
 

 

B A Malayalam  Programme 
Programme outcomes (PO's) 

 
PO 1. ഭാഷയും സാഹിത്യവും സവിശേഷ പ്രാധാന്യശതാടെ പഠിക്കുന്നത്ിന്് സാധിക്കുന്നു. 
PO 2. സർഗ്ഗാത്മകശേഷിശേയും ആസവാദന്ശേഷിശേയും ശപാഷിപ്പിക്കുന്നു 
PO 3. ജീവിത്ദർേന്വും മൂല്യശ ാധവും സവരൂപിക്കുന്നു. 
PO 4. മല്ോളതിടെ വർതമാന്കാല് അവസ്ഥകടളക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശന്ടുന്നു. 
PO 5. മാതൃഭാഷടേക്കുറിച്ച് ആത്മാഭിമാന്ും വിദയാർത്ഥികളിൽ ഉളവാക്കുന്നു. 
 
 
 

Programme Specific outcomes (PSO’S) 
 

PSO1. രചന്ാശേഷിടേ ശപാഷിപ്പിക്കുന്നു 
PSO2. സർഗ്ഗാത്മകത്ടേ ശപാഷിപ്പിക്കുന്നു. 
PSO3. ദൃേയകല്കടളക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശന്ടുന്നു 
PSO4. സാഹിത്യപഠന്തിടെ രീത്ിോസ്ത്രും രൂപടപ്പടുത്തുന്നു. 
PSO5. കവിത്ാസവാദന്പാെവും വളർത്തുന്നു 
PSO6. കവിത്േിടല് ഭാവകത്വപരിണാമും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
PSO7. മല്ോളഭാഷയടെ വിവർതന് സാധയത്കൾ ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 
PSO8. ന്ാട്ടുശ ാധയങ്ങടള ടപാരുൾ ത്ിരിച്ച് വിേകല്ന്ും ടചയ്യാൻ പ്രാപ്തി ശന്ടുന്നു. 
PSO9. ശകരളീേ സമൂഹതിടെ സാുംസ്കാരിക പശ്ചാതല്ടതക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശന്ടുന്നു. 
PSO10. അനുഭവും, കർത്തൃത്വും, സർഗ്ഗാത്മകത് എന്നിവ കവിത്േിൽ കെന്നുവരുന്നടത്ങ്ങടന്ടേന്ന് 
മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
PSO11. മല്ോളഭാഷയടെ രൂപടപ്പെല്ിൽ പൗരസ്ത്യകാവയസുംസർഗ്ഗടത ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 
PSO12. മല്ോളഭാഷേിടല് ഗദയമാതൃകകടള വിേകല്ന് വിശധേമാക്കുന്നു. 
PSO13. പത്രപ്രവർതന് ത്ത്വങ്ങടളക്കുറിച്ച് ധാരണയണ്ടാക്കുന്നു. 
PSO14. സ്ത്രീ എഴുതിടെ രാഷ്ട്രീേും ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 

 

 
B A Malayalam  Programme 
Course outcomes (CO's) 

 
Core Course 1  Code: ML1CRT01 

നവീനകവിത 
4 hrs per week, Credits- 4 

CO1. കവിതാഭിരുചി വളർത്തുന്നു. 
CO2. മല്ോളകവിത്േിടല് ഭാവകത്വപരിണമങ്ങൾ ആധുന്ികവും ഉതരാധുന്ികവമാേ കവിത്ാപരിസരത് 
 മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. പ്രശമേതിലും കാവയഭാഷേിലമുണ്ടാേ വയത്ിോന്ങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 

 



 

 

Core Course 2  Code: ML2CRT02 
മലയാളകവിത എഴുത്തച്ഛൻ മുതൽ കവിത്രയം വരെ 

4 hrs per week, Credits- 4 
CO1.മധയകാല്ും മുത്ൽ കവിത്രേും വടരയള്ള കവിത്ാസാഹിത്യപഠന്തിന്്  
CO2.കാവയഭാഷയടെ രൂപടപ്പെൽ ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 
CO3.വയത്യസ്ത് കാവയപ്രസ്ഥാന്ടതക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശന്ടുന്നു. 

