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SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL I
BA/BSC PROGRAMME IN മലയാളം
FIRST SEMESTER
കഥ, ന ാവൽ
Course Code

15U1CCMAL1A

Title of the course

കഥ, ന ോവൽ

Semester in which the course is to be FIRST
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

72

4.1. COURSE AIM/RATIONALE.
പഠ ലക്ഷ്യം
1.ആവിഷ്ക്കോര
എന്നിവളയക്കുറിച്ച്
2.ഈ

മോധ്യമങ്ങളെന്ന
ളമച്ചളെട്ട

സോഹിത്യരൂപങ്ങെിലൂളട

ിലയിൽ

കഥ

,ന ോവൽ

ആവിഷ്ക്കരിക്കളെട്ട

അ ുഭവ

ധ്ോരണ

ന ടുക.

വവവിധ്യങ്ങളെയുും ആശയോവലികളെയുും കുറിച്ചറിയുക.
3.സോഹിത്യത്തിൻളറ

ആഖ്യോ രീത്ികൾ

അറിയുക.

4.2. OBJECTIVES OF THE COURSE.
പ്ലസ് ടുവി ുനശഷമുള്ളഡിഗ്രിനഗ്പോഗ്രോമുകെിളലമലയോെും (നകോമൺ )
നകോഴ്സുകെുളട സിലബസ്

ത്ോളെ പറയുന്ന

ലക്ഷ്യുംമുൻ ിർത്തിയോണ്പഗ്പധ്ോ മോയുുംരൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1.സോമോ യമോയസോഹിത്യപരിചയവുുംവോയ ോഭിരുചിയുുംകോഴ്ചെോടുകെുും
സൃഷ്ടിക്കുക

2.വയോവഹോരികത്ലത്തിൽമോത്ൃഭോഷഉപനയോരിക്കുന്നത്ി ുള്ളകെിവ്വെർത്തി
ളയടുക്കുക.
3.വിവിധ്ഘട്ടങ്ങെിലോയിരചിക്കളെട്ടിട്ടുള്ള ലലകഥകെുളടയുുംന ോവലിന്ളറ
യുുംമോത്ൃകകൾപരിചയളെടുത്തുക.
കർത്തൃകോലനകഗ്രീകൃത്പഠ രീത്ിഇവിളടലക്ഷ്യമലല.
ഗ്പനമയോധ്ിഷ്ഠിത്മോയോണ്പകഥകൾളത്രളെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
12 കഥകെുും1ന ോവലുുംഉൾളെട്ടത്ോണ്പഈനകോഴ്സ്. 3 ളഗ്കഡിറ്റ്
കഥകൾക്കുും 1
ളഗ്കഡിറ്റ്ന ോവലി ുുംഎന്നകണക്കിലോണ്പപോഠങ്ങൾഗ്കമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് .
ളസമസ്റ്റർവിഭജ ഗ്പകോരും

നകോമൺനകോഴ്സുകൾ -ബി.എ., ബി.എസ്സി,ത്ലും–

ോലോയിത്ിരിച്ചിരിക്കുന്നുഎലലോപോഠങ്ങെുുംഗ്പനമയോധ്ിഷ്ടിത്മോയിപഠിെിനക്ക
ണ്ടവയോണ്പ.
നപോസ്റ്റ്നമോനഡണിസത്തിന്ളറസമീപ രീത്ികൾഅവലുംബിച്ചോൽപോഠവോയ ക
െുളടസോധ്യത്നയറുും .

4.3. COURSE DESIGN
Module (1)
Module

18 HOURS

(2)

18 HOURS

Module (3)

18 HOURS

Module (4)

18 HOUR

നമാഡ്യൂൾഒന്ന് {കഥകൾ}
1. അവ ു കിട്ടിയ
ിധ്ി -ത്കെിശിവശങ്കരെിള്ള
2. അഭി യമുഹൂർത്തങ്ങൾ-സനതോഷ്ഏച്ചിക്കോ ും
3. കടൽത്തീരത്ത്
-ഒ.വി.വിജയൻ
4. വൻമരങ്ങൾ വീെുനപോൾ -എൻ .എസ് .മോധ്വൻ

