
बीबीए-कॉम्प्यटुर अॅप््िकेशनच्या संधी 
 

 बीबीए (सीए) अभ्यासक्रमाबाबत : 

आपल्या देशातील माहिती ततं्रज्ञान (IT) क्षेत्रामध्ये झपाट्याने िोत असलेल्या वाढीमळेु, 
ववववध बिु-राष्ट्रीय कंपनयांच्या प्रवेशामळेु आणि थटे परकीय गुतंविकूीमळेु (FDI), अलीकडच्या 
काळात आयटी उद्योगाला मोठ्या सखं्येने सक्षम व्यावसाययकांची आवश्यकता असले अशी अपेक्षा 
करिे वाजवी आिे. 

देशातील जवळपास प्रत्येक मोठा ककंवा वाढिारा व्यवसाय मजबतू माहिती ततं्रज्ञान (IT) 
प्रिालींवर चालतो. कॉम्प्यटुर ऍप््लकेशनस आणि आयटी सोल्यशूनसमध्ये सधुारिा करत रािू 
शकिार् या आयटी व्यावसाययकांना मोठी मागिी आिे. या मागिीची पतूतता करण्यासाठी, ववद्याथी 
कॉम्प्यटुर ऍप््लकेशनमध्ये बीबीए सारखी पदवी यनवडू शकतात आणि त्यांच्या आवडीच्या क्षते्रात 
उत्कृष्ट्ट आयटी-आधाररत कारकीदत (कररअर) घडव ूशकतात. 

कॉम्प्यटुर ऍप््लकेशनच्या क्षेत्रात आयटी व्यावसाययकाचंी वाढती मागिी लक्षात घेता, बीबीए 
(सीए) सारखा अभ्यासक्रम काळाची गरज आिे, प्जथे ववद्याथी व्यवसाय आणि ततं्रज्ञान यांच्यातील 
इंटरफेसद्वारे यनमाति झालले्या समस्या सोडव ूशकतात. 

बीबीए इन कॉम्प्यटुर अॅप््लकेशन, ज्याला बीबीए(सीए) म्पििूनिी ओळखले जात,े िा एक 
पदवीपवूत अभ्यासक्रम आिे जो देशातील वाढत्या आयटी उद्योगासाठी आयटी व्यावसाययक तयार 
करतो. िी पदवी ववद्यार्थयाांना ववववध प्रगत कॉम्प्यटुर ऍप््लकेशनस शशकवत ेआणि प्रिालींमध्ये 
नवीन शोध, ववकास आणि देखभाल करण्यास शशकवत.े 

आधयुनक व्यावसाययक जगात, बीबीए(सीए) कोसत िा एक मित्त्वाचा पवूततयारी स्तरावरील 
पदवी अभ्यासक्रम बनला आिे, कारि या अभ्यासक्रमात, आवश्यक पायाभतू अभ्यासक्रम 
गणितापासनू सरुू केले जातात जे HSC स्तरावर प्रा्त केलेली पाश्वतभमूी मजबतू करतात. 

प्रोग्राशमगं भाषा आणि डटेा स्रक्चसत जे ताककत क ववचार आणि समस्या सोडवण्याच्या 
क्षमतांना सधुाररत करतात. आयटी उद्योगात वापरल्या जािार् या साधनांची समज आणि ज्ञान 
देण्यासाठी ववववध ऍप््लकेशन सॉफ्टवेअर आणि सगंिक प्रिालीचे अतंगतत कायत समजून घेण्यासाठी 
डडप्जटल लॉप्जक, कॉम्प्यटुर आककत टेक्चर आणि ऑपरेहटगं शसस्टीम्पससारख ेववषय शशकववले जातात.  

 बीबीए(सीए)ची उद्दिष्टे : 
 सगंिक ततं्रज्ञानाचे मलूभतू ज्ञान प्रा्त करिे. 

 वापरकत्याांच्या / उद्योगाच्या गरजेनसुार ववद्यार्थयाांना प्रशशक्षि देिे. 

 ऑकफस ऑटोमेशन टूल्स वापरण्याची आणि डटेा सादरीकरिाची क्षमता ववकशसत करिे आणि 
ऍप््लकेशनसच्या उच्च तातं्रत्रक पद्धती शशकिे. 



 भारतातीि बीबीए(सीए)ची व्या्ती : 

बीबीए इन कॉम्प्यटुर ऍप््लकेशनला भारतात प्रचंड वाव आिे कारि िी पदवी व्यवसाय 
प्रशासनाबरोबरच सगंिक शशक्षिाची जोड देत.े या दोनिी प्रवािांमळेु चांगली नोकरी आणि कररअर 
शमळू शकत.े आयटी उद्योगातील कररअरची दारे उघडण्याबरोबरच, िी पदवी तमु्पिाला सगंिक आणि 
ततं्रज्ञान वापरिार्या इतर ववववध उद्योगांमध्ये नोकर्यािी शमळवनू देत.े िी पदवी खालील 
ववषयांबद्दल ज्ञान प्रदान करत:े 

