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AG ULLMHÚ LE

‘ L Á O S C A I LT E ’
An bhfuil tú i mbun ullmhú chun freastal ar lá oscailte i gcoláiste? ar lá oscailte fíorúil?
nó ar aonach oideachais? Is cuma más ag féachaint ar roghanna sa tír seo nó áit eile
san Eoraip atá tú, seo roinnt leideanna úsáideacha chun cabhrú leat ullmhú!
Tá ceisteanna a bhaineann go sonrach le deiseanna san Eoraip curtha i ndath glas
• Sainaithin roinnt réimsí ábhar a bhfuil spéis agat iontu ábhair scoile a thaitníonn leat (an
innealtóireacht / an ealaín / an gnó / teangacha)

ROIMH
DUIT DUL:

• Déan píosa taighde ar na coláistí / institiúidí éagsúla a bheidh ann
• Féach an bhfuil aon cheardlann spéisiúil / seomraí briseadh amach ann a mbeadh suim
agat iad a fheiceáil
• Sainaithin cúrsaí ar leith a bhfuil spéis agat iontu
(má tá roinnt smaointe agat - mura bhfuil, ná bí buartha, bí meon aigne oscailte agat nuair
a théann tú ann)
• Déan athbhreithniú ar thorthaí na dtástálacha spéise agus inniúlachta atá déanta agat i do
rang treorach (má tá siad ar fáil)
• Déan athbhreithniú ar na PRÍOMH-FHOCAIL ar leathanaigh 3-5
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Bí ag caint!

Ná bí cúthail-bí fiosrach!
Níl a fhios agat conas tosú leis nó cad ba cheart a iarraidh?
Níl aon rud aisteach faoi sin - féach ceisteanna samplacha
thíos chun tús a chur le himeachtaí.
Taitníonn an ________________________
(ábhar / spórt / údar spéise atá agat) liom,
cad iad na cúrsaí atá curtha ar fáil agaibh
a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach domsa?

Bhí fonn orm i gcónaí obair le
_______________________________
cad iad na deiseanna a bheadh oiriúnach
dom?

Is é an t-ábhar is fearr liom
________________________________, cad
iad na cúrsaí atá curtha ar fáil agaibh a
d’fhéadfadh a bheith oiriúnach domsa?

Níl cliú dá laghad agam cad ba
mhaith liom a dhéanamh ach taitníonn
_________________________
(caitheamh aimsire / ábhar) liom

Ba mhaith liom gairm a bheith agam
_______________________________
amach anseo, cad iad na cúrsaí atá
curtha ar fáil agaibh a d’fhéadfadh a
bheith oiriúnach dom?

Cad iad na deiseanna atá agat chun
scrúdú a dhéanamh ar d’ollscoil/institiúid
a iniúchadh? laethanta oscailte fíorúla/
laethanta blaiseadh cúrsa/scoileanna
samhraidh, mar shampla?

Táim go maith ag ____________________,
cad iad na cúrsaí atá curtha ar fáil agaibh
a d’fhéadfadh a bheith oiriúnach domsa?
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Cé mhéad uair an chloig / ranganna
teagaisc / léachtaí a bheadh agam gach
seachtain?

Conas a dhéanaim iarratas ar an gcúrsa seo?
Tríd an CAO, nó díreach leis an gcoláiste
(mar a dhéantar le haghaidh na PLCanna) ...
trí chóras iarratais láraithe eile nó díreach leis
an ollscoil?

An bhfuil na ranganna ann beag nó mór?

Cad iad na dátaí tábhachtacha gur cheart
dom a bheith ar an eolas fúthu?
An bhfuil agallamh / scrúdú iontrála nó
aon mheasúnú eile agaibh mar chuid den
phróiseas iarratais?
An dtugann tú deis socrúcháin Erasmus
/ staidéir thar lear a dhéanamh mar chuid
den chúrsa seo? Más amhlaidh, cad iad na
roghanna atá ann? Conas is féidir liom iarratas
a dhéanamh air? Cad iad na tacaíochtaí atá le
fáil (m.sh. airgeadais / míchumas / treoir)
An bhfuil aon mhic léinn as Éirinn ag staidéar
i d’institiúid / ar an gcúrsa seo faoi láthair na
huaire?
An bhfuil socrúchán oibre ar fáil? ...
Cén áit a mbeidh mé in ann an socrúchán
sin a dhéanamh?
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Cad iad na roghanna a bheidh agam sa
chás nach bhfaighim na pointí?
An bhfuil nasc ann idir FETAC agus an
cúrsa seo?
An bhfuil aon tacaíocht ann do dhaoine a
dteastaíonn cúnamh breise uathu?
Cad iad na tacaíochtaí eile atá curtha ar
fáil agaibh do na mic léinn?
An bhfuil aon riachtanais iontrála ar leith
ó thaobh ábhar/grád de ar chóir dom a
bheith ar an eolas fúthu (m.sh. an teagasc
bunscoile / an ceol / an ealaín / tréidliacht
/ an leigheas / an innealtóireacht)
Cad iad na poist a ghabhann leis an
gcúrsa seo agaibhse?
An dtabharfar aitheantas don cháilíocht
a gheobhaidh mé ar fud an AE / ar fud
an domhain?
An féidir leat taisteal leis an bpost sin?