നമാഡ്യൂൾരണ്ട്
5.ളഷർലക് -എും.ടി.വോസുനേവൻ ോയർ
6. കോെിയമർദ്ദ ും -കോക്ക ോടൻ
7. ഭൂത്ളമോെി- സുഷ്നമത്ത് ചനഗ്രോത്ത്
8.ത്ോയ്കുലും -സോറോനജോസഫ്
നമാഡ്യൂൾമൂന്ന്
9പക്ഷ്ിയുളടമണും- മോധ്വിക്കുട്ടി
10.ശിങ്കിടിമുങ്കൻ - ബഷീർ
11.േൂത്- നസത്ു
12. സന്നിധ്ോ ും -പു ത്തിൽ കുെബ്േുള്ള

നമാഡ്യൂൾ ാല്{ന ാവൽ}
ഗ്പകൃത്ി ിയമും

-സി.ആർ.പരനമശവരൻ

SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL I
BA/BSC PROGRAMME IN മലയാളം
SECOND SEMESTER
കവിത
Course Code

15U2CCMAL2A

Title of the course

കവിത്

Semester in which the course is to be SECOND
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

72

4.1. COURSE AIM/RATIONALE.
1.കവിത്ളയന്ന

മോധ്യമളത്തക്കുറിച്ച്

2.മലയോെകവിത്യുളട
3.കവിത്യുളട

ളമച്ചളെട്ട

ധ്ോരണ

ന ടുക

ചരിഗ്ത്ളത്ത മ സിലോക്കുക

രൂപത്തിലുും

ഉള്ളടക്കത്തിലുമുള്ള

മോറ്റങ്ങളെ

മ സിലോക്കുക

4.2. OBJECTIVES OF THE COURSE.
വിവിധ്ഘട്ടങ്ങെിലോയിരചിക്കളെട്ടിട്ടുള്ള ലലകവിത്കെുളടമോത്ൃകകൾപരിച
യളെടുത്തുക.
കർത്തൃകോലനകഗ്രീകൃത്പഠ രീത്ിഇവിളടലക്ഷ്യമലല.
ഗ്പനമയോധ്ിഷ്ഠിത്മോയോണ്പകവിത്കൾളത്രളെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

19കവിത്കെുും1 ോടൻപോട്ടുുംഉൾളെട്ടത്ോണ്പഈനകോഴ്സ്.4ളഗ്കഡിറ്റ്ആണ്പഈ
നകോഴ്സി ുള്ളത്.

4.3. COURSE DESIGN
Module (1)

18 HOURS

Module

18 HOURS

(2)

Module (3)

18 HOURS

Module

18 HOURS

(4)

നമാഡ്യൂൾഒന്ന്
1.മ സവി ി-ചങ്ങപുെ
2.സൂരയകോതി-ശങ്കരക്കുറുെ്
3.നരോപികോേൺഡകും-ളക.അയ്യെെണിക്കർ
4. സരർശ ും -ബോലചഗ്രൻ ചുള്ളിക്കോട്
5. ഇ ി -പവിഗ്ത്ൻ ത്ീക്കു ി
നമാഡ്യൂൾരണ്ട്
6.യുരെഗ്പസോേൻ -വിഷ്ണു ോരോയണൻ പൂത്ിരി
7.ആത്മഹത്യളചയ്ത്കർഷകൻ
ളവള്ളളത്തക്കുറിച്ച്
സുംസോരിക്കുന്നു-സച്ചിേോ രൻ
8.കെകൾ-പി.മധ്ു
9.പറക്കും-വീരോൻകുട്ടി
10.കീരി-എസ് .നജോസഫ്
നമാഡ്യൂൾമൂന്ന്
11. ജലനസച ും -വവനലോെിള്ളിഗ്ശീധ്രനമന ോൻ
12.നമോഹൻേോസ്രോന്ധിയുും
ോഥുറോുംനരോഡ്നസയുും-എൻ .വി.കൃഷ്ണവോരയർ
13. ോറോണത്ത്പോറ-ളക.ജി.ശങ്കരെിള്ള
14.യനശോധ്രളയന്നവൾ -നറോസ്നമരി
15.മോപെെോത്-നമോഹ കൃഷ്ണൻകോലടി
നമാഡ്യൂൾ ാല്
16.ചിതോഗ്നി-എൻ .കുമോര ോശോൻ
17. കുറത്തി -കടമ്മ ിട്ടരോമകൃഷ്ണൻ
18.നത്ൾക്കുടും-കുരീെുെഗ്ശീകുമോർ
19.കൗസലയ –വിജയലക്ഷ്്മി
20.ഓണും -മുരുകൻ കോട്ടോക്കട

