आर.आय .टी , राजारामनगर च्या अभ्यासक्रमामध्ये
इं टरडिडसप्लिनरी : मायनर व हॉनर सडटि डिकेशन कोसेसचा समावेश
राजारामबापू इन्स्टिटयू ट ऑफ टे क्नॉलॉजी(आर.आय .टी), राजारामनगर हे एक विकास ि आधुवनकतेची
दृष्टी असणारे असे एक महविद्यालय आहे वक जे िास्तविक जगतातील विविध प्रश्ाां चे वनराकरण करून, ते
प्रश् सोडिू शकतील असे अवभयांते घडविते . आजच्या युगात िेगाने बदल होणाऱ्या औद्योवगकरणामध्ये
उत्पादन विकासासाठी ि िाढीसाठी इां ण्डस्ट्र ीज मध्ये विविध अवभयाां विकी (इां टरवडवसन्स्टिनरी) सांकल्पनाां चा
िापर केला जातो वकांबहुना अशा सांकल्पना िापरू शकणाऱ्या अवभयांत्ाां चाच समािेश करून घेतला
जातो. त्ामुळेच आर. आय. टी. ने आता बी. टे क. प्रोग्रॅममध्ये इां टरवडवसन्स्टिनरी कोसेसचा समािेश केला
आहे आवण इां ण्डस्ट्र ीजना अपेवित असणारे अवभयांते घडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे . या इां टरवडवसन्स्टिनरी
कोसेसचाच भाग म्हणून आर. आय. टी. ने मायनर ि हॉनर सवटि वफकेशन कोसेसची सुरुिात २०१८-१९ या
शैिवणक िर्ाि पासून करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे , अशी मावहती डायरे क्टर डॉ. सुर्मा कुलकणी ि
डीन अकॅडवमक्स डॉ. सवचन पाटील याां नी वदली.
महविद्यालयाने सुरु केलेल्या या मायनर सटि वफकेशन योजने मध्ये विध्याथी आपल्या मुख्य शाखेबरोबरच
इतर इां वजवनअररां ग प्रोग्रॅमद्वारे ऑफर केलेले काही कोसेस वनिडू शकणार आहे त. उदा. मेकॅवनकल
इां वजवनअररां ग मध्ये वशिण घेत असलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्ाि ने या योजनेद्वारे जर वसन्स्टिल इां वजवनअररां ग
मधील काही विर्याां ची वनिडकरून ज्ञान अिगत केल्यास त्ाला मेकॅवनकल इां वजवनअररां गच्या मेजर वडग्री
सह मायनर इन वसन्स्टिलइां वजवनअररां ग हे सवटि वफकेट वमळणार आहे . मायनर सवटि वफकेशनचा उद्दे श हा
आहे वक, विध्यार्थ्ाां ना आता त्ाां नी प्रिेश घेतलेल्या शाखेव्यतीररक्त इतर शाखाांचाही काही अभ्यासक्रम
वशकणे शक्य होणार आहे .
हॉनर सवटि वफकेशन योजने मध्ये विध्याथी ते वशकत असलेल्या मुख्य शाखेशी वनगवडत असलेल्या परां तु
अभ्यासक्रमात समािेश नसणाऱ्या इतर ऍडिान्सड अभ्यासक्रमाची वनिड करू शकणार आहे त . उदा.
मेकॅवनकल इां वजवनअररां ग मध्ये वशिण घेत असलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्ाि ने त्ाच शाखेतील काही ऍडिान्सड
कोसेसची वनिड केल्यास त्ाला मेकॅवनकलच्या मुख्य पदिीबरोबरच (मेजरवडग्री) हॉनर सवटि वफकेशन
वमळणार आहे . हॉनर सवटि वफकेशनचा उद्दे श हा आहे वक, विध्यार्थ्ाां ना आता त्ाां च्या मुख्य शाखेबरोबरच
त्ा शाखेशी वनगवडत असणाऱ्या अवधक प्रगत अभ्यासक्रमाां चे ज्ञान वमळू शकेल.
या दोन्ही योजनाां मध्ये इच्छु क विध्यर्थ्ाि ला त्ाच्या मुख्य प्रोग्रॅम बरोबर आणखी पाच विर्याां साठी रवजस्ट्र े शन
करािे लागणार आहे . ि कोणत्ाही एका योजने मध्ये (मायनर वकांिा हॉनर) पांधरा क्रेवडट् स वमळिणे
बांधनकारक असणार आहे . शैिवणक िर्ि २०१८-१९ मध्ये सुरु झालेल्या या योजने मध्ये एकूण १२९
विद्यार्थ्ाां नी मायनर कोसे साठी ि ९५ विद्यार्थ्ाां नी हॉनर कोसि साठी रवजस्ट्र े शन केलेले आहे . आर.आय.टी.
