
                                      SAMARPAN ARTS AND COMMERCE COLLEGE GANDHINAGAR  

                                                UGC QUALITY MANDATE (28TH MARCH 2020) 

                                      LEARNING OUTCOMES BASED CURRICULUM FRAMEWORK 

                                                              DEPARTMENT OF GUJARATI  

                                           Course Level Learning Outcomes of the Programme  

                                                         B.A SEM- 1 & 2, Course 102 & 112  

                                                      3 & 4:- Course 201 & 211, 202 & 212  

                                                            B.A SEM 5 & 6 :- C.C 303 & 313  

                                                                        C. C - 304 & 314  

                                                                        C.C -305 & 315  

                                                                        C.C - 306 & 316 

 Key outcomes underpinning curriculum planning  and Development : 

A. Graduate attributes 

B. Qualification descriptors 

C. Course  & Programme learning outcomes 

 Graduate attributes : 

1. Disciplinary knowledge of  

2. Communication skills 

3. Critical thinking  

4. Problem solving 

5. Analytic resoning  

6. Research related skills 

7. Cooperation/Teamwork 

8. Scientific reasoning 

9. Reflective thinking 

10. Digital literacy/ Information 



11. Self-directed learning 

12. Multicultural competence 

13. Moral and ethical awareness 

14. Leadership qualities 

15. Lifelong learning 

   Qualification descriptors : 

1. Demonstrate subject related procedural knowledge 

2. Use of  subject related knowledge/ required skills/ their applications ... Etc. 

3. Communicate the results of  studies of the subject 

4. Meets one own learning needs/ Research & Development 

5. Apply one’s diciplinary knowledge & transferable skills to new contexts 

6. Demonstrate subject related & transferable skills / Job trades & Employment opportunities 

 Course  & Programme learning outcomes  

1. Nature and extent of  the Course  & programme 

2. Aims of the  the Course & programme 

3. Characteristic attributes of the  the Course & programme 

4. Qualification descriptors for  the  the Course & programme 

5. Course & Programme level learning outcomes  

6. Teaching-learning processes of the  the Course & programme 

7. Assessment methods of the  the Course & programme 

 

 

 

 

                                     



  SAMARPAN ARTS AND COMMERCE COLLEGE GANDHINAGAR  

                                  UGC QUALITY MANDATE (28TH MARCH )                              

                                                                                           LOCF  

                                              Course level learning outcomes of the  the programme :  

                                                                           Course 102 & 112 

                                 Course 201 & 211,  202 & 212 Course  303 & 313 Course. 304 & 314 

                                                     Course 305 & 315         Course 306.& 316 

 Course /Programme learning outcomes : 

1. Nature and extent of  the Course /programme : 

       2.  Aims of the  the Course /programme : 

       3.  Characteristic attributes of the  the Course /programme : 

       4.  Qualification descriptors for  the  the Course /programme : 

       5.   Course /Programme level learning outcomes : 

       6.  Teaching-learning processes of the  the Course /programme : 

       7.  Assessment methods of the  the Course /programme : 

 

                                    1. Nature and extent of  the Course /programme :  

1. ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યનુું ગિન અધ્યયન  

2. ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યના  અધ્યયન દ્વારા આહથિક ઉપાજિન  

3. ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યના અધ્યયન દ્વારા  માનવ જીવનની સમાજ  

4. માતૃભાષાની  જાણકારી અન ેસેવા  

5. કળાની હવસ્તરતી સમજ  

 

 

 

                            



     2. Aims of the  the Course /programme :  

     ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમ દ્વારા માતૃભાષા ગુજરાતી ની સમજ અન ેતે દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્ય પરુંપરા, સમાજ 

જીવન,સુંસ્કૃહત અન ે માનવ જીવનમાું સુંવદેના અન ેકલાત્મકતા નુું પ્રગટીકરણ તેમજ આહથિક ઉપાજિન .  

                                  ૩. Characteristic Attributes of the Course /Programme :  

• અભ્યાસક્રમની હવશેષ ઓળખ એ કે હવદ્યાથી  ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યના હવહવધ આયામો થી 

અવગત થાય.  

