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Course Outcomes 

 

Course Code: MPHD- 101 

Title of the course: ਖੋਜਵਿਧੀ 
Course Outcomes: 

ਸੀਓ 1. ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੋ ਹਹਿੱ ਹਸਆਂ ਹਿਚ ਿੰਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪਹਹਲਾ ਭਾਗ ਹਰਸਰਚ ਮੈਥੋਿੋਲੋਜੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਪਿੱਛਮੀ ਕਾਹਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਹਦਿਤ ਹੈ. ਇਸ ਪੇਪਰ ਹਿਚ ਹਸਧਾਂਤਕ ਧਾਰਨਾਿਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਹਲੂ, ਿਿੱ ਖ-
ਿਿੱ ਖ ਖੋਜ ਪਹੰੁਚ ਆਹਦ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਮੁਿੱ ਖ ਪਿਹਕਹਰਆ ਹਨ.          

ਸੀਓ 2: ਹਸਹਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਹ ਹਸਖਣ ਲਈ ਹਕ ਥੀਹਸਸ ਹਲਖਣ ਲਈ ਹਿਸਾ ਹਕਿੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਈਿ 
ਹਕਿੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਕਸ ਦੀ ਸੂਚੀਬਿੱ ਧ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਹਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੰੂ ਹਕਿੇਂ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿੇ. 
ਸੀਓ 3: ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਥੀਹਸਸ ਹਲਖਣ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਸੈਲੀ ਹਸਿੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਥੀਹਸਸ ਹਲਖਣ ਦੀ 
ਨੈਹਤਕਤਾ ਹਜਿੇਂ ਸਾਹਹਤਕ ਚੋਰੀ ਆਹਦ ਹਸਿੱ ਖਣ ਲਈ. 
ਸੀਓ 4. ਖੋਜਕਰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹਸਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਿਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਪਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਹਿਚ ਹਸਿੱ ਹਖਆ ਸੀ ਅਤੇ 
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਹਗਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਹਿੱ ਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਹਾਰਕ ਹਿਸਲੇਸਣ ਕਰਨ ਦਾ. ਫੈਕਲਟੀ 
ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਖੋਜ ਪਿੱਤਰਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲੇਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ 
ਹਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ.  
 

Course Code: MPHD- 132 

Title of the course: gzikph ;kfjs dk ftuko Xkoe gq;µr 

Course Outcomes: 

ਸੀਓ 1. ਇਹ ਪੇਪਰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਹਿਿੱ ਚ ਿੰਹਿਆ ਹਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੰਿ ਖੋਜ researchੰੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗ 
ਦਰਸਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੋਜ ਹਿਦਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱ ਤਿਪੂਰਣ ਰਾਏ 
ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹਿਕਸਤ ਕਰਨ ਹਿਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਸੀਓ 2. ਇਸ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਭਾਸਾ, ਸਾਹਹਤ ਅਤੇ ਸਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਹਿਕਲਪ ਹਨ। ਹਤੰਨ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਦੇ 
ਮਿੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਕ ਖੋਜ ਹਿਦਿਾਨ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 
ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਹਿਹਸਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਗਆਨ ਿੀ ਹਮਲੇ। 



ਸੀਓ 3. ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਹਤ ਦੇ ਹੇਠ ਹਦਿੱ ਤੇ ਹਿਕਲਪ ਖੋਜ ਹਿਦਿਾਨ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਕਹਿਤਾ 
ਗਲਪ ਿਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ, ਜੀਿਨੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਰਸ ਹਤੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਕਲਪ ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਹਭਆਚਾਰਕ ਰਾਜਨੀਹਤਕ ਹਪਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਹਧਤ ਹਨ.  

ਸੀਓ 4. ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਿਚ ਹਸਧਾਂਤਕ ਪਹਰਪੇਖ ਹਰ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕੋ ਹਜਹਾ ਰਹਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਿਹਾਰਕ 

ਪਹਹਲੂ ਨੰੂ ਬਦਹਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਹਲਖਤਾਂ ਦੇ ਨਿੇਂ ਆਉਣ ਨੰੂ ਿੀ ਪੜਹ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਉਣ 
ਿਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਿਹਿਆਪੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਿੱ ਹਦਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ. 

Course Code:   RPE-102 

Title of the course : Research Publications and Ethics 

Course Outcomes: 

CO1: To provide students with knowledge, general competence, and analytical skills in 

Research Methodology and Research & Publication Ethics.  

CO2: To equip students with ethical issues related to Research and Publication.  

CO3: To provide hands-on experience to carry out research work in Education, social 

Sciences as well as languages etc.  

CO4: Build a strong foundation for future research work in a systematic manner by applying 

notions of Research Methodology.  

CO5:  Gain ability to apply knowledge of Data Bases and Research Metrics to research in 

real-world issues. 

 


