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COURSE OUTCOMES 
ਸਮੈਸਟਰ  ਪਹਿਲਾ 

Course Code: MAPB- 101 

Title of the course: ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

Course  Outcomes : 

[CO-1]ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਇਹਤਿਾਸਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਅਤੇ 
ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਲ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇਨ ੰ  ਜਾਣਨਗੇ 

[CO-2]ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਵ ਨਾਨਕ ਕਾਲ (1500 ਈ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਧਾਰਾਵਾਂ : ਨਾਥ ਜੋਗੀ 
ਕਾਹਵ, ਸ ch ਕਾਹਵ, ਬੀਰ ਕਾਹਵ, ਲੋਕ ਕਾਹਵਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ 
[CO3]ਸ ਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹਕੱਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਿਾਹਰਕ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸ ਫ਼ੀ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਹਕੱਸਾ 
ਕਾਹਵਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
[CO4]ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਵ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਿਾਹਰਕ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਹਤ 
ਕਾਹਵ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਵ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਿਾਹਸਲਕਰਨਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਗੁਰ  ਗਰੰ ਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਇਹਤਿਾਸਕ, ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ, ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰ ਬਰ  ਕਰਾਉਣ। 
 
Course Code: MAPB- 102 

Title of the course: ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ, Gkosh ਕਾਹਿ Pk;sਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ 
Course Outcomes: 

[CO-1] ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਨਾ  ਤੇ ਪਛਾਨਣਾ ਤੇ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ 

ਯੋਗ ਿੋਣਾ 
[CO-2]ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹਵਹਭੰਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਰ ਬਰ  ਕਰਾਉਣਾ 

[CO3]ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਹਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਦੇਣੀ।ਭਾਰਤੀ 
ਅਤ ੇਪੱਛਮੀ ਰਸ ਹਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ। 



[CO-4]ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀਆਂ ਹਵਹਭੰਨ ਹਵਧਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਸਲ  ਕਰਨਾ 
 
Course Code: MAPB- 103 

Title of the course: ਆਪਸ਼ਨ (I)ਮੱਧਕਾਲੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਾਹਿ – I 
Course Outcomes: 

 [CO-1]ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲ ਹਵਚ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਂ ਹਵਹਭੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
[CO-2]ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇ ਸਰੇਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  
ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਸੰਕਲਪਾਂ, ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇਹਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ 
[CO-3]ਸ ਫ਼ੀ ਹਕੱਸਾ ਅਤੇ ਬੀਰ ਕਾਹਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਿਾਹਰਕ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸ ਫ਼ੀ ਫਲਸਫ,ੇ 
ਹਕੱਸਾ ਅਤ ੇਬੀਰ ਕਾਹਵ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ। 
[CO-4]ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਹਤੰਨ ਪਰਮੱੁਖ ਕਵੀ ਅਤ ੇਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨ ੰ  ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰ ਪੱਖ 
ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ। 
 

 

Course Code: MAPB- 104 

Title of the course: ਗੁਰਮਹਤ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਕਾਹਿ  

Course Outcomes: 

[CO-1] ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲ ਹਵਚ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਂ ਹਵਹਭੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 
[CO-2]ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹਵਚ ਗੁਰਮਹਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇ ਸਰੇਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  
ਕਰਾਉਣਾ , ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ, ਸੰਕਲਪਾਂ, ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤ ੇਹਵਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ। 
[CO3]ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਹਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਿਾਹਰਕ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਸ ਫ਼ੀ ਫਲਸਫ ੇ ,ਹਸਧਾਂਤ ਸ ਫ਼ੀ 
ਹਸਲਹਸਲੇ ਆਹਦ ਬਾਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਗ।ੇ 
[CO4]ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਹਤੰਨ ਪਰਮੱੁਖ ਕਵੀ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨ ੰ  ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰ ਪੱਖ ਤੋਂ 
ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਹਵਰਸੇ ਦੇ ਰੁਬਰ  ਿੋਣਾ। 
 
Course Code: MAPB- 105 

Title of the course:   ਆਪਸ਼ਨ (I)ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਵਲ 

