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Punts d'interès especial:

Convocatòria Proyectos de Investigación y Acciones Complementarias (VI
Plan Nacional de Investigación Científica 2008-2011)
Calendari Punts PAR 2010
Eina per simular els punts PAR disponible a partir d’avui a DRAC
DRAC Meetings

CONVOCATÒRIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
El dia 21 de desembre s’ha
publicat al BOE la convocatòria de projectes d’investigació fonamental no
orientada per part del
MICINN . Entre la documentació requerida a les
sol·licituds figura el currículum de l'investigador
principal i el dels membres
de l'equip investigador.

Aquest es podrà presentar
en el format CVN que
facilita el DRAC o bé en el
format habitual de currículum del MICINN.
El CVN es pot presentar
tant pel Subprograma de
Proyectos de Investigación
(art. 23 1.i) com en el de
Acciones Complementarias (art. 32 1.d).

Per fer-ho només cal anar
a DRAC, a l’apartat Currículum, indicar les dates
d’inici i fi, marcar el tipus
de currículum CVN i indicar com a idioma el castellà.

Més informació:


BOE de la convocatòria



Web del MICINN



Web del CTT

Més informació sobre la
convocatòria: web del
CTT.

Imatge 1: extracció del currículum de DRAC en format CVN

Vincles d’interès a DRAC
Per accedir a la informació clickeu al títol.

Grups de recerca: requisits per
crear un grup, formularis per afegir
un membre, ..
Revistes i congressos notables:
requisits per sol·licitar una revista
o congrés com a notable.
Documentació Punts PAR: activitats que són valorades, requisits,
barem, calendari anual, ...
Punts PAR històrics per PDI i unitat
(1995-2008): PAR històric calculat
per Fènix.
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BUTLLETÍ DRAC
CALENDARI PUNTS PAR 2010
Ja s’ha fet públic el calendari dels punts PAR 2010. Veure calendari complet.
Les principals dates que cal tenir present són:


21 de febrer. Càlcul provisional dels PAR 2010.



13 d’abril. Càlcul dels punts PAR definitius.



13 d’abril fins el 6 de maig. Presentació d’al·legacions per part del professorat i personal investigador.



25 de maig. Publicació dels PAR 2010 definitius i finalització del procés d’avaluació.

EINA PER SIMULAR ELS PUNTS PAR 2010 DEL PDI
Per tal de conèixer en qualsevol moment del procés d’avaluació quines activitats em seran avaluades i
quants punts PAR obtindré posem a la vostra disposició una eina per simular els punts PAR individuals.
Aquesta eina us serà especialment útil abans del càlcul dels punts PAR definitius. Cal tenir present, però, que
algunes activitats no apareixeran inicialment valorades. En alguns casos requereixen l’aprovació per
part dels òrgans de govern de la UPC: premis, publicacions sobre l’obra, concursos d’arquitectura i comissari d’exposició. En altres casos cal identificar manualment les activitats per ser valorades correctament, com
els congressos considerats com a “notables” per la UPC, etc.
Aquestes valoracions s’aniran portant a terme al llarg dels mesos de febrer i març.
El procés de simulació pot trigar varis minuts en funció del nombre de persones que l’estiguin usant.
Procureu no polsar el botó reiteradament i si veieu que triga molt proveu en un altre moment del dia.

Pestanya: CONSULTES.
Ap a r t at : S I MU L A C I Ó
D’AVALUACIÓ.
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DRAC_MEETINGS
Encara no heu entrat a DRAC?. Teniu dubtes sobre com actualitzar el vostre currículum?
L’administració DRAC conjuntament amb les unitats bàsiques i grups de recerca
organitzarem trobades amb grups entre el professorat, personal investigador i
PAS.
L’objectiu és millorar el coneixement mutu i incrementar l’ús de DRAC. Aquestes
trobades són totalment obertes i treballarem allò que ens suggeriu: presentar les
principals funcionalitats de DRAC, informar de novetats, resoldre dubtes, conèixer les vostres necessitats respecte a DRAC, etc.
Característiques:


La petició serà gestionada per part de l’administradora o administrador de
la unitat bàsica o grup de recerca o persones de suport de DRAC.



Ens haureu d’indicar quins aspectes voleu treballar.



Coordinarem el dia i l’hora.



La trobada es portarà a terme als espais de la vostra escola, campus, etc.

© Oficina
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Tel. 93 4134034 Suport.DRAC@upc.edu.
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Més informació:
· Envieu-nos un correu electrònic a suport.drac@upc.edu i ens
posarem en contacte amb vosaltres per concertar una trobada.