21.എതുശുത്തിഏത്ുശുത്തി( ോടൻപോട്ട്)

- മറിയോമ്മനജോൺ (സപോേ ും)

SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL I
BA/BSC. PROGRAMME IN മലയാളം
THIRD SEMESTER
ദൃശ്യകലാസാഹിതയം

Course Code

15U3CCMAL3A

Title of the course

അരങ്ങുുംളപോരുെുും

Semester in which the course is to be THIRD
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

90

4.1. AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE.
1.മലയോെ ോടകളത്ത
പോരപരയളത്ത

സവോധ്ീ ിച്ച

ഗ്പോചീ

ഭോരത്ീയക്ലോസ്സിക്കൽ

മ സിലോക്കുക.

2.കഥകെി / ആട്ടക്കഥോസോഹിത്യളത്തക്കുറിച്ച്
3.മലയോെത്തിളല

സമകോലീക ോടകങ്ങളെ

4.ചലച്ചിഗ്ത്കലയുളട

അറിയുക.
മ സിലോക്കുക.

സവിനശഷസവഭോവങ്ങളെ

പഠ വിനധ്യമോക്കുക.

4.2. COURSE DESIGN
Module (1)

30 HOURS

Module

(2)

20 HOURS

Module

(3)

18 HOURS

Module

(4)

22

നമാഡ്യൂൾഒന്ന്
1. മലയോെശോകുതെും ( ോടകും)
(ഒന്ന്

മുത്ൽ ോല്

-ഏ .ആർ .രോജരോജവർമ്മ

വളരഅങ്കങ്ങൾ)

നമാഡ്യൂൾരണ്ട്
2. െചരിത്ുംരണ്ടോുംേിവസും (ആട്ടക്കഥ)
(രുംരും അഞ്ചുമുത്ൽപത്ത്
നമാഡ്യൂൾമൂന്ന്
3. ഒരു മധ്യനവ ൽ
നമാഡ്യൂൾ ാല്
4.വോക്കുുംേൃശയവുും -

HOURS

- ഉണ്ണോയിവോരയർ

വളര)

ഗ്പണയരോവ് - പി .ബോലചഗ്രൻ

ളസബോസ്റ്റയൻളക. ആന്റണി

SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL I
BA/BSC. PROGRAMME IN മലയാളം
FOURTH SEMESTER
ഗദയം, രച ാപരിചയം
Course Code

15U4CCMAL4A

Title of the course

രേയും, രച ോപരിചയും

Semester in which the course is to be FOURTH
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

90

4.1. AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE.
1.ഭോഷ , എെുത്ത് ,രച ോ പരിശീല ും ,ഉപ യോസ ഘട ോത്ത്വങ്ങൾ
എന്നിവളയ അറിയുക
2.സോഹിത്യ ിരൂപണും ,രോഗ്ഷ്ടീയേർശ ും ,മോധ്യമ പഠ ും ,ആത്മകഥ
എന്നിങ്ങള
വിവിധ്ോ ങ്ങെോയ രേയ വയവഹോരങ്ങെുളട മികച്ച
മോത്ൃകകൾ വിേയോർഥികൾക്ക് പരിചയളെടുത്തുക.
3.വിമർശ
ചിതനയോളട സോഹിത്യളത്ത
വിേയോർഥികളെ
ഗ്പോപ്ത്മോക്കുക.

വിശകല ും

ളചയ്യോൻ

എെുനത്തോല - മോത്യുളജ.മുട്ടത്ത് ,മലയോെത്തിന്ളറഭോവി -ളക.നസത്ുരോമൻ
, ളത്െിമലയോെും - എും.എൻ.കോരനശരിഎന്നീഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുനന്നോട്ട് ളവക്കു
ന്ന രച ോത്ത്വങ്ങൾവിമർശ ബുദ്ധിനയോളടപഠിക്കുക.