Course Outcomes  
 

[CO-1]ਹਬਰਤਾਂਤ ਅਤ ੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਕਾਰੀ ; ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ 
ਚਹਰੱਤਰ ਹਬੰਦ  ,  ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸ਼ਾਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਦੀਆ ਂਬੁਹਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ 



[CO-2]ਨਾਵਲ ਹਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਿੋ ਰਿੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਿੋ ਸਕਣਗੇ  
[CO3]ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਹਵਹਭੰਨ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਵਲੀ ਜੁਗਤਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਮੱੁਖ ਨਾਵਲੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਿਵਾਲੇ 

ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਗ ੇ
[CO-4]ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਵਲੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪੜਹਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਵਲੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਵਿਾਰਕ ਤੇ ਪਾਠਗਤ ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
ਿਾਸਲ ਕਰਨਗੇ 
 
Course Code: MAPB- 106 

Title of the course:  ਆਪਸ਼ਨ (ii) ਪੰਜਾਬੀਕਿਾਣੀ 
Course Outcomes 

[CO1]ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤ ੇਹਬਰਤਾਂਤ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਪਰਮੱੁਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ। 
CO2]ਹਬਰਤਾਂਤ ਅਤ ੇਹਬਰਤਾਂਤਕਾਰੀ; ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਹਵੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਹਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਜਸ ਹਵੱਚ ਚਹਰੱਤਰ 

ਹਬੰਦ , ਹਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਹਵਸ਼ਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹਬਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਬੁਹਨਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ 
[CO3]ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦੇ ਹਵਹਭੰਨ ਝੁਕਾਵਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਜੁਗਤਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਮੱੁਖ ਹਵਹਭੰਨ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੇ 

ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋਣਾ। 

[CO4]ਚੁਣ ੇ ਿੋਏ ਕਿਾਣੀ ਸੰਗਰਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਹਵਿਾਰਕ ਤੇ ਪਾਠਗਤ 

ਅਹਧਐਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ। 

 
Course Code:  DBSS-101 

Title of the Course:  Soft Skills-I 

Course Outcomes: 

CO1: To groom students to be Resilient and to be better equipped to cope with the unfamiliar 

circumstances, to manage disappointments and deal with conflicts.  

CO2: To enable the students to connect and work with others to achieve a set task.  

CO3: The course will train the students to gain Leadership skills and be a Leader who can 

assess and identify the strengths within the team and utilize the diverse skills of the group to 

achieve the set objectives 

CO4. To cause a basic awareness about the significance of soft skills in professional and 

interpersonal communications and facilitate an all-round development of personality  

 

Course Code: DBPE-101 
Title of the Course: Positive Life & Ethics  
Course Outcomes 



CO1: Describe, develop positive subjective experiences and traits in organizations to improve 

workplace effectiveness. 

CO2: Improve organizational performance as well as individual performance, well-being and 

fulfillment.  

CO3: An increase in self-esteem, improved relationships, and a greater outlook on life.  

CO4: Research in the realm of positive psychology has found that gratitude, social 

connection and kindness are all important to living our best lives. 

 

ਸਮੈਸਟਰ ਦੂਜਾ 
Course Code: MAPB-201 

Title of the course:   ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

Course Outcomes 

 
[CO-1] AwDuinkqw Aqy AwDuink boD dy hvwly nwl AwDuink pMjwbI swihq dI ieiqhwsk 
rUp-ryKw nMU smJxw[ 
[CO-2] AwDuink pMjwbI kivqw dIAW pRmu`K pRivrqIAW Aqy mUl srokwrW ƒ sp`St krnw[ 
[CO-3] AwDuink pMjwbI nwvl dy iviBMn rUpW Aqy ienHW ivcly ivDwgq lC̀xW ƒ pCwxnw[ 
[CO-4]AwDuink pMjwbI nwtk qy rMgmMc qy hor ivDwvW dy iviBMn rUpW Aqy ienHW 
ivclyivDwgql`CxW ƒ pCwxnw[ 
 
Course Code:  MAPB-202 

Title of the course:  ਆਧੁਹਨਕ ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤ ੇਹਿਿਾਰਕ ਅਲੋਚਨਾ 
Course Outcomes: 

