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CCHHAAPPTTEERR--  II  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::    GGEENNEERRAALL  RRUULLEESS  FFOORR  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

11..11    TThhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  hhoolldd  eexxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  aawwaarrddiinngg  ddeeggrreeeess,,  

ddiipplloommaass  oorr  cceerrttiiffiiccaatteess  iinn  ssuucchh  bbrraanncchheess  ooff  kknnoowwlleeddggee  aass  tthhee  

UUnniivveerrssiimmyy  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

11..22  TThhee  ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonnss    aass  wweellll  aass  tthhee  llaasstt  

ddaattee  ooff    rreecceeiipptt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  wwiitthhoouutt  aanndd  wwiitthh  

llaattee  ffeeee  aass  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  

tteeaacchhiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthhee  ccoolllleeggeess  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

11..33  AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonn  

tthhee  ffoorrmm  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  

11..44  OOnnllyy  tthhoossee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  eexxaammiinnaattiioonn  

rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  aass  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo  aanndd  ppoosssseessss  

ssuucchh  ffuurrtthheerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  iiff  aannyy,,  aass  mmaayy  bbee  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthhee  

OOrrddiinnaanncceess  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  

ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn..  

22..11  AApppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  eexxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  

aaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

aauutthhoorriittyy  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  CCllaauussee  --  33    bbeellooww..  

((aa))  ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

((bb))  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

uunnddeerr  tthhee  OOrrddiinnaanncceess  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

ccoonncceerrnneedd;;  



                                                                                                                                                                   

  

55 

((cc))  aannyy  ootthheerr  cceerrttiiffiiccaattee((ss))  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddiinnaanncceess..  

22..22  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eexx--ssttuuddeenntt,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee//CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  llaasstt  

aatttteennddeedd,,  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  ccoommpplleetteedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee  ooff  

lleeccttuurreess,,  eettcc..,,  wwiitthh  iinn  tthhee  ppeerriioodd  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  OOrrddiinnaannccee  ffoorr  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

22..33  AAllll  ccaannddiiddaatteess  mmaallee  aass  wweellll  aass  ffeemmaallee  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  

tthhrreeee  ccooppiieess  ooff  tthheeiirr  pphhoottooggrraapphhss  oouutt  ooff  wwhhiicchh,,  ttwwoo  ccooppiieess  wwiillll  

bbee  aaffffiixxeedd  oonn  tthhee  AAddmmiissssiioonn--ccuumm--RRoollll  NNoo..  CCaarrdd  aanndd  oonnee  ccooppyy  

wwiillll  bbee  aaffffiixxeedd  oonn  tthhee  AAddmmiissssiioonn  ffoorrmm  aatt  tthhee  ssppaaccee  pprroovviiddeedd  ffoorr  

tthhiiss  ppuurrppoossee..  OOnn  tthhee  ffrroonntt  ppoorrttiioonn  ooff  eeaacchh  pphhoottooggrraapphh,,  ccaannddiiddaattee  

wwiillll  wwrriittee  hhiiss//hheerr  nnaammee  aanndd  ooff  hhiiss//hheerr  ffaatthheerr,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  

aatttteesstteedd  bbyy  tthhee  ssaammee  aauutthhoorriittyy  wwhhoo  hhaass  aatttteesstteedd  tthhee  AAddmmiissssiioonn  

FFoorrmm..  

22..44  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  oonnccee  ssuubbmmiitttteedd  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  

ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  aalloonnggwwiitthh  rreeqquuiissiittee  ffeeee  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  

ttoo  wwiitthhddrraaww  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  oonn  hhiiss//hheerr  oowwnn  aaccccoorrdd  aanndd  

ccllaaiimm  rreeffuunndd  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee..  

33..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  ttoo  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  

rreeqquuiirreedd  cceerrttiiffiiccaatteess  dduullyy  ssiiggnneedd  bbyy::--  

ii))    PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  tthhee  
ccaannddiiddaattee  hhaass  llaasstt  aatttteennddeedd  

BBootthh  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  
ssttuuddeennttss  ooff  aa  ccoolllleeggee  
aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  
aanndd  eexx--ssttuuddeennttss  

iiii))  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy    
TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  

BBootthh  ffoorr  rreegguullaarr  aanndd  eexx--
ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  
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ddeeppaarrttmmeennttss..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  aa  ccoolllleeggee  wwiitthh  mmoorree  tthhaann  880000  ssttuuddeennttss  oonn  

iittss  rroollllss,,  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  mmaayy  aauutthhoorriissee  tthhee  

PPrriinncciippaall  ttoo  ddeelleeggaattee  ttoo  aa  sseenniioorr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff,,  tthhee  

aauutthhoorriittyy  ooff  ssiiggnniinngg  vvaarriioouuss  cceerrttiiffiiccaatteess  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm..  

iiiiii))  PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  ccoolllleeggee    
ccoonncceerrnneedd  

IInn  ccaassee  ooff  ssttuuddeennttss  ooff  aa  
ccoolllleeggee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  sseenndd  
ssttuuddeenntt  pprriivvaatteellyy  

iivv))  AAnnyy  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  pprriivvaattee  ccaannddiiddaatteess  

ootthheerr  tthhaann  eexx--ssttuuddeennttss::--  

  aa))  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttiimmeenntt;;  

          OORR    

bb))  PPrriinncciippaall  ooff  aa  CCoolllleeggee  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  PPrriivviilleeggeess  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  

        OORR  

cc))  PPrriinncciippaall  ooff  aa  rreeccooggnniizzeedd  HHiigghheerr  SSeeccoonnddaayy  SScchhooooll..  

        OORR  

dd))  aa  DDiissttrriicctt  oorr  CCiirrccllee  EEdduuccaattiioonn  OOffffiicceerr;;  

        OORR  

ee))  aa  ccoommmmaannddiinngg  OOffffiicceerr  ooff  hhiiss//hheerr  UUnniitt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  MMiilliittaarryy  

ppeerrssoonnnneell;;  

        OORR  
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ff))      HHeeaadd  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  LLiibbrraarryy  aanndd  aa  CCeennttrraall  SSttaattee  LLiibbrraarryy,,  iinn  

tthhee  ccaassee  ooff  wwhhoollee  ttiimmee  LLiibbrraarriiaannss  aanndd  LLiibbrraarryy  ssttaaffff  aattttaacchheedd  

ttoo  tthheemm;;  

        OORR  

gg))  aann  ooffffiicceerr  nnoott  bbeellooww  tthhee  rraannkk  ooff  aann  AAssssiissttaanntt  RReeggiissttrraarr..  

        OORR  

hh))  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoouurrtt,,  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  oorr  AAccaaddeemmiicc  

CCoouunncciill  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy;;  

        OORR  

ii))  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  

44..  TThhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  sshhaallll  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  eexxcclluuddee  aannyy  

ccaannddiiddaattee  ffrroomm  eexxaammiinnaattiioonn  ppeerrmmaanneennttllyy  oorr  ffoorr  aa  ssppeecciiffiieedd  

ppeerriioodd  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd,,  iiff  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  ssuucchh  aa  

ccaannddiiddaattee  iiss  nnoott  aa  ffiitt  aanndd  pprrooppeerr  ppeerrssoonn  ttoo  bbee  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

55..11    IIff  aa  ccaannddiiddaattee  aafftteerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ––  

((aa))  ccoommmmiittss  aann  iimmmmoorraall  aacctt;;  

        OORR  

((bb))  iiss  ddiissccoovveerreedd  ttoo  hhaavvee  ccoommmmiitttteedd  aann  iimmmmoorraall  aacctt  wwhhiicchh  iinn  tthhee  

ooppiinniioonn  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  iiss  ssuucchh  tthhaatt  hhaadd  iitt  ccoommee  ttoo  

tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  iinn  ttiimmee,,  tthheeyy  wwoouulldd  hhaavvee  eexxcclluuddeedd  hhiimm  ffrroomm  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn;;  

tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  mmaayy  ––  
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((ii))  ccaanncceell  hhiiss  ccaannddiiddaattuurree  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  oorrddeerr  

tthhaatt  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  bbee  nnoott  ddeeccllaarreedd;;  

        aanndd//oorr  

((iiii))    ddiissqquuaalliiffyy  hhiimm  ppeerrmmaanneennttllyy  oorr  ffoorr  aa  ssppeecciiffiieedd  ppeerriioodd..  

55..22    IIff  aa  ccaannddiiddaattee,,  ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  aappppeeaarraannccee  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  iiss  

ffoouunndd  ttoo  bbee  iinneelliiggiibbllee  ttoo  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  hhiiss//hheerr  

ccaannddiiddaattuurree  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss..  

55..33  IIff  aa  ccaannddiiddaattee,,  bbeeffoorree  aappppeeaarriinngg  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  iiss  ffoouunndd  ttoo  bbee  

iinneelliiggiibbllee  ttoo  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  hhiiss//hheerr  ccaannddiiddaattuurree  sshhaallll  bbee  

ccaanncceelllleedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  RReeggiissttrraarr  ((EExxaammiinnaattiioonn))..  

55..44  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aannyy  UUnniivveerrssiittyy  eexxaammiinnaattiioonn  oowweess  aannyy  mmoonneeyy  

ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  ttoo  tthhee  CCoolllleeggee  oonn  aannyy  aaccccoouunntt  aanndd  ffaaiillss  ttoo  

ppaayy  tthhee  mmoonneeyy  oorr  hhaass  iinn  hhiiss//hheerr  ppoosssseessssiioonn  aannyy  bbooookk,,  aappppaarraattuuss  

oorr  ootthheerr  pprrooppeerrttyy  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  ttoo  tthhee  CCoolllleeggee  oorr  

aannyy  kkiitt  eettcc..  ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  NNCCCC  aanndd  ffaaiillss  ttoo  rreettuurrnnss  tthhee  ssaammee,,  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  oonn  rreecceeiipptt  ooff  ssuucchh  rreeppoorrtt  ffrroomm  tthhee  

PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  //  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  

wwiitthhhhoolldd  oorr  aauutthhoorriizzee  ttoo  wwiitthhhhoolldd  tthhee  aaddmmiitt  ccaarrdd  //  rroollll  nnoo..  sslliipp  ooff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  oorr  iiff  tthhee  aaddmmiitt  ccaarrdd  oorr  tthhee  rroollll  nnoo..  sslliipp  hhaass  aallrreeaaddyy  

bbeeeenn  iissssuueedd,,  oorrddeerr  nnoott  ttoo  aallllooww  tthhee  ccaannddiiddaattee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  ttiillll  aallll  ssuucchh  mmoonneeyy  hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd  oorr  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  

hhaass  bbeeeenn  rreettuurrnneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee..  

66..      NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ootthheerr  OOrrddiinnaannccee,,  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss  sshhaallll  bbee  oobbsseerrvveedd  ffoorr  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  

hhiigghheerr  ccllaassss,,  wwhheerree  pprreessccrriibbeedd  nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrss  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  

ccllaassss  aarree  nnoott  ppaasssseedd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee,,  aanndd  wwhheerree  pprreessccrriibbeedd  
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nnuummbbeerr  ooff  cchhaanncceess  ttoo  ppaassss//iimmpprroovvee  aann  eexxaammiinnaattiioonn  aarree  

eexxhhaauusstteedd  ::    

  ((aa))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  ffaaiilleedd  ttoo  aavvaaiill  ooff  tthhee  ppeerrmmiissssiibbllee  

cchhaannccee((ss))  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ddiivviissiioonn  iinn  UUnnddeerr--GGrraadduuaattee  

eexxaammiinnaattiioonnss    mmaayy  bbee  aalllloowweedd  aann  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee  iimmmmeeddiiaatteellyy  

aafftteerr  tthhee  llaasstt  aaddmmiissssiibbllee  cchhaannccee  wwiitthh  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  

RRss..550000//--  ..    

SSiimmiillaarrllyy,,  ffoorr  tthhee  PPoosstt--GGrraadduuaattee  eexxaammiinnaattiioonnss  aann  aaddddiittiioonnaall  

cchhaannccee  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aann  

aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff      RRss..  22000000//--  ..  

NNoottee::  LLLL..BB  --33  YYeeaarr  ((PPrrooffeessssiioonnaall))  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  PPoosstt--

ggrraadduuaattee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

((bb))    CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  aavvaaiilleedd  ooff  ((oorr  eexxhhaauusstteedd))  aallll  tthhee  

ppeerrmmiissssiibbllee  cchhaanncceess  ((ppeerriioodd))  ttoo  ppaassss  tthhee  ccoommppaarrttmmeenntt//rree--aappppeeaarr  

ppaappeerr((ss))  ooff  aallll  tthhee  UUGG//PPGG  aanndd  ootthheerr  pprrooffeessssiioonnaall  ccoouurrsseess,,  mmaayy  bbee  

ggiivveenn  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee((ss))  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee    llaasstt  ppeerrmmiissssiibbllee  

cchhaannccee  iinn  tthhee  ccoonnsseeccuuttiivvee  eexxaammiinnaattiioonnss  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee    

ffoolllloowwiinngg  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  uussuuaall  ffeeeess//llaattee  ffeeeess  ::  

ii))        FFoorr  11sstt      aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee  ::    RRss..11000000//--  

iiii))      FFoorr  22nndd    aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee  ::    RRss..11550000//--  

  ((cc))  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  mmiisssseess  aannyy  cchhaannccee,,  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  ttoo  

hhaavvee  bbeeeenn  aavvaaiilleedd  ooff..  

77..  AA  ccaannddiiddaattee  aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  tthheerree  iiss  aa  cchhaarrggee  ooff  uunnffaaiirr  mmeeaannss  aanndd  

wwhhoo,,  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhee  eennqquuiirryy,,  mmiisssseess  oonnee  oorr  mmoorree  cchhaanncceess  ooff  
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aappppeeaarriinngg  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  bbee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr,,  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee((ss))  iiff  hhee//sshhee  iiss  eexxoonneerraatteedd  ooff  tthhee  

cchhaarrggee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  

ppaassssiinngg  aann  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  iinn  ssuucchh  ccaasseess..  

88..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  ppllaacceedd  iinn  ccoommppaarrttmmeenntt  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  

ooppttiioonn  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aallll  tthhee  ssuubbjjeeccttss..      HHaavviinngg  eexxeerrcciisseedd  tthhee  

ooppttiioonn,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  cchhaannggee  iitt..  

99..    UUnnlleessss  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd,,  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  ——  

((aa))  hhaass  aallrreeaaddyy  ppaasssseedd  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aannyy  

ootthheerr  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  rree--aappppeeaarr  iinn  tthhaatt  

eexxaammiinnaattiioonn  oorr  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  eexxaammiinnaattiioonn;;  

((bb))  iiss  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  ffuullll  ssuubbjjeeccttss  ooff  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy  ccaannnnoott  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  rreeaadd  ffoorr,,  oorr  aappppeeaarr  aatt,,  

aannootthheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  ooff  aannootthheerr  

UUnniivveerrssiittyy//BBooaarrdd,,  iinn  tthhee  ssaammee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  uunnlleessss  

ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  OOrrddiinnaannccee..  

TThhee  bbaarr  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  aa  ccaannddiiddaattee  aappppeeaarriinngg  iinn  aannootthheerr  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  ppaassssiinngg  oorr  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  

ddiivviissiioonn//rreessuulltt  oorr  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ssuubbjjeecctt;;  pprroovviiddeedd  tthhaatt  hhee//sshhee  

ddooeess  nnoott  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ssuubbjjeeccttss//ppaappeerrss  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwiitthh  tthhee  ffuullll  ssuubbjjeeccttss  ooff  hhiiss//hheerr  mmaaiinn  

eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee  ::    AA  ssttuuddeenntt  ccaann  ssttuuddyy  ffoorr  aa  ccoouurrssee  rruunn  tthhrroouugghh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

CCeennttrree  ffoorr  DDiissttaannccee  LLeeaarrnniinngg//  DDiirreeccttoorraattee  ooff  DDiissttaannccee  

EEdduuccaattiioonn  aalloonnggwwiitthh  aa  rreegguullaarr  ccoouurrssee..  
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1100..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ootthheerr  OOrrddiinnaannccee,,  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  sshhaallll,,  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd,,  hhaavvee  ppoowweerr  

ttoo  aaddmmiitt  aa  ppeerrssoonn  pprroovviissiioonnaallllyy  ttoo  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  ccllaassss  ppeennddiinngg  

hhiiss  qquuaalliiffyyiinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr  oorr  ppaappeerrss,,  wwhhiicchh  hhee  mmaayy  hhaavvee  mmiisssseedd  

tthhrroouugghh  nnoo  ffaauulltt  ooff  hhiiss..  TThhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  sshhaallll  rreeccoorrdd  

rreeaassoonnss  ffoorr  ggrraannttiinngg  ssuucchh  aa  ppeerrmmiissssiioonn  iinn  eeaacchh  ccaassee..  

1111..11  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoossee  rreessuulltt  ooff  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  ddeeccllaarreedd  llaattee  bbyy  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy//BBooaarrdd  ooff  SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn,,  HHaarryyaannaa,,  BBhhiiwwaannii,,  

ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  hhiiss//hheerr,,  iiff  ootthheerrwwiissee  eelliiggiibbllee,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

sseeeekk  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  aaffffiilliiaatteedd//mmaaiinnttaaiinneedd  ccoolllleeggeess  oorr  

UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  wwiitthhiinn  1155  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  ffrroomm  

tthhee  ddaattee  ooff  ddeessppaattcchh  ooff  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  ccaarrdd,,  wwiitthhoouutt  llaattee  ffeeee,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  sseeaatt  aanndd  oonn  mmeerriitt..      HHoowweevveerr,,  nnoo  ssuucchh  

aaddmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  aafftteerr  3311sstt  OOccttoobbeerr  ooff  tthhee  yyeeaarr..  HHiiss//hheerr  

aatttteennddaannccee  sshhaallll  bbee  ccoouunntteedd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aaddmmiissssiioonn..    

1111..22  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoossee  rreessuulltt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ttaakkeenn  bbyy  hhiimm//hheerr  iiss  

nnoottiiffiieedd  aass  ''LLaatteerr''  mmaayy  aallssoo  bbee  aalllloowweedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  

ccllaassss  pprroovviissiioonnaallllyy..  IInn  ccaassee  hhee//sshhee  iiss  uullttiimmaatteellyy  ddeeccllaarreedd  aass  

hhaavviinngg  ffaaiilleedd,,  hhiiss//hheerr  pprroovviissiioonnaall  aaddmmiissssiioonn  sshhaallll  ssttaanndd  ccaanncceelllleedd  

aanndd  hhee//sshhee  sshhaallll  ffoorrtthhwwiitthh  rreevveerrtt  ttoo  tthhee  lloowweerr  ccllaassss..    FFeeee  ppaaiidd  bbyy  

hhiimm//hheerr  ffoorr  tthhee  hhiigghheerr  ccllaassss  sshhaallll  bbee  aaddjjuusstteedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  lloowweerr  

ccllaassss  dduueess..  NNoo  rreeffuunndd  sshhaallll  bbee  aaddmmiissssiibbllee  ttoo  tthhee  ssttuuddeenntt  wwhhoo  

ddiissccoonnttiinnuueess  hhiiss//hheerr  ssttuuddiieess..  HHiiss//hheerr  aatttteennddaannccee  ffoorr  tthhee  hhiigghheerr  

ccllaassss  wwiillll  bbee  ccoouunntteedd  ffoorr  tthhee  lloowweerr  ccllaassss..  

1122..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ootthheerr  OOrrddiinnaannccee,,  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ––  

((aa))  aa  ffoorreeiiggnn  sscchhoollaarr  wwhhoo  iiss  nnoott  ooff  IInnddiiaann  ddoommiicciillee;;  oorr  

((bb))  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  nnoott  aann  IInnddiiaann  NNaattiioonnaall;;  oorr  
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((cc))  aa  ppeerrssoonn  ooff  IInnddiiaann  oorriiggiinn  ssttuuddyyiinngg  iinn  aa  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrryy;;                                  

sshhaallll  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  ––  

((ii))  aaddmmiitt  hhiimm//hheerr  ttoo  aannyy  ccllaassss  ooff  aa  CCoolllleeggee  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  wwhhiicchh  hhee//sshhee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ffiitt  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  

EEqquuiivvaalleennccee  CCoommmmiitttteeee;;  

((iiii))  ppeerrmmiitt  hhiimm//hheerr  ttoo  ttaakkee  aa  UUnniivveerrssiittyy  EExxaammiinnaattiioonn  aafftteerr  

ssttuuddyyiinngg  iinn  aann  aaffffiilliiaatteedd  ccoolllleeggee  ffoorr  aa  sshhoorrtteerr  ppeerriioodd  tthhaann  

pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  OOrrddiinnaanncceess  ffoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

ccoonncceerrnneedd;;  

((iiiiii))  ggrraanntt  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ooffffeerr  aa  ssppeecciiaall  ppaappeerr  iinn  EEnngglliisshh  iinn  

lliieeuu  ooff  llaanngguuaaggee  ppaappeerr  iinn  BB..AA..  GGeenneerraall//BB..SScc..//BB..CCoomm..  

EExxaammiinnaattiioonnss..  

1133..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ootthheerr  OOrrddiinnaannccee,,  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  hhaarrddsshhiipp  ttoo  aa  ccaannddiiddaattee,,  

sshhaallll  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  rreellaaxx  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt((ss))  ooff  OOrrddiinnaannccee((ss))  ffoorr  

aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  wwhhiillee  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  iirrrreegguullaarr  aaddmmiissssiioonnss  ffoorr  

rreegguullaarriizzaattiioonn  wwhheerree  tthhee  mmiissttaakkee  iiss  pprriimmaarriillyy  ooff  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  

IInnssttiittuuttiioonn  oorr  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee..  EEaacchh  aanndd  

eevveerryy  ccaassee  ooff  ssuucchh  nnaattuurree  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  

CCoouunncciill  oonn  mmeerriitt..  

1144..  TThhee  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  bbaasseedd  ppuurreellyy  oonn  

ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  tthhrreeee  wwrriitttteenn  ddeeppaarrttmmeennttaall  tteessttss  iinn  

oonnee  sseemmeesstteerr..  IInn  ccaassee  ooff  oodddd  sseemmeesstteerrss  tthhee  tteesstt  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

llaasstt  wweeeekk  ooff  mmoonntthhss  ooff  SSeepptteemmbbeerr,,  OOccttoobbeerr  aanndd  NNoovveemmbbeerr  aanndd  

iinn  tthhee  ccaassee  ooff  eevveenn  sseemmeesstteerrss  aanndd  aannnnuuaall  ssyysstteemm  tthhee  tteesstt  wwiillll  bbee  

hheelldd  iinn  tthhee  llaasstt  wweeeekk  ooff  FFeebbrruuaarryy,,  MMaarrcchh  aanndd  AApprriill..  TThhee  

ccaannddiiddaattee  wwiillll  aappppeeaarr  iinn  ttwwoo  tteessttss  oonnllyy  oouutt  ooff  tthhrreeee  tteessttss  aanndd  tthhee  
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ttoottaall  mmaarrkkss  ooff  tthhee  sseessssiioonnaall  tteessttss  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  ffiinnaall  iinntteerrnnaall  

aasssseessssmmeenntt  aawwaarrdd..  TThhee  mmaaxxiimmuumm  mmaarrkkss  ffoorr  eeaacchh  tteesstt  wwiillll  bbee  

eeqquuaall..  TThhee  ddaattee  sshheeeett  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

CChhaaiirrppeerrssoonn((ss))  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt((ss))//PPrriinncciippaall((ss))  ooff  tthhee  

CCoolllleeggee((ss))  ccoonncceerrnneedd  aanndd  tthhee  tteesstt  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthheemm..  

TThhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr  wwiillll  bbee  sseett  bbyy  tthhee  tteeaacchheerr  ccoonncceerrnneedd  aanndd  

eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  aallssoo  bbee  ddoonnee  bbyy  hhiimm//hheerr..  BBeessiiddeess,,  nnoo  ppaayymmeenntt  ffoorr  

ppaappeerr  sseettttiinngg//eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  mmaaddee..  TThhee  aawwaarrdd  ooff  iinntteerrnnaall  

aasssseessssmmeenntt  wwiillll  bbee  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  tteeaacchheerr  ccoonncceerrnneedd  aanndd  wwiillll  bbee  

hhaannddeedd  oovveerr  ttoo  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  ccoonncceerrnneedd  wwiitthhiinn  aa  

wweeeekk  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ccoonndduucctt  ooff  tteesstt..  

  TThhee  rreeccoorrdd  ooff  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  iinncclluuddiinngg  aawwaarrdd  lliisstt  aanndd  

aannsswweerr  sshheeeettss  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  

ccoonncceerrnneedd  uuppttoo  tthhrreeee  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  

rreessuulltt..  TThhee  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  aatt  lleeaasstt  1100  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  

sseemmeesstteerr//aannnnuuaall  eexxaammiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  

ccoonncceerrnneedd  aafftteerr  ccoouunntteerrssiiggnniinngg  oonn  eeaacchh  ppaaggee..  PPaassss  ppeerrcceennttaaggee  iinn  

eeaacchh  tthheeoorryy//pprraaccttiiccaall  ppaappeerr  wwiillll  bbee  tthhee  mmiinniimmuumm  ppaassss  mmaarrkkss  aass  

rreeqquuiirreedd  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  OOrrddiinnaannccee((ss))..  PPaassssiinngg  iinn  iinntteerrnnaall  

aasssseessssmmeenntt  iiss  nnoott  mmaannddaattoorryy..  

1155  AA  ccaannddiiddaattee  aappppeeaarriinngg  ffoorr  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  aappppllyy  ffoorr  

ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  mmaakkee  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  FFoorrmm  iinn  rreessppeecctt  

ooff  ::  

((aa))  ssuubbjjeecctt  oorr  ssuubbjjeeccttss,,  oorr  

((bb))  aannyy  ootthheerr  eennttrryy,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  ––  

((ii))  tthhee  rreeqquueesstt  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee  uunnddeerr  tthhee  OOrrddiinnaanncceess;;  
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((iiii))  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd,,  iiss  

rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee  1155  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  EExxaammiinnaattiioonn..  AA  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  ooff  aa  

CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  mmuusstt  ssuubbmmiitt  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  tthhrroouugghh  hhiiss//hheerr  PPrriinncciippaall//CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthh  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  hhee//sshhee  

hhaass  aatttteennddeedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess  iinn  tthhee  

cchhaannggeedd  ssuubbjjeecctt((ss))..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  iinn  hhaarrdd  aanndd  ggeennuuiinnee  

ccaasseess  aallllooww  aacccceeppttaannccee  ooff  aann  aapppplliiccaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  

aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  ppeerriioodd  mmeennttiioonneedd  aabboovvee  oonn  ppaayymmeenntt  

ooff  llaattee  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

1166  AA  pprriissoonneerr  sseerrvviinngg  aa  tteerrmm  ooff  iimmpprriissoonnmmeenntt  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iiff  ––  

((ii))  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ggoooodd  ccoonndduucctt  iiss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  

ooff  tthhee  JJaaiill  ccoonncceerrnneedd;;  aanndd  

((iiii))  hhee//sshhee  iiss  eelliiggiibbllee  uunnddeerr  tthhee  OOrrddiinnaanncceess  ffoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

ccoonncceerrnneedd  aanndd  aallssoo  uunnddeerr  tthhee  OOrrddiinnaannccee  ffoorr  PPrriivvaattee  

CCaannddiiddaatteess..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  ssuucchh  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  aarrrraannggeedd  iinn  tthhee  JJaaiill,,  tthhee  

eexxppeennddiittuurree  iinnvvoollvveedd  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  bbyy  tthhee  

ccaannddiiddaattee  ccoonncceerrnneedd  oorr  tthhee  JJaaiill  aauutthhoorriittiieess..  

1177..  IInn  ccaassee  ooff  llaattee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  DDiisssseerrttaattiioonn//PPrroojjeecctt  WWoorrkk//TTeerrmm  

PPaappeerr//TTrraaiinniinngg  RReeppoorrtt//FFiieelldd  TTrriipp  RReeppoorrtt  eettcc..  bbeeyyoonndd  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  ddaattee  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  OOrrddiinnaanncceess  ooff  vvaarriioouuss  ccoouurrsseess,,  

tthhee  ssaammee  mmaayy  bbee  aacccceepptteedd  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeennaallttyy  

::––  
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11..  WWiitthh  iinn  nnoorrmmaall  ppeerriioodd    NNoo  PPeennaallttyy  

22..  UUppttoo  44  mmoonntthhss  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  

nnoorrmmaall  ppeerriioodd..  

RRss..225500//--  

33..  UUppttoo  ttwwoo  mmoonntthhss  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  

tthhee  ppeerriioodd  aass  mmeennttiioonneedd  aatt  ssrr..nnoo..22..  

RRss..550000//--  

44..  UUppttoo  66  mmoonntthhss  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  tthhee  
ppeerriioodd  aass  mmeennttiioonneedd  aatt  ssrr..  nnoo..33..    

RRss..11000000//--  

  

NNoo  ffuurrtthheerr  eexxtteennssiioonn  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  aanndd  tthhee  rreessuulltt  wwiillll  bbee  

ddeeccllaarreedd  ttrreeaattiinngg  tthhee  ccaannddiiddaattee  aass  AAbbsseenntt,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  mmaayy  aallllooww  ffuurrtthheerr  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  ffuurrtthheerr  ppeennaallttyy  aass  

hhee//sshhee  mmaayy  ddeeeemm  ffiitt  iinn  aa  hhaarrdd  aanndd  ddeesseerrvviinngg  ccaassee  ttoo  hhiiss//hheerr  

ssaattiissffaaccttiioonn..  AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ssuubbmmiittss  hhiiss//hheerr  

ddiisssseerrttaattiioonn//PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  eettcc..  dduurriinngg  tthhee  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd  wwiitthh  

ppeennaallttyy  aass  aabboovvee,,  wwiillll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddaall..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  eevveenn  

dduurriinngg  tthhee  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee  

aabbsseenntteedd  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  ppaappeerr  aanndd  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  sshhaallll  bbee  

ddeeccllaarreedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  

1188((aa))  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  wwhheenn  hhee//sshhee  ccoonnssiiddeerrss  iitt  aapppprroopprriiaattee  

iinn  aannyy  eexxcceeppttiioonnaall  ccaassee  ::––  

((ii))  eexxtteenndd  tthhee  ddaattee  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  

ffeeeess  bbyy  aa  CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt,,  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  

tthhee  cciirrccuummssttaanncceess;;  aanndd  

((iiii))  aacccceepptt  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  aanndd  ffeeee  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  

llaasstt  ddaattee  wwiitthh  llaattee  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
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((bb))  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  ccoonnddoonnee  tthhee  llaattee  ffeeee  iinn  ccaassee  aa  

DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  aa  CCoolllleeggee  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  ddeeppoossiitt  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  

ffeeeess  iinn  ffuullll,,  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd//llaasstt  ddaattee,,  tthhrroouugghh  aa  

cclleerriiccaall  mmiissttaakkee,,  vviizz..,,  ttoottaalllliinngg  ooff  tthhee  aammoouunntt  ppaayyaabbllee,,  rraattee  ooff  

EExxaammiinnaattiioonn  ffeeeess      ppaayyaabbllee,,  eettcc..  

119911    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ––  

((ii))  ffaaiillss  ttoo  pprreesseenntt  hhiimmsseellff  ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn;;  

            OORR  

((iiii))  hhaass  aappppeeaarreedd  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  pprroovviissiioonnaallllyy  aanndd  iiss  

ssuubbsseeqquueennttllyy  ddeeccllaarreedd  iinneelliiggiibbllee  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  oorr  aann  OOffffiicceerr  aauutthhoorriisseedd  bbyy  hhiimm//hheerr,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

tthhee  OOrrddiinnaanncceess,,  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreeffuunndd  ooff  tthhee  ffeeee  oorr  ttoo  

hhaavvee  iitt  kkeepptt  iinn  ddeeppoossiitt  ffoorr  aa  ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonn,,  pprroovviiddeedd  

tthhaatt  ––  

((aa))  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  ddiieess  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  

oorr  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  

iinn  aannyy  ppaappeerr,,  tthhee  ffeeee  sshhaallll  bbee  rreeffuunnddaabbllee  ttoo  hhiiss//hheerr  lleeggaall  

hheeiirrss;;  

  ((bb))  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeffuunndd  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ooff  tthhee  

ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

119922  AA  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreeffuunndd  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  

ppaaiidd  bbyy  hhiimm  ––  

((ii))  iiff  ppeerrmmiissssiioonn  aaccccoorrddeedd  ttoo  hhiimm//hheerr  ttoo  ttaakkee  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iiss      

ssuubbsseeqquueennttllyy  ccaanncceelllleedd,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  mmiiss--ssttaatteemmeenntt  ooff  ffaaccttss  

oorr  ssuupppprreessssiioonn  ooff  iimmppoorrttaanntt  ffaacctt  oorr  ffoorr  wwaanntt  ooff  rreelleevvaanntt  

iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm;;  
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((iiii))  iiff  hhee//sshhee  ttrriieedd  ttoo  oobbttaaiinn  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  eexxaammiinnaattiioonn  bbyy  

mmaakkiinngg  aa  ffaallssee  ssttaatteemmeenntt  ooff  ffaaccttss  iinn  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  

ffoorrmm..  

((iiiiii))  wwhheenn  aa  ccaannddiiddaattee''ss  nnaammee  iiss  wwiitthhddrraawwnn  ffoorr  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  

CCoolllleeggee  dduueess;;  

((iivv))  wwhheenn  aa  ccaannddiiddaattee''ss  nnaammee  iiss  wwiitthhddrraawwnn  oonn  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss//hheerr  

rruussttiiccaattiioonn  oorr  eexxppuullssiioonn  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  oorr  

wwiitthhddrraawwaall  ooff  cchhaarraacctteerr  cceerrttiiffiiccaattee  ffoorr  mmiissccoonndduucctt..  

2200..  TThhee  cchhiillddrreenn  ooff  sseerrvviinngg  MMiilliittaarryy  PPeerrssoonnnneell  uupp  ttoo  tthhee  rraannkk  ooff  aann  

NN..CC..OO..  sshhaallll  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee..  

2211..  EExxaammiinnaattiioonn  ffeeee  wwiillll  bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  aa  UUnniivveerrssiittyy  eemmppllooyyeeee  oonn  

ppaassssiinngg  aa  UUnniivveerrssiittyy  EExxaammiinnaattiioonn..  

AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeffuunndd  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  

ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessuulltt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeee..  

2222..  AAnn  eexxaammiinnaattiioonn  FFoorrmm  oonnccee  ssuubbmmiitttteedd  mmaayy  bbee  wwiitthhddrraawwnn  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  aa  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  aa  CCoolllleeggee  oonnllyy  uunnddeerr  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ::  

((ii))  WWhheenn  aa  ccaannddiiddaattee  hhaass  bbeeeenn  sseenntt  uupp  pprroovviissiioonnaallllyy,,  ffoorr  sshhoorrttaaggee  

ooff  aatttteennddaannccee  aanndd  tthhaatt  sshhoorrttaaggee  hhaass  nnoott  bbeeeenn  mmaaddee  uupp  nnoorr  

ccoonnddoonneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  OOrrddiinnaanncceess..  ((eexxaammiinnaattiioonn  

ffoorrmm  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  rreeqquuiirreedd  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess  eettcc..,,  oorr  iinn  wwhhoossee  ccaassee  tthhee  sshhoorrttaaggee  hhaass  

bbeeeenn  ccoonnddoonneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  OOrrddiinnaanncceess,,  ccaannnnoott  bbee  

wwiitthhddrraawwnn))..  



  

  

1188 

((iiii))  WWhheenn  aa  ccaannddiiddaattee,,  aafftteerr  sseennddiinngg  uupp  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  

ffoorrmmss  ffaallllss  sshhoorrtt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreedd  ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess  aass  

ssppeecciiffiieedd  iinn  ((ii))  aabboovvee..  

((iiiiii))  WWhheenn  aa  ccaannddiiddaattee''ss  nnaammee  hhaass  bbeeeenn  ssttrruucckk  ooffff  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonn  ffoorr  nnoonn--ppaayymmeenntt  ooff  CCoolllleeggee  dduueess  pprroovviiddeedd  ssuucchh  

aaccttiioonn  hhaass  ttaakkeenn  ppllaaccee  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

((iivv))  WWhheenn  aa  ccaannddiiddaattee  hhaass  bbeeeenn  rruussttiiccaatteedd  oorr  eexxppeelllleedd  oorr  hhiiss//hheerr  

cchhaarraacctteerr  cceerrttiiffiiccaattee  hhaass  bbeeeenn  wwiitthhddrraawwnn  ffoorr  mmiissccoonndduucctt  

bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

2233..    RReeffuunndd  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  ffeeee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  oonnllyy  iiff  ::  

((ii))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  aa  CCoolllleeggee  

iinnttiimmaatteess  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee  aatt  lleeaasstt  aa  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthhddrraawwiinngg  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  sseenntt  uupp  pprroovviissiioonnaallllyy  ffoorr  

sshhoorrttaaggee  iinn  aatttteennddaannccee..  

((iiii))  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  

iinnttiimmaatteess  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee  aatt  lleeaasstt  aa  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  

ssuubbsseeqquueenntt  ttoo  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  

hhaass  ffaalllleenn  sshhoorrtt  ooff  lleeccttuurreess  aanndd  iiss,,  tthheerreeffoorree,,  iinneelliiggiibbllee  ttoo  ttaakkee  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

((iiiiii))  AA  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  bbee  iinneelliiggiibbllee  ttoo  

ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  hhaavviinngg  nnoott  oobbttaaiinneedd  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

mmaarrkkss  iinn  tthhee  HHoouussee  EExxaammiinnaattiioonnss,,  aass  rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  tthhee  

OOrrddiinnaanncceess,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  

CCoolllleeggee//CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  sseennddss  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  
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tthhiiss  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ssoo  aass  ttoo  rreeaacchh  

hhiimm//hheerr  aa  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  

ooff  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  hhaadd  bbeeeenn  sseenntt  uupp  pprroovviissiioonnaallllyy..  

((iivv))  AA  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  rreeppoorrtteedd  ttoo  bbee  iinneelliiggiibbllee  

hhaavviinngg  nnoott  ffuullffiilllleedd  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  IInntteerrnnaall  AAsssseessssmmeenntt  

wwhheerreevveerr  pprroovviiddeedd  ffoorr,,  iiff  iinnttiimmaattiioonn  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  iiss  sseenntt  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  //  

PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ssoo  

aass  ttoo  rreeaacchh  hhiimm//hheerr  aatt  lleeaasstt  aa  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ccoonncceerrnneedd..  

2244..11  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee    

vvaarriioouuss  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  aass  mmaayy  bbee  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  

HHoowweevveerr,,  iiff  oonn  ssccrruuttiinnyy  ooff  tthhee  ppaassss  ppeerrcceennttaaggeess  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  

tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  ddiissttiinncctt  cchhaannggee  ooff  ssttaannddaarrdd  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

aass  aa  wwhhoollee  oorr  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssuubbjjeecctt,,  tthhee  mmaatttteerr  sshhaallll  bbee  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  wwhhoo  mmaayy  rreeffeerr  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthhee  

EExxaammiinneerrss  ccoonncceerrnneedd  ffoorr  rreeppoorrtt  oorr  mmaayy  ttaakkee  ssuucchh  aaccttiioonn  aass  

hhee//sshhee  mmaayy  ccoonnssiiddeerr  nneecceessssaarryy..  

2244..22    SSiimmuullttaanneeoouussllyy  wwiitthh  tthheeiirr  ppuubblliiccaattiioonn,,  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  rreegguullaarr  

ssttuuddeennttss  sshhaallll  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeennttss  //  PPrriinncciippaallss  ooff  tthhee  CCoolllleeggeess  ccoonncceerrnneedd..  

2244..33    WWiitthhiinn  aa  wweeeekk  ooff  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  rreessuullttss  oorr  ssoooonn  tthheerreeaafftteerr,,  

rreessuulltt  ccaarrddss  ooff  tthhee  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss,,  sshhoowwiinngg  tthhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd,,  

sshhaallll  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  //  

PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggeess  ccoonncceerrnneedd..  
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2255..  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  mmaayy  wwiitthhhhoolldd  tthhee  rreessuulltt  ooff  aannyy  

ccaannddiiddaattee  wwhhoo  bbyy  aann  aacctt  ooff  oommiissssiioonn  oorr  ccoommmmiissssiioonn  mmiigghhtt  bbee  

ffoouunndd  ttoo  bbee  tthhee  gguuiillttyy  ooff  eeiitthheerr  ccoonnttrraavveenniinngg  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  

AAcctt,,  tthhee  SSttaattuutteess,,  tthhee  OOrrddiinnaanncceess  oorr  tthhee  RRuulleess  //  RReegguullaattiioonnss    oorr  ooff  

nnoonn--ccoommpplliiaannccee  tthheerreeooff  oorr  ffoorr  aannyy  ootthheerr  ccaauussee  wwhhiicchh  iinn  hhiiss  

ooppiinniioonn  mmiigghhtt  wwaarrrraanntt  ssuucchh  aann  aaccttiioonn..  

2266..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  qquuaasshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  

ccaannddiiddaattee  aafftteerr  iitt  hhaass  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd,,  iiff  ::––  

((ii))  hhee//sshhee  iiss  ddiissqquuaalliiffiieedd  ffoorr  uussiinngg  uunnffaaiirr  mmeeaannss  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn;;  

oorr  

((iiii))  aa  mmiissttaakkee  iiss  ffoouunndd  iinn  hhiiss//hheerr  rreessuulltt;;  oorr  

((iiiiii))  hhee//sshhee  iiss  ffoouunndd  iinneelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn;;  oorr  

((iivv))  hhee//sshhee  iiss  aa  ppeerrssoonn  aaggaaiinnsstt  wwhhoomm  aaccttiioonn  uunnddeerr  CCllaauussee  55..11  wwoouulldd  

hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn,,  hhaadd  tthhee  ffaaccttss  ccoommee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eeaarrlliieerr..  

2277..11    AA  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  hhaavvee  hhiiss//hheerr  aannsswweerr--bbooookkss  rree--

cchheecckkeedd  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aa  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ppeerr  

aannsswweerr--bbooookkss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ::  

((ii))    AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  rree--cchheecckkiinngg  iiss  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthhiinn  

3300  ddaayyss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  ddiissppaattcchh  ooff  DDMMCC  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooffffiiccee  

aass  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  bbaacckk  ooff  tthhee  DDMMCC..      

((iiii))  RRee--cchheecckkiinngg  wwiillll  bbee  ddoonnee  oonnllyy  ttoo  sseeee  iiff  tthhee  mmaarrkkss  aawwaarrddeedd  ttoo  

vvaarriioouuss  aannsswweerrss  hhaavvee  bbeeeenn  ccoorrrreeccttllyy  aaddddeedd  aanndd  iiff  aallll  tthhee  aannsswweerrss  

hhaavvee  bbeeeenn  aasssseesssseedd  bbyy  tthhee  EExxaammiinneerr..  
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2277..22    IIff  aannyy  mmiissttaakkee  iiss  ddiissccoovveerreedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  rree--cchheecckkiinngg  ooff  aannsswweerr--

bbooookk,,  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  rreeccttiiffyy  

tthhee  rreessuulltt..  IInn  ssuucchh  aa  ccaassee  tthhee  rree--cchheecckkiinngg  ffeeee  ppaaiidd  sshhaallll  bbee  

rreeffuunnddaabbllee..  

2277..33    IInn  aa  ccaassee  wwhheerree  rree--cchheecckkiinngg  ooff  aannsswweerr--bbooookk((ss))  iiss  nnoott  ppeerrmmiissssiibbllee  

oorr  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  rreejjeecctteedd  bbeeiinngg  ttiimmee--bbaarrrreedd  oorr  bbeeiinngg  

iinnaaddmmiissssiibbllee,,  5500%%  ooff  tthhee  aammoouunntt  ppaaiidd  wwiillll  bbee  rreeffuunnddeedd  pprroovviiddeedd  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeffuunndd  iiss  rreecceeiivveedd  iinn  tthhee  OOffffiiccee  wwiitthhiinn  tthhrreeee  

mmoonntthhss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  iissssuuee  ooff  rreejjeeccttiioonn  lleetttteerr..  

2277..44    AA  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  sseeee  hhiiss//hheerr  rree--cchheecckkeedd  aannsswweerr--

bbooookk((ss))  ffoorr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  oonnllyy,,  iiff  hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn  aalloonnggwwiitthh  

tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffeeee  ppeerr  aannsswweerr  bbooookk  rreeaacchheess  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthhiinn  

1155  ddaayyss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ooff  tthhee  rree--cchheecckkeedd  rreessuulltt  ttoo  

hhiimm//hheerr..  

2288..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoossee  aannsswweerr  bbooookk  iiss  lloosstt  aafftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  

rreecceeiivveedd  ffrroomm  tthhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  

tthhee  VViiccee--  CChhaanncceelllloorr  ttoo  rree--aappppeeaarr  iinn  tthhee  ppaappeerr  lloosstt  oonn  aa  ddaattee  ttoo  bbee  

ffiixxeedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss,,  pprroovviiddeedd  hhee  hhaass  ppaasssseedd  

iinn  aallll  ootthheerr  ssuubbjjeeccttss  //  ppaappeerrss  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  

ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  oorr  rree--aappppeeaarr..  IIff  hhee  oobbttaaiinnss  ppaassss  mmaarrkkss  

iinn  tthhee  ppaappeerrss  iinn  wwhhiicchh  hhee  rree--aappppeeaarreedd  hhee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  

hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  aass  tthhee  

ccaassee  mmaayy  bbee..  

IIff  tthheerree  iiss  ddiissppuuttee  aass  ttoo  wwhheetthheerr  aa  ccaannddiiddaattee’’ss  aannsswweerr  bbooookk  wwaass  

dduullyy  rreecceeiivveedd  oorr  nnoott,,  tthhee  ffiinnddiinngg  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnffiirrmmaattiioonn  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  

sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  
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2299..  TThhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  mmaayy  ccaanncceell  aann  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  aallll  cceennttrreess  

iiff  iitt  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  aa  lleeaakkaaggee  ooff  qquueessttiioonn  ppaappeerr((ss))  

oorr  aannyy  ootthheerr  iirrrreegguullaarriittyy  wwhhiicchh  wwaarrrraannttss  ssuucchh  aa  sstteepp..  

3300..  EExxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aannsswweerr  bbooookkss  sshhaallll  bbee  ddeessttrrooyyeedd  oorr  ootthheerrwwiissee  

ddiissppoosseedd  ooffff  aafftteerr  99  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessuulltt  

pprroovviiddeedd  tthhaatt;;  

    ii))  NNoo  ddiissppuuttee,,  lleeggaall  oorr  ootthheerrwwiissee  iiss  ppeennddiinngg;;  

    iiii))  NNoo  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ttoo  bbee  ssuupppplliieedd  uunnddeerr  RRTTII  AAcctt..  

    TThhee  aannsswweerr  bbooookkss  aafftteerr  rree--eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppaappeerr((ss))  sshhaallll  

aallssoo  bbee  ddeessttrrooyyeedd  oorr  ddiissppoosseedd  ooffff  iinn  tthhee  aabboovvee  mmaannnneerr..  

3311..  AAnnyy  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  ssuucccceessssffuull  aass  aa  UUnniivveerrssiittyy  

EExxaammiinnaattiioonn  mmaayy,,  aafftteerr  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  aanndd  

bbeeffoorree  tthhee  aawwaarrdd  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  oorr  ddiipplloommaa  aatt  tthhee  nneexxtt  

ccoonnvvooccaattiioonnss,,  aappppllyy  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  aalloonnggwwiitthh  

ffeeee  ffoorr  pprroovviissiioonnaall  cceerrttiiffiiccaatteess  ffoorr  ppaassssiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

3322..  TThhee  nnaammeess  ooff  ffiirrsstt  tteenn  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  iinn  eeaacchh  eexxaammiinnaattiioonn,,  

wwhhoo  oobbttaaiinneedd  ffiirrsstt  ddiivviissiioonn  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  mmeerriitt  lliisstt..  

3333..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ootthheerr  OOrrddiinnaannccee//  

RReegguullaattiioonn,,  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  sshhaallll  hhaavvee  ppoowweerr,,  iinn  tthhee  ccaassee  

ooff  aallll  eexxaammiinnaattiioonnss  hheelldd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  ttoo  hhoolldd  aann  aaddddiittiioonnaall  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ssaammee  yyeeaarr  ffoorr  ssppeecciiaall  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  nnoo  ccaassee  sshhaallll  aa  rree--eexxaammiinnaattiioonn  bbee  hheelldd  iiff  tthhee  

ssttuuddeennttss  wwaallkk  oouutt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  HHaallll..  
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3344..  IInn  ccaassee  ooff  aa  ssttuuddeenntt  pprroocceeeeddiinngg  oonn  mmaatteerrnniittyy  lleeaavvee,,  tthhee  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess  iinn  hheerr  ccaassee  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  
eexxcclluuddiinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  mmaatteerrnniittyy  lleeaavvee..  

3355..  AAllll  lleeggaall  ddiissppuutteess  rreellaattiinngg  ttoo  eexxaammiinnaattiioonnss//aaddmmiissssiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  
wwiillll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  SSiirrssaa  CCoouurrttss  oorr  CCoouurrttss  hhaavviinngg  JJuurriissddiiccttiioonn  iinn  
SSiirrssaa..  

  

**3366  ((aa))  WWhheerree  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  nnuummbbeerr  
ooff  cchhaanncceess  aavvaaiillaabbllee  aarree  lliimmiitteedd,,  hhaass  mmiisssseedd  oonnee  oorr  mmoorree  
cchhaanncceess  oonn  aaccccoouunntt  ooff  iillllnneessss,,  oonnllyy  oonnee  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee  
mmaayy  bbee  aalllloowweedd  iiff  tthhee  ccaannddiiddaattee,,  hhaavviinngg  ssuubbmmiitttteedd  hhiiss  
aaddmmiissssiioonn  ffoorrmm  aanndd  ffeeee,,  iinnffoorrmmss  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss  wwiitthhiinn  oonnee  mmoonntthh  ooff  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  
tthhee  UUnniivveerrssiittyy  EExxaammiinnaattiioonn  ooff  hhiiss  iinnaabbiilliittyy  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  
EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  aallssoo  ffuurrnniisshheess  aa  MMeeddiiccaall  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  
aa  GGoovvtt..  DDooccttoorr  ooff  aa  GGaazzeetttteedd  RRaannkk  oorr  tthhee  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  
ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy..    TThhiiss  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee  sshhaallll  bbee  aavvaaiilleedd  
ooff  iimmmmeeddiiaatteellyy  nneexxtt  ttoo  tthhee  llaasstt  aaddmmiissssiibbllee  cchhaannccee..  
  
((bb))  WWhheerree  cchhaanncceess  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ttoo  cclleeaarr  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  aarree  lliimmiitteedd,,  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  
sshhaallll  hhaavvee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ggrraanntt  aann  eexxttrraa  cchhaannccee,,  ffoorr  
vvaalliidd  rreeaassoonnss  ootthheerr  tthhaann  iillllnneessss,,  iinn  lliieeuu  ooff  oonnee  oorr  
mmoorree  cchhaanncceess  mmiisssseedd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  
hhiiss..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  eexxttrraa  cchhaannccee  sshhaallll  bbee  aavvaaiilleedd  
ooff  iimmmmeeddiiaatteellyy  nneexxtt  ttoo  tthhee  llaasstt  aaddmmiissssiibbllee  cchhaannccee..  
PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  
pprreessccrriibbeedd  ffoorr  ppaassssiinngg  aann  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  
aappppllyy  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aarree  aalllloowweedd  aaddddiittiioonnaall  
cchhaannccee  uunnddeerr  SSuubb--ccllaauusseess((aa))  &&  ((bb))  aabboovvee..  
  

**3377..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ootthheerr  
oorrddiinnaannccee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonnss  sshhaallll  bbee  oobbsseerrvveedd  ffoorr  
pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  ccllaassss,,  wwhheerree  pprreessccrriibbeedd  
nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrss  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccllaassss  aarree  nnoott  ppaasssseedd  bbyy  aa  
ccaannddiiddaattee  aanndd  wwhheerree  pprreessccrriibbeedd  nnuummbbeerr  ooff  cchhaanncceess  ttoo  
ppaassss//iimmpprroovvee  aann  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  eexxhhaauusstteedd::  

__________________________________________________________________________________________________________  
**AAddddeedd  vviiddee  EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  RReessoolluuttiioonn  NNoo..  1166  ooff  2222..77..22001111  
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((aa))  SSttuuddeennttss  ooff  PPoosstt--GGrraadduuaattee  ccoouurrsseess  iinncclluuddiinngg  LLLL..BB..  
33  yyeeaarr,,  LLLL..MM..,,  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  ccoouurrsseess  lliikkee  MMBBAA  55  
YYeeaarr,,  MMBBAA  ((22  YYeeaarr)),,  LLLL..BB..  55  YYeeaarr  eettcc..  wwhhoo  aarree  
ddeeffiicciieenntt  iinn  cclleeaarriinngg  5500%%  ppaappeerrss  ooff  tthheeiirr  pprreevviioouuss  
ccllaasssseess((ss))  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  jjooiinn  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  
ccllaassss  wwiitthh  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  RRss..  550000//--  ppeerr  
ddeeffiicciieenntt  ppaappeerr  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..    

  
((bb))  AAfftteerr  oonnee  hhaass  aavvaaiilleedd  ooff  ttwwoo  cchhaanncceess  ttoo  cclleeaarr  tthhee  rree--

aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  BB..  
TTeecchh..  EEnngggg..  CCoouurrssee,,  ffoorr  eevveerryy  cchhaannccee  ttoo  bbee  aavvaaiilleedd  
ooff  ssuubbsseeqquueennttllyy  dduurriinngg  tthhee  eennttiirree  dduurraattiioonn  ooff  88  yyeeaarrss  
ooff  tthhee  ccoouurrssee,,  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  RRss..  550000//--  wwiillll  bbee  
cchhaarrggeedd  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  uussuuaall  ffeeee//llaattee  ffeeee..  
SSttuuddeennttss  ooff  77tthh  aanndd  88tthh  sseemmeesstteerrss  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  
rree--aappppeeaarr  bbootthh  iinn  tthhee  oodddd  aanndd  tthhee  eevveenn  sseemmeesstteerr  
eexxaammiinnaattiioonnss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  iinn  DDeecceemmbbeerr//JJaannuuaarryy    
aanndd  MMaayy//JJuunnee  wwiitthhiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  
ccoouurrssee  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  RRss..  
33000000//--  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  uussuuaall  ffeeee//llaattee  ffeeee..  
  

((cc))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  ffaaiilleedd  ttoo  aavvaaiill  ooff  tthhee  
ppeerrmmiissssiibbllee  cchhaannccee((ss))  ffoorr  tthhee  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  
ddiivviissiioonn  iinn  UUnnddeerr--GGrraadduuaattee  eexxaammiinnaattiioonnss,,  mmaayy  bbee  
aalllloowweedd  aann  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  
llaasstt  aaddmmiissssiibbllee  cchhaannccee  wwiitthh  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  RRss..  
550000//--  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  uussuuaall  ffeeee//llaattee  ffeeee..  
SSiimmiillaarrllyy,,  ffoorr  tthhee  PPoosstt--GGrraadduuaattee  eexxaammiinnaattiioonnss,,  aann  
aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  
oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  RRss..  22000000//--  iinn  
aaddddiittiioonn  ttoo  uussuuaall  ffeeee//llaattee  ffeeee..  

((dd))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  mmaayy  hhaavvee  aavvaaiilleedd  ooff  ((oorr  eexxhhaauusstteedd))  
aallll  tthhee  ppeerrmmiissssiibbllee  cchhaanncceess  ((ppeerriioodd))  ttoo  ppaassss  tthhee  
CCoommppaarrttmmeenntt//RRee--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  aallll  tthhee  UUGG//PPGG  
aanndd  ootthheerr  pprrooffeessssiioonnaall  ccoouurrsseess,,  ootthheerr  tthhaann  BB..  
TTeecchh..//MM..  TTeecchh..  mmaayy  bbee  ggiivveenn  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee((ss))  
iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  tthhee  llaasstt  ppeerrmmiissssiibbllee  cchhaannccee  iinn  tthhee  
ccoonnsseeccuuttiivvee  eexxaammiinnaattiioonnss  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  aaddddiittiioonnaall  ffeeeess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  uussuuaall  
ffeeeess//llaattee  ffeeeess::  
ii))  FFoorr  11sstt  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee::  RRss..  11000000//--  
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iiii))  FFoorr  22nndd  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee::  RRss..  11550000//--    
  

((ee))  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  BB..AA..//BB..SScc..//BB..CCoomm..  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  
EExxaammiinnaattiioonnss  wwhheerree  pprroovviissiioonn  ooff  ccoommppaarrttmmeenntt  eexxiissttss,,  
aa  ccaannddiiddaattee  mmaayy  bbee  ggiivveenn  pprroovviissiioonnaall  aaddmmiissssiioonn  iinn  
tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  ccllaassss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  hhee  hhaass  bbeeeenn  
aalllloowweedd  tthhee  ffiirrsstt  aaddddiittiioonnaall  cchhaannccee..    HHoowweevveerr,,  ssuucchh  
pprroovviissiioonnaall  aaddmmiissssiioonn  wwiillll  ssttaanndd  ccaanncceelllleedd  iiff  oonnee  ffaaiillss  
ttoo  ppaassss  tthhee  lloowweerr  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  aaddddiittiioonnaall  
cchhaannccee..  
IIff  aa  ccaannddiiddaattee  mmiisssseess  aannyy  cchhaannccee  tthhee  ssaammee  wwiillll  bbee  
ttrreeaatteedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aavvaaiilleedd  ooff..  
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CCHHAAPPTTEERR--  IIII  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::    CCOONNDDUUCCTT  OOFF  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

  

((AA))  GGeenneerraall  PPrroovviissiioonnss  

11..  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  OOrrddiinnaanncceess  ffrraammeedd  aanndd  ddiirreeccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aallll  aarrrraannggeemmeennttss  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  

eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  aallll  mmaatttteerrss  ccoonnnneecctteedd  tthheerreewwiitthh..  

22..          ((aa))  EEvveerryy  IInnssttiittuuttiioonn//UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll,,  ffoorr  

ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  EExxaammiinnaattiioonnss,,  rreeccoommmmeenndd  tthhee  

nnaammeess  ooff  ssuucchh  nnuummbbeerr  ooff  tteeaacchheerrss  aass  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  IInn  mmaakkiinngg  tthheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss,,  

tthhee  gguuiiddeelliinneess,,  iiff  aannyy,,  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  

sshhaallll  bbee  kkeepptt  iinn  vviieeww..  

((bb))  IIff  aa  tteeaacchheerr,,  wwhhoo  iiss  aassssiiggnneedd  aann  eexxaammiinnaattiioonn  dduuttyy,,  ffaaiillss  ttoo  

ppeerrffoorrmm  tthhee  ssaammee,,  hhee//sshhee  sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  aabbsseenntt  ffrroomm  hhiiss  

IInnssttiittuuttiioonn  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  iinn  qquueessttiioonn  bbeessiiddeess  rreennddeerriinngg  hhiimmsseellff  

lliiaabbllee  ttoo  ssuucchh  ootthheerr  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  aass  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

mmaayy  ddeeeemm  ffiitt..  

33..          ((aa))  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  eeaacchh  CCeennttrree  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

((bb))  TThhee  CCoonnvveenneerr  ffllyyiinngg  SSqquuaadd  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  TThhee  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  aass  ccoonnvveenneerr  

ffllyyiinngg  ssqquuaadd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  bbeellooww  tthhee  rraannkk  ooff  UUnniivveerrssiittyy  

RReeaaddeerr//PPrriinncciippaall  ooff  aann  aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggee  oorr  lleeccttuurreerr  ooff  aa  

UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthh  nnoott  lleessss  tthhaann  1100  yyeeaarrss  
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eexxppeerriieennccee  oorr  lleeccttuurreerr  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  aaffffiilliiaatteedd  ccoolllleeggee  wwiitthh  

eeqquuaall  eexxppeerriieennccee..  TThhee  CCoonnvveenneerr  wwiillll  bbee  ppaaiidd  hhoonnoorraarriiuumm  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  TT..AA..//DD..AA..  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  rruulleess..  

((cc))  TThhee  FFllyyiinngg  SSqquuaaddss  mmaayy  bbee  ffoorrmmeedd  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  ooff  CCeennttrreess..  

TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  aappppooiinntt  mmeemmbbeerrss  ooff  ffllyyiinngg  

ssqquuaaddss  wwhhoo  sshhoouulldd  nnoott  bbee  bbeellooww  tthhee  rraannkk  ooff  aa  LLeeccttuurreerr  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy//RReeccooggnniisseedd  ccoolllleeggeess..  TThhee  CCoonnvveenneerrss  //  MMeemmbbeerrss  ooff  

FFllyyiinngg  SSqquuaaddss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ::--  

((ii))  RRss..9900//--  eeaacchh  ppeerr  sseessssiioonn  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  TTAA//DDAA  aass  ppeerr  

UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess;;  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  rreemmuunneerraattiioonn  aatt  ddoouubbllee  tthhee  

rraatteess  wwiillll  bbee  aaddmmiissssiibbllee  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  dduuttyy  dduurriinngg  vvaaccaattiioonn  

//  SSuunnddaayyss  //  HHoolliiddaayyss;;  

((iiii))  aann  aammoouunntt  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  RRss..2255//--  ppeerr  nniigghhtt  ffoorr  ssttaayy  ooff  tthhee  

ssqquuaadd,,  iinn  GGoovvtt..  RReesstt  HHoouussee  oorr  ffaaiilliinngg  tthhaatt  iinn  aa  hhootteell..  

NNoottee::––    TThhee  ppaayymmeenntt  ooff  hhoonnoorraarriiuumm  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  

rreeggaarrddiinngg    UU..GG..CC’’ss  ppaayy  ssccaalleess..  

((dd))  TThhee  PPrriinncciippaall  ooff  aa  CCoolllleeggee,,  wwhheerree  CCeennttrree((ss))  iiss//aarree  ccrreeaatteedd,,  

mmaayy  bbee  mmaaddee  oovveerraallll  iinncchhaarrggee  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  ccoonndduucctt  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  aanndd  tthhaatt  hhee//sshhee  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  aass  SSuuppeerriinntteennddeenntt--

iinn--CChhiieeff  aatt  hhiiss  CCoolllleeggee  CCeennttrree((ss))  ffoorr  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  

eexxaammiinnaattiioonnss..  TThhee  ssccaallee  ooff  hhoonnoorraarriiuumm  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  ssuucchh  aass  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  TThhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  sshhaallll  bbee  aass  iinn  AAppppeennddiixx  ttoo  tthhiiss  

OOrrddiinnaannccee..  

NNoottee  ::––  DDuurriinngg  vvaaccaattiioonn  aann  hhoonnoorraarriiuumm  ooff  RRss..880000//--  ((ffuullll  sseessssiioonn))  ppeerr  

cceennttrree  wwiillll  bbee  ppaaiidd..  
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PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  iinnaabbiilliittyy  ooff  aa  PPrriinncciippaall  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff,,  oorr  wwhhoossee  wwaarrdd  ((ssoonn,,  ddaauugghhtteerr,,  bbrrootthheerr  

oorr  ssiisstteerr  oorr  aannyy  ootthheerr  nneeaarr  rreellaattiivvee))  iiss  ttaakkiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  

tthhaatt  CCeennttrree,,  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  mmaayy  aappppooiinntt  tthhee  nneexxtt  

aavvaaiillaabbllee  sseenniioorr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ssttaaffff  aass  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff..  

