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ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ ನ್ಡಾವಳಿ 
 

ದಿನಯೆಂಕ:್03-08-2021್ರೆಂದ್ು್ಬ ಳಿಗ್ ೆ್11.30್ಕ ೆ್ಕನ್ನಡ್ಅಧ್ಾಯನ್್ಕ  ೆಂದ್ರದ್್ನಿದ್  ಶ್ಕರ್ಕ  ಠ್ಡಿಯಲ್ಲಿ್ ಕನ್ನಡ್
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ಬಯಹ್ಾ್ಸದ್ಸಾರು್ಸಭ ಯಲಿ್ಲ್ಭಯಗವಹಿಸಿದ್ದರು.್ 
ಆಂತರಿಕ ಸದಸಯರು 
1. ಡಯ. ಸಿ.ನಯಗಭ ಷ್ಕಣ ್್್್್್್್್್್್್್್್ನಿದ್  ಶ್ಕರು ಹಯಗ  ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು  ್್್್್್್ಸಹಿ್ಇದ್  
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3. ಡಯ. ಬಿ.ಗೆಂಗ್ಯಧ್ರ    ್ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು     ಸಹಿ್ಇದ್  
4. ಡಯ. ಸಿ.ಬಿ.ಹ  ನ್ುನಸಿದ್ಯಾರ್   ್್ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು     ಸಹಿ್ಇದ್   
5. ಡಯ. ನ್ಟರಯಜ ್ಹ್ುಳಿಯಯರ ್  ್್ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು     ಸಹಿ್ಇದ್  
6. ಡಯ. ಡಿ. ಡ  ಮಿನಿರ್ಕ    ್್ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು     ಗ್ ೈರು್ಹಯಜರಿ 
7. ಡಯ. ಮುನಿಯಪಪ    ್್ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು     ಸಹಿ್ಇದ್  
8. ಡಯ.ಡಿ.ಕ .ಚಿತತಯಾ ಪ ಜಯರ ್  ್್ಸಹ್-ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು    ಸಹಿ್ಇದ್  
9. ಡಯ. ಎಚ್.ಶ್ಶಿಕಲಯ    ್್ಸಹ್-ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು    ಸಹಿ್ಇದ್  
10. ಡಯ. ವಡ ೆ ಹ  ಮಲತಯ   ್್ಸಹ್-ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು    ಸಹಿ್ಇದ್  
11. ಡಯ. ರಯಜಪಪ ದ್ಳವಯಯಿ  ್್್್್್್್್ಹಿರಿಯ ಸಹಯಯಕ ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು   ಸಹಿ್ಇದ್  

 ಬಾಹ್ಯ ಸದಸಯರು 

1. ಡಯ. ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮ ತಿ  ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು್(ಆನಲ್ ೈನ್್ಮ ಲಕ್ಸೆಂಪರ್ಕಸಿದ್ಯಗ್ಒಪಿಪಗ್ ್ಸ ಚಿಸಿರುತಯತರ )  
್್  ತುಮಕ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ  

2. ಡಯ. ಕ . ರವಿ ೆಂದ್ರನಯರ್   ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು್(ಆನಲ್ ೈನ್್ಮ ಲಕ್ಸೆಂಪರ್ಕಸಿದ್ಯಗ್ಒಪಿಪಗ್ ್ಸ ಚಿಸಿರುತಯತರ ) 
್  ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹ್ೆಂಪಿ,  

3. ಡಯ. ಪುಟಟಸ್ಯವಮಿ   ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು್(ಆನಲ್ ೈನ್್ಮ ಲಕ್ಸೆಂಪರ್ಕಸಿದ್ಯಗ್ಒಪಿಪಗ್ ್ಸ ಚಿಸಿರುತಯತರ ) 
್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ಸ್ಯನತಕ   ತತರ ಕ  ೆಂದ್ರ, ಹ  ಮಗೆಂಗ್   ತಿರ, ಹಯಸನ್  

4. ಡಯ. ಸ್   ಮಣಣ ಹ  ೆಂಗಳಿಿ   ಪ್ಯರಧ್ಯಾಪಕರು್(ಆನಲ್ ೈನ್್ಮ ಲಕ್ಸೆಂಪರ್ಕಸಿದ್ಯಗ್ಒಪಿಪಗ್ ್ಸ ಚಿಸಿರುತಯತರ ) 
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XXX 100 Paper-I 

Research Methodology 

ಪತ್ರಿಕ-ೆ1: ಸಂಶ ೆೋಧ್ನಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ್ಗಳು 

ಭಾಗ-I   
1. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಅಧ್ಾಯನ್್ಎೆಂದ್ರ  ನ್ು? 

ಅ.್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ್ ಪದ್ದ್್ಅರ್,್ಪರಿಕಲಪನ ,್ವಯಾಖ್ ಾ,್ಉದ್ ದ ಶ್್ಮತುತ್ವಯಾಪಿತ 
ಆ.್ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಪರಿಕಲಪನ ಗಳು್ಊಹ ,್ಸೆಂಭಯವಾತ ,್ಸತಾ್ಅವಲ   ಕನ್ 
ಇ.್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ್ಆಕರಗಳು್ಟಿಪಪಣಿ,್ಮಯಹಿತಿ್ಸೆಂಗರಹ್,್ಮೌಖಿಕ,್ಲ್ಲಖಿತ 

್      ್್ಈ.್ಅಧ್ಾಯನ್:್ವಿಜ್ಞಯನ್್ಶಯಖ್ ಗಳಲ್ಲಿ್  
  ್ಮಯನ್ವಿಕ್ಶಯಖ್ ಗಳಲಿ್ಲ್ 
  ್ಸ್ಯಹಿತಾದ್ಲ್ಲಿ್  

        ಉ.್ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ತಯತಿವಕತ :್ಕನ್ನಡದ್ಲಿ್ಲ್ಸ್ಯಹಿತಾ್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ್ಪರಿಕಲಪನ ್ ಮತುತ್ ಬ ಳವಣಿಗ್  
ಭಾಗ-II 

