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3

இயக்�நரக்ளிட��ந்� ெசய்�

ேபரா�ரியர.்  அ�னாஷ்  �மார் 
இயக்�னர்

டாக்டர.் �ரியா ேமரி மாத்�� 
இயக்�னர,் அகாெட�க்ஸ் 

அ�� பல்கைலக்கழகம் ஆன்ைலன்  'எங்ேக�ம் எப்ேபா�ம் 

கற்றல்', ��ர நி�வன ெதாடர�், �றந்த நி�வன வல்�நரக்ள் 

மற்�ம் உலகத் தரம் வாய்ந்த ஆ�ரியரக்ளால் வழங்கப்ப�ம் 

ெதா�ல் சாரந்்த கற்�த்தல் ஆ�யவற்ைற வழங்��ற�. 

படட்தாரி மாணவரக்ள் மற்�ம் பணி�ரி�ம் வல்�நரக்ள் 

இ�வ�க்�ம் ஏற்ற வைக�ல் வ�வைமக்கப்பட�்ள்ள எங்கள் 

�டட்ங்கள், U G C  இன் க�ைமயான அள�ேகால்கள் மற்�ம் 

வ�காட�்தல்கைள கைட��க்�ன்றன. ேம�ம் எங்கள் 

பாடத்�டட்மான� ேகம்பஸ் ப்ெராக்ராம்�ற்� இைணயான 

தரத்ைதக் ெகாண்டைவ. 

இ� அ�� �கம். இந்தக்காலத்�ல்  "எனக்�த் ெதரியா�" என்� 

��பவைர  , "பழைமவா� என�ம் அ�டே்டட ் ஆனவர"் என்�  

�த்�ைர �த்தப்ப�ம் அபாயம் உள்ள�. அ�� ஆன்ைலன் 

��மத்�ல்  உள்ள நாங்கள், அந்த இக்கடட்ான நிைலைய யா�ம் 

எ�ரெ்காள்ளக்�டா� என்ப�ல் 

உ��யாக�ள்ேளாம். அதனால்தான் அ�� பல்கைலக்கழகம் 

ஆன்ைலன்,  தன்னால் இயன்றவைர பல மனிதரக்�க்� ேசைவ 

ெசய்வைத உ�� ெசய்வதற்காக அைனத�்  எல்ைலகைள�ம் 

தாண்� பல்ேவ� �யற்�கைள ெசய்�வ��ற�.  நீங்கள் 

ெசய்�ம் ேதர�்கள் உங்கள் வாழ்க்ைக�ன் பலைனத் 

�ரம்ானிக்�ன்றன.  A U O  உடன் ஆன்ைலன் ப்ேராக்ராம்கைள 

எ�த�் கெ்காள்வ�,  ெவற்� ெப�வதற்கான உங்கள் 

வாய்ப்�கைள �ரி�ப�த�் வதற்கானஒ� �த்�சா�த்தனமான 

��வா�ம்.



அ�� பல்கைலக்கழகம் ஆன்ைலன் பற்�

அதன் ஆன்ைலன் �டட்ங்க�க்காக ம�ப்��க்க ����ன் அங்�காரத்ைதப் 

ெபற்ற நாட�்ன் �தல் பல்கைலக்கழகம், அ�� பல்கைலக்கழகம் 

ஆன்ைலன்ஆ�ம். இந்நி�வனமான�, மாற்ற�ம் �ன்ேனற்ற�ம் உைடய 

கற்றல் �ழைல உ�வாக்க தன்ைன அரப்்பணித�் ள்ள�. இன்ைறய �ழ�ல், 

தகவல் என்ப� ெமாைபல் ேபான் வ�வத்�ல் ைகயடக்கமாக எப்ேபா�ம் 

�ைடக்�ன்ற�. எனேவ கற்றல் உண்ைம�ேலேய ஒ� �ளிக் ெதாைல�ல் 

தான் உள்ள�.