((ee))  WWhheerree  tthheerree  aarree  mmoorree  tthhaann  oonnee  CCeennttrree  iinn  aa  CCoolllleeggee  tthheessee  

wwoouulldd  bbee  mmeerrggeedd  iinnttoo  ssmmaalllleerr  nnuummbbeerr  ooff  CCeennttrreess  ((ddeeppeennddiinngg  

uuppoonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eexxaammiinneeeess  ffoorr  ssuubbjjeeccttss  ootthheerr  tthhaann  

ccoommppuullssoorryy  ppaappeerrss  eettcc..))..  TThhee  PPrriinncciippaallss  wwoouulldd  aarrrraannggee  tthheeiirr  ddaayy--

ttoo--ddaayy  ffuunnccttiioonniinngg  aanndd  ccoo--oorrddiinnaattiioonn  aass  aa  rreessuulltt  ooff  mmeerrggeerr  aass  ppeerr  

ddiirreeccttiioonnss  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

((ff))  TThhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aappppooiinntteedd  ttoo  cchheecckk  oouuttssiiddee  

iinntteerrffeerreennccee  aatt  aa  CCeennttrree  wwiillll  bbee  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  

tthhee  CCeennttrree  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  SSuuppeerrvviissoorrss  

aappppooiinntteedd  aatt  tthhee  CCeennttrree..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  mmaayy  aallssoo  aappppooiinntt  oonnee  

AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oouutt  ooff  tthhee  tteeaacchheerrss  ooff  hhiiss//hheerr  CCoolllleeggee  ttoo  

mmaaiinnttaaiinn  llaaww  aanndd  oorrddeerr  aanndd  ttoo  cchheecckk  oouuttssiiddee  iinntteerrffeerreennccee..  

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  iiss  

ggiivveenn  dduuee  pprrootteeccttiioonn  aatt  tthhee  hhaannddss  ooff  tthhee  bbaadd  eelleemmeennttss  aatt  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrreess  aatt  hhiiss//hheerr  CCoolllleeggee  aanndd  tthhee  SSttaaffff  ccoommiinngg  

ffrroomm  oouutt--ssttaattiioonn  iiss  hheellppeedd  iinn  ggeettttiinngg  ssuuiittaabbllee  aaccccoommmmooddaattiioonn  

dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  eexxaammiinnaattiioonnss..  
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44..  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  hhaavvee  aauutthhoorriittyy  ttoo  aappppooiinntt  

oonnee  oorr  mmoorree  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss,,  aanndd  ootthheerr  ssttaaffff  rreeqquuiirreedd  

aatt  eeaacchh  CCeennttrree  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  eexxaammiinnaattiioonnss..  

55..11    TThhee  ccaannddiiddaattee  wwhhoossee  aannsswweerr--bbooookk  iiss  lloosstt  aafftteerr  hhaavviinngg  bbeeeenn  

rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  

wwhhoo,,  bbuutt  ffoorr  tthhiiss  aannsswweerr--bbooookk,,  wwoouulldd  hhaavvee  eeiitthheerr  ppaasssseedd  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  oorr  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  sshhaallll,,  

uunnlleessss  hhee//sshhee  ooppttss  ffoorr  rree--eexxaammiinnaattiioonn  oonn  aa  ddaattee  ttoo  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  

RReeggiissttrraarr//CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss,,  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  

oobbttaaiinneedd  iinn  tthhaatt  ppaappeerr  mmaarrkkss  eeqquuaall  ttoo  tthhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm  

iinn  tthhee  ootthheerr  TThheeoorryy  ppaappeerr  ooff  tthhee  ssaammee  ssuubbjjeecctt  aanndd  iiff  tthheerree  wwaass  nnoo  

ootthheerr  TThheeoorryy  ppaappeerr  iinn  tthhaatt  ssuubbjjeecctt  oorr  iiff  tthheerree  wweerree  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  

TThheeoorryy  ppaappeerrss  iinn  tthhaatt  ssuubbjjeecctt,,  mmaarrkkss  eeqquuaall  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  

mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  ootthheerr  TThheeoorryy  ppaappeerr((ss))..  NNoo  rree--

eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ffrroomm  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ooppttss  ffoorr  

rree--eexxaammiinnaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  CCllaauussee..  

55..22  IIff  tthheerree  iiss  aa  ddiissppuuttee  aass  ttoo  wwhheetthheerr  aa  ccaannddiiddaattee''ss  aannsswweerr--bbooookk  wwaass  

dduullyy  rreecceeiivveedd  oorr  nnoott,,  tthhee  ffiinnddiinngg  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnffiirrmmaattiioonn  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

66..  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  ffaallllss  iillll  sseerriioouussllyy  aanndd  aass  rreessuulltt  tthheerreeooff  iiss  

hhoossppiittaalliisseedd  dduurriinngg  tthhee  ddaayyss  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  ssppeecciiaall  

aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  

hhoossppiittaall  iiff  hhee  ––  

((ii))  pprroodduucceess  pprrooppeerr  eevviiddeennccee  ttoo  tthhee    ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  sseerriioouuss  iillllnneessss,,  

dduullyy  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  ooff  aa  rreeccooggnniisseedd  HHoossppiittaall;;  aanndd  
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((iiii))  aarrrraannggeemmeennttss  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  ccaann  bbee  mmaaddee  ffoorr  hhoollddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

tthhee  hhoossppiittaall..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ffoorr  ssppeecciiaall  aarrrraannggeemmeennttss  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  

ppaayy  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  RRss..550000//--  ppeerr  ppaappeerr..  

((BB))      DDiirreeccttiioonnss  ttoo  CCaannddiiddaatteess  ffoorr  EExxaammiinnaattiioonnss  

11..  TThhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  sshhaallll  bbee  ooppeenneedd  eeaacchh  ddaayy  aatt  lleeaasstt  ffiifftteeeenn  

mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  ttiimmee  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  

qquueessttiioonn--ppaappeerr  aanndd  aallll  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  bbee  iinn  tthhee  HHaallll  bbyy  tthhee  ttiimmee  

ssppeecciiffiieedd..  NNoo  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  iiss  llaattee  bbyy  mmoorree  tthhaann  oonnee  hhoouurr  sshhaallll  

bbee  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll..  

WWhheenn  aa  ccaannddiiddaattee  lleeaavveess  tthhee  HHaallll,,  hhee//sshhee  sshhaallll,,  bbeeffoorree  ddooiinngg  ssoo,,  

hhaanndd  oovveerr  hhiiss//hheerr  aannsswweerr--bbooookk  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  

ccoonncceerrnneedd,,  aanndd  hhee//sshhee  sshhaallll,,  oonn  nnoo  aaccccoouunntt,,  bbee  rree--aaddmmiitttteedd..  NNoo  

eexxtteennssiioonn  ooff  ttiimmee  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  ttoo  aa  ccaannddiiddaattee  oonn  ggrroouunndd  ooff  

llaattee  aarrrriivvaall..  

EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  sshhooww,,  oonn  ddeemmaanndd,,  hhiiss//hheerr  RRoollll  NNuummbbeerr  ffoorr  

aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll..  

22..  NNoo  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  lleeaavvee  tthhee  HHaallll  uunnttiill  tthhee  eexxppiirryy  

ooff  hhaallff  tthhee  ttiimmee  aafftteerr  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr..    AA  

ccaannddiiddaattee  lleeaavviinngg  eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  hhaallff  tthhee  

ttiimmee  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ttaakkee  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  wwiitthh  hhiimm//hheerr..    

TThhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn  oouuttssiiddee  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  ffuullll  ttiimmee..  

33..  AA  sseeaatt,,  wwiitthh  hhiiss//hheerr  RRoollll  NNuummbbeerr  sshhaallll  bbee  aallllootttteedd  ttoo  eeaacchh  

ccaannddiiddaattee..  CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  ffiinndd  oouutt  aanndd  ooccccuuppyy  tthheeiirr  aallllootttteedd  

sseeaattss..  
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44..  NNoo  CCaannddiiddaattee,,  wwiitthhoouutt  tthhee  ssppeecciiaall  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  sshhaallll  lleeaavvee  hhiiss//hheerr  sseeaatt  oorr  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  

uunnttiill  hhee//sshhee  ffiinniisshheess  hhiiss  ppaappeerr..  

55..  EEaacchh  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  wwrriittee  oonn  tthhee  oouuttssiiddee  ooff  hhiiss//hheerr  aannsswweerr--bbooookk,,  

hhiiss//hheerr  RRoollll  NNuummbbeerr  bbeeffoorree  hhee//sshhee  ssttaarrttss  aannsswweerriinngg  tthhee  qquueessttiioonn--

ppaappeerr..  WWhheenn  tthhee  ttiimmee  aalllloowweedd  hhaass  eexxppiirreedd,,  tthhee  aannsswweerr--bbooookk  sshhaallll  

bbee  ddeelliivveerreedd  uupp  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmaayy  nnoott  hhaavvee  

aannsswweerreedd  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr..  

66..  AAllll  ccaannddiiddaatteess  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  tthheeiirr  oowwnn  ppeennss..  NNoo  ccaannddiiddaattee  

sshhaallll  tteeaarr  aa  lleeaaff  ooff  aann  aannsswweerr--bbooookk..    IInnkk  aanndd  bblloottttiinngg  ppaappeerr  wwiillll  

bbee  ssuupppplliieedd..  

77..  CCaannddiiddaatteess  aarree  ffoorrbbiiddddeenn  ttoo  wwrriittee  aannsswweerrss  ((oorr  aannyy  tthhiinngg  eellssee))  oonn  

tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  oorr  oonn  tthhee  bblloottttiinngg  ppaappeerrss,,  oorr  ttoo  rreemmoovvee  aannyy  

ppaappeerr  ffrroomm  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  eexxcceepptt  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr..  

88..  CCaannddiiddaatteess  aarree  ffoorrbbiiddddeenn  ttoo  wwrriittee  tthheeiirr  nnaammeess  iinn  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  

aannsswweerr--bbooookkss  oorr  ttoo  wwrriittee  tthheeiirr  RRoollll  NNuummbbeerrss  aannyywwhheerree  eexxcceepptt  iinn  

tthhee  ssppaaccee  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..  

99..  CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  ssiiggnn  tthheeiirr  nnaammeess  oonn  tthhee  aatttteennddaannccee  sshheeeett  wwhheenn  

ddiirreecctteedd  ttoo  ddoo  ssoo  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

1100..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  bbootthh  aatt  tthhee  UUnnddeerr--GGrraadduuaattee  aanndd  PPoosstt--ggrraadduuaattee  

lleevveell  aarree  aalllloowweedd  ttoo  uussee  nnoonn--pprrooggrraammmmaabbllee  ccaallccuullaattoorr  dduurriinngg  

tthheeiirr  eexxaammiinnaattiioonnss..  
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((CC))      DDuuttiieess  ooff  SSuuppeerriinntteennddeennttss  aanndd  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  ooff    

EExxaammiinnaattiioonnss  

11..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  sseeee  tthhaatt  tthhee  ddoooorrss  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  

HHaallll  ooppeenn  ffiifftteeeenn  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  ttiimmee  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee        qquueessttiioonn--ppaappeerr..  

22..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss,,  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn,,  

wwiitthh  aa  lliisstt  sshhoowwiinngg  tthhee  nnaammeess  ooff  ccaannddiiddaatteess  aanndd  tthhee  ooppttiioonnaall  

ssuubbjjeeccttss  ttaakkeenn  uupp  bbyy  tthheemm  aanndd  aa  ssttaatteemmeenntt  sshhoowwiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  

ooff  ccaannddiiddaatteess  aappppeeaarriinngg  iinn  eeaacchh  ssuubbjjeecctt..  

33..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  nnoott  aaddmmiitt  aannyy  ccaannddiiddaattee  wwhhoossee  nnaammee  iiss  

nnoott  sshhoowwnn  iinn  tthhee  lliisstt  oorr  aallllooww  aannyy  ccaannddiiddaattee  ttoo  ttaakkee  aann  ooppttiioonnaall  

ssuubbjjeecctt  ootthheerr  tthhaann  tthhaatt  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  hhiiss  nnaammee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt,,  iinn  ddoouubbttffuull  ccaasseess,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  aallllooww  aa  

ccaannddiiddaattee  ttoo  ttaakkee  tthhee  ppaappeerr  pprroovviissiioonnaallllyy  aatt  tthhee  ccaannddiiddaattee''ss  oowwnn  

rriisskk  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  rreeffeerr  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  TThhee  aannsswweerr--bbooookk  ooff  ssuucchh  aa  

ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  sseenntt  sseeppaarraatteellyy  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  aa  sseeppaarraattee  ccoovveerr..  

44..  TThhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr,,  sseett  ffoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  bbee  ddeessppaattcchheedd  

bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  aa  sseeaalleedd  ccoovveerr,,  wwhhiicchh  sshhaallll  

bbee  ooppeenneedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  iinn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  ttwwoo  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  tthhee  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeenntt((ss))  sshhaallll  cceerrttiiffyy  tthhaatt  tthhee  sseeaalleedd  ccoovveerr  wwaass  iinn  

pprrooppeerr  ccoonnddiittiioonn  aanndd  tthhaatt  iitt  wwaass  ooppeenneedd  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  

aatt  tthhee  pprrooppeerr  ttiimmee..  TThhee  cceerrttiiffiiccaattee  sshhaallll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  oonn  tthhee  ssaammee  ddaayy..  
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PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  tthheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oonn  

aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ddaayy,,  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  sshhaallll  bbee  ooppeenneedd  iinn  tthhee  

pprreesseennccee  ooff  tthhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  tthhee  PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  

CCoolllleeggee//IInnssttiittuuttiioonn  ccoonncceerrnneedd  oorr  hhiiss  nnoommiinneeee..  

55..  BBeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  sseeee  ttoo  tthhee  ssaattiissffaaccttoorryy  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  ttaabblleess  aanndd  sseeaattss..      HHee  sshhaallll  ttaakkee  ccaarree  ttoo  sseeaatt  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  iinn  ssuucchh  aa  wwaayy  aass  ttoo  rreennddeerr  aallll  ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  

tthheemm  iimmppoossssiibbllee..  

66..  TThhee  RRoollll  NNuummbbeerr  ooff  eeaacchh  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  mmaarrkkeedd  oonn  eeaacchh  sseeaatt  

ssoo  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmaayy  rreeaaddiillyy  ffiinndd  oouutt  hhiiss  ppllaaccee..  

77..  BBllaannkk  aannsswweerr--bbooookkss  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..    NNoo  

ccoonnttiinnuuaattiioonn  sshheeeett  iiss  ttoo  bbee  ggiivveenn  uunnddeerr  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess..  

88..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  dduurriinngg  

tthhee  ttiimmee  aallllootttteedd  ffoorr  eeaacchh  ppaappeerr  aanndd  sshhaallll  iimmmmeeddiiaatteellyy  ddrraaww  tthhee  

aatttteennttiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  aannyy  mmiisspprriinntt,,  

mmiissttrraannssllaattiioonn  oorr  aammbbiigguuiittyy  iinn  tthhee  QQuueessttiioonn--ppaappeerr  wwhhiicchh  mmaayy  

ccoommee  ttoo  hhiiss  nnoottiiccee..  

99..  AAss  ssoooonn  aass  tthhee  ttiimmee  aallllootttteedd  hhaass  eexxppiirreedd,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  

ccoolllleecctt  tthhee  aannsswweerr--bbooookkss,,  hhaavvee  tthheemm  aarrrraannggeedd  iinn  sseerriiaall  oorrddeerr,,  

ppaacckk  tthheemm  sseeccuurreellyy  aanndd  ddeessppaattcchh  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

iimmmmeeddiiaatteellyy  tthheerreeaafftteerr..  

1100..  SSuuppeerriinntteennddeennttss  aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmaakkee  aarrrraannggeemmeennttss  aass  

eeccoonnoommiiccaallllyy  aass  ppoossssiibbllee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  eeffffiicciieennccyy  iinn  aallll  mmaatttteerrss  

iinnvvoollvviinngg  eexxppeennddiittuurree  ooff  mmoonneeyy..  
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1111..  AAnnyy  aatttteemmpptt  ttoo  uussee  uunnffaaiirr  mmeeaannss  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  aannyy  

vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  rruulleess  bbyy  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  iimmmmeeddiiaatteellyy  bbee  

rreeppoorrtteedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss..  

1122..  IIff,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ppeerrmmiitt  

aa  ccaannddiiddaattee  ttoo  lleeaavvee  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  dduurriinngg  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss  ffoorr  bbrriieeff  ppeerriioodd,,  hhee  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  

aann  eessccoorrtt..      TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  ffiixx  ttiimmee,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  wwiitthhiinn  

wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  rreettuurrnn  ttoo  hhiiss  sseeaatt..  

1133..  OOrrddiinnaarriillyy,,  oonnee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr  

eevveerryy  3300  ccaannddiiddaatteess  bbuutt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ooppttiioonn  

ttoo  aappppooiinntt  aann  aaddddiittiioonnaall  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiitthh  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  mmeeeett  aannyy  eemmeerrggeenntt  

rreeqquuiirreemmeenntt..  

1144..  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  rreeppoorrtt  tthheemmsseellvveess  ttoo  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  aatt  1111..0000  aa..mm..  oonn  tthhee  ddaayy  pprreecceeddiinngg  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aatt  tthhee  CCeennttrree  ooff  EExxaammiinnaattiioonn..  OOnn  tthhee  ddaayyss  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  tthheeyy  sshhoouulldd  rreeaacchh  tthhee  CCeennttrree,,  wwhheenn  oonn  dduuttyy,,  hhaallff  aann  

hhoouurr  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  oonn  eeaacchh  ddaayy..  

1155..  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  

dduurriinngg  tthhee  ttiimmee  aallllootttteedd  ffoorr  eeaacchh  ppaappeerr  aanndd  sshhaallll  nnoott  lleeaavvee  tthhee  

HHaallll  wwiitthhoouutt  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

1166..  IInn  ccaassee  aann  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  iiss  uunnaabbllee  ttoo  bbee  pprreesseenntt  oonn  

aaccccoouunntt  ooff  uunnaavvooiiddaabbllee  cciirrccuummssttaanncceess,,  hhee  sshhaallll  ggiivvee  aatt  lleeaasstt  2244  

hhoouurrss’’  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  
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1177..  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  hheellpp  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  iinn  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  qquueessttiioonn--ppaappeerrss,,  aannsswweerr--

bbooookkss  eettcc..,,  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aanndd  iinn  ccoolllleeccttiinngg  tthhee  aannsswweerr--bbooookkss  

ffrroomm  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aatt  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ppeerrffoorrmm  

ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  tthheemm  bbyy  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  aallssoo  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  BBooookk  ooff  IInnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  

SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff..  

1188..  TThhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  sshhaallll  hheellpp  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  iinn  

pprreeppaarriinngg  aa  lliisstt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  pprreesseenntt  aatt  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  

iinn  vveerriiffyyiinngg  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  bbyy  ccoommppaarriinngg  tthheeiirr  ssiiggnnaattuurreess  wwiitthh  

tthhoossee  oonn  tthhee  AAddmmiissssiioonn  TTiicckkeettss  //  RRoollll  NNoo..  SSlliippss..  

1199..  DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  

aarree  eexxppeecctteedd  ttoo  mmoovvee  aabboouutt  tthhee  ppllaaccee  ooff  tthheeiirr  dduuttyy  aanndd  nnoott  ttoo  

eennggaaggee  tthheemmsseellvveess  iinn  ssttuuddyy  oorr  ccoonnvveerrssaattiioonn..  

2200..  IIff  aannyy  ccaannddiiddaattee  iiss  ffoouunndd  ttoo  rreessoorrtt  ttoo  uunnffaaiirr  mmeeaannss  aatt  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ttoo  ccrreeaattee  ddiissttuurrbbaannccee  oorr  aacctt  iinn  aannyy  mmaannnneerr  ssoo  aass  

ttoo  ccaauussee  iinnccoonnvveenniieennccee  ttoo  tthhee  ootthheerr  ccaannddiiddaatteess,,  tthhee  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll,,  aatt  oonnccee,,  rreeppoorrtt  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

2211..  TThhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  hhaass  tthhee  ppoowweerr  ttoo  eexxppeell  aann  eexxaammiinneeee  

ffrroomm  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aallll  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggrroouunnddss::--  

aa))    tthhaatt  tthhee  eexxaammiinneeee  ccrreeaatteess  aa  nnuuiissaannccee  oorr  sseerriioouuss  ddiissttuurrbbaannccee  aatt  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree..  

bb))  tthhaatt  tthhee  eexxaammiinneeee  sshhoowwss  aa  sseerriioouussllyy  aaggggrreessssiivvee  aattttiittuuddee  

ttoowwaarrddss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  ssuuppeerrvviissoorryy  ssttaaffff  oorr  ttoo  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  

tthhee  sseerrvviiccee  ssttaaffff  eennttrruusstteedd  wwiitthh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwoorrkk..  
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IIff  nneecceessssaarryy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  ggeett  ppoolliiccee  aassssiissttaannccee  wwhheerree  

aa  ccaannddiiddaattee  iiss  ttoo  bbee  eexxppeelllleedd..  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  

sshhaallll  bbee  iinnffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aaccccoorrddiinnggllyy..  

((DD))        AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  OOFF  CCEENNTTRREE  SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTTSS  AANNDD  

AASSSSIISSTTAANNTT    SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTTSS  

11..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonnss  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  

CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  

((ii))  EExxaammiinnaattiioonnss  ootthheerr  tthhaann  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..  ::  

TTeeaacchheerrss  ooff  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggeess  oorr  TTeeaacchhiinngg  DDeeppttss..  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  wwoorrkkeedd  aass  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeennttss..  

((iiii))  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..  EExxaammiinnaattiioonnss  ::  

((aa))  TTeeaacchheerrss  ooff  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggeess  oorr  TTeeaacchhiinngg  DDeeppttss..  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

((bb))  HHeeaaddmmaasstteerrss  aanndd  PPrriinncciippaallss  ooff  rreeccooggnniisseedd  HHiigghh  aanndd  HHiigghheerr  

SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss..  

TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aatt  tthhee  vvaarriioouuss  CCeennttrreess  wwiillll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  

aappppooiinntteedd  ffrroomm  aa  ccoolllleeggee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  CCoolllleeggee  ooff  tthhee  

eexxaammiinneeeess,,  bbuutt  iinn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  oorr  ggeennuuiinnee  ddiiffffiiccuullttyy,,  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  mmaayy,,  aatt  hhiiss  ddiissccrreettiioonn,,  mmaakkee  

tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  llooccaallllyy  oorr  ffrroomm  tthhee  ssaammee  iinnssttiittuuttiioonn  

ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  cciirrccuummssttaanncceess..  

22..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonnss  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  

AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  
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((ii))    EExxaammiinnaattiioonnss  ootthheerr  tthhaann  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..  ::  

TTeeaacchheerrss,,  LLiibbrraarriiaannss,,  LLeeccttuurreerr  iinn  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  aanndd  

DDeemmoonnssttrraattoorrss  ooff  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggeess  oorr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

DDeeppaarrttmmeennttss..  

  

((iiii))  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..  EExxaammiinnaattiioonnss  ::  

TTeeaacchheerrss  ooff  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  ooff  

rreeccooggnniisseedd  HHiigghh  aanndd  HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhoooollss..  

((iiiiii))  IInn  ccaassee  ooff  eemmeerrggeennccyy  wwhheenn  ppeerrssoonnss  mmeennttiioonneedd  aatt  ((ii))  aanndd  ((iiii))  

aabboovvee  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  tthhee  RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarrss,,  RReesseeaarrcchh  

FFeelllloowwss,,  RReesseeaarrcchh  AAssssiissttaannttss,,  MMiinniisstteerriiaall  SSttaaffff  ooff  rreeccooggnniisseedd  

CCoolllleeggeess//UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  oorr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

aanndd  TTeeaacchheerrss  ooff  rreeccooggnniisseedd  SScchhoooollss  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  aass  

AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss..  

NNoottee  ::  ––TThhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonnss  sshhaallll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass      

SSuuppeerriinntteennddeennttss  aanndd  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  ::  

((aa))  DDiissqquuaalliiffiieedd  ppeerrssoonnss  oorr  ssuuppeerraannnnuuaatteedd  ppeerrssoonnss..  

((bb))  PPeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  wwrriitttteenn  oorr  ppuubblliisshheedd  aannyy  hheellpp--bbooookk  oorr  

gguuiiddee  oorr  cchheeaapp  nnootteess..  

((cc))  PPeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  rreellaatteedd  iinn  aannyy  wwaayy  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  

aappppeeaarriinngg  aatt  tthhee  CCeennttrree..  

FFoorr  eexxaammiinnaattiioonn  ootthheerr  tthhaann  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..,,  tthhee  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeennttss  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  4400%%  ffrroomm  tthhee  CCoolllleeggeess  

wwhheerree  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  hheelldd  aanndd  6600%%  ffrroomm  ootthheerr  

CCoolllleeggee((ss)),,  ffoorr  nnoorrmmaall  cceennttrreess..  FFoorr  nnoottoorriioouuss  cceennttrreess,,  tthhee  

rraattiioo  ccoouulldd  bbee  3300%%  oorr  eevveenn  lleessss  ffrroomm  tthhee  CCoolllleeggee  wwhheerree  tthhee  
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eexxaammiinnaattiioonn  iiss  hheelldd  aanndd  7700%%  oorr  mmoorree  ffrroomm  ootthheerr  ccoolllleeggeess,,  

pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  

sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  oonnllyy  ffrroomm  tthhee  ccoolllleeggeess..      NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  

bbee  aappppooiinntteedd  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  ffrroomm  

oouuttssiiddee  tthhee  ccaaddrree  ooff  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ssttaaffff..  

IIff  aannyy  ppeerrssoonn  aappppooiinntteedd  aass  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  

tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  ddooeess  nnoott  ttuurrnn  uupp  ffoorr  dduuttyy  oorr  kkeeeeppss  

hhiimmsseellff  aabbsseenntt  wwiillffuullllyy  wwiitthhoouutt  sshhoowwiinngg  pprrooppeerr  aanndd  ggoooodd  

ccaauussee  oorr  nneegglleeccttss  tthhee  dduuttyy  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm,,  hhee  sshhaallll  bbee  

ddeebbaarrrreedd  ffrroomm  aannyy  UUnniivveerrssiittyy  wwoorrkk  iinn  ffuuttuurree..  

33..  TThhee  ssttrreennggtthh  ooff  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffoorr  aa  CCeennttrree  sshhaallll  bbee  

rreegguullaatteedd  aass  ffoolllloowwss  ::  

((aa))  OOnnee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffoorr  eevveerryy  3300  ccaannddiiddaatteess  oorr  aa  

ppaarrtt  tthheerreeooff  sseeaatteedd  iinn  aa  rroooomm..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  oonnee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffoorr  eevveerryy  

4400  CCaannddiiddaatteess  iinn  aa  rroooomm  wwhheerree  sseeaattiinngg  ccaappaacciittyy  ooff  4400  

ssttuuddeennttss  iiss  aavvaaiillaabbllee..  

((bb))  WWhheerree  sseeppaarraattee  rroooommss  aarree  uusseedd,,  eeaacchh  rroooomm  wwiillll  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  

oonnee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  

((cc))  OOnnee  aaddddiittiioonnaall  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffoorr  kkeeeeppiinngg  ooffff  

oouuttssiiddee  iinntteerrffeerreennccee  aanndd  ffoorr  ootthheerr  ggeenneerraall  aassssiissttaannccee  oorr  wwhheenn  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  iiss  aabboovvee  3300..  

TThhee  sseeaattss  sshhoouulldd  bbee  ssoo  aarrrraannggeedd  iinn  eeaacchh  rroooomm  tthhaatt  mmiinniimmuumm  

nnuummbbeerr  ooff  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  aarree  oonn  dduuttyy..  
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TThhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  sseeaatteedd  iinn  eeaacchh  rroooomm  sshhoouulldd  bbee  iinn  

mmuullttiipplleess  ooff  3300  aass  ffaarr  aass  pprraaccttiiccaabbllee..  

((dd))  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

ccaannddiiddaatteess  ggiivveenn  iinn  tthhee  CCeennttrree  SSttaatteemmeenntt,,  bbuutt  oonn  ssuubbsseeqquueenntt  

ddaayyss  tthhee  ssttrreennggtthh  wwiillll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  

ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aaccttuuaallllyy  aappppeeaarr  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppaappeerr  ooff  tthhee  

ssuubbjjeecctt  aanndd  nnoott  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  sshhoowwnn  iinn  tthhee  CCeennttrree  

SSttaatteemmeenntt..  TThhee  ssttrreennggtthh  wwiillll  bbee  iinnccrreeaasseedd  oorr  ddeeccrreeaasseedd  ddaaiillyy  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  ttaakkiinngg  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ppaappeerr  ooff  aa  ssuubbjjeecctt..  

((ee))  OOnn  ddaayyss  wwhheenn  tthheerree  aarree  ttwwoo  sseessssiioonnss  tthhee  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeennttss  eennggaaggeedd  ffoorr  tthhee  eevveenniinngg  sshhoouulldd  bbee  ffrroomm  

aammoonnggsstt  tthhoossee  ddeeppuutteedd  ffoorr  tthhee  mmoorrnniinngg  sseessssiioonn..  OOnnllyy  tthhoossee  

AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhoouulldd  bbee  aappppooiinntteedd  oonn  ssiinnggllee--

sseessssiioonn  ddaayyss  wwhhoo  ccaannnnoott  bbee  aaccccoommmmooddaatteedd  oonn  tthhee  ddoouubbllee--

sseessssiioonn  ddaayyss  oowwiinngg  ttoo  ddeeccrreeaassee  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess..  

((ff))  WWhheenn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  rreeqquuiirreedd  iiss  

ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhaatt  ggiivveenn  iinn  tthhee  lliisstt  ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  ooffffiiccee,,  oonn  

aaccccoouunntt  ooff  aaddddiittiioonnaall  rroooommss,,  ccaassuuaall  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeennttss  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  aanndd  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  oonn  ffoorrmm  SS..FF..  88  &&  99  oobbttaaiinneedd  

iimmmmeeddiiaatteellyy..  TThhiiss  ssaannccttiioonn  mmuusstt  bbee  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  

ccoonnttiinnggeenntt  bbiillll  ttoo  aavvooiidd  uunnnneecceessssaarryy  ddeellaayy  iinn  ppaayymmeenntt..  

TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  ccaassuuaall  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  

bbee  oonnllyy  ffoorr  tthhee  sseessssiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  nneecceessssiittyy  aarriisseess..    IInn  nnoo  

ccaassee  sshhoouulldd  tthhee  ccaassuuaall  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  bbee  iinncclluuddeedd  
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iinn  tthhee  rreegguullaarr  nnuummbbeerr  ooff  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  aallllootttteedd  

ttoo  tthhee  CCeennttrree  ffoorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ttuurrnneerrss..  

((gg))  TThheerree  sshhaallll  bbee  oonnee  cclleerrkk  aatt  eeaacchh  CCeennttrree..    AAnn  aaddddiittiioonnaall  cclleerrkk  

wwiillll  bbee  aalllloowweedd  wwhheenn  ttwwoo  oorr  mmoorree  ddiiffffeerreenntt  eexxaammiinnaattiioonnss  aarree  

bbeeiinngg  hheelldd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  

eexxcceeeeddss  224400..  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  oonnee  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rruullee  ::  

((11))  33--YYeeaarr  DDeeggrreeee  CCoouurrssee..  

((22))  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..  

((hh))  TThhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  aarree  ddiirreeccttllyy  uunnddeerr  oorrddeerrss  ooff  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  mmaatttteerr  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  

rreemmoovvaall..  

SSaannccttiioonn  ffoorr  rreemmoovvaall  ooff  aann  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmuusstt  bbee  

oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  tteelleeggrraapphhiiccaallllyy  

iiff  ttiimmee  iiss  sshhoorrtt..  

AA  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy,,  iiff  ssiittuuaattiioonn  ddeemmaannddss  

iimmmmeeddiiaattee  aaccttiioonn,,  rreemmoovvee  aann  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiitthh  

tthhee  aapppprroovvaall  ooff  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  iinn  aannttiicciippaattiioonn  ooff  

tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  wwhhoomm  aa  

ffuullll  rreeppoorrtt  ggiivviinngg  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  nneecceessssiittyy  ffoorr  ssuucchh  

rreemmoovvaall  mmuusstt  bbee  sseenntt  tthhrroouugghh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  

llaatteesstt  bbyy  tthhee  ddaayy  ffoolllloowwiinngg  ssuucchh  rreemmoovvaall..  

((ii))  IInn  ccaassee  aann  IInnssppeeccttoorr  ffiinnddss  tthhaatt  ssuuppeerrvviissiioonn  aatt  aa  CCeennttrree  iiss  

ddeeffeeccttiivvee,,  hhee  mmaayy  aappppooiinntt//rreeppllaaccee  aann  AAssssiissttaanntt  
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SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  rreeppoorrtt  tthhee  mmaatttteerr  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  ggiivviinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  

NNaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  ddaattee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn,,  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  ((rroooomm--wwiissee)),,  ssppeecciiffiicc  

rreeaassoonnss  wwhhiicchh  nneecceessssiittaatteedd  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  nnuummbbeerr  ooff  

ddaayyss//sseessssiioonnss  ffoorr  wwhhiicchh  ssaannccttiioonn  iiss  ggiivveenn  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttoorr  

((mmeerree  ggrroouunndd  ooff  eeffffiicciieenntt  ssuuppeerrvviissiioonn  wwiillll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

eennoouugghh))..  

((jj))  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  sseeee  tthhaatt  tthhee  aalllloottmmeenntt  ooff  ttuurrnnss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  eettcc..,,  lleeaavveess  nnoo  rroooomm  ffoorr  aa  

lleeggiittiimmaattee  ggrriieevvaannccee..  TThhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss  sshhoouulldd,,  

ssoo  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  bbee  aallllootttteedd  ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess  ooff  dduuttyy  eevveerryy  

ddaayy..  AA  dduuttyy  cchhaarrtt  ooff  ssuuppeerrvviissoorryy  aanndd  tthhee  sseerrvviiccee  ssttaaffff  

eennggaaggeedd  aatt  tthhee  CCeennttrree  hhaass  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt''ss  ffiillee  ––  FFoorrmm  NNoo..  SS..FF..  2222..  TThhiiss  ffoorrmm  sshhoouulldd  

bbee  ccoommpplleetteedd  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  sshhoouulldd  

bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  bbyy  tthhee  IInnssppeeccttoorr  ooff  CCeennttrreess..  

((kk))  TThhee  rroowwss  ooff  ccaannddiiddaatteess  ttoo  bbee  aallllootttteedd  ttoo  vvaarriioouuss  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeennttss  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  aa  sseeccrreett  aanndd  ccoommmmuunniiccaatteedd  

ttoo  tthhee  ppeerrssoonnss  ccoonncceerrnneedd  oonnllyy  aa  sshhoorrtt  wwhhiillee  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

((ll))  IInn  ccaassee  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  hhaass  bbeeeenn  aasskkeedd  ttoo  aarrrraannggee  ffoorr  aann  

AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  llooccaallllyy,,  hhee  sshhoouulldd  aappppooiinntt  ssoommeeoonnee  

nnoott  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  iinn  aannyy  wwaayy  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  

tthhee  nnaammee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  aapppprroovvaall  aanndd  rreeccoorrdd..  

((mm))  OOnnee  DDeeppuuttyy  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr  eevveerryy  

CCeennttrree  ttoo  aassssiisstt  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  TThhee  DDeeppuuttyy  
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SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  bbee  aann  aaddddiittiioonnaall  hhaanndd  oovveerr  aanndd  aabboovvee  tthhee  

rraattiioo  ooff  11::3300..  OOnn  aa  ddaayy  wwhheenn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  ddooeess  

nnoott  eexxcceeeedd  3300,,  tthhee  DDeeppuuttyy  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  tthhee  

dduuttiieess  ooff  tthhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aallssoo..  AAnn  aaddddiittiioonnaall  

DDeeppuuttyy  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  aallssoo  bbee  aappppooiinntteedd  aatt  tthhee  

ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  ccaassee  tthhee  

ssiittuuaattiioonn  aatt  aa  ppaarrttiiccuullaarr  CCeennttrree  ssoo  wwaarrrraannttss..  

((nn))  AAllll  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  wwiillll  bbee  ppaaiidd  

TT..AA..//DD..AA..  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  RRuulleess  wwhheenn  ppoosstteedd  oouutt  ooff  

ssttaattiioonn..  

44..  TThhee  ssccaallee  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  aaddmmiissssiibbllee  ttoo  tthhee  ssuuppeerrvviissoorryy  aanndd  

sseerrvviiccee  ssttaaffff  aatt  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree  sshhaallll  bbee  aass  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

NNoottee::--  ((ii))    TTeeaacchheerrss  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  ssttaaffff  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  iittss  

aaffffiilliiaatteedd  ccoolllleeggeess  aarree  ttoo  bbee  ppaaiidd  rreemmuunneerraattiioonn  aatt  ddoouubbllee  

tthhee  rraatteess  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  dduuttiieess  dduurriinngg  

vvaaccaattiioonnss//hhoolliiddaayyss//ssuunnddaayyss..  

((iiii))  OOnnllyy  oonnee  WWaattcchhmmaann  sshhaallll  llooookkaafftteerr  aallll  tthhee  cceennttrreess  iinn  aannyy  

iinnssttiittuuttiioonn..  

((iiiiii))  OOnnee  WWaatteerrmmaann//WWaatteerrwwoommaann  wwiillll  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr    

eevveerryy  110000  ccaannddiiddaatteess  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff..    HHoowweevveerr,,  wwhheenn  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  4400,,  tthhee  DDaaffttrrii  

sshhaallll  ppeerrffoorrmm  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  WWaatteerrmmaann//WWaatteerrwwoommaann  

iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss  oowwnn  dduuttiieess..    NNoo  sseeppaarraattee  WWaatteerrwwoommaann  

iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  wwoommaann  ccaannddiiddaatteess..  HHoowweevveerr,,  iiff  

WWaatteerrmmaann  //  WWaatteerrwwoommaann  //  WWaatteerrmmeenn  //  WWaatteerrwwoommeenn  

aappppooiinntteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  aabboovvee  nnoorrmmss  iiss//aarree  uunnaabbllee  ttoo  
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ccooppee  wwiitthh  tthhee  ddeemmaanndd  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  wwaatteerr,,  iinn  tthhee  

SSuummmmeerr  SSeeaassoonn,,  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff,,  mmaayy  aappppooiinntt  oonnee  oorr  

ttwwoo  aaddddiittiioonnaall  WWaatteerrmmaann//  WWaatteerrwwoommaann  //  WWaatteerrmmeenn  //  

WWaatteerrwwoommeenn  aanndd  ssaannccttiioonn  ffoorr  tthhee  aaddddiittiioonnaall  WWaatteerrmmaann//  

WWaatteerrwwoommaann//WWaatteerrmmeenn//WWaatteerrwwoommeenn  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ggiivviinngg  ffuullll  jjuussttiiffiiccaattiioonnss..  

TThhee  aarrrraannggeemmeenntt  ffoorr  ddrriinnkkiinngg  wwaatteerr  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  

wwiitthhiinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  aanndd  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  

uurriinnaallss  sshhoouulldd  bbee  vveerryy  cclloossee  ttoo  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrree..  

((BB))  FFoorr  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  

((ii))  FFoorr  tthhee  ssmmooootthh  ccoonndduucctt  ooff  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss,,  tthhee  ccoolllleeggeess  

sshhaallll  mmaakkee  ppaayymmeenntt  ooff  TT..AA  ,,  DD..AA  aanndd  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  tthhee  

eexxaammiinneerr((ss))  oonn  tthhee  ssppoott  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  rruulleess  aanndd  sshhaallll  ccllaaiimm  

tthhee  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

((iiii))  IInn  ccaassee  tthhee  eexxtteerrnnaall  eexxaammiinneerr  ffoorr  ccoonndduucctt  ooff  pprraaccttiiccaall//vviivvaa--vvooccee  

eexxaammiinnaattiioonn  ddooeess  nnoott  ttuurrnn  uupp,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  ccoonncceerrnneedd  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  

iinnvviittee  aannyy  eelliiggiibbllee  tteeaacchheerr((ss))  ffrroomm  tthhee  nneeaarrbbyy  ppllaacceess,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  

tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  ccoonndduucctt  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  ttoo  aavvooiidd  ppoossttppoonneemmeenntt  ooff  tthhee  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  

aanndd  iinnccoonnvveenniieennccee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  ccoonncceerrnneedd..    

((iiiiii))  SSuuppeerrvviissoorrss  aappppooiinntteedd  ffoorr  PPrraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  aallssoo  bbee  

ccaalllleedd  AAsssstttt..  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  aarree  ppaaiidd  aatt  tthhee  ssaammee  rraattee  aass  ffoorr  

TThheeoorryy  EExxaammiinnaattiioonnss..  

55..  CCoonnvveeyyaannccee  cchhaarrggeess  aanndd  cchhaarrggeess  ffoorr  tthhee  ddeessppaattcchh  ooff  aannsswweerr--

bbooookkss  iinn  aannyy  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrree  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  bbyy  RRiicckksshhaaww//  
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AAuuttoo--RRiicckksshhaaww  ttoo  tthhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  aass  uunnddeerr..  FFoorr  tthhiiss  

ppuurrppoossee  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  bbee  

aacccceepptteedd..    

((ii))CCoonnvveeyyaannccee  CChhaarrggeess  ffoorr  SSuuppeerriinntteennddeennttss  ::  

OOnnee  ttrriipp  bbootthh  wwaayy  ::  IIff  tthheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  sseessssiioonn  iinn  aa    ddaayy,,  

aanndd  

TTwwoo  ttrriippss  ::  IIff  tthheerree  aarree  ttwwoo  sseessssiioonnss  iinn  aa  ddaayy..  

((iiii))CChhaarrggeess  ffoorr  DDeessppaattcchh  ooff  AAnnsswweerr--bbooookkss  ::  

  TThhee  aaccttuuaall  ppaayyeeee''ss  rreecceeiippttss  sshhoouulldd  bbee  dduullyy  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  

CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff..  

((EE))      CCrreeaattiioonn  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrreess  

11..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  aatt  ssuucchh  CCeennttrreess  aass  mmaayy  

bbee  ccrreeaatteedd  wwiitthhiinn  HHaarryyaannaa  aanndd,,  iiff  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  ffoorr  aannyy  

ssppeecciiaall  rreeaassoonnss,,  oouuttssiiddee  iinncclluuddiinngg  aabbrrooaadd  wwiitthh  tthhee  ppeerrmmiissssiioonn  ooff  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

22..  AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  CCeennttrree  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  oonnllyy  iiff  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  lliikkeellyy  ttoo  

aappppeeaarr  aatt  tthhee  pprrooppoosseedd  CCeennttrree  iiss  aass  ssttaatteedd  bbeellooww  ::  

((aa))  MMeenn''ss  CCeennttrree  ffoorr  aallll  
eexxaammiinnaattiioonnss  eexxcceepptt  
PPrrooffeessssiioonnaall  EExxaammiinnaattiioonnss  
::    

    ......110000  

((bb))    WWoommeenn''ss  CCeennttrree  ffoorr  aallll  
eexxaammiinnaattiioonnss  eexxcceepptt  
PPrrooffeessssiioonnaall  
EExxaammiinnaattiioonnss::  

        ......5500  

((cc))  AA  CCeennttrree  ffoorr  eeaacchh    
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PPrrooffeessssiioonnaall  EExxaammiinnaattiioonn,,  
eexxcceepptt  BB..EEdd..  wwiillll  bbee  
ccrreeaatteedd  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  
nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess..  IInn  
tthhee  ccaassee  ooff  BB..EEdd..  
EExxaammiinnaattiioonn,,  hhoowweevveerr,,  
tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  
ccaannddiiddaatteess  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff  
aa  CCeennttrree  sshhaallll  bbee  ::  

  

      ......  7755  

((dd))    CCoommbbiinneedd  CCeennttrree  ffoorr  
mmeenn  aanndd  wwoommeenn..    IIff  mmoorree  
tthhaann  oonnee  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  
hheelldd  aatt  aa  CCeennttrree,,  tthhee  
rreeqquuiirreemmeenntt    ooff  
mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  
ccaannddiiddaatteess  uunnddeerr  tthheessee  
rruulleess  sshhaallll  nnoott  bbee  
nneecceessssaarryy..                                                      

  

        ......7755  

((ee))  FFoorr  SSuupppplleemmeennttaarryy  
EExxaammiinnaattiioonnss  tthhee  
mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  
ccaannddiiddaattee  ffoorr  rreettaaiinniinngg  aa  
CCeennttrree  wwiillll    bbee  oonn  aannyy  
oonnee  ddaayy  ::                                                            

7700  ffoorr  mmeenn    
&&  3300  ffoorr  

wwoommeenn  

((ff))  FFoorr  tthhee  SSuupppplleemmeennttaarryy  
OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..  
EExxaammiinnaattiioonnss  tthhee  
mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  
ccaannddiiddaatteess  ffoorr  CCrreeaattiioonn  ooff  
aa  CCoommbbiinneedd  CCeennttrree  ((ffoorr  
mmeenn  aanndd  wwoommeenn  
ccaannddiiddaatteess))  sshhaallll  bbee  ::  

  

        ......5500  

((gg))  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  
ccaannddiiddaatteess  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff    
aa  CCeennttrree  ffoorr  MM..AA..  PPaarrttss--II  
aanndd  IIII  ccoommbbiinneedd  sshhaallll  bbee  
::                          

        ......7755  

33..  CCrreeaattiioonn  ooff  aa  CCeennttrree  sshhaallll  ffuurrtthheerr  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ccoonnddiittiioonnss  ::––  

((aa))  SSaattiissffaaccttoorryy  aanndd  aaddeeqquuaattee  aarrrraannggeemmeennttss  aarree  aavvaaiillaabbllee..  
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((bb))  IItt  sshhaallll  bbee  oobblliiggaattoorryy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  rreeccooggnniisseedd  iinnssttiittuuttiioonnss  

wwhheerree  CCeennttrreess  aarree  ccrreeaatteedd,,  ttoo  pprroovviiddee  ssuuiittaabbllee  

aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  aaddeeqquuaattee  ffuurrnniittuurree  ffrreeee  ooff  cchhaarrggee  aanndd  ttoo  

uunnddeerrttaakkee  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  pprreevveennttiioonn  ooff  tthhee  uussee  ooff  

uunnffaaiirr  mmeeaannss  aatt  tthhee  CCeennttrree..  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  

iinnssttiittuuttiioonn  ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  ttaakkee  ddiisscciipplliinnaarryy  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  aa  

nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ssttaaffff  wwhheerree  iitt  iiss  pprroovveedd  tthhaatt  uunnffaaiirr  mmeeaannss  wweerree  

uusseedd  wwiitthh  hhiiss  hheellpp  oorr  ccoonnnniivvaannccee,,  aanndd  rreeppoorrtt  tthhee  ssaammee  ttoo  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  

IInnssttiittuuttiioonn,,  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn,,  HHaarryyaannaa,,  

wwoouulldd  ttaakkee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..  

((cc))  IIff  aannyy  IInnssttiittuuttiioonn  ffaaiillss  ttoo  pprreevveenntt  ccooppyyiinngg  oorr  oouuttssiiddee  

iinntteerrffeerreennccee  iinn  tthhee  CCeennttrree  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  mmaayy  eeiitthheerr  aabboolliisshh  tthhee  CCeennttrree  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  oorr  

iimmppoossee  aa  ppeennaallttyy  ooff  RRss..11550000//--  oorr  mmoorree  aanndd  aallllooww  tthhee  

ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  CCeennttrree..  IInn  tthhee  llaatttteerr  ccaassee  aallll  tthhee  

SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  ffoorr  tthhiiss  CCeennttrree  sshhaallll  pprreeffeerraabbllyy  bbee  

aappppooiinntteedd  ffrroomm  oouuttssttaattiioonn  oorr  ffrroomm  aannootthheerr  IInnssttiittuuttiioonn..  

44..11  FFoorr  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..  EExxaammiinnaattiioonnss,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff  

aa  CCeennttrree  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  tthhrroouugghh  aann  IInnssttiittuuttiioonn  wwhhiicchh  iiss  

pprreeppaarreedd  ttoo  ppllaaccee  ssuuiittaabbllee  aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  aaddeeqquuaattee  ffuurrnniittuurree  

aatt  tthhee  ddiissppoossaall  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  eeffffiicciieenntt  ccoonndduucctt  ooff  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ffuullll  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  

pprreevveennttiioonn  ooff  UUnnffaaiirr  MMeeaannss  aatt  tthhee  CCeennttrree..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  sshhoouulldd  

rreeaacchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee  tthhrreeee  mmoonntthhss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  

ffoorr  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

44..22  FFoorr  eexxaammiinnaattiioonnss  ootthheerr  tthhaann  OO..TT..  aanndd  MM..II..LL..,,  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr    

ccrreeaattiioonn  ooff  aa  CCeennttrree  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  
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ccoonncceerrnneedd  ddiirreecctt  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ttoo  rreeaacchh  tthhrreeee  mmoonntthhss  bbeeffoorree  

tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  ffoorr  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

55..11    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ffeeee  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff  aa  

nneeww  CCeennttrree  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  rreeffuunnddeedd  iiff  tthhee  CCeennttrree  iiss  nnoott  ccrreeaatteedd  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

FFOORR  TTRRAADDIITTIIOONNAALL  CCOOUURRSSEESS  

11..  RRss..2200,,000000//--  ffoorr  ffiirrsstt  yyeeaarr  aalloonnggwwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  

bbuuiillddiinngg      ppllaann..    

22..      RRss..1100,,000000//--  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  nneexxtt  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

FFOORR  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  CCOOUURRSSEESS  

11..    RRss..3300,,000000//--  ffoorr    ffiirrsstt  yyeeaarr  aalloonnggwwiitthh  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  bbuuiillddiinngg  

ppllaann..  

22..      RRss..1155,,000000//--  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  nneexxtt  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

55..22      IIff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  aatt  aa  CCeennttrree  aallrreeaaddyy  ssaannccttiioonneedd  hhaass  

ffaalllleenn    bbeellooww  tthhee  pprreessccrriibbeedd  mmiinniimmuumm,,  tthhee  CCeennttrree  wwiillll  bbee  

ddiissccoonnttiinnuueedd..  IInn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr  ffoorr  rreettaaiinniinngg  aa  

CCeennttrree,,  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  llaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  

ccoonnssiiddeerraattiioonn..  

66..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  bbee  tthhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  

ccrreeaattiioonn  ooff  aa  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrree  ::––  

BB..AA..//BB..SScc..                                                                                                        ......  1155  

77..  OOrrddiinnaarriillyy,,  nnoo  nneeww  CCeennttrree  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  ffoorr  lleessss  tthhaann  tthhee  

mmiinniimmuumm  lliimmiitt  pprreessccrriibbeedd  iinn  CCllaauussee  22  eevveenn  oonn  ppaayymmeenntt..      TThhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  aallllooww  aa  SSppeecciiaall  CCeennttrree  ffoorr  mmeenn  

oorr  wwoommeenn  oorr  aa  CCoommbbiinneedd  CCeennttrree  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn,,  bbeellooww  tthhee  
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pprreessccrriibbeedd  lliimmiitt,,  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ooff  RRss..110000//--  ppeerr  

ccaannddiiddaattee  sshhoorrtt  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  pprreessccrriibbeedd  iinn    CCllaauussee  22..  

TThhee  ffeeee  iinn  eeaacchh  ccaassee  wwiillll  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  ccoonncceerrnneedd  

aanndd  nnoott  bbyy  iinnddiivviidduuaall  ccaannddiiddaatteess..      TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  

aallssoo  aallllooww,,  ffoorr  ssppeecciiaall  rreeaassoonnss,,  aa  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrree  

wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  eexxttrraa  ppaayymmeenntt  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ssppeecciiaall  ffeeee  ffoorr  

TThheeoorryy  ppaappeerrss  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrree..  

TThhee  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  ffoorr  ccrreeaattiioonn  ooff  ssppeecciiaall  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  

cceennttrree  wwiillll  bbee  RRss..110000//--  ppeerr  ccaannddiiddaattee  ppeerr  ssuubbjjeecctt,,  wwhheerree  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  iiss  sshhoorrtt  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  pprreessccrriibbeedd    aass  iinn  

CCllaauussee--66..  

((FF))  CChhaannggee  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrreess  

11..    OOrrddiinnaarriillyy,,  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  aa  

CCeennttrree  ffiixxeedd    bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  IIff,,  hhoowweevveerr,,  aa  ccaannddiiddaattee  

wwiisshheess  ttoo  ttaakkee  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  ssoommee  ootthheerr  CCeennttrree,,  hhee  sshhaallll  mmaakkee  

aann  aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  ffeeee..  

22..11    AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  CChhaannggee  ooff  CCeennttrree  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  tthhrroouugghh  tthhee  

HHeeaadd  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  ccoonncceerrnneedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  CCoolllleeggee  

ccaannddiiddaattee;;  aanndd  tthhrroouugghh  tthhee  ppeerrssoonn  ccoouunntteerrssiiggnniinngg  tthhee  aaddmmiissssiioonn  

ffoorrmm  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  ccoommppeetteenntt  ttoo  ccoouunntteerrssiiggnn  tthhee  

AAddmmiissssiioonn  ffoorrmm  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  PPrriivvaattee  CCaannddiiddaattee..  

22..22          AA  ccaannddiiddaattee  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  cchhaannggee  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  CCeennttrree  

uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cciirrccuummssttaanncceess  ::  

((ii))  IIff  hhee  oorr  hhiiss  ffaatthheerr  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaann  iiss  ttrraannssffeerrrreedd  aanndd  tthhee  

ffaacctt  ooff  ttrraannssffeerr  iiss  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  OOffffiiccee  oorr  
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DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  hhee  oorr  hhiiss  ffaatthheerr  oorr  lleeggaall  gguuaarrddiiaann  iiss  

eemmppllooyyeedd..  

((iiii))  IIff  tthhee  cchhaannggee  ooff  CCeennttrree  iiss  nneecceessssiittaatteedd  bbyy  rreeaassoonnss  ooff  hhiiss  

iillll  hheeaalltthh  aanndd  tthhee  ffaacctt  ooff  iillllnneessss  iiss  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  

CCeerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  aa  GGoovvtt..  DDooccttoorr  ooff  GGaazzeetttteedd  RRaannkk  oorr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr..  

((iiiiii))  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  mmaayy,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  

hhaarrddsshhiipp,,  ppeerrmmiitt  cchhaannggee  ooff  CCeennttrree  iinn  aann  eexxcceeppttiioonnaall  ccaassee..  

22..33  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  mmuusstt  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  tthhee  

ccaannddiiddaattee''ss  pphhoottooggrraapphh  bbeeaarriinngg  ccaannddiiddaattee''ss  ssiiggnnaattuurree  iinn  ffuullll  dduullyy  

aatttteesstteedd  oonn  tthhee  bbaacckk  bbyy  tthhee  OOffffiicceerr  mmeennttiioonneedd  iinn  CCllaauussee  22..11..  

22..44  AApppplliiccaattiioonn  aanndd  ffeeee  ffoorr  cchhaannggee  ooff  CCeennttrree  sshhaallll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  uupp  

ttoo  oonnee  mmoonntthh  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  ccoonncceerrnneedd  eexxcceepptt  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  GGoovveerrnnmmeenntt  

sseerrvvaannttss  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonnss  mmaayy  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  uupp  ttoo  1155  ddaayyss  

bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn..  

33..11  TThhee  ffeeee  ffoorr  aa  cchhaannggee  ooff  CCeennttrree  ffrroomm  oonnee  ssttaattiioonn  ttoo  aannootthheerr  ffoorr  

tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

33..22  TThhee  ffeeee  iiss  nnoott  rreeffuunnddaabbllee  uunnlleessss  tthhee  cchhaannggee  hhaass  bbeeeenn  rreejjeecctteedd  bbyy  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  rreeffuunndd  sshhaallll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  

oonnllyy  iiff  rreecceeiivveedd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iissssuuee  ooff  tthhee  

lleetttteerr  rreejjeeccttiinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  

((GG))      SSppeecciiaall  AArrrraannggeemmeennttss  ffoorr  AAmmaannuueennssiiss  ((WWrriitteerr  ooff  AAnnsswweerrss))  

11..    AA  ccaannddiiddaattee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  hheellpp  ooff  aann  aammaannuueennssiiss  ((wwrriitteerr))  iiff  ––  
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((ii))  hhee  iiss  bblliinndd;;  

    OORR  

((iiii))  hhee  iiss  ppeerrmmaanneennttllyy  ddiissaabblleedd  ffrroomm  wwrriittiinngg  wwiitthh  hhiiss  oowwnn  

hhaanndd;;  

    OORR  

  ((iiiiii))    hhee  iiss  tteemmppoorraarriillyy  ddiissaabblleedd  ffrroomm  wwrriittiinngg,,  ssuucchh  aass  ffrraaccttuurree  

ooff  tthhee  rriigghhtt  oorr  lleefftt  aarrmm,,  ffoorree--aarrmm  oorr  ddiissllooccaattiioonn  ooff  aa  

sshhoouullddeerr,,  eellbbooww  oorr  wwrriisstt,,  eettcc..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  pprroodduuccee  

aa  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  aa  PPrrooffeessssoorr  ooff  tthhee  ssppeecciiaalliittyy  ccoonncceerrnneedd  

ooff  aa  MMeeddiiccaall  CCoolllleeggee,,  aanndd  wwhheerree  tthheerree  iiss  nnoo  MMeeddiiccaall  

CCoolllleeggee,,  ffrroomm  tthhee  CCiivviill  SSuurrggeeoonn  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  

ccoonncceerrnneedd,,  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  uunnaabbllee  ttoo  

wwrriittee  hhiiss  aannsswweerrss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  tteemmppoorraarryy  ddiissaabblleemmeenntt..  

22..11      OOnn  tthhee  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  bblliinndd  ccaannddiiddaattee((ss))  tthhrroouugghh  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee//  

DDiirreeccttoorr  ooff  DDiissttaannccee  EEdduuccaattiioonn,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  oorr  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  aarree  aauutthhoorriisseedd  ttoo  aappppooiinntt  aammaannuueennssiiss  

iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprreessccrriibbeedd  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  tthhee  wwrriitteerr..  

IInnttiimmaattiioonn  wwiitthh  ffuullll  ppaarrttiiccuullaarrss  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  pprrooffoorrmmaa  wwiillll  

bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  bbyy  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  iinn  tthhee  llaasstt  

ppaacckkeett..  IInn  ccaassee  ooff  tthhee  ootthheerr  hhaannddiiccaappppeedd  ppeerrssoonnss  aammaannuueennssiiss  wwiillll  

bbee  aappppooiinntteedd  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

22..22        IInn  ccaassee  ooff  bblliinndd..  

                                                    OORR  

PPeerrmmaanneennttllyy  ddiissaabblleedd  ccaannddiiddaattee  iinnccaappaabbllee  ooff  wwrriittiinngg  aannsswweerrss  

aanndd  iiss  aallssoo  ssppaassttiicc  aanndd  hhaavviinngg  sslluummmmeedd  aanndd  lleessss  ssppeeeecchh  pprroobblleemm,,  

aann  eexxttrraa  ttiimmee  ooff  oonnee  hhoouurr  wwiillll  bbee  aalllloowweedd..  
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33..  TThhee  aammaannuueennssiiss  sshhaallll  bbee  ooff  ttwwoo  ggrraaddee  lloowweerr  iinn  eedduuccaattiioonn  tthhaann  

tthhee  ccaannddiiddaattee,,  bbuutt  hhee  mmuusstt  nnoott  hhaavvee  sseeccuurreedd  mmoorree  tthhaann  5555%%  

mmaarrkkss  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn..  TThhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  hhaavviinngg  oobbttaaiinneedd  

nnoott  mmoorree  tthhaann  5555%%  mmaarrkkss  iinn  tthhee  llaasstt  eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  bbee  rreellaaxxeedd  

iiff  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  wwrriitteerr  iiss  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ggrraaddee  lloowweerr  

tthhaann  tthhaatt  ooff  tthhee  eexxaammiinneeee..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  BBlliinndd  ccaannddiiddaattee  aammaannuueennssiiss  sshhaallll  

bbee  ooff  oonnee  ggrraaddee  lloowweerr  iinn  eedduuccaattiioonn  tthhaann  tthhee  ccaannddiiddaattee  bbuutt  hhee  

mmuusstt  hhaavvee  nnoott  sseeccuurreedd  mmoorree  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

44..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  aarrrraannggee  ffoorr  aa  ssuuiittaabbllee  rroooomm  ffoorr  tthhee  

ddiissaabblleedd  ccaannddiiddaattee  aanndd  ppuutt  oonn  dduuttyy  tthheerree  oonnee  AAddddiittiioonnaall  

AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ffoorr  hhiimm  oouutt  ooff  tthhee  lliisstt  ssuupppplliieedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee..  

55..    CCaannddiiddaatteess,,  ootthheerr  tthhaann  bblliinndd  aanndd  ppeerrmmaanneennttllyy  hhaannddiiccaappppeedd  ((dduuee  

ttoo  nnaattuurraall  ccaauusseess)),,  wwhhoo  mmaayy  aasskk  ffoorr  aa  wwrriitteerr  oowwiinngg  ttoo  nnoott  bbeeiinngg  

aabbllee  ttoo  wwrriittee  tthheemmsseellvveess,,  dduuee  ttoo  aannyy  tteemmppoorraarryy  ddiissaabbiilliittyy,,  sshhaallll  

ppaayy  iinn  aaddvvaannccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  @@RRss..222200//--  ppeerr  

ppaappeerr  oouutt  ooff  wwhhiicchh  RRss..6600//--  ppeerr  ppaappeerr  oonn  uussuuaall  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  aanndd  

RRss..112200//--  oonn  hhoolliiddaayyss  wwiillll  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  wwrriitteerr  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

aanndd  aallssoo  rreemmuunneerraattiioonn  ppaayyaabbllee  ttoo  tthhee  AAddddiittiioonnaall  AAssssiissttaanntt  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  aatt  tthhee  pprreessccrriibbeedd  rraattee..    

66..  TThhee  dduueess  ooff  tthhee  wwrriitteerr  aanndd  tthhee  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  bbee  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  bbiillll  ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  bbyy  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  CCeennttrree  ccoonncceerrnneedd..  
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[[AAppppeennddiixx  ttoo  CCllaauussee  33((dd))  ooff  ““((AA))  GGeenneerraall  PPrroovviissiioonnss””]]  

DDUUTTIIEESS  OOFF  TTHHEE  PPRRIINNCCIIPPAALL  IINN  HHIISS  CCAAPPAACCIITTYY  AASS  

SSUUPPEERRIINNTTEENNDDEENNTT--IINN--  CCHHIIEEFF  DDUURRIINNGG  TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  

EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

11..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  sshhaallll  rreecceeiivvee  tthhee  ppaarrcceellss  ccoonnttaaiinniinngg  

qquueessttiioonn--ppaappeerrss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  CCeennttrree((ss))  iinn  hhiiss  ccoolllleeggee  aanndd  

kkeeeepp  tthheemm  iinn  hhiiss  ssaaffee  ccuussttooddyy  ttiillll  tthheessee  aarree  ddeelliivveerreedd  ttoo  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  oonn  tthhee  rreelleevvaanntt  ddaayyss  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  TThhee  

eennvveellooppeess  sshhaallll  bbee  kkeepptt  iinn  aa  sstteeeell  aallmmiirraahh,,  tthhee  kkeeyyss  ooff  wwhhiicchh  wwiillll  

rreemmaaiinn  oonnllyy  wwiitthh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff..  TThhee  aallmmiirraahh  wwiillll  

bbee  kkeepptt  iinn  aa  ssaaffee  rroooomm..  TThhee  rroooomm  wwiillll  hhaavvee  aa  ddoouubbllee  lloocckk..      BBootthh  

tthhee  kkeeyyss  ooff  oonnee  lloocckk  wwiillll  rreemmaaiinn  wwiitthh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--

CChhiieeff  aanndd  ooff  tthhee  ootthheerr  lloocckk  wwiitthh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..  AAss  ssoooonn  aass  

tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aarrrriivveess,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  wwiillll  

sshhooww  hhiimm  aallll  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  eennvveellooppeess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  

CCeennttrree  aanndd  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  ccoommppaarree  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  

eennvveellooppeess  wwiitthh  tthhee  CCeennttrree  SSttaatteemmeennttss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  RRuullee  22  ooff  

tthhee  BBooookk  ooff  IInnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  SSuuppeerriinntteennddeennttss  aanndd  tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  

SSttaaffff..  

