आं तररा ीय शै िणक गु णव ा क
जग ाथ पाटील यां ची घोषणा

ात िशवाजी िव ापीठाचा समावेश : डॉ.

िशवाजी िव ापीठात आयोिजत प कार प रषदे त (डावीकडून) डॉ. आर.के. कामत, डॉ. जग ाथ पाटील, कुलगु डॉ. दे वानंद िशंदे, कुलसिचव डॉ. िवलास
नां दवडे कर आिण परी ा व मू मापन मंडळाचे संचालक महे श काकडे .

यु रोिपयन यु िनयमसमवेत सं यु

क

ासाठी ‘नॅक’ रा ीय सम यक

को ापूर, िद. २२ िडसबर: भारतीय उ िश ण
व थेत गु णव े चे आं तररा ीयीकरण कर ा ा
ीने भारताने
यु रोिपयन युिनयन या आं तररा ीय शै िणक गुणव ा े ातील मा ता ा
सं थेसमवे त संयु
सहकाय क
हाती
घे तला असून भारतातफ ‘नॅक’ (बंगळू र)
ाचे सम यक
णू न काम पाहात आहे .
ाच माणे भारतातफ
िनवड ात आले ा आठ भारतीय शै िणक सं थां म े ये थील िशवाजी िव ापीठाचा समावे श कर ात आला आहे ,
अशी घोषणा ‘नॅक’चे स ागार तसे च या क ाचे सम यक डॉ. जग ाथ पाटील यां नी आज ये थे प कार प रषदे त
केली. अ
थानी कुलगु
डॉ. दे वानंद िशंदे होते.
डॉ. जग ाथ पाटील
णाले, भारताम े अनेक गु णव ा ा
िश ण सं था आहे त. तथािप, जागितक
मवारीत
पिह ा शंभरात
ामधील एकही नाही. नेमकी ही बाब हे न भारतीय उ िश णाचे गु णव ा संवधन कर ा ा
ीने एिशया-पॅ िसिफक
ािलटी ने टवक या सं थेचे अ
पद भू षिवत असताना यु रोिपयन यु िनयनबरोबर संवाद
साधला.
ातून यु रोिपयन यु िनयन ा ‘इरॅ स स’ या उप मां तगत युरोिपयन यु िनयन आिण भारत यां ात
शै िणक गुणव ा संवधनासाठी संवादाचा पू ल िनमाण कर ासाठी संयु
क
हाती घे ाचे िनि त कर ात
आले .
ानुसार, भारतातफ नॅ कने आिण युिनयनतफ
े न ा बािसलोना िव ापीठाने सम यक सं था
णू न काम
पाहावयाचे ठरले. 'एनहा ंग
ािलटी ए ु र
मॅनेजमट अॅ
बचमािकग
ॅ टेिजस इन इं िडयन यु िन िसटीज'
(EQUAM-BI) असे या क ाचे नाव आहे .
डॉ. पाटील पु ढे
णाले, सुमारे एक दशल यु रो िकंमती ा या ै वािषक क ात यु रोिपयन यु िनयनमधील तसे च
भरतातील िनवडक नामवं त िव ापीठां चा समावे श कर ात आला असून
ा आठ िव ापीठां त को ापू र ा िशवाजी
िव ापीठाचा समावेश कर ात आला. या िनवडीमागे िशवाजी िव ापीठाने राबिवले ा बे
ॅ ीसे स अ ंत
मह ा ा ठर ा. िव ापीठात
ु डंट सॅिटसफॅ
नचे सव ण गे ली अने क वष अ ं त सु रळीत व सुसू प तीने
सु
आहे , हे वेगळे पण आहे .
ाची नॅ कने आप ा रा ीय अहवालात मागदशक उप म
णू न नोंद घे तले ली
आहे . या उप माचा न ा नॅ क मू ां कन प तीत समावेशही केला आहे . ही सारी िव ापीठे पु ढील तीन वष सव
िव ापीठीय
व थां चा अ ास क न एक सवकष व सवसमावेशक
पाचे टु लकीट (काय णाली) तयार
कर ात येणार आहे . सहभागी िव ापीठां नी आपाप
कार ा िव ापीठां ची मािहती संकिलत कर ासाठी पु ढाकार
घे णे अपे ि त आहे . िशवाजी िव ापीठाने दे शातील ादे िशक िव ापीठां चा डाटा संकिलत करणे अिभ े त आहे , असे
ां नी सां िगतले.
या िनवडीब ल कुलगु
डॉ. िशंदे यां नी डॉ. पाटील यांना ध वाद िदले.
ाच माणे या क ा ा अनु षंगाने
भारतात होणा या पु ढील बैठकीचे यजमानपद भू षिव ाची सं धी िशवाजी िव ापीठाला ा
झा ाची मािहतीही िदली.

तसे च, िव ापीठा ा अंतगत गु णव ा हमी क ाचे सम यक डॉ. आर.के. कामत हे या उप मासाठी िव ापीठीय
सम यक
णू न काम पाहतील, असेही
ां नी सां िगतले.
















क ात समािव शै िणक सं थांची नावे पुढील माणे युरोिपयन सं थायु िन िसटी दे बािसलोना,
ेन (सम यक/ िनधी धारक)
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कुंगिलगा टे
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ीडन
यु िन िसटी दे
डी दी रोमा “ला सेिपएं झा”- युिनफॉमा-१, इटली
यु िन िसटी दे माँ टिपलर- यु एमा
यु िन िसटी ऑफ िनकोिसआ, यु एन- साय स
भारतीय सं थानॅ शनल असेसमट अ
अि िडटे शन कौ ल- नॅ क (भारतीय सम यक)
िशवाजी िव ापीठ, को ापू र
जादवपू र युिन िसटी, कोलकता
िस ायोिसस इं टरनॅशनल यु िन िसटी, पु णे
इं िडयन इ
ूट ऑफ टे ॉलॉजी, म ास
यु िन िसटी ऑफ ै सूर,
ै सूर
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