ఎం.ఫిల్ / పిహెచ్.డి నిమభ నిఫంధనలు
తెలంగాణలోని వివిధ విశ్వవిద్యాలయాలలో ఆర్ట్స్, కాభర్ట్్, మేనేజ్ మెంట్, విదా, న్యామశాస్త్రం,
సామాజిక శాసాాలు, ప్రాచీన భాషలు, విజ్ఞానశాస్త్రం, టెకాాలజీ, ఫాయమసీ, ఇంజనీరింగ్, ఇనీర్ట్ మేటిక్స్,
లలితకళలు, ఆరిిటెకచర్ట్ భరియు బవిషాత్తులో ప్రకటించే వివిధ విషయాలలో పిహెచ్.డి డిగ్రీ కోర్స్లలో
ప్రవేశానికి కింద పేర్కినా భరియు యూనివరి్టీ గ్రాంట్్ కమిషన్ నిమభ నిఫంధనలను
అనుసరించడం జర్సగుత్తంది. ఎం.ఫిల్/పిహెచ్.డి డిగ్రీలను ప్రద్యనం చేమడానికి ఈ కనీస నిమభ
నిఫంధనలు కింద పేర్కినా విధానం అనుసరించడం జర్సగుత్తంది.
1. పిహెచ్.డి కోర్స్లో ప్రవేశానికి అయహత. అనిా విభాగాలలోను, పిహెచ్.డి రిజిస్ట్రేషను

/ప్రవేశ్ం

పొందడానికి అయహతాప్రమాణాలు.
1.1.

అబారిి గురిుంపు పొందిన విశ్వవిద్యాలమం నుంచి పోస్టస గ్రాడ్యాటేడ్య డిగ్రీ పొంది ఉండాలి
లేద్య దూయవిదా దితిలో (ఇంజనీరింగ్ /టెకాాలజీ విభాగాలకు ఇదివరిుంచదు) సంఫంధిత
సఫజకుసలో లేద్య అనుఫంధ సఫజకుసలో 55 % మార్సిలకు తక్రువకాకుండా లేద్య తత్మానమైన
సిజిపిఏ (CGPA)తో పోస్టస గ్రాడ్యాయేటు డిగ్రీని గురిుంపు పొందిన విశ్వవిద్యాలమం నుంచి
పొంది ఉండాలి. (ఎస్.సి /ఎస్.టి/పిహెచ్ అబార్సిలు 50 % మార్సిలకు తగగకుండా లేద్య
తత్మాన సిజిపిఏ పొంది ఉండాలి). కవేళ పోస్టస గ్రాడ్యాయేటు డిగ్రీ పలితాలు మార్సిల
కార్సులు/ట్రాన్్ క్రిప్టస లలో గ్రేడ్యు
ఇచిచనట్ుయితే ఆ గ్రేడును

/క్రెడిటుు/కుములేటివ్ గ్రేడ్ పాయింట్ ఏవరేజ్ లో

/పాయింట్ును మార్సిల శాతంలోకి మారిచ కనీస అయహత

ప్రమాణాలను అంచన్య వేమడం జర్సగుత్తంది.
భరియు
సంఫంధిత విషమం (సఫజకుసలో)లో అబారిి ఏదేని జ్ఞతీమ సాాయి సంసా అంటే యుజిని,
సిఎస్ఇఆర్ట్, ఐసిఎఆర్ట్, ఐసిఎంఆర్ట్ డిబిటి

(UGC, CSIR, ICAR, ICMR, DBT)

వంటివి నియవహించిన జ్ఞతీమ సాాయి రీక్ష ద్యవరా రిశోధన ఫెలోషిప్ట పొంది ఉండాలి.
లేద్య సంఫంధిత అధికార్సల అనుభతి పొందిన టీచర్ట్ ఫెలోషిప్ట అబార్సిలైన్య అయి ఉండాలి.
లేద్య

1.2.

సంఫంధిత విషమంలో యుజిసి నెట్

/సిఎస్ఐఆర్ట్ నెట్

/సెట్-

టిఎస్/ఎపి/జెస్స/గేట్/జిపిఏటి రీక్షలో కృతార్సిలై ఉండాలి.
లేద్య
1.3.

రెగుాలర్ట్ విధానంలో సంఫంధిత విషమంలో ఎం.ఫిల్ డిగ్రీ పొంది ఉండాలి.
2.1-2-4 నిమమాలోు చెపిిన అయహతలు కటి లేద్య అంతకనా ఎకుివగా కలిగిన అబారిికి
పిహెచ్.డి కోర్స్లో ప్రవేశ్ం లభిస్టుందని హామీ లేదు. సంఫంధిత శాఖలోని రిశోధన
యావేక్షకుల వదద ఉనా ఖాళీలను ఫటిస, అబార్సిల విద్యాతమక రికార్సును ఫటిస, పిహెచ్.డి
ప్రవేశాలకు జరిగే మౌఖిక రీక్షలో అబారిి కనఫరిచే ప్రతిబను ఫటిస ఇది నిరాిరితభవుత్తంది.

1.4.

విదేశీ విద్యారిికి ప్రవేశాయహత. విదేశాలలో పిజి కోర్స్ చేసిన విద్యారిి

/భాయతదేశ్ంలోని

విశ్వవిద్యాలమంలో పిజి చేసిన విద్యారిికి పిహెచ్.డి ప్రవేశాయహతను పిజిలో విద్యారిి చదివిన
పాఠ్ాప్రణాళిక, ద్యనిలోని విషయానిా ఫటిస సంఫంధిత సఫజకుసకు చెందిన పిహెచ్.డి అడిమషన్
కమిటీ నియణయిస్టుంది.
తర్సవాత అతడ్య/ఆమె సంఫంధిత విభాగంలోని డీన్ కు సభగ్రమైన రిశోధన ప్రతిపాదనతో
పాటుగా దయఖాస్టును సభరిించాలి. విశ్వవిద్యాల విదేశీ సంఫంధాల అధికారి అనుభతించిన
తరావత పిహెచ్.డి కోర్స్లో ప్రవేశ్ం లభిస్టుంది. 2.2. నుంచి 2.4 నిమమాలలో పేర్కినా
రీక్షను విదేశీ విద్యార్సిలు పాసవనవసయం లేదు.
2. పిహెచ్.డి ప్రవేశాలు:
2.1.

పిహెచ్.డి కోర్స్లకు విశ్వవిద్యాలమం దయశాస్టులు ఆహావనించినపుడ్య అబార్సిలు నిరేదశిత
దయఖాస్టు త్రంతో పాటుగా నిరేదశిత ఫీజును చెలిుంచి దయఖాస్టు సభరిించాలి. ఖాళీలనుఫటిస
డిపార్ట్స మెంట్ల్ రిసెర్ట్చ కమిటీ అబార్సిల దయఖాస్టులు రిశీలించి పిహెచ్.డి మౌఖిక రీక్షకు
అబార్సిలను పిలుస్టుంది.

2.2.

పిహెచ్.డి అడిమషన్ కమిటీ. పిహెచ్.డి కోర్స్లోకి అబార్సిలను ఎంపిక చేమడానికి ప్రతి
సఫజకుసలోను అబార్సిలను ఎంపిక చేమడానికి ప్రతి సఫజకుసలోను ‘‘పిహెచ్.డి అడిమషన్ కమిటీ’’
ఉంటుంది. సంఫంధిత సఫజకుసకు చెందిన పీఠాధితి ఛైర్ట్ య్న్ గా వావహరిసాుర్స.