[CO-1] ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਅਹਧਐਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾਅ- 
[CO-2] ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾਅ 
[CO-3] ਹਵਹਭੰਨ ਸਾਹਿਤ ਅਹਧਐਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾਅਹਵਹਭੰਨ ਆਲਚੋਨਾ ਹਵਧੀਆਂ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ-

 ਹਵਧੀਆਂ ਦੇਪਰਮੁਖ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾਅ•ਪ ਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਹਵਵਾਕਫ਼ੀਅਤ  ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ-

ਿਾਹਸਲ ਕਰਨਾ 
[CO-4]ਹਵਿਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਦੱਤੀ ਕਹਵਤੀ ਟੁਕੜੀ ਦੀ ਹਵਿਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗਾ : 
 
Course Code: MAPB-203 

Title of the course:  ਆਪਸ਼ਨ (I)   ਮੱਧਕਾਲੀ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਾਹਿ–II 
Course Outcomes  

[CO-1] ਮੱਧਕਾਲ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲ ਹਵਚ ਪੈਦਾ ਿੋਈਆਂ ਹਵਹਭੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਵਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ- 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾਅ 



[CO-2] ਸ ਫ਼ੀਮਤਸ ਫ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਪਹਰਪੇਖ ਹਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀਕਾਹਵ ਨ ੰ  /
ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾਅ-ਕਾਹਵ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਧੱ ਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜਕ-ਸਮਝਣਾਅਬੀਰ 

[CO-3] ਸਨ ੰ  ਮਝਣਾਅ ਕਾਹਵ ਦੇ ਸੰਕਲਹਪਕ ਹਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਣਾ-ਹਕੱਸਾ / 
[CO-4] ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਹਤੰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨ ੰ  ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਰ ਪੱਖ ਤੋਂ 
ਸਮਝਣਾਅ 
 
Course Code: MAPB-204 

Title of the course:  ਆਪਸ਼ਨ (ii) ਸੂਫ਼ੀ, ਹਕੱਸਾ ਤੇ ਬੀਰਕਾਹਿ 
Course Outcomes 
[CO1] ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇਿ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਵਪ ਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਵਧਾਰਾਵਾਂ 
ਦੀਆਂ ਹਵਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ.ਉਸਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਤ ਕਹਵ ਰਾਸਦੀਆਂ ਇਨਹ ਾਂ ਬੁਹਨਆਦੀ ਅਤੇ 
ਮਿੱਤਵਪ ਰਣ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਨਣ-ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪਰਾਪਤ ਿੋਵੇਗਾ। 
[CO2]ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸ ਫ਼ੀਮਤ ਦੀ ਇਹਤਿਾਸਕ ਤੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਹਵ ਪਰੰਪਰਾ ਨ ੰ  
ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਿੋਣਗੇ।ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਵ ਦੇ ਸੰਕਲਹਪਤ ਤੇ ਹਸਧਾਂਤਕ ਹਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੱਸਾਕਾਹਵ ਦੀ 
ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਗੇ ।ਬੀਰ ਕਾਹਵ ਦੇਹਬੰਬਾਂ,ਪਰਤੀਕਾਂ, ਹਵਧਾਗਤ 
ਅਤੇ ਹਵਸ਼ਾਗਤ ਪਹਰਪੇਖ ਹਵੱਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। 
[CO3]ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਸ ਫ਼ੀ ਕਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਿ  ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਸਦੀ ਹਵਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰੇਗਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਿ ਸ ਫ਼ੀ ਕਾਹਵ ਰ ਪ ਸ਼ੀਿਰਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਿੋਰ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਿੋਵੇਗਾ। 
[CO4]ਵਾਹਰਸ ਸ਼ਾਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇ ਹਕੱਸਾ ਿੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੁਆਰਾ ਹਕੱਸੇ ਦੀਆ ਂਕਲਾ ਤਮਕ ਖ਼ ਬੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਹਕੱਸੇ 
ਹਵਚਲੇ ਪਰਤੀ ਕਾਂਤ ੇਹਬੰਬਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਿਮੁਿੰਮਦ :ਜੰਗ ਹਸੰਘਾਂ ਤੇ ਹਫਰੰਗੀਆਂ ਰਾਿੀਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਜੰਗ 
ਨਾਮੇਦੀ ਹਵਧਾਨ ੰ  ਸਮਝਣਗੇ। 

