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सत्र – I :

शोधविवध एिम् कम्प्युटरको अनुप्रयोग

- २००

पवहलो पत्र - पवहलो पत्र : गुणात्मक, पररमाणात्मक तथा अन्य शोधविवध

- १००

दोस्रो पत्र - शोधलेखन र कम्प्युटरको अनुप्रयोग

- १००

सत्र – II : - भाषा-सावहत्यगत शोधकाययका सैद्धावन्तक आधार र पद्धवत

- २००

तेस्रो पत्र - सावहत्य अध्ययनका अद्यतन वसद्धान्त र पद्धवत

- १००

चौथो पत्र - भाषा-अध्ययनका अद्यतन वसद्धान्त र पद्धवत

- १००

सत्र – III : शोध-वसद्धान्त र पद्धवतको अनुप्रयोग

- २००

पााँचौ पत्र – शोध-वसद्धान्त र पद्धवतको अनुप्रयोग(१)
छैटौ ाँ पत्र - शोध-वसद्धान्त र पद्धवतको अनुप्रयोग(२)

-१००
-१००

सत्र – IV : लघु-शोधप्रबन्ध र मौवखक परीक्षा

- २००

१. लधुशोधप्रबन्ध

- १५०

२. मौवखक परीक्षा

- ५०

-O-

उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय
नेपाली विभाग
एम. फिल. (नेपाली) पाठ्यक्रम
(संशोवधत – अगस्त २०१५)

पवहलो सत्र : शोधविवध एिम् कम्प्युटरको अनुप्रयोग

- २००

पवहलो पत्र : गुणात्मक, पररमाणात्मक तथा अन्य शोधविवध

- १००

एकाइ-१. शोधको अथय, पररभाषा, प्रकृ वत, प्रयोजन र उद्देश्य
एकाइ-२. शोधविवध र शोध-पद्धवत
एकाइ-३. शोधविवधका विविध प्रकारहरूको पररचय
एकाइ-४. गुणात्मक, पररमाणात्मक र वमश्र विवध

दोस्रो पत्र : शोधलेखन र कम्प्युटरको अनुप्रयोग
एकाइ-१. शोध-प्रफक्रया र शोध-लेखनका विविध पक्ष
एकाइ-२. शोध-प्रस्ताि, शोध-पत्र शोध-प्रबन्ध लेखन
एकाइ-३. शोधकाययमा कम्प्युटरको अनुप्रयोग
एकाइ-४. सङ्गोष्ठी पत्र लेखन र प्रस्तुवत

- १००

दोस्रो सत्र
भाषा-सावहत्यगत शोधकाययका सैद्धावन्तक आधार र पद्धवत

- २००

तेस्रो पत्र : सावहत्य अध्ययनका अद्यतन वसद्धान्त र पद्धवत

- १००

एकाइ-१. इवतिृत्तशास्त्र
एकाइ-२. वलङ्ग-विमशय
एकाइ-३. पररिेश-विमशय
एकाइ-४. सङ्के त विज्ञान

चौथो पत्र : भाषा-अध्ययनका अद्यतन वसद्धान्त र पद्धवत

- १००

एकाइ-१. िणायत्मक भाषाविज्ञान
एकाइ-२. समाजभाषाविज्ञान
एकाइ-३. सङ्गणकीय भाषाविज्ञान/प्राकृ वतक भाषा
प्रक्रमण िा प्रकारण/कपयस भाषाविज्ञान
एकाइ-४. भाषा र सावहत्य अध्ययनको सङ्गम : शैलीविज्ञान
तेस्रो सत्र : शोध-वसद्धान्त र पद्धवतको अनुप्रयोग

- २००

पााँचौ ाँ पत्र : शोध-वसद्धान्त र पद्धवतको अनुप्रयोग (१)

- १००

एकाइ-१. शोधको प्रस्ताि र प्रारूप लेखन एिम् प्रस्तुवत
एकाइ-२. सन्दभय वििरण – लेखन र सामूवहक अन्तर्क्रक्रयामूलक प्रस्तुवत
एकाइ-३. पूियकाययको समीक्षा-लेखन र प्रस्तुवत
एकाइ-४. क्षेत्र सिेक्षण र प्रवतिेदन प्रस्तुवत

छैटौ ाँ पत्र : शोध-वसद्धान्त र पद्धवतको अनुप्रयोग (२)

- १००

एकाइ-१. सङ्गोष्ठी पत्र लेखन र प्रस्तुवत
एकाइ-२. शोध-पत्र लेखन र प्रस्तुवत
एकाइ-३. प्रावज्ञक लेखनको अनुप्रयोग र प्रस्तुवत
एकाइ-४. पररयोजना लेखन र प्रस्तुवत

चौथो सत्र : लघु-शोधप्रबन्ध र मौवखक परीक्षा

-२००

पत्र-१. लघुशोधप्रबन्ध
पत्र-२. मौवखक परीक्षा

सन्दभय ग्रन्थ :
१. चूडामवण बन्धु (सम्पपा.) अनुसन्धान विवधका के ही पक्ष
२. चूडामवण बन्धु, अनुसन्धान प्रबन्धको रूप र शैली
३. चूडामवण बन्धु, अनुसन्धान तथा प्रवतिेदन लेखन
४. बासुदि
े वत्रपाठी, सावहत्य वसद्धान्त : शोध तथा सृजन विवध
५. डा. हररशचन्र िमाय, शोध-प्रविवध
६. I, Newman & C.R.Benz, Qualitative-Quantitative Research
Methodology : Exploring the interactive Continuum.
७. N.K.Danzim & Y.S.Lincoln (Ed.), Handbook of Qualitative Research.
८. A Tashakkori & C.Teddlie, Mixed methodology : Combining
Qualitative & Quantitative Approaches.
९. Hockey, A Guide to Computer Application.
१०. Gabrielle griffin, Research Methods for English Studies.

