ఎం.ఫిల్. నియమ నిబంధనలు
యు.జి.సి. రెగ్యులేషన్స్ - 2016 ఆధారంగా ఎం.ఫిల్. కోర్స్కు సంబంధించి రూపొందించిన విధివిధానాలు.
1. సంబంధిత ఎం.ఎ. లో 55 శాతం (ఎస్.సి., ఎస్.టి. అభ్ుర్సులకు 50 శాతం) మార్సులతో ప్రవేశ రీక్ష ద్వారా ఎం.ఫిల్.
కోర్స్లో చేరవచ్చు. ప్రవేశ / అరహత రీక్షలో ఒపెన్స మరియు బి.సి. అభ్ుర్సులకు

50 శాతం (ఎస్.సి., ఎస్.టి. ,

వికలాంగ్యలకు విద్వుర్సులకు 40 శాతం) మార్సులు పొందిన అభ్ుర్సులు ఎం.ఫిల్ కోర్స్లో ప్రవేశానికి అర్సహలు.
2. ముందుగా నిరణయించిన ఎం.ఫిల్. సీట్ల సంఖ్ును మాత్రమే నింపాలి. రువేక్షకుల స్పషలైజేషన్స, విద్వుర్సుల
రిశోధనాసకిి, రువేక్షకుల వద్ద అందుబాటులో ఉనన సీట్ల సంఖ్ు ఆధారంగా, ద్ధతి ప్రకారం విద్వుర్సులను
రువేక్షకులకు కేటాయించవలసి ఉంటుంది.
3. ఎం.ఫిల్. కోర్స్కు ఒక సంవత్రం కాల రిమితిని పాటించవలసి ఉంటుంది. ఈ కాలరిమితి ద్వటిన విద్వురిుని
రెగ్యులర విద్వురిుగా లెకిుంచనవసరం లేదు. ఆ సీటుకు సంబంధించి రావేక్షకుల వద్ద ఖాళీ ఏరడినటుల భావించవచ్చు.
4. ఎం.ఫిల్. కోర్స్లో ప్రవేశం పొందిన విద్వుర్సులకు రిశోధకవ్యుసం సమరించడానికి కాలరిమితి న్ననండు న్నలలు. ఈ
కాల రిమితిలో రిశోధకవ్యుసం సమరించడానికి సిద్ధంగా ఉనన విద్వుర్సులు కాల రిమితికి ఒక న్నల ముందుగానే
రిశోధకవ్యుసం సమరించవచ్చు. దీనివలల విద్వుర్సులకు తదురి సంవత్రం ఫీజు చెలిలంచవలసిన అవసరం ఉండదు.
5.

అనివ్యరు కారణాల వలల నిర్దదశించిన న్ననండు న్నలల కాలంలో రిశోధకవ్యుసం సమరించలేని విద్వుర్సులు అభ్ురిుంచిన
పిద్ రువేక్షకులు, శాఖాధితి/కేంద్రాధితి, పీఠాధితి ఆమోద్ంతో రిశోధకవ్యుసం సమరించడానికి ఆర్స
మాసాల చొప్పన రెండు రాుయాలు గడువు పొడిగించవచ్చు. అయితే పొడిగించిన కాలానికి ఫీజు చెలిలంచవలసి
ఉంటుంది. పొడిగించిన కాలంలో సద్ర్స విద్వురిుని అంశకాలిక విద్వురిుగా రిగణించడం జర్సగ్యతుంది.

6. పైన పేర్కుననటులగా రిశోధకవ్యుసం సమరించడానికి ఆర్స మాసాల చొప్పన రెండు రాుయాలు గడువు
పొడిగించినటికీ రిశోధక వ్యుసం సమరించని ఎం.ఫిల్. విద్వుర్సులు ఆ వెనువెంట్నే రెండు సంవత్రాల లోప్ప రీరిజిస్ట్రేషన్సకు అభ్ురిుంచాలి. అటువంటి వ్యరి ద్రఖాస్తిల