TThheerreeaafftteerr,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  aarrrraannggee  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  

eennvveellooppeess  ddaatteewwiissee,,  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  mmoorrnniinngg  aanndd  eevveenniinngg  sseessssiioonn  

aanndd  kkeeeepp  tthheemm  iinn  tthhee  aallmmiirraahh  aanndd  hhaannddoovveerr  tthhee  kkeeyyss  ttoo  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff..      OOnn  eeaacchh  ddaattee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwiillll  oobbttaaiinn  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  eennvveellooppeess  

ffrroomm  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff,,  mmeeaanntt  ffoorr  mmoorrnniinngg  sseessssiioonn  iinn  

tthhee  mmoorrnniinngg  aanndd  ffoorr  eevveenniinngg  sseessssiioonn  iinn  tthhee  eevveenniinngg  hhaallff  aann  hhoouurr  

bbeeffoorree  tthhee  CCoommmmeenncceemmeenntt  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss,,  ssiiggnn  tthhee  rreeqquuiissiittee  

CCeerrttiiffiiccaattee  oonn  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  ppaacckkeett  aanndd  ggeett  iitt  ccoouunntteerrssiiggnneedd  

bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff,,  iinn  ttookkeenn  ooff  tthhee  sseeaallss  bbeeiinngg  iinnttaacctt  
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aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ppaacckkeett((ss))  aass  aallssoo  ddeelliivveerryy  aanndd  

ooppeenniinngg  ooff  tthhee  ccoorrrreecctt  ppaacckkeettss  ooff  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  aatt  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree..  

22..  HHee  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ssmmooootthh  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  CCeennttrree  ffrroomm  

ddaayy--ttoo--ddaayy  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  pprrooppeerr  ddiisscciipplliinnee  aatt  tthhee  CCeennttrree..  

33..  HHee  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  aa  ddaayy  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  ssaattiissffaaccttoorryy  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  sseeaattss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

ccoonnffiiddeennttiiaall  lliisstt  iiss  mmaaddee  iinn  ssuucchh  aa  mmaannnneerr  aass  ttoo  rreennddeerr  aallll  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ccaannddiiddaatteess  iimmppoossssiibbllee..  

44..    HHee  wwiillll  ggoo  rroouunndd  tthhee  CCoolllleeggee  ttoo  iinnssppeecctt  tthhee  CCeennttrreess..  

55..  HHee  wwiillll  sseenndd  aa  wweeeekkllyy  rreeppoorrtt  aabboouutt  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  

CCeennttrreess..  

66..  HHee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ssttoocckk  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  cchheecckkeedd  aanndd  iinniittiiaall  tthhee  

ssttoocckk  eennttrriieess  iinn  tthhee  ssttoocckk  rreeggiisstteerr  iinn  ttookkeenn  ooff  tthheeiirr  ccoorrrreeccttnneessss..  

77..  HHee  wwiillll  aallssoo  sseeee  tthhaatt  iissssuuee  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  ttoo  tthhee  CCeennttrreess  iinn  hhiiss  

CCoolllleeggee  iiss  rreegguullaatteedd..  

88..  HHee  mmaayy  rreeppllaaccee  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssttaaffff  iiff  hhiiss//hheerr  ccoonndduucctt  

dduurriinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  ffoouunndd  uunnssaattiissffaaccttoorryy  aanndd  rreeppoorrtt  tthhee  

mmaatttteerr  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  HHee  wwiillll  aallssoo  mmaakkee  

aarrrraannggeemmeenntt  iiff  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorryy  SSttaaffff  ddooeess  nnoott  

ttuurrnn  uupp..  

99..  HHee  mmaayy  sseeeekk  tthhee  hheellpp  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  AAuutthhoorriittiieess  ((DDeeppuuttyy  

CCoommmmiissssiioonneerr,,  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  PPoolliiccee,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee))  iinn  

ccaassee  tthheerree  iiss  aannyy  aapppprreehheennssiioonn  ooff  bbrreeaacchh  ooff  ppeeaaccee..  
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1100..  IInn  ccaassee  tthhee  PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  hhaass  ttoo  lleeaavvee  tthhee  ssttaattiioonn  oonn  

uurrggeenntt  wwoorrkk,,  hhee  sshhaallll  aappppooiinntt  tthhee  sseenniioorr  mmeemmbbeerr  ooff  hhiiss  ssttaaffff  aass  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  dduurriinngg  hhiiss  aabbsseennccee  aanndd  sseenndd  aann  

iinnttiimmaattiioonn  ttoo  tthhiiss  eeffffeecctt  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

1111..  TThhee  SSuuppeerrvviissoorr  ffoorr  oouuttssiiddee  dduuttyy  wwiillll  bbee  ddeeppuutteedd  bbyy  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  CCeennttrree  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  

SSuuppeerrvviissoorrss  aappppooiinntteedd  aatt  tthhee  CCeennttrree..  

1122..  HHee  wwiillll  sseeee  tthhaatt  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  tthhee  CCeennttrree  iiss  ccoonndduucctteedd  

ssmmooootthhllyy..  HHee  wwiillll  nnoott  iinntteerrffeerree  iinn  tthhee  ddaayy--ttoo--ddaayy  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  

tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  wwhhoo  wwiillll  bbee  ddiirreeccttllyy  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

1133..  AAllll  uunnffaaiirr  mmeeaannss  ccaasseess  wwiillll  bbee  sseenntt  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ddiirreecctt  

ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  OOffffiiccee  aanndd  nnoott  tthhrroouugghh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--

CChhiieeff..  

1144..  HHee  wwiillll  ccoo--oorrddiinnaattee  tthhee  wwoorrkkiinngg  ooff  tthhee  CCeennttrree((ss))  iinn  hhiiss//hheerr  

CCoolllleeggee  aanndd  eeffffeecctt  mmeerrggeerr  ooff  CCeennttrreess  iinnttoo  oonnee  oorr  ttwwoo,,  aass  

nneecceessssaarryy;;  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  tthhee  

nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  iissssuuee  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeennttss  iinn  tthhiiss  rreeggaarrdd..  HHee  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  ––  

((aa))  SSeeppaarraattee  aabbsseenntteeee  mmeemmooss..  iinn  rreeggaarrdd  ttoo  eeaacchh  CCeennttrree  oorriiggiinnaallllyy  

aallllootttteedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  eevveenn  iiff  

tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  ttrraannssffeerrrreedd  ffrroomm  oonnee  CCeennttrree  ttoo  aannootthheerr  oonn  

aammaallggaammaattiioonn,,  aarree  uusseedd  aanndd  oorriiggiinnaall  CCeennttrree  nnuummbbeerr  ooff  

CCaannddiiddaattee((ss))  iiss  iinnddiiccaatteedd;;  

((bb))  SSiimmiillaarrllyy  sseeppaarraattee  SSiiggnnaattuurree  CChhaarrttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  eeaacchh  CCeennttrree  

oorriiggiinnaallllyy  aallllootttteedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  uusseedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  
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eexxaammiinnaattiioonn  eevveenn  iiff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  sshhiifftteedd  ffrroomm  oonnee  

CCeennttrree  ttoo  aannootthheerr  oonn  aammaallggaammaattiioonn..  

FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  CCeennttrree  iiss  

rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  oonn  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  ddaayy  tthhee  

SSiiggnnaattuurree  SShheeeettss  ttoo  tthhee  CCeennttrree((ss))  aatt  wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  

sseeaatteedd;;  

((cc))  IIff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  oonn  aa  ddaayy  iinn  aa  sseessssiioonn  

iiss  225500  aanndd  tthhee  ssaammee  ttoottaall  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  iinn  aa  sseessssiioonn  ffaallllss  

bbeellooww  225500,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  wwiillll  mmeerrggee  tthhee  

CCeennttrree  iinnttoo  oonnee  oorr  ttwwoo  aass  ddeeeemmeedd  ffiitt  pprroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  CCeennttrree  

sshhaallll  bbee  bbrrookkeenn  oorr  mmeerrggeedd  iiff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  iinn  aa  

CCeennttrree  iinn  aa  ddaayy  iiss  5500  oorr  aabboovvee;;  

((dd))  WWhhiillee  eeffffeeccttiinngg  tthhee  mmeerrggeerr  aass  iinn  ((cc))  aabboovvee  tthhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  sshhaallll  sseeee  tthhaatt  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee  

eeqquuaall  nnuummbbeerr  ooff  dduuttiieess  aarree  aallllootttteedd  ttoo  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  

DDeeppuuttyy  SSuuppeerriinntteennddeennttss,,  AAssssiissttaanntt  SSuuppeerriinntteennddeennttss,,  CClleerrkkss  

aanndd  ootthheerr  ssttaaffff;;  

((ee))  SSeeppaarraattee  ssuubbjjeecctt--wwiissee  mmeemmooss..  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  

eeaacchh  CCeennttrree  aanndd  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  

tthhee  AAmmaallggaammaatteedd  CCeennttrree..  TThhee  mmeemmooss..,,  ssoo  pprreeppaarreedd  aarree  ttoo  bbee  

ppllaacceedd  oouuttssiiddee  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ssuubb--ppaacckkeettss  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  

ffoorr  eeaacchh  CCeennttrree;;  

((ff))  WWhheerree  bbyy  mmeerrggeerr  ooff  tthhee  CCeennttrreess  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccaannddiiddaatteess  iiss  

aabboovvee  220000  aanndd  sseeppaarraattee  mmeemmooss..  aarree  ttoo  bbee  uusseedd..  TThhee  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  mmaayy  aappppooiinntt  aann  aaddddiittiioonnaall  CClleerrkk;;  

((gg))  AAllll  ssuubb--ppaacckkeettss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  eeaacchh  CCeennttrree  aarree  ppllaacceedd  iinn  tthhee  

mmaaiinn  bbuunnddllee  ttoo  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  RReeggiisstteerr  ((SSeeccrreeccyy))..  
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1155..  IInn  ccaassee  ooff  iinnaabbiilliittyy  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  

SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  oorr  wwhhoossee  wwaarrdd  ((ssoonn,,  ddaauugghhtteerr,,  bbrrootthheerr  

oorr  ssiisstteerr  oorr  aannyy  ootthheerr  nneeaarr  rreellaattiivvee))  iiss  ttaakkiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  

tthhaatt  CCeennttrree,,  tthhee  nneexxtt  aavvaaiillaabbllee  sseenniioorr  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  

SSttaaffff  wwiillll  aacctt  aass  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff..  TThhee  nnaammee  ooff  tteeaacchheerr  

mmaayy  bbee  iinnttiimmaatteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  iimmmmeeddiiaatteellyy  

ffoorr  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  OOffffiiccee..  

1166..  IItt  wwiillll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt--iinn--CChhiieeff  ttoo  

pprroovviiddee  tthhee  rreeqquuiirreedd  sseerrvviiccee  ssttaaffff..      HHoowweevveerr,,  wwhhiillee  aappppooiinnttiinngg  

ssuucchh  ssttaaffff  tthhee  iinntteeggrriittyy  aanndd  hhoonneessttyy  ooff  tthhee  ssttaaffff  sshhoouulldd  bbee  kkeepptt  iinn  

vviieeww..  
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CCHHAAPPTTEERR--  IIIIII  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::  PPUUNNIISSHHMMEENNTT  FFOORR  UUSSEE  OOFF  UUNNFFAAIIRR  MMEEAANNSS  

11..  BBeeffoorree  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  bbeeggiinnss,,  tthhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  tthhee  

DDeeppuuttyy  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  ccaallll  uuppoonn  aallll  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ttoo  

ddeelliivveerr  ttoo  hhiimm  aallll  ppaappeerrss,,  bbooookkss,,  oorr  nnootteess  wwhhiicchh  tthheeyy  mmaayy  hhaavvee  iinn  

tthheeiirr  ppoosssseessssiioonn..  HHee  sshhaallll  aallssoo  wwaarrnn  tthhee  ccaannddiiddaatteess  tthhaatt  iiff  aannyy  ooff  

tthheemm  ffaaiillss  ttoo  ddoo  ssoo,,  hhee  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ttoo  ppeennaallttyy..  WWhheerree  aa  llaattee  

ccoommeerr  iiss  aaddmmiitttteedd,,  tthhiiss  wwaarrnniinngg  sshhaallll  bbee  rreeppeeaatteedd  ttoo  hhiimm  aatt  tthhee  

ggaattee..  

22..  TThhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  tthhee  EExxaammiinneerr  iinn  ccaassee  ooff  ssuubb--

ccllaauussee--44((gg))  sshhaallll  ffoorrwwaarrdd  ttoo  tthhee  RReeggiissttrraarr  //CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  oonn  eeaacchh  ddaayy  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aa  ddeeccllaarraattiioonn  

ssiiggnneedd  bbyy  hhiimm  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  wwaarrnniinngg  aass  rreeqquuiirreedd  iinn  CCllaauussee  

11  aabboovvee  wwaass  aaddmmiinniisstteerreedd..  

33..  TThhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  ttaakkee  aaccttiioonn  aaggaaiinnsstt  aann  eexxaammiinneeee  

wwhhoo  iiss  ffoouunndd  uussiinngg  oorr  aatttteemmppttiinngg  ttoo  uussee  uunnffaaiirr  mmeeaannss  aass  ddeeffiinneedd  

iinn  CCllaauussee--44  bbeellooww,,  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhaallll  oorr  wwiitthhiinn  tthhee  pprreemmiisseess  

ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree..  

44..  UUssee  ooff  uunnffaaiirr  mmeeaannss  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ::––  

((aa))  HHaavviinngg  iinn  hhiiss//hheerr  ppoosssseessssiioonn  oorr  aacccceessssiibbllee  ttoo  hhiimm//hheerr  dduurriinngg  

eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss  ppaappeerrss,,  bbooookkss  oorr  nnootteess,,  wwrriitttteenn  oorr  pprriinntteedd  

oorr  aannyy  kkiinndd  ooff  mmaatteerriiaall  iinncclluuddiinngg  bbooddyy,,  ccllootthhiinngg  eettcc..  

((bb))  WWrriittiinngg  dduurriinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss  oonn  aannyy  mmaatteerriiaall  

((iinncclluuddiinngg  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr  oorr  bblloottttiinngg  ppaappeerr))  ootthheerr  tthhaann  

tthhee  aannsswweerr--bbooookk..  
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((cc))  TTaallkkiinngg  ttoo  aannootthheerr  ccaannddiiddaattee  oorr  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssuuppeerrvviissoorryy  ssttaaffff  iinn  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  dduurriinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss..  

((dd))  CCoouunnssuullttiinngg  nnootteess//bbooookkss  iinn  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll  

dduurriinngg  eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss..  

((ee))  AAtttteemmppttiinngg  ttoo  ttaakkee  oorr  ttaakkiinngg  hheellpp  ffrroomm  aannyy  nnootteess  oorr  hhiinnttss  

wwrriitttteenn  oonn  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbooddyy  oorr  oonn  tthhee  ccllootthheess  wwoorrnn  bbyy  tthhee  

ccaannddiiddaattee  oorr  oonn  tthhee  ffuurrnniittuurree  bbeeiinngg  uusseedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee..  

((ff))  RReecceeiivviinngg  hheellpp  ffrroomm  aannootthheerr  ccaannddiiddaattee  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  hhiiss  

ccoonnsseenntt  oorr  ggiivviinngg  hheellpp  ttoo  aannootthheerr  ccaannddiiddaattee  oorr  rreecceeiivviinngg  hheellpp  

ffrroomm  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn  dduurriinngg  eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss..  

((gg))  DDiisscclloossiinngg  hhiiss  iiddeennttiittyy  ddeelliibbeerraatteellyy  oorr  mmaakkiinngg  aannyy  ddiissttiinnccttiivvee  

mmaarrkkss  iinn  hhiiss  aannsswweerr--bbooookk  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee  oorr  mmaakkiinngg  aann  

aappppeeaall  ttoo  tthhee  eexxaammiinneerr  tthhrroouugghh  tthhee  aannsswweerr--bbooookk  oorr  uussiinngg  

aabbuussiivvee  oorr  oobbsscceennee  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  aannsswweerr--bbooookk..  

((hh))  PPrreesseennttiinngg  ttoo  tthhee  eexxaammiinneerr  aa  pprraaccttiiccaall  oorr  ccllaassss--wwoorrkk--nnoottee--

bbooookk  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  bbeelloonngg  ttoo  hhiimm..  

((ii))  CCoommmmuunniiccaattiinngg  oorr  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee,,  ddiirreeccttllyy  oorr  

tthhrroouugghh  aannootthheerr  ppeerrssoonn  wwiitthh  aann  eexxaammiinneerr  oorr  wwiitthh  aann  ooffffiicciiaall  

oorr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  tthhee  oobbjjeecctt  ooff  iinnfflluueenncciinngg  hhiimm  iinn  tthhee  

aawwaarrdd  ooff  mmaarrkkss  oorr  mmaakkiinngg  aannyy  aapppprrooaacchh  oorr  mmaanniippuullaattiioonn  ffoorr  

tthhaatt  ppuurrppoossee..  

((jj))  SSwwaalllloowwiinngg  //ddeessttrrooyyiinngg  aannyy  nnoottee,,  ppaappeerr  eettcc..  ffoouunndd  wwiitthh  hhiimm  

dduurriinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss..  

((kk))  MMaakkiinngg  ddeelliibbeerraattee  aarrrraannggeemmeenntt  ttoo  cchheeaatt  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

ssuucchh  aass::  
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ii))  SSmmuugggglliinngg  ooff  aann  aannsswweerr--bbooookk  //  ccoonnttiinnuuaattiioonn  sshheeeett  iinn  oorr  

oouuttssiiddee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhaallll  oorr  iinnsseerrttiioonn  iinn  tthhee  aannsswweerr  

bbooookk  ooff  aannyy  sshheeeett((ss))  wwrriitttteenn  oouuttssiiddee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

hhaallll..  

iiii))  SSuubbssttiittuuttiioonnss,,  wwhhoollllyy  oorr  ppaarrttllyy,,  ooff  aann  aannsswweerr--

bbooookk//ccoonnttiinnuuaattiioonn  sshheeeett  bbyy  aannootthheerr  aannsswweerr--bbooookk  //  

ccoonnttiinnuuaattiioonn  sshheeeett  dduurriinngg  oorr  aafftteerr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhoouurrss..  

iiiiii))  IImmppeerrssoonnaattiioonn..  

iivv))  OObbttaaiinniinngg  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oonn  aa  ffaallssee  

rreesspprreesseennttaattiioonn..  

vv))  FFoorrggiinngg  aannootthheerr  ppeerrssoonnss’’  ssiiggnnaattuurree..  

vvii))  FFaaiilliinngg  ttoo  ddeelliivveerr  hhiiss  aannsswweerr--bbooookk  ttoo  tthhee  ppeerrssoonn  IInncchhaarrggee  

bbeeffoorree  lleeaavviinngg  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  HHaallll..  

vviiii))  TTeemmppeerriinngg  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiiccuullaarrss,,  iinncclluuddiinngg  rroollll  nnuummbbeerr,,  

wwrriitttteenn  oonn  aannootthheerr  ccaannddiiddaattee’’ss  aannsswweerr--bbooookk  aanndd  //oorr  

wwrriittiinngg  wwrroonngg  ppaarrttiiccuullaarrss,,  iinncclluuddiinngg  RRoollll  NNuummbbeerr  oonn  

oonnee’’ss  oowwnn  aannsswweerr  bbooookk..  

ll))  RReeffuussiinngg  ttoo  oobbeeyy  tthhee  CCeennttrree  SSuuppeerriinntteennddeenntt  oorr  aannyy  ootthheerr  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ssuuppeerrvviissoorryy  ssttaaffff//iinnssppeeccttiinngg  ssttaaffff  oorr  ccrreeaaiinngg  

ddiissttuurrbbaannccee  ooff  aannyy  kkiinndd  dduurriinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  ootthheerrwwiissee  

mmiissbbeehhaavviinngg  iinn  oorr  aarroouunndd  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhaallll  oorr  tthhrreeaatteenniinngg  

oorr  aassssaauullttiinngg  nnyy  ooffffiicciiaall  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  aannyy  

ttiimmee  dduurriinngg,,  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

mm))  AAnnyy  ootthheerr  aacctt  ooff  uunnffaaiirr--mmeeaannss//mmiissccoonndduucctt  nnoott  ccoovveerreedd  iinn  

tthheessee  pprroovviissiioonnss..  

  

  



  

  

6600 

55..  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  iiss  ffoouunndd  ttoo  bbee  oorr  ssuussppeecctteedd  ttoo  bbee  gguuiillttyy  ooff  uussiinngg  

uunnffaaiirr  mmeeaannss  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  ttaakkee  

aawwaayy  hhiiss  aannsswweerr--bbooookk  aanndd  ppeerrmmiitt  hhiimm,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  ttoo  aannsswweerr  

tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppaarrtt  ooff  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  oonn  aa  nneeww  aannsswweerr--bbooookk  

wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  hhiimm  oonn  ddeemmaanndd..  TThhee  ccaannddiiddaattee  mmaayy  

aallssoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  rreesstt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  ppaappeerrss  aatt  

hhiiss  oowwnn  rriisskk  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  ttaakkee  

iinn  hhiiss  ccaassee  ffoorr  uussee  ooff  uunnffaaiirr  mmeeaannss..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  aallssoo  

oobbttaaiinn  tthhee  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  iinn  wwrriittiinngg..  

66..  TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree  sshhaallll  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  oonn  tthhee  ffoorrmm  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  aatt  tthhee  

eeaarrlliieesstt,,  eeaacchh  ccaassee  wwhheerree  uussee  ooff  uunnffaaiirr--mmeeaannss  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

hhaadd  bbeeeenn  ssuussppeecctteedd  oorr  ddiissccoovveerreedd  wwiitthh  tthhee  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  

ccaannddiiddaattee  ccoonncceerrnneedd,,  iiff  aannyy..  IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  rreeffuusseess  ttoo  ggiivvee  aannyy  

eexxppllaannaattiioonn  tthhiiss  ffaacctt  sshhaallll  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  tthhee  rreeppoorrtt..  IInn  ccaassee  tthhee  

ccaannddiiddaattee  rreeffuusseess  ttoo  ppaarrtt  wwiitthh  hhiiss  aannsswwrr--bbooookk  wwhheenn  aasskkeedd  ttoo  ddoo  

ssoo,,  nnoo  nneeww  aannsswweerr--bbooookk  bbee  ggiivveenn  ttoo  hhiimm  aanndd  hhee  bbee  aasskkeedd  ttoo  

lleeaavvee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhaallll..  

77..  TThhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  sshhaallll  aappppooiinntt  aannnnuuaallllyy  oonnee  oorr  mmoorree  

SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee((ss))  ttoo  ddeeaall  wwiitthh  ccaasseess  ooff  uunnffaaiirr--mmeeaannss  iinn  

ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss..  AAttlleeaasstt  tthhrreeee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  

ffoorrmm  tthhee  qquuoorruumm..    

88..    CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo::  

ii))  CCaanncceell  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ppaappeerr  oorr  tthhee  eennttiirree  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

wwhhiicchh  hhee  hhaass  bbeeeenn  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  uussee  ooff  uunnffaaiirr  mmeeaannss,,  ssuucchh  

ccaanncceellllaattiioonn  ooff  ppaappeerr  wwiillll  mmeeaann  aawwaarrdd  ooff  zzeerroo  mmaarrkk  iinn  tthhee  

ppaappeerr  aanndd  ccaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  

ttrreeaatteedd  aass  ffaaiilluurree  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  
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iiii))  DDeebbaarr  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ssaaiidd  eexxaammiinnaattiioonn  

aanndd  //  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  uuppttoo  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss..  

iiiiii))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  

oonn  uunnffaaiirrmmeeaannss  ccaasseess  ffoorr  aawwaarrdd  ooff  ppuunniisshhmmeenntt  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess  

wwhhoo  iinndduullggee  iinn  uunnffaaiirr--mmeeaannss..  

NNaattuurree  ooff  MMiissddeemmeeaannoorr  PPuunniisshhmmeenntt  

aa))  FFoorr  rreelleevvaanntt  mmaatteerriiaall  

ffoouunndd  iinn  tthhee  ccaannddiiddaattee’’ss  

ppoosssseessssiioonn  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  

ssuubbjjeecctt  aanndd  tthhee  ppaappeerr  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  

aappppeeaarreedd  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  

tthhee  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  

mmaatteerriiaall  hhaadd  bbeeeenn  uusseedd  

ffoorr  ccooppyyiinngg  

CCaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  ppaappeerr  oorr  

ooff  tthhee  eennttiirree  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  aappppeeaarreedd..  

bb))  FFoorr  bbeeiinngg  ffoouunndd  wwiitthh  

mmaatteerriiaall  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  

ssuubbjjeecctt  ooff  ppaappeerr  wwiitthh  tthhee  

eevviiddeennccee  ooff  ccooppyyiinngg  oorr  

aatttteemmpptt  aatt  ccooppyyiinngg  

CCaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

ccaannddiiddaattee  aappppeeaarreedd,,  iinn  

aaddddiittiioonn,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmaayy  

aallssoo  bbee  ddeebbaarrrreedd  ffrroomm  

aappppeeaarriinngg  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  

cc))  FFoorr  mmaajjoorr  mmiissddeemmeeaannoorr  

lliikkee  ssmmuugggglliinngg  iinn  aanndd  oouutt  

ooff  tthhee  aannsswweerr--

bbooookkss//ccoonnttiinnuuaattiioonn  

CCaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

ccaannddiiddaattee  aappppeeaarreedd,,  iinn  

aaddddiittiioonn,,  tthhee  ddeebbaarrrriinngg  hhiimm  
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sshheeeettss,,  iimmppeerrssoonnaattiioonn  aanndd  

mmiissccoonndduucctt  eettcc..  

ffoorrmm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  eexxaammiinnaattiioonn  uuppttoo  

tthhrreeee  yyeeaarrss..  

dd))  AAnnyy  ootthheerr  mmiissddeemmeeaannoorr  

nnoott  ccoovveerreedd  iinn  ((aa)),,((bb)),,((cc))  

aabboovvee..  

CCaanncceellllaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

ccaannddiiddaattee  aappppeeaarreedd,,  iinn  

aaddddiittiioonn,,  tthhee  ddeebbaarrrriinngg  hhiimm  

ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

UUnniivveerriissiittyy  eexxaammiinnaattiioonn  uuppttoo  

tthhrreeee  yyeeaarrss..  

  

99..  IIff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  iiss  uunnaanniimmoouuss  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthheeiirr  ddeecciissiioonn  

rreeggaarrddiinngg  tthhee  gguuiilltt  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  aanndd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  qquuaannttuumm  ooff  

ppuunniisshhmmeenntt,,  iittss  ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  IIff  tthheerree  iiss  aa  ddiiffffeerreennccee  ooff  

ooppiinniioonn  aammoonnggsstt  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee,,  tthhee  mmaatttteerr  sshhaallll  

bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  wwhhoossee  ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..    

1100..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  iiss  aawwaarrddeedd  ppuunniisshhmmeenntt  bbyy  tthhee  SSttaannddiinngg  

CCoommmmiitttteeee  oonn  uunnffaaiirrmmeeaannss  oonn  hhaavviinngg  bbeeeenn  ffoouunndd  uussiinngg  

uunnffaaiirrmmeeaannss  mmaayy  ssuubbmmiitt  aann  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  hhiiss  ccaassee  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ooff  

tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aalloonnggwwiitthh  aa  ffeeee  ooff  

RRss..  11000000//--  ..  SSuucchh  aa  rreeccoonnssiiddeerraattiioonn  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  oonnllyy  oonnccee..  

1111..  TThhee  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  tthhee  rreeppoorrttss  ooff  tthhee  

SSuuppeerrvviissoorr//iinnssppeeccttiinngg  ssttaaffff  bbeeffoorree  aarrrriivviinngg  aatt  ddeecciissiioonn..  IIff  iitt  

ccoonnssiiddeerrss  nneecceessssaarryy  tthhee  ccoommmmiitttteeee  mmaayy  ttaakkee  tthhee  eevviiddeennccee  ooff  aannyy  

ppeerrssoonn..  IInn  nnoo  ccaassee  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreepprreesseenntt  

hhiimmsseellff  bbyy  aann  aaddvvooccaattee  oorr  aannyy  ootthheerr  ppeerrssoonn..  



                                                                                                                                                                   

  

6633 

1122..  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  aappppeeaarriinngg  iinn  uunncclleeaarreedd  ssuubbjjeecctt((ss))  ooff  aa  lloowweerr  

eexxaammiinnaattiioonn  aalloonnwwiitthh  tthhee  hhiigghheerr  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  

uussee  ooff  uunnffaaiirr  mmeeaannss  iinn  aa  ssuubbjjeecctt  //  ppaappeerr  ooff  tthhee  lloowweerr  oorr  tthhee  hhiigghheerr  

eexxaammiinnaattiioonn,,  eeiitthheerr  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  oorr  bbootthh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  

((hhiigghheerr  aanndd  lloowweerr))  mmaayy  bbee  ccaanncceelllleedd..  

1133..  IInn  ccaassee  aa  ccaannddiiddaattee  ddeenniieess  tthhee  aalllleeggaattiioonn((ss))  aaggaaiinnsstt  hhiimm  oorr  iiff  tthhee  

CCoommmmiitttteeee  ootthheerrwwiissee  tthhiinnkkss  iitt  nneecceessssaarryy,,  iitt  sshhaallll  ffiixx  aa  ddaattee,,  ttiimmee  

aanndd  ppllaaccee  ffoorr  hhoollddiinngg  tthhee  eennqquuiirryy  aanndd  ggiivvee  aa  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  

ccaannddiiddaattee  bbyy  rreeggiisstteerreedd  ppoosstt..  SSeennddiinngg  ssuucchh  nnoottiiccee  bbyy  rreeggiisstteerreedd  

ppoosstt  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaattee  aatt  tthhee  aaddddrreessss  ggiivveenn  bbyy  hhiimm  iinn  hhiiss  

eexxaammiinnaattiioonn  aaddmmiissssiioonn  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  aa  

ddiisscchhaarrggee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  lliiaabbiilliittyy  aass  ttoo  nnoottiiccee  eevveenn  iiff  tthhee  

ccaannddiiddaattee  ddiidd  nnoott  rreecceeiivvee  tthhee  lleetttteerr  oorr  tthhaatt  hhee  wwaass  nnoott  aavvaaiillaabbllee  aatt  

tthhee  ssaaiidd  aaddddrreessss..  NNoo  aaddjjoouurrnnmmeenntt  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  

ttoo  tthhee  ccaannddiiddaattee  oonn  aannyy  aaccccoouunntt..  OOnn  tthhee  ddaattee  aanndd  ttiimmee  ffiixxeedd  iinn  

tthhee  nnoottiiccee  wwhhiicchh  sshhaallll  nnoott  bbee  lleessss  tthhaann  sseevveenn  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  

ooff  iittss  ddiissppaattcchh,,  tthhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  mmeeeett  aatt  tthhee  rreeqquuiirreedd  ppllaaccee  

ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  ssaaiidd  nnoottiiccee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  hhoollddiinngg  tthhee  eennqquuiirryy  

aanndd  tthhee  ssaaiidd  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  bbee  pprreesseenntt,,  aanndd  hheeaarrdd  

iinn  tthhee  ssaammee..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  aafftteerr  ggrraannttiinngg  ssuucchh  hheeaarriinngg  ttoo  tthhee  

ccaannddiiddaattee  aass  iitt  mmaayy  ddeeeemm  nneecceessssaarryy,,  wwiillll  rreeccoorrdd  iittss  ffiinnddiinngg  aabboouutt  

tthhee  gguuiilltt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee..  

1144..  IIff  aannyy  eexxaammiinneerr  rreeppoorrttss  aannyy  ccaassee  ooff  uussee  ooff  uunnffaaiirr--mmeeaannss  wwhhiicchh  

hhee  ddeetteecctteedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouussee  ooff  eevvaalluuaattiioonn  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  tthhee  

ssaammee  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeee  aafftteerr  ggeettttiinngg  

tthhee  aannsswweerr  bbooookkss  cchheecckkeedd  aanndd  ggiivviinngg  tthhee  ccaannddiiddaattee  aa  rreeaassoonnaabbllee  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddeeffeenndd  hhiimmsseellff..  

1155..  IIff  uunnffaaiirr--mmeeaannss  aaddoopptteedd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ccoommee  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aafftteerr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  hhiiss  ccaassee  wwiillll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  
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uunnffaaiirr--mmeeaannss  ccoommmmiitttteeee  oonn  ssuucchh  eevviiddeennccee  aass  mmaayy  bbee  aavvaaiillaabbllee  

aafftteerr  ggiivviinngg  tthhee  ccaannddiiddaattee  aa  rreeaassoonnaabbllee  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  ddeeffeenndd  

hhiimmsseellff..  

1166..  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  iiss  ffoouunndd  gguuiillttyy  ooff  uunnffaaiirr--mmeeaannss  aafftteerr  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  

hhaass  bbeeeenn  ddeeccllaarreedd  tthhee  ssaammee  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd  bbeessiiddee  tthhee  

ccaannddiiddaattee  bbeeiinngg  aawwaarrddeedd  tthhee  ppuunniisshhmmeenntt  wwhhiicchh  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  

aawwaarrddeedd  ttoo  hhiimm  hhaadd  tthhee  ffaacctt  ooff  tthhee  uussee  ooff  uunnffaaiirr--mmeeaannss  ccoommee  ttoo  

nnoottiiccee  bbeeffoorree  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  rreessuulltt..  

1177..  TThhee  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  oorrddiinnaannccee  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  

ffaaiilluurree  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ccoonnsseeqquueenncceess  ooff  ffaaiilluurree  wwiillll  

ffoollllooww..  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  iiss  aallssoo  ddiissqquuaalliiffiieedd  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

nneexxtt  oonnee  oorr  mmoorree  eexxaammiinnaattiioonnss  hhee  sshhaallll  nnoott  bbee  aaddmmiitttteedd  ttoo  aannyy  

ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy,,  oorr  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ssuucchh  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn..  

1188..  IIff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  rreecceeiivveess  ccoommppllaaiinnttss  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  

iinntteeggrriittyy  ooff  aa  UUnniivveerriissiittyy  eexxaammiinnaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  vviioollaatteedd  aatt  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  cceennttrree  aass  aa  ccoonnsseeqquueennccee  ooff  wwhhoollee  ssaallee  ccooppyyiinngg  oorr  

ootthheerr  uussee  ooff  uunnffaaiirr--mmeeaannss,,  hhee,,  mmaayy  aafftteerr  eennqquuiirryy,,  oorrddeerr  rree--

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerrss..  

1199..  IInn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee,,  tthhee  wwoorrdd  ‘‘yyeeaarr’’  mmeeaannss  tthhee  ‘‘AAccaaddeemmiicc    YYeeaarr’’  

ww..ee..ff  11sstt  MMaayy  ttoo  3300tthh  AApprriill..  

2200..  TThhee  rreeccoorrdd//ffiilleess  ooff  tthhee  ddeecciiddeedd  ccaasseess  sshhaallll  bbee  ddiissppoosseedd  ooff  ttwwoo  

yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonn..  
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CCHHAAPPTTEERR--  IIVV  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::  PPAAPPEERR--SSEETTTTIINNGG  AANNDD  EEVVAALLUUAATTIIOONN  

AA——GGeenneerraall  PPrroovviissiioonnss  

11..  EEaacchh  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd,,  iinn  tteerrmmss  ooff  SSttaattuuttee  2288,,  

ppeerrssoonnss  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  PPaappeerr--SSeetttteerrss  &&  EExxaammiinneerrss  ffoorr  

vvaarriioouuss  UUnniivveerrssiittyy  EExxaammiinnaattiioonnss,,  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddaatteess  ::––  

((ii))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  PPaappeerr--SSeetttteerrss  aanndd  eexxaammiinneerrss  ooff  oodddd  

sseemmeesstteerr::  bbyy  tthhee  3311sstt  AAuugguusstt  pprreecceeddiinngg  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn;;  

aanndd  

((iiii))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  PPaappeerr--SSeetttteerrss  aanndd  EExxaammiinneerrss  ooff  eevveenn  

sseemmeesstteerr  ::  bbyy  tthhee  1155tthh  FFeebbuurraarryy  pprreecceeddiinngg  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonn..  

    PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  eexxtteenndd  tthhee  ddaattee  

iinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess..  

22..    IInn  tthheessee  pprroovviissiioonnss  ––  

((ii))  AAnn  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  oonnee  wwhhoo  iiss  nnoott  tteeaacchhiinngg  

iinn  aa  tteeaacchhiinngg  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy  oorr  iinn  aa  CCoolllleeggee  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  

tthhee  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy..    HHee  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  

bbee  aa  tteeaacchheerr  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  iinn  aannootthheerr  UUnniivveerrssiittyy..  

((iiii))  AAnn  IInntteerrnnaall  EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  oonnee  wwhhoo  iiss  tteeaacchhiinngg  oorr  hhaass  

ttaauugghhtt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  ttwwoo  yyeeaarrss,,  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  

ppaarrttiiccuullaarr  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ffoorr  wwhhiicchh  hhee  iiss  

aappppooiinntteedd..  IInn  tthhee  MM..AA..  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  IInntteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  oonnee  wwhhoo  hhaass  ttaauugghhtt  tthhee  ssuubbjjeecctt  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iinn  tthhee  ssaammee  ppaappeerr..  
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((iiiiii))  AA  NNeeuuttrraall  EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  oonnee  wwhhoo  iiss  nnoott  tteeaacchhiinngg,,  

aanndd  hhaass  nnoott  ttaauugghhtt,,  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  pprreevviioouussllyy,,  tthhee  ssuubbjjeecctt  

ffoorr  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  wwhhiicchh  hhee  iiss  aappppooiinntteedd..  

33..  TThhee  BBooaarrdd  ooff  ssttuuddiieess  ffoorr  aa  ssuubbjjeecctt  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd  aattlleeaasstt  ssiixx  

nnaammeess  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  PPaappeerr--SSeetttteerrss  aanndd  aattlleeaasstt  tteenn  nnaammeess  aass  

eexxaammiinneerrss  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  tteenn  nnaammeess  ffoorr  rree--eevvaalluuaattiioonn  ooff  

aannsswweerr  bbooookkss..  TThhee  ppaanneellss  wwiillll  bbee  ddrraawwnn  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  ppaappeerr--

sseettttiinngg  ,,  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  rree--eevvaalluuaattiioonn..  

  44..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyytthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  aannyy  ootthheerr  OOrrddiinnaannccee  ffoorr  

tthhee  ttiimmee  bbeeiinngg  iinn  ffoorrccee,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  hhaavvee  

tthhee  ppoowweerr  ttoo  rreemmoovvee  ppeerrmmaanneennttllyy  oorr  ffoorr  aa  ssppeecciiffiieedd  ppeerriioodd  aannyy  

PPaappeerr--SSeetttteerr//EExxaammiinneerr  iinn  aannyy  FFaaccuullttyy  ffoorr  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn,,  iiff  hhiiss  

wwoorrkk  wwaass  ffoouunndd  uunnssaattiissffaaccttoorryy  aass  ttoo  ssttaannddaarrdd  ooff  mmaarrkkiinngg  oorr  wwhhoo  

wwaass  ffoouunndd  ttoo  hhaavvee  ccoommmmiitttteedd  iirrrreegguullaarriittiieess  oorr  ccaauusseedd  iinnoorrddiinnaattee  

ddeellaayy  iinn  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  AAwwaarrddss//QQuueessttiioonn--ppaappeerr  eettcc..,,  oorr  tthheerree  

wwaass  ssoommee  ddoouubbtt  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  hhiiss  iinntteeggrriittyy  oorr  wwaass  ootthheerrwwiissee  

uunnaabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  wwoorrkk  oorr  ttoo  ccoonnffoorrmm  ttoo  ddiirreeccttiioonnss  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

55..  WWhheerree  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aannyy  PPaappeerr--SSeetttteerr//EExxaammiinneerr  iiss  

ccaanncceelllleedd  uunnddeerr  CCllaauussee  44  aabboovvee  oorr  aannyy  PPaappeerr--SSeetttteerr//EExxaammiinneerr  iiss  

iinnccaappaabbllee  ooff  aaccttiinngg  aass  ssuucchh  oorr  ddooeess  nnoott  aacccceepptt  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  

oorr,,  iinn  aann  eemmeerrggeennccyy,,  ttoo  mmeeeett  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ssiittuuaattiioonn,,  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr  iiss  eemmppoowweerreedd  ttoo  aappppooiinntt  aa  ssuubbssttiittuuttee  hhee  ddeeeemmss  

ssuuiittaabbllee..  

66..  PPaappeerr--SSeetttteerrss  aanndd  EExxaammiinneerrss  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  oonn  yyeeaarr  ttoo  yyeeaarr  

bbaassiiss,,  bbuutt  nnoo  ssuucchh  ppeerrssoonn  wwiillll  oorrddiinnaarriillyy  ccoonnttiinnuuee  ttoo  aacctt  aass  ssuucchh  

ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  mmoorree  tthhaann  ffoouurr  yyeeaarrss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  iinn  tthhee  ssaammee  
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ppaappeerr  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  rree--aappppooiinnttmmeenntt  uunnlleessss  tthheerree  iiss  

aa  ggaapp  ooff  aatt  lleeaasstt  oonnee  yyeeaarr..  

AAnn  EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee  wwoorrkkeedd  ffoorr  ffuullll  oonnee  

yyeeaarr  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  ffaacctt  wwhheetthheerr  hhiiss  aappppooiinnttmmeenntt  wwaass  oonnllyy  

ffoorr  tthhee  MMaaiinn  oorr  tthhee  SSuupppplleemmeennttaarryy  EExxaammiinnaattiioonn..  

77..    NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  aass  PPaappeerr--SSeetttteerr  ——  

((ii))  iiff  hhee  hhaass  wwrriitttteenn  oorr  rreevviisseedd  aa  hheellpp--bbooookk  oorr  GGuuiiddee  rreellaattiinngg  ttoo  

tthhaatt  ppaappeerr  ffoorr  uussee  ooff  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

ccoonncceerrnneedd;;  

NNoottee  ::––    IInn  SScciieennccee  ssuubbjjeeccttss  ppaarrttiiccuullaarr  ccoouurrssee  mmeeaannss  TThheeoorryy  

PPaappeerr  aanndd//oorr  PPrraaccttiiccaallss..  

((iiii))  iiff  hhee  ddooeess  nnoott  ppoosssseessss  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt                      

ffoorr    22  yyeeaarrss  oonn  rreegguullaarr  bbaassiiss..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhiiss  ccoonnddiittiioonn  mmaayy  bbee  rreellaaxxeedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  

ssuubbjjeecctt  iinn  wwhhiicchh  qquuaalliiffiieedd  tteeaacchheerrss  aarree  nnoott  eeaassiillyy  aavvaaiillaabbllee..  

        ((iiiiii))  IIff  aannyy  ooff  hhiiss//hheerr  rreellaattiioonnss  iiss  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..        

FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  ““rreellaattiioonn””  sshhaallll  mmeeaann  ––  

““WWiiffee,,  hhuussbbaanndd,,  ssoonn,,  ddaauugghhtteerr,,  ssiisstteerr,,  wwiiffee''ss  bbrrootthheerr  aanndd  wwiiffee''ss  

ssiisstteerr,,  bbrrootthheerr''ss  ssoonn  aanndd  ddaauugghhtteerr,,  ssiisstteerr''ss  ssoonn  aanndd  ddaauugghhtteerr,,  ffiirrsstt  

ccoouussiinn,,  hhuussbbaanndd''ss  ssiisstteerr,,  bbrrootthheerr,,  nneepphheeww,,  nniieeccee,,  ggrraannddssoonn  aanndd  

ggrraanndd--ddaauugghhtteerr..””  

  ((iivv))  IIff  hhee  ——  

((aa))  iiss  ccoonnvviicctteedd  ooff  aannyy  ooffffeennccee  wwhhiicchh,,  iinn  tthhee  ooppiinniioonn  ooff  

tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr;;  iinnvvoollvveess  mmoorraall  ttuurrppiittuuddee;;  
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((bb))  iiss  ddeeccllaarreedd  iinnssaannee..  

    IIff  aa  ppeerrssoonn  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  aappppooiinntteedd  aanndd  

iinnccuurrss  aannyy  ooff  tthhee  aabboovvee  ddiissqquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  hhiiss  

aappppooiinnttmmeenntt  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd..  

88..11  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  aass  EExxaammiinneerr  iiff  hhee  ddooeess  nnoott  hhaavvee  

ffiivvee  yyeeaarrss  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee..  

88..22  IInn  aappppooiinnttiinngg  eexxaammiinneerrss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprriinncciipplleess  sshhaallll  bbee  

ffoolllloowweedd  ::  

((ii))  PPeerrssoonnss  kknnoowwiinngg  HHiinnddii  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  pprreeffeerreennccee  ffoorr  

eexxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  wwhhiicchh  HHiinnddii  iiss  ppeerrmmiitttteedd  aass  aa  mmeeddiiuumm  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn..  

((iiii))  TTeeaacchheerrss  wwoorrkkiinngg  iinn  ootthheerr  UUnniivveerrssiittiieess  sshhaallll  nnoott  bbee      

aappppooiinntteedd  aass  eexxaammiinneerrss  ffoorr  tthhee  TT..DD..CC..  eexxaammiinnaattiioonnss..  

((iiiiii))  HHee  sshhoouulldd  hhaavvee  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee..  

99..11  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ttoo  sseett  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  qquueessttiioonn--

ppaappeerrss  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonnss  dduurriinngg  aa  yyeeaarr,,  tthhee  MMaaiinn  aanndd  tthhee  

SSuupppplleemmeennttaarryy  EExxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ssaammee  ppaappeerr  bbeeiinngg  

ccoonnssiiddeerreedd  aass  oonnee..  

TThhiiss  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee——  

((aa))  sseettttiinngg  ooff  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  ffoorr  aa  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonn;;  

((bb))  eexxaammiinniinngg  ooff  aa  TThheessiiss//DDiisssseerrttaattiioonn;;  

          OORR  

((cc))  PPrrooffeessssiioonnaall  eexxaammiinnaattiioonnss..  

99..22  AA  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  PPaappeerr--SSeetttteerr//EExxaammiinneerr  oonnllyy  ffoorr  oonnee  

mmaaiinn  eexxaammiinnaattiioonn  dduurriinngg  aa  yyeeaarr..      

1100..    UUnnlleessss  ssppeecciiffiieedd  ootthheerrwwiissee  ::  
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((aa))  TTwwoo  ppaappeerrss  iinn  TThheeoorryy  sshhaallll  bbee  sseett  bbyy  aa  ssiinnggllee  PPaappeerr--SSeetttteerr;;  

((bb))  tthhee  PPaappeerr--SSeetttteerr  sshhaallll  aallssoo  aacctt  aass  EExxaammiinneerr  ooff  tthhee  aannsswweerr--

bbooookkss..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt,,  wwhheerree  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  ttoo  

bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  tthhee  PPaappeerr--SSeetttteerr--ccuumm--EExxaammiinneerr  eexxcceeeeddss  330000  

((TT..DD..CC..  PPaarrtt  II,,  IIII  aanndd  IIIIII  EExxaammiinnaattiioonnss)),,  aaddddiittiioonnaall  

EExxaammiinneerr((ss))  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd..  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  aannsswweerr--

bbooookkss  sshhaallll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  mmoorree  oorr  lleessss  eeqquuaallllyy  bbeettwweeeenn  tthhee  

PPaappeerr--SSeetttteerr--ccuumm--EExxaammiinneerr  aanndd  tthhee  aaddddiittiioonnaall  EExxaammiinneerrss..  

1111..  WWhheerree  aa  DDiisssseerrttaattiioonn  ppaappeerr  iiss  eexxaammiinneedd  bbyy  ttwwoo  EExxaammiinneerrss,,  aanndd  

tthhee  EExxaammiinneerrss  ffaaiill  ttoo  aaggrreeee  aanndd  tthhee  ddiiffffeerreennccee  iiss  nnoott  mmoorree  tthhaann  

1100%%  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  mmaarrkkss,,  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ttwwoo  sshhaallll  bbee  

ttaakkeenn  aass  ffiinnaall  aawwaarrdd..  IIff  tthhee  uunnrreessoollvveedd  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  

EExxtteerrnnaall  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaall  EExxaammiinneerrss  iiss  mmoorree  tthhaann  1100%%  ooff  tthhee  

mmaaxxiimmuumm  mmaarrkkss,,  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  TThhiirrdd  EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  

mmaaddee  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oorrddiinnaarriillyy  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  

ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  wwhhoossee  aawwaarrdd  

sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  ffiinnaall..  

1122..  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  iissssuuee  iinnssttrruuccttiioonnss  ttoo  tthhee  

PPaappeerr--SSeetttteerrss//EExxaammiinneerrss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  dduuee  pprroovviissiioonn  ffoorr  sseeccrreeccyy  

aanndd  aannyy  ootthheerr  mmaatttteerr  iinncciiddeennttaall  tthheerreettoo..  

1133..  TThhee  PPaappeerr--SSeetttteerrss  sshhaallll  sseenndd    qquueessttiioonn--ppaappeerrss  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  sseeaalleedd  ccoovveerrss  bbeeffoorree  aa  ddaattee  ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd  oonn  

tthheeiirr  aappppooiinnttmmeenntt  lleetttteerrss..  

TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  aa  PPaappeerr--SSeetttteerr  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  

ccaanncceelllleedd,,  iiff  hhee  ffaaiillss  ttoo  sseenndd  tthhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  bbyy  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  

iinn  tthhiiss  bbeehhaallff  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  mmaayy,,  

ffoorr  ssuuffffiicciieenntt  ccaauussee,,  eexxtteenndd  tthhee  ppeerriioodd..  
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1144..  EExxaammiinneerrss  sshhaallll  sseenndd  iinn  tthhee  RReessuulltt  ssttaatteemmeennttss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

tthhee  iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  iinn  tthhiiss  bbeehhaallff  bbyy  tthhee  ddaattee  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  

tthhee  ppuurrppoossee,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  sshhaallll  rreennddeerr  tthheemmsseellvveess  lliiaabbllee  ttoo  

aa  rreedduuccttiioonn  ooff  tthheeiirr  rreemmuunneerraattiioonn  aatt  tthhee  rraattee  ooff  RRss..55//--  ffoorr  eevveerryy  

ddaayy’’ss  ddeellaayy..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy,,  hhoowweevveerr,,  ffoorr  ssuuffffiicciieenntt  

rreeaassoonn,,  ccoonnddoonnee  ssuucchh  ddeellaayy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  hhee  ddeeeemmss  ffiitt..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ddeedduuccttiioonnss  iinn  ccaassee  ooff  mmiissttaakkeess  ccoommmmiitttteedd  bbyy  

EExxaammiinneerrss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aass  uunnddeerr  ::  

((ii))  RRss..22//--  ppeerr  mmiissttaakkee,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  RRss..2200//--..  

((iiii))  RRss..22//--  ppeerr  ppaaggee  iinn  ccaassee  ooff  mmaakkiinngg  wwrroonngg  cceennttuurriiaall  sseerriieess  iinn  

tthhee  aawwaarrdd  lliissttss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  mmaaxxiimmuumm  ooff  RRss..1100//--..  

TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  rreeppoorrtt  eeaacchh  yyeeaarr  ttoo  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aallll  ccaasseess  ooff  llaattee  ttrraannssmmiissssiioonn  ooff  rreessuullttss  bbyy  

EExxaammiinneerrss..  

((aa))EEvvaalluuaattiioonn  ooff  AAnnsswweerr--bbooookkss  ::--  

11..  UUnnlleessss  ootthheerrssiissee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  tthhee  

CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd  wwiillll  bbee  

rreeqquueesstteedd  ttoo  ggeett  MMooddeerraattiioonn  CCoommmmiitttteeeess  rreeccoommmmeennddeedd  

ffoorr  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  ffoorr  UUnnddeerrggrraadduuaattee  CCllaasssseess,,  tthhrroouugghh  tthhee  

BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess..  

22..  MMooddeerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  wwiillll  ddoo  ssaammppllee  

cchheecckkiinngg  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  eeaacchh  eexxaammiinneerr,,  

bbeeffoorree  ddeeccooddiinngg  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  eerrrraattiicc  

mmaarrkkiinngg..      TThhee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  rreedduuccee  

tthhee  ddiiffffeerreennccee  iinn  ssccaalleess  ooff  mmaarrkkiinngg  ooff  iinnddiivviidduuaall  

eexxaammiinneerrss  wwhheerreevveerr  nneecceessssaarryy..  
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33..  EEaacchh  MMooddeerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  mmeemmbbeerrss  ::––  

((ii))  CChhaaiirrmmaann  oorr  aa  SSeenniioorr  PPrrooffeessssoorr  ffrroomm  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd..  

((iiii))  OOnnee  SSeenniioorr  TTeeaacchheerr  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ccoonncceerrnneedd..  

((iiiiii))  OOnnee  mmeemmbbeerr  ffrroomm  tthhee  ccoonncceerrnneedd  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  

ffrroomm  CCoolllleeggeess..  

((iivv))  PPaappeerr--SSeetttteerr  ccoonncceerrnneedd..  

((vv))  OOnnee  SSeenniioorr  EExxaammiinneerr  ffrroomm  tthhee  EExxaammiinneerrss  iinn  tthhee  

ppaappeerr  ccoonncceerrnneedd..  

    NNoottee  ::––  AA  mmiinniimmuumm  ooff  33  mmeemmbbeerrss  wwiillll  ffoorrmm  tthhee  

qquuoorruumm..  

UUppttoo  55%%  ssaammppllee  cchheecckkiinngg  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  wwiillll  bbee  ddoonnee  

bbyy  tthhee  MMooddeerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee..  

44..  AAppaarrtt  ffrroomm  ppaayymmeenntt  ooff  TTAA//DDAA  ttoo  oouuttssttaattiioonn  mmeemmbbeerrss  

aanndd  llooccaall  mmiilleeaaggee  ttoo  IInntteerrnnaall  mmeemmbbeerrss  aass  ppeerr  UUnniivveerrssiittyy  

rruulleess,,  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  MMooddeerraattiioonn  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  

ppaaiidd  aa  rreemmuunneerraattiioonn  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

1155..  FFoorr  eeaarrllyy  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessuullttss,,  tthhee  ssppoott  eevvaalluuaattiioonn  cceennttrree((ss))  mmaayy  

bbee  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  oonnee  ccoooorrddiinnaattoorr  mmaayy  bbee  

aappppooiinntteedd  ffoorr  eeaacchh  cceennttrree  ttoo  ccoooorrddiinnaattee  tthhee  eevvaalluuaattiioonn//rree--

eevvaalluuaattiioonn  wwoorrkk..  TThhee  ccoooorrddiinnaattoorr  wwiillll  iinnvviittee  eelliiggiibbllee  

rreegguullaarr//rreettiirreedd  tteeaacchheerr((ss))  hhaavviinngg  aattlleeaasstt  ttwwoo  yyeeaarrss’’  tteeaacchhiinngg  

eexxppeerriieennccee..  SSuucchh  tteeaacchheerrss  mmaayy  nnoott  bbee  nneecceessssaarriillyy  ffrroomm  wwiitthhiinn  

tthhee  ppaanneellss..  
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1166..11  CCoommppllaaiinnttss  AAggaaiinnsstt  QQuueessttiioonn--PPaappeerrss  

CCoommppllaaiinnttss  aaggaaiinnsstt  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  sshhaallll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  oonnllyy  iiff  

tthheeyy  aarree  mmaaddee  bbyy  aanndd//oorr  tthhrroouugghh  tthhee  HHeeaadd  ooff  aa  rreeccooggnniisseedd  

CCoolllleeggee//  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  rreecceeiivveedd  bbyy  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  bbyy  nnaammee  uunnddeerr  RReeggiisstteerreedd  ccoovveerr  

oorr  iinn  ppeerrssoonn,,  wwiitthhiinn  sseevveenn  ddaayyss  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhaatt  ppaappeerr..  

NNoo  ccoommppllaaiinntt  wwiillll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd  tthheerreeaafftteerr..  

1166..22  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  TT..DD..CC..  ((GGeenneerraall  aanndd  HHoonnoouurrss)),,  BB..EEdd..,,  OO..TT..  aanndd  

MM..II..LL  EExxaammiinnaattiioonnss,,  aa  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  

ccoonncceerrnneedd  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ffiivvee  ppeerrssoonnss  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss))  aanndd  dduullyy  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  sshhaallll,,   

wwiitthhiinn  aa  wweeeekk  ooff  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ccoommppllaaiinntt,,  oorr  aass  ssoooonn  aass  

ppoossssiibbllee,,  ccoonnssiiddeerr  aanndd  ddeetteerrmmiinnee,,  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  PPaappeerr--

SSeetttteerrss,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  ccoommppllaaiinnttss  rreecceeiivveedd  uunnddeerr  CCllaauussee  1166..11..  

            TThhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  

ooff  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

TThhrreeee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  ffoorrmm  qquuoorruumm..  

1166..33  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ootthheerr  eexxaammiinnaattiioonnss,,  tthhee  ccoommppllaaiinnttss  wwiillll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  aa  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeemmbbeerrss  

aanndd  tthhee  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee    wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss::  

11..  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd  

((CCoonnvveennoorr))  

22..  SSeenniioorr--mmoosstt  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  tteeaacchhiinngg  tthhee  

ssuubbjjeecctt//ppaappeerr..  
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33..  TTwwoo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  iinncclluuddiinngg  oonnee  

bbeelloonnggiinngg  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggeess,,  iiff  

iinnssttrruuccttiioonn  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  iiss  bbeeiinngg  iimmppaarrtteedd  iinn  tthhee  

CCoolllleeggee((ss))..  

44..  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

TThhrreeee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  ffoorrmm  qquuoorruumm..  

TThhee  ddeecciissiioonnss  ooff  tthhiiss  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  

ooff  tthhee  VViiccee--  CChhaanncceelllloorr..  

1166..44  TThhee  CCoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  uunnddeerr  CCllaauussee  1166..22  oorr  1166..33  sshhaallll  nnoott,,  

ooff  iittss  oowwnn,,  ccoonnssiiddeerr  aannyy  ccoommppllaaiinntt  aaggaaiinnsstt  aa  qquueessttiioonn--ppaappeerr  

uunnlleessss  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  CCllaauussee  1166..11  iiss  ccoommpplliieedd  wwiitthh..  
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BB––  SSppeecciiaall  PPrroovviissiioonnss  

((II))      TT..DD..CC..  PPaarrttss  II,,  IIII  &&  IIIIII  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

TThheeoorryy  ppaappeerrss  

11..  PPaappeerr--sseetttteerrss  ffoorr  UUnnddeerr--GGrraadduuaattee  EExxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  

aappppooiinntteedd  ffrroomm  wwiitthhiinn  tthhee  JJuurriissddiiccttiioonn  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy..  HHoowweevveerr,,  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess  wwhheerree  ssuuffffiicciieenntt  

nnuummbbeerr  ooff  qquuaalliiffiieedd  tteeaacchheerrss  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  wwiitthhiinn  tthhee  

jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  PPaappeerr--sseetttteerrss  mmaayy  

bbee  aappppooiinntteedd  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  

LLaall  UUnniivveerrssiittyy..  

22..((aa))    NNoo  oonnee  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  aass  aann  EExxaammiinneerr  uunnlleessss  hhee  iiss  aa  tteeaacchheerr    

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  tteeaacchhiinngg  

eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss//AAffffiilliiaatteedd  

CCoolllleeggeess  aass  bbeellooww  ::  

aa  MMaasstteerr''ss  DDeeggrreeee  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  22  yyeeaarr''ss  

tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee..  

((bb))    AA  UUnniivveerrssiittyy  RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarr//FFeellllooww//AAssssiissttaanntt  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  

ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  EExxaammiinneerr  iiff  ––  

((ii))  hhee  hhaass  ttaauugghhtt  ffoorr  aatt  lleeaasstt  22  yyeeaarr''ss  iinn  aann  aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggee  

pprriioorr  ttoo  hhiiss  jjooiinniinngg  aass  aa  RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarr//FFeellllooww//AAssssiissttaanntt;;  

OORR  

((iiii))  hhee  iiss  ggiivveenn  tteeaacchhiinngg  wwoorrkk  dduurriinngg  hhiiss  tteennuurree  ooff  RReesseeaarrcchh  

SScchhoollaarrsshhiipp  aanndd  hhaass  ccoommpplleetteedd  22  yyeeaarr''ss  tteeaacchhiinngg..  

33..((aa))    DDeemmoonnssttrraattoorrss  sshhaallll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  iinn  TThheeoorryy  

ppaappeerrss..  
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((bb))    SSaavvee  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess,,  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd,,  tteeaacchheerrss  iinn  

CCoolllleeggeess  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  ootthheerr  UUnniivveerrssiittiieess  sshhaallll  nnoott  oorrddiinnaarriillyy  bbee  

aappppooiinntteedd..  

44..    ((aa))  TThhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  22  yyeeaarr''ss  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  mmaayy  bbee  rreellaaxxeedd  

iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  ppoosssseesssseess  hhiigghh  aaccaaddeemmiicc  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ssuucchh  aass  aa  DDooccttoorraattee  oorr  aa  DDeeggrreeee  ffrroomm  aa  FFoorreeiiggnn  

UUnniivveerrssiittyy..  

((bb))  IInn  aa  ssuubbjjeecctt  iinn  wwhhiicchh  ppeerrssoonnss  wwiitthh  rreeqquuiissiittee  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  

aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee,,  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  ppeerriioodd  ooff  

tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  mmaayy  nnoott  bbee  iinnssiisstteedd  uuppoonn..  

((cc))  IInn  aa  ssuubbjjeecctt  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  ddeeaarrtthh  ooff  qquuaalliiffiieedd  eexxaammiinneerrss,,  tthhee  

rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  oonnee  yyeeaarr  ggaapp  mmaayy  bbee  wwaaiivveedd  ooffff;;  wwhhiillee  wwaaiivviinngg  

tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt,,  aa  tteeaacchheerr  wwiitthh  lloonnggeerr  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  sshhaallll  

bbee  pprreeffeerrrreedd..  

((dd))  AA  tteeaacchheerr  wwoorrkkiinngg  iinn  aa  PPrrooffeessssiioonnaall  CCoolllleeggee  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  

ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  EExxaammiinneerr  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  lliisstt  ooff  tteeaacchheerrss  

wwoorrkkiinngg  iinn  AArrttss//SScciieennccee  CCoolllleeggeess  iiss  eexxhhaauusstteedd..  

((ee))  AA  tteeaacchheerr  iinn  GGoovvtt..  IInnssttiittuuttee  ooff  EEdduuccaattiioonn//SScciieennccee  EEdduuccaattiioonn//  

EEnngglliisshh  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee..  

55..    FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  eexxaammiinneerrss,,  tthhee  ooffffiiccee  sshhaallll  

ssuuppppllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  tthhee  BBooaarrddss  ooff  SSttuuddiieess  ::  

((aa))  AApppprrooxxiimmaattee  nnuummbbeerr  ooff  eexxaammiinneerrss,,  rreeqquuiirreedd  iinn  eeaacchh  ssuubbjjeecctt..  

((bb))  NNaammeess  ooff  ppeerrssoonnss  wwhhoo  hhaavvee  aacctteedd  aass  EExxaammiinneerrss  dduurriinngg  tthhee  

pprreecceeddiinngg  yyeeaarr,,  iinnddiiccaattiinngg  aallssoo  tthhoossee  wwhhoo  hhaavvee  aacctteedd  aass  ssuucchh  

ccoonnttiinnuuoouussllyy  ffoorr  ffoouurr  yyeeaarrss..  

