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ಉದಯಕುಮಾರ ಎಸ್ ಅರಬಗಟ್ಟೆ
ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/
ಲ ೇಖಕರು ಅರಬಗಟ್ ೆ ಅಂಚ ,

ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಟ ೋಧನಾ ಅಧಾಯನಗಳು
ಉದಯಕುಮಾರ ಎಸ್ ಅರಬಗಟ್ಟೆ
ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು

ಜ್ಞಯನ್ದ

ದ ೇಗುಲ್ಗಳಿದದಂತ,ಯಯಕ ಂದರ

ಇಂದು

ಅವು

ಪದವಿ

ನೇಡುವ

ಕಯರಖಯನ್ ಗಳಯಗಿವ ಎಂಬುದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಮಯತಿಲ್ೂ. ಇದು ಅತಿಶ್ಯೇಕ್ತಿ ಎನಸಬಹುದಯದರೊ ಸಹ ಇದ ೊಂದು

ಹ ೊನ್ಯನಳಿ ತಯಲ್ೊೂಕ ದಯವಣಗ ರ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು

ಮೇಲ್ಲರುವ

ಜಿಲ ೂ

ಗುಣಮಟ್ೆದ

ನೇಡುವುದರಲ್ಲೂ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಗಂಭೇರ

ಆರ ೊೇಪ.

ಸಪದ ೆಯನ್ ನ

ಪರಪಂಚದಲ್ಲೂರುವ

ಮಯಡುತಿಿವ .

ಆದರ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು
ಭಯರತ

ಅದರಲ್ೊೂ

ಇಂದು
ರಯಜ್ಾದ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು ಹಂದ ಬಿದ್ದದವ . ಅದಕ ೆ ಕಯರಣಗಳು ಅನ್ ೇಕ .
ಪದವಿ ಎಂದರ ಅದರಲ್ಲೂ ಪದವಿ, ಸ್ಯನತಕ ೊೇತಿರ ಪದವಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಇವು ಪರಮುಖವಯದವು. ಅದರಲ್ಲೂ
ನ್ಯವು ಚಂತಿಸಬ ೇಕಯಗಿರುವುದು ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ೆವನ್ುನ. ಸಂಶ ೇಧನ್ ಯೇ ಒಂದು
ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ೆ ಮತುಿ ಶ್್ ರ ೇಯಯಂಕವನ್ುನ ನಧೆರಿಸುವ ಮಯನ್ದಂಡಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು. ಏಕ ಂದರ
ಜಯಗತಿಕ ಮಟ್ೆದಲ್ಲೂ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ ೆಗಳು ಒಂದ್ದಲ ೊೂಂದು ಸಂಶ ೇಧನ್ಗಳಿಂದ ಪರಖ್ ಯಯತಿಗಳಿಸುತಿಿವ
ಮತುಿ

ಶ ರೇಯಯಂಕದಲ್ಲೂ

ಅಗರಸ್ಯೆನ್ಕ ೆೇರಲ್ು

ಅವಣಿಸುತಿಿವ .ಆದರ

ಕನ್ಯೆಟ್ಕದ

ಮಟ್ಟೆಗ

ಇದು

ಸತಾಕ ೆ

ದೊರವಯದ ಮಯತು ಹಯಗಯದರ ರಯಜ್ಾದ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ಗಳು ಈ ಹನ್ನಲ ಯಲ್ಲೂ
ಹಂದ

ಸರಿದ್ದದ

ಎಂಬ

ಪರಶ ನ

ಮೊಡುತಿದ .

ಶ ರೇಯಯಂಕಕ ೆರುವುದು ಮುಖಾವಲ್ೂ ,ಬದಲ್ಲಗ
ರಯಜ್ಾದಲ್ಲೂ

ಅಂತಹ

ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳನ್ನ

ಇಲ್ಲೂ

ಜಯಗತಿಕ

ಮಟ್ೆದಲ್ಲೂ

ಹ ಸರು

ಮಯಡಿ

ಅಗರ

ಗುಣಮಟ್ೆದ ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳು ನ್ಡ ಯಬ ೇಕ್ತದ . ಹಯಗಯದರ
ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು

ಕ ೈಗ ೊಳ್ ಳುತಿಿಲ್ೂವ ?

