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NOTIFICATION

The following schedule of admission is approved for MFA course for the year 2020-21 at RLV College
of Music and Fine Arts, Tripunithura.
1 Date of Issue of application forms
2.

17.12.2020

Last date for issuing application forms & receiving filled in
applications

31.12.2020
04.01.2021

3. Written and Practical Test

10 am Onwards
05.01.2021-06.01.2021

4. Interview of applicants

9 am Onwards

5. Publication of the Rank List on the College Notice Board

07.01.2021

6. Admission of Candidates

18.01.2021-19.01.2021

7. Date of commencement of classes

25.01.2021

8. Date of closing of admission

25.01.2021

The Principal, RLV college of Music and Fine Arts, Tripunithura is
schedule of admission for MFA Degree course for the year 2020-21.

directed to comply with the above

ELIGIBILITY
MFA admission should be taken place under the following criteria.
1. The candidate should have minimum 45% of marks in his/ her respected Bachelor's Degree.
2. A proper entrance exams should be conducted for the theory and practical subjects along with the
interview. The Rank list will be published according to the mark obtained in the Admission Test. Those who
are not passing the entrance exam and interview are not eligible for the admission. Relaxation in
percentage of marks will be applicable according to the reservation rules.
Distribution of marks for the Admission Test
Practical test

50%

Written test

20%

Interview

20%

Academic Merit

10%

Total

100%

Page 1 of 2

3. The interview marking should include other qualification rather than BFA mark weight, portfolio and
interview performance.
4. The interview board should be constituted including Principal, Head of Department and two senior most
teaching staff for each departments separately (in the unavailability of two senior teaching staff, at least one
senior teaching staff should be included).
The Rules of reservation are applicable as per University norms
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INSTRUCTIONS
The list of students admitted to the above course under merit, SC/ST and other reservation quotas including
the actual marks secured and index marks arrived at should be forwarded to this office within two weeks
from the date of closing of admission.
The candidates who have passed qualifying examinations from other Universities/ Institutions which are not
approved by the Mahatma Gandhi University shall not be admitted unless eligibility certificated issued by the
University is produced.
The Principal is directed to admit the students within sanctioned strength only.
It is mandatory to send memo cards, those who figure in the rank list, under Registered post or through email.
Seats reserved for SC/ST category should be re-notified twice if such seats are remaining vacant.
All items of fees due to the University should be remitted to the University account within 30 days of date of
closing of admission.

Dr.Prakash Kumar B.
Registrar
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