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बी.ए, बी.कॉम, बी.ए!सी... आ#ण बरंच काह'..!! 
सा�व�ीबाई फुले पुणे �व�यापीठा(या ')ड+ी ,लस ' साठ- नावन.दणी कर0याचे  

आवाहन: ३०० हून अ5धक अ7यास8म उपल:ध 
 

पुणे, �द.२९- बी.ए, बी.कॉम, बी.ए�सी.. या अ�यास�मासोबतच �व!या"या#ना 'इंड�() रेडी' 

बन�व+यासाठ- सु. कर+यात आले1या 2ड3ी 4लस उप�मात सहभागी हो+याचे आवाहन सा�व9ीबाई 

फुले पुणे �व!यापीठाकडून कर+यात आले आहे. मागील वष> ?ायो@गक तAवावर सु. कर+यात 

आले1या या उप�मात आता ३०० ते ३५० जागFतक पातळीवर)ल अ�यास�म �व!या"या#ना मूळ 

शु1कपेIा कमी दरात उपलJध क.न �दले आहेत.  

नोLहMबर २०२१ मOये तAकाल)न कुलगु. डॉ.Fनतीन करमळकर यांPया नेतAृवाखाल) या 2ड3ी 4लस 

उप�माची सुSवात कर+यात आल) होती. जागFतक दजाTPया अनेक�वध शैIVणक व सामािजक 

सं�थांसोबत करार करत हे अ�यास�म �व!यापीठात उपलJध क.न �दले आहेत. यामOये हावTडT 

Yबझनेस ऑनलाईन, एडJलूएस, \सपंल) लनT, से\लY]ट) �कूल 

तर  ईडीए_सशी झाले1या कराराPया माOयमातून आयबीएम, �टँनफॉडT युFनLह\सTट)सारaया अनेक 

नामांbकत कंपcयांPया अ�यास�मांचा समावेश आहे. हे सवT अ�यास�म ऑनलाईन असून यातील 

काह) अ�यास�म Fनःशु1क आहेत. २०२२-२३ या वषाTचे अ�यास�मांचे वेळाप9कह) संकेत�थळावर 

?\सe कर+यात आले आहे. अ�यास�म पूणT झा1यावर �व!या"या#ना ?माणप9 देखील दे+यात येणार 

आहेत. 

सुSवातीला ?ायो@गक तAAवावर सु. झाले1या या उप�मात जवळपास २६ हजार �व!या"या#नी यासाठ- 

नावनgदणी केल) होती तर पाच हजार �व!या"या#नी यासाठ- ?वेश घेतला होता.  
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''2ड3ी 4लस' Pया माOयमातून �व!यापीठाPया �व!या"या#ना मा�हती तं9iान, कृY9म बु�eमAता, 

_लाउड कj4यु�टगं, अथTशा�9, सं�कृती आद) �वषयातील अ!ययावत iान घेणे श_य होणार आहे. 

जा�तीत जा�त �व!या"या#नी या संधीचा फायदा kयावा'. 

             - डॉ.कारभार' काळे, कुलगु< 

             सा�व�ीबाई फुले पुणे �व�यापीठ  
 

'2ड3ी 4लस Pया माOयमातून  जागFतक दजाTचे अ�यास�म उपलJध क.न देणारे सा�व9ीबाई फुले 

पुणे �व!यापीठ हे राmयातले बहुदा एकमेव सावTजFनक �व!यापीठ आहे. �व!या"या#नी या संधीचा 

फायदा kयावा तसेच महा�व!यालयांनी देखील याबाबत �व!या"या#ना अवगत करावे'. 

             - डॉ.संजीव सोनवणे, >- कुलगु< 

             सा�व�ीबाई फुले पुणे �व�यापीठ  

 

या अ7यास8मासाठ- कुठे अज� कराल? 

http://degreeplus.in  

अ7यास8म कोणासाठ-? 

सा�व9ीबाई फुले पुणे �व!यापीठाचे व �व!यापीठाशी संलnन महा�व!यालयातील  पदवी करत असलेले 

सवT �व!याथ>. 

अ7यास8मा(या >वेशाचा कालावधी कोणता? 

हे अ�यास�म वषTभर सु. असतात. याचे वेळाप9क संकेत�थळावर जाह)र केले आहे.  

----- 

 


