ದಿನ ಾಂಕ: 20/06/2015

KSU/01/Ph.D/2015-16

ಪಿಎಚ್. ಡಿ (ವಿದ್ ಾವ ರಿಧಿ) ಹ ಗೂ ಎಾಂ . ಫಿಲ್ (ವಿಶಿಷ್ ಾಚ ರ್ಯ)
ಪದವಿಗಳ ಪರವೇಶ ಪರಿೇಕ್ಷೆರ್ ಪ ಠ್ಾಕರಮ
ಸ ಮ ನ್ಾ (ವೇದ , ವೇದ್ ಾಂತ, ಭ ಷ್ & ಶ ಸ್ತ್ರ ನಿಕ ರ್ಗಳ ವಿದ್ ಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ)
ಸ್ತ್ಮರ್: ಬೆಳಗೆೆ 11.00 ರಿಾಂದ 01 .30

ದಿನ ಾಂಕ: 30/07/2015
ಭ ಷ್ ಮ ಧ್ಾಮ: ಸ್ತ್ಾಂಸ್ತ್ಕೃತ ಮ ತರ

ಒಟ್ಟಾ ಅಾಂಕಗಳಟ: 100

ಭ ಗ – I : 80 ಅಾಂಕಗಳಿಗೆ
ವಸ್ತ್ಟುನಿಷ್ಠ ಮ ದರಿ (Objective Type) ಪರಶ್ನೆಗಳಟ
1. ಸ್ತ್ಾಂಶ್ನೂೇಧ್ನ್ ಆಸ್ತ್ಕ್ತು ಮತಟು ಪರವೃತ್ತು

-

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

2. ಸ್ತ್ಾಂಸ್ತ್ಕೃತ ಸ ಹಿತಾ

-

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

3. ಸ್ತ್ಾಂಸ್ತ್ಕೃತ ವ ಾಕರಣ/ಭ ಷ್ ಸ್ತ್ವರೂಪ

-

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

4. ಆಯ ನಿಕ ರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 4 ಟಿಪಪಣಿಗಳಟ -

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

(ವೇದ, ವೇದ್ ಾಂತ, ಭ ಷ್ ಮತಟು ಶ ಸ್ತ್ರ)

ಭ ಗ – II : 20 ಅಾಂಕಗಳಿಗೆ
ದಿೇರ್ಯ ಉತುರದ ಒಾಂದಟ ಪರಶ್ನೆ
ಇದಟ ಆಯ ನಿಕ ರ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ತ್ಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗಿರಟತುದೆ.

ಸ್ತ್ೂಚನೆ – ಟಿಪಪಣಿ ಮತಟು ದಿೇರ್ಯ ಉತುರದ ಪರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ನೇ.50ರಷ್ಟಾ ಅಾಂಕ ಗಳಿಸ್ತ್ಟವುದಟ ಕಡ್ ಾರ್.

Date: 20/06/2015

KSU/01/Ph.D/2015-16

Syllabus of Ph.D & M.Phil Entrance Examination
General (For Veda, Vedanta, Language & Shastra Faculties )
Time: 11.00 AM To 01.30 PM

Date: 30/07/2015
Medium: Samskrit only

Total Marks: 100
Part – I: 80 Marks
Objective Type Questions

1. Research Aptitude

-

20 Marks

2. Samskrit Literature

-

20 Marks

3. Samskrit Grammer/Language Structure -

20 Marks

4. Faculty wise questions (4 short notes) -

20 Marks

(Veda, Vedanta, Language & Shastra )

Part – II: 20 Marks
Descriptive Type one Question
This question will be on faculty wise subjects of the Candidates.

