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ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କୋରାପୁଟ
-ଏମ୍.ଫି ଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ –
ଏମ୍.ଫି ଲ୍ ଏେ ପ୍ରାକ୍ ଡେଟକେଟ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ| ଏମ୍.ଏ ପକେ ଗକବଷଣା ପଦ୍ଧତି (Research methodology)
ସଂପେକକେ ଶି କ୍ଷା କେବା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ଉକେଶୟ |
ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟେ, ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍.ଫି ଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୁ ଇ ଭଗକେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ୫୦୦
ପୂର୍ଣ୍କସଂା ୟା ବିଶି ଅଟ କଟ | ପ୍ରତି କସମି  ଅଟାେ୍ ସମୟ ସୀମା ଛ ମାସ| ପ୍ରଥମ କସମି  ଅଟାେ ୩୦୦ ପୂର୍ଣ୍କସଂା ୟା
ଏବଂ ଦ୍ୱି ତୀୟ କସମି  ଅଟାେ ୨୦୦ ପୂର୍ଣ୍କସଂା ୟା ବିଶି ଅଟ କଟ | କସହିଭଳି ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ କସମି  ଅଟାେ 20
credit hour ଏବଂ ଦ୍ୱି ତୀୟ କସମି  ଅଟାେ 20 credit hour ଏବଂ ସବକକମାଟ 40 credit hour

କଟ| ପ୍ରଥମ

ଭାଗକେ ବିଦ୍ୟାଥକୀମାେଙ୍କୁ ୧୦୦ ପୂର୍ଣ୍କସଂା ୟା ବିଶି ଅଟ ତିେିକଗାଟି ପ କେ ପେୀକ୍ଷା କଦ୍ବାେୁ କହବ | ତିେିକଗାଟି ପ
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳେ କଟ| ପେୀକ୍ଷା ପକେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟେ େିଦ୍ଧକାେି ତ େି ୟମ େୁ ଯାୟୀ
େିେି ଅଟ ସମୟ ମଧ୍ୟକେ ଦ୍ୱି ତୀୟଭାଗ ୨୦୦ ପୂର୍ଣ୍କାସଂା ୟା ବିଶି ଅଟ (ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପୋ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟେ େିମିତ୍ତ
ସାକ୍ଷାତୋେ ସହିତ) ଏେ େିବନ୍ଧ ଦ୍ାା ଲ୍ େେି ବାେୁ କହବ|
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟେ େି ଦ୍ଧକାେି ତ େିୟମ େୁ ଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଥକୀ କେୌଣସି ଦ୍ିଗଦ୍ଶକେଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାେକେ ଏେ
େିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ େେି କବ| କସଥିପାଇଁ ଆବଶୟେ ପଞ୍ଜି େେଣ େେି ବାେୁ କହବ |ବିଦ୍ୟାଥକୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା
ବାଧ୍ୟତାମୂଳେ ଦ୍ୁ ଇକଗାଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପୋ ସହ ଏେ ସାକ୍ଷାତୋେ ମାଧ୍ୟମକେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ େୁ କଶଷ
େେି ବାେୁ କହବ|

ପ୍ରଥମ ପତ୍ର (ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ)
PAPER CODE: ORI-MPHIL-401

-ଗବବଷଣା ପଦ୍ଧତି(Research methodology)
UNIT-1

ଗକବଷଣା ପ୍ରେେଣ :
ଗକବଷଣାେ ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱେୂ ପ , କବୈଶି ଅଟୟ ଓ ଉକେଶୟ
ଗକବଷଣାେ ପ୍ରୋେ କଭଦ୍ :
କମୌଳିେ ଗକବଷଣା ବା ତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା
ବୟାବହାେି େ ଗକବଷଣା ବା କ୍ରିୟାଭିତ୍ତିେ ଗକବଷଣା
ସଂପ୍ରତିେ ଗକବଷଣା ଧାରାସମୂହ :
ଐତିହାସି େ ଗକବଷଣା , ବର୍ଣ୍କୋତ୍ମେ ଗକବଷଣା , ସାହିତୟି େ ଗକବଷଣା , ଭାଷାକବୈଜ୍ଞାେିେ ଗକବଷଣା ,
ତୁ ଳୋତ୍ମେ ଗକବଷଣା , େନ୍ଦେତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା , ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା , େୃ ତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା ଇତୟାଦ୍ି |