ను రువేక్షకులు,

T.A.C. (Thesis Advisory

Committee) ధ్రువీకరించి సిఫారస్త చేసిన క్షంలో తదురి చరు తీస్తకోవడం జర్సగ్యతుంది. వీర్స రీ-రిజిస్ట్రేషన్స, ఆ
యా సంవత్రాల ట్యుషన్స ఫీజులు విశావిద్వులయానికి చెలిలంచాలి. ఆ కాల రిమితి ద్వటిన పిద్ వచేు ద్రఖాస్తిలను
ఎటిి రిసిుతుల లోనూ అనుమతించడం జరగదు. రీ-రిజిస్ట్రేషన్స పొందిన కాలం నుంచి ఒకు సంవత్రం లోప్పగా
రిశోధకవ్యుసం సమరించాలి.

7. అందుబాటులో ఉనన రువేక్షకుల సంఖ్ు ఆధారంగా ప్రతి సంవత్రం ముందుగానే ఎం.ఫిల్. విద్వుర్సుల సంఖ్ును
విశావిద్వులయం నిరణయించ్చకోవ్యలి. ఎం.ఫిల్. సీట్ల సంఖ్ును ముందుగానే నిరణయించి విశావిద్వులయం వెబసైట
ద్వారా, త్రికా ప్రకట్న ద్వారా వెలలడించాలి. అందుబాటులో ఉనన ఎం.ఫిల్. సీట్ల సంఖ్ును విసిృతంగా ప్రచారం చేసి
రెగ్యులరగా ప్రవేశాలు కలించాలి.
8. ఎం.ఫిల్. ప్రవేశాలలో రాష్ట్రప్రభుతా రిజర్దాషన్స విధానానిన పాటించాలి.
9. ఎం.ఫిల్. కోర్స్కు ఒక స్పమిసిర కోర్ వరు ఉంటుంది.
10. ఎం.ఫిల్. విద్వుర్సులు కోర్స్లో చేరిన తేదీ నుంచి ఆర్స మాసాల లోప్ప పారి-1 రీక్ష రాయవలసి ఉంటుంది.
11. ఎం.ఫిల్. పారట - 1 రీక్షకు ఏ విద్వురిు అయినా ఫీజు చెలిలంచి అనివ్యరు కారణాల వలల రీక్షకు హాజర్స కానట్లయితే
లేద్వ ఫెయిల్ అయినట్లయితే ఆ తర్సవ్యతి విద్వుసంవత్రంలో నిరాహించే పారట - 1 రీక్షకు ఒకుసారి మాత్రమే
అనుమతించడమవుతుంది. అలా అనుమతించిన రెండవ విద్వు సంవత్రానికి వీర్స ట్యుషన్స ఫీజు, రీక్ష ఫీజు
చెలిలంచవలసి ఉంటుంది.
12. ఎం.ఫిల్. కోర్స్ పాఠాుంశాలోల విధిగా ఈ కింది నాలుగ్య అంశాలు ఉండాలి. అంటే అవసరమైన క్షంలో
తద్నుగ్యణంగా ఇప్పడునన సిలబస్ని సవరించ్చకోవ్యలి. ఇందులోని మొద్టి మూడు అంశాలు పేర - 1 లోనూ,
నాలుగవ అంశం పేర - 3 లోనూ చేరువలసి ఉంటుంది.
అ) రిశోధన ద్ధతులు
ఆ) రిమాణాతమక (కాాంటిటేటివ్) విశ్లలషణ
ఇ) కంప్యుట్రల అనువరినం
ఈ) ప్యరా రిశోధనల సమీక్ష
13. రిశోధకవ్యుస రచనలో ముందుకు సాగటానికి పారి-1 రీక్షలో కనీసం 5

5 శాతం మార్సులు పొంద్వలి.

14. క్రెడిట సిసిమ ప్రవేశపెటిిన తరాాత ఎం.ఫిల్. కోర్స్ చేస్తినన విద్వుర్సులు ఇతర విశావిద్వులయాలు/ విద్వుసంసులలో
లేద్వ మన విశావిద్వులయంలోని సోద్ర శాఖ్లలో అవసరం మేరకు, మాతృశాఖ్ అనుమతితో కోర్స్వర్సు చెయువచ్చు
15. ఎం.ఫిల్. కోర్స్లో చేరిన విద్వుర్సులు వ్యరి రువేక్షకులతో ఎలలప్పడు సత్ంబంధాలు కలిగి ఉండాలి.

