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Des d’avui hi ha disponible una nova versió de DRAC que permet obtenir els dos 

models de currículum que sol·licita l’AQU per a l’acreditació del professorat. 

El LEC/COL és el currículum que han de presentar aquells que es vulguin acreditar 

com a Lectors o Col·laboradors. 

El CAT/AGR/AAI és el que han de presentar els que es vulguin acreditar com a 

Agregats i Catedràtics contractats. 

Aquest darrer currículum també s’haurà de presentar per a la sol·licitud dels mèrits 

de recerca que avalua l’AQU Catalunya i que es correspon al currículum vitae 

normalitzat complet.  

CURRÍCULUM CVAQU 

Punts d'interès especial: 
 

Currículums de l’AQU. Agència per a la qualitat del sistema universitari de Catalunya. Acreditació 
per a la contractació de professorat lector, col·laborador, agregat i catedràtic.  
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BUTLLETÍ DRAC 

1. Anar a la web del Portal de DRAC. http://drac.upc.edu/info 

2. Clicar sobre la icona de l’aplicatiu DRAC i identificar-se amb 

l’usuari i contrasenya de les intranets. 

3. Clicar a la pestanya de Currículum. https://drac.upc.edu/drac/

curriculum/create.html  

4. Clicar el tipus de currículum que es vol generar 

CVAQU (CAT/AGR/AAI) Catedràtic/Agregat/Complement 

addicional de recerca AQU  

CVAQU (LEC/COL) Lector/Col·laborador  

5. Indicar la data d’inici i fi. Si no s’indica apareixerà la totalitat 

d’activitats. 

                 ———————————————- 

QUINES ACT IV ITATS DE DRAC APAREIXEN EN EL CURRÍCULUM CVAQU?  

S’han elaborat 2 manuals, un per cada tipus de currículum, amb les corres-

pondències entre les activitats de DRAC i les activitats que apareixen al 

CVAQU. 

 

Manual per al CVAQU (CAT/AGR/AAI) 

Manual per al CVAQU (LEC/COL) 

NOVETATS NOVA VERSIÓ DRAC 2.2G 

Les principals novetats de la nova versió de DRAC, a banda dels nous currículums de l’AQU, són 

que  ja es poden cercar els congressos pel seu acrònim (i no només pel nom com fins ara), i que els 

reports es poden marcar com a confidencials per tal que no es mostrin al portal de producció cien-

tífica, ni a la memòria de les unitats bàsiques. 

Podeu consultar les novetats de la versió al portal de DRAC:  DRAC 2.2  

http://drac.upc.edu/
http://drac.upc.edu/info
https://drac.upc.edu/drac/curriculum/create.html
https://drac.upc.edu/drac/curriculum/create.html
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/repositori/cvaqu-cat-agr-aai
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/repositori/cvaqu-lec-col
http://drac.upc.edu/info/menu1/versions-de-drac/drac-2.2
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BUTLLETÍ DRAC 

SUPORT CONVOCATÒRIA PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL  

Atès que DRAC permet generar el CVN que es presenta a les convocatòries de Pro-

yectos del Plan Nacional, des de l’Oficina Tècnica RDI volem donar suport al professo-

rat que tingui intenció de presentar-se a la propera convocatòria. 

 

Si esteu interessats en rebre suport per part nostre només cal que envieu un correu 

electrònic a Suport.DRAC@upc.edu indicant-ho. Atès el nombre de persones que 

som, només es podrà donar suport als 20 primers professors/res que ho 

sol·licitin. 

 

Més informació al portal de DRAC: MICINN. Convocatòries de projectes del Plan Nacional 

© Oficina Tècnica de RDI. Centre de Transferència de Tecnologia. 

OMEGA, Planta S2, despatx S207. c/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona 

Tel. 93 4134034 Suport.DRAC@upc.edu.  

Imatge 2. Exemple de petició de currículum model CVN Proyectos del Plan Nacional 

http://drac.upc.edu/
mailto:suport.drac@upc.edu
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/micinn.-convocatories-de-projectes
mailto:suport.drac@upc.edu
http://www.upc.edu/
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/