66..    NNoo  EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  aallllootttteedd  mmoorree  tthhaann  330000  aannsswweerr--bbooookkss  ffoorr  

BB..AA..//BB..SScc..//BB..CCoomm..  EExxaammiinnaattiioonnss..  
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77..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aallll  UUnnddeerr--GGrraadduuaattee  eexxaammiinnaattiioonnss  tthhee  ddeettaaiilleedd  

iinnssttrruuccttiioonnss  sshhaallll  bbee  ddrraawwnn  uupp  bbyy  tthhee  ppaappeerr--sseetttteerr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

sseettttiinngg  qquueessttiioonn--ppaappeerr  aanndd  sseenntt  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aalloonnggwwiitthh  tthhee  

qquueessttiioonn--ppaappeerr..        HHoowweevveerr,,  wwhheerree  tthhee  ppaappeerr--sseetttteerr  iiss  tthhee  ssoollee  

eexxaammiinneerr  nnoo  ssuucchh  iinnssttrruuccttiioonnss  wwiillll  bbee  ffrraammeedd  aanndd  sseenntt  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  

PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  

88..  TThhee  OOffffiiccee  sshhaallll  pprreeppaarree  eevveerryy  yyeeaarr  lliissttss  ooff  tteeaacchheerrss  iinn  eeaacchh  

sscciieennccee  ssuubbjjeecctt..  FFoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee,,  tthhee  PPrriinncciippaallss  ooff  CCoolllleeggeess  aanndd  

CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  bbee  

rreeqquueesstteedd  ttoo  ffuurrnniisshh  tthhee  nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  FFiirrsstt  wweeeekk  

ooff  AAuugguusstt..      TThhee  lliissttss  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ::  

((ii))  ddeessiiggnnaattiioonn  aanndd  ggrraaddee;;  aanndd  

((iiii))  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  BB..AA..//BB..SScc..  PPaarrttss--II,,  IIII  

aanndd  IIIIII..  

99..  OOnn    rreecceeiipptt  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssppeecciiffiieedd  iinn  CCllaauussee  88  aabboovvee  tthhee  

OOffffiiccee  sshhaallll  pprreeppaarree  lliissttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  tthhee  

tteeaacchheerrss..  

1100..  TThhee  lliissttss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  OOffffiiccee  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd  ttoo  tthhee  BBooaarrddss  

ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd  ffoorr  rreeccoommmmeennddiinngg  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  

EExxaammiinneerrss..  

1111..((aa))  TThhee  BBooaarrdd  ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  rreeccoommmmeenndd,,  iinn  tthhee  ffiirrsstt  iinnssttaannccee,,  aa  

ppeerrssoonn  ffoorr  oonnllyy  oonnee  eexxaammiinneerrsshhiipp,,  eeiitthheerr  iinn  TThheeoorryy  oorr  PPrraaccttiiccaall..  

HHoowweevveerr,,  iiff  tthhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  qquuaalliiffiieedd  eexxaammiinneerrss  aarree  nnoott  

aavvaaiillaabbllee,,  aann  eexxaammiinneerr  iinn  TThheeoorryy  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr  aa  

PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonn  aallssoo..  



                                                                                                                                                                   

  

7777 

((bb))  AA  ppeerrssoonn,,  aapppprroovveedd  aass  aa  tteeaacchheerr  bbyy  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhoo  hhaass  ttaauugghhtt  

tthhee  ssuubbjjeecctt  iinn  aann  aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  aatt  

lleeaasstt  33  yyeeaarrss,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  aann  EExxaammiinneerr..  

TThhee  tteeaacchheerr  aappppooiinntteedd  oonn  ccoonnttrraacctt  bbaassiiss  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  ooff  33  

yyeeaarrss’’  eexxppeerriieennccee  mmaayy  aallssoo  bbee  aappppooiinntteedd  aass  eexxaammiinneerr..  

((cc))  FFoorr  BB..AA..//BB..SScc..  PPaarrtt--II,,  RReesseeaarrcchh  SScchhoollaarr//FFeelllloowwss//  AAssssiissttaannttss  wwiitthh  

aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  yyeeaarrss’’  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee,,  iinn  aann  aaffffiilliiaatteedd  

CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  iiff  qquuaalliiffiieedd  

tteeaacchheerrss  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee..  

AA  DDeemmoonnssttrraattoorr  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  22  yyeeaarrss’’  sseerrvviiccee  iinn  aann  

aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  bbee  aappppooiinntteedd  ffoorr  

BB..SScc..  PPaarrtt--II  EExxaammiinnaattiioonn..  

((dd))  FFoorr  BB..AA..//BB..SScc..  PPaarrtt--IIII  aanndd  IIIIII  EExxaammiinnaattiioonnss,,  tteeaacchheerrss  wwiitthh  aa  

mmiinniimmuumm  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss’’  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  ttoo  ddeeggrreeee  ccllaasssseess  iinn  

aann  aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd..  

EExxcceeppttiioonnss  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonnllyy  iiff  tteeaacchheerrss  wwiitthh  ffiivvee  yyeeaarr''ss  

tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee..  

((ee))  IIff  aafftteerr  aappppooiinnttiinngg  aallll  tthhee  eelliiggiibbllee  ppeerrssoonnss  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhee  lliisstt,,  

ssoommee  vvaaccaanncciieess  rreemmaaiinn  ttoo  bbee  ffiilllleedd,,  aappppooiinnttmmeennttss  aaggaaiinnsstt  tthhoossee  

vvaaccaanncciieess  wwiillll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ssttaattuuss  aanndd  sseenniioorriittyy  ooff  

ootthheerr  tteeaacchheerrss..  

1122..        FFoorr  CCeerrttiiffiiccaattee//DDiipplloommaa  ccoouurrsseess  iinn  IInnddiiaann//  FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggeess  

eexxaammiinnaattiioonnss,,  eeaacchh  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  

oonnllyy  bbyy  aann  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerr..  TThhee  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  ooff  

UUnnddeerrggrraadduuaattee  ccllaasssseess  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  ttwwoo  EExxaammiinneerrss  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  oonnee  EExxtteerrnnaall  aanndd  oonnee  IInntteerrnnaall  EExxaammiinneerr..  TThhee  

tteeaacchheerrss  aappppooiinntteedd  oonn  ccoonnttrraacctt  bbaassiiss  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  ooff  tthhrreeee  

yyeeaarrss’’  eexxppeerriieennccee  mmaayy  aallssoo  bbee  aappppooiinntteedd  aass  EExxaammiinneerr..    FFoorr  ssuucchh  

eexxaammiinnaattiioonnss  wwhheerree  tthheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  eexxaammiinneerr,,  IInnvviiggiillaattoorr  mmaayy  
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aallssoo  bbee  aappppooiinntteedd..  TThhee  ppaappeerrss  ffoorr  tthhee  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  

sshhaallll  bbee  sseett  oonn  tthhee  ssppoott  bbyy  tthhee  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerrss  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  tthhee  gguuiiddeelliinneess  iissssuueedd  bbyy  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd..  

IInn  ccaassee  tthhee  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerr  ddooeess  nnoott  ttuurrnn  uupp,,  tthhee  IInntteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  mmaayy  sseett  tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr  aanndd  ccoonndduucctt  tthhee  PPrraaccttiiccaall  

EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  aavvooiidd  ppoossttppoonneemmeenntt  ooff  tthhee  PPrraaccttiiccaall  

EExxaammiinnaattiioonnss  aanndd  iinnccoonnvveenniieennccee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss..  

1133..    IIff  ssoommee  EExxaammiinneerrss  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  aa  BBooaarrdd  ddoo  nnoott  ggeett  aa  cchhaannccee  

iinn  tthhee  AAnnnnuuaall  EExxaammiinnaattiioonnss,,  tthheeyy  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ffiirrsstt  pprriioorriittyy  iinn  

tthhee  SSuupppplleemmeennttaarryy  EExxaammiinnaattiioonnss..  

((IIII))      MM..AA..,,  MM..SSCC..,,  MM..CCOOMM..,,  MM..EEDD..,,  MM..BB..AA..  LLAAWW,,  AANNDD  

AACCHHAARRYYAA  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

11..  FFoorr  tthheeoorryy  ppaappeerrss,,  aatt  lleeaasstt  5500%%  ooff  tthhee  PPaappeerr--SSeetttteerrss//EExxaammiinneerrss,,  iinn  

aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  bbee  EExxtteerrnnaall..  PPrroovviiddeedd  iinn  ccaassee  iitt  iiss  

ccoonnssiiddeerreedd  ddeessiirraabbllee,,  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ccaann  bbee  rreellaaxxeedd  aanndd  tthhee  nneeww  

PPaappeerr--sseetttteerrss//EExxaammiinneerrss  aappppooiinntteedd  wwiitthh  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr//PPrroo--VViiccee--CChhaanncceelllloorr..  

NNoottee  ::––      

11..  SSoommeettiimmeess  5500%%  PPaappeerr--sseetttteerrss//eexxaammiinneerrss  aarree  nnoott  

aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  oouuttssiiddee,,  tthheenn  iitt  bbeeccoommeess  nneecceessssaarryy  ttoo  

aappppooiinntt  tthhee  ssaammee  ffrroomm  iinnssiiddee..  

22..    TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  
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22..  EEaacchh  ooff  tthhee  ppaappeerrss  ffoorr  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  sseett  aanndd  

tthhee  aannsswweerr--bbooookkss  eexxaammiinneedd,,  oonn--tthhee--ssppoott,,  bbyy  ttwwoo  EExxaammiinneerrss,,  oonnee  

ooff  wwhhoomm  sshhaallll  bbee  EExxtteerrnnaall  aanndd  tthhee  ootthheerr  IInntteerrnnaall..  

33..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess  sshhoouulldd  kkeeeepp  lliissttss  ooff  

ssuuiittaabbllee  ppeerrssoonnss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  UUnniivveerrssiittiieess//CCoolllleeggeess,,  oouutt  ooff  

wwhhoomm  PPaappeerr--SSeetttteerrss//  EExxaammiinneerrss  ccoouulldd  bbee  sseelleecctteedd  ffoorr  

aappppooiinnttmmeenntt..  

((IIIIII))      BBAACCHHEELLOORR  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

11..  FFoorr  tthheeoorryy  ppaappeerrss,,  aatt  lleeaasstt  5500%%  ooff  tthhee  PPaappeerr--SSeetttteerrss//  EExxaammiinneerrss  

iinn  BB..EEdd..  EExxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  bbee  EExxtteerrnnaall..  

FFoorr  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  AArrttss  aanndd  CCrraafftt,,  YYooggaa  aanndd  PPrraaccttiiccaall  ppoorrttiioonnss  

ooff  MMeetthhooddss  ooff  TTeeaacchhiinngg  ppaappeerrss  iinn  AArrttss,,  MMuussiicc  aanndd  HHoommee  

SScciieennccee,,  tthheerree  wwiillll  bbee  oonnee  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerr..  

22..  IInn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  PPrraaccttiiccee  ooff  TTeeaacchhiinngg,,  oonnee  lleessssoonn  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  

sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  bbyy  oonnee  sseett  ooff  EExxaammiinneerrss  aanndd  sseeccoonndd  lleessssoonn  bbyy  

aannootthheerr  sseett  ooff  EExxaammiinneerrss..  EEaacchh  sseett  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  ttwwoo  

EExxaammiinneerrss..      BBootthh  tthhee  EExxaammiinneerrss  sshhoouulldd  bbee  EExxtteerrnnaall  aanndd  aass  ffaarr  

aass  ppoossssiibbllee  oonnee  ooff  tthheemm  sshhoouulldd  bbee  aa  tteeaacchheerr  ffrroomm  aannootthheerr  CCoolllleeggee  

ooff  EEdduuccaattiioonn  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  ootthheerr  oonnee  aa  

PPrriinncciippaall  ooff  HHiigghh//HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  wwhheerree  tthhee  ssttuuddeennttss  

ooff  aannootthheerr  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  

pprraaccttiisseedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  CCoo--oorrddiinnaattiinngg  EExxaammiinneerr  

ffrroomm  aammoonnggsstt  tthhee  PPrriinncciippaallss  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn    

aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy//PPrrooffeessssoorr((ss))  ooff  EEdduuccaattiioonn  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
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AA  CCoo--oorrddiinnaattiinngg  EExxaammiinneerr  sshhaallll  nnoott  aacctt  aass  ssuucchh  wwhheenn  hhee  cceeaasseess  

ttoo  bbee  tthhee  PPrriinncciippaall  ooff  aann  aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  //  

PPrrooffeessssoorr  ooff  EEdduuccaattiioonn..  

33..    TThhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  CCoo--oorrddiinnaattiinngg  EExxaammiinneerr  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ::––  

((ii))  TToo  mmaaiinnttaaiinn  uunniiffoorrmmiittyy  ooff  ssttaannddaarrdd  ooff  aawwaarrddss  iinn  tthhee  PPrraaccttiiccee  

ooff  TTeeaacchhiinngg  EExxaammiinnaattiioonn  aammoonngg  tthhee  CCeennttrreess  aallllootttteedd  ttoo  hhiimm..  

((iiii))  TToo  aalllloott  ccaannddiiddaatteess  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerrss  aatt  eeaacchh    

CCeennttrree  ::  

((aa))    LLeessssoonn  II  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  bbaattcchh;;  

((bb))  LLeessssoonn  IIII  oonn  tthhee  sseeccoonndd  ddaayy  ttoo  tthhee  IIII  bbaattcchh  ssoo  tthhaatt  oonnee  

EExxaammiinneerr  mmaayy  nnoott  wwaattcchh  bbootthh  tthhee  lleessssoonnss  ooff  aa  ccaannddiiddaattee..  

((iiiiii))    TToo  ccoonnssoolliiddaattee  tthhee  rreessuulltt  ooff  eeaacchh  CCeennttrree  aanndd  sseenndd  tthhee  

ssaammee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  tthhee  rreemmuunneerraattiioonn  bbiillllss  eettcc..  

44..  AA  ppeerrssoonn  wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  

EExxaammiinneerrss  iinn  aannyy  TThheeoorryy  ppaappeerr  iiff  ——  

((aa))  hhee  iiss  MM..AA,,  BB..TT..,,  oorr  BB..EEdd..,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ooff  

PPhhiilloossoopphhyy  aanndd  PPssyycchhoollooggyy  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  BB..TT..  oorr  BB..EEdd..  sshhaallll  nnoott  

bbee  iinnssiisstteedd  uuppoonn  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  MM..AAss..  iinn  

PPhhiilloossoopphhyy  oorr  PPssyycchhoollooggyy;;  oorr  

((ii))  hhaavvee  eeqquuiivvaalleenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonnss;;  aanndd  

((iiii))  hhaavvee  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  ooff  aatt  lleeaasstt  22  yyeeaarrss  iinn  aa  CCoolllleeggee  ooff  

EEdduuccaattiioonn;;  

            OORR  
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((bb))  hhee  iiss    aa  ttrraaiinneedd  GGrraadduuaattee  aanndd  hhaass  sseerrvveedd  aass  HHeeaaddmmaasstteerr//  PPrriinncciippaall  

ooff  aa  rreeccooggnniisseedd  HHiigghh//HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  ffoorr  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  

yyeeaarrss..  

55..  FFoorr  rreeggiissttrraattiioonn  aass  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerr  iinn  PPrraaccttiiccaall  SSkkiillll  iinn  

TTeeaacchhiinngg  aa  ppeerrssoonn  sshhaallll  ppoosssseessss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ::  

((aa))  AA  DDeeggrreeee  wwiitthh  BB..TT..  oorr  BB..EEdd..  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  wwiitthh  aatt  

lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  iinn  aa  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn..  

((bb))  HHeeaaddmmaasstteerr//PPrriinncciippaall  ooff  aa  rreeccooggnniisseedd  HHiigghh//HHiigghheerr  SSeeccoonnddaarryy  

SScchhooooll  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarrss  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee..  

((cc))  IInnssppeeccttiinngg  SSttaaffff  ppoosssseessssiinngg  aa  DDeeggrreeee  wwiitthh  BB..TT..  oorr  BB..EEdd..  oorr  

eeqquuiivvaalleenntt  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  wwiitthh  ffiivvee  yyeeaarrss  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee..  

66..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ssaattiissffiieess  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  llaaiidd  ddoowwnn  ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn  

iinn  CCllaauussee  44  aanndd  55  aabboovvee,,  sshhaallll,,  oonn  aapppplliiccaattiioonn  mmaaddee  oonn  

pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  dduullyy  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy  bbee  

rreeggiisstteerreedd  ffoorr  TThheeoorryy  oorr  PPrraaccttiiccaall  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

77..  TThhee  pprroocceedduurree  ttoo  bbee  ffoolllloowweedd  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  PPrraaccttiiccaall  

EExxaammiinnaattiioonn  iinn  vvaarriioouuss  ssuubbjjeeccttss  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss  ::  

((aa))  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  PPrraaccttiiccaall  SSkkiillll  iinn  TTeeaacchhiinngg  sshhaallll  bbee  ffiinniisshheedd  

iinn  aabboouutt  1122  ddaayyss  ttiimmee  aatt  aallll  tthhee  CCeennttrreess;;  tthheerree  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenniieenntt  

zzoonneess  aassssiiggnneedd  ttoo  aa  tteeaamm  ooff  EExxaammiinneerrss  uunnddeerr  aa  CCoo--oorrddiinnaattiinngg  

EExxaammiinneerr..    AA  zzoonnee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  

ccoonnssiisstt  ooff  aabboouutt  550000  ccaannddiiddaatteess..  

((bb))  EEaacchh  EExxaammiinneerr  wwiillll  bbee  ssuupppplliieedd  wwiitthh  aann  aasssseessssmmeenntt  cchhaarrtt  aanndd  hhee  

wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aallllooccaattee  aawwaarrddss  uunnddeerr  tthhee  iitteemmss  ggiivveenn  iinn  tthhee  

ssaaiidd  cchhaarrtt..  



  

  

8822 

((IIVV))      OO..TT..  &&  MM..II..LL..  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS  

11..  EEaacchh  qquueessttiioonn--ppaappeerr  sshhaallll  bbee  sseett  bbyy  tthhee  EExxtteerrnnaall  oorr  NNeeuuttrraall  

EExxaammiinneerr..  

FFoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  MMooddeerrnn  IInnddiiaann  LLaanngguuaaggeess,,  oonnllyy  

lleeccttuurreerrss  iinn  aaffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggeess  aanndd  HHeeaaddss  ooff  rreeccooggnniisseedd  

iinnssttiittuuttiioonnss  ppoosssseessssiinngg  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aass  ggiivveenn  iinn  

CCllaauussee  33  hheerreeiinn  bbeellooww  ffoorr  tthheessee  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  tteeaacchhiinngg  

eexxppeerriieennccee  ooff  22  yyeeaarrss  oorr  mmoorree,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  

aass  PPaappeerr--SSeetttteerrss..  

22..  TThhee  PPaappeerr--SSeetttteerr  sshhaallll  aallssoo  eevvaalluuaattee  tthhee  aannsswweerr--bbooookkss  bbuutt  wwhheenn  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aannsswweerr--bbooookkss  eexxcceeeeddss  440000,,  mmoorree  EExxaammiinneerrss  aass  

mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd,,  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  ttoo  mmaarrkk  tthhee  aannsswweerr--bbooookkss..  

33..  NNoo  oonnee  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aappppooiinnttmmeenntt  aass  aann  EExxaammiinneerr  uunnlleessss  

hhee  hhaass  ggoott  22  yyeeaarr''ss  tteeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  iinn  aa  rreeccooggnniisseedd  HHiigghh  

SScchhooooll//  AAffffiilliiaatteedd  CCoolllleeggee  aanndd  ppoosssseesssseess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ::  

((aa))  FFoorr  PPrraabbhhaakkaarr  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

((ii))  MM..AA..  iinn  SSaannsskkrriitt  oorr  HHiinnddii..  

            OORR  

((iiii))  MM..AA..  iinn  ssoommee  llaanngguuaaggee  aanndd  SShhaassttrrii  oorr  PPrraabbhhaakkaarr..  

          OORR  

((iiiiii))  SShhaassttrrii  wwiitthh  PPrraabbhhaakkaarr,,  

            OORR  

((iivv))  SShhaassttrrii  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  yyeeaarr''ss  TTeeaacchhiinngg  eexxppeerriieennccee  iinn  

HHiinnddii  iinn  aa  rreeccooggnniisseedd  oorr  aaffffiilliiaatteedd  IInnssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  

CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  pprroovviiddeedd  aa  ssoolleemmnn  
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ddeeccllaarraattiioonn  iiss  ggiivveenn  ooff  hhaavviinngg  wwoorrkkiinngg  kknnoowwlleeddggee  oorr  

EEnngglliisshh..  

((bb))  FFoorr  GGyyaannii  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

((ii))  MM..AA..  iinn  PPaannjjaabbii,,  

            OORR  

((iiii))  MM..AA..  iinn  ssoommee  llaanngguuaaggee  aanndd  GGyyaannii..  

((cc))  FFoorr  AAddiibb  FFaazziill  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

((ii))  MM..AA..  iinn  PPeerrssiiaann  ooff  UUrrdduu..  

            OORR  

((iiii))  MM..AA..  iinn  ssoommee  llaanngguuaaggee  aanndd  AAddiibb  FFaazziill  oorr  MMuunnsshhii  

FFaazziill..  

  

((dd))  FFoorr  RRaattnnaa  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

((ii))  BB..AA..  aanndd  PPrraabbhhaakkaarr..  

            OORR  

((iiii))  SShhaassttrrii..  

((ee))  FFoorr  PPrrooffiicciieennccyy  iinn  PPaannjjaabbii  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

((ii))  BB..AA..  aanndd  GGyyaannii..  

((ff))  FFoorr  AAddiibb  EExxaammiinnaattiioonn  ::  

((ii))  BB..AA..  aanndd  AAddiibb  FFaazziill,,  

            OORR  

((iiii))  BB..AA..  aanndd  MMuunnsshhii  FFaazziill..  

((gg))  FFoorr  EExxaammiinnaattiioonn  iinn  SSaannsskkrriitt  ::  

    MM..AA..  iinn  SSaannsskkrriitt  oorr  aa  GGrraadduuaattee  wwiitthh  HHoonnoouurrss  iinn      

SSaannsskkrriitt..  
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((hh))  FFoorr  EExxaammiinnaattiioonn  iinn  PPeerrssiiaann  ::  

    MM..AA..  iinn  PPeerrssiiaann  oorr  aa  GGrraadduuaattee  wwiitthh  HHoonnoouurrss  iinn  PPeerrssiiaann..  
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CCHHAAPPTTEERR--  VV  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::  RREE--EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  AANNSSWWEERR  BBOOOOKKSS  

11        ((aa))      AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  wwiisshheess  ttoo  sseeeekk  rree--eevvaalluuaattiinn  ooff  hhiiss//hheerr  aannsswweerr--

bbooookk((ss))  mmaayy  aappppllyy  ffoorr  rree--eevvaalluuaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnoo,,  CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  oonn  tthhee  

pprreessccrriibbeedd  aapppplliinnccaattiioonn  ffoorrmm  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

aalloonnggwwiitthh  tthhee  DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCaarrdd//CCeerrttiiffiiccaattee  iinn  oorriiggiinnaall..  TThhee  

ssttuuddeennttss  wwhhoossee  rreessuulltt  iiss  ffaaiill  oorr  rree--aappppeeaarr//ccoommppaarrttmmeenntt  sshhaallll  nnoott  

bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  eenncclloossee  oorriiggiinnaall  DDMMCC  wwiitthh  RRee--eevvaalluuaattiioonn  ffoorrmm..  

bb))  RRee--eevvaalluuaattiioonn  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee  iinn  ccaassee  ooff  AAnnnnuuaall//SSuupppplleemmeennttaarryy  

aanndd  SSeemmeesstteerr  ((iiff  aannyy))  EExxaammiinnttiioonnss  ccoonndduuccttdd  bbyy  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  

eexxcceepptt  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg..  

ii))  AAllll  CCeerrttiiffiiccaatteess  aanndd  DDiipplloommaa  ccoouurrsseess  eexxcceepptt  PPrraabbhhaakkaarr,,  

mmaaddhhyyaammaa,,  VViisshhaarr,,  VVyyaakkaarraannaacchhaarryyaa,,  VVeeddaacchhaarryyaa  

SSaahhiittyyaacchhaarryyaa..  

iiii))  PPrraaccttiiccaall  EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  ddiiffffeerreenntt  ssuubbjjeecctt((ss))  oorr  ppaappeerr((ss))  

sseessssiioonnaall  mmaarrkkss,,  IInntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  

ddiisssseerrttaattiioonnss,,  tthheessiiss  aanndd  VViivvaa--VVooccee  eettcc..  

iiiiii))  CCoouurrsseess  iinn  wwhhiicchh  eevvaalluuaattiioonn  iiss  ddoonnee  bbootthh  bbyy  eexxtteerrnnaall  aanndd  

iinntteerrnnaall  eexxaammiinneerrss  aanndd  ccoouurrsseess  bbeeiinngg  rruunn  iinn  tthhee  MMeeddiiccaall  

CCoolllleeggeess..  

cc))  AAnn  aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  aalloonnggwwiitthh  rreeqquuiissiittee  ffeeee  

mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooffffiiccee  eeiitthheerr  uunnddeerr  rreeggiisstteerreedd  ccoovveerr  oorr  

bbee  ssuubbmmiitttteedd  ppeerrssoonnaallllyy  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  

ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  eexxaammiinnaattiioonn  ((ffoorr  tthhiiss  

ppuurrppoossee  tthhee  ddaattee  pprriinntteedd  oonn  tthhee  rreessuulltt//ggaazzeettttee//nnoottiiffiiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  
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ttaakkeenn  aass  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeccllaarraattiioonn))  wwiitthhiinn  3300  ddaayyss  ooff  tthhee  ddiissppaattcchh  ooff  

DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCaarrdd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaattee..  

dd))  AA  ccaannddiiddaattee  wwiillll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aappppllyy  ffoorr  ee--eevvaalluuaattiioonn  aafftteerr  

tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  nnoorrmmaall  ddaattee  mmeennttiioonneedd  iinn  rruullee  aabboovvee,,  iiff  hhiiss//hheerr  

rreessuulltt  hhaass  bbeeeenn  ddeellaayyeedd,,  DD..MM..CC  ddeettaaiinneedd  oonn  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss//hheerr  

ffaauulltt,,  oorr  aannyy  ffaauulltt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  oorr  aann  ooffffiicceerr  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  hhiimm  iinn  

tthhiiss  rreeggaarrdd..  

ee))  AAllll  eennttrriieess  iinn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  ffoorr  rree--eevvaalluuaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  

ccoommpplleettee  aanndd  ccoorrrreecctt  iinn  aallll  rreessppeeccttss..  TThhee  ooffffiiccee  wwiillll  nnoott  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ddeellaayy//rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  ccaassee,,  iiff  tthhee  ffoorrmm  iiss  nnoott  

ccoommpplleettee  iinn  aallll  rreessppeeccttss  oorr  nnoott  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ffuullll  ffeeee  aanndd  //oorr  

DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCaarrdd//CCeerrttiiffiiccaatteess..  NNoo  cchhaannggee  iinn  tthhee  eennttrriieess  oonnccee  

mmaaddee  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  aafftteerr  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooffffiiccee..  IIggnnoorraannccee  ooff  tthhee  ttiittllee  ooff  aannyy  

ppaappeerr//ssuubbjjeecctt  sshhaallll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  aass  aa  pplleeaa  ffoorr  wwrroonngg  eennttrryy  iinn  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn..  IInn  ccaassee  aa  ssuubbjjeecctt  ccoonnssiissttss  ooff  mmoorree  tthhaann  oonnee  ppaappeerr  

aanndd  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  nnoott  iinnddiiccaatteedd  tthhee  ppaappeerr,,  hhee//sshhee  wwiisshheess  ttoo  

bbee  rree--eevvaalluuaatteedd  oorr  hhaass  ppaaiidd  aa  ffeeee  lleessss  tthhaann  tthhee  ffeeee  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  

aallll  tthhee  ppaappeerrss  iinnddiiccaatteedd  bbyy  hhiimm,,  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sseeccuurreedd  tthhee  mmiinniimmuumm  mmaarrkkss  wwiillll  bbee  ggoott  rree--eevvaalluuaatteedd  

ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  mmuullttiipplleess  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffeeee..  

22..  WWhheerree  tthhee  oorriiggiinnaall  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  ppaappeerr  wwaass  ddoonnee  bbyy  tthhee  

eexxaammiinneerr  ccoonncceerrnneedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  IInnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  bbyy  

hhiiss//hheerr  HHeeaadd  EExxaammiinneerr,,  aa  ccooppyy  ooff  ssuucchh  iinnssttrruuccttiioonnss  wwiillll  bbee  sseenntt  

ttoo  tthhee  rree--eevvaalluuaattoorr((ss))..    IInn  ootthheerr  ccaasseess  ffiivvee  aannsswweerr  bbooookkss  wwiillll  bbee  

ssuupppplliieedd  ttoo  tthhee  rree--eevvaalluuaattoorr((ss))  aass  mmooddeellss..    
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WWhhiillee  sseennddiinngg  tthhee  aannsswweerr--bbooookkss  ffoorr  rree--eevvaalluuaattiioonn,,  tthhee  ttiittllee  ooff  

aannsswweerr  bbooookk  mmaayy  bbee  ffoollddeedd  aanndd  ssttrriippss  ooff  bbllaacckk  oorr  bbrroowwnn  wwiillll  bbee  

ppaasstteedd  oovveerr  tthhee  mmaarrkkss  iinnssiiddee,,  ssoo  aass  ttoo  hhiiddee  tthhee  ssaammee  ffrroomm  tthhee  rree--

eevvaalluuaattoorr((ss)),,  wwhhoo  wwiillll  sseenndd  tthheeiirr  oowwnn  aawwaarrddss  iinn  sseeppaarraattee  ffoorrmm  

qquueessttiioonn  wwiissee..  

33..        ii))  IIff  tthhee  iinnccrreeaassee  ooff  mmaarrkkss  bbeettwweeeenn  rree--eevvaalluuaatteedd  ssccoorree  aanndd  tthhee  

oorriiggiinnaall    ssccoorree  iinn  aa  ppaappeerr  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  1155%%  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  

mmaarrkkss  ooff    tthhaatt  ppaappeerr,,  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ttwwoo  ssccoorreess    wwiillll  bbee  ttaakkeenn  

aass  ffiinnaall  aawwaarrdd..  IIff  tthhee  iinnccrreeaassee  ooff  mmaarrkkss  iiss  mmoorree  tthhaann  1155%%,,    tthhee  

aannsswweerr--bbooookk  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  22nndd  rree--eevvaalluuaattoorr  aanndd  tthhee          bbeesstt  ooff  

tthhee  ttwwoo  ssccoorreess  oouutt  ooff  tthhrreeee  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  aass  ffiinnaall  aawwaarrdd..  

  IIff  tthhee  ddeeccrreeaassee  ooff  mmaarrkkss  bbeettwweeeenn  rree--eevvaalluuaatteedd  ssccoorree  aanndd  tthhee  

oorriiggiinnaall    ssccoorree  iinn  aa  ppaappeerr  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  1100%%  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  

mmaarrkkss  ooff    tthhaatt  ppaappeerr,,  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ttwwoo  ssccoorreess    wwiillll  bbee  ttaakkeenn  

aass  ffiinnaall  aawwaarrdd..  IIff  tthhee  ddeeccrreeaassee  ooff  mmaarrkkss  iiss  mmoorree  tthhaann  1100%%,,    tthhee  

aannsswweerr--bbooookk  wwiillll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  22nndd  rree--eevvaalluuaattoorr  aanndd  tthhee  bbeesstt  ooff  

tthhee  ttwwoo  ssccoorreess  oouutt  ooff  tthhrreeee  iinn  ffaavvoouurr  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  

ttaakkeenn  aass  ffiinnaall  aawwaarrdd..  

iiii))  TThhee  ssttuuddeennttss  wwhhoossee  rreessuulltt  iiss  ‘‘FFaaiill’’  oorr  RRee--aappppeeaarr//CCoommppaarrttmmeenntt’’  

sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  eenncclloossee  oorriiggiinnaall  DDMMCC  wwiitthh  tthhee  RRee--

eevvaalluuaattiioonn  ffoorrmm..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  iinnccrreeaassee  oorr  ddeeccrreeaassee  wwiillll  bbee  mmaaddee  iinn  tthhee  mmaarrkkss  

ooff  tthhoossee  ffaaiilleedd  ccaannddiiddaatteess  wwhhoossee  rreessuulltt  rreemmaaiinnss  uunncchhaannggeedd  eevveenn  

aafftteerr  rree--eevvaalluuaattiioonn..  

44..11  TThhee  rree--eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ddoonnee  uunnddeerr  tthhee  rruullee  ffrraammeedd  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill//EExxeeccuuttiivvee  CCoouunncciill  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aanndd  tthhee  

rreessuulltt  ooff  rree--eevvaalluuaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaattee  
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ssoooonn  aafftteerr  iitt  iiss  ddeeccllaarreedd..  NNoo  iinntteerriimm  ccoommmmuunniiccaattiioonn  oonn  tthhiiss  

ssuubbjjeecctt  wwiillll  bbee  eenntteerrttaaiinneedd..  

44..22  IInn  ccaassee  tthhee  rreessuulltt  ooff  aannyy  ssttuuddeenntt  iiss  ddeellaayyeedd  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  rree--

eevvaalluuaattiioonn,,  hhee//sshhee  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ccoonnsseeqquueennttiiaall  bbeenneeffiitt  oonn  

tthhiiss  aaccccoouunntt..  

55  AA  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  sseeee  hhiiss//hheerr  aannsswweerr  bbooookkss  ffoorr  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  oonnllyy  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aann  aaddddiittiioonnaall  ffeeee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  dduurriinngg  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  oonn  aa  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  wwiitthhiinn  

1155  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  rreessuulltt  ooff  rree--

eevvaalluuaattiioonn..  

66..  IIff  aass  aa  rreessuulltt  ooff  rree--eevvaalluuaattiioonn,,  aa  ccaannddiiddaattee  ppaasssseess  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

oorr  iiss  ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  

nneexxtt  hhiigghheerr  ccllaassss  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  iiss  aabbllee  ttoo  ccoommpplleettee  aattlleeaasstt  5500%%  ooff  

tthhee  ttoottaall  lleeccttuurreess//pprraaccttiiccaallss  ddeelliivveerreedd  iinn  tthhee  ccllaassss..  IInn  aaddddiittiioonn,,  

ssuucchh  aa  ssttuuddeenntt  wwiillll  aallssoo  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  7755%%  lleeccttuurreess  ttoo  bbee  

ccoouunntteedd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aaccttuuaall  aaddmmiissssiioonn..  SSuucchh  aaddmmiissssiioonn  mmaayy  

bbee  ggrraanntteedd  wwiitthhiinn  1100  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ddiissppaattcchh  ooff  

DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCeerrttiiffiiccaattee  aafftteerr  rree--eevvaalluuaattiioonn,,  pprroovviiddeedd  sseeaattss  aarree  

aavvaaiillaabbllee..  HHoowweevveerr,,  aaddmmiissssiioonnss  aallrreeaaddyy  mmaaddee  wwoouulldd  nnoott  bbee  

ddiissttuurrbbeedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreevviissiioonn  ooff  rreessuulltt  aass  aa  rreessuulltt  ooff  rree--

eevvaalluuaattiioonn..  NNoo  eexxttrraa  cchhaannccee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

cclleeaarriinngg  ccoommppaarrttmmeenntt//rree--aappppeeaarr  iinn  lliieeuu  ooff  aannyy  cchhaannccee  wwhhiicchh  

hhee//sshhee  mmiigghhtt  hhaavvee  mmiisssseedd  bbeeffoorree  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  rreessuulltt  ooff  

rree--eevvaalluuaattiioonn..  
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NNoottee::--  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  oorrddiinnaarriillyy  ddeeccllaarree  
tthhee  rreessuullttss  ooff  rree--eevvaalluuaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ooff  tthhee  
llaasstt  ddaattee  ffiixxeedd  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  rree--
eevvaalluuaattiioonn..  

77  TThhee  rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  rree--eevvaalluuaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  aanndd  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ffrroomm  

ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

88..  IIff  tthhee  aannsswweerr  bbooookk((ss))  iiss//aarree  lloosstt  aafftteerr  oorriiggiinnaall  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  

iiss//aarree  nnoott  ttrraacceeaabbllee  ffoorr  rree--eevvaalluuaattiioonn  oonn  aaccccoouunntt  ooff  aannyy  rreeaassoonn  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ccoonncceerrnneedd  wwiillll  bbee  ooffffeerreedd  rree--eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhaatt  

ppaappeerr  aatt  nneexxtt  eexxaammiinnaattiioonn  pprroovviiddeedd  hhee  hhaass  aallrreeaaddyy  oobbttaaiinneedd  ppaassss  

mmaarrkkss  iinn  tthhaatt  ppaappeerr..  IIff,,  hhoowweevveerr,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddooeess  nnoott  wwaanntt  rree--

eexxaammiinnaattiioonn,,  hhiiss  pprreevviioouuss  rreessuulltt  mmaayy  ssttaanndd  uunncchhaannggeedd..  

  NNoo  rree--eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ffrroomm  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  

ooppttss  ffoorr  rree--eexxaammiinnaattiioonn  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee..  

99  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  oorr  eeaarrnneedd  ccoommppaarrttmmeenntt//rree--aappppeeaarr  iinn  

aa  ppaappeerr((ss))  aanndd  hhaass  aapppplliieedd  ffoorr  rree--eevvaalluuaattiioonn  bbuutt  hhiiss  rreessuulltt  ooff  rree--

eevvaalluuaattiioonn  iiss  nnoott  ddeeccllaarreedd  bbeeffoorree  tthhee  nneexxtt  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  

hhee//sshhee  aappppeeaarrss  iinn  nneexxtt  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee  

hhaadd  ffaaiilleedd,,  tthhee  bbeetttteerr  ooff  tthhee  ttwwoo  ssccoorreess  ‘‘RRee--aappppeeaarr  SSccoorree’’  oorr  RRee--

eevvaalluuaattiioonn  SSccoorree’’  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt..  

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONN::    OONNLLYY  OONNEE  FFOORRMM  BBEE  UUSSEEDD  FFOORR  OONNEE  OORR  MMOORREE  

SSUUBBJJEECCTT((SS))  //PPAAPPEERR((SS))  AANNDD  IITT  SSHHOOUULLDD  BBEE  

SSPPEECCIIFFIICCAALLLLYY  MMEENNTTIIOONNEEDD  WWHHEETTHHEERR  TTHHEE  

CCAANNDDIIDDAATTEE  HHAASS  AALLSSOO  AAPPPPLLIIEEDD  FFOORR  RREE--

EEVVAALLUUAATTIIOONN  IINN  TTHHEE  LLOOWWEERR  //HHIIGGHHEERR  

EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  IINN  AADDDDIITTIIOONN  TTOO  TTHHIISS  

AAPPPPLLIICCAATTIIOONN..  
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CCHHAAPPTTEERR--  VVII  

OORRDDIINNAANNCCEE  ::    AAWWAARRDD  OOFF  GGRRAACCEE  MMAARRKKSS  

11..  UUnnlleessss  ssppeecciiffiieedd  ootthheerrwwiissee  iinn  aannyy  ootthheerr  OOrrddiinnaannccee,,  GGrraaccee  MMaarrkkss  

mmaayy  bbee  ggiivveenn  ttoo  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  vvaarriioouuss  eexxaammiinnaattiioonnss,,  ttoo  tthhee  

eexxtteenntt  aanndd  iinn  tthhee  mmaannnneerr  ggiivveenn  bbeellooww..  

AA..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))//ssuubbjjeecctt((ss))  

((WWrriitttteenn,,  PPrraaccttiiccaall,,  SSeessssiioonnaallss//IInntteerrnnaall  AAsssseessssmmeenntt  oorr  VViivvaa--

VVooccee))  aanndd//oorr  iinn  tthhee  AAggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  GGrraaccee  MMaarrkkss  uupp  ttoo  

11%%  ooff  tthhee  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  eexxcclluuddiinngg  tthhee  mmaarrkkss  ffoorr  IInntteerrnnaall  

AAsssseessssmmeenntt//  SSeessssiioonnaall  ooff  tthhee  PPaappeerr((ss))//SSuubbjjeecctt((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  

hhaass  aaccttuuaallllyy  aappppeeaarreedd  iinn  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn,,  iiff  bbyy  tthhee  aaddddiittiioonn  ooff  

tthheessee  mmaarrkkss  hhee//sshhee  ppaasssseess  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  iiss  ppllaacceedd  iinn  

ccoommppaarrttmmeenntt  oorr  eeaarrnnss  eexxeemmppttiioonn..    HHoowweevveerr,,  iiff  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee,,  

aafftteerr  aasscceerrttaaiinniinngg  ffrroomm  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  

tthhee  mmaarrkkss,,  rreepprreesseennttss,,  aaggaaiinnsstt  tthhee  mmaarrkkss  aawwaarrddeedd  ttoo  hhiimm//hheerr,,  tthhee  

ssaammee  sshhaallll  bbee  wwiitthhddrraawwnn  aanndd  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  rreevviisseedd..      TThhee  ooppttiioonn  

oonnccee  eexxeerrcciisseedd  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..        

NNoottee  ::--ii))  OOnnee  ppeerrcceenntt  ggrraaccee  mmaarrkkss  ooff  tthhee  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  

aann  eexxaammiinnaattiioonn  ((bbootthh  aannnnuuaall  aanndd  ssuupppplleemmeennttaallrryy  

ttaakkiinngg  aass  oonnee))  wwhheenneevveerr  iitt  iiss  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  aa  ssttuuddeenntt  

bbee  aalllloowweedd..  

iiii))  OOnnee  ppeerrcceenntt  ggrraaccee  mmaarrkkss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  oonn  tthhee  

aaggggrreeggaattee  ffoorr  tthhee  ppaappeerrss  aaccttuuaallllyy  aappppeeaarreedd  aanndd  nnoott  

oonn  rree--aappppeeaarreedd  ppaappeerrss..  

iiiiii))  IInn  tthhee  sseemmeesstteerr  ssyysstteemm  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  wwiillll  bbee  

ccoouunntteedd  ooff  oonnllyy  oonnee  sseemmeesstteerr  aanndd  nnoott  ooff  wwhhoollee  ooff  tthhee  

ccoouurrssee  ((eexxcceepptt  ffoorr  ddiivviissiioonn)),,  ssoo  tthhaatt  ggrraaccee  mmaarrkkss  
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mmaayy  nnoott  bbee  ccaarrrriieedd  ffrroomm  oonnee  eexxaammiinnaattiioonn  ttoo  aannootthheerr  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr..  

  TThhee  GGrraaccee  MMaarrkkss  sshhaallll  bbee  ffiirrsstt  aaddddeedd  ttoo  tthhee  ppaappeerr((ss))//ssuubbjjeecctt((ss))..  

TThhee  rreemmaaiinniinngg  GGrraaccee  mmaarrkkss,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ssttiillll  nneecceessssaarryy,,  sshhaallll  

tthheenn  bbee  aaddddeedd  ttoo  tthhee  aaggggrreeggaattee  aanndd  tthhee  ssaammee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  

sshhaallll  bbee  aaddddeedd  ttoo  aa  ssuubbjjeecctt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  sseeccuurreedd  tthhee  

lloowweesstt  ppeerrcceennttaaggee  ooff  mmaarrkkss..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  uunnaavvaaiilleedd  ggrraaccee  mmaarrkkss  ooff  LLLL..BB..  33rrdd  yyeeaarr,,  44tthh  aanndd  55tthh  

YYeeaarr  eexxaammiinnaattiioonn  ((AAnnnnuuaall//SSeemmeesstteerr  SSyysstteemm))  ooff  22  yyeeaarr  ccoouurrssee  

mmaayy  bbee  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  aanndd  aawwaarrddeedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaattee  iinn  

ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonn((ss))  ffoorr  ppaassssiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  oonnllyy  aanndd  

nnoott  ffoorr  eeaarrnniinngg  eexxeemmppttiioonn..  PPrroovviiddeedd  tthhee  ggrraaccee  mmaarrkkss  ssoo  aavvaaiilleedd  

iinncclluuddiinngg  11%%  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  ttoottaall  ooff  1100  mmaarrkkss  iinn  aannyy  oonnee  

eexxaammiinnaattiioonn..  WWhhiillee  aawwaarrddiinngg  tthhee  ggrraaccee  mmaarrkkss  uunnddeerr  tthhiiss  CCllaauussee  

tthhee  ggrraaccee  mmaarrkkss  aallrreeaaddyy  aavvaaiilleedd  ffoorr  ppaassssiinngg//eeaarrnniinngg  eexxeemmppttiioonn  

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhiicchh  tthhee  rreessuulltt  iiss  bbeeiinngg  ccoommppiilleedd  iinncclluuddiinngg  tthhee  

rreessuulltt  ooff  tthhee  eeaarrlliieerr  ppaarrttss  sshhaallll  bbee  ddeedduucctteedd..  

WWhhiillee  aawwaarrddiinngg  ggrraaccee  mmaarrkkss,,  ffrraaccttiioonn  wwoorrkkiinngg  ttoo  ..55  oorr  mmoorree  

sshhaallll  bbee  rroouunnddeedd  uuppttoo  tthhee  wwhhoollee  nnuummbbeerr  aanndd  ffrraaccttiioonn  bbeellooww  ..55  

sshhaallll  bbee  iiggnnoorreedd..  

BB..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  aappppeeaarrss  oorr  rree--aappppeeaarrss  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  //  pprraaccttiiccaall((ss))  eettcc..  sshhaallll  bbee  

ggiivveenn  ggrraaccee  mmaarrkkss  aass  uunnddeerr  ffoorr  tthhee  aawwaarrdd  ooff  hhiigghheerr  ddiivviissiioonn  

//rreessuulltt,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

  ii))  MMaasstteerr’’ss  ddeeggrreeee  iinn  tthhee  FFaaccuullttiieess  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ooff  LLaaww))  eexxcceepptt  iinn  tthhee  FFaaccuullttiieess  ooff  tthhee  MMeeddiiccaall  SScciieenncceess  aanndd  

EEnnggiinneeeerriinngg::  
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UUppttoo  11%%  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  aanndd  ffiinnaall  

eexxaammiinnaattiioonnss  pprroovviiddeedd  tthhaatt  wwiitthh  tthheessee  mmaarrkkss  hhee  //sshhee  iimmpprroovveess  

hhiiss  ddiivviissiioonn  ffrroomm  IIIIII  ttoo  IIII  ttoo  II  oorr  tthhee  rreessuulltt  ffrroomm  5544%%  ttoo  5555%%..  

WWhhiillee  aawwaarrddiinngg  tthhee  ggrraaccee  mmaarrkkss  uunnddeerr  tthhiiss  CCllaauussee,,  tthhee  ggrraaccee  

mmaarrkkss  aallrreeaaddyy  aavvaaiilleedd  ooff  ffoorr  ppaassssiinngg  //  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  

ppaappeerr((ss))  pprraaccttiiccaallss  eettcc..,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhiicchh  tthhee  rreessuulltt  iiss  bbeeiinngg  

ccoommppiilleedd  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  eeaarrlliieerr  ppaarrttss,,  sshhaallll  bbee  

ddeedduucctteedd..  

iiii))  aa))  BB..AA  //  BB..SScc..//BB..CCoomm//BB..SScc..  ((HHoommee  SScciieennccee))::  GGrraaccee  mmaarrkkss    

uuppttoo  11%%  ooff  tthhee  ttoottaall  mmaarrkkss  ooff  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  oonnee  mmoorree  

ppaappeerr((ss))  bbee  aalllloowweedd  ffoorr  ppaassssiinngg  tthhee  eexxaamm..  oonnllyy..  

bb))  BB..AA//BB..SScc//BB..CCoomm//BB..SScc..((HHoommee  SScciieennccee))  ::  UUppttoo  11%%  ooff  tthhee  

ttoottaall  mmaarrkkss  ooff  tthhee  PPaarrttss--II,,  IIII  &&  IIIIII  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

BB..AA..//BB..SScc//BB..CCoomm..  oolldd  aanndd  PPaarrtt--II,,  IIII  &&  IIIIII  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  

BB..AA//BB..SScc//BB..CCoomm//BB..SScc  ((HHoommee  SScciieennccee))  eexxaammiinnaattiioonnss  uunnddeerr  

tthhee  nneeww  sscchheemmee,,  ii..ee..  1100++22++33  aanndd  BB..SScc..  ((HHoommee  SScciieennccee))  oolldd  

sscchheemmee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwiitthh  tthheessee  ggrraaccee  mmaarrkkss,,  hhee  iimmpprroovveess  hhiiss  ddiivviissiioonn  

ffrroomm  IIIIII  ttoo  IIII  oorr  IIII  ttoo  II..  

WWhhiillee  aawwaarrddiinngg  tthhee  ggrraaccee  mmaarrkkss  uunnddeerr  tthhiiss  CCllaauussee,,  tthhee  ggrraaccee  

mmaarrkkss  aallrreeaaddyy  aavvaaiilleedd  ooff  ffoorr  ppaassssiinngg//iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  

//  pprraaccttiiccaall((ss))  eettcc..  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  wwhhiicchh  tthhee  rreessuulltt  iiss  bbeeiinngg  

ccoommppiilleedd  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  eeaarrlliieerr  ppaarrttss,,  sshhaallll  bbee  

ddeedduucctteedd..  
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CCHHAAPPTTEERR--  VVIIII  

OORRDDIINNAANNCCEE  ––  CCOONNDDOONNIINNGG  DDEEFFIICCIIEENNCCYY  IINN  LLEECCTTUURREESS  

11..    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  nnoott  aatttteennddeedd  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

lleeccttuurreess//pprraaccttiiccaall  eettcc..,,  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  OOrrddiinnaanncceess,,  aanndd  tthhee  

ddeeffiicciieennccyy  tthheerreeooff  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccoonnddoonneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall,,  sshhaallll  nnoott  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

22..  IIff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  iiss  nnoott  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  

tthhee  sshhoorrttaaggee  ggiivveenn  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt,,  iitt  iiss  nnoott  oobblliiggaattoorryy  oonn  hhiiss  ppaarrtt  

ttoo  ccoonnddoonnee  tthhee  sshhoorrttaaggee..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  

33..    IIff,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  FFoorrmm,,  aa  ssttuuddeenntt  hhaass  

nnoott  ccoommpplleetteedd  tthhee  rreeqquuiirreedd  ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess  eettcc..,,  hhiiss  nnaammee  

mmaayy  bbee  sseenntt  uupp  ffoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  pprroovviissiioonnaallllyy..    TThhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  sshhaallll,,  1155  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,      iinnttiimmaattee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  mmaaddee  uupp  tthhee  rreeqquuiirreedd  ppeerrcceennttaaggee  

ooff  lleeccttuurreess  oorr  iiff  tthhee  ddeeffiicciieennccyy  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ccoonnddoonneedd..  IIff  aafftteerr  

ddeessppaattcchh  ooff  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  RRoollll  NNuummbbeerr  SSlliippss  iinn  rreessppeecctt  ooff  

ssuucchh  ssttuuddeennttss  aarree  rreecceeiivveedd  bbyy  tthhee  PPrriinncciippaall  tthheessee  sshhaallll  bbee  

iimmmmeeddiiaatteellyy  rreettuurrnneedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

44..  AAtttteennddaannccee  aatt  SSeemmiinnaarrss  wwiillll  bbee  ccoouunntteedd  aass  lleeccttuurreess  bbuutt  

aa  tteesstt  oorr  aa  qquuiizz  sshhaallll  nnoott  ccoouunntt  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

55..  WWhheenn,,  oowwiinngg  ttoo  aann  eeppiiddeemmiicc,,  aa  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  iiss  

cclloosseedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  aa  ffoorrttnniigghhtt,,  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  mmaayy  

ggiivvee  ffuullll  ccrreeddiitt  ffoorr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  lleeccttuurreess  eettcc..,,  aa  ssttuuddeenntt  mmiigghhtt  

hhaavvee  aatttteennddeedd  hhaadd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  nnoott  bbeeeenn  cclloosseedd..  
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66..  LLeeccttuurreess  sshhaallll  bbee  ccoouunntteedd  uupp  ttoo  tthhee  llaasstt  wwoorrkkiinngg  ddaayy  bbeeffoorree  

lleeccttuurreess  cceeaassee  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  cclloosseess  ffoorr  pprreeppaarraattoorryy  

hhoolliiddaayyss,,  iiff  aannyy..  

77..    IIff  aa  ssttuuddeenntt  mmiiggrraatteess  ffrroomm  aannootthheerr  UUnniivveerrssiittyy//CCoolllleeggee,,  

tthhee  lleeccttuurreess//pprraaccttiiccaallss  eettcc..,,  aatttteennddeedd  bbyy  hhiimm  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  

iinnssttiittuuttiioonn((ss))  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  

hhee  hhaass  aatttteennddeedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess//pprraaccttiiccaallss  eettcc..  

88..    TThhee  CCaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aatttteenndd  aattlleeaasstt  7755%%  ooff  tthhee  

lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  //  pprraaccttiiccaall,,  eettcc  hheelldd..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  //PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ccoonncceerrnneedd  wwiillll  bbee  

ccoommppeetteenntt  ttoo  ccoonnddoonnee  1155%%  ooff  tthhee  lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  

ppaappeerr  tthheeoorryy//pprraaccttiiccaall//ttuuttoottrriiaall//aassssiiggnnmmeenntt//sseemmiinnaarrss//mmoooott  ccoouurrttss,,  

eettcc..    

IIff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aatttteennddaannccee  iiss  ddeeffiicciieenntt  oonn  aaccccoouunntt  ooff  ––  

((ii))  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  IInntteerr--UUnniivveerrssiittyy,,  UUnniivveerrssiittyy  oorr  IInntteerr--CCoolllleeggiiaattee  

SSppoorrttss  TToouurrnnaammeennttss//YYoouutthh  FFeessttiivvaallss,,  UUnniivveerrssiittyy  LLeevveell  

DDeebbaatteess,,  NNaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  TToouurrnnaammeennttss,,  wwiitthh  tthhee  

pprreevviioouuss  ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall;;  oorr  

((iiii))  aatttteennddaannccee  aatt  tthhee  NN..CC..CC..//NN..SS..SS..  CCaammppss  oorr  UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaa--

ttiioonnaall  EExxccuurrssiioonnss  oorr  ootthheerr  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  cceerrttiiffiieedd  

bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall;;  

((iiiiii))  aatttteennddaannccee  aatt  MMoouunnttaaiinneeeerriinngg  CCoouurrsseess  ::--  

((aa))    bbyy  NN..CC..CC..//  NN..SS..SS..  ssttuuddeennttss;;  

((bb))    bbyy  ssttuuddeennttss  sseenntt  bbyy  tthhee  YYoouutthh  WWeellffaarree  DDeeppaarrttmmeenntt;;  

((iivv))  VVoolluunnttaarryy  ddoonnaattiioonn  ooff  bblloooodd,,  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aa  GGoovvtt..  DDooccttoorr  ooff  

GGaazzeetttteedd  rraannkk  oorr  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr..  
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CCrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  oonn  wwhhiicchh  lleeccttuurreess  

wweerree  ddeelliivveerreedd  oorr  ttuuttoorriiaallss  oorr  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk  ddoonnee  dduurriinngg  tthhiiss  

ppeerriioodd  ooff  aatttteennddaannccee  oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aaffoorreessaaiidd,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  

ttoottaall  ppeerriioodd  ooff  aabbsseennccee  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  2211  ddaayyss  iinn  aann  aaccaaddeemmiicc  

yyeeaarr  aanndd  tthhaatt  ffoorr  ((iivv))  aabboovvee  iitt  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  22  ddaayyss..  

TThheessee  ssttuuddeennttss  wwiillll  ssuubbmmiitt  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  

SSppoorrttss  CCoouunncciill  oorr  tthhee  DDiirreeccttoorr,,  YYoouutthh  WWeellffaarree  oorr  aannyy  ootthheerr  

aauutthhoorriizzeedd  OOffffiicceerr,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

HHoowweevveerr,,  aa  ssppoorrttss  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn    

bbeeccaauussee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccooaacchhiinngg  ccaammppss//ttoouurrnnaammeennttss  mmaayy  bbee  

ppeerrmmiitttteedd  ttoo  mmoovvee  ttoo  tthhee  nneexxtt  ccllaassss  aanndd  kkeeeepp  tteerrmmss  iinn  hhiigghheerr  

ccllaasssseess..  HHee  mmaayy,,  tthheerreeaafftteerr,,  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonn((ss))  cclleeaarreedd  ffrroomm  oonnee  eexxaammiinnaattiioonn  ttoo  

aannootthheerr,,  ttiillll  tthhee  eennttiirree  ccoouurrssee  iiss  ccoommpplleetteedd  aanndd  hhee//sshhee  bbeeccoommeess  

eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  ddeeggrreeee..    

99..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  aannyy  CCoommppeettiittiivvee  EExxaammiinnaattiioonn,,  

ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  GGoovveerrnnmmeenntt  ffoorr  PPuubblliicc  SSeerrvviicceess,,  tthhee  ddaayyss  ssppeenntt  

iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ((ii..ee..,,  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  ttoo  tthhee  llaasstt  ppaappeerr  ooff  tthhee  

ccaannddiiddaattee  ccoonncceerrnneedd  aanndd  iinn  ttrraavveelllliinngg  ccoonnnneecctteedd  hheerreewwiitthh))  sshhaallll  

bbee  ccoouunntteedd,,  oonn  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssaattiissffaaccttoorryy  eevviiddeennccee  aass  aatttteennddaannccee  

aatt  lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  ttoo  hhiiss  ccllaassss  dduurriinngg  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ppeerriioodd,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  tteenn  ddaayyss  iinn  aann  AAccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  

1100..    AA  ssttuuddeenntt  ooff  aa  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee,,  iinn  aa  FFaaccuullttyy  ootthheerr  

tthhaann  tthhee  FFaaccuullttyy  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg,,  MMeeddiiccaall  SScciieenncceess  aanndd  

AAyyuurrvveeddiicc  MMeeddiicciinnee,,  wwhhoo  iiss  uunnaabbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  

oowwiinngg  ttoo  sshhoorrttaaggee  iinn  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee  ooff  lleeccttuurreess  eettcc..  iinn  aa  

ssuubbjjeecctt  oorr  ssuubbjjeeccttss  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn  

iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarr  ((iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  iiff  hhee  iiss  aa  
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ccaannddiiddaattee  ffoorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  wwhhiicchh  aa  ssuupppplleemmeennttaarryy  

eexxaammiinnaattiioonn  iiss  hheelldd  ffoorr  ffaaiilleedd  ccaannddiiddaatteess))  iiff  hhee  aatttteennddss  aa  

DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  ffoorr  aatt  lleeaasstt  oonnee  tteerrmm,,  ttoo  mmaakkee  uupp  tthhee  

ddeeffiicciieennccyy  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt((ss))..    IIff  hhee  lleeaavveess  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  

aafftteerr  oonnee  tteerrmm,,  hhee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  bbuutt  iiff  hhee  aatttteennddss  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  ffoorr  tthhee  

wwhhoollee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  ccoommpplleetteess  tthhee  rreeqquuiissiittee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

lleeccttuurreess  iinn  tthhaatt  yyeeaarr,,  hhee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aass  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt..    

SSuucchh  aa  ssttuuddeenntt  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ttuuiittiioonn  ffeeee  ffoorr  eeaacchh  ffuullll  tteerrmm  iinn  

wwhhiicchh  hhee  aatttteennddss  ccllaasssseess..  

1111    PPeerrmmiissssiioonn  ffoorr  jjooiinniinngg  llaattee  sshhaallll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  aass  aa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  

ffoorr  ccoonnddoonniinngg  ddeeffiicciieennccyy  iinn  lleeccttuurreess..    PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  ccaassee  ooff  aa  

ccaannddiiddaattee  wwhhoo  iiss  aalllloowweedd  aaddmmiissssiioonn  llaattee  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aannyy  cchhaannggee  

iinn  tthhee  rruulleess//aaddmmiissssiioonn  ppoolliiccyy  mmaaddee  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  lleeccttuurreess  

sshhaallll  bbee  ccoouunntteedd  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aaddmmiissssiioonn  oorr  ffrroomm  tthhee  eelleevveenntthh  

ddaayy  ooff  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  cchhaannggee  ooff  tthhee  

rreessuulltt//aaddmmiissssiioonn  ppoolliiccyy  iiss  ttaakkeenn,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  eeaarrlliieerr..  

PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  jjooiinneedd  llaattee  

oowwiinngg  ttoo  llaattee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessuulltt  oorr  wwhhoo  ssoouugghhtt  aaddmmiissssiioonn  

pprroovviissiioonnaallllyy  ttiillll  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  lloowweerr  

eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  lleeccttuurreess  eettcc..  sshhaallll  bbee  ccoouunntteedd  ffrroomm  1155  ddaayyss  aafftteerr  

tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  rreessuulltt  oorr  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  jjooiinniinngg  wwhhiicchheevveerr  

iiss  eeaarrlliieerr..  

1122..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss,,  wwhhoo  ddoo  nnoott  ccoommpplleettee  tthhee  rreeqquuiirreedd  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess//pprraaccttiiccaallss//ttuuttoorriiaall  aassssiiggnnmmeennttss  eettcc..,,  tthheeiirr  

aatttteennddaannccee  ccaallccuullaattiioonnss  wwiitthh  sshhoorrttaaggee  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  ttwwoo  

mmoonntthhss,,  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  ccoonncceerrnneedd  
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aafftteerr  eevveerryy  ttwwoo  mmoonntthhss..    IInnffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  bbee  aallssoo  sseenntt  ttoo  

tthhee  ppaarreennttss//gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  ddeeffaauullttiinngg  ssttuuddeenntt  ffoorr  eevveerryy  tteerrmm,,  

uunnddeerr  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ppoossttiinngg..  

1133..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  ccoonnddoonnee  ffuurrtthheerr  sshhoorrttaaggee  ooff  

ddeeffiicciieenncciieess  iinn  hhiigghhllyy  mmeerriittoorriioouuss  ccaasseess..  

NNoottee  ::  TThhiiss  OOrrddiinnaannccee  wwiillll  nnoott  bbee  aapppplliiccaabbllee  ffoorr  BB..AA..  LLLL..BB..--55  

YYeeaarr  ((PPrrooffeessssiioonnaall))  aanndd  LLLL..BB..--33  YYeeaarr  ((PPrrooffeessssiioonnaall))  

ccoouurrsseess..  
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CCHHAAPPTTEERR--  VVIIIIII  

  

OORRDDIINNAANNCCEE  --  SSCCAALLEE  OOFF  RREEMMUUNNEERRAATTIIOONN  

  

TThhee  ssccaallee  ooff  rreemmuunneerraattiioonn  ttoo  tthhee  EExxaammiinneerrss//PPaappeerr--sseetttteerrss  

((TThheeoorryy  //  PPrraaccttiiccaall))  //  LLaabboorraattoorryy  ssttaaffff  eettcc..  aanndd  ffeeeess  ffoorr  vvaarriioouuss  

cceerrttiiffiiccaatteess  //  ccaarrddss  wwiillll  bbee  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aanndd  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..
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CCHHAAPPTTEERR--  IIXX  

OORRDDIINNAANNCCEE  ──  PPRRIIVVAATTEE  CCAANNDDIIDDAATTEESS  

11..  TThhee  ppeerrssoonnss  wwhhoo  aarree  nnoott  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  

DDeeppaarrttmmeennttss    oorr  tthhee  CCoolllleeggeess  mmaaiinnttaaiinneedd  oorr  rreeccooggnniisseedd  bbyy  

CChhaauuddhhaarryy  DDeevvii  LLaall  UUnniivveerrssiittyy,,  SSiirrssaa  aatt  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  SSeessssiioonn  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  

aappppllyy  ttoo  aappppeeaarr  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd  tthhee  ‘‘PPrriivvaattee  CCaannddiiddaatteess’’..  

