પત્રકારત્વ અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન વવભાગ, ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ,
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વવભાગ અંગે (About the Department) : સસકકપ
પત્રકારત્વ અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન વવભાગની શરૂઆત ૧૯૯૧માં થઇ. એ વરર્ષ મહાન પત્રકાર અને ગાંધીજીના અત્યંત
વપ્રય મહાદે વ દે સાઈની જન્મ શતાબ્દીનુ ં વરર્ષ હત.ું મહાદે વ દે સાઈની સ્મ ૃવત અને કાયર્ષને સૌની સ્મ ૃવતમાં રાખવા તા.
ુ ી વનરં તર અને
૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૯૧ના રોજ વવભાગની વવવધવત શરૂઆત થઇ અને એ પરં પરા આજ સ ધ
સફળતાપ ૂવર્ષક ચાલી રહી છે . વવભાગમાં એમ.એ., એમ.ફફલ, અને પીએચ.ડીના અભ્યાસક્રમો ચલાવવામાં આવે છે
અને સંશોધન તથા વવસ્તરણ કાયર્ષને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને વવવવધ કાયર્યો કરવામાં આવે છે .
ુ : (Vision, Mission and Objectives)
વવઝન, વમશન અને હેતઓ
વવભાગનુ ં વવઝન પત્રકારત્વ અને સમ ૂહ પ્રત્યાયનના ક્ષેત્રમાં વવદ્યાથર્થીઓને તાલીમ આપીને તેમનામાં કૌશલ્યનો
વવકાસ કરીને સમાજને સક્ષમ અને

અભ્યાસુ અધ્યાપક, વક્તા, પત્રકાર, ચેનલ ફરપોટર્ષ ર, અનુવાદક, ચેનલ

વ્યવસ્થાપક, જાહેરખબર એજન્સી અવધકારી, પીઆરઓ, રે ફડયો-જોકી, ફફલ્મ-લેખક, ફદગ્દશર્ષક અને સ્વતંત્ર રોજગાર
કરનાર અને રોજગાર આપનાર તથા માધ્યમ સમીક્ષક આપવાનુ ં છે .
આવા અમયાર્ષફદત અને અમાપ ક્ષેત્રમાં રોજગારી માટે વવદ્યાથર્થીઓને તૈયાર કરવા અને તેમને રોજગાર મેળવી શકે
અને આપી શકે તે માટે સક્ષમ બનાવવા એ વવભાગનુ ં વમશન છે .
ુ ય વવશેષતાઓ:મખ્
-

આ એક વ્યવસાયલક્ષી અભ્યાસક્રમ છે . સ્વરોજગારી માટે પણ વવદ્યાથર્થીઓને તૈયાર કરે છે .

-

ગુજરાતી, ફહન્દી અને અંગ્રેજી ભારાના વશક્ષણ અને શુદદ્ધિ પર ભાર મુકવામાં આવે છે . ભારા શુદદ્ધિ અને
ઉચ્ચારણોની શુદ્ધિતા કેળવાય તે માટે તાલીમ આપવામાં આવે છે .

-

અનુવાદ શીખવા ઉપર ભાર મુકવામાં આવે છે અને માત ૃભારા ઉપરાંત અન્ય કોઈ એક ભારા સારી રીતે
આવડવી જોઈએ તે માટે પણ વવદ્યાથર્થીઓને પ્રેફરત કરવામાં આવે છે . માધ્યમોનુ ં ત ુલનાત્મક અધ્યયન અને
કામગીરી શીખવામાં આવે છે ..

-

નાટક, ગરબા, સંગીત અને અન્ય અનેક

ઈતર પ્રવ ૃવતઓમાં જોડવા અને સ્પધાર્ષઓમાં ભાગ લેવા માટે

તેમને તેયાર કરવામાં આવે છે અને તેમની પાછળ વ્યકક્તગત મહેનત કરવામાં આવે છે .

