PSO1: Historicize aesthetical experiences of Malayalam Language, Literature
and Culture.
PSO2: Develop multicultural, gender sensitive and ecological understanding
about Kerala society.
PSO3: Learn the basics of Malayalam language, culture and literature through
various courses and realize Language as an instrument of production,
development and critique of power.
PSO4: Create research orientation and interest in higher learning.
PSO5: Understand the different stages of development of literature
PSO6: Gain knowledge about the scientific status of Malayalam language and
subtle wisdom in the pragmatic discovery and aesthetical use of
language

SJMAL1C01 : PRACHEENA-MADHYAKALA KAVITHA
SJMAL1C01.1
SJMAL1C01.10

SJMAL1C01.2
SJMAL1C01.3

SJMAL1C01.4
SJMAL1C01.5
SJMAL1C01.6
SJMAL1C01.7

SJMAL1C01.8

SJMAL1C01.9

മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രാചീനദശന്റയ പ്രത്ിനിധീ
കരിക്കുന്ന വാന്റമാഴി രാരമ്പരയം രരിചയന്റെടുക.
മലയാളഭാഷയുന്റട
രൂരീകരണത്തിലും
വികാസ
ത്തിലും സാമൂഹിക ഘടനയും അധികാരരൂരങ്ങളും
എങ്ങന്റനന്റയല്ാം ഇടന്റരട്ടു എന്ന് കന്റെത്തുക
രാട്ടുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
വികാസരരിണാമങ്ങള്
മനസ്സിലാക്കുക.
മണിപ്രവാളം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂരീകരണവും
വികാസവും
ചരിപ്ത്രരമായ
രശ്ചാത്തലത്തില്
വിശദീകരിക്കുക.
ഭക്തിപ്രസ്ഥാനം
എന്നറിയന്റെടുന്ന
സാഹിത്യ
ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ന്റരാത്ുസവഭാവം കന്റെത്തുക.
കൃഷ്ണഗാഥയുന്റട
ചരിപ്ത്രരമായ
പ്രസക്തിയും
സവിശശഷത്കളും നിര്ണ്ണയിക്കുക.
എഴുത്തച്ഛന് രൂരീകരിച്ച കാവയസംസ്കാരം രില്ക്കാല
കവികളിലുൊക്കിയ സവാധീനം നിര്ണ്ണയിക്കുക.
ത്ുള്ളല്
രാട്ടുകളും
വഞ്ചിൊട്ടുകളും
കാവയഭാഷയില് സൃഷ്ടിച്ച മുശന്നറ്റങ്ങള് വിശകലനം
ന്റചയ്യുക.
മലയാളത്തിന്റല
ആദയകാല
രദയമാത്ൃകകളുന്റട
ചരിപ്ത്രരവുംസാംസ്കാരികവുമായ
പ്രശത്യകത്കള്
നിര്ണ്ണയിക്കുക.
മലയാളകാവയചരിപ്ത്ത്തിലുൊയ ഭാവുകത്വരരമായ
മാറ്റം വിശകലനം ന്റചയ്യുക.