ಅ.್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ್ :್ಸ್ಯಹಿತಾ ಸ್ೆಂಶ   ಧ್ನ , ಸ್ಯಮಯಜಿಕ್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ವಿಜ್ಞಯನ್, ್್ ್್  
  ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ್ ,್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ್ಮತುತ್ ನ ೈತಿಕತ , ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ್ ಮತುತ್ ತೆಂತರಜ್ಞಯನ್, ಕಯಯ 
ಆ. ಸ್ಯಹಿತಾ್ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ್ಆರೆಂಭ,್ಹ್ಸತಪರತಿ್ಸೆಂಗರಹ್ಣ , ಗರೆಂರ್ಸೆಂಪ್ಯದ್ನ , ಶಯಸನ್್ಸೆಂಪ್ಯದ್ನ , ಪರಕಟಣ , ್್ 
   ವಿಶ ಿ ಷ್ಕಣ , ವಿಮಶ  

• ಸ್ಯಹಿತಾ್ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ್ ಮತುತ್ ಇತರ್ ಶಯಸರಗಳು್ ಪರೆಂಪರ ಯ್ಹಿನ ನಲ ಯಲ್ಲಿ: ಜಯನ್ಪದ್, ಭಯಷ , 
ಕಯವಾಮಿ ಮಯೆಂಸ್ , ಛೆಂದ್ಸುು, ನಿಘೆಂಟು, ವಯಾಕರಣ, ಲ್ಲಪಿಶಯಸರ ಇತಯಾದಿ್ ಕ್  ತರಗಳಲ್ಲಿ್ ನ್ಡ ದಿರುವ್
ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ಸವರ ಪ್ಮತುತ್ನ ಲ ಗಟುಟ .್  

ಇ.್ಕನ್ನಡ್ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಅಧ್ಾಯನ್್ಬ ಳವಣಿಗ್ :್ಚಯರಿತಿರಕ್ಹಯಗ ್ತಯತಿವಕ್ಪ್ಯರಮುಖ್ಾತ ಯನ್ುನ್ಪಡ ದ್್್್ 
್್್ಅಧ್ಾಯನ್ಗಳು-್ಅಧ್ಾಯನ್ಕಯರರು.್ 

ಭಾಗ- III 
ಅ. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ಹ್ೆಂತಗಳು್ 

1. ಸಮಸ್ ಾಯ್ಆಯ್ಕೆ, ವಿಶ್ದಿ ಕರಣ್ 
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2. ಪ ವಯಧ್ಾಯನ್ಗಳ್ಸಮಿ ಕ್ ್   
3. ಅಧ್ಾಯನ್್ವಿಧ್ಯನ್ದ್್ಆಯ್ಕೆ್  
4. ಸ್ಯಮಗ್ರರ್ಸೆಂಗರಹ್ಣ್-್ಸೆಂಯ ಜನ ್  
5. ಅಧ್ಾಯನ್್ಆರೆಂಭ್-್ಪರಮ ಯ್ಸ್ಯಧ್ನ  

ಆ. ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ಮಯದ್ರಿ:್್್್್ ವಿವರಣಯ್ಪರಧ್ಯನ್್ 
್್್್್ ವಿಶ ಿ ಷ್ಕಣಯ್ಪರಧ್ಯನ್್ 
್್್್್್ಅನ್ುಗಮನ್್ಮತುತ್ ನಿಗಮನ್್ಮಯದ್ರಿ್ 

ಭಾಗ - IV     
ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಬರವಣಿಗ್ : 

ಅ.ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಬರವಣಿಗ್ ಯ್ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನ  ರ, ಸರಳ, ಸೆಂಕ್ಷಿಪತ,್ಸೆಂವಹ್ನ್ಶಿ ಲ್ಇತಯಾದಿ 
್್್ಆಕರಗಳ್ವಿಧ್್ಮತುತ್ಅವುಗಳ್ಉಲ ಿ ಖ್ನ್್ವಿಧ್ಯನ್ .್  
ಆ. ಉಲ  ಿಖಿತ್ಆಕರಗಳ್ದ್ಯಖ್ಲ ್ ಮತುತ್ಗೆಂರ್ ಲ  ಖ್ನ್್ಇತಯಾದಿಗಳ್ ್ಸ ಚಿ 
ಇ. ಪರಿವಿಡಿ,್ಅನ್ುಬೆಂಧ್್ಹಯಗ ್ಅಧ್ಾಯನ್್ಭಯಗಗಳ್ವಿೆಂಗಡಣ  

    ್್್ಸೆಂಕ್ಷಿಪತಗಳು್ಮತುತ್ಪ್ಯರಿಭಯಷಿಕ್ಪದ್ಗಳು 
ಈ. ಸ ಚಿ್ವಿಷ್ಕಯ, (ಲ  ಖ್ನ್, ಭಯಷ ್ ಇತಯಾದಿ) 
ಉ. ಮಹಯಪರಬೆಂಧ್ದ್್ರಚನ , ಭಯಷ -ಶ ೈಲ್ಲ, ಸ್ಯರಲ  ಖ್, ಅಡಿ್ಟಿಪಪಣಿ ಇತಯಾದಿ.್ 

ಅಧ್ಯಯನ್ಕೆೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ ಆಕರ ಗಿಂಥಗಳು: 
ಅ. ಪುಸತಕಗಳು  

