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Course Outcomes 

1.1. ಸಾಹಿತ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ವೇಶ [ಕಲೆಯನ್ನು  ಕುರಿತು ಅರಿವು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ, ಐರೀಪ್ಯ  ಕಲೆ ವಿಶವ  

ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ  ಕಲೆ - ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಅರಿವು.] 

1.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಮನ್ನಷ್ಯ  ಮತುು  ಪ್ರ ಕೃತಯ ಅರಿವು.] 

1.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಮತುು  ಆಧುನಿಕತೆಯ ತಳುವಳಿಕೆ.] 

1.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಲಿಂಗರಾಜಕಾರಣದ ಕುರಿತ್ ಅಧ್ಯ ಯನ.] 

1.3. ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತುು  ಬಳಕೆ. [ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಕುರಿತು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಅಿಂಶ.] 

1.3. ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತುು  ಬಳಕೆ. [ಭಾಷಾ ರಚನೆ] 

1.3. ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತುು  ಬಳಕೆ. [ಧ್ವ ನಿಯ ನಿಯಮಗಳು.] 

1.3. ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತುು  ಬಳಕೆ. [ಪ್ದ, ವಾಕಯ  ಮತುು  ಪ್ದಕೀಶಗಳ ಕುರಿತು.] 

1.3. ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತುು  ಬಳಕೆ. [ಭಾಷಾ ಕಲಕೆಯ ಅರಿವು.] 

1.3. ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತುು  ಬಳಕೆ. [ಒಳನ್ನಡಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ] 

1.3. ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತುು  ಬಳಕೆ. [ಭಾಷಾ ಬದಲ್ಲವಣೆ, ಭಾಷಾ ಸಂಪ್ಕ೯, ಭಾಷೆ ಮತುು  

ಸಂಸ್ಕ ೃತಯ ಅರಿವು.] 

1.4. ಅನ್ನವಾದ [ಅನ್ನವಾದದಿಂದ ಇಿಂದು ಎಲ್ಲಾ  ರಿೀತಯ ಅರಿವಿನ, ಉದ್ಯ ೀಗದ ಕುರಿತ್ ತಳುವಳಿಕೆ.] 

1.5. ಮಾಧ್ಯ ಮ ಬರವಣಿಗ್ಗ ಅಧ್ಯ ಯನ(ಮುದರ ಣ) [ಮುದರ ಣ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮತುು  ದೃಶಯ  ಮಾಧ್ಯ ಮದ ಎಲ್ಲಾ  

ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳ ಅರಿವು.] 

 

 



 
 

 

Course Outcomes 

2.1. ಸಂಸ್ಕ ೃತ ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ವೇಶ [ಸಂಸ್ಕ ೃತ ಕುರಿತ್ ಪ್ರಿಚಯ ಹಾಗೂ ವಿವರ, ವಿಶ್ಾ ೀಷ್ಣೆಯ ಒಟ್ಟು  

ಅರಿವು.] 

2.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಕಾಲ ಚರಿತ್ರ  ಮತುು  ಸಾವನ್ನು  ಕುರಿತು.] 

2.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಧ್ಮ೯, ಜಾತ ಮತುು  ಹಿಿಂಸೆಯ ಬಗೆ್ಗ  ತಳಿವು.] 

2.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಸ್ವ ರೂಪ್ - ವಯ ಕ್ತು  ಮತುು  ಸ್ಮಾಜ.] 

2.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಸ್ವ ರೂಪ್.] 

2.3. ಕನು ಡ ನಿರೂಪ್ಣೆಗಳ ಓದನ ಬಗ್ಗಗಳು [ನಿರೂಪ್ಣೆಯ ಕುರಿತ್ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯ ಯನದಿಂದ 

ನಿರೂಪ್ಣಾ ಕೌಶಲಯ ದ ಅರಿವು.] 

2,4. ಅನ್ನವಾಧ್(ಬಿ) [ಧಾಮಿ೯ಕ ಗರ ಿಂಥ, ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃತಗಳ ಅನ್ನವಾದ ಮತುು  ಅದರ ಪ್ರ ಯೀಜನ.] 

 

 

 

Course Outcomes 

3.1. ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರ ವೇಶ [ಎರಡು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕ ೃತಗಳ ಪ್ರಿಚಯವಾಗುವುದರಿಂದಗ್ಗ ಅರಿವು 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ.] 

3.2. ಸೃಜನಶೀಲತೆ [ವಿವಿಧ್ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದಿಂದ ವಿದ್ಯಯ ಥಿ೯ಗಳಲಾ  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಜಾಾ ನ 

ಬೆಳೆಯುತ್ು ದೆ.] 

3.3. ಕನು ಡ ಕಾವಯ  ಮಿೀಮಾಿಂಸೆಯ ಅಧ್ಯ ಯನ ಕನು ಡ ಕಾವಯ  ಮಿೀಮಾಿಂಸೆ. [ಅಧ್ಯ ಯನದಿಂದ ಕನು ಡ 

ಕಾವಯ ದ ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕನು ಡ ಕಾವಯ ದ ಸಾರವನ್ನು  ಗರ ಹಿಸುವ ಶಕ್ತು  ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತ್ು ದೆ.] 

3.4. ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಬರವಣಿಗ್ಗಯ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಬರವಣಿಗ್ಗಯ ಅಧ್ಯ ಯನದಿಂದ 

ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ಶಸುು , ಕರ ಮ ಇವುಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡುವುದರ ಜೊತೆಗ್ಗ ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಕೆಷ ೀತ್ರ ದಲಾ  ಆಸ್ಕ್ತು  

ಉಿಂಟಾಗುತ್ು ದೆ.] 

3.5. ಕನು ಡ ಬರವಣಿಗ್ಗಯ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಕನು ಡ ಬರವಣಿಗ್ಗಯ ಅಧ್ಯ ಯನದಿಂದ ಕನು ಡ ಭಾಷಾ ಜಾಾ ನ 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗುವುದರಿಂದಗ್ಗ ಆತ್ಮ  ವಿಶ್ವವ ಸ್ದ್ಿಂದಗ್ಗ ಸ್ಪ ಧಾ೯ತ್ಮ ಕ ಪ್ರಿೀಕೆಷ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ಲು 

ಸ್ಹಾಯವಾಗುತ್ು ದೆ.] 

 



 
 

 

Course Outcomes 

4.1. ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆರ ಗಳ ರಚನೆ ಮತುು  ಸಾಿಂಸ್ಕ ೃತಕ ರಾಜಕಾರಣ [೪.೧. ಒಿಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು  

ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಚರಿತೆರ  ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . ಎರಡು ಸಾವಿರ ವಷ್೯ಗಳ ಇತಹಾಸ್ ಇರುವ ಕನು ಡ 

ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ್ ಲೇಖ್ಕರು ರಚಿಸಿರುವ ಕನು ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಚರಿತೆರ ಯ ತೌಲನಿಕ ಅದಯ ಯನ 

ಮಾಡಲ್ಲಗುವುದು.] 

4.2. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ [ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನದಿಂದ ಸಾಹಿತಗಳ ಅನನಯ ತೆಯ 

ಸ್ವ ರೂಪ್ದ ಅರಿವು ಉಿಂಟಾಗುತ್ು ದೆ ಅಲಾ ದೆ ಕೆಲವು ಕೃತಗಳ ಸಾಿಂಸ್ಕ ೃತಕ ಅಧ್ಯ ಯನ ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ.] 

4.3. ಜಾಗತಕ ವಿಮಶ್ವ೯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳ ಜೊತೆ ಕನು ಡ ವಿಮಶೇ೯ಯ. [ಅನ್ನಸಂಧಾನದ ರೂಪ್ಗಳ 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪ್ರಶ್ವಾ ತ್ಯ  ವಿಮಶ್ವ೯ ಚಿಿಂತ್ನೆ ಮತುು  ದೇಸಿೀಯ ವಿಮಶ್ವ೯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳ ತಾತವ ಕ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಮತುು  ವಿಮಶ್ವ೯ ಪಂಥದ ಬೆಳವಣಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ವಾ ತ್ಯ  ಸಿದ್ಯಧ ಿಂತ್ಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ು ದೆ.] 

4.4. ಹಳೆಗನು ಡ - ಶ್ವಸ್ನ - ಓದು [ಕನಾ೯ಟಕದ ಶ್ವಸ್ನಗಳ ಮಹತ್ವ  ಹಾಗೂ ಶ್ವಸ್ನ ಶ್ವಸ್ು ರ ದ ಐತಹಾಸಿಕ 

ಮಹತ್ವ  ಮತುು  ವತ್೯ಮಾನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಗತ್ಯ ತೆ. ಲಪಿ ಶ್ವಸ್ು ರ  ಮತುು  ಶ್ವಸ್ನಗಳ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ 

ಕುರಿತಂತೆ ಶ್ವಸಿು ರ ೀಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ು ದೆ.] 

4.5. ಸಂಪ್ರ ಬಂಧ್ ರಚನೆ [ವಿದ್ಯಯ ಥಿ೯ಗಳಿಗ್ಗ ಸಾು ತ್ಕೀತ್ು ರ ಉನು ತ್ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳಿಗ್ಗ ಪ್ರರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ 

ನೆರವಾಗಲು ಮತುು  ವಿಷ್ಯ ಆಧಾರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕಿಂದರ ತ್ ಆವರಣದ್ಳಗ್ಗ ಗರಿಷ್ಠ  ನೂರಿಪ್ಪ ತುು  ಪುಟಗಳ 

ಸಂಪ್ರ ಬಂಧ್ ರಚನೆ ಅಹ೯ ಮಾಗ೯ದಶ೯ಕರಿಂದಗ್ಗ.] 

 


