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CÀLCUL DELS PAR 2012 AMB ELS CRITERIS ANTERIORS I ELS NOUS
Com ja us informàrem en el butlletí número 6, els òrgans de govern de la UPC aprovaren una modificació en el càlcul individual dels PAR. Veure document.
Per tal de calcular els PAR que ha de rebre cadascun dels coautors que siguin personal de la UPC,
es dividirà el nombre total de PAR de l’activitat entre el nombre total de coautors
(siguin UPC o no).
1.

Doble càlcul del PAR 2012

A la vegada que s’apliquen els criteris nous, també trobareu el càlcul del PAR 2012 amb els criteris
que es venien aplicant els darrers anys.
És a dir, per a les activitats de l’any 2012 s’ha fet un doble càlcul, amb els criteris anteriors (només tenint en compte el PDI UPC) i amb els criteris actuals (tenint en compte
la totalitat de coautors).
2.

Per què?

En el document sobre Modificació dels punts PAR, en el seu apartat IV, s’indicava el següent: “A
l’hora d’establir les puntuacions en els PAR en els diferents processos d’avaluació, es regularan pels criteris
anteriors a aquesta modificació, fins que no s’estableixin nous criteris.”
És a dir, els diferents processos d’avaluació, en la seva normativa, establiran fins quan es
continuen utilitzant els PAR amb els criteris anteriors.
Atès que molts d’aquests processos utilitzen la mitjana de PAR dels darrers 3 anys, es preveu que
fins que no es disposi de 3 avaluacions amb els nous criteris no s’incorporin aquests al procés d’a
valuació.
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3.

Com es distingirà?

El càlcul dels PAR amb els criteris anteriors (només tenint en compte el PDI UPC) s’anomenarà:
punts PAR 2012.
Els PAR amb els criteris actuals (tenint en compte la totalitat de coautors) s’anomenarà: punts PAR
2012 (coautors externs).
4.
Passos per generar el càlcul del PAR 2012
4.1 Entrar a DRAC. http://drac.upc.edu/info. Seleccionar la pestanya CONSULTES en el menú superior.
4.2 Desplegar el llistat d’avaluacions existents.
4.3 Escollir una de les dues avaluacions generades pel 2012.


Punts PAR 2012: criteris anteriors (només tenint en compte el PDI UPC)



Punts PAR 2012 (coautors externs): criteris actuals (tenint en compte la totalitat
de coautors)

4.4 Un cop escollida l’avaluació, seleccionar el Càlcul definitiu del desplegable Càlcul UPC.

5.

Període d’al·legacions

A partir d'aquest moment, i fins el divendres 17 de maig, s'obre el període de revisió de les activitats que ja apareixen valorades, per tal de detectar qualsevol errada que es pugui resoldre abans de
tancar definitivament els punts PAR el dimarts 28 de maig.
Per comunicar-nos les al·legacions podeu fer servir els canals habituals: obrint un tiquet a
través de https://drac.upc.edu/suport, al telèfon 34034, 93 4134034 o bé a l'adreça Suport.DRAC@upc.edu.

Per la nostra part, des de l'Administració de DRAC, acabarem de fer les darreres revisions per detectar possibles errades que se'ns hagin escapat. Si fos el cas, ho comunicarem a l'interessat per tal que
n'estigui al corrent.
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6.

Valoració d’activitats amb punts PAR per part de la Comissió de Recerca

Cada any es porta a la Comissió de Recerca per a la seva aprovació la valoració de premis, articles
sobre l’obra, concursos d’arquitectura, comissariat d’exposicions i aquest any també les sol·licituds de
tipus 1 de llibres, capítols de llibres i edició.
Aquest any la Comissió de Recerca encara no ha aprovat la valoració d’aquestes activitats i per tant la
valoració amb punts PAR que apareix a DRAC es provisional.

NOU GRUP DE RECERCA A LA UPC
A continuació us presentem el grup de recerca aprovat aquest primer quadrimestre del 2013
Grup de Recerca

Sistemes Intel·ligents de Control (SIC)

Responsable

Unitats acadèmiques vinculades

Link

Jordi Saludes Closa

Matemàtica Aplicada II-Mecànica de FluidsEnginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial-Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

SIC

ESTADÍSTICA D’ÚS DEL CVN
La FECYT ens ha facilitat dades sobre l’ús del currículum CVN per part del professorat de la UPC.
Al mes d’abril la UPC és la primera universitat espanyola amb un 72% del professorat que al
menys 1 vegada ha generat un currículum CVN.

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...
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