
 
 
FOR OFFICE USE  

 

                                                                                                                                             COURSE CODE: 

 

FACULTY OF GRADUATE STUDIES - UNIVERSITY OF SRI JAYEWARDENEPURA 
 

APPLICATION FOR THE PRESENTATION OF SEMINAR – MA/M.Phil/Ph. DEGREE 

  IN: ………………….…………………… 

සම්මන්ත්රණ සසහාඉල්ලුමම්සිරීමේම්සයදුමම්සත ස...............................................        

ශඉස්ත්රති සදර්ශශපති සදසර්ශශපූරීම උතඉධිද 

 

 

 

Full Name: (Rev/Mr/Ms): ………………………………………………………......................... 
 

වම්පූර්ණ නම (හිමි/මයා/මිය)   ............................................................................................................. 
 

Registration No: ………………………………….. NIC No: ……………………………. 

ලියාපදිංචි අිංකය :      ජාතික ශැඳුනුම්පත් අිංකය : 
 

Address:     …………………………………………………………………………….................... 
 

(ලිපිනය)      ………………………………………………………………………………………… 

              

Telephone No: (දුරකතන අිංකය) : 
      Residence : ……………………… Office : ………………..      Mobile: ……………… 

      පපෞද්ගලික :    කාර්යායීය           ජිංගම 

 

E-Mail Address (විද්යුත් තැපෑ) : ………………………………………………………….............. 
 

 

 Title of Seminar: ……………………………………………………………………………... 
 

වම්මන්ත්රණ මාතකකාල: ....................................................................................................................... 
 

 …………………………………………………………………………….. 
 

Objective to present the seminar: 

   

    

 

  

 

Name of Supervisor(s) (උපපද්ක / උපපද්කලරු) පේ නම් : 
1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………… 

 

Name of Seminar Examiner ( වම්මන්ත්රණ පීක්ෂකලරයා) : ……………………………………….. 

Approval of Title  

Literature Survey   

  

A 4 
 



 
 

 

Report / Recommendation ( ලාර්තාල / නිර්පද්ය ) : 

 To Conduct the Seminar again after revising the paper.(If obtain marks less than 50% )   
වම්මන්ත්රණ පත්රිකාල විංපනයනය පක න නැලත වම්මන්ත්රණය පැලැත්විය ුතුයය. (ුණු  00  අු  නම්) 

 

 Seminar is eligible only for M.A. Degree. 
වම්මන්ත්රණය ාවත්්රපති උපාියය වහශා පමණ්ෂ ුදදුුද ප.. 
 

 Seminar is eligible for Upgrading to M.Phil / Ph.D 
වම්මන්ත්රණය ද්යර්නපති / ද්යර්නූරීක උපාියයන උත්ීරරණය වහශා ුදදුුද ප.ග (ුණු  00  ලාා ගත ුතුයය.) 

 

 

No need to revise the Seminar Paper. 

වම්මන්ත්රණ පත්රිකාල විංපනයනය කෂ ුතුය නැත. 

 

Revised Seminar paper should be handed over to the Faculty of Graduate Studies. 

වම්මන්ත්රණ පත්රිකාල විංපනයනය කර ප්දාද් උපාිය ඨයටයන රාර දය ුතුයය. 

 

Revised the Seminar paper and Present the Seminar again. 

වම්මන් වම්මන්ත්රණ පත්රිකාල විංපනයනය පක න නැලත වම්මන්ත්රණය පැලැත්විය ුතුයය. 
 

 

  

Supervisor    :   ……………………………..  Date   : ……………………………… 

උපපද්කලරයා :  Signature (අත්වන)  දනය  : 
 

 

Seminar Examiner   :  ……………………………..  Date   : ………………………………. 

වම්මන්ත්රණ පීක්ෂක :  Signature (අත්වන)  දනය   :  
 

 

Head of Department : ………………………………  Date : ………………………………… 

අයයයනාිං ්රයාන     :  Signature (අත්වන)  දනය 

      

                        

Recommendation of the Chairman of the Board of Study :  

අයයයන ම්ඩා වරාපතිපේ නිර්පද්ය :             

  

 

 

 

 

 

 

Date : …………………………………   ………………………………….. 

දනය :         Signature (අත්වන) 


