நூலகவியல் உயர்தரச் சான்றிதழ் க் கற் கக
(Course Code: ACL)

1. அறிமுகம்
இலங் கைத் தைகைத் தராதரை் ைட்டகைப் பு, ைட்டை் 02 (SLQF, Level 02) இற் கு
அகைவாை நூலைவியலில்

இவ் வுயர்தரச் சான் றிதழ் ை் ைற் கை (ACL) வழங் ைப்

படுவததாடு ைற் கையில் பங் குபற் றுபவர்ைளின் அறிவு, திறன் ைற் றுை் ைனப்பாங் கு
என் பவற் கற நூலைவியலில் அபிவிருத்தி சசய் வகத வசதி சசய் து சைாடுப்பதுை்
த ாை்ைைாகுை் .
சசய் பவர்ைள்

அதத

தவகள,

எதாகிலுை்

ைற் கை

டிப்தளாைா

ச றிகய
படிப்பிகன

சவற் றிைரைாை
தைற் சைாள் ளவுை்

ிகறவு
தகுதி

ஏற் படுத்துகின் றது.
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இ ்தத் துகறயில் எ ்தசவாரு முன் அறிவுை் இல் லாதவர்ைள் அல் லது மிைை் குகற ்த துகற
அறிவிகனை்

சைாண்டவர்ைள் /

அல் லது

ைல் விசார்/சதாழின் வாண்கைச்

சூழ் னிகலயில்

இத்துகற சதாடர்பான முகறயான பயிற் சி எதுவுை் சபறாதவர்ைள் .

3. நுகழவுத் தககமகள்
ைற் கை ச றியில் நுகழவதற் குத் ததகவயான ஆைை் குகற ் த தைகை பின் வருைாறு:
• க. ப ொ. த. (சொ/த) (பகழய பாடத்திட்டை் ): கணிதம் மற் றும் பபாதனா நமாழியில் (சிங் களம் / தமிழ் )
திறகமச் சித்தி [credits(C)] அல் லது அதகன விட உயர்ெ்த சித்திகளுடன் பவறு யாதயினும் மூன்று
முக்கிய பாடங் காளுடன் நமாத்தம் 06 பாடங் களில் சித்தி நபற் றிருத்தல் .

• க.ப ொ.த. (சொ/த) (புதிய பாடத்திட்டை் 2007 இல் அறிமுைப் படுத்தியது): சிறப் புச் சித்தி அல் லது
அதகன விட உயர் சித்தி நபற் று கணிதம் மற் றும் தாய் நமாழி உள் ளடங் கலாக பவறு
ஏதாவது மூன்று பாடங் ககளச் பசர்த்து 06 பாடங் களில் சித்தி.
• தைதல உள் ள சபறுதபறுைள் இரு அைர்வுைளில் சபற் றகவயாைவுை் இருை்ைலாை் .
• இரு அைர்வுைளில் சபறப்பட்டதாயின் , முதலாவது சபறுதபற் றுச் சான் றிதழ் தபாதனா சைாழி
ைற் றுை் ைணிதை் உள் ளிட்ட முை்கிய 05 பாடங் ைளில் சித்தியுடன் ைணிதை் ைர்றுை் தபாதனா சைாழி
உட்பட மூன் று பாடங் ைளில் திறகைச் சித்தி

4. எதிர்பார்க்கப் படும் கற் றல் விகளவுகள்
இை் ைற் கைச றிகய பூர்த்தி சசய் த பங் குபற் றுனர் பின் வருை்

ன் கைைகளப் சபற் றிருப் பீர்ைள் :

• சவவ் தவறு ததகவைகளயுை் த ாை்ைங் ைகளயுை் சைாண்ட பர்ைளுை்கு எவ் வாறு நூலைங் ைள்
தசகவயாற் றுகின் றன என ைாட்டல்
• அன் றாட நூலை டபடிைகளை் கையாளல்
• முை்கிய அதிைாரப் பூர்வத் தைவல் மூலங் ைகள அகடயாளங் ைாணல்
• அடிப்பகட சதாடர்பாடல் ைளுை்குை் தைவல் மீட்சடடுப்புை்குை் ICT ஐயுை் ஆங் கிலத்கதயுை்
பயன் படுத்தல்
• சபாது வாசிப்பிகன ஆதரித்தலுை் ஊை்ைப்படுத்தலுை்
• நூலை விரிவாை்ைற் தசகவ டவடிை்கைைகள திட்டமிட்டு அமுல் படுத்தல்

கற் கக நெறியின் முக்கியத்துவம் : அருகில்

5.

