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1.0  RÉAMHRÁ

1.1  Is éard atá in GMIT ná pobal de bhaill foirne agus neacha léinn agus 
iad ag obair i gcomhar ar mhaithe le cur chun cinn an eolais agus na 
tuisceana tríd an bhfoghlaim, an teagasc agus an taighde.

  Is é Uachtarán na hInstitiúide an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus is 
iad na príomhchomhlachtaí reachtúla dá cuid ná an Bord Rialaithe agus 
an Chomhairle Acadúil.

  Tá an fhreagracht ar gach aon neach léinn cláraithe de chuid na hInstitiúide 
an Cód seo a léamh agus é/í féin a iompar ar bhealach iomchuí. 

1.2  MISEAN

  Mar institiúid ardoideachais atá maoinithe go poiblí, tá GMIT 
bródúil as a féiniúlacht agus a ról mar Institiúid Teicneolaíochta. 
Tá sí bródúil as a pobal agus as a cuid éachtaí agus tá muinín aici 
as a cumas chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán na todhchaí.

Is é seo a deir ár Ráiteas Misin:

  “Ag GMIT forbraímid deiseanna ar feadh an tsaoil trínár 
dteagasc agus ár dtaighde, trí thacú le forbairt réigiúnach atá ag 
teacht leis an bpolasaí náisiúnta um ardoideachais.”

1.3   DEA-CHÁIL

 Is chun leasa dár mbaill go léir é dea-cháil na hInstitiúide a chaomhnú. 
Tá an dualgas ar a cuid ball iad féin a iompar i gcónaí ar bhealach nach 
dtarraingeoidh droch-chlú ar dhea-cháil na hInstitiúide. Éilítear ar bhaill 
foirne agus ar neacha léinn uile na hInstitiúide glacadh leis an dualgas sin.
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2.0  CEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ GINEARÁLTA 

2.1   DÉILEÁIL GO CÓIR COTHROM

Féadfaidh neacha léinn a bheith ag tnúth:

•	 Go léireofar cúirtéis agus meas i gcónaí orthu.

•	 Go gcaithfear go cóir cothrom leo i dtimpeallacht atá saor ó 
chiapadh agus ó leithcheal.

•	 Go mbeidh ionadaíocht acu ar an mBord Rialaithe, ar an gComhairle 
Acadúil, ar Bhoird Chláir agus ar fhochoistí iomchuí den Chomhairle 
Acadúil. (Tugtar cuireadh do gach neach léinn fadhbanna ar bith dá 
gcuid a chur in iúl don bhainistíocht).

•	 Go ndéanfar deis a thairiscint dóibh aischothú a sholáthar i dtaca 
le luach, ábharthacht agus éifeachtacht a gcuid clár acadúil agus 
seirbhísí gaolmhara.

•	 Go gcuirfidh an Institiúid timpeallacht atá sábháilte agus slán ar fáil.

•	 Go mbeidh teacht réasúnta acu ar na seirbhísí tacaíochta don  
neach léinn.

Éileofar ar neacha léinn:

•	 Caitheamh le baill foirne agus le neacha léinn eile le meas agus  
le cúirtéis.

•	 A bheith eolach ar rialacháin na hInstitiúide agus iad a 
chomhlíonadh, ar a n-áirítear an cód iompraíochta seo.

•	 Aischothú macánta a chur ar fáil i dtaca leis an gclár agus leis na 
seirbhísí gaolmhara.

•	 Iad féin a iompar ar bhealach gairmiúil le linn dóibh a bheith ar 
shocrúcháin thionsclaíocha.

•	 Meas a bheith acu ar mhaoin agus saoráidí na hInstitiúide.

•	 Iad féin a iompar ar bhealach freagrach i gcónaí.
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2.2   FOGHLAIM AGUS TEAGASC

Tá an Institiúid tiomanta do thacú le hardchaighdeáin i gcúrsa Foghlama 
agus Teagaisc. 

Féadfaidh neacha léinn a bheith ag súil: 

•	 Go gcuirfear láneolas ar fáil dóibh faoi chláir

•	 Go bhfaighidh siad ón léachtóir, i dtús an chláir, tuairisc ar ábhar an 
mhodúil agus ar conas a dhéanfar measúnú air.

•	 Go gcuirfear rochtain ar fáil dóibh ar thráthchlár an chláir.

•	 Go bhfeicfidh siad éagsúlacht modheolaíochtaí teagaisc agus 
foghlama.

•	 Go mbeidh teacht réasúnta acu ar bhaill léachtóireachta le haghaidh 
comhairliúchán aonair.

Éileofar ar neacha léinn:

•	 Go ndéanfaidh siad freastal ar léachtaí, ranganna teagaisc agus 
ar gach gné den phróiseas foghlama agus go mbeidh siad 
rannpháirteach iontu.

•	 Go ndéanfaidh siad staidéar ar an obair a mholtar don chlár.

•	 Go gcloífidh siad leis na socruithe riaracháin don chlár.

