
SNDT Women’s University, Mumbai-20 

P. G. Department of  Gujarati 

Name of Programme: Master of   Gujarati  
 

 

Program Outcomes 

 

1. Enriching linguistic skills 

2. Providing a detailed knowledge of Gujarati literature 

3. Introducing Indian literature through Gujarati language 

4. Introduce women's writing and its contribution to Gujarati and Indian 
literature 

5. Training them for Government and private jobs 

6. Enabling female students to lead a self-reliant lifestyle 

7. Training students for research work and make them aware about 

 Research skills 

Program Specific Outcomes 

 

1.In-depth study of literature and other closely related subjects to cultivate 

mastery of 2.the subject for students pursuing higher education 

2.Empower female students in terms of employment-oriented curriculum 

3.Expanding the horizons of literary knowledge by studying about author, 

literary form, 5.literary criticism, Indian literature, literary research and 
many more  

4.Build a relationship between the ever-changing contexts of human life 
and literature 

5.Teaching ethics, moral values and integrity to students leading to the 
betterment of society and also to increase the chances of employability 

6.Empower female students through research and internships 

 

 

 

Course Outcomes 
 

GUJARATI Semester-I 

Course 

Code 

Course Name Course Outcomes 



1 

102501 
મધ્યકાલીન સાહિત્ય 

અન ેકહૃિઓનો 

અભ્યાસ 

 

 ગુજરાિી મધ્યકાલીન કહિિાની ભહૂમકાન ેધ્યાનમાાં રાખી હનયિ કહૃિઓનો અભ્યાસ 

જાણીજ્ઞાન સમદૃ્ધ કર ે 

 કહૃિઓના અભ્યાસ દ્િારા ગુજરાિી મધ્યકાલીન કહિિાની સ્િરૂપગિ હિશષેિા, 

પરાંપરાન ેધ્યાનમાાં રાખી કહિઓના પ્રદાનની જાણકારી મળેિી શક ે. 

 મધ્યકાલીન સ્િરૂપનો અભ્યાસ િમે જ િનેા આધાર ેમધ્યકાલીન કહૃિઓનો અભ્યાસ 

કરી જ્ઞાનમાાં િધારો કરી શક ે. 

 
2 

102502 
ભાષાહિજ્ઞાન 

 

 ભાષાહિજ્ઞાનની ઐહિિાહસક અને િણણનાત્મક પદ્ધહિ દ્િારા ગુજરાિી 

ભાષાનો અભ્યાસ કરિો.  

 ભાષા મનુષ્ય સાંસ્કૃહિની દેણ છે. ભાષા િગરનો માનિ સમાજ કલ્પી શકિો 

નથી, હિદ્યાર્થણનીઓની િૈજ્ઞાહનક અને ઐહિિાહસક અહભગમથી ભાષી સાંરચના, 

સ્િરૂપ અને ભાષા પરરિારની સમજ કેળિે િ ેજરૂરી છે. 

 ઐહિિાહસક શાખા અને િણણનાત્મક શાખા દ્િારા ભાષા હિજ્ઞાનનો અભ્યાસ 

કરી િેના પાયાના હસદ્ધાાંિોની જાણકારી મેળની ગુજરાિી ભાષાનો પરરચય 

મેળિિો. 
 

3 

102503 
અિાણચીન ગદ્ય અન ે

પદ્ય કહૃિઓનો 

અભ્યાસ 

 

 અિાણચીન ગુજરાિી ગદ્ય અન ેપદ્ય કહૃિઓના સ્િરૂપ અન ેહિકાસન ેપ્રસ્િાહિક 

ભહૂમકાનુાં જ્ઞાન થિુાં. 

 અિાણચીન ગુજરાિી સાહિત્યપ્રિાિન ેધ્યાનમાાં રાખી હનયિ કહૃિઓનો 

સમગ્રલક્ષી અભ્યાસ કરિો. 

 હનયિ કહૃિઓના અભ્યાસ દ્િારા અિાણચીન ગદ્ય-પદ્ય પ્રિાિથી જ્ઞાન થિુાં. 

 

4 (i) 

102601 
(અ) લોકસાહિત્ય  

 લોક સાહિત્ય સાંદભે ‘લોક’ શબ્દનો અથણ, વ્યાખ્યા, હિભાિના સમજિી. 

 લોક સાંસ્કૃહિ અન ેસાહિત્યના સાંબાંધની સમજ કેળિાય. 

 લોક સાહિત્ય, હશષ્ટ સાહિત્ય, આરદિાસી સાહિત્યના સ્િરૂપ, કૃહિના સાંશોધન, 

સાંપાદન, િેની સમસ્યા હિશે જ્ઞાન થાય. 
 

4 (ii) 

102602 
(બ) પ્રહશષ્ટ સાહિત્ય 

અન ેકહૃિઓનો 

અભ્યાસ 

 પ્રહશષ્ટ અને પ્રહશષ્ટિાિાદથી જ્ઞાિ થિુાં. 

