
UGC
ENTITLED

WORLD EDUCATION SERVICES

ACCREDITED BY:

�ബാ�ിലർ ഓഫ് ആർ�് 



WWW.AMITYONLINE.COM

ഉ�ട�ം

03 �ഡയറ�ർമാരിൽ നി�ു� സേ�ശം

04 �അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലനിെന�ുറി�്

06 േ�പാ�ഗാമിെന�ുറി�്

07 േ�പാ�ഗാം പാഠ�പ�തി

അ�കഡിേ�ഷനുകൾ

�അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലൻ �പേയാജനം

09

ബ�െ�ടുക

08 േ�ാബൽ ഫാ�ൽ�ി

പൂർ� വിദ�ാർ�ികൾ േജാലി െച�ു�ത്11

12

10



3

�ഡയറ�ർമാരിൽ

നി�ു� സേ�ശം

െ�പാഫ. അഭിനാഷ് കുമാർ

�ഡയറ�ർ

 േഡാ.  �പിയ േമരി മാത�ു

�ഡയറ�ർ, അ�ാദമിക്

�അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലനിൽ 'എേ�ാൾ 

േവണെമ�ിലും എവിെടയും' നൽകു�ു വിദ�ാഭ�ാസ പരിചയം, 

തീ�വമായ േകാർ�േറ�് ഇടെപടൽ, വ�വസായ‐അധിഷ് ഠിത 

�അധ�ാപനം  േകാർ�േറ�് വിദ�രും േലാേകാ�ര 

ഫാ�ൽ�ികളും  നൽകു�ു. ബിരുദ വിദ�ാർ�ികൾ�ും 

േജാലി െച�ു� െ�പാഫഷണലുകൾ�ും, അനുേയാജ�മായ 

�രീതിയിൽ രൂപകൽ�ന െച�ിരി�ു�ു.   ഞ�ളുെട 

േ�പാ�ഗാമുകൾ യുജിസിയുെട കർശനമായ മാനദ��ൾ 

പാലി�ു�ു കാ�സ് േ�പാ�ഗാമുകൾ�് തുല�മായി.

ഇത് അറിവിന്െറ കാലമാണ.് ഈ �പായ�ിൽ ''എനി� ്

അറിയി�" എ�ുപറ�ാൽ, "കാലഹരണെ��ത്" എ� ്

േലബൽ െച�െ�ടാൻ സാധ�തയു�.് ഞ�ൾ അമി�ി 

ഓൺൈലൻ ഫാമിലി ഉറ�ാ�ുെമ� ്�പതി�െയടു�ു ആ 

�പതിസ�ി ആരും അഭിമുഖീകരി�ാൻ പാടി�. 

�അതുെകാ�ാണ ് അമി�ി  യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലൻ 

ആഴ�ളിേല�ും വീതികളിേല�ും േപാകു�ു കഴിയു��ത 

മനുഷ�െര ഞ�ൾ േസവി�ു�ു എ� ്ഉറ�ാ�ുവാൻ. 

തിരെ�ടു�ുകൾ നി�ളുെട ജീവിത�ിന്െറ ഫല�ൾ 

തീരുമാനി�ു�ു. ഓൺൈലനായി AUO ഉ� േ�പാ�ഗാമുകൾ 

എടു�ുേ�ാൾ വിജയി�ാനു� അവസര�ൾ  

വിശാലമാ�ാനു� നി�ളുെട  ബു�ിപരമായ തീരുമാനമാണ്



�അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി

ഓൺൈലനിെന�ുറി�്

ഓൺൈലൻ േ�പാ�ഗാമുകൾ�് അഭിമാനകരമായ UGC അ�കഡിേ�ഷനുകൾ ലഭി�ു� 

�രാജ�െ� ആദ�െ� സർ�കലാശാല, അമി�ി  യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലൻ ഒരു 

പരിവർ�നാ�ക പഠന അ�രീ�ം സൃ�ി�ു�തിനാണ് സമർ�ി�ിരി�ു�ത്. 

ഇ�െ� പരിത�ിതിയിൽ, ഉ�ട�ം െമാൈബൽ ആണ്, എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും 

എവിെടയും ലഭ�മാകുേ�ാൾ, പഠനം ശരി�ും ഒരു �ി�് അകെലയാണ്.

