ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
આજીિન વિક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ
અભ્યાસક્રમ – એમ.એ – માનિ સંસાધન વિકાસ (MA-HRD)
સમય – બે િર્ષ – ચાર સત્ર – િહેલા તે પહેલાના ધોરણે પ્રિેિ (સરકારશ્રીના આરક્ષણ વનયમોને
ધ્યાનમાં રાખી)
બીજુ સત્ર

પ્રથમ સત્ર
HRD-101 વ્યવસ્થાપનના સસદ્ાાંતો અને કાયયપ્રણાલી

HRD -201 સંિોધન પદ્ધવત

HRD-102 માનવસાંસાધન વ્યવસ્થાપન

HRD -202 ગાંધી તત્તત્તિજ્ઞાન અને માનિસંસાધન વ્યિસ્થાપન

HRD-103 સાંગઠનાત્મક વતયન

HRD -203 શ્રમ કાયદાઓ

HRD-104 ધાંધાકીય પ્રત્યાયન

HRD -204 કાયષસ્થળ સંબધ
ં

HRD-105 વ્યવસ્થાપનમાાં કૉમ્પ્ય ૂટરનો સવસનયોગ

HRD-205 વ્ય ૂહાત્તમક માનિસંસાધન વ્યિસ્થાપન

HRD-106 ધાંધાકીય પયાય વરણ અને આસથિક પ્રણાલી

HRD-206 ગ્રીષ્મ તાલીમ અહેિાલ લેખન

HRD-107 સાહસસકતા સવકાસ
ત્રીજુ સત્ર

ચોથુ સત્ર

HRD -301 ધાંધાકીય પ્રશાસન અને સવકાસ

HRD-401 પ્રત્તયક્ષકાયષ અને અહેિાલ લેખન (Internship)

HRD -302 માનવસાંસાધન સવકાસ અને સાંગઠનાત્મક સવકાસ
HRD -303 વળતર વ્યવસ્થાપન
HRD-304 માનવસાંસાધન માહહતી પ્રણાલી
HRD-305 કામગીરી વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી
HRD-306 એચ.આર.એમ.માાં સમકાલીન મુદ્દાઓ.

 કોર્ય ફી : એક સત્રના -૧૨૦૦૦ રૂ|. (અંદાજજત) સમાજના દરે ક િગષને પોર્ાય તે દ્રષ્ષ્િએ
 સશષ્યવ ૃસત : SC, ST, OBC વિદ્યાથીઓને સરકાર દ્રારા વનયમ મુજબ વિષ્યવ ૃવત તથા અન્ય વિદ્યાથીઓને ગ ૂજરાત
વિદ્યાપીઠ દ્રારા મેરીિ આધારરત વિિેર્ વિષ્યવ ૃવત આપિામા આિે છે .
 ્લેસમેન્ટ : અભ્યાસ પ ૂરો કયાષ બાદ વિદ્યાથીઓને વિવિધ ઔદ્યોગગક ગૃહો, સ્િૈચ્છછક સંગઠનો, સહકારી, અધષ સરકારી
અને સરકારી સંસ્થાઓમાં વ્યિસ્થાપન ક્ષેત્રે કારરકદી ઘડતરની ઉજિળ તકો ઉપલબ્ધ છે . તેઓ સ્િતંત્ર વ્યિસાય
પણ િરૂ કરી િકે છે . મોિાભાગના વિદ્યાથીઓને અભ્યાસના ચોથા સત્રમાં જ વ્યિસાવયક તાલીમ દર્યાન નોકરીની
તક મળી જાય છે . અભ્યાસક્રમમાં પ્લેસમેન્િ દર ૧૦૦ િકા જેિલો છે .
 સવસવધ ઔધોગગક એકમો સાથે સાંકલન : હર્ાષ એન્જીવનયરસ, એન.કે.પ્રોિીન, અરવિદ મીલ્સ, મધુર ડેરી, સાબર
ડેરી, સાલ હોસ્પીિલ, અસીમા ગૃપ, એચ.ઓ.એફ.ગલમીિેડ, વિિાલ ફેબ્રીક, ફીનીકસ ઇષ્ન્ડયા પ્રા.ગલ, મેટ્રો કેસ એન્ડ
કેરી ઇષ્ન્ડયા પ્રા.ગલ િગેરે
 સવદ્યાથીઓન ુ સાંગઠન (રજીસ્ટર - ૨૦૧૭)

: વિદ્યાથીઓના લાભાથે એલ્યુમની એસોવસએિનની રચના કરિામાં

આિી છે . આ માિે સંસ્થાનો હેત ુ ભ ૂતપ ૂિષ વિદ્યાથીઓના સતત સંપકષ અને વિચાર વિમિષથી નિા સોપાનો િોધિા
તેમજ વિકાસની પ્રવ ૃવતઓને પ્રોત્તસાહન, પ્રેરણા અને સાથ આપિાનો છે .
 સવભાગ દ્રારા અન્ય અભ્યાસક્રમો : એમ.રફલ. પ્રૌઢવિક્ષણ/ િસવત વિક્ષણ, પીએચ.ડી. પ્રૌઢવિક્ષણ/ િસવત વિક્ષણ
અને સિીરફકેિ કાયષક્રમો જેિા કે – મારહતી અવધકાર કાયદો – ૨૦૦5 (RTI), કોપોરે િ સામાજજક જિાબદારી (CSR).

 અન્ય સસુ વધા :
-

જરૂરરયાત જણાય તો છાત્રાલયની સગિડતા ઉપલબ્ધ

-

LCD આધારરત િગષખડં ની વ્યિસ્થા – કોન્ફરન્સ રૂમ

-

વિભાગની સ્િતંત્ર કો્પ્યુિરલેબ અને પુસ્તકાલય

-

પરરસરમા યોગ કે ન્દ્ર, સ્િીમીંગપુલ તથા આરોગ્ય કે ન્દ્રની સુવિધા

-

વિભાગ દ્રારા િકષ િોપ, સેવમનાર તથા પરરસંિાદનુ ં આયોજન

-

વિદ્યાથીઓની સર્જનાત્તમકતા ખીલિિા માિે ઉદ્યોગવિક્ષણ, પદયાત્રાનુ ં આયોજન

-

રાષ્ટ્રીય સેિા યોજના NSS ની પ્રવ ૃવત

-

રમતોત્તસિ તથા સાંસ્કૃવતક કાયષક્રમોનુ ં આયોજન

-

રાષ્ટ્રીય તેમજ રાજય કક્ષાના કાયષક્રમોમાં વિદ્યાથીને ભાગ લેિા માિેની તક

 અધ્યાપક (ફેકલટી મેમ્પબર) : ડૉ.અરૂણભાઇ ગાંધી, ડૉ.રમીલાબેન પિેલ, ડૉ.િેતલબેન બડોરદયા, ડૉ.સુભાર્ચંદ્ર પાંડર,
પ્રો.રોરહતભાઇ શુકલા, ડૉ.જયશ્રીબેન ઠાકોર, ડૉ.હેમત
ં ભાઇ િાહ, શ્રી.રોરહતભાઇ ઠાકર, શ્રી.ઉર્ાષબેન ચતુિેદી, શ્રી.
વિરચંદભાઇ પિેલ, શ્રી.મ ૃણાલબેન મહેતા, શ્રી.ભાગ્યેિભાઇ દિે, શ્રી.યોગેિભાઇ ચાટ્ટી,