• ભાષાની ઉત્ક્રાુંહત, ભાષાના ઇહતિાસ, સાહિત્યના ઇહતિાસ ન ેજાણ ેઅન ેતે દ્વારા સુંસ્કૃહતના  હવહવધ 

પહરમાણ જાણ,ે માણ,ે પ્રમાણ.ે  

                   4. Qualification Descriptors for  the Course /Programme : 

1. કોસિ 102 & 112 હવદ્યાથી પ્રહશષ્ઠ સાહિત્ય કૃહતઓનો પહરચય મળેવશે. 

2. કોસિ 201 &211 સાહિત્ય સ્વરૂપની સમજણ અન ેતેનો ઈહતિાસ થી  હવદ્યાથી અવગત થશે.  

3. કોસિ  202& 212 હવદ્યાથી સાહિત્ય સજિકન ેતેના સકલ અધ્યાસો સાથ ેજાણશે   

4 કોસિ 303 &313 હવદ્યાથી પવૂિ અન ેપહિમ ની કલાહમમાુંસાન ેજાણ ેઅન ેકળાત્મકતાને  પોષક  

પહરબળો જાણ.ે  

5. કોસિ  304 & 314  હવદ્યાથી ગુજરાતીભાષામાું રચાયેલા  પ્રહશષ્ટ સાહિત્યનુું ગિન અધ્યયન કર.ે  

6.કોસિ  305 & 315 હવદ્યાથી ગુજરાતી ભાષાના એક સાહિત્યસ્વરૂપની  કૃતીઓનો સઘન અભ્યાસ 

કર.ે  

7. કોસિ 306 & 316 હવદ્યાથી ગુજરાતી ભાષાના ઉત્તમ હનબુંધો ની ચચાિ કરી લેખન કૌશલ્ય કેલવ ે

                        5. Course /Programme level learning Outcomes :  

 હવદ્યાથી ભાષાના બધા રૂપન ેજાણ ેએવો સક્ષમ બન ેતે િેતુથી અન ેતેની  કક્ષા મજુબ આ  

અભ્યાસક્રમ ડીઝાઇન કરવામાું આવ્યો છે. હવદ્યાથી આ અભ્યાસક્રમ નો અભ્યાસ કરી ગુજરાતી 

ભાષાના ,સાહિત્યના,અન ેસમાજજીવનના બધા પહરમાણો થી અવગત બન ેતે આ અભ્યાસક્રમનો 

મુખ્ય ઉદે્દશ છે.  

                6 . Teaching-learning processes of the Course /Programme :  

•  Chalk and Talk 

• Google class Room 

• Smart Class 



• G.D 

• Flipped classroom 

• Using social media to engage Students 

• Students created media like podcasts videos or slideshows 

                7. Assessment methods of the Course /Programme :  

•  Assignment 

•  Project Work 

•  Weekly Test 

•   Internal Exam 
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 Key outcomes underpinning curriculum planning and Development : 

 

A. Graduate attributes 

 

B. Qualification descriptors 

 

C. Course  & Programme learning outcomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Graduate attributes : 

 

1. Disciplinary knowledge of  

2. Communication skills 

3. Critical thiniking 

4. Problem solving 

5. Analytic resoning 

6. Research related skills 

7. Cooperation/Teamwork 

8. Scientific reasoning 

9. Reflective thinking 

10. Digital literacy/ Information 

11. Self-directed learning 

12. Multicultural competence 

13. Moral and ethical awareness 

14. Leadership qualities 

15. Lifelong learning 

 

 

B. Qualification descriptors : 

 

1. Demonstrate subject related procedural knowledge 

2. Use of  subject related knowledge/ required skills/ their applications ... Etc. 

3. Communicate the results of  studies of the subject 

4. Meets one own learning needs/ Research & Development 

5. Apply one’s diciplinary knowledge & transferable skills to new contexts 

6. Demonstrate subject related & transferable skills / Job trades & Employment 

opportunities 

 

C. Course  & Programme learning outcomes : 

 

1. Nature and extent of  the Course  & programme 

2. Aims of the  the Course & programme 

3. Characteristic / Graduate attributes of the  the Course & programme 

4. Qualification descriptors for  the  the Course & programme 

5. Course & Programme level learning outcomes  



6. Teaching-learning processes of  the Course & Programme 

7. Assessment methods of the  the Course & Programme 

 

 

 

  

C.1 Nature and Extent of the Course /Programme : 

 

1. ગજુરાતી ભાષાના ઉદભવ અન ેહવકાસનો પહરચય.  

2. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના રાજકીય સામાહજક અને સાુંસ્કૃહતક 

ઘડતરબળોનો પહરચય.   

3. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યની લાક્ષહણકતાઓનો પહરચય. 

4.પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના જીવનઘડતર અન ે

જીવનકાયિનો પહરચય. 

5. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના સાહિત્યસજિનનો પહરચય. 

6. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યની પ્રહશષ્ટ કૃહતઓનો પહરચય. 

7. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના સ્વરૂપો અને તેની હવકાસરખેાનો  પહરચય. 

8. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત સમાજજીવનનો પહરચય. 

9. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત જીવનસુંઘષિનો પહરચય. 

10. પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના જીવનદશિનનો પહરચય. 

 

 

C.2 Aims of the  the Course /programme : 

 

1. હવદ્યાથીને ગજુરાતી ભાષાના ઉદભવ અને હવકાસનો પહરચય કરાવવો. 

2. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના રાજકીય સામાહજક અને સાુંસ્કૃહતક 

ઘડતરબળોનો પહરચય કરાવવો.   

3. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યની લાક્ષહણકતાઓનો પહરચય કરાવવો. 

4. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના જીવનઘડતર અન ે

જીવનકાયિનો પહરચય કરાવવો. 

5. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના સાહિત્યસજિનનો 

પહરચય કરાવવો. 

6. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યની પ્રહશષ્ટ કૃહતઓનો પહરચય કરાવવો. 

7. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના સ્વરૂપો અને તેની હવકાસરખેાનો  

પહરચય કરાવવો. 



8. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત સમાજજીવનનો પહરચય 

કરાવવો. 

9. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત જીવનસુંઘષિનો પહરચય 

કરાવવો. 

10. હવદ્યાથીને પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના જીવનદશિનનો પહરચય કરાવવો. 

 

 

C.3 Characteristic attributes of the Course /programme :  

 

આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથીમાું નીચે બતાવેલા કૌશલ્યોનો હવકાસ થશે : 

 

1. Disciplinary knowledge:  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના ઇહતિાસનુું પરૂતુું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે. 

2. Communication Skills: પોતાના હવચારોને અસરકારકરીતે –લેહખત તેમજ મૌહખકરૂપે રજૂ કરી 

શકશ.ે 

3. Critical thinking: પોતાની આસપાસનાું પ્રશ્નોને વૈજ્ઞાહનક અહભગમ સાથે જોડી હવવેચનાત્મક 

રીતે હવચારી શકવાની આવડત હવકસશે. 

4. Problem solving:  ઉપહસ્થત થયલેી સમસ્યાને ઉકેલવાની ક્ષમતા કેળવાશે. 

5. Analytical reasoning: હવવરણાત્મક બૌહિક સામર્થયિ પ્રાપ્ત થશે. 

6. Research-related skills: સુંશોધનમૂલક કૌશલ્યનો હવકાસ થશે. 

7. Cooperation/Team work: સિકારની ભાવનાનો હવકાસ થશે. 

8. Reflective thinking: પુવાિનુભવન ે આધાર ે સમાજ અન ે પોતાને અનુરૂપ હનણિય લેવાની 

પ્રહતહબુંબલક્ષી વૈચાહરક ક્ષમતા કેળવાશે. 

9. Multicultural competence: વૈહિક સમાજરચનાની સમજ અને સાુંસ્કૃહતક વૈહવધ્ય સન્માનની 

ક્ષમતાનો હવકાસ થશે. 

10. Moral and ethical awareness/reasoning: મૂલ્યો અને નૈહતક્તા માટે સજાગ અને હવચારવુંત 

બનશે. 

11. Leadership readiness/qualities: જરૂર જણાય ત્યાું નેતૃત્વ લેવા માટે માટે તૈયાર થશે. 

12. Lifelong learning: ઉપયોગી પાઠની સમજ પ્રાપ્ત થવાથી , જીવનપયંત /આજીવન હશષ્યત્વની 

સમજ કેળવાશે. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

C.4 Qualification Descriptors for  the Course /Programme : 

 

1. Demonstrate subject related procedural knowledge : હવદ્યાથી માતૃભાષાનાું હવહવધ કૌશલ્યો 

: શ્રવણ, ઉચ્ચારણ, વાચન અને લેખન કૌશલ્યો સુંદભે સજ્જ થશે. 