శాఖాధితి, బిఒఎస్ ఛైర్ట్ య్న్, శాఖలోని ముగుగర్స సీనిమర్ట్ పిహెచ్.డి యావేక్షకులు
సభ్యాలుగా ఉంటార్స. కవేళ సంఫంధిత శాఖలో గురిుంపు పొందిన యావేక్షకులు లేని
క్షంలో యావేక్షకులుగా గురిుంపు పొందిన వారిని అనుఫంధ సఫజకుస నుంచి గాని ఫమటి
విషమ నిపుణుల నుంచి గాని పీఠాధితి చేయచవచ్చచ. విశ్వవిద్యాలయాలు పై విధంగా
కాకుండా సవంతంగా పిహెచ్.డి ప్రవేశా కమిటీ నిమమించ్చకొని నిమభనిఫంధనలు
ఏయియచ్చకోవచ్చచ.
2.3.
2.3.1.

పిహెచ్.డి కోర్స్ ప్రవేశ్ం/రిజిస్ట్రేషన్ కింద పేర్కినా రెండ్య యకాలుగా జర్సగుత్తంది.
మొదటి యకం (రిసెర్ట్చ ఫెలోషిప్ట పొందినవార్స)
మొదటి యకానికి చెందిన అబార్సిలు

– జ్ఞతీమసాాయి రీక్షలో అంటే యుజిసి,

సిఎస్ఐఆర్ట్, ఐసిఎఆర్ట్, ఐసిఎంఆర్ట్,డిబిటి మొదలగు సంసాలు నియవహించిన జ్ఞతీమ
సాాయి రీక్షలో రిసెర్ట్చ ఫెలోషిప్ట పొంది ఉండాలి. లేద్య టీచర్ట్ ఫెలోషిప్ట ఉనా అబార్సిలైతే
సంఫంధిత అధికార్సల అనుభతి పొంది ఉండాలి ఈ అబార్సిలకు నేర్సగా పిహెచ్.డి
కోర్స్లో ప్రవేశ్ం కలిిసాుర్స.
ఈ అబార్సిలను పిహెచ్.డి కోర్స్లో చేర్సచకునే విధానం.
ఎ) మొదటి యకానికి చెందిన అబార్సిలకు పిహెచ్.డి కోర్స్లో ప్రవేశ్ం కలిించడానికి సఫంధిత
పీఠాధితి క విద్యా సంవత్యంలో రెండ్య సార్సు ప్రకట్న ఇసాుర్స.
బి) రిసెర్ట్చ ఫెలోషిప్ట ఉనా అబారిి తన దయఖాస్టును పూరిుచేసి, సభగ్రమైన రిశోధన ప్రతిపాదనతో
పాటుగా సంఫంధిత పీఠాధితికి సభరిించాలి.
సి) అటువంటి అబార్సిలకు పిహెచ్.డి అడిమషన్ కమిటీ మౌఖిక రీక్ష నియవహిస్టుంది. ఈ రీక్షలో
అబారిి ప్రతిబకు సంతృపిు చెందినపుడ్య కమిటీ అతడ్య/ఆమెకు రిశోధన యావేక్షకుడిని
నిమమిస్టుంది. ఫెలోషిప్ట ఉనావారికనా ఖాళీలు తకుివ ఉంటే, అయహమైన పిజి రీక్షలో వచిచన
మార్సిల శాతానిా ఫటిస మెరిట్ జ్ఞబితా తయార్స చేసాుర్స.
డి) పీఠాధితి సంఫంధిత శాఖలతో సంప్రదించి రిశోధన యావేక్షకులకు అబార్సిలను
కేటాయిసాుర్స.
ఇ) అబార్సిలు క సెమెససర్ట్ పిహెచ్.డి కోర్స్ వర్ట్ి చేయాలి. దీనిలో సిద్యింతం (థీమరీ) పేర్సు
రెండ్య ఉంటాయి. ఈ రెంటిలోను అబారిి ఉతీుర్సుడవావలి.

ఎఫ్) మొదటి యకానికి చెందిన పిహెచ్.డి కోర్స్లో చేరిన అబార్సిలు పూరిుకాలిక రిశోధక
విద్యార్సాలుగా ఉండాలి.
(చూడండి-పూరిుకాలిక, పాక్షిక రిశోధక విద్యార్సాలకు సంఫంధించిన నిమమాలు-5)
2.3.2.

రెండవయకం అబార్సిలు:
యుజిసి-నెట్/సిఎస్ఐఆర్ట్-నెట్/సెట్-టిఎస్/ఏపి/జెస్స/గేట్/జిపిఏటి రీక్షలలో

సంఫంధిత విషయాలలో అర్సహలైనవార్స లేద్య సంఫంధిత విషమంలో రెగుాలర్ట్ దితిలో ఎం.ఫిల్ డిగ్రీ
పొందినవార్స రెండవయకం అబార్సాలు.
ఈ అబార్సిలకు పిహెచ్.డి కోర్స్లో ప్రవేశ్ం లభించే విధానం.
ఎ) విశ్వవద్యాలమం రెండవయకం అబార్సిలు పిహెచ్.డి ప్రవేశాలకు దయఖాస్టు చేస్టకొనభని ప్రకట్న
జ్ఞరీ చేస్టుంది. పీఠాధితి సంఫంధిత శాఖకు దయఖాస్టులను ంపి అబారిి అయహతలను
రిశీలింజేసాుర్స. అర్సహలైన అబార్సిలను పిహెచ్.డి ప్రవేశ్ కమిటీ మౌఖిక రీక్షకు పిలుస్టుంది.
బి) ఈ మౌఖిక రీక్షకు హాజయయేా అబార్సిలు సభగ్రమైన రిశోధన ప్రతిపాదన సభరిించాలి.
సి) ప్రతి అబారిిని రిశోధన ప్రతిపాదనకు సంఫంధించి, సంఫంధిత విషమంలో రి జ్ఞాన్యనికి
సంఫంధించి ప్రశ్ాలు వేసి రీక్షిసాుర్స. అబారిి సంతృపిుకయంగా సమాధాన మిస్ట్రు, ఎంపిక అయిన
క్షంలో అబారిికి రిశోధన యావేక్షకుడిని కేటాయించవలసిందిగా కమిటీ సిఫాయస్ట చేస్టుంది.
2.3.3.

