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6. కోర్స్ల కాలవావధి, సీట్లు, అరహత్ల వివరాలు 

 

 

కోరుష    కాలవయవధి   స్వటల   ప్రవేశాయసతలు 

 
హైదరాబాదు ప్రంగణం 
 

బి.ఎఫ్.ఎ.   4 సెంవతషరాలు   26  1. 2018 మారిిలో గానీ, ఆ్తరువాత్గానీ 

శిలాెం్–చిత్రలేఖ్నెం 8 సెమిసిరుల       ఇెంట్రీిడిమట్్పాస ఉెండాల్్
ప్రిెంట్్మేకిెంగ్            లేద్వ్       
       2. దేవాద్వమ్శిలాకళలో్నాలుగు సెంవతషరాల్ 
           డిపలమా్కోరుష్పూరిు్చేసి్ఉెండాల్ 

 

ఎెం.ఎ.  జయిల్జెం్& మాస కమ్యయన్సకషన్ 
   2 సెంవతషరాలు   26     గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి
   4 సెమిసిరుల ్్్్్్్బి.ఎ /బి.కాెం/బి.ఎస.సి./బి.ఎఫ్.ఎ. డిగ్రీ్్పాస్ 
                                                                                ఉెండాల్. 

 

ఎెం.ఎ. అనువరిుత  2 సెంవతషరాలు   26      గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం 

భాషాశాస్త్రెం   4 సెమిసిరుల        నుెంచి్తెలుగు్రెండవ్భాషగా్బి.ఎ./  

           బి.కాెం/బి.మస్సి. డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.  
 

ఎెం.ఎ. కరాణట్క   2 సెంవతషరాలు   26  1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

సెంగీతెం   4 సెమిసిరుల        కరాణట్క్సెంగీతెంలో్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
(గాత్రెం-భృదెంగెం్-        లేద్వ 

వీణ, వయోల్న్)       2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

్్్్ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండి 

అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి  

 సెంగీతెంలో్(సెంఫెంధిత్విషమెంలో)    
 డిపలమా్ఉెండాల్.  

లేద్వ 

ఆ. సెంగీతెంలో (సెంఫెంధిత్విషమెంలో)  

        ఆకాశవాణి్'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్. 
 

ఎెం.ప.ఎ. నృతయెం  2 సెంవతషరాలు   26  1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

(కూచిపూడి/ఆెంధ్ర్నాట్యెం)  4 సెమిసిరుల్       కూచిపూడి్నృతయెంలో్డిగ్రీ్ఉెండాల్.  
         లేద్వ 
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2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం  

    నుెంచి్బి.ఎ./బి.కాెం/ బి.మస్సి/ 

    బి.ఎఫ్.ఎ., డిగ్రీ్కానీ తతషమానమైన్ఏ ఇతయ్ 
    డిగ్రీ్కానీ కల్గ్ఉెండి 

్అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి  

     కూచిపూడి నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్ కోరుష 
     ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్.్లేద్వ 

్ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య   
     సెంసథలలో్5 సెం.ల్ప్రదయవనానుబవెం్కల్గ  

     ఉనిటల్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్.్లేద్వ 

్ఇ. సెంఫెంధిత్విషమెంలో్దూయదయవన్్'బి'  

     గ్రేడ్ ఆరిిసి్అయి్ఉెండాల్. 
   
ఎెం.ప.ఎ   2 సెంవతషరాలు   26 1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

జ్ఞనద్కళలు   4 సెమిసిరుల        తెలుగు్రెండవ్భాషగా్బి.ఎ./ బి.కాెం/ 

                                                                                 బి.మస్సి/బి.ఎఫ్.ఎ./బి. ఎ. (లాెంగేఴజస) 

                                                                                డిగ్రీ్పాస్ఉెండి    

అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు పెందిన్సెంసథల్నుెంచి   
     జ్ఞనద్కళలు, యెంగసథల్కళలు, సెంగీతెం,  

     నృతాయలలో్డిపలమా/ సరిిఫిక్కట్్కల్గ    
     ఉెండాల్. లేద్వ  
ఆ.  ర్వడియో్/దూయదయవన్్లలో జ్ఞనద్  
     సెంగీతెం/ నృతయెం్సరిిఫిక్కట్ ఉెండాల్. 
      

