Department of Odia
Course Specific Outcome
Semester

Paper
Name of the
/Course Paper/Corse

CC-1

ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର
ଇତ଼୍ିହାସ

CC-2

ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ

Semester-1

Course Outcome
ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟରର ସାମାଜ଼ିକ, ସାାଂସ୍କୃତ୍କ
଼ି ଓ ସାହ଼ିତ୍ୟ଼ି କ
ମୂଲ୍ୟର ାଧର କ
଼ି ାଶ ତ୍ଥା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହ଼ିତ୍ୟ଼ି କ
ମାନଙ୍କର
ସାହ଼ିତ୍ୟ କୃ ତ଼୍ି ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଦକ୍ଷତ୍ା ଅଜକନ କର଼ି

ପାର଼ିର ।
ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ସମାଜ଼ିକ,ସାାଂସ୍କୃତ୍କ
଼ି ,
ରାଜରନୈତ୍କ
଼ି ମୂଲ୍ୟର ାଧ ର କ
଼ି ାଶ ତ୍ଥା ଏହ଼ି ଯୁଗର ଆଙ୍ଗ଼ି କ
ଓ ଆତ୍ମ଼ିକ
ର ଚ
ୈ ତ୍ର୍
଼ି ୟର କ
଼ି ାଶ ସମ୍ପକକରରଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଦକ୍ଷତ୍ା ଅଜକନ
କର଼ି ପାର଼ିର ।

GE

CC-3

ଆଧୁନକ
଼ି ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ

CC-4

ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପର ର୍ତ୍କୀ ଓଡ଼ିଆ
ସାହ଼ିତ୍ୟ

Semester-2

ଆଧୁନକ
଼ି ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଟଭୂମ଼ି, ନ ଜାଗରଣ, ପତ୍ର୍
ପତ୍ର଼୍ିକା ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନଙ୍କର କା ୟ ,କ ତ୍
଼ି ା, ଗଳ୍ପ
,ଉପନୟାସ ତ୍ଥା ସତ୍ୟ ାଦୀ ସ ୁ ଜ ପ୍ରଗତ଼୍ି ାଦୀ ସାହ଼ିତ୍ୟ

ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଅ ଗତ୍ ରହାଇ ପାର଼ିର ।
ସ୍ୱାଧୀନତ୍ା ପର ର୍ତ୍କୀ ଓଡ଼ିଆ କ ତ୍
଼ି ା, କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ, ନାଟକ
ଏକାଙ୍କ଼ି କା ଓ ଗଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଷ
଼ି ୟରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଦକ୍ଷତ୍ା
ହାସଲ୍ କର଼ି ପାର଼ିର ।

GE

CC-5

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲ଼୍ିପ଼ି ର
ଐତ଼୍ିହାସ଼ିକ କ
଼ି ାଶ କ୍ରମ

CC-6

ଭାଷା ର ସାଂଜ୍ଞା ସବରୂପ,ଓଡ଼ିଆ
ଭାଷାର ର ଶ
ୈ ଷ୍ଟ
଼ି ୟ ଓ ଼ି ଧ
଼ି ତ୍ା

CC-7

ଓଡ଼ିଆ ୟା ହାର଼ିକ ୟାକରଣ

Semester-3

SEC-1

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭ , କ
଼ି ାଶ, ଲ଼୍ିପ଼ି,ଓଡ଼ିଆ
ଶ଼ିଳାରଲ୍ଖ,ସାରଳା ସାହ଼ିତ୍ୟ ର ଭାଷା ଷ
଼ି ୟରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ

ମରନ ଅ ଗତ୍ ରହାଇ ପାର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ, ଉତ୍ପର୍ତ଼୍ି ଭ
଼ି ଼ିନ୍ନ ସ଼ିଦ୍ଧାନ୍ତ,
ଆଞ୍ଚଳ଼ିକ ଭାଷା ଷ
଼ି ୟରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଦକ୍ଷତ୍ା ଅଜକନ

କର଼ି ପାର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ ର୍ଣ୍କ, ାକୟ ଗଠନର ରୀତ଼୍ି ,ପ୍ରକାର ରଭଦ
କାରକ, ଭ
଼ି କ୍ତ଼ି
କୃ ଦନ୍ତ ,ତ୍ଦ୍ଧ଼ିତ୍ ,ଉପସଗକ ଓ ସମାସ ଷ
଼ି ୟରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ
ଅ ଗତ୍ ରହାଇ ପାର଼ିର ।

Semester-4

CC-8

ଓଡ଼ିଆ ରଲ୍ାକ ସାଂସ୍କୃତ୍ ଼ି ଓ
ରଲ୍ାକସାହ଼ିତ୍ୟ

CC-9

ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ତ୍ତ୍ୱ(
ପ୍ରାଚୟଓପାଶ୍ଚାତ୍ୟ)