SJMAL1C02 : ആധുനിക കവിത
SJMAL1C02.1

SJMAL1C02.10
SJMAL1C02.2
SJMAL1C02.3

SJMAL1C02.4

SJMAL1C02.5

ന്റകാശളാണിയല്
കാലഘട്ടത്തില്
മലയാള
കവിത്യുന്റട രൂരഭാവങ്ങളില് ഉൊയ മാറ്റങ്ങള്
വിമര്ണ്ശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക
ആധുനികാനന്തര
കവിത്യുന്റട
ഉള്ളടക്കവും
ആവിഷ്ക്കാരരീത്ികളും മനസ്സിലാക്കുക
കാല്പനികത്യിന്റലക്കുള്ള
കവിത്യുന്റട
വഴി
മാറ്റത്തിനു കാരണമായ ഘടകങ്ങള് കന്റെത്തുക
ഖണ്ഡകാവയം
,വിലാരകാവയം
എന്നീ
കാവയ
പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്
പ്രകടമാകുന്ന
കാല്രനിക
ഘടകങ്ങന്റള വിശകലനം ന്റചയ്യുക.
ഖണ്ഡകാവയം
,
വിലാരകാവയം
എന്നീ
കാവയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില് പ്രകടമാകുന്ന കാല്രനിക
ഘടകങ്ങന്റള വിശകലനം ന്റചയ്യുക
ആദയകാല
കാല്പനികകവിത്കളില്
ന്റത്ളിഞ്ഞു
കാണുന്ന
വയക്തിശ ാധം
,സാമൂഹികശ ാധം
രാക്ഷ്്പ്ടീയശ ാധം എന്നിവ വിശകലനം ന്റചയ്യുക

SJMAL1C02.6
SJMAL1C02.7

SJMAL1C02.8

SJMAL1C02.9

മലയാളത്തിന്റല
കാല്രനിക
കവിത്യുന്റട
ത്ുടര്ണ്ച്ചയും പ്രത്ിസന്ധിയും വിശകലനം ന്റചയ്യുക .
മലയാളത്തിന്റല
കാവയരൂരങ്ങള്,
പ്രവണത്കള്,
സിമ്പലിസം , മിസ്റ്റിസിസം എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങന്റള
രരിചയന്റെടുക
ചങ്ങമ്പുഴ,ജി, ഇടശേരി ,രി .കുഞ്ഞിരാമന് നായര്ണ്
,എന്.വി. കൃഷ്ണവാരയര്ണ് എന്നിവരുന്റട കാവയരീത്ി
കളുന്റട വയത്യസ്തത് ത്ിരിച്ചറിയുക
ആധുനികത്യുന്റട
ആശയരരവും
ന്റസൌന്ദരയാത്മ
കവുമായ സമീരനങ്ങള് വിശകലനം ന്റചയ്യുക

SJMAL1C03 : KERALAM:DESAVUM SAMSKARAVUM
SJMAL1C03.1
SJMAL1C03.10
SJMAL1C03.2

SJMAL1C03.3

SJMAL1C03.4

SJMAL1C03.5

SJMAL1C03.6

SJMAL1C03.7
SJMAL1C03.8
SJMAL1C03.9

ചരിപ്ത്വും സംസ്കാരചരിപ്ത്വും ത്മ്മിലുളള
ന്ധം
മനസ്സിലാക്കുക.
സവാത്പ്ന്തയാനന്തരകാലന്റത്തെറ്റി സവന്തമായ കാഴ്ചൊട്
രൂരീകരിക്കുക.
പ്രാചീന
ശകരളചരിപ്ത്ത്തിന്റല
രാഷ്പ്ടീയപ്കമം,
മത്ജീവിത്ം,
വാണിജയ ന്ധങ്ങള്,
സാംസ്കാരിക
ജീവിത്ം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക..
ആരയവത്്കരണം,
കാര്ഷികസമൂഹരൂരീകരണം,
്
ശക്ഷ്പ്ത്ശകപ്ന്ദീകൃത്സമൂഹം, ന്റരരുമാളവാഴ്ച ത്ുടങ്ങിയ
വയുന്റട ചരിപ്ത്രരമായ പ്രാധാനയം നിര്ണായിക്കുക.
നാടുവാഴിത്ത
കാലഘട്ടത്തിന്റല
ഭരണം,
സാമൂഹികഘടന,
സാംസ്കാരികജീവിത്ം,
കലാസാഹിത്യാദികള് ഇവന്റയെറ്റി മനസ്സിലാക്കുക.
വിശദശശക്തികളുന്റട ഇടന്റരടലുകള് ശകരളത്തിന്റല
രാഷ്പ്ടീയ
സാമൂഹിക
മത്വയവസ്ഥകളില്
ന്റചലുത്തിയ സവാധീനം വിശകലനം ന്റചയ്യുക.
മധയകാല ശകരളത്തില് കലാസാഹിത്യരംഗങ്ങളില്
ഉൊയ ചലനങ്ങളും ആ രംഗത്ത് ശകരളം കകവരിച്ച
ശനട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.
പ് ിട്ടീഷ്
അധിനിശവശം
സൃഷ്ടിച്ച
ചലനങ്ങളും
പ്രത്യാഘാത്ങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക.
നശവാത്ഥാനത്തിനും ശകരളത്തിന്ന്ററ ആധുനികീ
കരണത്തിനും ഉത്കിയ കാരണങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുക
പ്രസ്ഥാനങ്ങളുന്റട
പ്രവര്ത്തരനങ്ങള്
ശകരളന്റത്ത
ആധുനികീകരിക്കുന്നത്ില്
വഹിച്ച
രങ്ക്
കന്റെത്തുക.