ఎెం.ప.ఎ.   2 సెంవతషరాలు   26  1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

యెంగసథల్కళలు   4 సెమిసిరుల        యెంగసథల్కళలోల్బి.ఎ. డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్.  
లేద్వ 

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

    బి.ఎ./బి.కాెం/బి.మస్సి/బి.ఎఫ్.ఎ. డిగ్రీ   
్్్్పాస్ఉెండి్ 
అ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య,  
    నాట్క్కళా్సెంసథలలో్5 సెం.ల్అనుబవెం 

    ఉనిటల్సరిిఫిక్కట్ ఉెండాల్. లేద్వ 

ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి  

    యెంగసథలకళలోల్క్సెంవతషయ్కాలరిమితికి 

    తకుెవకాన్స్డిపలమా్కల్గ్ఉెండాల్. లేద్వ 

ఇ. సెంఫెంధిత్విషమెంలో్ఆకాశవాణి  
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    'బి' గ్రేడ్్ఆరిిస్తి్అయి ఉెండాల్. లేద్వ 

ఈ.దూయదయవన్్లో్యెంగసథల్కళల   
    కాయయక్రమాలలో్పాల్గెంటూ్5 సెం.  
    అనుబవెం్కల్గ్ఉనిటల్సరిిఫికట్్ఉెండాల్. 

 

ఎెం.ఎ. తెలుగు   2 సెంవతషరాలు   26  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్ 
4 సెమిసిరుల  మొదటి, రెండవ సెంవతషరాలలో్తెలుగు్  

రెండవ్భాషగా బి. ఏ./బి.కాెం./బి.మస్సి. 
డిగ్రీ లేద్వ్తెలుగు ఆశనల్్గా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 

సమెంకాలెం్కోరుషలు 

 

ఎెం.ఎ. జ్యయతిషెం   2 సెంవతషరాలు   26  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

4 సెమిసిరుల    బి.ఎ./బి.కాెం./బి.మస్సి.్డిగ్రీ పాస ఉెండాల్. 
 

పి.జి. డిప్లుమా కోర్స్లు 

 

యెంగసథల్కళలు   1 సెంవతషయెం   12  1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

్్్్్్్్్్్్్్్ఏదైనా్ డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
2. యెంగసథల్కళలోల్అభిన్సవేశెం్లేద్వ్టెల్విజన్  

    ఎపసోడ్స్లో్నటిెంచినటల్ఆయా్దయవకుల  

    నుెంచి్సరిిఫిక్కట్్పెంది్ఉెండాల్. 
ఫిల్ి్డైరక్షన్    1 సెంవతషయెం   25  గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

(సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్్ఏదైనా్ డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్. 
 

జ్యయతిరాఴస్తు,   1 సెంవతషయెం   30  గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

ఆధున్సక్న్సరాిణ్శిలాెం్్్్్ఏదైనా్ డిగ్రీ పాస్ఉెండాల్. (జ్యయతిషెంలో్ 
(ఆరిెటెకిర), ఇెంటీరిమర్్్్్్ సరిిఫిక్కట్ఉని్వారికి ప్రధ్యనయెం్ఉెంటెంది.) 

డెకర్వషన్్             

జ్యయతిరలఴదయెం    1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
 

ముహూయు్విజ్ఞానెం్  1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
జ్ఞనద్సెంగీతెం   1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
జ్ఞనద్నృతయెం    1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
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జ్ఞనద్వాదయెం  1 సెంవతషయెం   20  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి  

       ఏదైనా్డిగ్రీ్పాస్ఉెండాల్. 
డిప్లుమా కోర్స్లు 

 

జ్యయతిషెం   1 సెంవతషయెం   40  విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే్జ్యయతిషెం్సరిిఫిక్కట్  

కోరుషలో్ఉత్తుయణత లేద్వ్దవ్తయగతి 

ఉత్తుయణతతోపాట విశఴవిద్వయలమెం్న్సయఴహెంచే 
సరిిఫిక్కట్ కోరుష్సథయి్సిలఫస్గల్అయసత 

రీక్షలో్ఉత్తుయణత కల్గ్ఉెండాల్. 
 

లల్తసెంగీతెం   2 సెంవతషరాలు   20  దవ్తయగతి్రీక్షలో ఉత్తురుణలై16-60 సెం.ల 

భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్. 
 