Core Course 3 Code: ML3CRT03 
ശകരളസുംസ്കാരും പൂർവ്വഘട്ടും  
5 hrs per week, Credits- 4 

CO1. സമൂഹവും സാഹിത്യവും ത്മ്മിലള്ള  ന്ധും ത്ിരിച്ചറിയന്നു.  
CO2. സാഹിത്യപഠന്ും സാുംസ്കാരിക പരിസരത്തു ന്ിന്നുും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു.  
CO3. കകെളീയ സമൂഹത്തിരെ രൂപീകെണവം പെിണാമവം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

Core Course 4 Code: ML4CRT04 

കകെള സംസ്കാെം ഉത്തെഘട്ടം 
5 hrs per week, Credits- 4 

 
CO1. അധിനികവശവം ആധുനീകെണവം കകെളത്തിരെ സാംസ്കാെിക പെിസെത്തിൽ തിെിച്ചറിയുന്നു. 
CO2. ജാത്ിവിരുദ്ധ പ്രശഷാഭങ്ങടളക്കുറിച്ച് അറിവണ്ടാക്കുക. 
CO3. ആധുന്ികഗദയും, ോസ്ത്രും തുെങ്ങിേവയടെ വളർച്ച മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 

Core Course 5 Code: ML5CRT05 

പരിസ്ഥിത്ി വിജ്ഞാന്വും മനുഷയാവകാേപഠന്വും 
4 hrs per week, Credits- 4 

CO1. പെിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിരെയും പഠനത്തിരെയും സാധയത ക ാധയരെടുന്നു. 
CO2. മല്ിന്ീകരണ പ്രേ്ന്ങ്ങളും ന്ിർമ്മാർജ്ജന് പദ്ധത്ികളും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. മനുഷയാവകാേ പഠന്പദ്ധത്ിയടെ പ്രാധാന്യും ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 

Core Course 6  Code: ML5CRT05 

സാഹിത്യമീമാുംസ  
6 hrs per week, Credits- 4 

CO1. ഭാെതീയവം ഭാെതീകയതെവമായ സൗന്ദെയദർശനങ്ങരളക്കുറിച്ച് അറിവ് കനടുന്നു. 
CO2. സൗന്ദരയോസ്ത്രതിന്് സാഹിത്യപഠന്ശമഖല്േിടല് പ്രാധാന്യും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. സസദ്ധാന്തിക വയവഹാരങ്ങളടെ പ്രാധാന്യും ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 

Core Course 7  Code: ML5CRT02 

ടചറുകഥ ശന്ാവൽ 
6 hrs per week, Credits- 4 

CO1. ഗദയസാഹിതയത്തിരെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാെണമായ നിെവധി ജനുസ്സുകളിൽ രചറുകഥയുരെയും കനാവലിരെയും 
 പങ്ക് തിെിച്ചറിയുന്നു. 
CO2. ചരിത്രവും സാുംസ്കാരികവമാേ മാറ്റങ്ങൾ മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. ആധുന്ികാന്ന്തര സാഹിത്യസമീപന്ങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 

Core Course 8  Code: ML5CRT08 

ഭാഷാോസ്ത്രും 
4 hrs per week, Credits- 4 

CO1. ഭാഷടേപ്പറ്റി ോസ്ത്രീേമാേി മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO2. ഭാഷ കൃത്യമാേി ഉച്ചരിക്കുവാൻ പഠിക്കുന്നു. 



