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උපාධිධාරීන් අතර ස ව
ේ ා නියුක්තිකත්ව අධයයනයයන- 2019
සෙයන සෙෙ ව ර ඳහා වය සියනලුෙ උපාධිධාරින්සේ ස ව
ේ ා නියුක්තිකත්වයන පිළිබඳව වු නිල ංගණය ආකෘති
පත්රයන සේ. සෙයන සතොරතුරු හා ංඛ්යාය ඒකකයන (ISU)/SEUSL ෙඟින් සෙසහයනවනු ලබය අතර, සේ ඳහා
අභ්යන්තර තත්ත්ව පාලය ඒකකයන (IQAU)/SEUSL ෙඟින් දායනකත්වයන පයනනු ලැසේ. සෙෙඟින් සියනලුෙ උපාධි
පාඨොලා තුලින් ගුණාත්ෙකභ්ාවසයනන් යුතු උපාධිධාරින් බිහිකිරිෙ ඇගයීෙට ලක් සකසේ.
මෙෙ ප්රශ්නාවලිය ශ්රී ලංකව අග්නිදිග විශ්නලවිද්යවලමේ උපවධිධවරින්මග් ම ල
ේ ව නියුක්තිකත්ල ද්ත්ත ලබව ගැනීෙට
මයොද්ව ගැමන්. මෙෙ මපෝරෙය ම්පුර්ණ කිරිෙ ෙඟින්, විශ්නලවිද්යවලීය උ න අධයවපාමේ ගුණවත්ෙකභවලය
තලදුරටත් ඉහළ ාැංවීෙට ද්වයකලා මල කවරුණිකල ඉල්ලව සිටිා අතර මෙය ම්පුර්ණ කිරිෙ ඳහව
ගතලන්මන් විාවඩි 15කටත් ලඩව අඩු කවලයකි. ඔබමග් ප්රතිාවරයන්ි රහ යභවලය සරැකීෙට, මතොරතුරු හව
ංඛ්යවා ඒකකය ෙඟින් කටයුතු කරා බල ඳහන් කළ යුතුය.
ඔබසේ උපාධි හතිකපත ලබා ගැනීෙ ඳහා සෙෙ සපෝරෙයන ේපුේණ කර අධයයනය හා ශිෂ්ය
ඒකකයන (Academic and Student Affairs Division) සවත භ්ාරදිෙ සිදු කළ යුතු සේ.

ේබන්ධතා

A සකොට - ාොයය සතොරතුරු
1)

නත්රී/පුරුෂ භවලය:

2) අ.මපො. උ

පුරුෂ

නත්රී

න මපළ විභවගය GCE (A/L):
Z ලකුණු ගණය (Z-Score)

දි ්ත්රික්කයන

3)

වේෂ්යන

ම්බන්ධීකරණය කළ හැකි වි නතර: විද්ුත් තැපෑල:……………… දුරකථා අංක: …………………

4) පීඨය : …………………………………….
5) උපවධි පවඨෙවලවමේ ි ල
න භවලය:
වෙවාය (අවුරුදු 3)

වෙවාය (අවුරුදු 4)

විමශ්ේෂ / මගෞරල ිත

5.1 “ වෙවාය උපවධි” ාම්, උපවධි පවඨෙවලවල ඳහන් කරන්ා …………………………………………
5.2 “විමශ්ේෂ උපවධි” ාම්, විමශ්ේෂිකරණය කරා ලද් ක්මෂේත්රය ඳහන් කරන්ා: ………………………….

6) උපවධිය බලපැලැත්මලන්ාව වු දිාය: ෙව ය ………… ලර්ෂය ………………………………..
7) ඉගැනුම් ක්රියවලිය සිදුකල ෙවධය (අද්වළ පිළිතුර ඳහව “√” ලකුණ මයොද්න්ා)
ඉංග්රිසි

සිංහල

මද්ෙළ

අරවබි

මද්ලා මපළ ඉහළ

මද්ලා මපළ පහළ

8) ලබා ලද් වෙවර්ථය:
පලමු මපළ
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9) විශ්නලවිද්යවලය ඳහව ියවපදිංචි විමම් දී පැලති ඉංග්රිසි භවෂව ප්රවීණත්ලය
විභ්ාගයන
අ.මපො.