SJMAL1C04 : MALAYALA VYAKARANAM
SJMAL1C04.1
SJMAL1C04.10
SJMAL1C04.2

മലയാളവയാകരണത്തിന്റെ
രരിണാമ
ചരിപ്ത്ം
ത്ിരിച്ചറിയുന്നു.
വാകയവിഭാഗന്റത്ത ത്ിരിച്ചറിയുന്നു.
മലയാളവയാകരണചരിപ്ത്ത്തില്
സംസ്കൃത്
ത്മിഴ്
വയാകരണ ങ്ങളുന്റട സവാധീനം ത്ിരിച്ചറിയുന്നു.

SJMAL1C04.3
SJMAL1C04.4
SJMAL1C04.5
SJMAL1C04.6
SJMAL1C04.7

SJMAL1C04.8

SJMAL1C04.9

ലീലാത്ിലകത്തിന്റല
സന്ധിനിയമങ്ങള്
മനസ്സി
ലാക്കുന്നു.
ശബ്ദവിഭാഗന്റത്ത
രരികല്പനാരരമായി
വിഭജി
ച്ചറിയുന്നു.
ധാത്വധികാരന്റത്ത വര്ണ്ഗീകരിക്കുന്നു.
മലയാളത്തിന്റല
പ്രധാനവയാകരണപ്ഗന്ഥങ്ങളുന്റട
സാമാനയരരിചയം
നവീനവയാകരണചിന്തകളുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തില്
ഭാഷന്റയയും
വയാകരണന്റത്തയും
ദര്ണ്ശിക്കുവാന്
പ്രാപ്തരാക്കുക.
വിമര്ണ്ശനാത്മകമായ
അശനവഷണത്തിലൂന്റട
രൂര്ണ്വരഠനങ്ങന്റള
വിലയിരുത്തുകയും
വയാകരണരരമായ രിഴവുകന്റള കന്റെത്തുകയും
ത്ിരുത്തുകയും ന്റചയ്യുക.
ഏ.ആറിന്റെ
പ്കിയാവിഭജനന്റത്ത
വിമര്ണ്ശനാത്മ
കമായി വിലയിരുത്തല്