CC-10

ଓଡ଼ିଆ କ ତ୍
଼ି ା ପ୍ରାଚୀନରୁ
ଆଧୁନକ
଼ି

ଓଡ଼ିଆ ରଲ୍ାକ ସାଂସ୍କୃତ଼୍ି ଓ ରଲ୍ାକ ସାହ଼ିତ୍ୟ ସାଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱରୂପ,
ପ୍ରକାର ରଭଦ ,ପାଲ୍ା, ଦାସ କାଠ଼ିଆ,ଦଣ୍ଡ ନାଚ, ଛଉ
ନାଚ,ଡାଲ୍ଖାଇ, ଓ କରମା ନାଚ ଷ
଼ି ୟ ରରଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ
ଅ ତ୍ ରହାଇ ପାର଼ିର ।
ପ୍ରାଚୟ ଓ ପଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ,ରସ,ଧ୍ଵନ଼ି, ରୀତ଼୍ି, କ୍ର
଼ି କ୍ତ଼ି,
ପ୍ରତ୍ୀକ ାଦ,ଚ଼ିତ୍ର୍କଳ୍ପ, କଲାସ଼ିସ଼ିଜମ
଼ି ଓ ରରାମାଣ୍ଟ଼ି ସ଼ିଜମ
଼ି

ଷ
଼ି ୟରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀମାରନ ଅ ଗତ୍ ରହାଇ ପାର଼ିର ।
ପ୍ରଚୀନରୁ ଆଧୁନକ
଼ି ଓଡ଼ିଆ କ ତ୍
଼ି ା ତ୍ଥା ଆଧୁନକ
଼ି କ ଼ି
ମମାନଙ୍କ ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ସମୟକ ଧାରଣା
ପାଇପାର଼ିର ।

SEC-2
ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ି କା ସମ୍ପକକରରଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଦକ୍ଷତ୍ା
ଲ୍ାଭ କର଼ିର ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ଼ି ରର ସମୟକ ଧାରଣା ପାଇଁ
CC-11

ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଓ ଏକାଙ୍କ଼ି କା

CC-12

ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟ

DSE-1

ଓଡ଼ିଶାର ସାାଂସ୍କୃତ୍କ
଼ି ଇତ଼୍ିହାସ ଓ
ଓଡ଼ିଆ ସାହ଼ିତ୍ୟ

DSE-2

ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞ
଼ି ାନ
ଭ଼ିର୍ତ୍କ
଼ି ସାହ଼ିତ୍ୟ

CC-13

ଓଡ଼ିଆ ଗଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ

CC-14

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ୟା ହାର଼ିକ
ପ୍ରରୟାଗ

DSE-3

ଓଡ଼ିଆ ପଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ

DSE-4

ପ୍ର ନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ ଼ି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା

Semester-5

Semester-6

ପର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହ଼ିତ୍ୟର କ
଼ି ାଶ ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ

ଦକ୍ଷତ୍ା ହାସଲ୍ କର଼ି ପାର଼ିର ।
ଭ
଼ି ଼ିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତ୍(଼ି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ
, ଆଦ଼ି
ାସୀ ର ଷ୍ଣ
ୈ , ରଶୈ , ର ୌଦ୍ଧ) ସାଂସ୍କୃତ଼୍ି ସମ୍ପକକରର ତ୍ଥା
ଓଡ଼ିଆ ଓଷା ବ୍ରତ୍, ପ କ ପ ାକ ଣ଼ି ଏ ାଂ ଓଡ଼ିଶାର ଇତ଼୍ିହାସ ମଧ୍ୟ
ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ଜାଣ଼ି ପାର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ ଶ଼ିଶୁ ସାହ଼ିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞ
଼ି ାନ ଭ଼ିର୍ତ୍କ
଼ି ସାହ଼ିତ୍ୟ ଷ
଼ି ୟରର

ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ସମୟକ ଅ ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କର଼ି ପାର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ ଗଦୟ ସାହ଼ିତ୍ୟ ତ୍ଥା ପ୍ର ନ୍ଧ ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ
ଜ୍ଞାନ ଲ୍ାଭ କର଼ି ପାର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ୟା ହାର଼ିକ ପ୍ରରୟାଗ ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ

ମାରନ ଜ୍ଞାନ ଲ୍ାଭ କର଼ି ପାର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ ପଦୟସାହ଼ିତ୍ୟ,କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତ୍ଥା ପ୍ର ନ୍ଧ ଓ ସମାରଲ୍ାଚନା
ସାହ଼ିତ୍ୟ ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଜ୍ଞାନ ଅଜକନ କର଼ି
ପାର଼ିର ।
ଓଡ଼ିଆ ସମାରଲ୍ାଚନା ସାହ଼ିତ୍ୟ, ଅନୁ ାଦ, ସମ୍ପାଦନା ଧି
଼ି
,ଗର ଷଣା ପ୍ର ଧି
଼ି ସମ୍ପକକରର ଶ଼ିକ୍ଷାଥକୀ ମାରନ ଜ୍ଞାନ ଅଜକନ
କର଼ି ପାର଼ିର ।

