
 

 

MA Malayalam  
Programme OutComes (PO’s) 
PO1. മലയാളഭാഷയുടെയുും സാഹിത്യത്തിടെയുും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപര്വും സാുംസ്കാര്ികവമായ ത്ലങ്ങൾ 
 സൂക്ഷ്മമായുും വിമർശനാത്മകമായുും അപഗ്രഥിക്കുവാനുള്ള ശശഷിശനടുക. 
PO2. അക്കാദമികമായുും സർഗ്ഗാത്മകമായുും ഭാഷപ്രശയാഗിക്കുന്നത്ിനുള്ള നനപുണി ആർജ്ജിക്കുക. 
PO3. സമകാലിക ശലാകത്തിൽ ഭാഷ ശനര്ിടുന്ന ടവല്ലുവിളികൾ അഭിസുംശ ാധന ടെയ്യാൻ പ്രാപ്തര്ാവക. 
PO4. ഗശവഷണശമഖലയിൽ ഗൗര്വബുദ്ധിശയാടെ ഇെടപടുന്നത്ിനാവശയമായ നസദ്ധാന്തിക ധാര്ണകൾ 
 വികസിപ്പിക്കുക. 
PO5. ഭാഷടയയുും സാഹിത്യടത്തയുും ഇത്ര്നവജ്ഞാനിക ശമഖലകളുമായി  ന്ധിപ്പിച്ച് പര്ിവർത്തശനാന്മുഖ 
 അശനേഷണങ്ങൾ നെത്തുന്നത്ിനു പര്ിശീലനും ശനടുക. 
 
Programme Specific OutComes (PSO’s) 
PSO1. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അവശ ാധും ശനടുന്നു 
PSO2. ര്െനാസശേത്ങ്ങൾ പര്ിശീലിക്കുന്നു. 
PSO3. മലയാളഭാഷയുടെ വർത്തമാന സാഹെര്യങ്ങടളക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ലഭിക്കുന്നു. 
PSO4. കാവയാസോദനപാെവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
PSO5. സർഗ്ഗാത്മകത് ശപാഷിപ്പിക്കുന്നു. 
PSO6. മലയാള കവിത്യുടെ പുതുമയുും പലമയുും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു 
PSO7. ര്െനാ നനപുണിനകവര്ിക്കുന്നു 
PSO8. സുംസ്കൃത്ത്തിടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്ലും മനസ്സിലാക്കുന്നു 
PSO9. ശകര്ളത്തിടെ സാുംസ്കാര്ികപ്രാധാനയും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു 
PSO10. മലയാളഭാഷയുടെ വയാകര്ണത്ലും അപഗ്രഥിക്കുന്നു. 
PSO11. ഗശവഷണത്തിടെ ര്ീത്ിശാസ്ത്രും ടപാരുൾ ത്ിര്ിടച്ചടുക്കുന്നു. 
 
 
 
 
 
 
 
SEMESTER 1: Courses and Credits  

ML010101  കവിത്: പ്രാെീനും, മധയകാലും  
90 Hours:  Credits- 4 

CO1 പദയും,ഗദയും, മിശ്രും എന്നിങ്ങടന സാഹിത്യമാതൃകകടള പര്ിെയടപ്പടുന്നു. 
CO2. മലയാളഭാഷയുടെ വളർച്ചയുും വികാസവും പ്രാെീനമാതൃകകടള മുൻനിർത്തി പഠനവിശധയമാക്കുന്നു. 
CO3. സമൂഹത്തിടെ സാുംസ്കാര്ിക പ്രത്ിനിധാനും എന്ന നിലയിൽ പ്രാെീന സാഹിത്യമാതൃകകടള 
 പഠിക്കുവാൻ പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 
 

