
 

 

 

Calendari de punts de recerca (PAR) de l’any 2010 
 

 

(RECORDEU QUE LES ACTIVITATS HAN D’HAVER ESTAT INTRODUÏDES A DRAC ABANS DE LA DATA LÍMIT PER TAL QUE 

PUGUIN REBRE PUNTS PAR) 

 

FEBRER de 
2011 

21 Càlcul provisional de punts PAR de l’any 20101 

MARÇ de 2011 

4 

 

Data límit per a: 
 

- Introduir a DRAC els premis, concursos d’arquitectura, publicacions sobre l’obra d’un 
investigador i comissariat d’exposició 
 

- Adjuntar a DRAC els informes dels concursos d’arquitectura2 per tal que siguin valorats 
 

- Portar físicament l’exemplar en paper a la biblioteca en el cas de textos complets en actes 
de congrés, llibres o capítols de llibres quan no es disposi de l’arxiu per a adjuntar a DRAC 
 

11 

 

Data límit per a: 
 

- introduir a DRAC la resta d’activitats de l’any 2010 susceptibles d’obtenir punts de 

recerca
3
 

 

- Sol·licitar la valoració de llibres com a tipus I4
 

 

- Adjuntar a DRAC arxius electrònics de textos complets en actes de congrés, llibres, o 
capítols de llibres 
 

14 
- Inici del procés de revisió de les activitats de l’any 2010 per part dels gestors de 
l’aplicació DRAC (OTRDI-CTT) 

ABRIL de 
2011 

8 Fi del procés de revisió de les activitats de l’any 2010 

13 

29* 

- Obtenció dels punts PAR de l’any 2010 definitius (abans de la revisió) 
 

- Inici del període d’al·legacions de les activitats valorades als PAR2010 

MAIG de 2011 

6 

13* 
Fi del període d’al·legacions de les activitats valorades als PAR2010 

9-24 
Resolució per part dels gestors de l’aplicació DRAC (OTRDI-CTT) de les al·legacions 
presentades dels PAR2010 

25 Resultats definitius dels PAR de l’any 2010 (PAR2010) 

 

Vicerectorat de Política Científica 
Gener de 2011 

                                                           
1
 Des de l’Administració de DRAC (OTRDI-CTT) només es realitzarà un únic càlcul provisional dels PAR2010, atès que DRAC 

permet als usuaris generar-se ells mateixos simulacions dels seus PAR en qualsevol moment. 
2
 Podeu trobar el model d’informe i més detalls dins l’opció del portal de DRAC: “Relació d'activitats avaluables amb PAR “ => 

“Els concursos d'arquitectura” 
3
 Podeu veure la llista d’activitats valorables amb punts PAR al portal de DRAC: “Relació d'activitats avaluables amb PAR” 

4
 Més informació al portal de DRAC: “L'autoria de llibres, capítols de llibres i l'edició de llibres” 

*Modificacions notificades el 13 d’abril del 2011. 

http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./relacio-dactivitats-avaluables-amb-par/activitats-avaluades-els-concursos-darquitectura
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./relacio-dactivitats-avaluables-amb-par
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./relacio-dactivitats-avaluables-amb-par/activitats-avaluades-els-llibres

