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Punts d'interès especial:
Calendari Punts PAR 2011
Nova normativa grups de recerca de la UPC
Càrrega JCR2010
Càrrega de dades de docència impartida a la UPC anterior al 2007
Novetats DRAC previstes per al 2012
Inici procés de sol·licitud dels sexennis a la CNEAI
Inici segon termini sol·licituds complement addicional de recerca a AQU Catalunya pel PDI funcionari

Vincles d’interès a DRAC
(Per accedir a la informació cliqueu al títol)

Grups de recerca: requisits per crear un grup, Documentació Punts PAR: activitats que són valoformularis per afegir un membre, ..
rades, requisits, barem, calendari anual, ...
Revistes i congressos notables: requisits per Punts PAR històrics per PDI i unitat (1995-2008):
sol·licitar una revista o congrés com a notable.
PAR històric calculat per Fènix.

CALENDARI PUNTS PAR 2011
Ja s’ha fet públic el calendari dels punts PAR 2011. Veure calendari complet.
Les principals dates que cal tenir present són:
11 de gener: càlcul provisional dels PAR 2011.
21 de març: càlcul dels punts PAR 2011
21 de març - 4 d’abril: presentació d’al·legacions per part del professorat i personal investigador.
17 de maig: publicació dels PAR 2011 definitius i finalització del procés d’avaluació.
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NOVA NORMATIVA GRUPS DE RERCERCA DE LA UPC
El passat 4 d’octubre el Consell de Govern va aprovar la nova normativa sobre els
requisits per a la creació, modificació o supressió d'un grup de recerca.
El canvi de normativa te com a objectiu augmentar el grau d’exigència en la recerca i
transferència de tecnologia dels grups de recerca de la UPC. Així mateix amb els
nous criteris es vol orientar als grups UPC amb les estratègies marcades per la DGR
i que els permetrà ser grups reconeguts amb finançament de la Generalitat de Catalunya Veure nova normativa GR.

CÀRREGA JCR 2010
S'ha introduït a DRAC, la classificació Journal Citation Reports Science Edition
i Journal Citation Reports Social Sciences Edition amb el factor d'impacte
de l'any 2010.
Tots els articles en revista del 2010 existents a DRAC, que tinguin associada la classificació JCR 2009 (o anteriors) de cara al currículum, han estat modificats per tal
que hi consti correctament la del JCR 2010.

CÀRREGA DADES DOCÈNCIA IMPARTIDA A LA UPC ANTERIOR AL 2007
Al butlletí de juliol vam informar que DRAC ja permetia obtenir el currículum docent del professorat, però que en el cas de les dades de docència a la UPC, la informació que s’extreia directament de PRISMA i s’afegia al nostre currículum en el moment que el generàvem des de DRAC només estava disponible des del curs
2007/2008.
A finals del mes d’octubre vam procedir a incorporar al currículum docent del professorat les dades de docència impartida abans del 2007/2008, dades que ens van
facilitar des del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ).
Així doncs, actualment DRAC permet obtenir el currículum docent amb totes les
dades de docència impartida a la UPC de titulacions oficials.
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NOVETATS DRAC PREVISTES PER AL 2012
Les principals novetats de DRAC previstes per al proper any 2012 són:
- Càrrega automàtica de les dades de la base de dades de personal de la UPC
(SPA), això inclouria tant la situació professional, com les adscripcions, càrrecs acadèmics
i titulacions.
- Càrrega automàtica de les dades de l’Institut de Ciències de l’Educació
(ICE) referents a l’assistència i impartició de cursos i seminaris.
- Permetre la introducció de 5 noves activitats a DRAC per tal de completar el currículum:
assistència a congressos i jornades,
obres artístiques,
activitats de caràcter professional,
trams de docència, recerca, gestió,...
certificacions professionals
- Incorporació del concepte de selecció i ordenació de les activitats dels curriculums, per
tal de facilitar-ne la gestió.

A mesura que anem afegint noves versions de DRAC que incloguin algunes de les millores comentades farem difusió de les mateixes.
Podeu consultar les novetats de la versió al portal de DRAC: DRAC 2.2
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INICI PROCÉS DE SOL·LICITUD DELS SEXENNIS A LA CNEAI
Tal i com s’ha informat des del Comissionat de Planificació, Avaluació i Qualitat, al BOE
del dia 12 de desembre de 2011 ha sortit publicada la convocatòria per presentar la
sol·licitud de l’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de
la Actividad Investigadora (CNEAI). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el
proper dia 31 de desembre de 2011.
El currículum vitae complet que es requereix a la convocatoria es pot presentar en el
format normalitzat CVN que genera el DRAC, atès que està certificat per la Fecyt.
Tot aquell professorat que té actualitzat el seu currículum a DRAC i vulgui obtenir el
seu currículum CVN ha anar a l’apartat Currículum, indicar les dates d’inici i fi, marcar
el tipus de currículum CVN Proyectos del Plan Nacional/ Tramos de investigación
(sexenios), indicant com a idioma el castellà.
Aquest model de currículum ja incorpora els apartats requerits en la convocatòria: historial científico, participación en proyectos de investigacion financiados, publicaciones realizadas, estancias en centros de investigacion de reconocido prestigio internacional y comunicaciones y ponencias a congresos por invitación y congresos organizados." La selecció d'apartats
que incorpora el CVN es pot modificar afegint-ne o traient-ne del menú que hi ha a
continuació
Podeu consultar la informació sobre aquest procés a la intranet de personal, a:
https://espaipersonal.upc.edu, i un cop dins haureu d’anar a Espai PDI>Informació Gral.
>El PDI a la UPC>Avaluació del PDI>quadre recerca>Tram bàsic recerca>PDI funcionari
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INICI SEGON TERMINI SOL·LICITUDS COMPLEMENT ADDICIONAL
DE RECERCA A AQU CATALUNYA PEL PDI FUNCIONARI

En data 19 de desembre de 2011 s’ha iniciat el segon termini per presentar la sol·licitud
del complement addicional de recerca a AQU Catalunya pel PDI funcionari,
per a períodes que com a màxim hagin finalitzat a 31/12/2010. El termini finalitza el proper dia 27 de gener de 2012.
El currículum vitae normalitzat complet per a la sol·licitud està disponible a DRAC
http://drac.upc.edu. Per obtenir-lo només cal anar a l’apartat Currículum, indicar les
dates d’inici i fi i marcar el tipus de currículum: CVAQU (CAT/AGR/AAI) Catedràtic/Agregat/Complement addicional de recerca AQU.
La informació sobre el procés del complement addicional de recerca la trobareu a
la intranet de personal: https://espaipersonal.upc.edu, i un cop dins haureu d’anar a Espai PDI>Informació Gral.>El PDI a la UPC>Avaluació del PDI>quadre recerca>Complement addicional de recerca>PDI funcionari.
Per a qualsevol consulta o aclariment sobre el CVAQU us podeu adreçar a suport.drac@pc.edu, per a la resta de dubtes sobre la sol·licitud podeu contactar amb el
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) a l’adreça electrònica info.gpaq@upc.edu, indicant en el subject: complement addicional de recerca_PDI funcionari, o bé posar-vos en contacte directament amb AQU Catalunya a l’adreça de correu
electrònic professorat@aqucatalunya.org.
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Més informació:
- Mèrits recerca AQU