 ગુજરાિી સાહિત્યમાાં પ્રહશષ્ટ કૃહિઓની જાણકારી મેળિી અભ્યાસ 

 ગુજરાિી ભહૂમકાન ેધ્યાનમાાં રાખી હનયિ કહૃિઓનો અભ્યાસ જ્ઞાન સમદૃ્ધ કર ે 

 કહૃિઓના અભ્યાસ દ્િારા ગુજરાિી પ્રહશષ્ઠ  સ્િરૂપગિ હિશષેિા, પરાંપરાન ેધ્યાનમાાં 

રાખી પ્રહશષ્ઠ સજણકોના  પ્રદાનની જાણકારી મળેિી શક ે. 

 સ્િરૂપનો અભ્યાસ િમે જ િનેા આધાર ેપ્રહશષ્ઠ  કહૃિઓનો અભ્યાસ કરી જ્ઞાનમાાં 

િધારો કરી શક ે. 

 
 



5 (i) 

102701 
(અ) ભારિીય 

સાહિત્ય 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 ભારિીય સાહિત્યની સૈદ્ધાાંહિક હિચારણા અને િેનુાં સમથણન કરે. 

 ભારિીય સાહિત્યના અભ્યાસનો નિો દ્રહષ્ટકોણ કેળિાય 

 ભારિીય હિભાિનાના અથણપ્રકાશમાાં નિા િત્િો, નિા રસપ્રદેશની જાણ થાય. 

 ભારિની બિુભાષી અને બિુસાંસ્કૃહિને સમજાય. 

    .  બિુભાષાઓ અન ેબિુસાંસ્કહૃિ સાંદભ ેભારિીયિાના હિચાર 

િિણમાન સાંદભણમાાં ભારિીય સાહિત્યના અભ્યાસનુાં મિત્િ. 
 

 

 

 

 
 

5 (ii) 

102702 
(બ) સાહિત્ય અન ે

સમિૂ માધ્યમો 
(CBCS) 

 

સમિૂમાધ્યમો અને સાહિત્ય સાથનેો સાંબાંધન,ે સ્િરૂપન,ે કાયણક્ષતે્ર, પ્રયોજનના 

સામ્ય-િષૈમ્યની સમજ મળે. 

 આાંિરહિદ્યાકીય અભ્યાસ, સાાંપ્રિ સમયમાાં િનેી માગના સાંદભ ેઉપયોગી. 

માધ્યમ, લોકમાધ્યમ, સમિૂમાધ્યમની હિભાિના 

 સમિૂ માધ્યમનુાં સ્િરૂપ, પરરબળો, પ્રભાિ. 

 સમિૂ માધ્યમ અને સાહિત્ય 

 સ્િરૂપ, કાયણક્ષતે્ર, પ્રયોજન, ગહિહિહધ 

 રરેિયો, દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમોનુાં સ્િરૂપ, કાયણક્ષતે્ર 

 દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમોમાાં સાહિત્યનુાં સ્થાન 

 

 
 

 

GUJARATI SEMESTER -II 

 

1 

202

501 

અિાણચીન 

સાહિત્ય સ્િરૂપ 

અન ેકહૃિઓનો 

અભ્યાસ 

(લઘનુિલ) 

લઘુનિલ સ્િરૂપની અન્ય સાહિત્યસ્િરૂપોની િુલનાએ સમજ પ્રાપ્િ થાય 

લઘુનિલનુાં સાહિત્ય સ્િરૂપ, લક્ષણો,  

ઘટકિત્િો, પ્રકારો, 

 અન્ય પ્રકારો સાથ ેસામ્ય-િૈષમ્ય  

ગુજરાિી લઘુનિલની હિકાસરેખાને જાણકારી પ્રાપ્િ થાય 



2 

202

502 

કાવ્યશાસ્ત્ર 

(ભારિીય 

સાહિત્ય 

મીમાાંસા) 

 

 .ભારિીય સાહિત્યશાસ્ત્ર વ્યાકરણ,  

 િત્િજ્ઞાન, યોગહિહધ, 

  લહલિકલા, હિદ્યાકીય સમહૃદ્ધનો ખ્યાલ મળે. 

2500 િષણની પ્રાચીન પરાંપરા અાંિગણિ સાહિત્યમીમાાંસક  

અને કાવ્યસજણન સાંલગ્ન હિહિધ ઘટકોની િલસ્પશી, શાસ્ત્રીય, સૌંદયણદ્રહષ્ટની હિચારણાનો 

ખ્યાલ મળ ે

3 

202

503 

સાંશોધનશાસ્ત્ર  

 M.A.ના અભ્યાસ પછી સાહિત્ય સાંશોધન દ્િારા Ph.D.ની પદિી મેળિિા જરૂરી 

છે. 

 સાંશોધનન ેલગિી પાયાની સમજ કેળિાય. 

 જ્ઞાનહિજ્ઞાનના દરેક ક્ષેત્રમાાં સાંશોધનનુાં મોટુાં મૂલ્ય છે િે સમજાય. 

