SARADAR PATEL UNIVERSITY

B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER – 2
UA02FFNG21 FUNCTIONAL ENGLISH
UNIT 1
1 Parts of Speech
2 Identification of parts and showing examples
UNIT 2
1 Noun (Singular/ Plural, Countable/ uncountable, gender)
2 Pronoun
3 Verb (regular/irregular)
UNIT 3
1 The simple tenses – The simple present, the simple past, the simple
future)
2 The simple tenses – Forms and uses
UNIT 4
1 Story writing based on given outline

SOME REFERENCE BOOKS:

 Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University
 Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins
 Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India
 Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi

FOUNDATION ELECTIVES
UA02FCOF21 – COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
UNIT 1
Word Processor Basics: Opening, Closing, Savings, Printing, Previewing, Protecting, Importing, Exporting
UNIT 2
Word Formatting :Indents &outdents, Font, Styles, Pages, Tables, Header & Footer, Text, Symbols, Page setup,
Page background, Align, spell checking, Water mark, page color, Page border, comments, date & time
UNIT 3
Mail merge: Introduction, Objectives, Data sources & main documents, creating merged documents
UNIT 4
Viewing Option: Print layout. Full screen reading, Web layout, Outline, Draft

SOME REFERENCE BOOKS:

 Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata McGrawHill.
 Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”, Leon
Techworld
 Norton, Peter (2001), “Introduction to Computers”, 4th Ed., TMH.
 Walters, E. Garrison Walters(2001), “The Essential Guide to Computing: The Story of
Information Technology”, PHI
 Microsoft Office 2010 training guide By Prof. Satish Jain and M Geeta BPB Publication.
 Office 2010 For Dummies, Peter Weverka

CORE SUBJECT 1
ુ રાતી પત્રકાર(3 CREDITS, 45 HOURS)
UA02CJMC21 આઝાદ� � ૂવ�� ંુ �જ
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. 19મી સદ�ના �ુજરાતી પત્રકારત્વનો ઇિત
2. વીસમી સદ�ના � ૂવાર્ધર્ના �ુજરાતી પત્રકારત્વનો ઇ
�ુિનટ 2
1. ગાંધી��ું પત્રકારત-1
2. ગાંધી��ું પત્રકારત-૨
�ુિનટ 3
1. �ુધારક �ુગ�ુપ
ં ત્રકાર
2. ઝવેરચંદ મેઘાણી�ું પત્રકાર
�ુિનટ 4
1. �ુધારક �ુગના પત્રકારત્વની ભા
2. ગાંધી�ના પત્રકારત્વની ભા

ક�ટલાંક સંદભર્ �ુસ્તક:
 �ુજરાતી પત્રકારત્વનો ઇિત, લે. રતન �સ્તમ માશર, પ્રકાશ: રતન �સ્તમ માશર્લસન્માન સિ
 અખબાર� ઇિતહાસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ:પા�ર
 ગાંધી��ું સા�હત્, લે. રમણ મોદ�, પ્રકાશ: નવ�વન
 પત્રકારત્વના પ્રવાહો1થી 5, લે. બી. એમ. પટ�લ, મહ�ન્દ્ર પ, પ્રકાશ: આિથ�ક િવકાસ પ�બ્લક�શન
�ડિવઝન
 પ�રભ્રમણ ભા1 અને 2,સં. જયંત મેઘાણી, અશોક મેઘાણી, પ્રકાશ: �ુજરાત સા�હત્ય અકાદમ