ML010102 മലയാളഭാഷാെര്ിത്രവും വർത്തമാനവും 
90 Hours:  Credits- 4 

CO1 മലയാളഭാഷയുടെ െര്ിത്രും വിമർശനാത്മകമായി മനസ്സിലാക്കുക. 
CO2 നശവാത്ഥാനശത്താടെ ഭാഷയിൽ സുംഭവിച്ച പര്ിണാമങ്ങൾ ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
CO3. നാെിടെ വികസനവും മാതൃഭാഷയുും ത്മ്മിലുള്ള  ന്ധും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
 

ML010103 മലയാള ടെറുകഥ 



 

 

90 Hours:  Credits- 4 
CO1.  ആഖയാനരൂപടമന്ന നിലയിൽ ടെറുകഥയുടെ വളർച്ച മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
CO2. പ്രശമയും, ഭാവകത്േും, കർതൃത്േപര്മായ നിലപാടുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സോധീനും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
CO3. ടെറുകഥയിടല പുത്കാല പ്രവണത്കടളക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശനടുന്നു.  
 

ML010104 സാഹിത്യര്െനാസശേത്ങ്ങൾ 
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. സാഹിത്യത്തിൽ രൂപപഠനത്തിനുള്ള സ്ഥാനും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
CO2. സാഹിത്യരൂപങ്ങളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ അപഗ്രഥനത്തിനു വിശധയമാക്കുന്നു. 
CO3. അെിസ്ഥാനസശേത്ങ്ങളുടെ സവിശശഷത്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

ML010105 സുംസ്കൃത്ും - ഭാഷയുും സാഹിത്യവും  
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. പൗര്സ്ത്യ കാവയസുംസ്കാര്ങ്ങൾ വിദയാർത്ഥികൾ പര്ിശീലിക്കുന്നു. 
CO2. ഭാഷാപഠനശശഷിടയ പര്ിശപാഷിപ്പിക്കുന്നു 
CO3. സുംസ്കൃത് സാഹിത്യത്തിടെ സൗന്ദര്യപര്മായ അുംശങ്ങൾ പര്ിെയടപ്പടുന്നു. 
 
SEMESTER 2 : Courses and Credits 

ML010201ആധുനികമലയാള കവിത്- ഒന്നാും ഘട്ടും  
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. മലയാളകവിത്യുടെ രൂപമാതൃകകളിൽ നിലനിന്ന പര്ീക്ഷണങ്ങടള മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
CO2. ആധുനികത്, ആധുനികത്ാപ്രസ്ഥാനും, എന്നിവ സാഹിത്യത്തിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ 
 പഠനവിശധയമാക്കുന്നു. 
CO3. മാനവികത്ടയക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വിഭിന്നങ്ങളായ െര്ിത്രസന്ദർഭങ്ങളിൽ 
 ഉരുത്തിര്ിയുന്നടത്ങ്ങടനടയന്ന് അവശ ാധും ശനടുന്നു. 
 

ML010202ഭാഷാശാസ്ത്രും  
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. ഭാഷയുടെയുും ഭാഷണത്തിടെയുും സാധയകൾ ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
CO2.  കമ്പ്യൂട്ടർ ശമഖലയിൽ ഭാഷയുടെ വിനിശയാഗും വർദ്ധിക്കുന്നത്ിന് സഹായമാകുന്നു. 
CO3. അന്തർനവജ്ഞാനിക സേഭാവമുള്ള പഠനശമഖല ഭാഷാശാസ്ത്രവമായി  ന്ധടപ്പട്ട് പര്ിെയും ശനടുന്നു. 
 

ML010203:ശകര്ളസുംസ്കാര്ും 
90 Hours:  Credits- 4 

 
CO1. ശകര്ളത്തിടെ സാുംസ്കാര്ിക െര്ിത്രടത്ത അത്തുകാലടത്ത ഭാഷയുും സാഹിത്യവമായി 
 ശെർത്തുടവച്ച് പഠിക്കുന്നു. 
CO2. ശകര്ളത്തിടെ സാമൂഹികവും സാുംസ്കാര്ികവമായ നവവിധയടത്തക്കുറിച്ച് അറിവ് ശനടുന്നു. 
CO3. സാമൂഹിക ഉന്നമനും ലക്ഷയമാക്കി ഓശര്ാ കാലത്തമുണ്ടായ പ്രസ്ഥാനങ്ങടള ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
 

ML010204 മലയാളശനാവൽ  
90 Hours:  Credits- 4 

 
CO1  മലയാളശനാവലിടെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയുും ശകര്ളത്തിടെ ആധുനികീകര്ണ പ്രക്രിയകശളാടു 
  ന്ധടപ്പട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നു. 