கல்��யல், கண்ெடண்ட ் மற்�ம் ெதா�ல்�டப்த்ைத ஒன்றாகக் ெகாண்�, 

அ�� பல்கைலக்கழகம் ஆன்ைலனில் எந்த ேநரத்��ம், எந்த இடத்��ம் 

கற்�ம் வைக�ல், பல்கைலக்கழக மானியக் ��வால்(U G C ) 

அங்�கரிக்கப்படட் �டட்ங்கைள ெகாண்�ள்ள�. அ�� பல்கைலக்கழகம் 

ஆன்ைலன் ஆன�  ��நிைல, இளங்கைல, ��கைல �ப்ேளாமாக்கள் 

ஆ�யவற்�ன் �ழ் 24 பாடத்�டட்ங்களின் �லமாக�ம், ேம�ம்  நன்� ஆய்� 

ெசய்யப்படட் பாடத்�டட்ம், �கழ்ெபற்ற �றப்பான ஆ�ரியர ்��, அ�ந�ன 

ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் ெந�ங்�ய ெதா�ல்சார ்கல்� �டட்ாண்ைம �லம் 

உலெகங்��ம் உள்ள மாணவரக்�க்� �றப்பான கல்��ைன வழங்��ற�.
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ஒ� �ன்னணி உலகளா�ய கல்�க் ��

175,000 225,000 6,000+

120,000 1,200

மாணவரக்ள் ஆன்ைலன் மாணவரக்ள் ஆ�ரியரக்ள்

உலகளா�ய �ன்னாள்

மாணவரக்ள்

ஏக்கர ்ேகம்பஸ் பள்ளிகள் & ப்ரீ‐ஸ்�ல்ஸ் 

28

11

16

ெநாய்டா, ���ராம், �ேரடட்ர ்ெநாய்டா, ெஜய்ப்�ர,் 

ெமாஹா� லக்ேனா, �ம்ைப, �வா�யர,் ராய்ப்�ர,் 

ெகால்கத்தா, ராஞ்� மற்�ம் பாடன்ா�ல்  11 

பல்கைலக்கழகங்கள்

லண்டன், �பாய், �ங்கப்�ர,் நி�யாரக்், சான் 

�ரான்�ஸ்ேகா, அ�தா�, ெமார�ீயஸ், ஷாரஜ்ா, 

ெதன்னாப்�ரிக்கா, ஆம்ஸ்டரட்ாம், ைநேரா�, 

தாஷ்கண்ட ்உள்ளிடட் 16 சரவ்ேதச ேகம்பஸ்கள் 

5

அ�� கல்�க் ��மம், இ�ப� ஆண்�க�க்� �ன்� நி�வப்படட் 

�கப்ெபரிய கல்�க் ��மங்களில்  ஒன்றா�ம். இ� ப்ரீேக� �தல் �.எச�் 

வைர உலக அள�ல் தரப்ப�த்தப்படட் கல்�ைய வழங்�வ��ன்ற�. ேம�ம், 

கல்��ல் பல்ேவ� �ைறகளில் 400க்�ம் ேமற்படட் இளங்கைல (U G )  & 

��கைல(PG) பாடத்�டட்ங்கைளக் ெகாண்�ள்ள�.



பாடத்�ட்டம் பற்�

இளங்கைல‐ கைல 
கற்றல் �யற்�கள் ‐ ஒ� வாரத்�ற்� 12/15 மணி

கால அள� ‐ 3 வ�டங்கள்

�ெர�டஸ்் ‐ 126 

Bachelor of Arts (BA)இளங்கைல‐ கைல, என்ப� �ன்� வ�டத் பாடத்�டட்மா�ம். 

இ� பல்ேவ� பணி கலாசச்ாரங்களில் உங்கைள  நிைலநி�த�் வதற்�ம், 

ெவற்�ெப�வதற்�ம் ேதைவயான �றன்கைள உங்க�க்� வழங்��ற�. 

இந்த படட்ப்ப�ப்� �மரச்னம் மற்�ம் ��ைமயான �ந்தைன, தகவல்ெதாடர�் 

�க்�யத�் வம், மனிதேநயம், ெமா� மற்�ம் ஒ� ச�கத்ைதப் பற்�ய �ரிதல் 

ேபான்றவற்ைற கற்�த்த��ன்ற�. ேம�ம் உங்கள் ��ப்�டட்,��ப்பப்படட் 

வாழ்க்ைகப் பாைதக்� ஏற்றவா� �றப்�ப் பாடங்கைள நீங்கள் ேமற்ெகாள்ள, 

இந்த பாடத்�டட்மான� ஆராய்ச�், ��ைமயான �ந்தைன மற்�ம் எ��தல் 

ஆ�யவற்�ல் கல்�சார ்ேநாக்�நிைலைய வழங்�ம்.