UNIT-2

ଗକବଷଣାେ େୀତି ଓ ପଦ୍ଧତି:
(ଉପାଦ୍ାେ ସଂଗ୍ରହ ପଯକୟାୟ)
ବିଷୟ େିବକାଚେ ଓ କକ୍ଷ ପେିେଳ୍ପୋ
ଉପାଦ୍ାେ ସଂଗ୍ରହ :
ପ୍ରାଥମି େ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ
ସହାୟେ ଉତ୍ସେୁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ
ତଥୟ ବିେୟାସ
ତଥୟ ପଯକୟକବକ୍ଷଣ ଓ ବିକଶେଷଣ
ଉପାଦ୍ାେ ଗୁଡ଼ିେେ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ େିବକାଚେ

UNIT-3

ଗକବଷଣାେ େୀତି ଓ ପଦ୍ଧତି:
(ଉପାଦ୍ାେେ ପ୍ରାକୟାଗି େ ପଯକୟାୟ)
ଗକବଷଣାକେ ମୂଲ୍ୟକବାଧ ଓ କେୈତେ
ି ତା
ଗକବଷେେ େତ୍ତକବୟ ଓ ଧମକ
େିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଯକୟାୟ

ପୁେବିଚାେ ପଯକୟାୟ

ଗକବଷଣା େିବନ୍ଧେ ସଜ୍ଜୀେେଣ:
(େ) ଗକବଷଣାେ ପୂବକ ଭାଗ
(ା ) ଗକବଷଣାେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ
(ଗ) ଗକବଷଣାେ ନ୍ତୟ ଭାଗ
(ଘ) ଗକବଷଣାେ ତିେିକ୍ତ ଭାଗ

େୁ ଷଙ୍ଗ ପଯକୟାୟ :
ଗ୍ରନ୍ଥବିଜ୍ଞାେ ଓ କଶୈଳୀପ , ପେିଶି ଅଟ , ଟୀୋ , େୁ କ୍ରମଣି ୋ
ତିେିକ୍ତ ସଂକଯାଜେ: ଜୀବେପଞ୍ଜୀ , କଲ୍ା େ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ , ବଂଶଲ୍ି ତା , ପାେି ଭାଷି େ ଶବ୍ଦକୋଷ ଇତୟାଦ୍ି |
UNIT-4

େୁ ବାଦ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୟାଗ :
େୁ ବାଦ୍େ ସଂଜ୍ଞା , ସ୍ୱେୂ ପ , କବୈଶି ଅଟୟ , ଉକେଶୟ

େୁ ବାଦ୍େ ପ୍ରୋେ :
ଭାଷାେୁ ବାଦ୍ ବା କ୍ଷରାେୁ ବାଦ୍
ମମକାେୁ ବାଦ୍ ବା ଭାବାେୁ ବାଦ୍
ଛାୟାେୁ ବାଦ୍ ବା େୁ ସୃଜେ
ଓଡ଼ିଶାକେ େୁ ବାଦ୍ ସାହିତୟେ ପେମ୍ପରା
ଗକବଷଣା ଓ େୁ ବାଦ୍
UNIT-5

ସଂପାଦ୍ୋ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୟାଗ :
ଗକବଷଣା ଓ ସଂପାଦ୍ୋ
ସଂେଳେ ଓ ସଂପାଦ୍ୋ ମଧ୍ୟକେ ପ୍ରକଭଦ୍
ତାଳପ କପାଥି ସଂପାଦ୍ୋ :
କପାଥି ସଂଗ୍ରହ , େିବାକ ଚେ , ବଗକ େିେୁପଣ , କପାଥି ପଠ୍େ , ଶୁଦ୍ଧପାଠ୍ େିର୍ଣ୍କୟ , ପାଠ୍ାନ୍ତେ
ପାଣ୍ଡୁ ଲ୍ିପି ସଂପାଦ୍ୋ
ପ୍ରାଚୀେ ପ ପ ିୋକେ ପ୍ରୋଶିତ ସୃ ଅଟିସମୂହେ ସଂେଳେ ଓ ସଂପାଦ୍ୋ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପାଠ୍ େିର୍ଣ୍କୟ |
ଓଡ଼ିଶାକେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂପାଦ୍ୋେ ପେମ୍ପରା