4.2. COURSE DESIGN

Module (1)
Module

32 HOURS

(2)

20 HOURS

Module (3)

20 HOURS

Module

18 HOURS

(4)

നമാഡ്യൂൾഒന്ന്
1. എെുത്തിന്ളറവെികൾ
- മോത്യുളജ.മുട്ടത്ത്
ഉപ യോസരച /വിവർത്ത ും/വോക്കുുംയുക്തിയുും/യഗ്തഎെുത്ത്

നമാഡ്യൂൾരണ്ട് ( ിരൂപണും / നലഖ് ങ്ങൾ)
1.മഹോകവിയുളടശില്പശോലയിൽ-കുട്ടികൃഷ്ണമോരോർ
2.മത് വീകരണുംമത് ിരനപക്ഷ്ത് -എൻ.വി.കൃഷ്ണവോരയർ
3.ളപൺവെിരച യുളടളമയ്യുുംഉയിരുും -സോറോനജോസഫ്
4.ജ
ോതരസൗഹൃേങ്ങൾ -വി.സി.ഗ്ശീജൻ
നമാഡ്യൂൾമൂന്ന്
5.സോവിഗ്ത്ിയുളടവമ - ഉമ്മർത്റനമൽ
6. ോന ോളടക്ന ോെജി- അൻവർസോേത്ത്
7.വിടിയുളട
വീട് നലോകും - വി .ടി വോസുനേവൻ
8. നവോത്ഥോ ത്തിന്ളറപോഠങ്ങൾ-എും.എൻ .വിജയൻ
നമാഡ്യൂൾ ാല്
9.വർത്തമോ െഗ്ത്ുംവോയ യ്ക്ക്
മുൻപുള്ളവർത്തമോ ങ്ങൾ-നജോസ് പ ച്ചിെുറും
10.കോലോവസ്ഥോമോറ്റവുുംത്ീരനേശവജവ
വവവിധ്യവുും -നഡോ .എും.ബിജുകുമോർ

SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL II
BA ENGLISH PROGRAMME IN മലയാളം
FIRST SEMESTER
കഥ, കവിത,

ാടകം

Course Code

15U1CCMAL1B

Title of the course

കഥ,കവിത്, ോടകും

Semester in which the course is to be FIRST
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

90

4.1. AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE.
1.ആവിഷ്ക്കാര

മാധ്യമങ്ങളളന്ന

എന്നിവളയക്കുറിച്ച്
2.ഈ

ളമച്ചളെട്ട

സാഹിതയരൂപങ്ങളിലൂളട

ിലയിൽ
ധ്ാരണ

കഥ

,കവിത

ന ടുക.

ആവിഷ്ക്കരിക്കളെട്ട

വവവിധ്യങ്ങളളയും ആശ്യാവലികളളയും കുറിച്ചറിയുക.
3.സാഹിതയത്തിൻളറ

ആഖ്യാ രീതികൾ

, ാടകം

അറിയുക.

അ ുഭവ

4.2. COURSE DESIGN
Module (1)

22 HOURS

Module

(2)

22 HOURS

Module (3)

22 HOURS

Module (4)

24 HOURS

നമാഡ്യൂൾഒന്ന്
1.ജന്മേി ും -വവക്കുംമുഹമ്മദ്ബഷീർ
2.ജീവന്ളറവെി
-ടി .പദ്മ ോഭൻ
3. മ ുഷയപുഗ്ത്ി -ലെിത്ോുംബിക അതർജ ും
4. നമോക്ഷ്ും -അുംബികോസുത്ൻ മോങ്ങോട്
5. ോവികനവഷുംധ്രിച്ചളപൺകുട്ടി-മോധ്വിക്കുട്ടി

നമാഡ്യൂൾരണ്ട്
6. ഉപർനട്ടോഎനക്കോ -ബി.മുരെി
7. ഒറ്റയോന്ളറ പോെോൻ - എൻ .ഗ്പഭോകരൻ
8.നത്ോടി െുറുംപറപി െുറും -ഉണ്ണി .ആർ
9.ഞോൻ-ഒ .എൻ .വി.കുറുെ്
10.ഓണനക്കോള് -മോധ്വൻഅയ്യെത്ത്

നമാഡ്യൂൾമൂന്ന്
11.സഫലമീയോഗ്ത്-എൻ .എൻ .കക്കോട്
12. ബലിരോഥ- ള ലിക്കൽ മുരെീധ്രൻ
13.ത്ച്ചന്ളറമകൾ -വിജയലക്ഷ്്മി
14. ക്ലോസിൽ -ആറ്റൂർ
നമാഡ്യൂൾ ാല്
15. ഈശോവോസയും - എ .അയ്യെൻ
16.രോന്ധി-മധ്ുസൂേ ൻ ോയർ

സൗപർണിക ( ാടകം )

-

നരഗ്രഗ്പസോദ്

SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL II
BA ENGLISH PROGRAMME IN മലയാളം
SECOND SEMESTER
ഗദയവുംരച യും, ന ാവൽ
Course Code