CORE SUBJECT 2
ુ રાતી પત્રકાર(3 CREDITS, 45 HOURS)
UA02CJMC22આઝાદ� પછ�� ંુ �જ
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. આઝાદ� પછ�ના અખબારો- �ુજરાતિમત, જન્મ �ૂિ, �ુબ
ં ઈ સમાચાર વગેર�
2. આઝાદ� પછ�ના સામિયકો (િનર�ક્, િવ�માનવ)
�ુિનટ 2
1. કટોકટ� દરિમયાનના અખબારો
2. કટોકટ� દરિમયાનનાસામિયકો
�ુિનટ 3
1. �ુજરાતના રા�ય સ્તર�ય પત્રકારત્વમાં સ્પધાર્
2. �ુજરાતના પ્રાદ�િશક સ્તર�ય પત્રકારત્વમાં સ્પધા
�ુિનટ 4
1. સાંપ્રત �ુજરાતી પત્રકારત્વમાં વ્યાવસાયીકરણન
2. સાંપ્રત �ુજરાતી પત્રકારત્વમાં વ્યાવસાયીકરણ અને આચારસં�હતાન
ક�ટલાંક સંદભર્ �ુસ્તક:
 �ુજરાતી પત્રકારત્વનો ઇિત, લે. રતન �સ્તમ માશર, પ્રકાશ: રતન �સ્તમ માશર્લસન્માન સિ
 િમસાવાસ્ય, લે. િવષ્�ુ પંડ�, પ્રકાશ: આર. આર. શેઠ
 પત્રકારત્વના પ્રવાહો1થી 5, લે. બી. એમ. પટ�લ, મહ�ન્દ્ર પ, પ્રકાશ: આિથ�ક િવકાસ
પ�બ્લક�શન �ડિવઝ
 અખબાર� ઇિતહાસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર
 પત્રકારત્વ દશા અને �, લે. િવષ્�ુ પંડ�, પ્રકાશ: નવભારત

ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA02ARPT21 સ્થાિનક રપો�ટ�ગ� ંુ સ્વ�પ અને મહત્(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. સ્થાિન ર�પોટ�ગ એટલે �ુ?
ં
2. સ્થાિન ર�પોટ�ગના િવિવધ ક્ષેત
�ુિનટ 2
1. સ્થાિન ર�પોટ�ગના પડકારો
2.
�ુિનટ 3
1. સ્થાિન પત્રકારત્વમાં સીમા�ચહ્ન�પ ર�પ૧
2. રા સ્થાિન પત્રકારત્વમાં સીમા�ચહ્ન�પ ર�પ૨
�ુિનટ 4
1. રા�યસ્તરનાં અખબારોની પ્રાદ�િશકઆ� (િવશેષતા અને મયાર્દ)
2. રા�યસ્તરનાં અખબારોની પ્રાદ�િશકઆ�નો સ્થાિનક અખબારો સાથે �ુલનાત્મક અભ્
ક�ટલાંક સંદભર્ �ુસ્તક:
 પત્રકારત્વના પ્ર(ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટ�લ, મહ�ન્દ્ર પ, પ્રકાશ : આિથ�ક િવકાસ પ�બ્લક�શન
�ડિવઝન
 સા�હ�ત્યક પત્રકા, લે. �કશોર વ્યા, પ્રકાશ: પા�ર
 પ્રખર પત્ર, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર
 પત્રકારત: દશા અને �દશા, િવષ્�ુ પંડ�, આરતી પંડ�ા, પ્રકાશ: નવભારત

ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA02AEPM21-��ુ દ્રત માધ્યમો માટ� સંપા(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
૧ સંપાદનની િવભાવના
૨ સંપાદનનાં િસ�દ્ધાંત અને અગત્ય
�ુિનટ ૨
૧ સંપાદનની પ્ર�ક્
૨ સંપાદન િવભાગ�ુ ં માળ�ું
�ુિનટ ૩
૧ સંપાદન િવભાગનો અન્ય િવભાગ સાથે સહસંબંધ
૨ સંપાદકની � ૂિમકા
�ુિનટ ૪
૧ દ� િનકો માટ� સંપાદન
૨ સામિયકો માટ� સંપાદન
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 પત્રકારત: દશા અને �દશા, િવષ્�ુ પંડ�, આરતી પંડ�ા, પ્રકાશ: નવભારત
 પત્રકારત્વના પ્ર(ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટ�લ, મહ�ન્દ્ર પ, પ્રકાશ : આિથ�ક િવકાસ પ�બ્લક�શન
�ડિવઝન
 િમસાવાસ્ય, લે. િવષ્�ુ પંડ�, પ્રકાશ: આર. આર. શેઠ
 અખબાર� ઇિતહાસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર

ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA02ACTS21 દ� શ-�ુિનયાના સાંપ્રત પ્ર-2(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. રા�યસ્તર�ય અથર્કારએક પ�રચય
2. રા�યસ્તર�ય અથર્કાનીસાંપ્ ગિતિવિધઓ
�ુિનટ 2
1. રાષ્ટ્રસ્તર�ય અથર એક પ�રચય
2. રાષ્ટ્રસ્તર�ય અથરની સાંપ્ ગિતિવિધઓ
�ુિનટ 3
1. રા�યસ્તર�ય ધમર્કા એક પ�રચય
2. રા�યસ્તર�ય ધમર્કાની સાંપ્ ગિતિવિધઓ
�ુિનટ 4
1. રાષ્ટ્રસ્તર�ય ધરણ એક પ�રચય
2. રાષ્ટ્રસ્તર�ય ધરણની સાંપ્ ગિતિવિધઓ
ક�ટલાંક સંદભર્ �ુસ્તક:
 �ુજરાત એક સરવૈ�,ંુ સં. �દગંત ઓઝા, �ુદશર્ન આયંગા, પ્રકાશ: નવભારત
 અમે ભારતના લોકો, નાની પાલખીવાલા, પ્રકાશ: નવ�વન
 પ્રખર પત્ર, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર
 પત્રકારત્વના પ્ર(ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટ�લ, મહ�ન્દ્ર પ, પ્રકાશ : આિથ�ક િવકાસ પ�બ્લક�શન
�ડિવઝન

ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA02AIAV21-દ્ર-શ્રાવ્ય માધ્યમોનો પ�(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
૧ ર� �ડયોનો ઉદભવ
૨ ર� �ડયોનો િવકાસ
�ુિનટ ૨
૧ ટ�લીિવઝનનો ઉદભવ
૨ ટ�લીિવઝનનો િવકાસ
�ુિનટ ૩
૧ પ્રત્યાયનના માધ્યમ તર�ક� ર��ડયોની લાક્ષ�
૨ પ્રત્યાયનના માધ્યમ તર�ક� ટ�લીિવઝનની લાક્ષ
�ુિનટ ૪
૧ ર� �ડયો માટ� લેખન
૨ ટ�લીિવઝન માટ� લેખન
ક�ટલાંક સંદભર્ �ુસ્તક:
 સ� ૂહ માધ્યમો અને સા�હત, લે. પ્રીિત શ
 ર�પો�ટ�ગ અને ર� �ડયો ર�પો�ટ�ગ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રવીણ પ્ર
 પત્રકારત્વ િસદ્ધાંત અને , લે. ચંદ્રકાન્ત મહ, પ્રકાશ: નવભારત
 ટ�લીિવઝન પત્રકા�ર, રમેશ �ન, મંગલદ�પ પબ્લીક�શ, જય�ુર

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
ુ ાદ-૨(3 CREDITS, 45 HOURS)
UA02ITRA21અ�વ
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
૧. વ્યવસાિય અ�ુવાદ�ુ ં મહત્
૨. અ�ુવાદ સંગઠનોનો પ�રચય
�ુિનટ 2
૧.�ુજરાતી �હન્દ� ભાષાના ક�ટલાક લાક્ષ�ણક પ્રયોગો અને ��ઢ
૨. ભાષા:�ુજરાતી અને �હન્દ�: ઉચ્ચારણન સંદભ�
�ુિનટ 3
૧. �ુજરાતીમાંથી �હન્દ� અ�ુવા-૧(તાલીમ)
૨. �ુજરાતીમાંથી �હન્દ� અ�ુવા-૨(તાલીમ)
�ુિનટ 4
૧. �ુજરાતીમાંથી �હન્દ� અ�ુવા-૧(તાલીમ)
૨.�ુજરાતીમાંથી �હન્દ� અ�ુવા-૨(તાલીમ)
ક�ટલાંક સંદભર્ �ુસ્તક:
 અ�ુવાદ : િસદ્ધાંત અને સમી, લે. નગીનદાસ પાર� ખ, સં. રમણ સોની, પ્રકાશ: ક��ન્દ્રય સા�હત્ય અક
 અ�ુવાદની સમસ્યા: એક સંગો�ષ્, લે. મોહનભાઈ શંકરભાઈ પટ�લ,પ્રકાશ: � ૂજરાત િવદ્યાપ
 એક સાિધકાની �વનયાત્, લે. મીરાંબહ�ન, અ�ુ. વનમાળાદ� સાઈ, પ્રકાશ: નવ�વન