Note: Candidates should attain minimum 50% of marks in Short notes &
Descriptive type question

ದಿನ ಾಂಕ: 20/06/2015

KSU/01/Ph.D/2015-16

ಪಿಎಚ್. ಡಿ (ವಿದ್ ಾವ ರಿಧಿ) ಹ ಗೂ ಎಾಂ . ಫಿಲ್ (ವಿಶಿಷ್ ಾಚ ರ್ಯ)
ಪದವಿಗಳ ಪರವೇಶ ಪರಿೇಕ್ಷೆರ್ ಪ ಠ್ಾಕರಮ
ಅಾಂತಃಶ ಸಿರೇರ್ ಅಧ್ಾರ್ನ್
ಸ್ತ್ಮರ್: ಬೆಳಗೆೆ 11.00 ರಿಾಂದ 01.30

ದಿನ ಾಂಕ: 30/07/2015
ಭ ಷ್ ಮ ಧ್ಾಮ: ಸ್ತ್ಾಂಸ್ತ್ಕೃತ ಅಥವ ಕನ್ೆಡ ಅಥವ ಆಾಂಗಿ

ಒಟ್ಟಾ ಅಾಂಕಗಳಟ: 100

ಭ ಗ – I : 80 ಅಾಂಕಗಳಿಗೆ
ವಸ್ತ್ಟುನಿಷ್ಠ ಮ ದರಿ (Objective Type) ಪರಶ್ನೆಗಳಟ
1. ಸ್ತ್ಾಂಶ್ನೂೇಧ್ನ್ ಆಸ್ತ್ಕ್ತು ಮತಟು ಪರವೃತ್ತು

-

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

2. ಸ್ತ್ಾಂಸ್ತ್ಕೃತ ಸ ಹಿತಾ

-

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

3. ಸ್ತ್ಾಂಸ್ತ್ಕೃತ ಸ್ತ್ರಳ ವ ಾಕರಣ/ಭ ಷ್ ಸ್ತ್ವರೂಪ

-

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

4. ಭ ರತ್ತೇರ್ ಸ ಾಂಸ್ತ್ಕೃತ್ತಕ ಮತಟು ವೈಜ್ಞ ನಿಕ ಇತ್ತಹ ಸ್ತ್

-

20 ಅಾಂಕಗಳಟ

(ಟಿಪಪಣಿಗಳೂ ಸೇರಿದಾಂತೆ)

ಭ ಗ – II : 20 ಅಾಂಕಗಳಿಗೆ
ದಿೇರ್ಯ ಉತುರದ ಒಾಂದಟ ಪರಶ್ನೆ
ವಿದ್ ಾರ್ಥಯಗಳ ಸ್ತ್ಾಂಶ್ನೂೇಧ್ನ್ ಆಸ್ತ್ಕ್ತುರ್ ಅಾಂತಃಶ ಸಿರೇರ್ ಅಧ್ಾರ್ನ್ದ ಬಗೆಗಿರಟತುದೆ.

ಸ್ತ್ೂಚನೆ – ಟಿಪಪಣಿ ಮತಟು ದಿೇರ್ಯ ಉತುರದ ಪರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ನೇ.50ರಷ್ಟಾ ಅಾಂಕ ಗಳಿಸ್ತ್ಟವುದಟ ಕಡ್ ಾರ್.

Date: 20/06/2015

KSU/01/Ph.D/2015-16

Syllabus of Ph.D & M.Phil Entrance Examination
Inter-disciplinary Studies
Time: 11.00 Am To 01.30 PM

Date: 30/07/2015
Medium: Samskrit or Kannada or English

Total Marks: 100

Part – I: 80 Marks
Objective Type Questions
1. Research Aptitude

-

20 Marks

2. Samskrit Literature

-

20 Marks

3. Simple Samskrit Grammer/Language Structure -

20 Marks

4. Indian Cultural & Scientific History

20 Marks

-

(Including short notes)

Part – II: 20 Marks
Descriptive Type one Question
This question will be on inter-disciplinary research interest of the Candidate.

Note: Candidates should attain minimum 50% of marks in Short notes &
Descriptive type of question

