सावित्रीबाई फु ले पुणे विद्यापीठ
परकीय भाषा विभाग
परकीय भाषा विभाग सन २०२०-२१ कररता खालील परकीय भाषाांचे
अर्धिळ
े अभ्यासक्रम जाहीर करत आहे.

फ्रेंच, जमधन, जपानी, रवियन, स्पॅवनि
अभ्यासक्रम :
१. प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम / जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
२. पदविका अभ्यासक्रम / जलद पदविका अभ्यासक्रम
३. प्रगत पदविका अभ्यासक्रम
४. वििेष पदविका अभ्यासक्रम
कें द्रे :

 या िषी सिध प्रमाणपत्र ि जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने विकिले जातील.
 प्रत्येक भाषेच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाचा के िळ एक ३० विद्यार्थीसांख्येचा िगध दर िवनिारी ि रवििारी
परकीय भाषा विभाग येर्थे होईल. ही सोय जयाांना ऑनलाइन पद्धतीने विकणे अिक्यच आहे अिाांसाठी
आहे.
 अजध भरताना बॅचस
े चे दोन प्रार्ान्यक्रम द्यायचे असतात. िक्यतोिर तुमच्या पवहल्या, जागा भरल्यास
दुसऱ्या पसांतीची बॅच द्यायचा आमचा प्रयत्न असतो. एखाद्या बॅचला अवतच प्रवतसाद असेल तर जया
बॅचमध्ये जागा असेल ती बॅच तुम्हाला देण्यात येत.े गुणित्ता यादी बॅचसकट प्रवसद्ध के ली जाते. जागेची
मयाधदा असल्याने प्रत्यक्ष िगाधत येऊन विकण्याची बॅच सिाांना वमळू िकणार नाही हे उघड आहे. मग
तुम्ही ददलेल्या पयाधयी ऑनलाइन बॅचसाठी प्रिेि घेणे ककां िा प्रिेिच न घेणे याचा वनणधय घेऊ िकता.
ऑनलाइन बॅच स्िीकारताना अर्थाधतच त्यासाठी आिश्यक ती आांतरजालीय जोडणी तुमच्याकडे असणे
अपेवक्षत आहे.
 जपानी भाषेचे सिधच िगध ऑनलाइन पद्धतीनेच होतील.
 पदविका ि त्यापुढील अभ्यासक्रमाांचे िगध परकीय भाषा विभाग येर्थे जास्तीत जास्त ३० विद्यार्थी
सांख्येपयांत भरतील. अवर्कचा प्रवतसाद आल्यास त्याांचा समािेि ऑनलाइन पद्धतीत के ला जाईल.
 प्रत्यक्ष िगाधत येऊन विकणे ि ऑनलाइन पद्धतीने विकणे यात अदलाबदल करता येणार नाही.
 1. एक िषाधच्या कालािर्ीचे अभ्यासक्रम
 अध्यापन १ ऑगस्ट २०२० ते ३१ माचध २०२१ आठिड्यातून ३ ददिस, रोज २ तास या प्रमाणे ; िवन-रवि
होणारी बॅच तीन-तीन तासाांची असेल. परीक्षा एवप्रल २०२१ मध्ये होईल.

 2. अर्धिषीय जलद अभ्यासक्रम
 अध्यापन ४॥ मवहने १ ऑगस्ट ते ११ वडसेंबर २०२० ; आठिड्यातून ५ ददिस, रोज २ तास या प्रमाणे;
परीक्षा वडसेंबर २०२० मध्ये होईल.
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िैक्षवणक अहधता

 नव्याने विकणायाांसाठी- (प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम / जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम) दहािी ककां िा समकक्ष परीक्षा
उत्तीणध