SJMAL2C05 : AADHUNIKA MALAYALA GADHYAM
SJMAL2C05.1
SJMAL2C05.2

SJMAL2C05.3
SJMAL2C05.4

SJMAL2C05.5

SJMAL2C05.6

സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങന്റള പ്രത്ിനിധാന സവഭാവ
ശത്താന്റട മനസ്സിലാക്കുക
മലയാളത്തിന്റല ആദയകാല ഗദയ മാത്ൃകകളുന്റട
വയാകരണരരവും
സാംസ്കാരികവുമായ
പ്രശത്യക
ത്കള് നിര്ണ്ണയിക്കുക
പ്കിസ്ത്യന്
മിഷനറിമാര്ണ്
വികസിെിന്റച്ചടുത്ത
ഗദയത്തിന്റെ സാഹിത്യരദവി നിര്ണ്ണയിക്കുക
മലയാളഭാഷയുന്റട
രൂരീകരണത്തിലും
വികാസത്തിലും സാമൂഹികഘടനയും അധികാര
രൂരങ്ങളും
എങ്ങന്റനന്റയല്ാം
ഇടന്റരട്ടു
എന്ന്
കന്റെത്തുക
മലയാളസാഹിത്യത്തില് ലാവണയശാസ്പ്ത് രരവും
ചിന്താരരവുമായ ന്റമൌലികമായ മാറ്റങ്ങള് ഉൊയ
ആധുനികത്ാഘട്ടന്റത്ത മനസ്സിലാക്കുക
നശവാത്ഥാന
കാലഘട്ടത്തില്
നിന്നും
ആധുനികത്യിശലക്ക് എത്തിന്റെടുശമ്പാഴുള്ള മലയാള
ന്റചറുകഥ, ശനാവല്, നാടകം, സാഹിത്യവിമര്ണ്ശനം,
ഇത്ര സാഹിത്യജനുസ്സുകള് എന്നീ ശമഖലകളിന്റല
ഭാവുകത്വ രരിണാമം അടയാളന്റെടുത്തുക

SJMAL2C06 : BHASHACHARITHRAVUM ASOOTHRANAVUM
SJMAL2C06.1
SJMAL2C06.10

SJMAL2C06.2

ഭാഷയും
ശകരളസമൂഹവും
ത്മ്മിലുളള
ന്ധം
മനസ്സിലാക്കുന്നു
ചരിപ്ത്ം അറിയുന്നശത്ാന്റടാെം ഭിന്നശമഖലകളിന്റല
ഭാവിവയവഹാരങ്ങള്ക്കായി
ഭാഷന്റയ
ചിട്ടന്റെടുശത്തെത്ിന്റെ ആവശയകത് മനസ്സിലാക്കുക
ഭാഷാശഗാപ്ത്സങ്കല്പനം ഉദ്പ്ഗഥിച്ച് അറിയുന്നു.

SJMAL2C06.3
SJMAL2C06.4

SJMAL2C06.5
SJMAL2C06.6

SJMAL2C06.7
SJMAL2C06.8
SJMAL2C06.9

മലയാളഭാഷയുന്റട ഉല്പത്തിസിദ്ധാന്തങ്ങള് ത്ാരത്മയം
ന്റചയ്യുന്നു.
നവസാശങ്കത്ികശമഖലയിന്റല വയവഹാരങ്ങള്ക്കായി
ഭാഷ
ചിട്ടന്റെടുശത്തെത്ിന്റെ
ആവശയകത്
ത്ിരിച്ചറിയുന്നു
മാത്ൃഭാഷയ്ക്കു
ശവെിയുള്ള
സമരങ്ങളും
സംരംഭങ്ങളും അറിയുക
ഭരണഭാഷ,
ഔശദയാഗികഭാഷ,
ശകാടത്ിഭാഷ,
അധയയനഭാഷ, ഒന്നാംഭാഷ, സാശങ്കത്ികഭാഷ എന്നീ
നിലകളില്
മലയാളത്തിന്റെ
സാധയത്കള്
മനസ്സിലാക്കുക
മാത്ൃഭാഷ ഭരണഭാഷയാകുന്നത്ിന്റെ സാധയത്യും
രരിമിത്ിയും മനസ്സിലാക്കുക
രുത്ിയ ഭാഷാവയവഹാരസാധയത്കള് രരിചയന്റെടുക
ഭാഷാസാശങ്കത്ികത്യുന്റട ചരിപ്ത്ം മനസ്സിലാക്കുക