ලද සරේණියන
වෙවාය මපළ ඉංග්රිසි භවෂවල

අ.මපො. උ

න මපළ වෙවාය ඉංග්රිසි

A

B

C

S

F/W

A

B

C

S

F/W

10) උපවධි පවඨෙවලවල අල න් කල පස ඔබමග් ඉංග්රිසි භවෂව ප්රවීණත්ලය

ංතෘප්ත මහෝ
අ ංතෘප්ත
මාොමේ

යම්
ප්රෙවණයකට
ංතෘප්තයි

ඉතව ංතෘප්තයි

ඉතව
අ ංතෘප්තයි

යම්
ප්රෙවණයකට
අ ංතෘප්තයි

11) ඔබමග් අල වා විශ්නලවිද්යවල පරීක්ෂණය පැලැත්වුමේ කලද්වද්? ෙව ය: ………………..ලර්ෂය: ………
12) විශ්නලවිද්යවල
තිමේද්?

ෙමේ ඔබ ලද් ජයග්රහණ මලනුමලන් ප්රද්වායන්/පිළිගැනීම්(awards /recognition) ලබව
ඔේ

ාැත

ලබව තිමේ ාම්, ඒ ඳහව ලා මතොරතුරු පයන්ා:
වි නතරය

ප්රද්වායන්/පිළිගැනීම්

ලර්ෂය

13) ඉදිරි ල ර මද්ක ඳහව ඔබමග් ලෘත්තීය අරමුණු මෙොාලවද්? (අද්වළ පිළිතුර ඳහව “√” ලකුණ මයොද්න්ා)
රවජයය අංශ්මේ ඉහළ රැකියවලකන ලබව ගැනීෙ

පුද්ගික අංශ්මේ ඉහළ රැකියවලකන ලබව ගැනීෙ

ංක්රෙණයවීෙ

තලදුරටත් අධයයා කටයුතු සිදුකිරීෙ

ලයල වයකයකු වීෙ

ලර්තෙවා තත්ලය ඉහළ ාංලව ගැනීෙ

මලාත්- මලාත් කරුණක් ඇත්ාම් ඳහන් කරන්ා: …………………………….

14) ඔබමග් උපවධි පවඨෙවලවමේ දි සීෙවලවසික පුහුණුවීම්/ක්මෂේත්ර පුහුණුවීම් (Internship/Industrial) ලබව
ගැනීෙ අලශ්ය ද්?

ඔේ

ාැත

අද්වළ මාොමේ

පුහුණුවීම් ලබව ගැනීෙ අලශ්ය ාම්, 14.1 හ 14.2 ප්රශ්නණ ඳහව පිළිතුරු පයන්ා
14.1 සීෙවලවසික පුහුණුවීම්/ක්මෂේත්ර පුහුණුවීම්
ම්ෙවා ෙඟ අනිලවර්ය කර තිමේ.

ම්ෙවා මාොෙැතිල අනිලවර්ය කර තිමේ

ම්ෙවා ිත කැෙැත්ත

ම්ෙවා රිත කැෙැත්ත

මලාත් කරුණක් ඇත්ාම් ඳහන් කරන්ා …………...............................
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14.2 සීෙවලවසික පුහුණුවීම්/ක්මෂේත්ර පුහුණුවීම් (Internship/Industrial Training) ලබව ගැනීෙ ඳහව
විශ්නලවිද්යවලය ද්වයකත්ලය ද්ැක්වීද්?
ඔේ

ාැත

15) විශ්නලවිද්යවල ෙමේ ඔබ පහත ඳහන් ක්රියවකවරකම් ඳහව ද්වයක වී තිමේ ද්?
ප්රසදදයන
විෂය බවිර ක්රියවකවරකම්
ලෘත්තීෙය පුහුණුවීම් (Vocational training)

ඔේ

යැත

දායනක වී තිසේ යේ වි ්තර දක්වන්ය

අමාකුත් අධයවපා/ලෘත්තීය සදුසකම්
ම්පුර්ණ/අඩ-කවල ම ේලවනියුක්තිය

16) උපවධිය ලබව ගැනීමෙන් පස ඔබමග් පළමු රැකියව පහසකම්

ල ව ගැනීෙ

ඳහව විශ්නලවිද්යවලය ෙඟින්

ැලසිය යුතු යැයි ඔබ මයෝජාව කරා කරුණු තිමේ ද්?