 एवप्रल / मे २०२० मध्ये ठरिलेल्या परीक्षा यांदा होऊ िकल्या नाहीत. प्रत्येक पुढील इयत्तेची अहधता आर्ीची इयत्ता
उत्तीणध अिी असते. त्यामुळे अिा मेदिाराांनी “Appeared” हा पयाधय वनिडािा ि तुमचे हॉल वतदकट पुरािा
म्हणून जोडािे. जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या जानेिारी ते मे २०२० या कालािर्ीत विकलेल्या इच्छु क
उमेदिाराांनी आपले ओळखपत्र जोडािे.
 आर्ीची परीक्षा उत्तीणध, समकक्ष अहधतार्ारक ि २०१९-२०चे विद्यार्थी अिा सिाांनाच या िषी पदविका, जलद
पदविका, प्रगत पदविका ि वििेष पदविकाच्या या अभ्यासक्रमाांना प्रिेि घेण्यासाठी प्रिेि परीक्षा द्यािी लागेल.
त्याचा तपिील लिकरच जाहीर के ला जोईल.
* समकक्ष परीक्षाांची मावहती त्या त्या भाषेअत
ां गधत पाहून घ्यािी
Schedule for Admissions

Forms available on the Website

From

To

१३ जून
२०२०

२० जुलै
२०२०

इतर तपिील इमेलने कळण्यात येईत.
िुल्काचा तपिील सिध भाषाांच्या अभ्यासक्रमाांसाठी स्तरवनहाय ि वनिासावनहाय
1. प्रिेि अजध िुल्क : खुला गट Rs 500/- आरवक्षत गट Rs 350/- प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी. पुढे प्रिेि न घेतल्यास
परतािा वमळणार नाही.
2. अभ्यासक्रम िुल्क – – हे अर्धिळ
े अभ्यासक्रम ऐवच्छक आहेत ि त्यास कोणतीही िुल्क सिलत लागू होत नाही.

अभ्यासक्रमाचे नाि

प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
(Certificate Course)
जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
(Intensive Certificate
Course)
पदविका अभ्यासक्रम
(Diploma Course)
जलद पदविका अभ्यासक्रम
(Intensive Diploma
Course)
प्रगत पदविका अभ्यासक्रम
(Advanced Diploma
Course)
वििेष पदविका अभ्यासक्रम
(Special Diploma
Course)

अभ्यासक्रम िुल्क रुपयाांमध्ये
इतर भारतीय
राजयातील
SAARC
वनिासी
देिाांतील नागररक
दाखलार्ारक

कालािर्ी

महाराष्ट्र वनिासी
दाखलार्ारक

एक
िैक्षवणक िषध

4104

8123

8123

12182

साडेचार
मवहने

4754

9443

9443

14132

एक
िैक्षवणक िषध

4754

9443

9443

14132

साडेचार
मवहने

5430

9880

9880

14530

एक
िैक्षवणक िषध

6054

12043

12043

18032

एक
िैक्षवणक िषध

6704

13343

13343

19982

इतर देिाांचे
नागररक
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भाषािार अहधता ि तुकड्या
वि. सू. - सामावजक आरक्षण लागू के ल्यानांतर
(i) सिध भाषाांतील इतर सिध अभ्यासक्रमाांसाठी मूलभूत अहधतार्ारकाांसाठी ७० टक्के तर समकक्ष अहधतार्ारकाांसाठी ३०
टक्के जागा राखीि. जर यापेक्षा िेगळे प्रमाण असेल तर त्याचा उल्लेख त्या त्या भाषेअांतगधत के ला आहे.
(ii) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम ि जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांसाठी २ जागा जुन्या ११िी मॅरिक (१९७५पूिी)
उत्तीणाांसाठी राखीि.
(iii) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम ि जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांसाठी प्रिेि परीक्षा नाही. कृ पया आपले दहािीचे नेमके गुण
वलहािेत, गुणित्ता यादी त्यािर आर्ाररत असेल. के िळ श्रेणी वलवहणे गुणित्ता यादी करण्यासाठी पुरेसे नाही.
(iv) पदविका ि त्यापुढील इयत्ताांच्या सिधच उमेदिाराांसाठी प्रिेि परीक्षा होईल. गुणित्ता यादी त्यानुसारच जाहीर
होईल.
जपानी भाषेसाठी िैक्षवणक अहधता
जपानी भाषेचा
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध
समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक JLPT N5 (Old pattern Yonkyuu)

असले तरी
मूलभूत अहधता : (सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची जपानी भाषेच्या प्रमाणपत्र

जपानी भाषेचा

अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.

