ಅಧ್ಯಯನಹಾಂಗ
ಕನ್ನಡ ವಿವವವಿದ್ಹಯಲಯ, ಸಾಂಪಿ
ವಿದ್ಹಯರಣ್ಯ ೫೮೩ ೨೭೬,
ಅಧ್ಯಯನಹಾಂಗದ ಮೂಲಕ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿರು ವಿವಿಧ್ ಕೊೋರ್್ಗಳ ವಿರ
ಕರ.ಷಾಂ.

ಕೊೋರ್್

ಅಧಿ

ಪ್ರವೆೋಶಹಸ್ತೆ

ಅಧ್ಯಯನ್ದ
ವಿಶಯಗಳು

೧.

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೨ + ೩ ೨ ಶಷ

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

(ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ)

ಎಂ.ಎ. ೩ ಶಷ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಕನನಡನನನ ಐಚ್ಛಿಕ

ಷಂಯೋಜಿತ ದವಿ

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ವಿಶಯನ್ಹನಗ ಓದ ಮೂರನ ಶಷಗಳ

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ

ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ. ಅಥಹ ಯಹುದ ೋ
ದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನನಡನನನ ಒಂದನ
ಭಹಶ ಯನ್ಹನಗ ಓದ ಆ ವಿಶಯದಲ್ಲಿ
ವ ೋ.೫೦ಕ್ಕಂತ ಸ ಚ್ನು ಅಂಕಗಳನನನ
ಡ ದರಬ ೋಕನ.
೨.

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೨ + ೩ ೨ ಶಷ

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

(ಮಹಿಳಹ ಅಧಯಯನ)

ಎಂ.ಎ. ೩ ಶಷ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಕನನಡ ಮತನು ಇತರ

ಷಂಯೋಜಿತ ದವಿ

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಮಹನವಿಕ ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ ಶಷಗಳ

ಮಹಿಳಹ ಅಧಯಯನ

ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.
೩.

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೨ + ೩ ೨ ಶಷ

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

ಕನನಡ ಮತನು

(ಕನನಡ ಮತನು ಜಹನದ)

ಎಂ.ಎ. ೩ ಶಷ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಕನನಡನನನ ಐಚ್ಛಿಕ

ಜಹನದ ಅಧಯಯನ

ಷಂಯೋಜಿತ

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ವಿಶಯನ್ಹನಗ ಓದ ಮೂರನ ಶಷಗಳ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿ

ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ. ಅಥಹ ಯಹುದ ೋ
ದವಿಯಲ್ಲಿ ಕನನಡನನನ ಒಂದನ
ಭಹಶ ಯನ್ಹನಗ ಓದ ಆ ವಿಶಯದಲ್ಲಿ
ವ ೋ.೫೦ಕ್ಕಂತ ಸ ಚ್ನು ಅಂಕಗಳನನನ
ಡ ದರಬ ೋಕನ.

೪.

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೨ + ೩ ೨ ಶಷ

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

ಇತಿಸಹಷ ಮತನು

(ಇತಿಸಹಷ ಮತನು

ಎಂ.ಎ. ೩ ಶಷ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ

ುರಹತತವ

ುರಹತತವ) ಷಂಯೋಜಿತ ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಇತಿಸಹಷ/ುರಹತತವ/ ಇತಿಸಹಷ ಮತನು

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿ

ುರಹತತವ/ಪ್ಹಾಚ್ಛೋನ ಇತಿಸಹಷ ಮತನು
ುರಹತತವ ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ ಶಷಗಳ
ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

೫.

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೨ + ೩ ೨ ಶಷ

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

ಷಮಹಜವಹಷರ

(ಷಮಹಜವಹಷರ)

ಎಂ.ಎ. ೩ ಶಷ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಷಮಹಜವಹಷರ

ಷಂಯೋಜಿತ

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ವಿಶಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನ ಶಷಗಳ ದವಿ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿ
೬.

ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಎಂ.ಎ.ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೨ + ೩ ೨ ಶಷ

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

ಗ್ಹಾಮೋಣಹಭಿೃದಿ

(ಗ್ಹಾಮೋಣಹಭಿೃದಿ)

ಎಂ.ಎ. ೩ ಶಷ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ ಶಷಗಳ

ಷಂಯೋಜಿತ

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಎಂ.ಎ. ತಿಾಕ ೂೋದಯಮ

೨ ಶಷ/ ೪

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

ತಿಾಕ ೂೋಧಯಮ ಮತನು

ಮತನು ಷಮೂಸ

ಷ ಮಷಟರ್

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ ಶಷಗಳ

ಷಮೂಸ ಷಂಸನ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿ
೭.

ಷಂಸನ ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ

ದವಿ
೮.

