
'ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್'ಗೂಇವೆಪರ್ಯಾ�ಯಗಳು!

––––––

ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ� ಉತ್ತ ಮಅಂಕಮತ್ತು್ತ ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ� ಕಡಿಮೆಅಂಕಸಿಕ್ಕಿ$ ಮಕ$ ಳನ್ನು'
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಓದಿಸಬೇಕುಎಂದುತವಕ್ಕಿಸುವಪೋ1ಷಕರುಶುಲ$ ದವಿಚಾರದಲ್ಲಿ�
ಆತಂಕಕ್ಕೊ$ ಳಗಾಗುವುದು,ಓದಿಸಲಾಗದೆತೊಳಲಾಡುವುದೂಇದೆ.ಹಾಗಿದ್ದ ರೆ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆಸಮಾನವಾದಪರ್ಯಾ�ಯಕ್ಕೊ1ರ್ಸ್�ಗಳೂಇವೆಯಲಾ� .

––––––––––––

ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಪೋ�ಷಕರು ಮಕ್ಕ ಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು�  ನೋ�ಡಿ 
ತೊಳಲಾಟದಲಿ" ದ್ದಾ$ ರೆ. ಪಿಯುಸಿಯಲಿ"  ಉತ್ತ ಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು, ಸಿಇಟಿ ರ್ಯಾ 0 ಂಕಿಂಗ್ ನಲಿ"  ಸ್ವ ಲ್ಪ  
ವ0 ತಾ0 ಸವಾಗಿ ತಾವು ಬಯಸಿದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗೆ ಪ್ರ ವೇಶ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಒಂದು 
ವೇಳೆ ಸಿಕಿ್ಕ ದರೂ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ  ಇತಾ0 ದಿ ಆತಂಕಗಳು ಅವರನ್ನು�  ಕಾಡುತ್ತಿ್ತ ವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  
ಬಿಟ್ಟುV  ಪರ್ಯಾCಯವಾಗಿ ಇನ್ಯಾ0 ವ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳಿವೆ ಎಂದು ಚಿಂತ್ತಿಸುತ್ತಿ್ತ ದ್ದಾ$ ರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ, ಇಂಥ ಪರಿಸಿ_ ತ್ತಿಯಲಿ"  ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುV ಕೋಂಡಿರವವರು 
ಏನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ದಲಿ" , ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಪದವಿಗೆ ಪರ್ಯಾCಯವಾದ ರ್ಯಾವ 
ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳನ್ನು�  ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನೆ� ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ನಿ�ಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲಿ" ವೆ; 

ಪರ್ಯಾCಯ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳು ರ್ಯಾವುವು?

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆರ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ$ ರೂ, ಆ 
ಪದವಿಯಲಿ" ರುವ ಕಂಪ್ಯೂ0 ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್y  ಶಾಖೆ(ಬಾ್ರ ಂಚ್)ಯೇ ಬೇಕು ಎನ್ನು� ವವರ ಸಂಖೆ0  ಹೆಚಿ� ದೆ. 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲಿ"  ಕಂಪ್ಯೂ0 ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್y  ಸಿಗದವರು  ಬಿಸಿಎ ಅಥವಾ ಬಿ.ಎಸಿy  (ಕಂಪ್ಯೂ0 ಟರ್ 
ಸೈನ್ಸ್y ) ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರಿ�ತ್ತಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (ಎಲೆಕಿV �ಕಲ್ ) ಬದಲು ಬಿ.ಎಸಿy  (ಅಪ್ಲ" ೈಡ್ 
ಫಿಸಿಕ್ಸ್y ). ಎಲೆಕಾV ನಿಕ್ಸ್y  ಬದಲು ಬಿ.ಎಸಿy  (ಎಲೆಕಾV �ನಿಕ್ಸ್y ),  ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಬದಲು 
ಬಿ.ಎಸಿy  (ಜಿರ್ಯಾಲಜಿ),  ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬದಲು ಬಿ.ಎಸಿy  (ಕೆಮಿಸಿV �) ಮಾಡಬಹುದು. 
ಇದಲ" ದೇ, ಬಿಎಸಿy ಯಲಿ"  ಏರೊನ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್  ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಂಜಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ಇರುವ 
ಇಂಥ ಪರ್ಯಾCಯ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳ ನಂತರ ಉನ� ತ ಅಧ0 ಯನದ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯ0 �ಗಾವಕಾಶಗಳೂ 
ವಿಫುಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಪರ್ಯಾCಯ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದಿ�  
ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳನ್ನು�  ಮಾಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು�  
ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನು� ತಾ್ತ ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ್ತ ಪರ ಸಲಹೆಗಾರ ಪ್ರ ದಿ�ಪ್ ವೆಂಕಟರ್ಯಾಮ್.  

