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පරිගණක මෘදුකාාංග ඉාංජිමේරු ඩිපමලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කිරීම.
මමම පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදාංචි කිරිමට අමපක්ෂා කරන සිසුේ ප්රමාණයට වාා ඉ්ලුමම්ප්  ලබුණණ
මහා්  ම ෝරා ගබනිමම් පරික්ෂණයක් මහෝ සම්ුඛ පරීක්ෂණයක් පව් වන බව දේවා සිටිමි. අදාල
පාඨමාලාවට ඔබ ම ෝරා ග්  පසු ඔබ විසිේ නියමි ුද් වාරිකය මගවා විවෘ සහ දුරස්ථ අධ්යයන
මක්ේරය මගිේ දබනුම් මදනු ලබන දනයකදී අදාල ලිප ම්ඛණ රැමගන වි්  පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදාංචි
විය යුතුය.
ඔබ අයදුම් කරන පාඨමාලාවට අදාල ව මගවනු ලබන අයදුම්ප්  ගාස්තු හා පාඨමාලා ගාස්තු මගවීම්
කිරීමට ඇති වවුචර්පම හි අයදුම්කරුමේ නමිේ මගවීම් සිදු කළ යුතු අ ර කිසිම මහ්තු වක් ම මවන් 
පාඨමාලාවකට මාරු කිරීම මහෝ ුද් ආපසු මගවීම මහෝ මවන්  අමයකුට පබවරීම මහෝ සිදු මනාකරන
බව කරුණාමවේ සලකේන. එමමේම අදාල මගවීම් උක් පාඨමාලාවට හා කණ්ාායමට පමණක් අදාල
මේ.
පාඨමාලාව පළිබඳ විස් ර අයදුම්ප සමග අුණා ඇ . අයදුම්ප්  භාරගේනා අවසේ දනය
සබප බම්බර් 15 මේ.
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අයදුම්ප සමග පහ ලිප ම්ඛණ වල ඡායා පටප්  ඉදරිප්  කල යුතුය.
 උපපබේන සහතිකය
 ජාතික හබදුනුම්ප
 අධ්යාපන සහතික ාපාඨමාලාවට අදාලව
සම්ුර්ණ කල අයදුම්ප්  විවෘ සහ දුරස්ථ අධ්යයන මක්ේරය, ශ්රී ලාංකා සබරගුව විව්වවිදයාලය මව
පබමිණ මහෝ අධ්යක්ෂ, විවෘ සහ දුරස්ථ අධ්යයන මක්ේරය, ශ්රී ලාංකා සබරගුව විව්වවිදයාලය,
බ
.මප. 2, මබලිහු්ඔය යන ලිපනයට ලියාපදාංචි බපබ් මගිේ ද මයාු කල හබක.
ලියාපදාංචි කරන දනය පසුව දබනුම් මදනු ලබමේ.

සහකාර ම්ඛකාධිකාරි

SABARAGAMUWA UNIVERSITY OF SRI LANKA
CENTRE FOR OPEN AND DISTANCE LEARNING
Diploma in Software Engineering
Introduction
Today, in Sri Lanka, the demand for qualified Software Engineers and IT (Information
Technology) personal in both the private and the public sector organizations has highly been
increased. In order to cater this demand few of Sri Lankan Universities and other public and
private sector institutions provide a variety of Software Engineering Courses. However, the
supply of qualified IT personal related to the job market falls much shorter than the numbers
required.
As such, the Centre for open and distance learning of Sabaragamuwa University of Sri Lanka
has being conducted a programme in Software Engineering for past 10 years which provides a
diploma with comprehensive knowledge in Systems Analysis & Design, Database
Management, and Computer Programming to enable personnel to fit in the intermediate
position in the field of IT.

Duration
One Year. Classes are scheduled to be held in weekends only.

Subjects
No
1
2
3
4
5

Subject
Dynamic Web Application
System Analysis And Design
Database Management Systems
Programming Design Techniques And Programming
Software Engineering

Course Fee
Application Fee
Rs. 500.00
Course Fee
Rs. 30,000.00
The candidates are allowed to pay the course fee in two installments.
First installments
Rs.20,000.00
Second installments
Rs.10,000.00

Lecturing Staff – University Staff
Course Coordinator: Mr. W.H.D. Premawardene
Coordinator, Diploma in Software Engineering
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, 70140.
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.sab.ac.lk/codl/

