දැන්වීමයි
මානව ශාස්ත්ර හා ස්ත්ාමාජීය විදයා පීඨය
රුහුණ විශවවිදයාලය
චීන තානාපති ශිෂ්යත්ව ස්ත්ඳහා අයඳුම් පත් කැඳීම -2020/2021
Calling Nominations for Chinese Ambassador Scholarships -2020/2021
චීන තානාපති කායයාලය මගින්ව ලබාදදන රුපියල් 50,000.00 ක ශිෂ්යත්ව අරමුදල
ස්ත්ඳහා සිසුන්ව දතෝරා ගැනීම
දතෝරා ගැනිදම් නිනයායක ;
පසුගිය වස්ත්දය පැවති විභාගය ස්ත්ඳහා ලබාගත් GPA 3.7 දහෝ ඊට වැඩි ීම
පපප පපහන් විශිෂ්ටතාවලින් එකක් හහෝ කිහිපයක් හහෝ සපුරා තිබීම.
විශව විදයාලදේ වණයලාභියකු ීම
දගෝලීය මට්ටදම් ඉස්ත්ව් ස්ත්ඳහා විශව විදයාලය නිදයෝජනය කරමින්ව ස්ත්ම්බන්වධ
ීම
 නවය නිමයාණ ස්ත්ඳහා දේටනට් බලපරයක් ලබා තිබීම
 ඉංග්රීසි භාෂ්ාව හැර දවනත් භාෂ්ා එකක් දහෝ ඊට වැඩි ගණනක ඇති හැකියාව
 විශවවිදයාලය නිදයෝජනය කරමින්ව ජාතික හා අන්වතය ජාතික මට්ටමින්ව
ස්ත්ංස්ත්කෘතික කටයුතු ස්ත්ඳහා ස්ත්හභාගි ීම
1)
2)



ඉහත සුදුසුකම් ස්ත්පුරා ඇති සිසුන්ව 2020 .07. 20 දිනට දපර නම, ලියාපදිංචි අංකය ස්ත්මග
ඉහත සුදුසුකම් ස්ත්නාත කිරීමට අදාල ස්ත්හතික පත් පිටපත් ස්ත්මග පහත ස්ත්ඳහන්ව විදුත්
තැපැල දවත දයාමු කිරීමට කටයුතු කරන්වන.
ස්ත්රත් කටුකුරුන්වද මහතා (0716981997)
ප්රධාන ඥාදණෝපදේශක
katuku@econ.ruh.ac.lk
ආචdයය පාලිත අමරීර මහතා (0715860450)
දජයෂ්ඨ නිදයෝජය ශිෂ්ය උපදේශක
මානව ශාස්ත්ර හා ස්ත්මාජීය විදයා පීඨය
pamaraweera@geo.ruh.ac.lk
අයදුම් කරුවන්ව ස්ත්ඳහා ලකුණු ලබාදදනු ලබන ආකාරය ඇමුණුම් අංක 1 හි දක්වා ඇත.
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Selection Criteria

i.

To Select Nominations from undergraduate students with considering Previous
Year Exam Results.

ii.

As an academic excellence, student who should have gained 3.70 on above GPA
(Grade Point Average) in Previous Year Exam.

iii.

Should have one or more following excellences:

a.
b.
c.
d.
e.

Being a student in University Colors.
Representation of Sri Lanka in the global event.
Being a student who have a patent for new innovation in University life.
Knowledge of one or more foreign languages other than English.
Representation of Cultural event in University levelA.,lational

Level/International Leve l.

Marking Scheme
s/No

Total

Qualifications

40 (max)

Academic Excellences
Level of GPA

3.9-4.0
3.8-3.9
3.7-3.8

Marks
40

30
20

60 (max)

Other Excellences
University Colors (Marks 15)

li

No of Colors

Marks

03 or More

15

02
01

10
5

Representation of Sri Lanka in the global event.
(Marks10)
Event

Marks

lnternational

10

Regional

8

Bilateral

6

nternational

5

I

forum in Sri Lanka

Patent for New lnnovation in University life. (Marks10)

lv

No of Patent
02 or more

Marks

01

05

Knowledge of one or more Foreign Languages other than
English. (Marks10)
Languages

V

10

Marks

02 or more

10

01

05

Representation of Cultural event, (Marks15)
Event

Marks

lnternational
National Level

15

10

University level

5

TOTAL

100

