செய்தி செளியிடு

அஸிம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகத்தின் முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கான
மாணவர் ரேர்க்லகக்கான அறிவிப்பு
2019-2021
சமூக மாற்றத்திற்கான தலைவர்கலை உருவாக்குதல்
குடும்ப வருமானத்திற்கு ஏற்றவாரு மாணவர்களுக்கு முழுவதுமாகவவா அல்ைது பகுதியாகவவா உதவித்ததாலக வழங்கப்படும்

தபங்களூரு, டிசம்பர் 2018: அஸிம் பிவேம்ஜி பல்கலைக்கழகம், சமூக துலறகைான கல்வி, வமம்பாடு மற்றும்
அதன் ததாடர்புலடய பிரிவுகளின் முக்கிய பகுதிகளில் பங்களிக்க விரும்பும் ஃபிதேஷ் பட்டதாரிகள் மற்றும்
அனுபவமிகுந்தவர்கலை
விண்ணப்பிக்குமாறு
அலழப்பு
விடுக்கின்றது.
அஸிம்
பிவேம்ஜி
பல்கலைக்கழகத்தில், இரு வருட முழு வேே முதுநிலை படிப்புகளும்(M.A. Education, M.A. Development, M.A. Public
Policy and Governance), Law and Development ல் ஒரு வருட LL.M. பட்டப்படிப்பும் உள்ைன. இப்பல்கலைக்கழகம்,
இந்திய கல்வி மற்றும் சமூக துலறகளில் பங்களிக்கக்கூடிய ததாழில்முலறயாைர்கலை (Professionals)
திறன்மிக்கவர்கைாகவும், தபாறுப்புமிக்கவர்கைாகவும் வமம்படுத்துவலதக் குறிக்வகாைாக தகாண்டுள்ைது.
அடிப்பலடலய வழங்கும் லமய பாடப்பிரிவுகலைக் தகாண்டுள்ை கலைத்திட்டத்தில், சிறப்பு
பாடப்பிரிவுகலை
நீங்கவை
வதர்ந்ததடுக்கைாம்.
இதன்
மூைம்
100
க்கும்
வமற்பட்ட
பைதுலறகள்/கருப்தபாருலை லமயமாக தகாண்டு வதர்ந்ததடுப்பதற்கான theme-based electives வாய்ப்புகள்
வழங்கப்படுகின்றன. உங்களின் பாடப்பிரிலவ நீங்கவை வடிவலமக்குமைவு, ’சுயாதீன ஆய்லவ’(Independent
Study) விருப்பத்திற்வகற்றவாரு வதர்வு தசய்துதகாள்ைைாம். இவ்வாறு தேகிழ்தன்லமயுள்ை options மூைம்
தனித்தன்லம வாய்ந்த கற்கும் அனுபவத்லத இப்பல்கலைக்கழகம் வழங்குகிறது. பல்கலைக்கழகத்திலுள்ை
ஒருங்கிலணந்த கைப்பயிற்சியில்(Integrated Field practice) ஒவ்தவாரு வாேமும் பாடப்பிரிவிலுள்ை தசய்முலற
பகுதிகலை வமற்தகாள்ளுதலும், நீண்ட திறந்தநிலை பயணங்கள்(Longer Exposure Visits) மேற்ச ொள்ளுதலும்
தனித்தன்மே ெொய்ந்த ற்கும் அனுபெேொகும். மேலும், workshops, seminars, guest lectures மற்றும் கல்லூரி
வாைாகத்தில் நிகழ்த்தப்படும் இதே நிகழ்ச்சிகள் மூைமாக இதே பாடப்பிரிவுகளிலும் கற்கும் வாய்ப்புகள்
உள்ைன.
தபற்வறார்களின் கல்வி, வருமானம், ஜாதி, பாலினம் முதலியவற்றில் வசதியற்ற பன்னணிச் சூழலிலிருந்து
வரும் மாணவ மாணவிகளுக்கு, முழுவதுமாகவவா அல்ைது பகுதியாகவவா, உதவித்ததாலகலய,
இப்பல்கலைகழகம் நிதியுதவியாக வழங்குகிறது. மூன்று வருடங்களுக்கு வமல் ததாழில்முலறயாைர்கைாக
பணியிலிருப்பவர்களுக்கு tuition கட்டணத்தில் 50% தள்ளுபடு வழங்கப்படும்.
அஸிம் பிவேம்ஜி பல்கலைக்கழகத்தின் Chief Operating Officer ஆன திரு. S. கிரிதர் கூறியதாவது: இந்தியாவிலுள்ை
கல்வி மற்றும் வமம்பாட்டுத்துலறகளில், ேன்கு தயார்படுத்தப்பட்ட, ஈடுபாடுமிகுந்த பட்டதாரிகள் அதிக
அைவில் வதலவப்படுகின்றனர். இத்துலறகளில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ை பிேச்சலனகளின் அைவுகலையும்,
சிக்கல்கலையும் கருத்தில் தகாண்டு, தங்கலை ஈடுபடுத்திக்தகாள்வதற்கு, பேந்த அைவிைான திறலமகள்
வதலவப்படுகின்றன.
வசர்க்லக முலற மற்றும் வததிகள்: மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தின் வலைதைத்தில்(website) online-ல்
விண்ணப்பிக்கைாம். எழுத்துத்வதர்வு மற்றும் வேர்காணலின்
(personal interview) அடிப்பலடயில்
விண்ணப்பதாேர்கள் வதர்ந்ததடுக்கப்படுவார்கள். முதுநிலை மற்றும் LL.M. படிப்புகளுக்காக விண்ணப்பிக்க
கலடசி வததி- ஜனவரி 26, 2019. இந்தியா முழிவதுமுள்ை 30 லமயங்களில் ஃபிப்ேவரி 10, 2019 ஆம் வததியன்று
எழுத்துத் வதர்வும், மார்ச் 2019 ல் வேர்காணலும் ேலடதபறும்.
தகரியர் வாய்ப்புகளும், Placement களுக்கான உதவியும்: சமூக துலறயிலும், NGO க்களிலும், CSR துலறகளிலும்,
ஆோய்ச்சி மற்றும் கல்விசார் நிறுவனங்களிலும் சவால்கள் மிகுந்தும் திருப்தியளிக்கக்கூடியதுமாகவும்
பணிவாய்ப்புகள் ஏோைமாக உள்ைன. இதுவலே வதர்ச்சிதபற்றுச் தசன்ற 6 முதுநிலை பட்டதாரிகளில் batches ல்,
சிறந்த campus placement கலைக் கண்டுள்ைனர். ஒவ்தவாரு வருடமும் கிட்டதட்ட 90 நிறுவனங்கள் கல்லூரி
வைாகத்தில் வதர்வு தசய்வதற்தகன வருகின்றன. இது வபான்ற தகரியர் வாய்ப்புகலை ஏதுவாக்குவதற்காகவவ

