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මතාරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ සහතිකපත්ර පාමමාාා සඳහා යයුම්  ිරීම.
මමම පාමමාාා සඳහා ලියාපදිංචි ිරරිමට යමේක්ෂා කරන සිසුන් ප්රමාණයට ාා ල්ලුම් ප්  ාබුණණ මහා් 
මතෝරා ගබනිම්  පරික්ෂණයක් මහෝ ස් ුඛ පීක්ෂණයක් ප ්  න බ දන් ා සිටිමි. යදාා පාමමාාා ට ඔබ
මතෝරා ග්  පසු ඔබ විසින් නියමිත ුද් ාරිකය මග ා වි ෘත සහ ුමරස්ථ යධ්යයන මක්න්ද්රය මගින් දබනු් 
මදනු ාබන දනයකදී යදාා ලිපි ම්ඛණ රැමගන වි්  පාමමාාා සඳහා ලියාපදිංචි විය යුතුය.
ඔබ යයුම්  කරන පාමමාාා ට යදාා මග නු ාබන යයුම් ප්  ගාස්තු හා පාමමාාා ගාස්තු මගවී්  ිරීමට
ඇති වුචර්පමතහි යයුම් කරුමේ නමින් මගවී්  සිුම කළ යුතු යතර ිරසිම මහ්තු ක් මත ම න් 
පාමමාාා කට මාරු ිරීම මහෝ ුද් ආපසු මගවීම මහෝ ම න්  යමයකුට පබ ීම මහෝ සිුම මනාකරන බ
කරුණාම න් සාකන්න. එමමන්ම යදාා මගවී්  උක්ත පාමමාාා ට හා කණ්ාායමට පමණක් යදාා මේ.
පාමමාාා පිළිබඳ විස්තර යයුම් පත සමග යුණා ඇත.යයුම් ප්  භාරගන්නා ය සන් දනය
සබේතබ් බර් 15 මේ.
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යයුම් පත සමග පහත ලිපි ම්ඛණ ා ඡායා පිටප්  ලදරිප්  කා යුතුය.
 උේපබන්න සහතිකය
 ජාතික හබුමනු් පත
 යධ්යාපන සහතික ාපාමමාාා ට යදාා
ස් ුර්ණ කා යයුම් ප්  වි ෘත සහ ුමරස්ථ යධ්යයන මක්න්ද්රය, ශ්රී ාිංකා සබරගු විව් විදයාාය ම ත
පබමිණ මහෝ යධ්යක්ෂ, වි ෘත සහ ුමරස්ථ යධ්යයන මක්න්ද්රය, ශ්රී ාිංකා සබරගු විව් විදයාාය, තබ. මප. 2,
මබලිහු්ඔය යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තබපබ් මගින් ද මයාු කා හබක.
ලියාපදිංචි කරන දනය පසු දබනු්  මදනු ාබමේ.
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SABARAGAMUWA UNIVERSITY OF SRI LANKA
CENTRE FOR OPEN AND DISTANCE LEARNING
Certificate in Computer and Information Technology
Introduction
At present, qualified persons in Office Automation are essential in both the private and
government sector organizations in Sri Lanka. The Certificate in Computer and Information
Technology, which is being conducted by the Sabaragamuwa University, is designed to fulfill the
above requirement. This is the avenue for those who want to expand their career opportunities and
to enter the ever so difficult job market.
The programme enlightens the intricacies of the computer as an instrument and the basic science
necessary for the operation of the respective instrumentation and its accessories. Special emphasis
has been placed on both computer Software and Hardware necessary for the Office Automation.

Duration
Nine months. Classes are scheduled to be held in weekends only.

Subjects
No

Subject
1 Introduction to Computer Systems
2 Word Processing Using Ms Word
3 Presentation Using MS PowerPoint
4 Data Analysis Using Spreadsheets
5 Database Management Using MS Access
6 Configuring and Troubleshooting PC Systems
7 Introduction to Electronic Communications
8 Fundamentals of Programming Techniques
9 Multimedia & Hypermedia Applications
10 Computer Networks and Applications

Course Fee
Application Fee
Rs. 500.00
Course Fee
Rs. 20,000.00
The candidates are allowed to pay the course fee in three installments.
First installment
(at registration)
Rs.8000.00
Second installment (within three months)
Rs.6000.00
Third installment
(within six months)
Rs.6000.00

Lecturing Staff – University Staff
Course Coordinator: Mr. R.V.S.P.K. Ranatunga
Coordinator, Certificate in Computer & Information Technology
Centre for Open & Distance Learning
Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P.O. Box 02, Belihuloya, 70140.
Administration
Prof. D.A.I. Dayaratne
Director / Centre for Open and Distance Learning
Sabaragamuwa University of Sri Lanka, P O Box 02, Belihuloya

If the Students want to correspond with the Centre for Open and Distance Learning, on their
registration, examination and relevant administration work they have to use the following
contact details.
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.sab.ac.lk

