सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ

मु

व दूर थ अ ययन शाळा

एम.ए.(अथशा ) वेश मािहती पुि तका

डॉ.काळु राम िभसे

डॉ.वैभव जाधव

लेखन व संपादन

संचालक
मु

व दूर थ अ ययन शाळा

मु

सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठ
मु

व दूर थ अ ययन शाळा

एम.ए.(अथशा ) वेश मािहतीपुि तका

तावना




वेश पा ता



अ यास म रचना



उपल ध िवषय



अ ययनाचे मा यम



वेशशु क रचना



ऑनलाईन वेश

या



अ यास क ावरील

वेश




वेशासाठी आव यक कागदप े
पा

म



वयं अ ययन सािह य



ा यापकांचे / मागदशन



या

परी ा प ती

ा याने

तावना:
सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठा या‘मु

व दूर थ अ ययन शाळा’ या िवभागाअंतगत मा टर

ऑफ आटस् (एम.ए). अथशा या कला शाखेतील २ वषा यापद ु रपदवी अ यास मास वेश उपल ध
आहेत. सदर वेश हे दूर थ िश ण प तीने दले जातात (बिहः थ िव ाथ

हणून कोणतेही नवीन वेश

दले जात नाहीत). िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी द ली यांचे प रप कानुसार पारं पा रक प तीतील
पदवी आिण ‘दूर थ िश ण’ प तीतील पदवी या समक (Equivalent) असतात.
दूर थ िश ण प तीतील िव ा याचे शै िणक वष पारं पा रक िश ण प ती माणे (िनयिमत
िव ाथ ) नाही. िव ापीठ अनुदान आयोग, नवी द ली यांचेकडू न

ा

सूचनांनुसार दूर थ िश ण

प तीतील िव ा याचे शै िणक वष नो हबर २०२१ म ये सु होईल.
सदर वेश

या ही अंशतः ऑनलाईन प तीने होणार आहे. सदर वेशासाठी िव ापीठाम ये

य ात जा याची आव यकता नाही. मु

व दूर थ अ ययन शाळे ने दूर थ प तीने िश ण घेणा या

िव ा याक रता अनेक अ यासक े उपल ध क न दे यात आलेली आहेत.

यापैक

सोयीनुसार एक अ यासक हे िव ा याना िनवडायचे आहे आिण तेथे आपली वेश

िव ा या या

या पूण करायची

आहे.
सदर अ यासक े पुण,े अहमदनगर आिण नािशक या िज
संलि त काही िनवडक महािव ालयांम ये आहेत.ऑनलाईन

ातील सािव ीबाई फु ले िव ापीठाशी
वेश

येवेळी अ यास क

असले या

महािव ालयांची यादी िव ा याना उपल ध होईल. या यादीमधून िव ा यानी यां या सोयीने कोणतेही
एक अ यास क (महािव ालय) वेश घे यासाठी िनवडायचे आहे.

वेश पा ता
एम.ए.अथशा या

पद ु र

पदवी

अ यास मा या

थम

वषास

वेश

घे यासाठी

कोण याहीमा यता ा िव ापीठातूनकोण याहीशाखेतीलपदवी (Bachelor’s degree) आव यक आहे.
‘दूर थ िश ण’ प तीम ये वेश घे यासाठी कोणतीही कमान / कमाल वयोमयादा नाही.

अ यास म रचना
एम.ए. अथशा हा अ यास म एकू ण ६४ ेयांकांचा आहे.
सदर ेयांक पुढील माणे िवभागले आहेत:
वष
थम

Core
Courses
CC-1(८)

Choice Based
Optional Paper

य
े ांक

CBOP-1 (८)

३२

CBOP-2 (८)

३२

८

६४

CC-2(८)
CC-3(८)
ि तीय

CC-4(८)
CC-5(८)
CC-6(८)

य
े ांक

४८

सदर ६४ ेयांक िव ा यास कमान २ वषाम ये तर कमाल ४ वषाम ये ा करणे आव यक आहे.
अ यास मासाठी उपल ध िवषय:
थम वष: एकू ण ४ िवषय
EC1001
EC1002
EC1003
EC1005

Micro Economic Analysis
Public Economics
International Trade & International Finance
Rural Economics & Urban Economics

ि तीय वष: एकू ण ४ िवषय
EC2001
EC2002
EC2003
EC2004

Macro Economics Analysis
Growth & Development
Research Methodology
Demography And Economics of Environment

अ ययनाचे मा यम
ऑनलाईन वेश घेतेवळ
े ी िव ा यास मराठी कवा इंि लश मा यम िनवडता येईल.