ಇಷ್ಟR 1ಅಲ� …

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯಷ್ಟV � ಪ್ರಾ್ರ ಮುಖ0 ವಾಗಿರುವ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ"  ಕಲಿಸುವಂತಹ ಡೇಟಾ 
ಸೈನ್ಸ್y , ಆಟಿCಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್y , ಮಷಿ�ನ್ಸ್ ಲನಿCಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ"  ಬಿಎಸಿy  ಪದವಿಗಳಿಸಿ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸ ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎನ್ನು� ತಾ್ತ ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 
ವಿಡಿಯ ಪ್ಯೂಣCಪ್ರ ಜ್ಞ ಪದವಿ ಪ್ಯೂವC ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾ್ರ ಚಾಯC ಗುರುರ್ಯಾಜ್ ಎರ್ಸ್. ದ್ದಾವಣಗೆರೆ. 

ಇದಲ" ದೇ, ಆ 0 ನಿಮೇಷನ್ಸ್ , ಬಯೋ�ಟೆಕಾ� ಲಜಿ, ಇನ್ನುy V �ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂ0 ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್y , 
ಫ್ಯಾ0 ಷನ್ಸ್ ಟೆಕಾ� ಲಜಿ ಆ0 ಂಡ್  ಅಪ್ರಾರೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಏವಿಯೇಷನ್ಸ್, ಡ್ರ್ರ �ನ್ಸ್ ಟೆಕಾ� ಲಜಿ ,ಪ್ರಾ್ರ ಡಕ್ಸ್V  
ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಮಾ0 ನ್ನುಫ್ಯಾ0 ಕ� ರಿಂಗ್  ಸೈನ್ಸ್y  ವಿಷಯಗಳಲಿ"  ಬಿಎಸಿy  ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಉನ� ತ 
ಅಧ0 ಯನ ಇಲ" ವೇ ಆರ್ಯಾ ಕ́ೆ�ತ್ರ ಗಳಲಿ"  ಕೆಲಸ ಗಿಟಿV ಸಬಹುದು ಎನ್ನು� ತಾ್ತ ರೆ ಅವರು. 



ಭಾರತದ ಬಹುಪ್ರಾಲು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ದಾ0 ಲಯಗಳಲಿ"  ಈ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳು ಇವೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಪದವಿಯನ್ನ� � ಓದಬೇಕೆನ್ನು� ವವರು ಎಸೆy ಸೆy  ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೋ" ಮಾ ಇನ್ಸ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಲಾ0 ಟರಲ್ ಎಂಟಿ್ರ  ವಿಧಾನದಲಿ"  ಎರಡನೇ ವಷCದ 
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೆ ನೇರ ಪ್ರ ವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನು� ವುದು ಅವರ ಸಲಹೆ.

ಇನ� ಷ್ಟುV  ದ್ದಾರಿಗಳು..

ಸಿಇಟಿ ಮೂಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಕೋ�ರ್ಸ್ C ಮಾಡಲು ಸಾಧ0 ವಾಗದೇ ಇದ$ ರೂ ತಾಂತ್ತಿ್ರ ಕ 
ಕ́ೆ �ತ್ರ ದಲಿ"  ಮುಂದುವರಿಯಲೇಬೇಕು ಎನ್ನು� ವವರು ಡಿಪೋ" ಮಾ, ಪ್ರಾಲಿಟೆಕಿ� ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಇದನ್ನು�  ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋ�ಗದೆಯೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಗೆ ಸಮನ್ಯಾದ ಡಿಗಿ್ರ
ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನು� ವವರು ಎಎಂಐಇ (ಅಸೋ�ಸಿಯೇಟೇಡ್  ಮೆಂಬರ್  ಆಫ್  ಇನ್ಸ್ ಸಿV ಟ್ಯೂ0 ಟ್  
ಆಫ್  ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ C)ನಲಿ" ರುವ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳನ್ನು�  ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇವು ಬಿ.ಟೆಕ್ಸ್  ಹಾಗೂ 
ಎಂ.ಟೆಕ್ಸ್  ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಯಾಗಿವೆ ಎನ್ನು� ತಾ್ತ ರೆ ಮತೊ್ತ ಬ್ಬ  ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಸಾÂ ಟ್ C ಸೆರಬ್ರ ಮ್ 
ಸಂಸೆ_ ಯ ನಿದೇCಶಕರ್ಯಾದ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬ ರ್ಯಾವ್ ವಿ. 

