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Novetats DRAC 2.7x              2/05/2019 

Millores 
 

 

Activitats 
 

- S’afegeix el DOI i l’abstract del capítol de llibre o catàleg d’exposició: fins ara només hi havia 
el vinculat al llibre. En els currículums es mostrarà el DOI del capítol, si hi consta, sinó el del llibre. 

- Càrrega de classificacions del SJR: S’han carregat a DRAC les classificacions SJR de les revistes, i 
s’ha adaptat els camps classificació i categories per tal que les mostrin. 

- Càrrega PRISMA - Actualització camp URL de tesis doctorals: En el procés de càrrega 
automàtic de treballs acadèmics de PRISMA a DRAC no s’estan actualitzant les URL d’aquelles tesis 
que ja es troben a DRAC perquè no consta que s’ha modificat el registre per afegir-hi la URL. Crearem 
un procés paral·lel que compari les URL i porti aquelles que no tenim a DRAC. 

 

 

Càlcul punts PAR 
 

- Modificació valoració tesis doctorals: Les tesis que han obtingut un Excel·lent (no Cum Laude) 
es valoren amb 12 punts PAR tipus 1 les llegides a la UPC, i 5 PAR tipus 1 les llegides fora. 

 

 

Administrador DRAC 
 

- Millora - Càrrega jubilats com a Sènior UPC a DRAC: Modifiquem el contingut del log per tal 
que no hi consti els que ja hi son, però si que hi aparegui el nombre d’altes i baixes que ha fet. 
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Correctius solventats 
 

- Tiquet 925684 – Unitats revisió qualitat en el cas de doctorand+PDI: Correcció unitats de 
revisió quan el doctorant també és PDI o PAS de recerca, ha de constar el departament enlloc del 
programa de doctorat. 

- Punts PAR duplicats a l’excel “Resum Punts Personals”: En el excel que genera DRAC 
apareixen els punts PAR duplicats en algunes activitats. 

- Tiquet 927482 – Errada càlcul PAR: La generació d’un càlcul de punts PAR petava quan avaluava 
les revistes amb classificació Notable UPC. 
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