பீடத்தினஂ துறை௧ள்
விஞ் ஞானபீடம் ஒன் பது கல் வியல்
துறைகறைக் க ொண்டுள்ளது;
 தொவரவியல் துறை
 இரசாயனவியல் துறை
 சுை் றுச்சூழல் மற்றும் த ாழில
விஞ் ஞான ் துறை
 புவிச்சரி வியல் துறை

ணிதத் துறை
 மூலக்கூறு உயிொியல் மற்றும்
உயிொி கதொழில்நுட்பவியல் துறை
 தபௌதிகவியல் துறை
 புள்ளிவிபர மற்றும் ணினி விஞ் ஞான ்
துறை
 விலங் ியல் துறை
நவீன த ாழில் நுட்ப ஆய் வு கூடங் கை் , நூல ம்,
இயந்திரப் பட்டறை, மற்றும் பல அலகு ள்,
கூறுகை்
என் பன
பீடத்தின்
ல்வி
நடவடிக்ற றள
மமம்படுத்த
பங் ளிப் பு
தசய் ின்ைன.

பீடத்தில் உள் ள அலகுகள் மை் றும்
கூறுகள்
 விஞ் ஞானக் ல்வி அலகு (SEU)
 ஆங் ிலகமொழி ற்பித்தல் அலகு (ELTU)
 விஞ் ஞான கதொழிை் துறை கதொடர்புக்
கூறு (SIIC)
 பீட தரஉத்தரவொதக் கூறு (FQAC)

ணினி அலகு
 அச்சிடும் அலகு

இளமணிக் கை் றகநெறிகள்
பீட ்தினால் தநறிப் படு ் ப் படும்
கை் றகதநறிகை்
1) B.Sc. கை் றகதநறி (3 வருடங் கை் )
2) B.Sc. தகௌரவ கை் றகதநறி (2+2
வருடங் கை் )
3) B.Sc. தகௌரவ கை் றகதநறி பிரயயாக
விஞ் ஞானங் கை் (3+1 வருடங் கை் )

4) B.Sc. தகௌரவ கை் றகதநறி
புை் ைிவிபரவியலும் தசயை் ப்பாட்டு
ஆராய் ச்சியும் (SOR) (4 வருடங் ள்)

நதாடர்புகள்
பீடாதிேதி / விஞ் ஞானபீடம் :

081 239 4404
deansci@pdn.ac.lk
உதவிே் ேதிவாளர்/ விஞ் ஞா பீடம் :

081 239 4401
arsci@pdn.ac.lk
ஆபலாசகர்கள் :
கல் வி ஆபலாசகர்

081 239 4595/ 070 321 5047
மாணவ ஆபலாசகர்கள்

072 746 0928/ 071 331 7951/
070 240 4226/ 077 761 2806/
077 725 8829/ 071 048 1489
அவசரத் நதாடர்புகள் :
 பல் கறலக்கழக சுகா ார றமயம்

081 238 8152
 Proctor
071 804 1423
 Deputy Proctor
071 850 1625


றலறம மார்ஷல்

077 599 6290

 பாதுகாப் பு அலுவலகம்

081 238 9182

பேராதறனே் ேல் கறலக்கழகம்
விஞ் ஞானபீடம்
கல் வித் திட்டம்

ஒரு துடிே் ோன அறிவியல் சமூகத்தின்
முன்பனை் ைத்திை் கு ேங் களிே் பு நசய் கின்ை
சர்வபதசரீதியில் பிரசித்திநேை் ை
விஞ் ஞானபீடமாக இருே் ேது.

Websites:
பீட வறல ் ைம்
https://sci.pdn.ac.lk/
பல் கறலக்கழக வறல ் ைம்
http://www.pdn.ac.lk

அடிே் ேறட மை் றும் பிரபயாக விஞ் ஞானம்
நதாடர்ோன கல் வி, ேயிை் சி, ஆய் வு மை் றும்
விரிவாக் கத்தில் உயர்ெிறலறய எட்டுவதும்
பதசிய பமம் ோட்டுக்கு உதவுவதை் கான
திட்டங் கறள ஒழுங் கறமத்து ெடத்துவதும் .

B.Sc. / B.Sc. நகௌரவ கை் றகநெறிகள்
.கபொ.த.(உ/த) கணிதம் /உயிொியல் பிொிவு Science

முதலாம் வருடத்தில் , மாணவர்கை் மூன்று அடிே் ேறடே்
ோடே் பிரிவுகறளே்

பின் பை் று ல்

அவசியமாகும் .

.கபொ.த.(உ/த) கணிதே் பிொிவு

யமலதிகமாக, அவர்கை் 3 மு ன் றமப் பாடப் பகுதிகறை
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பாடச்

யசர்க்றககைில்

இருந்து

பாடதநறிகறை ய ர்ந்த டுக்க யவண்டும் .
இரண்டாம்

வருடத்தில் ,

ய ர்ந்த டு ்

மாணவர்கை்

முன் னர்

மு ன் றமப் பாடப் பகுதிகைில் குறைெ் தது

இரண்டுடன் த ாடரலாம் . கிதரடிட் ய றவறய பூர் ்தி
தசய் ய

துறண

ஆண்டின்

பாடதநறிகை்

முடிவில் , கல் வி ்

உை் ைன.

