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ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਸਵਖੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਪਿੋਗਰਾਮ 
                             ) 

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਟਆਲਾ ਸਵਚ ਇਿ ਿਮੇਂ ਕਈ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕੋਰਿਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾਖ਼ਲਾ ਸਿੱਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਿਟ-ਗ੍ਿੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤਕ 

ਿੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਿਕਿੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਕਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਸਿਸਰਉਂ ਸਵਉਂਸਤਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਮੁੜ੍-ਸਵਉਂਤਬੰਿੀ ਿਾ ਸਵਸ਼ਸ਼ੇ 

ਮੰਤਵ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਿ ਸਕਿੇ ਇੱਕਲੇ-

ਕਾਰੇ ਸਵਭਾਗ੍ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੜੋ੍ੇ ਜਾਣਗੇ੍ ਿਗ੍ੋਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਿ ੇ

ਮਾਸਹਰ ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਕਲੋੋਂ  ਸਗ੍ਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਿਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲੇਗ੍ਾ।  ਇਹ ਕੋਰਿ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵਸਗ੍ਆਨਾਂ ਅਤ ੇ

ਮਾਨਸਵਕੀਆਂ ਸਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗੇ੍ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇ ਅਸਿਆਪਨ ਸਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਕਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ 

ਅਸਿਆਪਕ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣਗ੍ੇ।  

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਡਲ 

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਿ “ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ” ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿ ੇ ਸ਼ਬਿ universitas ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਿੀਟਾਿ (‘ਇੱਕ 
ਿਮੁੱ ਚ’) ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਜਿ ਿਾ ਮਤਲਬ ਹੈ; "ਸਵਿਵਾਨਾਂ ਿਾ ਿਮੂਹ"। ਇੰਝ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਿੀ ਇਿ ਸਕਿਮ ਿੀ 
ਿਾਰਨਾ ਿੇ ਸਪੱਛੇ ਮੁੱ ਖ ਸਵਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਸਗ੍ਆਨ ਿੇ ਉਤਪਾਿਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਗ੍ਆਨ-ਪਿਣਾਲੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਗ੍ਆਨ ਪਿਣਾਲੀਆਂ ਿੀ ਸਿਰਜਣਾ ਿਾ ਇੱਕ ਕੇਂਿਰ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ, ਸਜਿ ਿਾ ਮਕਿਿ ਅਸਜਹੇ ਭਰ ੇ
ਭਕੁੰ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਿਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਿਾਰਥਕ ਯਗੋ੍ਿਾਨ ਪਾ ਿਕਿੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲਹ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਿ ੇ

ਕਈ ਮਾਡਲ ਹੋਂਿਮਾਨ ਹਨ; ਬਰਤਾਨਵੀ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਰੀਸਖਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆ ਂ ਿੰਿਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਚੇਰੀਆਂ 

ਸਡਗ੍ਰੀਆਂ ਪਿਿਾਨ ਕਰਨ ਿਾ ਕੰਮ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ, ਜਰਮਨ ਿੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਸਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿ ੇਕੇਂਿਰ 

ਹਨ, ਫ਼ਰਾਂਿ ਿੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਮਹਾਂ ਸਵਸਿਆਸਲਆਂ’ ਿਾ ਕੰਮ ਕਰਿੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤ ੇ ਭਾਰਤੀ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਨਹ ਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਿਾ ਸਮਲਗ੍ੋਭਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਵਚ ਪਿਾਂਤਕ ਰਾਜਾਂ ਿੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 

ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਵਚ ਅਸਿਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪਿ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ 
ਜਾਂਿੀ ਹ ੈਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਪੂਰਣ ਸਗ੍ਆਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿੰਬੰਸਿਤ ਕਾਲਜਾਂ 
ਨੰੂ ਅਕਾਿਸਮਕ ਅਗ੍ਵਾਈ ਪਿਿਾਨ ਕਰਨ।   

ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਅਸਿਐਨ ਪਿੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਰੇਣਾ-ਸਬੰਦ ੂ

ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਅਸਿਐਨ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿੰਪੂਰਣ ਸਿੱਸਖਆ ਪਿਿਾਨ ਕਰਨ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਅਸਿਐਨ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਚੇਤਨਾ 
ਿੇ ਿਰਵਾਜ਼ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਿੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿ ੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਬੁਸਨਆਿੀ ਸਗ੍ਆਨ ਵੱਲ ਖੋਲਹਿਾ ਹੈ। ਇਿ 
ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਅਸਿਐਨ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਸਵਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਵਸਗ੍ਆਨ, ਕਰਤਬੀ ਤ ੇ
ਿਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਵਕੀਆਂ ਸਵਚੋਂ ਸਵਸ਼ੇ ਚੁਣ ਿਕਗੇ੍ਾ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਇਹ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਗ੍ਆਨ-
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ਅਨੁਸ਼ਾਿਨਾਂ ਸਵਚਲੀਆਂ ਸਗ੍ਆਨ-ਪਿਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਢਲਾ ਸਗ੍ਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗ੍ਾ, ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਿੇ ਮਹੌਲ ਨਾਲ 
ਇੱਕਸਮੱਕ ਹੋ ਿਕੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੋਚ ਿੰਿਾਰ ਨੰੂ ਵਿੀਹ ਕਰ ਿਕੇਗ੍ਾ। ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਆਿ ਕਰਿੀ ਹੈ ਸਕ ਇਨਹ ਾਂ ਪੰਜ 
ਿਾਲਾ ਕੋਰਿਾਂ ਿੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਪਾਿੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਗ੍ਆਨ ਿ ੇਉਤਪਾਿਨ ਸਵਚ ਸਹੱਿੇਿਾਰ ਹਣੋਗ੍ੇ ਅਤੇ ਿਮਾਜ ਸਵਚ 
ਬੌਸਿਕ ਅਗ੍ਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਸਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣਗ੍ੇ ਅਤੇ ਿੂਜੇ ਪਾਿੇ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਸਕੱਸਤਆਂ/ਕੰਮਾਂ ਨੰੂ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਿੇ ਵੀ 
ਿਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗ੍ੇ। 

ਸਪਛੋਕੜ 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਹੌਰ ਸਵਚ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਏਕੀਸਕਿਤ ਪੋਿਟ-ਗ੍ਿੈਜੂਏਟ ਅਸਿਐਨ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰ ਿਾ ਿੀ, ਸਜਿ 

ਨੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਿਕਾਰ ਸਵਜਤੇਾ ਹਰਗ੍ਸੋਬੰਿ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਪਿੋਫ਼ਿੈਰ ਅਬਿੁਿ ਿਲਾਮ ਿਮਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਸਤਭਾਸ਼ਾਲੀ 
ਗ੍ਿੈਜੂਏਟਾਂ ਿੀ ਬੌਸਿਕਤਾ ਨੰੂ ਸਿੰਸਜਆ। ਇਹ ਅਸਿਐਨ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਿਮੇਂ ਿੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਸਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਵਚ 

ਸਕੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਿਰੀ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੜ੍ੀ ਿਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਪੋਿਟ ਗ੍ਿੈਜੂਏਟ ਕੋਰਿ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ 

ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀਆਂ ਸਵਚ ਵੀ ਬੀ.ਟੈੈੱਕ. ਿ ੇਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਿਹਾਸਕਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕੋਰਿ ਜਾਰੀ ਹਨ। 
ਭਾਰਤ ਿੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਿਟੀਸਟਊਟ ਆਫ਼ ਿਾਇੰਸਟਸਫ਼ਕ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਰੀਿਰਚ 

(ਆਈ.ਆਈ.ਐੈੱਿ.ਈ.ਆਰ) ਿ ੇਿਾਰੇ ਕੇਂਿਰਾਂ ਸਵਚ ਸਵਸਗ੍ਆਨ ਿ ੇ ਸਵਸਸ਼ਆ ਂ ਸਵਚ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਕਰੋਿ ਇੱਕ ਪਿਮੁੱ ਖ ਕੋਰਿ 

ਸਰਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਆਈ.ਐੈੱਿਿੀ. ਬੈਂਗ੍ਲੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਸਗ੍ਆਨ ਿ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਨਹ ਾਂ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਿਾ ਮੁੱ ਖ ਜ਼ੋਰ ਸਵਸਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਿਮੇਂ ਿੀ ਲੋੜ੍ ਹੈ ਸਕ 

ਅਿੀਂ ਇਨਹ ਾਂ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਿ ੇਿਾਇਰ ੇਨੰੂ ਵਿੀਹ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਿੇਰੇ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਿੁਵੰਨੇ ਅਕਾਿਸਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਿਨਾਂ ਸਵਚ ਇਿ ਤਰਹਾਂ 
ਿ ੇਕੋਰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।  