 

Course Code: MAPB-206 

Title of the course: ਆਪਸ਼ਨ (ii))ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪਰਿਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਅਹਧਐਨ 
Course Outcomes  
[CO1]ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ ਨ ੰ  ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਅਤ ੇਹਬਰਤਾਂਤ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ। ਪਰਵਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ ਅਤ ੇਪਰਵਾਸੀ ਕਿਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰਹਵਰਤੀਆਂ ਨ ੰ  
ਜਾਨਣਾ। 
[CO-2] ਸੰਤੋਖ ਹਸੰਘ ਧੀਰ ਰਹਚਤ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰੇਸ਼ਟ ਕਿਾਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਾਣੀ ਹਵਚਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨ ੰ  

ਸਮਝਣਾ। 



[CO3] ਪਰੇਮ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਾਣੀ ਸੰਗਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕਿਾਣੀਕਾਰ ਦੀ 

ਜੀਵਨ ਹਵਚਾਰਾਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਿੋਣਾ। 
[CO-4] ਜਰਨੈਲ ਹਸੰਘ ਦੇ ਕਿਾਣੀ ਸੰਗਰਹਿ ਟਾਵਰਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। 
Course Code: DBED-101 
Title of the course: EDP-I 

Course Outcomes:  

CO1: To have an understanding of entrepreneurship and analytical skills to intuitive thinking and 

entrepreneurial opportunity identification. 

CO2: To get the know-how of successive planning, its validation, and solutions to business 

problems arising thereof. 

CO3: To evaluate business models for new ventures and able to frame strategies relating to the 

success of a venture 

CO4: To develop a business strategy of start-ups and existing ventures at different levels. 

 

Course Code: DBES-101 

Title of the course: EVS-I 
Course Outcomes 
CO1: Articulate the interdisciplinary context of environmental issues. 

CO2: Identify and justify key stakeholders in humanities and social sciences that need to be a 

part of sustainable solutions. 

CO3: Formulate an action plan for sustainable alternatives that integrate science, humanist, 

and social perspectives. 

CO4: Students will be able to explain why chemistry is an integral activity for addressing 

social, economic, and environmental problems.  

 
ਸਮੈਸਟਰ-III 

Course Code: MAPB- 301  

Title of the course:  ਭkPk^ਹਵਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭkPk 
Course Outcomes: 

CO1:  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ।ਆਧੁਹਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਦੇ 
ਪਰਮੱੁਖ ਸੰਕਲਪਾਂ, ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਹਧਐਨ ਹਦਰਸ਼ਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ।ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਦੇ ਹਵਹਭੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 
ਅਤ ੇਹਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਬੋਧ ਿਾਸਲ ਕਰਨਾ 
CO2: ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ   ਭਾਸ਼ਾ ਹਵਹਗਆਨ ਦੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਹਚਿਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰ ਪ 
ਹਵਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ 



 CO3: ਧੁਨੀ ਹਵਹਗਆਨ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲ ਆਂ ਨ ੰ  
ਸਮਝਣਾਅ  
 CO4: ਰ ਪ ਹਵਹਗਆਨਦੇਹਸਧਾਂਤਨ ੰ ਸਮਝਣਦੇਸ਼ਬਦਦੀਆਂਬਣਤਰਾਂਨ ੰ ਉਜਾਗਰਕਰਨਾ।ਰ ਪ ਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਹਭੰਨ ਪਹਿਲ ਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ  
 
 
Course Code: M APB- 302 

Title of the course:  ਸਹਿਆਚਾਰ ,  ਲੋਕਧਾਰਾ  ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬੀ  ਸਹਿਆਚਾਰ 

Course Outcomes: 

