
 

 

        SAMARPAN ARTS AND COMMERCE COLLEGE, SEC- 28 GANDHINAGAR          

                                             DEPARTMENT OF  SOCIOLOGY 

LOCF (Learning Outcome Based Curriculum Framework for Undergraduate Education)      

Semester : 1 

Elective- 1  Paper- 101  સમાજશાસ્ત્ર પરિચય  

Outcomes : (1)  રિધાર્થીઓમાાં સામારજક રિજ્ઞાન તિીકે સમાજશાસ્ત્ર રિષયની સમજ કેળિાશે.                                                 

                       (2)  રિધાર્થીઓ સમાજશાસ્ત્ર રિષયની પરિભાષા શીખશે.   

                         (3)  સામારજક રિજ્ઞાનન ાં માનિસમાજના અભ્યાસમાાં શ ાં મહત્િ છેતેના રિશ ેરિધાર્થી   

                   ઓ મારહતગાિ ર્થશે. 

Elective - 1  Paper- 102 ભાિતીય સમાજન ાં માળખ ાં     

Outcomes : (1)  િેરિકકિણના આ ય ગમાાં રિધાર્થીઓ ભાિતીય સમાજના સામારજક અન ે      

                   સાાંસ્કૃરતક િાિસાને સમજી શકશ.ે                                                

               (2)  રિધાર્થીઓ િતતમાન સમયમાાં આિી િહેલા સામારજક પરિિતતનોને સમજશે.   

                         (3)   રિધાર્થીઓ ભાિતીય સમાજની જ્ઞારત વ્યિસ્ર્થા અન ેતેની સમસ્યાઓ ર્થી  

                    મારહતગાિ ર્થશે.   

              (4)  રિધાર્થીઓ ભાિતીય સમાજની લગ્ન વ્યિસ્ર્થા, સ્ત્રી-પ રુષ િચ્ચેના સબાંધો તેમજ    

                   ક ટ ાંબની સમસ્યાઓ રિશ ેસમજ મેળિશે.  

Elective- 2 (SE-II)  Paper- 103 ભાિતીય સમાજ    

Outcomes : (1)  રિધાર્થીઓ દેશની સમાજ િચનાને સમજી શકશ ેઅન ેતેમાાં આિતાપરિિતતનની            

                   રદશા/પ્રિાહ જાણી શકશ.ે        

               (2) રિધાર્થીઓ ભાિતીય સમાજની ખારસયતો રિશ ેમારહતગાિ ર્થશે.    

                         (3)  રિધાર્થીઓ ભાિતીય સમાજની સાંસ્ર્થાઓ તેમજ સમ દાય રિશ ેજ્ઞાન મેળિશે.  

               (4) આ પ સ્તકનો અભ્યાસ  રિધાર્થીઓમાાં િાષ્્ટ ગૌિિ રિકસાિી શકશે.   

 Teaching-learning Processes on the course/Programme:   

િગત વ્યાખ્યાન, ICT પે્રઝન્ટેશન, ગ્ર પ રિસ્કશન, 
Assessment Method of the Course/Programme:   એસાઈમેન્ટ,ગ્ર પરિસ્કશન,આાંતિીકકસોટી       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   SAMARPAN ARTS AND COMMERCE COLLEGE, SEC- 28 GANDHINAGAR         
                                               DEPARTMENT OF  SOCIOLOGY 

LOCF (Learning Outcomes-based Curriculum Framework for Undergraduate Education)      

Semester :  2  

Elective - 1  Paper- 111   સામાન્ય સમાજશાસ્ત્ર   

Outcomes : (1)  રિધાર્થીઓ સમાજશાસ્ત્ર રિષયની પરિભાષા સમજશે.                                                   

                       (2)  રિધાર્થીઓ સમાજશાસ્ત્ર રિષયની મહત્િની સામારજક પ્રરિયાઓર્થી પરિરચત    

                               બનશે.     