അധ�ാപന ശാസ്�തം, ഉ�ട�ം, സാേ�തികവിദ� എ�ിവ ഒരുമി�് െകാ�ുവരു�ു, 

�എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും എവിെടയും പഠി�ാൻ ഉേ�ശി�ു� യൂണിേവ�ി�ി �ഗാന്റ്സ് 

�ക�ീഷൻ (UGC) അംഗീകൃത േ�പാ�ഗാമുകളുെട ഒരു േ�ശണിയാണ് അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി 

� � �ഓൺൈലൻ. അമി�ി  യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലൻ, മാേ��,് ബാ�ിേല�,് േപാ�് �ഗാേജ��് 

�ഡിേ�ാമകൾ എ�ിവയ്�് കീഴിലു� 24 േ�പാ�ഗാമുകളിലൂെട ന�ായി ഗേവഷണം െച� 

�പാഠ�പ�തി, �പശ� ഫാ�ൽ�ി, അത�ാധുനിക സാേ�തികവിദ�, വ�വസായ 

അ�ാദമിക പ�ാളി�ം എ�ിവയിലൂെട േലാകെമ�ാടുമു� വിദ�ാർ�ികളുെട 

വിദ�ാഭ�ാസ അഭിലാഷ�ൾ നിറേവ�ു�ു.
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ഒരു �പമുഖ േ�ാബൽ

എഡ�ൂേ�ഷൻ �ഗൂ�്

175,000 225,000 6,000+

120,000 1,200

വിദ�ാർ�ികൾ ഓൺൈലൻ വിദ�ാർ�ികൾ ഫാ�ൽ�ി

േലാകെമ�ാടുമു�

പൂർ� വിദ�ാർ�ികൾ

ഏ�ർ കണ�ിന്

കാ�സുകൾ

��ൂളുകളും

��പീ �ൂളുകളും

28

11

16

�േനായിഡ, ഗുരു�ഗാം, േ�ഗ�ർ േനായിഡ, ജ�ൂർ, െമാഹാലി ലഖ് നൗ, 

�മുംൈബ, ഗ�ാളിേയാർ, റാ�ൂർ, െകാൽ��, റാ�ി എ�ിവിട�ളിെല 

11 സർവകലാശാലകൾ

ല�ൻ, ദുബായ്, സിംഗ�ൂർ, ന�ൂേയാർ�്, സാൻ �ഫാൻസിസ്േകാ, 

അബുദാബി, മൗറീഷ�സ്, ഷാർജ, ദ�ിണാ�ഫി�, ആം�ർഡാം, 

െനയ് േറാബി, താഷ് കന്റ് എ�ിവയുൾെ�െട 16 അ�ാരാഷ്�ട 

കാ�സുകൾ

5

ഇരുപത് വർഷ�ൾ�് മു�് �ാപിതമായ ഏ�വും വലിയ വിദ�ാഭ�ാസ �ഗൂ�ുകളിെലാ�ാണ് 

�അമി�ി എഡ�ൂേ�ഷൻ �ഗൂ�്. �പീ‐�ൂൾ മുതൽ പിഎ�്ഡി വെര ആേഗാളതല�ിൽ 

�മാനദ�മാ�ിയ 400‐ലധികം UG &  PG  െലവൽ വിദ�ാഭ�ാസം വാ�ാനം െച�ു�ു. 