ಎಂ.ಮೂಯಜಿಕ್

೨ ಶಷ/ ೪

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

ಷಂಗೋತ

(ಹಿಂದೂಷಹುನಿ)

ಷ ಮಷಟರ್

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಬಿ.ಮೂಯಜಿಕ್ ಅಥಹ

(ಹಿಂದೂಷಹುನಿ)

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿ

ಬಿ.ಎ. ಮೂಯಜಿಕ್ ಮೂರನ ಶಷಗಳ ದವಿ
ಡ ದರಬ ೋಕನ ಅಥಹ ಯಹುದ ೋ
ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದ ಮೂರನ
ಶಷಗಳ ದವಿಯಂದಗ್ ಕನ್ಹಷಟಕ ಪ್ರಾಢ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯನ ನಡ ಷನ
ಸೋನಿಯರ್ಗ್ ಾೋಡ್ (ಗ್ಹಯನ) ರೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ
ಉತಿುೋಣಷರಹಗರಬ ೋಕನ.

೯.

ಎಂ.ವಿ.ಎ. (ಚ್ಛತಾಕಲ )

೨ ಶಷ/ ೪

ಯಹುದ ೋ ಅಂಗೋಕೃತ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿ

ಷ ಮಷಟರ್

ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ
ಬಿ.ಎಫ್.ಎ/ಬಿ.ವಿ.ಎ./ಬಿ.ಎ. ಫ ೈನ್ ಆರ್ಟಷ
ಮೂರನ ಶಷಗಳ ದವಿ ಅಥಹ
ತತಸಮಹನ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ದೃವಯಕಲ (ಚ್ಛತಾಕಲ )

ಕರ.ಷಾಂ. ಕೊೋರ್್

ಅಧಿ

ಪ್ರವೆೋಶಹಸ್ತೆ

ಅಧ್ಯಯನ್ದ
ವಿಶಯಗಳು

೧.

ಬಿ.ಮೂಯಜಿಕ್

೩ ಶಷ

ಪಿ.ಯನ.ಸ. ಅಥಹ ತತಸಮಹನ ಕ ೂೋರ್ಸಷ

ಷಂಗೋತ
(ಹಿಂದೂಷಹುನಿ)

೨.

ಕನನಡ ಭಹಶಹಧಯಯನ

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ಕನನಡ ಭಹಶಹಧಯಯನ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೩.

ದಹಾವಿಡ ಭಹಶಹ ವಿಜ್ಞಹನ

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ದಹಾವಿಡ ಭಹಶಹ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ವಿಜ್ಞಹನ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ಸಷುಾತಿವಹಷರ

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೪.

ಸಷುಾತಿವಹಷರ

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೫.

ಭಹಶಹಂತರ

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ಭಹಶಹಂತರ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೬.

ಜಹನದ ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

೧ ಶಷ

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೭.

ಮಹನವಹಷರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ಜಹನದ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.
೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ಮಹನವಹಷರ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೮.

ಬನಡಕಟನಟ ಅಧಯಯನ

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ಬನಡಕಟನಟ ಅಧಯಯನ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೯.

ವಹಷನವಹಷರ

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ವಹಷನವಹಷರ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೧೦.

ತಿಾಕ ೂೋದಯಮ

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ

ಅಂಗೋಕೃತ ವಿವವವಿದಹಯಲಯದಂದ ಮೂರನ

ತಿಾಕ ೂೋಧಯಮ

ಶಷಗಳ ಯಹುದ ೋ ದವಿ ಡ ದರಬ ೋಕನ.

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ
೧೧.

ನ್ಹಟಕ ಕಲ ಡಿಪ್ಲಿಮಹ

೧ ಶಷ

ಪಿ.ಯನ.ಸ. ತ ೋಗಷಡ ಸ ೂಂದರಬ ೋಕನ.

ನ್ಹಟಕ ಕಲ

೧೨.

ಂಚಹಯತ್ ರಹಜ್

೧ ಶಷ

ಪಿ.ಯನ.ಸ. ತ ೋಗಷಡ ಸ ೂಂದರಬ ೋಕನ.

ಂಚಹಯತ್ ರಹಜ್

ಡಿಪ್ಲಿಮಹ

ಚ್ನನ್ಹಯಿತ ಾತಿನಿಧಿಗಳು ಮತನು ಷಕಹಷರ
ಷ ೋ ಷಲ್ಲಿಷನತಿುರನರನ
ಎರ್ಸ.ಎರ್ಸ.ಎಲ್.ಸ. ಉತಿುೋಣಷರಹಗರಬ ೋಕನ.

೧೩.

ಎಂ.ಫಿಲ್.

೧ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿಯಲ್ಲಿ ವ ೋ.೫೫%

ಅಧಯಯನ ವಿಭಹಗಗಳು

ಅಂಕಗಳನನನ ಡ ದನ ತ ೋಗಷಡ

ಭಹಶಹ ನಿಕಹಯ

ಸ ೂಂದರಬ ೋಕನ. (.ಜಹ, .ಂ., ಾ-೧,

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಕನನಡ

ವ ೋ. ೫೦% ಅಂಕಗಳನನನ ಡ ದನ ತ ೋಗಷಡ

ಭಹಶಹಧಯಯನ

ಸ ೂಂದರಬ ೋಕನ.)

