පරිගණක හා ත ොරතුරු පද්ධති අධයයනාාංශය
ව්යාව්හාරික විද්යා පීඨය
ශ්රී ලාංකා ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලය
කුලියාපිටිය

DIPLOMA IN SOFTWARE ENGINEERING

(මෘදුකාාංග ඉාංජිතේරු ඩිප්තලෝමා පාඨමාලාව්)
2019
මෘදුකාාංග ඉාංජිතේරු විද්යාව් විායාබද්ද්ධ ිවිතර රාමකමක විායමාලාව්කිේ ිමේවි
ඩිප්තලෝමා (්ාහිර) පාඨමාලාතේ 2019 කණ්ඩායම ිඳහා ද්ැේ අයදුම්පමක කැඳව්බද ලැතේ.

ඉහ

තමම පාඨමාලාව් මෘදුකාාංග
ාක්ාණය පිළි්ඳ උනේදුව්ක් ද්ක්ව්න ිැමට මෘදුකාාංග
නිර්මාණකරණතයහිලා ප්රාතයෝගික හා නයායාමකමක ද්ැබදම ව්ර්ධනය කරගැනීමටමක, එම ක්තේත්රතේ
රැකියා අතප්ක්ෂි යිේහට යහපමක රැකියා පරිිරයකට මඟ තපේවීමට තමේම රාජ්ය හා තපෞද්ගලික
ආය නව්ල මෘදුකාාංග ඉාංජිතේරු විද්යා අාංශයට අද්ාස තතරව්හි නියුතුවූව්ේට සිය ව්ෘමකතීය සුදුසුකම්
ව්ැඩි දියුණු කරගැනීමටමක හැකිව්න පරිදි විතශ්ාතයේ ිකතර කර ඇ .
ඇතුලමකවීතම් සුදුසුකම් :
 එක්ව්රක දී ඕනෑම විායධාරාව්කිේ අ.තපො.ි.(උ.තපස) විායයේ 02 ක් ිමමකවීම (විායයේ 04ක්
පැව්ති විට දී විායයේ 3 ක්) තහෝ,
 ගණි ය ිහ ඉාංග්රීසි ඇතුවව් එක්ව්රක දී විායයේ 6ක් ිහි ව් අ.තපො.ි.(ිා.තපස) ිමමකවීම තහෝ,
 එක් ව්රක දී විායයේ 6ක් ිහි ව් අ.තපො.ි.(ිා.තපස) ිමමකව් පරිඝණක ක්තේත්රතේ ව්ිරකට ව්ැඩි
තතරව්ා පසපුරුද්ද් තහෝ,
 ශ්රී ලාංකා ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලයීය ිනා න ිභාව් ිහ පාඨමාලා අධයයන මණ්ඩලය අබදම කරන
මීට ිමාන සුදුසුකමක්

පාඨමාලා කාලය

: එක් අවුරුදු (ඉරිද්ා)

මාධ්යය

: ඉාංග්රීසි

පාඨමාලා ගාස්තුව

: රු.40,000/-

පාඨමාලා පවත්වන ස්ථානය : ශ්රී ලාංකා ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලතේ කුලියාපිටිය පරිශ්රය
අයදුම්පමක හා අද්ාස විතර ර :
1. අයදුම්පමක හා ව්ැඩි විතර ර ිතිතේ දිනව්ල තප.ව් 09.00මක ප.ව් 03.00මක අ ර විශ්ව්විද්යාලතේ
පිළිගැනීතම් නිලධාරී අාංශයට පැමිණ රු.600/- ක මුද්ලක් තගවීතමේ තහෝ ශ්රි ලාංකා ව්යඹ
විශ්ව්විද්යාලයීය http://www.wyb.ac.lk/dsad තව්ේ අඩවියට පිවිි ල්ා ග හැකිය.
2. තව්ේ අඩවියට පිවිි ල්ා ගමක අයදුම්පමක ිමඟ ඕනෑම මහජ්න ්ැාංකු ශාඛාව්ක ගිණුම් අාංක
028100151586123 ද්රණ ගිණුමට රු.600/-ක මුද්ලක් ්ැරකර එම රිසිට් ප
අමුණා එවිය යුතුය.
(රිසිට්ප අමුණා තනොමැති අයදුම්පමක ප්රතික්තේප කරබද ලැතේ)
ිම්පූර්ණ කරන ලද් අයදුම්පමක රු. 35/- ක මුද්ද්ර ිහි
ම ලිපිනය ිඳහේ 23 cm x 10 cm ප්රමාණතේ
ලියුම් කව්රයක් ිමග පාඨමාලා අධ්යක්ෂ, මෘදුකාාංග ඉාංජිනේරු ඩිප්නලෝමා පාඨමාලාව,

පරිගණක හා න ොරතුරු පද්ධ්ති අධ්යයනාාංයය, වයවහාරිකවිද්යා ඨඨය, ශ්රී ලාංකා වයඹ
විශ්වවිද්යාලය , කුලියාපිටිය යන ලිපිනයට ලියාපදිාංචි ැපෑතලේ 2018.11. 01 දිනට තහෝ ඊට තපර
ලැත්න තතර එවිය යුතුය. ව්ැඩි විතර ර 037-2282759 ඇමතීතමේ ල්ාග
තේඛකාධිකාරී,
ශ්රි ලාංකා ව්යඹ විශ්ව්විද්යාලය,
කුලියාපිටිය.
2018.09.18

හැකිය.