15U2CCMAL2B

Title of the course

രേയവുുംരച യുും:ന ോവൽ

Semester in which the course is to be SECOND
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

90

4.1. AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE.
1.ഭോഷ ,എെുത്ത് , രച ോപരിശീല ും, ഉപ യോസരച ോത്ത്തവങ്ങൾ,
പേഘട വോകയഘട –എന്നീഭോഷോനശഷികളെ മ സ്സിലോക്കുക
2.സോഹിത്യ ിരൂപണും ,രോഗ്ഷ്ടീയേർശ ും ,മോധ്യമ പഠ ും ,ആത്മകഥ
എന്നിങ്ങള
വിവിധ്ോ ങ്ങെോയ രേയ വയവഹോരങ്ങെുളട മികച്ച
മോത്ൃകകൾ വിേയോർഥികൾക്ക് പരിചയളെടുത്തുക.
3.വിമർശ
ചിതനയോളട സോഹിത്യളത്ത
വിേയോർഥികളെ
ഗ്പോപ്ത്മോക്കുക.

വിശകല ും

ളചയ്യോൻ

എെുനത്തോല -

മോത്യുളജ.മുട്ടത്ത്,

4.2. COURSE DESIGN
Module (1)

32 HOURS

Module

20 HOURS

(2)

Module (3)
Module (4)

20 HOURS
18 HOURS

നമാഡ്യൂൾഒന്ന്
1. എെുനത്തോല-മോത്യുളജമുട്ടത്ത്
വിവർത്ത ും, ിനവേ ും,കപയൂട്ടറുുംഇ-നലോകവുും ,സർരോത്മകരച
നമാഡ്യൂൾരണ്ട്(നലഖ് ങ്ങൾ)
1. ഇതയൻഭരണഘട
- അഡവ .സത്യവോൻ ോയർ
2. രോന്ധിസത്തിന്ളറ ഗ്പസ്കത്ി - നരോ[പി ോഥൻ ോയർ
3.എന്ളറമുത്തശ്ശി-ത് ൂജഎസ് .ഭട്ടത്ിരി
4.ബുദ്ധകഥയിളലഒറിയോപോഠനഭേങ്ങൾ
-രവീഗ്രൻ
നമാഡ്യൂൾമൂന്ന്
5.പുത്ിയഈറ്റിലലും -സുകുമോർഅെിനക്കോട്
6. ചരിഗ്ത്ും ളപളണ്ണെുത്ുനപോൾ - ഷുംഷോദ് ഹുവസ്സൻ
7.മോറുന്നഭോഷമറയുന്ന ോട്
- എും.എൻ.വിജയൻ
8. ഹോസയ സോഹിത്യും - ളചമ്മ ും ചോനക്കോ

നമാഡ്യൂൾ ാല് (ന ാവൽ )
1.മെ്
- എും.ടി.വോസുനേവൻ ോയർ

SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL I
B.COM PROGRAMME IN മലയാളം
FIRST SEMESTER
കഥ, കവിത
Course Code

U1CCMAL1C

Title of the course

കഥ, കവിത്

Semester in which the course is to be FIRST
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

72

4.1. AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE.
1.ആവിഷ്ക്കാര
എന്നിവളയക്കുറിച്ച്
2.ഈ

മാധ്യമങ്ങളളന്ന
ളമച്ചളെട്ട

സാഹിതയരൂപങ്ങളിലൂളട

ിലയിൽ

ധ്ാരണ

കഥ

ന ടുക.

ആവിഷ്ക്കരിക്കളെട്ട

വവവിധ്യങ്ങളളയും ആശ്യാവലികളളയും കുറിച്ചറിയുക.
3.സാഹിതയത്തിൻളറ

4.2. COURSE DESIGN

ആഖ്യാ രീതികൾ

,കവിത

അറിയുക.