‘ಎಎಂಐಇ’ ಕೋ�ರ್ಸ್ C ಪ್ರ ವೇಶಕೆ್ಕ  ದಿ್ವ ತ್ತಿ�ಯ ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಪೋ" ಮಾ ಮತ್ತು್ತ  ಕೆಲಸದ ಅನ್ನುಭವ 
ಇರಬೇಕು. ಇದರ ಜತೆ ಐಇಟಿಇಯ (ಇನ್ಸ್ ಸಿV ಟ್ಯೂ0 ಟ್  ಎಲೆಕಾV �ನಿಕ್ಸ್y   ಆ0 ಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮು0 ನಿಕೇಷನ್ಸ್  
ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ C) ಆಯ್ಕೆ್ಕ ಯೂ ಇದೆ. ಇದರಲಿ"  ಗಾ್ರ 0 ಡ್  ಐಇಟಿಇ– ಡಿ�ಪ್  ಐಇಟಿಇಯೂ ಅಂತ 
ಎರಡು ಇವೆ. ಇದಕೂ್ಕ  ದಿ್ವ ತ್ತಿ�ಯ ಪಿಯು ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ"  ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳು ಕೇಂದ್ರ  ಸಕಾCರದಿಂದ
ಮಾನ0 ತೆ ಪಡೆದಿವೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತಾ್ತ ರೆ. ಇನೋ� ಂದು ಸರಳ ಮಾಗCವೆಂದರೆ, ಎನ್ಸ್ ಟಿಟಿಎಫ್  
(ನ್ನಟ್ಯೂV ರು ಟೆಕಿ� ಕಲ್  ಟೆ್ರ �ನಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ಸ್ ) ಕೋ�ರ್ಸ್ C ಮೂಲಕವೂ ತಾಂತ್ತಿ್ರ ಕ ಕೌಶಲ 
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ0 ವಿದೆ’ ಎನ್ನು� ತಾ್ತ ರೆ ಅವರು.

ಹೀ�ಗಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ್ತ ಜಿ�ವನದ ಗುರಿಯನ್ನು�  ಸಾಧಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋ�ರ್ಸ್C ಅಲ" ದೆ ಅನೇಕ 
ಪರ್ಯಾCಯ ಮಾಗCಗಳಿವೆ .  ಈ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟಿV ಗೆ ಶುಲ್ಕ  ಕಡಿಮೆ. ಇವು ಸ_ ಳಿ�ಯ 
ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ"  ಲಭ0 ವಿರುತ್ತ ವೆ. ಈ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗೆÒ  ವಿದ್ದಾ0 ರ್ಥಿCಗಳು ಮತ್ತು್ತ  ಪೋ�ಷಕರು 
ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋ�ರ್ಸ್C ಕುರಿತ ತಮÂ  ಅಭಿಪ್ರಾ್ರ ಯವನ್ನು�  
ಪುನರ್ಮೌCಲ0 ಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಬಾಕ್ಸ್y  

 ಆನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳು

ಬಿ.ಎಎಎಎಎ ಎಎಎಎ ಎಎ ಎಎ ಎಎಎ,      ಕಂಪ್ಯೂ0 ಟರ್ ಸೈನ್ಸ್y ಕ́ೆ�ತ್ರ ಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆಯಲಿ" ರುವ
   �ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳಾದ ಮಷಿ�ನ್ಸ್ ಲನಿCಂಗ್,  ಆಟಿCಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್y , ಪೈಥಾನ್ಸ್, 

ಜಾವ, ಎಎ++, ಸಿ್ವ ಫ್V , ಲೈನಕ್ಸ್y ,  ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್y ,    �ಸೈಬರ್ ಸೆಕೂ0 ರಿಟಿಯಂತಹ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳನ್ನು�
  ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನು� ತಾ್ತ ರೆ ಪ್ರ ದಿ�ಪ್.      �ಈ ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾ"

 ಕ́ೆ �ತ್ರ ಗಳಲ್ಲೂ" ಇವೆ. ವಿಶೇಷವೇನ್ನಂದರೆ,   ‘ ’ �ಸಾವಿರ್ಯಾರು ಕೋ�ರ್ಸ್ Cಗಳು ಮೂಕ್ಸ್ (  ಮಾ0 ಸಿy �ವ್
  – ಓಪನ್ಸ್ ಆನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೋ�ರ್ಸ್C https://www.mooc.org/)   ವೇದಿಕೆಯಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ

  ಲಭ0 ಎನ್ನು� ತಾ್ತ ರೆ ಅವರು.


