आयएमईडी प्रवेश प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रश्न
(2021-2022)
प्रश्न 1. आयएमईडीचे रँ क्र िं ग म्हणजे

ाय?

राष्ट्रीय सिंस्था रँ क्र िं ग फ्रेमव क :
आयएमईडीला NIRF, मानव संसाधन ववकास मंत्रालयाने सलग पाच वर्षे भारतातील मानाच्या पविल्या ७५
व्यवस्थापनशास्त्र संस्थामध्ये स्थान वदले आिे . ज्ां ना भारतातील अव्वल संस्थां मध्ये स्थान दे ण्यात आले
आिे अशा संस्थां मध्ये IMED िी मिाराष्ट्रातील १० पैकी एक संस्था आिे आवि पुण्यात फक्त अशा फक्त २
संस्था आिे त.
Outlook – ICARE India MBA Rankings 2020:
आउटलुक - आयसीएआरई इं वडया एमबीए रँ वकंग 2020:
Outlook in association with ICARE (Indian Centre for Academic Rankings and Excellence)
ranked IMED: (आयसीएआरई (इं वडयन सेंटर फॉर अॅॅ कॅडवमक रँ वकंग अँड एक्सलन्स) च्या सिकायाा ने
आयएमईडी रँ क):
● पविम ववभागातील पविल्या 50 संस्थां मध्ये 13 व्या क्रमां कावर आिे
● अव्वल ववद्यापीठात 25 वा क्रमां क – Constituent Colleges
● भारतातील टॉप 150 खासगी एमबीए संस्थां मध्ये 37 व्या स्थानावर आिे .

प्रश्न 2. एमबीए, एमबीए-एचआर, आक्रण एमसीए प्रोग्राम एआयसीटीई द्वारे मान्यता आहे ?
उत्तर :

िोय, एमबीए, एमबीए-एचआर आवि एमसीए कायाक्रमां ना एआयसीटीई(AICTE) नवी वदल्ली यां नी

मान्यता वदली आिे .

प्रश्न 3. आयएमईडीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी

ोणती प्रक्रिया आहे ?

उत्तर: आयएमईडी येथे प्रवेश Bharati Vidyapeeth Deemed to be University All India

Entrance test वर आधाररत आिे .
S.N.

Name of Program

Entrance Test

1

MBA, MBA-HR, MCA

B-MAT

2

BBA, BCA

BU-MAT

Que4. प्रवेश प्रक्रिया

धी सुरू होईल?

उत्तर: सवा कायाक्रमासाठी ऑनलाईन अर्ा सुरू झाले. ऑनलाईन अर्ाां साठी
https://imed.bharatividyapeeth.edu वकंवा www.bvuniversity.edu.in ला भेट द्या.
प्रवेश परीक्षा खालील वेळापत्रकानुसार घेतली र्ाईल.
Entrance Test

Last Date of Application

Date of Entrance
Test

B-MAT

2nd May 2021
7th June 2021

9th May 2021
13th June 2021

13th June 2021

20th June 2021

(MBA/MBA-HR/MCA)

BU-MAT BBA/BCA

प्रश्न 5. आयएमईडी येथे प्रवेश घे ण्यासाठी पात्रता क्रन ष ाय आहे ?
उत्तर: आयएमईडी येथील कायाक्रमां मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पात्रता वनकर्ष खालीलप्रमािे आिे .
Program
MBA,

Eligibility Criteria

MBA- Recognized bachelors degree of minimum three years duration and having

HR,

obtained at least 50% marks (45% in case of candidates belonging to
reserved category) at the qualifying examination. Candidates who’s result is
awaited may also apply. However their admission will be provisional and
confirmed only if they score 50% marks and 45% in case of candidates
belonging to reserved category.

MCA

Recognized bachelor’s degree of minimum three years duration with
mathematics at 10+2 level or at graduate level and having obtained at 50%
marks (45% in case of candidates belonging to reserved category) at the
qualifying examination. Candidates who’s result is awaited may also apply.
However their admission will be provisional and confirmed only if they
score
50% marks and 45% in case of candidates belonging to reserved category.

BBA/BCA

12th passed from a recognized board. Candidates who’s result is awaited
may also apply. However their admission will be provisional and will be
confirmed after qualifying 12th exam.

प्रश्न 6. आयएमईडी मधील अभ्यासिमािंसाठी फी स्ट्र क्चर

ाय आहे (फी क्र ती आहे )?

उत्तर: आयएमईडी मधील कायाक्रमां ची फी स्ट्र क्चर खालीलप्रमािे आिे
Program

Annual Fee for Annual

Fees

for Annual

Fees

regular Category institutional category for
Students in Rs.

in Rs.

Foreign/NRI/PI
O Students

MBA,MBA-HR,

2,25,000

2,75,000

US$8100

MCA

1,27,300

1,87,300

US$5000

BBA

1,50,000

2,25,000

US$3900

BCA

90,000

1,20,000

US$3500

प्रश्न 7. प्रवेशाची पुष्ट्ी

रण्यासाठी

ोणती

ागदपत्रे आवश्य

आहेत?

