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Iarratas ar Staidéar Iarchéime
Cláir Mhúinte Iarchéime
•

Is gá gach ceist a fhreagairt
Ná fág bán é nó ná cuir isteach línte ach an oiread.
Seol foirm iarratais chomhlánaithe agus tras-scríbhinní acadúla ar ríomhphost chuig: TaughtProgrammes@mic.ul.ie

•

Le bheith líonta isteach le clóscríobhán nó i mBLOCLITREACHA ag baint úsáide as dúch dubh.

1

IARRATAS CHUN TABHAIRT FAOI STAIDÉAR CHUN AN DÁMHACHTAIN SEO A LEANAS A GHNÓTHÚ
Dioplóma larchéime

MA

M.Oid

PhD

Eile (Sonraigh led’ thoil)

2

TEIDEAL AN CHÚRSA ATÁ i GCEIST

Lán-aimseartha

Páirt-aimseartha

3a SLOINNE
3b

SLOINNE
(mar atá ar theastas breithe má tá sé difriúil ón leagan thuasluaite)

CLÁRUIMHIR
(d’iar-mhicléinn Ollscoil Luimnigh amháin)

4

CÉADAINMNEACHA IOMLÁNA
(mar atá ar theastas breithe)

5

Uimhir PSP (mic léinn ó Éire)

6

DÁTA BREITHE

7

NÁISIÚNTACHT

8

SEOLADH DO CHOMHFHREAGRAS
(má athraíonn do shonraí comhfhreagrais, ba cheart duit
seo a chur in iúl dúinn i scríbhinn láithreach)

Uimhir Ghutháin i rith an lae

Inscne

é

.

/ Uimhir Shoghluaiste

B

F

Seoladh Ríomhphoist
9

SEOLADH BUAN
(nó seoladh neasghaoil)

Uimhir Ghutháin
10

11

TÁILLE IARRATAIS Sea
(déan teagmháil, led’ thoil, leis

Ní hea
an Oifig Iontrála i gcomhair sonraí)

OIDEACHAS TRÍÚ LEIBHÉAL

Ainmneacha agus Seoltaí na
nInstitiúid ar deineadh freastal orthu

Blianta Staidéar
ó
go

Príomhréimsí
Speisialtóireachta

Cáilíocht

Aicme na Cáiliochta*
(m.sh. Onóracha den
Chéad Grád)

* ag tógaint san áireamh an QCA deireannach do iarchéimithe Choláiste Mhuire Gan Smál/OL .

Scrúdú le déanamh nó Torthaí ar feitheamh

FÓGRA TÁBHACHTACH D’IARRATASÓIRÍ AG A BHFUIL CÁILÍOCHTAÍ Ó INSTITIÚIDÍ EILE SEACHAS
OLLSCOIL LUIMNIGH. DÉAN SOCRÚ GO SEOLFAR AN T-ÁBHAR BUNAIDH SEO A LEANAS AR
RÍOMHPHOST CHUIG TAUGHTPROGRAMMES@MIC.UL.IE
● Tras-scríbhinn ar do ghairm acadúil go dtí seo ó Chláraitheoir na hollscoile / na n-ollscoileanna (ar a mbeidh
torthaí deiridh na céime / na gcéimeanna le feiceáil). Tabhair faoi deara go ndéanfaidh CMgS tairiscintí
coinníollachta faoi réir tras-scríbhinní a chur isteach, i gcás nach bhfuil fail orthu. Is féidir tras-scríbhinní a sheoladh
ar ríomhphost chuig TaughtProgrammes@mic.ul.ie nuair a bheidh siad ar fáil.
● Ba cheart torthaí oifigiúla na scrúduithe atá le déanamh fós a sheoladh ar ríomhphost chuig TaughtProgrammes@mic.ul.ie a
luaithe a bheidh said ar fáil.

12

CUMAIS AR LEITH

(sainchumais, eolas faoi theangacha, ag tógaint teangacha ríomhaireachta san áireamh)

13

FOILSEACHÁIN AGUS SPÉISEANNA TAIGHDE

(liostaigh Foilseacháin, Tuairiscí agus Tráchtais le teidil, dáta agus ábhar agus Teideal Irise más cuí)

14

Cuir in iúl, go hachomair, ach go follasach bunús do spéis i staidéar iarchéime agus an gaol atá aige seo
led’ aidhmeanna gairme

15

Cuir in iúl, led’ thoil, na postanna atá tar éis a bheith agat in ord ama droim ar ais. Is féidir leathanaigh
más gá

(i)

FOSTAÍOCHT REATHA NÓ IS DÉANAÍ
DÁTAÍ
Ó

TEIDEAL CRUINN AR DO PHOST
Go
AN CINEÁL OIBRE

AINM AGUS SEOLADH IOMLÁN AN FHOSTÓRA

(ii) FOSTAÍOCHT ROIMHE SEO

bhreise a úsáid

DÁTAÍ
Ó

TEIDEAL CRUINN AR DO PHOST
Go
AN CINEÁL OIBRE

AINM AGUS SEOLADH IOMLÁN AN FHOSTÓRA

16

Ar chuir tú iarratas isteach roimhe seo chun na hOllscoile chun Staidéar Iarchéime a dhéanamh?
Cuir

Níor chuir

má chuir, cuir in iúl an bhliain agus sonraigh an clár a bhí i gceist agus ainm(neacha) ar an iarratas

17

Sonraigh, led’ thoil, conas a bhfuair tú amach faoin gClár Staidéar. Luaigh teideal an nuachtáin, na meáin, focal béil agus
eile (bí sonrach, led’ thoil) á thabhairt agat.

18

Más maith leat is féidir leat staid sláinte nó mhíchumais a lua a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar do chuif staidéir nó a bhfuil
soláthar áiseanna speisialta riachtanach. Is féidir leathanaigh bhreise a úsáid más gá

19

Dearbhaím go bhfuil na sonraí tugtha maidir leis an iarratas seo fíor ar gach bealach agus aontaím go mbeidh mé faoi réir ag
rialacháin acadúla na hOllscoile
SÍNIÚ AN IARRTHÓRA

I GCOMHAIR ÚSÁID OIFIGE AMHÁIN
AN GÁ AN T-IARRTHÓIR SEO:

(Cuir tic, led’ thoil)
a chur faoi agallamh
Is gá

Glacadh

Diúltíodh

Ní gá

TAGAIRTÍ BREISE

SÍNIÚ

DÁTA

Curtha ar feitheamh