దయనాట్కెం   2 సెంవతషరాలు   12  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై 16-60 సెం.ల. 
భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్. 
 

హరికథ    2 సెంవతషరాలు   10  1. తెలుగు్రామడెం, చదవడెం్తెల్సి,  

   18 సెం.లు. న్సెండి్ఉెండాల్. 
2. కనీసెం్రెండ్య్హరికథలు్చెపాన  

    అనుబవెం్ఉెండాల్. 
 

కూచిపూడి/   2 సెంవతషరాలు   20  కూచిపూడి/ ఆెంధ్రనాట్యెం్కోరుషలలో్సరిిఫిక్కట్ 

ఆెంధ్రనాట్యెం       కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
సతిుికాభినమెం   1 సెంవతషయెం   20  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. కూచిపూడి, 

ఆెంధ్రనాటాయలోల్సరిిఫిక్కట్్కోరుష పాస్ఉెండాల్.  
(భధ్యయహిెం్2.00 గెంట్ల్నుెంచి సమెంకాలెం 

5.00 గెంట్ల్వయకు న్సయఴహెంచడెం్జరుగుతెంది.) 
బుర్రకథ    1 సెంవతషయెం   20   దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్18 - 60 సెం.ల 

భధయ్వమస్తష్కల్గన్వారై్ఉెండాల్. 
 

మక్షగానెం   1 సెంవతషయెం   20  నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
 

మిమిక్రీ    1 సెంవతషయెం   20  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల  
రిజ్ఞానెం్కల్గ్ఉెండాల్. 

స్రిిఫికెట కోర్స్లు 

 

జ్యయతిషెం   1 సెంవతషయెం   60 ్ఎస్.ఎస్.సి. ్లేద్వ్తతషమాన్రీక్షలో  

ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
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జ్ఞనద్సెంగీతెం  6 నెలలు   20  తెలుగు్చదవడెం, రామడెం్వచిి్ఉెండాల్. 
 

జ్ఞనద్నృతయెం   6 నెలలు   20  తెలుగు్చదవడెం, రామడెం్వచిి్ఉెండాల్. 
 

జ్ఞనద్వాదయెం   6 నెలలు   20  తెలుగు్చదవడెం, రామడెం్వచిి్ఉెండాల్. 
 

ఇెంద్రజ్ఞలెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష) 6 నెలలు   20 ్ఎస్.ఎస్.సి. ్లేద్వ్తతషమాన్రీక్ష్పాస్ఉెండాల్  
కళాప్రవేశిక కోర్స్లు 

కరాణట్క్సెంగీతెం   1 సెంవతషయెం   40 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

(గాత్రెం/భృదెంగెం/ ్్్్్కరాణట్క్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్. 
వయొల్న్/వేణువ/ 

వీణ/నాదసఴయెం/డోలు) 

 

బకిు్సెంగీతెం   1 సెంవతషయెం   20 ్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

్్్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  

 

కూచిపూడి్నృతయెం  2 సెంవతషరాలు   20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

్్్్్్్కూచిపూడి్నృతయెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  

 

ప్రాథమిక, ప్రవీణ కోర్స్లు 

 

ప్రథమిక- భనోధయ  ి 3 నెలలు   20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

సెంగీతెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  

 

ప్రవీణ్- భనోధయ  ి 3 నెలలు   20్తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెంతో్పాట  

సెంగీతెం (సెల్ఫ్ఫైనాన్ష)్్్్్సెంగీతెంలో్అభిరుచి్కల్గ్ఉెండాల్.  

 

 

నననయ ప్రంగణం : రాజమండ్రి 

 

ఎెం.ఎ. తెలుగు   2 సెంవతషరాలు   26  గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి్ 
4 సెమిసిరుల    మొదటి, రెండవ సెంవతషరాలలో్తెలుగు్రెండవ్ 
    భాషగా బి. ఏ./బి.కాెం./బి.మస్సి. డిగ్రీ లేద్వ్ 
    తెలుగు ఆశనల్్గా్డిగ్రీ ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
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పాల్కురికి సోమనాథ ప్రంగణం : శ్రీశైలం 

 

ఎెం.ఎ. చరిత్ర,   2 సెంవతషరాలు   26  గురిుెంపు్పెందిన విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

పురావస్తు్శాస్త్రెం   4 సెమిసిరుల    డిగ్రీలో్చరిత్ర లేద్వ్పురావస్తు్శాస్త్రెం్చదివిన  

       వారై ఉెండాల్. 
 

