UNIVERSITY OF MADRAS
Institute of Distance Education
Chepauk, Chennai - 600 005

Guidelines for the Institute of Distance Education relating to admission, lateral
entry, examination, evaluation and award of Degree, Diploma and Certificate for the
candidates admitted prior to the Academic year 2014-15 for PG and 2013-14 for UG.
1. Re-appearance to clear the Arrears:
1.1

Students who were admitted since 1980-81 upto the Academic year 2014-15 for PG and
2013-14 for UG shall be given a final chance during this academic year to appear for
examinations to be held in December 2019 and May 2020 under the prevailing regulations
subject to the following conditions:

1.2

The student has to pay one time re-appearance fee of Rs. 5,000/- for UG, Rs.7,000/- for
PG non professional programme and Rs.10,000/- for PG Professional programmes in
addition to the existing examination fee and no other penalty to write the examination.

1.3

These students have to write the examinations in an equivalent paper identified by the IDE.
Printed books will not be given but students are permitted to take photocopy of the books
relevant for the course.

1.4 These students must take the examinations along with other current students in one of the
examination Centers within Tamil Nadu.
1.5 The assessment will be based on the end semester examinations and no internal assessment
is applicable for such students.
1.6

The student must produce required documents (copy of ID or mark sheet or any other
document requested by the University) and also copies of the mark sheets of successfully
completed courses for reappearance.

1.7

Degree will be awarded without classification.

1.8

After these two final chances the reappear for all Institute of Distance Education students,
joined since 2014-15 for PG and 2013-14 for UG alone be eligible to reappear, thereafter

1.9

Students enrolled under Open University System are also eligible to reappear for arrears
papers and Open University System will be closed after these two chances to write the
examination

2. Conversion from Degree programme to Diploma / Certificates
Students who have completed the duration of the programme but not earned the specified
number of credit or passed the minimum required number of courses for the award of the
degree, or students who wish to withdraw from the Degree programme during the course of

study are eligible to apply for Conversion from Degree Programme to PG Diploma /Diploma /
Certificate provided they have acquired minimum number of credits or successfully completed
(passes) the number of courses given below:
Minimum credits or courses
Fee to be
passed in main or allied and
paid
electives
1
From Professional Degree to 40 credits or 10 courses in Rs. 10,000/PG Diploma (MBA, MCA, semester pattern or 5 annual
MSc (IT))
courses in non semester pattern
2
From PG Degree non38 credits or 10 courses in semester Rs. 7,000/professional to PG Diploma in pattern or 5 courses in non semester
the subject
pattern
3
From UG Degree to Diploma Total 36 credits or 9 courses in
Rs. 5,000/in the main subject
semester pattern or 5 courses in non
semester pattern from core, allied
and elective courses
4
Certificate in Languages
12 credits or 4 courses in semester
Rs. 3,000/pattern or 2 courses in non semester
pattern
3. Flexible credit system with Certificate/ UG Diploma /PG Diploma programmes along
with UG and PG Degree programmes currently offered
S.No

Conversion

3.1 Candidates can enroll directly in Certificate / UG Diploma /PG Diploma programmes in
which UG / PG degree Programmes are offered in the Institute of Distance education
provided they meet the eligibility conditions required for such progrmmes. Such students
can complete the degree programme in a later stage through lateral entry.
3.2 Such students will be awarded Certificate / Diploma / PG Diploma upon obtaining the
minimum number of credits as given below:
Minimum credit
Diploma / Certificate in the
Fee to be
required in core,
S.No relevant subject offered by
Duration
paid*
allied & elective
the University through IDE
courses
1
PG Diploma in Management 36 credits
One year
Rs. 20,000//and Computer
Applications/Science, etc.
2
PG Diploma in Arts, Science, 36 credits
One year
Rs. 12,000/& Commerce
3
UG Diploma in Arts,
36 credits
Two years
Rs. 9,000/Science, Commerce and
Management
4
Certificate in Indian
12 credits
Six Month
Rs. 6,000/Languages
* Fee includes supply of books and study materials
3.3 Students shall pay the examination fees prescribed by the University which will be same as
the one prescribed for the relevant degree programme.