16. ఈ కింది రిసిుతులోల ఎం.ఫిల్. కోర్స్లో ప్రవేశం రద్దవుతుంది.
అ) విద్వురిు తన ప్రవేశానిన రదుద చేస్తకునేందుకు ద్రఖాస్తి చేస్తకుననప్పడు
ఆ) విద్వురిు కోర్స్లో శ్రద్ధ వహించక ఎటువంటి అభివృదిధ చూపించనప్పడు
ఇ) రువేక్షకుల అనుమతి లేకుండా కోర్స్ మానివేసినప్పడు
ఈ) అనుమతి పొంద్కుండా ఉద్యుగం చేస్తిననప్పడు
ఉ) గడువు లోల రిశోధకవ్యుసం సమరించలేక పోయినప్పడు
ఊ) విద్వురిు ప్రవరిన విశావిద్వులయ నియమ నిబంధనల మేరకు లేనప్పడు
ఎ) పారట - 1 రీక్ష నిరీణత గడువు లోల ఉతీిర్సణలు కానప్పడు
17. ఎం.ఫిల్. విద్వుర్సులు రిశోధకవ్యుసం సమరించడానికి ముందు

ముసాయిద్వ రిశోధకవ్యుసానిన తయార్స చేసి

T.A.C., ఆయా శాఖ్ల అధాుకులు, రిశోధక విద్వుర్సుల సమక్షంలో ద్వనిపై స్పమినార ఇవ్యాలి. ద్వనిపై చరుజరిగి ,
అందులో వచిున సలహాలు, సూచనల ఆధారంగా రువేక్షకుడు అనుమతించిన మార్సలు, చేర్సలతో రిశోధకవ్యుసం
శుద్ధప్రతిని తయార్స చేయాలి.
18. ఎం.ఫిల్. రిశోధకవ్యుసం 100 పేజీలకు

(ద్వలకు) తకుువకాకుండా ఉండాలి. ప్రతి విద్వురిు తన రిశోధకవ్యుసం

ఎ4 సైజులో నాలుగ్య ప్రతులు రిశోధక గ్రంథాలు ప్రచ్చరించే ప్రామాణిక ద్ధతిలో డి.టి.పి. చేయించి INFLIBNET
Co-Ordinator (శోధ్ గంగా ప్రాజెకుి) వ్యర్స రిశీలించి, ధ్రువీకరణ త్రం ఇచిున తర్సవ్యత మాత్రమే గ్రంథానిన
సమరించాలి. రిశోధకవ్యుసం సమరించేట్ప్పడే రిశోధకవ్యుసంతో పాటు ఒక సాఫ్టకాపీ (సి.డి.)ని కూడా
విశావిద్వులయానికి సమరించాలి.
19. రిశోధకవ్యుసం మొతింగా గానీ, ద్వనిలో కొనిన భాగాలు గానీ మర్ద ఇతర డిగ్రీల కోసం గానీ, డిపొలమాల కోసం గానీ
సమరించి ఉండకూడదు.
20. రిశోధకవ్యుసం తెలుగ్యలో గానీ, ఇంగ్లలషులో గానీ ఉండవచ్చు. సంసుృత శాఖ్ విద్వుర్సులవి సంసుృతంలో కూడా
ఉండవచ్చు.