శ్రీ సిద్ధంద్రయోగి కూచిపూడి కళాపీఠం : కూచిపూడి 
 

ఎెం.ప.ఎ.   2 సెంవతషరాలు   26  1. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

కూచిపూడి్నృతయెం  4 సెమిసిరుల        కూచిపూడి్నృతయెంలో్డిగ్రీ్ఉెండాల్. 
లేద్వ 

2. గురిుెంపు్పెందిన్విశఴవిద్వయలమెం్నుెంచి 

    బి.ఎ./బి.కాెం/ బి.మస్సి/బి.ఎఫ్.ఎ., డిగ్రీ  

    కానీ తతషమానమైన్ఏ్ఇతయ్డిగ్రీ్కానీ  

    కల్గ్ఉెండి 

ఆ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్సెంసథ్నుెంచి  

    కూచిపూడి నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్ కోరుష 
    ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. లేద్వ 

ఇ. ప్రభుతఴ్గురిుెంపు్పెందిన్ప్రసిదధ్నాట్య,    
    నాట్క కళాసెంసథలలో్5 సెం.ల    
    ప్రదయవనానుబవెం్ఉనిటల్సరిిఫిక్కట్్ఉెండాల్.  
      లేద్వ 

ఈ.సెంఫెంధిత్విషమెంలో దూయదయవన్్'బి' గ్రేడ్  

    ఆరిిసి్అయి్ఉెండాల్. 
డిపలమా-   2 సెంవతషరాలు   20  కూచిపూడి్నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై  

కూచిపూడి్నృతయెం  పూరిుకాల్క్కోరుష   ఉెండాల్. 
 

డిపలమా-   1 సెంవతషయెం   20  నృతయెంలో్సరిిఫిక్కట్్కోరుష్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
మక్షగానెం   పూరిుకాల్క్కోరుష  
 

డిపలమా-  1 సెంవతషయెం   20  దవ్తయగతి్ఉత్తురుణలై్ఉెండాల్. 
సతిుికాభినమెం       కూచిపూడి, ఆెంధ్రనాటాయలోల్సరిిఫిక్కట్్కోరుష  
       పాస్ఉెండాల్. 
        (కోరుషను్భధ్యయహిెం్2.00 గెంట్ల్నుెంచి 

సమెంకాలెం్5.00 గెంట్ల్వయకు న్సయఴహెంచడెం్
జరుగుతెంది.)  
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సరిిఫిక్కట్్-   4 సెంవతషరాలు   50  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ,  

కూచిపూడి్నృతయెం  పూరిుకాల్క్కోరుష   ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్. 
 

సరిిఫిక్కట్్-   4 సెంవతషరాలు   50  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ, 

కరాణట్క్సెంగీతెం   పూరిుకాల్క్కోరుష   ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్. 
(గాత్రెం/భృదెంగెం/  

వయోల్న్) 

 

సరిిఫిక్కట్   1 సెంవతషయెం   20  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం్కల్గ, 

క్షేత్రమయ్ద్వలు   పూరిు్కాల్క్కోరుష   ది్సెంవతషరాల్వమస్తష్న్సెండి్ఉెండాల్. 
(సెంగీతెం)  

మొవఴ, మొవఴ్భెండలెం 

 

కళాప్రవేశిక   2 సెంవతషరాలు   20  తెలుగు, ఇెంగీలషు్భాషలోల్రిజ్ఞానెం, 

కూచిపూడి్నృతయెం  సమెంకాలెం్కోరుష   సెంఫెంధిత్విషమెంలో్అభిరుచి్కల్గఉెండాల్. 
 

 

జానపద గిరిజన విజాానపీఠం : వరంగల్ 
 

రాణీ్రుద్రభదేవి్పేరిణి్కెంద్రెం 
 

పేరిణి్నృతయ్విశాయద  2 సెంవతషరాలు   20  12 సెంవతషరాలు్న్సెండి్7వ్తయగతి్పాసన 

పూరిుకాల్క్కోరుష   బాలురు్/ యువకులు్అరుసలు. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