உயர ்ப�ப்ைபத் ெதாடர ஆரவ்�ள்ள B.A படட்தாரிகள், M.A. அல்ல� பாடத்�ல் 

ஆராய்ச�்ப் பணிையத் ெதாடரலாம். அதன் ஸ்ேகாப்ைபக் க�த்�ல் ெகாண்�, 

பாடப் ப���ல் ஆழ்ந்த அ�ைவப் ெபற ஆரவ்�ள்ள எவ�க்�ம் (10+2 வ�ட 

�ைறயான பள்ளிப்ப�ப்�டன்) இந்தத் �டட்ம் பயனளிக்�ம்.
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பாடத்�ட்டம் ‐ கரிக்�லம் 

7

ெசமஸ்டர ்1 ெசமஸ்டர ்2

• நடத்ைத அ��யல்‐I

• �யாபார தகவல் ெதாடர�்

• ெமா��ல் அ�த்தளப் பாடம்‐I

• ச�கத்�ன் அ��கம்

• வணிக அைமப்� மற்�ம் ேமலாண்ைம

• ெமா��ல் அ�த்தளப் ப�ப்�‐ II

• ச�க �ரச�்ைனகள்

• �ற்�ச�்ழல் கல்�

ெசமஸ்டர ்3 ெசமஸ்டர ்4

ெசமஸ்டர ்5 ெசமஸ்டர ்6

• இந்�யா�ல் ஜனநாயகம் மற்�ம் ஆட�்

• ச�க உள�யல்

• ச�க ஆராய்ச�் �ைறகள்

• தனிப்படட் �றப்� மற்�ம் ச�க 

இயக்க�யல்

• கணினி பயன்பா�கள்

• ெபா�ளாதாரக் ேகாடப்ா� மற்�ம் 

பயன்பா�கள்

• வரலா�, கலாசச்ாரம் மற்�ம் ச�கம்

• ஊடகம் மற்�ம் ச�கம்

• ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் அர�யல் அைமப்�

• ச�க �ந்தைன�ன் அ�த்தளம்

• அர�யல் அ��ய�க்கான அ��கம்

• இந்�யா�ல் ச�கம்‐ அைமப்� மற்�ம் 

மாற்றம்

• ெதா�ல்�ைற ெந��ைறகள்

• ஆங்�லத்�ல் �ரிேயட�்வ் ைரட�்ங்

• பா�னம் மற்�ம் வளரச்�்

• �காதாரம் மற்�ம் ச�கம்

• ேமஜர ்�ராஜக்ட ்



எங்கள் �ேளாபல் ஆ�ரியர் �� 

8

உத�ப் ேபரா�ரியர:் டாக்டர ்அ�ரவ்ா ச�கான்

டாக்டர ்அ�ரவ்ா ச�கான் அ�ட�் பல்கைலக்கழக ஆன்ைலனில் 

ஆங்�லத�்ன் உத� ேபரா�ரியர ்மற்�ம் பாடெந� ஒ�ங்�ைணப்பாளராக 

உள்ளார.்அவர ்இலக்�யத�்ல் �ைனவர ்படட்ம் ெபற்�ள்ளார ்மற்�ம் அவர� 

ஆரவ்�ள்ள ப��களில் டயஸ்ேபாரிக் ஆய்�கள், கலாசச்ார ேகாடப்ா�, 

ெபா�ள்‐ெபா�ள் கலாசச்ாரம் மற்�ம் �ஷயம் ேகாடப்ா� ஆ�யைவ 

அடங்�ம்.அவர ்கற்�தத்�டன் கற்�கெ்காள்வ�ல் நம்�க்ைக ெகாள்�றார,் 

மாற்றதை்த வரேவற்�றார,் ��ய உைரயாடல்க�க்� இடம் அளிக்�றார,் 

மற்�ம் க�த�்க்களின் �தந்�ரமான �ைளயாடை்ட ஊக்��க்�றார.்

உத�ப் ேபரா�ரியர:் டாக்டர ்அரச்ச்னா த�யா

டாக்டர ்அரச்ச்னா த�யா தற்ேபா� ெநாய்டா�ல் உள்ள அ�ட�் 

ெதாைல�ரக் கல்� மற்�ம் ஆன்ைலன் கற்றல் இயக்�நரகத�்ல் (ஏ��ஓஇ) 

உத� ேபரா�ரியர ்மற்�ம் பாடெந� ஒ�ங்�ைணப்பாளராக (ஆங்�லம்) 