 

 

CO3. വാകയാർത്ഥവിേകല്ന്തിനുമുപരിോേി വയവഹാരാപഗ്രഥന് ശേഷി സകവരിക്കുന്നു. 
Core Course 9  Code: ML6CRT09 

കകെളീയ ദൃശയകല 
5 hrs per week, Credits- 4 

CO1. ന്ാട്ടരങ്ങും ന്ാെൻകല്ാരൂപങ്ങളും ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 
CO2. സുംഗീത്ും, അരങ്ങ് തുെങ്ങിേ  ഘെകങ്ങടളക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശന്ടുന്നു. 
CO3. അനുഷ്ഠാന്ടമന്ന ത്ല്തിലും അല്ലാതതുമാേ ദൃേയകല്കളടെ പ്രാധാന്യും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
 
 

Core Course 10  Code: ML6CRT10 

പ്രാചീന് സാഹിത്യും  
5 hrs per week, Credits- 4 

CO1. മലയാളഭാഷയുരെ വളർച്ചയും വികാസവം വിലയിരുത്തുന്നു. 
CO2. ഭാഷ സമൂഹതിടെ സാുംസ്കാരിക പ്രത്ിന്ിധാന്ടമന്ന ന്ില്േിൽ മന്സ്സില്ാക്കൽ 
CO3. പ്രാചീന് സാഹിത്യതിൽ ഉപരിപഠന്തിനു ഗശവഷണതിനുും ത്ാല്പരയും ജന്ിപ്പിക്കുന്നു. 

Core Course 11 Code: ML6CRT11 

ഗദയസാഹിത്യും ന്ിരൂപണും 
5 hrs per week, Credits- 4 

CO1. ഗദയസാഹിത്യതിടെ വയത്യസ്ത്മാേ ആവിഷ്കാരരീത്ികളിൽ സാമാന്യജ്ഞാന്ും ശന്ടുക. 
CO2. മല്ോള വിമർേന്തിടല് സവാധീന്ത്കടള ത്ാരത്മയും ടചയ്യുക. 
CO3. സാഹിത്യവിമർേന്തിൽ പ്രശോഗപരമാേ സന്പുണി സകവരിക്കുക. 

Core Course 12  Code: ML6CRT12 

വയാകരണും, ഭാഷാചരിത്രും 
5 hrs per week, Credits- 4 

CO1. മല്ോള വയാകരണതിടല് അെിസ്ഥാന് സങ്കല്പങ്ങൾ മന്സ്സില്ാക്കുന്നു 
CO2. സാഹിത്യപഠന്തിൽ വയാകരണപഠന്തിനുള്ള പ്രാധാന്യടതക്കുറിച്ച് അവശ ാധും ശന്ടുന്നു. 
CO3. വയാകരണരൂപങ്ങളടെ പ്രശോഗതിലണ്ടാകുന്ന പരിണാമും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 

Core Elective 1 Code: ML6CBT01 

മല്ോളതിടല് സ്ത്രീരചന്കൾ 
5 hrs per week, Credits- 4 

 
CO1. സ്ത്രീ സമത്വടതക്കുറിച്ചും തുല്യന്ീത്ിടേക്കുറിച്ചമുള്ള അവശ ാധും രൂപടപ്പടുന്നു. 
CO2. സ്ത്രീസർഗ്ഗാത്മകത് ശന്രിടുന്ന ടവല്ലുവിളികളും പ്രത്ിസന്ധികളും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. ഉെടല്ഴുതിടന്ക്കുറിച്ച് ത്ിരിച്ചറിവണ്ടാക്കുന്നു. 

Complementary Course 1  Code: ML1CMT01 

മല്ോളപഠന്തിടെ രീത്ിോസ്ത്രും 
4 hrs per week, Credits-3 

CO1. മല്ോളഭാഷാ പഠന്തിടെയും സാഹിത്യപഠന്തിടെയും രീത്ിോസ്ത്രും സാമാന്യമാേി 
പരിചേടപ്പടുന്നു. 
CO2. കാല്ും പ്രസ്ഥാന്ും, സങ്കല്പന്ും എന്നിവയടെ സവാധീന്ും സാഹിത്യതിൽ കെന്നുവരുന്നത്് വിേകല്ന്ും 
ടചയ്യുന്നു. 
CO3. ഡിജിറ്റൽ യഗതിടല് ഭാഷയടെ സാധയത്കൾ ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 
 