3.4 Students must complete the programme within N+2 years where N is the duration of the
programme. Students will not be permitted to continue and appear for examinations after
N+2 years and such students will be treated as withdrawn from the programme.
4. Lateral Entry into Degree Programmes for IDE Students:
4.1

Students who opt for conversion to Diploma, and PG Diploma will be permitted to rejoin
their chosen degree programme under Lateral entry system within a period of 5 years from
the date of conversion of Degree to PG Diploma/ Diploma/ Certificate.

4.2

Lateral entry is permitted only for those programmes which are being currently conducted
by the University.

4.3

The lateral entry students will undergo the courses along with other students and all the
regulations of the programme will be applicable to them. The students should not repeat the
courses already cleared (passed).

4.4

Students must successfully complete (pass) the required number of courses to satisfy the
degree requirements.

4.5

Students who have passed the languages and allied courses will be exempted from
repeating these courses.

4.6

These students are not eligible for classification. After successful completion of the degree
programme, they shall surrender their Diploma/Certificate while applying for provisional
degree and Degree certificates.
These students must pay the applicable fees in addition to the re-entry fee.

4.7

Sl
No.
1

UG Diploma

2

PG Diploma

3

PG Diploma in
Professional
Degree

Eligibility

Lateral Entry
Requirement to award
at
Degree
Second year
Complete language, allied
and other courses
Second year
Complete all second year
courses and project, if any
Second year
Complete all second year
courses and project, if any

Re-entry Fees
Rs. 3,000
Rs. 7,000/Rs. 10,000/-

சென்னைப் பல்கனலக்கழகம்
ச ொனலதூரக் கல்வி நிரவைம்
ச ொனலதூரக் கல்வி நிரவைச் செர்க்னகத் ச ொடர்பொை மொற்றங்கள், சநரடி
இரண்டொம் ஆண்டு செர்க்னக, ச ர்வு ம ிப்பீடு மற்ரம் பட்டம், பட்டயம், ெொன்றி ழ்
படிப்புகளுக்கொை பட்டமளித் ல்
1.

நிலுனவத் ொள்கனள பூர்த் ிச் செய்வ ற்கொை மரவொய்ப்பு
1.1

1980-81 இலிருந்து 2014-15 ஆம் கல்வியொண்டு வனர பயின்ற பதுகனல
மொணவர்கள்

மற்ரம்

2013-14

ஆம்

கல்வியொண்டு

இளங்கனல மொணவர்களுக்கு ச ர்வு எழு

வனர

பயின்ற

கனடெி வொய்ப்பொக இந்

ஆண்டு 2019 டிெம்பர் மற்ரம் 2020 சம இரண்டு வொய்ப்பளிக்கப்படுகிறது.
1.2

மொணவர்கள் இந்

வொய்ப்னபப் பயன்படுத்துவ ற்கு இளங்கனலக்கு ரூ.

5000பம் பதுகனலக்கு ரூ. 7000பம் ச ொழில்படிப்புகளுக்கு ரூ. 10,000பம்
செலுத்

சவண்டும். இத்துடன் ச ர்வுக் கட்டணம் கட்ட சவண்டும்.

இ ற்கொை அபரொ த் ச ொனக ஏதும் இல்னல.
1.3

மொணவர்கள் படித்
எழு

சவண்டும்.

ொள்களுக்கு இனணயொை
அச்ெிடப்பட்ட

ற்சபொதுள்ள

புத் கங்கள்

ொள்கனள

வழங்கப்படமொட்டொது.

