SARDAR PATEL UNIVERSITY
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER – 6
UA06FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH
UNIT 1
1 Interchange of Tenses- (Passive into Active, Active into Passive)
2 Interchange of Tenses- (affirmative, negative and interrogative)
UNIT 2
1 Greeting paragraphs
2 Reply to greetings (welcoming, bidding farewell, showing different moods)
UNIT 3
1 Barriers of communication – Introduction
2 Noise – Classification of Barriers
UNIT 4
1 Drafting of C.V./ Resume

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

UA06CJMC01 અવલોકન, સમીક્ષા અને અહેવાલ – ૨
યુનિટ ૧
૧ અગ્રણી ગુજરાતી ન્યુઝ વેબસાઈટ પરરચય
૨ અગ્રણી ગુજરાતી ન્યુઝ વેબસાઈટ નવશ્લેષણ
યુનિટ ૨
૧ ગુજરાતી સારિત્યિી વેબસાઈટોિો પરરચય
૨ ગુજરાતી સારિત્યિી વેબસાઈટોનુ ું નવશ્લેષણ
યુનિટ ૩
૧ અગ્રણી રિન્દી ન્યુઝ વેબસાઈટિો પરરચય
૨ અગ્રણી રિન્દી ન્યુઝ વેબસાઈટનુ ું નવશ્લેષણ
યુનિટ ૪
૧ બાયોનપક રિલ્મિો પરરચય
૨ બાયોનપક રિલ્મનુું નવશ્લેષણ

સુંદર્ભ પુસ્તકો:





Shrivastav H.O. Broadcasting Technology: A Review. Gyan Publication House
Pati M.R. Some Aspects of Broadcast Journalism in India. Kalyani Publishers
Nath, Shyam. Assessing the State of Web Journalism. Authors Press, New Delhi,
2002
Pavlik J.V. Media in the Digital Age. Columbia University Press



Newspaper and magazine articles about New Media.

UA06CJMC02 મ ૂળભ ૂત અધિકારો અને અમલીકરણ – ૨
યુનિટ ૧
૧ ગુજરાત રાજ્ય માિવઅનિકાર પુંચ
૨ માિવઅનિકાર માટે કામ કરતી સુંસ્થાઓ
યુનિટ ૨
૧ રાષ્ટ્રીય માિવઅનિકાર પુંચ
૨ રાષ્ટ્રીયસ્તરિા માિવઅનિકાર સુંગઠિો
યુનિટ ૩
૧ ર્ારતનુું બુંિારણ પરરચય ૧
૨ ર્ારતનુું બુંિારણ પરરચય ૨
યુનિટ ૪
૧ ર્ારતિા બુંિારણિો ઈનતિાસ ૧
૨ ર્ારતિા બુંિારણિો ઈનતિાસ ૨

સુંદર્ભ પુસ્તકો:


સાબાર ઉપર માનુષ સત્ય – ઈન્દુકુમાર જાિી



ર્ારતિો બુંિારણીય કાયદો – પ્રોિેસર દોલતર્ાઈ. બી. િાયક, યુનિવસીટી



ગ્રુંથાિીમાભણ બોર્ભ , ગુજરાત રાજ્ય
The Constitution of India (4th Edition) Bharat Sarkar

UA06CJMC03 માળખાગત અભ્યાસ - ૨
યુનિટ ૧
૧ નિનિત સરકારી તુંત્ર/નવર્ાગ પરરચય-૨
૨ નિનિત સરકારી તુંત્ર/નવર્ાગ નવશ્લેષણ-૨
યુનિટ ૨
૧ નિનિત સ્થાનિક સ્વરાજિી સુંસ્થા પરરચય-૨
૨ નિનિત સ્થાનિક સ્વરાજિી સુંસ્થા નવશ્લેષણ-૨
યુનિટ ૩
૧ નિનિત સિકારી સુંસ્થા પરરચય-૨
૨ નિનિત સિકારી સુંસ્થા નવશ્લેષણ-૨
યુનિટ ૪
૧ નિનિત NGO પરરચય-૨
૨ નિનિત NGO નવશ્લેષણ-૨