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ ਦੀ ਸਵਲੱਖਣਤਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕੋਰਿਾਂ ਲਈ ਸਵਸ਼ਸ਼ੇ ਆਕਿਸਮਕ ਮਹਲੌ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਿੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਿਾਸਹਤ ਅਤੇ ਿਸਭਆਚਾਰ ਿੇ ਤਰੱਕੀ ਿੇ ਜ਼ੋਰਿਾਰ 
ਸਨਰਣੇ ਨਾਲ 1962 ਸਵਚ ਿਥਾਸਪਤ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੀ। ਹੋਂਿ ਸਵਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿਹਾਸਕਆਂ ਬਾਅਿ ਹੁਣ ਇਹ 
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀਵ-ਸਵਸਗ੍ਆਨਾਂ, ਭੌਸਤਕ ਸਵਸਗ੍ਆਨਾਂ, ਮੈਸਡਸਿਨ, ਇੰਜਨੀਅਸਰੰਗ੍ ਤ ੇਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ ਅਸਿਐਨਾਂ, 
ਕਲਾਵਾਂ, ਿਮਾਜ-ਸਵਸਗ੍ਆਨਾਂ, ਮਾਨਸਵਕੀਆ,ਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਸਖਆ, ਿੂਚਨਾ-ਸਵਸਗ੍ਆਨਾਂ, ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਰਮ ਤ ੇ
ਿਸਭਆਚਾਰ ਅਸਿਐਨਾਂ ਆਸਿ ਬਹੁ-ਸਵਸਭੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚ ਉੱਚ-ਪੱਿਰੀ ਸਿੱਸਖਆ ਪਿਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱ ਖ ਿੰਿਥਾ ਬਣ 
ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਿੀ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਸਵਭਾਗ੍ਾਂ ਸਵਚ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਅੰਡਰਗ੍ਿੈਜੂਏਟ ਪੱਿਰ ਉੱਤੇ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵਚ ਆਉਣ ਿਾ ਮੌਕਾ ਿੇਵਾਂਗ੍ ੇ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 
ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਇੱਕੋ ਿਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਿੇ ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਸਵਭਾਗ੍ਾਂ ਨਾਲ ਜੜੁ੍ ਿਕੇਗ੍ਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਕੋਰਿਾਂ ਸਵਚ 
ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਿ ੇਸਵਭਾਗ੍ਾਂ ਸਵਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖੋਜ ਨੰੂ ਪਿਤੱਖ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਿੇਖ ਿਕਣਗ੍ੇ ਅਤ ੇ
ਖੋਜ ਿਾ ਸਿੱਿਾ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਿਕਣਗ੍ੇ, ਇਿ ਨਾਲ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਸਵਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ 
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ਵੱਖ ਸਵਸ਼ਾ-ਖੇਤਰਾਂ ਸਵਚਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੰਗ੍ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਸਕਫ਼ ਹੋ ਿਕਣਗ੍ੇ। ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਇਿ ਤਰਹਾਂ 
ਿੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕੋਰਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਿਾ ਿਰਬੋਤਮ ਿਥਾਨ ਹੈ। 

ਬਹ-ੁਅਨੁਸ਼ਾਿਤਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਪਹੁੰ ਚ 

ਅਜੋਕੇ ਿੰਿਾਰ ਸਵਚ ਪਰੰਪਰਕ ਅਕਾਿਸਮਕ ਅਨੁਸ਼ਾਿਨਾਂ ਸਵਚਕਾਰ ਹੱਿਬੰਿੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਅਕਾਿਸਮਕ ਖਤੇਰ ਸਵਚ ਨਵੀਆਂ ਪਸਹਲਕਿਮੀਆਂ ਅਿਲ ਸਵਚ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਿਨੀ ਭਾਂਤ 
ਿੀਆਂ ਪਸਹਲਕਿਮੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ ਸਵਚ ਪਿਿਤਾਸਵਤ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਅਸਿਐਨ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ 
ਇਿ ਸਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਿ ਕਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਿ ਸਕਿੇ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਭਾਗ੍ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ੍ੇ ਿਗ੍ੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਭਾਗ੍ਾਂ ਿੇ ਅਸਿਆਪਕ ਇਨਹ ਾਂ ਕੋਰਿਾਂ ਿੇ ਅਸਿਅਪਨ ਸਵਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣਗ੍ੇ। ਪਾਠਕਿਮ ਿੀ 
ਬਣਤਰ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ ਸਕ ਇਨਹ ਾਂ ਸਵਚ ਅੰਡਰਗ੍ਿੈਜੂਏਟ ਪੱਿਰ ਿੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਖੁਲਹ ਸਮਲੇਗ੍ੀ ਸਕ ਉਹ ਵੱਖ 
ਵੱਖ ਸਵਭਾਗ੍ਾਂ ਅਤੇ ਸਵਸਗ੍ਆਨਾਂ ਸਵਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਸ਼ੇ ਚੁਣ ਿਕਣਗ੍ੇ। ਇਿ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਿੇ ਸਪਛਕੋੜ੍ ਸਵਚ 
ਮੌਜੂਿ ਸਿਿਸ਼ਟੀ ਿਾ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਿੀ ਹਾਲ ਵੀ ਸਵਚ ਸਲਆਂਿੀ ਗ੍ਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਸਖਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗ੍ਸਹਰਾ 
ਜੋੜ੍ਮੇਲ ਬਣਿਾ ਹੈ।  

