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- Camp “Data tractament altament citat” dels articles en revista: S’ha traslladat aquest 
camp a la part d’Altres Dades del formulari dels articles en revista. 
 

- Tiquet 1219631 -No salen las tesis en las memorias de unidad:  Ara ja es mostren les 
col·laboracions a treballs acadèmics a l’apartat titulat "Direcció, tutoria o tribunal de treball 
acadèmic" de les memòries de les unitats i grups de recerca generades mitjançant DRAC. 

 
- Actualització de l’activació del flag de rebre punts PAR dels nous associats: S’ha 

desactivat el flag de rebre punts PAR dels nous associats que arribin carregats a DRAC amb la 
càrrega automàtica de la Base de Dades de Personal (UXXI) segons l’Acord CG/2022/02/34, de 22 
de febrer de 2022, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la consideració del personal de la UPC 
en referència a la participació a grups de recerca i al còmput d’indicadors de RDI (PAR, PATT i EDP). 

 
- Actualització de la valoració amb punts PAR de les patents: S’ha modificat la valoració de 

les patents amb punts PAR segons l’Acord CG/2022/02/38, de 22 de febrer de 2022, del Consell de 
Govern, pel qual s’aprova l’actualització de la valoració de les activitats de transferència amb els 
indicadors PAR i PATT. 

 
- Càrrega de doctorands de PRISMA: Quan de PRISMA arriba un usuari amb un document 

diferent al que consta a DRAC, ara sobreescriu el registre de DRAC amb el nou document. Per fer-
ho possible, també s’ha afegit el camp idGauss a la taula de Persones de DRAC i a la fitxa de Dades 
Personals de DRAC. 

 
- Càrrega dels expedients tancats de doctorands de PRISMA:  A partir d’ara, quan es 

tanqui els expedients de l’estudiantat de doctorat a PRISMA, també ens arribarà a DRAC aquest 
tancament, el qual es veurà reflectit a la seva adscripció al programa de doctorat i a la seva 
situació professional com a doctorand/a a la UPC. 
 

- Millora de l’aprofitament dels projectes finançadors creats per administradors de 
DRAC:  S’ha corregit el comportament del camp dels projectes finançadors, de tal manera que 
ara quan un administrador dóna d’alta un projecte dins d’una article en revista, a un treballs 
presentat en congrés publicat, a un report o a una patent, aquest es crea com a “Revisat” 
directament. D’aquesta manera, no cal tornar a buscar-ho a la CRUD de projecte per tal de 
marcar-ho com a revisat per a que altres usuaris puguin aprofitar en altres activitats diferents a 
la que on s’ha creat aquest projecte.  
Per últim, també s’ha fet que els projectes marcats com a històrics a la CRUD ja no es mostren a 
la cerca del camp dels projectes finançadors, ja que acostumen a ser duplicats que s’han 
d’amagar. 
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