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Clár na nÁbhar

Mír A. Eolas faoin CMgS

• Eolas Ginearálta faoi Choláiste Mhuire gan Smál
• Rólanna, freagrachtaí agus feidhmeanna
• Socrúcháin maidir le Rialachas/Bainistíocht
• Plean Straitéiseach CMgS
• Tuarascálacha Bliantúla CMgS
• Scálaí Íocaíochta CMgS
• Suíomhanna agus sonraí teagmhála na heagraíochta
• Sonraí faoi Chomhaontuithe Seirbhíse/ Meabhráin Thuisceana
• Cairt na Mac Léinn
• Cóid Chleachtais nó Treoirlínte

Mír B. Feidhmeanna agus Seirbhísí curtha ar fáil don bPobal

• Seirbhísí curtha ar fáil don bpobal; le riaradh an achtacháin/na scéime san áireamh
(deontais m.sh.)
• Conas gur féidir teacht ar sheirbhísí dá leithéad/Riaradh seirbhísí dá leithéad
• Cén costas a bhaineann le rochtain a fháil ar sheirbhísí dá leithéad, más ann do chostas
• Nós imeachta achomhairc/Athbhreithnithe maidir le seirbhísí dá leithéad

Mír C. Próiseas Cinnteoireachta do Phríomhthograí Beartais
• Príomhthograí beartais, aon ghníomh comhairliúcháin phoiblí ina measc
• Faisnéis cúlra maidir le príomhthograí beartais agus cinntí beartais

Mír D. Faisnéis Airgeadais

Faisnéis Airgeadais maidir le hioncam agus le caiteachas
• Ráitis Airgeadais
• Mórphleananna do Chaiteachas Caipitiúil
• Íocaíochtaí nó orduithe ceannaigh d’earraí agus do sheirbhísí
• Luach saothair Baill an Bhoird Rialaithe
• Maoiniú/Urraíocht chomhlachtaí neamhphoiblí

Mír E. Faisnéis Soláthair

• Beartas Soláthair
• Nasc chuig gach comórtas tairisceana reatha ar láithreán gréasáin eTenders

Mír F. Loga Nochta faoi SF
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Mír A.

Eolas faoi Choláiste Mhuire gan Smál

Bunaithe i 1898, ag Siúracha Caitliceacha na Trócaire agus ag Easpag Luimnigh, Edmund
T. Ó Duibhir, is é Coláiste Mhuire gan Smál an tríú institiúid tríú leibhéal is sine i
Luimneach. Tá fás gan chuimse tagtha ar an gcoláiste ó chláraigh 75 bean óg ar an rolla i
1901, tá ós cionn 3,000 mac léinn againn inniu.
Nuair a leagadh bunchloch an Choláiste i 1899, b’í an aidhm ná chun institiúid a rith a
bhí dírithe ar oiliúint ghairmiúil na mban mar mhúinteoirí don chóras scoile náisiúnta
Caitliceach. Inniu, le breis is 3,000 fir agus mná óga cláraithe ag an gcoláiste agus
páirteach i réimse leathan de chláir acadúla, leanann CMgS ar aghaidh ag cur chun cinn
fís Catherine Mc Auley, a bhunaigh Siúracha na Trócaire mar sheaimpíní dóibhsiúd a bhí
ar imeall an tsochaí agus iad go láidir den tuairim go raibh an t-oideachas riachtanach do
dhaoine chun gurab fhéidir leo an caighdeán beatha atá mar chearta ag gach duine
aonair a bhaint amach. Tá na luachanna seasta úd fós mar chuid lárnach de Ráiteas Misin
an Choláiste agus an coláiste ag tabhairt aghaidh nua ar an Aonú hAoise is Fiche.
Tá an coláiste ag fás agus ag leathnú amach de shíor ó am a bhunaithe, leis an iliomaid
spriocanna bainte amach ag CMgS le céad bliain anuas. Is cúiseanna suntas iad forbairtí
na tréimhse fiche bliana atá díreach imithe, nuair a cuireadh go mór le réimse na gclár
acadúla a bhí á dtairiscint ag an gcoláiste agus nuair a críochníodh tréimhse tógála ar an
gcampas chun freastal ar riachtanais líon na mac léinn a d’fhás ó 297 sa Bhliain Acadúil
1991-92 go 2,957 sa Bhliain Acadúil 2010-11 (le líon mhór mac léinn cláraithe leis an
gColáiste ar bhonn páirtaimseartha).