േ�പാ�ഗാമിെന�ുറി�്

�ബാ�ിലർ ഓഫ് ആർ�് 

�പഠന �ശമ�ൾ- 12/15 മണി�ൂറുകൾ ആ�യിൽ 

കാലാവധി - 3 വർഷം

െ�കഡി�് ‐ 126

� �ബാ�ിലർ ഓഫ് ആർ�് (ബിഎ) മൂ�് വർഷെ� േ�പാ�ഗാമാണ്, അത് വ�ത�� 

�െതാഴിൽ സം�ാര�ളിൽ നിലനിൽ�ാനും വിജയി�ാനും ആവശ�മായ 

�കഴിവുകൾ നി�െള �പാ�മാ�ു�ു. വിമർശനാ�കവും നൂതനവുമായ ചി�കൾ, 

ആശയവിനിമയ�ിന്െറ �പാധാന�ം, മാനവികത, ഭാഷ, ഒരു സമൂഹെ� 

െമാ��ിൽ മന�ിലാ�ു�ു. ഈ േ�പാ�ഗാം ഗേവഷണം, നൂതന ചി�കൾ, എഴു�് 

എ�ിവയിേല�് അ�ാദമിക് ഓറിയന്േറഷൻ നൽകും, അേതസമയം നി�ളുെട 

നിർ�ി� കരിയർ പാതയ്�് അനുേയാജ�മായ സ്െപഷ�ലി�് വിഷയ�ൾ നി�ൾ 

ഏെ�ടു�ു�ു.

ഉപരിപഠന�ിന് താൽ�ര�മു� ബി.എ ബിരുദധാരികൾ�് ഈ വിഷയ�ിൽ 

�എം.എ. അെ��ിൽ ഗേവഷണ േജാലി�് േപാകാം. അതിന്െറ വ�ാ�ി 

കണ�ിെലടു�ുേ�ാൾ, വിഷയേമഖലയിൽ ആഴ�ിലു� അറിവ് േനടാൻ 

�താൽ�ര�മു� ആർ�ും (10 + 2 വർഷെ� ഔപചാരിക �ൂൾ വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെട) 

േ�പാ�ഗാം �പേയാജനെ�ടും.

6





ഞ�ളുെട േ�ാബൽ ഫാ�ൽ�ി

8

അസി�ന്റ് െ�പാഫസർ: േഡാ. അപൂർവ ചൗഹാൻ

�േഡാ. അപൂർവ ചൗഹാൻ അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലനിൽ ഇം�ീഷ് 

അസി�ന്റ് െ�പാഫസർ കം േകാഴ് സ് േകാർഡിേന�റാണ്. അവർ 

�സാഹിത��ിൽ േഡാ�േറ�് േനടിയി�ു�്,  അവരുെട താൽ�ര� 

� �േമഖലകളിൽ ഡയസ്േപാറിക് പഠന�ൾ, സാം�ാരിക സി�ാ�ം, ഒ�ക്�്‐

�െമ�ീരിയൽ സം�ാരം, കാര� സി�ാ�ം എ�ിവ ഉൾെ�ടു�ു. 

അധ�ാപനേ�ാെടാ�ം പഠി�ു�തിൽ അവർ വിശ�സി�ു�ു, മാ�െ� 

സ�ാഗതം െച�ു�ു, പുതിയ ഡയേലാഗുകൾ�് ഇടം നൽകു�ു, 

ആശയ�ളുെട സ�ത��മായ കളി േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു.

അസി�ന്റ് െ�പാഫസർ: േഡാ അർ�ന ദഹിയ

�േഡാ അർ�ന ദഹിയ ഇേ�ാൾ േനായിഡയിെല അമി�ി യൂണിേവ�ി�ിയിെല 

�അമി�ി ഡയറ�േറ�് ഓഫ് ഡി�ൻസ് എഡ�ൂേ�ഷൻ ആൻഡ് ഓൺൈലൻ 

േലണിംഗിൽ (ADDOE) അസി�ന്റ് െ�പാഫസർ കം േകാഴ് സ് േകാർഡിേന�റായി 

(ഇം�ീഷ്) േജാലി െച�ു�ു. ഇം�ീഷ് സാഹിത��ിൽ എം.എ.യും 

പി.എ�്.ഡിയും ഉ� അവർ യുജിസി‐െന�് േയാഗ�തയു� അധ�ാപികയും 

അ�ാദമിഷ�നുമാണ്. ഇ��യിെല ഹരിയാനയിെല േറാ��ിെല മഹർഷി 

ദയാന�് സർവകലാശാലയിെല ഇം�ീഷ് ആന്റ് േഫാറിൻ ലാംേഗ�ജസ് 

�ഡി�ാർ�് െമന്റിൽ നി�് ഇം�ീഷിൽ േഡാ�േറ�് പൂർ�ിയാ�ി.

