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DOCTORANDS I DOCTORANDES USUARIS DEL DRAC 

Des d'octubre del 2019, tots els doctorands i les doctorandes teniu accés a DRAC. Cal que prè-

viament us matriculeu a un Programa de Doctorat de la UPC i, passada una setmana, ja podreu consultar 

les activitats on consteu com a coautors/es i introduir les que us faltin.  

 

IMPORTANT: primer consulteu quines activitats ja estan introduïdes per no duplicar-les ! 

Des de Atenea-PhD (1) podreu importar les activitats introduïdes a DRAC i són aquestes les que cons-

taran en el vostre Document d'Activitats del Doctorand (DAD).  

A DRAC també podeu introduir activitats no vinculades al Doctorat però que necessiteu 

per al vostre currículum. Cada activitat disposa d'un check box per indicar si forma part 

del DAD o no.  

 

DRAC disposa dels formats de currículum més demandats com el CVN o el CVA (abreviado), per si heu 

de demanar algun ajut durant el doctorat, o quan ja sigueu doctors/doctores, per demanar un contracte 

postdoctoral. 

 

Suport que rebreu amb el DRAC: 

I. Manual d’ajuda en anglès: https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/repositori/drac_guidelines.pdf 

II. Obrint tiquets per a la resolució de dubtes, errors, etc. A través de https://drac.upc.edu/suport o 

bé, enviant un correu a l'adreça Suport.DRAC@upc.edu. 

 

 

(1) ATENEA PhD és la plataforma virtual per ajudar als doctorands/des en 

la gestió dels lliuraments del pla de recerca, de les evidències de les activi-

tats realitzades i de la tesi. https://atenea-phd.upc.edu  

http://drac.upc.edu/
https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/el-curriculum-del-professorat
https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/repositori/drac_guidelines.pdf
https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/repositori/drac_guidelines.pdf
http://drac.upc.edu/suport
mailto:suport.drac@upc.edu
https://atenea-phd.upc.edu/
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L’any 2017 es posà en marxa el “Programa UPC Sènior” per tal que el personal jubilat que s’hi acollís tingués 

accés al DRAC, i pogués entrar-hi les seves activitats acadèmiques (entre altres beneficis).  

 

Aquest any 2019 s’ha actualitzat a “Espai UPC Sènior”, com el conjunt d’activitats que tenen a veure amb el 

concepte Sènior. Això inclou les prestacions al personal jubilat i s’especifica que, un cop jubilat, el personal de 

la UPC manté, entre altres: “Accés al DRAC i al suport de l’Oficina Tècnica de RDI (actualment dins del 

GPAQ) pel que fa al registre de l’activitat acadèmica”. 

 

Aquest canvi té dues implicacions per al DRAC. En primer lloc, no cal acollir-se al Programa, ja que, tot 

el personal jubilat podrà continuar fent servir el DRAC. 

En segon lloc, s’ha ampliat també al professorat jubilat des de l’any 2007. 

 

Cal tenir en compte, però, que les activitats unipersonals dels UPC Sèniors no s’assignaran a cap unitat acadè-

mica ni computaran a efectes de càlcul de l’activitat d’unitats o grups de recerca (punts PAR i PATT).  

CANVIS A L’ESPAI UPC SÈNIOR A DRAC  

INFORMACIÓ DELS AJUTS DEL CENTRE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT (CCD) AL DRAC  

S’ha acordat amb el Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) que anualment es donaran 

d’alta a DRAC tots els ajuts concedits pel CCD i altres ajuts o projectes que gestionin. Així s’aconse-

gueixen dos objectius: que el DRAC disposi de la informació més completa i que el professorat i personal 

investigador (PDI) hagi de dedicar el menor temps possible a aquestes tasques. 

La informació dels ajuts s’incorporarà a DRAC en l’apartat de “Participació en projecte RDi competitiu” i el 

PDI rebrà un correu electrònic confirmant la incorporació d’aquesta informació al seu CV. 

L’ABSTRACT EN ELS PROJECTES RDI COMPETIT IUS I NO COMPETIT IUS 

S’ha inclòs el camp “Abstract” en els projectes RDI competitius i no competitius. Amb aquest 

camp es podrà incloure un resum i/o objectius del projecte que serà visible en el Portal FUTUR i aportarà 

més d’informació sobre el projecte. 

A part d’incloure el camp “Abstract” també s’ha emplenat amb informació de les sol·licituds dels projectes 

estatals disponibles a partir del 2013 i informació de projectes europeus disponible a CORDIS.  

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-07-2019-del-consell-de-govern/aprovacio-de-l2019acord-de-creacio-de-201cl2019espai-upc-senior201d
http://drac.upc.edu/
https://drac.upc.edu/drac/activitats/participacioProjecteRDICompetitiu/create.html
https://futur.upc.edu/
https://cordis.europa.eu/projects/en
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Tel. 93 4134034 Suport.DRAC@upc.edu.  

EL DOI I EL PROJECTE FINANÇADOR EN ELS CAPÍTOLS DE LL IBRE 

El DOI facilita la identificació i l’accés a la versió editorial de les publicacions. Fins ara el DOI estava en 

els articles de revistes, les ponències publicades en actes de congressos, el llibres, els manuals docents i 

els catàlegs d’exposicions. A partir d’ara també es pot incloure el DOI en els capítols de llibre. 

També es pot incloure el projecte de recerca o contracte amb el qual s’ha finançat la recerca que 

ha donat com a resultat el capítol de llibre. Aquest camp també estava en altres publicacions. 

http://drac.upc.edu/
mailto:suport.drac@upc.edu
https://www.doi.org/
https://drac.upc.edu/drac/activitats/autoriaCapitolLlibre/search.html