पदविका अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : JLPT Level 5 (Yonkyu) ही परीक्षा दकमान ७५ टक्के वमळिून
उत्तीणध. ककां िा JLPT Level 4 (Sankyu) ही परीक्षा दकमान उत्तीणध.
मूलभूत अहधता : (सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची जपानी भाषेच्या पदविका

जपानी भाषेचा

अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.

प्रगत पदविका अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : JLPT Level 4 (Sankyu) ही परीक्षा दकमान ७५ टक्के वमळिून
उत्तीणध. ककां िा JLPT Level 3 (Nikyu) ही परीक्षा उत्तीणध.
मूलभूत अहधता: (सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची जपानी भाषेच्या प्रगत पदविका

जपानी भाषेचा वििेष भाषाांतर ि
साांस्कृ वतक पदविका अभ्यासक्रम

अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध. (७०% जागा)
समकक्ष अहधता : JLPT Level 3 (Nikyu) ही परीक्षा दकमान ७५ टक्के वमळिून उत्तीणध.
ककां िा JLPT Level N2 ककां िा JLPT Level 1 उत्तीणध
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२०२०-२१साठी जपानी भाषेच्या तु क ड्या
तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

कें द्र

विद्यार्थी
सांख्या

जपानी भाषेचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ३००)
JC1

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

JC2

सोम - बुर् - िुक्र

सकाळ

१० ते १२

Online

पन्नास

JC3

सोम - बुर् - िुक्र

दुपार

४ ते ६

Online

पन्नास

JC4

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

JC5

मांगळ- गुरु- िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

JC6

िवन - रवि

दुपार

१.३० ते ४.३०

Online

पन्नास

जपानी भाषेचा पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : १००)
JD1

िवन - रवि

सकाळ ते
दुपार

१० ते १

Online

JD2

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास
पन्नास

जपानी भाषेचा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ५०)
JA1

मांगळ- गुरु- िवन

सकाळ

७.३० ते ९.३०

Online

पन्नास

जपानी भाषेचा वििेष पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ५०)
JS1

मांगळ- गुरु- िवन

सकाळ

७.३० ते ९.३०

Online

पन्नास
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फ्रेंच भाषेसाठी िैक्षवणक अहधता
फ्रेंच भाषेचा
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध

फ्रेंच भाषेचा
जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध

समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक
समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक
मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा)
(सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची फ्रेंच भाषेच्या प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र
अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.

फ्रेंच भाषेचा

समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक १. बारािीला फ्रेंच भाषेत १०० गुणाांच्या परीक्षेत दकमान ७० गुण पडू न
परीक्षा उत्तीणध. तसेच फ्रेंच बोलता येणे आिश्यक.

पदविका अभ्यासक्रम

२. कला / िावणजय विद्यािाखेच्या प्रर्थम िषाधत फ्रेंच भाषेत प्रगत स्तरािर
दकमान ७० टक्के गुण. तसेच फ्रेंच बोलता येणे आिश्यक.
१. ३. मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत फ्रेंच भाषेचे १८० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा
दकमान ८० टक्के गुणाांनी उत्तीणध. तसेच फ्रेंच बोलता येणे आिश्यक.
मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा)
(सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची फ्रेंच भाषेच्या पदविका अभ्यासक्रमाची
परीक्षा उत्तीणध.
फ्रेंच भाषेचा
प्रगत पदविका
अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक १. कला विद्यािाखेच्या वितीय िषाधत फ्रेंच भाषेत सामान्य स्तरािर दकमान ७५
टक्के गुण
२. कला विद्यािाखेच्या वितीय िषाधत फ्रेंच भाषेत वििेष स्तरािर दकमान ६० टक्के
गुण.
३. मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत फ्रेंच भाषेचे ३६० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान
७० टक्के गुणाांनी उत्तीणध.
मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा)
(सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची फ्रेंच भाषेच्या प्रगत पदविका अभ्यासक्रमाची
परीक्षा उत्तीणध.

