Oifig na Scoile Taighde agus Iarchéime Amháin:

Iarratas um Staidéar Iarchéime
Ardchéimeanna trí Thaighde
•
•
•
•

Ní mór ceisteanna 1-20 ia chomhlánú.
Nuair is cuí, cuir "faic" le do thoil.
Ná fág spásanna bána nó ná cuir isteach daiseanna.
Caithfear an fhoirm a chlóscríobh agus a chomhlíonadh ag baint usáide as
Adobe Acrobat Reader DC.
• Caithfear leagan Beárla a chomhlíonadh agus a chur isteach i dteannta leis an
leagan Ghaeilge de réir Pholsaí Dhátheangach Choláiste Mhuire gan Smál.
1

CHUN TABHAIRT FAOI STAIDÉAR AR MHAITE LEIS AN DÁMHACHTAIN
SEO A LEANAS A BHAINT AMACH (Cuir tic sa bhosca cuí)

2

TEIDEAL AN CHLÁIR (cuir tic sa bhosca cuí agus ainmnigh an Roinn):
Máistreacht trí Thaighde agus
Tráchtas (Dámh na nDán)

Roghnaigh an Roinn

Máistreacht trí Thaighde agus
Tráchtas (Dámh an Oideachais)

Roghnaigh an Roinn

PhD (Dámh na nDán)

Roghnaigh an Roinn

PhD (Dámh an Oideachais)

Roghnaigh an Roinn

PhD Struchtúrtha sa Teangeolaíocht
Fheidhmeach
PhD Struchtúrtha sa Léann Éireannach
Comhaimseartha

Ríomhphost: rgso@mic.ul.ie
Seol aon cheist chuig an seoladh
ríomhpoiste thuas luaite chomh maith.

Chéim
Mháistreachta

Céim
Dhochtúra

English Language & Literature
English Language & Literature

PhD Struchtúrtha san Oideachas

Roghnaigh an Roinn

Dochtúireacht Struchtúrtha in Oideachas na
Litearthachta

Language & Literacy Education

3

UIMHIR AITHEANTAIS AN MHIC LÉINN: (An iar-mhac léinn CMgS nó OL tú)

4

Uimhir PSP (mic léinn ó Phoblacht na hÉireann):

4a SLOINNE:

Seol an phunann iarratais ina
hiomláine trí ríomhphost chuig Oifig
na Scoile Taighde agus Iarchéime,
CMgS.

4b SLOINNE:
(mar atá do theastas breithe, sa chás go bhfuil sé difriúil ón ainm thuasluaite)

5

AINMNEACHA EILE INA
IOMLÁINE:(mar atá ar an
teastas breithe)

6

DÁTA BREITHE:

7

NÁISIÚNTACHT:

8

SEOLADH DO CHOMHFHREAGRAS:

6a Aithním mo inscne mar:

Tá an seoladh seo bailí go-dtí:
Uimhir Ghutháin Lae::
Fón Póca::
Seoladh Ríomhphoist

9

SEOLADH BUAN

(nó seoladh neasghaoil)

Uimhir Ghutháin:
Fón Póca:
Seoladh Ríomhphoist:
10 OIDEACHAS TRÍÚ LEIBHÉIL - Cáilíochtaí Acadúla agus Gairmiúla
Ainmneacha agus Seoltaí na
nInstitiúidí ar fhreastail tú orthu

Na Blianta atá i gceist
Ó

GO

Sainréimsí
Spéise

Cáilíocht

Rangú na Cáilíochta (m.sh
Céad Onóracha) agus an
QCA deireannach a aimsíodh
(céimithe OL amháin)

Scrúdú le déanamh nó torthaí atá le teacht - sonraigh an dáta a bhfuiltear ag súil leis na torthaí

