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ඉංග්රීසි ඩ ප්ලමමාමා ඨාාමාමා සඳහා අයදුම් කිරීම
මමම ඨාාමාමා සඳහා ලියාඨදංචි කිරිමට අමලක්ෂා කරන සි ඩසුන් ප්රමායයට ාා ඉ්ලුමම්ඨ්  මබුණය
මහා්  ම ාරා ගබනිමම් ඨරික්ෂයයක් මහා සම්ුඛ ඨරීක්ෂයයක් ඨ ්  න බ දන් ා සි ඩටිමි.අදාම
ඨාාමාමා ට ඔබ ම ාරා ග්  ඨසු ඔබ විසි ඩන් නියමි ුද් ාරිකය මග ා වි ෘ සහ දුරස්ථ අධ්යයන
මක්න්රය මිනන් දබුමම් මදුම මබන දනයකී  අදාම ලිප ම්ඛය රැමගන වි්  ඨාාමාමා සඳහා ලියාඨදංචි
විය යුතුය.
ඔබ අයදුම් කරන ඨාාමාමා ට අදාම මග ුම මබන අයදුම්ඨ්  ගාස්තු හා ඨාාමාමා ගාස්තු මගවීම්
කිරීමට ඇති වුචර්ඨම හි අයදුම්කරුමේ නමින් මගවීම් සි ඩදු කළ යුතු අ ර කිසි ඩම මහ්තු ක් ම ම න් 
ඨාාමාමා කට මාරු කිරීම මහා ුද් ආඨසු මගවීම මහා ම න්  අමයකුට ඨබ රීම මහා සි ඩදු මනාකරන
බ කරුයාම න් සමකන්න. එමමන්ම අදාම මගවීම් උක් ඨාාමාමා ට හා කණ්ාායමට ඨමයක් අදාම
මේ.
ඨාාමාමා පළිබද විස් ර අයදුම්ඨ
සබල බම්බර් 15 මේ.
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උලඨබන්න සහතිකය
ජාතික හබදුුමම්ඨ
අධ්යාඨන සහතික ාඨාාමාමා ට අදාම

සම්ුර්ය කම අයදුම්ඨ්  වි ෘ සහ දුරස්ථ අධ්යයන මක්න්රය ්රී මංකා සබරගු විව් විදයාමය ම
ඨබමිය මහා අධ්යක්ෂ වි ෘ සහ දුරස්ථ අධ්යයන මක්න්රය ්රී මංකා සබරගු විව් විදයාමය
බ. මඨ.02, මබලිහු්ඔය යන ලිපනයට ලියාඨදංචි බඨබ් මිනන් ද මයාු කම හබක.
ලියාඨදංචි කරන දනය ඨසු දබුමම් මදුම මබමේ.

සහකාර ම්ඛකාධිකාරි

Centre for Open and Distance Learning
Sabaragamuwa University of Sri Lanka
Diploma in English
Introduction
The Diploma in English course – conducted by the Centre for Open and Distance (CODL) of
SUSL – aims at equipping professionals, students including the undergraduates with English
knowledge required in fulfilling their needs: the professionals with their career improvement,
students seeking higher education both locally and abroad and the university students to
broaden their knowledge through reading the prescribed English textbooks with an elevated
confidence.
The syllabus of the course contains all the main four language skills – Listening, Speaking,
Reading and Writing with Language Structure – along with the Introduction to English
Literature and Business Communication. These components, while making followers able to
perform their duties in any field of employment that requires a high degree of English
proficiency, help them both to achieve proficiency in the language, and to lay a firm
foundation for their further education.
Duration
The course runs for one year. Classes are scheduled to be held in weekends only.

Subjects
Semester One

Semester Two

No Subject
1
Language Structure
2
Advanced Reading I
3
Advanced Writing I
4
Speech and Listening

No Subject
1
Introduction to literature
2
Advanced Reading II
3
Advanced Writing II
4
Business Communication

Course Fee
Application Fee
Course Fee

Rs.
Rs.

500.00
18,000.00

The candidates are allowed to pay the course fee in two installments. (First installment Rs.
12,000.00 and Second installment Rs. 6,000.00) The first has to be paid at the registration, and the
second before the end of 1st semester

Lecturing Staff – UniversityStaff
Co-ordinator
Mr. H.G. Piyasiri
Coordinator / Diploma in English
MA in Linguistics (KLN)
Administration
Dr. D.A.I. Dayaratne
Director / Centre for Open and Distance Learning
Ph.D in Economics, M.Sc in Mgt, B.Sc in Finance
The Students have to correspond with the office of Director / Centre for Open and Distance
Learning, for registration, examination and relevant administration work.

Contact Address
Director / Centre for Open and Distance Learning
Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P O Box 02, Belihuloya
Telephone
Email
Web site

:
:
:

045 – 2280179 / 045 - 2280395
info@codl.sab.ac.lk
www.codl.sab.ac.lk

