நூலகர்வியலில் உயர் சான்றிதழ்
1.

அறிமுகம்

நூலகர்வியலில் உயர் சான்றிதழ் இலங்கக தககைகள் கட்டகைப்பிற்கு (SLQF, 2015) இணங்க
வழங்கப்படுகிறது,

மைலும்

பங்மகற்பாளர்களின்

அறிவு,

ைனப்பான்கை

ைற்றும்

கற்ககத்

துகறக்குப் பபாருத்தைான திறன்ககள மைம்படுத்துவதற்கு வசதியளிப்பதகன ம ாக்கைாகக்
பகாண்டுள்ளது.

ACL

பவற்றிகரைாக

முடித்தவர்களுக்கு

பாகதயாக மதசிய நூலகம் ைற்றும் தகவல் அறிவியல்
அல்லது பாடசாகல நூலகர்வியல்

2.

பதாழில்முகற

ிறுவகத்தினால்

முன்மனற்றத்தின்

டத்தப்படும் பபாது

ிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் டிப்புமளாைாவில் மசர இது உதவுகிறது.

இலக்கு குழு

இந்தத் துகறயில் குகறந்த அல்லது எந்த முன் அறிவும் இல்லாதவர்கள்/ அல்லது கல்விசார் அல்லது
பதாழில்முகற அகைப்பில் முன்பு எந்த முகறயான பயிற்சியிகனயும் பபற்றிறாதவர்கள்.
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யாதாயினும் ாடங்களுடன் 06 ாடங்களில் சித்திகள்.

3.

நுழைவுத் தகழைகள்

4.

எதிர் ார்க்கப் டும் கற்றல் விழளவுகள்
இந்த

•
•
•
•
•
•

5.

ிகழ்ச்சித்திட்டத்திகன பதாடர்ந்ததன் பின்னர், பங்மகற்பாளர்கள் பின்வரும் திறன்ககளப் பபற்றிருப்பர்,
அடிப்பகடத் பதாடர்பாடல் ைற்றும் தகவல் ைீ ட்பிற்காக த.பதா.பதா. ைற்றும் ஆங்கில பைாழியிகனப்
பயன்படுத்துதல்
விமசட மதகவயுகடய பர்கள் ைற்றும் ம க்கங்களுக்காகச் மசகவயாற்றுவதற்கு நூலகங்கள் எவ்வாறு
பசயற்படுகின்றன என்பது பற்றி விளக்குதல்
முக்கிய அதிகாரபூர்வைான தகவல் மூலங்ககள அகடயாளம் காணுதல்
வழகையான நூலக பசயல்முகறககள

ிகறமவற்றுதல்

பபாது வாசிப்பிகன ஊக்குவித்து ஆதரித்தல்
ஒரு நூலக விரிவாக்க பசயற்பாட்டிகன திட்டைிட்டு

ிகறமவற்றுதல்

கற்ழகபெறி உள்ளடக்கம்

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

பதாழில்முகறக் கற்கககளுக்கான தயாரிப்பு (த.பதா.பதா. ைற்றும் ஆங்கிலம்)
நூலகர்வியலுக்கான அறிமுகம்
நூலக

கடமுகறகள் -1

நூலக

கடமுகறகள் -2

கட்டாயைற்ற பைாடியூல் – பாடசாகல அல்லது பபாது நூலகங்கள்
திட்டம்

6.

கற்ழகபெறிக் காலம்: ஆறு ைாதங்கள்

7.

ர ாதழை பைாைி மூலம்: சிங்களம் அல்லது தைிழ் (ஒரு மபாதிய எண்ணிக்ககயான ைாணவர்கள்
மசரத்துக்பகாள்ளப்பட்டால் ைாத்திரமை எந்த ஒரு பைாழியிலும்

ிகழ்ச்சித்திட்டம்

டாத்தப்படும்).

8. கற்றல் முழற: பகாவிட்-19
இயங்ககல ஊடாகமவ

பபருந்பதாற்றுக் காரணைாக, ைறு அறிவித்தல் வகர வகுப்புகள் இகணயவழி

டாத்தப்படும்

9. ைதிப் ீட்டு முழற:

வகுப்பகற ஒப்பகடகள் ைற்றும் ஒரு எழுத்துமூல அறிக்கக ஊடாக.

10. ைதிப் ீட்டு அளவுரகால்:

ஒவ்பவாரு பைாடியூலுக்கும் பைாடியூலில் சித்தி அகடவதற்கு ஒரு ஒப்பகட பூர்த்தியாக்கப்பட்டு குகறந்தது 50%

அல்லது அதற்கு மைல் பபறப்பட்டிருக்க மவண்டும். அதற்கு மைலதிகைாக, ஒரு தரப்பட்ட தகலப்பில் ஒரு எழுத்து
மூல அறிக்கக சைர்ப்பிக்கப்படுவதுடன் அந்த அறிக்ககயில் சித்தியகடவதற்கு குகறந்தபட்சம் 50% அல்லது
அதற்கு மைல் பபறப்பட்டிருக்க மவண்டும்.

11. கற்ழகபெறிக் கட்டணங்கள்:
விண்ணப்பக் கட்டணம்

ரூ.

250.00

பதிவுக் கட்டணம்

ரூ.

1500.00

பரீட்கசக் கட்டணங்கள் ரூ. 150 * 9

ரூ.

1000.00

சான்றிதழ் கட்டணம்

ரூ.

1000.00

கற்ககப றிக் கட்டணம்
நூலக கட்டணம்

12.

ஆேம் த் திகதி: பசப்பதம்பர் 2021

13.

விண்ணப் ிக்கும் பசயல்முழற:

•
•
•
•

ரூ. 12500.00

ரூ.

1000.00

எங்களுகடய இகணயத் தளத்திலிருந்து விண்ணப்பத்திகனப் பதிவிறக்கம் பசய்யவும்
விண்ணப் படிவத்திகனத் பதளிவாகப் பூரணப்படுத்தவும்
ைக்கள் வங்கியின் திம்பிரிகஸாய கிகளயின் கணக்கு இல. 086100101191736 கணக்கில் விண்ணப்ப
முகறவழியாக்கற் கட்டணைாக ரூ. 250.00 கவப்பிலிட்டு விண்ணப் படிவத்தில் தரப்பட்டுள்ள கூட்டில்
ஒட்டவும்.
விண்ணப்பம் ைற்றும்

இகணப்புக்ககள பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பவும்;

“சிமரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர்
மதசிய நூலகம் ைற்றும் தகவல் அறிவியல்
பகாழும்புப் பல்ககலக்கழகம்
பகாழும்பு 03”

ிறுவகம் (மத.நூ.த.அ. ி.)