பணி�ரி�றார.்அவர ்ஆங்�ல இலக்�யத�்ல் எம்.ஏ மற்�ம் �எச�் மற்�ம் 

���‐ெநட ்த��ெபற்ற ஆ�ரியர ்மற்�ம் கல்�யாளர ்ஆவார.்இந்�யா�ன் 

ஹரியானா �ன் ேராதக் நகரில் உள்ள மகரி� 

தயானந்தபல்கைலக்கழகத�்ல் ஆங்�லம் மற்�ம் ெவளிநாட�் ெமா�கள் 

�ைற�ல் ஆங்�லத�்ல் �ைனவர ்படட்ம் ெபற்�ள்ளார.்

உத�ப் ேபரா�ரியர:் டாக்டர ்ஷ்ரதத்ா யாதவ்

டாக்டர ்ஷ்ரதத்ா யாதவ், உத� ேபரா�ரியராக பணி�ரி�றார,் பாடெந� 

ஒ�ங்�ைணப்பாளர ்(�ற்�ச�்ழல் அ��யல்) உதத்ரப் �ரேதசம், 

ெநாய்டா�ல் உள்ள அ�ட�் பல்கைலக்கழகத�்ல்.அவர ்5 ஆண்�க�க்�ம் 

ேமலாக ேவைல அ�பவம் ெகாண்டவர.் அவர ்�.எச.்� 

��த�்ள்ளார.்உதத்ரப்�ரேதசமாநிலம் அலகாபாத�்ல் உள்ள எம்.என்.ஐ.�.�ல் 

இ�ந்� அவர ்M.Tech ��த�்ள்ளார.்உதத்ரப் �ரேதச மாநிலம் லக்ேனா, டாக்டர ்

ஏ.�.ேஜ.அப்�ல் கலாம் ெதா�ல்�டப்ப் பல்கைலக்கழகத�்ல் �ற்�ச�்ழல் 

ெபா��யல் மற்�ம் எம்.�.ஐ.ஏ.(�ற்�ச�்ழல் அ��யல்) நாகாலாந்�ல் உள்ள 

�.�.ஓ பல்கைலக்கழகத�்ல் இ�ந்� ேவ�பாட�்டன்.

கற்�தத்ல் அேசா�ேயட்: நி�கா கன்னா

நி�கா கன்னா ெநாய்டா�ல் உள்ள அ�ட�் பல்கைலக்கழகத�்ல் கற்�தத்ல் 

இைண மற்�ம் பாடெந� ஒ�ங்�ைணப்பாளராக பணி�ரி�றார.் அவர ்

எம்.ஏ.கணிதத�் ல் மற்�ம் தற்ேபா� அ�ட�் பல்கைலக்கழகெநாய்டா�ல் 

கணிதத�் ல் (��) �ைனவர ்படட்ம் ப�த�் வ��றார.்அவர� ஆராய்ச�் ப�� 

வரிைச ேகாடப்ா� மற்�ம் ஸ்ேடாகாஸ்�க் ெசயல்�ைற ஆ�ம். "எெடக் 

�ற்�ச�்ழல் அைமப்�ல் கண்���ப்�கள், �ர�்கள் மற்�ம் 

��ப்��ைனகள்" பற்�ய எண்ணங்கைளப் ப�ரந்்� ெகாள்ள "அ�ட�் 

�ேளாபல் ஆன்ைலன் கல்� மாநாட�்ல்" ஒ� ேபசச்ாளராக அவர ்

பங்ேகற்�ள்ளார்

பாடெந� ஒ�ங்�ைணப்பாளர:் �ரியங்கா ஷாண்�ல்யா

�ரியங்கா ஷாண்�ல்யா அ�ட�் பல்கைலக்கழக ஆன்ைலனில் மனிதேநயத ்

�ைற�ன் பாடெந� ஒ�ங்�ைணப்பாளராக உள்ளார.்அவர ்ெபா�ளியல் 

�ைற�ல் Ph.D.in ெதாடர�்றார.்அவர� �றப்� ப��களில் அள� �டப்ங்கள் 

மற்�ம் எடெ்டக் இைணக்கப்பட�்ள்ள�.அவர ்கல்� 2.0 பயன்ப�தத்ப்ப�ம் 

��டட்ல் க��கள் நி�ணத�்வம் ஒ� உ��யான கல்�யாளர ்மற்�ம் தங்கப் 

பதக்கம் ெவன்றவர.்கல்�த ்�ைற�ல் அவர� அ�பவம் 6 ஆண்�களாக 

உள்ள�, இ� ெதா�ல்�டப்ம் மற்�ம் க�த�்க்கள் ெதாடரப்ாக ��ைமயான 

�ைற�ல் ேவைல ெசய்ய அவ�க்� உத�ய�.