இனணய ளத் ிலிருந்து ப ிவிறக்கம் செய்து சகொள்ளலொம்.
1.4

ற்சபொது படிக்கும் மொணவர்களுடன் இனணந்து

மிழ் நொட்டிலுள்ள

ஏ ொவது ரு அங்கீகொிக்கப்பட்ட ச ர்வு னமயத் ில் ச ர்னவ எழு லொம்.
1.5

ம ிப்பீடு

இர ி

ச ர்வுகளின்

அடிப்பனடயில்

இருக்கும்.

இம்மொணவர்களுக்கு அக ம ிப்பீடு ச ர்வு சபொருந் ொது.
1.6

மர

வொய்ப்பிற்கு

அதம ிக்கும்

மொணவர்கள்

அனடயொள

அட்னட,

ம ிப்சபண் பட்டியல் சபொன்ற ஏ ொவது ன்னற பல்கனலக்கழகம் சகட்கும்
சபொழுது ெமர்ப்பிக்க சவண்டும்.
1.7

வகுப்பு வனகப்பொடு இல்லொமல் மொணவர்களுக்குப் பட்டம் வழங்கப்படும்.

1.8

சமற்கூறிய

இரண்டு

வொய்ப்புகளுக்குப்

பிறகு,

ச ொனலதூரக்

கல்வி

நிரவைத் ில் பதுகனல 2014-15 ஆம் ஆண்டிலிருந்து செர்ந் வர்கள்
மற்ரம் இளங்கனல 2013-14ஆம் ஆண்டில் செர்ந் மொணவர்களுக்கு மட்டும்
மரபடியும் ச ர்வு எழு வொய்ப்பு வழங்கப்படும்.
1.9

ிறந்

நினலப்

பல்கனலக்கழக

மொணவர்களுக்கும் இந்

பனறயில்

(OUS)

பயின்ற

இரண்டு வொய்ப்புகள் மட்டும் வழங்கப்படும். இந்

இரண்டு வொய்ப்புகளுக்குப் பிறகு ிறந் நினல படிப்பு பனற இருக்கொது.
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2. பட்டப்படிலிருந்து பட்டயப்படிப்பு (அ) ெொன்றி ழ் படிப்பிற்கு மொற்றம்
படிப்பு

கொலத்ன

(ஆண்டுகனள)

பூர்த் ி

செய்

மொணவர்கள்

பட்டம்

வழங்குவ ற்கு குறிப்பிட்ட கிொிடிட்னட சபறொ வர்கள் மற்ரம் சபொதுமொை அளவு
பொடத் ில் ச ர்ச்ெி சபறொ வர்கள் அல்லது படிப்னப
ங்களுனடய

படிப்புகனள

பட்டப்படிப்பிலிருந்து

ிரும்ப சபரம் மொணவர்கள்
பதுநினல

பட்டயப்படிப்பு\

பட்டயப்படிப்பு \ ெொன்றி ழ் படிப்புகளுக்கு மொரவ ற்கு விண்ணப்பிக்க
சபரவொர்கள். அச

கு ி

சவனளயில் பட்டயப்படிப்னப சவற்றிகரமொக படிப்ப ற்கு

குனறபட்ெத் ச னவகனள பூர்த் ிச் செய்யசவண்டும். அனவ பின்வருமொர.
வ.எண்

மொற்றம்

குனறந் பட்ெ நற்புள்ளிகள் அல்லது

கட்டணம்

படிப்புத் ச ர்ச்ெி ெொர்புப்பொடம் மற்ரம்
விருப்பப்பொடம்
1

ச ொழில்படிப்புப்

40 நற்புள்ளிகள் (அ) 10 பொடங்கள் பருவ ரூ. 10,000

பட்டப்படிப்பிலிருந்து

பனற (அ) 5 பொடங்கள் பருவமல்லொ

பதுநினலப் பட்டயப் படிப்பு பனற
(எம்.பி.ஏ.,

எம்.ெி.ஏ.,

எம்.எஸ்,ெி., (ஐ.டி)
2,

ச ொழில்

படிப்பு

அல்லொ

பதுநினலப்பட்டப்

38 நற்புள்ளிகள் (அ) 10 பொடங்கள் பருவ ரூ. 7,000
பனற (அ) 5 பொடங்கள பருவமல்லொ

படிப்பிலிருந்து பதுநினலப் பனற
பட்டயப் படிப்பு
3.