1. ಎೆಂ.ಚಿದ್ಯನ್ೆಂದ್ ಮ ತಿ : ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಕತ್, ಬ ೆಂಗಳೂರು (ದಿವ.ಮು.) 1984   
2. ಎೆಂ.ಎೆಂ.ಕಲಬುಗ್ರ  : ಕನ್ನಡ ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ ಶಯಸರ, ಸ್ೌಜನ್ಾ ಪರಕಯಶ್ನ್, ಧ್ಯರವಯಡ, 1992  
3. ಹ  ಸೆರ  ಶಿವಸ್ಯವಮಿ  : ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ ಶಯಸರ, ತ.ವ ೆಂ.ಸ್ಯಾರಕ ಗರೆಂರ್, ಮೈಸ ರು, 1979 
4. ಹ ರೆಂಜ  ಕೃಷ್ಕಣಭಟಟ   : (ಸೆಂ) ಸೆಂಶ   ಧ್ನ್ ಪರಜ್ಞ , ಉಡುಪಿ, 1995 
5. ವಿ.ಕುಲಕಣಿ ಹಯಗ  ಹ್ರಿಕೃಷ್ಕಣಭರಣಾ, ಬಿ.ಸದ್ಯಶಿವ ಮಧ್ುರ ೈ :  ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ ವಿಧ್ಯನ್, 1989 
6. ಬಿ.ವಿಿ. ಶಿರ ರ     : ಸೆಂಶ   ಧ್ನ್ ಸವರ ಪ, ಅನ್ನಪ ಣ ಪರಕಯಶ್ನ್, ಹ್ುಬಬಳಿಿ, ಪರಿಷ್ಕೃತ, 2000 
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7. ವಸೆಂತಕುಮಯರ ತಯಳತಜ  : ಸೆಂಶ   ಧ್ನ್ ರೆಂಗ, ಮುೆಂಬ ಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 2001 
8. ಸೆಂಗಮ ಶ್ ಸವದ್ತಿತಮಠ್ : 1. ಸ್ಯಹಿತಾ ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ ಮಯಗ 
                             ರ ಪರಶಿಾ ಪರಕಯಶ್ನ್, ಕಲಬುಗ್ರ(ದಿವ.ಮು) 1998 
                    2. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ ಇತಿಹಯಸ 
                         ಕನ್ನಡ ಪುಸತಕ ಪ್ಯರಧಿಕಯರ, ಬ ೆಂಗಳೂರು 2003 
9. ರಹ್ಮತ್ ತರಿ ಕ ರ  : ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಅಧ್ಾಯನ್, ಕನಯಟಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡ ಮಿ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 2004 
10. ಎರ್ಸ.ರಯಜಶ  ಖ್ರ : ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಾಯನ್ ಸೆಂಸ್ ೆ, ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಮೈಸ ರು, 1983 
11. ಆರ.ಇೆಂದಿರಯ : ಸ್ಯಮಯಜಿಕ ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ ವಿಧ್ಯನ್ಗಳು, ಮೈಸ ರು, 1986 
12. ಮಹ್ದ್  ವ ಜ   ಶಿ ಮತುತ ಇತರರು: ಸೆಂಶ   ದ್ನಯ ಸ್ಯರ, ರ ಪ ಪರಕಯಶ್ನ್ ಧ್ಯರವಯಡ, 1998 
13. (ಸೆಂ) ಪರಧ್ಯನ್ ಗುರುದ್ತತ ಮತುತ ಇತರರು  : ಶಿರ ಮುಖ್ (ಟಿ.ವಿ.ವ ೆಂಕಟಯಚಲಶಯಸಿರಯವರ ಅಭಿನ್ೆಂದ್ನ್ ಗರೆಂರ್) 

ಮೈಸ ರು, 1997 
14. (ಸೆಂ) ಸದ್ಯನ್ೆಂದ್ ಕನ್ವಳಿಿ ಮತುತ್ ವಿ ರಣಣ ರಯಜ ರ: ಮಹಯಮಯಗ (ಎೆಂ.ಎೆಂ.ಕಲಬುಗ್ರ ಅವರ ಅಭಿನ್ೆಂದ್ನಯ  
್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್ಗರೆಂರ್) ಗದ್ಗ, 1998 
15. (ಸೆಂ) ಲಕ್ಷಮಣ ತ ಲಗ್ಯವಿ: ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  (ಎೆಂ.ಚಿದ್ಯನ್ೆಂದ್ಮ ತಿ ಅವರ ಅಭಿನ್ೆಂದ್ನಯ ಗರೆಂರ್)್ಬ ೆಂಗಳೂರು,    
   ್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್್1991 
16. (ಸೆಂ) ಎನ.ಎರ್ಸ.ತಯರಯನಯರ್: ಶ್ತಮಯನ್ದ್ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಕನಯಟಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡ ಮಿ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 2001 
17. (ಸೆಂ) ಬಸವರಯಜ ಪ್   ಲ್ಲಸ ಪ್ಯಟಿ ಲ: ಭಯಷಯಸೆಂಗಮ  

(ಸೆಂಗಮ ಶ್ ಸವದ್ತಿತಮಠ್ ಅವರ್ಷ್ಕಷ್ಕಟಯಬಿದ ಅಭಿನ್ೆಂದ್ನ್ ಸೆಂಪುಟ), ಗುಲಬಗ್ಯ, 2003 
18. (ಸೆಂ) ಎಫ್.ಟಿ.ಹ್ಳಿಿಕ  ರಿ ಮತುತ ಕ .ರವಿ ೆಂದ್ರನಯರ್್ 
  : ಸಿರಿಸೆಂಪದ್ (ಬಿ.ವಿ.ಿಶಿರ ರ ಅವರ ಅಭಿನ್ೆಂದ್ನಯ ಗರೆಂರ್) ಗುಲಬುಗ್ಯ, 2005 
19. (ಸೆಂ) ಅಮರ  ಶ್ ನ್ುಗಡ   ಣಿ: ಕನ್ನಡ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ ವ ೈಧ್ಯನಿಕತ ಗಳು, ಪರಸ್ಯರಯೆಂಗ, ಕನ್ನಡ  

     ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹ್ೆಂಪಿ, 2008 
20. ಎೆಂ.ಚೆಂದ್ರ ಪ ಜಯರಿ    : ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ ಜವಯಬಯದರಿ, ಪರಸ್ಯರಯೆಂಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹ್ೆಂಪಿ, 2008 
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21.್(ಸೆಂ)್ಸೆಂಗಮ ಶ್್ಸವದ್ತಿತಮಠ್: ಕನ್ನಡ್ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಪರಬೆಂಧ್ಗಳ್ವಗ್ರ ಕೃತ್ಸ ಚಿ, ರ ಪರಶಿಾ್ಪರಕಯಶ್ನ್,  
್್್್್ಧ್ಯರವಯಡ. 