SJMAL2C07 : BHASHASASTHRAM
SJMAL2C07.1

SJMAL2C07.10

SJMAL2C07.2

SJMAL2C07.3
SJMAL2C07.4

SJMAL2C07.5

SJMAL2C07.6

SJMAL2C07.7
SJMAL2C07.8

SJMAL2C07.9

ഭാഷ,
ഭാഷയുന്റട
സവിശശഷത്കള്
,
ഭാഷാ
രഠനരീത്ികള് , ഭാഷാരപ്ഗഥരീത്ികള് എന്നിവ
രരിചയന്റെടുക
ഭാഷാശഭദരഠനത്തില്
പ്രാശദശികത്യ്ക്കുളള
പ്രാധാനയം
മനസ്സിലാക്കി
മലയാളത്തിന്റല
ഭാഷാശഭദന്റളുന്റട സവിശശഷത്കള് ചൂെിക്കാട്ടുക.
സവനം,
സവനിമം,
രൂരം,
രൂരിമം
എന്നിവ
മലയാളഭാഷയുന്റട
അടിസ്ഥാനത്തില്
മനസ്സിലാക്കുക.
മലയാളഭാഷന്റയ അടിസ്ഥാനമാക്കി വാകയം, അര്ണ്ത്ഥം
എന്നിവന്റയ സിദ്ധാന്തവത്്കരിക്കുക
കസശക്കാ
ലിംഗവിസ്റ്റിക്സ്,
കംരയൂശട്ടഷണല്
ലിംഗവിസ്റ്റിക്സ് ഇവ പ്രശയാഗക്ഷ്മമാകുന്ന സന്ദര്ണ്ഭങ്ങള്
കന്റെത്തുക.
പ്രാഗ്മാറ്റിക് ലിംഗവിസ്റ്റിക്സ്, ഇന്റര്ണ്ന്റനറ്റ്് ലിംഗവിറ്സ്റ്റിക്സ്
എന്നിവയ്ക്ക്
ഭാഷാരഠനത്തിലുളള
പ്രാധാനയം
നിര്ണ്ണയിക്കുക
സാമൂഹികഭാഷാശാസ്പ്ത്ന്റത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കി
ഭാഷയിന്റല ആചാരരദങ്ങള്, അധികാരരൂരങ്ങള്,
സാമൂഹികസവാധീനം, വംശീയസവാധീനം എന്നിവ
വിശകലനം ന്റചയ്യുക
ചിഹ്നവിജ്ഞാനം
സാഹിത്യത്തില്
പ്രശയാഗക്ഷ്
മമാവുന്നത്ിന് ഏത്ാനും മാത്ൃകകള് കന്റെത്തുക.
കശലീവിജ്ഞാനം
അടിസ്ഥാനമാക്കി
ഭാഷാവയവഹാര മാത്ൃകകന്റള വിശദീകരിക്കുക.
ഭാഷാരരിണാമം എങ്ങന്റനന്റയല്ാം സംഭവിക്കുന്റമന്ന്
പ്ഗഹിച്ച് ഭാഷാരരിണാമം സംഭവിച്ച ഭാഷയിന്റല
പ്രശയാഗകള രരിചയന്റെടുത്തുക.

SJMAL2C08 : ഇൻഡ്യൻ സാഹിതയ സിദ്ധാന്തം
SJMAL2C08.1
SJMAL2C08.2
SJMAL2C08.3
SJMAL2C08.4
SJMAL2C08.5

SJMAL2C08.6
SJMAL2C08.7

സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങന്റള കാവയസൌന്ദരയവുമായി
ന്ധന്റെടുത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു
ഭാരത്ീയ
സാഹിത്യ
മീമാംസ
യുമായി
രരിചയന്റെടുന്നു.
കവിന്റയയും കവിത്ന്റയയും സഹൃദയന്റനയും രറ്റി
ആഴത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നു
രസവും രസസൂപ്ത്വയാഖയാനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നു
ധവനി, ഔചിത്യം ,രീത്ി ,വശപ്കാക്തി ,അനുമാനം
എന്നിവന്റയക്കുറിച്ച്
ആഴത്തിലുള്ള
രഠനവും
മനനവും സാധയമാകുന്നു
അലങ്കാരവും
അലങ്കാര
ശാസ്പ്ത്വും
എന്റന്തന്ന്
മനസ്സിലാക്കുന്നു
വൃത്തവും
വൃത്തരഠനവും
മനസ്സിലാക്കി
കവിത്ാസവാദനം സാധയമാക്കുന്നു

