

Títol AS3 - Estadística Aplicada i Ciències Socials  

Descripció AS3 s'orienta a la recerca aplicada en estadística i ciències socials.  

Concretament el grup s'intensifica en tres àrees fonamentals de recerca: 

estadística aplicada en l'àmbit de l'enginyeria i les ciències socials, ciències 

del comportament i educació, i investigació operativa. Totes aquestes àrees 

conflueixen multidisciplinars centrant-se principalment en investigacions apli-

cades que pretenen donar resposta a les problemàtiques de la nostra socie-

tat des d'una vessant tècnica i social.  

Així mateix, en el seu caràcter aplicat encara que no excloent de la investi-

gació bàsica, AS3 es fixa com a objectiu fonamental la transferència dels re-

sultats de recerca mitjançant la formació i l'assessorament directe, la publi-

cació, i la creació de programari.  

Unitats Estadística i Investigació Operativa. Organització d’Empreses 

Responsable Vicenç Fernández Alarcón 

Més informació http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/13031774 

© CTT-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.  

http://drac.upc.edu/
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/13031769
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/13031774
mailto:suport.drac@upc.edu
http://www.upc.edu/