రెండవయకం అబార్సిల ప్రవేశ్ అయహతా ప్రమాణాలు. విద్యాతమక ప్రతిబకు, పోటీ రీక్షలకు,
మౌఖిక రీక్షలలో కనఫరిచిన ప్రతిబకు మొతుం కలిపి 50 మార్సిలు. వాటి విబజన
కింద విధంగా ఉంటుంది.
పిజిసాాయిలో విద్యాతమక ప్రతిబ

(గరిషఠ మార్సిలు 10)

70% ఆపైన 10
60% -

70 % కనా తకుివ 08

50% -

60 % కనా తకుివ 06

పోటీ రీక్షలు (గరిషఠ 25 మార్సిలు)
యుజిసి-నెట్/సిఎస్ఐఆర్ట్-నెట్/గేట్/జిపిఏటి : 25 మార్సిలు

సెట్-టిఎస్/ఏపి/జెస్స/ఎం.ఫిల్ : 20 మార్సిలు
(ఎం.ఫిల్ ను రెగుాలర్ట్ దితిలో చేసి ఉండాలి)
కవేళ అబారిి గనుక క రీక్షలోకనా ఎకుివ రీక్షలలో అయహత సాధించిన క్షంలో
గరిషఠ మార్సిలునా రీక్షను మార్సిలు వేమడానికి గ్రహించడం జర్సగుత్తంది.
రిశోధన అనుబవం: (గరిష మార్సిలు 10)
ప్రాజెకుస ఫెలో : క ఏడాది అనుబవానికి 03 మార్సిలు
(ప్రాయోజిత రిశోధన ప్రాజెకుసలు)
రిశోధన్యతమక ప్రచ్చయణలు : కోి త్రానికి 01 మార్సి
(దయఖాస్టు చేస్ట్ర చివరి తేదీ న్యటికి)
(రిశోధన్యతమక ప్రచ్చయణలు యుజిసి గురిుంపు పొందిన ఐఎస్ఎస్ఎన్

/ఐఎస్ బిఎన్

నంఫర్సునా జయాల్్ లోనివై ఉండాలి)
గభనిక: పొందిన మొతుం మార్సిలు సమానంగా ఉంటే అయహతా రీక్షలో అతాధిక శాతం
మార్సిలు వచిచన అబారిికి ప్రవేశ్ం లభిస్టుంది. అపుిడ్య కూడా ప్రతిషసంబన ఏయిడితే
వమస్టలో ఎవర్స పెదదవారైతే వారికి ప్రవేశ్ం లభిస్టుంది.
2.4.

పిహెచ్.డి ప్రవేశానికి ఇతయ నిమమాలు:

ఎ) ఆ ఏడాదిలో ప్రతి సఫజకుసకు పిహెచ్.డి ప్రవేశానికి మొతుం ఖాళీలను పీఠాధితి ప్రకటిసాుర్స.
మొదటి యకం కింద పిహెచ్.డి ప్రవేశాలు పూరిుగానే మిగిలిన సీట్ును రెండవయకం అబార్సిలతో
పైన తెలిపిన దితిలో సీటుు నింపుతార్స.
బి) రెండవయకం విద్యార్సాలకు తెలంగా రాష్ట్ర ప్రభ్యతవ రిజరేవషన్ నిమమాల ప్రకాయం పిహెచ్.డి
కోర్స్లో ప్రవేశ్ం కలిించడం జర్సగుత్తంది. రిజిరేవషను కోసం శాఖను క యూనిట్ గా
గ్రహిసాుర్స.
సి) పిహెచ్.డి కోర్స్లో చేరిన రెండవయకం అబార్సిలు పూరిుకాలిక లేద్య అంశ్కాలిక రిశోధక
విద్యార్సిలుగా ఉండవచ్చచ.
(పూరిుకాలిక, అంశ్కాలిక రిశోధక విద్యార్సిలకు సంఫంధించిన నిమమాలను నిమభం-5లో
చూడవచ్చచ).
2.5.

వృతిు నిపుణలు, విదేశీ సాిలయు విద్యార్సిల పిహెచ్.డి ప్రవేశాలు:

ఎ) విదేశీ విద్యార్సాలు: విశ్వవిద్యాలమ విదేశీ సంఫంధాల అధికారి (UFR) లేద్య
విశ్వవిద్యాలమంలో ఇటువంటి వావహారాలు చేస్ట్ర అధికారి భరియు సంఫంధిత డిపారెసెంట్ల్
రిసెర్ట్చ కమిటీ చేసిన సిఫాయస్టలను ఆధాయం చేసికొని ఇదదర్స అర్సహలైన విదేశీ విద్యార్సిలకు సీటుు
కేటాయిసాుర్స. వీటిని కోి యావేక్షకుడిని సూర్ట్ న్యాభయరీ దితిలో కేటాయిసాుర్స.
బి) కార్కిరేట్/పారిశ్రామిక నిపుణులు ఇతయ అధికార్సలు మొదలగు వార్స:
ప్రభ్యతవం

/కార్కిరేటు/రిశ్రభలు భరియు విశ్వవిద్యాలమం భధా సహకాయం పెంపొందించే

ఉదేదశ్ంతో కింద పేర్కినా వరాగల నుంచి కి అర్సహడైన అబారిిని ప్రతి యావేక్షకుడికి సూర్ట్
న్యాభయరీ దితిలో కేటాయిసాుర్స.
1. జ్ఞయింట్ సెక్రట్రీ హోద్యకు తగగని ప్రభ్యతవ ఉద్యాగులు
2. జ్ఞతీమసాాయి శాస్త్రీమ సంసాలలోని సైంటిస్స-ఎఫ్ కనా తకుివ రాాంకులో లేని
సైంటిస్టసలు /రిశోధకులు.
3. జ్ఞతీమ / రాష్ట్ర సాాయి ప్రముఖ ప్రభ్యతవయంగ సంసాలలో జనయల్ మేనేజర్ట్ రాాంకుకు తకుివకాని
వృతిునిపుణులు.
4. సరీవస్టలు ఉనా యక్షణ సిఫుంది వింగ్ కమాండర్ట్ /కెపెసన్ (నేవీ)/కలాల్ సాాయి రాాంకుకు తగగని
వార్స.
5. ట్ర్నావర్స రూ.100 కోట్ుకు తగగని ప్రయివేటు సంసాలలో నిచేస్టునా వైస్ ప్రెసిడెంట్ హోద్యకు
తగగని వార్స.
6. రాష్ట్ర హైకోర్సస న్యామమూరిు హోద్యలో నిచేస్టునా న్యామమూర్సులు.
ఈ అబార్సిలు సంఫంధిత విశ్వవిద్యాలమం నిఫంధనల మేయకు ఫీజులను
చెలిుంచవలసివుంటుంది.
Departmental Research Committee నియణమం మేయకు ఈ అబారిి పీఠాధితి,
సంఫంధిత బోధన సిఫుంది నిమభ నిఫంధనల మేయకు అడిమషన్ కు సంఫంధిత ధ్రువత్రాలను
సభరిించవలసివుంటుంది.
2.2. to 2.4 నిఫంధనల మేయకు రెండ్య కేట్గిరిల అబార్సిలకు ఎటువంటి అయహత
రీక్షలు అవసయం లేదు.

