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క్షేత్రయ్య పదాలు   పూర్తి కాలిక కోరసు   పది షంఴత్ుర్ాల ఴయషుు నండి 
ఉండాలి. 

(షంగీత్ం)  

 

కళాపరవేశిక   2 షంఴత్ుర్ాలు   5 0  తెలుగు, ఇంగీీశు భాశలలీ  పర్తజ్ఞా నం, 

కూచిపూడి నృత్యం  సాయంకాలం కోరసు   షంబంధిత్ విశయంలల అభిరసచి 

కలిగతఉండాలి. 

 

8. పరవేశ పద్ధతి 

 

1. పూర్తికాలిక (రె్గుులర్) ప్రొగ్రంలలల పరవేవం నమితి్ం పరవేవ పరీ్క్ష నరవహ ంచడం జ్రసగుత్ుంది. ఈ  

పరవేవ పరీ్క్షలల 100 మారసులకు బహుళ ఐచ్చిక ప్రశ్నలు  (Multiple choice)  పరీ్క్ష ఉంట ంది. 
కానీ పరదరశనా కళల ప్రొగ్రంలలల (అంటే లలిత్కళాీఠంలలని ప్రొగ్రం లలల) పరవేవ పరీ్క్ష 

సిదాధ ంతానకి 50 మారసులు, ప్రాయోగతకానకి    50 మారసులతో ఉంట ంది. 
2. నరీీ్త్ సీటీ షంఖ్ు కంట ే త్కుుఴ దరఖ్ాషుి లు ఴచిిన ప్రొగ్రంలకు పరవేవ పరీ్క్ష లేకుండాన ే

మార్కుల  
     ప్రతిపాదిక ఆధారంగా పరవేవం కలించడం జ్రసగుత్ుంది.  
3. సాయంకాలం ప్రొగ్రంలననంటికీ మౌఖిక పరీ్క్ష దావర్ా పరవేవం కలించడం జ్రసగుత్ుంద.ి 

4. పరవేవ పరీ్క్షలల ఴచిిన మారసుల ఆధారంగా పరవేశాలు జ్రసగుతాయి. అనన ప్రొగ్రంలలల 
పరవేశానకి కనీషం 36 శాత్ం (ఎస్ .సి./ఎస్ .టి./వికలంగ అభ్యర్కులకు 15 శాతం ) మారసులు 
ప్ ందిన అభ్ురసు లు అరసు లు. పరదరశన కళల ప్రొగ్రంలలల సిదాధ ంత్ం, ప్రాయోగతకం పరీ్క్షలలీ  
విడివిడిగా కనీష నరీీ్త్ అరుత్ మారసులు 18+18 (ఎస్ .సి./ఎస్ .టి./వికలంగ అభ్యర్కులకు 
7.5+7.5) పందిన వారే్ పరవేశానకి అరసు లఴుతారస.  

5. సాయంకాలం ప్రొగ్రం లలల పదిహేను మంది కంట ే త్కుుఴమంది అభ్ురసు లు దరఖ్ాషుి  

చేషుకొననటీయితే ఆ ప్రొగ్రం నరవహ ంచడం వీలుపడదు. దరఖాస్తు ర్కస్తము వాపస్త ఇవ్వబడదు.  
6. ఏ వివవవిదాులయం నుంచెైనా ఒక ప్రొగ్రం పూర్తి చేసిన వార్క తిర్తగత అదే ప్రొగ్రంలల పరవేశానకి 

అరసు లుకార్క.  

 

 

 

 

9. ద్రఖాస్తు  చేస్తకునే పద్ధతి 
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 2022-23 విద్యా సంవత్సరానికి విశ్వవిద్యాలయం నిరవహంచే బి .ఎఫ్.ఎ:-శిలపం/చిత్రలేఖనం/ప్రంట్ 
మేకింగ్, ఎం.వి.ఏ:-శిలపం/చిత్రలేఖనం/ప్రంట్ మేకింగ్ , బ్యయచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్ ప్రొడెక్ట్, బ్యయచులర్ ఆఫ్ 
డిజైన్ ఇన్ ఇంటీరియర్, బ్యయచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ఇన్ విజ్యయవ్ల్ కమ్యయనికేషన్, బ్యయచులర్ ఆఫ్ లైబ్రరరీ సైన్్,  
ఎం.ఏ. హిస్్రి, కలిర్ & టూరిజం, ఎం.ఏ. అనువర్తిత్ భాషాశాస్త్రం , ఎం.ఏ. కమ్యానికేషన్ & జరనలిజం, 
ఎం.ఏ. జ్యాతిషం, ఎం.ఏ కరాాటక సంగీత్ం , (గాత్రం/మృదంగం/వీణ/ వయోలిన్),  ఎం.పి.ఏ.కూచిపూడి 
నృత్ాం/ఆంధ్రనాటాం, ఎం.పి.ఏ. రంగసీల కళలు , ఎం.పి.ఎ.జానద కళలు , ఎం.ఏ.తెలుగు (హైదరాబాదు, 
రాజమండ్రి ప్రంగణం ), ఎం.ఏ.చర్తత్ర, పురావస్తి శాస్త్రం (శ్రీశైలం ప్రంగణం ), ఎం.పి.ఏ. కూచిపూడి నృత్ాం 
(కూచిపూడి ప్రంగణం), వివిధ పి.జి.డిపొ్లమా, డిప్లొమా, సరి్తఫికెట్ ప్రొగ్రంలలో ప్రవేశ్ం కోసం ఆన్ లైన్ ద్యవరా 
అభ్ారీ్థల నుంచి దరఖాస్తిలు కోరడమంది . పూర్తి వివరాలను ఈ వెబ్ సైటొలో ఉంచడమంది . 
www.teluguuniversity & www.pstucet.org  ఈ వెబ్ సైట్ ద్వవరా దరఖాస్తిలను సమర్తపంచాలి.  
                                                   

పరవేశ పరీక్షా కేందార లు 
 

హ ైదర్ాబాద్, వ్రంగల్, ర్ాజ్మండిర, శ్రశీ ైలం, కూచిపూడిలలీ న ప్ టిి  శ్రరీ్ాములు తెలుగు 
వివవవిదాులయం ఆయా ప్రంగణాలలోని ప్రొగ్రంలకు పరవేవ పరీ్క్షలను నరవహ ంచడం జ్రసగుత్ుంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 2022-23 విద్యా సం. ఫీజుల వివరాలు  

http://www.teluguuniversity/
http://www.pstucet.org/