उत्तर: प्रवेश परीक्षेचे वैध स्कोअर काडा , बॅचलर पदवी / १२ वीचे गुिपत्रक आवि ववद्यापीठातून स्थलां तर
प्रमािपत्र.
प्रश्न 8. तुमच्या डे उद्योज ता क्रव ास

क्ष आहे ?

उत्तर: िोय, आमच्याकडे एं टरप्रेन्योरवशप डे व्हलपमेंट आवि इनोव्हे शन सेल आिे . ववद्यार्थ्ाां मध्ये
उद्योर्कतेची भावना र्ागृत करिे आवि त्ां ना सर्ानशील ववचार करण्यास प्रवृत्त करिे िे या
कक्षाचे मुख्य उद्दीष्ट् आिे . ववद्यार्थ्ाां मध्ये नाववन्यपूिा आवि नेतृत्वगुिां चे आकलन करण्यासाठी या
सेलद्वारे ववववध उपक्रम आयोवर्त केले र्ातात.
प्रश्न 9. आपल्या डे प्लेसमेंट सेल आहे

ा?

उत्तर: िोय, आमच्याकडे प्लेसमेंट सेलला कॉपोरे ट ररसोसा सेंटर (सीआरसी) म्हितात.
प्रश्न 10. आयएमईडी वरून एमबीए व एमसीए प्रोग्राम पूणक े ल्यानिंतर प्रारिं क्रभ

पगार क्र ती आहे ?

उत्तर: आयएमईडीमध्ये , दरवर्षी 150 हून अवधक कंपन्या प्लेसमेंट डराइव्हमध्ये भाग घेतात. मागील कािी
वर्षाां पासून आयएमईडीचे १००% प्लेसमेंटचे प्रशंसनीय रे कॉडा आिे .
टॉप ररिूटसक : आमेझॉन, आयटीसी, ररलायन्स इं डस्ट्र ीर् वलवमटे ड, आवदत् वबलाा , ओरॅ कल,
फुर्ीत्सु , गोदरे र्, ववप्रो, टे क मविं द्रा, टीसीएस, आयसीआयसीआय बँक, कोटक मविं द्रा.
आयएमईडी प्लेसमेंट वर दृष्ट्ीक्षेप:
MBA

MCA

Companies Visited for Placement Drive

150+

30+

Highest Package (International)

58.08 LPA

47.00 LPA

Highest package (Domestic)

18.00 LPA

8.00 LPA

Average Package

7.5 LPA

03.00 LPA

प्रश्न ११. एमबीए आक्रण इतर क्रवद्यार्थ्ाांसाठी

ौशल्य क्रव ासासाठी

ाही अॅड-ऑन

ोसेस घेण्यात

आले आहेत?
उत्तर: िोय, आयएमईडी ववववध प्रमािपत्रां चे अभ्यासक्रम वशकवत आिे , एक्झझक्युवटव्ह एक्सलन्स इन
सवटा वफकेट कोसा , सायबर वसक्युररटी सवटा वफकेट कोसा , वबवझनेस आनावलवटक्स, फॉरे न लँग्वेर् इ.

प्रश्न १२.

एमबीए / एमसीए प्रोग्राम दरम्यान क्रवद्यार्थ्ाांना

ॉपोरे ट सिंस्कृती ची

शी ओळख

क्रदली जाते?
उत्तर:

आयएमईडी सतत कॉपोरे ट ग्रूवमंग सेशन्स आयोवर्त करते ज्ात ववद्यार्थ्ाां ची प्रगतीशील
प्रोफाइवलंग, योग्यता चाचण्या, मॉक र्ीडी / पीआय चाचिी, उद्योग तज्ां कडून अवतथी
सत्रे(Guest Lectures), सद्य ववर्षयां वर लाइव्ह प्रोर्ेक्ट्स, संयुक्त संशोधन प्रकल्प(Joint
Research Projects), आघाडीच्या कंपन्यां समवेत लाइव्ह इं टनावशप आवि उद्योग
भेटींचा(Industrial visits) इ. चा समावेश आिे . कॉपोरे ट संस्कृतीत प्रथम िात
असण्यासाठी.

प्रश्न 13.
उत्तर:

क्रवद्यार्थ्ाांच्या सवाांगीण क्रव ासासाठी आयएमईडीतफे आयोक्रजत क्रवक्रवध ायकिम
ाय आहेत?
ववद्यार्थ्ाां च्या सवाां गीि ववकासासाठी आयएमईडीतफे अभ्यासक्रम, सि-अभ्यासक्रम आवि
पाठ्यक्रम उपक्रमां चे आयोर्न केले र्ाते . कािी खाली वदल्याप्रमािे :
Curricular
▪ Industry Visits
▪ Interview
Techniques
Workshops
▪ GD/Mock
Interview/ Aptitude
Test
▪ National,
International
Seminar,
Conferences,
Workshops etc

प्रश्न 14.

