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मब
ुं ई विद्यापीठाच्या कल्याण येथील स्कू ल ऑफ इुं वजनीअररग अँड अप्लाईड
िायन्िेिमधील प्रिेश प्रदियेला िरुिात
मुंबई,दद.२५ जलै- नाविण्यपूणण अभ्याििमाुंबरोबरच औद्योवगक गरजा
लक्षात ठे ऊन कशल मनष्यबळ तयार करण्यािाठी मुंबई विद्यापीठाने स्थापन
के लेल्या कल्याण येथील स्कू ल ऑफ इुं वजनीअरींग अँड अप्लाईड िायन्िेि येथील
शैक्षवणक िर्ण २०१९-२० िाठीच्या प्रिेश प्रिे येला िरुिात झाली आहे. या
शैक्षवणक िर्ाणपािून येथे पदव्यत्तर अभ्याििमाुंिाठी १) एम.टेक कम्पप्यटर
इुं वजवनअररग,२) एम.टेक के वमकल इुं वजवनअररग, ३) एम.टेक ट्रान्िपोटेशन
इुं वजवनअररग, ४) एम.टेक आर्टटदफवशअल इुं टेवलजेंि मवशन लर्ननग ५) एमएस्िी
इन झलॉजी (ओवशनोग्राफी) हे पदव्यत्तर अभ्याििम तर कम्पप्यटर इुं वजवनअररग,
के वमकल इुं वजवनअररग या विर्याुंिाठी पीएचडीचे िुंशोधन कें द्र िरु करण्यात
आले आहे.
बदलत्या काळानिार औद्योवगक क्षेत्रातील िाढत्या गरजाुंना लक्षात ठे ऊन त्या
ददशने विद्यार्थयाांना अवधकाअवधक रोजगाराक्षम अभ्याििम देण्यािाठी
विद्यापीठाने येथे या अभ्याििमाुंची िरुिात के ली आहे. यापूिी विद्यापीठात
िलुंवित अवभयाुंवत्रकी महाविद्यालये व्यवतररक्त अवभयाुंवत्रकीचे वशक्षण देणारी
िुंस्था कायाणवन्ित निल्याने विद्यापीठाच्या कल्याण येथील स्कू ल ऑफ
इुं वजनीअररग अँड अप्लाईड िायन्िेिमध्ये अवभयाुंवत्रकीचे वशक्षण आवण िुंशोधन
देणारी भविष्यातील िक्षम युंत्रणा उभारण्यािाठी विद्यापीठाने हे महत्िाचे
पाऊल उचलले आहे.
यामाफण त चालविण्यात येणारे अभ्याििम हे अलीकडील प्रगत िुंगणक
ज्ञानाबरोबर कॉम्पप्यूटर इुं वजवनअररग आवण के वमकल इुं वजवनयररग क्षेत्रातील
प्रगत ज्ञानाने विद्यार्थयाांना प्रवशवक्षत करण्याचा दृविकोन ठे ऊन तयार करण्यात
आले आहेत. बदलत्या गरजाुंना अनिरून िुंगणक आर्ककटेक्चरमध्ये िधारणा,
िुंगणक हाडणिेअर, िॉफ्टिेअर, अल्गोररदम आवण डेटा व्यिस्थापन तुंत्राुंचे
एकत्रीकरण आवण रािायवनक प्रदियेच्या विम्पयलेशनिाठी आिश्यक अिलेल्या

रािायवनक प्रदिया आवण िॉफ्टिेअर िाधनाुंमध्ये िधारणा करण्याची
आिश्यकता िाढल्याने त्याचबरोबर झपाट्याने विकिीत होणारे आर्टटदफवशअल
इुं टेवलजेंि, क्लाऊड कम्पप्यरटग, मवशन लर्ननग, वबग डेटा, इमेज प्रोिेसिग, प्रगत
ऑपरे रटग विस्टीम्पि, एम्पबेडेड विस्टम वडझाइन अशा विविध िैवशष्ट्यपूणण
अद्ययाित क्षेत्रातील ज्ञान विद्यार्थयाांना वमळािे यािाठी विद्यापीठाने या
अभ्याििमाुंची वनिड के ली आहे. तर रे ल्िे, रस्ते, िागरी आवण हिाई क्षेत्रातील
िाढत्या रोजगाराच्या िुंधी आवण कशल मनष्यबळाची उपलब्धता करुन
देण्यािाठी ट्रान्िपोटेशन इुं वजवनअरींग क्षेत्रातील अद्ययाित ज्ञान विद्यार्थयाांना
वमळािे यावनवमत्ताने विद्यापीठाने या अभ्याििमाची वनिड के ली आहे. तिेच
७२० दकमीचा. लाभलेला विस्तीणण िमद्र दकनारा आवण या क्षेत्रातील िाढत्या
रोजगाराच्या िुंधी िोबतच नव्याने िागरी िुंशोधनाची गरज लक्षात ठे ऊन
विद्यापीठामाफण त एमएस्िी झलॉजी(ओवशनोग्राफी) हा अभ्याििम यारठकाणी
िरू के ला आहे. त्याचबरोबर कम्पप्यटर इुंवजवनअररग, के वमकल इुं वजवनअररग या
क्षेत्रातील िुंशोधनािाठी पीएचडीचे अभ्याििमही राबविले जात आहेत. या
अभ्याििमाुंच्या प्रिेश प्रदियेिुंदभाणत विद्यापीठाने पररपत्रक वनगणवमत के ले आहे.
एम.टेक प्रिेश प्रदियेचे िेळापत्रकप्रिेश अजण- २२ जलै ते ६ ऑगस्ट, २०१९
प्रिेश अजण जमा करणे- ७ ऑगस्ट, २०१९
प्रथम गणित्ता यादी- ९ ऑगस्ट, २०१९
कागदपत्रे पडताळणी आवण प्रिेश- १३ ते १६ ऑगस्ट, २०१९
वितीय गणित्ता यादी ( ररक्त जागाुंिाठी) – २० ऑगस्ट, २०१९
ररक्त जागाुंिरील प्रिेश- २२ आवण २३ ऑगस्ट, २०१९
प्रथम ित्र िरू होण्याचा ददनाुंक- २६ ऑगस्ट, २०१९
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