2. Use of subject related knowledge/ required skills/ their applications ... Etc. : હવદ્યાથી 

માતૃભાષા સુંરક્ષણ અન ે સુંવધિન સુંદભ ે સતત હચુંતનશીલ અને કમિશીલ બની નવી પેઢીના 

સજિનમાું પોતાનુું હવહશષ્ટ ઉત્તરદાહયત્ત્વ હનભાવશે.    

3. Communicate the results of  studies of the subject : હવદ્યાથી સુંવદેનશીલ, કલ્પનાશીલ, 

સૌન્દયિશીલ અને  સજિનશીલ માણસ/નાગહરક બનશે.  

4. Meets one own learning needs/ Research & Development : હવદ્યાથી પોતામાું રિેલી 

સુંશોધનવૃહત્ત અને સુંપાદનકૌશલ્યને કેળવી નવી પેઢી માટે નવા જ્ઞાનવારસાનુું સજિન કરી શકશે.  

5. Apply one’s diciplinary knowledge & transferable skills to new contexts : હવદ્યાથી રાષ્ટર ભાષા 

હિન્દી, હવિભાષા અુંગ્રજેી અને ભારતવષિની ધરોિર એવી પ્રાચીન ભારતીય ભાષા સુંસ્કૃતન ે

સિજ રીત ેઆત્મસાત કરી સતત બદલાતા જીવન સુંદભે લય/તાલ અન ેસુંવાદ કેળવી શકશે.   

6. Demonstrate subject related & transferable skills / Job trades & Employment opportunities 

: હવદ્યાથી પોતાની રસરુહચ અનુસાર હશક્ષક, અધ્યાપક, પત્રકાર, વકીલ, સરકારી અહધકારી, 

સમાજસેવક વગેર ેપૈકી કોઈ એક ભૂહમકા અુંગે કૌશલ્ય પ્રાપ્ત  કરી સમાજ અને રાષ્ટર  પ્રત્યેનુું પોતાનુું 

ઋણ અદા કરવા શહક્તમાન થશે.  

 

C.5 Course /Programme level learning outcomes : 

 

1. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી પોતાના કતિવ્યપાલન સુંદભે સમસ્ત 

રાષ્ટર  અને હવિ પ્રત્ય ેજવાબદાર નાગહરક બનશે.  

2.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી સુંવદેનશીલ, કલ્પનાશીલ, 

સૌન્દયિશીલ અને  સજિનશીલ માણસ બનશે.  

3.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી સમાજ, રાષ્ટર  અને હવિની 

સમસ્યાઓથી પહરહચત થશે અને તનેા ઉકેલની હદશામાું હચુંતનશીલ બની સિઅહસ્તત્ત્વની 

ભાવનાથી કાયિશીલ બનશે.   

4.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી માતૃભાષાનાું હવહવધ કૌશલ્યો : 

શ્રવણ, ઉચ્ચારણ, વાચન અને લેખન કૌશલ્યો સુંદભે સજ્જ થશે.  



5.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી માતૃભાષા સુંરક્ષણ અને સુંવધિન 

સુંદભે સતત હચુંતનશીલ અને કમિશીલ બની નવી પેઢીના સજિનમાું પોતાનુું હવહશષ્ટ ઉત્તરદાહયત્ત્વ 

હનભાવશ.ે   

6.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી રાષ્ટર ભાષા હિન્દી, હવિભાષા 

અુંગ્રજેી અને ભારતવષિની ધરોિર એવી પ્રાચીન ભારતીય ભાષા સુંસ્કૃતન ેસિજ રીતે આત્મસાત 

કરી શકશ.ે 

7.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી વતિમાન માનવજીવનના સુંદભિમાું 

ઐહતિાહસક, સામાહજક, સાુંસ્કૃહતક અન ેરાજકીય પહરબળોને ઉહચત રીત ેસમજતો થશે.  

8.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી પ્રકૃહત અને પયાિવરણનાું જતન અન ે

સુંવધિન સુંદભે પોતાની  જવાબદારી પ્રત્યે વધુ સભાન અને સહક્રય બનશે.  

9. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી હવહવધ સાહિત્યસજિકોના જીવન 

અને સજિનનાું  અભ્યાસને પહરણામે  પોતાનાું વ્યહક્તગત તેમજ સામાહજક જીવનપ્રત્યે વધ ુ

પ્રહતબિ બનશે. 

10. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી પોતાની રસરુહચ અનુસાર હશક્ષક, 

અધ્યાપક, પત્રકાર, વકીલ, સરકારી અહધકારી, સમાજસેવક વગેર ેપૈકી કોઈ એક ભૂહમકા અુંગીકાર 

કરી રાષ્ટર  પ્રત્યેનુું પોતાનુું ઋણ અદા કરવા શહક્તમાન થશે.  

 

 

 

 

 

C.6  Teaching-learning processes of the Course /Programme : 

 

1. Classroom lessons through ICT/PPT 

2. Classroom lessons through Films & Videos 

3. Flipped classroom 

4. Google  classroom 

5. Guest lectures/Expert lectures 

6. Student development programme 

7. Student exchange programme 

8. Student’s Participation in Seminars/Workshop 

9. Field visit/ Educational Tour 

10. Subject Related Certificate course 

 

C.7 Assessment Methods of  the Course /Programme : 

 

1. Group Discssion 



2. Quiz 

3. Debates competition 

4. Question-Answer method on Google classrooms 

5. Report Writing 

6. Preparation of Assignments 

7. Project work 

8. Wall-paper Design 

9. Unit test 

10. Re-Test 
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D. Graduate attributes : 

 

16. Disciplinary knowledge of  

17. Communication skills 

18. Critical thiniking 

19. Problem solving 

20. Analytic resoning 

21. Research related skills 

22. Cooperation/Teamwork 

23. Scientific reasoning 

24. Reflective thinking 

25. Digital literacy/ Information 

26. Self-directed learning 

27. Multicultural competence 

28. Moral and ethical awareness 

29. Leadership qualities 

30. Lifelong learning 

 

 

E. Qualification descriptors : 

 

7. Demonstrate subject related procedural knowledge 

8. Use of  subject related knowledge/ required skills/ their applications ... Etc. 

9. Communicate the results of  studies of the subject 

10. Meets one own learning needs/ Research & Development 

11. Apply one’s diciplinary knowledge & transferable skills to new contexts 



12. Demonstrate subject related & transferable skills / Job trades & Employment 

opportunities 

 

F. Course  & Programme learning outcomes : 

 

8. Nature and extent of  the Course  & programme 

9. Aims of the Course & programme 

10. Characteristic / Graduate attributes of the Course & programme 

11. Qualification descriptors for  the Course & programme 

12. Course & Programme level learning outcomes  

13. Teaching-learning processes of the Course & programme 

14. Assessment methods of the Course & programme 

 

 

 

  

C.1 Nature and extent of  the Course /programme : 

 

1.  ગજુરાતી ભાષાના ઉદભવ અન ેહવકાસનો પહરચય.  

2.  અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના રાજકીય સામાહજક અને સાુંસ્કૃહતક ઘડતરબળોનો પહરચય.   

3.  અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યની લાક્ષહણકતાઓનો પહરચય. 

4. અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના જીવનઘડતર અને જીવનકાયિનો પહરચય. 

5. અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના સાહિત્યસજિનનો પહરચય. 

6. અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યની પ્રહશષ્ટ કૃહતઓનો પહરચય. 

7. અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના સ્વરૂપો અને તનેી હવકાસરખેાનો  પહરચય. 

8. અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત સમાજજીવનનો પહરચય. 

9. અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત જીવનસુંઘષિનો પહરચય. 

10. અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના જીવનદશિનનો પહરચય. 

 

C.2 Aims of the Course /Programme : 

 

1. હવદ્યાથીને ગજુરાતી ભાષાના ઉદભવ અને હવકાસનો પહરચય કરાવવો. 

2. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના રાજકીય સામાહજક અન ેસાુંસ્કૃહતક ઘડતરબળોનો 

પહરચય કરાવવો.   

3. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યની લાક્ષહણકતાઓનો પહરચય કરાવવો. 

4. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના જીવનઘડતર અને જીવનકાયિનો 

પહરચય કરાવવો. 



5. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના સાહિત્યસજિકોના સાહિત્યસજિનનો પહરચય કરાવવો. 

6. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યની પ્રહશષ્ટ કૃહતઓનો પહરચય કરાવવો. 

7. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના સ્વરૂપો અને તેની હવકાસરખેાનો  પહરચય કરાવવો. 

8. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત સમાજજીવનનો પહરચય કરાવવો. 

9. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યમાું હનરૂહપત જીવનસુંઘષિનો પહરચય કરાવવો. 

10. હવદ્યાથીને અવાિચીન ગજુરાતી સાહિત્યના જીવનદશિનનો પહરચય કરાવવો. 

 

C.3 Characteristic attributes of the Course /Programme :  

 

આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથીમાું નીચે બતાવેલા કૌશલ્યોનો હવકાસ થશે : 

 

1. Disciplinary knowledge:  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના ઇહતિાસનુું  પૂરતુું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે. 

2. Communication Skills: પોતાના હવચારોને અસરકારકરીતે –લેહખત તેમજ મૌહખકરૂપે રજૂ કરી 

શકશ.ે 

3. Critical thinking: પોતાની આસપાસનાું પ્રશ્નોને વૈજ્ઞાહનક અહભગમ સાથે જોડી હવવેચનાત્મક 

રીતે હવચારી શકવાની આવડત હવકસશે. 

4. Problem solving:  ઉપહસ્થત થયલેી સમસ્યાને ઉકેલવાની ક્ષમતા કેળવાશે. 

5. Analytical reasoning: હવવરણાત્મક બૌહિક સામર્થયિ પ્રાપ્ત થશે. 

6. Research-related skills: સુંશોધનમૂલક કૌશલ્યનો હવકાસ થશે. 

7. Cooperation/Team work: સિકારની ભાવનાનો હવકાસ થશે. 

8. Reflective thinking: પુવાિનુભવન ે આધાર ે સમાજ અન ે પોતાને અનુરૂપ હનણિય લેવાની 

પ્રહતહબુંબલક્ષી વૈચાહરક ક્ષમતા કેળવાશે. 

9. Multicultural competence: વૈહિક સમાજરચનાની સમજ અને સાુંસ્કૃહતક વૈહવધ્ય સન્માનની 

ક્ષમતાનો હવકાસ થશે. 

10. Moral and ethical awareness/reasoning: મૂલ્યો અને નૈહતક્તા માટે સજાગ અને હવચારવુંત 

બનશે. 

11. Leadership readiness/qualities: જરૂર જણાય ત્યાું નેતૃત્વ લેવા માટે માટે તૈયાર થશે. 

12. Lifelong learning: ઉપયોગી પાઠની સમજ પ્રાપ્ત થવાથી , જીવનપયંત /આજીવન હશષ્યત્વની 

સમજ કેળવાશે. 

 

 

C.4 Qualification descriptors for  the  the Course /programme : 

 

1. Demonstrate subject related procedural knowledge : હવદ્યાથી માતૃભાષાનાું હવહવધ કૌશલ્યો 

: શ્રવણ, ઉચ્ચારણ, વાચન અને લેખન કૌશલ્યો સુંદભે સજ્જ થશે. 



2. Use of  subject related knowledge/ required skills/ their applications ... Etc. : હવદ્યાથી 

માતૃભાષા સુંરક્ષણ અન ે સુંવધિન સુંદભ ે સતત હચુંતનશીલ અને કમિશીલ બની નવી પેઢીના 

સજિનમાું પોતાનુું હવહશષ્ટ ઉત્તરદાહયત્ત્વ હનભાવશે.    

3. Communicate the results of  studies of the subject : હવદ્યાથી સુંવદેનશીલ, કલ્પનાશીલ, 

સૌન્દયિશીલ અને  સજિનશીલ માણસ/નાગહરક બનશે.  

4. Meets one own learning needs/ Research & Development : હવદ્યાથી પોતામાું રિેલી 

સુંશોધનવૃહત્ત અને સુંપાદનકૌશલ્યને કેળવી નવી પેઢી માટે નવા જ્ઞાનવારસાનુું સજિન કરી શકશે.  

5. Apply one’s diciplinary knowledge & transferable skills to new contexts : હવદ્યાથી રાષ્ટર ભાષા 

હિન્દી, હવિભાષા અુંગ્રજેી અને ભારતવષિની ધરોિર એવી પ્રાચીન ભારતીય ભાષા સુંસ્કૃતન ે

સિજ રીત ેઆત્મસાત કરી સતત બદલાતા જીવન સુંદભે લય/તાલ અન ેસુંવાદ કેળવી શકશે.   

