COURSE OUT COME (CO’s)
SEM-I

ML.1141. നനനവ ൽ ചരരതവവ പനഠവവ
CO.1 നനനവൽ എന സനഹരതതരപതരനന ഉതവവരകനസപരരണനമങനളകറരചച സനമനനതനവനബനധമണനകക

CO.2 മലയനളനനനവലരനന പരരവർതനഘടങനള പരരചയനപടതക
CO.3 സനമഹരകവവ ചരരതപരവമനയ പതരനരധനനനമന നരലയരൽ നനനവലരനന തരരരചറരയക
CO.4 നനനവൽ ആസസദരകനനവ അപഗഥരകനനവ വരമർശനനതകമനയര അതരനന വരലയരരതനനവ കഴരവണനകക
ML. 1131.1 നകരളസവസനരവ- ഭനഗവ-1

CO.1. മലയനളസനഹരതതവ നവരറപരചരട്ടുള്ള നകരളതരനന സനവസനരരകപശനതലവ

അറരയക

CO.2 ആദതകനല നകരളതരനല ഭനഷ,സനഹരതതവ,കലനരപങൾ എനരവനയ

അപഗഥരകനതരനച സഹനയകമനയ സനവസനരരക വവകണവ രപനപടതക

CO.3. സനവസനരരകതനരമ തരരരചറരയക, നദശവയനബനധവവ നപപരനബനധവവ

വളർതക, നരരപണനതകമനയ ചരന്ത രപനപടതക

SEM-II
ML. 1241- Core Course- നനടകവ ചരരതവ പനഠവ പനയനഗവ
CO. 1.നനടകകലനയ സമഗമനയര പരരചയനപടതക
CO.2 വരവരധ നനടകസങ്കല്പനങളവ സരദനന്തങളവ മനസരലനകക
CO. 3 വരവരധതരവ അരങ്ങുകനള അറരയക
CO.4 നകരളവയഅരങ്ങുകളനട ക്ളനസരകച-നനനടനടര പനരമരതങൾ അറരയക
CO.5 മലയനളനനടകസനഹരതതതരനനയവ അരങരനനയവ സമകനലപവണതകൾ മനസരലനകക

ML.1231.1- Complementary Course. II

-

നകരളസവസനരവ-ഭനഗവ 2

CO.1 അധരനരനവശനതയവ ആധനരകവകരണനതയവ നകരളതരനന സനവസനരരക പശനതലതരൽ മനസരലനകക
CO.2 സനമഹരക,സനമദനയരക പരരഷ്കരണപസനനങനളകറരചച അറരയക
CO.3. ആധനരകഗദതവ, ശനസവ തടങരയവയനട വളർച മനസരലനകക
SEM-III

ML.1341 –Core Course III - സനഹരതതസരദനന്തങ ൾ നപപരസതവവ പനശനതതവവ
CO.1.ഭനരതവയവവ പനശനതതവമനയ വതതതസകനവതചരന്തകൾ പഠരകക
CO.2. വരവരധ സനഹരതതപസനനങൾ, സനഹരതതരപങൾ, ചരന്തനവഴരകൾ എനരവ അറരയക
CO.3.ആസസനദനവവ അപഗഥനവവ തമരലുള്ള വതതതനസവ മനസരലനകക
CO.4. സനഹരതതകതരകനള സസദനന്തരകമനയര വരലയരരതനൻ പഠരകക

ML1321. Foundation Course ആധനരകസനനങ്കതരകവരദതയവമലയനളഭനഷനപഠനവവ

CO.2. മലയനളഭനഷനസനഹരതതപഠനതരൽ സനനങ്കതരകവരദതയനട സനദതതകൾ പനയനജനനപടതക
CO.3.സസബർസനഹരതതനത പരരചയനപടക
CO.1.വരവരസനനങ്കതരതവരദതയരലുവ മലയനളവ കവപപ്യൂടരങരലുവ സനമനനത പരരചയവ നനടക