-

વકત ૃત્વ સ્પધાર્ષ, વનબંધ લેખન, એન એસ એસ ની પ્રવ ૃવતઓમાં સફક્રય રહેવા અંતે પ્રેફરત કરાય છે .

-

દર વરર્ષે પદયાત્રાનુ ં આયોજન

શૈક્ષણણિક કાયરક્રમ (Academic Programmes) :વવભાગના શૈક્ષણણક કાયર્ષક્રમો આ મુજબ છે .
(પત્રકારત્વ), ચાર સત્ર નો અભ્યાસક્રમ, અનુ પારં ગત (પત્રકારત્વ), પીએચ. ડી (પત્રકારત્વ)

એમ.એ

અન્ય વવભાગના

વવદ્યાથર્થીઓ માટે સમ ૂહ માધ્યમોનો પફરચય અને સમ ૂહ માધ્યમો માટે લેખન એમ બે અભ્યાસક્રમો (૨ ક્રેડીટ) પણ
વવભાગ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે .
શૈક્ષણણિક કાયર પદ્ધવત:-

વવદ્યાપીઠની પ્રણાલી મુજબ વગર્ષકાયર્ષ, વવસ્તરણ અને સંશોધન પદ્ધિવતના સમન્વયથી શૈક્ષણણક કાયર્ષ કરવામાં આવે

છે .યુ.જી.સી.ની અભ્યાસક્રમ પેનલ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ અભ્યાસક્રમની માગર્ષદવશર્શિકાને ધ્યાનમાં રાખીને

અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે . કુલ ચાર સત્રમાં ૧૬ પ્રશ્નપત્રો અને બંને વરર્ષમાં ૧-૧ મફહનાની ઇન્ટનર્ષવશપ
કરાવવામાં આવે છે . વગર્ષકાયર્ષ ઉપરાંત સ્વાધ્યાય અને પફરસંવાદ પણ શૈક્ષણણક કાયર્ષનો ભાગ છે .
પરીક્ષણિ:
દરે ક સત્રમાં દરે ક વવરયની બે આંતફરક કસોટી, ૧ સ્વાધ્યાય અને ૧ પફરસંવાદથી વવદ્યાથર્થીના આંતફરક ગુણ તૈયાર
થાય છે . તેમાં ૬૦ ગુણની બાહ્ય કસોટીના ગુણ ઉમેરીને તેન ુ ં પફરણામ તૈયાર થાય છે .
રોજગારી:-

વવભાગના વવદ્યાથર્થીઓ વપ્રન્ટીંગ પ્રેસના, અખબારોના અને સામવયકોના માણલક છે . તેમના પોતાના રે કોડર્ડીંગ સ્ટુફડયો

પણ છે . વવભાગના વવદ્યાથર્થીઓ દે શની અને રાજ્યની અનેક જાણીતી ચેનલોના ફરપોટર્ષ ર, એફડટર, ચેનલ હેડ, કોપી
રાઈટર, કોપી એફડટર અને અન્ય અનેક પદ પર કાયર્ષરત છે .

લેખક, અનુવાદક અને વવવવધ સામવયકોના તંત્રી તરીકે પણ વવભાગના વવદ્યાથર્થીઓ કાયર્ષરત છે . વવભાગમાં
રોજગારી મળવાની ટકાવારી 100% છે .

ડો. પવુ નતા હણિર
ડીન, વ્યવસાયી અભ્યાસક્રમ વવદ્યાશાખા
અધ્યક્ષ, પત્રકારત્વ અને સમ ૂહ પ્રત્યાયન વવભાગ,
ગ ૂજરાત વવદ્યાપીઠ, આશ્રમ માગર અમદાવાદ.

For more information:
ડો. પવુ નતા હણિર ૯૪૨૭૩૧૭૯૭૧, ડો. અવશ્વિન ચૌહાણિ ૯૬૩૮૯૮૧૫૧૧,

ડો. વવનોદ પાંડેય ૮૩૨૦૮૪૩૧૮૪