CO1: ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਲੋਕਧਾਰਾ ਦੀ ਪਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ  ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਆਧੁਹਨਕੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇ
ਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ. ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਹਸੱਖਣ ਲਈ ਅਤ ੇ
ਇਸਦੇ ਭ ਗੋਲ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋਏ ਿਨ 
CO2: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਵ ਅਤ ੇਨਵੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ 
ਹਨਸਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ,  
CO3: ਸਹਭਆਚਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਹਵੱਚ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ. ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ, ਲੋਕ-
ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਅਤ ੇਰੀਤੀ ਹਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਗਆਨ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨਗ ੇ
CO4: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਰਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ; ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਕ ਸਕੀਰੀ ਸਬੰਧ;  

ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਮੱੁਲ ਹਵਧਾਨ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਸਹਕਰਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤ ੇਖੋਜ ਕਰਨਗੇ 
 
Course Code: MAPB- 303 

Title of the course:  ਆਧੁਹਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਹਵਤਾ 
Course Outcomes: 
CO1:  ਆਧੁਹਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਹਵਤਾ ਹਸਧਾਂਤ, ਇਹਤਿਾਸ ਪਰਹਵਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੇਤੱਤਾਂਦਾ ਹਵਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾ, 
ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਰ, ਰ ਪ, ਸੈਲੀ, ਰ ਪਕ, ਭਾਸਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਪਰਤੀਕਵਾਦ, ਥੀਮ, ਆਹਦ. 
CO2: ਆਧੁਹਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਕਹਵਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰ ਪਾਂ ਅਤ ੇਸੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਨਜ਼ਮ, ਗ਼ਜ਼ਲ, 
ਰੁਬਾਈ, ਹਬਰੰਤਕ ਕਾਵ ਆਹਦ. 

CO3: ਹਵਹਦਆਰਥੀਪਰੋ. ਪ ਰਨ ਹਸੰਘ,ਮੋਿਨ ਹਸੰਘਅਤੇ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦ ਨਸੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਹਸੱਖ 
ਸਕਣਗ.ੇ ਉਿ ਕਹਵਤਾ ਦੇ ਮੁਲ ਸਬਦਾਵਲੀ ਕਾਹਵ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆ ਅਤੇ ਹਵਿਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਗੇ. 

CO4: ਆਧੁਹਨਕਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਰਾਿੀਂ ਝਲਕ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ, ਆਰਹਥਕ ਅਤ ੇ
ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਕਹਵਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰ ਪਾਂ 
ਦੀਆਂ ਆਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਗੇ. 

Course Code: MAPB- 304 



Title of the course:  ਆਪਸ਼ਨ  (II)  :  ਆਧੁਹਨਕ  ਪੰਜਾਬੀ  ਹਬਰਤਾਂਤਕ  ਕਹਿਤਾ – I 
Course Outcomes 

CO1: ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਦੇ ਹਵਹਭੰਨ ਝੁਕਾਵਾਂ ਅਤ ੇਪੜਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ।ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ 

ਦੀਆਂ ਪਰਹਵਰਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਨਾ। 
CO2: ਹਪਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਕਹਵਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਕਹਵਤਾ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ ਤੇ ਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ। 
CO3: ਜਸਵੰਤ ਹਸੰਘ ਨੇਕੀ ਰਹਚਤ ਕਹਵਤਾ ਹਸਰਮਰਤੀ ਦੇ ਹਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਹਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਹਬਰਤਾਂਤ 

ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ। 
CO4: ਿਹਰਭਜਨ ਹਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹਲਹਖਆ ਕਾਹਵ ਸੰਗਰਹਿ ਰੁਖਤੇ ਹਰਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਕਹਵਤਾ ਹਵੱਚ 

ਆਏ ਪਹਰਵਰਤਨਾਂ ਨ ੰ  ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਣ  ਕਰਾਉਣਾ। 
 
Course Code: MAPB- 305 

Title of the course: ਆਪਸ਼ਨ  (I)  :  ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਟਕ  ਅਤੇ  ਰੰਗਮੰਚ  ਦਾ ਅਹਧਐਨ-I 

Course Outcomes: 
CO1: ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤਅਤੇਉਿਨ ੰ  ਪਰਤੀਹਬੰਬਤ ਕਰਨਲਈ. ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ 
ਸਹਥਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ. 
CO2: ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਾਿੀਂ ਪਰਤੀ ਹਬੰਬ 

ਤਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨਾਅ 
CO3: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਹਵਚਾਰ ਕੇ ਉਿਨਾਂ 
ਨਾਟਕਾਂ ਇਹਤਿਾਸਕ ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਰਸੰਗਾਂ ਹਵਚਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜ਼ਾਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਹਜਸ 

ਹਵਚ ਇਿ ਹਲਹਖਆ ਹਗਆ ਸੀ .ਉਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਨ ੰ  ਪੜਹਨ ਅਤ ੇ ਹਵਸਲੇਸਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਿੋਣਗੇ 
CO4: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕਪ ਰ ਹਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ,ਅਤਅੇIਮੇਰ ਹਸੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ, 
ਥੀਮਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇ ਮੱੁਹਦਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਰਦਰਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹਭਆਚਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਹਦਰਸਟੀਕੋਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗ.ੇ 
 
Course Code: MAPB- 306 

Title of the course: ਆਪਸ਼ਨ (ii) ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਚ ਅਨੁਿਾਹਦਤ ਹਿਸ਼ਿਨਾਟਕ 



CO1: ਹਵਸ਼ਵ ਨਾਟਕ ਹਵੱਚ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਂਤ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਣਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।ਹਵਸ਼ਵ ਨਾਟ ਦਾ ਹਸਧਾਂਤ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਾਗ।ੇ 

CO2: ਪਰੋ.ਮੋਿਨ ਹਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਿੋਇਆ ਸੋਫ਼ੋਕਲੀ ਨਦਾ ਨਾਟਕ ਰਾਜਾ ਇਡੀ ਪਸ ਦੁਆਰਾ ਹਵਸ਼ਵ 

ਦੇ ਨਾਟਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮੰਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਿੋਵੇਗੀ। 
CO3: ਡਗੋਪਾਲ ਹਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਮੇਕ ਬਥਰਾਿੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਿੋਵੇਗੀ। 
CO4: ਹਨਿਾਲ ਹਸੰਘ ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਕੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਸਦੇਨਾਟਕ ਸੰਕੁਤਲਾ ਰਾਿੀਂ ਸਮਾਜ ਹਵੱਚ ਔਰਤ ਦੀ 

ਸਹਥਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। 

 
Course Code: DBSS-102 

Title of the Course: Soft Skills-II 

CO1: The courses will skill the student to learn Effective Communication, writing skills in 

English and Listening Skills. 

CO2: to address various challenges of communication as well as behavioral skills faced  by 

individual at work place and organizations. 

CO3: This course will help the student gain Emotional maturity and Emotional health.  

CO4:  to enhance the employability of the students. 

 

Title of the Course:  Value Education 

Course Code: DBVE-101 

Course Outcome 

 

CO1: Understand the need of values and its classification in contemporary society. 

CO2: Appreciate the values needed for peaceful society like democratic, secular, and socialist 

etc 

CO3: Become aware of role of education in building value as dynamic social reality 

CO4: Know the importance of value education towards personal, national and global 

development 

 

 
ਸਮੈਸਟਰ ਚੌਥਾ 

 
Course Code: MAPB- 401 



Title of the course:  ਿਾਸ਼ਾ  ਹਿਹਗਆਨ,  ਪੰਜਾਬੀ    ਿਾਸ਼ਾ  ਅਤੇ  ਗੁਰਮੁਖੀ  ਹਲਪੀ 

CO1: gzikph GkPk ns/ GkPk ftfrnkB ;zpzXh frnkB jk;b eoBk. nkX[fBe GkPk^ftfrnkB d/ 
gqw[Zy ;zebgK, f;XksK ns/ GkPkJh nfXn?B fdqPNhnK ƒ ;wMDk GkPk^ftfrnkB d/ ftfGzB y/soK 
ns/ ftPb/PD gZXoK dk p'X jk;b eoBk 

CO2: tke^ftfrnkB dh f;XKse ;gZPNsk d[nkok gzikph tke^;zouBk ƒ ;wMDk 

CO3:  noE ftfrnkB ns/ Gkosh noE f;XKs ƒ ;wMDk 

CO4: gzikph GkPk ns/ r[ow[yh fbgh d/ ;zpzX ns/ ftek; ƒ ikDBk 

 