ಎನ್ುನವುದಕ್ತೆಂತ

ಪಯಯೆಯ ಕಯರಣಗಳ ಮೇಲ ಬ ಳಕು ಚ ಲ್ುೂವುದ ಹ ಚುು. ಮೊಲ್ಭೊತ ಸ್ೌಕಯೆಗಳು, ಆಡಳಿತಯತಮಕ ಮತುಿ
ತಯಂತಿರಕ ವಾವಸ್ ೆ, ಗುಣಮಟ್ೆದ ಬ ೊೇಧನ್ , ವಿದಯಾರ್ಥೆ ಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇಂತಹ ಅನ್ ೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು
ಚಚೆಸುವುದಯದರ

ಇವುಗಳಿಗ

ಹ ೊರತಯದ ಕಯರಣಗಳು ಇವ . ಇಂದು ಕನ್ಯೆಟ್ಕದ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಗಳಲ್ಲೂ

ಗುಣಮಟ್ೆದ ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳು ನ್ಡ ಯಬ ೇಕಯದರ ಅನ್ ೇಕ ವಾತಿರಿಕಿ ವಿಚಯರಗಳ ಬಗ ೆ ಚಚೆಸುವ ಅಗತಾವಿದ .
ವಯಸಿವದಲ್ಲೂ ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳು ಸ್ಯಮಯಜಿಕ, ಆರ್ಥೆಕ, ಧಯರ್ಮೆಕ ಸುಧಯರಣ ಗಳಯಗಿರಬ ೇಕು ವಿನ್ಃ ಪದವಿಗಯಗಿ
ನ್ಯಮಫಲ್ಕಯೆಗಿ ಅಲ್ೂ. ಇಂದು ಕನ್ಯೆಟ್ಕದ ಎಷ ೊೆೇ ವಿದಯಾರ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಜಿೆ ಸಲ್ಲೂಸಿ
ಇನ್ ೊನಂದು ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಯನ್ ನೇ ಪಡ ದ್ದರುತಯಿರ . ಅದರೊ ಅಜಿೆ ಪಡ ದ್ದರುವ
ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು ಶ್ುಲ್ೆ ಮರುಪಯವತಿಸಿಲ್ೂ ಜ ೊತ ಗ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ಗಳನ್ನ ಪಯರರಂಭಸಿಲ್ೂ ಹಯಗ
Correspondence

ಉದಯಕುಮಾರ ಎಸ್ ಅರಬಗಟ್ಟೆ

ಕಯಲ್ಹರಣ ಮಯಡುತಿಿವ . ಯು ಜಿ ಸಿ ನಯಮಗಳ ಪರಕಯರ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನ್ ಟ್, ಸ್ ಟ್, ಸ್ ೂಟ್,ಜ ಆರ್
ಎಫ್, ಪರಿೇಕ್ಷ ಯಲ್ಲೂ ಉತಿಿೇಣೆರಯಗದವರು ಸಿ ಇ ಟ್ಟ ಪರಿೇಕ್ಷ ಬರಿಯಬ ೇಕು ನ್ಂತರ ಅಹೆತ ಆಧಯರದಲ್ಲೂ

ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು/

ಸಂದಶ್ೆನ್ ಮಯಡಬ ೇಕು, ಆದರ

ಲ ೇಖಕರು ಅರಬಗಟ್ ೆ ಅಂಚ ,

ಬರ ದವರಿಗ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಮತುಿ ಅದರ ಕಯಬೆನ್ ಪರತಿ ನೇಡುತಿಿಲ್ೂ ಹಯಗಯದರ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ದ

ಹ ೊನ್ಯನಳಿ ತಯಲ್ೊೂಕ ದಯವಣಗ ರ

ಆಯೆ

ಜಿಲ ೂ

ಪರಕ್ತರಯ

ಕ ಲ್ವು ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ೊನ ಸಹ ಪಿಎಚಿ ಪದವಿಗ

ಪಯರಯದಶ್ೆಕವಯಗಿರಲ್ು

ಉತಿರಿಸಬ ೇಕಯಗಿದ .
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ಸ್ಯಧಾವ ೇ?

ಎನ್ುನವುದಕ ೆ

ಅಂತಹ

ಸಿಇಟ್ಟ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳ ೇ
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ಕ ಲ್ವು

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ

ಆಯೆ

ಬದುಕು

ಮೊರಯಬಟ್ ೆಯಯಗಿದ .