SJMAL3E03 : KADHASAHITHYAM
SJMAL3E03.1

SJMAL3E03.10

SJMAL3E03.2

SJMAL3E03.3
SJMAL3E03.4

SJMAL3E03.5
SJMAL3E03.6
SJMAL3E03.7
SJMAL3E03.8

SJMAL3E03.9

ന്റചറുകഥ,
ശനാവല്
എന്നീ
സാഹിത്യഗണകള
ശലാകസാഹിത്യത്തിന്റെയും , മലയാളസാഹിത്യത്തി
ന്റെയും രശ്ചാത്തലത്തില് മനസ്സിലാക്കുക.
കഥ, ശനാവല് എന്നിവന്റയ സം ന്ധിച്ച് ഉൊയിട്ടുളള
വിമര്ണ്ശനങ്ങള്
രരിചയന്റെടുകയും
അവന്റയ
വിലയിരുത്തുകയും ന്റചയ്യുക
ന്റകാശളാണിയല്
ആധുനികത്യുമായി
ന്ധന്റെടുത്തി
മലയാള
ശനാവലിന്റല
ഉല്പത്തി
വികാസന്റത്ത വിശകലനം ന്റചയ്യുക.
ചരിപ്ത്വും
സമൂഹവും
ശനാവലില്
എപ്രകാരം
പ്രത്ിഫലിക്കുന്നു എന്ന് കന്റെത്തുക
റിയലിസം, ന്ററാമാെിസിസം, ശമാശേണിസം, ശരാസ്റ്റ്
ശമാശേണിസം എന്നിവ ശനാവലില് എപ്രകാരം
പ്രകടമാവുന്നു എന്ന് ത്ിരിച്ചറിയുക.
മലയാളശനാവലില് ആധുനികത് കടന്നുവന്ന ചരിപ്ത്
രാഷ്പ്ടീയ സാഹചരയങ്ങള് വിശകലനം ന്റചയ്യുക
നശവാത്ഥാനകാല ശനാവലിന്റല പ്രശമയം, ആഖയാനം,
ഭാഷ എന്നിവ വിശകലനം ന്റചയ്യുക.
ആധുനികാനന്തരത്യുന്റട ഭാവുകത്വം ശനാവലില്
എങ്ങന്റന പ്രത്യക്ഷ്ന്റെടുന്നു എന്ന് കന്റെത്തുക
കീഴാളത്, സ്പ്ത്ീവാദം, രരിസ്ഥിത്ി, പ്രാശദശികത്
എന്നിവ പ്രശമയമാവുന്നത്ിന്റെ രാഷ്പ്ടീയ സാഹചരയം
മനസ്സിലാക്കുക.
ന്റചറുകഥയുന്റട വികാസഘട്ടങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുക.

SJMAL3E08 : MADHYAMA PADANAM
SJMAL3E08.1
SJMAL3E08.2
SJMAL3E08.3
SJMAL3E08.4

വിവിധ
മാധയമങ്ങളുന്റട
പ്രവര്ണ്ത്തനകശലികള്
മനസ്സിലാക്കുക
രഴയ മാധയമരൂരങ്ങളുന്റട സവഭാവങ്ങള് ത്ിരിച്ചറിയുക
മാധയമരരിണാമങ്ങളിന്റല
സാംസ്കാരികവയത്ിയാന
/ശലാരങ്ങള് ത്ിരിച്ചറിയുക
ന്റത്ാഴില് എന്ന നിലയില് കനരുണി ശനടുക

SJMAL3E10 : KERALIYA KALAPADANAM
SJMAL3E10.1
SJMAL3E10.2
SJMAL3E10.3
SJMAL3E10.4
SJMAL3C10 :
SJMAL3C10.1
SJMAL3C10.2
SJMAL3C10.3
SJMAL3C10.4