સુંદર્ભ પુસ્તકો:


ગુજરાતિી સ્વૈચ્છિક સુંસ્થાઓ, ઘિશ્યામ શાિ, બબસ્વરૂપ દાસ, પ્રકાશક-સેન્ટર િોર સોનશયલ
સ્ટરર્ઝ, સુરત



કછિિી સ્વૈચ્છિક સુંસ્થાઓ, િરે શ િોળરકયા, પ્રકાશક-પરરચય રસ્ટ,મુબ
ું ઈ



ગાુંિી બચધ્યા માગે ગ્રામ નવકાસ, ઘિશ્યામ શાિ, એચ.આર.ચતુવેદી, પ્રકાશક-સેન્ટર િોર
સોનશયલ સ્ટરર્ઝ, સુરત



સામાજજક ન્યાય સનમનતઓ અિે િબળા વગોિે સિાયરૂપ કાયદાયોજિાઓ-નિયમો-, લે .
બબનપિચુંં વૈષ્ટ્ણવ, િવસર્જિ પબ્લલકેશિ



ગ્રામસ્વરાજ, મોગાુંિી .ક ., િવજીવિ પ્રકાશિ

UA06CJMC04 કોશ અને સંદર્ભગ્રથ
ં ો અભ્યાસ અને સમીક્ષા
યુનિટ ૧
૧ ર્ગવત ગોમુંર્લ પરરચય
૨ ર્ગવત ગોમુંર્લ નવશ્લેષણ
યુનિટ ૨
૧ સાથભ જોર્ણી કોશ પરરચય
૨ સાથભ જોર્ણી કોશ નવશ્લેષણ
યુનિટ ૩
૧ નવશ્વકોશ ગ્રુંથશ્રેણી પરરચય
૨ નવશ્વકોશ ગ્રુંથશ્રેણી નવશ્લેષણ
યુનિટ ૪
૧ ગુજરાતિો ર્ૌગોબલક અિે સાુંસ્કૃનતક ઈનતિાસ પરરચય
૨ ગુજરાતિો ર્ૌગોબલક અિે સાુંસ્કૃનતક ઈનતિાસ નવશ્લેષણ

સુંદર્ભ પુસ્તકો:


ગુજરાતિો રાજકીય અિે સાુંસ્ુનતક ઈનતિાસ (આઝાદી પિેલાું અિે પિી,૧૯૧૫ થી
૧૯૬૦), પ્રકાશક-ર્ો.જે.નવધ્યાર્વિ,અમદાવાદ



ઈનતિાસ, સમાજ અિે સારિત્યમાું ગુજરાત,મકરન્દ મિેતા, પ્રકાશક-ગુજરાતી સારિત્ય
પરરષદ, અમદાવાદ



સાથભ ગ ૂજરાતી જોર્ણીકોશ, ગ ૂજરાત નવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ



ગુજરાતી નવશ્વકોશ શ્રેણી, ગુજરાત નવશ્વકોશ રસ્ટ, અમદાવાદ

UA06CJMC05 પ્રોજેક્ટ વકભ – ૨
50 A4 સાઈઝિા કમ્પ્યુટર પર ટાઈપ કરે લા પેજ િરજજયાત
પ્રોજેક્ટિા નવષય દા.ત.
-

