
DDRR..  BB..  RR..  AAMMBBEEDDKKAARR  UUNNIIVVEERRSSIITTYY,,  AAGGRRAA    
SSeetthh  PPaaddaamm  CChhaanndd  JJaaiinn  IInnssttiittuuttee  ooff  CCoommmmeerrccee,,    

BBuussiinneessss  MMaannaaggeemmeenntt  &&  EEccoonnoommiiccss,,  

KKHHAANNDDAARRII,,  AAGGRRAA  ––228822  000022  

  
  

  

OORRDDIINNAANNCCEESS  

BBaacchheelloorr  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn    

((BB..BB..AA..))  

  

11..00  EELLIIGGIIBBIILLIITTYY::  

  

AA  bbaacchheelloorr  ddeeggrreeee  ((1100++22))  iinn  aannyy  ddiisscciipplliinnee  oorr  aann  eeqquuiivvaalleenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffrroomm  aa  

rreeccooggnniizzeedd  bbooaarrdd..  WWiitthh  MMiinniimmuumm  5500%%  ooff  MMaarrkkss  aatt  ((1100++22))  LLeevveell..  AA  rreellaaxxaattiioonn  ffoorr  

SSCC//SStt  CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  nnoorrmmss..    

  

22..00  AADDMMIISSSSIIOONN  PPRROOCCEEDDUURREE::  

  

AAddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  pprrooggrraammmmee  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  tthhrroouugghh  tthhee  EEnnttrraannccee  TTeesstt  

ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..    

  

  

33..00  DDUURRAATTIIOONN  OOFF  CCOOUURRSSEE::  

    

((aa))  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  ccoouurrssee  wwiillll  bbee  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss  sspprreeaadd  oovveerr  iinn  ssiixx  sseemmeesstteerrss..  

  

(b) TThhee  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  aalllloowweedd  ttoo  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  ssuucccceessssffuull  ccoommpplleettiioonn  ooff

  ccoouurrssee  wwiillll  bbee  ffiivvee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aaddmmiissssiioonn..  

44..00  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN::  

    

GGeenneerraallllyy  5500%%  ppaappeerr  sseetttteerrss//eexxaammiinneerrss  sshhaallll  bbee  iinntteerrnnaall  aanndd  5500%%  eexxtteerrnnaall..    EEaacchh  

ppaappeerr  wwiillll  bbee  ooff  tthhrreeee  hhoouurr  dduurraattiioonn  iinn  tthhee  eenndd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..    TThhee  mmaarrkkss  

aallllootttteedd  ffoorr  eeaacchh  ppaappeerr  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  

((ii))  TTeerrmm  eenndd  eexxaammiinnaattiioonn        7755  MMaarrkkss  

((iiii))  IInntteerrnnaall  AAsssseessssmmeenntt          2255  MMaarrkkss  

  

TThhee  mmiinniimmuumm  ppaassss  mmaarrkkss  iinn  tthhee  tteerrmm  eenndd  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  eeaacchh  ppaappeerr  ((iinncclluuddiinngg  

pprroojjeecctt  vviivvaa--  vvooccee))  wwiillll  bbee  4400%%..    HHoowweevveerr  ttoo  cclleeaarr  tthhee  sseemmeesstteerr,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  

ttoo  oobbttaaiinn  aattlleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee..  

  

TThhee  aannsswweerr  bbooookkss  ooff  tteerrmm  eenndd  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  ddeeppoossiitteedd  ttoo  tthhee  uunniivveerrssiittyy  ffoorr  

eevvaalluuaattiioonn  aass  ppeerr  nnoorrmmss..    

  

55..  IINNTTEERRNNAALL  AASSSSEESSSSMMEENNTT::  

  

IItt  sshhaallll  bbee  bbaasseedd  oonn  ccllaassss//sseemmiinnaarr((ss))  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  MMiidd--TTeerrmm  tteesstt//aassssiiggnnmmeenntt  ((ss))

  eettcc..    AAllll  tthhee  aassssiiggnnmmeenntt  ((ss))  wwiillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  ccaannddiiddaatteess  oowwnn  hhaannddwwrriittiinngg//ttyyppeedd..

  TThhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmaarrkkss  ffoorr  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  



  

  

  MMiidd--TTeerrmm  EExxaammiinnaattiioonn        1100  MMaarrkkss  

  AAssssiiggnnmmeenntt  ((ss))          0055  MMaarrkkss  

  SSeemmiinnaarr//pprreesseennttaattiioonnss  ((ss))        0055  MMaarrkkss  

  AAtttteennddaannccee            0055  MMaarrkkss  

    

MMiidd  tteerrmm  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  iinnssttiittuutteess  oonnccee  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  sseemm..  

eexxaammiinnaattiioonnss..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  aappppeeaarr  iinn  mmiidd  sseemm  eexxaammiinnaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  

ccircumstances beyond the control of the candidate will be allowed by the Director 

of the institute to reappear as a special case but their assessment will be made out of 

6 marks instead of 10.  However Re-mid examination shall not held after end-

semester examination of the concerned subject.   

  

IInn  ccaassee,,  tthhee  iinntteerrnnaall  mmaarrkkss  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  aarree  eeiitthheerr  lleessss  tthhaann  4400%%  oorr  mmoorree  tthhaann  

9900%%,,  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttee  mmaayy  rreevviieeww  tthhee  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  ssoo  aass  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  nneeiitthheerr  uunndduullyy  ffaavvoouurreedd  nnoorr  ppuunniisshheedd  oonn  aannyy  ggrroouunndd  ootthheerr  tthhaann  

aaccaaddeemmiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee..      

  

66..  AA  CCoommpprreehheennssiivvee  VViivvaa  VVooccee  BBaasseedd  oonn  tthhee  KKnnoowwlleeddggee  ooff  II  &&  IIII  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  

hheelldd  bbyy  aann  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerr  aatt  tthhee  EEnndd  ooff  IIII  SSeemmeesstteerr  CCoommpprriissiinngg  ooff  110000  MMaarrkkss..  

  

77..  AATTTTEENNDDAANNCCEE::    

IItt  iiss  mmaannddaattoorryy  tthhaatt  tthhee  AAtttteennddaannccee  sshhoouulldd  bbee  7755%%  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

rreesseerrvveess  tthhee  rriigghhtt  ttoo  nnoott  aallllooww  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  EExxaammiinnaattiioonn..    

  

  

88..  BBAACCKK  PPAAPPEERRSS::  
  

((aa))      TThhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  pprroommootteedd  iinn  tthhee  nneexxtt  sseemmeesstteerr  eevveenn  iiff  hhee//sshhee  ffaaiillss  iinn  tthhee  sseemmeesstteerr  

ccoonncceerrnneedd..    TThhee  ccaannddiiddaattee  ccaann  rreeaappppeeaarr  iinn  tthhee  bbaacckk  ppaappeerr  ((ss))  ooff  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmeesstteerr  

wwiitthh  oodddd  //  eevveenn  sseemmeesstteerr  rreessppeeccttiivveellyy..  
  

((bb))  AA  ccaannddiiddaattee  ccaann  rree--aappppeeaarr  iinn  bbaacckk  ppaappeerr  ((ss))  eexxaammiinnaattiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  

ttwwoo  aatttteemmppttss  iinn  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss..  
  

((cc))  TThhee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  aarree  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ffiinnaall  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ggeettss  aa  bbaacckk  iinn  

aannyy  ppaappeerr  ((ss))  ooff  ffiinnaall  sseemmeesstteerr  hhee  //  sshhee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  bbaacckk  ppaappeerr  ((ss))  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  ffiinnaall  sseemmeesstteerr  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  hheelldd  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiaall  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  

VViiccee  CChhaanncceelllloorr..  
  

((dd))  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  5500%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee  iinn  tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  

bbuutt  hhaass  aattttaaiinneedd  mmiinniimmuumm  4400%%  mmaarrkkss  iinn  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  ppaappeerr  ((ss))  tthheenn  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  aappppeeaarr  aaggaaiinn  iinn  aallll  tthhee  ppaappeerrss  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  aanndd  

tthhee  mmaarrkkss  ssoo  oobbttaaiinneedd  bbyy  aappppeeaarriinngg  iinn  ssuucchh  ccaasseess  wwiillll  bbee  ffiinnaall  ffoorr  tthhaatt  sseemmeesstteerr..    
  

((ee))        HHoowweevveerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ccoonndduucctt  aa  ssppeecciiaall  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  bbaacckk  

  ppaappeerr  ((ss))  aatt  ssuuiittaabbllee  ttiimmee  iinn  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  ssttuuddeennttss  iiff  iitt  ddeeeemmss  ffiitt  

  

  

  

  

  

  

  



  

99..00  SSUUMMMMEERR  IINNTTEERRNNSSHHIIPP::  

  