फ्रेंच भाषेचा
व्यापारवििेष
पदविका अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक १. कला विद्यािाखेची पदिी, त्यात सामान्य स्तरािर फ्रेंच भाषेत दकमान ७० टक्के
गुण.
२. कला विद्यािाखेची पदिी, त्यात वििेष स्तरािर फ्रेंच भाषेत दकमान ६० टक्के
गुण.
3. मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत फ्रेंच भाषेचे ५०० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान
७० टक्के गुणाांनी उत्तीणध.
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२०२०-२१साठी फ्रेंच भाषेच्या तु क ड्या
तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

कें द्र

विद्यार्थी
सांख्या

फ्रेंच भाषेचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ३३०)
FC1

मांगळ - गुरु - िवन

सकाळ

८.३० ते १०.३०

Online

पन्नास

FC2

सोम - बुर् - िुक्र

दुपार

४ ते ६

Online

पन्नास

FC3

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

FC4

मांगळ - गुरु - िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

FC5

मांगळ - गुरु - िुक्र

दुपार

४ ते ६

Online

पन्नास

FC6

सोम - बुर् - िुक्र

सकाळ

८.३० ते १०.३०

Online

पन्नास

FC7

मांगळ - गुरु - िवन

सकाळ

८.३० ते १०.३०

F.L. Department

तीस

फ्रेंच भाषेचा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : १००)
FIC
1
FIC 2

सोम ते िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

सोम ते िुक्र

दुपार

४ ते ६

Online

पन्नास

फ्रेंच भाषेचा पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ११०)
FD1

सोम - बुर् - िुक्र

सकाळ

८.३० ते १०.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

FD2

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

प्रवतसादानुसार

स. ८.३० ते
१०.३० ककां िा सायां.
६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

FD3

मांगळ - गुरु - िवन

फ्रेंच भाषेचा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ५०)
FA1

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

फ्रेंच भाषेचा व्यापारवििेष पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : २०)
FSC

मांगळ - गुरु - िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

िीस
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जमधन भाषेसाठी िैक्षवणक अहधता
जमधन भाषेचा प्रमाणपत्र
अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध

जमधन भाषेचा जलद
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध

समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक
समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक
मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा)
(सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची जमधन भाषेच्या प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची
परीक्षा उत्तीणध.

जमधन भाषेचा पदविका
अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक १. बारािीला जमधन भाषेत १०० गुणाांच्या परीक्षेत दकमान ७० गुण पडू न परीक्षा उत्तीणध.
२. कला / िावणजय विद्यािाखेच्या प्रर्थम िषाधत जमधन भाषेत निविक्या ककां िा प्रगत स्तरािर
दकमान ७० टक्के गुण.
३. मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत जमधन भाषेचे १८० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान ८० टक्के
गुणाांनी उत्तीणध.
४. GI / MMB ची A2 स्तराची परीक्षा दकमान ८० टक्के गुणाांनी उत्तीणध (‘Gut’ श्रेणी).
मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा)
(सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची जमधन भाषेच्या पदविका / जलद पदविका अभ्यासक्रमाची
परीक्षा उत्तीणध.