ವಿಚಯರದಲ್ಲೂ

ಪದವಿ ಪಡ ದವರಿಗ ಮತುಿ ಪರಿಚಯಸೆರಿಗ ಮೊದಲ್ ಆದಾತ ಹಯಗೊ

ಪತಿರಕ ಗಳಲ್ಲೂ ನ್ ೊೇಡಿದಂತ ರಯಜ್ಕ್ತೇಯ ಪರಭಯವದ್ದಂದ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯ

ಅವಕಯಶ್ ನೇಡುತಯಿರ . ಹಯಗಯದರ ಬ ೇರ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪದವಿ

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ದ ನಯಮಗಳನ್ ನ ಬದಲ್ಲಸಿ ವಿದಯಾರ್ಥೆಗಳ

ಪಡ ದವರು ಮತುಿ ಪರಿಚಯಸೆರಲ್ೂದವರು ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್

ಕ ಂಗಣಿಿಗ

ಮಯಡಲ್ು

ದೃಷ್ಟೆಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲೂ

ಆಯೆಯನ್ುನ ತಯವ ೇ ಮಯಡಿ ವಿದಯಾರ್ಥೆಗಳಿಗ ನೇಡುತಯಿರ . ಹಯಗಯದರ

ಸಪಷೆವಯಗುತಿದ ಇದು ಬದಲಯಗಬ ೇಕ್ತದ . ಇನ್ುನ ಒಂದು ಹ ಜ ೆ ಮುಂದ

ಗುಣಮಟ್ೆದ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ಗಳು ನ್ಡ ಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ ೇ ಇಲ್ೂ

ಹ ೊೇಗಿ ದೊರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊಲ್ಕ ಪದವಿ ಪಡ ದವರಯದರ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ಯಯಕ ಂದರ

ಅಧಾಯನ್ದ ಸಂದಶ್ೆನ್ ತನ್ನ ಮೊಲ್ ಆಶ್ಯದ ಪರಶ ನಗಳ ಬದಲ್ಲಗ

ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿರಬ ೇಕು ಜ ೊತ ಗ ಮಯಗೆದಶ್ೆಕರು ಸಲ್ಹ ನೇಡಬ ೇಕು.

ಅನ್ಾತಃ

ಪರಶ ನಗಳ

ಆಗ

ಶಿಕ್ಷಣದ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ

ಎನ್ುನವುದು

ಸುರಿಮಳ ಯೇ

ಅವರ

ನ್ಡ ಯುತಿದ

ಪದವಿ

ಇದರರ್ೆ

ಪಡ ದವರಿಂದ

ದೊರ

ಗುಣಮಟ್ೆದ

ರಯಜ್ಕಯರಣಗಳು

ಗುರಿಯಯಗಿತುಿ.

ಕ ಲ್ವು

ವಿಷಯದ

ಮಯತರ

ಮಯಗೆದಶ್ೆಕರು

ಆಯೆ

ಸಂಶ ೇಧನ್

ಮಯಗೆದಶ್ೆಕರು

ನ್ಡ ಯುತಿವ .

ಆಯೆ

ಮಯಡುವಯಗ ಸಂದಶ್ೆನ್ ಮಯಡುವಯಗ ಅವರದ ೇ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ

ಅಹೆರಲ್ೂವ ೇ?

ಹ ೊರಗಿನ್

ಸಂಶ ೇದನ್ಯರ್ಥೆಗಳ

ವಿಷಯದ

ವಿದಯಾರ್ಥೆಗಳ

ಯಶ್ಸಿವಯಯಗಲ್ು

ಈಗಯಗಲ ೇ

ಇತಿಿೇಚನ್

ನ್ಡ ದ್ದರುವ

ಆಸಕ್ತಿಗ
ಸ್ಯದಾ.ಕ ಲ್ವು

ವಿಷಯಗಳ

ಮೇಲ

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ ನೇರಿೇಕ್ಷಣ ಸ್ಯದಾವಿಲ್ೂವ ೇ ಎಂಬುದಕ ೆ ಅಂತಹ

ಸಂಶ ೇಧನ್ ಮಯಡಬಯರದು ಎಂಬ ನಭೆಂಧ ವಿಧಿಸುತಯಿರ . ಯಯಕ

ಸಂದಶ್ೆನ್ಕಯರರ ೇ ಹ ೇಳಬ ೇಕಯಗಿರುವುದು ಗಮನ್ಹೆ ಸಂಗತಿಯಯಗಿದ .