 

 

CO2.  പ്രശമയസേീകര്ണത്തിലുും കഥാപാത്ര നിർമ്മിത്ിയിലുും ആഖയാനത്തിലുും സേീകര്ിച്ചിട്ടുള്ള 
 സമീപനശഭദങ്ങൾ ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
CO3.  സ്ത്രീ-ദളിത്്- പര്ിസ്ഥിത്ി പര്ിശപ്രക്ഷയങ്ങൾ പഠനവിശധയമാക്കുന്നു. 
 

ML010205 ഭാര്ത്ീയ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ  
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. പൗര്സ്ത്യകാവയമീമാുംസയുടെ അെിസ്ഥാനത്ത്േങ്ങൾ പര്ിെയിക്കുക 
CO2. സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപര്വും ര്സാസോദനപര്വമായ കഴിവകൾ ശനടുന്നു. 
CO3. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തപഠനത്തിടെ അന്തർനവജ്ഞാനിക സേഭാവും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
 
SEMESTER 3 : Courses and Credits 

ML010301 ആധുനിക മലയാളകവിത്- ര്ണ്ടാുംഘട്ടും 
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. ആധുനിക-ആധുനികാനന്തര് കവിത്കളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭാവകത്േവയത്ിയാനങ്ങൾ. 
CO2. മിത്ത്,  ിും ും, ശിഥില ിും ും ശപാലുള്ള സശേത്ങ്ങൾ പര്ിശീലിക്കുന്നു. 
CO3. ഗദയാത്മകവിത്യിൽ നനപുണി ശനടുന്നു. 

 
ML010302 മലയാളഭാഷാവയാകര്ണും 

90 Hours:  Credits- 4 
CO1. മലയാളഭാഷാവയാകര്ണസിദ്ധാന്തങ്ങളുും സമീപനങ്ങളുും മനസിലാക്കുന്നു. 
CO2. വയാകര്ണ സേല്പനങ്ങടള വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്താൻ പ്രാപ്തി ശനടുന്നു. 
CO3. വയാകര്ണപര്മായ പുതുസമീപനങ്ങൾ പര്ിെയടപ്പടുന്നു 
 

ML010303 മലയാളനിരൂപണും 
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. മലയാളനിരൂപണത്തിടെ രൂപവത്്ക്കര്ണവും െര്ിത്രവും സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
CO2. സാഹിത്യത്ത്േെിന്തകളുും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രദർശനങ്ങളുും പര്ിെയടപ്പടുന്നു 
CO3. പ്രാശയാഗികനിരൂപണത്തിൽ ശശഷിയുള്ളവര്ാകുന്നു. 
 

ML010304 ദൃശയകലാസാഹിത്യും 
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. ശകര്ള സാുംസ്കാര്ികത്തിടെയുും പാര്മ്പ്യര്യത്തിടെയുുംപ്രത്ിനിധാനങ്ങളായ ഈ 
CO2. കലാരൂപങ്ങടളയുും അവയുടെ സാഹിത്യപാെങ്ങടളയുും വിശകലനും ടെയ്യുന്നു. 
CO3. അനുഷ്ടാനവും അനുഷ്ഠാശനത്ര്വമായ ദൃശയകലാരൂപങ്ങടളക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശനടുന്നു. 
 ശകര്ളീയത്ാളങ്ങൾ,ടൊൽവെിവകൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുന്നു 
 

ML010305 പാശ്ചാത്യസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ 
90 Hours:  Credits- 4 