குதியின்

இரண்டாம்

அடிப்பறடயில்

துறைசார் தகௌரவ கை் றகதநறிகறள (2 + 2 ஆண்டுகள் )

முதலாம் வருடம்

உை் ைடக்கிய

மூன்று அடிே் ேறடே் ோடநெறிகள்

மூன்று அடிே் ேறடே் ோடநெறிகள்

SOR ோடநெறிகள் (கணிதம் , கணினி
விஞ் ஞானம் , நசயை் ே்ோட்டு ஆராய் ச்சி,
மை் றும் புள் ளிவிேரவியல் ) (100 level)

மூன்று முதன்றமே் ோடே்
ேகுதிகறள உள் ளடக் கிய ோடச்
பசர்க்றக (100 level)

பின் பை் ை மாணவர்களுக்கு சந் ர்ப்பம் உண்டு.
90 கிதரடிட்களுடன் B.Sc. பட்ட ்ற

தபைலாம் , இதில்

துறண ோடங் களில் இருெ் து 12 கிநரடிட்களுக்கு பமல்
இல் லாமல்
ேட்டத்றத

இருத்தல்
(2

+

2

அவசியம் .
ஆண்டுகள் )

ோடநெறிகளிலிருெ் து

B.Sc.
தபை,

நகௌரவ
துறைசார்

குறைெ் தேட்சம் 72 கிநரடிட்

இரண்டாம்
வருடம்

மூன்ைாம் வருட முடிவில் , மாணவர்கை் . குறைந் பட்சம்

இரண்டு முதன்றமே்
ோடச் பசர்க்றக
(200 level)

மூன்று முதன்றமே்
ோடச் பசர்க்றக
(200 level)

SOR ோடநெறிகள்
(200 level)

மை் றும் கட்டாய ஆய் வுே் ேகுதி உட்ேட நமாத்தம் 120

மூன்ைாம் வருட இறுதியில் , B.Sc. கை் றகநெறிறய (3
வருடங் கள் ), பின்ேை் றிய மாணவர்களுக்கு, கூடுதல்
ஆண்றடே்
பின்நதாடர்ெது,
கல் வித்
தகுதியின்
அடிே் ேறடயில்
பிரபயாக
விஞ் ஞானங் கள்
B.Sc.
நகௌரவ ேட்டம் நேைவும் வாய் ே் பு வழங் கே் ேடும் .
இதை் க்கான 120 கிநரடிட் பதறவறய பூர்த்தி நசய் ய,
மாணவர்கள் கட்டாய 8 கிநரடிட்கறள நதாழில் துறை
பிரபயாக விஞ் ஞானங் களில் 400 level ோடநெறிகளில்
இருெ் து 30 கிநரடிட்கறள பூர்த்தி நசய் ய பவண்டும் .

புள் ளிவிேரவியல் மை் றும் நசயை் ே்ோட்டு
ஆராய் ச்சி - நகௌரவ B.Sc.
இெ் த 4 ஆண்டு கை் றகநெறிகு மாணவர்கள்
சாளரத்தின்

வழியாக

நுறழகிைார்கள் .

ொன்காம்
வருடம்

தசய் ய யவண்டும் .

மூன்ைாம்
வருடம்

கிநரடிட்கறள நான் காம் ஆண்டின் இறுதியில் பூர் ்தி

ோடநெறிகள்

(300 level)

தகுதி அடிே் ேறடயிலான
பதர்வு - துறைசார்
நகௌரவ B.Sc. (2+2)

தகுதி அடிே் ேறடயிலான

பதர்வு பிரபயாக
விஞ் ஞானங் களில்

B.Sc. (3

நகௌரவ B.Sc. (3+1)

துறைசார்
ோடநெறிகள்
(400 level) +
ஆய் வுே் ேகுதி

SOR ோடநெறிகள்
(300 level)

SOR ோடநெறிகள் (400

level) + நதாழிை் துறைே்
ேயிை் சி அல் லது
ஆய் வுே் ேகுதி

வருடங் ள்)

தனி

புை் ைிவிவர

மை் றும் தசயை் ப்பாட்டு ஆராய் ச்சியில் B.Sc ேட்டம் நேை.
SOR ஆய் வு திட்டத்திை் காக குறிே் பிடே் ேட்ட ோடநெறி
பிரிவுகளில்

குறைெ் தது 120 கிநரடிட்களும் கட்டாய

நதாழில் துறை ேயிை் சி அல் லது ஆய் வுே் ேகுதியில் 6
கிநரடிட்களும் பூர்த்தி நசய் யே் ேட பவண்டும் .

பிரபயாக
விஞ் ஞானங் களி
ல் நகௌரவ B.Sc.

நகௌரவ B.Sc.

SORல்
நகௌரவ B.Sc.

