Participació en projectes competitius i no competitius

En aquest document s’expliquen els dos procediments per incloure un investigador com a
participant en un projecte competitiu o en un de no competitiu.
1. El procediment habitual és que l’investigador principal del projecte o PAS de suport del
departament afegeixi a tots els investigadors que han participat en el projecte.
2. El segon procediment és el de comunicar‐ho a Suport.DRAC pels 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.
La informació que s’haurà de facilitar és aquella que permeti identificar el projecte o
conveni de forma inequívoca: la referència del projecte o nom del projecte o codi CTT (al
menys un dels tres) i l’investigador principal. Si és coneix es recomana la data d’inici.
Exemple :
Referència del projecte: MTM2009‐13985‐C02‐01
Nom del projecte: Análisis de datos complejos
Codi CTT: J‐01478
Investigador principal: nom i cognoms
Data d’inici: 2010
En el cas que el projecte no consti a DRAC es donarà d’alta a partir de la informació que
consta a la base de dades de projectes i convenis que gestiona el CTT (SAP).
Si aquest projecte no està gestionat pel CTT aleshores s’haurà de comunicar tota la
informació necessària per donar‐lo d’alta. A més a més de l’anterior s’haurà d’incloure:
investigador principal, data de fi, import, nombre de participants, entitat on s’ha
desenvolupat i entitat que l’ha finançat.
Exemple:
Data de fi: 2010
Import: 41.503
Nombre de participants: 2
Entitat on s’ha desenvolupat: Departament d’Estadística i Investigació Operativa
Entitat que l’ha finançat: Ministerio de Ciencia e Innovación
A partir del moment en que es comuniquin aquestes dades el procediment serà el següent:

a)
b)

Suport.DRAC donarà d’alta a DRAC el participant en el projecte o projectes que ens
hagi indicat.
Suport.DRAC comunicarà al responsable del projecte que s’han afegit el o els
participants indicats.

Administració de DRAC. Oficina Tècnica de RDI‐Centre de Transferència de
Tecnologia. Barcelona, 14 de gener del 2010