 

 

Complementary Course 2 Code: ML1CMT02 

   ന്ാെകവും സിന്ിമയും    
4 hrs per week, Credits-3 

CO1. രുംഗഭാഷശേയും ചല്ച്ചിത്രടതയും ശവറിട്ട് മന്സ്സില്ാക്കുന്നു 
CO2. അരങ്ങ്, രുംഗപാഠും മുത്ല്ാേവ പരിചേടപ്പടുന്നു. 
CO3. സിന്ിമ, ദൃേയപാഠും ചല്ച്ചിത്ര ഭാഷ തുെങ്ങിേവ മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO4. സിന്ിമയ്ക്ക് ന്ാെകതിൽ ന്ിന്നുള്ള വയത്ിരിക്ത സവിശേഷത്കൾ ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 
 
 
 

Complementary Course 3  Code: ML2CMT03 

ആധുന്ികശല്ാകകവിത്  
4 hrs per week, Credits-3 

CO1. വിവിധൊജയങ്ങളിരല ഭാഷ സംസ്കാെം സൗന്ദെയശാസ്ത്രം എന്നിവയുരെ വവവിധയരത്ത തിെിച്ചറിയുന്നു. 
CO2. പാശ്ചാതയരകാകളാണിയൽ ശക്തികളുരെ കെന്നുവെവ് സൃഷ്ടിച്ച സാംസ്കാെികവം സൗന്ദെയശാസ്ത്രവമായ 
ചലനങ്ങൾ വിശകലനം രചയ്യുന്നു. 
CO3. മലയാളഭാഷയിരല വിവർത്തന കശഷിരയ തിെിച്ചറിയുന്നു. 

 
Complementary Course 4  Code: ML2CMT03 

ശ ാക്ശല്ാർ വിജ്ഞാന്ും 
4 hrs per week, Credits-4 

CO1. പ്രാകദശിക ചെിത്രപഠനരത്ത വിശകലനം രചയ്യുന്നു 
CO2. വകെണയ/കീഴാള ക ാധയങ്ങരള വിനിർമ്മിതിക്കു വികധയമാക്കുന്നു. 
CO3. വാരമാഴി ചെിത്രപഠനത്തിരെ സാധയതകൾ തിെിച്ചറിയുന്നു 

Complementary Course 5  Code: ML3CMT05 

ഒരു എഴുത്തുകാരൻ/എഴുത്തുകാരി-മാധവിക്കുട്ടി  
4 hrs per week, Credits-3 

CO1. സാഹിത്യകാരിടേ അവരുടെ കൃത്ികടള മുൻന്ിർതി മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO2. ആഖയാന്രീത്ികൾ, അനുഭവ കർതൃത്വതിടെ ഭിന്നവഴികൾ തുെങ്ങിേവ  
മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. സവത്വാവിഷ്കാരപരമാേ പ്രശത്യകത്കൾ മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 

Complementary Course  6 Code: ML2CMT03 
 സംസ്കൃതം 

PoetryRhetorics& Basics 6 hrs per week, Credits-4 
CO1. മല്ോളഭാഷേിലും സാഹിത്യതിലും സുംസ്കൃത്സാഹിത്യതിനുള്ള സവാധീന്ും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO2. സുംസ്കൃത്സാഹിത്യതിടല് മഹാകവികടളയും അവരുടെ കൃത്ികടളയും പരിചേടപ്പടുന്നു. 
CO3. സുംസ്കൃത്തിടെ അെിസ്ഥാന് ത്ത്വങ്ങൾ പരിചേടപ്പടുന്നു. 
 

Complementary Course 7  Code: ML4CMT06 

ആധുന്ിക മല്ോളഭാഷ  
4 hrs per week, Credits-3 

CO1. മലയാളഭാഷ ആധുനികഭാഷയായി പെിണമിച്ചതിരെ വഴികൾ  വയക്തമാക്കുന്നു. 
CO2. ഭാഷയുരെ സമകാലിക വളർച്ച പഠിക്കുന്നു. 



