ગુજરાતી વિભાગ
Programme
Outcome:

ગુજરાતી વિભાગ દ્વારા શીખિિામાાંઆિતો ગુજરાતી

ભાષા-સાહિત્યના અભ્યાસક્રમનો મુખ્ય િેત ુ વિદ્યાર્થીને
િજારિષષ જૂની ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્યનો પહરચય

કરાિિાનો છે . આજનો વિદ્યાર્થી આ અભ્યાસક્રમ િડે

એ સમ ૃદ્ધ િારસાર્થી પહરચચત ર્થાય. ગુજરાતી ભાષાના
ઉદ્દભિ-વિકાસને જાણે, તેના લેખકોએ કરે લાાં સર્જન
દ્વારા તેને જીિનમ ૂલ્યોની જાણકારી મળે અને આ

જીિનમ ૂલ્યોને જીિનમાાં ઉતારે ને તેઓ જિાબદાર

સારા નાગહરક બને. વિદ્યાર્થીઓની સર્જકતાને પ્રેરે એ
પણ તેનો િેત ુ છે .

Programme
Specific
Outcome:

• વિદ્યાર્થીઓ િજાર િષષની સાહિત્ત્યક પ્રવ ૃવિર્થી
પહરચચત ર્થાય.

• વિદ્યાર્થીઓ જૈનસાહિત્ય, જૈનેતર સાહિત્યની
કૃવતઓર્થી પહરચચત ર્થાય.

• વિદ્યાર્થીઓની િાચન, લેખન, શ્રિણ, કર્થન કૌશલ્ય
વિકસે.

• વિદ્યાર્થી સારો િક્તા ર્થાય.

• વિદ્યાર્થીની સર્જનશક્ક્તનો વિકાસ ર્થાય.

• વિદ્યાર્થીને જાિેર પરીક્ષામાાં અભ્યાસક્રમની સામગ્રી
ઉપયોગી બને.

• વિદ્યાર્થી જાિેરજીિનમાાં સર્જનાત્મક અને
વિિેચનાત્મક અચભગમ કેળિે.

BA Course Outcomes
CC & CE

101 & 111

o પદ્ય : વિદ્યાર્થીને પદ્યની વિભાિના સ્પષ્ટ ર્થાય.

• પદ્યની મધ્યકાળની કૃવત(કુાંિારબાઇનુ ાં મામેરુાં) અને

અિાષચીનકાળની કૃવત(વપ્રયકાાંત મચણયારના કાવ્યો)નો, તેના
સર્જકનો પહરચય ર્થાય.

• છાંદ-અલાંકારનો સામાન્ય ખ્યાલ મેળિે. સામાન્ય વ્યાકરણર્થી
પહરચચત ર્થાય.

102 & 112

o ગદ્ય : વિદ્યાર્થીને ગદ્યની વિભાિના સ્પષ્ટ ર્થાય.
• પદ્યર્થી ગદ્ય જુદુાં છે એ સમજાય.

• ગદ્યની અિાષચીનકાળની કૃવત(આંગતુક-ધીરુબિેન પટેલ અને
સમયદ્વીપ-ભગિતીકુમાર શમાષ) અને તેના સર્જકનો પહરચય
ર્થાય.

103 & 113

o સર્જનાત્મક કૃવત ‘દૂરના એ સ ૂર’-હદગીશ મિેતાના વનબાંધોની
સ ૃષ્ષ્ટર્થી પહરચચત ર્થાય.

• ‘અલગારી રખડપટ્ટી’-રવસક ઝિેરીના પ્રિાસિણષનર્થી
લાંડનની સાંસ્કૃવતને જાણશે.

201 & 211

o સાહિત્ય સ્િરૂપ : વનબાંધ(વનરાવ ૃત-પ્રિીણ દરજી) /

એકાાંકી(ગુજરાતી પ્રવતવનવધ એકાાંકી)નો પહરચય ર્થશે.

202 & 212

o ગ્રાંર્થકાર : સુદરમ(કે
ાં
ટલાક કાવ્યો - કેટલીક િાતાષઓ) /
ઉમાશાંકર જોશી(ઉમાશાંકર જોશીની શ્રેષ્ટ િાતાષઓ ગોષ્ઠી)નો સઘન અભ્યાસ ર્થશે.
• માનિમ ૂલ્યો વિશે જાણશે.

• વિવિધ સામાત્જક સમસ્યાર્થી પહરચચત ર્થશે.

203 & 213

o ‘આમસના તારા’ - હકશનવસિંિ ચાિડા

• ‘પ્રવશષ્ટ નિચલકા’ – સાં. રઘુિીર ચૌધરી

• મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્ય ઇવતિાસ 1-2

• મધ્યકાલીન સર્જકો(નરવસિંિ મિેતા, મીરાાં, ભાલણ –

દયારામ, અખો, પ્રેમાનાંદ, શામળ)ર્થી પહરચચત ર્થાય.

• મધ્યકાલીન સાહિત્ય સ્િરૂપ – ગરબા, ગરબી, પદ, ફાગુ,
આખ્યાનર્થી સમજ કેળિે.

301 & 311

o ‘અિાષચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇવતિાસ’

• એના ર્થકી મધ્યકાળ ર્થી જુદો અિાષચીન ઇવતિાસ જાણશે.

• ૧૫૦ િષષના અિાષચીન ઇવતિાસના સાહિત્ય સ્િરૂપો, વનબાંધ,
ૂ ી િાતાષ, કવિતા, નાટકોર્થી પહરચચય ર્થાય.
નિલકર્થા, ટાંક

• અિાષચીન સર્જકોના સર્જનોનો પહરચય ર્થાય.

302 & 312

o ‘ભાષા વિજ્ઞાન’ – ગુજરાતી ભાષાનો ઉદ્દગમ-વિકાસ, એનુ ાં
કાયષક્ષેત્ર અને સ્િરૂપનો પહરચય ર્થાય.

• ગુજરાતી વ્યાકરણ શીખે. જે જાિેર પરીક્ષાઓ માટે અત્યાંત
ઉપયોગી ર્થાય.

303 & 313

o ‘સાહિત્ય-વિિેચનના વસદ્ધાાંતો’ દ્વારા સાહિત્યને સમજિાના
વસદ્ધાાંતો શીખશે.

• ‘કળા એના ભેદ’ – સાહિત્યની સમજ કેળિશે.

304 & 314

o ‘કૃવતઓના અભ્યાસ’ર્થી સર્જકની કૃવતનો ઊંડાણર્થી પહરચય
કરશે.

• ‘સમુદ્વાક્ન્તકે’ર્થી ધ્રુિ ભટ્ટના સર્જનને જાણશે.
• સાહિત્ય સ્િરૂપનો સઘન અભ્યાસ કરશે.

305 & 315

o ‘સૉનેટ’ના વિવિધ ઉદાિરણોર્થી પહરચચત ર્થશે.

306 & 316

o ‘સાહિત્ત્યક વનબાંધ’ર્થી લચલત અને ચચિંતનાત્મક વનબાંધોનો
પહરચય ર્થશે.

• વિદ્યાર્થીની સર્જનાત્મકતા વિકસશે.