Rólanna, freagrachtaí agus feidhmeanna

Is Coláiste Caitliceach Oideachais agus Saoealaíon ag leibhéal Ollscoile é Coláiste
Mhuire gan Smál a pléann go príomha le teagasc agus le taighde. Tairíscítear réimse
de chláir in Oideachas Múinteoirí agus sna Dána ó leibhéal fochéime, na Máistreachta
agus na Dochtúireachta.
Aithnítear Coláiste Mhuire gan Smál d’ardchaighdeán feabhais ó thaobh
múinteoireachta, foghlama agus taighde agus don mhéid atá tugtha ag an gcoláiste do
chontanam soláthair oideachais trí chomhoibriú éifeachtach agus tairbheach lena
gcomhpháirtithe in earnáil an ardoideachais.
Ó am a bhunaithe i 1898, tá an Coláiste tar éis leanúint lena thiomantas do
bharrfheabhas acadúil agus do chothú na smaointeoireachta criticiúla, an chuimsithe
oideachais agus na nuálaíochta.
Tá an-tóir ar na clár acadúla atá á thairiscint ag ár gColáiste. Tá an Coláiste chomh
bródúil céanna as a cháil mar institiúid a léiríonn comhbhá fhírinneach don duine
aonair. Tá atmaisféar cairdiúil, fáilteach sa Choláiste, ina bhfuil ós cionn 3,000 mac léinn.
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Socraithe maidir le Rialachas/Bainistíocht
Is carthanacht chláraithe é Coláiste Mhuire gan Smál (faoi Alt 2 den Acht Carthanas, 1973) agus
feidhmíonn sé faoi struchtúir rialachais atá leagtha amach in ionstraimí rialála éagsúla. Tá liosta
na gcáipéisí seo le feiscint anseo thíos, mar aon le cur síos faoi na comhlachais éagsúla le baint
acu i rialachas an Choláiste.
Tá rialachas an Choláiste rialaithe, go príomha, ag dhá cháipeis, Scéim Ionchorpraithe agus
Ionstraim Rialúcháin. Leagtar amach ról an Bhoird Rialaithe sa Scéim Ionchorpraithe, atá
ceapaithe ag Bord na nIontaobhaithe, de réir na Scéime, chun " govern and control all the affairs
of the College, subject to [the] Scheme of Incorporation and in accordance with the Instrument
of Government approved by the Trustees."
Is é an Ionstraim Rialúcháin an cháipéis ina leagtar amach na struchtúir agus na nósanna
imeachta a bhaineann le rialachas agus le rialachán an Choláiste. Faoi Acht na nOllscoileanna
(1997) tá dualgas ar gach ollscoil Ionstraim Rialúcháin a uchtadh bunaithe ar a fhoráil, agus cén
nach dtagann CMgS, mar Choláiste Oiliúna faoi scáth an reachta seo, tá ionstraim uchtaithe ag an
gcoláiste atá bunaithe ar mhúnla Acht na nOllscoileanna, faoi réir ag forálacha na Séime
Ionchorpraithe. Tugann an Ionstraim Rialúcháin cur síos ar ról Uachtarán an Choláiste atá mar
Phríomhfheidhmeannach an Choláiste. Tugann sé liosta chomh maith de na comhlachtaí atá
freagrach as cúrsaí an choláiste a rialú agus rialáil, de réir na Scéime Ionchorpraithe, agus tugtar
sonraí ann chomh maith faoi rólanna agus faoi bhallraíocht na gcomhlachtaí úd.

• Plean Straitéiseach CMgS – Cliceáil anseo
• Tuarascálacha Bliantúla CMgS – Cliceáil anseo
• Scálaí Íocaíochta CMgS - Cliceáil anseo
Suíomhanna agus sonraí teagmhála na heagraíochta
Coláiste Mhuire gan Smál,
An Cuarbhóthar Theas,
Luimneach
Guthán: +35361 204300

•

LÉARSCÁIL IDIRGHNÍOMHACH AN CHAMPAIS

Is áis iontach é seo chun cabhrú leat do bhealach a fháil timpeall ár gcampas

Our new is a great resource for finding your way around the Mary Immaculate College campus.
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Comhaontuithe Seirbhíse/ Meabhráin Thuisceana
•Liosta de Mheabhráin Thuisceana Institiúide – Cliceáil anseo
Cairteanna Custaiméara
• Cairt na Mac Léinn
Cóid Chleachtais

• Cód Cleachtais do Mhic Léinn
• Cód Cleachtais do Mhaill Foirne
• Cód Cleachtais do Bhaill an Bhoird Rialaithe
• Cód Cleachtais d’Iontaobhaithe
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Mír B. Feidhmeanna & Seirbhísí

Seirbhísí curtha ar fáil don bpobal; le riaradh an achtacháin/na
scéime san áireamh