ਗਿੈਜੂਏਟਾਂ ਨੰੂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ 

 ਇਨਹ ਾਂ ਕੋਰਿਾਂ ਸਵਚ ਿਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵਹਾਰਕ ਕਾਸਮਆਂ ਵਜੋਂ ਸਲਆ ਜਾਵਗੇ੍ਾ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਨਵੇਂ ਸਗ੍ਆਨ ਨੰੂ ਿਮਝਣ ਅਤੇ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਿੇ ਉੱਿਮ ਸਵਚ ਲਗ੍ਾਇਆ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਇਨਹ ਾਂ ਕੋਰਿਾਂ ਸਵਚ ਸਡਗ੍ਰੀ ਹਾਸਿਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵਲੱਖਣ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਗੇ੍, ਸਜਨਹ ਾਂ ਿਾ ਿੰਬੰਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਗ੍ਆਨ ਅਨੁਸ਼ਾਿਨਾਂ ਿੇ ਿੁਮੇਲ ਨਾਲ 
ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਇਿ ਿਭ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਾਮੇ ਬਣਨਗ੍ੇ। 
ਇਨਹ ਾਂ ਗ੍ਿੈਜੂਏਟਾਂ ਨੰੂ ਪਿਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਵਹਾਰਕ ਸਗ੍ਆਨ ਪਿਾਪਤ ਹੋਵੇਗ੍ਾ, ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਸਵਸ਼ਵਸਵਆਪੀ ਹੁਨਰ ਿੀ 
ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗ੍ੀ, ਇਿ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਰੋਜ਼ਗ੍ਾਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਿੰਭਾਵਨਾ ਵਿੇਰ ੇਹੋਵੇਗ੍ੀ।  

ਿਮੱਗਰ ਪਿਗੋਰਾਮ ਿੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਬਣਤਰ 

ਇਿ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਿੀ ਸਵਉਤਬੰਿੀ ਸਵਸਗ੍ਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਵਕੀਆ ਂਿੀਆਂ ਹੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਵੱਚ 
ਸਡਗ੍ਰੀ ਪਿਿਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਟੁੱ ਟ ਇਕਾਈ ਿੇ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ : 

1.                        
2.    –       
3.                           
4.             
5.        
6.                       
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ਇਨਹ ਾਂ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਵਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕਰੋਿ ਿੇ ਕੁਝ ਸਨੈੱਖੜ੍ਵੇਂ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਅਨੁਿਾਰ 

ਹਨ: 

 ਇਿ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਏਕੀਸਕਿਤ ਕੋਰਿ ਿੀ ਬਣਤਰ 3+2 ਿੀ ਅਨੁਿਾਰੀ ਹੋਵੇਗ੍ੀ। 

 ਹਰ ਇੱਕ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾ ਿੇ ਸਵਚ-ਸਵਚ ਪਸਹਲੇ ਿਾਲ ਸਵਚ ਿਭ ਸਵਸਿਅਰਥੀ ਇੱਕੋ ਸਜਹੇ ਸਵਸ਼ ੇਪੜ੍ਹਨਗ੍ੇ ਅਤ ੇ

ਪਸਹਲੇ ਿਾਲ ਨੰੂ ਬਾਅਿ ਸਵਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾ ਿਾ ਿਥਾਪਨਾ-ਿਾਲ/ਬੁਸਨਆਿ ਿਰਨ ਵਾਲਾ 