जमधन भाषेचा प्रगत
पदविका अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक १. कला विद्यािाखेच्या वितीय िषाधत जमधन भाषेत सामान्य अर्थिा वििेष स्तरािर दकमान ६०
टक्के गुण.
२. मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत जमधन भाषेचे ३६० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान ८० टक्के
गुणाांनी उत्तीणध.
३. GI / MMB ची B2 स्तराची परीक्षा दकमान ८० टक्के गुणाांनी उत्तीणध (‘Gut’ श्रेणी).
मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा) (सावित्रीबाई फु ले) पुणे विद्यापीठाची जमधन भाषेच्या प्रगत

जमधन भाषेचे
व्यापारवििेष /
भाषाांतरवििेष पदविका
अभ्यासक्रम

पदविका अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.
समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक १. कला विद्यािाखेची पदिी, त्यात सामान्य अर्थिा वििेष स्तरािर जमधन भाषेत दकमान ६०
टक्के गुण.
२. मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत जमधन भाषेचे ५०० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान ७० टक्के
गुणाांनी उत्तीणध.
3. GI / MMB ची C1 स्तराची परीक्षा दकमान ८० टक्के गुणाांनी उत्तीणध (‘Gut’ श्रेणी).
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२०२०-२१साठी जमधन भाषेच्या तु क ड्या
तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

कें द्र

विद्यार्थी
सांख्या

जमधन भाषेचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ४३०)
GC1

सोम - बुर् - िुक्र

सकाळ

८.३० ते १०.३०

Online

पन्नास

GC2

सोम - बुर् - िुक्र

दुपार

४ ते ६

Online

पन्नास

GC3

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GC4

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GC5

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GC6

मांगळ-गुरु-िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GC7

मांगळ-गुरु-िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GC8

मांगळ-गुरु-िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

GC9

िवन - रवि

सकाळ

१० ते १

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

जमधन भाषेचा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : १५०)
GIC1

सोम ते िुक्र

सकाळ

८.३० ते १०.३०

Online

पन्नास

GIC2

सोम ते िुक्र

सकाळ

८.३० ते १०.३०

Online

पन्नास

GIC3

सोम ते िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

जमधन भाषेचा पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ९०)
GD1

सोम - बुर् - िुक्र

सकाळ

८.३० ते १०.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

GD2

मांगळ-गुरु-िवन

दुपार

४ ते ६

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

GD3

मांगळ-गुरु-िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

जमधन भाषेचा जलद पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ३०)
GID 1

सोम ते िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

जमधन भाषेचा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ५०)
GA1

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

जमधन भाषेचा भाषाांतरवििेष पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ३०) दकमान ५ आिश्यक
GST

सोम - बुर्

Evening

6.30 – 8.30 pm

FL Dept. Pune 4

30

जमधन भाषेचा व्यापारवििेष पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ३०) दकमान ५ आिश्यक
GSC

मांगळ - गुरु

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस
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रवियन भाषेसाठी िैक्षवणक अहधता
रवियन भाषेचा
प्रमाणपत्र

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध
समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक

अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा)
रवियन भाषेचा

पुणे विद्यापीठाची रवियन भाषेच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.

पदविका

समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा) खालीलपैकी कोणतेही एक -

अभ्यासक्रम

१. बारािीला रवियन भाषेत १०० गुणाांच्या परीक्षेत दकमान ७० गुण पडू न परीक्षा उत्तीणध.
२. मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत रवियन भाषेचे १८० तासाांचे विक्षण, त्याच्या परीक्षेत दकमान ८०% गुण
मूलभूत अहधता : (७० टक्के जागा)

रवियन भाषेचा
प्रगत पदविका

पुणे विद्यापीठाची रवियन भाषेच्या पदविका अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.
समकक्ष अहधता : (३० टक्के जागा)

अभ्यासक्रम

मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत रवियन भाषेचे ३५० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान ७०% गुण
रवियन भाषेचा

मूलभूत अहधता :

वििेष पदविका

पुणे विद्यापीठाची रवियन भाषेच्या प्रगत पदविका अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.

अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : पात्रता ठरविण्यासाठी आिश्यकता भासल्यास प्रिेि परीक्षा.

२०२०-२१साठी रवियन भाषेच्या तु क ड्या
तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

कें द्र

विद्यार्थी
सांख्या

रवियन भाषेचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : ८०)
RC1

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

RC2

िवन - रवि

सकाळ

८ ते ११

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

तीस

रवियन भाषेचा पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : २०)
RD1

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

िीस

रवियन भाषेचा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : १५)
RA1

मांगळ- गुरु- िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

पांर्रा

रवियन भाषेचा वििेष पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा : १०)
RS1

मांगळ- गुरु- िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग, पुणे ४

दहा
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स्पॅवनि भाषेसाठी िैक्षवणक अहधता
स्पॅवनि भाषेचा प्रमाणपत्र
अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध

स्पॅवनि भाषेचा जलद
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

मूलभूत अहधता : SSC/ CBSC/ ICSE ची दहािीची परीक्षा उत्तीणध

समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक
समकक्ष अहधता : १९७५पूिीचे ११िी मॅरिक
अहधता : पुणे विद्यापीठाची स्पॅवनि भाषेच्या प्रमाणपत्र/ जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाची
परीक्षा उत्तीणध.

स्पॅवनि भाषेचा पदविका
अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : DELE A2 ककां िा FYBA स्पॅवनि घेऊन उत्तीणध ककां िा मान्यताप्राप्त
सांस्र्थेत स्पॅवनि भाषेचे १८० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान ७५ टक्के गुणाांनी उत्तीणध.

ककां िा बारािीत स्पॅवनिमध्ये दकमान ७५ टक्के गुण तसेच स्पॅवनि बोलता येणे आिश्यक
अहधता : पुणे विद्यापीठाची स्पॅवनि भाषेच्या पदविका अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.

स्पॅवनि भाषेचा प्रगत
पदविका अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : DELE B1 ककां िा SYBA स्पॅवनि घेऊन उत्तीणध ककां िा मान्यताप्राप्त
सांस्र्थेत स्पॅवनि भाषेचे ३६० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान ७५ टक्के गुणाांनी उत्तीणध.
अहधता : पुणे विद्यापीठाची स्पॅवनि भाषेच्या प्रगत पदविका अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीणध.

स्पॅवनि भाषेचा वििेष
पदविका अभ्यासक्रम

समकक्ष अहधता : DELE B2 ककां िा BA स्पॅवनि ( वििेष/सिधसार्ारण ) घेऊन उत्तीणध

ककां िा मान्यताप्राप्त सांस्र्थेत स्पॅवनि भाषेचे ५०० तासाांचे विक्षण, त्याची परीक्षा दकमान ७५
टक्के गुणाांनी उत्तीणध.
२०२०-२१साठी स्पॅवनि भाषेच्या तु क ड्या

तुकडी

िार

प्रहर

िेळ

कें द्र

विद्यार्थी
सांख्या

स्पॅवनि भाषेचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा १००)

SC1

मांगळ- गुरु- िवन

सकाळ

८.३० ते १०.३०

Online

पन्नास

SC2

मांगळ- गुरु- िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

स्पॅवनि भाषेचा जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (एकू ण जागा ५०)

SIC1

सोम ते िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

Online

पन्नास

स्पॅवनि भाषेचा पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा ६०)

SD1

सोम - बुर् - िुक्र

सकाळ

८.३० ते १०.३०

परकीय भाषा विभाग

तीस

SD2

सोम - बुर् - िुक्र

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग

तीस

स्पॅवनि भाषेचा प्रगत पदविका अभ्यासक्रम (एकू ण जागा ३०)