Tá traidisiún shaibhir ag CMgS i réimse na nuálaíochta agus an cheannródaithe
sa teagasc agus san fhoghlaim mar an chéad Choláiste Oiliúna a bhunaíodh
laismuigh de Bhaile Átha Cliath, mar an chéad choláiste oiliúna chun clár sna
Dána a sholáthar agus an chéad institiúid chun B.Oid san Oideachas agus sa
tSíceolaíocht a sholáthar mar aon le BA i gCúram agus in Oideachas Luathóige.
Tairiscíonn CMgS réimse leathan de chláir san Oideachas agus sna Dána ag
leibhéal na céime agus na hiarchéime; le breis is 3,000 mac léinn i mbun staidéir
anseo.
• Staidéir Fhochéime
• Staidéir Iarchéime
• Mic Léinn Lánfhásta
• Mic Léinn Idirnáisiúnta
• Cláir Bhreis

Conas gur féidir teacht ar sheirbhísí dá leithéad/Riaradh seirbhísí dá
leithéad

Is féidir teacht ar sheirbhisí an choláiste trí Oifig Sheirbhísí na Mac Léinn sa
choláiste a riarann gach seirbhís a bhaineann le hiarrthóirí agus mic léinn atá
cláraithe. Tá an ráiteas misin seo a leanas ag Oifig Sheirbhísí na Mac Léinn:
• Student Services is dedicated to providing a professional and
supportive service for students and staff in a welcoming environment.
Student Services are committed to striving for excellence in the
delivery of this crucial service and in doing so endeavour to promote
the College’s ethos and mission. Student Services foster a holistic
approach with an “open door” policy, recognising with respect the
diverse social and cultural backgrounds, values and beliefs of our
students. Student Services advocate nurturance of the Irish Language
and Culture.
•

Cliceáil ar an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil:
http://www.mic.ul.ie/adminservices/studentservices/Pages/default.aspx

Nósanna imeachta Achomhairc/Athbhreithnithe maidir le seirbhísí dá
leithéad
Tá na nósanna imeachta seo i Lámhleabhar na Mac Léinn.

5

Scéim Fhoilseacháin CMgS

Mír C. Próiseas Cinnteoireachta do Phríomhthograí Beartais

D’fhéadfadh Foireann Fheidhmiúcháin an Choláiste, An Bord Acadúil, Comhlacht
nó Coiste eile de chuid an Choláiste, daoine aonaracha nó grúpaí laistigh den
choláiste Beartas Coláiste a lorg. Is gá an riachtanas a bhaineann le beartas
coláiste ar leith a chur in iúl go foirmeáilte don bhFoireann Fheidhmiúcháin agus
a bheith aontaithe ann.
Is féidir beartais atá ann faoi láthair a leasú ar na bealaí seo a leanas:
1. Beidh tréimhse athbhreithnithe ar leith ag gach beartas. Déanfaidh an
Fhoireann Fheidhmiúcháin monatóireacht ar dhátaí athbhreithnithe gach beartas.
Díreoidh FF go gcuirfear an t-athbhreithniú i gcrích agus ainmneoidh siad grúpa
athbhreithnithe chun tabhairt faoin tasc seo agus chun moltaí a chur ar aghaidh.
2. Is féidir leis an bhFoireann Fheidhmiúcháin, An Bord Acadúil, Comhlacht nó
Coiste eile de chuid an Choláiste, daoine aonaracha nó grúpaí laistigh den
choláiste leasuithe a lorg ar bheartas atá ag an gcoláiste cheana féin, de bharr
cúinsí aithreacha. Is gá an riachtanas a bhaineann le beartas coláiste ar leith a
chur in iúl go foirmeáilte don bhFoireann Fheidhmiúcháin agus a bheith aontaithe
ann.
Is féidir an rébhealach a bhaineann le forbairt ar bheartas nua nó le leasú a
dhéanamh ar bheartas atá ann cheana féin a aimsiú ach cliceáil anseo

Mír D. Faisnéis Airgeadais

Oifig Airgeadais CMgS – Cliceáil Anseo
Ráitis Airgeadais CMgS- Cliceáil Anseo
Máistirphlean Champas CMgS – Cliceáil Anseo
Horizon 2020 – Cliceáil Anseo
Deiseanna Tionscadal – Cliceáil Anseo
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Mír E. Soláthar

Beartas Soláthair CMgS – Cliceáil anseo
Nasc chuig gach comórtas tairisceana reatha ar láithreán gréasáin
eTenders – Cliceáil anseo

Mír F. Loga Nochta SF agus Eolas Eile atá le Foilsiú
Log Nochta SF

Téigh go leathanach ‘Information & Compliance’ ar láithreán gréasáin CMgS chun tuilleadh
eolais a fháil faoin Log Nochta.

Eolas atá ag an gComhlacht a lorgaítear go rialta

Scoileanna Friothálacha na mac léinn nua a thagann go CMgS gach bliain. Tugtar an t-eolas seo
amach mar nós lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise agus is tríd an Oifig um Chumarsáid
Chorparáideach a chuirtear amach an t-eolas seo gach bliain ach é a iarradh.
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