•	 Go dtiocfaidh siad ar ranganna in am maith.

•	 Go ndéanfaidh siad teagmháil leis an léachtóir ábhartha chomh 
luath agus is féidir má chailltear rang, rang teagaisc, rang praiticiúil, 
nó seisiún saotharlainne. 

•	 Go gcuirfidh siad in iúl do Chathaoirleach an Chláir má bhíonn siad 
as láthair ar feadh tréimhse ama.

2.3   MEASÚNÚ

 Féadfaidh neacha léinn a bheith ag súil:

•	 Go bhfaighidh siad fógra leordhóthanach maidir le dáta (í) 
measúnuithe. 
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•	 Go bhfaighidh siad aischothú i dtaca le measúnuithe laistigh 
d’amfhráma réasúnta.

Éileofar ar neacha léinn:

•	 Aistí, tionscadail agus tascanna eile a chur isteach in am.

•	 A chur in iúl do na léachtóirí gan mhoill má tá deacrachtaí acu atá  
ag cur isteach ar a gcuid feidhmíochta.

•	 Gan bradaíl a dhéanamh ar ábhar.

•	 Na rialacháin scrúdaithe uile sa chód seo a chomhlíonadh go 
hiomlán.

2.4   ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA

Faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 tá seirbhísí trí Ghaeilge ar fáil. 
Tá eolas faoi na seirbhísí sin le feiceáil i Scéim na hInstitiúide atá ar fáil ar 
shuíomh gréasáin na hInstitiúide thíos. http://www.gmit.ie/about/ 
irish-gmit

2.5   RIACHTANAIS GHRINNFHIOSRÚCHÁIN

Ní mór do gach neach léinn a mbeidh rochtain gan mhaoirseacht 
acu ar leanaí agus/nó ar dhaoine lánfhásta leochaileacha dul faoi 
ghrinnfhiosrúchán ag Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána. 
Bainfidh sé sin leis na cláir seo a leanas:

BSc (onóracha) in Altranas Ginearálta

BSc (onóracha) in Altranas Síciatrach

BA (gnáth) i Staidéar Feidhmeach Sóisialta

BA (onóracha) i Staidéar Feidhmeach Sóisialta

BSc (onóracha) i nDearadh & Oideachas Teicneolaíochta

Dioplóma Iarchéime in Oideachas

BA (gnáth + onóracha) in Oideachas Allamuigh agus Fóillíochta

BA (gnáth) in Oideachas Allamuigh agus Fóillíochta le Tíreolaíocht
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BSc (onóracha) in Eolaíocht Leighis

BSc (gnáth) i bhFisic & Ionstraimíocht

BSc (onóracha) i bhFisic & Ionstraimíocht

BSc (onóracha) i Meáin Dhigiteacha & Sochaí

Déantar áiteanna ar na cláir thuas a thairiscint faoi réir ag imréiteach 
sásúil Garda. Tá Polasaí agus Nósanna Imeachta Grinnfhiosrúcháin an 
Gharda Síochána le fáil ar shuíomh gréasáin GMIT http://www.gmit.ie/ 
directorate/academic-policies

3.0  RIALACHÁIN ACADÚLA GHINEARÁLTA
3.1  Ar iontráil dó/di san Institiúid, tá ar an neach léinn na rialacháin a 

chomhlíonadh atá leagtha síos le haghaidh clárúcháin, freastal ar léachtaí 
agus ar na cleachtaí eile atá leagtha síos, úsáid na leabharlainne, saoráidí 
teicneolaíochta faisnéise, agus d’iompraíocht scrúduithe. 

Tá na rialacháin seo a leanas cuimsithe sna haguisíní don Chód seo:

Aguisín 1 (Rialacháin Maidir le Chlárúchán)

Aguisín 2 (Rialacháin Maidir le Scrúduithe) 

Aguisín 3 (Nósanna Imeachta Seiceála, Athbhreithnithe agus Achomhairc)

Aguisín 4 (Nósanna Imeachta Maidir le Lagfheidhmíocht) 

Aguisín 5 (Rialacháin Leabharlainne)

Aguisín 6 (Saoráidí TF agus Ríomhaireachta)

Aguisín 7 (Sábháilteacht in GMIT)

Aguisín 8 (Nósanna Imeachta Maidir le Bulaíocht/ Ciapadh/Casaoid)

Aguisín 9 (Polasaí Comhionannais do Neacha Léinn)

Aguisín 10 (Nós Imeachta Maidir le Gearáin Neacha Léinn) 

Aguisín 11 (Fógra Maidir le Bailiúchán Sonraí an ÚAO) 

Aguisín 12 (Polasaí Maidir le hÚsáid Foclóirí le linn Scrúduithe  
Ceann Cúrsa) 
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3.2 Mar shamplaí de sháruithe ar an gCód faoi na Rialacháin maidir le 
Chlárúchán tá inter alia:-

a)  gan na riachtanais chlárúcháin a chur i gcrích.