അ ുഭവ

Module (1)

18 HOURS

Module

18 HOURS

(2)

Module (3)

18 HOURS

Module (4)

18 HOURS

നമാഡ്യൂൾഒന്ന് {കഥകൾ}
1.മരെോവകൾ-കോരൂർ
2നത്ോക്കുകൾക്കിടയിളല ജീവിത്ും ത ോർ
3. ളപൺബുദ്ധി - ളക .സരസവത്ിയമ്മ
4. ഉച്ചോട ും -ടി .പത്മ ോഭൻ
നമാഡ്യൂൾരണ്ട്
5.വിപണികൾപൂക്കുന്നു -സി.വി.ഗ്ശീരോമൻ
6.വോർത്തയുളടരന്ധും -ളക.ആർ .മീര
7. േിയുും നത്ോണിയുും -എും.മുകുരൻ
8.പൂവപെും-ബഷീർ
നമാഡ്യൂൾമൂന്ന് {കവിതകൾ}
1.ളമക്കോളെയുളടമകൾ-പി.കുെിരോമൻ ോയർ
2.
ോളടവിളടമക്കളെ -നഡോ .ളക.അയ്യെെണിക്കർ
3.റോതൽളവെിച്ചും-അക്കിത്തും
4. പോവും മോ വഹൃേയും -സുരത്കുമോരി
നമാഡ്യൂൾ ാല്
5. മീരപോടുന്നു -സച്ചിേോ രൻ
6. നകോെി -കടമ്മ ിട്ടരോമകൃഷ്ണൻ
7.പട്ടോപിെുെമണലിൽ-പി.പി.രോമചഗ്രൻ
8. രോനമശവരും കടൽ - ഗ്പമീെോനേവി

SYLLABI FOR COMMON COURSE
ADDITIONAL LANGUAGE
MODEL I
B.COM PROGRAMME IN മലയാളം
SECOND SEMESTER
ഗദയം, രച യുംപ്പനയാഗവും
Course Code

15U2CCMAL2C

Title of the course

രേയും, രച യുുംഗ്പനയോരവുും

Semester in which the course is to be SECOND
taught
No. of credits

4

No. of contact hours

72

4.1. AIMS AND OBJECTIVES OF THE COURSE.

1.ഭോഷ ,എെുത്ത് , രച ോപരിശീല ും, ഉപ യോസരച ോത്ത്തവങ്ങൾ,
പേഘട വോകയഘട –എന്നീഭോഷോനശഷികളെ മ സ്സിലോക്കുക
2.സോഹിത്യ ിരൂപണും ,രോഗ്ഷ്ടീയേർശ ും ,മോധ്യമ പഠ ും ,ആത്മകഥ
എന്നിങ്ങള
വിവിധ്ോ ങ്ങെോയ രേയ വയവഹോരങ്ങെുളട മികച്ച
മോത്ൃകകൾ വിേയോർഥികൾക്ക് പരിചയളെടുത്തുക.
3.വിമർശ
ചിതനയോളട സോഹിത്യളത്ത
വിേയോർഥികളെ
ഗ്പോപ്ത്മോക്കുക.

വിശകല ും

ളചയ്യോൻ

എെുനത്തോല - മോത്യുളജ.മുട്ടത്ത്,
മുനന്നോട്ട് ളവക്കുന്നരച ോത്ത്വങ്ങൾ വിമർശ ബുദ്ധിനയോളടപഠിക്കുക.

4.2. COURSE DESIGN
Module (1)

24 HOURS

Module

16 HOURS

(2)

Module (3)

16 HOURS

Module (4)

16 HOURS

നമാഡ്യൂൾഒന്ന്
1. എെുനത്തോല
- മോത്യുളജ.മുട്ടത്ത്
വിവർത്ത ും, ിനവേ ും,കപയൂട്ടറുുംഇ-നലോകവുും ,സർരോത്മകരച )
നമാഡ്യൂൾരണ്ട്(നലഖ് ങ്ങൾ)
1.മ ുഷയത്വളമന്നമത്ും-വി.ടി.ഭട്ടത്ിരിെോട്
2.ഒരുേരിഗ്േരോജയമോയഇതയയിൽ-എും.ടി.വോസുനേവൻ ോയർ
3.ഇതയൻഭരണഘട
- അഡവ .സത്യവോൻ ോയർ

നമാഡ്യൂൾമൂന്ന്
4. നഗ്പോമിത്യുസ്സിന്ളറ കരൾ
-ളക.പി.അെൻ
5.സമൂഹളമന്നയോഥോർഥയും-എും.ളക.സോ ു
6.ഇനക്കോളഫമി ിസും-ളഗ്പോഫ.ളക.പി.കുരയോനക്കോസ്
നമാഡ്യൂൾ ാല്
7.വവശോലി സൂഗ്ത്ും - എൻ .എസ് . മോധ്വൻ
8.സി ിമളയത്ിന്നുന്നളടലിവിഷൻ -സി.എസ് .ളവങ്കിനടശവരൻ
9. കോരയകോരണങ്ങൾ - ഇ .പി രോധ്