ನ್ಡ ದ್ದರುವ

ಇನ್ೊನ ಕ ಲ್ವು ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಮಯಗೆದಶ್ೆಕರ ಜ ೊತ ನಕಟ್

ವಿಚಯರಗಳನ್ನ,ಬದಲಯವಣ ಗಳನ್ನ

ಸಂಪಕೆ ಹಯಗು ಸಂಬಂಧ ಇದದರ ಮಯತರ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ಕ ೆ

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ಗಳಲ್ಲೂ ನ್ಡ ಯುತಿಲ ೇ ಇದ , ಜ ೊತ ಗ ಜಯತಿ

ಆಯೆ

ಹಯಗಯದರ

ಪರಭಯವ, ಸವಜ್ನ್ ಪಕ್ಷಪಯತ, ನ್ ರಹ ೊರ

ಅಧಾಯನ್

ಪರಭಯವ ಬಿೇರುತಿಲ ೇ ಇವ . ಆದರ ಅವುಗಳಿಗ ಸರಿಯಯದ ಸ್ಯಕ್ಷಿಗಳ

ಮಯಡುತಯಿರ .

ಸಂಬಂಧ,

ಇದರ

ಅರ್ೆವಯದರೊ

ಸಂಪಕೆಗಳಿಲ್ೂದವರಿಂದ

ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ೂವ ೇ?

ನ್ಂತರ

ಏನ್ು?

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ

ಸಂಪಕೆ

ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳ

ಮೇಲ

ಸಂಶ ೇಧನ್

ತರಲ್ು

ನ್ಡ ಸಿ ಹ ೊಸ

ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ೂವ ೇ?

ಭರಷೆಚಯರ

ಹೇಗ ಅನ್ ೇಕ ವಿಚಯರಗಳು

ಕ ೊರತ , ಇಚಯುಶ್ಕ್ತಿಯ ಕ ೊರತ ಎದುದ ಕಯಣುತಿಿದ .

ಇರುವುದ್ದಲ್ೂವ ೇ? ಎಂಬುದ ೇ ವಿಪಯಯೆಸವಯಗಿದ . ಇತಿಿೇಚ ಗ ಕನ್ಯೆಟ್ಕದ

ಇಷ ೆಲಯೂ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಯಂದು

ಮಯಡಲ್ು

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ೆದ ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳು ಹ ೊರಹ ೊಮಮಲ್ು

ಅಧಿಸೊಚನ್ ಗಳನ್ನ ಹ ೊರಡಿಸಿ, ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಇಲ್ೂದ ಪರಿಕ್ಷ ನ್ಡ ಸಿ

ಸ್ಯಧಾವ ೇ? ಎಂಬ ಗಂಭೇರ ಚಚ ೆ ನ್ಡ ಯಬ ೇಕಯದ ಅನವಯಯೆತ

ಎಲಯೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಪದವಿ ಪಡ ದವರನ್ುನ ಸಂಶ ೇದನ್ಯರ್ಥೆಗಳನ್ಯನಗಿ

ಇದ . ಏಕ ಂದರ ನ್ಮಮ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನ್ಡ ದ ಸಂಶ ೇದನ್ ಗಳು

ಆಯೆ ಮಯಡಿಕ ೊಂಡಿರುತಯಿರ ಆದರ ಅಲ್ಲೂರುವ ವಿಭಯಗಗಳಗ ತಕೆಂತಹ

ಜಯಗತಿಕ ಮಟ್ೆದಲ್ಲೂ ತ ರ ದುಕ ೊಳೂಬ ೇಕು. ಹ ೊಸ ಚ ೈತನ್ಾ ಶ್ಕ್ತಿಗಳು

ಪದವಿ ಪಡ ಯದವರನ್ೊನ ಸಹ ಆಯೆ ಮಯಡಿಕ ೊಂಡು ಆಗ ಅಂತವರಿಗ

ಹ ೊರಹ ೊಮಮಬ ೇಕಯದ ಪರಿಸಿೆತಿ ನಮಯೆಣವಯಗಿದ . ನ್ಮಮ ರಯಜ್ಾದಲ್ಲೂ

ಕ ಲ್ವು ಪಟ್ೆಭದರ ಹತಯಸಕ್ತಿಗಳು

ಪದವಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂಯೇ

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಪದವಿ ಪಡ ದ ಸಂಶ ೇಧಕರು ದ ೇಶ್ದ ಮತುಿ ವಿಶ್ವದ

