ડૉ. બાબાશાષે બ આંબે ડકર ઓન ય ુનનળનશિ ટી
( ગુ જ રા ત શ ર કા ર દ્વા રા સ્થા ન ત )

“જ્યનતમમય” રરશર, શરખેજ-ગાાંધીનગર ષાઇળે, છારડી, અમદાળાદ-૩૮૨૪૮૧
Email: info@baou.edu.in | Website: www.baou.edu.in

શત્રાંત રીક્ષર :ડીશેમ્ફર: 2017
B.Ed. અભ્યરશક્રમ - Sપક્ત પ્રથમ ળવષનર વળદ્યરથીઓ મરટે [F
TIME TABLE
DATE

11:00 TO 2:00

3:00 TO 6:00

26/12/2017 માંગલળરર

ES - 331 Sઅભ્યરશક્રમ અને અધ્યરનF

ES - 342 Sગગર્તન ાં અધ્યરનF

27/12/2017 બધળરર

ES - 332 Sઅધ્યરન અને વળકરશન ાં મનોવળજ્ઞરનF

ES - 341 Sવળજ્ઞરન અને ટે કનોોજીન ાં અધ્યરનF

28/12/2017 ગરળરર

ES - 333 Sૈક્ષગર્ક મ ૂલ્યરાંકનF

ES - 344 Sઅંગ્રેજીન ાં અધ્યરનF

29/12/2017 શક્રળરર

ES - 343 Sશમરજવળધરન ાં અધ્યરનF

ES - 345 Sહષન્દીન ાં અધ્યરનF

30/12/2017 વનળરર

ES - 346 Sગજરરતીન ાં અધ્યરનF

ES - 347 Sશાંસ્કૃતન ાં અધ્યરનF

નોંધOVવળદ્યરથીઓએ જે –તે ળવષનર પ્રરયોગગક કરયષ પ ૂર્ષ કયરષ ફરદ જ રીક્ષરમરાં ફેશવ ાં. પ્રરયોગગકકરયષ
પ ૂર્ષ કયરષ વળનર ફેશનરર વળદ્યરથીઓની રીક્ષર રદ કરળરમરાં આળે. જેની ખરશ નોંધ ેળી.

B.Ed. અભ્યરશક્રમ - Sપક્ત દ્વિતીય ળવષનર વળદ્યરથીઓ મરટે[F
TIME TABLE
11:00 TO 2:00

DATE
01/01/2018 શોમળરર

ES - 334 Sવક્ષર્ અને શમરજF

02/01/2018 માંગલળરર

ES - 335 Sવક્ષર્ અને રલરF

03/01/2018 બધળરર

-- ES - 361 Sૈક્ષગર્ક પ્રોદ્યોગગકી)

Optional Subject.

--

ES - 362 Sવક્ષર્મરાં કમ્્યટરF

વળદ્યરથીએ ચરર વળવય ૈકી ગમે

--

ES - 363 Sમરગષદષન અને શરષF

તે એક શાંદ કરે  વળવયની

--

ES - 364 Sદૂ રળતી વક્ષર્F

રીક્ષર આળરની રષે.ે

નોંધ OV ળવષ-2007-2011 વળદ્યરથીઓનર અભ્યરશક્રમની શમયમયરષ દર પ ૂર્ષ થયે ષોળરથી રીક્ષરમરાં
ફેશવ ાં નષી.2012મરાં પ્રળે મેલળે વળદ્યરથીઓ મરટે રીક્ષર આળરની છે લ્ી તક છે જેની નોંધ ેળી.

-Sd Controller of Examination (I/c)

ડૉ. બાબાશાષે બ આંબે ડકર ઓન ય ુનનળનશિ ટી
( ગુ જ રા ત શ ર કા ર દ્વા રા સ્થા ન ત )

“જ્યનતમમય” રરશર, શરખેજ-ગાાંધીનગર ષાઇળે, છારડી, અમદાળાદ-૩૮૨૪૮૧
Email: info@baou.edu.in | Website: www.baou.edu.in

શત્રાંત રીક્ષર :ડીશેમ્ફર: 2017
Sપક્ત Sp. B.Ed. પ્રથમ ળવષનર વળદ્યરથીઓ મરટે[F
TIME TABLE
DATE