EExxppllaannaattiioonn  ::  

AA  ‘‘ccaassuuaall  ssttuuddeenntt’’  iiss  oonnee  wwhhoossee  nnaammee  iiss  nnoott  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  aa  

UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  aass  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  bbuutt  wwhhoo,,  

wwiitthh  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall,,  aatttteennddss  

lleeccttuurreess//pprraaccttiiccaallss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ssuubbjjeeccttss  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  

pprreessccrriibbeedd  ffeeee,,  iinn  oorrddeerr  ffuullffiill  tthhee  ddeeffiicciieennccyy  ooff  lleeccttuurreess,,  eettcc..  

22..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccllaasssseess  ooff  ppeerrssoonnss  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  

BBaacchheelloorr  ooff  AArrttss,,  BBaacchheelloorr  ooff  CCoommmmeerrccee,,  MMaasstteerr  ooff  AArrttss  aanndd  

MM..II..LL..//OO..TT..  eexxaammiinnaattiioonnss,,  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttss  iinn  wwhhiicchh  tthheerree  aarree  nnoo  

pprraaccttiiccaallss,,  wwiitthhoouutt  ppuurrssuuiinngg  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  

iinn  aa  ccoolllleeggee  rreeccooggnniisseedd  oorr  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  iinn  aa  

TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  iiff  tthheeyy  ppoosssseessss  tthhee  

mmiinniimmuumm  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  ffuullffiill  ootthheerr  rreeqquuiirreemmeennttss  llaaiidd  ddoowwnn  

iinn  tthhee  OOrrddiinnaannccee  ffoorr  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ccoonncceerrnneedd..  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhoossee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  eennrroolllleedd  

wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  CCeennttrree  ffoorr  DDiissttaannccee  LLeeaarrnniinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  

eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  aass  pprriivvaattee  ccaannddiiddaatteess..    
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PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr,,  tthhaatt  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  mmiinniimmuumm  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

mmaarrkkss  iinn  tthhee  qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn,,  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  rreegguullaarr  

ssttuuddeennttss  ooff  tthhee  CCoolllleeggeess    //DDeeppaarrttmmeennttss  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  PPrriivvaattee  

CCaannddiiddaatteess  aanndd  tthhee  ccaannddiiddaatteess  eennrroolllleedd  wwiitthh  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

CCeennttrree  ffoorr  DDiissttaannccee  LLeeaarrnniinngg::  

((ii))  AA  mmeemmbbeerr  ooff  aa  SScchheedduulleedd  CCaassttee//SScchheedduulleedd  TTrriibbee  wwhhoo  hhaass  

bbeeeenn  aa  rreessiiddeenntt  ooff  HHaarryyaannaa  ffoorr  ttwwoo  yyeeaarrss  ccoonnttiinnuuoouussllyy  oonn  

tthhee  ddaattee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  hhiiss  aapppplliiccaattiioonn..  

((iiii))  AA  wwoommaann  ccaannddiiddaattee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSttaattee  ooff  HHaarryyaannaa  

eevveenn    iiff  rreessiiddiinngg  oouutt--ssiiddee  tthhee  SSttaattee  ooff  HHaarryyaannaa..  

((iiiiii))  AA  wwhhoollee--ttiimmee  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  hhaavviinngg  nnoott  lleessss  

tthhaann  oonnee  yyeeaarr  sseerrvviiccee  oonn  tthhee  llaasstt  ddaattee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmmss  ffoorr  PPrriivvaattee  

CCaannddiiddaatteess  wwiitthhoouutt  llaattee  ffeeee..    

33..  AA  ppeerrssoonn  ((bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  SSttaattee  ooff  HHaarryyaannaa,,  eevveenn  iiff  rreessiiddiinngg  

oouuttssiiddee  HHaarryyaannaa)),,  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  MM..II..LL  //  OO..TT  eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  

aappppeeaarr  iinn  BB..AA  PPaarrtt--II  //  IIII  //  IIIIII  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  oonnee  

eelleeccttiivvee  ssuubbjjeecctt  oonnllyy  aass  aa  pprriivvaattee  ccaannddiiddaattee..    

44..  PPeerrmmiissssiioonn  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  pprriivvaattee  ccaannddiiddaattee  iinn  

HHoonnoouurrss  ssuubbjjeeccttss  mmaayy  bbee  ggiivveenn,,  oonn  tthhee  mmeerriitt  ooff  eeaacchh  ccaassee,,  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  oonnllyy  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ttrraannssffeerr  eettcc..  ooff  tthhee    

ppaarreennttss,,  iinn  ccaassee  tthhee  ffaacciilliittyy  ooff  tteeaacchhiinngg  ddooeess  nnoott  eexxiisstt  aatt  tthhee  nneeww  

ppllaaccee..  

55..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  qquuaalliiffiieedd  iinn  oonnee  ppaarrtt  ooff  aann  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  iiss  

ppoosstteedd  ttoo  aa  ppllaaccee  oouuttssiiddee  tthhee  tteerrrriittoorriiaall  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  
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UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppaarrtt((ss))  ooff  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  aa  PPrriivvaattee  CCaannddiiddaattee..    

66..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  aappppeeaarr  aass  aa  PPrriivvaattee  

CCaannddiiddaattee  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  bbuutt  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

mmaayy  bbee  aaddmmiitttteedd  ttoo  ssuucchh  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  aass  llaaiidd  

ddoowwnn  ffoorr  tthhee  eexx--ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  OOrrddiinnaannccee  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn  

oorr  ssoo  lloonngg  aass  hhee  ffuullffiillss  tthhee  ccaappaacciittyy  iinn  wwhhiicchh  hhee  ccaann  aappppeeaarr  aass  aa  

PPrriivvaattee  CCaannddiiddaattee  aaffrreesshh,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr..    TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  OOrrddiinnaanncceess,,  iiff  aannyy,,  rreeggaarrddiinngg  tthhee  

mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  aa  CCoouurrssee..  

77..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  hheelldd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSyyllllaabbuuss  

pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  

aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  

CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  aa  PPrriivvaattee  CCaannddiiddaattee,,  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  SSyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  

aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  SSyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  ssuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  

aass  wwaass  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  llaasstt  AAnnnnuuaall  

//SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn..  
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CCHHAAPPTTEERR--  XX  

OORRDDIINNAANNCCEE  --BBAACCHHEELLOORR  OOFF  AARRTTSS((MMAASSSS  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN))  

            EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

  

11..11  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  tthhee  BBaacchheelloorr  ooff  AArrttss  

((MMaassss  CCoommmmuunniiccaattiioonn)),,  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  tthhrreeee  aaccaaddeemmiicc  

yyeeaarrss..  EEaacchh  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseemmeesstteerrss  ii..ee  JJuullyy  ttoo  

DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  JJuunnee..  EEaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  hhaavvee  

mmiinniimmuumm  9900  wwoorrkkiinngg  ddaayyss..  EExxaammiinnaattoonn  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt,,  TThhiirrdd  aanndd  

ffiifftthh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  

aanndd  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd,,  ffoouurrtthh  aanndd  ssiixxtthh  sseemmeesstteerr  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  

MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss..    

11..22  TThhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  oodddd  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  nneexxtt  oodddd  sseemmeesstteerr  aanndd  ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  ooff  eevveenn  

sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  FFiifftthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr  aanndd  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  

ccaannddiiddaatteess  ooff  SSiixxtthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  

nneexxtt  oodddd  sseemmeesstteerr..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd    tthhee  SSeenniioorr  SSeeccoonnddaarryy  CCeerrttiiffiiccaattee  

eexxaammiinnaattiioonn  ((1100++22))  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn,,  HHaarryyaannaa  

oorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  aass  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo,,  sseeccuurriinngg  nnoott  lleessss  tthhaann  

4455%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee,,  wwiitthh  EEnngglliisshh  aass  oonnee  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss,,  



                                                                                                                                                                   

  

110033 

sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  sseeeekk  aaddmmiissssiioonn  ttoo  BB..AA  ((MMaassss  

CCoommmmuunniiccaattiioonn))..  

4. TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  SSeemmeesstteerr  II//IIII//IIIIII//IIVV//VV//VVII  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aa  

ssttuuddeenntt  wwhhoo::--  

((ii))  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  llaaiidd  ddoowwnn  aabboovvee  iinn  

CCllaauussee  33,,    oorr  iiss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  CCllaauussee  99    aanndd//oorr  1100  bbeellooww;;  

aanndd  

((iiii))  hhaass  hhiiss  nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  

ccoonncceerrnneedd  aanndd  pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ssiiggnneedd  bbyy  

hhiimm..  

aa))  ooff  hhaavviinngg  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

bb))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  

tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

cc))  ooff  hhaavviinngg  ssaattiissffaaccttoorriillyy  ppeerrffoorrmmeedd  tthhee  wwoorrkk  ooff  hhiiss//hheerr  

ccllaassss;;  

dd))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  lleeccttuurreess  iinn  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  aass  aallssoo  iinn  pprraaccttiiccaallss,,  eettcc..  

55..    TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  ppaarrtt  sshhaallll  bbee  ssuucchh  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  

66..    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonnss  iinn  tthhee  ccllaassss  rroooomm  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh  //  

HHiinnddii..  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii..    

77    CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SScchheemmee  ooff  

EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  SSyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  
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ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll,,   

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  SSyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  

SSuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ssaammee  aass  wwaass  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  

rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  llaasstt  eexxaammiinnaattiioonn..  

88  TThhee  mmiinniimmuumm  ppeerrcceennttaaggee  ooff  mmaarrkkss  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee;;  

((ii))  3355%%  iinn  eeaacchh  tthheeoorryy  ppaappeerr  aanndd  4400%%  iinn  eeaacchh  PPrraaccttiiccaall  ppaappeerr..  

((iiii))  3355%%  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  IInntteerrnnaall  AAsssseessssmmeenntt  aanndd  EExxaammiinnaattiioonn  

mmaarrkkss  ooff  tthheeoorryy  ppaappeerr..  

((iiiiii))  4400%%  iinn  aaggggrreeggaattee..  

99    AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aa  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  

eexxeemmpptteedd  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  PPaappeerr((ss))  //PPrraaccttiiccaall  wwoorrkk  iinn  

wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  4400%%  mmaarrkkss..  SSuucchh  aa  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr,,  ffoorr  ppaassssiinngg  iinn  tthhee  

rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss)),,  oonnllyy  aatt  tthhee  nneexxtt  ttwwoo  rreessppeeccttiivvee  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  hheelldd  iinn  iimmmmeeddiiaattee  ssuucccceessssiioonn  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

wwhhiicchh  hhee//sshhee  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd,,  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ddiidd  

nnoott  aappppeeaarr..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  BB..AA((MMaassss  CCoommmmuunniiccaattiioonn))  

DDeeggrreeee  mmuusstt  ppaassss  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn((aallll  ssiixx  sseemmeesstteerrss))  

wwiitthhiinn  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  
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CCllaassss,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  

ccoouurrssee..    

1100..11    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  

bbuutt  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  II,,  IIIIII,,  VV  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  

pprroommootteedd  ffrroomm  II  ttoo  IIII,,  IIIIII  ttoo  IIVV,,  VV  ttoo  VVII  SSeemmeesstteerr  rreessppeeccttiivveellyy  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ccllaauussee  1111..22  bbeellooww..  

1100..22    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  iinn  SSeemmeesstteerrss  II  aanndd  IIII  oorr  IIIIII  

aanndd  IIVV  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  IIIIII  aanndd  VV  SSeemmeesstteerr,,  aass    tthhee  ccaassee  

mmaayy  bbee,,  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  hhaass  ggoott  eexxeemmppttiioonn  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  

mmeennttiioonneedd  bbeellooww::  

FFrroomm  II  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  II  &&  IIII))  

ttoo    IIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  IIIIII))    

  IIff  hhee//sshhee  hhaass  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500%%    

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  II  &&  IIII  

FFrroomm  IIII    yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  IIIIII  &&  

IIVV))  ttoo  IIIIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  VV))  

  IIff  hhee//sshhee  hhaass  cclleeaarreedd  aallll  tthhee  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  II  &&  IIII  aanndd  aatt  

lleeaasstt  5500%%  PPaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  IIIIII  

&&  IIVV..  

  

1100..33    TThhee  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoossee  rreessuulltt  iiss  ddeeccllaarreedd  llaattee  ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  hhiiss,,  

mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ccllaasssseess  ooff  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  sseemmeesstteerr  

pprroovviissiioonnaallllyy  aatt  hhiiss  oowwnn  rriisskk  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  hhiiss  

ppaassssiinngg  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn//eeaarrnniinngg  eexxeemmppttiioonn  

iinn  tthhee  rreeqquuiissiittee  nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrss  aass  pprroovviiddeedd  ccllaauussee  1100..22..  

1111..  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  aanndd  iissssuuee  

DDeettaaiilleedd--MMaarrkkss--CCeerrttiiffiiccaattee  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  

ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessuulltt  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn..  
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1122..    SSuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  uunnddeerr::--  

((aa))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  aallll  

sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss,,  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  

((bb))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  

mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  aallll  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss,,  sshhaallll  bbee  

ppllaacceedd  iinn  tthhee  sseeccoonndd  ddiivviissiioonn..    

((cc))    TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  4400%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  tthhaann  5500%%  

mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  aallll  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss,,  sshhaallll  bbee  

ppllaacceedd  iinn  tthhee  tthhiirrdd  ddiivviissiioonn..  

1133..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee,,  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee,,  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  uunnlleessss  ssppeecciiffiieedd  ootthheerrwwiissee,,  aappppllyy  ttoo  aallll  

tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..    
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CCHHAAPPTTEERR--  XXII  

OORRDDIINNAANNCCEE  ——    BB..AA..  LLLL..BB..  FFIIVVEE--YYEEAARR  ((PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL))      

EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

11..11  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  DDeeggrreeee  ooff  BB..AA..  LLLL..BB..  

((PPrrooffeessssiioonnaall))  sshhaallll  bbee  ffiivvee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss..  EEaacchh  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  

ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseemmeesstteerrss  ii..ee..  JJuullyy  ttoo  DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  

JJuunnee..  EEaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  hhaavvee  mmiinniimmuumm  9900  wwoorrkkiinngg  ddaayyss..  TThhee  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt,,  TThhiirrdd,,  FFiifftthh,,  SSeevveenntthh  aanndd  NNiinntthh  

sseemmeesstteerrss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  

ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd,,  FFoouurrtthh,,  SSiixxtthh,,  EEiigghhtthh  aanndd  TTeenntthh  SSeemmeesstteerrss  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

11..22  TThhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  oodddd  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  nneexxtt  oodddd  sseemmeesstteerr  aanndd  ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  ooff  eevveenn  

sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  nniinntthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr  aanndd  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  

ccaannddiiddaatteess  ooff  tteenntthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  nneexx  

oodddd  sseemmeesstteerr..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..11  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  SSeenniioorr  SSeeccoonnddaarryy  CCeerrttiiffiiccaattee  

EExxaammiinnaattiioonn  ((1100++22  SSttaannddaarrdd))  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn,,  

HHaarryyaannaa  oorr  aann  EExxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniisseedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo,,  

sseeccuurriinngg  nnoott  lleessss  tthhaann  4455%%  mmaarrkkss  ((4400%%  iinn  ccaassee  ooff  SSCC//SSTT  

ccaannddiiddaatteess))  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  wwiitthh  EEnngglliisshh  aass  oonnee  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss,,  
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sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  sseeeekk  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  FFiirrsstt  yyeeaarr  ooff  BB..AA..  LLLL..BB..  

55--YYeeaarr  ccoouurrssee..  

33..22  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aarree  ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  

qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  

ccoouurrssee..  

NNoottee::    ((ii))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  1100++22  oorr  
ggrraadduuaattiioonn//ppoosstt  ggrraadduuaattiioonn  tthhrroouugghh  ooppeenn  UUnniivveerrssiittiieess  
ssyysstteemm  ddiirreeccttllyy  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  aannyy  bbaassiicc  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffoorr  
pprroosseeccuuttiinngg  ssuucchh  ssttuuddiieess,,  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  GGrraannttss  
CCoommmmiissssiioonn  AAcctt  aanndd  RReegguullaattiioonnss  aanndd  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  RRuulleess  
ooff  LLeeggaall  EEdduuccaattiioonn,,  22000088  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  
BB..  AA..  LLLL..  BB..  55  yyeeaarr  ((PPrrooffeessssiioonnaall))  ccoouurrssee..    

  
        ((iiii))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  aaccqquuiirreedd  ddeeggrreeeess  ooff  BB..AA..  oorr  MM..AA..  

tthhrroouugghh  tthhee  ddiissttaannccee  oorr  eexxtteerrnnaall  mmooddee  aarree  aallssoo  nnoott  eelliiggiibbllee  
ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  LLLL..BB..  ((FFiivvee  yyeeaarr))  ccoouurrssee..  

  

44..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  SSeemmeesstteerr  II//IIII//IIIIII//IIVV//VV//VVII//VVIIII//VVIIIIII//IIXX//XX,,  
sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  hhiiss  nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  
CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  hhaass  ttoo  pprroodduuccee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaattee((ss))  
ssiiggnneedd  bbyy  hhiimm  ::––  

((aa))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhee  
SSeemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn;;  

((bb))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  mmiinniimmuumm  nnoott  lleessss  tthhaann  7700  %%  ooff  
tthhee  lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  ppaappeerr  iinncclluuddiinngg  
mmoooott  ccoouurrttss  eexxeerrcciissee//TTuuttoorriiaall//PPrraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  
ppaappeerr  aass  ppeerr  sscchheemmee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ((ttoo  bbee  ccoouunntteedd  
uuppttoo  tthhee  llaasstt  ddaayy  wwhheenn  tthhee  ccllaasssseess  bbrreeaakkuupp  ffoorr  tthhee  
pprreeppaarraattoorryy  hhoolliiddaayyss,,  vviizz..,,  oonnee  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  
ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn))..  

  
  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  aa  ssttuuddeenntt  ffoorr  aannyy  eexxcceeppttiioonnaall  rreeaassoonn  ffaaiillss  ttoo  

aatttteenndd  7700  %%  ooff  tthhee  ccllaasssseess  hheelldd  iinn  aannyy  ppaappeerr//ssuubbjjeecctt,,  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  aallllooww  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  ccoonncceerrnneedd  aatttteennddeedd  aatt  lleeaasstt  6655  %%  ooff  
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tthhee  ccllaasssseess  hheelldd  iinn  tthhee  ppaappeerr//ssuubbjjeecctt  ccoonncceerrnneedd  aanndd  aatttteennddeedd  7700  

%%  ooff  tthhee  ccllaasssseess  iinn  aallll  tthhee  ppaappeerrss//ssuubbjjeeccttss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..      

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aatttteennddaannccee  iiss  ddeeffiicciieenntt  oonn  

aaccccoouunntt  ooff::  

  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  IInntteerr--UUnniivveerrssiittyy,,  UUnniivveerrssiittyy  oorr  IInntteerr--CCoolllleeggiiaattee  

SSppoorrttss  TToouurrnnaammeennttss//YYoouutthh  FFeessttiivvaallss//UUnniivveerrssiittyy  LLeevveell  DDeebbaatteess,,  

NNaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  TToouurrnnaammeennttss,,  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  

  AAtttteennddaannccee  ooff  tthhee  NN..CC..CC..  CCaammppss  oorr  UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonnaall  

EExxccuurrssiioonnss  oorr  ootthheerr  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  

            AAtttteennddaannccee  aatt  MMoouunnttaaiinneeeerriinngg  CCoouurrssee::  

  bbyy  NN..CC..CC..  ssttuuddeennttss;;  

  bbyy  ssttuuddeennttss  sseenntt  bbyy  tthhee  YYoouutthh  aanndd  CCuullttuurraall  AAffffaaiirrss  DDeeppaarrttmmeenntt;;  

  VVoolluunnttaarryy  ddoonnaattiioonn  ooff  bblloooodd  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  DDooccttoorr  

ooff  GGaazzeetttteedd  rraannkk  oorr  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr..  

  AAtttteennddaannccee  aanndd//oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  AAllll  IInnddiiaa  MMoooott  

CCoouurrtt//DDeebbaattee  ccoommppeettiittiioonnss;;  

  AAtttteennddaannccee  aatt  tthhee  eexxtteennssiioonn  lleeccttuurree  ((ss))  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww..  

  CCrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  oonn  wwhhiicchh  lleeccttuurreess  

wweerree  ddeelliivveerreedd  oorr  sseessssiioonnaall//pprraaccttiiccaall  wwoorrkk  ddoonnee  dduurriinngg  tthhee  

ppeerriioodd  ooff  aatttteennddaannccee  oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aaffoorreessaaiidd..  

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  ppeerriioodd  ooff  aabbsseennccee  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  99  ddaayyss  

iinn  aa  sseemmeesstteerr  aanndd  tthhaatt  ffoorr  ((iivv))  aabboovvee  iitt  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  22  ddaayyss..    
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  EExxppllaannaattiioonn::  

  TThhee  CCllaasssseess  ffoorr  aallll  sseemmeesstteerrss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  pprreeppaarraattoorryy  hhoolliiddaayyss  

ffrroomm  tthhee  ssaammee  ddaattee  ii..ee..  oonnee  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  

ffiirrsstt  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aannyy  sseemmeesstteerr  ccoommmmeennccee..      

55..    AA  ccaannddiiddaattee  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww  oorr  aann  eexx--

ssttuuddeenntt,,  sshhaallll  ssuubbmmiitt  hhiiss  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiissiittee  cceerrttiiffiiccaatteess  

dduullyy  ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww  oorr  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  nnoommiinnaatteedd  bbyy  hhiimm..  

66..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  

77..  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh..  HHoowweevveerr  tthhee  

mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii..  TThhee  qquueessttiioonn  

ppaappeerrss  wwiillll  bbee  sseett  iinn  EEnngglliisshh  mmeeddiiuumm  oonnllyy..  

88..  CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  rreegguullaarr  

ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..  

99..11..  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  iinn  eeaacchh  ppaappeerr  ooff  

sseemmeesstteerr--II//IIII//IIIIII//IIVV//VV//VVII//VVIIII//VVIIIIII//IIXX  &&  XX  sshhaallll  bbee  4455%%  iinn  

WWrriitttteenn  aanndd  PPrraaccttiiccaall  ppaappeerrss  sseeppaarraatteellyy..  
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99..22  EEaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr  ffoorr  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  

bbee  sseett  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  aannsswweerr  bbooookkss  sshhaallll  bbee  ddoonnee  aass  ppeerr  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  rruulleess..  

1100..  AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  ooff  aa  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

PPaappeerr((ss))//PPrraaccttiiccaall  wwoorrkk  ((PPrroojjeecctt  rreeppoorrtt,,  SSeemmiinnaarr//MMoooott  CCoouurrtt,,  

eettcc..))  iinn  wwhhiicchh  hhee  mmaayy  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  4455%%  mmaarrkkss..  SSuucchh  aa  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr,,  ffoorr  ppaassssiinngg  iinn  tthhee  

rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss)),,  oonnllyy  aatt  tthhee  nneexxtt  ttwwoo  rreessppeeccttiivvee  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  hheelldd  iinn  iimmmmeeddiiaattee  ssuucccceessssiioonn  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

wwhhiicchh  hhee  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ddiidd  nnoott  

aappppeeaarr..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  BB..AA..  LLLL..BB..  ((55  YYeeaarr))  DDeeggrreeee  

mmuusstt  ppaassss  aallll  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss,,  ii..ee..  SSeemmeesstteerr  II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV,,  VVII,,  

VVIIII,,  VVIIIIII,,  IIXX  aanndd  XX  wwiitthhiinn  sseevveenn  yyeeaarrss  ooff  hhiiss  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  

ffiirrsstt  yyeeaarr  ccllaassss  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  

bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee..    

NNoottee  ::––TThhee  ccaannddiiddaattee  aaddmmiitttteedd  ttoo  BB..AA  LLLL..BB((55YYeeaarr))  CCoouurrssee  sshhaallll  

nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  sswwiittcchh  oovveerr  ttoo  aannyy  ootthheerr  ccoouurrssee,,  

ootthheerrwwiissee  hhiiss//hheerr  ccaannddiiddaattuurree  ffoorr  BB..AA  LLLL..BB  ((55YYeeaarr))  

ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd  ffoorrtthhwwiitthh..  TThhee  ccaannddiiddaattee  

aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ppuurrssuuee  aannyy  

ootthheerr  ccoouurrssee  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  

1111..11  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  

ddiidd  nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  II,,  IIIIII,,  VV,,  VVIIII,,  aanndd  IIXX  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  

sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ffrroomm  II  ttoo  IIII,,  IIIIII  ttoo  IIVV,,  VV  ttoo  VVII,,  VVIIII  ttoo  VVIIIIII  aanndd  

IIXX  ttoo  XX  SSeemmeesstteerr  rreessppeeccttiivveellyy  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  CCllaauussee  

1111..22..  
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AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  SSeemmeesstteerrss  II  aanndd  IIII  oorr  IIIIII  aanndd  IIVV  oorr  

VV      aanndd  VVII  oorr  VVIIII  aanndd  VVIIIIII,,  &&  IIXX  &&  XX  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  

IIIIII,,  VV,,  VVIIII  aanndd  IIXX  SSeemmeesstteerr,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  oonnllyy  iiff  hhee  hhaass  

ggoott  eexxeemmppttiioonn  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  mmeennttiioonneedd  bbeellooww  ::  

FFrroomm  II  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  II  &&  IIII))  
ttoo  IIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  IIIIII))  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500  %%  ppaappeerrss  ooff  
SSeemmeesstteerrss  II  &&  IIII..  

FFrroomm  IIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  IIIIII  
&&  IIVV))  ttoo  IIIIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  VV))  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500  %%  ppaappeerrss  ooff  
SSeemmeesstteerrss  II  &&  IIII,,  aanndd  aatt  lleeaasstt  5500%%  ppaappeerrss  
ooff  SSeemmeesstteerrss  IIIIII  &&  IIVV..  

FFrroomm  IIIIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  VV  &&  
VVII))    ttoo  IIVV  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  VVIIII))  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  ppaasssseedd  aallll  tthhee    ppaappeerrss  ooff  
SSeemmeesstteerrss  II  ,,  IIII,,  aanndd  aatt  lleeaasstt  5500  %%  ppaappeerrss  ooff  
sseemmeesstteerr  IIIIII  aanndd  IIVV  aanndd  5500%%  ppaappeerrss  ooff  
sseemmeesstteerrss  VV  &&  VVII..  

FFrroomm  IIVV  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  VVIIII  &&  
VVIIIIII))  ttoo  VV  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  IIXX))  

IIff      hhee//sshhee      hhaass      ppaasssseedd      aallll      tthhee    ppaappeerrss    
ooff    SSeemmeesstteerrss  II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,VV  &&  VVII  aanndd  aatt  
lleeaasstt  5500  %%  ppaappeerrss  ooff  sseemmeesstteerrss  VVIIII  &&  VVIIIIII..  

  

1111..22  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  ooff  sseemmeesstteerr  IIII,,  IIVV,,  VVII  aanndd  VVIIIIII  wwhhoo  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  

bbee  pprroommootteedd  ttoo  SSeemmeesstteerr  IIIIII,,  VV,,  VVIIII  aanndd  IIXX  rreessppeeccttiivveellyy,,  sshhaallll  

ssuubbmmiitt  aann  aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  ffoorr  pprroommoottiioonn  ttoo  

SSeemmeesstteerr  IIIIII,,  VV,,  VVIIII  aanndd  IIXX  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee((ss))  nnoottiiffiieedd  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssnn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  llaaww..  AAddmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  rreeffuusseedd  

bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg..  

1111..33  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoossee  rreessuulltt  iiss  ddeeccllaarreedd  llaattee  ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  hhiiss,,  

mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ccllaasssseess  ooff  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  sseemmeesstteerr  

pprroovviissiioonnaallllyy  aatt  tthheeiirr  oowwnn  rriisskk  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  hhiiss  

ppaassssiinngg  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn//eeaarrnniinngg  eexxeemmppttiioonn  

iinn  tthhee  rreeqquuiissiittee  nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  CCllaauusseess  1111..11..  

1122..  TThhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  iinntteerrnnsshhiipp//PPrraaccttiiccaall  TTrraaiinniinngg  ((LLeeggaall  MMeetthhooddss,,  

MMoooott  CCoouurrttss  eettcc..))  ttoo  bbee  iimmppaarrtteedd  aass  ppeerr  ssyyllllaabbuuss  ttoo  LLLL..BB..  



                                                                                                                                                                   

  

111133 

ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

LLaaww  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

1133..  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  aanndd  iissssuuee  

DDeettaaiilleedd--MMaarrkkss--CCeerrttiiffiiccaattee  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  

ddeeccllaarraattiioonn  ooff  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn..  

1144..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleettee  tthhee  FFiivvee  yyeeaarr  ccoouurrssee  

wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  BB..AA..  LLLL..BB  ((PPrrooffeessssiioonnaall))  DDeeggrreeee..  TThhee  lliisstt  ooff  

ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  oonn  tthhee  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

oobbttaaiinneedd  iinn  aallll  tthhee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  sshhaallll  bbee  aarrrraannggeedd  

aass  uunnddeerr::--  

((ii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  aallll  

tthhee  tteenn  sseemmeesstteerrss  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  ffiirrsstt  ddiivviissiioonn..  

((iiii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  iinn  

tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  aallll  tthhee  tteenn  sseemmeesstteerrss  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  

sseeccoonndd  ddiivviissiioonn..  AAllll  ootthheerrss  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  ‘‘ppaassss’’  ddeeggrreeee..  

TThhee  yyeeaarr  //sseessssiioonn  ooff  ppaassssiinngg  tthhee  BB..AA..  LLLL..BB((PPrrooffeessssiioonnaall))  sshhaallll  

bbee  tthhee  yyeeaarr//sseessssiioonn  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  cclleeaarrss  aallll  tthhee  

sseemmeesstteerrss  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  

1155..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  uunnlleessss  ssppeecciiffiieedd  ootthheerrwwiissee,,  aappppllyy  ttoo  aallll  

ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..  
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CCHHAAPPTTEERR--  XXIIII  

OORRDDIINNAANNCCEE──BBAACCHHEELLOORR  OOFF  LLAAWWSS  ((LLLL..BB))  ((PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL))                                  

((33--YYEEAARR))  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN    

  

11..11  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  tthhee  BBaacchheelloorr  ooff  

LLaawwss  ((LLLL..BB..))  ((PPrrooffeessssiioonnaall)),,  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  tthhrreeee  

aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss..  EEaacchh  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseemmeesstteerrss  ii..ee  

JJuullyy  ttoo  DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  JJuunnee..  EEaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  hhaavvee  

mmiinniimmuumm  9900  wwoorrkkiinngg  ddaayyss..  EExxaammiinnaattoonn  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt,,  TThhiirrdd  aanndd  

ffiifftthh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  

aanndd  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd,,  ffoouurrtthh  aanndd  ssiixxtthh  sseemmeesstteerr  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  

MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss..    

11..22  TThhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  oodddd  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  nneexxtt  oodddd  sseemmeesstteerr  aanndd  ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  ooff  eevveenn  

sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  FFiifftthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr  aanndd  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  

ccaannddiiddaatteess  ooff  SSiixxtthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  

nneexxtt  oodddd  sseemmeesstteerr..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  aa  BBaacchheelloorr’’ss  oorr  MMaasstteerr’’ss  DDeeggrreeee  iinn  aannyy  

ddiisscciipplliinnee  ffrroomm  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aann  eeqquuiivvaalleenntt  DDeeggrreeee  

rreeccooggnniizzeedd  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  4455  %%  mmaarrkkss  ((4400  %%  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC//SSTT))  iinn  

aaggggrreeggaattee,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  FFiirrsstt  yyeeaarr  ooff  tthhee  LLLL..BB..  33  yyeeaarr  

CCoouurrssee..  
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NNoottee::  ((ii))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  ggrraadduuaattiioonn//ppoosstt  

ggrraadduuaattiioonn  tthhrroouugghh  ooppeenn  UUnniivveerrssiittiieess  ssyysstteemm  

ddiirreeccttllyy  wwiitthhoouutt  hhaavviinngg  aannyy  bbaassiicc  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffoorr  

pprroosseeccuuttiinngg  ssuucchh  ssttuuddiieess,,  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

GGrraannttss  CCoommmmiissssiioonn  AAcctt  aanndd  RReegguullaattiioonnss  aanndd  

ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  RRuulleess  ooff  LLeeggaall  EEdduuccaattiioonn,,  22000088  aarree  

nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  LLLL..  BB..  33  yyeeaarr  

((PPrrooffeessssiioonnaall))  ccoouurrssee..    

  

      ((iiii))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  aaccqquuiirreedd  ddeeggrreeeess  ooff  BB..AA..  oorr  

MM..AA..  tthhrroouugghh  tthhee  ddiissttaannccee  oorr  eexxtteerrnnaall  mmooddee  aarree  aallssoo  

nnoott  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  LLLL..BB..  ((33  yyeeaarr))  ccoouurrssee..  

44..11    TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  sseemmeesstteerr  II//IIII//IIIIII//IIVV//VV//VVII  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aa  

ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  hhiiss  nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww  aanndd  

pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaattee((ss))  ssiiggnneedd  bbyy  hhiimm..  

((aa))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhee  

sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

((bb))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  mmiinniimmuumm  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  7700  %%  ooff  tthhee  

lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  ppaappeerr  iinncclluuddiinngg  MMoooott  CCoouurrtt  

eexxeerrcciissee//TTuuttoorriiaall//PPrraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  ppaappeerr  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr  aass  

ppeerr  sscchheemmee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ((ttoo  bbee  ccoouunntteedd  uuppttoo  tthhee  llaasstt  

ddaayy  wwhheenn  tthhee  ccllaasssseess  bbrreeaakkuupp  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattoorryy  

hhoolliiddaayyss,,  vviizz..,,  oonnee  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn))..  



  

  

111166 

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  aa  ssttuuddeenntt  ffoorr  aannyy  eexxcceeppttiioonnaall  rreeaassoonn  ffaaiillss  ttoo  

aatttteenndd  7700  %%  ooff  tthhee  ccllaasssseess  hheelldd  iinn  aannyy  ssuubbjjeecctt  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  

tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  aallllooww  tthhee  ssttuuddeenntt  ttoo  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iiff  

tthhee  ssttuuddeenntt  ccoonncceerrnneedd  aatttteennddeedd  aatt  lleeaasstt  6655  %%  ooff  tthhee  ccllaasssseess  hheelldd  

iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ccoonncceerrnneedd  aanndd  aatttteennddeedd  7700  %%  ooff  tthhee  ccllaasssseess  iinn  aallll  

tthhee  ssuubbjjeeccttss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..      

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  iiff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  aatttteennddaannccee  iiss  ddeeffiicciieenntt  oonn  

aaccccoouunntt  ooff::  

  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeeppaarrttmmeenntt  aaccttiivviittiieess,,  IInntteerr--UUnniivveerrssiittyy,,  

UUnniivveerrssiittyy  oorr                              IInntteerr--CCoolllleeggiiaattee  SSppoorrttss  

TToouurrnnaammeennttss//YYoouutthh  FFeessttiivvaallss//UUnniivveerrssiittyy  LLeevveell  DDeebbaatteess,,  

NNaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  TToouurrnnaammeennttss,,  wwiitthh  tthhee  pprreevviioouuss  

ssaannccttiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn;;  

  OORR  

  AAtttteennddaannccee  aatt  tthhee  NN..CC..CC..  CCaammppss  oorr  UUnniivveerrssiittyy  EEdduuccaattiioonnaall  

EExxccuurrssiioonnss  oorr  ootthheerr  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess,,  cceerrttiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn..  

  AAtttteennddaannccee  aatt  MMoouunnttaaiinneeeerriinngg  CCoouurrssee::  

  bbyy  NN..CC..CC..  ssttuuddeennttss;;  

  bbyy  ssttuuddeennttss  sseenntt  bbyy  tthhee  YYoouutthh  aanndd  CCuullttuurraall  AAffffaaiirrss  DDeeppaarrttmmeenntt;;  

  VVoolluunnttaarryy  ddoonnaattiioonn  ooff  bblloooodd  cceerrttiiffiieedd  bbyy  aa  GGoovveerrnnmmeenntt  DDooccttoorr  

ooff  GGaazzeetttteedd  rraannkk  oorr  UUnniivveerrssiittyy  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr..  

  AAtttteennddaannccee  aanndd//oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall,,  SSttaattee  lleevveell  

oorr  AAllll  IInnddiiaa  MMoooott  CCoouurrtt//DDeebbaattee  ccoommppeettiittiioonnss  aanndd  aatttteennddaannccee  aatt  

tthhee  eexxtteennssiioonn  lleeccttuurree  ((ss))  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  LLaaww  DDeeppaarrttmmeenntt..  
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  CCrreeddiitt  mmaayy  bbee  ggiivveenn  ffoorr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  oonn  wwhhiicchh  lleeccttuurreess  

wweerree  ddeelliivveerreedd  oorr  sseessssiioonnaall  oorr  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk  ddoonnee  dduurriinngg  tthhiiss  

ppeerriioodd  ooff  aatttteennddaannccee  oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aaffoorreessaaiidd,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  

ttoottaall  ppeerriioodd  ooff  aabbsseennccee  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  99  ddaayyss  iinn  aa  sseemmeesstteerr  aanndd  

tthhaatt  ffoorr  ((iivv))  aabboovvee  iitt  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  22  ddaayyss..    

  

EExxppllaannaattiioonn::  

  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ccoouunnttiinngg  ooff  tthhee  llaasstt  ddaattee,,  wwhheenn  tthhee  ccllaasssseess  

sshhaallll  bbrreeaakkuupp  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattoorryy  hhoolliiddaayyss,,  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  wwiillll  aappppllyy  ttoo  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aallll  ppaarrttss  aanndd  ccllaasssseess  ffoorr  aallll  ppaarrttss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  

pprreeppaarraattoorryy  hhoolliiddaayyss  ffrroomm  tthhee  ssaammee  ddaattee  ii..ee..,,  77  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  

bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ffiirrsstt  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aannyy  ppaarrtt  

ccoommmmeenncceess..        

44..22  AA  ccaannddiiddaattee  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww  oorr  aann  eexx--
ssttuuddeenntt  sshhaallll  ssuubbmmiitt  hhiiss  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  
eexxaammiinnaattiioonn  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  llaasstt  ddaattee  ooff  sseennddiinngg  
tthhee  ffoorrmmss  aass  ppeerr  tthhee  sscchheedduullee,,  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  
rreeqquuiissiittee  cceerrttiiffiiccaatteess  dduullyy  ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  
tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  TTeeaacchhiinngg  SSttaaffff  nnoommiinnaatteedd  
bbyy  hhiimm..    

  

55..    TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  ppaarrtt  sshhaallll  bbee  ssuucchh  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  

66..    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonnss  iinn  tthhee  ccllaassss  rroooomm  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh..  

TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii..  HHoowweevveerr,,  

tthhee  qquueessttiioonn  ppaappeerrss  wwiillll  bbee  sseett  iinn  EEnngglliisshh  oonnllyy....    
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77    CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SScchheemmee  ooff  

EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  SSyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll,,   

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  SSyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  

SSuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ssaammee  aass  wwaass  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  

rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  llaasstt  eexxaammiinnaattiioonn..  

88    TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  iinn  eeaacchh  ppaappeerr  ooff  

sseemmeesstteerr--II,,  IIII,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV  aanndd  VVII  sshhaallll  bbee  4455%%  iinn  WWrriitttteenn  aanndd  

PPrraaccttiiccaall  ppaappeerrss  sseeppaarraatteellyy..  

99    EEaacchh  WWrriitttteenn  ppaappeerr  ffoorr  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  

sshhaallll  bbee  sseett  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  aannsswweerr  bbooookkss  sshhaallll  bbee  ddoonnee  aass  

ppeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  rruulleess..  

1100..    AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aa  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  

eexxeemmpptteedd  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  PPaappeerr((ss))  //PPrraaccttiiccaall  wwoorrkk((  PPrroojjeecctt  

rreeppoorrtt,,  SSeemmiinnaarr//MMoooott  CCoouurrtt  eettcc..))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  hhaavvee  

oobbttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  4455%%  mmaarrkkss..  SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  

ttoo  aappppeeaarr,,  ffoorr  ppaassssiinngg  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss)),,  oonnllyy  aatt  tthhee  nneexxtt  

ttwwoo  rreessppeeccttiivvee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  hheelldd  iinn  iimmmmeeddiiaattee  

ssuucccceessssiioonn  ttoo  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  aappppeeaarreedd  aanndd  

ffaaiilleedd,,  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  LLLL..BB..((PPrrooffeessssiioonnaall))  DDeeggrreeee  

mmuusstt  ppaassss  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn((aallll  ssiixx  sseemmeesstteerrss))  wwiitthhiinn  ffiivvee  

yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  LLLL..BB..  ((PPrrooffeessssiioonnaall))  FFiirrsstt  
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SSeemmeesstteerr  CCllaassss,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  

ffoorr  tthhee  ccoouurrssee..    

NNoottee::  TThhee  ccaannddiiddaattee  aaddmmiitttteedd  ttoo  LL..LL..BB((33yyeeaarrss))  ccoouurrssee  sshhaallll  nnoott  

bbee  aalllloowweedd  ttoo  sswwiittcchh  oovveerr  ttoo  aannyy  ootthheerr  ccoouurrssee,,  ootthheerrwwiissee  hhiiss//hheerr  

ccaannddiiddaattuurree  ffoorr  LLLL..BB  ((33yyeeaarrss))  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd  

ffoorrtthhwwiitthh..  TThhee  ccaannddiiddaattee  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  nnoott  bbee  

aalllloowweedd  ttoo  ppuurrssuuee  aannyy  ootthheerr  ccoouurrssee  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  

1111..11    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  

bbuutt  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  II,,  IIIIII,,  VV  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  

pprroommootteedd  ffrroomm  II  ttoo  IIII,,  IIIIII  ttoo  IIVV,,  VV  ttoo  VVII  SSeemmeesstteerr  rreessppeeccttiivveellyy  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ccllaauussee  1111..22  bbeellooww..  

1111..22    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  iinn  SSeemmeesstteerrss  II  aanndd  IIII  oorr  IIIIII  

aanndd  IIVV  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  IIIIII  aanndd  VV  SSeemmeesstteerr,,  aass    tthhee  ccaassee  

mmaayy,,  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  hhaass  ggoott  eexxeemmppttiioonn  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  mmeennttiioonneedd  

bbeellooww::  

FFrroomm  LLLL..BB..  PPaarrtt  II  ((SSeemmeesstteerr  

II  &&  IIII))  ttoo  IIII  ((SSeemmeesstteerr  IIIIII))    

  IIff  hhee//sshhee  hhaass  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500%%    

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  II  &&  IIII  

FFrroomm  IIII    yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  IIIIII  &&  

IIVV))  ttoo  IIIIII  ((SSeemmeesstteerr  VV))  

  IIff  hhee//sshhee  hhaass  cclleeaarreedd  aallll  tthhee  

ppaappeerrss  ooff  II  &&  IIII  SSeemmeesstteerr  aanndd  aatt  

lleeaasstt  5500%%  PPaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  IIIIII  

&&  IIVV..  

  

1111..33      EEvveerryy  ssttuuddeenntt  ooff  sseemmeesstteerr  IIII  aanndd  IIVV  wwhhoo  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  

pprroommootteedd  ttoo  SSeemmeesstteerr  IIIIII  aanndd  VV  rreessppeeccttiivveellyy,,  sshhaallll  ssuubbmmiitt  aann  

aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  ffoorr  ffrreesshh  aaddmmiissssiioonn  ttoo  

SSeemmeesstteerr  IIIIII  aanndd  VV  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee((ss))  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  
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CChhaaiirrppeerrssoonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww..  AAddmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  rreeffuusseedd  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ffoorr  rreeaassoonnss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  iinn  wwrriittiinngg..  

1111..44    TThhee  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoossee  rreessuulltt  iiss  ddeeccllaarreedd  llaattee  ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  hhiiss,,  

mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ccllaasssseess  ooff  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  sseemmeesstteerr  

pprroovviissiioonnaallllyy  aatt  hhiiss  oowwnn  rriisskk  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  hhiiss  

ppaassssiinngg  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn//eeaarrnniinngg  eexxeemmppttiioonn  

iinn  tthhee  rreeqquuiissiittee  nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrss  aass  pprroovviiddeedd  ccllaauussee  1111..22..  

1122..  TThhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  iinntteerrnnsshhiipp//PPrraaccttiiccaall  TTrraaiinniinngg  ((LLeeggaall  MMeetthhooddss,,  

MMoooott  CCoouurrttss  eettcc..))  ttoo  bbee  iimmppaarrtteedd  aass  ppeerr  ssyyllllaabbuuss  ttoo  LLLL..BB..  

ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

LLaaww  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

1133..  TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  aanndd  iissssuuee  

DDeettaaiilleedd--MMaarrkkss--CCeerrttiiffiiccaattee  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  

ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessuulltt  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn..  

1144..    SSuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  uunnddeerr::--  

((aa))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  

LLLL..BB..  11sstt  sseemmeesstteerr  ttoo  LLLL..BB..  66tthh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  

bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  

((bb))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  

mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  LLLL..BB..  11sstt  sseemmeesstteerr  ttoo  LLLL..BB..  66tthh  

sseemmeesstteerr  ((pprrooffeessssiioonnaall))  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  iinn  tthhee  

sseeccoonndd  ddiivviissiioonn..  AAllll  ootthheerrss  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  ‘‘ppaassss’’  ddeeggrreeee..    

1155..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee,,  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee,,  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  
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OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  uunnlleessss  ssppeecciiffiieedd  ootthheerrwwiissee,,  aappppllyy  ttoo  aallll  

tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..    

1166..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aallrreeaaddyy  ppaasssseedd  tthhee  LLLL..BB..  eexxaammiinnaattiioonn  ffrroomm  

tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  mmaayy  aappppeeaarr  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ootthheerr  aaddddiittiioonnaall  

ssuubbjjeeccttss  aatt  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthhoouutt  aatttteennddiinngg  aa  

rreegguullaarr  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy..    TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  sshhaallll  bbee  ssuucchh  aass  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    AA  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppaassss,,  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  oobbttaaiinn  aatt  lleeaasstt  5500  

%%  mmaarrkkss  iinn  eeaacchh  ppaappeerr  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt..    
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CCHHAAPPTTEERR--  XXIIIIII  

OORRDDIINNAANNCCEE——BBAACCHHEELLOORR  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN  ((BB..EEdd..))  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

11..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeggrreeee  ooff  

BBaacchheelloorr  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((BB..EEdd..))  sshhaallll  bbee  oonnee  yyeeaarr..  

TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  hheelldd  oonnccee  aa  yyeeaarr  oorrddiinnaarriillyy  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  AA  ssuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  

ccoommppaarrttmmeenntt  ccaannddiiddaatteess  oonnllyy  sshhaallll  bbee  hheelldd  oorrddiinnaarriillyy  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    TThhee  ddaattee  ffiixxeedd  uunnddeerr  tthhiiss  CCllaauussee  

sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//rreeccooggnniisseedd  ccoolllleeggeess..  

22..    TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..        TThhee  mmiinniimmuumm  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  CCoouurrssee  sshhaallll  bbee  
aass    uunnddeerr  ::--    

CCaannddiiddaatteess  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss((mmiinniimmuumm  ppaassss  mmaarrkkss  ffoorr  

SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess  aanndd  4455%%  mmaarrkkss  ffoorr  ttoottaallllyy  bblliinndd  ccaannddiiddaatteess))  

eeiitthheerr  iinn  tthhee  BBaacchheelloorr  DDeeggrreeee  aanndd//oorr  iinn  tthhee  MMaasstteerr’’ss  DDeeggrreeee  ooff  

tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo  aarree  

eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  pprrooggrraammmmee..  

NNoottee::    ((11))      IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  eelliiggiibbiilliittyy,,  ffrraaccttiioonn  ooff  00..55  oorr  mmoorree  iinn  

ppeerrcceennttaaggee  ooff  mmaarrkkss  sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  11..  FFrraaccttiioonn  lleessss  

tthhaann  00..55  sshhaallll  bbee  iiggnnoorreedd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  

hhaass  oobbttaaiinneedd  4499..55%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  iinn  GGrraadduuaattiioonn  sshhaallll  

bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn,,  wwhheerreeaass  aa  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaass  
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oobbttaaiinneedd  lleessss  tthhaann  4499..55  ((ssaayy  4499..4499%%))  mmaarrkkss  sshhaallll  nnoott  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  BB..EEdd..  CCoouurrssee..    

((22))  IInn  ccaassee  aa  ccaannddiiddaattee  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  MMaasstteerr''ss  DDeeggrreeee  

EExxaammiinnaattiioonn  aallssoo  aalloonnggwwiitthh  BBaacchheelloorr''ss  DDeeggrreeee,,  tthhee  

hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  ooff  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  aannyy  ooff  tthhee  ttwwoo  

wwiillll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwhhiillee  pprreeppaarriinngg  tthhee  

mmeerriitt..  

44..  NNoo  oonnee  wwhhoo  iiss  iinn  eemmppllooyymmeenntt  ((wwhhoollee--ttiimmee,,  ppaarrtt--ttiimmee,,  oorr  

hhoonnoorraarryy  sseerrvviiccee))  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  jjooiinn  BB..EEdd..  CCoouurrssee  wwiitthhoouutt  

ttaakkiinngg  lleeaavvee  ffrroomm  hhiiss//hheerr  iinnssttiittuuttiioonn//ooffffiiccee  eettcc..  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  SSeessssiioonn  ttoo  tthhee  ccoonncclluussiioonn  ooff  

hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  PPrraaccttiiccaall  SSkkiillll  iinn  TTeeaacchhiinngg..  

55..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ppoosssseesssseess  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  CCllaauussee  33,,  

hhaass  bbeeeenn  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  rreeccooggnniisseedd  ffoorr  

tthhee  CCoouurrssee  ooff  BB..EEdd..  DDeeggrreeee  dduurriinngg  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  pprreecceeddiinngg  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  aanndd  pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess,,  ssiiggnneedd  

bbyy  tthhee  CChhaarriippeerrssoonn//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee,,  sshhaallll  bbee  

eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ::––  

((ii))  ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

((iiii))  ooff  hhaavviinngg  uunnddeerrggoonnee  tthhee  CCoouurrssee  ooff  TTrraaiinniinngg  ffoorr  tthhee  

DDeeggrreeee  ooff  BBaacchheelloorr  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aatt  

aa  CCoolllleeggee  rreeccooggnniisseedd  ffoorr  tthhiiss  eexxaammiinnaattiioonn;;  

((iiiiii))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  ffuullll  ccoouurrssee  ooff  

lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ssuubbjjeecctt,,  TTuuttoorriiaallss  aanndd  PPrraaccttiiccaallss  

sseeppaarraatteellyy;;  

((iivv))  ooff  hhaavviinngg  ssuubbmmiitttteedd  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  SScchhooooll  PPllaanntt;;  
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((vv))  ooff  hhaavviinngg  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  ::  ((aa))  TTuuttoorriiaallss  ((bb))  SSeemmiinnaarrss                        

((cc))  GGaammeess  aanndd  SSppoorrttss  ((dd))  CCoommmmuunniittyy  lliivviinngg;;    aanndd  

    ((vvii))  ooff  hhaavviinngg  oobbttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  2255%%  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  

aallll  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ttoo  bbee  ccaallccuullaatteedd  iinn  tthhee  ccoommbbiinneedd  rreessuulltt  ooff  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ::––  

((11))  tthhee  HHoouussee  EExxaammiinnaattiioonn  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  JJaannuuaarryy//  

FFeebbrruuaarryy  iinn  eeaacchh  TThheeoorryy  ppaappeerr  aanndd  PPrraaccttiiccaall    

sseeppaarraatteellyy;;  

((22))  ttwwoo  CCllaassss--tteessttss  ttoo  bbee  hheelldd  iinn  OOccttoobbeerr  ttoo  DDeecceemmbbeerr——

4400  mmaarrkkss  iinn  eeaacchh  TThheeoorryy  PPaappeerr;;  

((33))  ttwwoo  DDiissccuussssiioonn  LLeessssoonnss  ttoo  bbee  ddeelliivveerreedd  bbyy  tthhee  

ssttuuddeennttss  iinn  tteeaacchhiinngg  ssuubbjjeeccttss  ——110000  mmaarrkkss  eeaacchh..  

OORR  

    oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  FFiivvee  AAssssiiggnnmmeennttss  ooff  2200  mmaarrkkss  eeaacchh  iinn  

eeaacchh  ppaappeerr  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

66..  AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee  bbuutt  ddooeess  nnoott  

aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  hhaass  ffaaiilleedd,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  

ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  

ccoonncceerrnneedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhrreeee  

ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss  wwiitthhoouutt  aatttteennddiinngg  aa  ffrreesshh  ccoouurrssee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn..    

HHee//sshhee  sshhaallll  ppaayy  aa  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  uunnaabbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  AAnnnnuuaall  

EExxaammiinnaattiioonn  dduuee  ttoo  sshhoorrttaaggee  iinn  aatttteennddaannccee  aanndd  hhaass  ccoommpplliieedd  

wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  CCllaauussee  55  ((vvii))  ccaann  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  
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tthhee  ffoolllloowwiinngg  yyeeaarrss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffuullffiilllliinngg  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  

aatttteennddaannccee..  

77..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

ssuucchh  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  

88..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  hheelldd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SScchheemmee  ooff  

EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  SSyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll,,   

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SScchheemmee  aanndd  

SSyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  

aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  SScchheemmee  aanndd  

SSyyllllaabbuuss  ffoorr  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  CCoommppaarrttmmeenntt  EExxaammiinnaattiioonn  ttoo  

bbee  hheelldd  iinn  SSeepptteemmbbeerr  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  aass  wwaass  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  

rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  llaasstt  AAnnnnuuaall  EExxaammiinnaattiioonn..  

99..    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr  ::––    

((aa))  TThhee  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  sshhaallll  bbee  sseett  bbootthh  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  HHiinnddii  

eexxcceepptt  ffoorr  llaanngguuaaggeess  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiillll  bbee  sseett  aass  uunnddeerr  ::––  

((ii))  FFoorr  SSaannsskkrriitt                              HHiinnddii..  

((iiii))  FFoorr  HHiinnddii,,  PPaannjjaabbii    HHiinnddii,,  PPaannjjaabbii  aanndd  UUrrdduu  

    aanndd  UUrrdduu                                  rreessppeeccttiivveellyy..  
((iiiiii))  EEnngglliisshh          EEnngglliisshh..  

  
((bb))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  wwrriittee  tthheeiirr  aannsswweerrss  ::––  

((ii))  iinn  EEnngglliisshh  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  EEnngglliisshh;;  

((iiii))  iinn  EEnngglliisshh,,  HHiinnddii,,  PPaannjjaabbii  oorr  UUrrdduu  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ootthheerr  

ssuubbjjeeccttss..  



  

  

112266 

1100..  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

sshhaallll  bbee  3333%%  iinn  eeaacchh  ssuubbjjeecctt  ((WWrriitttteenn  aanndd  PPrraaccttiiccaall  sseeppaarraatteellyy))  

aanndd  4400%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee..  

1111..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  ssuubbjjeecctt  oonnllyy  oobbttaaiinniinngg  nnoott  lleessss  

tthhaann  4400%%  mmaarrkkss  iinn  tthhee  ttoottaall  ooff  tthhee  ppaappeerrss  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  

ppaasssseedd,,  mmaayy  bbee  aaddmmiitttteedd  ttoo  aa  SSuupppplleemmeennttaarryy  EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  aatt  

tthhee  nneexxtt  AAnnnnuuaall  EExxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhaatt  ssuubbjjeecctt  aanndd  iiff  hhee//sshhee  ppaasssseess  

iinn  iitt,,  hhee//sshhee  sshhaallll,,  iiff  hhee//sshhee  hhaass  aallssoo  oobbttaaiinneedd  tthhee  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

pprreessccrriibbeedd  iinn  CCllaauussee  1111  aabboovvee,,  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn..    IIff  hhee//sshhee  ffaaiillss  ttoo  ddoo  ssoo,,  oorr  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  bbootthh  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss,,  hhee//sshhee  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aallll  tthhee  ssuubbjjeeccttss  

ddee  nnoovvoo..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  mmaayy  eexxtteenndd  tthhiiss  ppeerriioodd  iinn  tthhee  

ccaassee  ooff  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  rreegguullaarr  AArrmmeedd  FFoorrcceess,,  wwhhoo  iiss  uunnaabbllee,,  

oowwiinngg  ttoo  ddeeffeennccee  eexxiiggeenncciieess,,  ttoo  aavvaaiill  hhiimmsseellff  ooff  aa  cchhaannccee  wwiitthhiinn  

tthhiiss  ttiimmee..  

1122..  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee,,  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  

tthhee  rreessuulltt  aanndd  iissssuuee  DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCeerrttiiffiiccaatteess..  

1133..    SSuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  uunnddeerr  ::––  

((aa))  6600%%  mmaarrkkss  aanndd  aabboovvee                                        ....  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  

((bb))  5500%%  mmaarrkkss  aanndd  aabboovvee  bbuutt    bbeellooww  6600%%  mmaarrkkss......  SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..  

((cc))  BBeellooww  5500%%  mmaarrkkss                                                ......  TThhiirrdd  DDiivviissiioonn..  

1144..  EEaacchh  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  aa  DDeeggrreeee  ssttaattiinngg  tthhee  

ddiivviissiioonn  oobbttaaiinneedd..  

1155..    AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  aallrreeaaddyy  ppaasssseedd  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddeeggrreeee  

ooff  BBaacchheelloorr  ooff  TTeeaacchhiinngg  oorr  BBaacchheelloorr  ooff  EEdduuccaattiioonn  ((SSppeecciiaall  

EEdduuccaattiioonn))  oorr  BBaacchheelloorr  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  mmaayy  ooffffeerr,,  aass  aann  aaddddiittiioonnaall  
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ssuubbjjeecctt,,  aannyy  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss  oorr  aa  ccrraafftt,,  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  iinn  wwhhiicchh  

hhee//sshhee  hhaass  aallrreeaaddyy  ppaasssseedd..    HHee//SShhee  mmaayy  bbee  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  oonn  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  

aanndd  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  aaddmmiissssiioonn  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..    

  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ::  ––  

((ii))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  tteeaacchhiinngg  ssuubbjjeecctt,,  hhee//sshhee  mmuusstt  hhaavvee  aallrreeaaddyy  

ppaasssseedd  tthhee  ddeeggrreeee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhaatt  ssuubbjjeecctt;;  

((iiii))  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  WWrriitttteenn  PPaappeerr  ooff  tthhee  TTeeaacchhiinngg  ssuubbjjeecctt,,  

tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  uunnddeerrggoo  aa  pprraaccttiiccaall  tteesstt  iinn  tthhee  TTeeaacchhiinngg  

ooff  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ssuubbjjeecctt  ttaakkeenn  bbyy  hhiimm//hheerr;;  

((iiiiii))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  CCrraafftt  hhee//sshhee  sshhaallll  jjooiinn  rreeccooggnniisseedd  ccoolllleeggee  

ffoorr  ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  CCrraafftt  ffoorr  oonnee  tteerrmm..  

              ((iivv))    SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeggiisstteerr  tthheemmsseellvveess  

wwiitthh  aannyy  BB..EEdd..  CCoolllleeggee  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  bbyy  ppaayyiinngg  aa  ffeeee  

ooff  RRss..220000//--  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  CCoolllleeggee//IInnssttiittuuttiioonn  bbyy                                      

3311sstt  OOccttoobbeerr  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  sseessssiioonn..  

16. The minimum number of marks required to pass in the 
additional subject shall be 40 per cent. 
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CCHHAAPPTTEERR--  XXIIVV  

OORRDDIINNAANNCCEE  ——  BBAACCHHEELLOORR  IINN  PPHHYYSSIICCAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN        
((BB..PP..EEdd..))  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

11..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  CCoouurrssee  ffoorr  tthhee  BBaacchheelloorr  iinn  PPhhyyssiiccaall  

EEdduuccaattiioonn  ((BB..PP..EEdd..))  sshhaallll  bbee  oonnee  yyeeaarr,,  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  

sseemmeesstteerrss  ii..ee  JJuullyy  ttoo  DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  JJuunnee..  EEaacchh  

sseemmeesstteerr  sshhaallll    hhaavvee  mmiinniimmuumm  9900  tteeaacchhiinngg  ddaayyss..  

22..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  11sstt  sseemmeesstteerr  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  22nndd  sseemmeesstteerr  iinn  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  

ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaallss  ooff  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggeess  

ccoonncceerrnneedd..  

FFoorr  rree--aappppeeaarr  ccaannddiiddaatteess  ooff  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  aa  SSuupppplleemmeennttaarryy  

EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  aalloonnggwwiitthh  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  aanndd  ffoorr  

ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  ooff  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  iitt  wwiillll  bbee  hheelldd  iinn  DDeecceemmbbeerr  

oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss..  

33..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

44..      AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ppoosssseesssseess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  sshhaallll  bbee  

eelliiggiibbllee    ttoo  jjooiinn  tthhee    ccoouurrssee  ::  

  GGrraadduuaattee  iinn  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn,,  ii..ee..  BB..PP..EE  ooff  tthhrreeee  yyeeaarr  

dduurraattiioonn  wwiitthh  mmiinniimmuumm  5500%%  mmaarrkkss..  OORR  
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  BB..AA  wwiitthh  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  aass  oonn  ooff  tthhee  SSuubbjjeeccttss  wwiitthh  

mmiinniimmuumm  4455%%  mmaarrkkss..  OORR  

  GGrraadduuaattee  wwiitthh  mmiinniimmuumm  4455%%  mmaarrkkss  hhaavviinngg  rreepprreesseenntteedd  

SSttaattee//UUnniivveerrssiittyy  iinn  ssppoorrttss//ggaammeess  aatt  nnaattiioonnaall//iinntteerr--

ssttaattee//iinntteerr--uunniivveerrssiittyy  ttoouurrnnaammeennttss..  OORR  

  GGrraadduuaattee  wwiitthh  mmiinniimmuumm  4455%%  mmaarrkkss  hhaavvee  sseeccuurreedd  11sstt,,  22nndd  

oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  iinn  iinntteerr--ccoolllleeggeeiiaattee  ssppoorrttss  ttoouurrnnaammeennttss  

//ppoosssseessssiinngg  NNCCCC  ‘‘CC’’  cceerrttiiffiiccaattee  oorr  hhaavviinngg  ppaasssseedd  bbaassiicc  

ccoouurrssee  iinn  aaddvveennttuurree  ssppoorrttss..    OORR  

  GGrraadduuaattee  wwiitthh  mmiinniimmuumm  4455%%  mmaarrss  wwiitthh  mmiinniimmuumm  oonnee  

yyeeaarr  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammmmee  iinn  SSppoorrttss  SScciieennccee,,  SSppoorrttss  

MMaannaaggeemmeenntt,,  SSppoorrttss  CCooaacchhiinngg,,  YYooggaa,,  OOllyymmppiicc  

EEdduuccaattiioonn,,  SSppoorrttss  JJoouunnaalliissmm//CC..PP..EEdd..  

TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ssppoorrttss  wweeiigghhttaaggee  aass  ggiivveenn  iinn  

AAppppeennddiixx--II..  

In addition to fulfilling the above conditions, the candidates are  

required to qualify the Physical Efficiency Test (PET) (Canadian 

Test). The guidelines for the test  will be decieded by the 

Chairperson, Department of Physical Education.    

NNoottee::    

11..  TThhee  mmiinniimmuumm  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonn  ccaann  bbee  rreellaaxxeedd  bbyy  55%%  iinn  

ccaassee  ooff  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess..    

2. A candidate who is placed under compartment in the 
qualifying examination shall not be eligible to join B.P.Ed. 
course. 
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55..    AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  ppoosssseesssseess  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  CCllaauussee  44  

aabboovvee,,  hhaass  bbeeeenn  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//rreeccooggnniisseedd  

CCoolllleeggee  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee  iinn  BB..PP..EEdd..  dduurriinngg  tthhee  sseemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  aanndd  pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ssiiggnneedd    

bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  CCoolllleeggee  

ccoonncceerrnneedd  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  ::––  

        ((aa))      ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

((bb))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  lleeccttuurreess    aanndd  

ttuuttoorriiaallss  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ppaappeerr  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  

66..    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee,,  bbuutt  ddooeess  

nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  hhaass  ffaaiilleedd,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  

ooff  CChhaaiirrppeerrssoonn  //  PPrriinncciippaall  ccoonncceerrnneedd    ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  cchhaanncceess  ttoo  

aappppeeaarr  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss)),,  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  ffaaiilleedd,,  aass  aann  

eexx--ssttuuddeenntt,,  oonn  ppaayymmeenntt  oonn  eeaacchh  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  

pprreessccrriibbeedd  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  TThhiiss  iiss  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccllaauussee  99  bbeellooww..  