मधील सिि शाखाां नी वमळू न एकूण ६२ हॉनर सवटि वफकेशन ि ५९ मायनर सवटि वफकेशन कोसेस उपलब्ध
करून वदलेले आहे त.
या योजने अांतगित कोसेस दे त असताना महाविद्यालयाने सध्याच्या काळात िेगाने बदलणाऱ्या जागवतक
औद्योवगकरणाकडे लि केंवित केले आहे . उदा. ऑटोमोबाईल इां जीवनयररां ग विभागाने इलेन्स्टक्टरक
िे वहकल्स अँड मोवबवलटी, इलेन्स्टक्टरक कार टे कनॉलॉजी या सारखे कोसेस मायनर सवटि वफकेशन साठी

आवण इां टरोडक्शन टू हायब्रीड अँड इलेन्स्टक्टरक िेवहकल्स असे कोसेस हॉनर सवटि वफकेशन साठी समाविष्ट
केले आहे त. कारण येत्ा काही िर्ाि त इलेन्स्टक्टरक कासि जागवतक बाजारपेठ व्यापून टाकतील असे तज्ज्ाां नी
भाकीत केले आहे . सध्याच्या ऑटोमेशन युगात इां टरनेट ऑफ वथांग्स (आय. ओ. टी.) सारख्या िेिातील
तांिज्ञानास प्रचांड मागणी िाढली आहे , म्हणूनच कांप्युटरसायन्स आवण इन्फॉमिशन टे क्नॉलॉजी या शाखाां नी
आय.ओ.टी. अँड अँन्स्टिकेशन्स, डे टा बेस मॅनेजमेंट वसन्स्टस्ट्म, एम्बएडे ड वसन्स्टस्ट्म, रोबोवटक्स ऍडिान्स
प्रोग्रावमांग लँग्वेजेस या सारख्या कोसेस िर भर वदला आहे .
मेकॅवनकल इां वजनीररां ग विभागानेही काही बेवसक कोसे स मायनर सवटि वफकेशन साठी दे ऊ केले आहे त जे
अवभयाां विकीच्या कोणत्ाही शाखेत वशिण घेणाऱ्या विध्यात्ाां ना उपयुक्त ठरणार आहे त. याच बरोबर काही
आधुवनक कोसेस जसे की ऍडिान्सड मॅनुफॅक्चररां ग प्रोसेसेस, रोबोवटक्स अँड मॅनुफॅक्चररां ग ,अडिान्सड
फड
ां र ी टे क्नॉलॉजी हे मेकॅवनकल विभागाने हॉनर सवटि वफकेशनसाठी वदले आहे त . त्ाचिेळी इलेन्स्टक्टरकल ि
इलेक्टरॉवनक्स अँड टे वलकम्युवनकेशन या विभागाां नी इां डन्स्टस्ट्रयल ऍटोमेशन अँ ड कांटर ोल, अँडरॉइड ऍप
डे िलपमेंट, बायोमेवडकल वसग्नल प्रोसेवसांग यासारखे कोसेस दे ऊ केले आहे त. वसन्स्टिल इां वजनीररां ग
विभागानेही मागे न राहता एनजी एवफवशएन्शी , पोल्युशन कांटर ोल अँड िेस्ट् मॅनेजमेंट ज्यामध्ये इलेक्टरॉवनक्स
िेस्ट् मॅनेजमेंटशी सांबांवधत वनमाि ण झालेले प्रश्, आिाने तसेच िान्स्टस्ट्क िेस्ट् मॅनेजमेंटिर लि केंवित
करून हे कोसेस मायनर तसेच हॉनर सवटि वफकेशन साठी दे ऊ केलेलेआहे त.
तरी विध्यात्ाि नी आपल्या मुख्य शाखेचे वशिण घे ण्याबरोबरच महाविद्यालयाने अभ्यासक्रमात समाविष्ट
केलेल्या मायनर ि हॉनर सवटि वफकेशन यापै की कोणत्ाही एका योजनेची वनिड करून ते पूणि करण्याचे
आिाहन डायरे क्टर डॉ. सुर्मा कुलकणी ि डीन अकॅडवमक्स डॉ. सवचन पाटील याां नी केले आहे .