                         (3)   રિધાર્થીઓ ‘સ્િ’ નો રિકાસ રિરિધ એજન્સીઓ દ્વાિા કેિીિીતે ર્થાય તેના  

                                 રિશેની સમજ મેળિશે   

 Elective - 1  Paper- 112  ભાિતીય સમાજમાાં ક ટ ાંબ      

Outcomes :      (1)   રિધાર્થીઓ ક ટ ાંબની મૂળભૂત રિભાિનાઓ સમજશે.       

                           (2)  રિધાર્થીઓ ક ટ ાંબના કાયો તર્થા ક ટ ાંબની મ ખ્ય સમસ્યાઓર્થી મારહતગાિ બનશે.    
                          

Elective - 2 (SE-II)  Paper- 113 િસ્તી અન ેસમાજ      

Outcomes :     (1)  રિધાર્થીઓમાાં િસ્તીશાસ્ત્ર અાંગેની પ્રાર્થરમક સમજ કેળિાશે.              

                          (2) રિધાર્થીઓ િસ્તી નીરત કાયતિમના મહત્િ અાંગ ેસભાન બનશે.    

                          (3)  રિધાર્થીઓમાાં માનિિસ્તીનો અભ્યાસ કિી જન્મદિ અને મૃત્ય દિ રિશેની    

                                  મારહતી મેળિશ.ે   

         (4)  રિધાર્થીઓ િસ્તી અાંગનેા સીધાાંતોર્થી િાકેફ ર્થશે.   
  Teaching-learning Processes on the course/Programme   

િગત વ્યાખ્યાન, ICT પે્રઝન્ટેશન, ગ્ર પ રિસ્કશન, 
 Assessment method of the course/Programme  

એસાઈમેન્ટ, ગ્ર પ રિસ્કશન, પેપિ-113 માાં િોલપેપિ,આાંતિીકકસોટી          
 
  
   
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    SAMARPAN ARTS AND COMMERCE COLLEGE, SEC- 28 GANDHINAGAR           
                          DEPARTMENT OF  SOCIOLOGY 

LOCF (Learning Out Comes-based Curriculum Framework for Undergraduate Education)      

Semester : 3  

Elective - 1  Paper- 201  ભાિતમાાં સાાંપ્રત સામારજક સમસ્યાઓ   

Outcomes : (1)  ભાિતની રિરિધ સામારજક સમસ્યાઓર્થી રિધાર્થીઓ િાકેફ ર્થશે.                                                  

                       (2)  દેશના જિાબદાિ નાગરિક તિીકે ભાિતની રિરિધ સામારજક સમસ્યાઓના    

                               રનિાિણ માટે રિધાર્થીઓ  કરટબદ્ધ બનશે.  

                         (3)  સામારજક રિજ્ઞાનન ાં માનિસમાજના અભ્યાસમાાં શ ાં મહત્િ છેતેના રિશ ેરિધાર્થી   

                                 ઓ મારહતગાિ ર્થશ.ે 

Elective - 1  Paper- 202 ભાિતના આરદિાસીઓ       

Outcomes :     (1)  આરદિાસીઓના જીિન રિશ ેરિધાર્થીઓ સમજ પ્રાપ્ત કિશે.                                                 

                           (2)  આરદિાસીઓ સાર્થેના આાંતિસબાંધોમાાં અન ક લન(સમાયોજન) સાધી શકશ.ે       

                            (3)   રિધાર્થીઓ ભાિતના આરદિાસીઓની સામારજક િચના જિેીકે લગ્ન, ક ટ ાંબ,   

                                    ધમત, અર્થતવ્યિસ્ર્થા ર્થી મારહતગાિ ર્થશે. 

                            (4)  રિધાર્થીઓ આરદિાસીઓની સાંસ્કૃરત, ઉત્સિો અન ેપ્રશ્નોર્થી િાકેફ ર્થશ.ે     

Elective - 2 (SE-II)  Paper- 204 ભાિતમાાં ગ્રામીણ સામારજક રિકાસ     

Outcomes :       (1)   દેશના સામારજક રિકાસર્થી રિધાર્થીઓ િાકેફ ર્થશ.ે             

                             (2)  દેશના જિાબદાિ નાગરિક તિીકે રિધાર્થીઓ સામારજક સમસ્યાના રનિાિણ   

                                     અર્થ ેકરટબદ્ધ બનશે.    