பிேத்வயக campus placement cell இங்கு தசயல்படுகிறது. ேமது
ததாழில்முலனவவாருக் ொன ெொய்ப்பு மையும் பின்பற்றியுள்ைனர்.

பட்டதாரிகளில்

சிைர்,

சமூக

முகவரி: Azim Premji University, Pixel park, B Block, PES Campus, Electronic city, Hosur Road, Bengaluru-560 100.
ட்டணமில்லொ இலெெ சதொமலப்மபசி எண்: 1800 843 2001
மின்னஞ்சல்: admissions@apu.edu.in
வலைத்தைம்: www.azimpremjiuniversity.edu.in/admissions
அஸிம் பிவேம்ஜி பல்கலைக்கழகம் பற்றி:
கர்ோடக அேசின் Azim Premji University Act 2010 ன் கீழ் அஸிம் பிவேம்ஜி பல்கலைக்கழகம் சட்டப்படி
நிறுவப்பட்டது. ததளிவான சமூக வோக்கத்தில், நிதியளிக்கும் அலமப்பான அஸிம் பிவேம்ஜி
ஃதபௌண்வடஷனானது, முழுலமயாக தகாலடகுனமுள்ை இைாப வோக்கில்ைா அலமப்பாக(Fully Philanthropic
and Not-for-profit entity) இப்பல்கலைக்கழகத்லத அலமத்தது. இந்தியாவில், கல்வி மற்றும்
வமம்பாட்டுத்துலறகளில் பங்களிக்கவல்ை சிறந்த திறன்மிகுந்த வேர்லமயான சமூக தபாறுப்பு மிகுந்த
பட்டதாரிகலைத் தயார்படுத்துவவத அஸிம் பிவேம்ஜி பல்கலைக்கழகத்தின் முக்கிய வோக்கமாகும்.
ஊடக விசாேலணக்கு ததாடர்பு தகாள்ை:
media@apu.edu.in