உள் ள படத்தில் ைாட்டப் பட்டவாறு ACL ஐ பூர்த்தி சசய் யுை்
GCE/AL இல் லாதவர்ைள் NILIS இனால்
டாத்தப் படுை்
டிப்தளாைா ஒன் றினுள் (SLQF Level 3) நுகழ ் து SLQF Level 4
ை்குச் சைனான உயர்தர டிப்தளாைாவிகனத் சதாடர
இயலுை் .

6. கற் கக உள் ளடக்கம்
I.சதாழின் வாண்கைை் ைற் கைைளுை்குத் தயார்
படுத்தல் (ICT and English)
II.நூலைவியலுை்கு ஓர் அறிமுைை்
III.நூலைத்தின் அன் றாடை் ைடகைைள் – 1
IV.நூலைத்தின் அன் றாடை் ைடகைைள் – 2
V.சதரிவு அலகுைள் – பாடசாகல அல் லது சபாது நூலைங் ைள்
VI.சசயற் திட்டை்

7. கால அளவு: ஆறு ைாதங் ைள்
8. பபாதனா நமாழி: சிங் ைள அல் லது தமிழ் (ைற் கை ச றிைள் எை் சைாழியிலாயினுை் அை்குறித்த
சைாழி மூலத்தில் தபாதுைான எண்ணிை்கையிலான ைாணவர்ைள் விண்ணப்பித்தால் ைட்டுதை
ைற் கை ிைழ் சசி
்
டாத்தப் படுை் ).

9. கற் றல் முகற/விதம் : ைறு அறிவித்தல் வகர சைல வகுப்புைளுை் online இல் டத்தப்படுை் .
10.
11.

மதிப் பீட்டு முகற: வகுப்பகற ஒப்பகடைள் ைற் றுை் ஒரு சிறு சசயற் திட்ட அறிை்கை.
மதிப் பீட்டு அளவுபகால் : ஒவ் சவாரு பாட அலகுை்குை் ஒரு ஒப்பகட ஒன் றுை் குறித்த
தகலப்பில் ஒரு எழுத்து மூல அறிை்கை ஒன் றுை் சைர்ப்பிை்ைப் படல் தவண்டுை் . ஒவ் சவாரு
ஒப்பகடயிலுை் எழுத்து அறிை்கைை்குை்
சபறல் தவண்டுை் .

குகற ்தது 50% அல் லது அதற் கு அதிைைான சபறுதபறு

12. கற் கக நெறிக் கட்டணங் கள் : ரூ.16,000/= ஒதர தவகணயில் சசலுத்தப் படல் தவண்டுை் .
13. விண்ணப் ப முடிவுத் திகதி: 31 தை 2022
14. கற் கக நெறி ஆரம் பிக்கும் திகதி: ஜூகல 2022
15. விண்ணப் பிக்கும் ெகடமுகற:
1. விண்ணப்பப் படிவத்கத எைது இகணயத் தளத்திலிரு ்து தரவிறை்ைவுை்
https://nilis.cmb.ac.lk/home/courses-3/
2. சதளிவாைப் படிவத்கத

ிரப்பவுை்

3. ரூ. 250 இகன விண்ணப்ப கடமுகறை்ைாை மக்கள் வங் கி, திம் பிரிகஸ்யாய கிகளயில்
ைணை்கு இலை்ைை் 086100101191736 இற் கு கவப்புச் சசய் யவுை் . விண்ணப்பப் படிவத்தின்
4.

தரப்பட்ட கூட்டினுள் அசல் ரசீகத ஒட்டவுை் .
பிறப்புச் சான் றிதழ் , GCE/OL சான் றிதழ் ைள் ைற் றுை் ததசிய அகடயாள அட்கட (NIC) என் பவற் றின்

அத்தாட்சிப்படுத்திய பிரதிைகள இகணை்ைவுை் .
5. ைடித உகறயின் இடது தைல் மூகளயில் ைற் கை ச றி குறியீட்கட எழுதவுை் .
6. விண்ணப்பத்கதயுை் ஏகனய இகணப்புைகளயுை் பினவருை் முைவரிை்குை் அனுப்பவுை்
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