21. రిశోధకవ్యుసం సమరించే సమయంలో పీఠం నిర్దదశించే ధ్రువత్రాలతో పాటు విశావిద్వులయానికి చెలిలంచవలసిన
ఫీజులనీన చెలిలంచినటుల, గ్రంథాలయానికి గానీ, హాసిల్కు గానీ ఎటువంటి బకాయిలు లేనటుల ధ్రువీకరణ త్రం విధిగా
సమరించాలి.
22. ఎం.ఫిల్. రిశోధకవ్యుసానిన రువేక్షకుడు , ఒకర్స బయటి నిప్పణుడు మదింప్ప (ఎవ్యలుుయేట) చెయాులి.
23. ఎం.ఫిల్. రిశోధకవ్యుసాలపై నిప్పణుల నుంచి సానుకూలమైన నివేదికలు అందిన వెంట్నే విద్వుర్సులకు ఓపెన్స వైవ్య
నిరాహించవలసి ఉంటుంది.
24. ఎం.ఫిల్. డిగ్రీ అవ్యరడయిన తరాాత డిగ్రీ సరిిఫికెటతో పాటు

“యు.జి.సి. రెగ్యులేషన్సస్ - 20 16” లో పేర్కునన

మారగద్రశక సూత్రాలను అనుసరించి డిగ్రీలు ఇస్తిననటులగా ప్రొవిజనల్ సరిిఫికెట లో పేర్కునవలసి వుంటుంది.
25. ఇన్సఫిలబన్నట వెబసైటలో పెట్ిడానికి వీలుగా రిశోధకవ్యుసం సాఫ్టకాపీని విశావిద్వులయం టాి ప్రద్వనం చేసిన 30
రోజులలోగా విశావిద్వులయాల గ్రాంట్ల సంఘానికి విశావిద్వులయం సమరించాలి.

గమనిక:
1.

2017-18, 2018-19 విద్వు సంవత్రాలకు ఎం.ఫిల్ కోర్స్ ప్రవేశ ప్రకట్న జారీ
చేయడానికి ఆమోదిసూి, తెలంగాణ ప్రభుతాం జారీ చేసిన నియమ నిబంధనల ప్రకారం
NET/SLET/JRF కలిగివునన వ్యరికి సీటుల కేటాయించిన తదురి మాత్రమే మిగిలిన వ్యరికి
ప్రవేశ రీక్ష నిరాహించాలని, తీరామనించడమైనది. ప్రవేశ ప్రకట్న యునివరి్టి వెబ సైట
ద్వారా ప్రవేశాలు ఆయా శాఖ్ల వ్యర్స నిరాహిసాిర్స. అపిలకేషన్స ఫారమ ను వెబ సైట లు
pstucet.org & teluguuniversity.ac.in నుంచి డౌన్స లోడ్ చేస్తకోవచ్చు.
NET/SLET/JRF ఉనన వ్యరిని కెట్గిరి-‘ఎ’గా భావించాలని, మిగతా వ్యరిని కెట్గిరి-‘బి’గా

భావించి, వ్యరికి ప్రవేశ రీక్ష

25 మార్సులకు ( Research Methodology & core

subject, Time: 1 Hour)

25 మార్సులు UGC మారగనిర్దదశాలను అనుసరించి అంటే

P.G.Level (Max. 10 Marks – 70% and above : 10 Marks, 60% and upto
less than 70% : 08 Marks, 50% and upto less than 60% : 06 Marks),
Research Exposure (Max. 10 Marks – Project fellow(in sponsored
Research Projects) : 03 marks per year of experience, Research
Publications (as on the last date of application) : 01 mark per paper),
Research

Proposal

&

Interview

Performance

(Max.

5

Marks)

రిగణించాలని) సాిండింగ్ కమిటీ తీరామనించడమైనది.
2. 2017-18 విద్వు సం. ఎం.ఫిల్ కోర్స్కు ద్రఖాస్తి చేస్తకునే అభ్ుర్సులు, 2016-17 విద్వు
సం. మరియు అంతకంటే ముందు పి.జి.కోర్స్లో ఉతీిర్సణలైన వ్యర్స మాత్రమే అర్సహలు.
3.

2018-19 విద్వు సం. ఎం.ఫిల్ కోర్స్కు ద్రఖాస్తి చేస్తకునే అభ్ుర్సులు, 2018-19 విద్వు సం.
మరియు అంతకంటే ముందు పి.జి.కోర్స్లో ఉతీిర్సణలైన వ్యర్స మాత్రమే అర్సహలు.