ನಮಗ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಪದವಿ ನೇಡುತ ಿೇವ ಎಂದು ಹ ೇಳಿದದರು ಆದರ

ಯಯವುದ ೇ ಮೊಲ ಯಲ್ಲೂ ಕತೆವಾ ನವೆಹಸುವಂತಯಗಬ ೇಕು. ಇರುವ

ಏಕಯಏಕ್ತ ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯ ಹ ೊಸ ಸ್ಯರರ್ಥಯವರು ನ್ಮಮಲ್ಲೂರುವ

ವಾವಸ್ ೆಯನ್ುನ

ವಿಭಯಗಳಲ್ಲೂಯೇ ನಮಗ

ಬದಲಯವಣ

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ನಮಮ

ಅಧಾಯನ್

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಪದವಿ ನೇಡುತ ಿೇವ

ಎಂದು

ಎಡವಟ್ುೆಗಳು

ಬಿಟ್ುೆ
ಜ್ಗದ

ತಯಂಡವಯಡುತಿಿರುವ

ಪರಮಯಣಿಕ
ನಯಮ.

ಪರಯತನಗಳು

ಕ ಲ್ವು

ರಯಜ್ಾದ

ನ್ಡ ಯಬ ೇಕು.

ಗಂಭೇರ

ವಿಚಯರಗಳಿಗ

ಹ ೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯರ್ಥೆಗಳು ಅತಂತರವಯಗಿದಯದರ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು ಜ್ರೊರು ಸಪಂದ್ದಸುವ ಗುಣ ನ್ಮಮ ರಯಜ್ಾದ ವಿವಿ

ಅದರಲ್ಲೂ

ಗಳಲ್ಲೂ

ಕ ಲ್ವರು

ಅನ್ಯಾಯವಲ್ೂವ

ಅಧಾಯನ್ವನ್ ನೇ
ಗುಣಮಟ್ೆದ

ನಲ್ಲೂಸಿದಯದರ .

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ಇದು

ಘೊೇರ

ಅಧಾಯನ್ಗಳು

ಗುಣಮಟ್ೆವುಳಳವರಿಂದ

ಹ ೊರಬರುವುದಯದರೊ ಹ ೇಗ ಹ ೇಳಿ?. ಅಂಗವಿಕಲ್ರ ಅಭಾರ್ಥೆಗಳು ಅಜಿೆ

ಪರಮಯಣ

ಸಲ್ಲೂಸಿದದರೊ

ಹಯಗೊ

ಸ್ಯೆನ್ಗಳನ್ನ

ಕೊಡ
ಹಯಗ

ಅವರನ್ನ

ಆಯೆ

ಉಳಿಸಿಕ ೊಂಡಿದ ,

ಮಯಡದ ೇ
ಹಯಗಯದರ

ಕಣಮರ ಯಯಗಬಯರದು.

ಅಂಗವಿಕಲ್ರ
ಅಂಗವಿಕಲ್ರಿಂದ

ಪತರಕ್ತೆಂತ

ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳು
ಬಗ ೆ

ನ್ಡ ಯುವ

ಚಂತನ್

ಬದಲಯಗಬ ೇಕು

ಆದದರಿಂದ

ಎಷ ೊೆೇ

ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ಅಧಾಯನ್ಗಳು

ಜ್ನ್

ಅಂಗವಿಕಲ್ರು

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯದವರು

ಉತಿಮ

ಅಂಗವಿಕಲ್ರ

ಸ್ಯಧನ್

ಮನ್ವಿಗಳಿಗ

ಮಯಡಿದಯದರ .
ಸಪಂದ್ದಸುವುದ್ದಲ್ೂ

ಆಗುವ

ಅವುಗಳಿಗ

ಜಯಗತಿಕ

ತಕೆಂತ

ತಕೆಂತಹ

ನ್ಡ ಯಬ ೇಕು.

