විද්යා පීඨයේ අ පී්යයන  පී්ශ  පී
විද්යා පීඨයේ අධ්යයන

අංශ

වයනක් ඇත.








උද්භිද් විද්යා අධ්යයන අංශයන
රසායන විද්යා අධ්යයන අංශයන
පාරිසරික හා කාර්මික විද්යා අධ්යයන අංශයන
භූ විද්යා අධ්යයන අංශයන
ගණිත අධ්යයන අංශයන
අණුක ජීව විද්යා සහ ජෛව තාක්ෂණ අධ්යයන
අංශයන
 ය ෞතික විද්යා අධ්යයන අංශයන
 සංඛ්යා සහ පරිගණක විද්යා අධ්යයන අංශයන
 සත්ව විද්යා අධ්යයන අංශයන
තවද්
වී
පර්මයේෂණ විද්යාගාරයනක්, පුස්තකාලයනක්,
යනාන්ත්රික වැඩපළක් සහ තවත් යසසු ඒකක පීඨයේ
අධ්යයන ක යුතු වැඩි දියුණු කිරීම ද්ායනක යේ.

විද්ය පීා පීඨයේ අ පීඒකක
විද්යා අධ්යාප ඒකකයන (SEU)
ඉංග්රීසි භ ාෂා පුණුණු ඒකකයන (ELTU)
විද්යා කාර්මික සම්බන්ත්රීකාරක ඒකකයන (SIIC)
පීඨයේ ගුණාත්මක ාවයන තහවුරු කිරීම සම්බන්ත්රධ්
කුටියන (FQAC)
 පරිගණක ඒකකයන
 මුද්රණ ඒකකයන





උපාධි පීපාේමාලාවන්
පීඨයන (පහත සද්හන්ත්ර) අධ්යයන පාඨමාලාවන්ත්ර හතරකින්ත්ර
සමන්ත්රවිතයන.
1) විද්යායේ උ උපා අධ්යයන පාඨමාලාව (වසර 3)
2) විද්යායේ උ යගෞරව උපා අධ්යයන පාඨමාලාව
(වසර 2+2)
3) වයවහාරික විද්යා යගෞරව උපා අධ්යයන
පාඨමාලාව (වසර 3+1)
4) සංඛ්යා හා යමයහයුම් පර්මයේෂණ යගෞරව
උපා අධ්යයන පාඨමාලාව (වසර 4)

වි

්ෂ පීඇමතුම් පී්ශක පීහ  පීහම්බන්තා

ඨයේාධිපති/ විද්යා පීඨයේයන:
081 239 4404
deansci@pdn.ac.lk

හ කාර පී ේඛකාධිකාරී/ පීවිද්යා පීඨයේයන:
081 239 4401
arsci@pdn.ac.lk

්යයන  පීඋප ශ කිනන්:
අධ්යයන උපයද්භශක
081 239 4595/ 070 321 5047
යෛයෂ්ඨ ිෂෂය උපයද්භශක
072 746 0928/ 071 331 7951/
070 240 4226/ 077 761 2806/
077 725 8829/ 071 048 1489

දිසි පීඇමතුම් පී්ශක:

 විශ්වවිද්යාල යසෞඛ්ය මධ්යස්ාා යන
081 238 8152
 වි යන පාලක
071 804 1423
 වැඩ බල වි යන පාලක
071 850 1625
 ප්රධ්ා මාෂ්
077 599 6290
 ආරක්ෂක කාර්මයනාලයන
081 238 9182

ේරා ද්ණියන පීවි ්වවිද්යාලයන
විද්යා පීඨයේයන

්යාපක ක පීවසටහන

ක්තතිමත් පී විද්යාත්මක පී රජාාවක පී දියුණුවන ද්ායනක ව
ෝලීයන ව යනන් පිළි ත් විද්යා ඨයේයනක්ත වීම.