SA1

मांगळ- गुरु- िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग

तीस

Special Diploma in Spanish (Total : 30 seats)
SS1

मांगळ- गुरु- िवन

सायांकाळ

६.३० ते ८.३०

परकीय भाषा विभाग

तीस
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Instructions
सिध प्रिेि गुणित्तेनस
ु ार तसेच सामावजक आरक्षणाचे वनयम पाळू न होतील.
प्रिेसाची प्रदक्रया 1. प्रर्थम https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx या सांकेतस्र्थळािर जा. परकीय भाषा
विभागाच्या अर्धिेळ अभ्यासक्रमाांचे प्रिेिप्रदक्रयाही आता येर्थूनच होईल. तुमचे खाते नसेल तर Sign
up या िबदाांिर रटचकी मारून तुमचे खाते वनमाधण करा.
2. जर तुम्ही गेल्या िषी परकीय भाषेच्या एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रिेि घेतला असेल ककां िा गेल्या ककां िा
या िषी दुस-या अभ्यासक्रमाला प्रिेि घेण्यासाठी खाते उघडले असेल तर त्याच नािाने पुन्हा त्यात प्रिेि
करा (Log in).
3. नव्याने खाते वनमाधण करताना जे िापरकताध नाि ि त्याचा परिलीचा सांकेत (password) तुम्ही ठरिला
असेल त्याची मावहती तुम्ही ददलेल्या इमेल पत्त्िािर तुम्हाला कळिली जाईल. हे िापरकताध नाि ि
त्याचा परिलीचा सांकेत याांची नांतरही आिश्यकता असेल. तरी ते स्मरणात ठे िािेत अर्थिा नांतर
इमेलमर्ून घ्यािेत.
4. https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx या सांकेतस्र्थळािरून बाहेर न पडता लगेच
ककां िा नांतर Log in करुन तुम्ही अजध भरण्याची प्रदक्रया सुरु करु िकता. त्यात सिध तपिील नीट भरा.
आर्ार क्रमाांक जोडणेही आिश्यक आहे. कोणाचे अजून आर्ार काडध काढू न झाले नसेल तर तात्पुरता
िून्य हा आकडा भरािा म्हणजे प्रदक्रया पूणध करता येईल. नांतर मात्र तो क्रमाांक परकीय भाषा विभागाला
कळिािा. तसेच तुमचा रक्तगटही नोंदिणे आिश्यक आहे.
5. तुमचे एक छायावचत्र स्कॅ न करून त्यािर जोडा. (selfie नको). तेच छायावचत्र तुमच्या ओळखपत्रािर
लािण्यासाठी प्रिेि नक्की कराल तेव्हा (म्हणजे अभ्यासक्रम िुल्क भरल्यानांतर) आणा. तुम्हाला तुमची
सहीदेखील स्कॅ न करून जोडायची आहे. आरवक्षत सांिगाधतील उमेदिाराांनी आपले सांिगध प्रमाणपत्रही
जोडणे आिश्यक आहे.
6. सिध प्रार्थवमक मावहती नोंदिल्यानांतर विविष्ट अभ्यासक्रमाला प्रिेि घेण्यासाठी Application for
Entrance यािर रटचकी मारािी. मग Apply for Course यािर रटचकी मारािी. तुम्हाला काही
पयाधय ददसतील. त्यातील ALL ककां िा Humanities वनिडा. तेर्थे िरती Diploma and Certificate
Courses हा मजकू र ददसेल. त्याच्यािेजारचे बटन वनिडा. एिढे के ल्यािर तुम्हाला परकीय भाषा
विभागाचे सिध अभ्यासक्रम ददसू िकतील. तुम्हाला पावहजे तो अभ्यासक्रम वनिडा.
7. वि. सू. २०१९-२० िषाधच्या परीक्षा एवप्रल २०२०मध्ये होणार होत्या. त्याच्या आर्ारािर पदविका ि
त्यापुढील अभ्यासक्रमासाठी अजध भरताना Qualifying exam / eligibility मध्ये २०१९-२०मर्ील
तुम्ही पूणध के ला अभ्यासक्रम वनिडू न “Passed” ऐिजी “Appeared” असा पयाधय वनिडािा. त्या
परीक्षेचे हॉल वतदकट जोडािे.
8. जानेिारी ते मे २०२० मध्ये जलद प्रमाणपत्र िा जलद पदविका अभ्यासक्रम जयाांनी पूणध के ला त्याांच्या
परीक्षा अजाांची प्रदक्रया झालेली नाही. अिा उमेदिाराांनीही “Appeared” असा पयाधय वनिडािा. ि
हॉल वतदकटाऐिजी अभ्यासक्रमाचे ओळखपत्र जोडािे.
9. माचध २०२० मध्ये दहािीची परीक्षा ददलेल्याांनाही प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र या अभ्यासक्रमाांचे अझध
भरताना “Appeared” हा पयाधय वनिडािा लागेल. अिा विद्यार्थयाांना कसे सामािून घेता येईल ते
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पाहण्यासाठी “Passed” की “Appeared” या मावहतीची आम्हाला आिश्यकता आहे. दहािीचे हॉल
वतदकट जोडण्याची गरज नाही.
10. जयाांनी िैक्षवणक अहधतच
े ी परीक्षा आर्ीच उत्तीणध के ली असेल त्याांनी “Passed” वनिडू न ते गुण भरािेत.
11. अजाधचे िुल्क भरे पयांत तुम्हाला तुमच्या अजाधतील तपिील बदलता येईल. एकदा अजाधचे िुल्क भरले की अजाधत
कोणताही बदल करता येणार नाही तसेच त्याच अभ्यासक्मासाठी आणखी एक अजधही भरता येणार नाही.