ದಹಾವಿಡ ಷಂಷೃತಿ
ಅಧಯಯನ
ಭಹಶಹಂತರ
ಅಧಯಯನ
ಸಷುಾತಿವಹಷರ
ಅಧಯಯನ ಮಹಿಳಹ
ಅಧಯಯನ
ಷಮಹಜವಿಜ್ಞಹನಗಳ
ನಿಕಹಯ ಚ್ರತ ಾ
ಪ್ಹಾಚ್ಛೋನ ಇತಿಸಹಷ
ಮತನು ುರಹತತವ
ಅಧಯಯನ
ವಹಷನವಹಷರ
ಬನಡಕಟನಟ ಅಧಯಯನ
ಅಭಿೃದಿ ಅಧಯಯನ
ಮಹನವಹಷರ
ಜಹನದ ಅಧಯಯನ

ಕರ.ಷಾಂ. ಕೊೋರ್್

ಅಧಿ

ಪ್ರವೆೋಶಹಸ್ತೆ

ಅಧ್ಯಯನ್ದ
ವಿಶಯಗಳು

೧.

ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

೩ ರಂದ ೫ ಶಷ

ಷಹನತಕ ೂೋತುರ ದವಿಯಲ್ಲಿ ವ ೋ.೫೫%

ಅಧಯಯನ ವಿಭಹಗಗಳು

(ಈuಟಟ ಖಿime) ೩

ಅಂಕಗಳನನನ ಡ ದನ ತ ೋಗಷಡ

ಭಹಶಹ ನಿಕಹಯ

ರಂದ ೬ ಶಷ

ಸ ೂಂದರಬ ೋಕನ. (.ಜಹ, .ಂ., ಾ-೧,

ಕನನಡ ಷಹಹಿತಯ ಕನನಡ

(Pಚ್ಛಡಿಣ ಖಿime)

ವ ೋ. ೫೦% ಅಂಕಗಳನನನ ಡ ದನ ತ ೋಗಷಡ

ಭಹಶಹಧಯಯನ

ಸ ೂಂದರಬ ೋಕನ.)

ದಹಾವಿಡ ಷಂಷೃತಿ
ಅಧಯಯನ
ಭಹಶಹಂತರ
ಅಧಯಯನ
ಸಷುಾತಿವಹಷರ
ಅಧಯಯನ ಮಹಿಳಹ
ಅಧಯಯನ
ಅಂತಹರಹಷ್ಟ್ರೋಯ
ಚ್ನ ಅಧಯಯನ
ಕ ೋಂದಾ,
ಕೂಡಲಷಂಗಮ
ಕನ ಂು ಕನನಡ
ಅಧಯಯನ ಕ ೋಂದಾ,
ಕನಪಳಿಿ
ಷಮಹಜವಿಜ್ಞಹನಗಳ
ನಿಕಹಯ ಚ್ರತ ಾ
ಪ್ಹಾಚ್ಛೋನ ಇತಿಸಹಷ
ಮತನು ುರಹತತವ
ಅಧಯಯನ
ವಹಷನವಹಷರ
ಬನಡಕಟನಟ ಅಧಯಯನ
ಅಭಿೃದಿ ಅಧಯಯನ
ಮಹನವಹಷರ
ಜಹನದ ಅಧಯಯನ
ಲಲ್ಲತಕಲ ಗಳ ನಿಕಹಯ
ದೃವಯಕಲ

ಷಂಗೋತ

ಮತನು ನೃತಯ
೨.

ಡಿ.ಲ್ಲರ್ಟ.

೨ ಶಷ

ಕನ್ಹಷಟಕ ನ್ಹಡನ, ಷಂಷೃತಿ, ಭಹಶ , ಕಲ ,

ನಿಕಹಯಗಳು ಭಹಶಹ

ವಿಜ್ಞಹನ, ಅಭಿೃದಿ, ಷಮಹಜ, ಚ್ರತ ಾ

ನಿಕಹಯ

ಕನರತಂತ ಅಧಯಯನಗಳನನನ ಕನನಡ

ಷಮಹಜವಿಜ್ಞಹನಗಳ

ವಿವವವಿದಹಯಲಯು ಪ್ಲಾೋತಹಸಹಿಷನತುದ .

ನಿಕಹಯ

ಔಚಹರಕ ವ ೈಕ್ಷಣಿಕ ದವಿಗಳನನನ

ಲಲ್ಲತಕಲ ಗಳ ನಿಕಹಯ

ಡ ಯದದದರೂ, ಷಂಬಂಧಿಸದ ಕ್ಷ ೋತಾದಲ್ಲಿ

ವಿಜ್ಞಹನಗಳ ನಿಕಹಯ

ವಿವ ೋಶ ತಿಳುಳಿಕ / ಅನನಭುಳಿರಗ್
ವಿವವವಿದಹಯಲಯು ಡಿ.ಲ್ಲರ್ಟ. ಅಧಯಯನಕ ಕ
ಾ ೋವ ನಿೋಡನತುದ . ೪೫ ಶಷಕ್ಕಂತ
ಮೋಲಪಟಟರನ ಡಿ.ಲ್ಲರ್ಟ. ಅಧಯಯನಕ ಕ ಅಜಿಷ
ಷಲ್ಲಿಷಲನ ಅಕಹವವಿರನತುದ .