TÁBHACHTACH: CUIR ISTEACH, LE DO THOIL, NA hÁBHAIR SEO A LEANAS GO DTÍ AN SCOIL TAIGHDE AGUS IARCHÉIME:
•
•
•
•

Athscríbhinn dod’ thorthaí acadúla go dtí seo ó Chláraitheoir d'ollscoil(eanna) le torthaí do chéim (í) deiridh san áireamh.
Ba chóir torthaí oifigiúla na scrúduithe atá le déanamh a chur isteach chomh luath agus a bhíonn siad ar fáil.
Ní mór d'iarratasóirí nach é an Béarla a gcéad teanga fianaise oifigiúil a chur isteach maidir le hinniúlacht sa Bhéarla,
sh. grád sásúil IELTS nó TOEFL. Go minic is féidir glacadh le fianaise ar inniúlacht sa Bhéarla; is féidir comhairle a fháil ón Scoil
Taighde agus Iarchéime.
• Ní féidir cinneadh críochnaitheach a dhéanamh ar d'iarratas go dtí go bhfuil na torthaí deiridh deimhnithe mar aon le deimhniú
maidir leis na cáilíochtaí atá bainte amach ag an iarrthóir faighte ag an Scoil Taighde agus Iarchéime.
11 FOILSEACHÁIN & RÉIMSÍ SPÉISE TAIGHDE
Liostaigh Foilseacháin, Tuarascálacha agus Tráchtais le teidil, dáta agus ábhar agus, más infheidhme, teideal na hIrise.
Bain úsáid as bileog eile más gá. Cuir tic sa chás gur úsáideadh bileog eile

12 INNIÚLACHTAÍ

AR

LEITH

(inniúlachtaí speisialta, eolas ar theangacha, scileanna ríomhaireachta srl)

13 TAGAIRTÍ ACADÚLA (le moltóir acadúil amháin ar a laghad)
Ainm:

Ainm:

Institiúid:

Institiúid:

Post:

Post:

Seoladh:

Seoladh:

Teileafón:

Teileafón:

Seoladh
ríomhphoist:

Seoladh
ríomhphoist:

14 TAITHÍ OIBRE SUNTASACH
Tabhair sonraí, le do thoil, faoina na poist a bhí agat in ord croineolaíoch droim ar ais. Bain úsáid as bileog eile más
gá. Cuir tic sa chás gur úsáideadh bileog eile
(i)

Fostaíocht reatha nó is déanaí:
DÁTAÍ

Ó

Teideal cruinn do phost:

Go

Ainm agus seoladh iomlán an fhostóra:

Cineál na hoibre:

(ii) Fostaíocht roimhe seo:
DÁTAÍ
Ó

Teideal cruinn do phost:

Go

Ainm agus seoladh iomlán an fhostóra:

Cineál na hoibre:

15 Luaigh conas atá sé i gceist agat do chuid staidéir a mhaoiniú. Tabhair sonraí faoi aon iarratais ar dheontais / scoláireachtaí
atá déanta agat.

16 Ar chuir tú iarratas isteach cheana chuig CMgS nó chuig Ollscoil Luimnigh chun staidéar iarchéime a
dhéanamh? Sa chás go ndearna tú amhlaidh, luaigh an bhliain agus sonraigh an clár a bhí i gceist,
mar aon leis na hainmneach a luadh ar an iarratas

Chuir

Níor
Chuir

17 Sonraigh, le do thoil, conas ar chuala tú faoi CMgS. Tabhair teideal an nuachtáin, na meán, an tsuímh ghréasáin, focal béil, eile srl.

18 Más mian leat, is féidir leat tagairt a dhéanamh d’aon riocht sláinte nó d’aon mhíchumas a d'fhéadfadh tionchar a bheith ag an riocht
sláinte ar do chuid staidéir nó go mbeadh áiseanna speisialta ag teastáil uait chun tabhairt faoi do chúrsa staidéir. Bain úsáid as bileoga
breise más gá

19 TOGRA TAIGHDE BEARTAITHE
Ní féidir leis an bpróiseas iarratais leanúint ar aghaidh go dtí go bhfuil ba(i)ll na dáimhe tar éis aontú go bhfeidhmeoidh siad mar
fheitheoir ar do thráchtas. Ainmnigh, led’ thoil, an ball/na baill Dáimhe atá tar éis a chur in iúl go mbeidh siad mar fheitheoir(í) duit
(i)

(ii)

(iii)

Príomhstiúrthóir :

Comhstiúrthóir :

Comhstiúrthóir :

(iv)

Teideal an togra:

(v)

Dáta tosaithe atá
beartaithe:

Roinn:

Roinn:

Roinn:

Roghnaigh an Roinn

Roghnaigh an Roinn

Roghnaigh an Roinn

(vi) Scríobh achoimre 200 focal faoin taighde sa spás anseo thíos. In aguisín eile, tabhair mioneolas faoin togra taighde atá beartaithe
agat. Beidh na míreanna seo a leanas sa chuntas seo: Aidhmeanna; Cuspóirí; Spreagadh; Modheolaíocht an Taighde agus Cur Síos ar
an Togra. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo faoi conas Togra Tráchtais a ullmhú.

(v) Cuir eolas ar fáil maidir le do chumas in aon scileanna taighde is gá chun an togra taighde seo a dhéanamh go rathúil.