वेशशु क रचना:
थम वषएम.ए. अथशा

वेशाक रता सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठातून पदवी

ा

िव ा यासाठी

एकू ण शु क . ६२००/- आहे तर इतर िव ापीठातील िव ा यासाठी एकू ण शु क . ६९००/- आहे. सदर
शु काम ये

वेश शु क, परी ा शु क,

ऑनलाईन

वेश

येवेळी

वयं-अ ययन सािह य शु क यांचादेखील समावेश अस याने

वेश शु क ऑनलाईन प तीने भर यानंतर कोणतेही शु क भर याची

आव यकता नाही.

ऑनलाईन वेश

या:

ऑनलाईन वेश

यापूण करणेसाठी शाळे तफ sppuoa.digitaluniversity.acहे संकेत थळ उपल ध

क न दे यात आले आहे.सदर संकेत थळावरील पुढील ल सवर ऑनलाईन वेश

येब ल सिव तर

मािहती उपल ध क न दे यात आली आहे.
https://sppuoa.digitaluniversity.ac/esuvidha/instructionFinal/SavitribaiPhulePune.pdf
https://youtu.be/RAHj5oNbqIg
वेशासाठी कोणतीही वेश परी ा अथवा गुणव ा यादी असणार नाही. “ थम येणा यास ाधा य” या
त वावर उपल ध मया दत जागांसाठी वेश दले जातील.
ऑनलाईन

वेश

येदर यान अपलोड कर यासाठी िव ा याचा पासपोट आकाराचा फोटो आिण

िव ा याची सही यां या कॅ न के ले या ती आव यक आहेत.

अ यास क ावरील वेश
ऑनलाईन वेश
डाऊनलोड क न याची

या:
या पूण के यानंतर वेश अजाची PDF फाईल तसेच वेश शु क पावती
ट काढू न

यावी. सदर

वेश अज आव यक या कागदप ांसह आपण

िनवडले या अ यास क ावर तातडीने जमा करणे आव यक आहे. वेशासाठीचा अंितम दनांक द. १५
िडसबर २०२१ अस याने आव यक या कागदप ांसह वेश अज द. १५ िडसबर २०२१ पयत अ यास
क ावर जमा करणे आव यक आहे, अ यथा िव ा याचा

वेश अज र

होईल.िव ा यास अ यास

क ाम ये जाणे श य नस यास तो वेश अज व कागदप े जमा करणेसाठी आपला ितिनधी पाठवू शकतो.
परं तु, िव ा या या मूळ कागदप ांची तपासणी आव यक अस यामुळे टपालाने अथवा कु रयरने पाठवलेले
वेश अज वीकारले जाऊ शकत नाहीत.

िव ापीठा ारे
िव ा याना

वेश अजाची पडताळणी होऊन दनांक ५ जानेवारी २०२२पयत सव

यां या न दणीकृ त मोबाईल

मांकावर PRN

ा

होतील.

वेिशत

यानंतर िव ा यानी

िनवडले या अ यास क ावर ा यापकांची मागदशनपर स े सु होतील.

वेशासाठी आव यक कागदप :े
ऑनलाईन

वेश

या पूण के यानंतर अ यास क ावर

वेश अज जमा करतेवळ
े ी पुढील कागदप े

सादरकरावीत:
१)

वेश अज (अ यास क

२)

वेश अज (िव ाथ

त)
त)

३) आधार काड (मूळ त व झेरॉ स)
४) पदवी परी ेचे गुणप क (मूळ त व झेरॉ स)
५) पुढीलपैक एक कागदप (जे लागू असेल ते)
i) थानांतर माणप (मूळ त)(Transfer Certificate)
ii) थलांतर माणप (मूळ त)(Migration Certificate)
i) थानांतर माणप (Transfer Certificate) पुढील िव ा यासाठी आव यक आहे:
मु

व दूर थ अ ययन

शाळे म ये

कवा संलि त महािव ालयाम ये

वेश घे यापूव िव ा याने सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठाम ये
वेश घेतला अस यास या महािव ालयाने / िव ापीठ िवभागाने

दलेले ' थानांतर माणप ' (TransferCertificate)(मूळ त)आव यक असेल.
iii) थलांतर माणप (Migration Certificate) पुढील िव ा यासाठी आव यक आहे:
मु
इतर

व दूर थ अ ययन शाळे म ये वेश घे यापूव िव ा याने सािव ीबाई फु ले पुणे िव ापीठा ित र
िव ापीठाम ये

वेश

घेतला

अस यास

या

िव ापीठाने

(MigrationCertificate)(मूळ त)आव यक असेल.
वेशासाठी खंड माणप (गॅप स ट फके ट)ची आव यकता नाही.