Cad iad na háiseanna atá agaibh i
gcomparáid le coláistí eile?

An bhfuil sé furasta rochtain a fháil ar an
gcampas?

Cad iad na spóirt / clubanna / cumainn atá
ar fáil ann?

An bhfuil eitiltí díreacha go hÉirinn ón áit
ina bhfuil sibh lonnaithe?

Cad é an rud is fearr faoi do choláiste?

Cad é an costas maireachtála sa tír/
cheantar?

Cén cúrsa atá á dhéanamh agat? An
dtaitníonn sé leat? (má tá ambasadóirí mac
léinn i láthair)
An bhfuil aon chomhairle agat féin faoi
conas cúrsa a roghnú?
Cathain a bhíonn lá oscailte an choláiste ar
siúl?

• Cuir isteach ar na comórtais
• Tóg réamheolairí (bróisiúir an choláiste) abhaile
leat le léamh níos déanaí
• Bain taitneamh as! Níl aon bhrú ag baint leis
seo - tá go leor ama agat iniúchadh agus cinntí
a dhéanamh. Níl ann ach aon chéim amháin
faisnéis iarratas oideachas acadúil sa phróiseas.

Cé mhéad mac léinn idirnáisiúnta a
dhéanann an staidéar san institiúid ina
bhfuil tú?

DEISEANNA
OLLSCOIL

GHLAC PÁIRT ANN:

An bhfuil aon tacaíochtaí ann chun an
chóiríocht a fháil ann?
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Cad iad na riachtanais iontrála don chúrsa
seo ... mar iarratasóir Éireannach le torthaí
Ardteistiméireachta?

taighde

modúl

cáilíocht tacaíocht
faisnéis c ú r s a céim
an fhoghlaim acadúil
application
oideachas
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EOCHAIR-FHOCAIL:
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/researchingyour-options

Iarratas

DARE

Foirm a chuireann tú isteach
chun iarratas a dhéanamh ar
chúrsa

An Bealach Rochtana ar
Oideachas do Dhaoine faoi
Mhíchumas

Ollscoil
Coláistí a dhámhann céimeanna
Leibhéal 7 nó níos airde, den
chuid is mó

HEAR

Institiúid
Teicneolaíochta

Féach: www.accesscollege.ie

Coláiste a dhámhann céimeanna
Leibhéal 6 nó níos airde, den
chuid is mó

ECTS

Fochéimí

Freisear

Mac léinn nach bhfuil céim
críochnaithe aige go deo (mar a
bheidh tú féin, má théann tú chuig an
Ollscoil)

Duine de mhic léinn na céad
bliana!

CAO

Cosúil le ‘téarma’ ar scoil

An Lár-Oifig Iontrála
An gléas chun iarratas a dhéanamh
ar go leor coláistí 3ú leibhéal in Éirinn

Modúl

PLC
(Cúrsa) Teastas IarArdteistiméireachta
Cuirtear cúrsaí PLC ar fáil i
gColáistí Breisoideachais agus
i ngairmscoileanna den chuid is
mó, ach tá cuid díobh lonnaithe i
meánscoileanna deonacha agus i
scoileanna pobail agus cuimsitheacha
chomh maith.

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

Féach: www.accesscollege.ie

Seimeastar

Cuid féinchuimsitheach de
chúrsa, ina gclúdaítear aon ábhar
amháin, go mionsonrach

Roghnach
Modúl nach gá go mbeadh
baint ar bith aige leis an ábhar
príomhach atá agat

An Bealach Rochtana ar
Ardoideachas

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/
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EOCHAIR-FHOCAIL:
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-qualificationsframework-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-cyclesystem
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EOCHAIR-FHOCAIL:
Erasmus+

Táillí Teagaisc

(ar a dtugtar ‘Erasmus’ chomh maith)

An táille a íocann tú as freastal ar do chúrsa
roghnaithe! In Éirinn, tá a lán daoine ann a bhíonn
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)

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/

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
Chun faisnéis a fháil faoi sheirbhís Naric in Éirinn,
féachhttps://www.enic-naric.net/ireland.aspx

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.

Féach: https://euroguidance.ie/researching-youroptions

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-studyingoutside-the-state/

At university level, the details will confirm your course
of study, the period of registration, the modules you
have taken, and the number of credits and grades
achieved.
Féach ag seo an fhaisnéis a sholáthraíonn TCD, mar
shampla: e: https://www.tcd.ie/academicregistry/
service-desk/transcripts/
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