അസി�ന്റ് െ�പാഫസർ: േഡാ.�ശ� യാദവ്

േഡാ. �ശ� യാദവ്, ഉ�ർ�പേദശിെല േനായിഡയിെല അമി�ി 

യൂണിേവഴ് സി�ിയിൽ അസി�ന്റ് െ�പാഫസറും േകാഴ് സ് 

േകാർഡിേന�റുമായി  (എൻവേയാൺെമന്റൽ സയൻസ്) േജാലി െച�ു�ു. 

അവർ�് 5 വർഷ�ിേലെറ �പവൃ�ി പരിചയമു�്. അവർ പിഎ�്.ഡി 

പൂർ�ിയാ�ി. ഉ�ർ�പേദശിെല അലഹബാദിെല MNNIT‐ൽ നി�്. അവർ 

എം െടക് പൂർ�ിയാ�ി എൻവേയാൺെമന്റൽ എ�ിനീയറിംഗിൽ  

ഉ�ർ�പേദശിെല ലഖ് നൗവിെല േഡാ. എ.പി.െജ.അ�ുൾ കലാം സാേ�തിക 

സർവകലാശാലയിൽ നി�്, എം.ഫിൽ. (എൻവേയാൺെമന്റൽ സയൻസ്) 

�നാഗാലാൻഡിെല ടിജിഒ യൂണിേവ�ി�ിയിൽ നി�്.

ടീ�ിംഗ് അേസാസിേയ�്: നിതിക ഖ�

േനായിഡയിെല അമി�ി യൂണിേവഴ് സി�ിയിൽ ടീ�ിംഗ് അേസാസിേയ�് കം 

േകാഴ് സ് േകാർഡിേന�റായി നിതിക ഖ� �പവർ�ി�ു�ു. 

ഗണിതശാസ്�ത�ിൽ എം.എ േനടിയ അവർ ഇേ�ാൾ േനായിഡയിെല അമി�ി 

�യൂണിേവഴ് സി�ിയിൽ നി�് ഗണിതശാസ്�ത�ിൽ (പിടി) േഡാ�േറ�് േനടു�ു. 

ക�ൂയിംഗ് തിയറിയും േ�ാ�ാ�ിക് �പ�കിയയുമാണ് അവരുെട ഗേവഷണ 

േമഖല. "എഡ് െടക് ഇേ�ാസി��ിെല ഇെ�ാേവഷനുകൾ, 

െസാല�ൂഷനുകൾ, മുേ���ൾ" എ� വിഷയ�ിൽ ചി�കൾ 

പ�ുവയ്�ാൻ "അമി�ി േ�ാബൽ ഓൺൈലൻ എജ�ുേ�ഷൻ 

�േകാൺഫറൻസിൽ" ഒരു �ീ�റായി അവർ പെ�ടു�ി�ു�്.

േകാഴ് സ് േകാർഡിേന�ർ: �പിയ� ഷാൻഡിൽയ

അമി�ി യൂണിേവഴ് സി�ി ഓൺൈലനിൽ ഹ�ൂമാനി�ീസ് വിഭാഗ�ിന്െറ 

േകാഴ് സ് േകാർഡിേന�റാണ് �പിയ� ഷാൻഡില�. അവർ പിഎ�്.ഡി. 

സാ��ിക േമഖലയിൽ പി�ുടരുകയാണ്. അവരുെട 

�സ്െപഷ�ൈലേസഷൻ േമഖലകൾ ക�ാ�ിേ��ീവ് െട�ി�ുകളും 

എഡ്െട�ും ഉൾെ�ാ�ു�ു. വിദ�ാഭ�ാസം 2.0‐ൽ ഉപേയാഗി�ു� ഡിജി�ൽ 

ടൂളുകളിൽ ൈവദഗ്ധ�മു� ഒരു നി�യദാർഢ�മു� അ�ാദമിഷ�നും 

സ�ർ� െമഡൽ േജതാവുമാണ്. െടക്േനാളജിയിലും ആശയ�ളിലും 

�നൂതനമായി �പവർ�ി�ാൻ അവെര �പാ�യാ�ി, വിദ�ാഭ�ാസ 

വ�വസായ�ിെല അവരുെട  അനുഭവം 6 വർഷമാണ്.