12. अजाधचे िुल्क रु ५०० (ककां िा रु ३५०) ऑनलाइन भरायचे आहे. त्यानांतर तुम्हाला print हा पयाधय
ददसेल. अजध आपल्या सांगणकािर उतरिून ठे िा ि छापून ठे िा. अजाधची तीन पाने असतील. अजध,
कबुलीनामा, ि पैसे वमळाल्याची पोच - अिी एकू ण ३ पाने असतील. पोचपाितीिर तुमचा अजध
क्रमाांकही असेल.
13. नव्याने एखादी भाषा विकू इवच्छणा-याांनो, तुम्ही एकापेक्षा अवर्क भाषाांच्या अभ्यासक्रमाांसाठी ककां िा
एकाच भाषेच्या प्रमाणपत्र आवण जलद प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाांसाठी अजध करून ठे िू इवच्छत असल्यास
प्रत्येक अभ्यासक्रमासाठी नव्याने चलन वनमाधण करून प्रत्येकी ५०० (ककां िा ३५०) रुपये भरािे लागतील.
तुमचे नाि एकापेक्षा जास्त अभ्यासक्रमाांच्या गुणित्ता यादीत आले तरी प्रिेि कोणत्यातरी एकाच
अभ्यासक्रमाला घेता येईल. इतर अभ्यासक्रमाांच्या अजाधचे िुल्क परत वमळणार नाही.
14. प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र या अभ्यासक्रमाच्या उमेदिाराांना त्याांच्या कागदपत्र पडताळणी बाबत
स्ितांत्र इमेल येईल.
15. प्रमाणपत्र / जलद प्रमाणपत्र परीक्षाांचे प्रिेि दहािीच्या गुणाांिरि सामावजक आरक्षणाचे वनयम पाळू न
होतील.
16. पदविका ि त्यापुढील अभ्यासक्रमाांसाठी सिध उमेदिाराांना प्रिेि परीक्षा द्यािी लागेल. त्याचा तपिील
लिकरच जाहीर करण्यात येईल.
17. सिध गुणित्ता याद्या परकीय भाषा विभाग तसेच
https://campus.unipune.ac.in/CCEP/Login.aspx आवण परकीय भाषा विभागाचे पान

http://unipune.ac.in/dept/fine_arts/foreign_languages/default.htm येर्थे उपलबर् होतील.
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