ML.1331.2- Complementary Course -പരരസരതര :സരദനന്തവവ ആവരഷ്കനരവവ
CO.1 പരരസരതരദർശനവമനയര ബനനപട ആശയങൾ,തതസങൾ, പവണതകൾ,പതരഭനസങൾ എനരവ മനസരലനകക
CO.2 പരരസരതരദർശനതരനന ഭമരകയരൽ നരനനകനണച കലനസനഹരതതങനള അറരയകയവ വരലയരരതകയവ നചയക
CO. 3 പനരരസരതരകനവനബനധവ ഉണനകക
SEM IV
ML.1441 – Core Course -മലയനളകവരത പ ർവഘടവ
CO.1.പനചവന-മദത കനലഘടതരനല നകരളവയകനവതപസനനങൾ പരരചയനപടക
CO.2. കനവതഭനഷയനടയവ കനവതവവകണതരനനയവ പരരണനമവഴരകൾ മനസരലനകക
CO.3 പചവനകനവതസനങ്കതങൾ അറരയക

ML.1442 –Core Course -മലയനളസനഹരതതനരരപണവ
CO.1 മലയനളഭനഷയരനലസനഹരതതവരമർശനശനഖനയപറര സനമനനതനവനബനധമണനകക
CO.2 മലയനളതരനല പമഖ നരരപകനനനരയവ നരരപണതരനന പവണതകനളയവ അറരയക

CO.3 പശസനരരപകരനട നരരപണ മനതകകൾ പഠനവരനധയമനകക
Ml.1431–Complementary Course-ദലരനതഴുതച,നപനണ്ണെഴുതച സരദനന്തവവ ആവരഷ്കനരവവ

CO.1.ദലരതപഠനങളനട പശനതലതരൽ മലയനളതരനല ദലരതച സനഹരതതനത തരരരചറരയക
CO.2.മഖതധനരയ പറതള്ള സനവസനരരക ഇടങളനട ജനകവയവഴരകൾ നബനദതനപടക
CO.3 പരഷനധവശപരമനയ സനമഹരക നരർമരതരകളനട അന്തരവകതരൽ സവവനദപരമനയ വവകണങൾകവ സനഹരതതതരനമള്ള പസകര തരരരചതറരയക
CO.4. വവശ,വർഗ, മത,ജനതര,ലരവഗ പരമനയ പനരമരത വവകണങനള തരരരചറരയകയവ തരരതകയവ നചയച പതരനയനര മനനവരകതനയകറരച്ചുള്ള അവനബനധവ
ഉണനകക

SEM V
ML.1541 –Core Course- ഭനഷനശനസവ ഭനഷനചരരതവ
CO.1 വസ്തുനരഷ്ഠമനയ ഭനഷനപഠനതരലൂനട ഭനഷയനട അനന്തമനയ വരനരമയസനദതതകനള മനസരലനകക
CO.2.ഭനഷനശനസതരനന അടരസനന സങ്കല്പനങളവ നൂതനപവണതകളവ അറരയക
CO.3 മലയനളഭനഷയനട ഉതപതര വരകനസ പരരണനമങനളകറരചച ധനരണ നൽകക
CO.4 സനഹരതതചരരതവവ ഭനഷനചരരതവവ തമരലുള്ള ബനവവ വരനച്ഛേദവവ തരരരചതറരയക
Ml.1542 Core Course-VII –നചറുകഥനപഠനവ
CO.1.നചറുകഥനസനഹരതതതരനന ഉതവവരകനസങനളപറര അറരയക
CO.2 മലയനളനചറുകഥയനട പരരണനമഘടങൾ, പവണതകൾ ഇവ മനസരലനകക
CO.3.കനലതരനന സകസനനങളനട ചടലമനയ പതരനരധനനവ എന നരലയരൽ നചറുകഥനസനഹരതതതതതരനന രപഭനവങൾ തരരരചറരയക.
ML.1543 –Core Course- VIII-വരവ ർ തനവ സരദനന്തവവ പനയനഗവവ
CO.1. വരവർതനതരനന സസഭനവവ. വതതതസ സമവപനങൾ,സരദനന്തങൾ ,പശങൾ എനരവ മനസരലനകക
CO.2. വരവർതനകർമതരനന പനയനജനവവ ആധനരകകനലതച അതരനള്ള സനദതതകളവ പഠരകക
CO.3. സനഹരതതതരനന ആശയപരമനയ വരകനസതരനവ രപപരമനയ തരകവരനവ വരവർതനസനഹരതതവ നൽകന സവഭനവനകൾ തരരരചറരയക
ML. 1544 Core Course –IX- ജവവചരരതവ, ആതകഥ.സഞനരസനഹരതതവ
CO.1 .മലയനളസനഹരതതതരൽ ജവവചരരതവ, ആതകഥ, സഞനരസനഹരതതവ ,സമരണകൾ, ഓർമകറരപകൾ ,ഡയറരകറരപകൾ, ജവവരതനനഭവസനഹരതതവ
എനരവയള്ള സവരനശഷസനനവ മനസരലനകക