20 DEARBHÚ
Dearbhaím go bhfuil na sonraí a thugtar maidir leis an iarratas seo fíor i ngach slí agus aontaím go mbeidh mé faoi
cheangal ag rialacháin acadúla na hOllscoile.
Tá
Níl
Dearbhaím go bhfuil an Fógra Príobháideachta Sonraí um Iarratas Díreach Mac Léinn léite agam. Cliceáil anseo
chun an fógra a léamh, led’ thoil.
Níl
Tá
Tugaim mo thoiliú, leis seo, do Choláiste Mhuire gan Smál fiosrúcháin a dhéanamh le gach institiúid/comhlacht ar
tagraíodh dóibh san iarratas chun a bheith sásta go bhfuil an fhaisnéis a chuir mé ar fáil fíor agus ceart.
Níl

Tá

Dáta

Síniú an Iarrthóra:
21 LE BHEITH LÍONTA ISTEACH AG NA STIÚRTHÓIRÍ IONCHASACHA
Príomhstiúrthóir Ainm agus Teideal:
Príomhstiúrthóir Síniú:
Comh-fheitheoir:(más infheidhme)
Ainm agus
Teideal

Ainm agus
Teideal

Cleamhnacht
Institiúideach

Cleamhnacht
Institiúideach

Síniú

Síniú

22 DEIMHNIÚ FAOIN TOGRA TAIGHDE

Síniú an Cheann Roinne (Riachtanach)

Síniú Chomhordaitheoir an Chúrsa
(Cláir struchtúrtha PhD amháin)

Dáta

23 ACMHAINNÍ

Dáta

Le bheith líonta isteach ag Cinn Roinne agus ag Stiúrthóir(í) an Ionaid Taighde. Deimhnigh go bhfuil fáil ar na hacmhainní atá
riachtanach don togra taighde seo.
Ionad/Roinn Taighde:
Foinse Maoinithe:
Sa chás go bhfuil maoiniú ag teacht ó fhoinse seachtrach, an bhfuil comhaontú iarchéime curtha i bhfeidhm?
Táillí Neamh-AE:

Tá

Níl

Táillí na Mac Léinn atá le híoc:

Tá

Níl

Cothabháil atá le soláthar:

Tá

Níl

Má tá freagra dearfach i gceachtar den
dá cheist anseo thuas, sonraigh
uimhreacha cuntais:
Sonraigh dátaí tosaithe agus críochnaithe:

Tá

Níl

Úsáid Oifigiúil Amháin

Oifig na Scoile Taighde agus Iarchéime
24 LE BHEITH LÍONTA ISTEACH AG AN SCOIL TAIGHDE AGUS IARCHÉIME
Coibhéis na cáilíochta/na gcáilíochtaí má fhaightear iad ó institiúid, nó ó chomhlacht dámhachtana, seachas Ollscoil Luimnigh

H1

H2

2H1

2H2

H3

Pass

Other

Céim Bhaitsiléara Céim
Mháistreachta
Eile
Inniúlacht sa Bhéarla
Íos-riachtanais chun tabhairt faoi:

Chéim Mháistreachta
Tá

Chéim Dhochtúra

Níl

Tá

Níl

Ráitis (más cuí):

Síniú:

Dáta:

DD

MM

YYYY

25 AN MHÍR SEO LE BHEITH LÍONTA AG STIÚRTHÓIR SCOILE IARCHÉIME
Agallaimh

Tuairimí (más ann dóibh) ar acmhainneacht taighde

Cuir tic le do
thoil bosca thíos

Tá
Níl

Glac Le

Dhiúltú

gallaimh déánta ag

Dáta:

Teanga: sonraigh an teanga ina bhfuil an tráchtas le cur i láthair

LL

MM

BBBB

Na riachtanais cháilitheacha (más cuí) atá le bheith líonta isteach ag stiúrthóir inmheánach an iarratasóra.
Ní bheidh an mhír seo le líonadh isteach ach amháin i gcásanna ina bhfuil ar an mac léinn taighde iarchéime modúil atá
sonraithe ag an maoirseoir a chríochniú, mar chuid riachtanach den chúrsa staidéir, nó mar riachtanas cáilitheach.
Fómhar

Íosghrád

Íos-QCA

Íosghrád

Earrach

Íos-QCA
QCA Carnach
CREIDMHEASANNA IOMLÁN

26 Síniú Chathaoirleach an Fhochoiste Taighde Iarchéime:
Dáta:

