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DRAC i la publicació de la recerca (26/11/2014 - 26/11/2014)

INFORMACIÓ GENERAL

Titol activitat: DRAC i la publicació de la recerca - 11101314

Tipus activitat: Taller Hores: 4

Impartit per: MERITXELL ONCINS DOMENECH ( Oficina Tècnica Rdi )

MARIA LUZ ALBEROLA PEREZ ( Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC )

Sessions: Dia Hora Aula
26/11/2014 10:00 h - 14:00 h Aula 100 de la Facultat de Matemàtiques. Campus

Sud

INFORMACIÓ DETALLADA

PRESENTACIÓ

Taller de formació que té com objectius tractar de forma pràctica la introducció d'activitats i publicacions a DRAC,

resoldre dubtes sobre l'avaluació dels currículums, garantir la visibilitat de la recerca als portals FUTUR i

UPCommons, i aclarir aspectes relacionats amb la propietat intel•lectual.

DESTINATARIS

PDI de la UPC.

OBJECTIUS

En acabar el taller, els participants adquiriran coneixements sobre:

• els diferents processos a DRAC: introducció de dades bibliogràfiques, gestió del currículum, punts PAR.

• la publicació en obert a UPCommons i a Futur: Portal de la Producció Científica, i aspectes relacionats amb la

propietat intel•lectual.
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PLA DE TREBALL

Interacció amb l’aplicatiu DRAC al llarg de la sessió per anar seguint els diferents apartats que es vagin tractant.

TEMARI

1. El Portal DRAC.

2. L’Aplicació DRAC:

2.1. principals funcionalitats, conceptes importants, llistat activitats DRAC i càrrega automàtica de dades. #

2.2. pràctica: pàgina inici, activitats, cv, dades personals, unitats/grups de recerca, punts PAR.

3. La difusió de la recerca de la UPC en obert:

3.1. UPCommons, el Portal de la Producció Científica de la UPC. #

3.2. aspectes relacionats amb la propietat intel•lectual i la normativa vigent.

4. Introducció de publicacions a DRAC: Recomanacions i exemples pràctics.

METODOLOGIA

El taller serà fonamentalment pràctic mitjançant l’ús de l’ordinador. Els continguts del taller es treballaran a partir

de la interacció amb DRAC i UPCommons i de la informació continguda en el propi currículum, sempre que sigui

possible.

CERTIFICACIÓ

L'ICE expedirà un certificat d'assistència a les persones participants, sempre i quan s'hagin inscrit prèviament pel

mitjà establert (electrònicament a través del web) i hagin estat acceptades. El personal docent i investigador de la

UPC que participi a l’activitat, uns dies després de la finalització, disposarà de manera automàtica de la

informació a DRAC.

DRAC i la publicació de la recerca (26/11/2014 - 26/11/2014) 2