  WWhhiillee  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn((ss)),,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  aanndd  //  oorr  pprraaccttiiccaall((ss))  

iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  aattlleeaasstt  4455%%  mmaarrkkss..  

77..  IInn  ccaassee  aa  ccaannddiiddaattee  iiss  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  oonn  

aaccccoouunntt  ooff  sshhoorrttaaggee  ooff  lleeccttuurreess  eettcc..,,  hhee//sshhee  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  

pprroovviissiioonnaall  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  sseessssiioonn  ttoo  ccoommpplleettee  hhiiss//hheerr  

sshhoorrttaaggee  ooff  lleeccttuurreess..  TThhiiss  iiss  hhoowweevveerr  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccllaauussee  99  bbeellooww..  
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  SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ppaayy  tthhee  ffeeee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

ffoorr  tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd..  

88..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  ppaassss  tthhee  BB..PP..  EEdd..  EExxaammiinnaattiioonn  wwiitthh  iinn  aa  

ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  yyeeaarr  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee..  

99..    TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

ssuucchh  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  

1100..    EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    

1111..  MMaarrrriieedd  ffeemmaallee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  

tthhee  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  tthhee  CC..MM..OO  aatt  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr  ii..ee  iinn  JJuullyy  aanndd  iinn  JJaannuuaarryy  tthhaatt  sshhee  iiss  

nnoott  iinn  aa  ffaammiillyy  wwaayy,,  aalloonngg  wwiitthh  aann  uunnddeerrttaakkiinngg  tthhaatt  iiff  aatt  llaatteerr  

ssttaaggeedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess,,  iitt  iiss  ffoouunndd  tthhaatt  sshhee  iiss  iinn  aa  

ffaammiillyy  wwaayy,,  hheerr  aaddmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd  iippssoo  ffaacctt,,  aanndd  aallll  

dduueess  ppaaiidd  bbyy  hheerr  sshhaallll  bbee  ffoorrffeeiitteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

1122..  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh  aanndd  HHiinnddii..  

1133..      TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr  ::––  

  ((aa))    TThhee  qquueessttiioonn  ppaappeerrss  sshhaallll  bbee  sseett  bbootthh  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  

  HHiinnddii;;  

  ((bb))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  wwrriittee  tthheeiirr  aannsswweerrss  iinn  HHiinnddii  oorr  

EEnngglliisshh..  
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1144..    TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

sshhaallll  bbee  4400%%  iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr,,  4455%%  iinn  eeaacchh  pprraaccttiiccaall  aanndd  

4455%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee..  

1155..    AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee    

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  iissssuuee  tthhee  DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCeerrttiiffiiccaatteess..  

1166..    TThhee  lliisstt  ooff  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  tthhrreeee  

ddiivviissiioonnss  aass  uunnddeerr,,  aanndd  tthhee  ddiivviissiioonn  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  

wwiillll  bbee  ssttaatteedd  iinn  hhiiss//hheerr  DDeeggrreeee  ::--  

((aa))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  ......FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  

((bb))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  mmoorree  bbuutt  

lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss    

......SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..  

((cc))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  4455%%  oorr  mmoorree  bbuutt  

lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss    

......TThhiirrdd  DDiivviissiioonn..  

((dd))  TThhee  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaassss  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  

aanndd  wwiitthh  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  7755%%  

oorr  mmoorree  mmaarrkkss  iinn  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  

ppaasssseedd  wwiitthh  ‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’..  

  

1177..  AA  ccaannddiiddaattee  mmaayy  aappppeeaarr  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  iinn  oonnee  

oorr  mmoorree  tthheeoorryy  ppaappeerr((ss)),,  oonnccee  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  

ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  ppaassssiinngg  tthhee  BB..PP..EEdd..  eexxaammiinnaattiioonn..    

TThhee  rreessuulltt  ooff  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  

iimmpprroovveess  hhiiss//hheerr  ssccoorree  ooff  mmaarrkkss  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  mmaarrkkss  

oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  rree--aappppeeaarreedd  

aanndd  tthhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  eeaarrlliieerr  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  
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ppaappeerr((ss))..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  iimmpprroovveedd  sshhaallll  bbee  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ddeettaaiilleedd  mmaarrkkss  ccaarrdd..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhaatt  

eexxaammiinnaattiioonn,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

aanndd  tthhaatt  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ppaayy  ffuullll  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  

pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
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AAPPPPEENNDDIIXX--II  

SSPPOORRTTSS  WWEEIIGGHHTTAAGGEESS  

    

NNoottee::  ((11))  HHiigghheesstt    SSppoorrttss  wweeiigghhttaaggee--  oonn  oonnee  ccoouunntt  wwiillll  bbee  ggiivveenn..  

((22))  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  bbee  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  aatt  NNaattiioonnaall  

lleevveell..  

((33))  NNaattiioonnaall  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  bbee  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  SSttaattee  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaatteeiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  

((44))  SSiimmiillaarrllyy  SSttaattee  lleevveell  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  

DDiissttrriicctt  PPoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaatteess..  

((55))    AA  sseeaatt  ooff  oouuttssttaannddiinngg  ssppoorrttss  ppeerrssoonn  wwiillll  oonnllyy  bbee  ggiivveenn  ttoo  

ccaannddiiddaattee  wwhhoo  wwoonn  ppoossiittiioonn  aatt  aa  ttoouurrnnaammeenntt  ooff  aabboovvee  1199  

yyeeaarrss  ooff  aaggee..  

((66))  NNoo  wweeiigghhaaggee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ffoorr  rruurraall  ffeessttiivvaallss//ooppeenn  mmeemmoorriiaall  

ttoouurrnnaammeennttss//iinnvviittaattiioonn  mmeeeettss//wwoommeenn  ffeessttiivvaallss  eettcc..  

  TThhee  ggaammeess  iinncclluuddeedd  iinn  lliisstt  ooff  AAIIUU  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  

wweeiigghhttaaggee..  TThhee  cceerrttiiffiiccaattee  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iiff  tthhee  ssaammee  bbeeaarrss  

aa))  11sstt,,  22nndd,,  oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  WWoorrlldd  

//AAssiiaann//SSAAFF//CCoommmmoonn  WWeeaalltthh//CChhaammppiioonnsshhiipp..  

2255  mmaarrkkss  

bb))  PPaarrttiicciippaattiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  ttoouurrnnaammeennttss  mmeennttiioonneedd  

aabboovvee  aatt  ((aa))..  

1188  mmaarrkkss  

cc))  11sstt,,  22nndd  oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  aatt  SSeenniioorr  //  JJuunniioorr  NNaattiinnaall  

CChhaammppiioonnsshhiipp  //  NNaattiioonnaall  GGaammeess  //  IInntteerr  vvaarrssiittyy  

ttoouurrnnaammeennttss..    

1155//1122//1100  mmaarrkkss  

dd))  11sstt,,  22nndd  oorr  33rrdd  ppllaaccee  iinn  nnaattiioonnaall  ((SSrr..//JJuunniioorr))  ZZoonnaall  

ttoouurrnnaammeennttss..  

88//77//66  mmaarrkkss  

ee))    PPllaayyeedd  ffoorr  ccoommbbiinneedd  UUnniivveerrssiittiieess..  55  mmaarrkkss  

ff))  PPaarrttiicciippaattiioonn  aatt  SSrr..//JJuunniioorr  NNaattiioonnaall  ttoouurrnnaammeennttss  44  mmaarrkkss  
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ggrraaddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreessppeeccttiivvee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeennttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ggaammee  

//ssppoorrttss  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  ccaalliimmss  ssppoorrttss  wweeiigghhttaaggee  aanndd  eelliiggiibbiilliittyy..  IInn  

ccaassee  aannyy  ssttaattee  ddooeess  nnoott  iissssuuee  ggrraaddaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  

hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ttoo  tthhaatt  eeffffeecctt  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  ssppoorrttss  ooff  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  ssttaattee..  TThhee  DDiissttrriicctt  SSppoorrttss  OOffffiicceerr//HHeeaadd  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  

sshhaallll  ccoouunntteerrssiiggnn  tthheessee  cceerrttiiffiiccaatteess..  TThhee  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  HHaayyaannaa  

UUnniivveerrssiittiieess  wwiillll  bbee  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSppoorrttss  CCoouunncciill,,  ooff  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  UUnniivveerrssiittiieess,,  hheennccee  tthheeyy  ddoo  nnoott  nneeeedd  ggrraaddaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  

  

AA  ggrraadduuaattee  wwhhoo  hhaass  ppaarrttiicciippaatteedd  oorr  wwoonn  ppoossiittiioonnss  aatt  aa,,bb,,cc,,dd,,  ee  aanndd  ff  mmuusstt  

hhaavvee  ppllaayyeedd  ffoorr  hhiiss  uunniivveerrssiittyy  aatt  iinntteerr  uunniivveerrssiittyy  ttoouurrnnaammeennttss  eexxcceepptt  iinn  

tthhee  ccaassee  tthhaatt  hhee//sshhee  ddiidd  hhiiss//hheerr  ggrraaddaattiioonn  tthhrroouugghh  ddiissttaannccee  eedduuccaattiioonn..  
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CCHHAAPPTTEERR  ––  XXVV  

  

OORRDDIINNAANNCCEE––    MMAASSTTEERR  OOFF  PPHHYYSSIICCAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN  ((MM..PP..EEdd..))    

EEXXAAMMIINNAATTIIOONN        

  

11..11  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  aawwaarrdd  ooff  MMaasstteerr  ooff  

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn  ((MM..PP..EEdd..))  DDeeggrreeee,,  sshhaallll  bbee  ttwwoo  aaccaaddeemmiicc  

yyeeaarrss,,  ccoommpprriissiinngg  ooff  ffoouurr  sseemmeesstteerrss..    EEaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  sshhaallll  

bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseemmeesstteerrss  ii..ee..  JJuullyy  ttoo  DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  

ttoo  MMaayy..    

11..22    TThhee  eexxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt  aanndd  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerrss  sshhaallll  bbee  hheelldd  

iinn  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd  aanndd  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerrss  iinn  MMaayy  oorr  

oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

11..33  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  rree--aappppeeaarr  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  hheelldd  aass  uunnddeerr::--  

  SSeemmeesstteerr          WWhheenn  hheelldd  

  ((aa))  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  

  ((bb))  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  AAlloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

  ((cc))  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

  ((dd))  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr..  

11..44    TThhee  ddaatteess  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffiixxeedd  uunnddeerr  aabboovvee  CCllaauussee  sshhaallll  bbee  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    
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33..        AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  

sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  ccoouurrssee  ::  

((ii))  DD..PP..EEdd//BB..PP..EEdd  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aann  

eexxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniisseedd  bbyy  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  aass  eeqquuiivvaalleenntt  

tthheerreettoo  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss((4455%%  mmaarrkkss  iinn  ccaassee  ooff  

SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess))    iinn  aaggggrreeggaattee;;  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aallll  tthhee  eelliiggiibbllee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  

qquuaalliiffyy  tthhee  PPhhyyssiiccaall  EEffffiicciieennccyy  TTeesstt  ((CCaannaaddiiaann  TTeesstt))..  TThhee  ddeettaaiillss  

ooff  tthhee  tteesstt  hhaavvee  bbeeeenn  ggiivveenn  iinn  AAppppeennddiixx  II..    

NNoottee::    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  iiss  ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  

qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  jjooiinn  

MM..PP..EEdd..  ccoouurrssee..  

44..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  MM..PP..EEdd..  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr,,  SSeeccoonndd  

SSeemmeesstteerr  oorr  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  

bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr,,  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  oorr  FFoouurrtthh  

SSeemmeesstteerr  ccllaassss  rreessppeeccttiivveellyy  ooff  MM..PP..EEdd  ccoouurrssee..  TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  pprroovviissiioonnss  mmaaddee  uunnddeerr  CCllaauussee  77  bbeellooww..  

55..  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll,,  

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..    

66..  TThhee  FFiirrsstt//SSeeccoonndd//TThhiirrdd//FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  

ooppeenn  ttoo  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ::  
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((aa))      hhaass      ppaasssseedd      tthhee      rreeqquuiissiittee    qquuaalliiffyyiinngg    eexxaammiinnaattiioonn  aass    

llaaiidd  ddoowwnn  iinn  CCllaauussee  33,,  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt  

SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  oorr  iiss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  CCllaauussee  44  oorr  77;;  

((bb))  hhaass  hhiiss//hheerr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonnss  BBrraanncchh  tthhrroouugghh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ccoonncceerrnneedd  aanndd  

pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ::  

ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;    

ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  ffuullll  ccoouurrssee  ooff  

lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ppaappeerr,,  pprraaccttiiccaall,,  ttuuttoorriiaallss  eettcc..  iinn  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  sseeppaarraatteellyy..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  

hhaass  nnoott  aatttteennddeedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  

LLeeccttuurreess//PPrraaccttiiccaallss  ffoorr  aannyy  ppaappeerr((ss))  wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ttaakkee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss))..  

  

77..11    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee  ooff  

iinnssttrruuccttiioonn  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  ffoorr  aannyy  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  iinn  iitt,,  oorr,,  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  ffaaiillss,,  

mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  ccoolllleeggee,,  ttoo  aappppeeaarr//rree--aappppeeaarr  iinn  

tthhee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn//ppaappeerr((ss)),,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  aass  aann  eexx--

ssttuuddeenntt,,  wwiitthhoouutt  aatttteennddiinngg  aa  ffrreesshh  ccoouurrssee  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  oonnllyy  

ttwwiiccee,,  aatt  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonnss..    

77..22  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  

ooff  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssttuuddyy  ffoorr  aanndd  aappppeeaarr  iinn  

tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr..    HHee//sshhee  sshhaallll,,  hhoowweevveerr,,  bbee  aalllloowweedd  

pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  pprroovviissiioonnaallllyy  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  

eeaarrnnss  eexxeemmppttiioonn  iinn  aatt  lleeaasstt  5500%%  ooff  tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccaall  ppaappeerrss  ooff  

bbootthh  tthhee  ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..    
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SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rree--aappppeeaarr  ffoorr  tthhee  ppaappeerr((ss))  ooff  

tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr,,  aalloonnggwwiitthh  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  aanndd  ffoorr  tthhee  

rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss))  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  aalloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  

SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy,,  wwhheenn  hheelldd..      

77..33    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  ppaassss  iinn  aannyy  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  eevveenn  

iinn  tthhee  sseeccoonndd  cchhaannccee  aass  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  wwiillll  hhaavvee  ttoo  rreeppeeaatt  tthhee  

ccoouurrssee  aass  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  wwhheenneevveerr  

tthhee  rreelleevvaanntt  ccoouurrssee((ss))  iiss//aarree  ooffffeerreedd..  

77..44  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee,,  bbuutt  ddooeess  

nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  hhaass  ffaaiilleedd,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  

ooff  CChhaaiirrppeerrssoonn  //  PPrriinncciippaall  ccoonncceerrnneedd    ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  cchhaanncceess  ttoo  

aappppeeaarr  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss)),,  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  ffaaiilleedd,,  aass  aann  

eexx--ssttuuddeenntt,,  oonn  ppaayymmeenntt  oonn  eeaacchh  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  

pprreessccrriibbeedd  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  TThhiiss  iiss  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccllaauussee  99  bbeellooww..  

  WWhhiillee  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn((ss)),,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  aanndd  //  oorr  pprraaccttiiccaall((ss))  

iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  aattlleeaasstt  4455%%  mmaarrkkss..  

77..55    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  ppaassss  aallll  tthhee  ffoouurr  sseemmeesstteerrss  eexxaammiinnaattiioonnss  

wwiitthhiinn  ffoouurr  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  MM..PP..EEdd..  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhiiss  pprrooggrraammmmee..  

88..      TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  
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AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  rree--aappppeeaarrss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))//SSeemmeesstteerr((ss))  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ppaassssiinngg//iimmpprroovveemmeenntt  ooff  ddiivviissiioonn//rreessuulltt,,  sshhaallll  

ppaayy  ffeeee  aass  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

99..    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  MM..PP..EEdd..  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  

EEnngglliisshh//HHiinnddii..  

  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr  ::  

  ((aa))  TThhee  qquueessttiioonn--ppaappeerr  sshhaallll  bbee  sseett  bbootthh  iinn  HHiinnddii  aanndd  EEnngglliisshh..  

          ((bb))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  wwrriittee  tthheeiirr  aannsswweerrss  iinn  EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii..  

1100..        TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr  ::  

((ii))  4400%%  iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr  ;;  

((iiii))  4455%%  iinn  PPrraaccttiiccaall;;  aanndd  

    ((iiiiii))          4455%%  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  eeaacchh  SSeemmeesstteerr  vviizz..,,  II//IIII//IIIIII//IIVV..  

1111..  AAss  ssoooonn  aafftteerr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  aass  ppoossssiibbllee  tthhee    

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  aanndd  tthhee  DDeettaaiilleedd--MMaarrkkss--CCaarrddss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

RReessuullttss  BBrraanncchh..  

1122..    TThhee  lliisstt  ooff  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  ooff  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  

sshhaallll  bbee  aarrrraannggeedd,,  aass  uunnddeerr,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  FFiirrsstt,,  SSeeccoonndd,,  TThhiirrdd  aanndd  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  aanndd  tthhee  ddiivviissiioonn  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  

ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ssttaatteedd  iinn  tthhee  DDeeggrreeee::--  

((aa))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaassss  aallll  tthhee  ffoouurr  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  aatt  

tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  aanndd  wwiitthhiinn  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  

ii..ee..  ttwwoo  yyeeaarrss,,  oobbttaaiinniinngg  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  ooff  tthhee  ttoottaall  
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aaggggrreeggaattee,,  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  wwiitthh  

‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’..  

((bb))  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss                ……..FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  

((cc))    5500%%  oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss          ……..SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn    

((dd))  BBeellooww  5500%%  mmaarrkkss            ……..TThhiirrdd  DDiivviissiioonn  

1133..  AA  ccaannddiiddaattee  mmaayy  aappppeeaarr  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  iinn  oonnee  

oorr  mmoorree  tthheeoorryy  ppaappeerr((ss)),,  oonnccee  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  

ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  ppaassssiinngg  tthhee  MM..PP..EEdd..  eexxaammiinnaattiioonn..    

TThhee  rreessuulltt  ooff  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  

iimmpprroovveess  hhiiss//hheerr  ssccoorree  ooff  mmaarrkkss  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  mmaarrkkss  

oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  rree--aappppeeaarreedd  

aanndd  tthhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  eeaarrlliieerr  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  

ppaappeerr((ss))..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  iimmpprroovveedd  sshhaallll  bbee  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ddeettaaiilleedd  mmaarrkkss  ccaarrdd..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhaatt  

eexxaammiinnaattiioonn,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

aanndd  tthhaatt  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ppaayy  ffuullll  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  

pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

1144..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee,,  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  

nneeww..    
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AAPPPPEENNDDIIXX--II  

SSPPOORRTTSS  WWEEIIGGHHTTAAGGEESS  

    

NNoottee::  ((11))  HHiigghheesstt    SSppoorrttss  wweeiigghhttaaggee--  oonn  oonnee  ccoouunntt  wwiillll  bbee  ggiivveenn..  

((22))  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  bbee  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  aatt  NNaattiioonnaall  

lleevveell..  

((33))  NNaattiioonnaall  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  bbee  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  SSttaattee  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaatteeiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  

((44))  SSiimmiillaarrllyy  SSttaattee  lleevveell  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  

DDiissttrriicctt  PPoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaatteess..  

((55))    AA  sseeaatt  ooff  oouuttssttaannddiinngg  ssppoorrttss  ppeerrssoonn  wwiillll  oonnllyy  bbee  ggiivveenn  ttoo  

ccaannddiiddaattee  wwhhoo  wwoonn  ppoossiittiioonn  aatt  aa  ttoouurrnnaammeenntt  ooff  aabboovvee  1199  

yyeeaarrss  ooff  aaggee..  

((66))  NNoo  wweeiigghhaaggee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ffoorr  rruurraall  ffeessttiivvaallss//ooppeenn  mmeemmoorriiaall  

ttoouurrnnaammeennttss//iinnvviittaattiioonn  mmeeeettss//wwoommeenn  ffeessttiivvaallss  eettcc..  

  TThhee  ggaammeess  iinncclluuddeedd  iinn  lliisstt  ooff  AAIIUU  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  

wweeiigghhttaaggee..  TThhee  cceerrttiiffiiccaattee  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iiff  tthhee  ssaammee  bbeeaarrss  

aa))  11sstt,,  22nndd,,  oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  WWoorrlldd  

//AAssiiaann//SSAAFF//CCoommmmoonn  WWeeaalltthh//CChhaammppiioonnsshhiipp..  

2255  mmaarrkkss  

bb))  PPaarrttiicciippaattiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  ttoouurrnnaammeennttss  mmeennttiioonneedd  

aabboovvee  aatt  ((aa))..  

1188  mmaarrkkss  

cc))  11sstt,,  22nndd  oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  NNaattiinnaall  

CChhaammppiioonnsshhiipp//NNaattiioonnaall  GGaammeess//IInntteerr  vvaarrssiittyy  

ttoouurrnnaammeennttss..    

1155//1122//1100  mmaarrkkss  

dd))  11sstt,,  22nndd  oorr  33rrdd  ppllaaccee  iinn  nnaattiioonnaall  ((SSrr..//JJuunniioorr))  ZZoonnaall  

ttoouurrnnaammeennttss..  

88//77//66  mmaarrkkss  

ee))    PPllaayyeedd  ffoorr  ccoommbbiinneedd  UUnniivveerrssiittiieess..  55  mmaarrkkss  

ff))  PPaarrttiicciippaattiioonn  aatt  SSrr..//JJuunniioorr  NNaattiioonnaall  ttoouurrnnaammeennttss  44  mmaarrkkss  
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ggrraaddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreessppeeccttiivvee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeennttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ggaammee  

//ssppoorrttss  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  ccaalliimmss  ssppoorrttss  wweeiigghhttaaggee  aanndd  eelliiggiibbiilliittyy..  IInn  

ccaassee  aannyy  ssttaattee  ddooeess  nnoott  iissssuuee  ggrraaddaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  

hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ttoo  tthhaatt  eeffffeecctt  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  ssppoorrttss  ooff  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  ssttaattee..  TThhee  DDiissttrriicctt  SSppoorrttss  OOffffiicceerr//HHeeaadd  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  

sshhaallll  ccoouunntteerrssiiggnn  tthheessee  cceerrttiiffiiccaatteess..  TThhee  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  HHaayyaannaa  

UUnniivveerrssiittiieess  wwiillll  bbee  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSppoorrttss  CCoouunncciill,,  ooff  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  UUnniivveerrssiittiieess,,  hheennccee  tthheeyy  ddoo  nnoott  nneeeedd  ggrraaddaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  

  

AA  ggrraadduuaattee  wwhhoo  hhaass  ppaarrttiicciippaatteedd  oorr  wwoonn  ppoossiittiioonnss  aatt  aa,,bb,,cc,,dd,,  ee  aanndd  ff  mmuusstt  

hhaavvee  ppllaayyeedd  ffoorr  hhiiss  uunniivveerrssiittyy  aatt  iinntteerr  uunniivveerrssiittyy  ttoouurrnnaammeennttss  eexxcceepptt  iinn  

tthhee  ccaassee  tthhaatt  hhee//sshhee  ddiidd  hhiiss//hheerr  ggrraaddaattiioonn  tthhrroouugghh  ddiissttaannccee  eedduuccaattiioonn..  
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CCHHAAPPTTEERR--  XXVVII  

OORRDDIINNAANNCCEE--  MMAASSTTEERR  OOFF  BBUUSSIINNEESSSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  ((MMBBAA))      

EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  ((  FFIIVVEE--YYEEAARR  IINNTTEEGGEERRAATTEEDD  CCOOUURRSSEE))  

11..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  DDeeggrreeee  ooff  mmaasstteerr  ooff  

BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((MMBBAA))  sshhaallll  bbee  ooff  ffiivvee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss..  

EEaacchh  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  SSeemmeesstteerrss  ii..ee  JJuullyy  ttoo  

DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  JJuunnee..  EEaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  hhaavvee  

mmiinniimmuumm  9900  wwoorrkkiinngg  ddaayyss..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt,,  TThhiirrdd,,  

FFiifftthh,,  SSeevveenntthh  aanndd  NNiinntthh  sseemmeesstteerrss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd,,  FFoouurrtthh,,  SSiixxtthh,,  EEiigghhtthh  

aanndd  TTeenntthh  SSeemmeesstteerrss  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  

mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aannyy  ppaappeerr  ooff  NNiinntthh  

SSeemmeesstteerr  ccaann  aappppeeaarr  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwiitthh  TTeenntthh  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  iinn  MMaayy..  

22..      TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..11    AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  SSeenniioorr  SSeeccoonnddaarryy  CCeerrttiiffiiccaattee  

EExxaammiinnaattiioonn  ((1100++22  SSttaannddaarrdd))  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn,,  

HHaarryyaannaa  oorr  aann  EExxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniizzeedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo,,  

sseeccuurriinngg  nnoott  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss  ((4455  %%  iinn  ccaassee  ooff  SSCC//SSTT  

ccaannddiiddaatteess))  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  wwiitthh  EEnngglliisshh  aass  oonnee  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss    

sshhaallll  iinn  eelliiggiibbllee  ttoo  sseeeekk  aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  FFiirrsstt  YYeeaarr  ooff  MMaasstteerr  ooff  

BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ((MMBBAA))  FFiivvee  YYeeaarr  CCoouurrssee..  

33..22    TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aarree  ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  

qquuaalliiffyyiinngg    eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  

ccoouurrssee..  
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44..        TThhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonnss  

sshhaallll    bbee  ooppeenn  ttoo  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  wwhhoo  --  

((aa))  hhaass  bbeeeenn  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  dduurriinngg  ccoonncceerrnneedd    

sseemmeesstteerr;;  

((bb))  hhaass  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  lleeccttuurreess  iinn  eeaacchh  PPaappeerr,,  

SSeemmiinnaarrss,,  CCaassee  DDiissccuussssiioonn,,  FFiieelldd  ttrriippss  eettcc..  TThhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  

sshhaallll  bbee  ffuullffiilllleedd  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  eeaacchh  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy..    

55..        AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  

ooff  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssttuuddyy  ffoorr  aanndd  aappppeeaarr  iinn  

tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..  HHee//sshhee  sshhaallll,,  hhoowweevveerr,,  bbee  

aalllloowweedd  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  

pprroovviissiioonnaallllyy  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  eeaarrnnss  eexxeemmppttiioonn  iinn  aatt  lleeaasstt  5500  

ppeerrcceenntt  ppaappeerrss  ooff  bbootthh  tthhee  FFiirrsstt  aanndd  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonnss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..  TThhee  ssaammee  pprroocceedduurree  wwiillll  bbee  

ffoolllloowweedd  iinn  eeaacchh  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarr..      

SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rree--aappppeeaarr  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  

ppaappeerr((ss))  ooff  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr,,  aalloonnggwwiitthh  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  aanndd  

ffoorr  tthhee  PPaappeerr((ss))  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  aalloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  

SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssoo  oonn  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwhheenn  hheelldd..  

WWhhiillee  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss)),,  SSeemmiinnaarr,,  

DDiisssseerrttaattiioonn//PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt,,  TTrraaiinniinngg  RReeppoorrtt,,  VViivvaa--VVooccee  iinn  

wwhhiicchh  hhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  5500  ppeerrcceenntt  ppaassss  mmaarrkkss..  

66..    AA  ccaannddiiddaattee  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBuussiinneessss  

AAddmmiinniissttrraattiioonn  oorr  aann  eexx--ssttuuddeenntt,,  sshhaallll  ssuubbmmiitt  hhiiss  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  

aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  eexxaammiinnaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  

rreeqquuiissiittee  cceerrttiiffiiccaatteess  dduullyy  ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  
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DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  oorr  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  nnoommiinnaatteedd  bbyy  hhiimm..      

77..        TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  

88..            TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh..    

99..      CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  rreegguullaarr  

ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..  

1100..    TToo  ppaassss  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  aa  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  oobbttaaiinn  aatt  

lleeaasstt  ::  

((ii))  4400  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss    iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr;;  

((iiii))                4400  ppeerrcceenntt  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  aanndd  

wwrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonn;;  

((iiiiii))              4400  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss  iinn  tthhee  VViivvaa--VVooccee  eexxaammiinnaattiioonn,,  wwhheerree  

pprreessccrriibbeedd;;    

((iivv))      4400  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss  iinn  SSeemmiinnaarr;;  aanndd  

((vv))  5500  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn..  

((vvii))  FFuurrtthheerr  tthhee  PPrroojjeecctt  wwoorrkk  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  

‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  
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1111..11        SSuubbjjeecctt  ttoo  CCllaauussee  1111..22  bbeellooww,,  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  

oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  oorr  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aa  sseemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  

sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  cchhaanncceess  oonnllyy  ttoo  cclleeaarr  rree--aappppeeaarr  

ppaappeerr((ss))  aalloonnggwwiitthh  rreessppeeccttiivvee  EEvveenn  oorr  OOdddd  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn..  

1111..22  AA  ssttuuddeenntt  mmuusstt  ppaassss  aallll  tthhee  TTeenn  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  wwiitthhiinn  aa  

ppeerriioodd  ooff  sseevveenn  yyeeaarrss  ooff  hhiiss  aaddmmiissssiioonn  ttoo  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  

MM..BB..AA  ((55--YYeeaarr  IInntteeggrraatteedd))  CCoouurrssee  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  MM..BB..AA  PPrrooggrraammmmee..  

1122..11        AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  

bbuutt  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  II,,  IIIIII,,  VV,,  VVIIII,,  aanndd  IIXX  SSeemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ffrroomm  II  ttoo  IIII,,  IIIIII  ttoo  IIVV,,  VV  ttoo  VVII,,  

VVIIII  ttoo  VVIIIIII  aanndd  IIXX  ttoo  XX  SSeemmeesstteerr  rreessppeeccttiivveellyy  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

pprroovviissiioonn  ooff  CCllaauussee  1122..22..  

1122..22        AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  SSeemmeesstteerrss  II  aanndd  IIII  oorr  IIIIII  aanndd  IIVV  oorr  

VV  aanndd  VVII  oorr  VVIIII  aanndd  VVIIIIII  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  IIIIII,,  VV,,  VVIIII  aanndd  

IIXX  SSeemmeesstteerr,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  oonnllyy  iiff  hhee  hhaass  ggoott  eexxeemmppttiioonn  iinn  

ppaappeerr((ss))  mmeennttiioonneedd  bbeellooww  ::  

FFrroomm  II  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerrss  II  &&  IIII))  

ttoo  IIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  IIIIII))  

IIff  hhee  hhaass  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  II  &&  IIII..  

FFrroomm  IIII  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerrss  IIIIII  &&  

IIVV))  ttoo  tthhiirrdd  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  VV))  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500%%  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  II  &&  IIII  aanndd  aatt  

lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  ppaappeerrss  ooff  

SSeemmeesstteerrss  IIIIII  &&  IIVV..  

FFrroomm  TThhiirrdd  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  VV  &&  

VVII))  ttoo  FFoouurrtthh  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerr  

VVIIII))  

IIff        hhee//sshhee        hhaass        cclleeaarreedd        aallll    

tthhee  ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  II  aanndd  IIII  aanndd  

hhaass  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  
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ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  IIIIII  &&  IIVV  aanndd  aatt  

lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  ppaappeerrss  ooff  

SSeemmeesstteerrss  VV  &&  VVII..  

FFrroomm    FFoouurrtthh  yyeeaarr  ((SSeemmeesstteerrss  

VVIIII  &&  VVIIIIII))  ttoo  FFiifftthh  yyeeaarr  

((SSeemmeesstteerr  IIXX))    

IIff        hhee//sshhee      hhaass        ppaasssseedd        aallll        tthhee  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  II,,  IIII,,  IIIIII  aanndd  IIVV  

aanndd  cclleeaarreedd  aatt  lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  VV  &&  VVII  aanndd  aatt  

lleeaasstt  5500  ppeerrcceenntt  ppaappeerrss  ooff  

SSeemmeesstteerrss  VVIIII  aanndd  VVIIIIII..  

  

1122..33      TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoossee  rreessuulltt  iiss  ddeeccllaarreedd  llaattee  ffoorr  nnoo  ffaauulltt  ooff  tthheeiirrss,,  

mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ccllaasssseess  ooff  tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  sseemmeesstteerr  

pprroovviissiioonnaallllyy  aatt  tthheeiirr  oowwnn  rriisskk  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthheeiirr  

ppaassssiinngg  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn//eeaarrnniinngg  eexxeemmppttiioonn  

iinn  tthhee  rreeqquuiissiittee  nnuummbbeerr  ooff  ppaappeerrss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  CCllaauusseess  1122..22..  

1133..          TThhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  aanndd  iissssuuee  

DDeettaaiilleedd    MMaarrkkss--SShheeeettss  aass  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  

ooff  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn..  

1144..        EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  ffoorr  FFiivvee--YYeeaarr  IInntteeggrraatteedd  MMBBAA  DDeeggrreeee  sshhaallll  bbee  

rreeqquuiirreedd  ttoo  uunnddeerrggoo  66  wweeeekkss  ttoo  88  wweeeekkss  pprraaccttiiccaall  ((oonn--tthhee--jjoobb))  

ttrraaiinniinngg  aafftteerr  ffoouurrtthh  aanndd  eeiigghhtthh  SSeemmeesstteerr  iinn  aann  IInndduussttrriiaall,,  

CCoommmmeerrcciiaall,,  CCoo--ooppeerraattiivvee  iinnssttiittuuttiioonn  wwhheetthheerr  iinn  PPrriivvaattee  ppuubblliicc,,  

CCoo--ooppeerraattiivvee,,  JJooiinntt  SSeeccttoorrss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt..  

1155..        AAfftteerr  66  ttoo  88  wweeeekkss  pprraaccttiiccaall  ((oonn--tthhee--jjoobb))  ttrraaiinniinngg  aafftteerr  FFoouurrtthh  

SSeemmeesstteerr,,  eevveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  pprreeppaarree  aa  tteerrmm  

ppaappeerr  aanndd  ggiivvee  aa  pprreesseennttaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  sseemmeesstteerr  ttoo  bbee  
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eevvaalluuaatteedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaall  eexxaammiinneerr((ss))  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  BBuutt  aafftteerr  eeiigghhtthh  sseemmeesstteerr,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ttrraaiinniinngg  rreeppoorrtt  uuppttoo                                    

3300tthh  NNoovveemmbbeerr  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  tthhee  oouuttssiiddee  eexxppeerrtt  ttoo  

bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess..    

1166..11  TThhee  ssuubbjjeecctt  ooff  RReesseeaarrcchh  pprroojjeecctt  wwiillll  bbee  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  sseenniioorr  tteeaacchheerrss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  FFiifftthh  SSeemmeesstteerr  pprroovviiddeedd  tthhaatt::  

  TThhee  ssttuuddeenntt  hhaass  oobbttaaiinneedd  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  ffoorr  

ssuuppeerrvviissiinngg  hhiiss//hheerr  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  aanndd  ddeeppoossiitteedd  tthhee  ssaammee  

iinn  tthhee  ooffffiiccee  aatt  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  FFiifftthh  SSeemmeesstteerr..  

  TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  aallssoo  ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  ssyynnooppssiiss  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  

tthhrruusstt  aarreeaass  ooff  hhiiss//hheerr  rreesseeaarrcchh  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  hhiimm..  

  AA  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  ssuuppeerrvviissee  tthhee  PPrroojjeecctt  wwoorrkk  

ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  

1166..22  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  hhiiss//hheerr  

PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt..  TThhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  

iinn  tthhee  SSeeccrreeccyy  BBrraanncchh  sshhaallll  bbee  3311sstt  MMaarrcchh  ooff  tthhee  SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  aabboovvee  ddaattee,,  tthhee  eexxtteennssiioonn  

sshhaallll  bbee  ppeerrmmiissssiibbllee  wwiitthh  ppeennaallttyy  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  GGeenneerraall  

RRuulleess  ffoorr  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn..  TThhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  

bbyy  tthhee  eexxtteerrnnaall  eexxaammiinneerr((ss))..  

1166..33  TThhee  SSttuuddeenntt  hhiimmsseellff  aanndd  tthhee  tteeaacchheerrss  ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  cceerrttiiffyy  aanndd  

ccoonnffiirrmm  tthhaatt  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrttss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  
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nnoott  ssiimmiillaarr  ttoo  oonnee  wwhhiicchh  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  ootthheerr  

ccaannddiiddaatteess..  

1166..44  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr,,    wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  aanndd  ccllaassssiiffyy  tthhee  

rreeppoorrtt  aass  uunnddeerr  ::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    

((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  

IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  aass  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  
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PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  iiss  aaddjjuuddggeedd  aass  ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  

wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  VViivvaa--VVooccee  aallssoo..    

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  

aatttteemmpptt,,  hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

1166..55  TThhee  ggrraaddee  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  sshhaallll  

bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwhheenn  hhee//sshhee  aappppeeaarr  iinn  aannyy  ffuuttuurree  

eexxaammiinnaattiioonn  uunnddeerr  ‘‘RRee--aappppeeaarr’’..  

1177..  TThhee  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  aafftteerr  ppaassssiinngg  sseemmeesstteerr  II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV  

aanndd  VVII  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  tthhee  FFiivvee  yyeeaarr  CCoouurrssee  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  aa  

GGrraadduuaattee  DDeeggrreeee  ooff  BB..BB..AA..  

((aa))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  

aanndd  wwiitthh        mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  

7755  ppeerrcceenntt  oorr    mmoorree  mmaarrkkss  ooff  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  

ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  wwiitthh  ‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’..  TThhee  PPrroojjeecctt  

RReeppoorrtt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  aallssoo  bbee  aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  

DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr..  

((bb))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss                  ......FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  

((cc))      TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  mmoorree                            ……SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..  
    bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss    
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1188..        TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleettee  sseemmeesstteerrss  VVIIII,,  VVIIIIII,,  

IIXX  &&  XX  ooff  FFiivvee  YYeeaarr  CCoouurrssee  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  MM..BB..AA  DDeeggrreeee..  

TThhee  lliisstt  ooff  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  oonn  tthhee  

aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  VVIIII,,  VVIIIIII,,  IIXX  &&  XX  SSeemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  sshhaallll  bbee  aarrrraannggeedd  aass  uunnddeerr  ::--  

((aa))    TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aatt  tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  

aanndd  wwiitthh      mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  7755  

ppeerrcceenntt  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  ooff  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  

ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  wwiitthh  ‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’..  TThhee  PPrroojjeecctt  

RReeppoorrtt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  aallssoo  bbee  aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  

DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr..  

((bb))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss                ……FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  

((cc))        TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  mmoorree                        ……SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..  

        bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%    mmaarrkkss  

1199..        NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhee  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  nnootthhiinngg  iinn  

tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  

aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  

sshhaallll  uunnlleessss  ssppeecciiffiieedd  ootthheerrwwiissee,,  aappppllyy  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  

oorr  nneeww..  
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CCHHAAPPTTEERR--  XXVVIIII  

OORRDDIINNAANNCCEE  --  MMAASSTTEERR  OOFF  BBUUSSIINNEESSSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  

11..11  TThhee  nnoommeennccllaattuurree  ooff  tthhee  ccoouurrssee((ss))  wwiillll  bbee  MMBBAA--GGeenneerraall  aanndd  

MMBBAA--BBuussiinneessss  EEccoonnoommiiccss..  

11..22  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  MMaasstteerr  ooff  

BBuussiinneessss  AAddmmiinniissttrraattiioonn  sshhaallll  bbee  ooff  ttwwoo  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss  

ccoommpprriissee  ooff  ffoouurr  sseemmeesstteerrss..  EEaacchh  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  

sseemmeesstteerrss  ii..ee  JJuullyy  ttoo  DDeecceemmeebbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  JJuunnee..    

11..33  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  FFiirrsstt  aanndd  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  

hheelldd  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd  aanndd  FFoouurrtthh  

SSeemmeesstteerr  iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

11..44    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  tthhee  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  

EEnngglliisshh..  

11..55  SSuupppplleemmeennttaarryy  EExxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoorr  rree--aappppeeaarr  

ccaannddiiddttaatteess  aass  uunnddeerr::--  

    SSeemmeesstteerr              WWhheenn  HHeelldd  

    ((aa))  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr      AAlloonnggwwiitthh  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  

    ((bb))  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

    ((cc))  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr      AAlloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

    ((dd))  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr      AAfftteerr  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    
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33..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  aatt  lleeaasstt  BBaacchheelloorr’’ss  DDeeggrreeee  ((BB..AA  wwiitthh  

EEnngglliisshh  aass  oonnee  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss))  ooff  tthhrreeee  yyeeaarr  dduurraattiioonn  iinn  aannyy  

ddiisscciipplliinnee  ffrroomm  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  rreeccooggnniizzeedd  

UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  nnoott  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee  ((4455%%  

mmaarrkkss  iinn  ccaassee  ooff  SScchheedduulleedd  CCaassttee//TTrriibbeess  CCaannddiiddaatteess))  sshhaallll  bbee  

eelliiggiibbllee  ttoo  aappppllyy  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  MM..BB..AA  FFiirrsstt  sseemmeesstteerr  

ccoouurrssee..  TThhee  aaddmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  MMAATT  SSccoorree  

bbyy  HHaarryyaannaa  SSttaattee  CCoouunnsseelliinngg  SSoocciieettyy..  TThhee    ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  aarree  

ppllaacceedd  uunnddeerr  ccoommppaarrttmmeenntt  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  

tthhee  ccoouurrssee..  

4. TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  SSeemmeesstteerr  II//IIII//IIIIII//IIVV  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aa  

ssttuuddeenntt  wwhhoo::--  

((ii))  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  llaaiidd  ddoowwnn  aabboovvee  iinn  

CCllaauussee  33,,    oorr  iiss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  CCllaauussee  77,,  88  aanndd//oorr  99  bbeellooww;;  

aanndd  

((iiii))  hhaass  hhiiss  nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  

ccoonncceerrnneedd  aanndd  pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ssiiggnneedd  bbyy  

hhiimm..  

((aa))  ooff  hhaavviinngg  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

((bb))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  

tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

ee))  ooff  hhaavviinngg  ssaattiissffaaccttoorriillyy  ppeerrffoorrmmeedd  tthhee  wwoorrkk  ooff  hhiiss//hheerr  

ccllaassss;;  

ff))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  lleeccttuurreess  iinn  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  aass  aallssoo  iinn  pprraaccttiiccaallss,,  eettcc..  
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55..  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll,,   

uunnlleessss  ddeecciiddeedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..  

66..11  TToo  ppaassss  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  aa  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  oobbttaaiinn  aatt  

lleeaasstt  ::  

((ii))  4400  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss    iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr;;  

((iiii))  4400  ppeerrcceenntt  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  aanndd  

wwrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonn;;  

((iiiiii))  4400  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss  iinn  tthhee  VViivvaa--VVooccee  eexxaammiinnaattiioonn,,  wwhheerree  

pprreessccrriibbeedd;;      

((iivv))  4400  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss  iinn  SSeemmiinnaarr;;  aanndd  

((vv))  5500  ppeerrcceenntt  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn..  

((vvii))  FFuurrtthheerr  tthhee  PPrroojjeecctt  wwoorrkk  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  

‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  

66..22  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  sseeccuurreedd  mmiinniimmuumm  mmaarrkkss  ttoo  ppaassss  iinn  eeaacchh  

ppaappeerr  bbuutt  hhaass  nnoott  sseeccuurreedd  tthhee  mmiinniimmuumm  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  iinn  

aaggggrreeggaattee  ffoorr  tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  mmaayy  ttaakkee  rree--eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

aannyy  ooff  tthhee  ppaappeerrss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ppeerrcceennttaaggee  rreeqquuiirreedd  ttoo  

ppaassss  tthhee  sseemmeesstteerr..  

WWhhiillee  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))//pprraaccttiiccaall((ss)),,  iinn  wwhhiicchh  
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sshhee//hhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss  iinncclluuddiinngg  tthhee  mmaarrkkss  ffoorr  

IInntteerrnnaall  AAsssseessssmmeenntt  wwhheerree  pprreessccrriibbeedd..  

77..  TToo  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  sseeccoonndd  yyeeaarr  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmee,,  tthhee  ssttuuddeennttss  mmuusstt  cclleeaarr  ssuucccceessssffuullllyy  aatt  lleeaasstt  5500  

ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ppaappeerrss  ooffffeerreedd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  yyeeaarr  ooff  tthhee  

pprrooggrraammmmee..  

88..  NNoo  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee  ppuurrssuueedd  aa  rreegguullaarr  

ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy  uunnlleessss  hhee//sshhee  hhaass  aatttteennddeedd  tthhee  tthhrreeee--ffoouurrtthhss  ooff  

tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ccllaassssrroooomm  sseessssiioonnss  ccoonndduucctteedd  iinn  eeaacchh  

sseemmeesstteerr  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy..  AAnnyy  ssttuuddeenntt  nnoott  ccoommppllyyiinngg  

wwiitthh  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..    

99..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  oorr  ffaaiillss  ttoo  

aappppeeaarr  iinn  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  

cchhaanncceess  oonnllyy  ttoo  cclleeaarr  rree--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  aalloonnggwwiitthh  rreessppeeccttiivvee  

SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn..  

1100..  AA  ccaannddiiddaattee  ffoorr  MMBBAA  ddeeggrreeee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  uunnddeerrggoo  SSiixx  ttoo  

EEiigghhtt  wweeeekkss  PPrraaccttiiccaall  TTrraaiinniinngg  nnoorrmmaallllyy  dduurriinngg  tthhee  SSuummmmeerr  

VVaaccaattiioonn,,  aafftteerr  tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn,,  iinn  aa  bbuussiinneessss  

eenntteerrpprriissee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  TThhee  

ssttuuddeenntt  hhiimmsseellff  sshhaallll  cceerrttiiffyy  aanndd  ccoonnffiirrmm  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  ccooppyyiinngg  

aanndd  hhee//sshhee  wwiillll  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  SSuummmmeerr  PPrraaccttiiccaall  

TTrraaiinniinngg//PPrroojjeecctt  RReeppoorrttss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  

uunnddeerrggoo  ttrraaiinniinngg  aarree  nnoott  ssiimmiillaarr  ttoo  oonnee  wwhhiicchh  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  

ssuubbmmiitttteedd  bbyy  ootthheerr  ccaannddiiddaatteess  iinn  tthhiiss  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  aannyywwhheerree  

eellssee..  TThheeyy  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  oonnee  ccooppyy  ooff  

ccoommpprreehheennssiivvee  TTrraaiinniiggnn  RReeppoorrtt  bbyy  3300tthh  NNoovveemmbbeerr  iinn  33rrdd  

SSeemmeesstteerr  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr  ttoo  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  
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CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  

ooff  tthhee  SSttuuddiieess..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  tthhee  aabboovvee  ddaattee,,  tthhee  

eexxtteennssiioonn  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiissssiibbllee  wwiitthh  ppeennaallttyy  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  

GGeenneerraall  RRuulleess  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss..  

1111..  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  wwhhoo  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  

pprroommootteedd  ttoo  TThhiirrdd  sseemmeesstteerr  sshhaallll  ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  ffeeee  ooff  tthhee  

TThhiirrdd//FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  oonn  tthhee  ddaattee((ss))  nnoottiiffiieedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

1122..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  ssaammee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  rree--aappppeeaarrss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  

ppaappeerr((ss))  //SSeemmeesstteerr((ss))  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ppaassssiinngg,,  sshhaallll  ppaayy  ffeeee  aass  

ffoorr  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

1133..    GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt..  

11  TThhee  ssuubbjjeecctt  ooff  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  wwiillll  bbee  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhee  sseenniioorr  tteeaacchheerrss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  pprroovviiddeedd  tthhaatt::  

((ii))  TThhee  ssttuuddeenntt  hhaass  oobbttaaiinneedd  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  tteeaacchheerr  ffoorr  

ssuuppeerrvviissiinngg  hhiiss//hheerr  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  aanndd  ddeeppoossiitteedd  tthhee  ssaammee  iinn  

tthhee  ooffffiiccee  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  wweeeekkss  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  

tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr..  

((iiii))  TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  aallssoo  ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  ssyynnooppssiiss  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  

tthhrruusstt  aarreeaass  ooff  hhiiss//hheerr  rreesseeaarrcchh  ttoo  bbee  uunnddeerrttaakkeenn  bbyy  hhiimm..  

((iiiiii))  AA  tteeaacchheerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  ssuuppeerrvviissee  tthhee  PPrroojjeecctt  wwoorrkk  

ooff  tthhee  ssttuuddeenntt..  
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22..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  hhiiss//hheerr  

PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt..  TThhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  

iinn  tthhee  SSeeccrreeccyy  BBrraanncchh  sshhaallll  bbee  3311sstt  MMaarrcchh  ooff  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  aabboovvee  ddaattee,,  tthhee  eexxtteennssiioonn  

sshhaallll  bbee  ppeerrmmiissssiibbllee  wwiitthh  ppeennaallttyy  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  GGeenneerraall  

RRuulleess  ffoorr  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn..  TThhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  

bbyy  tthhee  eexxtteerrnnaall  eexxaammiinneerrss((ss))..  

33..  TThhee  ssttuuddeenntt  hhiimmsseellff  aanndd  tthhee  tteeaacchheerrss  ccoonncceerrnneedd  sshhaallll  cceerrttiiffyy  aanndd  

ccoonnffiirrmm  tthhaatt  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrttss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree  

nnoott  ssiimmiillaarr  ttoo  oonnee  wwhhiicchh  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  ootthheerr  

ccaannddiiddaatteess..  

44..  TThhee  ggrraaddee  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  sshhaallll  

bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwhheenn  hhee//sshhee  aappppeeaarr  iinn  aannyy  ffuuttuurree  

eexxaammiinnaattiioonn  uunnddeerr  ‘‘RRee--aappppeeaarr’’..  

55..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr,,    wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  aanndd  ccllaassssiiffyy  tthhee  

rreeppoorrtt  aass  uunnddeerr  ::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    
    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    
((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  
    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  
((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  
6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  
IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  
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    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  
IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  aass  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  ccoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  iiss  aaddjjuuddggeedd  aass  ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  

wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  VViivvaa--VVooccee  aallssoo..    

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  

aatttteemmpptt,,  hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

  

1144..    IIssssuuaannccee  ooff  DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCeerrttiiffiiaaccttee//DDeeggrreeee..  

11..  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee,,  aafftteerr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  EExxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  ccaannddiiddaattee  

aanndd  iissssuuee  DDeettaaiilleedd  mmaarrkkss  CCeerrttiiffiiccaatteess..  

22..  AA  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  ppaassss  aallll  tthhee  ffoouurr  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthhiinn  

ffoouurr  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  MMBBAA  
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CCoouurrssee  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  sshhee//hhee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  pprrooggrraammmmee..  

1155..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleettee  aallll  tthhee  ffoouurr  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  MMBBAA  ddeeggrreeee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  

ccoommbbiinneedd  rreessuullttss  ooff  tthhee  ffiirrsstt,,  sseeccoonndd,,  tthhiirrdd  aanndd  ffoouurrtthh  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss..  TThhee  ddiivviissiioonn  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  

ssttaatteedd  iinn  tthhee  DDeeggrreeee::--  

((aa))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  aallll  tthhee  ffoouurr  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn    iinn  tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  aanndd  wwiitthhiinn  mmiinniimmuumm  

dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ii..ee  ttwwoo  yyeeaarrss,,  oobbttaaiinniinngg  7755%%  oorr  mmoorree  

mmaarrkkss  ooff  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  

wwiitthh  ‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’..  TThhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  

aallssoo  bbee  aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr..  

    ((bb))  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss            FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  

    ((cc))  5500%%  oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss  SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn    

1166..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee,,  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarrrreedd  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  OOrrddiinnaannccee,,  iiff  

aannyy,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..  
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CCHHAAPPTTEERR  --XXVVIIIIII  

OORRDDIINNAANNCCEE  --    MM..AA//MM..SScc//MM..CCOOMM  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN..  

11..11      TThhiiss  oorrddiinnaaccee  wwiillll  aappppllyy  ttoo  MM..AA//MM..SScc..//MM..CCoomm  ccoouurrsseess  iinn  tthhee  

uunniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  tthhee  ccoolllleeggeess  aaffffiilliiaatteedd  ttoo  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

11..22      TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  wwiillll  bbee  ttwwoo  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss..  EEaacchh  yyeeaarr  

sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseemmeesstteerrss..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  eeaacchh  

sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  9900  ddaayyss  ffoolllloowweedd  bbyy  eexxaammiinnaattiioonn..    

22..11  EElliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ooff  vvaarriioouuss  ccoouurrsseess  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  OOrrddiinnaannccee  

iiss  aapppplliiccaabbllee  sshhaallll  bbee  aass  ggiivveenn  iinn  tthhee  AAppppeennddiixx..  

22..22  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  oodddd  sseemmeesstteerrss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  

tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  eevveenn  sseemmeesstteerrss  iinn  tthhee  mmoonntthh  

ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss..  

22..33  TThhee  ssuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  rree--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  

sseemmeesstteerr  II  aanndd  sseemmeesstteerr  IIII  wwiillll  bbee  hheelldd  aalloonnggwwiitthh  sseemmeesstteerr  IIIIII  

aanndd  sseemmeesstteerr  IIVV  eexxaammiinnaattiioonn..  TThhee  ssuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  

ffoorr  rree--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  tthhiirrdd  sseemmeesstteerr  wwiillll  bbee  hheelldd  aalloonnggwwiitthh  

ffoouurrtthh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ffoorr  tthhee  rree--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  

ffoouurrtthh  sseemmeesstteerr  aalloonnggwwiitthh  nneexxtt  tthhiirrdd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..  SSuucchh  

ccaannddiiddaatteess  wwiillll  ppaayy  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  wwhhoollee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

33..11  TThhee  ddaattee  ooff  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  aass  wweellll  aass  

tthhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee,,  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  
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ttoo  ttiimmee,,  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ttoo  aallll  tthhee  ccoolllleeggeess  

aaffffiilliiaatteedd  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

33..22  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt((ss))//PPaappeerr((ss))  aass  

aarree  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  

CCoouunncciill  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

33..33  TThhee  tthheeoorryy  ppaappeerrss  aanndd  pprraaccttiiccaall  ppaappeerrss  wwiillll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  sseeppaarraattee  

ppaappeerrss,,  iinn  tthhee  sscchheemmee  ooff  ssttuuddiieess//eexxaammiinnaattiioonnss..  

44..  EEaacchh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  

wwhhoo::  

((ii))  hhaass  bbeeeenn  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  dduurriinngg  oonnee  

sseemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  tthhaatt  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn;;  

((iiii))  hhaass  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  lleeccttuurreess  iinn  eeaacchh  ppaappeerr,,  

sseemmiinnaarr,,  ccaassee  ddiissccuussssiioonn,,  ffiieelldd  ttrriippss,,  ttuuttoorriiaallss,,  eettcc..    

((iiiiii))  hhaass  ppaasssseedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  iiss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  

ccllaauussee  99  aanndd  1100..  

55..((AA))  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  

EEnngglliisshh  eexxcceepptt  ootthheerrwwiissee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SSttuuddiieess..  TThhee  qquueessttiioonn  ppaappeerr  

wwiillll  bbee  sseett  iinn  EEnngglliisshh,,  eexxcceepptt  ootthheerrwwiissee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..   
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((BB))    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  ffoorr  MMaasstteerr  ooff  AArrttss  ccoouurrssee  sshhaallll  
bbee  EEnngglliisshh  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  SSaannsskkrriitt,,  wwhheerree  iitt  sshhaallll  bbee  
SSaannsskkrriitt,,  EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii  aanndd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  HHiinnddii  aanndd  
PPaannjjaabbii,,  wwhheerree  iitt  sshhaallll  bbee  HHiinnddii  aanndd  PPaannjjaabbii  rreessppeeccttiivveellyy..  
TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr::  
((aa))  TThhee  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  ooff  MMAA  aanndd  MM..  CCoomm..  EExxaammiinnaattiioonn  
sshhaallll  bbee  sseett  bbootthh  iinn  HHiinnddii  aanndd  EEnngglliisshh  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  
EEnngglliisshh,,  HHiinnddii  aanndd  PPaannjjaabbii,,  wwhheerree  tthheessee  sshhaallll  bbee  sseett  iinn  
EEnngglliisshh,,  HHiinnddii  aanndd  PPaannjjaabbii  rreessppeeccttiivveellyy,,  wwhheerreeaass  tthhee  
qquueessttiioonn  ppaappeerrss  ooff  MM..  SScc..  IInncclluuddiinngg  GGeeooggrraapphhyy  aarree  ttoo  bbee  
sseett  iinn  EEnngglliisshh  oonnllyy..    
((bb))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  wwrriittee  tthheeiirr  aannsswweerrss  aass  uunnddeerr::  
          ((ii))    EEnngglliisshh  aanndd  MMaatthheemmaattiiccss                                    EEnngglliisshh  
        ((iiii))  GGeeooggrraapphhyy                                                      EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii  
        ((iiiiii))  HHiinnddii                                                                                                          HHiinnddii  
        ((iivv))    SSaannsskkrriitt                      EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii  oorr  SSaannsskkrriitt  
        ((vv))  PPaannjjaabbii                                                                                            PPaannjjaabbii  
        ((vvii))  ootthheerr  ssuubbjjeeccttss                                        EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh  
oorr  HHiinnddii  oorr  tthhee  llaanngguuaaggee  ccoonncceerrnneedd  iiff  tthhee  ffaacciilliittiieess  iinn  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  aarree  aavvaaiillaabbllee..  

66..  TThhee  mmiinniimmuumm  ppeerrcceennttaaggee  ooff  mmaarrkkss  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee;;  

((ii))  3355%%  iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr  aanndd  4400%%  iinn  eeaacchh  PPrraaccttiiccaall  ppaappeerr    

__________________________________________________________ 

* Included vide Executive Council Resolution No. 16 on 17.02.2012 
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((iiii))  3355%%  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  IInntteerrnnaall  AAsssseessssmmeenntt  aanndd  EExxaammiinnaattiioonn  

mmaarrkkss  ooff  wwrriitttteenn  ppaappeerr  aanndd  4400%%  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  IInntteerrnnaall  

AAsssseessssmmeenntt  aanndd  PPrraaccttiiccaall  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  4400%%  iinn  sseemmiinnaarr;;  aanndd    

    ((iivv))  4400%%  iinn  aaggggrreeggaattee..  

((vv))  FFuurrtthheerr  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn//pprroojjeecctt  rreeppoorrtt//ttrraaiinniinngg  rreeppoorrtt,,    

wwhheerreevveerr  aapppplliiccaabbllee,,  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  ‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  

77..  AAfftteerr  ppaassssiinngg  aallll  tthhee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss,,  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  

bbee  aawwaarrddeedd  ddiivviissiioonn  aass  uunnddeerr::--  

((ii))  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  wwiitthh  
DDiissttiinnccttiioonn  

IIff  mmaarrkkss  aarree  7755%%  oorr  mmoorree  
iinn  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  

((iiii))  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  IIff  mmaarrkkss  aarree  6600%%  oorr  mmoorree  
aanndd  lleessss  tthhaann  7755%%  

((iiiiii))  SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn    IIff  mmaarrkkss  aarree  5500%%  oorr  mmoorree  
aanndd  lleessss  tthhaann  6600%%  

((iivv))  TThhiirrdd  DDiivviissiioonn  IIff  mmaarrkkss  aarree  lleessss  tthhaann  5500%%  

  

88..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..    

99..11  ((ii))  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerrss  ooff  

tthhee  11sstt  oorr  33rrdd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssttuuddyy  ffoorr  

aanndd  aappppeeaarr  iinn  tthhee  22nndd  oorr  44tthh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  aass  tthhee  ccaassee  

mmaayy  bbee..  
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((iiii))  AA  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  33rrdd  sseemmeesstteerr  

pprroovviissiioonnaallllyy  oonnllyy  iiff  hhee  hhaass  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  22nndd  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  hhaass  ppaasssseedd  aattlleeaasstt  5500%%  ooff  tthhee  ppaappeerrss  ooff  tthhee  11sstt  

aanndd  22nndd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..  

99..22  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rree--aappppeeaarr  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  

ppaappeerrss  ooff  tthhee  11sstt  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  aalloonnggwwiitthh  tthhee  33rrdd  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ffoorr  tthhee  ppaappeerr((ss))  ooff  22nndd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  

aalloonnggwwiitthh  44tthh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  wwhheenn  hheelldd  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  ccllaauussee  99..33  bbeellooww..  WWhhiillee  rree--aappppeeaarriinngg  

iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--

aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss)),,  sseemmiinnaarr,,  ddiisssseerrttaattiioonn//pprroojjeecctt  

rreeppoorrtt//ttrraaiinniinngg  rreeppoorrtt//vviivvaa  vvooccee  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  

aattlleeaasstt  4400%%  mmaarrkkss..  

99..33  AA  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  ppaassss  aallll  tthhee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  ccoouurrssee  wwiitthhiinn  44  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  

aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  11sstt  sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  ccoouurrssee,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  

wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ccoouurrssee..  

1100..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoossee  rreessuulltt  iiss  ddeeccllaarreedd  llaattee  mmaayy  aatttteenndd  ccllaasssseess  ooff  

tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  sseemmeesstteerr  pprroovviissiioonnaallllyy  aatt  hhiiss//hheerr  oowwnn  rriisskk  aanndd  

rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  hhiiss//hheerr  ppaassssiinngg  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmsseesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn..  IInn  ccaassee  aa  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  ppaassss  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  hhiiss//hheerr  aatttteennddaannccee//iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  iinn  

tthhee  nneexxtt  hhiigghheerr  sseemmeesstteerr  iinn  wwhhiicchh  hhee  wwaass  aalllloowweedd  ttoo  aatttteenndd  

ccllaasssseess  pprroovviissiioonnaallllyy  sshhaallll  ssttaanndd  ccaanncceelllleedd..  

1111..  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee,,  aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  aa  lliisstt  ooff  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  

hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..  
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1122..11  ((ii))    TThhee  ssuubbjjeecctt//ttooppiicc  ooff  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  wwhheerreevveerr  aapppplliiccaabbllee                    

wwiillll      bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  RReesseeaarrcchh  CCoommmmiitttteeee..  

((iiii))  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhrreeee  ccooppiieess  ooff  

hhiiss//hheerr  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt//ddiisssseerrttaattiioonn  bbyy  3311sstt  MMaarrcchh  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn..  

HHoowweevveerr,,  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  tthhee  aabboovvee  ddaattee,,  tthhee  eexxtteennssiioonn  sshhaallll  bbee  

ppeerrmmiissssiibbllee  wwiitthh  ppeennaallttyy  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  GGeenneerraall  RRuulleess  ffoorr  

EExxaammiinnaattiioonnss..  TThhee  eexxppeennddiittuurree  oonn  TTAA//DDAA  ooff  tthhee  EExxaammiinneerr  iinn  

ssuucchh  ccaasseess  sshhaallll  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee((ss))..  

IIff  aa  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  //  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  eevveenn  

dduurriinngg  tthhee  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee  

aabbsseenntteedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt//ddiisssseerrttaattiioonn  ppaappeerr  aanndd  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  

sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  

((iiiiii))  TThhee  ggrraaddee  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  

sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwhheenn  hhee  aappppeeaarrss  iinn  aannyy  ffuuttuurree  

eexxaammiinnaattiioonn  uunnddeerr  ccllaauussee  99..  