സാ��പ�തം

� പ�ാം �ാസ് സർ�ിഫി��് (10 വർഷെ� ഔപചാരിക സ്കൂൾ വിദ�ാഭ�ാസം പൂർ�ിയാ�ു�ു)

� 12-ാം �ാസ് സർ�ിഫി��് (12 വർഷെ� ഔപചാരിക സ്കൂൾ വിദ�ാഭ�ാസം പൂർ�ിയാ�ു�ു)

�അംഗീകൃത. ബഹുമാന�നായ. വിശ��ൻ

“ഒരു ബാ�ിലർ ഓഫ് ആർട് സ് പഠി�ു�ത് എള��മാെണ�ും കുറ�് 

സമയെമടു�ുെമ�ും പലരും കരുതു�ു. ഒരു പരിധിവെര ഇത് ശരിയാണ്, എ�ാൽ BA 

വിദ�ാർ�ികൾ �കിയാ�കമായി ചായ് വു�വരാണ്, കൂടാെത മന�ിെന 

അസ��മാ�ു� ഗേവഷണം ഉൾെ�ടു� ഒരു അദ�ിതീയ ഉപന�ാസേമാ േലഖനേമാ 

എഴുതാൻ അന�മായ മണി�ൂറുകൾ �പവർ�ി�ു�ു. ഇതിന് സമയവും �മയും 

കഠിനാധ�ാനവും ആവശ�മാണ്. കൂടുതൽ ന�ായി െച�ാൻ ഞ�െള 

�പേചാദി�ി��െകാ�ിരി�ു� ഫാ�ൽ�ി�് �പേത�ക ന�ി. ”
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ജയ് ധനക്
െ�പാൈ�പ�ർ, െഗൗർെമ�് കി�ൻ റീെ�യിൽ

േയാഗ�ത

Programmes Recognised
by Distance Education
Bureau (DEB) UGC SENIOR COLLEGE AND

UNIVERSITY COMMISSION, USA

Asia�s only not-for-pro�t
university to get
US regional accreditation

Accredited by
National Assessment And
Accreditation Council (NAAC) Grade �A+�

Amity�s Online MBA 
& BBA are the 1st and 
only EOCCS certi�ed 
programmes in India

Accredited Member of 
Accreditation Council for 
Business School and 
Programme (ACBSP), USA

Association of
Indian Universities

Recognised by 
World Education Services

Amity�s Online MBA has been 
ranked by QS as #37 Worldwide 
In 2021 ranking.



�അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി ഓൺൈലൻ �പേയാജനം
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ത�മയവും സംേവദനാ�കവുമായ 
�പഭാഷണ�ൾ

വിദഗ്ധ ഫാ�ൽ�ികൾ വഴി

പരീ�കൾ എവിെടയും െവബ് 
െ�പാക്േ�ർഡ് േമാഡ്  വഴി 
എടു�ാനു� സ�ാത���ം

േലാേകാ�ര പാഠ�പ�തി
�പമുഖ ഫാ�ൽ�ികള�ം  വ�വസായ 
െ�പാഫഷണലുകള�ം രൂപകൽ�ന 

െചയ്തത്.

�പമുഖ ആേഗാള 
ഫാ�ൽ�ികളിൽനി�് പഠി�ുക

വ�വസായ �പമുഖരുെട പതിവ് 
െവബിനാറുകൾ

െവർച�ൽ െതാഴിൽ േമളകള�ം 
െതാഴിൽ സഹായവും

അ�ാരാഷ്�ട സഹകരണ�ൾ 

Ivy ലീഗ് 
സർവകലാശാലകൾെ�ാ�ം

എള���ിൽ ഉപേയാഗി�ാവു� 

LMS എേ�ാൾ േവണെമ�ിലും 
എവിെടയും 

ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്

ശ�മായ പൂർ� 
വിദ�ാർ�ി ശൃംഖല

വിവിധ േ�പാ�ഗാമുകള�െട 
മാതൃകാപരമായ െതാഴിലുടമ 

േറ�ിംഗ്



പൂർ� വിദ�ാർ�ികൾ േജാലി െച�ു�ു
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അേന�ഷണ�ൾ�ായി

�അമി�ി യൂണിേവ�ി�ി

കാ�സ് േമഖല‐125, േനായിഡ, ഇ��

േടാൾ �ഫീ ന�ർ. 1800‐102‐3434

െവബ്ൈസ�്: www.amityonline.com


