
भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे 
पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम नतृ्य  

एम.ए. (नतृ्य) (भरतनाट्यम) (के्रडिर् भसस्र्म) 
एम. ए. प्रथम िर्ट – प्रथम 
सहामाही नतृ्य (भरतनाट्यम) 

के्रडिट्स 

सदै्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 

 

एम.ए. नतृ्य पहहले िर्ट पहहली सहामाही 
परीक्षा परीक्षा विर्याचे 

नाि 

अभ्यासक्रम 

T13) सदै्धांतिक भधरिीय नतृ्यधचध 
इतिहधस आखण  
प्रधचीन ग्रांथधांचध  

अभ्यधस.  

 

१. नतृ्यधचध उद्गम व ववकधस  

२.  भरिधच्यध नधट्यशधस्त्रधची ओळि व त्यधचे आजच्यध 
कधळधिील नतृ्यशलैीशी असलेले नधि ेसांबांध. नधट्य उत्पत्िी, 
िधांडव लधस्त्य, अभभनयधचे चधर प्रकधर, रसभधव सांकल्पनध, 
वतृ्िी, प्रवतृ्िी, नधट्य प्रकधर (दश रूपक).  

३.  अभभनयदपपण ग्रांथधची मधहहिी व त्यधचे भरिनधट्यम 
सांदभधपि महत्व. 
४.  सांगीि रत्नधकर, नतृ्िरत्नधवली , सांगीि सधरधमिृ यध   
सधरख्यध सांस्त्कृि ग्रांथधांची ओळि आखण त्यधांचध  
भरिनधट्यमशी असलेलध  सांबांध / महत्व. 
५.  िांजधवर रधज्य उदध - (चोलध, नधयक, मरधठध) यधांनी 
दक्षिण भधरिधमध्ये सांगीि आखण नतृ्य यधांच्यध ववकधसधसधठी 
केलेले योगदधन आखण कधम. 
६.  भशलधपधहदकरम आखण मधलववकधग्नीभमर यध िभमळ 
आखण सांस्त्कृि नधटकधांबद्दल थोडक्यधि मधहहिी. 

P13) प्रधत्यक्षिक १ रांगमांच सधदरीकरण   अ)  अट्ट ककिं िा रूपक मध्ये िणटम (३५ भमननरे्) 
 ब) नतृ्यसिंरचना: नतल्लाना ककिं िा जतीस्िरम ची कोरिाई / 
नतरमानम (एक िधस अगोदर देण्यधि येइल.) 

V13) प्रधत्यक्षिक २ मौखिक  

 

१ प्रधत्यक्षिक परीिेिील अभ्यधसक्रमधवर प्रश्न   

२. िधलमवर अलधरीप्प ू(िांड/भमश्र/सांकीणप) यधवर नटूवांगम.  



भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे  
 

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम नतृ्य  

एम.ए. (नतृ्य) (भरतनाट्यम) (के्रडिर् भसस्र्म) 
 

एम. ए. प्रथम िर्ट – द्वितीय 
सहामाही नतृ्य (भरतनाट्यम) 

के्रडिट्स 

सदै्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एम.ए. नतृ्य पहहले िर्ट दसुरी सहामाही 
परीक्षा परीक्षा विर्याचे नाि अभ्यासक्रम 

T23) सदै्धांतिक नतृ्यसांरचनध १. नतृ्यसांरचनध  यधचध अथप व इतिहधस.  नतृ्यसांरचनध  
सधरख्यध व नधट्यशधस्त्रधमध्ये आढळणधऱ्यध “बांध” यधची 
मधहहिी. 

२. नतृ्यसांरचनेचे ित्व व उहद्दष्टट्य,े ववषयधची तनवड व 
त्यधसधठी सांयकु्क्िक सांगीि रचनध. 

३. आधतुनक कधळधि नतृ्यसांरचनध त्यधचध उपयोग आखण 
त्यधचध इतिहधस, विपमधन आखण भववष्टयकधळ.  

४. उदयशांकर, रवीांद्रनधथ टधगोर, रुक्ख्मणीदेवी यधांचे 
योगदधन. भरिनधट्यम मधील मधगपमची सांकल्पनध आखण 
मलूित्व.े मधगपम मधील  नतृ्यसांरचनेची वभैशष्ट्ये. 

५. आधतुनक िांर आखण पद्िीचध वधपर करून नतृ्यसांरचनध 
सधदर करणे.  

६. भरिनधट्यम नतृ्यशलैी चध वधपर करून आधतुनक 
नतृ्यसांरचनध तनमधपण करणे यध सांबांधीची महहिी. 

७. भसनेमधिील नतृ्यसांरचने मध्ये शधस्त्रीय नतृ्यधचध उपयोग.  
८. भधरिधिील ववववध नतृ्य -नधट्य परांपरधांचध इतिहधस 

P23) प्रधत्यक्षिक १ रांगमांच सधदरीकरण  रांगमांच सधदरीकरण  (२५ - ३० भमतनटे) 
अ) अष्र्पदी : जयदेवधच्यध गीि गोवव ांद मधील (दशधविधर सोडून) 
ब) आहद आखण रूपक िधल सोडून िील्लधनध.    

क) एकल नतृ्य सिंरचना - पणूट जतीस्िरम ककिं िा नतल्लाना: 
(एक १०हदवस अगोदर देण्यधि येईल) 

V23) प्रधत्यक्षिक २ मौखिक  

 

१. प्रधत्यक्षिक परीिेिील अभ्यधसक्रमधवर प्रश्न  

२. नटूवधांगम – जिीस्त्वरम (िधलम च्यध सहधयधने) 
३. गधयन आखण िधल दधिवणे.   



भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  

स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे  
 

पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम नतृ्य  

एम.ए. (नतृ्य) (भरतनाट्यम) (के्रडिर् भसस्र्म) 
 

एम. ए. द्वितीय िर्ट – ततृीय 
सहामाही नतृ्य (भरतनाट्यम) 

के्रडिट्स 

सदै्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 

 

एम.ए. नतृ्य दसुरे िर्ट नतसरी सहामाही 
परीक्षा परीक्षा विर्याचे नाि अभ्यासक्रम 

T33) सदै्धांतिक नतृ्यधिील सौंदयपशधस्त्र १. भरिमनुी आखण अभभनवगपु्ि यधांचध रसभसद्धांि, त्यधचे 
नतृ्यधिील सांबांध आखण उपयोग. 

२. पधरांपधररक भरिनधट्यम नतृ्यधच ेसौंदयपशधस्त्र आखण घरधणे 

३. नतृ्यधशी सांबधधि “सांचधरी” सांकल्पनध 
४. मांहदर आखण दरबधर परांपरेिील कथक.  

५. पधक्श्चमधत्य सौंदयपशधस्त्रज्ञ ( स ांके्रटीस, प्लेटो, एरीस्त्टोटल), 
हहांदतु्व आखण त्यधच ेिधक्त्वक आखण अद्ध्यधक्त्मक पलै,ू  नतृ्य 
आखण इिर कलधांमधील सहसांबांध. 

भधरधत्नधत्यधमP33) 

प्रधत्यक्षिक १ 

रांगमांच सधदरीकरण  रांगमांच सधदरीकरण (कधलधवधी २५ -३० भमतनट) 
अ) स्िरजती स्त्वरजिी  ककां वध रधगमधभलकध  

(नतृ्ि व अभभनय आवश्यक) 
ब) एकल नतृ्य सिंरचना -: पदम- एकल अभभनय रचनध  

(१५ हदवस अगोदर देण्यधि येईल) 
 

V33) प्रधत्यक्षिक २ मौखिक  सधदरीकरणधवर आधधररि प्रश्न 

 

 

 

 

भारती विद्यापीठ अभभमत विश्िविद्यालय  



स्कूल ऑफ परफॉभमिंग आर्टस ्, पुणे  

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम नतृ्य  

एम.ए. (नतृ्य) (भरतनाट्यम) (के्रडिर् भसस्र्म) 
 

एम. ए. द्वितीय िर्ट – चतथुट 
सहामाही नतृ्य (भरतनाट्यम) 

के्रडिट्स 

सदै्धांतिक ०३ 

रांगमांच सधदरीकरण १४ 

मौखिक ०८ 
 

एम.ए. नतृ्य ( भरतनाट्यम ) दसुरे िर्ट चौथी सहामाही 
परीक्षा परीक्षा विर्याचे नाि अभ्यासक्रम 

T43) सदै्धांतिक नतृ्य ववषयक लेिन, 
आखण अध्यधपन 
पद्िी.  

  
 
 
 
 
 

१. समीिध  

२. वतृ्िपरीय लेिन  

३. चररर  

४. शधस्त्रीय लिेन ( नतृ्यधशी सांबांधधि ववषय ). 
५. तनबांध लेिन 

६. मलुधिि 

गरुु – भशष्टय परांपरध – अथप, प्रधचीन स्त्वरूप, मलुभिू ित्वे. 
आधतुनक भशिण पद्िीिील महत्व, आदशप नतृ्य भशिक आखण 
ववद्यधथी यधांची लिणे, भशकववण्यधची मलुभिू ित्वे, नतृ्य 
भशिणधसधठी यधि करण्यधि आलेले बदल आखण त्यधचध वधपर, 
नतृ्य भशिणधचे ववववध स्त्िर- शधलेय स्त्िर, आवड, िधजगी 
भशकवणी वगप आखण ववद्यधपीठीय अभ्यधसक्रम, यध ववववध 
स्त्िरधांचे हेि ू आखण उहद्दष्टटे, व्यक्क्िमत्व ववकधसधसधठी नतृ्यधचे 
भशिण, नतृ्य व्यवसधयधची तनिीमत्िध.  

P43) प्रधत्यक्षिक १ रांगमांच सधदरीकरण  रांगमांच सधदरीकरण (कधलधवधी २५ -३० भमतनट) 
अ)  नतृ्त आणण नतृ्य यािंचा अिंतभाटि असलेली रचना.    

ब) पदम:् िेरीय पदम ककां वध जधवळी   

सजृनशील सािंनिक नतृ्यसिंरचना : पधरांपधररक नतृ्य िांरधचध 
वधपर करून नतृ्ि आखण अभभनयधवर आधधररि सजृनशील 
सधांतघक नतृ्यसांरचनध, प्रत्यक्ष्य सधथीसह सधदरीकरण (सरधच्यध 
सुरुवधिीलध सांकल्पनध सधांधगिली जधईल ( कमीि कमी ३ ि े
जधस्त्िीि जधस्त्ि ७ निपक आवश्यक 

V43) प्रधत्यक्षिक २ मौखिक  

 

नतृ्ि आखण नतृ्य यधचध अांिभधपव असलेल्यध रचनेसधठी 
नटूवधांगम करणे आखण गधिध येणे अपेक्षिि.   

 


