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Nature of Course 

ેયના નાભ  Code Credits  કુર કરાક 

ેય-૧-ળાા ભાન અને પ્રભાણન  ESET-1 3 48 

ેય-૨-ળાા ભાન અને પ્રભાણનનાાં ભુખ્મ વૂચકઅાંકો ESET-2 3 48 

પ્રામોશગક કામય ESEP-3 6 192 

કુર 03 12 288 

 

ેય-૧ 

ળાા અને પ્રભાણનના ભુબૂત  વાંદબો 

ક્રેડડટ-૩                                                                                                             ભાકયવ-૧૦૦  

અધ્મમન શનષ્શિઓ: 

1. શલદ્યાથીઓ આ અભ્માવ છી નીચેની ફાફતો ભાટે વાભર્થમયતા કેલળે.  

2. જુદા-જુદા પ્રકાયની ળાાઓની વકલ્ના શેતુઓ અને સ્લરૂ શલે વભજે.  

3. ળાા શનયીક્ષણ, ચકાવણી અને એક્રેડડટેળન શલે વભજે.  

4. ળાા ચકાવણી અને એક્રેડડટેળનની ઐશતશાશવક ૂલયબૂશભકા શલે જાણળે.  

5. જુદા-જુદા વશબાગીઓની બૂશભકા, જલાફદાયીઓ શલમક ૃર્થથકયણ અને ચચાય કયી ળકળે.  

6. શળક્ષણ ફોડય, વયકાયી વાંસ્થાઓ અને વભાજ લચ્ચેની કામયપ્રણારી વભજે.  

7. એકે્રડડટેળનની પ્રડક્રમાની વાંકલ્ના વભજળે.  

8. ળાા શનયીક્ષણ અને એક્રેડડટેળનના ડકાયોની ઓખ અને ચચાય કયી ળકળે.  

મુશનટ ક્રભ  શલમલસ્ત ુ  બાયાાંક   શળક્ષણની 

ધ્ધશતઓ 

કુર 

કરાકો 

પ્રશતળત  

મુશનટ-૧  ળાા એક વાંસ્થા તયીકેની વભજ  

૧.૧ તાશત્લક ડયપે્રક્ષ્મભાાં વાંસ્થા તયીકે ળાાની  

       વાંકલ્ના,શેતુઓ  

૧.૨ જુદા-જુદા તાશત્લક શલચાયકો આધાડયત ળાાની  

       વાંકલ્ના (યશલન્દ્રનાથ ટાગોય, જે.કૃષ્ણભૂર્તત, ગાાંધીજી  

૧.૩ ળાા શળક્ષણભાાં જુદા-જુદા વશબાગી ાવાઓની  

       બૂશભકા  અને  જલાફદાયીઓ(લારીઓ, 

        ટ્રસ્ટીઓ,વભાજ, શળક્ષકો, આચામય)  

૧૦ ૨૦ ચચાય, 

વ્માખ્માન 
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મુશનટ-૨ ળાા ભૂલ્માાંકન અને એક્રેડડટેળન  

૨.૧ ળાા એકે્રડડટેળનની ઐશતશાશવક ૂલયબૂશભકા યાષ્ટ્રીમ  

       અને યાજ્મ કક્ષાએ  

૨.૨ ળાા ભૂલ્માાંકન અને એક્રેડડટેળનની વાંકલ્ના  

       અને જરૂડયમાતો 

૨.૩ ળાા એકે્રડડટેળન પ્રડક્રમાના વોાનો  

૧૦ ૨૦ ચચાય, 

વ્માખ્માન 

મુશનટ-3  ળાા ભાન અને એક્રેડડટેળનની પ્રડક્રમા  

૩.૧ ળાાકીમ ગુણલિા ભાટે એક્રેડડટેળન પ્રડક્રમાનુાં ભશત્લ   

૩.૨ ળાા એકે્રડડટેળનભાાં જાશેય અને ખાનગી વાંસ્થાઓની 

       બૂશભકા 

૩.૩ ળાા એકે્રડડટેળનના પ્રશ્નો અને ડકાયો  

૧૦ ૨૦ જણાલલુાં, 

બ્રેઈન સ્ટોભીંગ, 

મુશનટ-૪  અધ્મમન-અધ્માનના ભુખ્મ વૂચક અાંકો  

૪.૧ અધ્મેતાની વભજ ભાટે અધ્મમન-અધ્માનની 

ધ્ધશતઓ અને પ્રશલશધઓ  

૪.૨ વશ-અભ્માવીક પ્રલૃશિઓ અને શલદ્યાથી  

       વશામક વ્મલસ્થા  

૪.૩ અભ્માવક્રભ વુધાયણા અને અધ્માનભાાં ICTનો  

      શલશનમોગ  

૪.૪ અધ્મમન અને વભુદામનુાં જોડાણ  

૧૩ ૪૦ ેનર ચચાય, 

વ્માખ્માન 

પ્રદળયન 

કુર ૪૮ ૧૦૦%  

 

OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE 

Knowledge Comprehension Application  Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL 

5 10 20 15 15 35 100 

ેય-2 

ળાા ડયક્ષણ ભાટેનુાં તાંત્ર 

અધ્મમન શનષ્શિઓ: 

1. શલદ્યાથીઓ આ અભ્માવ છી નીચેની ફાફતો ભાટે વાભર્થમયતા કેલળે.  

