Notice
The Faculty of Graduate Studies of University of Ruhuna has decided to declare a one year grace period
for all stagnated Master Level students who were unable to complete the Master or Diploma courses
within the valid student registration period. Relevant Master Degree Programmes are mentioned below.
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•

Master of Business Administration
MA in Sociology
MA in Peace and Development Studies
MA in Economics
Postgraduate Diploma in Development Planning
Postgraduate Diploma in Business Statistics
MSc in Crop Production Technology
MSc in Agricultural Economics and Development
MSc in Food Science and Technology
MSc in Animal Science
MSc in Agricultural Economics and Resource Management
MSc in Agri-Business Management
MSc in Green Technology
Postgraduate Diploma in Agri-Business Management
MSc in Crop Protection
MSc in Molecular Biology and Biotechnology
MEng in Civil Engineering

The Senate of the University has granted approval for this grace period, after considering requests made
by the students of above courses.
Students who wish to utilize this opportunity are informed to renew their registration by paying relevant
fees and submit to the applications for registration and examinations during the period from 20th February
2019 to 20th March 2019.
More details relevant to the process, payment vouchers and applications (registration / examination) can
be downloaded from the Faculty website (http://www.fgs.ruh.ac.lk/)

Dean
Faculty of Graduate Studies
University of Ruhuna
13.02.2019

දැන්වීමයි
රුහුණ විශ්වවිදයාලයීය පශ්චාද් උපාධි අධ්යයන පීඨයට අදාළ පහත පාඨමාලාවන්ව සඳහා ලියාපදිංචිව සිට, ශිෂ්ය
ලියාපදිංචි කාලය ඉකුත්වීම හහ්තුහවන්ව පහත පාඨමාලාවන්ව සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හනාහැකිවූ පශ්චාද් උපාධි
ඩිපහලෝමා/උපාධි අහපක්ෂ්කයින්වහේ ඉල්ලීම්ප සලකා බලන ලද රුහුණ විශ්වවිදයාලයීය සනාතන සභාව එම
පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරගැනීම සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇත.
❖ වයාපාර පරිපාලනපති උපාධිය (Master of Business Administration)
❖ සමාජ විදයාව පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය (MA in Sociology)

❖ සාමය හා සිංවර්ධ්න අධ්යයන පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය (MA in Peace and Development Studies)
❖ ආර්ික විදයාව පිළිබඳ ශාස්රපති උපාධිය (MA in Economics)

❖ සිංවර්ධ්න සැලසුම්පකරණය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිපහලෝමාව (Postgraduate Diploma in
Development Planning)
❖ වයාපාර සිංඛ්යානය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිපහලෝමාව (Postgraduate Diploma in Business Statistics)
❖ හභෝග නිෂ්්පාදන තාක්ෂ්ණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Crop Production Technology)

❖ කෘෂි ආර්ික විදයාව සහ සිංවර්ධ්නය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Agricultural Economics and
Development)

❖ ආහාර විදයාව හා තාක්ෂ්ණහේද පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Food Science and Technology)
❖ පශු විදයාව පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Animal Science)

❖ කෘෂි ආර්ීක විදයාව හා සම්පපත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Agricultural
Economics and Resource Management)

❖ කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Agri-Business Management)
❖ හරිත තාක්ෂ්ණහේද පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Green Technology)

❖ කෘෂි වයාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිපහලෝමාව (Postgraduate Diploma in AgriBusiness Management)

❖ පැළෑටි සිංරක්ෂ්ණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Crop Protection)

❖ අනුක ජීව විදයාව හා ජජව තාක්ෂ්ණය පිළිබඳ විදයාපති උපාධිය (MSc in Molecular Biology and
Biotechnology )

❖ සිවිල්ල ඉිංජිහන්වරු විදයාව පිළිබඳ ඉිංජිහන්වරුපති උපාධිය (MEng in Civil Engineering)
ඉහත සහන කාලය පිළිබඳ වැඩි විස්තර, මුදල් ගෙවීගේ වවුචරපත් හා ලියාපදිංචි/විභාෙ අයදුේපත් 2019 ගපබරවාරි
20 වන දන සිට 2019 මාර්තු 20 වන දන ගතක් පශ්චාද් උපාධි පීඨ ගවබ් අඩවිගයන් ලබාෙත හැකි අතර නියමිත
ොස්ු ගෙවා ලියාපදිංචිය යාවත්කාලීන කිරීගේ හා විභාෙ අයදුේ කිරීගේ අයදුේපත් පශ්චාද් උපාධි අධ්යයන පීඨය
ගවත භාරදීමට එම කාලය ුළ හැකියාව පවතින බව ගමයින් දැනුේ ගදනු ලැගබ්.
පීඨාධිපති
පශ්චාද් උපාධි අධ්යයන පීඨය
රුහුණ විශ්වවිදයාලය
2019.02.13