 सगंिकाची मलूभतू तत्त्वे   ऑपरेहटगं शसस्टम 

 मल्टीमीडडया शसस्टम्पस   सघंटनात्मक वततन (Organizational Behaviour) 
 डटेाबेस व्यवस्थापन प्रिाली   ऍप््लकेशन डवे्िलपमेंट 
 माहिती सरुक्षा (Information Security)   वेब ववकास (Web Development)  

िी पदवी तमु्पिाला माहिती ततं्रज्ञानाच्या बारीकसारीक गोष्ट्टींच ेप्रशशक्षि देत.े 

 बीबीए(सीए)चे ठळक मदु्िे : 

 अभ्यासक्रमाचा स्तर पदवीपवूत स्तरावरील अभ्यासक्रम आिे. 
 कोसतचा कालावधी बीबीए इन कॉम्प्यटुर अॅप््लकेशन कोसत 3 वष े आणि 6 

सेशमस्टरमध्ये ववभागलेला आिे. 
 प्रवेश पात्रता ककमान 45% सि 12वी पास असिे आवश्यक आिे, MCVC, 3 

वष.े एसएससी नतंर डड्लोमा, २ वष.े बारावीनतंर डड्लोमा. 
 कोसत फी बीबीए कॉम्प्यटुर अॅप््लकेशनस कोसतची फी प्रत्येक कॉलेजमध्ये 

वेगवेगळी अस ूशकत.े 
 परीक्षेचा प्रकार परीक्षा सेशमस्टर पद्धतीने घेतल्या जातात. 
 प्रवेशाची पद्धत   प्रवेश शमळववण्यासाठी, तमु्पिाला स्पधातत्मक प्रवेश परीक्षा द्यावी 

लागेल ककंवा गिुवते्तवर आधाररत प्रवेश हदला जाऊ शकतो. 
 सरासरी पगार बीबीए मधील सीए पदवीधारकांना सरासरी सरुुवातीचा पगार ३  

लाख त े१० लाखांपयांत असतो. 
 भरती कंपनया Accenture, Biocon, Bajaj, Dell, Genpact, Ford Motors, IBM, 

ICICI, and HDFC Bank 
 

 बीबीए(सीए) पिवीनतंर नोकरीच्या सधंी : 

िा अभ्यासक्रम यशस्वीरीत्या पिूत केल्यावर, पदवीधरांना बँककंग क्षते्र, आयटी उद्योग, कें द्रीय 
सेवा, सरंक्षि सेवा आणि बरेच कािी यासारख्या प्रमखु क्षेत्रात नोकरीच्या भरपरू सधंी शमळू शकतात. 

िी पदवी तमु्पिाला अनेक क्षेत्रातील नोकर्यांसाठी पात्र बनवत.े अथातत, त्यांना कॉम्प्यटुर 
अॅप््लकेशनसच्या अभ्यासासाठी ककंवा सबंधंधत व्यवसायात स्टाटत-अप स्थापन करण्यासाठी भरपरू 
सधंी शमळतात. 



सगंिक पदवीधरांसाठी कररअरच्या सधंी वेगवेगळ्या शे्रिींमध्ये वगीकृत केल्या जातात: 
प्रोग्राशमगं आणि सॉफ्टवेअर ववकास, माहिती प्रिाली ऑपरेशन आणि व्यवस्थापन, दरूसचंार, 

नेटवककां ग, सगंिक ववज्ञान सशंोधन, वेब आणि इंटरनेट, ग्राकफक्स आणि मल्टीमीडडया, प्रशशक्षि आणि 
समथतन आणि सगंिक उद्योग ववशषेज्ञ इ. 

 सॉफ्टवेअर डवे्िलपर  नेटवकत  ववश्लेषक  वेब डडझायनर 

 तांत्रत्रक सिाय्य अशभयतंा  आयटी सेल्स एप्क्झक्यहुटव्ि  सॉफ्टवेअर ववश्लेषक 
 डटेाबेस तज्ञ  सॉफ्टवेअर अशभयातं्रत्रकी  िाडतवेअर तज्ञ 
 प्रोग्रामर  क्वाशलटी अशयरूनस   डटेाबेस अॅडशमयनस्रेटर  
 शसस्टम ववश्लेषक  सॉफ्टवेअर टेस्टर  सरुक्षा तज्ञ 

 

एकदा तमु्पिी िी पदवी शमळवली की तमु्पिी ववववध उदयोनमखु क्षते्रांमध्ये नोकर्या शमळव ू
शकता. 

 मादिती ततं्रज्ञान: बीबीए(सीए) पदवी आयटी व्यावसाययकानंा प्रशशक्षि देण्यासाठी डडझाइन केलेली 
आिे. 

 सरंक्षण: सरंक्षि क्षेत्रात, िी पदवी असलेल्या उमेदवारांना ग्राउंड ड्यटुी ऑकफसर, ररसचत ऑकफसर, 

ररसचत असोशसएट आणि शमशलटरी इंटेशलजनस स्पेशशलस्ट म्पििून यनयकु्त केले जात.े 

 शशक्षण: बीबीए पदवीधर बीएड कोसत केल्यानतंर अध्यापनात कररअर बनव ूशकतो. त ेउच्च 
माध्यशमक शाळा आणि मिाववद्यालयांमध्ये शशकवण्याच्या नोकर्यांसाठी अजत करू शकतात. 
बी.एड. कोसत करण्यासाठी बीबीए पदवीधारकाला ५०% गिु असिे आवश्यक आिे. 