3. యావేక్షకులకు రిశోధకుల కేటాయింపు:
4.1 విశ్వవిద్యాలమం నిఫంధనల మేయకు పూరిు కాలిక బోధన సిఫుంది మాత్రమే యావేక్షకులుగా
గురిుంపు ఇవవడం జర్సగుతంది. External Supervisor ను అనుభతిలేదు. ఉభమడి
యావేక్షకులను అనుభతించేట్పుిడ్య సంఫంధిత విషమంలో గానీ, ఇతయ శాఖలలో గానీ, అదే
విశ్వవిద్యాలమం లేద్య ఇతయ విశ్వవిద్యాలమం గానీ/సంసాలు యావేక్షకుల అనుభతితో
తీస్టకోవలసివుంటుంది.
4.2 యావేక్షకుల వదద రిశోధకులను కేటాయించే విషమంలో సంఫంధిత శాఖ సిఫాయస్ట మేయకు
రిశోధకుల సంఖాను ఫటిస విషమ నిపుణులైన యావేక్షకులు భరియు రిశోధకుల అబాయిన
మేయకు మౌఖిక రీక్ష తదురి యావేక్షకులను నిమమించడం జర్సగుత్తంది.
4.3. క యావేక్షకులు/Co-Supervisor ప్రొఫెసర్ట్ అయినట్ుయితే వారికి ఎనిమిది (8) భంది
పిహెచ్.డి రిశోధకులను మాత్రమే కేటాయించవలసివుంది. అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ట్ హోద్యలో
యావేక్షకులుగా ఉనా వారికి అర్సగుర్స (6)ని పిహెచ్.డి రిశోధకులను మాత్రమే
కేటాయించవలసివుంది. అసిసెసంట్ ప్రొఫెసర్ట్ హోద్యలో యావేక్షకులుగా ఉనా వారికి నలుగుర్స
(4)ని పిహెచ్.డి రిశోధకులను మాత్రమే కేటాయించవలసివుంది.
4.4. సూర్ట్ న్యాభయరీ కోటాలో రీసర్ట్చ సాిలర్ట్ ను నిఫంధన 3.5 మేయకు క యావేక్షకుడికి అదనపు
సీటు మాత్రమే ఉంటుంది.
4.5. క విదా సంవత్యంలో పిహెచ్.డి అడిమషన్ కమిటీ క యావేక్షకునికి వారికి కేటాయించే
రిశోధకుల సంఖాలో సగంకంటే ఎకుివ భందిని నిమమించరాదు.
4.6. యావేక్షకులకు కేటాయించిన అబారిా వారి ఫంధువు కాకుండా పిహెచ్.డి ప్రవేశ్ కమిటీ
చూస్టకోవాలి.
4.7. యావేక్షకుల వదద ఏవరైన్య విద్యారిా పిహెచ్.డి. సిద్యింత వాాసం సభరిించినపుడ్య గానీ లేద్య
పిహెచ్.డి. విద్యారిా నమోదు యదుద అయినపుడ్య గానీ మాత్రమే యావేక్షకుల వదద ఖాళీ ఏయిడినటుుగా
భావించాలి.
4.8. యావేక్షకుల మార్సి:
4.8.1. సాధయణంగా కసారి కేటాయించి అంగీకాయం పొందిన యావేక్షకుల /ఉభమడి యావేక్షకుల
మార్సి ఉండదు. అయినిటి అసాధయణ రిసిాతిలో అనగా అనుభతించిన యావేక్షకులు/ఉభమడి
యావేక్షకులు భయణిస్ట్రు, లేద్య అన్యర్నగా కాయణాల వలు గానీ ఇతయ దేశ్ఆలకు వెళుడం వలు గానీ 6
మాసాలకు మించి అందుబాటులో లేకపోతే వాసువాలు నిరాిరించ్చకునా తరావత
యావేక్షకుల/ఉభమడి యావేక్షకుల మార్సికు పీఠాధితి అనుభతించవచ్చచ. ఈ విధమైన
యావేక్షకుల/ఉభమడి యావేక్షకుల మార్సి కిసారి మాత్రమే అనుభతించడం జర్సగుత్తంది.

యావేక్షకుల/ఉభమడి యావేక్షకుల మార్సికు సంఫంధించిన వినత్తలు అబారిా నుంచి తగిన
ర్సజువులతో రావలసి ఉంటుంది. అబారిా కొతు యావేక్షకుని వదద క సంవత్యం కాలంపాటు
రిశోధన చేసిన తదురి మాత్రమే సిద్యింత గ్రంథానిా సభరిించవలసివుంటుంది.
4.8.2. విశ్వవిద్యాలమం/సంసాలలో రిశోధన యావేక్షకులు దవీ వియభణ పొందడం గానీ లేద్య వదిలి
వెళళడం జరిగినపుిడ్య వారికి కేటాయించిన అబార్సాలకు వారే యావేక్షణ చేమడానికి
అనుభతించఫడ్యత్తంది.
4.9.

దవీ వియభణ పొందిన యావేక్షకులు: విశ్వవిద్యాలమం నుండి దవీ వియభణ పొందుత్తనా
వార్స సరీవస్టలో చేటిసన రీసర్ట్చ ప్రాజెకుసను చేమడానికి పిహెచ్.డి. అబార్సాలకు దవీ వియభణ
పొందిన అయిదు (5) సంవత్రాల వయకు యావేక్షణ చేమడానికి అనుభతించడం అయింది.
దవీ వియభణ పొందే యావేక్షకుల వదద ఆ సభయానికి నలుగుర్స(4) అబార్సాల కంటే ఎకుివ
భంది ఉండరాదు.

5. కేటాగిరిల వారిగా పిహెచ్.డి రిశోధకులు:
5.1 పూరిుకాలిక పిహెచ్.డి రిశోధకులు:
ఎ) పూరిుకాలంగా నమోదు చేస్టకునా పిహెచ్.డి. రిశోధక విద్యార్సాలు కోర్స్ కాలవావధి మొతుం
పూరిుకాలం రిశోధన చేమావలసివుంలుంది. కేట్గిరి-1 అబార్సాలు పిహెచ్.డి ప్రొగ్రాంలో
ప్రవేశ్ం పొందుతార్న వార్స తినిసరిగా పూరిుకాలిక రిశోధకులు మాత్రమే ని
చేమవలసివుంటుంది.
బి) పిహెచ్.డి. కోర్స్లో పూరిుకాలిక రిశోధకులు ప్రవేశ్ం పొందిన న్యటి నుండి కాల రిమితి
మూడ్య (3) సంవత్రాలు. పీఠాధితి, సంఫంధిత సిఫుంది ఆమోదం మేయకు కోర్స్ వర్సితో
కలిపి అయిదు (5) సంవత్రాలకు మించరాదు.
సి) పూరిుకాలిక విద్యారిా కోర్స్ కాలరిమితిలో ఎలాంటి ఉద్యాగం చేట్సకూడదు. అయితే రిశోధన
కన్ల్ టెనీ్ థకంలో నిచేస్ట్రు ఉద్యాగంగా రిగణించఫడదు.
డి) పూరిుకాలిక విద్యారిాగా చేర్సత్తనా ఉద్యాగి పిహెచ్.డి. లో నమోదు చేస్టకుంటునా తర్సణంలోనే
పిహెచ్.డి. కోర్స్ కాలరిమితి రిమంతం సెలవు భంజూర్స చేస్టునాటుు మజమాని నుంచి
లేఖను సభరిించవలసివుంటుంది.
ఇ) పూరిుకాలిక విద్యార్సాలకు బోజనంతో సహా వసతి హాససల్ లో ఉనా ఖాళీలను ఫటిస గరిషసంగా 5
సంవత్రాలు మాత్రమే సభకూయచడం జర్సగుత్తంది. దీనికి కూడా ప్రతి 6 మాసాలకు కసారి
విద్యారిా ప్రగతి సంతృపిుకయంగా ఉనాదని యావేక్షకుల నుంచి, పీఠాధితి నుంచి నివేదికను చీఫ్
వారెున్ కు సభరిించవలసివుంటుంది.

