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EXCELLENCE IN HIGHER EDUCATION 

(STRUCTER OF THE COURSE) 

 

Courses  Code Credits  Total Hours  

Subject-1 EHET-1 3 48 

Subject-2 EHET-2 3 48 

Practical work EHEP-3 6 192 

Total   12 288 

 

કર્ેડીટ– 3         માકર્સ: 50 

હતેઑુ:  
1. અધ્યેતા ઉચ્ચ િશક્ષણમાં ેષ્ઠતાના ખ્યાલો / મુખ્ય સૂચક અંકોથી પિરિચત બનશે.  

2. અધ્યેતા માન્યતા પર્િકર્યાની પિરકલ્પના સમજે. 

3. અધ્યેતા માન્યતા માટે સ્વ-અભ્યાસ અહેવાલ તૈયાર કરી શકે. 

4. અધ્યેતા પીઅર ટીમ અહેવાલ િવષયક પુવર્તૈયારી કરી શકે. 

5. અધ્યેતા ઉચ્ચ િશક્ષણ સંસ્થા માટે ગર્ેડ શીટ અને અંિતમ ગેર્િડગ અંગેની સમજ િવકસાવે. 

6. અધ્યેતા આઇક્યુએસી અને એક્યુએઆરની પર્િકર્યાથી પિરિચત બનશે.  

પપેર-૧-ઉચ્ચ િશક્ષણમા ંમાપન અને પર્માણન 

SCHEME OF TEACHING AND ASSESMENT: 
Unit Content Weightage  Suggested 

Methodology Total 
Hours 

Percentage  

1  ઉચ્ચ િશક્ષણની ઝાખંી 
૧.૧ ઉચ્ચ િશક્ષણમા ંગુણવત્તાની સકંલ્પના  
૧.૨ ઉચ્ચ િશક્ષણમા ંગુણવત્તાના પિરમાણો 
       (ઉત્પાદકતા, સૉફ્ટવેર અને સેવાઓ) 
૧.૩ ઉચ્ચ િશક્ષણમા ંગુણવત્તાના સૂચક અંકોની   
       માગર્દિશકા  

10 20  
ચચાર્, 

વ્યાખ્યાન 
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2  ઉચ્ચ િશક્ષણમા ંરાષ્ટર્ીય િશક્ષણ નીિત ૨૦૨૦ 
૨.૧ પિરચય    
૨.૨ ઉચ્ચ િશક્ષણની સુધારણા માટેની ભલામણો  
૨.3 ઉચ્ચ િશક્ષણ સુધારણા માટેની કાયર્ યોજના  

10 20 વ્યાખ્યાન, 
સવાલ જવાબ 

3 ‘અભ્યાસકર્મ પાસા’ં ના મખુ્ય સચૂક અકંો  
3.૧ અભ્યાસકર્મ રચના અને િવકાસ (યુિનવિસટીઓ) 
3.૨ અભ્યાસકર્મનંુ આયોજન અને અમલીકરણ  
      (કોલેજો) 
3.3 શૈક્ષિણક સુગમતા 
3.૪ અભ્યાસકર્મની vZ(o 
૩.૫ પર્િતપોષણ વ્યવ્સ્થાપન  

10 20 જણાવવુ,ં બર્ેઈન 
સ્ટોમ ગ, વન 
િમનીટ પેપર 

 

4  ‘અધ્યાપન અધ્યયન અન ેમલૂ્યાકંન’ ના મખુ્ય સચૂક અકંો 
૪.૧ િવદ્યાથ  ન ધણી અને પર્ોફાઇલ 
૪.૨ િવદ્યાથ  િવિવધતા પૂરી પાડે છે 

૪.3 અધ્યાપન-અધ્યયન પર્િકર્યા 
૪.૪ િશક્ષકની પર્ોફાઇલ અને ગુણવત્તા 
૪. ૫ મૂલ્યાંકન પર્િકર્યા અને સધુારાઓ 
૪.૬ િવદ્યાથ ઓની કામગીરી અને શીખવાના પિરણામો 
૪.૭ િવદ્યાથ  સંતોષ સવક્ષણ 

18 40 પેનલચચાર્, 
વ્યાખ્યાન, 
પર્દશર્ન 

TOTAL 48 100%  

 
OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE  

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis Evaluation  TOTAL 

5 10 20 15 15 35 100 

 

 

REFERENCES 

 

“National Assessment and Accreditation Council Manual” published by NAAC, 

Bangluru  in the year 2020 

NAAC(2006), Quality Assurance in Higher Education: Published by NAAC, Bangluru. 