 

ಸಂಶ ೆೋಧ್ನಾ ಸಾಹಿತಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆೋಖನ್ಗಳು 
೧. ಎೆಂ.ಚಿದ್ಯನ್ೆಂದ್ ಮ ತಿ : ಕನ್ನಡದ್ಲಿ್ಲ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಚಿನ್ನದ್ ಬ ಳಸು (ಭಯಗ-2, ಹ  ೆಂದ್ ನ  3)  

  ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಪರಿಷ್ಕತ್, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 1950, ಪು.35-41 
 

೨. (ಸೆಂ) ಹ್.ನ್ೆಂ.ವಿಜಯಕುಮಯರ: ರ್ಕರಿಯ ಸೆಂಶ   ಧ್ಕರಿಗ್  ಕ ಲವು ರ್ಕವಿ ಮಯತುಗಳು, ಸಮಕಯಲ್ಲ ನ್ ಧ್   ರಣ   
   ಮತುತ ಸ್ಯಹಿತಾ ಪರೆಂಪರ  ಬ ೆಂಗಳೂರು, 1977, ಪು.15-26 

3. ಪುರಯವಯಸುತ ಅರ್ವಯ ಪಳ ವಸುತಗಳಿಗ್  ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ ಜಯನ್ಪದ್ ಶಯಸರ, ಅೆಂಕಣ ಸೆಂ.6. ಸೆಂ.3. 1985, ಪು.9 
4. ಸೆಂಶ   ಧ್ಕರಿಗ್  ೆಂದ್ು ಸ ಚನ , ಸ್ಯಧ್ನ , ಸೆಂ.11, ಸೆಂ.3. ಬ .ವಿ.ವಿ. 1982, ಪು.133-34 
5. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ್ ಕೃತಿಗಳು (ಭಯಷ , ಸ್ಯಹಿತಾ, ಸೆಂಸೃತಿ ಇತಯಾದಿ) ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ, 1975, 77 
   ಪುಟ.115-125 
6. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ್ ಗರೆಂರ್ಗಳು, ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ. 1978, ಪುಟ.134-140 
7. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ ಗರೆಂರ್ಗಳು, ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ. 1982-86, ಪುಟ.200-215 
8. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಇತಿಹಯಸ ಇತಯಾದಿ, ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ. 1976-78, ಪುಟ.170-184 
9. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಇತಿಹಯಸ ಇತಯಾದಿ, ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ. 1977-79, ಪುಟ.203-214 
10. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ನಿಬೆಂಧ್ಗಳು, ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ.1981-84, ಪುಟ.189-94 
11. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  ಭಯಷ  ಮತುತ ಇತಿಹಯಸ, ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ.1973-74, ಪುಟ.143-57 
12. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಇತಿಹಯಸ, ಸ್ಯಹಿತಾವಯಷಿಕ, ಬ .ವಿ.ವಿ.1979-81, ಪುಟ.223-48 
೧೩. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  ಮತುತ ವಿಮಶ , ಹ  ಸತು-ಹ  ಸತು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹ್ೆಂಪಿ, 2001 
1೪. ಮಿಡುಕು: ಹ್ುಡುಕು, ಸಪಪನಪುಸತಕಯಲಯ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 2004, ಪು.69-71     
1೫. ನ್ನ್ನ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ ಪರಿಕಲಪನ , ಮಿಡುಕು:ಹ್ುಡುಕು, ಸಪಪನಪುಸತಕಯಲಯ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 2004, ಪು.286-290 
೧೬. ಒಳ-ಹ  ರಗನ್ುನ ಬ ಳಗ್ರಸುವ ಶ   ಧ್ನ್ದಿ ಪವಯಗ್ರ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ,  ಮಿಡುಕು:್ಹ್ುಡುಕು, ಸಪಪನಪುಸತಕಯಲಯ,  
   2004, ಪು.303-306 
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1೭. ಪ್ಯೆಂಡಿತಾ ರಸ, ಮಿಡುಕು:ಹ್ುಡುಕು, ಸಪಪನಪುಸತಕಯಲಯ, 2004 ಪು.337-435 
1೮. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ -1 ದ್ಶ್ಕದ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹ್ೆಂಪಿ, 2002, ಪು.119-130. 
   ಸೆಂಶ   ಧ್ನ -2 ದ್ಶ್ಕದ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹ್ೆಂಪಿ, 2002, ಪು.131-147. 
೧೯. ಕನ್ನಡ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ್ ಸ್ಯಹಿತಾ : ಬಿ.ಆರ.ಹಿರ  ಮಠ್, ಬರ ಹ್ ಬಯಗ್ರನ್, ಸೆಂ: ಎಚ್.ವಿ.ನಯಗ್  ಶ್ 
   ಶಿವಮೊಗೆ, 1996, ಪು.336-377 
೨೦. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  1. ರ್ಕ.ರೆಂ.ನಯಗರಯಜ, ದ್ಶ್ವಯಷಿಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಸಮಿ ಕ್ , ಪರಸ್ಯರಯೆಂಗ, ಬ .ವಿ.ವಿ.1982, ಪು.80-98 
೨1. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  2. ಬಸವರಯಜ.ಕಲುೆಡಿ, ದ್ಶ್ವಯಷಿಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಸಮಿ ಕ್ , ಪರಸ್ಯರಯೆಂಗ, ಬ .ವಿ.ವಿ.1982 
   ಪು.99-125 
2೨. ಟಿ.ವಿ.ವ ೆಂಕಟಯಚಲ ಶಯಸಿರ : 
  1. ಕನ್ನಡದ್ಲ್ಲಿ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಶಯಸಿರ ಯ ಸೆಂ.4, ಸವಪನ ಬುರ್ಕ ಹೌರ್ಸ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 1999. ಪು.547-552 
  2. ಸೆಂಶ   ಧ್ಕನ್ ಮನ   ಧ್ಮ, ಶಯಸಿರ ಯ ಸೆಂ.4, ಸವಪನ ಬುರ್ಕ ಹೌರ್ಸ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 1999. ಪು.542-546 
  3. ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  ಇೆಂದ್ು, ಶಯಸಿರ ಯ ಸೆಂ.4, ಸವಪನ ಬುರ್ಕ ಹೌರ್ಸ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 1999. ಪು.577-583 
  4. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ:ಸೆಂಶ   ಧ್ನ , ಶಯಸಿರ ಯ ಸೆಂ.4, ಸವಪನ ಬುರ್ಕ ಹೌರ್ಸ, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 1999. ಪು.553-576 
  5. 20 ನ   ಶ್ತಮಯನ್ದ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ ಕ ಲವು ಹ ಜ ೆ ಗುರುತುಗಳು 
     ಕನಯಟಕ ಲ   ಚನ್, ಸೆಂ.15-16, ಸೆಂ.2-3, ಬಿ.ಎೆಂ.ಶಿರ .ಪರತಿಷಯಾನ್, ಬ ೆಂಗಳೂರು, 21-38 
2೩. ಕನ್ನಡದ್ಲಿ್ಲ ಸ್ಯೆಂಸೃತಿಕ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ  ಸಿೆತಿ-ಗತಿ: ತಯಳತಜ  ವಸೆಂತಕುಮಯರ, ಸೆಂಶ   ಧ್ನ   
    (ಎೆಂ.ಚಿದ್ಯನ್ೆಂದ್ಮ ತಿ ಅಭಿನ್ೆಂದ್ನ್ ಸೆಂಪುಟ) ಬ ೆಂಗಳೂರು 1991. ಪು.583-592. 
 