CO.2. വതകരചരരതതരനന പഠനതരലൂനട സനമഹരക രനഷവയ പരരനതനവസകനള വരശകലനവ നചയനൻ പഠരകക
CO.3.ആതനപഗഥനതരനവ ആതനവരഷ്കനരതരനവ പനപരനനടക
ML. 1545 –Core Course X -തരരകഥയവ സരനരമയവ
CO.1 കനലഘടതരനന കല എന നരലയരൽ ചലചരതനത പഠരകക
CO.2 സസനദശരയവ വരനദശരയമനയ ചലചരതങനളയവ ചലചരതകനരനനനരയവ പരരചയനപടക
CO.3 തരരകഥയനട പസകര, സവവരധനയകനന പനധനനതവ ,ലരഖരതഭനഷയനട ദൃശതഭനഷയരനലയള്ള മനറവ, സനഹരതതവവ സരനരമയവ തമരലുള്ള ബനവ
എനവകനരതങൾ മനസരലനകക

ML.1551.3 –Open Course -മലയനളപതപവ ർതനവ
Co.1.മലയനളപതപവർതന നമഖല ഭനഷയവ സനഹരതതതരനവ നൽകരയരട്ടുള്ള സവഭനവനകൾ മനസരലനകക
CO.2.പനനദശരക നഭദങൾകപറതച നകരളനത ഒരമരപരച്ചു നരർതനതരൽ പതമനദതമവ വഹരകന പങ്കച തരരരചറരയക
SEM-VI
ML.1641 –Core Course XI -മനദതമനലനകവ
CO.1 മനദതമങളനട അനന്ത സനദതതകൾ പരരചയനപടതക
CO.2 മനദതമങളനട വളർചയരലൂനട നടകന സനമഹരകമനറങൾ തരരരചറരയക
CO.3 വരവരസനനങ്കതരക വരദതയനട കനലതരനലയച പനപരനകക
ML.1642 –Core Course –XII- മലയനളവതനകരണവ
CO.3 ജവവൽഭനഷ എനനരലയരൽ മലയനളഭനഷയവ ഭനഷനനരയമങളവ മനറരനകനണരരരകനതരനന തരരരചറരയക
CO.1.മലയനളഭനഷയനട അടരസനന സസഭനവവ മനസരലനകര ഭനഷ നതറകടനനത എഴുതനൻ പനപരനകക
CO.2. വതനകരണപഠനതരലൂനട ബരരദപഠനവ കരതറതനകക
ML.1643 -Core Course –XIII -മലയനളകവരത ഉതരഘടവ
CO.1 ഇരപതനവ നൂറനണമതൽ ഇനനനളവ മലയനളകവരതയരലുണനയരട്ടുള്ള ഭനഷനപരവവ ഭനവകതസപരവമനയ പരരണനമവ മനസരലനകക
CO.2 സവനദശരകകവരതയനട സസനധവനവ മലയനളകവരതയരലുണനകരയ പരരവർതനങൾ തരരരചറരയക
ML.1644 – Core Course XIV -നനനടനടരവരജനനവയവ
CO.1.നകരളസവസ്കൃതരയവ പനരമരതവമനയര ബനനപട നനനടനടരവരജനനവയനതകറരചച അറരയക
CO.2. നനനടനടരവരജനനവയപഠന നമഖലയരനല ഏറവവ പതരയ ചരന്തകളവ സമവപനങളവ മനസരലനകക
CO.3 നനനടനടരവരജനനവയതരനന നസപനരതശനസപരവവ സനവസനരരകവമനയ ഘടകങനള നരരപണനതകമനയര വരലയരരതക
ML. 1651.3 –Elective Course -നകരളവയകലകൾ
CO.1 നകരളവയകലകളനട വരശനലനലനകനത പരരചയനപടതക
CO.2 കലനസസനദനതരലൂനട നകരളതരനന കലനചരരതവവ സവസനരവവ മനസരലനകക
CO.3 വനകവ വസ്തുവവ ശരവരവവ ഒനനചരന നകരളവയഭനവനയനട ഔനതതവ തരരരചതറരയക
ADDITIONAL LANGUAGE –MALAYALAM
SEM- I
ML.1111.1 -മലയനളകവരത

