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रवििार १९ जानेिारी २०२० रोजी पार पडणाऱ्या पररषदेत सहभागी होणार ६० विद्यापीठे  

शैक्षणणक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगगरी करणाऱ्या आघाडीच्या शैक्षणणक संस्ांमध्ये १९६० पासून 

काययरत असणाऱ्या ‘विद्यालंकार’चा समािेश होतो. आता या संस्ेचे कायय विसतारले असून िडाळा 
इ्ल्या ११ एकर जागेत पसरलेल्या संस्ेच्या कॅम्पसमधनू विद्यादानाचे कायय चालू आहे. 

जगभरातल्या दजेदार विद्यापीठांमधनू शशक्षण घेण्याच ेअनेक विद्यार्थयाांच ेसिप्न पूणय करण्यात 

‘विद्यालंकार’ने मोलाची सा् ददली आहे. परदेशी विद्यापीठांबरोबर पार्यनरशीप प्रोगॅ्रम्स राबिण्याची 
सुरुिात ‘विद्यालंकार’ने केली.  

 

 

 

"आम्ही २००६ मध्ये ट्रान्ससफर प्रोगॅ्रम्सना सुरुिात केली. तेव्हापासून विद्या्ी, तयांच ेपालक आणण 

उद्योगक्षेत्राचा आम्हाला उत्तम प्रततसाद शमळाला आहे. याद्िारे आम्ही आमच्या विद्यार्थयाांना सुयोग्य 

उपकरणे, कौशल्ये आणण सिाांत महत्त्िाच ेम्हणजे सुयोग्य मानशसक आणण िैचाररक बैठक देऊन तयार 

करतो."  

 

 

 



 

- विश्िास देशपांडे, मॅनेजजंग डायरेक्र्र, विद्यालंकार ग्रुप  

 

‘विद्यालंकार’ने ‘बबयॉण्ड बॉडयर’ या आंतरराष्ट्ट्रीय शैक्षणणक पररषदच ेआयोजन १९ जानेिारी २०२० 

रोजी आपल्या िडाळा कॅम्पसमध्ये केले आहे. या पररषदेत यूएस, कॅनडा, यूके आणण ऑसटे्रशलया या 
देशांमधल्या ६० हून अगधक नामांककत विद्यापीठांचे प्रतततनधी सहभागी होणार आहेत. यािेळी 
विद्या्ी आणण पालकांना या विद्यापीठांच्या प्रतततनधींशी ्ेर् संिाद साधता येणार असून आपल्या 
गचतंा तसेच आिडीच्या विषयांसंदभायतल्या प्रश्नांची उत्तरे शमळिता येतील. इतकेच नव्हे यािेळी 
विद्यार्थयाांना अॅजप्लकेशन फी माफ, तातकाळ अॅडशमशन आणण शशष्ट्यितृ्ती अस ेफायदे शमळिण्याचीही 
संधीही आहे.  

 

या शैक्षणणक पररषदेचा फायदा इंजजतनअररगं, बबझनेस आणण मॅनेजमेण्र्सारख्या अनेक 

विद्याशाखांच्या पदिी तसेच पदव्युत्तर विद्यार्थयाांना होईल. या पररषदेमध्ये या विद्यापीठांनी देऊ 

केलेल्या अशभनि पार्यनरशशप प्रोगॅ्रम्सचा समािेश आहे ज्यामध्ये शशक्षणाचा एक विशशष्ट्र् आराखडा 
तयार करण्यात आहे. तयानसुार विद्या्ी दोन िष े‘विद्यालंकार’मध्ये शशकतात आणण पुढली दोन 

िषे परदेशातल्या विद्यापीठात शशक्षण घेतात.  

 

 

 

 



यूएसएमध्ये शशक्षण घेऊ इजच्िणाऱ्या विद्यार्थयाांसाठी यूएस कॉन्ससयुलेर्तफे एक मादहतीपर 

सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. यािेळी अगधकृत व्यक्तींकडून मॉक जव्हसा इंर्रव््यूजही घेतले 

जाणार आहेत ज्याचा फायदा विद्यार्थयाांना होईल.  

 

२००६ मध्ये चालू झालेल्या इण्र्रनॅशनल एज्युकेशन पार्यनरशशप प्रोगॅ्रमअतंगयत ‘विद्यालंकार’ आणण 

यूएस, यूके आणण कॅनडातल्या नामिंत विद्यापीठांच्या सहकायायने आत्तापयांत ५०० हून अगधक 

विद्यार्थयाांनी पदिीचे शशक्षण पूणय केले आहे. अशी कौसतुकासपद कामगगरी करणारे हे विद्या्ी 
आजघडीला मायक्रोसॉफ्र्, गुगल, फेसबुक, रे्सला, आयबीएम आणण इतर फॉच्युयन ५०० कंपन्सयांमध्ये 

काम करत आहेत.  

 

"यूएसमध्ये एमबीए करण्याची माझी मनापासून इच्िा होती. परंत ुतयासाठी अिाढव्य ट्युशन फी 
भरािी लागत असल्याने मी ्ोडी धासतािले होत.े परंत ुविद्यालंकारने मला जी सिोत्तम संधी ददली 
तयामुळे माझ्या सिप्नाची फलश्रतुी झाली. मला युतनव्हशसयर्ी ऑफ र्ोलेडोमधनू एमबीए करण्याची 
संधी शमळून पदहल्या िषी भारतात आणण दसुऱ्या िषी यूएसमध्ये शशकता आले. हा शशक्षणाचा अनुभि 

अप्रततमच होता. पुढे एका जॉब फेअरमध्ये मी सहभागी झाले आणण मला ‘पेजप्सको’न ेहायर केले. या 
कंपनीत काम करणे हे माझ ेसिप्न होत!े"  

- शुभ्रा सेिालीकर, एमबीए-युतनव्हशसयर्ी ऑफ र्ोलेडो  

 For registration: https://viie.edu.in/educonclave-registration-news/ 

 Click here to register: https://viie.edu.in/edu-abroad-fair/#signup_secction 

 For information and guidance visit Website : www.viie.edu.in (with full details) 

 Video link - https://viie.edu.in/video-testimonials/ 
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