XXX 200 Paper-II 

Cognate/Core subject 

ಪತ್ರಿಕ-ೆ2: ಕನ್ನಡ ವಿಮಶೆೆಯ ಅಧ್ಯಯನ್  

ಭಾಗ-೧ ಕನ್ನಡ ವಿಮಶೆೆಯ ತಾತ್ರಿಕ ನೆಲೆ : 

1. ಕನ್ನಡ್ವಿಮಶ ಯ್ವಿವಿಧ್್ಘಟಟಗಳು್ 
2. ನ್ವ ದ್ಯ್ವಿಮಶ ಯ್ನ ಲ ಗಳು್ 
3. ಪರಗತಿಶಿ ಲ್ವಿಮಶ ಯ್ನ ಲ ಗಳು್ 
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4. ನ್ವಾ್ವಿಮಶ ಯ್ನ ಲ ಗಳು್ 
5. ದ್ಲ್ಲತ, ಬೆಂಡಯಯ್ಮತುತ್ಸಿರ ವಯದಿ್ವಿಮಶಯ್ನ ಲ ಗಳು್ 

ಭಾಗ -೨ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಠ್ಯಗಳು 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಠ್ಯಗಳು: 
1. ಕುವ ೆಂಪು್ಅವರ್ಕಯವಾಮಿ ಮಯೆಂಸ್ ್ –್ಡಯ.್ಕ .ಕೃಷ್ಕಣಮ ತಿ್ಸಹ್ೃದ್ಯ್ಸೆಂವಯದ್ 

    ್್್್ಜಿ.ಎರ್ಸ.್ಆಮ ರ್ಅಭಿನ್ೆಂದ್ನ್್ಗರೆಂರ್ 
    ್್್್ಪುಟ್39-49 

2. ಪ್ಯರಚಿ ನ್್ಸ್ಯಹಿತಾ್್:್ ಮಹಯಕವಿಯಯಗ್ರ್ಪೆಂಪ್ –್ಡಯ.್ಪರಭುಶ್ೆಂಕರ.್ 
್್್್್ಪರಸ್ಯರಯೆಂಗ,್ಕನ್ನಡ್ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 
್್್್್ಹ್ೆಂಪಿ್2007,್ಪುಟ್–್82-113 

3. ನ್ವಾ್:್್್್್್್್್್್ಹ  ಸಗನ್ನಡ್ಕವಿತ ್-್ಪರಸ್ಯತವನ  
್್್ಪ್  ರ.ಜಿ.ಎಚ್.್ನಯಯಕ,್ಶಿರ .್ರಯಘವ  ೆಂದ್ರ್ ಪರಕಯಶ್ನ್,್ 
್್್ಅೆಂಕ   ಲ್2009,್ಪುಟ್148-197. 

್್್4.್ಹ್ಳಗನ್ನಡ:್ಕನ್ನಡ್ಕರ್ನ್ಗಳು್ಬಹ್ುರ ಪಿ ್ನಿರ ಪಗಳು-್ಡಯ.್ಪುರುಷ   ತತಮ್ಬಿಳಿಮಲ ್  
್್್5.್ಸಿರ ವಯದಿ್ಚಿೆಂತನ :್ಕ ಲವು್ಪರಶ ನಗಳು,್್ಸೆಂದ್  ಹ್ಗಳು್-್್ಡಯ.್ಶಿರ ಮತಿ್ಎರ್ಸ.ಎಚ್. 
್್್6.್ವಸ್ಯಹ್ತ   ತತರ್ಚಿೆಂತನ :್ಸೆಂಪ ಣ್ಸ್ಯವಧಿ ನ್ತ ್ಮತುತ್ನಿಯೆಂತರಣಗಳಯಚ ಗ್ ್ :್ಡಯ.್ಡಿ.ಆರ.ನಯಗರಯಜ್್ 

ಸ್ಯಹಿತಾ್ಕರ್ನ್,್ಅಕ್ಷರ್ಪರಕಯಶ್ನ್,್ಹ ಗ್  ೆ ಡು್ಸ್ಯಗರ್
ಕನಯಟಕ್1996,್2006,್ಪುಟ್13-30 

್್್7.್ಜಯಕ ವರ್ಸ್್ಡ ರಿಡಯ್ಮತುತ್ಅಪ್   ಹ್್ಸಿದ್ಯಾೆಂತ್–್ಡಯ.ಸಿ.ಎನ.್್ರಯಮಚೆಂದ್ರನ ್

  ್್್    ್್್್್ರರ್ಕತ-ರ ಪಣ ್2007,್ಪುಟ್85-98 
  ್್್್    ್್್್್ಕನ್ನಡ್ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ. 
್್8.್ಅಲಕ್ಷಿತ್ವಗಗಳ್ಅಧ್ಾಯನ್ಗಳು:್ಕನಯಟಕ್ಸಬಯಲರನ್್ಓದ್ು್ಮಯಲ್ಲಕ :್ಪರಸ್ಯತವನ ್ –್ 

ಡಯ.್ಮ ಟಿಮಲಿ್ಲಕಯಜುನ್್ ್್್್್್್
ಕನಯಟಕ್ಸ್ಯಹಿತಾ್ಅಕಯಡ ಮಿ್2017 

     ್್್  ್್್್್್ಪುಟ್16-92 
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್್9.್ಜಯನ್ಪದ್:್ಗ್ಯರಮದ್  ವತ ಗಳು್–್ಡಯ.ಸಿದ್ಾಲ್ಲೆಂಗಯಾ 
    ್್್್್ಅಧ್ಯಾಯ್1್-್ಗ್ಯರಮದ್  ವತ ಗಳ್ಅಧ್ಾಯನ್್ಅಗತಾ 
    ್್್್್ಅಧ್ಯಾಯ್2್-್ಗ್ಯರಮದ್  ವತ ಗಳ್ಪರಿಕಲಪನ . 
್10.್ದ್ಲ್ಲತ-್ಬೆಂಡಯಯ:್್ʼಮರದ್  ಳಗಣ್ರ್ಕಚುುʼ್್ಪುಸತಕದ್್ಕ  ನ ಯ–್ನಿಮಯಣ್ಭಯಗ 
   ್್್್ಡಯ.್ರಹ್ಮತ್್್ತರಿ ಕ ರ ,್ಹ್ೆಂಪಿ,್ಕನ್ನಡ್ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,್ 