                             (3)  રિધાર્થીઓ ભાિતીય સમાજની સાંસ્ર્થાઓ તેમજ સમ દાય રિશ ેજ્ઞાન મળેિશે.  

                             (4) પાંચાયતીિાજની ગ્રામીણ સમાજ પિ ર્થતી અસિો રિશ ેરિધાર્થીઓ મારહતગાિ  

           ર્થશ.ે 
  Teaching-learning Processes on the course/Programme   

િગત વ્યાખ્યાન, ICT પે્રઝન્ટેશન, ગ્ર પ રિસ્કશન,  
 Assessment method of the course/Programme  

એસાઈમેન્ટ, ગ્ર પ રિસ્કશન, આાંતિીકકસોટી            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SAMARPAN ARTS AND COMMERCE COLLEGE, SEC- 28 GANDHINAGAR          
                                             DEPARTMENT OF  SOCIOLOGY 

LOCF (Learning Out Comes-based Curriculum Framework for Undergraduate Education)      

Semester : 4  

Elective - 1  Paper- 211  ક ટ ાંબન ાં સમાજશાસ્ત્ર   

out comes : (1)  રિધાર્થીઓ ક ટ ાંબના સમાજશાસ્ત્રની િેજ્ઞારનક મારહતી મેળિશ ેઅન ેઆ ક ટ ાંબ  

                   સાંબાંધીત માગતદશતન આપિા કરટબદ્ધ બનશે.   

               (2)  રિધાર્થીઓ ક ટ ાંબની ઉત્ત્પરિના રસદ્ધાાંતોર્થી મારહતગાિ ર્થશે.       

                         (3)   રિધાર્થીઓ ક ટ ાંબના ખ્યાલો, ક ટ ાંબ િચનામાાં આિેલ ાં પરિિતતન તેમજ ક ટ ાંબની  

                    સમસ્યા રિશનેી સમજ મેળિશે   

 Elective - 1  Paper- 212  મહાત્મા ગાાંધીન ાં સમાજદશતન        

out comes : (1)  મહાત્મા ગાાંધીના કાયોર્થી રિધાર્થીઓ િાકેફ ર્થશ.ે      

               (2)  રિધાર્થીઓ મહાત્મા ગાાંધીના આદશોને સમજીન ેજિાબદાિ નાગરિક તિીકે     

                    કાયતિત બનશે.  

               (3) રિધાર્થીઓ ગાાંધીિાદી સીધાાંતોર્થી મારહતગાિ ર્થશ.ે 

               (4)  રિધાર્થીઓ ગાાંધીજી રિશ ેરિસ્તતૃ િીત ેમારહતગાિ ર્થશ.ે     
                          

Elective - 2 (SE-II)  Paper- 214 ગ જિાતની સામારજક ભગૂોળ      

out comes : (1)  રિધાર્થીઓ ગ જિાતની ભૂગોળ અને પ્રાદેરશક સમાજ જીિનર્થી િાકેફ ર્થશે.              

               (2) રિધાર્થીઓ સમાજરિજ્ઞાનના અન્ય રિષયની સમજ મળેિશે.      

                         (3)  રિધાર્થીઓ ગ જિાતની ભોગોલીક રસ્ર્થરતર્થી પરિરચત ર્થશ.ે  

 Teaching-learning Processes on the course/Programme   

િગત વ્યાખ્યાન, ICT પે્રઝન્ટેશન, ગ્ર પ રિસ્કશન, પપેિ-212 માાં રિધાર્થીઓ 

મહાત્માગાાંધીના પ સ્તકન ાં િાાંચન કિશ.ે 
 Assessment method of the course/Programme  

એસાઈમેન્ટ, ગ્ર પ રિસ્કશન, આાંતિીકકસોટી          
       

   
                  
                    

    

                                                       

 

  