 

 

CO3. വസ ർ യുഗത്തിൽ ഭാഷയുരെ സാധയകൾ തിെിച്ചറിയുന്നു. 
 

Complementary Course 8  Code: SSC3CMT02 

 സംസ്കൃതം Prose Vrutha, Alankara,theories of Poetics and grammar 
6 hrs per week, Credits-4 

CO1.സംസ്കൃതസാഹിതയത്തിരല വൃത്തം, അലങ്കാെം, ഗദയം മുതലായവ പെിചയരെടുന്നു. 
CO2. സാഹിതയസകങ്കതങ്ങൾക്ക് കാവയത്തിലുള്ള പ്രാധാനയം മനസിലാക്കുന്നു. 
CO3. സംസ്കൃതവയാകെണത്തിരെ അെിസ്ഥാന പഠനം സാധയമാവന്നു. 
 

Open Course 1 Code: ML5OPT01 
പത്രപ്രവർതന്ും  

4 hrs per week, Credits- 3 
CO1. മല്ോള പത്രപ്രവർതന് ചരിത്രടതക്കുറിച്ചള്ള അറിവ ശന്ടുന്നു.  
CO2. ദൃേയമാധയമരുംഗടത പുതൻ പ്രവണത്കടള പരിചേടപ്പടുക. 
CO3. രചന്ാപരിേീല്ന്ും ശന്ടുന്നു. 

Common Course 1  Code: ML1CCT01 

കഥാസാഹിതയം 
4 hrs per week, Creditis- 4 

CO1. സാമാന്യമാേ സാഹിത്യപരിചേവും വാേന്ാഭിരുചിയും വളർതിടേടുക്കുന്നു. 
CO2. മല്ോള ടചറുകഥേിടല് ഭാവകത്വവയത്ിോന്ങ്ങൾ മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. കാല്ഘട്ടതിടെ  ടപാതുപ്രവണത്കടള ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 

Common Course 2  Code: ML2CCT02 
കവിത് 

4 hrs per week, Credits-4 
 
CO1. കാവയാസവാദന്ശേഷി വളർത്തുന്നു. 
CO2. പരിസ്ഥിത്ി, ദളിത്്, സ്ത്രീ, ന്ൂന്പഷാനുഭവങ്ങളടെ ആവിഷ്കരണതിടല്  ഹുസവര സവഭാവും 
മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO3. വിമർേന്ാത്മവാേന്യടെ പുതുപാഠങ്ങൾ മന്സില്ാക്കുന്നു. 

Common Course 3  Code: ML3CCT03 
ദൃേയകല്ാസാഹിത്യും 

5 hrs per week, Credits-4 
CO1.ദൃേയകല്ാ പാരമ്പരയടതക്കുറിച്ച് അറിവ് ശന്ടുന്നു 
CO2. സുംസ്കൃത് ന്ാെകങ്ങൾക്ക് മല്ോള ഭാഷേിലള്ള പ്രാധാന്യും വില്േിരുത്തുന്നു. 
CO3. സിന്ിമയടെ സാുംസ്കാരിക പ്രത്ിന്ിധാന്ങ്ങൾ ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 

Common Course 4  Code: ML4CCT04 
മല്ോള ഗദയരചന്കൾ 

5 hrs per week, Credits-4 
CO1.മല്ോള ഗദയതിടെ േക്തിയും സാധയത്യും മന്സ്സില്ാക്കുന്നു. 
CO2. എഴുത്തുകാരടന് രൂപടപ്പടുതിേ സാമൂഹിക സാഹചരയും ത്ിരിച്ചറിയന്നു. 
CO3. അനുഭവും, ആത്മകഥ എന്നീ ശമഖല്കടള കുറിച്ച് അവശ ാധും ശന്ടുന്നു 
 
 