 बँककंग: बँककंग क्षते्रात, बीबीएचा ववद्याथी सल्लागार, कजत अधधकारी आणि कर सिाय्यक 
यासारख्या नोकर्या शमळव ूशकतो. बीबीए प्रोग्राममध्ये त्रबझनेस स्टॅहटप्स्टक्स, वप्रप्नसपल्स ऑफ 
मॅनेजमेंट आणि त्रबझनेस एधथक्स या ववषयांचा समावेश िोतो. िे बँककंग क्षेत्रातील नोकर्या 
शमळवण्यास उपयकु्त ठरत.े 

 भारतात बीबीए(सीए) अभ्यासक्रमानतंरचा पगार : 

कोसत यनवडण्यासाठी पगार िा सवातत मोठा पे्ररक घटक आिे. त्यामळेु, बीबीए इन कॉम्प्यटुर 
अॅप््लकेशन पदवीनतंर तमु्पिाला शमळू शकिारा पगार जािून घेतल्याने तमु्पिाला अभ्यासक्रमाची 
क्षमता यनप्श्चत करण्यात मदत िोईल. 
प्रवेश-स्तर – रु. 3 लाख 

मध्यम स्तर – रु. 6 लाख 

उच्च-स्तरीय – रु. 10 लाख आणि त्यािून अधधक 

इंडस्रीच्या अदंाजानसुार, कॉम्प्यटुर अॅप््लकेशनसमधील बीबीए तमु्पिाला वावषतक सरासरी 3 
लाख त े4 लाख रुपये या पगारासाठी पात्र बनवेल. शसस्टम मॅनेजर आणि नेटवकत  अॅडशमयनस्रेटर 
यासारख्या कािी वररष्ट्ठ पदांवर तमु्पिाला सरासरी 8 लाख त े9 लाख रुपये पगार शमळू शकतो. या 



शे्रिीतील उच्च पगाराच्या नोकर्यांपकैी एक म्पििजे सॉफ्टवेअर आककत टेक्ट पदावर वावषतक सरासरी 
पगार 15-20 लाख रुपये आिे. 

अधधक शशक्षि आणि अभ्यासक्रम पिूत केल्यास, नमदू केलेल्या आकडवेारीपेक्षा जास्त पगार 
शमळव ूशकता. नमदू केलेले आकड ेदेशातील प्रचशलत आधथतक पररप्स्थतीत तमु्पिाला कोित्या कंपनी 
आणि उद्योगात नोकरी शमळत ेयावर देखील अवलबंनू आिेत. 

 बीबीए-कॉम्प्यटुर ऍप््िकेशन कोसस करण्याचे फायिे : 

नोकरीच्या सधंी - िी पदवी तमु्पिाला उच्च रोजगारक्षम व्यावसाययक बनवेल आणि तमु्पिी पदवीधर 
झाल्यापासनू नोकरीच्या ऑफर शमळण्यास सरुुवात िोईल. 

टेक-आधाररत कररअर - भववष्ट्यात ततं्रज्ञानावर आधाररत कररअर िे सवातत लोकवप्रय कररअर बनिार 
आिे, ज्यामळेु मोठ्या क्षमता आणि नोकरीची सरुक्षक्षतता शमळेल. 

पगार आणण फायिे – BBA इन कॉम्प्यटुर अॅप््लकेशन डडग्री कोसत तमु्पिाला चांगले पगार आणि 
फायदे पॅकेजसि कररअर शमळवनू देईल. 

उच्च शशक्षणासाठी स्टेपपगं स्टोन - कॉम्प्यटुर ऍप््लकेशनमध्ये बीबीए पदवी घेतल्यानतंर, तमु्पिी 
एमबीए आणि एमसीए यासारख्या पदव्यतु्तर अभ्यासक्रमांची यनवड करू शकता. 

 सारांश : 

बीबीए इन कॉम्प्यटुर अॅप््लकेशन िी एक पदवी आिे जी अनेक फायदे देत.े तांत्रत्रक 
अभ्यासक्रमासोबतच, िा एक व्यवस्थापन अभ्यासक्रम आिे जो ववद्यार्थयाांचा सवाांगीि ववकास 
सयुनप्श्चत करेल. पदवी देखील कररअर-कें हद्रत आिे, म्पििून जर तमु्पिाला सगंिक आवडत असेल 
आणि तमु्पिाला उत्कृष्ट्ट कररअर करायच ेअसेल, तर तमुच्या 12 वी नतंर बीबीए इन कॉम्प्यटुर 
अॅप््लकेशन कोसत यनवडा. 

 

 श्री. योगीराज पवश्वनाथ चंद्रात्र,े 
 ववभाग प्रमुख, 
 बीबीए इन कॉम्प्युटर अॅप््लकेशन 

 सी. डी. जैन कॉलेज ऑफ कॉमसत, श्रीरामपूर  
  