 લે િમઝેરાબ્, લે. િવક્ટર �ુગ, અ�ુ. ગોપાળદાસ પટ�લ, પ્રકાશ: નવ�વન

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA02IICC21- �તરસાંસ્�ૃિતક પ્રત્(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
૧ સંસ્�ૃિતની િવભાવના
૨ સંસ્�ૃિતની પ્ર�ક્રયા અને �
�ુિનટ ૨
૧ �તરસાંસ્�ૃિતક પ્રત્યાયન િવભા
૨ �તરસાંસ્�ૃિતક પ્રત્યાયન પ્ર�ક્રયા અન
�ુિનટ ૩
૧ પરં પરાગત માધ્યમો �તરસાંસ્�ૃિતક પ્રત્યાયનનાં સાધન ત
૨ આ�ુિનક સ� ૂહ માધ્યમો �તરસાંસ્�ૃિતક પ્રત્યાયનનાં સાધન 
�ુિનટ ૪
૧ આ�ુિનક ટ�ક્નોલો�નો સંસ્�ૃિત અને પ્રત્યાયન પર
૨ સ� ૂહ માધ્યમો એક સાંસ્�ૃિતક સંસ્થાન તર

ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:

 સંચાર ક્રાંિત ઔર િવ� જન માધ,પ્રેમચંદ પાતજ,ભારત �ુક સેન્ટ, લખનૌ
 મી�ડયા ઔર સમાજ, સંજય �ુલાવડ�, સન્માગર્ પ્ર, �દલ્લી
 ભારતીય સંસ્�ૃિતનો િવ�સંચા,ડૉ. શરદ હ�બાલકર, ભારતીય ઈિતહાસ સંકલન સિમિત,
અમદાવાદ
 � ૂચના સમાજ, જગદ��ર ચ�ુવ�દ�,અનાિમકા પ્રકા,ની �દલ્લી

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA02ILAJ21પત્રકારત્વ અને ભા 2(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. સા�હત્યન ભાષા અને વ્યવહારની ભાષા
2. વ્યવહારની ભાષ અનેપત્રકારત્વની ભ
�ુિનટ 2
1. �ુ�દ્રત માધ્યમ ચાવી�પ સજ્ઞા(Working Terminology)
2. વી��ુ માધ્યમમાંચાવી�પ સજ્ઞા
�ુિનટ 3
1. �ુજરાતી ભાષાના અ�ુગો અને નામયોગીઓ
2. �ુજરાતી ભાષાના સંયોજકો
�ુિનટ 4
1. �ુજરાતી ભાષામાં જોડણી અને �ક્રયાપદનો સામાન્ય પ�ર
2. �ુજરાતી ભાષામાં સમાસ અને િવશેષણનો સામાન્ય પ�રચય
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 પત્રકારત: િસદ્ધાંત અને અધ્, લે. ચંદ્રકાન્ત મહ, પ્રકાશ: નવભારત
 ભાષાિવમશર, લે. હ�રવલ્લભ ભાયાણ, પ્રકાશ: આર. આર. શેઠ
 માધ્યમ મીમાંસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર
 � ૂફર��ડ�ગ ક�વી ર�તે થાય છે, લે. �જતેન્દ્ર દ�, પ્રકાશ: નવ�વન

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA02IMLE21-માધ્યમો કાયદા અને નીિતશા�(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
૧ ભારતમાં માધ્યમો સંબંિધત કાયદાઓ૧
૨ ભારતમાં માધ્યમો સંબંિધત કાયદાઓ૨
�ુિનટ ૨
૧પ્રત અિધકાર કાયદ
૨ અખબારો અને �ુસ્તકોનો ન�ધણી કાયદો
�ુિનટ ૩
૧ માધ્યમોની સ્વતંત્
૨ માધ્યમોની જવાબદાર�
�ુિનટ ૪
૧ ભારતમાં અખબાર� પ�રષદનો ઉદભવ
૨ ભારતમાં અખબાર� પ�રષદનો િવકાસ

ક�ટલાંક સંદભર્ �ુસ્ત:
 પ્રેસ કા�ુન ઔર પત્રકા, સં�વ ભણાવાત, રાજસ્થાન િવ�િવદ્ય, જય�ુર
 મી�ડયા કા�ુન એવમ �ુચના સ્વાતં�, રમેશ �ન, મંગલદ�પ પબ્લીક�શ, જય�ુર

 પત્રકારત: િસદ્ધાંત અને અધ્, લે. ચંદ્રકાન્ત મહ, પ્રકાશ: નવભારત
 પત્રકારત્વના પ્ર(ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટ�લ, મહ�ન્દ્ર પ, પ્રકાશ
પ�બ્લક�શન �ડિવઝ

: આિથ�ક િવકાસ