இளநினலப்

பட்டப் சமொத் ம்

படிப்பிலிருந்து

36

நற்புள்ளிகள்

(அ)

9 ரூ. 5,000

பட்டயப் பொடங்கள் பருவ பனற (அ) 5 பொடங்கள்

படிப்பு

பருவமல்லொ பனற ப ன்னமப் பொடம்.
ெொர்புப் பொடம் மற்ரம் விருப்பப்பொடம்

4.

சமொழிச் ெொர்ந்
படிப்பு

ெொன்றி ழ் 12

நற்புள்ளிகள்

பருவபனற

(அ)

(அ)

4
2

பொடங்கள் ரூ. 3,000
பொடங்கள்

பருவமல்லொ பனற

3.

ெொன்றி ழ் படிப்பு \ இளங்கனல
பட்டப்படிப்பு

பட்டயம் \ பதுகனலப்பட்டயம் சபற்றவர்கள்

மற்ரம் பதுநினல பட்டப்படிப்பு

படிப்ப ற்கு

வொய்ப்பளிக்கப்

படுகிறது.
3.1

ெொன்றி ழ் \ இளங்கனலப் பட்டயம் \ பதுகனலப் பட்டயத் ில் சநரடியொக செரும்
மொணவர்கள் ச ொனலநினல கல்வி நிரவைத் ில் வனரயரக்கப்பட்டுள்ள கு ிகள்
சபர ல் அவெியம். அது சபொன்சற மொணவர்கள் பட்டயப்படிப்புகள் படிப்ப ற்கு
வழிவனக செய்யப்பட்டுள்ளது.
2

3.2

அதுசபொன்சற மொணவர்கள் ெொன்றி ழ் \ பட்டயம் \ பதுநினல பட்டயம் சபற
விரும்பும் மொணவர்கள் கீழ்கொணும் குனறந் பட்ெ கிொிடிட்னட சபற சவண்டும்.

வ.எண்

பட்டயப் படிப்பு /

ச னவப்படும் குனறந்

ெொன்றி ழ் படிப்பு

பட்ெ நற்புள்ளிகள் ெொர்புப்

ச ொடர்பொை

பொடம் மற்ரம்

பல்கனலக்கழக

விருப்பப்பொடம்

கொல

கட்டணம்

வனரயனற

ச ொனலதூரக் கல்வி
நினலய பொடங்கள்
1.

பதுநினலப்

பட்டயப்

படிப்பு

சமலொண்னம

மற்ரம்

கணிைிப்

பயன்பொடு/

36 நற்புள்ளிகள்

ரு ஆண்டு

ரூ. 20,000

36 நற்புள்ளிகள்

ரு ஆண்டு

ரூ. 12,000

36 நற்புள்ளிகள்

இரண்டு

ரூ. 9,000

அறிவியல்

ப லியை
2.

பதுநினலப்

பட்டயப்

படிப்பு

கனல,

அறிவியல், வணிகவியல்
3.

இளநினலப்

பட்டயப்

படிப்பு

கனல,

ஆண்டுகள்

அறிவியல், வணிகவியல்
மற்ரம் சமலொண்னம
4.

இந் ிய

சமொழிகள்

12 நற்புள்ளிகள்

ஆர மொ ம்

ரூ. 6,000

ெொன்றி ழ் படிப்பு

3.3

இக்கட்டணம் படிப்புத் ச ொடர்பொை தல்கள் மற்ரம் ச ொனலதூரக் கல்வி
நிரவைத் ில் தல்கள் வழங்குவ ற்கு உட்பட்ட மொணவர்கள் பல்கனலக்கழகத் ில்
ீர்மொைிக்கப்பட்ட ச ர்வுக்கட்டணங்கனள செலுத் சவண்டும்.