್್್್ಪರಸ್ಯರಯೆಂಗ್1996,್ಪುಟ್169-247 
11.್ದ್ಲ್ಲತ್ಸ್ಯಹಿತಾ:್ಕುಸುಮಬಯಲ ್ಓದ್ು್ʼಯಯರ್ಜಪಿತಗ ್ಸಿಗದ್್ನ್ವಿಲುಗಳುʼ್ಕೃತಿಯಿೆಂದ್ 
 

ಪರಯಮಶ್ನ್್ಗರೆಂರ್ಗಳು:್ 
1. ಸ್ಯಹಿತಾ್ವಿಮಶ    :್ಡಯ. ಸಿ.ಎನ.ರಯಮಚೆಂದ್ರನ್ 
2. ವಿಮಶ ಯ್ಪ ವ್ಪಶಿುಮ :್ಡಯ. ಜಿ.ಎರ್ಸ.ಶಿವರುದ್ರಪಪ್ 
3. ಸ್ಯಹಿತಾ್ವಿಮಶ ಯ್ಮ ಲತತವಗಳು :್ಡಯ.್ಎಚ್.ತಿಪ್ ಪ ರುದ್ರಸ್ಯವಮಿ್ 
4. ಕನ್ನಡ್ವಿಮಶ ಯ್ಮಯಗ  :್ಡಯ.್ಅರವಿೆಂದ್್ಮಯಲಗತಿತ 
5. ಕೃತಿ-ಸೆಂಸೃತಿ    : ಎೆಂ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಕಣಮ ತಿ 
6. ನ್ವ ದ್ಯ    : ಜಿ.ಎರ್ಸ.ಶಿವರುದ್ರಪಪ 
7. ವಿಮಶ ಯ ಪರಿಭಯಷ    : ಓ.ಎಲ್. ನಯಗಭ ಷ್ಕಣಸ್ಯವಮಿ 
8. ಹಯಡ  ಹಯದಿಯ ತ   ರಿತು  : ಎಚ್.ಎರ್ಸ. ರಯಘವ  ೆಂದ್ರರಯವ್ 
9. ನ್ವಾತ      : ನ್ರಹ್ಳಿಿ ಬಯಲಸುಬರಹ್ಾಣಾ 
10. ನ್ವಾ ಸ್ಯಹಿತಾ ದ್ಶ್ನ್   : ಶಯೆಂತಿನಯರ್ ದ್  ಸ್ಯಯಿ 
11. ಕನ್ನಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಮತುತ ಸಿರ ವಯದಿ ಚಿೆಂತನ  : ಬರಗ ರು ರಯಮಚೆಂದ್ರಪಪ 
12. ಏಕ-ಅನ  ಕ    : ಎಚ್.ಶ್ಶಿಕಲಯ 
13. ಸ್ಯಹಿತಾ ವಿಮಶ    :್ಸಿ.ಎನ. ರಯಮಚೆಂದ್ರನ 
14. ಬೆಂಡಯಯ-ದ್ಲ್ಲತ ಸ್ಯಹಿತಾ  : ಪುರುಷ   ತತಮ ಬಿಳಿಮಲ  
15. ಸಹ್ೃದ್ಯ ಸೆಂವಯದ್ : ಕನ್ನಡ ವಿಮಶ ಯ ಪರೆಂಪರ  : (ಸೆಂ) ಎರ್ಸ. ವಿದ್ಯಾಶ್ೆಂಕರ, ಜಿ.ಎೆಂ.ಹ ಗಡ  
16. ಕನ್ನಡ ವಿಮಶ ಯ ಮಯಗ  : ಅರವಿೆಂದ್ ಮಯಲಗತಿತ 
17. ಸಿರ ವಯದಿ ವಿಮಶ    : (ಸೆಂ) ತ  ಜಸಿವನಿ ನಿರೆಂಜನ್, ಸಿ ಮೆಂತಿನಿ ನಿರೆಂಜನ್ 
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18. ಯುಗಧ್ಮ ಮತುತ ಸ್ಯಹಿತಾ ದ್ಶ್ನ್ : ರ್ಕ ತಿನಯರ್ ಕುತಕ   ಟಿ 
19. ಶ್ತಮಯನ್ದ್ ವಿಮಶ    : (ಸೆಂ) ಎಚ್.ಎರ್ಸ.ರಯಘವ  ೆಂದ್ರರಯವ್ 
20. ಕನ್ನಡ ಕಯವಾ ಮಿಮಯೆಂಸ್   : ಎರ್ಸ.ನ್ಟರಯಜ ಬ ದ್ಯಳು 
 

XXX 30N Paper-III 

Field of Specialization 

ಪತಿ್ರಕೆ–3: ಸಂಶ ೆೋಧ್ನಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ವಿಷಯ  

1. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ವಿಷ್ಕಯದ್್ಪರಧ್ಯನ್್ಕ್  ತರದ್್ಸವರ ಪ್ 
2. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ವಿಷ್ಕಯಕ ೆ್ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್ೆಂತ ್ ನ್ಡ ದಿರುವ್ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ಸವರ ಪ್ 
3. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ವಿಷ್ಕಯದ್್ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ವಯಾಪಿತ್ 
4. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ವಿಷ್ಕಯದ್್ಪರಸುತತ್ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ತಯತಿವಕ್ನ ಲ   
5. ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ವಿಷ್ಕಯದ್್ಪರಸುತತ್ಅಧ್ಾಯನ್ದ್್ಸವರ ಪ 

 

 

XXR 400 Paper-IV 

Research and Public Ethics (to be approved as per UGC Guidelines) 

ಪಠ್ಯಕಿಮ 

ತತಿ ನಿರೂಪಣೆ (ಥಿಯರಿ)  

RPE 01: ತತಿಶಾಸರ ಮತುತ ನಿೋತ್ರ ತತಿ (3 ಗಂ.) 

RPE 01: PHILOSOPHY AND ETHICS (3hrs.) 