B සකොට – ස ේවානියුක්ත සතොරතුරු
ඔබ ද්ැාටෙත් රැකියවලක නියුක්තල සිටි ාම්, පෙණක් ( නථිර/තවලකවික/මකොන්ත්රවත්

හ

ල
න යං රැකියව) 17 - 29

ද්ක්ලව පිළිතුරු පයන්ා. එම ේ මාොෙැති ාම් ප්රශ්නණ අංක 30 ද්ක්ලව වු ප්රශ්නණ ෙඟහරීන්ා.

17) ලර්තෙවා රැකියවමේ ල
න භවලය
නථිර

තවලකවික/මකොන්ත්රවත් පද්ාෙ /පැලරුම් පද්ාෙ ෙත

නලයං රැකියව

ලයල වයකයකු

මලාත් කරුණු …………………..

18) ඔබමග් වේතොය රැකියවල ම ොයවගත් කවල සීෙවල?
උ

න මපළ විභවගමයන් පස

විශ්නලවිද්යවල ෙමේ දී

උපවධිය ම්පුර්ණ කිරීමම්න් පස

19) ඔබ ලර්තෙවාමේ රැකියවමේ නියුතු ලා ආයතාමේ ාෙ: ………………………………….…
20)

ඔබට ෙතක අන්ද්ෙට, ඔබ ලර්තෙවා රැකියවල ඳහව හභවගි වු දිාය ෙව ය/ලර්ෂය …………………

21) ඔබ රැකියවමේ ි නියුක්ත අංශ්ය?
රවජයය අංශ්ය

පුද්ගික අංශ්ය

අර්ධ රවජයය අංශ්ය

විමද්ශිය රැකියව නියුක්තිය මලාත් කරුණු …………………………..
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22)ඔබ ලර්තෙවාමේ ද්රණ තාතුමර් ි ල
න භවලය?
මජයෂනඨ කළෙණවකරු
පුහුණු කළෙණවකරු
ගුරු ලෘත්තිය

ෙධය කළෙණවකරු

කනිෂනඨ කළෙණවකරු

හවයක කවර්ය ෙණ්ඩලය (ිපිකරු / මල්ඛ්ා කටයුතු පිළිබඳ)
ලයල වයක

කථිකවාවර්ය

මලාත් කරුණු …………………………..

23)ඔබමග් ලර්තෙවා රැකියවල අයත් ලා ආර්ථික අංශ්ය
කෘෂිකවර්මික / කිරිහල

බැංකු හව මූලය/ රක්ෂණ

අධයවපනික
මහෝටල්/ ාවරිකව/ ංාවරක
මතොරතුරු තවක්ෂණය
රවජයය පරිපවලා හ ආරක්ෂණ

නිෂනපවද්ා
ම ෞඛ්යය හව නීපවරක්ෂක
ලැවිි

ඉදිකිරීම් / ඉංජීමන්රු
බලශ්ක්ති
ලවණිජ
විදුි ංමද්ශ්
ලෘත්තීය , විද්යවත්ෙක හ කවර්මික

මලාත් කරුණු ඇත්ාම් ඳහන් කරන්ා ………………………………

24)ඔබ බලවමපොමරොත්තු ලා රැකියව අංශ්ය හ රැකියවමේි

ල
න භවලය

25)ලර්තෙවා රැකියවමේි ද්ළ ෙවසික ලැටුප (රුපියල්)?
ලඩව අඩුය

20,000 - 29,999

30,000 - 39,999

40,000 - 49,999

- 59,999

- 75,000

ලඩව ලැඩිය

26)ලර්තෙවා රැකියවල ම ොයව ගත්මත් මකම ේද්?
පුලත්පත් ද්ැන්වීෙ

ගැ ට් පත්රය

ෙවර්ගගත(Online)

පුද්ගික හැදුනුම්කම් ෙත

තරඟකවරී පරීක්ෂණයකින්

අභයන්තර/කවර්මික පුහුණුවීම්

විශ්නලවිද්යවලය හරහව

රැකියව ල්පිල /ලෘත්තීය ෙවර්මගෝපමද්ශ් ඒකකය

විශ්නලවිද්යවල ෙමේ දී කළ රැකියවමේිෙ තලදුරටත් නිරත වී සිටීෙ
මලාත් කරුණු ඇත්ාම් ඳහන් කරන්ා ………………………….