 સાંશોધનની સજ્જિા પ્રાપ્િ થાય. સાંશોધન : સાંજ્ઞા અને હિભાિના 

 સાંશોધનનુાં સ્િરૂપ, પ્રયોજન, સાહિત્ય સાંશોધન 

 સાહિત્ય સાંશોધનનુાં સ્િરૂપ અને પદ્ધહિ. 

 સાહિત્ય સાંશોધન માટે હિષય પસાંદગી, સામગ્રીસાંચય 

 સામગ્રીનુાં િગીકરણ, હિશ્લેષણ, સામગ્રીના પ્રકારો 

 સાહિત્ય સાંશોધનના ક્ષેત્રો (અિાણચીન, મધ્યકાલીન, લોકસાહિત્ય) 

 અિાણચીન સાહિત્ય સાંશોધનના હિહિધ અહભગમો 

 મધ્યકાલીન સાહિત્ય સાંશોધનની સમસ્યાઓ 

 લોકસાહિત્યનાાં સાંશોધન માટે ક્ષેત્રકાયણ 

 સાંશોધન અને હિિેચન 

 સાંશોધકની સજ્જિા 

 સાંશોધન હનબાંધનુાં આયોજન અને લેખન (િાલીમ) 

 સાંદભણ ગ્રાંથોનો ઉપયોગ (િાલીમ), પરરહશષ્ટ અને સૂહચ (િાલીમ) મેળિી શકે અને 

સમૃદ્ધ થાય 
 

4 (i) 

202

601 

(અ) નારીિાદ 

અન ેગજુરાિી 

નારીિાદી 

સાહિત્ય 

 

 સાાંપ્રિ પ્રિાિોના અભ્યાસ દ્િારા થિાાં જ્ઞાનની હક્ષહિજના હિસ્િારનો પરરચય થાય. 

 નારીલેખન અને નારીિાદની સાહિહત્યક ગહિહિહધ, હિશેષિાઓ, મયાણદાઓથી 

પરરહચિ થાય. 

 સ્ત્રીઅભ્યાસ સાંદભ ેનારીિાદનો હિભાિ અને અગત્યિાનો અભ્યાસ થાય.  

 નારીિાદ : આાંદોલન  

 ગુજરાિી નારીિાદી સાહિત્ય અને હસ્થત્યાંિરોની જાણકારી મળેિે  

 
 

4 

(ii) 

202

602 

(બ)અનિુાદ 

હિજ્ઞાન 

 સાાંસ્કહૃિક આદાન-પ્રદાન ક્ષેત્રે અનુિાદનુાં મિત્િ સમજિુાં, અહભરુહચ કેળિાય. 

 ભાષાાંિર, અનુિાદ, રૂપાાંિર િચ્ચેનો સામ્ય-ભેદ સ્પષ્ટ સમજી શકે  

અનુિાદની‘અનુિાદ’ સાંજ્ઞા, મિત્િ, સ્િરૂપ, પ્રયોજન, ક્ષેત્ર  

અનુિાદ- કલા, હિજ્ઞાન કે કૌશલ? ભેદ જાણી શક ે 

અનુિાદકની સજ્જિા અને ઉપકરણો જાણી શકે અને સમૃદ્ધ થાય 

(કોશ, પારરભાહષક શબ્દાિલી) 

શાહબ્દક અનુિાદ, શબ્દ પ્રહિ શબ્દ અનુિાદ, ભાિાનુિાદ, રૂપાાંિર, અનુસજણન, પુનઃઅનુિાદ) 



અનુિાદની સમસ્યાઓ અને મયાણદાઓ જાણી શકે  

અનુિાદ, ભાષાાંિર, રૂપાાંિર િચ્ચેનુાં સામ્ય-િૈષમ્ય.  

કાયણ- અાંગ્રેજી, હિન્દી, મરાઠી સાહિહત્યક ગદ્યખાંિ, કહિિાનો ગજુરાિીમાાં અનુિાદ કરી શકે  

પયાણયો કિેિિો, સમાનાથી શબ્દોનો બીજી ભાષામાાંથી ગુજરાિીમાાં અનુિાદ કરિો. િાલીમથી 

શબ્દ-ભાંિોળ િથા ભાષાકીય સજ્જિામાાં િધારો થાય 
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(અ) ગાાંધીહિચાર 

અન ેસાહિત્ય 

 

 િીસમી સદીના હિશ્િમાનિોમાાં ગાાંધીજીની સમગ્ર હિચારણાથી જ્ઞાિ થાય. 

 ગાાંધીહિચારનુાં મિત્િ સમજાય. 

 ગાાંધી સાહિત્યનો િિણમાન સાંદભ ેપ્રસ્િુિ કઇ રીિે છે િેથી જ્ઞાિ થાય. 

 ગાાંધીજીના નિા હિચારોથી જ્ઞાિ થાય. 

 ગાાંધીજીના જીિનનો  પરરચય થાય 

 ગાાંધીજીના લેખનનો હિગિિાર પરરચય મળે  

 ગુજરાિી સાહિત્ય અને ગાાંધીહિચારધારા. 

સામાહજક, આર્થણક, રાજકીય, સાાંસ્કહૃિક હિચારો.જાણે  
 

 