What is quality in Higher Education? Edited by Diana Green, Published by Society 

for Research in to Higher Education & Open University Press 
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પપેર-2- ઉચ્ચ િશક્ષણમા ંમાપન અને પર્માણન-2 
કર્ેડીટ– 3                         માકર્સ: 50 

Credits – 3            Marks: 100
SCHEME OF TEACHING AND ASSESMENT: 
Unit Content Weightage (100%) Suggested 

Methodology 
Total 
Hours 

Percentage  

1 ‘સશંોધન, નવીનતા અન ેિવસ્તરણ’ ના મખુ્ય સચૂકા અકંો  
૧.૧ સંશોધન અને સુિવધાઓનંુ પર્મોશન 
૧.૨ સંશોધન માટ ેસંસાધન એકતર્ીકરણ 
૧.3 નાવીન્યપૂણર્ ઇકોિસસ્ટમ 
૧.૪ સંશોધન પર્કાશનો અને પુરસ્કારો 
૧.૫ પરામશર્ન સેવાઓ  
૧.૬ િવસ્તરણ પર્વૃિત્તઓ 
૧.૭ સહયોગ 

10 20 ચચાર્ સાથ ેકથા, 
વ્યાખ્યાન, 

તપાસ 

2 ૨A : ભૌિતક સસંાધનો અન ેઅધ્યયન સશંાધનોના મખુ્ય  
        સચૂક અકંો  
૨.૧ શારીિરક સુિવધાઓ 
૨.૨ અધ્યયન સંશાધન તરીકે પુસ્તકાલય  
૨.3 IT અંગેન ભૌિતક સંશાધનો 
૨.૪  કેમ્પસના ભૌિતક સંશાધનોની જાળવણી 
૨બી: ‘િવદ્યાથ  સહાયક અને પર્ગિત’ ના મુખ્ય સૂચક અંકો  
૨.૧ િવદ્યાથ  સહાયતા  
૨.૨  િવદ્યાથ ઓની પર્ગિત 
૨.3  િવદ્યાથ ઓની ભાગીદારી અને પર્વૃિત્તઓ 
૨.૪  ભૂતપૂવર્ િવદ્યાથ ઓનંુ સસં્થા સાથેનંુ જોડાણ  

10 20 સમસ્યા-જોડી -
પર્સ્તુિત, 
પર્દશર્ન, 

વાતાર્ કમ ચચાર્ 
 
 
 
 

3 ‘શાસન, નતેતૃ્વ અન ેસચંાલન’ ના મખુ્ય સચૂક અકંો  
3.૧ સંસ્થાકીય દર્િષ્ટ અને નેતૃત્વ 
3.૨ વ્યૂહરચના િવકાસ અને જમાવટ 
3.3 માનવ સંશધનોના સશિક્તકરણની યોજના 
3.૪ નાણાકીય સંચાલન અને સંસાધન એકતર્ીકરણ 
3.૫ આંતિરક ગુણવત્તા ખાતરી િસસ્ટમ (આઈક્યુએએસ) 

10 20 વ્યાખ્યાન, 
એક િમિનટનો 

કાગળ 

4 ‘સસં્થાકીય મલૂ્યો અન ે ષે્ઠ પર્યાસો’ નામખુ્ય સચૂકઅકંો 
૪.૧ સંસ્થાકીય મૂલ્યો અને સામાિજક જવાબદારીઓ 
૪.૨ ેષ્ઠ પર્યાસો 
૪.3 સંસ્થાકીય િવિશષ્ટતા 

18 40 પેનલ ચચાર્, 
પર્શ્ન-જવાબ 

TOTAL 48 100%  
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OBJECTIVE – WISE DISTRIBUTION OF WEIGHTAGE  

Knowledge Comprehension Application Analysis Synthesis  Evaluation  TOTAL

5 10 20 15 15 35 100 

 

EHEP-3-પર્ાયોિગક કાયર્ 
કર્િેડટ્સ – 6         માકર્સ: 100 
 

પર્ાયોિગક કાયર્: (કોઈ પણ બ)ે 

1. કોઈપણ બે માપદંડ માટે સિંક્ષપ્ત સ્વ-અભ્યાસ અહેવાલ તૈયાર કરવો 

2. સંસ્થાને આપવા માટે પીઅર ટીમ અહેવાલ તૈયાર કરો 

3. મૂલ્યાકંન શીટ સ પવાનો ગેર્ડ તૈયાર કરવો 

4. AQAR િરપોટર્ તયૈાર કરવો 

5. IQAC પર િનબંધ લખવો 

6. કોઈપણ સસં્થામાં ભુતપૂવર્ િવદ્યાથ  સંગઠનનંુ શંુ મહત્વ છે? સમજાવો.  

 

REFERENCES 

 
“National Assessment and Accreditation Council Manual”(2020)., NAAC, Bangluru., 

 