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ (ବାଧ୍ୟତାମୂଳେ)
PAPER CODE: ORI-MPHIL-403

ସମାକୋଚୋ ଓ ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହିତୟ ତତ୍ତ୍ୱ , ଉକେଶୟ ଓ ଆଭି ମୁା ୟ
(Critisism and Theory of Western literary Critisism)
UNIT-1

ଗକବଷଣା ଓ ସମାକୋଚୋ:
ସମାକୋଚୋେ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱେୂ ପ
ସମାକୋଚୋେ ପ୍ରୋେକଭଦ୍

UNIT-2

ପାଶ୍ଚାତୟ ସମାକୋଚୋ ତତ୍ତ୍ୱ , ଉକେଶୟ ଓ ଆଭିମୁା ୟ:
ଓଡ଼ିଆ ସମାକୋଚୋ ସାହିତୟେ ପେମ୍ପରା

UNIT-3

ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି େୁ ଶୀଳେ :
େୂ ପତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ମାର୍କ୍କବାଦ୍ୀ ପଦ୍ଧତି
ଐତିହାସି େ ପଦ୍ଧତି

UNIT-4

ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି େୁ ଶୀଳେ :
ତୁ ଳୋତ୍ମେ ପଦ୍ଧତି
େନ୍ଦେତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ମେସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ମି ଥ୍ ଓ ଆେିଟାଇପଲ୍ ପଦ୍ଧତି

UNIT-5

ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି େୁ ଶୀଳେ :
କଶୈଳୀତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ସଂେଚୋତ୍ମେ ପଦ୍ଧତି
ୋେୀବାଦ୍ୀ ପଦ୍ଧତି
େୂ ତେ ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି

ତୃ ତୀୟ ପ -(ବାଧ୍ୟତାମୂଳେ)
PAPERCODE: ORI-MPHIL-405

ଆଧୁେିେ ସାହିତୟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ େୂ ପ
(Theory and types of modern litreture)
UNIT-1

େବିତାେ ସଂଜ୍ଞା , ସ୍ୱେୂ ପ ଓ ବିବିଧତା:
ବିଷୟ ବିେୟାସ :
କପ୍ରମ , ପ୍ରେୃ ତି , ଶି କ୍ଷାତ୍ମେ , କଦ୍ଶାତ୍ମକବାଧ , େହସୟବାଦ୍ୀ , ବିଭୁକବାଧ , ଆଧିକଭୌତିେ , ଚାେଣଗୀତିୋ ,
ହାସୟ ଓ ବୟଙ୍ଗ ଇତୟାଦ୍ି
େୂ ପବିେୟାସ :
ଗାଥା , କଶାେ ଗୀତିୋ , ସଂକବାଧ ଗୀତିୋ , ଚତୁ େଶ
କ ପାଦ୍ୀ , ୋଳିୋ ଇତୟାଦ୍ି

UNIT-2

େଥା ସାହିତୟ ଓ େଥା ସାହିତୟେ ବିବିଧତା:
କ୍ଷୁ ଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଓ ଉପେୟାସେ ପ୍ରେେ କଭଦ୍

UNIT-3

ପ୍ରବନ୍ଧେ ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱେୂ ପ ଓ ପ୍ରୋେ:
ପ୍ରବନ୍ଧ , େମୟେଚୋ ଓ ସମାକୋଚୋ

UNIT-4

ୋଟେ ଓ ଏୋଂେିୋେ ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱେୂ ପ ଓ ପ୍ରୋେକଭଦ୍:

UNIT-5

ଜୀବେୀ ଓ ଭ୍ରମଣ ସାହିତୟେ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱେୂ ପ :
ଜୀବେୀ
ଆତ୍ମଜୀବେୀ
ଭ୍ରମଣ ସାହିତୟ

ଚତୁ ଥକ ପ
PAPERCODE: ORI-MPHIL-407

ସନ୍ଦଭକ େଚୋ(Dissertation)
ଏମ୍.ଫି ଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମେ ଏହି ପ ୨୦୦ ପୂର୍ଣ୍କସଂା ୟା ବିଶି ଅଟ କଟ |ଏହାେୁ ତିକୋଟି ପଯକୟାୟକେ ମୂଲ୍ୟାୟେ େରାଯି ବ |
ଯଥା:
Dissertation (100 marks)
Seminar (25X2=50 marks)
Viva-voce (50 marks)
ବିଦ୍ୟାଥକୀ ପୂକବକାକ୍ତ ପ୍ରଥମ କସମି ଅଟାେେ ତିକୋଟି ପ କେ କମାଟ ଉପକେ ସବକେିମନ ୫୦% ପୂର୍ଣ୍କସଂା ୟା ପ୍ରାପ୍ତି େକଲ୍ ସନ୍ଦଭକ
େଚୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୀେୃ ତ କହାଇପାେିକବ | ଏଥି େି ମକନ୍ତ ବି ଦ୍ୟାଥକୀଙ୍କୁ ପେୀକ୍ଷାେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରୋଶି ତ କହବାେ ଏେମାସ
ମଧ୍ୟକେ ବିଭଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥି େୀେୃ ତ ଦ୍ିଗଦ୍ଶକେଙ୍କ ସହିତ ପରାମଶକ େେି ଏେ ପ୍ରାକ୍ ସନ୍ଦଭକ ବିଷୟ ଚୟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କସମି ୋେ
ଉପସ୍ଥାପେ େେି ବାେୁ କହବ | ଗକବଷେ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ସନ୍ଦଭକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂବକେୁ ପୁେଶ୍ଚ ଗକବଷଣା ଗ୍ରଗତି ସଂପେିତ ଏେ
କସମି ୋେ ପ୍ରଦ୍ାେ େେି କବ | ଏମ୍.ଫି ଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କଶଷ କହବାେ େିଦ୍ଧକାେି ତ ସମୟେ େୂ ୟେ ଏେମାସ ପୂବକେୁ ସନ୍ଦଭକପ
ଦ୍ିଗଦ୍ଶକେଙ୍କ ସାଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଦ୍ାା ଲ୍ େରାଯି ବ |ସନ୍ଦଭକପ ଦ୍ାା ଲ୍ େେି ବା ପକେ ଗକବଷେଙ୍କୁ ଏେ ସାକ୍ଷାତୋେ
(viva-voce)େ ସାମନା େେି ବାେୁ କହବ |
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Guidelines for PhD course work in Odia:
1) Duration of the course work will be of ONE Semester.
2) The programme will be of 20 credits and will consist of 4 courses of 5 credits each.
3) Course Structure:
Paper
1
2

Paper Code
ORI- PH.D 409
ORI- PH.D 411

3

ORI-PH.D 413

4

ORI-PH.D 415

Title of the Paper
Research Methodology
Criticism & Theory of Western Literary
Criticism
Fieldwork/ Assignments/Internships,
Seminars and Other Academic Activities
Review of Literature

Total Marks
100
100
100
100

4) Teaching and Examination:
a.
b.
c.
d.