1. ತತವಶಯಸರ್ಪರಿಚಯ:್ವಯಾಖ್ ಾ, ಸವರ ಪ್ಮತುತ್ವಯಾಪಿತ, ಪರಿಕಲಪನ , ಶಯಖ್ ಗಳು 
Introduction to philosophy: definition, nature and scope, concept, branches 

2. ನಿ ತಿ್ತತವ್(ಎಥಿರ್ಕು):್ವಯಾಖ್ ಾ, ನ ೈತಿಕ್ತತವಶಯಸರ, ನ ೈತಿಕ್ತಿ ಮಯನ್ಗಳು್ಮತುತ್ ಪರತಿರ್ಕರಯ್ಕಗಳ್ಸವರ ಪ 

Ethics: definition, moral philosophy, nature of moral judgements and reactions 
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RPE 02: ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ನ್ಡವಳಿಕೆ (5 ಗಂ.) 

RPE 02: SCIENTIFIC CONDUCT (5hrs.) 

1. ವಿಜ್ಞಯನ್್ಮತುತ್ ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್್ನಿ ತಿ್ತತವಗಳು 
Ethics with respect to science and research 

2. ಬೌದಿಾಕ್ಪ್ಯರಮಯಣಿಕತ ್ ಮತುತ್ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ಸಮಗರತ  
Intellectual honesty and research integrity 

3. ಅವಿವ  ಕದ್್ನ್ಡವಳಿಕ ಗಳು:್ಹ್ುಸಿಗ್  ಳಿಸುವಿಕ , ಕಲ್ಲಪತ್ರಚನ ಗಳು, ಕೃತಿಚೌಯ್(FFP) 

Scientific misconducts: Falsification, Fabrication, and Plagiarism (FFP) 

4. ಅನ್ಗತಾ್ ಪರಕಟಣ ಗಳು:್ ನ್ಕಲು್ ಮತುತ್ ಪುನ್ರಯವತಿತ್ ಪರಕಟಣ ಗಳು, ಸೆಂಶ   ಧ್ನ ಯ್ ಅತಿವಿಭಯಗ್ರ ಕರಣ್
(Salami slicing) 
Redundant publications: duplicate and overlapping publications, salami slicing 

5. ಆಯದ್ಮಯಹಿತಿ್ಮೆಂಡನ ್ ಮತುತ್ದ್ತಯತೆಂಶ್ದ್್ತಪುಪ್ ಮೆಂಡನ  
Selective reporting and misrepresentation of data 

RPE 03: ಪಿಕಟಣಾ ನಿೋತ್ರತತಿಗಳು: (7 ಗಂ.)  

RPE 03: PUBLICATION ETHICS (7hrs.) 

1. ಪರಕಟಣ ಯ್ನಿ ತಿ್ತತವಗಳು:್ವಯಾಖ್ ಾ, ಪರಿಚಯ್ಮತುತ್ ಮಹ್ತವ 
Publication ethics: definition, introduction and importance 

2. ಉತತಮ್ಅಭಯಾಸಗಳನ್ುನ್ಅರ್ವಯ್ಮಯನ್ದ್ೆಂಡಗಳನ್ುನ್ಪ್ಯರರೆಂಭಿಸಲು್ಇರುವ್ಮಯಗದ್ಶಿಕ ಗಳು:್COPE,  

   WAME್ಇತಯಾದಿ. 
   Best practices / standards setting initiatives and guidance: COPE, WAME, etc. 

3. ಹಿತಯಸರ್ಕತ್ಸೆಂಘಷ್ಕಗಳು 
Conflicts of interest 

4. ಪರಕಟಣಯ್ಸೆಂದ್ಭದ್್ಅವಿವ  ರ್ಕ್ನ್ಡವಳಿಕ ಗಳು:್ವಯಾಖ್ ಾ, ಪರಿಕಲಪನ , ಅವಿವ  ರ್ಕ್ನ್ಡವಳಿಕ ಗಳಿಗ್ ್ ಕಯರಣವಯಗುವ್
ಸಮಸ್ ಾಗಳು್ಹಯಗ ್ಸಮಸ್ ಾಗಳಿಗ್ ್ಕಯರಣವಯಗುವ್ಅವಿವ  ರ್ಕ್ನ್ಡವಳಿಕ ಗಳು; ಅವುಗಳ್ಬಗ್ ಗಳು್ 

Publication misconduct: definition, concept, problems that lead to unethical behaviour and vice 

versa, types 

5. ಪರಕಟಣಯ್ನಿ ತಿ್ತತವಗಳ್ಉಲಿೆಂಘನ , ಕತೃತವ್ಮತುತ್ಬರಹ್ಗ್ಯರರ್ಹ್ರ್ಕೆನ್್ಉಲಿೆಂಘನ  
Violation of publication ethics, authorship and contributor ship 

6. ಪರಕಟಣಯ್ನ್ಡವಳಿಕ ಗಳ್ಉಲಿೆಂಘನ , ದ್ ರುಗಳು್ಮತುತ್ ಮನ್ವಿಗಳನ್ುನ್ಗುರುತಿಸುವುದ್ು 
Identification of publication misconduct, complaints and appeals 
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7. ಅನ ೈತಿಕ್ಪರಕಯಶ್ಕರು್ಮತುತ್ ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕ ಗಳು 
Predatory publishers and journals 
 

ಪ್ಾಿಯೋಗಿಕ ಅಭಾಯಸ: 
PRACTICE 

RPE 04: ಮುಕತ ಪಿವೆೋಶ ಪಕಿಟಣೆಗಳು(4 ಗಂ) 
RPE 04: OPEN ACCESS PUBLISHING (4hrs) 

1. ಮುಕತ್ಪರವ  ಶ್್ಪರಕಟಣ ಗಳು್ಮತುತ್ ಆ್ನಿಟಿಟನ್್ಪರಯತನಗಳು 
Open access publications and initiatives 
 

2. ಪರಕಯಶ್ಕರ್ ಕೃತಿಸ್ಯವಮಾ್ ಮತುತ್ ಸವಯೆಂ-ಸೆಂಗರಹ್್ ಪತಯರಗ್ಯರಗಳ್ (ಸ್ ಲ್್್ ಆಕ ೈವಿೆಂಗ್)್ ನಿಯಮಗಳ್
ನಿ ತಿನಿಯಮಗಳ್ಪರಿಶಿ ಲನ ಗ್ಯಗ್ರ್ಇರುವ್SHERA/ROMEO್ಆನಲ್ ೈನ್ಮ ಲಗಳ್ಬಗ್ ೆ್ವಿವರಣ  
SHERA/ROMEO online resource to check publisher copyright and self-archiving policies 