11:00 TO 2:00

26/12/2017 માંગલળરર

SECP-01 Sનળા ઉભરતા ભારતીય શમાજમાાં નક્ષણF

27/12/2017 બધળરર

SECP-02 Sૈક્ષણણક મનનળજ્ઞાનF

28/12/2017 ગરળરર

SECP-04 Sનળકાાંગતાન રરચયF
SESM-01 Sમાંદબુદ્ધિ વ્યક્તતઓંની ઓલખ અને આકારણીF

29/12/2017 શક્રળરર

SESH-01 Sશ્રળણક્ષનત ામેા માટે નક્ષણન મ ૂલભ ૂત ાયF
SESV-01 Sદૃ ષ્ટટક્ષનત ામે બાલકના નક્ષણન રરચયF
SECM-01 Sઅંગ્રેજીનુાં નક્ષણકાયમ"F

30/12/2017 વનળરર

SECM-02 Sરષન્દીનુાં નક્ષણકાયમF
SECM-03 Sગુજરાતીનુાં નક્ષણકાયમF

Sપક્ત Sp. B.Ed. દ્વિતીય ળવષનર વળદ્યરથીઓ મરટે[F
TIME TABLE
03:00 TO 06:00

DATE
26/12/2017 માંગલળરર

SECP-03 Sૈક્ષણણક આયજન અને શાષF
SESM-02 Sમાંદબુદ્ધિતા:તેના બહુનળદ્યાકીય ાશા\F

27/12/2017 બધળરર

SESH-02(શ્રળણક્ષનત ામેાનુાં કણીય અને મોણક પુનળશમન)
SESV-02(દષ્ટટક્ષનત નળે ૈક્ષણણક રીપ્રેક્ષ્ય)
SESM-03 (અભ્યાશક્રમ અને નક્ષણકાયમની વ્ય ૂરચનાઓ)

28/12/2017 ગરળરર

SESH-03 (શ્રળણક્ષનત ામેાને ભાવાના અને અન્ય નળવયના નક્ષણકાયમની ધ્ધનત
પ્રણાી)
SESV-03 (ાઠસ ૂચનાઓ આળાની ધ્ધનતઓ)
SECM-04 (નળજ્ઞાનનુાં નક્ષણકાયમ)

29/12/2017 શક્રળરર

SECM-05 (ગણણતનુાં નક્ષણકાયમ)
SECM-06( શમાજનળધાનુાં નક્ષણકાયમ)

-Sd Controller of Examination (I/c)
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શત્રાંત રીક્ષર :ડીશેમ્ફર: 2017
Sપક્ત PGPD (SEDE) વળદ્યરથીઓ મરટે[F
TIME TABLE
DATE
28/12/2017
ગરળરર

TIME
11:00 TO 2:00

SESM-01 Sમાંદબુદ્ધિ વ્યક્તતઓંની ઓલખ અને આકારણીF

29/12/2017
શક્રળરર

11:00 TO 2:00

SESH-01 Sશ્રળણક્ષનત ામેા માટે નક્ષણન મ ૂલભ ૂત ાયF
SESV-01 Sદૃ ષ્ટટક્ષનત ામે બાલકના નક્ષણન રરચયF
SESM-02 Sમાંદબુદ્ધિતા:તેના બહુનળદ્યાકીય ાશા\F

27/12/2017
બધળરર

SECP-04 Sનળકાાંગતાન રરચયF

03:00 TO 06:00

SESH-02(શ્રળણક્ષનત ામેાનુાં કણીય અને મોણક પુનળશમન)
SESV-02(દષ્ટટક્ષનત નળે ૈક્ષણણક રીપ્રેક્ષ્ય)
SESM-03 (અભ્યાશક્રમ અને નક્ષણકાયમની વ્ય ૂરચનાઓ)

28/12/2017
ગરળરર

03:00 TO 06:00

SESH-03 (શ્રળણક્ષનત ામેાને ભાવાના અને અન્ય નળવયના
નક્ષણકાયમની ધ્ધનત પ્રણાી)
SESV-03 (ાઠસ ૂચનાઓ આળાની ધ્ધનતઓ)

“ No students will be allowed to register for two degrees simultaneously, but be allowed to register for a degree
and diploma or certificate course, two diploma or two certificate programmes simultaneously. The university
shall not be responsible to conduct examination for such students in case the dates of examinaton of a course
overlap”

નોંધ: ળવમ ૨૦૦૬, ૨૦૦૮ અને ૨૦૧૧માાં પ્રળે મેલળે નળદ્યાથીઓના અભ્યાશક્રમની શમયમયામ દા પ ૂણમ થયે
ષળાથી રીક્ષામાાં બેશવુાં નષી.

-Sd Controller of Examination (I/c)