Department will conduct examinations
Department will assign a course advisor for each of the courses
Each course will be assessed for 100 marks each
Head of the department will maintain record of examinations, and evaluations and
also recommend for issuing of certificates

ପ୍ରଥମ ପତ୍ର(ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ)

PAPER CODE-ORI- PH.D 409
-ଗବବଷଣା ପଦ୍ଧତି(Research methodology)
UNIT-1

ଗକବଷଣା ପ୍ରେେଣ :
ଗକବଷଣାେ ସଂଜ୍ଞା, ସ୍ୱେୂ ପ , କବୈଶି ଅଟୟ ଓ ଉକେଶୟ
ଗକବଷଣାେ ପ୍ରୋେ କଭଦ୍ :
କମୌଳିେ ଗକବଷଣା ବା ତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା
ବୟାବହାେି େ ଗକବଷଣା ବା କ୍ରିୟାଭିତ୍ତିେ ଗକବଷଣା
ସଂପ୍ରତିେ ଗକବଷଣା ଧାରାସମୂହ :
ଐତିହାସି େ ଗକବଷଣା , ବର୍ଣ୍କୋତ୍ମେ ଗକବଷଣା , ସାହିତୟି େ ଗକବଷଣା , ଭାଷାକବୈଜ୍ଞାେିେ ଗକବଷଣା ,
ତୁ ଳୋତ୍ମେ ଗକବଷଣା , େନ୍ଦେତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା , ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା , େୃ ତାତ୍ତ୍ୱିେ ଗକବଷଣା ଇତୟାଦ୍ି |

Unit-2

ଗକବଷଣାେ େୀତି ଓ ପଦ୍ଧତି:
(ଉପାଦ୍ାେ ସଂଗ୍ରହ ପଯକୟାୟ)
ବିଷୟ େିବକାଚେ ଓ କକ୍ଷ ପେିେଳ୍ପୋ
ଉପାଦ୍ାେ ସଂଗ୍ରହ :
ପ୍ରାଥମି େ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ
ସହାୟେ ଉତ୍ସେୁ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ
ତଥୟ ବିେୟାସ
ତଥୟ ପଯକୟକବକ୍ଷଣ ଓ ବିକଶେଷଣ
ଉପାଦ୍ାେ ଗୁଡ଼ିେେ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ େିବକାଚେ

UNIT-3

ଗକବଷଣାେ େୀତି ଓ ପଦ୍ଧତି:
(ଉପାଦ୍ାେେ ପ୍ରାକୟାଗି େ ପଯକୟାୟ)
ଗକବଷଣାକେ ମୂଲ୍ୟକବାଧ ଓ କେୈତେ
ି ତା
ଗକବଷେେ େତ୍ତକବୟ ଓ ଧମକ
େିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଯକୟାୟ

ପୁେବିଚାେ ପଯକୟାୟ
ଗକବଷଣା େିବନ୍ଧେ ସଜ୍ଜୀେେଣ:
(େ) ଗକବଷଣାେ ପୂବକ ଭାଗ
(ା ) ଗକବଷଣାେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ
(ଗ) ଗକବଷଣାେ ନ୍ତୟ ଭାଗ
(ଘ) ଗକବଷଣାେ ତିେିକ୍ତ ଭାଗ
େୁ ଷଙ୍ଗ ପଯକୟାୟ :
ଗ୍ରନ୍ଥବିଜ୍ଞାେ ଓ କଶୈଳୀପ , ପେିଶି ଅଟ , ଟୀୋ , େୁ କ୍ରମଣି ୋ
ତିେିକ୍ତ ସଂକଯାଜେ: ଜୀବେପଞ୍ଜୀ , କଲ୍ା େ ଗ୍ରନ୍ଥସୂଚୀ , ବଂଶଲ୍ି ତା , ପାେି ଭାଷି େ ଶବ୍ଦକୋଷ ଇତୟାଦ୍ି |
UNIT-4

େୁ ବାଦ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୟାଗ :
େୁ ବାଦ୍େ ସଂଜ୍ଞା , ସ୍ୱେୂ ପ , କବୈଶି ଅଟୟ , ଉକେଶୟ
େୁ ବାଦ୍େ ପ୍ରୋେ :
ଭାଷାେୁ ବାଦ୍ ବା କ୍ଷରାେୁ ବାଦ୍
ମମକାେୁ ବାଦ୍ ବା ଭାବାେୁ ବାଦ୍
ଛାୟାେୁ ବାଦ୍ ବା େୁ ସୃଜେ
ଓଡ଼ିଶାକେ େୁ ବାଦ୍ ସାହିତୟେ ପେମ୍ପରା
ଗକବଷଣା ଓ େୁ ବାଦ୍