වබ් පී්ටවි:
පීඨ යවබ් අඩවියන
https://sci.pdn.ac.lk/
විශ්වවිද්යාල යවබ් අඩවියන
http://www.pdn.ac.lk

ේෂණාත්මක පී වයව ාිකක පී විද්යාවන්අ පී ්යාප යන,
පුහුණුව, පර් අෂණ පී හ  පී බාඅර පී ක්රියනාකාරකම්වල පී
විශිෂ්ේත්වයන පීරවර් යන පීිරරීම පීහ  පීජාාතික පීහශවර් යනන පී
හ ායන පී වීම පී හඳ ා පී වසටහන න් පී හශවිා යන පී ිරරීම පී ා පී
පසවසත්වීම.

ෞරව පීඋපාධි පී්යයන  පී

හශඛයා  පී ා පී ම
්යයන  පීවසටහන

යුම් පීපර් අෂණ පී
 පී

ෞරව පීඋපාධි පී

වහර පී 4 පී ක යමම අධ්යයන පාඨමාලාව සහහා සි භසුන්ත්ර යව ම
වැඩස හ ක් හරහා ඇතුව යේ. හශඛයා ේඛ  පී ා පී ම යුම් පී
පර් අෂණ පී ෞරව පීඋපාධි පී්යයන  පීපාේමාලාව පීසහහා නිශ්ිතව
ද්ක්වා ඇති පාඨමාලා අතරින්ත්ර ්වම පීහම්මා  පී120 ක් ලබාගත
යුතු අතර, කාර්ික පී පුහුණුව පී
ෝ පී පර් අෂණ පී වයාපිතියනක්ත පී
හම්ූර්ණ පී ිරරී මන් පී ලබා න් ා පී ්ක වාර්යන පී හම්මා  පී 6 පී ක්ත මී
ඇතුළත් වියන යුතුයන.

්. පා.හ. පී උව ප) පී

ෞතික පී ා පීජීව පීවිද්යා පී්ශ

්. පා.හ. පී උව ප) පී

ද්ව  පීවහර

පළමු පීවහර

හශඛයා  පී ා පී ම යුම් පීපර් අෂණ පාේමාලා පී
විෂයනන්( ණිත පීහ  පී ම යුම් පීපර් අෂණ, හශඛයා  පී ා පී
පික ණක පීවිද්යාව) (100 මට්නම)

රා  පීවිෂයන පීක්ත ෂ්්ර පීතු ිරන් පීහමන්විත පීවිෂයන
හශ යනෝජා යන පී(100 පීමට්නම)

රා  පීවිෂයන පීක්ත ෂ්්ර පී
ද්කිරන් පීපාේමාලාවන්
(200 මට්නම)

පාේමාලාවන් පී
තෝරා සනීම (300)
මට්නම)

විද්යා ේ/  පී
උපාධියන

රා  පීවිෂයන පීක්ත ෂ්්ර පී
තු ිරන් පීපාේමාලාවන්
(200 මට්නම)

හශඛයා  පී ා පී ම යුම් පීපර් අෂණ පාේමාලා පී
(200 මට් ම)

්යයන  පීුසහලතා පීමත පීපද් ම්ව පී
තෝරා ත් පීවිෂයනක්ත පීහද් ා
වි ිත
් ත පී ෞරව පී්යයන  පීපාේමාලාවන පී
2+2) පී තෝරා සනීම

්යයන  පීුසහලතා පීමත පීපද් ම්ව පී
වයව ාිකක පීවිද්යා විද්යා ේ/  පී
ෞරව පීඋපාධි පීපාේමාලාවන පී
3+1) පී තෝරා සනීම

වයව ාිකක පීවිද්යා පී
ෞරව පීඋපාධියන

ෞතික පීවිද්යා පී්ශ යන

පද් ම් පීපාේමාලාව පී විෂයනන් පී3)

පද් ම් පීපාේමාලාව පී විෂයනන් පී3)