6. Demonstrate subject related & transferable skills / Job trades & Employment opportunities 

: હવદ્યાથી પોતાની રસરુહચ અનુસાર હશક્ષક, અધ્યાપક, પત્રકાર, વકીલ, સરકારી અહધકારી, 

સમાજસેવક વગેર ેપૈકી કોઈ એક ભૂહમકા અુંગે કૌશલ્ય પ્રાપ્ત  કરી સમાજ અને રાષ્ટર  પ્રત્યેનુું પોતાનુું 

ઋણ અદા કરવા શહક્તમાન થશે.  

 

 

 

 

C.5 Course /Programme Level Learning Outcomes : 

 

1. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી પોતાના કતિવ્યપાલન સુંદભે સમસ્ત 

રાષ્ટર  અને હવિ પ્રત્ય ેજવાબદાર નાગહરક બનશે.  

2.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી સુંવદેનશીલ, કલ્પનાશીલ, 

સૌન્દયિશીલ અને  સજિનશીલ માણસ બનશે.  

3.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી સમાજ, રાષ્ટર  અને હવિની 

સમસ્યાઓથી પહરહચત થશે અને તનેા ઉકેલની હદશામાું હચુંતનશીલ બની સિઅહસ્તત્ત્વની 

ભાવનાથી કાયિશીલ બનશે.   

4.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી માતૃભાષાનાું હવહવધ કૌશલ્યો : 

શ્રવણ, ઉચ્ચારણ, વાચન અને લેખન કૌશલ્યો સુંદભે સજ્જ થશે.  

5.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી માતૃભાષા સુંરક્ષણ અને સુંવધિન 

સુંદભે સતત હચુંતનશીલ અને કમિશીલ બની નવી પેઢીના સજિનમાું પોતાનુું હવહશષ્ટ ઉત્તરદાહયત્ત્વ 

હનભાવશ.ે   

6.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી રાષ્ટર ભાષા હિન્દી, હવિભાષા 

અુંગ્રજેી અને ભારતવષિની ધરોિર એવી પ્રાચીન ભારતીય ભાષા સુંસ્કૃતન ેસિજ રીતે આત્મસાત 

કરી શકશ.ે 



7.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી વતિમાન માનવજીવનના સુંદભિમાું 

ઐહતિાહસક, સામાહજક, સાુંસ્કૃહતક અન ેરાજકીય પહરબળોને ઉહચત રીત ેસમજતો થશે.  

8.  ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી પ્રકૃહત અને પયાિવરણનાું જતન અન ે

સુંવધિન સુંદભે પોતાની  જવાબદારી પ્રત્યે વધુ સભાન અને સહક્રય બનશે.  

9. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી હવહવધ સાહિત્યસજિકોના જીવન 

અને સજિનનાું  અભ્યાસને પહરણામે  પોતાનાું વ્યહક્તગત તેમજ સામાહજક જીવનપ્રત્યે વધ ુ

પ્રહતબિ બનશે. 

10. ગજુરાતી ભાષા-સાહિત્યના આ અભ્યાસક્રમ થકી હવદ્યાથી પોતાની રસરુહચ અનુસાર હશક્ષક, 

અધ્યાપક, પત્રકાર, વકીલ, સરકારી અહધકારી, સમાજસેવક વગેર ેપૈકી કોઈ એક ભૂહમકા અુંગીકાર 

કરી રાષ્ટર  પ્રત્યેનુું પોતાનુું ઋણ અદા કરવા શહક્તમાન થશે.  

 

C.6  Teaching-learning processes of the  the Course /programme : 

 

1. Classroom lessons through ICT/PPT 

2. Classroom lessons through Films & Videos 

3. Flipped classroom 

4. Googal  classroom 

5. Guest lectures/Expert leactures 

6. Student development programme 

7. Student exchange programme 

8. Student’s Participation in Seminars/Workshop 

9. Field visit/ Educational Tour 

10. Subject Related Certificate course 

 

 

C.7 Assessment methods of the Course /Programme : 

 

1. Group Discussion 

2. Quiz 

3. Debates competition 

4. Question-Answer method on Google classrooms 

5. Report Writing 

6. Preparation of Assignments 

7. Project work 

8. Wall-paper Design 

9. Unit test 

10. Re-Test 



  

 

 