Course Code: M APB- 402 

Title of the course: ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ  ਲੋਕ  ਸਾਹਿਤ 

Course Outcomes  
CO1: ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਆਧੁਹਨਕੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ. 
ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ ਹਸੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭ ਗੋਲ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋਏ 
ਿਨ 
CO2: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨਸਾਨੀਆ ਂਅਤ ੇਵੱਖ –ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ,  

CO3: ਸਹਭਆਚਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਦੌਰ ਹਵੱਚ ਸਾਿਮਣਾ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ. ਕੋਰਸਲਰ ਹਨੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ: ਹਵਹਦਆਰਥੀ 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ, ਲੋਕ-ਪਰੰ ਪਰਾਵਾਂ ਅਤ ੇਰੀਤੀ ਹਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਗਆਨ ਦਾ ਪਰਦਰਸਨ ਕਰਨਗ ੇ
CO4: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਹਸਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਅਤ ੇਸੰਸਹਕਰਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੋਜ 

ਕਰਨਗੇ 
 
Course Code: M APB- 403 

Title of the course: ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ  - II 
COURSE OUTCOMES: 
CO1: ਕਹਵਤਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਸਲੇਸਣ ਕਰਨਾ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਰ, ਰ ਪ, ਸੈਲੀ, ਰ ਪਕ, ਭਾਸਣ ਦੇ 
ਅੰਕੜ,ੇ ਪਰਤੀਕਵਾਦ, ਥੀਮ, ਆਹਦ. 
CO2: ਕਹਵਤਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰ ਪਾਂ ਅਤ ੇਸੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਨਜ਼ਮ, ਗ਼ਜ਼ਲ, ਰੁਬਾਈ, ਹਬਰੰਤਕ 
ਕਾਵ ਅਤ ੇਫਰੀਆਇਤ, ਆਹਦ. 

CO3: ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਵਤਾ ਰਾਿੀਂ ਝਲਕ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਆਰਹਥਕ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਹਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  
ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨਾਅ 

CO4: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਮੁਫਤ ਆਇਤ ਅਤ ੇਕਹਵਤਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰ ਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਗੇ. 



Course Code: M APB- 405 
Title of the course: ਪੰਜਾਬੀ  ਨਾਟਕ  ਅਤੇ  ਰੰਗਮੰਚ  ਦਾ  ਅਹਧਐਨ-II 

Course Outcomes  

CO1:  ਨਾਟਕ ਨ ੰ  ਸਾਹਿਤਕ ਕਲਾ ਦੇ ਰ ਪ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ.ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ 
ਸਮਕਾਲੀ ਸਹਥਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਾ. 

CO2: ਉਿਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇਰਾਜਨੀਹਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਰਾਿੀਂ ਪਰਤੀ ਹਬੰਬਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨਾਅ 

CO3: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹਨਯਮਾਂ, ਥੀਮਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ੇ ਮੱੁਹਦਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪਰਦਰਸਤ 

ਕਰਨਗੇ 
CO4: ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਖੇ ਨਾਟਕਾਂ ਨ ੰ  ਪੜਹ ਕੇ ਹਵਚਾਰ ਕੇ ਉਿਨਾਂ 
ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ  ਇਹਤਿਾਸਕ 
 
Course Code: M APB- 406 

Title of the course : ਆਪਸ਼ਨ (ii) ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਚ ਅਨੁਿਾਹਦਤ ਹਿਸ਼ਿ ਨਾਟਕ 

Course Outcomes 

CO1: ਹਵਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਹਭੰਨ ਹਭੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਜਾਹਣਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਸ਼ਵ ਨਾਟਕ ਦੇ ਇਹਤਿਾਸ 

ਤੇ ਹਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਿੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਹਵਹਭੰਨ ਪਰਹਵਰਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਹਣਆ ਜਾਏਗਾ। 

