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BÉARLAGAIR A CHUR 
SA GHNÁTH-THEANGA 

Tá an rogha déanta agat dul sa seans agus deiseanna atá ann chun staidéar 
thar lear a iniúchadh. Maith thú!

Sula dtosaíonn tú an cuardach, seo roinnt téarmaí a d’fhéadfadh sé a bheith 
cabhrach duit iad a thuiscint.

An tSoghluaisteacht Oideachais 
Ag staidéar thar lear, gan stró! 

Má tá suim agat i ndeiseanna staidéir thar lear, féach 
ar shuíomh gréasáin Euroguidance agus féach cad 
atá ar fáil ann duit! 

https://euroguidance.ie/researching-your-options

ECTS
An Córas Eorpach Aistrithe  
Creidiúna

Úsáidtear an córas ECTS in go leor tíortha Eorpacha 
mar bhealach chun gnóthachtálacha foghlama, 
cáilíochtaí agus tréimhsí foghlama a aithint, agus is 
áisiúil í mar uirlis dá bharr d’fhoghlaimeoirí comparáid 
a dhéanamh idir cúrsaí éagsúla!

180 creidmheas ECTS = 3 bliana de bhlianta acadúla 
lánaimseartha (bronntar 180 ECTS in go leor céimeanna 
baitsiléara Eorpacha)

240 creidmheas ECTS = 4 bliana de bhlianta acadúla 
lánaimseartha (bronntar 240 ECTS in go leor céimeanna 
baitsiléara Éireannacha)

Féach - https://qhelp.qqi.ie/learners/ects-credits/ 

An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí
Creat trínar féidir gach gnóthachtáil 
foghlama a thomhas in Éirinn is é Creat 
Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann. Tá 10 
Leibhéal ann. 

Faigh amach níos mó faoi ag  
www.QQI.ie 
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EQF

An Creat Eorpach um 
Cháilíochtaí

Is é an EQF an creat lena ndéantar 
creataí cáilíochtaí na dtíortha 
éagsúla san Eoraip a nascadh le 
chéile. Tá 8 Leibhéal ann.

Féach: https://nfq.qqi.ie/
qualifications-frameworks.html
agus https://europa.eu/europass/
en/european-qualifications-
framework-eqf

Tá bonn oifigiúil leis an ngaol atá 
ann idir NFQ na hÉireann agus an 
EQF. Fágann sé sin go mbeidh sé 
níos éasca do cháilíochtaí chur in 
iúl do dhaoine nuair a théann tú ó 
thír amháin go tír eile!

Córas na Sraitheanna

1ú Sraith / Céim Baitsiléara / Fochéime

Is éard a bhaintear amach ag deireadh na 
chéad sraithe ná cáilíocht (“Baitsiléir” a dtugtar 
air seo in a lán tíortha) a fhaightear tar éis clár 
a chríochnú a bhfuil 180-240 creidmheas ECTS 
ag gabháil leis.

De ghnáth, trí nó ceithre bliana atá i gceist le 
cláir den chéad srait.

2ú sraith / Máistreacht

Is éard a bhaintear amach ag deireadh an dara 
sraith ná cáilíocht (“Máistreacht” a dtugtar air 
seo in a lán tíortha) a fhaightear tar éis clár a 
chríochnú a bhfuil 60-120 creidmheas ECTS ag 
gabháil leis.

Féach - http://www.ehea.info/page-three-cycle-
system
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Erasmus+
(ar a dtugtar ‘Erasmus’ chomh maith)

Is éard is Erasmus+ ann ná príomhchlár oideachais 
agus oiliúna an AE a chuireann lena dtugtar deis 
do 250,000 mac léinn staidéar agus obair i dtíortha 
eachtracha gach uile bhliain. In Éirinn, tugann go leor 
bunscoileanna, iar-bhunscoileanna, ollscoileanna, 
Institiúidí Teicneolaíochta agus PLCanna an deis dá 
gcuid ndaltaí/mac léinn tréimhse a chaitheamh thar 
lear mar chuid dá gcuid staidéir/oiliúna. Tá deiseanna 
Erasmus oscailte do phrintísigh freisin.

