
           
 

Novetats DRAC 2.6k  27/04/2017 

Activitats 

Notificació de nous projectes incorporats al CV a la pantalla principal 
de DRAC 
A l’apartat de “Darreres activitats introduïdes” de la pantalla principal de DRAC apareixeran els 
nous projectes carregats del CTT, així com aquells on el PDI hagi estat afegit com a participant. 

 

Càrrega automàtica de dades de l’ICE 
El procés de càrrega d’assistències i imparticions de cursos de l’ICE que fins ara s’executava 
manualment, passarà a executar-se automàticament cada diumenge a les 2 de la matinada.  

Publicació sobre l’obra 
Dins l’activitat Publicació sobre l'obra es canvia el nom del literal “Informe” per “Document”. 

 

https://dracdes.upc.edu/drac/activitats/reconeixementPublicacioSobreObra/search.html


           
 
Currículum 

CVN i CVN Proyectos del Plan Nacional/ Tramos de investigación 
(sexenios) 
Enlloc de mostrar-se tots els treballs publicats a congressos com a “Documento o Informe 
científico-técnico”, es distingirà en funció de si el que hi ha entrat és un ISBN, ISSN o res. Si és 
ISBN constarà com a capítol de llibre, en la resta de casos com a article científic. 

 

 
 
Administració 

Situacions professionals 
En el llistat resultant de la cerca s’afegeix una columna amb la data de fi de la categoria. 

 

 

Integració a DRAC d’articles en revista de WOS i SCOPUS 
Modifiquem la query per tal d’ampliar-la amb més casuístiques de com podem trobar la UPC 
com a entitat d’afiliació del nostre PDI. 



           
 
WOK: 

 

SCOPUS: 

 

Correctius 

CVA - Resum de trajectòria científica  
S’ha corregit l’errada que feia que no es mostrés el resum al CVA. 

CVDRAC – Format nom complet primera pàgina  
Al CVDRAC, on s'indica Cognoms i nom, es mostrava Nom + cognom1+cognom2.Ara apareixerà 
correctament: Cognom1+Cognom2+Nom. 

Permisos modificació nom i acrònim unitat i GR  
Només l’administrador de DRAC ha de tenir permisos per poder modificar el nom i acrònim 
d’una unitat (departament/escola/institut) o d’un grup de recerca, ara també ho poden fer els 
suports d’aquests. 

Errada en creació de manuals i documents cientifico-tècnics  
Ja s’ha solventat l’errada que no permetia crear nous manuals ni documents cientifico-tècnics 
(relacionada amb el camp Nombre de pàgines). 
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