2. ળાા યીક્ષણ અને એક્રેડડટેળનના દયેક વૂચકઅાંકો શલે વભજે અને જાણે    

3. એકે્રડડટેળનની પ્રડક્રમાભાાં દયેક વૂચકઅાંકનુાં ભશત્લ વભજે   

4. ળાા ચકાવણી અને એક્રેડડટેળનની ઐશતશાશવક ૂલયબૂશભકા શલે જાણળે  

5. અશેલારની પ્રડક્રમા શલમક વભજે.  

6. IQAC અને AQAR નુાં ભશત્લ વભજે. 

મુશનટ ક્રભ  શલમલસ્ત ુ  બાયાાંક   શળક્ષણની 

ધ્ધશતઓ 

કુર 

કરાકો 

પ્રશતળત  
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મુશનટ-૧  શળક્ષકોની ક્ષભતાઓ શલમક વૂચકો  

૧.૧ શળક્ષકોની રામકાત અને શનભણૂકની પ્રડક્રમા  

૧.૨ શળક્ષકોની વ્માલવાશમક વજ્જતા  

૧.૩ શળક્ષકોના નૈશતક ધોયણો   

૧.૪ શળક્ષકોનો કામયવાંતો  

૧૦ ૨૦ ેનર ચચાય, 

વ્માખ્માન 

પ્રદળયન 

મુશનટ-૨ ભાખાગત વુશલધાઓ શલમક વૂચકો  

૨.૧ ળાા કેમ્વ અને વુશલધાઓ  

૨.૨ લગયખાંડો અને અન્દ્મ વુશલધાઓ 

       (ુસ્તકારમ, MDM અન્દ્મ ામાની વુશલધાઓ)  

૨.૩ વાંચારન ભાટેની વુશલધાઓ  

૧૦ ૨૦ ચચાય, 

વ્માખ્માન 

મુશનટ-3  શલધ્માથી વશામ શલમક વૂચકો  

૩.૧ ળાા પ્રોપાઇર  

૩.૨ ળૈક્ષશણક વુશલધાઓ શલમક ભાખુ  

૩.૩ શલધ્માથીઓની વાંસ્થા યત્લેની બૂશભકા  

૧૦ ૨૦ જણાલલુાં, 

બ્રેઈન સ્ટોભીંગ, 

મુશનટ-૪  લશીલટ અને વાંચારન શલમક વૂચકો  

૪.૧ ળાાના આતડયક ગુણલિા ભાટેની જોગલાઇઓ  

૪.૨ ળાાનુાં વાંગઠનાત્ભક ભાખુાં અને આર્તથક 

અનુદાનની જોગલાઈ  

૪.૩ શલધ્માથી, લારીઓ, શળક્ષકો અને અન્દ્મ વાંસ્થાઓ 

વાથેનુાં જોડાણ  

૪.૪ વેલાના શનમભો અને લારી વાંભેરન  

૧૮ ૪૦ ચચાય, 

વ્માખ્માન 

 કુર   ૪૮ 100%  

 
OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE 

Knowledge Comprehension Application  Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL 

5 10 20 15 15 35 100 

 

CODE: ESEP-3 

ક્રેડડટ-૬                                                                                                  ભાકયવ-૨૦૦ 

કોઈણ ફે શલે પ્રામોશગક કામય કયો.  

1. વાભાશજક યીલતયન ભાટે ળાાની બૂશભકા શલમ ય આળયે ૧૨૦૦ ળબ્દોભાાં શનફાંધ રખો.   

2. કોઈણ એક ળાાની ભુરાકાત મોજીને ગુણલિા યીક્ષણ અશેલાર રખો.  

3. કોએણ ફે ભાદાંડો ય આધાડયત સ્લ-અભ્માવ અશેલાર ફનાલો.  

4. ળાાનુાં ગ્રેડેળન શનર્દદષ્ટ કયતી ભૂલ્માાંકન ળીટ ફનાલો  

5. લાર્તક અશેલાર તૈમાય કયો.    

6. એકે્રડડટેળન પ્રડક્રમાનુાં શળક્ષણભાાં ગુણલિા ભાટે ળુાં ભશત્લ છે? શલગતે વભજાલો.  

નોંધ- ઉયોક્ત ૈકી કોઈણ એકનુાં પ્રથભ કોય છી પ્રામોશગક કામય જભા કયાલલુાં અને ફીજા કોય છી એક 

પ્રામોશગક કામય જભા કયાલલુાં.  
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વાંદબયવૂશચ  

 

ળાા યીક્ષણ અને એક્રેડડટેળન ભેન્દ્મુઅર(૨૦૨૦), શચલ્રન્દ્વ મુશનલર્તવટી, ગાાંધીનગય  

 


