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Des del passat 4 d’octubre s’estan integrant a DRAC, 
per part de personal propi, les publicacions presenta-
des a congressos i publicades en Llibres d’Actes. La 
informació prové d’Scopus i correspon a les publica-
cions de l’any 2018. 
Cada vegada que integrem una publicació de la qual 
sigueu coautor/a rebreu un correu electrònic on us 
informarem de les dades de la publicació i un vincle 
de la publicació en DRAC. Si hi ha qualsevol error o 
manca alguna dada podreu modificar-ho directament 
a DRAC o bé ens ho podreu comunicar per tal que 
ho fem nosaltres: suport.drac@upc.edu. 
El personal que serà responsable ha rebut formació i 
la major part de les dades s’integraran d’Scopus de 
forma automàtica.  
Això suposarà un estalvi de temps per al PDI, més 
publicacions presents a DRAC i amb dades de més 
qualitat. 
La periodicitat dels correus que rebreu, per defecte, 
és setmanal. Podeu modificar-la en aquest enllaç.  
https://drac.upc.edu/drac/dadesPersonals/persona/
list.html 
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S’han revisat totes les al·legacions presentades per al càlcul dels punts PAR i PATT 2017 i per tant els 
punts ja són definitius. Podeu consultar els punts en el següent enllaç. 

https://drac.upc.edu/drac/altresConsultes/index.html 

Els directors/res de departaments i instituts universitaris de recerca, així com els responsables de 

grups de recerca obtindran llistats amb les activitats i punts dels membres de la seva unitat i/o grup de 

recerca. 

També està disponible l'informe de recerca PAR i PATT 2017 aprovat per la Comissió de Recerca del 

Consell de Govern el 4/10/2018. El podeu trobar en el següent enllaç 

https://drac.upc.edu/info/ca/lavaluaciodel-curriculum-vitae/upc-punts-par/informe 

Com cada any conté les dades de punts PAR i PATT agregades per tipus d’activitat, departament, insti-

tut, grup de recerca,  centre docent i campus. 

 

PUNTS PAR I PATT DEFINIT IUS I INFORME DE RECERCA DE L’ANY 2017 

Durant els mesos anteriors a l’estiu s’ha actualitzat a DRAC la informació dels grups de recerca: nom 
del grup, acrònim, membres, responsable, etc., d’acord amb la informació que consta en les sol·licituds 

de grups SGR 2017-2019 presentades a l’AGAUR. També s’han donat d’alta els nous grups de recerca 

aprovats en la convocatòria i que no existien en el Catàleg UPC.  

Aquells grups que formaven part del Catàleg UPC i que no han sol·licitat el reconeixement SGR és 

mantenen com a grups emergents, sempre i quan hagin manifestat que volen continuar i compleixen els 

criteris mínims per ser grup emergent per la UPC. 
 

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) porta a terme una revisió del nom, acrònim, objectius i pa-

raules clau del grup de recerca, així com la seva traducció entre el català, castellà i anglès. Des del SLT 

es posaran en contacte amb el/la responsable del grup de recerca amb propostes de millora i les tra-

duccions als tres idiomes. 
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