තුන්ව  පීවහර

පළමු වසර තුළ සි භසුන්ත්ර පද් ම් පී පාේමාලාවක්ත පී ්නු ම යන පී කළ පී
යුතුයන. ඊ අමතරව ඔවුන් පීවිෂයන පීහශ යනෝජා  පී16 පීක්ත පීමත පීපද් ම්ව පී
රා  පීවිෂයන පීක්ත ෂ්්ර පී3 පීිරන් පීපාේමාලා පී තෝරා ත පීයුතු ේ.
යද්ව වසයර්ම උ, සි භසුන්ත්ර කලින්ත්ර යතෝරායග ඇති විෂයන ක්යෂ්ත්ර
තුය න්ත්ර අවම වශයයනන්ත්ර ප්රධ්ා විෂයන ක්යෂ්ත්ර යද්කක් සම
ඉදිරියන යනා හැකියන. සම්මා අවශයතා සපුරාීමම සහහා අතියර්මක
විෂයනන්ත්ර යතෝරාගත හැක. ද්ව  පී වහර පී ්වහා අ/ , සිසුන්න පී
්යයන  පී ුසහලතා පී මත පී පද් ම්ව පී විෂයන පී වි ්ිතත පී
ෞරව පී
්යයන  පී වසටහන ක්ත පී වහර පී 2+2) ්නු ම යන පී ිරරීමන පී
්වහ්ථාව පීලබා පී ශ.
යතව වසර අවසා යේ උ විද්යායේ උ උපා අය්ක්ෂක සි භසුන්ත්ර
්වම පීව යනන් පීහම්මා 90 පීක්ත පීහඅතව පීඋපාධියන පීහම්ූර්ණ පීකළ පී
යුතු පී ්තර, පී ්ති ර්ක පී විෂයනන් පී වලින් පී ලබා න් ා පී හම්මා  පී
රමාණයන පී12 පීකන පීවටා පීවසඩි පී ාවියන පීයුතුයන. විද්යායේ උ යගෞරව
උපා යන (වසර 2+2) සද්හා ප්රධ්ා විෂයනයයනන්ත්ර අවම වශයයනන්ත්ර
සම්මා 72ක්ද් අනිවාර්මයන පර්මයේෂණ වයාපිතියනක් ඇතුවව
සම්මා 120 ක් සි භේව වසර අවසා යේ උ සම්ූර්මණ කළ
යුතුයන.
යතව වසර අවසා යේ උ, විද්යා ේ/  ්යයන  පී වසටහන  පී
වහර පී 3) අනුගම යන කළ සි භසුන්ත්ර , ශාස්ීයන කුසලතා මත
පද් ම්ව අතියර්මක වසරක් හද්ාරා, වයව ාිකක පී විද්යා විද්යා ේ/  පී
ෞරව පීඋපාධියන පී වහර පී3+1) ලබාගැනීම අවස්ාාව ලබායද්භ.
යම් සද්හා සි භසුන්ත්ර විසි භන්ත්ර හම්මා  පී120 පීක්ත පීහපුරාලියන පීයුතු පී්තර,
එයනන පී ්ක වාර්යන පී හම්මා  පී 8ක්ත පී කාර්ික පී පුහුණු වන්ද් පී හම්මා  පී
30 පීක්ත පී400 පීවයව ාිකක පීවිද්යා පීපාේමාලා පීවලින්ද් පීහම්ූර්ණ පීකළ පී
යුතුයන.

තරව  පීවහර

විද්යා ේ/ ව පීවිද්යා ේ/  පී
පාේමාලා

පාේමාලාවන් පී තෝරා සනීම
(400 මට්නම) +
පර් අෂණ පීවයාපිතියන

විද්යා ේ/  පී
ෞරව පීඋපාධියන

හශඛයා  පී ා පී ම යුම් පී
පර් අෂණ පාේමාලා පී පී පී පී පී පී පී පී
(300 මට්නම)

හශඛයා  පී ා පී ම යුම් පී
පර් අෂණ පාේමාලා (400
මට්නම) + කාර්ික පීපුහුණුවීම් පී
ෝ පීපර් අෂණ පීවයාපිතියන

හශඛයා  පී ා පී ම යුම් පී
පර් අෂණ පී ෞරව පී
උපාධියන