சான்�

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

• 10 ஆம் வ�ப்� சான்�தழ்

(�ைறயான பள்ளிப்ப�ப்ைப 10 ஆண்�கள் நிைற� ெசய்��க்கேவண்�ம்)

• 12 ஆம் வ�ப்� சான்�தழ்

(�ைறயான பள்ளிப்ப�ப்ைப 12 ஆண்�கள் நிைற� ெசய்��க்கேவண்�ம்))

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

அங்�காரம் ெபற்ற ம�ப்�ற்�ரிய நம்பகமான

"கைலஇளங்கைலையத் ெதாடரவ்� எளிதான� மற்�ம் �ைறவான கற்றல் மணி 

ேநரம் எ�க்�ம் என்� பலர ் நிைனக்�றாரக்ள்.ஒ� அள�ற்� இ� உண்ைமதான், 

ஆனால் �.ஏ மாணவரக்ள் ஆக்கப்�ரவ்மாக சாய்ந்�ள்ளனர ் மற்�ம் மனைத 

உைறய ைவக்�ம் ஆராய்ச�்ைய உள்ளடக்�ய ஒ� தனித�் வமான கட�்ைர 

அல்ல� கட�்ைரைய எ�த ��வற்ற மணிேநரங்கைள ேவைல ெசய்�றாரக்ள்.இ� 

ேநரம், ெபா�ைம மற்�ம் க�ன உைழப்� �ட எ�க்�ம். �றப்பாக ெசய்ய 

எங்க�க்� உந்�தல் ைவத�்  யார ்ஆ�ரிய �றப்� நன்�." 
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ஜாய் தனக்
உரிைமயாளர,் ெகௗரெ்மட ்சைமயலைற �ல்லைற �ற்பைன

த��கள் 



அ�� பல்கைலக்கழக ஆன்ைலன் நன்ைமகள் 

நி�ணரக்ளின் ேநர� மற்�ம்

இன்டர்ாக்ட�்வ் ெலக்சரஸ்் 

எங்� ேவண்�மானா�ம் ேதர�் 

எ��வதற்கான 

�தந்�ரத்�ற்கான வைல 

ப்ேராக்டாரட் ்ேமாட்
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�றந்த ஆ�ரியரக்ள் மற்�ம் 

ெதா�ல் வல்�நரக்ளால் 

வ�வைமக்கப்படட் உலகத்தரம் 

வாய்ந்த பாடத்�டட்ம்

 உலகளா�ய 

�ன்னணிஆ�ரியரக்ளிட��ந்� 

கற்�கெ்காள்�ம் வாய்ப்� 

ெதா�ல்�ைற தைலவரக்ளின் 

ெதாடச�்யான ெவ�னாரக்ள் 

ெவர�்வல் ேவைல கண்காட�்கள் 

மற்�ம் �றந்த 

ேவைலவாய்ப்�ைன 

ஏற்ப�த்�கெ்கா�க்க உத�

ஐ� �க் 

பல்கைலக்கழகங்க�டன் 

சரவ்ேதச அள�ல் ஒத�் ைழப்� 

மற்�ம் �ரிந்�ணர�் 

எந்த ேநரத்��ம், எங்�ம் 

அ�கக் ��ய வைக�ல் 

எளிதாக பயன்ப�த்தக்��ய LMS

வ�வான �ன்னாள் மாணவர ்

ெநடெ்வாரக்்

பல்ேவ� பாடத்�டட்ங்க�க்� 

எம்ப்லாயரக்ளால் �கச ்�றந்த 

ம�ப்�� ேரட�்ங்ஸ் 



�ன்னாள் மாணவரக்ள் பணி�ரி�ம் இடங்கள் 
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ெதாடர்�க்� 

அ�� �னிவர்�ட்� வளாகம் ெசக்டார் ‐125 ெநாய்டா இந்�யா 
ேடால் �ர ீநம்பர் . : 1800‐102‐3434

ெவப்ைசட் : www.amityonline.com