5.2. అంశ్కాలిక పిహెచ్.డి. రిశోధకులు:
ఎ) పిహెచ్.డి. ప్రవేశానికి అయహత పొంది పూరిుకాలిక రిశోధకులు కానివారిని అంశ్కాలిక
రిశోధకులుగా రిగణించడం జర్సగుత్తంది.
బి) అంశ్కాలిక రిశోధకులకు పీఠాధితి అనుభతి త్రానిా పొంది ప్రవేశ్ం పొందిన ర్నజు నుంచి
కాలరిమితి 5 సంవత్రాలు.
సి) అంశ్కాలిక రిశోధకులు పిహెచ్.డి. కోర్స్లో ప్రవేశ్ం తీస్టకుంటునాపుిడే తభ మజమాని
నుండి అనుభతి త్రానిా సభరిించవలసివుంటుంది.
డి) అంశ్కాలిక రిశోధకులు ప్రవేశ్ం తీస్టకుంటునాపుిడే తినిసరిగా పిహెచ్.డి. కోర్స్లో
తయగత్తలకు హాజయవడానికి వీలుగా కనీసం 6 మాసాల పాటు సెలవు తీస్టకుంటునాటుుగా తభ
అంగీకాయ త్రానిా సెలవు భంజూర్స చేస్టునాటుు మజమాని నుండి అనుభతి త్రానిా కూడా
సభరిించవలసివుంటుంది.
ఇ) అంశాకాలిక రిశోధకులకు హాససల్ వసతి ఉండదు.
ఎఫ్) ఏ అబారిా అయిన పూరిుకాలిక నుంచి అంశ్కాలికానికి కాని లేద్య అంశ్కాలిక నుంచి
పూరిుకాలికానికి కాని తగిన కాయణం ఉనాపుిడ్య పీఠాధితి అనుభతితో మార్సచకోవచ్చచ. ఏ
అబారిా అయిన అలా మారిన వారికి హాససల్ సౌకయాం ఉండదు.
జి) పిహెచ్.డి.లో పూరిుకాలికంగా గానీ, అంశ్కాలికంగా గానీ చేరిన అబారిా కాల రిమితిలోగా ఈ
విశ్వవిద్యాలమం నుంచి గానీ భరే ఇతయ విశ్వవిద్యాలమం నుంచి గానీ ఏ విధమైన
రెగుాలర్ట్/దూయ విదా డిగ్రీ కోర్స్లో చేయకూడదు. అలా చేరిన క్షంలో పిహెచ్.డి. ప్రవేశ్ం యదుద
అవుత్తంది.
6.

పిహెచ్.డి. కోర్స్ వర్ట్ి, ప్రీ-పిహెచ్.డి రీక్ష

6.1 పిహెచ్.డి. లో నమోదు చేస్టకునా కేట్గిరి-1, 2లలో పూరిుకాలిక భరియు అంశ్కాలిక
అబార్సిలు తభ తభ శాఖలలో క సెమిససర్ట్ తయగత్తలకు హాజర్సకావలసివుంటుంది. అయితే
రెగుాలర్ట్ దదతిలో ఎం.ఫిల్ డిగ్రీ పొందిన విద్యార్సాలు సంఫంధిత సబ్జజకుసలో ఎం.ఫిల్. కోర్స్లో
భాగంగా కోర్స్ వర్ట్ి చేసిన క్షంలో పిహెచ్.డి. కోర్స్ వర్ట్ి నుంచి మినహాయింపుకు అర్సహలు.
6.2 పిహెచ్.డి. కోర్స్ వర్ట్ి లో రెండ్య రిశోధన సిద్యింతానికి సంఫంధించిన రెండ్య పేర్సు కొికి
పేర్సకు 60 గంట్లు బోధన ఉంటుంది.
పేర్ట్-1. రిశోధన దిత్తలు (4 క్రెడిట్్): శాఖలోని విద్యార్సాలందిరికి కే విధంగా ఉంటుంది.
ఈ పేర్ట్ కు చెందిన పాఠ్ాప్రణాళిక రిశోధన దిత్తలు, కంపూాట్ర్ట్ అపిుకేషన్్, రిశోధన
నైపుణాాలకు సంఫంధించి ఉంటుంది.

పేర్ట్-2. రిశోధన్యంశ్ం అధామనం (4 క్రెడిట్్): ఈ పాఠ్ా ప్రణాళికలో అయా ప్రతేాక
రిశోధన్యంశాలకు సంఫంధించిన సభకాలీన బవనలు, ధోయణలు, విసుృత అధామనం
ఉంటుంది. ఈ విసుృత అధామనం 5 ప్రతేాక అంశాలకు రిమితమైవుంటుంది.
అబారిా పై రెండ్య పేయులో రీక్ష రాసి ఉతీుయణత పొందవలసివుంటుంది.
6.3 అంశ్కాలిక

/పూరిుకాలిక అబార్సాలకు కనీసం 75% హాజర్స ఉంటేనే ప్రీ-పిహెచ్.డి. రీక్ష

రామడానికి అర్సహలు.
6.4 విశ్వవిద్యాలమంలోని అనిా శాఖలకు కోర్స్ వర్ట్ి, పాఠ్ా ప్రణాళిక, ప్రశ్ా త్రాల నమూన్య కే
విధంగా ఉంటుంది.
6.5 ప్రీ-పిహెచ్.డి. రీక్షలు తెలుగులో

/ఇంగీుషులో/సంసిృతంలో రామవచ్చచ.

6.6 ప్రీ-పిహెచ్.డి. రీక్షలను భరియు మూలాాంకన్యనిా విశ్వవిద్యాలమంలో పిజి కోర్స్ల రీక్ష
భరియు మూలాాంకనంలాగానే నియవహించవలసివుంటుంది.
6.7 వర్ససగా రెండ్య సార్సు నియవహించిన ప్రీ-పిహెచ్.డి. రీక్షలో ఉతీుయణత సాధించని విద్యారిా
పిహెచ్.డి. ప్రవేశ్ం యదుద అవుత్తంది. విద్యారిా పిహెచ్.డి.లో ప్రవేశ్ం పొందిన తరావత
విశ్వవిద్యాలమం నియవహించిన మొదటి, రెండవ ప్రీ-పిహెచ్.డి. రీక్షలకు ఫీజు
చెలిుంచకపోయిన్య లేద్య రీక్ష రామకపోయిన్య పిహెచ్.డి. అడిమషన్ యదుద అవుత్తంది.
7.