दलेले

‘ थलांतर माणप '

मह वाची सूचना:
१) िव ा यास थलांतर

माणप

(Migration Certificate) जमा करणे आव यक अस यास अशा

िव ा यानी थानांतर माणप (TC) जमा कर याची आव यकता नाही.
२) अ यास क ावर वेश अज जमा करतेवळ
े ी िव ा यास थलांतर माणप (Migration Certificate)
िमळाले नसेल, तरीही िव ा यास

वेश अज जमा करता येईल. अशा िव ा यानी

माणप िमळिव यासाठी के ले या अजा या पावतीची त ही
माणप

िमळा यानंतर ते मु

अ ययन

थलांतर

वेश अजासोबत जोडावी. थलांतर

शाळे कडे जमा के यािशवाय अशा िव ा याचा

वेश

िनि त होणार नाही.

पा

म:
िनयिमत महािव ालयातील िव ा याना िव ापीठ मा यता ा जो पा

आहे तोच पा

म (syllabus) लागू

म दूर थ िश ण प तीतील िव ा याना देखील लागू आहे. सदर पा

म (syllabus)

शाळे या unipune.ac.in/sol या संकेत थळावर उपल ध क न दे यात आला आहे.
सव अ यास क ांवर समान पा
तरीदेखील पा

म असेल. अ यासक हे वाय

म हा शाळे चाच असेल ( वाय

महािव ालयाचा पा

महािव ालयाम ये असले
म लागू असणार नाही).सव

अ यासक ावर सव िवषय उपल ध अस याने िव ा यास कोण याही अ यासक ावर कोणताही िवषय
िनवडता येईल.
वयं-अ ययन सािह य:
सव वेिशत िव ा याना िव ापीठमा य अ यास मानुसार तयार के लेले ‘ वयं-अ ययन सािह य’
(सव िवषयांची पु तके ) उपल ध क न दे यात येतात. थमतः िव ा यास PDF व पात पु तके उपल ध
होतील. यानंतर छापील पु तके िव ा याना यां या अ यास क ावर उपल ध क न दे यात येतील.
ा यापकांचे मागदशन /

ा याने

‘दूर थ िश ण’ प तीम ये ‘पारं पा रक िश ण’ प ती माणे महािव ालयाम ये िनयिमतपणे
जाणे आव यक नाही.

वेश

या पूण झा यानंतर िव ा याना मागदशन कर यासाठी

थमतः

उ ोधनपर ‘ओळख वग’ आयोिजत के ला जातो.तसेच, िव ा याना उपल ध क न दे यात आले या
पु तकांचा वापर क न वयं-अ ययन कसे करावे याबाबत त

ा यापकांचे मागदशन उपल ध क न दले

जाते. यासाठी

येक िवषयासाठी मागदशनपर संमं ण स े (academic counselling sessions) ही

रिववारी / सु ी या दवशी आयोिजत के ली जातात.
सदर स ांम ये संबंिधत िवषयाची तसेच या िवषया या अ यास माची ओळख क न दली जाते.
तसेच ‘दूर थ िश ण’ प तीम ये ‘ वयं-अ ययन’ हे अ यंत मह वाचे अस याने अ यास सािह य
(पु तके )वाप न ‘ वयं-अ ययन’ कसे करावे यासंबंधी मागदशन के ले जाते. तसेच िव ा याना येणा या
संबंिधत िवषया या अडचणी / शंका यांचे िनरसन देखील सदर स ांम ये के ले जाते.तरी सदर स ांम ये
स यपणे सहभागी होणे िव ा या या िहताचे आहे. सदर स े ही ऑनलाईन प तीने आयोिजत कर यात
येतात.

परी ा प ती
एम.ए. अथशा अ यास मासाठी ‘वा षक’ परी ा प ती आहे. शै िणक वषा या शेवटी ७०
गुणांक रता ‘वा षक’ परी ा घेतली जाते.तसेच,अ यास क ा ारे घे यात येणा या अंतगत परी ेसाठी ३०
गुण राखीव असतात.

येक िवषयाम ये उ ीण हो यासाठी ‘अंतगत परी ा’ आिण ‘वा षक परी ा’ या

दो हीपरी ांम ये कमान ४० % गुण िमळवून वतं पणे उ ीण होणे आव यक आहे.वा षक परी ा ही
मु

अ ययन शाळे या अ यासक ावरच होईल.
येक िवषयाम ये अंतगत आिण वा षक अशा दो ही परी ेत कमान ४० % गुण िमळा यानंतर

िव ा यास या िवषयाचे
ेयांकापैक

कमान १६

य
े ांक ा होतील. थम वषा या ४ िवषयांना
ेयांक

ा

येक ८

झा यानंतर िव ाथ ि तीय वषा या

ेयांक या माणे ३२

वेशास पा

राहील. थम

वषास वेश घेत यापासून जा तीत जा त ४ वषाम ये अ यास म पूण करता येईल.

वेशासंदभात काही शंका अस यास आपण िनवडले या अ यास क ाशी संपक साधता येईल.
अ यास क ाचा संपक तपशील शाळे या unipune.ac.in/sol या संकेत थळावर उपल ध आहे.

