FOIRM IARRATAIS - CÉIMITHE OLLSCOILE A GHLACADH AR AN gCLÁR ‘MÁISTIR
GAIRMIÚIL SAN OIDEACHAS’ (BUNMHÚINTEOIREACHT) MEÁN FÓMHAIR 2020
1.

Gnáthainm: (a úsáidfear ar
Thaifid an Choláiste)
________________________________________________
Sloinne
Céadainm(neacha)

2.

Ainm mar atá ar do theastas breithe:
(murab ionann é agus an ceann thuas) ____________________________________________
Sloinne
Céadainm(neacha)
Seoladh le haghaidh chomhfhreagrais:
______________________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________________
Uimhir theileafóin (Baile):_________________
Fón póca:______________________________

Greamaigh grianghraf ar
mhéid pas a tógadh le
déanaí anseo, le do thoil

R-phost:_______________________________

4(a).Dáta breithe:

4 (b) Áit bhreithe: ____________________________
(tír, sa chás gur rugadh lasmuigh den tír seo thú)

Lá

Mí

Bliain

Más é do mhian é go reachtáilfear an príomh-agallamh trí mheán na Gaeilge, cur tic anseo le do thoil
( Níl marcanna breise ar fáil má roghnáitear an príomhagallamh a dhéanamh trí Ghaeilge).

5. Torthaí na hArdteistiméireachta: (Bíodh cóip dheimhnithe de na torthaí faoi iamh, le do thoil)
Ardteistiméireacht
BLIAIN
UIMHIR
SCRÚDAITHE
Taispeáin go soiléir na gráid a
gnóthaíodh
Ard-Pháipéir/ Gnáth-Pháipéir/
Onóracha
Pas
Gaeilge
Béarla
Matamaitic

Ardteistiméireacht
BLIAIN
UIMHIR
SCRÚDAITHE
Taispeáin go soiléir na gráid a
gnóthaíodh
Ard-Pháipéir/ Gnáth-Pháipéir/
Onóracha
Pas

_____________________________________________________________________
6. Bunchéimeanna a gnóthaíodh: Más céim onóracha Leibhéal 8 atá á chur i láthair agat leis na riachtanais iontrála ó
thaobh cáilíochtaí acadúla de a chomhlíonadh, cuir isteach cóip dheimhnithe den athscríbhinn acadúil, le do thoil. Níor mhór
d’iarratasóirí fianaise maidir le hionad a gcuid dámhachtainí ar an bhFráma Náisiúnta Cáilíochtaí a chur ar fail, ar an
athscríbhinn acadúil nó ar dhoiciméad eile a ghabhfaidh léi.

Teideal na Céime: _____________________________
An bhfuil céim déanta agat? Tá ____ Níl ______

Muna bhfuil, cathain a bheidh torthaí ar
fáil _________________

Is gá torthaí a bheith istigh faoin 6 Iúil 2020.
Leibhéal na Céime: (Cuir tic sa bhosca cuí)
Céad Onóracha

Dara hOnóracha Grád 1  Dara hOnóracha Grád 2 
Bliain a bronnadh:_____________________
Ollscoil: _____________________________________________________________
Ainm an Údaráis a bhronn: _____________________________________________
Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu _________________________________
7. Iarchéimeanna a gnóthaíodh: Más cáilíocht Leibhéal 9 nó 10 atá á chur i láthair agat leis na riachtanais iontrála ó
thaobh cáilíochtaí acadúla de a chomhlíonadh, cuir isteach cóip dheimhnithe den athscríbhinn acadúil, le do thoil. Níor mhór
d’iarratasóirí fianaise maidir le hionad a gcuid dámhachtainí ar an bhFráma Náisiúnta Cáilíochtaí a chur ar fail, ar an
athscríbhinn acadúil nó ar dhoiciméad eile a ghabhfaidh léi.

Cáilíocht

Bliain a bronnadh

Institiúid

Ábhair

Toradh

8.Dioplómaí (caithfidh 1 bhliain acadúil amháin staidéir a bheith i gceist le dioplómaí agus
caithfidh siad a bheith creidiúnaithe ag institiúid aitheanta 3ú leibhéal nó ag údarás náisiúnta
creidiúnaithe, nó a chomhionann): (Bíodh cóip dheimhnithe de na torthaí faoi iamh, le do thoil)
Cáilíocht
Bliain a
Institiúid
Ábhair
Toradh
bronnadh

9. Scrúdu TEG
Glacfar le Teastas TEG Meánleibhéal 1 (B1>65%), nó pas agus os a chionn ag Meánleibhéal 2
(B2), nó pas agus os a chionn ag Ardleibhéal 1 (C1) ó iarrthóirí ar éirigh leo sna scrúduithe sin i
2017 nó 2018. Má tá cheann de na cáilíochtaí seo agat, beidh ort é a uaslódáil chomh maith le do
foirm iarratas.
Cáilíocht