കലകളിലും
കലാരഠനങ്ങളിലും
സാമാനയ
ധാരണയുൊക്കുക
കവവിധയം,
രാരമ്പരയം,
ചരിപ്ത്ം
ത്ുടങ്ങിയവ
ത്ിരിച്ചറിയുക
ആസവാദനശീലവും രരിചയവും വളര്ണ്ത്തുക
ഉരരിഗശവഷണങ്ങന്റള ശപ്രാത്സാഹിെിക്കുക
മലയാള സാഹിത്യവിമര്ണ്ശനം
ആദയകാല വിമര്ണ്ശകന്റര രരിചയന്റെടുന്നു
കവിപ്ത്യത്തിന്ന്ററ
നിരൂരണ
സവഭാവം
ത്ിരിച്ചറിയുന്നു.
നവ
നിരൂരണം
സാഹിത്യത്തില്
ന്റചലുത്തിയ
പ്രാധാനയന്റമന്റന്തന്ന് വയക്തമാക്കുന്നു.
ഉത്തരാധുനിക
നിരൂരണത്തിന്ന്ററ
വയത്യസ്ത
ശമഖലകള് രരിചയന്റെടുന്നു.

SJSKT3E08 : BASIC SANSKRIT
SJSKT3E08.1
SJSKT3E08.2
SJSKT3E08.3

സംസ്കൃത്ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും സാമാനയ
അഭിരുചി വളര്ണ്ത്തുക
സംസ്കൃത്ത്തിന്റല അടിസ്ഥാന വയാകരണകാരയങ്ങള്
മനസ്സിലാക്കുക
സംസ്കൃത്ഭാഷയില്
എഴുത്ാനുള്ള
പ്രാശയാഗിക
രരിശീലനം ആര്ണ്ജിക്കുക

JMAL4C15 : സാഹിതയ സിദ്ധാന്തം പാശ്ചാതയം
SJMAL4C15.1
SJMAL4C15.2
SJMAL4C15.3

SJMAL4C15.4

സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങന്റള കാവയസൌന്ദരയവുമായി
ന്ധന്റെടുത്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു
ശേശറ്റാ , അരിശസ്റ്റാട്ടില് ശലാംഗി നസ് എന്നിവരുന്റട
കാവയസിദ്ധാന്തങ്ങള് ത്ാരത്മയം ന്റചയ്യുന്നു
കാല്െനികത്യുന്റട
വക്താക്കന്റള
മുന്നിര്ണ്ത്തി
കാല്പനികത്യുന്റട
സാഹിത്യ
സമീരനങ്ങള്
ചൂെിക്കാണിക്കുക
മാത്യു
ആര്ണ്ശനാള്േ്,
വാള്ട്ടര്ണ്ശരറ്റര്ണ്
ഓസ്കാര്ണ്
കവല്േ് ന്റഷല്ി എന്നിവരുന്റട സാഹിത്യ ത്ത്വങ്ങള്
മനസ്സിലാക്കുക

SJMAL4C15.5

ഐ. എ റിച്ചാര്ണ്ഡ് സ് , ടി എസ് എലിയറ്റ് എന്നിവരുന്റട
സാഹിത്യ
സിദ്ധാന്തങ്ങള്ക്ക്
ആധുനിക
രൂരത്തിലുള്ള സ്ഥാനം നിര്ണ്ണയിക്കുക

SJMAL4C15.6

മാര്ണ്ക്സിയന് നിരൂരണം , റിയലിസം, ശസാഷയലിസ്റ്റ്
റിയലിസം, മനശാസ്പ്ത് നിരൂരണം എന്നിവ സൌന്ദരയ
സങ്കല്രങ്ങളില്
വരുത്തിയ
വയത്ിയാനങ്ങള്
കന്റെത്തുക