 

3. SPPU ಅಭಿವೃದಿಾಪಡಿಸಿರುವ್ಅನ ೈತಿಕ್ಪರಕಟಣ ಗಳನ್ುನ್ಗುರುತಿಸುವ್ತೆಂತಯರೆಂಶ್್ಸ್ಯಧ್ನ್ 

Software tool to identify predatory publication developed by SPPU 
 

4. ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕಗಳನ್ುನ್ ಹ್ುಡುಕುವ, ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕಗಳನ್ುನ್ ಸ ಚಿಸುವ್ ಸ್ಯಧ್ನ್ಗಳು:್ ್ JANE, Elsevier 

Journal Finder, Springer Journal Suggester 
 
Journal finder/journal suggestion tools viz JANE, ELSEVER Journal Finder, Springer Journal 
Suggester, etc. 

  

RPE 05: ಪಿಕಟಣಾ ಸಂದಭೆದ ಅವಿವೆೋಕಿ ನ್ಡವಳಿಕಗೆಳು (4 ಗಂ) 
RPE 05: PUBLICATION MISCONDUCT (4hrs) 

ಎ. ಗುಂಪು ಚಚೆೆ (2 ಗಂ.) 
A. Group Discussion (2hrs.) 

 
1. ನಿದಿಷ್ಕಟ್ ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ವಸುತಗಳಿಗ್ ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ್್ನಿ ತಿತತವಗಳ್ಪರಶ ನಗಳು, FFP (Falsification, Fabrication, 

Plagiarism), ಕತೃತವ 
Subject specific ethical issues, FFP, authorship 
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2. ಹಿತಯಸರ್ಕತ್ಸೆಂಘಷ್ಕಗಳು 
Conflicts of interest 

3. ದ್ ರುಗಳು್ ಮತುತ್ ಮ ಲಾನ್ವಿಗಳು:್ ಭಯರತ್ ಮತುತ್ ವಿದ್  ಶ್ಗಳಲ್ಲಿ್ ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯಸೆಂಬೆಂಧಿ್ ವೆಂಚನ ಗಳ್
ಉದ್ಯಹ್ರಣ ಗಳು 
Complaints and appeals: examples and fraud from India and abroad 

ಬಿ. ತಂತಾಿಂಶ ಸಾಧ್ನ್ಗಳು: (2 ಗಂ.) 
B. Software tools (2hrs.) 
 

ಕೃತಿಚೌಯ್ ತಿಳಿಯಲು್ ಬಳಸುವ್ ತೆಂತಯರೆಂಶ್ಗಳು:್ Trunitin, Urkund್ ಹಯಗ ್ ಇತರ್ ಮುಕತ್ ಪರವ  ಶ್ದ್್
ತೆಂತಯರೆಂಶ್ಗಳು 

Use of plagiarism software like Turnitin, Urkund and other open source software tools 

• RPE 06: ದತಾತಂಶ ಸಂಚಯ ಮತುತ ಸಂಶ ೆೋಧ್ನಾ ಮಾಪನ್ಗಳು (7 ಗಂ) 
  RPE 06: DATABASES AND RESEARCH METRICS (7hrs) 

ಎ. ದತಾತಂಶ ಸಂಚಯಗಳು: (4 ಗಂ.) 
A. Databases (4 hrs.) 

 

1. ಮಯಗದ್ಶ್ಕ್ಮಯಹಿತಿಸೆಂಚಯಗಳು 
      Indexing databases 

2. ಉಲ ಿ ಖ್ದ್್ದ್ತಯತೆಂಶ್್ಸೆಂಚಯಗಳು:್Web of Science, Scopus 

Citation databases: Web of science, Scopus, etc. 

ಬಿ. ಸಂಶ ೆೋಧ್ನೆಯ ಮಾಪಕಗಳು: (3 ಗಂ.) 
A. Research Metrics (3 hrs.) 

1. Journal Citation Report, SNIP, SRJ, IIP, Cite Score- ಇವುಗಳ್ಆಧ್ಯರದ್್ಮ ಲ ್ ಸೆಂಶ   ಧ್ನಯ್ 

್್ನಿಯತಕಯಲ್ಲಕ ಗಳ್ಪರಿಣಯಮಗಳು 
    Impact Factor of Journal Citation Report, SNIP, SJR, IPP, Cite Score 

3. ಮಯಪಕಗಳು:್ಎಚ್-ಇೆಂಡ ರ್ಕು, ಜಿ-ಇೆಂಡ ರ್ಕು, ಐ್10್ಇೆಂಡ ರ್ಕು, ಆಲ್ಮ್ಟಿರರ್ಕು 
Metrics: h-index, g index, i10 index, altmetrics 
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PATTERN OF COURSE WORK FOR THE PH.D PROGRAMME 

(REF: PH.D REGULATION OF 2016: R-10.5:್P-21) 

 

 
SL.
No 

 
Paper 
Code 

 
Name of the 

course 

Contact 
Hrs/ 

week & 
exam. 
Hours 

Maximum Marks 

Continuous 
Assessment 

Course 
end Exam. 

Max 
Marks 

Credits 

1 XXX 100 Paper-I 
Research 
Methodology 
ಸಂಶ  ೋಧನಾ ವಿಧಿ 
ವಿಧಾನಗಳು 

04 30 70 100 04 

2 XXX 200 Paper-II 
Cognate/Core 
subject 
ಕನನಡ ವಿಮಶ ೆಯ 
ಅಧಯಯನ 

04 30 70 100 04 

3 XXX 30N Paper-III 
Field of 
Specialization 
ಸಂಶ  ೋಧನಾ 
ಅಧಯಯನ ವಿಷಯ 

04 30 70 100 04 

4 XXR 400 Paper-IV 
Research and 
Public Ethics (to 
be approved as 
per UGC 
Guidelines) 
 

02 15 35 50 02 

Total 11 90 245 350 14 

Viva voce 50  
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                                                                      ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ್ದೇಂದ್ರ 

 

 