Féach http://eurireland.ie/ agus https://www.leargas.
ie/programmes/erasmusplus/

Ráitis phearsanta / Litreacha spreagtha
I roinnt mhaith cúrsaí, iarrfar ar fhaisnéis bhreise uait le 
cur ar fáil i bhfoirm ceann amháin den bhealaí ag seo 
thuas. Féadfar difríocht a bheith ann idir an fhaisnéis 
a theastaíonn uathu agus mar sin is fearr é sin a 
shoiléiriú roimh ré! Is féidir le do threoirchomhairleoir 
cabhrú leat leis seo. B’fhéidir go mbeidh ort míniú 
a thabhairt ar cén fáth ar mhaith leat an cúrsa a 
dhéanamh, cén fáth a bhfuil a oireann tú dó, ar 
cad atá beartaithe agat don staidéar amach anseo 
agus ar conas a chabhróidh an cúrsa seo leat na 
haidhmeanna sin a bhaint amach srl.

Tras-scríbhinní
Fianaise ar an staidéar atá déanta agat go dtí seo! 

Is éard is tras-scríbhinn acadúil ann ná taifead ina 
bhfuil cur síos mionsonraithe ar do chuid staidéir 
(ón scoil / gcoláiste srl). Más rud é go bhfuil tú fós 
sa scoil, is dócha gurb í an Ardteistiméireacht atá i 
gceist acu, má dhéanann siad iarratas dá leithéid

Más rud é go bhfuil tú sa tríú leibhéal, deimhneofar 
sna sonraí an cúrsa a bhfuil tú ag déanamh staidéar 
air, an tréimhse chlárúcháin i gceist leis, na modúil atá 
glactha agat agus líon na gcreidmheasanna agus na 
ngráid a fuair tú.

Féach ag seo an fhaisnéis a sholáthraíonn TCD, 
mar shampla: https://www.tcd.ie/academicregistry/
service-desk/transcripts/

Táillí Teagaisc
An táille a íocann tú as freastal ar do chúrsa roghnaithe 
in Éirinn. Tá a lán daoine incháilithe don Tionscnamh 
um Tháillí Saor In Aisce, ach éilítear orthu fós muirear 
ranníocaíochta mac léinn de 3,000, ar an méid, a íoc 
in aghaidh na bliana (bliain acadúil 2019/20). Is féidir le 
mic léinn iarratas a dhéanamh ar SUSI (féach thíos) ar 
dheontas chun cur i dtreo a ranníocaíochta mac léinn 
nó a dtáille teagaisc. Mar sin féin, ar ámharaí an tsaoil, 
i roinnt tíortha san Eoraip tá na táillí teagaisc íseal go 
leor, nó níl ann díobh fiú,(ag brath ar an gcúrsa agus an 
institiúid atá roghnaithe agat)

Féach: https://euroguidance.ie/researching-your-
options 

Susi
An Córas Iarratais ar Dheontas Mic Léinn

Tábhachtach dóibh siúd ar mian leo staidéar a 
dhéanamh sa tír seo nó san Eoraip!

Is é SUSI (Student Universal Support Ireland, nó 
Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn) 
an t-aon údarás dámhachtana náisiúnta amháin in 
Éirinn i dtaobh na ndeontas uile ardoideachais agus 
breisoideachais (an tacaíocht airgeadais). Cuireann 
SUSI maoiniú ar fáil do mhic léinn atá incháilithe leis, 
idir an lucht fágála scoile agus mhic léinn lánfhásta atá 
ag dul ar ais sa chóras oideachas araon chun freastal 
ar chúrsaí tríú leibhéal lánaimseartha atá ceadaithe.

Is é an ‘Deontas Cothabhála’ an t-aon mhaoiniú 
amháin atá ar fáil do mhic léinn fochéime incháilithe 
atá ag freastal ar chúrsa ceadaithe lasmuigh de Stát 
na hÉireann (i.e. san Eoraip!)

Níl an deontas táillí ar fáil do mhic léinn atá ag 
staidéar lasmuigh den Stát. Dóibh siúd atá ag 
staidéar lasmuigh den Stát, tugaigí faoi deara chomh 
maith nach bhfuil maoiniú an deontais cothabhála ar 
fáil ach amháin le haghaidh staidéir fochéime.

Féach: https://susi.ie/eligibility/student-studying-
outside-the-state/

ENIC – NARIC
Más gá duit comhairle a lorg faoi conas do 
cháilíochtaí a ‘aistriú’/úsáid i dtír eachtra, sna hionaid 
ENIC-NARIC, cuidítear leat do cháilíochtaí a bheith 
aitheanta ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin. 
Chun tuilleadh eolais a fháil, féach  
www.enic-naric.net 

For information about the Irish Naric service see: 
https://www.enic-naric.net/ireland.aspx