1122..22    TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  ffoorr  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  aanndd  

ccllaassssiiffyy  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt,,  aass  uunnddeerr  ::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    

((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  
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        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  

IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt,,  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  

tthhee  EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  

dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  iiss  aaddjjuuddggeedd  aass  

ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  

VViivvaa--VVooccee  aallssoo..  TThhee  VViivvaa--VVooccee  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  

tteeaacchheerrss//ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  bbuutt  tthheeyy  wwiillll  nnoott  

bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppuutt  aannyy  qquueessttiioonn..  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  

aatttteemmpptt,,  hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  
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1133..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  uunnddeerrggoo  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  

wwhheerreevveerr  rreeqquuiirreedd//pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  sscchheemmee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  

nnoorrmmaallllyy  iinn  tthhee  ssuummmmeerr  vvaaccaattiioonn  aafftteerr  sseeccoonndd  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  aa  bbuussiinneessss  eenntteerrpprriissee//oorrggaanniizzaattiioonn  aapppprroovveedd  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  HHee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  

ssuubbmmiitt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  rreeppoorrtt  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  

nneexxtt  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee..  

TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  uunnddeerr  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess  rreellaaxx  aannyy  ooff  

tthhee  ccoonnddiittiioonn  iiff  hhee  iiss  ssaattiissffiieedd  tthhaatt  tthhee  ccaassee  iiss  ggeennuuiinnee  aanndd  rreeccoorrdd  

rreeaassoonnss  tthheerreeffoorr..  

TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddeelliivveerr  sseemmiinnaarr((ss)),,  

wwhheerreevveerr  pprreessccrriibbeedd..  

TThhee  sseemmiinnaarr//pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  ppaanneell  

ooff  ttwwoo  IInntteerrnnaall  eexxaammiinneerrss,,  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  

tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  IIff  tthhee  

SSuuppeerrvviissoorr  iiss  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  oonnee  ooff  tthhee  

IInntteerrnnaall  eexxaammiinneerrss..  IItt  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  vviivvaa  vvooccee..  IIff  ddeeeemmeedd  

nneecceessssaarryy,,  aa  tteeaacchheerr  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  ssuuppeerrvviissee  tthhee  

ccaannddiiddaattee((ss))  aatt  tthhee  pprreemmiisseess  ooff  tthhee  oorrggaanniissaaiioonn,,  wwhheerree  hhee//sshhee  iiss  

uunnddeerr  ggooiinngg  ttrraaiinniinngg..  

1144..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy  aanndd  iiss  ddeessiirroouuss  ooff  iimmpprroovviinngg  hhiiss//hheerr  

ppeerrffoorrmmaaccee//ssccoorree,,  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  iinn  

eevveenn//oodddd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss,,  aass  aanndd  wwhheenn  hheelldd,,  iinn  aa  

ppaarrttiiccuullaarr  sseemmeesstteerr//ppaappeerr  oonnllyy  oonnccee  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  

yyeeaarrss  aafftteerr  ppaassssiinngg  tthhee  ccoouurrssee..  HHee//sshhee  wwiillll  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

rreessppeeccttiivvee  ppaappeerr((ss))  aatt  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  aass  

aanndd  wwhheenn  hheelldd..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  aappppeeaarr  iinn  eexxaammiinnaattiioonn  aass  ppeerr  
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ccuurrrreenntt  ssyyllllaabbuuss,,  pprroovviiddeedd  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  ooff  tthhaatt  AAccaaddeemmiicc  

sseessssiioonn,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  

1155..  EEaacchh  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  rreecceeiivvee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ddeettaaiilleedd  

mmaarrkkss  ccaarrdd  oonn  hhaavviinngg  ppaasssseedd  tthhee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..  

1166..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuuee  ooff  tthhee  ccoouurrssee  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaaccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  uunniivveerrssiittyy  

ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  OOrrddiinnaannccee,,  iiff  

aannyy,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..  
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CCHHAAPPTTEERR--  XXIIXX  

OORRDDIINNAANNCCEE  ––  MM..SScc..  HHOONNSS..((55  YYEEAARR  IINNTTEEGGRRAATTEEDD  CCOOUURRSSEE))  

11..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  MMaasstteerr  ooff  

SScciieennccee  ((HHoonnoouurrss))  sshhaallll  bbee  ooff  ffiivvee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss..  EEaacchh  yyeeaarr  

sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseemmeesstteerrss  ii..ee..  JJuullyy  ttoo  DDeecceemmbbeerr  aanndd  

JJaannuuaarryy  ttoo  MMaayy..  EEaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  hhaavvee  mmiinniimmuumm  9900  wwoorrkkiinngg  

ddaayyss..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  oodddd  sseemmeesstteerrss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  

iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmeebbeerr  aanndd  ffoorr  eevveenn  sseemmeesstteerrss  iinn  tthhee  mmoonntthh  

ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  tthhee  

EExxaammiinnaattiioonnss..    

22..  TThhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  oodddd  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  oodddd  sseemmeesstteerr  aanndd  ssuucchh  ccaannddiiddaatteess  ooff  

eevveenn  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr..  

HHoowweevveerr,,  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  ccaannddiiddaatteess  ooff  nniinntthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  eevveenn  sseemmeesstteerr  aanndd  tthhee  rree--aappppeeaarriinngg  

ccaannddiiddaatteess  ooff  tteenntthh  sseemmeesstteerr  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  nneexxtt  

oodddd  sseemmeesstteerr..  

33..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeee  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonnss  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

44..  TThhee  eelliiggiibbiilliittyy  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  MM..SScc..  HHoonnss..  ((55yyeeaarr))  

ccoouurrsseess  sshhaallll  bbee  aass  ggiivveenn  iinn  tthhee  AAppppeennddiixx..  

NNoottee::  TThhee  ccaannddiiddaattee  aaddmmiitttteedd  ttoo  MM..SScc((HHoonnss))  CCoouurrssee  sshhaallll  nnoott  

bbee  aalllloowweedd  ttoo  sswwiittcchh  oovveerr  ttoo  aannyy  ootthheerr  ccoouurrssee  bbeeffoorree  ccoommpplleettiioonn  

ooff  BB..SScc((HHoonnss..))  ssuucccceessssffuullllyy  ii..ee  uuppttoo  ssiixxtthh  sseemmeesstteerr,,  ootthheerrwwiissee  

hhiiss//hheerr  ccaannddiiddaattuurree  ffoorr  MM..SScc..((HHoonnss..))  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd  

ffoorrtthhwwiitthh..  
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55..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  SSeemmeesstteerr  II  oorr  IIII  oorr  IIIIII  oorr  IIVV  oorr  VV  oorr  

VVII  oorr  VVIIII  oorr  VVIIIIII  oorr  IIXX  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  SSeemmeesstteerr  IIII  oorr  

IIIIII  oorr  IIVV  oorr  VV  oorr  VVII  oorr  VVIIII  oorr  VVIIII  oorr  IIXX  oorr  XX,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  

ooff  tthhee  MM..SScc..  HHoonnss..  CCoouurrssee..  TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccllaauusseess--

1122  aanndd  1133((22))  bbeellooww..  

66..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  SSeemmeesstteerr  II//IIII//IIIIII//IIVV//VV//VVII//VVIIII//VVIIIIII//IIXX//XX  

sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aa  ssttuuddeenntt  wwhhoo::--  

((ii))  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  llaaiidd  ddoowwnn  aabboovvee  iinn  

CCllaauussee  44  aanndd  55,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  oorr  iiss  ccoovveerreedd  uunnddeerr  

CCllaauussee  1122    aanndd  1133  bbeellooww;;  aanndd  

((iiii))  hhaass  hhiiss  nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd  aanndd  pprroodduucceess  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ssiiggnneedd  bbyy  hhiimm..  

gg))  ooff  hhaavviinngg  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

hh))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  

tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

ii))  ooff  hhaavviinngg  ssaattiissffaaccttoorriillyy  ppeerrffoorrmmeedd  tthhee  wwoorrkk  ooff  hhiiss//hheerr  

ccllaassss;;  

jj))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  lleeccttuurreess  iinn  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  aass  aallssoo  iinn  pprraaccttiiccaallss,,  eettcc..  

77..  AA  ccaannddiiddaattee  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  aann  EExx--ssttuuddeenntt  sshhaallll  

ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  aann  eexxaammiinnaattiioonn  oonn  

tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiissiittee  cceerrttiiffiiccaattee  dduullyy  

ccoouunntteerrssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  hhiimm..  
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88..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..  

99..  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  

EEnngglliisshh//HHiinnddii..  

1100..  CCaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

1111..  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  iinn  eeaacchh  ppaappeerr  

sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr::  

    ((ii))  4400%%  iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn..    

((iiii))  4400%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  aanndd  wwrriitttteenn  //  
pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn..  

    ((iiiiii))  4400%%  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr..  

((iivv))  FFuurrtthheerr  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  
‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  

1122..11    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  aa  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  hhaavviinngg  

bbeeeenn  eelliiggiibbllee  ffaaiilleedd  ttoo  aappppeeaarr  tthheerreeiinn,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ttoo  

aappppeeaarr//rree--aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn//ppaappeerr((ss)),,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  

iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ccllaauussee--11  aanndd  ccllaauussee--22..  SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  mmaayy  

bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  

oobbttaaiinnss  aatt  lleeaasstt  4400%%  mmaarrkkss..  

1122..22    AA  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr,,    ffoorr  ppaassssiinngg  iinn  tthhee  

rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss)),,  oonnllyy  aatt  tthhee  nneexxtt  ttwwoo  rreessppeeccttiivvee  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  hheelldd  iinn  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ssuucccceessssiioonn  ttoo  tthhee  
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eexxaammiinnaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  

eelliiggiibbllee,,  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr..  

1122..33    AA  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  MM..SScc  HHoonnss..  DDeeggrreeee  mmuusstt  ppaassss  tthhee  wwhhoollee  

eexxaammiinnaattiioonn  ((sseemmeesstteerr  II,,IIII,,IIIIII,,IIVV,,VV,,VVII,,VVIIII,,VVIIIIII,,IIXX  aanndd  XX))  wwiitthhiinn  

sseevveenn  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  MM..SScc..  HHoonnss  ffiirrsstt  

SSeemmeesstteerr  ccllaassss  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  

tthhee  ccoouurrssee  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  ssaammee  eeiitthheerr  

bbyy  aatttteennddiinngg  ccllaasssseess  aaggaaiinn  aass  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  oorr  aass  aann  eexx--

ssttuuddeenntt..  

1133..11    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  iinn  aa  sseemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ffrroomm  II  ttoo  IIII,,  IIIIII  ttoo  IIVV  aanndd  VV  ttoo  

VVII,,  VVIIII  ttoo  VVIIIIII  aanndd  IIXX  ttoo  XX  sseemmeesstteerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  

ccllaauussee  1133..22..  

1133..22    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  sseemmeesstteerr  II&&IIII  oorr  IIIIII  &&  IIVV  oorr  VV  

&&  VVII  oorr  VVIIII  &&  VVIIIIII  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  ttoo  tthhee  IIIIII,,  VV,,  VVIIII,,  IIXX  

SSeemmeesstteerr,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  hhaass  ggoott  eexxeemmppttiioonn  iinn  

tthhee  ppaappeerr((ss))  aass  mmeennttiioonneedd  bbeellooww::  

FFrroomm  SSeemmeesseerr  II  &&  IIII  ttoo  SSeemmeesstteerr  

IIIIII  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  ppaasssseedd  aatt  lleeaasstt  5500%%    

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  II  &&  IIII  ttaakkeenn  

ttooggeetthheerr..  

  

FFrroomm  SSeemmeesstteerr  IIIIII  &&  IIVV  ttoo  

SSeemmeesstteerr  VV  

  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  ppaasssseedd  aatt  lleeaasstt  7755%%  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  II  &&IIII  aanndd  aatt  

lleeaasstt  5500%%  ppaappeerrss  ooff  sseemmeesstteerr  IIIIII  

&&  IIVV  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..  
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FFrroomm  SSeemmeesstteerr  VV  &&  VVII  ttoo  

SSeemmeesstteerr  VVIIII  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  ppaasssseedd  aallll  tthhee  ppaappeerrss  

ooff  SSeemmeesstteerr--II  &&  IIII,,  aattlleeaasstt  7755%%  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  IIIIII  &&  IIVV  aanndd  

5500%%  ppaappeerrss  ooff  sseemmeesstteerr  VV  &&  VVII  

ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..    

FFrroomm  SSeemmeesstteerr  VVIIII  aanndd  VVIIIIII  ttoo  

SSeemmeesstteerr  IIXX  

IIff  hhee//sshhee  hhaass  ppaasssseedd  aallll  tthhee  ppaappeerrss  

ooff  SSeemmeesstteerr  II  ttoo  IIVV,,  aattlleeaasstt  7755%%  

ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerr  VV  &&  VVII  aanndd  

5500%%  ppaappeerrss  ooff  sseemmeesstteerr  VVIIII  &&  

VVIIIIII  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..    

EEvveerryy  ssttuuddeenntt  ooff  SSeemmeesstteerr  II,,IIII,,IIIIII,,IIVV,,VV,,VVII,,VVIIII,,VVIIIIII  aanndd  IIXX  wwhhoo  

iiss  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  pprroommootteedd  ttoo  MM..SScc..  HHoonnss..  SSeemmeesstteerr  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  

VV,,VVII,,  VVIIII,,  VVIIIIII,,  IIXX  aanndd  XX  rreessppeeccttiivveellyy,,  sshhaallll  ssuubbmmiitt  aann  

aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  ffoorr  ffrreesshh  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  

SSeemmeesstteerr  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV,,  VVII,,  VVII,,VVIIIIII,,  IIXX  aanndd  XX..  AAnnyy  ssuucchh  

aaddmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  rreeffuusseedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

oonn  rreeaassoonnaabbllee  ggrroouunnddss..  

1144..  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  aanndd  iissssuuee  

DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCaarrddss..  

  1155..11  ((ii))  TThhee  ssuubbjjeecctt//ttooppiicc  ooff  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  wwhheerreevveerr  aapppplliiccaabbllee  

wwiillll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  RReesseeaarrcchh  CCoommmmiitttteeee..  

((iiii))  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhrreeee  ccooppiieess  ooff  

hhiiss//hheerr  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt..  TThhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  iinn  

tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  ffiinnaall  sseemmeesstteerr    eexxaammiinnaattiioonn..  PPrroovviiddeedd  

tthhaatt,,  iinn  eexxcceeppttiioonnaall  ccaasseess,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  eexxtteenndd,,  oonn  
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tthhee  rrccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  SSuuppeerrvviissoorr//CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt,,  tthhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  rreecceeiipptt  ooff  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  uupp  ttoo  tthhrreeee  

mmoonntthhss  wwiitthh  llaattee  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd..  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  ssuubbmmiitt  

tthhee  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  eevveenn  dduurriinngg  tthhee  eexxtteennddeedd  ppeerriioodd,,  hhee  wwiillll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee  aabbsseenntteedd  iinn  tthhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ppaappeerr  aanndd  

hhiiss//hheerr  rreessuulltt  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  

((iiiiii))  TThhee  ggrraaddee  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  

sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  wwhheenn  hhee  aappppeeaarrss  iinn  aannyy  ffuuttuurree  

eexxaammiinnaattiioonn..  

1155..22  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  ffoorr  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  aanndd  

ccllaassssiiffyy  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt,,  aass  uunnddeerr  ::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    

((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  

IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt,,  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  
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iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  

tthhee  EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  

dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  iiss  aaddjjuuddggeedd  aass  

ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  

VViivvaa--VVooccee  aallssoo..  TThhee  VViivvaa--VVooccee  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  

tteeaacchheerrss//ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  bbuutt  tthheeyy  wwiillll  nnoott  

bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppuutt  aannyy  qquueessttiioonn..  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  RReesseeaarrcchh  PPrroojjeecctt  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  

aatttteemmpptt,,  hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

1166..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  uunnddeerrggoo  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  

wwhheerreevveerr  rreeqquuiirreedd//pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  sscchheemmee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn,,  

nnoorrmmaallllyy  iinn  tthhee  ssuummmmeerr  vvaaccaattiioonn  iinn  aa  bbuussiinneessss  

eenntteerrpprriissee//oorrggaanniizzaattiioonn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt..  HHee//sshhee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  

rreeppoorrtt  bbeeffoorree  tthhee  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  nneexxtt  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee..  

TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  aallssoo  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ddeelliivveerr  sseemmiinnaarr((ss)),,  

wwhheerreevveerr  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthhee  sscchheemmee  ooff  eexxaammiinnaattiioonn..  
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TThhee  sseemmiinnaarr//pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  ppaanneell  

ooff  ttwwoo  IInntteerrnnaall  eexxaammiinneerrss,,  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  oonn  

tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  IIff  tthhee  

SSuuppeerrvviissoorr  iiss  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  oonnee  ooff  tthhee  

IInntteerrnnaall  eexxaammiinneerrss..  IItt  wwiillll  bbee  ffoolllloowweedd  bbyy  vviivvaa  vvooccee..  IIff  ddeeeemmeedd  

nneecceessssaarryy,,  aa  tteeaacchheerr  ffrroomm  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  mmaayy  ssuuppeerrvviissee  tthhee  

ccaannddiiddaattee((ss))  aatt  tthhee  pprreemmiisseess  ooff  tthhee  oorrggaanniissaaiioonn,,  wwhheerree  hhee//sshhee  iiss  

uunnddeerr  ggooiinngg  ttrraaiinniinngg..  

1177..    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy  aanndd  iiss  ddeessiirroouuss  ooff  iimmpprroovviinngg  hhiiss//hheerr  ppeerrffoorrmmaaccee,,  wwiillll  

bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  iinn  eevveenn//oodddd  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss,,  aass  aanndd  wwhheenn  hheelldd,,  ttwwiiccee  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  

ppeerrmmiissssiibbllee  uunnddeerr  CCllaauussee  1122..33..  HHee//sshhee  wwiillll  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

rreessppeeccttiivvee  ppaappeerr((ss))  aatt  tthhee  ccoonncceerrnneedd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  aass  

aanndd  wwhheenn  hheelldd..  IIff  hhee//sshhee  ddooeess  nnoott  iimmpprroovvee  hhiiss  //hheerr  ppeerrffoorrmmaannccee,,  

hhee//sshhee  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ddoo  ssoo  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  

wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  ttrreeaatteedd  aass  sseeccoonndd  cchhaannccee..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  

aappppeeaarr  iinn  eexxaammiinnaattiioonn  aass  ppeerr  ccuurrrreenntt  ssyyllllaabbuuss,,  pprroovviiddeedd  ffoorr  

rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  ooff  tthhaatt  AAccaaddeemmiicc  sseessssiioonn,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  

ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  

1188..11    TThhee  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  aafftteerr  ppaassssiinngg  II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV  aanndd  VVII  

sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  FFiivvee  YYeeaarr  HHoonnss..  CCoouurrssee  wwiillll  bbee  

aawwaarrddeedd  aa  ggrraadduuaattee  ddeeggrreeee  ooff  BB..SScc..  HHoonnss..  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  ddiivviissiioonn  ffoorr  tthhee  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  ooff  BB..SScc..  

HHoonnss..,,  sshhaallll  bbee  aarrrraannggeedd  aass  uunnddeerr  oonn  tthhee  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  

II,,IIII,,IIIIII,,IIVV,,VV  aanndd  VVII  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn::  

ii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  7755%%  oorr  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn  



  

  

117788 

mmoorree  ooff  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  

mmaarrkkss  

((iiii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  

mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  

ttoottaall  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  

((iiiiii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  
mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  ooff  tthhee  
ttoottaall  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..  

((iivv))      TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  lleessss  

tthhaann  5500%%  mmaarrkkss  

PPaassss  wwiitthhoouutt  DDiivviissiioonn..  

1188..22    TThhee  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleetteess  tthhee  ffiivvee  yyeeaarrss  

((SSeemmeesstteerr  II  ttoo  XX))  ooff  MM..SScc..  HHoonnss  CCoouurrssee  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  MM..SScc..  

HHoonnss  DDeeggrreeee..  

AA  lliisstt  ooff  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  bbee  pprreeppaarreedd  oonn  tthhee  aaggggrreeggaattee  

mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  sseemmeesstteerr  VVIIII,,  VVIIIIII,,  IIXX  aanndd  XX  eexxaammiinnaattiioonnss  

aanndd  sshhaallll  bbee  aarrrraannggeedd  iinn  ddiivviissiioonn  aass  uunnddeerr::  

ii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  7755%%  

oorr  mmoorree  ooff  tthhee  ttoottaall  

aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn  

((iiii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  

oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  

ooff  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  

((iiiiii))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  

oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  

ooff  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  

SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..  
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((iivv))      TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  lleessss  

tthhaann  5500%%  mmaarrkkss  

PPaassss  wwiitthhoouutt  DDiivviissiioonn..  

19. Notwithstanding the integrated natue of this course, which is 

spread over more than on academic year, the ordinance in force 

at the time a student joins the course shall hold good onl for the 

examination held during or at the end of the academic year and 

nothing in this Ordinance shall be deemed to debar the 

University from amending the Ordinance and the amended 

Ordinance, if any, shall unless specified otherwise, apply to all 

student whether old or new. 
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CCHHAAPPTTEERR  --  XXXX  

OORRDDIINNAANNCCEE──  MMAASSTTEERR  OOFF    LLAAWWSS  ((LLLL..MM))  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN    

11..11  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ffoorr  tthhee  aawwaarrdd  ooff  MMaasstteerr  ooff  LLaawwss  

((LLLL..MM..))  DDeeggrreeee,,  sshhaallll  bbee  ttwwoo  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss,,  ccoommpprriissiinngg  ffoouurr  

SSeemmeesstteerrss..  EEaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  

SSeemmeesstteerrss  ii..ee..  JJuullyy  ttoo  DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  MMaayy//JJuunnee..    

11..22  TThhee  eexxaammiinnaattiioonnss  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt  aanndd  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerrss  sshhaallll  bbee  hheelldd  

iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd  aanndd  FFoouurrtthh  

SSeemmeesstteerrss  iinn  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

11..33  TThhee  ssuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  rree--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  

sseemmeesstteerr  II  aanndd  sseemmeesstteerr  IIII  wwiillll  bbee  hheelldd  aalloonnggwwiitthh  sseemmeesstteerr  IIIIII  

aanndd  sseemmeesstteerr  IIVV  eexxaammiinnaattiioonn..  TThhee  ssuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  

ffoorr  rree--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  tthhiirrdd  sseemmeesstteerr  wwiillll  bbee  hheelldd  aalloonnggwwiitthh  

ffoouurrtthh  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ffoorr  tthhee  rree--aappppeeaarr  ppaappeerr((ss))  ooff  

ffoouurrtthh  sseemmeesstteerr  aalloonnggwwiitthh  nneexxtt  tthhiirrdd  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..  SSuucchh  

ccaannddiiddaatteess  wwiillll  ppaayy  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  wwhhoollee  

eexxaammiinnaattiioonn..  

11..44  TThhee  ddaatteess  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffiixxeedd  uunnddeerr  aabboovvee  CCllaauussee  sshhaallll  bbee  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  aallll  ccoonncceerrnneedd..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    
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33..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss  iinn  tthhee  

aaggggrreeggaattee,,  tthhee  LLLL..BB..  ((PPrrooffeessssiioonnaall))  EExxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  

UUnniivveerrssiittyy,,  oorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniizzeedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo,,  

sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ooff  tthhee  LLLL..MM..  CCoouurrssee..          

44..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  LLLL..MM..  II  aanndd  IIII  SSeemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  LLLL..MM..  

IIIIII  SSeemmeesstteerr  CCllaassss..  TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo      ccllaauussee  88  bbeellooww..  

55..  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  ffaaiillss,,  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll,,   

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..  

66..  TThhee  FFiirrsstt//SSeeccoonndd//TThhiirrdd//FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  

ooppeenn  ttoo  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  wwhhoo::--  

((aa))    hhaass    ppaasssseedd    tthhee    rreeqquuiissiittee    qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  aass  llaaiidd  

ddoowwnn  iinn  ccllaauusseess    33  aanndd  44,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..  

((bb))  hhaass  hhiiss//hheerr  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  EExxaammiinnaattiioonnss  

BBrraanncchh  tthhrroouugghh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww  aanndd  

pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess::--  

((ii))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ffoorr  tthhee  

SSeemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn;;  

((iiii))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff    tthhee  lleeccttuurreess  iinn  eeaacchh  

ooff  tthhee  ppaappeerrss    aass  aallssoo  iinn  SSeemmiinnaarrss,,  iiff  aannyy..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  

ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  nnoott  aatttteennddeedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  



  

  

118822 

LLeeccttuurreess  ffoorr  aannyy  ppaappeerr((ss))  wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ttaakkee  eexxaammiinnaattiioonn  

iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss))..  

77..11  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee  ooff  

iinnssttrruuccttiioonn  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww  ffoorr  aannyy  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  iinn  iitt  ffoorr  ggoooodd  rreeaassoonnss  ee..gg..  

sseerriioouuss  iillllnneessss,,  sseerriioouuss  ccaallaammiittyy  lliikkee  ddeeaatthh  ooff  ffaatthheerr  oorr  mmootthheerr  

eettcc..,,  oorr,,  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  ffaaiillss,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaaww,,  

ttoo  aappppeeaarr//rree--aappppeeaarr  iinn  tthhee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn//PPaappeerr((ss)),,  aass  tthhee  

ccaassee  mmaayy  bbee,,  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt,,  wwiitthhoouutt  aatttteennddiinngg  aa  ffrreesshh  ccoouurrssee  

ooff  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  cchhaanncceess..  WWhhiillee  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  

iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  aattlleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss..  

77..22  AA  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  LLLL..MM..  EExxaammiinnaattiioonn  mmuusstt  ppaassss  aallll  tthhee  ffoouurr  

SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiitthhiinn  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  

tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ooff  LLLL..MM..  ccoouurrssee,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  

ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  PPoosstt--ggrraadduuaattee  ssttuuddiieess  iinn  LLaaww  aanndd  sshhaallll  nnoott  

bbee  ffuurrtthheerr  aaddmmiitttteedd  ttoo  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  ssuucchh  aa  ccoouurrssee..    

88..11  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  aappppeeaarreedd  aanndd  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  

ooff  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssttuuddyy  ffoorr  aanndd  aappppeeaarr  iinn  

tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr..  HHee//sshhee  sshhaallll,,  hhoowweevveerr,,  bbee  aalllloowweedd  

pprroommoottiioonn  ttoo  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  ccllaassss  pprroovviissiioonnaallllyy  oonnllyy  iiff  

hhee//sshhee  eeaarrnnss  eexxeemmppttiioonn  iinn  aatt  lleeaasstt  5500%%  ooff  TThheeoorryy  ppaappeerrss  ((ee..gg..  33  

oouutt  ooff  66  ppaappeerrss  aanndd  ssoo  oonn))  ooff  bbootthh  tthhee  FFiirrsstt  aanndd  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonnss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  

ttoo  rree--aappppeeaarr  ffoorr  tthhee  ppaappeerr((ss))  ooff  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr,,  aalloonnggwwiitthh  tthhee  

TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  aanndd  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppaappeerr((ss))  ooff  tthhee  SSeeccoonndd  

SSeemmeesstteerr  aalloonnggwwiitthh  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  

ssiimmuullttaanneeoouussllyy,,  wwhheenn  hheelldd..      
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88..22  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  ooff  IIII  SSeemmeesstteerr  wwhhoo  iiss  eennttiittlleedd  ttoo  bbee  pprroommootteedd  ttoo  IIIIII  

SSeemmeesstteerr  sshhaallll  ssuubbmmiitt  aann  aapppplliiccaattiioonn  oonn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ffoorrmm  ffoorr  

ffrreesshh  aaddmmiissssiioonn  ttoo  IIIIII  SSeemmeesstteerr  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee((ss))  nnoottiiffiieedd  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  AAddmmiissssiioonn  mmaayy  bbee  rreeffuusseedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  

oonn  rreeaassoonnaabbllee  ggrroouunnddss..  

99..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..  

AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  rree--aappppeeaarrss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  //  

SSeemmeesstteerr((ss)),,  sshhaallll  ppaayy  ffeeee  aass  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

1100..  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  LLLL..MM..  CCoouurrssee  

sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh..  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh  oorr  

HHiinnddii  iiff  tthhee  ffaacciilliittiieess  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  aarree  aavvaaiillaabbllee..    

1111..11    AA  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwrriittee  aa  ddiisssseerrttaattiioonn  oonn  aa  ttooppiicc  

ffrroomm  tthhee  ggrroouuppss  ooffffeerreedd  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  LLLL..MM..  PPaarrtt--II  oorr  iinn  LLLL..MM  

PPaarrtt--IIII  EExxaammiinnaattiioonn..    TThhee  ttooppiicc  ooff  DDiisssseerrttaattiioonn  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  

wwiillll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  TThhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aann  

aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ttooppiicc  ffoorr  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  

iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  pprroommoottiioonn  ttoo  LLLL..MM..  IIVV  SSeemmeesstteerr..  TThhee  

SSuuppeerrvviissoorr  sshhaallll  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  kkeeeeppiinngg  iinn  vviieeww  

tthhee  ttooppiicc  ooff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn..    

1111..22    AA  ccaannddiiddaattee  pprroommootteedd  ttoo  LLLL..MM..  IIVV  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  

ssuubbmmiitt  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  uuppttoo  3300tthh  JJuunnee  ooff  tthhee  AAccaaddeemmiicc  SSeessssiioonn..    

HHoowweevveerr,,  aafftteerr  eexxppiirryy  ooff  aabboovvee  ddaattee,,  tthhee  eexxtteennssiioonn  iinn  ddaattee  sshhaallll  

bbee  ppeerrmmiissssiibbllee  wwiitthh  ppeennaallttyy  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  GGeenneerraall  RRuulleess  ffoorr  

EExxaammiinnaattiioonn..    
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1111..33    EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhrreeee  ccooppiieess  ooff  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  aalloonnggwwiitthh  aa  bbrriieeff  aabbssttrraacctt,,  wwhhiicchh  wwiillll  nnoott  eexxcceeeedd  

330000  wwoorrddss,,  ooff  tthhee  ssaammee  ggiivviinngg  aann  aaccccoouunntt  ooff  hhiiss//hheerr  rreesseeaarrcchh  aanndd  

iittss  ffiinnddiinnggss  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  eexxaammiinneerr..  TThhee  DDiisssseerrttaattiioonn  

sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  bbyy  oonnee  EExxtteerrnnaall  EExxaammiinneerr  oonnllyy..  TThhee  llaasstt  ddaattee  

ffoorr  tthhee  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  iinn  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  

sshhaallll  bbee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CCllaauussee  1111..22..  

IIff  aa  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  eevveenn  dduurriinngg  tthhee  

eexxtteennddeedd  ppeerriioodd,,  hhee//sshhee  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hhaavvee  aabbsseenntteedd  iinn  

tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  ppaappeerr  aanndd  hhiiss//hheerr  rreessuulltt  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  

aaccccoorrddiinnggllyy..  

1111..44    TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  ffoorr  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  aanndd  ccllaassssiiffyy  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  aass  uunnddeerr  ::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    

((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  
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IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn,,  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  aatttteemmpptt,,  

hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

1122..  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  bbee  5500%%  iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn//pprraaccttiiccaall    

ppaappeerr//ddiisssseerrttaattiioonn  aanndd  5500%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  iinntteerrnnaall  

aasssseessssmmeenntt  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  wwoorrkk  iinn  eeaacchh  SSeemmeesstteerr..  FFuurrtthheerr  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  ‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  

1133..  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee,,  aafftteerr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  ccaannddiiddaatteess  

aanndd  tthhee  DDeettaaiilleedd--MMaarrkkss--CCaarrddss  wwiillll  bbee  iissssuueedd  ttoo  tthhee  ccaannddiiddaatteess..  

1144..    TThhee  lliisstt  ooff  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaatteess  ooff  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aarrrraannggeedd,,  aass  uunnddeerr,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  

aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  FFiirrsstt,,  SSeeccoonndd,,  TThhiirrdd  aanndd  FFoouurrtthh  

SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  aanndd  tthhee  ddiivviissiioonn  oobbttaaiinneedd  

bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ssttaatteedd  iinn  tthhee  DDeeggrreeee::--  
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((aa))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaassss  aallll  tthhee  ffoouurr  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  

tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  aanndd  wwiitthhiinn  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  

ii..ee..  ttwwoo  yyeeaarrss,,  oobbttaaiinniinngg  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  ooff  tthhee  ttoottaall  

aaggggrreeggaattee,,  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  wwiitthh  

‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’..  TThhee  DDiisssseerrttaattiioonn  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  aallssoo  bbee  

aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr..  

((bb))  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss                      ……..FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  

((cc))    5500%%  oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss                ……..SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn  

  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss    

1155..    AA  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaattee  mmaayy,,  iiff  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  

ppuubblliisshh  aafftteerr  tthhee  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  rreessuulltt,,  hhiiss//hheerr  ddiisssseerrttaattiioonn  iinn  aa  

bbooookk  oorr  aass  aa  ppaappeerr  iinn  aa  JJoouurrnnaall  ooff  rreeppuuttee..  

1166..    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  hhiiss//hheerr  sseemmeesstteerr  II  aanndd  sseemmeesstteerr  IIII  

eexxaammiinnaattiioonn  ooff  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  ooff  hhiiss  rreessuulltt  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  tthheeoorryy  

ppaappeerr((ss)),,  oonnccee  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  sseemmeesstteerr//ppaappeerr  aass  aanndd  wwhheenn  hheelldd  

wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  hhiiss  ppaassssiinngg  LLLL..MM  ccoouurrssee..    

TThhee  rreessuulltt  ooff  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  oonnllyy  iiff  hhee  

iimmpprroovveess  hhiiss//hheerr  ssccoorree  ooff  mmaarrkkss  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  mmaarrkkss  

oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  rree--aappppeeaarreedd  

aanndd  tthhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  eeaarrlliieerr  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  

ppaappeerr((ss))..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  iimmpprroovveedd  sshhaallll  bbee  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCaarrdd..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ttaakkee  

tthhee  eexxaamm  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  rreegguullaarr  

ssttuuddeennttss  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  

AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill..  WWhhiillee  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  ssuucchh  

aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ppaayy  ffuullll  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..  
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1177..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee,,  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  uunnlleessss  ssppeecciiffiieedd  ootthheerrwwiissee,,  aappppllyy  ttoo  aallll  

tthhee  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..    
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CCHHAAPPTTEERR--  XXXXII  

OORRDDIINNAANNCCEE——MMAASSTTEERR  OOFF  CCOOMMPPUUTTEERR  AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS  ((MM..CC..AA..))  

((33--YYEEAARR  CCOOUURRSSEE))  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN    

11..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  MMaasstteerr  ooff  

CCoommppuutteerr  AApppplliiccaattiioonnss  ((MM..CC..AA..))  sshhaallll  bbee  tthhrreeee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss..    

EEaacchh  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  SSeemmeesstteerrss  ii..ee..  JJuullyy  ttoo  

DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  MMaayy..    TThheerree  sshhaallll  bbee  aaccttuuaall  tteeaacchhiinngg  

ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  9900  ddaayyss  iinn  eeaacchh  SSeemmeesstteerr..TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  

FFiirrsstt,,  TThhiirrdd  aanndd  FFiifftthh  SSeemmeesstteerrss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd,,  FFoouurrtthh  aanndd  SSiixxtthh  

SSeemmeesstteerrss  iinn  tthhee  mmoonntthh    ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattoonnss..  

SSuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoorr  RRee--aappppeeaarr  

ccaannddiiddaatteess  aass  uunnddeerr  ::  

  SSeemmeesstteerr                                                                                  WWhheenn  hheelldd  
((aa))  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr        AAlloonnggwwiitthh  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  

((bb))  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr          AAlloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

((cc))  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  FFiifftthh  SSeemmeesstteerr  

((dd))  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr  

((ee))  FFiifftthh  SSeemmeesstteerr  AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  SSiixxtthh  

SSeemmeesstteerr  

((ff))    SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  OOdddd//EEvveenn  SSeemmeesstteerrss  

aafftteerr  SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr..  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  rree--aappppeeaarrss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  sshhaallll  ppaayy  tthhee    

eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess,,  tthhee  ssttuuddeennttss  ccaannnnoott  jjooiinn  aannyy  jjoobb  oorr  

aannyy  ootthheerr  rreegguullaarr  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy..  
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TThhee  aaddmmiissssiioonn  ttoo  ffiirrsstt  sseemmeesstteerr  ooff  MMCCAA  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aannyy  ootthheerr  ssuucchh  bbooddyy  aass  mmaayy  bbee  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  

tthhee  SSttaattee  GGoovvtt..//UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..      AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  

tthhiiss    UUnniivveerrssiittyy  oorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniizzeedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  

tthheerreettoo,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ooff  tthhee  CCoouurrssee  

::--  

((ii))  BBaacchheelloorr’’ss  DDeeggrreeee  ooff  mmiinniimmuumm  33  yyeeaarr  dduurraattiioonn  iinn  aannyy  

ddiisscciipplliinnee  ffrroomm  aannyy  rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  MMaatthheemmaattiiccss  

aatt  1100++22  sscchhooooll  lleevveell;;  

OORR  

((iiii))  BBaacchheelloorr’’ss  DDeeggrreeee  ooff  mmiinniimmuumm  33  yyeeaarrss  dduurraattiioonn  iinn  aannyy  

ddiisscciipplliinnee  ffrroomm  aannyy    rreeccooggnniizzeedd  UUnniivveerrssiittyy  wwiitthh  MMaatthheemmaattiiccss  

oorr  SSttaattiissttiiccss  aass  oonnee  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss;;  

OORR  

((iiiiii))  BBCCAA  DDeeggrreeee  ooff  33  yyeeaarrss  dduurraattiioonn  ffrroomm  aannyy  rreeccooggnniizzeedd  

UUnniivveerrssiittyy..  

NNoottee::  

((ii))  CCaannddiiddaatteess  hhaavviinngg  ppaasssseedd  MMaatthheemmaattiiccss//SSttaattiissttiiccss  iinn  oonnee  

sseemmeesstteerr//yyeeaarr  ooff  tthhee  BBaacchheelloorr’’ss  ddeeggrreeee  pprrooggrraammmmee  sshhaallll  bbee  

ccoonnssiiddeerreedd  eelliiggiibbllee..  

((iiii))  MMeerree  ppoosssseessssiioonn  ooff  tthhee  mmiinniimmuumm  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddooeess  nnoott  

gguuaarraanntteeee  tthhee  aaddmmiissssiioonn  ttoo  MMCCAA  ccoouurrssee..  

44..  TThhee  FFiirrsstt  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ooppeenn  

ttoo  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  wwhhoo  ::––  
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((ii))  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  aass  llaaiidd  ddoowwnn  

iinn  CCllaauussee  33,,  iiff  hhee  iiss  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  pprreecceeddiinngg  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn  oorr  iiff  hhee  iiss  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd  //  TThhiirrdd  //  

FFoouurrtthh  //FFiifftthh//SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn..    TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  CCllaauussee  66  bbeellooww..  

((iiii))    hhaass  hhiiss  nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  bbyy  

tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  &&  

AApppplliiccaattiioonnss//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  CCoonncceerrnneedd  aanndd  

pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn,,  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  &&  

AApppplliiccaattiioonnss//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  rreeccooggnniisseedd  CCoolllleeggee  ::––  

  ((aa))    ooff    ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

((bb))    ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

CCoommppuutteerr  SScciieennccee  &&  AApppplliiccaattiioonnss//rreeccooggnniisseedd  

CCoolllleeggee  ffoorr  tthhee  SSeemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonnss;;  

((cc))    ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  ffuullll  

ccoouurrssee  ooff  lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ppaappeerr,,  pprraaccttiiccaall,,  

SSeemmiinnaarr,,  CCaassee  DDiissccuussssiioonn,,  TTrriipp  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  //  

pprrooffeessssiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  eettcc..  

((dd))    ooff  hhaavviinngg  oobbttaaiinneedd  ppaassss  mmaarrkkss  iinn  tthhee  SSeessssiioonnaall  WWoorrkk    

ooff  tthhee  ppaappeerr((ss))  ffoorr  wwhhiicchh  hhee  iiss  aa  ccaannddiiddaattee..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  nnoott  aatttteennddeedd  tthhee  

rreeqquuiissiittee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  lleeccttuurreess  oorr  hhaass  nnoott  oobbttaaiinneedd  

ppaassss  mmaarrkkss  iinn  tthhee  SSeessssiioonnaall  WWoorrkk  ffoorr  aannyy  ppaappeerr((ss))  

wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ttaakkee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  



                                                                                                                                                                   

  

119911 

ppaappeerrss..  PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  iiss  

ddeeffiicciieenntt  iinn  aatttteennddaannee  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  rreeppeeaatt  tthhoossee  

ccoouurrsseess  iinn  wwhhiicchh  hhee  iiss  ddeeffiicciieenntt  wwhheenneevveerr  ooffffeerreedd  bbyy  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee..  

  

55..11  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  SSeemmeesstteerr  II  oorr  IIII  oorr  IIIIII  oorr  IIVV  oorr  VV,,  

sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  SSeemmeesstteerr  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV  oorr  VVII  

rreessppeeccttiivveellyy  ooff  tthhee  ccoouurrssee..    TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  CCllaauusseess  

55..22,,  aanndd  55..44  bbeellooww..  

55..22  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  ooff  II  aanndd  IIII  

SSeemmeesstteerrss  oorr  IIIIII  aanndd  IIVV  SSeemmeesstteerrss,,  sshhaallll  bbee  pprroommootteedd  

pprroovviissiioonnaallllyy  ttoo  tthhee  IIIIII  aanndd  VV  SSeemmeesstteerrss,,  aass  tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee,,  

oonnllyy  iiff  hhee  hhaass  eeaarrnneedd  eexxeemmppttiioonn  iinn  tthhee  ppaappeerrss  aass  mmeennttiioonneedd  

bbeellooww  ::  

FFrroomm  SSeemmeesstteerrss  II  &&  IIII  

ttoo  SSeemmeesstteerr  IIIIII  

IIff  hhee  hhaass  eeaarrnneedd  eexxeemmppttiioonn  iinn  aatt  lleeaasstt  5500%%  

ppaappeerrss  ((tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccaallss))  ooff  SSeemmeesstteerrss  

II  aanndd  IIII  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..  

FFrroomm  SSeemmeesstteerrss  IIIIII  aanndd  

IIVV  ttoo  SSeemmeesstteerr  VV  

IIff  hhee  hhaass  ppaasssseedd  aallll  tthhee  ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  

II  aanndd  IIII  aanndd  hhaass  eeaarrnneedd  eexxeemmppttiioonn  iinn  aatt  lleeaasstt  

5500%%  ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  IIIIII  aanndd  IIVV  ttaakkeenn  

ttooggeetthheerr..  

55..33  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  oorr  ffaaiillss  ttoo  

aappppeeaarr  iinn  aa  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  ffaaiillss  ttoo  

aappppeeaarr--tthheerreeiinn,,  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  cchhaanncceess  oonnllyy,,  

oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  

CCoommppuutteerr  SScciieennccee  &&  AApppplliiccaattiioonnss//PPrriinncciippaall  ooff  rreeccooggnniisseedd  

CCoolllleeggee,,  ttoo  ppaassss  tthhee  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  CCllaauussee  66..44  

bbeellooww..  SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  mmaayy  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  
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tthhee  ppaappeerrss//pprraaccttiiccaallss//sseessssiioonnaallss  iinn  wwhhiicchh  hhee  mmaayy  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aatt  

lleeaasstt  4400%%  mmaarrkkss..  

55..44  AA  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  MMaasstteerr  ooff  CCoommppuutteerr  AApppplliiccaattiioonnss  ((MMCCAA))  

DDeeggrreeee  mmuusstt  ppaassss  tthhee  wwhhoollee  ccoouurrssee((aallll  tthhee  ssiixx  SSeemmeesstteerrss))  wwiitthhiinn  

aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  yyeeaarrss  ooff  hhiiss  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  

ccllaassss,,  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee  

aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  ssaammee  eeiitthheerr  bbyy  

aatttteennddiinngg  ccllaasssseess  aaffrreesshh  aass  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  oorr  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt..  

66..  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  iinn  tthhee  ssuubbjjeeccttss  aass  llaaiidd  ddoowwnn  

iinn  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  

ttiimmee..  

77..  PPrraaccttiiccaall  aanndd  vviivvaa  vvooccee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  aa  tteeaamm  

ooff  22  eexxaammiinneerr  ((oonnee  iinntteerrnnaall  aanndd  tthhee  ootthheerr  eexxtteerrnnaall))..  IIff  tthhee  

eexxaammiinneerrss  aarree  uunnaabbllee  ttoo  aaggrreeee  aanndd  tthheerree  iiss  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  

aawwaarrdd,,  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ttwwoo  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  aass  ffiinnaall..  

MMaarrkkss  iinn  tthhee  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ((pprrooggrraamm  eeddiittiinngg,,  

ddeebbuuggggiinngg,,  ccoommppiillaattiioonn,,  eexxeeccuuttiioonn  aanndd  vviivvaa--  vvooccee))  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  ssiixx  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  aatttteemmpptt,,  

hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

88..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  tthhee  ssaammee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

99..    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh..  
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1100..  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

iinn  eeaacchh  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  ::--  

((aa))  3355%%  mmaarrkkss  iinn  eeaacchh  WWrriitttteenn  PPaappeerr;;  

        ((bb))  3355%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  aanndd        
eexxaammiinnaattiioonn  mmaarrkkss;;  

        ((cc))  4400%%  mmaarrkkss  iinn  eeaacchh  PPrraaccttiiccaall  iinncclluuddiinngg  SSeemmiinnaarr;;    

        ((dd))  4400%%  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  eeaacchh  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn;;  

aanndd    

    (e) Futher the Project work wherever prescribed must be 
adjudged as ‘Satisfactory’. 

 
1111..  EEvveerryy  ssttuuddeenntt  sshhaallll  wwoorrkk  ffuullll  ttiimmee  oonn  aa  pprroojjeecctt  dduurriinngg  tthhee  ffiifftthh  

sseemmeesstteerr  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aanndd  sshhaallll  ssuubbmmiitt  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  hhiiss//hheerr  

rreeppoorrtt  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  wwoorrkk  ddoonnee  bbyy  hhiimm//hheerr  bbyy  tthhee  ddaatteess,,  wwhhiicchh  

sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  aanndd  ddiissppllaayyeedd  oonn  tthhee  nnoottiiccee  bbooaarrdd..  EExxtteennssiioonn  

uuppttoo  oonnee  mmoonntthh  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt  //PPrriinncciippaall  ooff  CCoolllleeggee  iinn  ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  ttoo  tthhee  

ssttuuddeenntt  wwhhoo  mmaakkeess  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ffoorr  eexxtteennssiioonn  jjuussttiiffyyiinngg  tthhee  

ssppeecciiaall  cciirrccuummssttaanncceess  uunnddeerr  wwhhiicchh  hhee//sshhee  ccoouulldd  nnoott  ccoommpplleettee  tthhee  

pprroojjeecctt  wwoorrkk..  TThhee  ppllaaccee  ooff  pprroojjeecctt  wwoorrkk  aanndd  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  sshhaallll  

bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  

CCoolllleeggee..  TThhee  ssuubbjjeecctt//ttooppiicc  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt  wwoorrkk  wwiillll  aallssoo  bbee  aass  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  RReesseeaarrcchh  CCoommmmiitttteeee//PPrriinncciippaall  ooff  

CCoolllleeggee..  

TThhee  llaasstt  ddaattee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  pprroojjeecctt  rreeppoorrtt  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  iinn  

tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  wwiillll  bbee  DDeecceemmbbeerr,,  3311sstt  ooff  tthhee  yyeeaarr  

ccoonncceerrnneedd  ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ppaayy  aa  llaattee  ffeeee  ooff  RRss..  

550000//--  ffoorr  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  ffoouurr  mmoonntthhss,,  wwhheerreeaafftteerr      

RRss..  11000000//--  llaattee  ffeeee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  
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ffoouurr  mmoonntthhss  aanndd  RRss..  22000000//--  llaattee  ffeeee  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  

ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  ffoouurr  mmoonntthhss..      

1122..  TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  tthhee  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  

pprroojjeecctt  wwoorrkk  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess::  

((ii))  AA  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctt  wwoorrkk  hhaass  

bbeeeenn  ccoommpplleetteedd  uunnddeerr  hhiiss//hheerr  ssuuppeerrvviissiioonn..  

((iiii))  AA  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  //  

PPrriinncciippaall  ooff  CCoolllleeggee  ttoo  tthhee  eeffffeecctt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  iiss  aa  

bboonnaaffiiddee  ssttuuddeenntt  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  //  CCoolllleeggee  aanndd  hhaass  

wwoorrkkeedd    uunnddeerr  tthhee    ddeessiiggnnaatteedd  ssuuppeerrvviissoorr..  

1133..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr,,    wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  tthhee  PPrroojjeecctt  aanndd  ccllaassssiiffyy  iitt  aass  uunnddeerr  

::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    

((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  
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IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  PPrroojjeecctt  aass  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  sshhaallll  

ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

PPrroojjeecctt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  PPrroojjeecctt,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  

sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

ccoommmmiitttteeee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

wwiitthhiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  PPrroojjeecctt  iiss  

aaddjjuuddggeedd  aass  ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  

ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  VViivvaa--VVooccee  aallssoo..    

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  PPrroojjeecctt  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreevviissee  

aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  mmoonntthhss  

aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  tthhee  

ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  PPrroojjeecctt  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  aatttteemmpptt,,  hhee  sshhaallll  

bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

  

  1144..  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee,,  aafftteerr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  

ccaannddiiddaatteess  aanndd  iissssuuee  DDeettaaiilleedd--MMaarrkkss--CCaarrddss..  

1155..  TThhee  rreessuulltt  ooff  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  ssiixx  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  ddiivviissiioonnss,,  aass  uunnddeerr  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthhee  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  FFiirrsstt  ttoo  SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonnss,,  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr,,  aanndd  tthhee  ddiivviissiioonn  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  

ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ssttaatteedd  iinn  hhiiss  DDeeggrreeee  ::  

((aa))    TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600  %%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss    ......  FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  
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((bb))    TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500  %%  oorr  mmoorree              ....      SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..    

  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600  %%  mmaarrkkss  

((cc))    AAllll  bbeellooww  5500  %%  mmaarrkkss                ......    TThhiirrdd  DDiivviissiioonn  

((dd))      CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaassss  aallll  tthhee  ssiixx  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss  iinn  tthhee  

ffiirrsstt  aatttteemmpptt  aanndd  wwiitthh  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aafftteerr  

oobbttaaiinniinngg  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  ooff  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  

ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  wwiitthh  ''DDiissttiinnccttiioonn''..    FFuurrtthheerr  tthhee  PPrroojjeecctt  

wwoorrkk  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr..  

1166..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..  
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CCHHAAPPTTEERR--  XXXXIIII  
  

OORRDDIINNAANNCCEE  --  MMAASSTTEERR  OOFF  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  IINN  CCOOMMPPUUTTEERR      
SSCCIIEENNCCEE  &&  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  ((MM..TTEECCHH  CCSSEE  22--YYEEAARR))  
––  FFUULLLL  TTIIMMEE--EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

  
  
11..    TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ooff  MMaasstteerr  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ((MM..TTeecchh))--

CCoommppuutteerr  SScciieennccee  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg((FFuullll  TTiimmee))  wwiillll  bbee  ttwwoo  

aaccaaddeemmiicc  sseessssiioonnss  sspprreeaadd  oovveerr  ffoouurr  aaccaaddeemmiicc  sseemmeesstteerrss..  

TThhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddeeggrreeee  wwiillll  bbee  hheelldd  ttwwiiccee  iinn  aa  yyeeaarr  iinn  

tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ootthheerr  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  

tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

DDuurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff    ssttuuddiieess  tthhee  ssttuuddeennttss  ccaannnnoott  jjooiinn  aannyy  jjoobb  

oorr  aannyy  ootthheerr  rreegguullaarr  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddyy..    

    

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  

tthhiiss  uunniivveerrssiittyy  oorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniisseedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  

tthheerreettoo,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ooff  tthhee  ccoouurrssee::--  

((ii))  MMCCAA,,  MM..SScc  iinn  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  //  IInnffoorrmmaattiioonn  

TTeecchhnnoollooggyy  //  MMaatthheemmaattiiccss  //  AApppplliieedd  MMaatthheemmaattiiccss  //  

PPhhyyssiiccss  //  AApppplliieedd  PPhhyyssiiccss  //  SSttaattiissttiiccss  //  

OOppeerraattiioonnaallRReesseeaarrcchh  //  EElleeccttrroonniiccss//BBiiooiinnffoorrmmaattiiccss  //  

MMBBAA  ((IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy))  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  5555%%  mmaarrkkss  

iinn  aaggggrreeggaattee  ((ppaassss  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC  ccaannddiiddaatteess))..  

                          OORR  

BB..EE//BB..TTeecchh  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  ddeeggrreeee  iinn  aannyy  ddiisscciipplliinnee  wwiitthh  

aatt  lleeaasstt  5555%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee  ((ppaassss  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC  

ccaannddiiddaatteess))..  
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NNoottee::    

aa))  FFoorr  MM..SScc..  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss//ffoouurr  

sseemmeesstteerrss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  

bb))  FFoorr  MMCCAA  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss//ssiixx  

sseemmeesstteerrss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  

cc))  FFoorr  BB..TTeecchh//BBEE  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  88  sseemmeesstteerrss//66  

sseemmeesstteerrss  ((ffoorr  llaatteerraall  eennttrryy))  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  

aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  

  

((iiii))  TThhee  oorrddeerr  ooff  pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aaddmmiissssiioonn  

sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  QQuuaalliiffiieedd  GGAATTEE  iinn  aannyy  oonnee  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss  

mmeennttiioonneedd  iinn  33((ii))..  SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  ccoommppeettee  ffoorr  

aaddmmiissssiioonn  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  GGAATTEE  ppeerrcceennttaaggee..  

bb))  SSeeaattss  rreemmaaiinniinngg  vvaaccaanntt  aafftteerr  ooffffeerriinngg  tthheemm  ttoo  

ccaannddiiddaatteess  wwiitthh  GGAATTEE,,  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

ccoommbbiinneedd  mmeerriitt  ooff  ((11))  ssccoorree  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  iinn  

EEnnttrraannccee  TTeesstt  ccoonndduucctteedd  bbyy  UUnniivveerrssiittyy,,  ((22))  

aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  iinn  QQuuaalliiffyyiinngg  EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  ((33))  

uussuuaall  wweeiigghhttaaggee((ss))  aaddmmiissssiibbllee,,  iiff  aannyy..      

  

44..    TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aannyy  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt,,  wwhhoo  hhaass  

hhiiss//hheerr  nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  

tthhrroouugghh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  

CCoolllleeggee  aanndd  pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess::      

aa))  ooff  ppoosssseessssiinngg  aa  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

bb))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  ffoorr  

tthhee  sseemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss;;  
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cc))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  ffuullll  ccoouurrssee  ooff  

lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ppaappeerr,,  pprraaccttiiccaall,,  sseemmiinnaarr,,  ccaassee  

ddiissccuussssiioonn,,  ttrriipp  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  //  pprrooffeessssiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  eettcc..    

      

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  nnoott  aatttteennddeedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  

nnuummbbeerr  ooff  ccllaasssseess  ffoorr  aannyy  ssuubbjjeecctt((ss))  wwiillll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  ttaakkee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ssuubbjjeeccttss..  PPrroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  aa  

ccaannddiiddaattee  wwhhoo  iiss  ddeeffiicciieenntt  iinn  aatttteennddaannccee  sshhaallll  hhaavvee  ttoo  rreeppeeaatt  

tthhoossee  ccoouurrsseess  iinn  wwhhiicchh  hhee  iiss  ddeeffiicciieenntt  wwhheenneevveerr  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee..    

  

55..      SSuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoorr  RRee--aappppeeaarr  

ccaannddiiddaatteess  aass  uunnddeerr::  

                    SSeemmeesstteerr                                                                                              WWhheenn  hheelldd  

ii))        FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr                                                    AAlloonnggwwiitthh  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  

iiii))        SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr                                      AAlloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

iiiiii))      TThhiirrdd    SSeemmeesstteerr                    AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  tthhee  eevveenn    

                    sseemmeesstteerr  eexxaamm    

iivv))      FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr                  AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  tthhee  oodddd    

                  sseemmeesstteerr  eexxaamm  

SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  ppaayy  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhee  

wwhhoollee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..  

  

66..    TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ccoonnssiissttss  ooff  ffoolllloowwiinngg  ppaarrttss::--  

ii))  WWrriitttteenn  eexxaammss  aanndd  sseessssiioonnaall  wwoorrkk  oonn  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ooff  

tthheeoorryy    ppaappeerrss  

iiii))  LLaabb  wwoorrkk  iinn  tthhee  llaabb  aanndd  vviivvaa--vvooccee  oonn  ssuubbjjeeccttss  ooff  

pprraaccttiiccaall  ppaappeerr((ss))  

iiiiii))  PPooddiiuumm  oorraall  pprreesseennttaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  sseemmiinnaarr  

ppaappeerr((ss))  
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iivv))  DDiisssseerrttaattiioonn  

77..    IIff  aa  ccaannddiiddaattee,,  aafftteerr  aatttteennddiinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess  iinn  tthhee  

DDeeppaarrttmmeennttss//CCoolllleeggee,,  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr  oorr  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  ffaaiilleedd  

iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ccoouurrsseess  ffoorr  aannyy  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  hhee  ccaann  

aappppeeaarr  ffoorr  ssuucchh  ccoouurrssee((ss))  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonn((ss))  

wwiitthhoouutt  aatttteennddiinngg  aa  ffrreesshh  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess  ffoorr  tthhaatt  sseemmeesstteerr  iinn  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee..  SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  mmaayy,,  iinn  tthhee  mmeeaann  

ttiimmee,,  ppuurrssuuee  hhiiss//hheerr  ssttuuddiieess  ffoorr  nneexxtt  sseemmeesstteerrss  aanndd  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn((ss))  ffoorr  tthhee  ssaammee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  

lloowweerr  sseemmeesstteerr((ss))..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ccoommpplleettee  aallll  

tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  DDeeggrreeee  iinn  aa  ppeerriioodd  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ffoouurr  

yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  jjooiinniinngg  tthhee  ccoouurrssee..  

  

88..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ppaasssseess  iinn  tthhee  sseemmeesstteerrss  II,,  IIII  aanndd  IIIIII  

EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuurrssuuee  aa  DDiisssseerrttaattiioonn  wwoorrkk  iinn  tthhee  SSeemmeesstteerr  

IIVV  wwiitthh  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  aa  ssuuppeerrvviissoorr..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  

ooff  ddiisssseerrttaattiioonn  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  pprroodduuccee  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  hhiiss//hheerr  

SSuuppeerrvviissoorr  aanndd  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt//CCoolllleeggee  tthhaatt  hhee//sshhee  hhaass  wwoorrkkeedd  ffoorr  DDiisssseerrttaattiioonn  ffoorr  

aatt  lleeaasstt  oonnee  sseemmeesstteerr..  

  

99..  TThhee  llaasstt  ddaattee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  DDiisssseerrttaattiioonn  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  iinn  

tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  wwiillll  bbee  JJuunnee  3300tthh  ooff  tthhee  yyeeaarr  ccoonncceerrnneedd  

ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ppaayy  aa  llaattee  ffeeee  ooff  RRss..  550000//--  ffoorr  tthhee  

ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  ffoouurr  mmoonntthhss  ,,  wwhheerreeaafftteerr  RRss..  11000000//--  llaattee  

ffeeee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  ffoouurr  mmoonntthhss  aanndd  

RRss..  22000000//--  llaattee  ffeeee  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  

ffoouurr  mmoonntthhss..    PPrroovviiddeedd  tthhaatt  llaattee  ffeeee  aass  ppeerr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  rruulleess  

sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ffrroomm  tthhee  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  ssuubbmmiitt  tthheeiirr  

DDiisssseerrttaattiioonn  aafftteerr  DDeecceemmbbeerr  3311sstt  ooff  tthhaatt  yyeeaarr..    
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1100..    ii))    PPrraaccttiiccaall  aanndd  vviivvaa  vvooccee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  aa  tteeaamm  

ooff  22  eexxaammiinneerr  ((oonnee  iinntteerrnnaall  aanndd  tthhee  ootthheerr  eexxtteerrnnaall))..  IIff  tthhee  

eexxaammiinneerrss  aarree  uunnaabbllee  ttoo  aaggrreeee  aanndd  tthheerree  iiss  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  

aawwaarrdd,,  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ttwwoo  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  aass  ffiinnaall..  

MMaarrkkss  iinn  tthhee  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ((pprrooggrraamm  eeddiittiinngg,,  

ddeebbuuggggiinngg,,  ccoommppiillaattiioonn,,  eexxeeccuuttiioonn  aanndd  vviivvaa--  vvooccee))  

  

iiii))  TThhee  ppooddiiuumm  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  sseemmiinnaarr  ddeelliivveerreedd  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  

sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  aa  ppaanneell  ooff  tthhrreeee  tteeaacchheerrss..  

  

1111..  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  ffoorr  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  aanndd  ccllaassssiiffyy  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  aass  uunnddeerr  ::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    

((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  
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IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  MM..PPhhiill..  CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  tthhee  

mmaaxxiimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  iiss  

aaddjjuuddggeedd  aass  ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  

ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  VViivvaa--VVooccee  aallssoo..  TThhee  VViivvaa--VVooccee  sshhaallll  bbee  ooppeenn  

ttoo  tteeaacchheerrss//ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  bbuutt  tthheeyy  wwiillll  

nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppuutt  aannyy  qquueessttiioonn..  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  aatttteemmpptt,,  

hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

  

1122..  DDiisssseerrttaattiioonn  sshhoouulldd  pprreesseenntt  aann  oorrddeerrllyy  aanndd  ccrriittiiccaall  eexxppoossiittiioonn  ooff  

eexxiissttiinngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  aanndd//oorr  eemmbbooddyy  oorriiggiinnaall  

iinnvveessttiiggaattiioonn  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  iinn  aann  oorrddeerrllyy  mmaannnneerr..  

TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  llaayy  ddoowwnn  iinn  hhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  cclleeaarrllyy  tthhee  

wwoorrkk  ddoonnee  bbyy  hhiimm  aass  aann  oorriiggiinnaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  tthhee  ssoouurrccee  

ffrroomm  wwhhiicchh  hhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  hhiiss  

ddiisssseerrttaattiioonn..  TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  sshhoouulldd  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  tthhee  

ccaannddiiddaattee  hhaass  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  iinn  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  aanndd  iiss  iinn  aa  ffiitt  

ccoonnddiittiioonn  ttoo  ttaakkee  uupp  ffrruuiittffuull  rreesseeaarrcchh  oonn  hhiiss  oowwnn..  
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1133..    TThhee  mmiinniimmuumm  ppaassssiinngg  mmaarrkkss  iinn  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ::--  

((ii))  4400%%  iinn  eeaacchh  eexxtteerrnnaall  eexxaamm  ooff  tthheeoorryy  ssuubbjjeeccttss  

((iiii))  4400%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  sseessssiioonnaall  mmaarrkkss  aanndd  eexxtteerrnnaall  

eexxaammiinnaattiioonn  mmaarrkkss  ffoorr  eeaacchh  tthheeoorryy  ssuubbjjeecctt  

((iiiiii))  4400%%  iinn  eeaacchh  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  sseemmiinnaarr  

eexxaammiinnaattiioonn..  

((iivv))  5500%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee..  

((vv))  FFuurrtthheerr  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  

‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  rreeqquuiissiittee  mmaarrkkss  

iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  sseessssiioonnaall  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  mmaarrkkss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  

1133((iiii)),,  1133((iiiiii))  aanndd  1133((iivv))  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rree--aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ssuubbjjeeccttss  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  

eexxaammiinnaattiioonn((ss))..  SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppeeaatt  

tthhee  sseessssiioonnaall  wwoorrkk..  