  AAllll  tthhee  ssttuuddeennttss  wwiillll  uunnddeerrggoo  aa  ssuummmmeerr  iinntteerrnnsshhiipp  iinn  aann  IInndduussttrryy  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  

aabboouutt  ssiixx  ttoo  eeiigghhtt  wweeeekkss  aafftteerr  tthhee  ffoouurrtthh  sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  pprrooggrraammmmee..  TThhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhiiss  

iinntteerrnnsshhiipp  wwiillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  IInnssttiittuuttee  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiitthhiinn  oonnee  mmoonntthh  aafftteerr  

ccoommpplleettiioonn  ooff  ttrraaiinniinngg  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  hhaavvee  ttoo  mmaakkee  aa  pprreesseennttaattiioonn  aanndd  aatttteenndd  aa  

vviivvaa--vvooccee  iinn  tthhee  FFiifftthh  sseemmeesstteerr,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  bbaasseedd  oonn  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ooff  SSuummmmeerr  

IInntteerrnnsshhiipp..  TThhee  vviivvaa  vvooccee  iiss  ttoo  bbee  eevvaalluuaatteedd  oouutt  ooff  110000  mmaarrkkss  bbyy  aann  eexxtteerrnnaall  eexxaammiinneerr  

aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

TThhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  110000  MMaarrkkss  ffoorr  SSuummmmeerr  IInntteerrnnsshhiipp  wwoouulldd  bbee  aass  uunnddeerr  ::  

  ((aa))  IInntteerrnnsshhiipp  RReeppoorrtt    5500  MMaarrkkss  

  ((bb))  PPrreesseennttaattiioonn  aanndd  VViivvaa  VVooccee  5500  MMaarrkkss  

  

1100  PPRROOJJEECCTT  RREEPPOORRTT::  

  

DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  tthhee  ssttuuddeennttss  wwoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  aa  pprroojjeecctt  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  pprreelliimmiinnaarryy  bbuutt  oorriiggiinnaall  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk..    TThhee  ssttuuddeennttss  mmaayy  cchhoooossee  tthhee  

pprroojjeecctt  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  ssuubbjjeecctt  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  ssuubbjjeecctt  tteeaacchheerr  ((ss))  wwhhiicchh  

wwoouulldd  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttee  aanndd  wwhhoo  wwoouulldd  aallssoo  aallllooccaattee  tthhee  

pprroojjeecctt  gguuiiddee..  

  

1100..11  PPOORRJJEECCTT  MMAARRKKSS::  

  

  TThhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmaarrkkss  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  vviivvaa  wwoouulldd  bbee  aass  uunnddeerr::  

  ((aa))    PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt          5500  MMaarrkkss  

  ((bb))    PPrreesseennttaattiioonn  &&  VViivvaa--VVooccee      5500  MMaarrkkss  

  

1100..22  DDIIVVIISSIIOONN::  

  

  TThhee  ddiivviissiioonn  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  iinn  tthhee  llaasstt  sseemmeesstteerr  oonnllyy  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ssuumm  ttoottaall  ooff  

mmaarrkkss  oobbttaaiinn  iinn  aallll  tthhee  sseemmeesstteerrss..  IInn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  sseemmeesstteerrss  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ddeeccllaarreedd  

PPaassss  oorr  FFaaiill//RRee  iinn  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ppaappeerr((ss))..  

  

1111..00  GGEENNEERRAALL  

  

  SSttuuddeenntt  wwhhoo  aabbsseennttss  hhiimmsseellff  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  wweeeekkss  wwiitthhoouutt  aannyy

  ppeerrmmiissssiioonn  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttee,,  hhiiss//hheerr  nnaammee  wwiillll  bbee  ssttrruucckk  ooffff  ffrroomm

  tthhee  rroollllss..    RRee--aaddmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  RRss..  11,,000000//--  aatt  tthhee

  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttee..  

  

  TThhee  ffoolllloowwiinngg  mmeetthhooddss  wwiillll  bbee  aaddoopptteedd  ttoo  ddeevveelloopp  ccaannddiiddaatteess  iinntteerrppeerrssoonnaall  sskkiillllss::  

((aa))  CCllaassss  lleeccttuurreess  ffoorr  tthheeoorreettiiccaall  kknnoowwlleeddggee..  

((bb))  BBrraaiinn  ssttoorrmmiinngg  sseessssiioonnss..  

((cc))  IInnddiivviidduuaall  pprreesseennttaattiioonnss..  

((dd))  CCaassee  ssttuuddiieess..  

((ee))  PPrroovviiddiinngg  aassssiiggnnmmeennttss..  

((ff))  GGuueesstt  lleeccttuurreess  bbyy  eexxppeerrttss..  

((gg))  SSuurrpprriissee  tteesstt  ttoo  kkeeeepp  tthhee  ssttuuddeennttss  uuppddaatteedd..  

  

————————  

  