SJMAL4C15.7

നവ
മാര്ണ്ക്സിയന്
വിമര്ണ്ശന
ന്റരാത്ുസവഭാവം നിര്ണ്ണയിക്കുക

SJMAL4C15.8

ഘടനാവാദാനന്തര
സിദ്ധാന്തങ്ങള്
സാഹിത്യ
രഠനത്തില് ന്റചലുത്തിയ സവാധീനം കന്റെത്തുക

സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്റട

SJMAL4E16 : FOLKLORE
SJMAL4E16.1

SJMAL4E16.2

SJMAL4E16.3
SJMAL4E16.4
SJMAL4E16.5
SJMAL4E16.6

SJMAL4E16.7

SJMAL4E16.8

ശഫാക്
ശലാര്ണ്
എന്ന
രദത്തിന്ന്ററ
നിഷ്പത്തി,
നിര്ണ്വചനം, വിഷയവയാപ്തി രഠനശമഖലകള് ഇവ
മനസ്സിലാക്കുക
രാശ്ചാത്യനാടുകളില്
നടന്ന
ശഫാക്
ശലാര്ണ്
രഠനത്തിന്ന്ററ
സവഭാവവും
രീത്ികളും
സംസ്കാരരഠനന്റമന്ന
നിലയിലുള്ള
പ്രാധാനയവും
മനസ്സിലാക്കുക
ശകരളത്തിന്റല അനുഷ്ഠ ാനരരവും അനുഷ്്ഠാശനത്രവു
മായ ശഫാക് ശലാറുകന്റള രരിചയന്റെടുത്തുക
ശകരളത്തിന്റല
ശഫാക്
ശലാര്ണ്
രഠനത്തിന്ന്ററ
വിഷയശമഖലകള് നിര്ണ്ണയിക്കുക
അനുഷ്ഠ ാനസിദ്ധാന്തം,
ന്റകട്ടുമുറസിദ്ധാന്തം,
പ്രകടനസിദ്ധാന്തം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക
ടൂറിസം, സിനിമ, സാഹിത്യം, സാമുദായികരഠനം,
സാംസ്കാരികരഠനം
എന്നീ
രംഗങ്ങളില്
ശഫാക്
ശലാറിന്ന്ററ സാധയത്കള് കന്റെത്തുക
വിവരശശഖരണം, മണ്ഡലവൃത്തി എന്നിവയുള്ന്റെന്റട
ശഫാക് ശലാര്ണ് രഠനത്തിന്ന്ററ പ്രാശയാഗിക വശങ്ങള്
ചര്ണ്ച്ച ന്റചയ്യുക
ശഫാക് ശലാര്ണ് രൂരങ്ങന്റളെറ്റി ഫീച്ചര്ണ് ത്യ്യാറാക്കുക

SJSKT4E13 : SANSKRIT LITERATURE FOR BEGINNERS
SJSKT4E13.1
SJSKT4E13.2
SJSKT4E13.3
SJSKT4E13.4

സംസ്കൃത്ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും സാമാനയ
അഭിരുചി വളര്ണ്ത്തുക
സംസ്കൃത്
മഹാകാവയങ്ങളുന്റട
സവഭാവം
മനസ്സിലാക്കുക
സംസ്കൃത് ഭാഷയുന്റട സവഭാവ സവിശശഷത്കള്
അരപ്ഗഥിക്കുക
കാളിദാസ കവിത്യുന്റട പ്രാധാനയം മനസ്സിലാക്കുക

SJMAL4P01 : DISSERTATION
SJMAL4P01.1
SJMAL4P01.2
SJMAL4P01.3

ഗശവഷണ അഭിരുചി വളര്ണ്ത്തുക
നിരീക്ഷ്ണരാടവം വളര്ണ്ത്തുക
വസ്തുനിഷ്ഠ മായ നിഗമനങ്ങളില് എത്തിശച്ചരുക

SJMAL4V01 : VIVA -VOCE
SJMAL4V01.1
SJMAL4V01.2
SJMAL4V01.3

നിലവിലുള്ള അറിവുകള് മൂലയനിര്ണ്ണയം ന്റചയ്യുക
ചിന്താശശഷി വര്ണ്ധിെിക്കുന്നു
ലക്ഷ്യശ ാധം ഉണര്ണ്ത്തുന്നു