CO2: ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਕੀ ਤਾ ਿੋਇਆ ਬਰਤੈਲਤ ਬਰੈਖ਼ਤ ਦਾ ਨਾਟਕ ਇੰਜ ਿੋਇਆ 
ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਤੇ ਿੋਰ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮੰਚੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ 

ਿੋਵੇਗੀ। 
CO3: ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਤ ਨਾਟਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਲੀ ਰੇਮ ਲਰਚ ਨਾਲੋ ਰਕਾ ਰਾਿੀਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀ 

ਲੋਰਕਾਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤ ੇਉਥੋਂ ਸਮਾਹਜਕ ਅਤ ੇਸਹਭਆਚਾਰਕ ਪਹਰਪੇਖ ਨ ੰ  ਸਮਝਣਗੇ। 
CO4: ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਅਨੁਵਾਦਤ ਦ ਸਰਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਯਾਂਹਜਰਾ ਦ ਦੇ ਨਾਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਦੀ 

ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਰਾਿੀਂ ਸਮਾਜ ਹਵੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਥਤੀ ਨ ੰ  ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। 
 
Course Code: MAPB- 407 

Title of the course:  ਆਪਸ਼ਨ (iii) ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ 

Course Outcomes: 



CO1:  ਸਾਹਿਤਕ ਖਤੇਰ ਹ ਿੱਚ  ਾਰਤਕ ਦਾ ਹਸਧਾਾਂਤਕ ਹ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕ ੇਮਿੱਧਕਾਲੀ ਪਜੰਾਬੀ  ਾਰਤਕ ਦ ੇ ਗੁਣਾਾਂ, 

ਪਰਹ ਰਤੀਆਾਂ,  ਾਰਤਕ ਸਾਹਿਤ-ਰਪੂਾਾਂ, ਹ ਕਾਸ ਅਤ ੇਲਿੱਛਣਾ ਤੋਂ ਹ ਹਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜਾਣ ੂਕਰ ਾਕ ੇਉਸਦ ੇ ਹਗਆਨ 

ਹ ਿੱਚ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

CO2: ਇਸ ਹ ਿੱਚ ਭਾਈ  ੀਰ ਹਸੰਘ ਦਆੁਰਾ ਸਪੰਾਹਦਤ ਪਰੁਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਪਜੰਾਬੀ  ਾਰਤਕ ਦੀ ਮਢੁਲੀ 

ਦਸ਼ਾ, ਹ ਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਹਮਕ ਖੂਬੀਆਾਂ ਤੋ ਜਾਣ ੂਕਰ ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਿੈ। 

CO1:  ਆਧਹੁਨਕ ਕਾਲ ਹ ਿੱਚ ਤਜੇਾ ਹਸਘੰ  ਿੱਲੋਂ  ਹਲਖੀ ਪਜੰਾਬੀ ਨ ੀਆਾਂ ਸਚੋਾਾਂ ਰਾਿੀ ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦ ੇ ਸਮਾਜ ਦੀ 

ਬਿਪੁਿੱਖੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰ  ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

CO4:  ਹ ਹਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਨ ੀਨ / ਆਧਹੁਨਕ  ਾਰਤਕ ਦ ੇ ਹ ਕਾਸ, ਹ ਲਿੱਖਣਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੂਕਰ ਾ ਕ ੇਸਾਹਿਤਕ 

ਰਹੁਚਆਾਂ ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ।ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪਰਹਸਿੱਧ  ਾਰਤਕ ਕਾਰਾਾਂ ਹ ਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਹਸੰਘ ਪਰੀਤਲੜੀ ਦੀ 

 ਾਰਤਕ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਹ ਚਾਰ ਧਾਰਕ ਪਿੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

 
Course Code: DBIO-101 

Title of the course: Industry Orientation 

Course Outcomes: 

CO1: In the current job market employers are looking for candidates with industry ready 

skills. Industry orientation is a first of its kind training program, which equip the students 

with essential skill set to meet the current industrial challenges. 

CO2: Make the Students Industry Ready 

CO3: Give them Practical Exposure 

CO4: Provide a learning environment in which all students are challenged to develop their 

intellectual, practical and social skills in a holistic way focusing on leadership, socially 

responsible behavior and lifelong learning. 

 
 

 