ప్రగతి నివేదిక:

7.1 కోర్ట్్ వర్ట్ి, ప్రీ-పిహెచ్.డి. రీక్ష ముగిసిన తరావత ప్రతి విద్యారిా ఆర్స మాసాలకు కసారి ప్రగతి
నివేదికను యావేక్షకులు, శాఖాధితి ద్యవరా పీఠాధితికి సభరిించవలసివుంటుంది. ఈ
నివేదికలో పూయవ రిశోధనల సమీక్ష, స్ట్రకరించిన దతాుంశ్ం, శోధన నైపుణాాలు, రిశోధన
ప్రగతి, రిశోధన్యంశ్ంపై జరిపిన చయచలు, న్యతన ఆవిషికయణలు పొందుయచాలి.
7.2 అబారిా వర్సస రెండ్య అయి సంవత్య ప్రగతి నివేదికలు సభరిించని క్షంలో లేద్య అబారిా చూపిన
ప్రగతి సంతృపిుకయముగా లేని క్షంలో యావేక్షకుడిని సంప్రదించి ప్రవేశానిా యదుద చేమడానికి
రిశోధన కమిటీ పీఠాధితికి సిఫాయస్ట చేమవలసివుంటుంది.
8. రిశోధన సదస్ట్:
పిహెచ్.డి. కోర్స్ కాలరిమితిలోగా శాఖ నియవహించే మూడ్య రిశోధన్య సదస్ట్లలో అబారిా
తన రిశోధనకు సంఫంధించి మూడ్య త్రాలను సభరిించవలసివుంటుంది. మొదటి సదస్ట్
ప్రీ-పిహెచ్.డి. రీక్ష జరిగిన సంవత్యంలోగా ఉంటుంది. మొదటి సదస్ట్ను ‘‘రిశోధన్య
రూకలిన’’ సదస్ట్గా వావహరిసాుర్స. ఇందులో విద్యారిా తన పూయవరిశోధన సమీక్ష,
రిశోధన ప్రణాళికకు సంఫంధించి త్ర సభయిణ చేమవలసివుంటుంది. రెండవ సదస్ట్
‘‘రిశోధన ప్రగతి’’ సదస్ట్గా అబారిా తన రిశోధనలో ప్రగతికి సంఫంధించి త్ర సభయిణ
చేమవలసివుంటుంది. చివరి సదస్ట్ (మూడవ సదస్ట్) ‘‘సిద్యింత వాాస సభయిణ పూయవ

సదస్ట్’’ ఇందులో తన సిద్యింత వాాసానిా సభగ్రంగా వివరించి శ్రోతల సిందనలు,
వాాఖాాన్యలు, సూచనలు సీవకరించి వీనిని సిద్యింత వాాసం త్తది ప్రతిలో చేయచవలసివుంటుంది.
ఈ సదస్ట్ సభయానికి పిహెచ్.డి. సిద్యింత వాాసం ముసాయిద్య ప్రతి సిదదంగా ఉండాలి. ఈ
సదస్ట్ సిద్యింత వాాసం సభరిించడానికి మూడ్య మాసాల ముందు ఉంటుంది. ఈ సదస్ట్
నియవహణను శాఖాధితి /పాఠ్ానిరాణమక భండలి అధాక్షులు /యావేక్షకులు ధ్రువీకరించవలసి
వుంటుంది. ఈ మూడ్య సెమిన్యయు ధ్రువీకయణ త్రాలను సిద్యింత వాాసం సభరిించేట్పుిడ్య
దయఖాస్టుతో జతయచాలి. కొికి సెమిన్యర్ట్ కి భదా ఆర్స (6) నెలల గడ్యవు తినిసరిగా
ఉండాలి.
9.

రిశోధన్యంశ్ం, సిద్యింత వాాసం శీరిికల సవయణ:

9.1 అబారిా ప్రవేశ్ం తీస్టకునా తరావత రిశోధన్యంశ్ం మార్సచకోవడానికి పీఠాధితి

/కేంద్రాధితి

అనుభతించవచ్చచ. విద్యారిా అబాయినను యావేక్షకులు, రిశోధన కమిటీ సిఫాయస్ట
చేమవలసివుంటుంది. అయితే ఇటువంటి సవయణ కసారి మాత్రమే అనుభతించడం
జర్సగుత్తంది. ‘‘రిశోధన ప్రగతి సదస్ట్’’ కంటే ముందుగా రిశోధన్యంశ్ం సవయణ చేమవలసి
వుంటుంది.
9.2

రిశోధన్యంశ్ం సవయణకు నిరాిరిత ర్సస్టమును చెలిుంచవలసివుంటుంది.

10.

కాలరిమితి పొడగింపు:

10.1 పూరిుకాలిక /అంశ్కాలిక పిహెచ్.డి. కోర్స్ కాలరిమితి మూడ్య సంవత్రాలు పూరిు అయిన
తరావత కొికి సంవత్యం చొపుిన రెండ్య పొడిగింపుల (రెండ్య సంవత్రాలు) వయకు
అవకాశ్ం ఉంటుంది. ఏ అబారిా అయిన కాలరిమితి పొడిగింపునకు ఏ సంవత్రానికి ఆ
సంవత్యం కోయవలసివుంటుంది. ఇందుకోసం ఆ విద్యారిా నియంతయ రిశోధనలో నిభగామై
ఉన్యాయని, అతని రిశోధన ప్రగతి సంతృపిుకయంగా ఉందని యావేక్షకులు సిఫాయస్ట చేయాలి.
అంతేగాక గ్రంథాలమం, శాఖ /కేంద్రంలో, హాససల్ లో విద్యారిాకి ఫకాయిలు లేవని సంఫంధిత
అధికార్సలు ధ్రువీకరించాలి. కొి సంవత్యం పొడిగింపునకు విద్యారిా నిరాిరిత ర్సస్టము
చెలిుంచాలి.
10.2 పొడిగింపును కొర్సకునే విద్యారిా లిఖితపూయవకంగా తన అబాయినను, అంతవయకు జరిగిన రిశోధన
ప్రగతి నివేదిక, నిరాిరిత ర్సస్టముతో సహా సభరిించాలి. దీనిని యావేక్షకులు, శాఖాధితి,
పాఠ్ానిరాణమక భండలి అధాక్షులు సిఫాయస్ట చేయాలి. ఈ అబాయిన కాలరిమితి ముగిమడానికి
రెండ్య నెలల ముందే సభరిించాలి. లేని క్షంలో అబాయినను నిరాకరించడం జర్సగుత్తంది.
10.3 పూరిుకాలిక /అంశ్కాలిక పిహెచ్.డి. కోర్స్ పూరిు కాలరిమితి అయిదు సంవత్రాలు (3 ుస్ 2
పొడిగింపులు). గరిషఠ కాలరిమితి 6 సంవత్రాలు ముగిసిన తరావత విద్యారిా పిహెచ్.డి.
సిద్యింత వాాసం ఎటిస రిసిాతిలో ఆమోదించఫడదు.

11.

కనిషఠంగా రిశోధన్య త్రాల ప్రచ్చయణ:

పిహెచ్.డి.అబారిా సిద్యింత వాాసం సభరిించే ముందు ద్యనికి సంఫంధించిన కనీసం రెండ్య
రిశోధన త్రాలను గురిుంపు పొందిన

/ప్రామాణిక రీసర్ట్చ జయాల్్ లో ప్రచ్చరించవలసి

వుంటుంది. ఈ రిశోధన త్రాలను సిద్యింత వాాసంలో అనుఫంధంలో చేయచవలసివుంటుంది.
12.

