
 

 

    

                         ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਐਮ.ਏ. ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

 

 

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆ ਂ 1. ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਭਿਚ ਰਮੀ ਂਹੋਈ ਅਮੀਰ ਭਿਰਾਸਤ 

ਨ ੰ  ਸਾਂਿੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਿਰਸਾ; ਕਭਿਤਾ, ਿਾਰਤਕ, ਲੋਕਧਾਰਾ, 

ਨਾਟਕ ਅਤ ੇਉਚੱ ਪਾਏ ਦੀ ਰ ਹਾਨੀ ਕਭਿਤਾ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ। 

2. ਇਹ ਕੋਰਸ ਭਿਭਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਭਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਬੱਬ 

ਬਣਦਾ ਹੈ।  

3. ਭਿਭਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਭਜ਼ੰਦਗੀ, ਸਮਾਜ, ਫ਼ਰਜ਼ ਅਤ ੇਅਭਧਕਾਰ ਆਭਦ ਭਿਭਿਆਂ 

ਬਾਰ ੇਿਧੇਰੀ ਤੇ ਡ ੰਘੀ ਸਮਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਭਿਭਦਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਭਹਤ ਦੇ ਇਭਤਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਭਹਤ ਦੀਆਂ ਿੱਖ-

ਿੱਖ ਭਿਧਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਿਕਭਸਤ ਕਰਨ ਭਿਚ ਸਹਾਈ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। 

5. ਇਹ ਕੋਰਸ ਭਿਭਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤ ੇ ਿਾਿਾ ਦੇ ਨਾਲ 

ਨੇਭੜਓ ਂਤੇ ਡ ੰਘੀ ਤਰ੍ਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਲੜੀ ਨ.ੰ ਕਰੋਸ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀਆ ਂ

1 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਿਾਨ ਹਿਰਸੇ; ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ, ਗਰੁਮਹਤ ਕਾਹਿ ਅਤੇ ਹਕੱਸਾ ਕਾਹਿ ਬਾਰ ੇ

ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਿਧਰੇੇ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਤਰਕਮਈ ਬਣਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਹਦਆਰਥੀ 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਿਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਏ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। 
 

2 ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤ, 

ਸਨਾਤਨੀ ਕਾਹਿ-

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਆਲੋਚਨਾ 

ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ੱਛਮੀਂ ਸਾਹਿਤ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹਿਕਸਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ 

ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਿਨ। 

3 ਗੁਰਮਹਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ 

ਕਾਹਿ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਾਨ ਅਹਧਆਤਮਕ ਹਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਹਗਆਨ ਅਤੇ ਨੈਹਤਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਾਠ 

ਗਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਗੁਰਮਹਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ ਪ੍ਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਦੀ ਸਮਝ ਿਧਰੇੇ ਹਿਕਹਸਤ ਿੰੁਦੀ ਿੈ। 

4 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ 

ਅਹਧਐਨ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਨਾਿਲ ਿਰਗੀ ਹਿਸ਼ਾਲ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਹਿਧਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਨਾਿਲ ਹਿਚ ਿੱਡੇ ਕੈਨਿਸ ਉੱਤੇ ਹਚਤਹਰਆ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂ-ਹਦਰਸ਼ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਿੈ। 

5 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਧਹੁਨਕ ਕਾਲ-ਖੰਡ ਹਿਚ ਰਚੇ ਗਏ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ 

ਕਰਦੇ ਿਨ। ਆਧੁਹਨਕ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਹਨਖੇੜ ਦੀ ਸਮਝ ਿੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ 

ਿਾਸਲ ਬਣਦਾ ਿੈ।  

6 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੱਛਮੀ ਕਾਹਿ 

ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਿਿਾਰਕ 

ਅਲੋਚਨਾ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੱਛਮੀ ਕਾਹਿ-ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੰੂ 

ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਿਾਰਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦੇ ਿਨ। 



7 ਮੱਧਕਾਲੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਕਾਹਿ-II 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਾਹਿਤ; ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ, ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ ਤੇ ਹਕੱਸਾ 

ਕਾਹਿ ਦੇ ਹਿਚਾਰਧਾਰਾਈ, ਦਾਰਸ਼ਹਨਕ ਅਤੇ ਕਾਹਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

8 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਿਲ ਦਾ 

ਅਹਧਐਨ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਨਾਿਲ ਿਰਗੀ ਹਿਸ਼ਾਲ ਹਬਰਤਾਂਤਕ ਹਿਧਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਨਾਿਲ ਹਿਚ ਿੱਡੇ ਕੈਨਿਸ ਉੱਤੇ ਹਚਤਹਰਆ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰ ਦਾ ਭੂ-ਹਦਰਸ਼ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਿੈ। 

9 ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਹਕਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨਕ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਿੋਏ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦ ੇ

ਿਨ। 

10 ਸੱਹਭਆਚਾਰ, ਲੋਕਧਾਰਾ 

ਅਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਸੱਹਭਆਚਾਰ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦ ੇਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਕ-ਧਾਰਾਈ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂ-

ਬ-ਰੂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

11 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਕਹਿਤਾ-I 

ਇਿ ਕੋਰਸ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ।  

12 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਹਧਐਨ-I 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਗੰਮੰਚ ਦੀਆਂ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਹਮੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਥੀਏਟਰ, ਟੈਲੀਹਿਯਨ ਅਤੇ ਹਫਲਮ ਹਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਤੱਤਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ ਹਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

13 ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨ, 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 

ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਹਿਚ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ੱਛਮੀ ਭਾਸ਼ਾਹਿਹਗਆਨਕ ਹਸਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਸਮੇਤ 

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਰੁਮੁਖੀ ਹਲਪ੍ੀ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਹਤਿਾਸਕ ਪ੍ਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਿੰੁਦੇ 

ਿਨ। 

14 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤੇ 

ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦ ੇਮਾਹਧਅਮ ਰਾਿੀਂ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣੇ ਲੋਕ-ਧਾਰਾਈ ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ ਹਿਰਸੇ ਦੇ ਰੂ-

ਬ-ਰੂ ਿੰੁਦੇ ਿਨ। 

15 ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ 

ਕਹਿਤਾ-II 

ਇਿ ਕੋਰਸ ਹਿਹਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆਧੁਹਨਕ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਕਹਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। 

16 ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ 

ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਅਹਧਐਨ-II 

ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਿਹਦਆਰਥੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਅਤੇ ਰਗੰਮੰਚ ਦੀਆਂ ਇਹਤਿਾਸਕ ਅਤੇ 

ਸਮਕਾਲੀ ਗਤੀਹਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫਾਰਹਮੰਗ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 

ਥੀਏਟਰ, ਟੈਲੀਹਿਯਨ ਅਤੇ ਹਫਲਮ ਹਨਰਮਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਤੱਤਾਂ ਬਾਰ ੇਿੀ ਹਗਆਨ ਿਾਸਲ ਕਰਦੇ ਿਨ। 

 