CO1. മലയാളസാഹിത്യത്തിടെ ആധുനികവികാസെര്ിത്രടത്ത ഭാര്ത്ീയസാഹിത്യ  
 ദർശനങ്ങൾടക്കാപ്പും മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
CO2. സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ െര്ിത്രസന്ദർഭങ്ങൾ അവടയ രൂപടപ്പടുത്തിയ   
 െിന്താപര്ിസര്ങ്ങളുും അവയുടെ പ്രധാനപര്ികല്പനകളുും വിശകലനും ടെയ്യുന്നു. 
CO3. മലയാളസാഹിത്യത്തിടല ആധുനികത്യുടെ രൂപടപ്പെലിൽ പാശ്ചാത്യ കലാെിന്തയ്ക്കുള്ള സോധീനും 
 വയക്തമാകുന്നു. 
 
 



 

 

SEMESTER 4 : Courses and Credits 
ML010402  നാെകവും സിനിമയുും 

90 Hours:  Credits-  3 
CO1.  നാെകും, സിനിമ എന്നിവ പര്ിെയടപ്പടുന്നു. 
CO2. ആവിഷ്കാര് സശേത്ങ്ങളിലുും പ്രശമയസേീകാര്യത്യിലുും അവയുടെ പര്ിവർത്തനങ്ങളുും 
 പഠനവിശധയമാക്കുന്നു. 
CO3. വയത്യസ്ത്കലാരൂപങ്ങളുടെ െര്ിത്രും, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രും, ര്ാഷ്ട്രീയും എന്നിവ  
 പഠനവിശധയമാക്കുന്നു.  
 

ML010402 സാഹിത്യെര്ിത്രവിജ്ഞാനീയവും ഗശവഷണത്തിടെ ര്ീത്ിശാസ്ത്രവും 
90 Hours:  Credits-  3 

CO1. സാഹിത്യെര്ിത്രങ്ങടള വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്താൻ നനപുണി ശനടുന്നു. 
CO2. കാലും, ശദശും, ലിുംഗും ഇവയ്ക്ക് സാഹിത്യെര്ിത്രത്തിലുള്ള ഇെും കടണ്ടത്തുന്നു. 
CO3. ഗശവഷണത്തിടെ ര്ീത്ിശാസ്ത്രും മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
 

ML010403 ദലിത്്-സ്ത്രീ-പര്ിസ്ഥിത്ി സാഹിത്യവിൊര്ും 
90 Hours:  Credits-  3 

CO1. സാഹിത്യവിശകലനത്തിൽ ദളിത്്-സ്ത്രീ-പര്ിസ്ഥിത്ി പര്ിശപ്രക്ഷങ്ങടളയുും അവയുടെ 
 രൂപടപ്പെലിടനയുും മനസ്സിലാക്കുന്നു. 
CO2. പ്രാന്തവത്്കര്ിക്കടപ്പട്ട സേര്ും സൃഷ്ടിച്ച നവവിധയത്തിടെ പശ്ചാത്തലും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
CO3. മുഖയാധാര്ാ സാഹിത്യത്തിടെ പുനർപാര്ായണും ദളിത്്-സ്ത്രീ-പര്ിസ്ഥിത്ിസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ 
 പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധയമാക്കുന്നു.  
 

 
ML010402 ഗദയസാഹിത്യമാതൃകകൾ 

90 Hours:  Credits-  3 
CO1. മലയാള ഗദയസാഹിത്യത്തിടല വയത്യസ്ത് മാതൃകകടളക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശനടുന്നു. 
CO2. ഭാഷയുടെ വയത്യസ്ത്വിനിമയസാധയത്കളുും അവയുടെ സൗന്ദര്യത്ലവും ത്ിര്ിച്ചറിയുന്നു. 
CO3. ഗദയസാഹിത്യമാതൃകകടള സമൂഹത്തിടെ സാുംസ്കാര്ിക പ്രത്ിനിധാനടമന്ന നിലയിൽ 
 വിശകലനും ടെയ്യാനുള്ള നനപുണി ശനടുന്നു. 
 