UNIT-5

ସଂପାଦ୍ୋ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକୟାଗ :
ଗକବଷଣା ଓ ସଂପାଦ୍ୋ
ସଂେଳେ ଓ ସଂପାଦ୍ୋ ମଧ୍ୟକେ ପ୍ରକଭଦ୍
ତାଳପ କପାଥି ସଂପାଦ୍ୋ :
କପାଥି ସଂଗ୍ରହ , େିବାକ ଚେ , ବଗକ େିେୁପଣ , କପାଥି ପଠ୍େ , ଶୁଦ୍ଧପାଠ୍ େିର୍ଣ୍କୟ , ପାଠ୍ାନ୍ତେ
ପାଣ୍ଡୁ ଲ୍ିପି ସଂପାଦ୍ୋ
ପ୍ରାଚୀେ ପ ପ େ
ି ାକେ ପ୍ରୋଶି ତ ସୃ ଅଟିସମୂହେ ସଂେଳେ ଓ ସଂପାଦ୍ୋ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧପାଠ୍ େିର୍ଣ୍କୟ |
ଓଡ଼ିଶାକେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂପାଦ୍ୋେ ପେମ୍ପରା

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ (ବାଧ୍ୟତାମୂଳେ)
PAPER CODE ORI- PH.D 411
ସମାକୋଚୋ ଓ ପାଶ୍ଚାତୟ ସାହିତୟ ତତ୍ତ୍ୱ , ଉକେଶୟ ଓ ଆଭି ମୁା ୟ
(Critisism and Theory of Western literary Critisism)
UNIT-1

ଗକବଷଣା ଓ ସମାକୋଚୋ:
ସମାକୋଚୋେ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱେୂ ପ
ସମାକୋଚୋେ ପ୍ରୋେକଭଦ୍

UNIT-2

ପାଶ୍ଚାତୟ ସମାକୋଚୋ ତତ୍ତ୍ୱ , ଉକେଶୟ ଓ ଆଭିମୁା ୟ:
ଓଡ଼ିଆ ସମାକୋଚୋ ସାହିତୟେ ପେମ୍ପରା

UNIT-3

ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି େୁ ଶୀଳେ :
େୂ ପତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ମାର୍କ୍କବାଦ୍ୀ ପଦ୍ଧତି
ଐତିହାସି େ ପଦ୍ଧତି

UNIT-4

ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି େୁ ଶୀଳେ :
ତୁ ଳୋତ୍ମେ ପଦ୍ଧତି
େନ୍ଦେତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ମେସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ମି ଥ୍ ଓ ଆେିଟାଇପଲ୍ ପଦ୍ଧତି

UNIT-5

ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି େୁ ଶୀଳେ :
କଶୈଳୀତାତ୍ତ୍ୱିେ ପଦ୍ଧତି
ସଂେଚୋତ୍ମେ ପଦ୍ଧତି
ୋେୀବାଦ୍ୀ ପଦ୍ଧତି
େୂ ତେ ସମାକୋଚୋ ପଦ୍ଧତି

Paper-3: Fieldwork/ Assignments/Internships, Seminars and
Other Academic Activities (PAPER CODE-ORI- PH.D 413)

1. Fieldwork/ Internship will be carried out in consultation with and under
guidance of PhD supervisor
2. Assignments, Seminars and other academic activities will be carried out in
consultation with PhD supervisor and Head of the Department

Paper-4: Review of Literature (PAPER CODE-ORI- PH.D 415)

The candidates are to undertake reference collection and library work relating to their
topics of research in different libraries of the University/ Department/ Institutes within the
State. The candidates if so desire may undertake library work in the University/
Department/ Institutes outside the State taking due permission to the Head of the
Department. However, no added financial support will be provided for this purpose. 50
marks would be allotted for the review of literature which will be evaluated by the PhD
supervisor. 50 marks would be allotted for presentation of review of literature before
research committee.