పిహెచ్.డి. ప్రవేశాల యదుద/నమోదు:

12.1 అబారిా ప్రవేశ్ ఉతుర్సవలో పేర్కినా షయత్తలనిాంటిని సకాలంలో సంతృపిు యచకపోతే పీఠాధితి
వారి ప్రవేశానిా యదుద చేమవచ్చచ.
12.2. యావేక్షకులు గానీ, శాఖాధితి గానీ ఈ క్రింద పేర్కినా కాయణాల వలు సిఫాయస్ట చేస్ట్రు పీఠాధితి
అబారిా ప్రవేశానిా యదుద చేమవచ్చచ.
ఎ) వర్ససగా రెండ్య అయి సంవత్య ప్రగతి నివేదికలోున్య అబారిా రిశోధన్య ప్రగతి సంతృపిుకయంగా
లేనపుిడ్య లేద్య అసలు వర్ససగా రెండ్య నివేదికలు సభరిించనపుిడ్య.
బి) అబారిా తన రిశోధనను నిలిపివేసినపుడ్య లేద్య పీఠాధితి లిఖిత పూయవక అనుభతిలేకుండా
ఉద్యాగానికి దయఖాస్టు చేస్టకునాపుిడ్య లేద్య పీఠాధితి లిఖిత పూయవక అనుభతిలేకుండా
ఉద్యాగానిా చేటిసనపుిడ్య.
సి) అబారిా విశ్వవిద్యాలమం లోలగానీ, వెలులగానీ అనుచిత ప్రవయునకు పాలిడినటుు
ర్సజువుఅయితే విశ్వవిద్యాలమం వారి ప్రవేశానిా యదుద చేమవచ్చచ.
డి) అబారిా రిశోధనలో అక్రభ దిత్తలు, అన్యాయాలకు, గ్రంథచౌరాానికి పాలిడినటుు తెలిసిన
క్షంలో, అిటికే అతని రీక్ష పలితం ప్రకటింఫడినిటికి, రీక్షల నిమంత్రణాధికారి ద్యనిా
నిలిపివేమడం లేద్య యదుద చేమడం చేమవచ్చచ.
13.

పిహెచ్.డి. సిద్యింత వాాసం సభయిణ:

ఎ) పూరిు కాలిక రిశోధకుడ్య ప్రవేశ్ం పొందిన తరావత మూడ్య సంవత్రాలకు, అంశ్కాలిక
రిశోధకుడ్య ప్రవేశ్ం పొందిన న్యలుగు సంవత్రాలకు తభ సిద్యింత వాాసం సభరిించడానికి
అర్సహలు.
బి) నమోదు యద్దదన పూరిుకాలిక, అంశ్కాలిక అబార్సాలు సిద్యింత వాాసం సభరిించడానికి అర్సహలు
కార్స. అయితే, సాసండింగ్ కమిటీ భరియు అకడమిక్స సెనేట్ అనుభతించినట్ుయితే సిద్యింత
వాాసం సభరిించడానికి అర్సహలు.
సి) రీక్షల నిమంత్రణాధికారికి సభరిించే సభమంలో సంఫంధిత సరిసఫికెట్ును

/నో-డ్యాస్ ధ్రువ

త్రాలను విశ్వవిద్యాలమ నిమభనిఫంధనల ప్రకాయం సిద్యింత వాాసంతో పాటు అబారిా
సభరిించవలసివుంటుంది.
డి) యావేక్షకులు సిద్యింత వాాస సారాంశానిా 6 ప్రత్తలు సభరిించాలి. దీనితో పాటు 12 భంది
నిపుణుల జ్ఞబితా (10 ప్రత్తలు)ను ‘‘అతి యహసాం’’ అని రాసిన కవర్ట్ పెటిస పాఠ్ానిరాణమక

భండలి అధాక్షుడికి సిద్యింత వాాసం సభయిణకు 3 నెలల ముందు సభరిించాలి. పాఠ్ానిరాణమక
భండలి అధాక్షులు, భండలి సభ్యాలతో చరిచంచి వారి ఆమోదంతో నిపుణుల పేయును ఖరార్స
చేసాుర్స. సూచించిన 12 భంది నిపుణులలో 9 భంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రాంతేతయలో ఉనా
విద్యా/రిశోధన సంసాల నుంచి ఉండాలి. కొికి సంసా నుంచి కరి కంటే ఎకుివ భంది
సూచించరాదు. నిపుణుల పేయుతో పాటు వారి పూరిు చిర్సన్యమా, ఇ-మెయిల్ ఐ.డి., టెలిఫోన్
నెంఫయును నిరేదశిత ప్రొఫారామలో పొందురాచలి.
ఇ)

పాఠ్ానిరాణమక సంఘం అధాక్షుడ్య ఆమోదించిన 12 భంది నిపుణులునా పేయును సిద్యింత వాాస
సారాంశ్ం 6 ప్రత్తలతో పాటు తదురి చయా కోసం రీక్షల నిమంత్రణాధికారికి 15 ర్నజులోుగా
ంవలసివుంటుంది. ఈ నిపుణుల జ్ఞబితాలో ఈ విశ్వవిద్యాలమం యావేక్షకులుగా గురిుంపు
పొందిన అధాకులు గానీ, అబారిా ఫంధువులు గానీ ఉండకూడదు. నిపుణుల పేర్సు ఆమోదం
పొందిన తరావత 6 నెలలోగా అబారిా సిద్యింత వాాసానిా సభరిించనట్ుయితే, ఆ జ్ఞబితా యద్దద
భర్క కొతు నిపుణుల జ్ఞబితానిా నిమమించవలసివుంటుంది.

14.

పిహెచ్.డి.సిద్యింత వాాసం మూలాాంకనం-ఆమోదం:

ఎ) రిశోధక విద్యారిా సభరిించిన పిహెచ్.డి. సిద్యింత వాాసానిా ఉపాధాక్షుల వార్స ఎంపిక చేసిన
ముగుగర్స రీశీలకులకు (Examiners) ండం జర్సగుత్తంది.
బి) రీక్షల నిమంత్రణాధికారి రీశీలకులకు

(Examiners) తెలిమజేసూు, సిద్యింత వాాస

సారాంశానిా ంపి వారి అనుభతి మేయకు సిద్యింత వాాసానిా సంఫంధిత నమూన్యతో
రీశీలకులకు (Examiners) ండం జర్సగుత్తంది.
సి) రీశీలకుల నుండి మూడ్య (3) రిపోర్ససలు అందిన తదురి వైవా ఒసి జరిడానికి, పిహెచ్.డి.
డిగ్రీ అవార్సు చేమడానికి దిగువ పేర్కినా సూచనలు పాటించవలసివుంటుంది.
(i)

ముగుగర్స నిపుణుల నివేదికలోున్య సిద్యింత వాాసానిా మథాతధంగా ఆమోదించవచ్చచ అనే
సిఫాయస్ట ఉనా క్షంలో మౌఖిక రీక్ష నియవహించవచ్చచ.