ਿਾਲ ਮੰਸਨਆਂ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 

 ਹਰ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾ ਿੇ ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਿੇ ਪਸਹਲੇ ਿੋ ਿਾਲਾਂ ਸਵਚ ਉਿ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੋਗ੍ਰਾਮ ਿੇ ਮੂਲ ਸਵਸ਼ ੇ

ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੋਣਗ੍ੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਹਰੋ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਵਚੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਿਾਰ ਚੋਣਵੇਂ 

ਅਤੇ ਿਤੰੁਤਰ ਚੋਣਵੇਂ ਸਵਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਿਕੇਗ੍ਾ। 

 ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਕੰਨੇ ਕਰੈਸਡਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱ੍ਲ ਇੱਕ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾ 

ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ।  
 ਤੀਜੇ ਿਮਿੈਟਰ ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸਵਸਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗ਼ੁਜ਼ਾਰੀ ਿ ੇਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ 

‘ਮੁੱ ਖ ਸਵਸ਼ਾ” ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਿਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਿਾਂ ਿ ੇਿਮੂਹ ਸਵਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ 
ਘੱਟ 12 ਕਰੈਸਡਟ ਸਕਿੇ ਸਬਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾ ਸਵਚੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੋਣਗ੍ੇ। ਇਿੇ ਤਰਹਾਂ 
ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਿਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਿ ਿਮਹੂਾਂ ਸਵਚੋਂ 12 ਕਰੈਸਡਟ ਅਸਜਹੇ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵਚੋਂ ਲੈਣ ੇਹੋਣਗ੍ੇ ਸਜਹੜ੍ੇ 
ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਮੁੱ ਖ ਸਵਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਉਿੇ ਸਗ੍ਆਨ-ਸ਼ਾਖਾ ਿੇ ਹੋਰ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਸਵਚੋਂ ਚੁਣੇ 
ਜਾਣਗੇ੍।   

 ਇਨਹ ਾਂ ਪੰਜ ਿਾਲਾਂ ਕੋਰਿਾਂ ਸਵਚ ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਤੰਨ ਿਾਲ ਬਾਅਿ ਬੀਏ/ਬੀ.ਐੈੱਿਿੀ. ਆਨਰਜ਼ ਿਕਲੂ ਿੀ 
ਸਡਗ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਿ ਛੱਡਣ ਿੀ ਖੁੱ ਲਹ ਸਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ। 

 ਇਨਹ ਾਂ ਕੋਰਿਾਂ ਸਵਚ ਸਟਊਟੋਰੀਅਲ, ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸਿਆਪਨ-ਸਵਸਿਆਰਥੀ ਿੰਪਰਕ, ਪਿਸ਼ਨੋਤਰੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਿਵੈ-ਸਿੱਸਖਆ ਉੱਤੇ ਸਵਸ਼ਸ਼ੇ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 
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gq'rokwK dk t/otk  

 

gzi ;kbk J/ehfeqs nfXn?B gq'rokw 

 
gq'rokw :'rsk ;wK ;hNK e'o; e'-nkovhB/No 

G"fse ns/ o;akfJD ftfrnkB 

n?wHn?Z;;hH (nkBoia ;e{b 

fcfie;$ e?wh;Noh 

 

10+2 ebk; 

ftfrnkB ft;a/ d/ 

Bkb (BkB-

w?vheb$ w?vheb 

50 gqsh;as nzeK 

d/ Bkb (45 

gqsh;as nB{;{fus 

iksh$ nB{;{fus 

iBiksh d/ bJh) 

dkyabk w?foN d/ 

nkXko s/ ehsk 

ikt/rk.  

5 100 + tkX{ 

;hNK 

:{Bhtof;Nh 

g'bh;ah d/ 

nB[;ko. 

 

 

vkH ;ziht g{oh  

(w'pkfJb BzL 9815603759) 

Jh-w/b 

sanjivpuriucoe@gmail.com  

 

ਜੀਵ-ਸਵਸਗ੍ਆਨ  

n?wHn?Z;;hH (nkBoia ;e{b) 

pkfJU-N?eBkb'ih$ pkNBh$ 

gqkDh ftfrnkB$ wB[Zyh 

nB[tz;aeh nfXn?B 

 

 

 

10+2 ebk; 

ftfrnkB ft;a/ d/ 

Bkb (BkB-

w?vheb$ w?vheb 

50 gqsh;as nzeK 

d/ Bkb (45 

gqsh;as nB{;{fus 

iksh$ nB{;{fus 

iBiksh d/ bJh) 

dkyabk w?foN d/ 

nkXko s/ ehsk 

ikt/rk. 