Bliain a
bronnadh

Institiúid

Toradh

Le haghaidh úsáide oifige amháin

Mura bhfuil na torthaí Ardteistiméireachta is gá chun bheith intofa agat, luaigh na torthaí ar
comhchéim atá agat (féach na treoirlínte faoi iamh):
_____________________________________________________________________

10. Ar chuir tú iarratas chuig an gColáiste cheana?

Chuir
Má chuir, luaigh an bhliain agus an clár a bhí i gceist, le do thoil: Bliain___________

Níor chuir
Clár________________

11. Cuntas Fostaíochta:
Teagasc: (Bíodh litir(litreacha) ó phríomhoide(í) faoi iamh, ag míniú saghas agus fad na
fostaíochta, le do thoil)
Ainm agus Seoladh an Fhostóra
Ó
Go dtí
Cineál na nDualgas

Neamh-Theagasc:
Ainm agus Seoladh an Fhostóra

Ó

Go dtí

Cineál na nDualgas

Iomlán

12. Eolas Ginearálta:
Cén fáth ar mian leat cur isteach ar an gcúrsa seo?

An bhfuil aon taithí oibre nó eile agat a d’fhéadfadh dul chun sochair duit ar an gcúrsa seo? Má
tá, tabhair eolas go hachomair

Cad iad na buanna nó na tréithe atá agat a fhágann, dar leat, gur duine an-oiriúnach tú don chúrsa
seo?

Aon fhaisnéis bhreise a bhaineann leis an iarratas, dar leat

13. Caithimh aimsire:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Is gá Táille Iarratais (neamh-in-aisíoctha) de €50 a íoc ar line
https://www.mic.ul.ie/pg-application-fee
Ní mór an fhoirm iarratais a sheoladh ar ais chuig
Oifig Iontrála,
Coláiste Mhuire Gan Smál,
An Cuarbhóthar Theas,
Luimneach
Glacfar le hiarratais go dtí 5.00i.n. Dé Luain, 30 Márta, 2020.
Tabhair faoi deara nach nglacfar le hiarratais tar éis an dáta sin.
Cáipéisíocht tacaíochta : Ni féidir d’iarratas a chur san áireamh mura bhfuil an fhoirm comhlíonta
ina iomláine.

Teastas Postála
Ní bhreathnófar ar éilimh go ndeachaigh foirm iarratais ar bith, nó aon litir a thagraíonn di, amú sa
phost nó gur cuireadh moill sa phost uirthi, mura gcuirtear teastas postála ar fáil ó Oifig an Phoist mar
thaca le héilimh den tsaghas seo. Féadfaidh an teastas a bheith i bhfoirm Chláraitheachta nó
Dheimhniú Postála a bhfuarthas ag am na postála. Ní ghlacfar le hiarratais trí ríomhphost

nó trí fhaics.
Dícháileofar agus ní thabharfar san áireamh aon iarratasóir nach gcomhlíonann na coinníollacha
intofachta (atá leagtha amach in alt 3 de Rialacháin na Roinne), fiú sa chás go dtiocfaidh sé seo chun
solais tar éis dul faoi agallamh. Ní thairgeofar áiteanna ar an gcúrsa d’iarratasóirí a n-éireoidh leo faoi
agallamh go dtí go gcuirfidh siad fianaise cháipéisíochta ar fáil don Choláiste mar thacaíocht lena
n-intofacht faoin 6 Iúil 2020.
Deimhním leis seo go bhfuil an t-eolas a thugtar thuas cruinn agus glacaim leis go ndícháileofar agus
nach dtabharfar san áireamh le haghaidh áite mé má sholáthraím aon eolas bréagach.
SÍNIÚ AN IARRATASÓRA:____________________________ DÁTA:___________________

LIOSTA SEICEÁLA MEABHRÚCHÁIN DEIREANACH:
Sula seolfaidh tú an t-iarratas seo chuig an Oifig Iontrála, deimhnigh le do thoil go bhfuil na
nithe seo a leanas faoi iamh:
1. Grianghraf (greamaithe thuas)
2. Táille Iarratais
3. An cháipéisíocht a bhaineann le 5, 6, 7, 8 agus 9 thuas
NÓTA:Cóip Dheimhnithe: Ní mór duit fótachóipeáil a dhéanamh de bhun leagan.

Tabhair leat cóip de bhunleagan na
dtorthaí sínithe, deimhnithe agus stampáilte go hoifigiúil mar fhíor chóip ag Ministir Creidimh, Sagart, Múinteoir, Garda,
Coimisinéir Mionnaí, Dochtúir Ginearálta. Ní leor síniú amháin.

4. Cinntigh go bhfuil d’fhoirm sínithe agus dátaithe agat
5. Is féidir an fhoirm a líonadh isteach ar ríomhaire nó le peann. Tá cead leathanaigh bhreise a
chur leis más gá
6. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach féidir d’iarratas a chur san áireamh mura bhfuil do
tháille iarratais íoctha agat.