3.4

மொணவர்கள்

ங்களுனடய படிப்புகள் குறிப்பிட்ட கொலமொை N+2 கொலத் ிற்குள்

படிக்கப்பட சவண்டும். N என்பது கொலத்ன க் குறிக்கும். எக்கொரணத்ன க்
சகொண்டும் N+2க்கு பிறகு மொணவர்கள் ச ர்வு எழு

அதம ிக்கப்பட மொட்டொர்.

அதுசபொன்ற மொணவர்கள் பட்டப்படிப்னப ச ொடர அதம ிக்கப்படமொட்டொர்கள்.
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4 ச ொனலதூரக் கல்வியின் சநரடி இரண்டொமொண்டு செர்க்னக
4.1

பட்டயம் \ பதுநினல பட்டயத் ிலிருந்து (Diploma / PG Diploma) பட்டப்படிப்பில்
மீண்டும் செர்வ ற்கு அதம ி அளிக்கப்படும். இம்பனற பட்டயப்படிப்பு செர்ந்
நொளிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளில் படிக்கப்படசவண்டும்.

4.2

சநரடி இரண்டொமொண்டு செர்க்னக

ற்சபொது பல்கனலக்கழகத் ொல் வழங்கப்பட்டு

வரும் படிப்புகளுக்கு மட்டும் சபொருந்தும்
4.3

இரண்டொம் ஆண்டு சநரடி செர்க்னக மற்ற மொணவர்கள் சபொல் அனைத்து
வி ிபனறக்கும் உட்பட சவண்டும். ஏற்கைசவ ச ர்ச்ெி சபற்ற பொடங்கனள
மீண்டும் எழு ச னவயில்னல.

4.4

பட்டப்படிப்பிற்கு ச னவயொை அனைத்து

கு ிகள் மற்ரம் பொடப்பொிவில் ச ர்ச்ெி

சபற்றிருத் ல் அவெியம்.
4.5

சமொழித் ிறன் மற்ரம் ெொர்பு பொடங்கனள மீண்டும் எழு வி ி அளிக்கப்படுகிறது.

4.6

இத் னகய மொணவர்கள் பட்டப்படிப்பில் ம ிப்சபண் வனகப்பொடு இருக்கொது.
பட்டப்படிப்புகனள சவற்றிகரமொக படித் ப் பின்பு அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட
பட்டயம் \ ெொன்றி ழ் படிப்புகளின் பட்டங்கள்

ிரும்ப அளித்து UG / PG

பட்டங்கனள சபற சவண்டும்.
4.7

மொணவர்கள் மரதனழவு கட்டணத்ன கீழ்கொணுமொர செலுத் ப்பட சவண்டும்.

வ.எண்

கு ி

மரவொய்ப்பு

சபற விரும்புப் பட்டம்

மரவொய்ப்புக்
கட்டணம்

1.

இளநினலப் பட்டயம்

இரண்டொம் ஆண்டு

சமொழிப்
ெொர்பு

பொடங்கள், ரூ. 3,000
மற்ரம்

பிற

பொடங்கள்
2.

பதுநினலப் பட்டயம்

இரண்டொம் ஆண்டு

அனைத்து
ஆண்டு

இரண்டொம் ரூ. 7,000
படிப்புகள்

மற்ரம் செய்பனற பிற
3.

ச ொழிற்ெொர்

இரண்டொம் ஆணடு

அனைத்து

இரண்டொம் ரூ. 10,000

பதுநினலப் பட்டயப்

ஆண்டு

படிப்பு

மற்றம் செய்பனற பிற
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படிப்புகள்

