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Curs DRAC i la publicació de la recerca – DRAC (26/11/2014) 
(Descriptor de la recerca i l’activitat acadèmica de la UPC) 

 
 
 
 

1. Portal de DRAC (http://drac.upc.edu) 
 

 
 

2. Aplicació DRAC. Teoria. 
 
o Principals funcionalitats 

 
o Conceptes importants (veure darrera full):  Revisió qualitat, al·legacions, activitat 

privada, activitat confidencial. 
  

o Llistat activitats DRAC i càrrega automàtica de dades: CTT, PRISMA, ICE... 
 

 
 

 
3. Aplicació DRAC. Pràctica. 

 
o Pàgina d’inici: creació, consulta, darreres activitats, notificacions 

 
o Activitats 

 
o Currículum: CVN (https://cv.normalizado.org/), CVAQU, CVDRAC, i Currículum. 

Plan Estatal de I+D+i. 

 
o Dades personals: Grup de recerca habitual, signatura, dades curriculars 

 
o Unitats/Grups de recerca: dades unitat/grup de recerca, memòria (orgàniques, 

totes), grups de recerca associats a l’unitat 

 
o Punts PAR: Consulta càlculs UPC, simulació PDI 
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Conceptes importants: 
 
 
- Revisió de qualitat:   

Les dades que entri directament el professorat o la persona de suport a DRAC seran revisades. La 
revisió de qualitat  es farà des de les biblioteques, si es tracta de publicacions, i des de l’Oficina 
Tècnica RDI la resta d’activitats. 
 
Els objectius de la revisió de la qualitat són els següents: 

 Evitar activitats duplicades. 

 Normalitzar el contingut de les activitats. 

 Emplenar camps necessaris pel currículum o pel càlcul d'indicadors. 

 Detectar i corregir errades. 

 
 
 

- Al·legacions:   

Quan una activitat ja ha estat revisada no es pot modificar directament a través de l’aplicació DRAC, 
sinó que cal fer una al·legació als administradors de l’aplicació indicant quines dades es volen 
modificar. L’al·legació es fa prement el botó “Al·legacions” que apareix a la part inferior de la 
pantalla quan estem consultant les dades de l’activitat a modificar.  
Cada al·legació que realitzem es converteix automàticament en un tiquet que arriba directament als 
administradors de l’aplicació. 
 
 
 
 

- Activitat privada:   

Una activitat privada és una activitat que no està relacionada amb la feina a la UPC dels PDI que hi 
han participat. Només apareix als currículums del PDI participant, però ni es fa difusió a través de la 
web de producció científica de la UPC, ni apareix a la memòria de cap unitat, ni es revisa la qualitat, 
ni es valora amb punts PAR. 
 
 
 
 

- Activitat confidencial:   

En el cas dels documents científico-tècnics, projectes i convenis en el moment de donar d’alta 
l’activitat a DRAC aquesta es pot marcar com a confidencial si és el cas. Una activitat confidencial 
només apareix als currículums dels autors i a la memòria dels seus grups de recerca, però no es 
mostra al portal de producció científica ni a les memòries de les unitats. 