Co Curricular:
Extra Curricular:
▪ Induction
▪ International
Cultural
Programme
and Management Fest
▪ Certificate Course ▪ Alumni Meet
in
Executive ▪ Job Fair
Excellence
▪ Fresher’s
Day
and
▪ Corporate Day
Farewell
▪ National
/State ▪ Sports: Dunk Yard
Level
Elocution ▪ Social Club Activities
Competition
▪ CWTED
▪ IMED GEMS
▪ FIT India
▪ Management
▪ India First
Development
▪ IMAC (IMED Music &
Programmes
Art Club)
▪ Forum Activities
▪ Cyber Fest

एज्यु े शन लोन सुक्रवधा उपलब्ध आहे

ी नाही आक्रण मी त्यासाठी अजक

श तो?
उत्तर:

आयएमईडीचा इं वडयन ओव्हरसीर् बँकेबरोबर करार आिे .
तपशील https://imed.bharatividyapeeth.edu वेबसाइटवर वदले आिे त.

सा

रू

आयएएमईडीने एनएएसी ए मान्यतेद्वारे उच्च वशक्षिाचे टप्पे गाठले आिे त, एआयसीटीई,
एनआयआरएफ रँ वकंग्ज, उत्कृष्ट् प्लेसमेंटद्वारे मान्यता, सवा आघाडीच्या ववत्तीय संस्था
आयएमईडी ववद्यार्थ्ाां ना आवथाक सिाम्ऺ पुरवतात.
(बोनाफाइड सवटा वफकेट, फी स्ट्र क्चर इत्ादी) अशी सवा आवश्यक कागदपत्रे र्ो
उमेदवाराला त्ा / त्ा संबंवधत बँकेत र्मा करता येऊ शकतात.
प्रश्न 15.

क्रवद्यार्थ्ाांना इिं टनकक्रशपसाठी सिंधी क्रदली जाते

ा?

उत्तर:

िोय, इं टनावशप्स एमबीए आवि एमसीए अभ्यासक्रमाचे मित्वाचे भाग आिे त. एमबीए
प्रोग्रामचे प्रथम वर्षा पूिा झाल्यानंतर, ववद्यार्थ्ाा ने इं टनावशपला र्ािे अवनवाया आिे . एमसीएचे
ववद्याथी इं टनावशप प्रोर्ेक्ट करतात. आयएमईडीच्या सीआरसी ववभागातफे इं टनासा म्हिून
आघाडीच्या कंपन्यां मध्ये सामील िोण्यासाठी आवश्यक मागादशान आवि संधी ववद्यार्थ्ाां ना
दे ण्यात आल्या आिे त.

प्रश्न 16.

मी क्रशष्यवृत्तीसाठी अजक

रू श तो?

उत्तर:

पात्र ववद्याथी ववववध राज् आवि केंद्रीय वशष्यवृत्ती योर्नां साठी अर्ा करू शकतात.
आयएमईडीद्वारे आवश्यक सिाम्ऺ वदले र्ाते .

प्रश्न 17.

आयएमईडी ड्युअल स्पेशलायझेशन / एलेक्टिक्टिटी ऑफर

रते?

उत्तर:

िोय, आयएमईडी माकेवटं ग, फायनान्स, मानव संसाधन(HR- Human resource),
आं तरराष्ट्रीय व्यवसाय(IB- International Business), माविती तंत्रज्ान(IT-Information
Technology), ररटे ल मॅनेर्मेंट, िॉक्िटॅ वलटी इत्ादी मध्ये ड्युअल िेशलायझेशन करू
शकतो.

प्रश्न 18.

एमबीए व इतर प्रोग्राम्सची रचना व अभ्यासिम

उत्तर:

कृपया सवा प्रोग्राम्सची रचना आवि अभ्यासक्रमासाठी

ाय आहे ?

https://imed.bharatividyapeeth.edu भेट द्या.
प्रश्न 19.

एमबीए व इतर

ायकिमािंत प्रवेश घेणे साठी

ामाचा अनुभव अक्रनवायक आहे

उत्तर:

नािी, िे अवनवाया नािी. तथावप कामाचा अनुभव चां गला प्लेसमेंट आवि पगार पॅकेर्

ाय?

वमळववण्यात मदत करतो.
प्रश्न 20.

एमबीए आक्रण इतर प्रोग्राम्ससाठी

उत्तर:

आयएमईडी ववद्यार्थ्ाां साठी डरेस कोड औपचाररक कपडे व नेव्ही ब्लू कलर ब्लेझर असा
आिे .

ाही क्रवक्रशष्ट् डरेस

ोड आहे ?

प्रश्न 21.

प्रवेश चाचणीसाठी फी क्र ती आहे ?

उत्तर:

BMAT (एमबीए / एमसीए) प्रवेश शुम्ऻ रू .1700 / BUMAT (बीबीए / बीसीए) प्रवेश शुम्ऻ रू .1200/ -

