वार्षिक र्ियोजि २०१८-१९
प्रथम सत्र
जूि २०१८

o वेळापत्रक, कार्यभार ववभागणी, कामकाज विर्ोजि करणे.
o टीव गिं प्लाि तर्ार करणे.
o लेसि िोट तर्ार करणे.
जुलै २०१८

o S.Y.B.A. व T.Y.B.A. अर्यशास्त्र वगायतील ववद्यापीठ परीक्षेतील गणु ावर आधाररत स्लो लियर –
ॲडव्हास लियर ववद्यार्थर्ाां ी विवड र्ादी तर्ार करणे.

o ववभागातील वशक्षकािंिी ICT आधाररत तावसका घेण.े
ऑगस्ट२०१८

o
o
o
o
o
o
o

स्लो लियर ववद्यार्थर्ाांसाठी अवतररक्त तावसका घेण.े

o
o
o
o

स्लो लियर ववद्यार्थर्ाांसाठी अवतररक्त तावसका घेऊि वितीर् टेस्ट घेण.े

स्लो लियर ववद्यार्थर्ाां ी प्रर्म टेस्ट घेण.े
सवय ववद्यार्थर्ाां ी २५ % अभ्र्ासक्रमावर आधाररत प्रर्म टेस्ट घेण.े
विर्ोजि व

ाय मडिं ळा े उद्घाटि करणे.

ववभागातील वशक्षकाििं ी ICT आधाररत तावसका घेण.े

M. A. ववद्यार्थर्ाां ी प्रर्म टेस्ट व सेवमिार घेण.े

स्लो लियर – ॲडव्हास लियर ववद्यार्थर्ाांसाठी सिंदभय पस्ु तके उपलब्ध करूि देण.े
सप्टेंबर २०१८
बँक व्र्वसार्ा ी ओळख होण्र्ासाठी रर्त सहकारी बँकेला (शाखा मिं र ) भेट देण.े
ववभागातील वशक्षकािंिी ICT आधाररत तावसका घेऊि त्र्ासिंबिंधीत कागदपत्रे फाईल करणे.

वशक्षकवदिाविवमत्त ववद्यार्ीप्रेररत कार्यक्रम घेण.े
ऑक्टोबर २०१८

o ५० % अभ्र्ासक्रमावर Mid- Sem. टेस्ट घेण.े
o M. A. ववद्यार्थर्ाां ी वितीर् टेस्ट व सेवमिार घेण.े

o M. A. 10 क्रेडीट अतिं गयत ववद्यार्थर्ाांसाठी Open-Book टेस्ट, समहू

ाय, प्रकल्प शोध विबिंध व सेवमिार

घेण.े
र्ितीय सत्र
र्िसेंबर २०१८

o
o
o
o

ववभागातील ववद्यार्ी व वशक्षकािंिी सिंशोधि पेपर वलवहणे.

o
o
o
o
o

ववभागातील प्रत्र्ेक वशक्षकािे सश
िं ोधि पेपर प्रकावशत व वा ि करणे.

o
o
o
o

स्वर्िं विधीप्राप्त

विर्ोजि मडिं ळाच्र्ा वतीिे ववद्यार्थर्ाांसाठी कररर्र मागयदशयि व्र्ाख्र्ाि आर्ोवजत करणे.
Mid-टमय परीक्षेवर आधाररत ववद्यार्थर्ाांसाठी स्लो लियर – ॲडव्हास लियर ी र्ादी अद्यावत करणे.

ववद्यार्थर्ाां े वभतिं ीपत्रक सादरीकरण विर्ोवजत करणे.
जािेवारी २०१९
सवय ववद्यार्थर्ाां ी ७५ % अभ्र्ासक्रमावर आधाररत वितीर् टेस्ट घेण.े
ववभागातील ववद्यार्थर्ाां ी औद्दोवगक भेटी अतिं गयत पराग दग्ु ध व्र्वसार्ास भेट देण.े
स्लो लियर ववद्यार्थर्ाांसाठी अवतररक्त तावसका व टेस्ट घेण.े

ICT आधाररत तावसका घेण.े
फे ब्रवु ारी २०१९
ायसत्रा े आर्ोजि करणे.

M. A. ववद्यार्थर्ाां ी प्रर्म टेस्ट व सेवमिार घेण.े
ववद्यार्थर्ाांसाठी प्रश्नमजिं षु ा स्पधाय घेण.े

M. A. ववद्यार्थर्ाांसाठी SET/NET परीक्षेसदिं भायत व्र्ाख्र्ाि घेण.े

मार्ि २०१९

o M. A. ववद्यार्थर्ाां ी वितीर् टेस्ट व सेवमिार घेण.े
o M. A. 10 क्रेडीट अतिं गयत ववद्यार्थर्ाांसाठी Open-Book टेस्ट, समहू

ाय, प्रकल्प शोध विबिंध व सेवमिार

घेण.े

o स्लो लियर – ॲडव्हास लियर ववद्यार्थर्ाांसाठी ववद्यापीठ परीक्षेसिंदभायत उत्तरपवत्रका लेखि, उत्तरा ी मािंडणी,
वेळे े विर्ोजि इत्र्ादींबाबत मागयदशयण करणे.