1144..    TThhee  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  uunnddeerr::--  

ii))  SSeeccoonndd  CCllaassss,,  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  oobbttaaiinnss  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  

lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee..  

iiii))  FFiirrsstt  ccllaassss,,  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  oobbttaaiinnss  aatt  lleeaasstt  6600%%  ooff  aaggggrreeggaattee  

mmaarrkkss..  

iiiiii))  FFiirrsstt  CCllaassss  wwiitthh  ‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’,,  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  oobbttaaiinnss  7755%%  ooff  

aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  sseemmeesstteerr  II,,  IIII,,  IIIIII  &&  IIVV  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  

ffuurrtthheerr  ccoommpplleetteess  tthhee  ffuullll  EExxaammiinnaattiioonn  iinn  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  

ooff  tthhee  ccoouurrssee  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  OOrrddiinnaannccee..  TThhee  DDiisssseerrttaattiioonn  

ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  aallssoo  bbee  aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  

DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerrss..  

  

1155..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  
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eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..  
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CCHHAAPPTTEERR--  XXXXIIIIII  
  

OORRDDIINNAANNCCEE  --  MMAASSTTEERR  OOFF  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  IINN  CCOOMMPPUUTTEERR      
SSCCIIEENNCCEE  &&  EENNGGIINNEEEERRIINNGG  --  PPAARRTT--TTIIMMEE  ((MM..TTEECCHH  
CCSSEE  PPAARRTT--TTIIMMEE  33--YYEEAARR))  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  

  
  
11..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ooff  MMaasstteerr  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  ((MM..TTeecchh))--

CCoommppuutteerr  SScciieennccee  aanndd  EEnnggiinneeeerriinngg((PPaarrtt  TTiimmee))  wwiillll  bbee  tthhrreeee  

aaccaaddeemmiicc  sseessssiioonnss  sspprreeaadd  oovveerr  ssiixx  aaccaaddeemmiicc  sseemmeesstteerrss..  

TThhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddeeggrreeee  wwiillll  bbee  hheelldd  ttwwiiccee  iinn  aa  yyeeaarr  iinn  

tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaayy    aanndd  DDeecceemmbbeerr  oorr  oonn  ssuucchh  ootthheerr  ddaatteess  aass  mmaayy  

bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh    

TThhee  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ffoorr  eemmppllooyyeedd  ppeerrssoonnss  aanndd  aass  ssuucchh  tthhee  

ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess    sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  dduurriinngg  tthhee  wweeeekkeennddss,,  ii..ee..,,  

SSaattuurrddaayyss  aanndd  SSuunnddaayyss..  

  
22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

  
33..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  ooff  

tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniisseedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  

tthheerreettoo,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ooff  tthhee  ccoouurrssee::--  

((ii))  MMCCAA,,  MM..SScc  iinn  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  //  IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy  

//  MMaatthheemmaattiiccss  //  AApppplliieedd  MMaatthheemmaattiiccss  //  PPhhyyssiiccss  //  AApppplliieedd  

PPhhyyssiiccss  //  SSttaattiissttiiccss  //OOppeerraattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  //  EElleeccttrroonniiccss  //  

BBiiooiinnffoorrmmaattiiccss  //  MMBBAA  ((IInnffoorrmmaattiioonn  TTeecchhnnoollooggyy))  wwiitthh  aatt  

lleeaasstt  5555%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee  ((ppaassss  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC  

ccaannddiiddaatteess))..  

                          OORR  
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BB..EE//BB..TTeecchh  oorr  eeqquuiivvaalleenntt  ddeeggrreeee  iinn  aannyy  ddiisscciipplliinnee  wwiitthh  aatt  

lleeaasstt  5555%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee  ((ppaassss  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC  

ccaannddiiddaatteess))..  

  

NNoottee::    

aa))  FFoorr  MM..SScc  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss//ffoouurr  sseemmeesstteerrss  

wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  

bb))  FFoorr  MMCCAA  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss//ssiixx  sseemmeesstteerrss  

wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  

cc))  FFoorr  BB..TTeecchh//BB..EE  aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  ooff  88  sseemmeesstteerrss//66  

sseemmeesstteerrss  ((ffoorr  llaatteerraall  eennttrryy))  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  

aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  

  

((iiii))  TThhee  oorrddeerr  ooff  pprreeffeerreennccee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  aaddmmiissssiioonn  

sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

cc))  RReegguullaarr  eemmppllooyyeeee  

dd))  TTeemmppoorraarryy  bbuutt  lliikkeellyy  ttoo  ccoonnttiinnuuee  

ee))  AAddhhoocc  eemmppllooyyeeee  

ff))  CCoonnttrraaccttuuaall  eemmppllooyyeeee  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  wwiitthhiinn  eeaacchh  ooff  tthhee  aabboovvee  ccaatteeggoorriieess  oorrddeerr  ooff  

pprreeffeerreennccee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

aa))  QQuuaalliiffiieedd  GGAATTEE  iinn  aannyy  oonnee  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss  mmeennttiioonneedd  iinn  

33((ii))..  SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  ccoommppeettee  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  oonn  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthheeiirr  GGAATTEE  ppeerrcceennttaaggee..  

bb))  SSeeaattss  rreemmaaiinniinngg  vvaaccaanntt  aafftteerr  ooffffeerriinngg  tthheemm  ttoo  ccaannddiiddaatteess  

wwiitthh  GGAATTEE,,  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ccoommbbiinneedd  mmeerriitt  ooff  

11))  ssccoorree  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  iinn  EEnnttrraannccee  TTeesstt  ccoonndduucctteedd  bbyy  

UUnniivveerrssiittyy  ((5500%%  wwtt)),,  22))  aaccaaddeemmiicc  mmeerriitt  iinn  QQuuaalliiffyyiinngg  
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EExxaammiinnaattiioonn  ((5500%%  wwtt))  aanndd  33))  uussuuaall  wweeiigghhttaaggee((ss))  aaddmmiissssiibbllee,,  

iiff  aannyy..      

  
44..  TThhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  ddeeggrreeee  wwiillll  bbee  hheelldd  ttwwiiccee  iinn  aa  yyeeaarr  iinn  

tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaayy  aanndd  DDeecceemmbbeerr  oorr  oonn  ssuucchh  ootthheerr  ddaatteess  aass  mmaayy  

bbee  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..  

SSuupppplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoorr  RRee--aappppeeaarr  

ccaannddiiddaatteess  aass  uunnddeerr::  

    

  SSeemmeesstteerr                                                                                      WWhheenn  hheelldd  
  

ii))        FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr                                                    AAlloonnggwwiitthh  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  

iiii))    SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr                                            AAlloonnggwwiitthh  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

iiiiii))  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr                                  AAlloonnggwwiitthh  FFiifftthh  SSeemmeesstteerr  

iivv))    FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr                            AAlloonnggwwiitthh  SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr  

    vv))      FFiifftthh  SSeemmeesstteerr              AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  SSiixxtthh    

                          SSeemmeesstteerr  

    vvii))    SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr              AAlloonnggwwiitthh  oodddd//eevveenn  sseemmeesstteerrss  

                          aafftteerr  SSiixxtthh  SSeemmeesstteerr..  

  

SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  ppaayy  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  ffoorr  tthhee  

wwhhoollee  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn..  

  
55..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aannyy  ssttuuddeenntt,,  wwhhoo  hhaass  hhiiss//hheerr  

nnaammee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  tthhrroouugghh  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  pprroodduucceess  tthhee  cceerrttiiffiiccaattee::      

aa))  ooff  ppoosssseessssiinngg  aa  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

bb))  ooff  hhaavviinngg  rreemmaaiinneedd  oonn  rroollllss  ooff  tthhee  ffoorr  tthhee  sseemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  

tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss;;  
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cc))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  ffuullll  ccoouurrssee  ooff  

lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd  iinn  eeaacchh  ppaappeerr,,  pprraaccttiiccaall,,  sseemmiinnaarr,,  ccaassee  

ddiissccuussssiioonn,,  ttrriipp  ttoo  eedduuccaattiioonnaall  //  pprrooffeessssiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  eettcc..      

  
66..    TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  ccoonnssiissttss  ooff  ffoolllloowwiinngg  ppaarrttss::--  
  

aa..  WWrriitttteenn  eexxaammss  aanndd  sseessssiioonnaall  wwoorrkk  oonn  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ooff  

tthheeoorryy    ppaappeerrss  

bb..  LLaabb  wwoorrkk  iinn  tthhee  llaabb  aanndd  vviivvaa--vvooccee  oonn  ssuubbjjeeccttss  ooff  

pprraaccttiiccaall  ppaappeerr((ss))  

cc..  PPooddiiuumm  oorraall  pprreesseennttaattiioonn  ffoorr  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  sseemmiinnaarr  

ppaappeerr((ss))  

dd..  DDiisssseerrttaattiioonn  

    
77..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  SSeemmeesstteerr  II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV  sshhaallll  bbee  

eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  SSeemmeesstteerr  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV  oorr  VVII  rreessppeeccttiivveellyy  ooff  

tthhee  ccoouurrssee..  TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  CCllaauusseess  77((ii))  &&  77((iiiiii))  

bbeellooww::  

  

((ii))  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  ooff  II  

aanndd  IIII  SSeemmeesstteerrss  oorr  IIIIII  aanndd  IIVV  SSeemmeesstteerrss,,  sshhaallll  bbee  

pprroommootteedd  pprroovviissiioonnaallllyy  ttoo  tthhee  IIIIII  aanndd  VV  SSeemmeesstteerrss,,  aass  tthhee  

ccaassee  mmaayy  bbee,,  oonnllyy  iiff  hhee  hhaass  eeaarrnneedd  eexxeemmppttiioonn  iinn  tthhee  

ppaappeerr((ss))  aass  mmeennttiioonneedd  bbeellooww::  

    
              

FFrroomm  SSeemmeesstteerrss  II  &&  IIII  ttoo  
SSeemmeesstteerr  IIIIII  

IIff  hhee  hhaass  eeaarrnneedd  eexxeemmppttiioonn  iinn  aatt  lleeaasstt  
5500%%  ppaappeerrss  ((tthheeoorryy,,  sseemmiinnaarr    aanndd  
pprraaccttiiccaall))  ooff  SSeemmeesstteerrss  II  aanndd  IIII  ttaakkeenn  
ttooggeetthheerr..  

FFrroomm  SSeemmeesstteerrss  IIIIII  &&  IIVV  ttoo  
SSeemmeesstteerr  VV        

IIff  hhee  hhaass  ppaasssseedd  aallll  tthhee  ppaappeerrss  ooff    
II  &&  IIII  aanndd  hhaass  eeaarrnneedd  eexxeemmppttiioonn  iinn    
aatt  lleeaasstt  5500%%  ppaappeerrss  ooff  SSeemmeesstteerrss  IIIIIIaanndd  
IIVV  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..  
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iiii))      AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  oorr  ffaaiillss  

ttoo  aappppeeaarr  iinn  aa  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  oorr  hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee  

ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr--tthheerreeiinn,,  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  

cchhaanncceess  oonnllyy,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ttoo  ppaassss  tthhee  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  

CCllaauussee  77((iiiiii))  bbeellooww..  SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  mmaayy  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  

rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ppaappeerrss  //  pprraaccttiiccaallss  //  sseemmiinnaarr  //  sseessssiioonnaallss  

iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss..  

  

iiiiii))  AA  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  MMaasstteerr  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  iinn  CCoommppuutteerr  

SScciieennccee  &&  EEnnggiinneeeerriinngg  ((ppaarrtt--ttiimmee))  DDeeggrreeee  mmuusstt  ppaassss  tthhee  

wwhhoollee  ccoouurrssee  ((aallll  tthhee  ssiixx  SSeemmeesstteerrss))  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  ffiivvee  

yyeeaarrss  ooff  hhiiss  //hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ccllaassss,,  

ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  tthhee  

ccoouurrssee  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  ssaammee  eeiitthheerr  

bbyy  aatttteennddiinngg  ccllaasssseess  aaffrreesshh  aass  aa  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  oorr  aass  aann  eexx--

ssttuuddeenntt..  

  
88..  IIff  aa  ccaannddiiddaattee,,  aafftteerr  aatttteennddiinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess  iinn  tthhee    

DDeeppaarrttmmeenntt,,  ddiidd  nnoott  aappppeeaarr  oorr  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  

mmoorree  ccoouurrsseess  ffoorr  aannyy  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  hhee//sshhee  ccaann  aappppeeaarr  

ffoorr  ssuucchh  ccoouurrssee((ss))  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  eexxaammiinnaattiioonn((ss))  wwiitthhoouutt  

aatttteennddiinngg  aa  ffrreesshh  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess  ffoorr  tthhaatt  sseemmeesstteerr  iinn  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt..  SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  mmaayy,,  iinn  tthhee  mmeeaann  ttiimmee,,  ppuurrssuuee  

hhiiss//hheerr  ssttuuddiieess  ffoorr  nneexxtt  sseemmeesstteerrss  aanndd  aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn((ss))  ffoorr  tthhee  ssaammee  aalloonngg  wwiitthh  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  

lloowweerr  sseemmeesstteerr((ss))..  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ccoommpplleettee  aallll  

tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  DDeeggrreeee  iinn  aa  ppeerriioodd  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ffiivvee  

yyeeaarrss  ffoorr  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss//hheerr  jjooiinniinngg  tthhee  ccoouurrssee..  

  



  

  

221100 

99..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ppaasssseess  iinn  tthhee  sseemmeesstteerrss  II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV  aanndd  VV  

EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuurrssuuee  aa  DDiisssseerrttaattiioonn  wwoorrkk  iinn  tthhee  SSeemmeesstteerr  

VVII  uunnddeerr  tthhee  gguuiiddaannccee  ooff  aa  ssuuppeerrvviissoorr  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt..  AAtt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  

ddiisssseerrttaattiioonn  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  pprroodduuccee  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  hhiiss  

SSuuppeerrvviissoorr  aanndd  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  tthhaatt  hhee//sshhee  

hhaass  wwoorrkkeedd  ffoorr  DDiisssseerrttaattiioonn  ffoorr  aatt  lleeaasstt  oonnee  sseemmeesstteerr..  

1100..  TThhee  llaasstt  ddaattee  ooff  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  DDiisssseerrttaattiioonn  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaatteess  iinn  

tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  wwiillll  bbee  JJuunnee,,  3300tthh  ooff  tthhee  yyeeaarr  ccoonncceerrnneedd  

ffaaiilliinngg  wwhhiicchh  tthheeyy  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ppaayy  aa  llaattee  ffeeee  ooff  RRss..  550000//--  ffoorr  tthhee  

ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  ffoouurr  mmoonntthhss,,  wwhheerreeaafftteerr  RRss..  11000000//--  llaattee  

ffeeee  wwiillll  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  ffoouurr  mmoonntthhss  aanndd  

RRss..  22000000//--  llaattee  ffeeee  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ffoorr  ssuubbmmiissssiioonn  dduurriinngg  nneexxtt  

ffoouurr  mmoonntthhss..      

  

1111..    ii))  PPrraaccttiiccaall  aanndd  vviivvaa  vvooccee  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  aa  

tteeaamm  ooff  22  eexxaammiinneerr  ((oonnee  iinntteerrnnaall  aanndd  tthhee  ootthheerr  eexxtteerrnnaall))..  IIff  tthhee  

eexxaammiinneerrss  aarree  uunnaabbllee  ttoo  aaggrreeee  aanndd  tthheerree  iiss  ddiiffffeerreennccee  iinn  tthhee  

aawwaarrdd,,  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ttwwoo  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  aass  ffiinnaall..  

MMaarrkkss  iinn  tthhee  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aawwaarrddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ((pprrooggrraamm  eeddiittiinngg,,  

ddeebbuuggggiinngg,,  ccoommppiillaattiioonn,,  eexxeeccuuttiioonn  aanndd  vviivvaa--  vvooccee))  

    

iiii))TThhee  ppooddiiuumm  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  sseemmiinnaarr  ddeelliivveerreedd  bbyy  tthhee    

ssttuuddeenntt  sshhaallll  bbee  eevvaalluuaatteedd  bbyy  aa  ppaanneell  ooff  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  tteeaacchheerrss..  

  

iiiiii))  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  ffoorr  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  aanndd  ccllaassssiiffyy  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  aass  uunnddeerr  ::--    
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((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    

((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  

IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn,,  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  tthhee  mmaaxxiimmuumm  

dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn,,  iiss  aaddjjuuddggeedd  aass  

ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  

VViivvaa--VVooccee  aallssoo..  TThhee  VViivvaa--VVooccee  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  

tteeaacchheerrss//ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  bbuutt  tthheeyy  wwiillll  nnoott  

bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppuutt  aannyy  qquueessttiioonn..  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  
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tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  aatttteemmpptt,,  

hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

  

1122..  DDiisssseerrttaattiioonn  sshhoouulldd  pprreesseenntt  aann  oorrddeerrllyy  aanndd  ccrriittiiccaall  eexxppoossiittiioonn  ooff  

eexxiissttiinngg  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ssuubbjjeecctt  aanndd//oorr  eemmbbooddyy  oorriiggiinnaall  

iinnvveessttiiggaattiioonn  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  iinn  aann  oorrddeerrllyy  mmaannnneerr..  

TThhee  ccaannddiiddaattee  sshhoouulldd  llaayy  ddoowwnn  iinn  hhiiss  ddiisssseerrttaattiioonn  cclleeaarrllyy  tthhee  

wwoorrkk  ddoonnee  bbyy  hhiimm  aass  aann  oorriiggiinnaall  iinnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  tthhee  ssoouurrccee  

ffrroomm  wwhhiicchh  hhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaaiinneedd  iinn  hhiiss  

ddiisssseerrttaattiioonn..  TThhee  ddiisssseerrttaattiioonn  sshhoouulldd  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  tthhee  

ccaannddiiddaattee  hhaass  bbeeeenn  ttrraaiinneedd  iinn  rreesseeaarrcchh  wwoorrkk  aanndd  iiss  iinn  aa  ffiitt  

ccoonnddiittiioonn  ttoo  ttaakkee  uupp  ffrruuiittffuull  rreesseeaarrcchh  oonn  hhiiss  oowwnn..  

1133..    TThhee  mmiinniimmuumm  ppaassssiinngg  mmaarrkkss  iinn  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn    sshhaallll  bbee::  
  

((ii))  4400%%  iinn  eeaacchh  eexxtteerrnnaall  eexxaamm  ooff  tthheeoorryy  ssuubbjjeeccttss  

((iiii))  4400%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  sseessssiioonnaall  mmaarrkkss  aanndd  eexxtteerrnnaall  

eexxaammiinnaattiioonn  mmaarrkkss  ffoorr  eeaacchh  tthheeoorryy  ssuubbjjeecctt  

((iiiiii))  4400%%  iinn  eeaacchh  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn,,  sseemmiinnaarr  eexxaammiinnaattiioonn..  

((iivv))  5500%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee..  

((vv))    FFuurrtthheerr  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  ‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  

  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  aa  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  rreeqquuiissiittee  mmaarrkkss  

iinn  aaggggrreeggaattee  ooff  sseessssiioonnaall  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  mmaarrkkss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  

1133((iiii)),,  ((iiiiii))  aanndd  ((iivv))  hhee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rree--aappppeeaarr  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ssuubbjjeecctt  iinn  tthhee  ssuubbsseeqquueenntt  

eexxaammiinnaattiioonn((ss))..  SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rreeppeeaatt  

tthhee  sseessssiioonnaall  wwoorrkk..  

  
1144..    TThhee  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  uunnddeerr::--  
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((ii))  SSeeccoonndd  CCllaassss,,  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  oobbttaaiinnss  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  

lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee..  

((iiii))  FFiirrsstt  CCllaassss,,  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  oobbttaaiinnss  aatt  lleeaasstt  6600%%  ooff  aaggggrreeggaattee  

mmaarrkkss..  

    ((iiiiii))  FFiirrsstt  CCllaassss  wwiitthh  ‘‘DDiissttiinnccttiioonn’’,,  iiff  aa  ccaannddiiddaattee  oobbttaaiinnss  7755%%  ooff  

aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  iinn  sseemmeesstteerr  II,,  IIII,,  IIIIII,,  IIVV,,  VV  &&  VVII  

eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  ffuurrtthheerr  ccoommpplleetteess  tthhee  ffuullll  EExxaammiinnaattiioonn  iinn  

mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  

OOrrddiinnaannccee..  TThhee  DDiisssseerrttaattiioonn  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  aallssoo  bbee  

aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr..  

  

1155..    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..  
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CCHHAAPPTTEERR--XXXXIIVV  

OORRDDIINNAANNCCEE    MMAASSTTEERR  OOFF  PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  ((MM..PPHHIILL..))  

EEXXAAMMIINNAATTIIOONN    

11..  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee((eexxcclluuddiinngg  DDiisssseerrttaattiioonn  wwoorrkk))  lleeaaddiinngg  

ttoo  aawwaarrdd  ooff  MMaasstteerr  ooff  PPhhiilloossoopphhyy  DDeeggrreeee  sshhaallll  bbee  oonnee  aaccaaddeemmiicc  

yyeeaarr  ccoommpprriissiinngg  ooff  ttwwoo  SSeemmeesstteerrss..    

TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  iinn  

tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  iinn  tthhee  

mmoonntthh  ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonn..    

SSuupppplleemmeennttaarryy  EExxaammiinnaattiioonnss  wwiillll  bbee  hheelldd  ffoorr  rree--aappppeeaarr  

ccaannddiiddaatteess  aalloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  tthhee  mmaaiinn  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss..    

TThhee  ddaatteess  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffiixxeedd  uunnddeerr  aabboovvee  ccllaauussee  sshhaallll  bbee  

nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  ttoo  aallll  ccoonncceerrnneedd..  

22..  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

33..  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  tthhee  DDeeggrreeee  ooff  MMaasstteerr  ooff  PPhhiilloossoopphhyy  uunnddeerr  

sseemmeesstteerr  ssyysstteemm  sshhaallll  bbee  hheelldd  iinn  ssuubbjjeecctt((ss))  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee::  

44..  AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  MMaasstteerr’’ss  DDeeggrreeee  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  5555%%      

mmaarrkkss  ((5500%%  mmaarrkkss  ffoorr  SSCC//SSTT  ccaannddiiddaatteess))  iinn  tthhee  rreelleevvaanntt  ssuubbjjeecctt  

ffrroomm  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  oorr  aann  eexxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniizzeedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  

tthheerreettoo  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee..      
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TThhee  aaddmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  MM..PPhhiill..   

CCoommmmiitttteeee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ccrriitteerriiaa  llaaiidd  ddoowwnn  bbyy  tthhee  

AAddmmiissssiioonn  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

TThhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  MM..PPhhiill..  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt,,  PPrrooffeessssoorr((ss))  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

aanndd  nnoott  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ootthheerr  tteeaacchheerrss,,wwhhoo  hhoolldd  PPhh..DD..  ddeeggrreeee,,  ooff  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd  ttoo  bbee  nnoommiinnaatteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--

CChhaanncceelllloorr..  IInn  ccaassee  tthhrreeee  ootthheerr  tteeaacchheerrss  aarree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt,,  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  nnoommiinnaattee  aann  oouuttssiiddee  

eexxppeerrtt,,  nnoott  bbeellooww  tthhee  rraannkk  ooff  PPrrooffeessssoorr,,  oonn  tthhee  MM..PPhhiill..   

CCoommmmiitttteeee..  

55..  TThhee  FFiirrsstt//SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ooppeenn  ttoo  aa          

rreegguullaarr  ssttuuddeenntt    wwhhoo  ::  

  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  rreeqquuiissiittee  qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  aass  llaaiidd  ddoowwnn  

iinn  ccllaauussee  44  aabboovvee,,  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  FFiirrsstt  

SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonn  iiff  hhee//sshhee  iiss  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  tthhee  SSeeccoonndd  

SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn..  TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccllaauussee  66  

bbeellooww;;  

  hhaass  rreemmaaiinneedd  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  aa  TTeeaacchhiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  dduurriinngg  

oonnee  sseemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn;;  aanndd    

  hhaass  hhiiss//hheerr    EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmm  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  

BBrraanncchh  tthhrroouugghh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  

pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  ::  

ii))  ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

iiii))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  lleeccttuurreess  

ddeelliivveerreedd  ffoorr    eeaacchh  ppaappeerr  ((ttoo  bbee  ccoouunntteedd  uuppttoo  tthhee  llaasstt  
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ddaayy  wwhheenn  tthhee  ccllaasssseess  bbrreeaakk  uupp  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattoorryy  

hhoolliiddaayyss,,  vviizz..,,  sseevveenn  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  bbeeffoorree  tthhee  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn))  aanndd  hhaavviinngg  

aatttteennddeedd  aanndd  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  aatt  lleeaasstt  7755%%  SSeemmiinnaarrss  

oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  dduurriinngg  tthhee  rreelleevvaanntt  

SSeemmeesstteerr..    

66..  ((aa))      AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  PPaappeerr((ss)),,  oorr  hhaavviinngg  

bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  ffoorr  ggoooodd  

rreeaassoonnss,,  mmaayy  bbee  aalllloowweedd,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  

cchhaanncceess  ttoo  aappppeeaarr//  rree--aappppeeaarr  iinn  tthhee  SSeemmeesstteerr((ss))  //PPaappeerr((ss))  wwiitthhiinn  

tthhee  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  hhiiss  //hheerr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  CCoouurrssee..    

SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

PPaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  mmaayy  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aatt  lleeaasstt  5500%%  mmaarrkkss  

iinncclluuddiinngg  SSeessssiioonnaall((ss))..  

((bb))  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ddooeess  nnoott  ccoommpplleettee  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  

aawwaarrdd  ooff  DDeeggrreeee  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  tthhrreeee  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  

aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  CCoouurrssee,,  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  bbee  uunnffiitt  ffoorr  MM..PPhhiill..   

CCoouurrssee  aatt  tthhiiss  UUnniivveerrssiittyy  iinn  tthhee  ssuubbjjeecctt  ccoonncceerrnneedd..    TThhiiss  iiss,,  

hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  CCllaauussee  88..11..  

((cc))  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  tthhee  MM..PPhhiill..  EExxaammiinnaattiioonn  mmaayy  

iimmpprroovvee  hhiiss//hheerr  mmaarrkkss  iinn  tthhee  nneexxtt  ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  ppaassssiinngg  tthhee  

MM..PPhhiill..  EExxaammiinnaattiioonn  bbyy  aappppeeaarriinngg  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  TThheeoorryy  PPaappeerrss  

ooff  FFiirrsstt  aanndd  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonnss,,  wwhheenn  hheelldd..  OOnnllyy  

oonnee  cchhaannccee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  ttoo  

ssuucchh  ccaannddiiddaatteess..  

77..    TThhee  ssuubbjjeecctt  ooff  DDiisssseerrttaattiioonn//PPrroojjeecctt  WWoorrkk  ooff  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  MM..PPhhiill..  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  
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aapppplliiccaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssaammee  aanndd  tthhee  ssyynnooppssiiss  tthheerreeooff  sshhaallll  

rreeaacchh  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd  bbyy  tthhee  ddaatteess  

ttoo  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  hhiimm//hheerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee..    

TThhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  MM..PPhhiill..  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ttooppiicc//  

ssyynnooppssiiss  aanndd  aapppprroovvee  tthhee  ssaammee  wwiitthh  ssuucchh  mmooddiiffiiccaattiioonnss  aass  iitt  mmaayy  

ddeeeemm  ffiitt,,  iinn  tthhee  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr  ssoo  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeennttss  ccaann  ssttaarrtt  wwoorrkk  

oonn  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  aallssoo  aappppooiinntt  

SSuuppeerrvviissoorr((ss))  ffoorr  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn..  

88..11  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  

EExxaammiinnaattiioonnss,,  nnoott  llaatteerr  tthhaann  3311sstt  DDeecceemmbbeerr  ffaalllliinngg  aafftteerr  tthhee  eenndd  

ooff  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  EExxaammiinnaattiioonn,,  ttwwoo  ccooppiieess  ooff  hhiiss//hheerr  

DDiisssseerrttaattiioonn  aalloonnggwwiitthh  aa  bbrriieeff  aabbssttrraacctt  ooff  tthhee  ssaammee,,  ggiivviinngg  aann  

aaccccoouunntt  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn//rreesseeaarrcchh  ccoonndduucctteedd  aanndd  iittss  mmaaiinn  

ffiinnddiinnggss  ffoorr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  eexxaammiinneerrss..  IIff  iinn  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  

DDeeppaarrttmmeenntt  aallll  oorr  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ssuubbmmiitt  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  bbeeffoorree  tthhee  eexxppiirryy  ooff  tthhee  llaasstt  ddaattee  ii..ee..  3311sstt  DDeecceemmbbeerr,,  

tthheessee  wwiillll  bbee  sseenntt  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn  wwiitthhoouutt  wwaaiittiinngg  ffoorr  eexxppiirryy  ooff  tthhee  

llaasstt  ddaattee..  TThhee  eexxtteennssiioonn  aafftteerr  tthhee  eexxppiirryy  ooff  llaasstt  ddaattee  ii..ee  3311sstt  

DDeecceemmbbeerr  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiissssiibbllee  wwiitthh  ppeennaallttyy  aass  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  

GGeenneerraall  RRuulleess  FFoorr  EExxaammiinnaattiioonnss..  SSuucchh  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  aallssoo  

ppaayy  TT..AA//DD..AA  ooff  tthhee  EExxaammiinneerr  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  VViivvaa--VVooccee  

EExxaammiinnaattiioonn..  

88..22  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

PPoosstt--ggrraadduuaattee  SSttuuddiieess  ccoonncceerrnneedd,,  sshhaallll  aappppooiinntt  aann  EExxtteerrnnaall  

EExxaammiinneerr  ffoorr  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  wwhhoo  sshhaallll  eexxaammiinnee  aanndd  ccllaassssiiffyy  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  aass  uunnddeerr  ::--    

((ii))    GGRRAADDEE--  AA++  ((  AA  wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn))    

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss..    
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((iiii))  GGRRAADDEE--  AA  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  6655%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss..  

((iiiiii))  GGRRAADDEE--  BB  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5555%%    oorr  mmoorree  bbuutt  lleessss  tthhaann  

6655%%  mmaarrkkss..  

        ((iivv))  GGRRAADDEE--  CC  

IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  5500%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  bbuutt  lleessss  

tthhaann  5555%%  mmaarrkkss..  

((vv))  GGRRAADDEE--  DD  ((UUNNSSAATTIISSFFAACCTTOORRYY))  

    IIff  tthhee  ccaannddiiddaattee  ddeesseerrvveess  lleessss  tthhaann  5500%%  mmaarrkkss..  

IIff  tthhee  EExxaammiinneerr  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  uunnssaattiissffaaccttoorryy  hhee  

sshhaallll  ppooiinntt  oouutt  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  ddeeffeeccttss  aanndd  mmaakkee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  

iimmpprroovveemmeenntt  aanndd  mmooddiiffiiccaattiioonn,,  iiff  aa  rreevviissiioonn  wwiillll  rreennddeerr  iitt  

aacccceeppttaabbllee..    SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreessuubbmmiitt  tthhee  

DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  

EExxaammiinneerr  rreeccoommmmeennddss  rreejjeeccttiioonn  ooff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  tthhee  

ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ssuubbmmiitt  tthhee  ssaammee  oonn  aa  rreevviisseedd  ttooppiicc  ttoo  bbee  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  MM..PPhhiill..  CCoommmmiitttteeee  wwiitthhiinn  tthhee  

mmaaxxiimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee..  IIff  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  eettcc..,,  iiss  

aaddjjuuddggeedd  aass  ssaattiissffaaccttoorryy  tthhee  ssaammee  eexxaammiinneerr  wwiillll,,  aass  ffaarr  aass  

ppoossssiibbllee,,  hhoolldd  tthhee  VViivvaa--VVooccee  aallssoo..  TThhee  VViivvaa--VVooccee  sshhaallll  bbee  ooppeenn  

ttoo  tteeaacchheerrss//ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ccoonncceerrnneedd,,  bbuutt  tthheeyy  wwiillll  

nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  ppuutt  aannyy  qquueessttiioonn..  

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreevviissee  aanndd  rreessuubbmmiitt  iitt  ffoorr  ffrreesshh  aasssseessssmmeenntt  nnoott  eeaarrlliieerr  tthhaann  tthhrreeee  

mmoonntthhss  aanndd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  oonnee  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  hhiiss  ffaaiilluurree..  IIff  

tthhee  ccaannddiiddaattee  ffaaiillss  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  eevveenn  aatt  tthhee  sseeccoonndd  aatttteemmpptt,,  

hhee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  hhaavvee  ffaaiilleedd  iinn  tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  
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NNoottee::  TThhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr,,  iiff  hhee  ssoo  ddeessiirreess,,  mmaayy  ddeelleeggaattee  hhiiss  
ppoowweerrss  uunnddeerr  tthhiiss  ccllaauussee  ttoo  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  
EExxaammiinnaattiioonnss..  

99..  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  sscchheemmee  ooff  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  SSyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll,,   

uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill,,  ttaakkee  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  rreegguullaarr  ssttuuddeennttss  aappppeeaarriinngg  ffoorr  tthhaatt  eexxaammiinnaattiioonn..    

1100..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  ffoorr  

eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  

ttoo  ttiimmee..    

AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  rree--aappppeeaarrss  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))//sseemmeesstteerr((ss))  

ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ppaassssiinngg//iimmpprroovveemmeenntt  sshhaallll  ppaayy  ffeeee  aass  ffoorr  tthhee  

wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  

1111..    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  bbee  EEnngglliisshh..  

    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr  ::  

((aa))  TThhee  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  sshhaallll  bbee  sseett  iinn  EEnngglliisshh  eexxcceepptt  iinn  tthhee  

ccaassee  ooff  PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn,,  PPuubblliicc  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  

EEdduuccaattiioonn,,  wwhheerree  tthheessee  sshhaallll  bbee  sseett  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  HHiinnddii  

bbootthh..  

((bb))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  wwrriittee  tthheeiirr  aannsswweerrss  iinn  tthhee  mmeeddiiuumm  aass  

uunnddeerr  ::--  

SSuubbjjeecctt  
MMeeddiiuumm  

EEnngglliisshh,,  MMaatthheemmaattiiccss,,  CChheemmiissttrryy,,  
PPhhyyssiiccss,,CCoommmmeerrccee  &&    MMaannaaggeemmeenntt  

EEnngglliisshh    
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OOtthheerr  ssuubbjjeeccttss  EEnngglliisshh  oorr  HHiinnddii  

1122..  TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  

iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr::  

((ii))      4455%%    mmaarrkkss  iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr//pprraaccttiiccaall;;  

((iiii))    4455%%  mmaarrkkss  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee  ooff  iinntteerrnnaall  aasssseessssmmeenntt  aanndd      

eexxaammiinnaattiioonn  mmaarrkkss..      

((iiiiii))      5500%%  iinn  SSeemmiinnaarrss  ;;  aanndd  

((iivv))      5500%%  iinn  tthhee  aaggggrreeggaattee..  

FFuurrtthheerr,,  tthhee  DDiisssseerrttaattiioonn  WWoorrkk  mmuusstt  bbee  aaddjjuuddggeedd  aass  

‘‘SSaattiissffaaccttoorryy’’..  

TThhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr  tthhee  tthheeoorryy  ppaappeerrss,,  pprraaccttiiccaallss  aanndd  

tthhee  sseemmiinnaarrss  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  bbuutt  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbeeccoommee  

eelliiggiibbllee  ffoorr  tthhee  aawwaarrdd  ooff  ddeeggrreeee  oonnllyy  aafftteerr  hhiiss//hheerr  ddiisssseerrttaattiioonn  

eettcc..  hhaass  bbeeeenn  eevvaalluuaatteedd  aass  ssaattiissffaaccttoorryy..  

1133..  TThhee  rreessuulltt  ooff  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  bbootthh  tthhee  SSeemmeesstteerr  

EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  uunnddeerr,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  

aaggggrreeggaattee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  FFiirrsstt  aanndd  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr..  TThhee  ggrraaddee  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  

ccaannddiiddaattee  iinn  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn,,  eettcc..  wwiillll  aallssoo  bbee  ssttaatteedd  iinn  hhiiss//hheerr  

DDeeggrreeee::--  

((aa))      CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaasssseedd  bbootthh  tthhee  SSeemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  

tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  aanndd  wwiitthhiinn  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  

ii..ee..  oonnee  yyeeaarr  oobbttaaiinniinngg  7755%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  ooff  tthhee  ttoottaall  

aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  iinn  ‘‘FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  
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wwiitthh  DDiissttiinnccttiioonn’’..  TThhee  PPrroojjeecctt  RReeppoorrtt  ooff  tthhee  ccaannddiiddaattee  mmuusstt  

aallssoo  bbee  aaddjjuuddggeedd  wwoorrtthhyy  ooff  DDiissttiinnccttiioonn  bbyy  tthhee  eexxaammiinneerr..  

  

((bb))        TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%    bbuutt  lleessss  tthhaann  7755%%  mmaarrkkss        

  ......FFiirrsstt  DDiivviissiioonn  

((cc))        TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  bbuutt  lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss    

  ......SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn  

1144..    AA  ssuucccceessssffuull  ccaannddiiddaattee  mmaayy,,  iiff  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  

oonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  

ccoonncceerrnneedd,,  ppuubblliisshh  wwhhoollllyy  oorr  iinn  ppaarrtt,,  hhiiss//hheerr  DDiisssseerrttaattiioonn  aass  aa  

ppaappeerr,,  iinn  JJoouurrnnaallss  ooff  rreeppuuttee..  

1155..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  eelliiggiibbiilliittyy  ffoorr  aawwaarrdd  ooff  UUnniivveerrssiittyy  

MMeeddaall,,  tthhee  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  wwiillll  bbee  oonnee  aaccaaddeemmiicc  

yyeeaarr  eexxtteennddiinngg  uuppttoo  3311sstt  DDeecceemmbbeerr..    
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CCHHAAPPTTEERR--  XXXXVV  

OORRDDIINNAANNCCEE——CCEERRTTIIFFIICCAATTEE  IINN  PPHHYYSSIICCAALL  EEDDUUCCAATTIIOONN    

((CC..PP..EEdd..))  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN                                                                                                                                                                                                              

11..11  TThhee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  ffoorr  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee  iinn  PPhhyyssiiccaall  

EEdduuccaattiioonn  sshhaallll  bbee  ttwwoo  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  EEaacchh  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  

ddiivviiddeedd  iinnttoo  ttwwoo  sseemmeesstteerrss  ii..ee..  JJuullyy  ttoo  DDeecceemmbbeerr  aanndd  JJaannuuaarryy  ttoo  

JJuunnee..  EEaacchh  sseemmeesstteerr  sshhaallll  hhaavvee  mmiinniimmuumm  9900  tteeaacchhiinngg  ddaayyss..  TThhee  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  ffiirrsstt  aanndd  tthhiirrdd  sseemmeesstteerrss  sshhaallll  oorrddiinnaarriillyy  bbee  hheelldd  

iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  DDeecceemmbbeerr  aanndd  ffoorr  sseeccoonndd  aanndd  ffoouurrtthh  sseemmeesstteerrss  

iinn  tthhee  mmoonntthh  ooff  MMaayy  oorr  oonn  ssuucchh  ddaatteess  aass  mmaayy  bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..      

11..22  TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  ffoorrmmss  aanndd  ffeeeess,,  

wwiitthhoouutt//wwiitthh  llaattee  ffeeee  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  BBrraanncchh  sshhaallll  

bbee  nnoottiiffiieedd  bbyy  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss..    

11..33  TThhee  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  rree--aappppeeaarr  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  hheelldd  aass  uunnddeerr::--  

  SSeemmeesstteerr          WWhheenn  hheelldd  

  ((aa))  FFiirrsstt  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr  

  ((bb))  SSeeccoonndd  SSeemmeesstteerr  AAlloonnggwwiitthh  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

  ((cc))  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  tthhee  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr  

  ((dd))  FFoouurrtthh  SSeemmeesstteerr    AAlloonnggwwiitthh  oorr  aafftteerr  tthhee  TThhiirrdd  SSeemmeesstteerr..  

22..        TThhee  llaasstt  ddaattee((ss))  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  EExxaammiinnaattiioonn  FFoorrmmss  aanndd  ffeeee,,  

wwiitthhoouutt  llaattee  ffeeee,,  mmuusstt  rreeaacchh  tthhee  CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  

bbee  aass  nnoottiiffiieedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

33..        AA  ppeerrssoonn  wwhhoo  ppoosssseesssseess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  sshhaallll  bbee  

eelliiggiibbllee  ttoo  jjooiinn  tthhee  ccoouurrssee  ::  
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1100++22  eexxaammiinnaattiioonn  ffrroomm  tthhee  BBooaarrdd  ooff  SScchhooooll  EEdduuccaattiioonn,,  HHaarryyaannaa  

oorr  aannyy  eexxaammiinnaattiioonn  rreeccooggnniisseedd  aass  eeqquuiivvaalleenntt  tthheerreettoo,,  oobbttaaiinniinngg  

aattlleeaasstt  4455%%  mmaarrkkss  iinn  aaggggrreeggaattee((4400%%  iinn  ccaassee  ooff  tthhoossee  wwhhoo  

ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  NNaattiioonnaall  oorr  SSttaattee  LLeevveell  ssppoorrttss  eevveennttss  aanndd  SSCC//SSTT  

ccaannddiiddaatteess))..  TThhee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ssppoorrttss  wweeiigghhttaaggee  aass  

ggiivveenn  iinn  AAppppeennddiixx--II..  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ffuullffiilllliinngg  tthhee  aabboovvee  ccoonnddiittiioonnss,,  tthhee  ccaannddiiddaatteess  aarree    

rreeqquuiirreedd  ttoo  qquuaalliiffyy  tthhee  PPhhyyssiiccaall  EEffffiicciieennccyy  TTeesstt  ((PPEETT))  ((CCaannaaddiiaann  

TTeesstt))..  TThhee  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  tthhee  tteesstt  aarree  ggiivveenn  iinn  AAppppeennddiixx--IIII..  

NNoottee  ::  ––  

ii))  CCaannddiiddaatteess  hhaavviinngg  ccoommppaarrttmmeenntt  iinn  1100++22  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  

nnoott  bbee  aalllloowweedd  aaddmmiissssiioonn  iinn  aannyy  ccaassee..    

iiii))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sseeeekkiinngg  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  CC..PP..EEdd  ccoouurrssee  wwiillll  

bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  mmeeddiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  

MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  oorr  tthhee  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee,,  ttoo  eennssuurree  tthheeiirr  ffiittnneessss  ffoorr  

ccaarrrryyiinngg  oouutt  pprraaccttiiccaall..  HHoowweevveerr,,  oonn  aa  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  

ssttuuddeenntt  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr,,  tthhee  

VViiccee--CChhaanncceelllloorr  mmaayy  rreeffeerr  iitt  ttoo  tthhee  MMeeddiiccaall  BBooaarrdd,,  wwhhoossee  

ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  ffiinnaall..  AA  ssttuuddeenntt  ccaann  bbee  rreeffeerrrreedd  ffoorr  

mmeeddiiccaall  cchheecckk  uupp  aannyy  ttiimmee  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee,,  iiff  tthhee  

CChhaaiirrppeerrssoonn//PPrriinncciippaall  iiss  ooff  tthhee  ooppiinniioonn  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  

ggoonnee  uunnffiitt  ffoorr  pprraaccttiiccaall..  

44..  AA  ccaannddiiddaattee,,  wwhhoo  ppoosssseesssseess  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  

CCllaauussee  33  aabboovvee,,  hhaass  bbeeeenn  oonn  tthhee  rroollllss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  //  

RReeccooggnniisseedd  CCoolllleeggee  ffoorr  tthhee  ccoouurrssee  iinn  CCeerrttiiffiiccaattee  iinn  PPhhyyssiiccaall  

EEdduuccaattiioonn  dduurriinngg  tthhee  sseemmeesstteerr  pprreecceeddiinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  
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pprroodduucceess  tthhee  ffoolllloowwiinngg    cceerrttiiffiiccaatteess  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  

tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  ccoonncceerrnneedd,,  aass  tthhee  ccaassee  

mmaayy  bbee,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  ::––  

((aa))  ooff  ggoooodd  cchhaarraacctteerr;;  

((bb))  ooff  hhaavviinngg  aatttteennddeedd  nnoott  lleessss  tthhaann  7755%%  ooff  tthhee  ffuullll  ccoouurrssee  ooff  

lleeccttuurreess  ddeelliivveerreedd    iinn  eeaacchh  ppaappeerr,,  PPrraaccttiiccaall  aanndd  TTuuttoorriiaall  

sseeppaarraatteellyy..  

55..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ccoommpplleetteedd  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ccoouurrssee  bbuutt  ddooeess  

nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr  hhaavviinngg  aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  hhaass  ffaaiilleedd  iinn  oonnee  oorr  mmoorree  ppaappeerr((ss))  mmaayy  bbee  aalllloowweedd  

ttoo  aappppeeaarr  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  ffoorr  ttwwoo  

ccoonnsseeccuuttiivvee  cchhaanncceess  oonnllyy  wwiitthhoouutt  aatttteennddiinngg  aa  ffrreesshh  ccoouurrssee  ooff  

iinnssttrruuccttiioonn,,  oonn  ppaayymmeenntt  oonn  eeaacchh  ooccccaassiioonn  ooff  tthhee  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  

bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  WWhhiillee  rree--aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  rree--aappppeeaarriinngg    

iinn  ppaappeerr((ss))  aanndd  //oorr  pprraaccttiiccaall((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee  //sshhee  hhaass  oobbttaaiinneedd  

aattlleeaasstt  4400%%  mmaarrkkss..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  ttoo  ppaassss  tthhee  CC..PP..EEdd..  

eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd    ooff  ffoouurr  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  aaddmmiissssiioonn  

ttoo  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  uunnffiitt  ffoorr  CCeerrttiiffiiccaattee  CCoouurrssee  iinn  

PPhhyyssiiccaall  EEdduuccaattiioonn..  

66..  AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  hhaass  ppaasssseedd  aattlleeaasstt  5500%%  ooff  tthhee  tthheeoorryy  aanndd  

pprraaccttiiccaall  ppaappeerrss  ooff  sseemmeesstteerr  II  aanndd  sseemmeesstteerr  IIII  ttaakkeenn  ttooggeetthheerr  sshhaallll  

bbee  pprroovviissiioonnaallllyy  eelliiggiibbllee  ttoo  bbee  aaddmmiitttteedd  ttoo  sseemmeesstteerr  IIIIII  ooff  CC..PP..EEdd  

ccoouurrssee..  TThhiiss  iiss,,  hhoowweevveerr  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccllaauussee  55  aabboovvee..  
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77..  IInn  ccaassee  aa  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  aalllloowweedd  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aannyy  sseemmeesstteerr  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  sshhoorrttaaggee  ooff  lleeccttuurreess,,  hhee//sshhee  ccaann  bbee  aalllloowweedd  

pprroovviissiioonnaall  aaddmmiissssiioonn  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  sshhoorrttaaggee  ooff  lleeccttuurreess,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  ccllaauussee  55  aabboovvee,,  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  ffeeee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  tthhee  sseemmeesstteerr  ccoonncceerrnneedd..  

88..  TThhee  aammoouunntt  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  

ssuucchh  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

99..  EEvveerryy  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  eexxaammiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SScchheemmee  ooff  

EExxaammiinnaattiioonn  aanndd  SSyyllllaabbuuss  aass  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..    AA  ccaannddiiddaattee  wwhhoo  ffaaiillss  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  oorr,,  

hhaavviinngg  bbeeeenn  eelliiggiibbllee,,  ffaaiillss  ttoo  aappppeeaarr  iinn  aann  eexxaammiinnaattiioonn,,  sshhaallll  bbee  

aalllloowweedd  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  cchhaanncceess  oonnllyy  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..  

SSuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt,,  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  SSyyllllaabbuuss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  

rreegguullaarr  ssttuuddeennttss,,  uunnlleessss  aapppprroovveedd  ootthheerrwwiissee  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  

CCoouunncciill,,  oonn  ppaayymmeenntt  ooff  ffeeee  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  

tthhee  wwhhoollee  eexxaammiinnaattiioonn..  TThhiiss  iiss  hhoowweevveerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  

pprroovviissiioonnss  iinn  ccllaauussee  66  aabboovvee..  

1100..  MMaarrrriieedd  ffeemmaallee  ccaannddiiddaatteess  wwiillll  hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  cceerrttiiffiiccaattee  ffrroomm  

tthhee  MMeeddiiccaall  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  oorr  tthhee  CC..MM..OO  aatt  tthhee  

bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr  ii..ee  iinn  JJuullyy  aanndd  iinn  JJaannuuaarryy  tthhaatt  sshhee  iiss  

nnoott  iinn  aa  ffaammiillyy  wwaayy,,  aalloonngg  wwiitthh  aann  uunnddeerrttaakkiinngg  tthhaatt  iiff  aatt  llaatteerr  

ssttaaggeedd  dduurriinngg  tthhee  ccoouurrssee  ooff  ssttuuddiieess,,  iitt  iiss  ffoouunndd  tthhaatt  sshhee  iiss  iinn  aa  

ffaammiillyy  wwaayy,,  hheerr  aaddmmiissssiioonn  sshhaallll  bbee  ccaanncceelllleedd  iippssoo  ffaacctt,,  aanndd  aallll  

dduueess  ppaaiidd  bbyy  hheerr  sshhaallll  bbee  ffoorrffeeiitteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  
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1111..  TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  iinnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  bbee  HHiinnddii//EEnngglliisshh..  

    TThhee  mmeeddiiuumm  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  aass  uunnddeerr  ::––  

((aa))  TThhee  qquueessttiioonn--ppaappeerrss  sshhaallll  bbee  sseett  bbootthh  iinn  HHiinnddii  aanndd  

EEnngglliisshh..  

((bb))  TThhee  ccaannddiiddaatteess  sshhaallll  wwrriittee  tthheeiirr  aannsswweerrss  iinn  EEnngglliisshh  oorr  

HHiinnddii  oorr  PPuunnjjaabbii..  

1122  MMiinniimmuumm  mmaarrkkss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  3355%%  

iinn  eeaacchh  wwrriitttteenn  ppaappeerr,,  4400%%  iinn  eeaacchh  PPrraaccttiiccaall  aanndd  4400%%  iinn  tthhee  

aaggggrreeggaattee..  

1133..  AAss  ssoooonn  aass  ppoossssiibbllee  aafftteerr  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  

CCoonnttrroolllleerr  ooff  EExxaammiinnaattiioonnss  sshhaallll  ppuubblliisshh  tthhee  rreessuulltt  ooff  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  iissssuuee  tthhee  DDeettaaiilleedd  MMaarrkkss  CCeerrttiiffiiccaatteess..  

1144..  TThhee  rreessuulltt  ooff  ccaannddiiddaatteess  wwhhoo  hhaavvee  ppaasssseedd  tthhee  CC..PP..EEdd..  

eexxaammiinnaattiioonn  sshhaallll  bbee  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  ddiivviissiioonn  aass  uunnddeerr,,  tthhee  

ddiivviissiioonn  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  bbee  ssttaatteedd  iinn  hhiiss//hheerr  

CCeerrttiiffiiccaattee::--  

((aa))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  6600%%  oorr  mmoorree  mmaarrkkss  ......FFiirrsstt  DDiivviissiioonn..  

((bb))  TThhoossee  wwhhoo  oobbttaaiinn  5500%%  oorr  mmoorree  bbuutt  

lleessss  tthhaann  6600%%  mmaarrkkss  

......SSeeccoonndd  DDiivviissiioonn..  

((cc))  AAllll  bbeellooww  5500%%    ......TThhiirrdd  DDiivviissiioonn..  

((dd))  CCaannddiiddaatteess  wwhhoo  ppaassss  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ffiirrsstt  aatttteemmpptt  aanndd  

wwiitthh  mmiinniimmuumm  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  7755%%  oorr  mmoorree  

mmaarrkkss  iinn  tthhee  ttoottaall  aaggggrreeggaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  ttoo  hhaavvee  ppaasssseedd  wwiitthh  

''DDiissttiinnccttiioonn''..  
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1155..  AA  ccaannddiiddaattee  mmaayy  aappppeeaarr  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt  aass  aann  eexx--ssttuuddeenntt  iinn  oonnee  

oorr  mmoorree  tthheeoorryy  ppaappeerr((ss)),,  oonnccee  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  wwiitthhiinn  aa  ppeerriioodd  ooff  

ttwwoo  yyeeaarrss  ooff  hhiiss//hheerr  ppaassssiinngg  tthhee  CC..PP..EEdd..  eexxaammiinnaattiioonn..    

TThhee  rreessuulltt  ooff  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  bbee  ddeeccllaarreedd  oonnllyy  iiff  hhee//sshhee  

iimmpprroovveess  hhiiss//hheerr  ssccoorree  ooff  mmaarrkkss  bbyy  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  mmaarrkkss  

oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  iinn  tthhee  ppaappeerr((ss))  iinn  wwhhiicchh  hhee//sshhee  rree--aappppeeaarreedd  

aanndd  tthhee  mmaarrkkss  oobbttaaiinneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  eeaarrlliieerr  iinn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  

ppaappeerr((ss))..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  hhaass  iimmpprroovveedd  sshhaallll  bbee  

mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  ddeettaaiilleedd  mmaarrkkss  ccaarrdd..  

PPrroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ccaannddiiddaattee  wwiillll  ttaakkee  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  ssyyllllaabbuuss  iinn  ffoorrccee  ffoorr  tthhee  rreegguullaarr  ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhaatt  

eexxaammiinnaattiioonn,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  AAccaaddeemmiicc  CCoouunncciill  

aanndd  tthhaatt  ssuucchh  aa  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  ppaayy  ffuullll  eexxaammiinnaattiioonn  ffeeee  aass  

pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

1166..  NNoottwwiitthhssaattnnddiinngg  tthhee  iinntteeggrraatteedd  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee  wwhhiicchh  iiss  

sspprreeaadd  oovveerr  mmoorree  tthhaann  oonnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  OOrrddiinnaannccee  iinn  ffoorrccee  

aatt  tthhee  ttiimmee  aa  ssttuuddeenntt  jjooiinnss  tthhee  ccoouurrssee  sshhaallll  hhoolldd  ggoooodd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  

eexxaammiinnaattiioonn  hheelldd  dduurriinngg  oorr  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  aanndd  

nnootthhiinngg  iinn  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  ddeebbaarr  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy  ffrroomm  aammeennddiinngg  tthhee  OOrrddiinnaannccee  aanndd  tthhee  aammeennddeedd  

OOrrddiinnaannccee,,  iiff  aannyy  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  ssttuuddeennttss,,  wwhheetthheerr  oolldd  oorr  nneeww..  
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AAPPPPEENNDDIIXX--II  

SSPPOORRTTSS  WWEEIIGGHHTTAAGGEESS  

    

NNoottee::  ((11))  HHiigghheesstt    SSppoorrttss  wweeiigghhttaaggee--  oonn  oonnee  ccoouunntt  wwiillll  bbee  ggiivveenn..  

((22))  IInntteerrnnaattiioonnaall  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  mmuusstt  bbee  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  aatt  NNaattiioonnaall  

lleevveell..  

((33))  NNaattiioonnaall  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  bbee  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  SSttaattee  ppoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaatteeiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  

((44))  SSiimmiillaarrllyy  SSttaattee  lleevveell  cceerrttiiffiiccaattee  sshhoouulldd  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  

DDiissttrriicctt  PPoossiittiioonn//ppaarrttiicciippaattiioonn  cceerrttiiffiiccaatteess..  

((55))  NNoo  wweeiigghhaaggee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  ffoorr  rruurraall  ffeessttiivvaallss//ooppeenn  mmeemmoorriiaall  

ttoouurrnnaammeennttss//iinnvviittaattiioonn  mmeeeettss//wwoommeenn  ffeessttiivvaallss  eettcc..  

aa))  11sstt,,  22nndd,,  oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  WWoorrlldd  

//AAssiiaann//SSAAFF//CCoommmmoonn  WWeeaalltthh//CChhaammppiioonnsshhiipp..  

2255  mmaarrkkss  

bb))  PPaarrttiicciippaattiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  ttoouurrnnaammeennttss  mmeennttiioonneedd  

aabboovvee  aatt  ((aa))..  

1188  mmaarrkkss  

cc))  11sstt,,  22nndd  oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  aatt  SSeenniioorr//JJuunniioorr  NNaattiinnaall  

CChhaammppiioonnsshhiipp//NNaattiioonnaall  GGaammeess//IInntteerr  vvaarrssiittyy  

ttoouurrnnaammeennttss//NNaattiioonnaall  SScchhooooll  GGaammeess  

1155//1122//1100  mmaarrkkss  

dd))  11sstt,,  22nndd  oorr  33rrdd  ppllaaccee  iinn  nnaattiioonnaall  ((SSrr..//JJuunniioorr))  ZZoonnaall  

ttoouurrnnaammeennttss//SSGGFFII  ZZoonnaall  ttoouurrnnaammeennttss  

88//77//66  mmaarrkkss  

ee))    PPaarrttiicciippaattiioonn  aatt  SSrr..//JJuunniioorr  NNaattiioonnaall  

ttoouurrnnaammeennttss//NNaattiioonnaall  SScchhooooll  GGaammeess  oorr  ppllaayyeedd  ffoorr  

ccoommbbiinneedd  UUnniivveerrssiittiieess//ccoommbbiinneedd  sscchhooooll  tteeaamm..  

55  mmaarrkkss  

ff))  11sstt,,  22nndd  oorr  33rrdd  ppoossiittiioonn  iinn  UUnniivveerrssiittyy//SSttaattee  

CChhaammppiioonnsshhiipp//SSttaattee  SScchhooooll  ggaammeess  SScchhooooll  

ttoouurrnnaammeennttss..  

44//33//22  mmaarrkkss  
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  TThhee  ggaammeess  iinncclluuddeedd  iinn  lliisstt  ooff  AAIIUU  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  

wweeiigghhttaaggee..  TThhee  cceerrttiiffiiccaattee  wwiillll  oonnllyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  iiff  tthhee  ssaammee  bbeeaarrss  

ggrraaddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreessppeeccttiivvee  SSttaattee  GGoovveerrnnmmeennttss  iinn  rreessppeecctt  ooff  tthhee  ggaammee  

//ssppoorrttss  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ccaannddiiddaattee  ccaalliimmss  ssppoorrttss  wweeiigghhttaaggee  aanndd  eelliiggiibbiilliittyy..  IInn  

ccaassee  aannyy  ssttaattee  ddooeess  nnoott  iissssuuee  ggrraaddaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee,,  tthhee  ccaannddiiddaattee  sshhaallll  

hhaavvee  ttoo  pprroodduuccee  aa  cceerrttiiffiiccaattee  ttoo  tthhaatt  eeffffeecctt  ffrroomm  tthhee  DDiirreeccttoorr  ooff  ssppoorrttss  ooff  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  ssttaattee..  TThhee  DDiissttrriicctt  SSppoorrttss  OOffffiicceerr//HHeeaadd  ooff  tthhee  IInnssttiittuuttiioonn  

sshhaallll  ccoouunntteerrssiiggnn  tthheessee  cceerrttiiffiiccaatteess..  TThhee  cceerrttiiffiiccaatteess  ooff  CChh..  DDeevvii  LLaall  

UUnniivveerrssiittyy  wwiillll  bbee  vveerriiffiieedd  bbyy  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  SSppoorrttss  CCoouunncciill,,  CCDDLLUU,,  

SSiirrssaa,,  hheennccee  tthheeyy  ddoo  nnoott  nneeeedd  ggrraaddaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee..  
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AAPPPPEENNDDIIXX--IIII  

CCAANNAADDIIAANN  TTEESSTT  

  

aa))  TThhee  mmeenn  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  cclleeaarr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteesstt  iinn  aa  sseeqquueennccee  

ffrroomm  tthhee  ssttaarrttiinngg  lliinnee  wwiitthhiinn  3322  sseeccoonnddss  aanndd  tthhee  ttoottaall  ddiissttaannccee  

wwoouulldd  bbee  7755  mmeetteerr..  

    ii))  1100  ffeeeett  lloonngg  jjuummpp..  

    iiii))  SSeevveenn  ttiimmeess  ccrroossssiinngg  oovveerr  tthhee  ssiiddtthh  ooff  55  ffeeeett  rriivveerr//ppiitt  

    iiiiii))  VVaauullttiinngg  HHoorrssee  ooff  44  ffeeeett  88  iinncchh  hheeiigghhtt..  

    iivv))  FFoorrwwaarrdd  rroollll  oonn  mmaatt  

    vv))  CCrroossssiinngg  oovveerr  tthhee  hhuurrddllee  ooff  33  ffeeeett  hheeiigghhtt  

vvii))  CCaarrrryyiinngg  ttwwoo  bbuucckkeettss  ooff  ssaanndd  uuppttoo  tthhee  ffiinniisshhiinngg  lliinnee  2255  mm  

aawwaayy..  

bb))  TThhee  wwoommeenn  ccaannddiiddaatteess  mmuusstt  cclleeaarr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  tteessttss  iinn  aa  

sseeqquueennccee  ffrroomm  tthhee  ssttaarrttiinngg  lliinnee  wwiitthhiinn  3355  sseeccoonnddss  aanndd  tthhee  ttoottaall  

ddiissttaannccee  wwoouulldd  bbee  7700  mmeetteerr..  

    ii))  88  ffeeeett  lloonngg  jjuummpp  

    iiii))  FFiivvee  ttiimmeess  ccrroossssiinngg  oovveerr  tthhee  wwiiddtthh  ooff  44  ffeeeett  rriivveerr//ppiitt  

    iiiiii))  VVaauullttiinngg  HHoorrssee  ooff  33  ffeeeett  22  iinncchh  hheeiigghhtt..  

    iivv))  FFoorrwwaarrdd  rroollll  oonn  mmaatt  

    vv))  CCrroossssiinngg  oovveerr  tthhee  hhuurrddllee  ooff  22  ffeeeett  hheeiigghhtt..  

vvii))  CCaarrrryyiinngg  ttwwoo  bbuucckkeettss  ooff  ssaanndd  ((22//33  ffiillll--uupp))  uuppttoo  tthhee  ffiinniisshhiinngg  

lliinnee  2200  mmeetteerr  aawwaayy..  

vviiii))  IIff  aa  ccaannddiiddaattee  ccoommmmiitteess  ttwwoo  ffaauullttss,,  hhee//sshhee  wwiillll  nnoott  bbee  

aalllloowweedd  ffoorr  rree--tteesstt  wwhheerreeaass,,  iiff  oonnllyy  oonnee  ffaauulltt  iiss  ccoommmmiitttteedd  bbyy  

tthhee  ccaannddiiddaattee  tthhee  tteesstt  wwiitthhiinn  tthhee  pprreessccrriibbeedd  ttiimmee..  TThhiirrdd  

cchhaannccee  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  aannyy  cciirrccuummssttaanncceess..  

vviiiiii))HHuurrddllee  sshhoouulldd  bbee  ccrroosssseedd  wwiitthhoouutt  bbeeiinngg  kknn  oocckkeedd    ddoowwnn..  IIff  aa  

ccaannddiiddaattee  lleeaavveess  tthhee  tteesstt  iinnccoommpplleettee,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  

ddiissqquuaalliiffiieedd  aanndd  wwiillll  nnoott  bbee  ggiivveenn  aannyy  cchhaannccee  ((iiff  aannyy  
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ccaannddiiddaattee  ffaallllss  ddoowwnn  oorr  sslliippss  wwhhiillee  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  tteesstt,,  

hhee//sshhee  mmuusstt  ccoommpplleettee  tthhee  tteesstt  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  ddrroopp  oouutt  iinn  

bbeettwweeeenn  aanndd  nnoo  eexxttrraa  cchhaannccee  wwoouulldd  bbee  ggiivveenn  iinn  ssuucchh  ccaasseess))..  

iixx))  CCaannddiiddaatteess  nnoott  ccoommpplleettiinngg  tthhee  tteesstt  wwiitthhiinn  pprreessccrriibbeedd  ttiimmee  

wwiillll  nnoott  bbee  ccaalllleedd  ffoorr  ccoouunnsseelliinngg..    

  