27)පහත ඳහන් කරුණු අතුරින් රැකියවල ලබව ගැනීෙට ලඩවත් ලැද්ගත් වු කරුණු මෙොාලවද්? (අද්වල සියලුෙ කරුණු
ලකුණු කරන්ා)
උපවධිය

උපවධි ෙවර්ථ මරේණිය

විශ්නලවිද්යවලීය කිර්තීාවෙය

අධයයා අංශ්ය

පර්මේෂණ පලපුරුද්ද්

පුද්ගික හැදුනුම්කම් ෙත

මපර රැකියව පලපුරුද්ද්

ඉංග්රිසි භවෂව ප්රවීණත්ලය

ඔබමග් මපෞරුෂත්ලය

පරිගණක වක්ෂරතවල

මලාත් ලෘත්තීය සදුසකම්

මලාත් කරුණු ඇත්ාම් ඳහන් කරන්ා ……………………………
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28)මෙෙ රැකියවල ඔබ අධයයාය කළ උපවධි පවඨෙවලව අංශ්යට ම්බන්ධද්?
ඉතව අද්වළ මේ

යම් ප්රෙවණයකට
අද්වළ මේ

අද්වළ වීම් මහෝ
අද්වළ මාොවීම්
ාැත

යම් ප්රෙවණයකට
අද්වළ මාොමේ

ඉතව අද්වළ
මාොමේ

29) ඔබ මෙෙ රැකියවලමාන ලබා තෘප්තිය?

ඉතව ංතෘප්තයි

30)

යම්
ප්රෙවණයකට
ංතෘප්තයි

ංතෘප්ත මහෝ
අ ංතෘප්ත
මාොමේ

යම්
ප්රෙවණයකට
අ ංතෘප්තයි

ඉතව
අ ංතෘප්තයි

රැකියව විරිත වීෙට මහේතු (ඔබ කිසිදු රැකියවලක් මාොකරයි ාම්)
රැකියවලක් බලවමපොමරොත්තු මාොමේ
උ න අධයවපාමේ තලදුරටත් නියුක්ත මේ
රැකියවලක් ම ොයව ගැනීෙට උත් හ කරමින් පලතී
රැකියවලක් ලබුාද් එය ෙෙ ප්රතික්මෂේප කරා ලදී
මලාත් කරුණු ඇත්ාම් ඳහන් කරන්ා ……………………………
ඔබ රැකියවල ප්රතික්මෂේප කමල් ාම් ඒ ඳහව මහේතු ද්ක්ලන්ා

31)

ඔබ බලවමපොමරොත්තු ලා රැකියව අංශ්ය හ රැකියවමේි නලභවලය

32)

ඔබ සිතා ආකවරයට රැකියවලක් ලබවගැනීෙට ඔබට ඇති බවධවලන් මෙොාලවද්? අද්හ න ද්ක්ලන්ා.

මෙෙ ංගණා මපෝරෙය ම්පුර්ණ කිරීෙ පිළිබඳල නතුතිලන්ත මලමු.ඔබ මම් ඳහව මලන්කළ කවලය පිළිබඳල
අගය කරා අතර මෙෙ ප්රතිමපෝෂණය ෙඟින්, විශ්නලවිද්යවලීය උ න අධයවපාමේ ගුණත්ලය තලදුරටත් ප්රකෘතිෙත්
කිරිෙට උපකවර කර ගැනීෙට නියමිතය. මෙෙ ංගණා මපෝරෙය පිළිබඳ ලැඩිදුර මතොරතුරු ඳහව, විද්ුත් තැපෑල
stat@seu.ac.lk මහෝ මතොරතුරු හව ංඛ්යවා ඒකකය අෙතන්ා: 067 2255388.
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