
 16/11/2018 ൽ നട� സിലബ
 റീ
ട��റിം� േമാണി�റിം� 
ക�ി�ിയുെട േയാഗനടപടികമം. 
 

�ലം: െ�പാ ൈവ� ചാൻസലറുെട മുറി  

സമയം: 2.30 പി.എം 
 

പെ�ടു�വർ 

1) േഡാ. െക.എ�. രവികുമാർ, െ�പാ ൈവ� ചാൻസലർ ഒ�് 
2) േഡാ. രാമദാസൻ െക.ജി, സിൻഡിേ !് അംഗം  ഒ�് 
3) േഡാ. യമുന െക, അംഗം      ഒ�് 
4) േഡാ. സാജു ടി.എ�, അംഗം      ഒ�് 

 

േയാഗം 2.30 % ആരംഭി() 

േഡാ. സാജു ടി. എ� 2018 നവംബർ 12 മുതൽ 14 വെര നട- 
സിലബ� റീ��ട/(റിം0 വർ ്േഷാ�ിെനകുറി(് റിേ�ാർ2് 
െച3തു. സർ4കലാശാലയിെല എല6ാ വിഭാഗ7ളിെല 
അ9:ാപകർ ും ഒരുേപാെല ഉപകാരെ�2 
വർ ്േഷാ�ായിരു-ുെവ-ും ആയതി%െറ തുട(യായി 
ഫീ=ബാ ിെന ആ�പദമാ ി േ�പാ�ഗാം ഔ2്കം (programme outcome 

–PO) നി?യിേ @തുെ@-ും അറിയി(). േകാർ വിഷയ7ൾ ് PO 

ഒ-ുതെ-യായിരി ുെമ-ും േ�പാ�ഗാം �െപസിഫി ് ഔ2്കം 
(PSO) േകാB� ഔ2്കം(CO) എ-ിവ തിരെCടു ുേDാൾ, അവ PO 

യിേല ് നയി ു-തായിരി ണെമ-ു �പേത:കം ഓർGി�ി(). 

ഇവ അള-ു പ2ിക രൂപJിലാ ുവാൻ �പേത:കം േസാK!്-
െവയർ ഉെ@-ും ആയതി% സർ4കലാശാല ഒരു വിദ:ാർMി ് 
600 രൂപ നിര ിൽ െചലN  വഹിേ @ിവരുെമ-ും കൂ2ിേ(ർJു. 
 

തീരുമാന$ൾ  

1. ഉ-തവിദ:ാഭ:ാസ കൗൺസിലുമായി സഹകരി(് 2018 

നവംബർ 12 മുതൽ 14 വെര സർ4കലാശാല നടJിയ 
സിലബ� റീ��ട/(റിം0 വർ ്േഷാ�ിെല പRാളികൾ 
നൽകിയ ഫീ=ബാ ിെന ആ�പദമാ ി 
മുൻഗണനാ�കമJിൽ താെഴ പറയു- േ�പാ�ഗാം 
ഔ2്കം(POs)തിരെCടു വാൻ കGി!ി ശുപാർശ െച3തു. 
PO1. Critical Thinking: Take informed actions after identifying the 

assumptions that frame our thinking and actions, checking out the degree to 

which these assumptions are accurate and valid, and looking at our ideas and 

decisions (intellectual, organizational, and personal) from different 

perspectives.   

PO3. Communication: Listen, read, comprehend, speak and write clearly and 

effectively in person and through electronic media in English/regional 

language/language of the discipline to exhibit sound domain knowledge using  



academic terminologies and make meaning of the world by connecting people, 

ideas, books, media and technology.   

PO5. Ethics: Recognize different value systems including your own, 

understand the moral dimensions of your decisions, and accept responsibility 

for them.   
 

PO6. Self-directed and Life-long Learning: Acquire the ability to engage in 

independent and lifelong learning in the broadest context socio-technological 

changes. 

 

2. സിലബ� റീ��ട/(റിം0 എല6ാ ഡി�ാർ2്െമൻറിലും 
നട�ിലാ ു-തി%െറ ഭാഗമായി േകാർ കGി!ി 
രൂപികരി ാൻ ശിപാർശ െച3തു. 
കGി!ിയിെല അംഗ7ളായി 

1. േഡാ. എ(് പൂർTിമ, െ�പാഫ& HoD, സം�കൃത 
ജനറൽ വിഭാഗം 

2. േഡാ. മുJുലV്മി െക, െ�പാഫ& HoD, േവദാW 
വിഭാഗം 

3. േഡാ. ശാWി നായർ, െ�പാഫ& HoD, ഹിXി വിഭാഗം 

4. േഡാ. േരYമ ഭരദZാ[, അേ\ാ.െ�പാഫ& HoD,, േസാഷ:ൽ 
വർ ് വിഭാഗം 

5. േഡാ. രവീ�Xൻ െക. എ , െ�പാഫ& േകാഡിേന!ർ, 

േവദി/ വിഭാഗം 

6. േഡാ. ഷീബ െക.എം, െ�പാഫ, ചരി�ത വിഭാഗം 

7. േഡാ. രാജി ബി നായർ, അേസാ.െ�പാഫ, ഇം]ീY 
വിഭാഗം 

8. �ശീമതി. അനിത എ, അസി. െ�പാഫ, േസാഷ:ൽ വർ ് 
വിഭാഗം എ-ിവെര നിർേ^ശി(). 

3. വർ ്േഷാ�ിൽ പെRടുJതും, പെRടു ാJതുമായ 
വകു�9:ാV_ാർ ് ഒരി ൽ കൂടി സിലബ� 
റി��ട/(റിംഗിെന കുറി(് ഒരു `ാ\് നൽകുവാൻ 
തീരുമാനി(). േമൽ സൂചി�ി( േകാർ കGി!ിയിെല 
അംഗ7ളായിരി ും `ാ\് നയി ു-a. ഓേരാ 
ഡി�ാർ2്െമ%റിലും സിലബ� റി��ട/(റിം0 
നട�ിലാ ുേDാൾ േകാർ കGി!ിയുെട സഹായം 
േതടാവു-താb. 

4. േകാർ കGി!ിയിെല അംഗ7ൾ ഓേരാJർ ും മൂ-് 
ഡി�ാർ2്െമൻറുകള)െട വീതം  ചുമതല 
നൽകാവു-താb. 



5. വർ ്േഷാ�ിൽ പെRടു ാJ ഡി�ാർ2്െമ%റിെല മ!) 
അ9:ാപകർ ും ഈ വിഷയം 
പരിചയെ�ടുJു-തിനും ആയതി%െറ തുടർ(യായി 
ഡി�ാർ2്െമൻd കൗൺസിൽ, വർ ്േഷാ�്, േബാർ= ഓK 
eഡീ�, ഫാ ൽ!ി മീ!ിംഗുകൾ എ-ിവ മുറ�പകാരം 
സമയബfിതമായി നടേJ@തി% തgാറാ ിയ ൈടം 
െഷഡ:ൂൾ േയാഗം അംഗീകരി(). 

6. ഇതുമായി ബfെ�2് എല6ാ വകു�9:V_ാരുെടയും 
േയാഗം 21/11/2018-% ഉ(3 ് 2 മണി ് സിൻഡിേ !് 
ഹാളിൽ നടJുവാൻ നി?യി()െകാ@് േയാഗം 3.40 % 
അവസാനി(). 

 

ഒ'് 
െപാ ൈവ
 ചാൻസലർ 

 

 


