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Punts d'interès especial:
 Convocatòria sexennis (trams de recerca). El professorat que es presenti a la convocatòria podrà
enviar el currículum en format CVN extret de DRAC.
 Punts PAR 2009. Ja es poden consultar a DRAC a l’apartat de Consultes.
 Balanç de les Convocatòries de Projectes de Recerca MICINN 2010. Professorat i personal
investigador que ha presentat el seu currículum en el format CVN extret de DRAC.

CONVOCATÒRIA SEXENNIS (TRAMS DE RECERCA)
El dia 3 de desembre
s’ha publicat al BOE la
convocatòria de sexennis per part de la CNEAI. Entre la documentació requerida hi ha el
currículum vitae complet (apartat 3.1.c. ).
Tot aquell professorat
que té actualitzat el seu
currículum a DRAC

podrà adjuntar el model de currículum
CVN. Per fer-ho només cal anar a l’apartat
Currículum, indicar les
dates d’inici i fi, marcar
el tipus de currículum
CVN, indicar com a
idioma el castellà i seleccionar els apartats
del currículum requerits
en la convocatòria: his-

torial 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.

Imatge 1: extracció del currículum de DRAC en format CVN

Equip DRAC

Qui som (d’esquerra a dreta): Lluis Malvis, Mónica Vicente,
Lydia Prellezo, Neus Quesada, Emma Rodriguez, Meritxell
Oncins, Ramon Miralles, Alberto Espinosa

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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PUNTS PAR 2009
El dia 26 de novembre finalitzà
l’avaluació dels PAR 2009.
Aquesta avaluació ha vingut determinada per l’adaptació de DRAC a
la versió 2.0 amb la qual ha estat
possible el seu càlcul. La consulta
dels PAR es fa a partir del menú CONSULTES com es pot
veure en la imatge.

Imatge 2: consulta dels PAR 2009

S’ha presentat a la Comissió de
Recerca un Avanç de l’informe
d’indicadors PAR i PATT 2009.
L’informe definitiu s’aprovarà el
mes de febrer del 2011 i el tindreu
a la vostra disposició al Portal de
DRAC.

BALANÇ DE LES CONVOCATÒRIES DE PROJECTES DE RECERCA MICINN 2010
En les convocatòries de Projectes del Plan Nacional (PID 2010) i
Acciones Complementarias (ACO-2010-01) el professorat i
personal investigador interessat en presentar una sol·licitud ja ha pogut incloure el seu currículum en el format CVN extret de
DRAC.
En la convocatòria PID 2010, 94 currículums es van presentar en format CVN. Això representa un 9.41% del total de sol·licituds presentades pel professorat i personal investigador de la UPC.
En la convocatòria posterior ACO-2010-01 ja va ser un 20,28% de
currículums en format CVN (29 currículums).
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