5 100 + tkX{ 

;hNK 

:{Bhtof;Nh 

g'bh;ah d/ 

nB[;ko. 

 

vkH fjzw/Ido Gkosh  

(w'pkfJb BzL 8591645454, 

9356785454) 

Jh-w/b   

himenderbharti@gmail.com 

rfDs ns/ ezfgT{N/;aBb 

ftfrnkB n?wHn?Z;;h 

(nkBoia ;e{b) rfDs$ 

nzeVK$ ezfgT{No ;kfJz; 

(Artificial intelligence and 

Data Science dh 
;g?;abkJhi/;aB d/ Bkb) 

10+2 ebk; (fe;/ 

th Xkok ftZu) 

rfDs ft;a/ d/ 

Bkb 50 gqsh;as 

nzeK d/ Bkb 

(45 gqsh;as 

nB{;{fus iksh$ 

nB{;{fus iBiksh 

d/ bJh) dkyabk 

w?foN d/ nkXko 

s/ ehsk ikt/rk. 

 

 

 

5 150+ tkX{ 

;hNK 

:{Bhtof;Nh 

g'bh;ah d/ 

nB[;ko. 

vkH ;akfbBh r[gsk  

(w'pkfJb BzL 9888056068, 

8264660706)  

Jh-w/b shalini@pbi.ac.in  
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;wki ftfrnkB L 

n?wHJ/H (nkBoia ;e{b) 

noE ;ak;so$ fJfsjk;$ 

okiBhsh ftfrnkB$ wB'-

ftfrnkB$ b'e-gq;ak;B$ 

Xo;aB-;ak;so$ ;wki ;ak;so 

 

 

 

 

 

 

10+2 ebk; (fe;/ 

th Xkok ftZu) 

50 gqsh;as nzeK 

d/ Bkb (45 

gqsh;as nB{;{fus 

iksh$nB{;{fus 

iBiksh d/ bJh) 

dkyabk w?foN d/ 

nkXko s/ ehsk 

ikt/rk. 

5 180+ tkX{ 

;hNK 

:{Bhtof;Nh 

g'bh;ah d/ 

nB[;ko. 

vkH vhH e/H wdkB,   

(w'pkfJb BzL 9417079934)  

Jh-w/b : 

dkmadaan@pbi.ac.in 

Gk;aktK 

n?wHJ/H (nkBoia ;e{b) 

gzikph$ nzrq/iah$ fjzdh$ 

;z;feqs$ T[od{$ go;ahnB 

 

10+2 ebk; (fe;/ 

th Xkok ftZu) 

50 gqsh;as nzeK 

d/ Bkb (45 

gqsh;as nB{;{fus 

iksh$ nB{;{fus 

iBiksh d/ bJh) 

dkyabk w?foN d/ 

nkXko s/ ehsk 

ikt/rk. w?foN 

(60%), aptitude 

(20%) + fJzNoftT{ 

(20%) 

5 120+ tkX{ 

;hNK 

:{Bhtof;Nh 

g'bh;ah d/ 

nB[;ko. 

vkH ;[oihs f;zx,   

(w'pkfJb BzL 9356462593)  

Jh-w/b :  

surjitpbiu@pbi.ac.in  

 

gqdo;aBh ns/ do;aBh ebktK 

n?wHJ/H (nkBoia ;e{b) 

EhJ/No ns/ fcbw ;NZvhia$ 

;zrhs(t'eb)$ ;zrhs 

(tkik)Bku$ ebk$ r[owfs 

;zrhs 

 

 

 

10+2 ebk; (fe;/ 

th Xkok ftZu) 50 

gqsh;as nzeK d/ 

Bkb (45 gqsh;as 

nB{;{fus iksh$ 

nB{;{fus iBiksh 

d/ bJh) dkyabk 

w?foN d/ nkXko 

s/ ehsk ikt/rk. 

w?foN (60%), 

aptitude (20%) + 

fJzNoftT{ (20%) 

5 110+ tkX{ 

;hNK 

:{Bhtof;Nh 

g'bh;ah d/ 

nB[;ko. 

vkH fBt/fdsk f;zx,   

(w'pkfJb BzL 9888515059, 

8968995182) Jh-w/b :  

drnivedita_music@pbi.ac.in  

 

 

 (Exit option, in all the above-mentioned programmes, after completion of three 

years with degree of B. A./B.Sc. (Honours School) in respective discipline) 

 For more details download Handbook of Information: 

https://handbook.pupadmissions.ac.in/ 

 