ಪದವಿ

ಬದಲಯಣ ಗಳು

ನ್ಡ ಯಬ ೇಕ್ತದ .

ವಿದಯಾಮಯನ್ಗಳಿಗ

ಗುಣಮಟ್ೆದ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ಗಳನ್ನ ನ್ಡ ಸಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ೂವ ೇ?

ಅಹೆತ ಯುಳಳ,

ನ್ಡ ಯಬ ೇಕು.

ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳಿಂದ

ಅನ್ುಕೊಲ್ಗಳ

ಮಟ್ೆದಲ್ಲೂ

ಕೌಶ್ಲ್ಯುಕಿ,

ನ್ಯವು

ಸರಿಸಮಯನ್ಯದ
ಸಂಶ ೇಧನ್ ಗಳು

ಚಂತನ್ಯತಮಕವಯಗಿ, ಹ ೊಸವಿಚಯರಗಳ ಆವಿಷಯೆರ, ವಿಮಶಯೆತಮಕವಯಗಿ,

ಎಂಬುದು ಶ ೇಚನಯ ವಿಚಯರವಯಗಿದ .

ವಸುಿನಷಠವಯಗಿ

ಇಷ ೆ ಅಲ್ೂದ ಘನ್ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಯಂದು ನ್ವಿೇಕರಣ ವಿಚಯರದಲ್ಲೂ

ಮುಖಾವಯಗಿದ . ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ ಅಧಾಯನ್ದ ಅಭಾರ್ಥೆಗಳ ಆಯೆಯಲ್ಲೂ

ಎಡವಿದ ಪರಸಂಗ ಎಲ್ೂರಿಗೊ ಗ ೊತಿಿದ . ಅಲ್ಲೂನ್ ಸಂಶ ೇಧನ್ಯರ್ಥೆಗಳ

ಪಯರದಶ್ೆಕತ ಮತುಿ ಪರಸುಿತ ಸನನವ ೇಶ್ಗಳಿಗ ತಕೆಂತ ಗುಣಮಟ್ೆವನ್ುನ

ಹಯಗೊ ಸಂಶ ೇಧಕರ ಭವಿಷಾದ ಕಥ ಯ ಬಗ ೆ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳಿಗ

ಕಯಯುದಕ ೊಳಳಬ ೇಕಯದ ಜ್ವಬಯದರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ ೆಗಳದುದ. ಸಂಶ ೇಧನ್ಯ

ಚಂತ ಯಿಲ್ೂ ಅದನ್ನ ಹ ೇಳುವರಯರು?. ಅಂತಹ ಉದ ೊಾೇಗಯಕಯಂಕ್ಷಿಗಳ

ಅಧಾಯನ್ಗಳು
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ನ್ಡ ಯುವಲ್ಲೂ

ವತೆಕರ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳ

ಬಿಕರಿ

ಕತೆವಾ

ವಸುಿಗಳಯಬಯರದು.

ಬಹು

ಎಲ ೊೂೇ
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ಎಲ ಮರಿಕಯಯಂತಿರುವ ಆಸಕಿರಿಗ , ಅಹೆತ ಯುಳಳವರಿಗ ಸಂಶ ೇಧನ್
ಕ ೈಗ ೊಳಳಲ್ು

ಅವಕಯಶ್

ಮಯಡಿಕ ೊಡುವುದು

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳ

ಆಶ್ಯವಯಗಬ ೇಕು.
ಕನ್ಯೆಟ್ಕದ
ನೇಡಬ ೇಕಯದರ

ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು
ಉತಿಮ

ಜಯಗತಿಕ

ಗುಣಮಟ್ೆದ

ಮಟ್ೆದಲ್ಲೂ

ಸಂಶ ೇದನ್

ಸಪದ ೆ

ಅಧಾಯಗಳು

ನ್ಡ ಯಬ ೇಕು. ಇದಕ ೆ ವಿಶ್ವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು, ಯು ಜಿ ಸಿಯ 2016 ರ
ನಯಮಗಳಂತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ ೆಗಳು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಯಖ ,
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಕಯಡ ರ್ಮ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚವಯೆರು ಸಹಕರಿಸಬ ೇಕಯಗಿದ .Àà
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