CO.1.മലയനളകവരതനയ സവബനരച സനമനനതജനനവ നൽകക
CO.2 .കനവതനഭരരചരയവ കനവതനസസനദനതനല്പരതവവ രപനപടതര
സവകനരരകകമത വളർതക

ML.1211.1 -ഗദതസനഹരതതവ
CO.1 .മലയനളഗദതസനഹരതതതരനല പധനന സനഹരതതരപങനള പരരചയനപടതക
CO.2 ഗദതസനഹരതതതരൽ രപനപടന രനഷവയവവ സനമഹരകവമനയ സമനന്തരനലനകനത തരരരചറരയനൻ പനപരനകക
ML.1311.1 .ദൃശതകലനസനഹരതതവ
Co.1. നകരളതരനല ദൃശതകലനസവസനരതരനന സമനതയവ സവവരദതവവ തരരരചറരയക
CO.2 നകരളവയദൃശതകലകൾ. സരനരമ ഇവയച ആധനരമനയ സനഹരതതപനഠങൾ പരരചയനപടക
ML. 1411.1-ആശയവരനരമയവ,സ ർ ഗനതകരചന ,ഭനഷനവനബനധവ
CO.1 ആശയവരനരമയനശഷര വർദരപരകക
CO.2 ഔനദതനഗരകവവ ഭരണപരവവ ശനസവയവവ മറമനയ കനരതങൾ മലയനളതരൽ അവതരരപരകനൻ കഴരവണനകക
CO. 3 ഭനഷയനട കതതത നരലനരർതനൻ പഠരകക
ADDITIONAL LANGUAGE –MALAYALAM For B.Com
SEM-I
ML.1111.2 - നനനവൽ.നനടകവ.സഞനരസനഹരതതവ,തരരകഥ
CO.1 ലളരതവവ ആകർഷകവമനയ സനഹരതതരപങളരലൂനട സനഹരതതനഭരരചര ഉണനകരനയടകക
CO.2 സനമഹരകപരരവർതനതരനന വഴരകൾ സനഹരതതതരൽ പകടമനകനതച തരരരചറരയക
SEM-II
ML.1211.1 കവരത,കഥ, ഉപനതനസവ,വരവ ർ തനവ
CO.1 .മലയനളതരനല പരയകവരതകളവ കഥകളവ പരരചയനപടക
CO.2 നല ഉപനതനസമനതകകൾ പഠരകകവഴര നല ഗദതരചനനരവതര സസനയതമനകക
CO.3 വരവർതനപകരയയരൽ പരരശവലനവ നനടക
ADDITIONAL LANGUAGE _MALAYALAM For Career- related Programs (EVSc)
SEM-I
ML. 1111.3- ഗദതസനഹരതതവ
CO.1 നനനവൽ, നചറുകഥ,ജവവചരരതവ, ആതകഥ,യനതനനഭവവ എനരങനന രസകരമനയ സനഹരതതശനഖകനള പരരചയനപടതര സനഹരതതനസസനദനനശഷര
വർദരപരകക

CO.2 നതറകടനനത ഭനഷ സകകനരതവ നചയനനവ ഗദതരചനയവ കടരകനള പരരശവലരപരകക.
CO.3 വരവർതനപരരശവലനവ നൽകക

ML.1211.3 ദൃശതകലനസനഹരതതവ

CO.1.നകരളതരനല ദൃശതകലനസവസനരതരനന സമനതയവ സവവരദതവവ തരരരചറരയക
CO.2.നകരളവയദൃശതകലകൾ. സരനരമ ഇവയച ആധനരമനയ സനഹരതതപനഠങൾ പരരചയനപടക