કોઈપણ બે મુલાકાતો/ ઈન્ટરવ્યુ

-

કોઇપણ મીરર્યા િાઉસિો ઉદર્વ અિે નવકાસ આલેખ

-

કોઇપણ એક ગામિા નિનિત નવષય ઉપરનુ ું સવેક્ષણ

-

કોઇપણ એક શિેરિી પ્રોિાઈલ

ુ ોિ ધનબંિ અને વાયવા – ૨
UA06CJMC06 લાઘશ
લાઘુશોિ નિબુંિ િા નવષય દા.ત. :
-

કોઈ એક અગ્રણી દૈ નિકિી નિનિત રનવ/બુિ પુનતિઓિો અભ્યાસ

-

કોઈ એક અગ્રણી દૈ નિકિી નિનિત સમયિા બેિર/િેર્લાઈિિો અભ્યાસ

-

કોઈ એક સવભલક્ષી સમાચાર સામાનયકિા નિનિત સમયિી કવર સ્ટોરીિો અભ્યાસ

-

કોઈ એક ંશ્ય-શ્રાવ્ય અિે માધ્યમિા નિનિત માળખા/પ્રોગ્રામિો અભ્યાસ

UA06FFAP01 આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રત્યાયન
યુનિટ ૧
૧ આંતરરાષ્ટ્રીય કમ્પયુનિકેશિિા રાજકીય, આનથિક અિે સાુંસ્કૃનતક પરરમાણો
૨ આંતરરાષ્ટ્રીય નવકાસિા સાિિ તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર, સુંદેશાવ્યવિાર અિે મારિતી
યુનિટ ૨
૧ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સીઓ અિે નસન્ન્ર્કેટ્સિા માળખા
૨ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર એજન્સીઓ અિે નસન્ન્ર્કેટ્સિા કાયો
યુનિટ ૩
૧ આંતરરાષ્ટ્રીય દૂ રસુંચાર અિે નિયમિકારી સુંગઠિો
ુ િ દૂ ર કરવાિા યુિેસ્કોિા પ્રયત્િો
૨ સમાચાર પ્રવાિમાું અસુંતલ

યુનિટ ૪
૧ િવી આંતરરાષ્ટ્રીય મારિતી અિે આનથિક વ્યવસ્થા
૨ ઇન્ટરિેશિલ કમ્પયુનિકેશિમાું સિળતા અિે નિષ્ટ્િળતાિા મુદ્દાઓ.
સુંદર્ભ પુસ્તકો:


પત્રકારત્વ નસદ્ાુંત અિે અધ્યયિ પ્રકાશક ,ચુંંકાન્ત મિેતા .લે ,: િવર્ારત



અખબારી ઉદ્યોગ યાનસિ દલાલ પ્રકાશક .લે ,સુંગઠિ અિે સુંચાલિ-: ગુજરાત ગ્રુંથ નિમાભણ





બોર્ભ
International Encyclopedia of communication (Vol 1-4) Oxford
Cultural communication in India – J.M.Oza
Culture communication and social change – P.C.Joshi

UA06FFCO01 COMPUTER FUNDAMENTALS
UNIT 1
Photoshop: Introduction, workspace, Opening & manipulating image, Changing Modes
of screen.
UNIT 2
Photoshop Tools: Marquee, Lasso, Magic wand, Rubber stamp, Eye - Dropper, Pencil,
Paint brush, Adjusting the brightness & contras, Color balance & Variation, Changing
color image to grey image, Changing foreground & background
UNIT 3
Page Maker: Introduction, Screen, Understanding toolbox, working with palettes &
control palettes, Text tools, Frames, Paragraph formatting
UNIT 4
CorelDraw: Introduction to coreldraw program, menubar & drawing toolbar.
Drawing tools: Freehand tools, Rectangle tools, Ellipse tool, polygon, spiral & graph tools.
Editing tools: Shape tool, Knife tool, Erase tool, Smudge tool, Roughen tool, ansformation
of object. Color fill tool: fill color, Fountain tool, pattern tool, Texture tool, Post script
tool, no fill, docker window. Outline tool.

SOME REFERENCE BOOKS:



Sinha, P.K.(2004), “Computer Fundamentals”, 4th Ed.,BPB Publications



Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata
McGrawHill.



Computer fundamentals By Anita Goel Pearson Publication New Delhi.



Rajaraman,V, “Fundamentals of Computers”, PHI



Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”, Leon



Techworld



Norton, Peter (2001), “Introduction to Compu ters”, 4th Ed., TMH.