(ii) ముగుగరిలో కర్స లేద్య ఇదదర్స సవయణలు సూచించిన క్షంలో సవయణ చేసిన తరావత ఆ
ముగుగరికే భళీు సిద్యింత వాాసం ంవలసివుంటుంది.
(iii) ముగుగరిలో క నిపుణుడ్య తియసిరించిన క్షంలో సిద్యింత వాాసానిా ఆమోదం పొందిన 12
భంది నిపుణులోు భర్కకరికి ండం జర్సగుత్తంది. ఈ నిపుణుడ్య కూడా తియసిరిస్ట్రు పిహెచ్.డి.
డిగ్రీ, ప్రవేశ్ం రెండ్య యదుద అవుత్తంది.
(iv) ఇదదర్స లేద్య మొతుం ముగుగర్స తియసిరించిన క్షంలో పిహెచ్.డి. డిగ్రీ అబారిాకి లభించదు. వారి
పిహెచ్.డి. ప్రవేశ్ం కూడా యదుద అవుత్తంది.
డి) సిద్యింత వాాసం సభరిించిన న్యటి నుంచి మూడ్య నెలలోగా ఏ నిపుణుడి నుంచి అయిన్య నివేదిక
అందని క్షంలో, సిద్యింత వాాసానిా అదే నిపుణుల జ్ఞబితాలోని భర్కకరికి ండం

జర్సగుత్తంది.
ఇ) నిపుణుల సవలి మార్సిలను సూచించిన క్షంలో, ఈ విషయానిా రీక్షల నిమంత్రణాధికారి
మౌఖిక రీక్షకు ముందే యావేక్షకుడికి తెలిమజేయాలి. ఈ సవయణలను సిద్యింత వాాసంలో
చేరిచ, సవరించిన భాగాలను విడిగా పేర్కిని మౌఖిక రీక్ష సభమంలో నిపుణులకు
తెలిమజేమవలసి వుంటుంది.
15.

పిహెచ్.డి. మౌఖిక రీక్ష:

15.1 ముగుగర్స నిపుణుల పిహెచ్.డి. అవార్సుకు సిఫాయస్ట చేసిన మీదటే మౌఖిక రీక్ష
నియవహించఫడ్యత్తంది. రీక్షల నిమంత్రణాధికారి నిపుణుల సంఘంతో సంప్రదించి మౌఖిక రీక్ష
నియవహించవలసిందిగా పాఠ్ా ప్రణాళిక సంఘం అధాక్షుడిని కోర్సతార్స.
15.2 పిహెచ్.డి. మౌఖిక రీక్ష సంఫంధిత శాఖలో నిపుణుల భండలి సభక్షంలో నియవహించ
ఫడ్యత్తంది. ఇందులో ఉండవలి్న అయిదుగుర్స సభ్యాలు.
(ఎ) పాఠ్ాప్రణాళిక సంఘం అధాక్షుడ్య
(బి) శాఖాధితి
(సి) అదే శాఖలో నిచేస్టునా ఇదదర్స గురిుంపు పొందిన యావేక్షకులు (పాఠ్ాప్రణాళిక సంఘం
అధాక్షులు ఎంపిక చేసిన నలుగురిలో ఉపాధాక్షులు ఎంపిక చేసిన ఇదదర్స)
(డి) విద్యారిా రిశోధన యావేక్షకులు. ఇతనే మౌఖిక రీక్షకు సభనవమకయుగా వావహరిసాుర్స.
విశ్వవిద్యాలమం నిమభనిఫంధనల మేయకు బోర్ట్ు ఆఫ్ ఎగజమ్స్ నుండి కరిని ఎంపిక
చేమవచ్చచ.
15.3 మౌఖిక రీక్షల నిపుణుల భండలికి శాఖలో ఎవర్స అర్సహలు లేని క్షంలో, ఫమటి నుండి క
నిపుణుడిని పిలిపించవచ్చచ.
15.4 హౌఖిఖ రీక్ష నియవహణకు నిపుణుల భండలిని ఏయిరిచిన తరావత శాఖధితి రెండ్య సిద్యింత
వాాస ప్రత్తలను తెపిించి మౌఖిక రీక్షకు ముందు చదవడానికి నిపుణులకు అందుబాటులో
ఉంచాలి.
15.5 మౌఖిక రీక్షకు శాఖలోని ఇతయ రిశోధకులు, విద్యార్సాలు, అధాాకులు, ఈ విషమంలో ఆసకిు
ఉనా ఇతర్సలు కూడా హాజర్సకావచ్చచ.
15.6 మౌఖిక రీక్ష నియవహించే నిపుణుల భండలి, పిహెచ్.డి. డిగ్రీ ప్రధానం చేమవచ్చచ లేద్య తగినంత
కారాణాలు చూపుతూ, భర్కసారి మౌఖిక రీక్ష నియవహించాలని కూడా సిఫాయస్ట చేమవచ్చచ.
రెండో దఫా మౌఖిక రీక్షను అదే నిపుణుల భండలి మొదటి మౌఖిక రీక్ష జరిగిన తేది నుంచి
మూడ్య నెలలకు ముందు కాకుండా ఆర్స నెలల కంటే ఆలసాం కాకుండా నియవహించవలసి
వుంటుంది. సంఫంధిత శాఖకు చెందిన పీఠాధితి ఈ రెండో రీక్షలో పాల్గగని తన
అభిప్రాయాలను నేర్సగా ఉపాధాక్షులకు ంపుతార్స.

16.

పిహెచ్.డి. పలితాల ప్రకట్న

16.1. మౌఖిక రీక్ష ముగిసిన తరావత సిద్యింత వాాస నిపుణుల నివేదికలు, మౌఖిక రీక్ష నిరావహకుల
నివేదికలు కలిపి వెంట్నే రీక్షల నిమంత్రణాధికారికి ‘‘యహసాం’’ అని రాసిన కవర్సలో ంపాలి.
16.2 మౌఖిక రీక్ష ముగిసి, అందులో ప్రసాువించిన సవయణలు కూడ చేసిన తరావత, అబారిా రెండ్య
బౌండ్య కాపీలు, 2 సి.డి. రూంలో కాపీలు సభరిించవలసివుంటుంది. ఈ బౌండ్య కాపీలు
అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా విశ్వవిద్యాలమం సాధాయణ గ్రంథాలమంలో క ప్రతి, శాఖ
సెమిన్యర్ట్ గ్రంథాలమంలో భర్న ప్రతి ఉంచాలి. సిద్యింతవాాసం సి.డి. ని పిహెచ్.డి. ప్రకటించిన
30 ర్నజులోుగా న్యాఢిలీులోని యుజిసి కారాాలయానికి ంపాలి. ద్యనిా యుజిసి వార్స ఇన్
ఫిుబినెట్ ద్యవరా అనిా విశ్వవిద్యాలయాలకూ, సంసాలకూ అందుబాటులోకి తీస్టకువసాుర్స. భర్న
సి.డి. ప్రతిని విశ్వవిద్యాలమం వెబ్ సైట్ లో పొందుయచాలి. ఈ విధంగా అబారిా రెండ్య హార్ట్ు
బౌండ్ ప్రత్తలను, రెండ్య సి.డి.లను సభరిించిన అనంతయమే రీక్షల నిమంత్రణాధికారి
పిహెచ్.డి. డిగ్రీని ప్రద్యనం చేస్టునాటుస ప్రకట్న విడ్యదల చేసాుర్స.
గభనిక: ఈ నిమభనిఫంధనలో ఎవైన్య మార్సిలు, చేర్సిలు ఉనాట్ుయితే విశ్వవిద్యాలమంలోని
సాసండింగ్ కమిటీ నియణమం తీస్టకోవలసివుంటుంది.