b)  gan gach ceann nó aon cheann díobh seo a leanas a dhéanamh, gan 
míniú réasúnta, chun sástacht an Choláiste/na Scoile/na Roinne atá 
i gceist agus na Comhairle Acadúla: freastal ar ranganna praiticiúla 
atá leagtha síos (ar a n-airítear saotharlanna), riachtanais foghlama 
agus measúnaithe a chomhlíonadh, riachtanais socrúcháin a 
chomhlíonadh.

c)  iompar a d’fhéadfadh cur as do léachtaí nó do ghníomhaíochtaí eile.

d)  gan rialacháin leabharlainne a chomhlíonadh.

e)  gan rialacháin scrúdaithe a chomhlíonadh.

f)  falsú nó mí-úsáid taifid nó cáipéisí na hInstitiúide.

4.0  SÁRUITHE ARAÍONACHTA
Is sárú araíonachta é gníomh nó faillí ar bith a chuireann isteach go 
dona ar chearta bhall ar bith den phobal acadúil, nó a chuireann as do 
chúram dea-riartha agus freagrach gníomhaíocht ar bith de chuid na 
hInstitiúide, nó a sháraíonn rialachán, riail sábháilteachta ar bith de chuid 
na hInstitiúide, nó an cód seo. Go háirithe, gan chlaontacht in aghaidh 
choitiantacht iad siúd réamhráite, is samplaí táscacha iad seo  
a leanas de sháruithe araíonachta, agus tá siad aicmithe mar acadúil  
agus neamhacadúil.

a) Acadúil

•	 Bradaíl, nó cóipeáil nó caimiléireacht ag Scrúdú nó Measúnú 
Leanúnach ar bith, nó gníomh ar bith eile a bhaineann an bonn de 
shláine scrúdaithe nó measúnaithe leanúnaigh. 
 
Tabhair faoi deara: 
Is éard is bradaíl ann ná saothar duine eile a thabhairt amhail is gur 
leat féin é.  
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Cuimsíonn sé inter alia:

•	 athinsint nó úsáid gan admháil focail nó smaointe daoine eile 
amhail is gur leat féin iad;

•	 gan aitheantas a thabhairt d’foinsí nó falsú a dhéanamh ar 
thagairtí luaite;

•	 ábhar ar bith ó fhoinsí leictreonacha nó ó fhoinsí eile a 
cheannach, nó daoine eile a earcú lena dhéanamh, nó a 
fhoinsiú, agus/nó ligean ort gur leat féin é;

•	 ceann ar bith díobh sin thuas, i bhfoilseachán, i 
bhfréamhshamhail, nó i láithreoireacht phoiblí.

•	 Iompar (mar shampla: truailliú ó thorann) a d’fhéadfadh cur as do 
theagasc, staidéar, taighde, nó riar na hInstitiúide.

•	 Bac nó drochíde a imirt ar dhuine eile agus é/í i mbun a g(h)náthoibre.

•	 Mí-úsáid a bhaint as cárta neacha léinn, nó pearsanú, nó 
gníomhaíochtaí a mbíonn dúmas bréige nó mí-ionracas ag baint leo.

•	 Gníomhartha easnaimh ag neacha léinn le linn dóibh a bheith 
lasmuigh den Institiúid nuair a bhíonn siad i mbun cleachtaí allamuigh, 
taithí oibre, socrúchán nó tasc atá eagraithe ag an Institiúid, nó le linn 
dóibh a bheith ag déanamh ionadaíochta don Institiúid nó do Chlub 
nó do Chumann ar bith, a bheadh ina sárú ar na rialacháin seo dá 
ndéanfaí iad laistigh den Institiúid.

•	 Faillí i rialacháin sainiúla sábháilteachta a chomhlíonadh i saotharlanna 
agus ceardlanna áit a bhfuil fíorbhaol go ndéanfaí dochar don duine 
féin nó do dhaoine eile.

•	 Faillí i gcomhlíonadh rialacháin Sláinte agus Sábháilteachta.

•	 Líomhaintí bréagacha a dhéanamh go feasach in aghaidh comh-neach 
léinn nó ball foirne.

(b) Neamhacadúil

•	 Mí-úsáid alcóil nó substaintí eile ar an gcampas, ar a n-áirítear sárú 
rialachán a d’fhéadfaí a dhéanamh ó am go ham maidir le tomhaltas 
alcóil ar an gcampas. 
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•	 Iompar ar dóchúl go gcuirfeadh sé as do chruinniú ar bith, 
gníomhaíocht scolártha nó gníomhaíocht ar bith eile, (mar shampla, 
gníomhaíochtaí spóirt agus sósialta, laistigh den Institiúid nó atá á 
heagrú ag club nó cumann de chuid na hInstitiúide).

•	 Brionnú cáipéisí coláiste.

•	 Sealúchas ar bith de chuid na hInstitiúide, nó de chuid bhall foirne 
nó ball neacha léinn, nó de chuid chlub nó cumainn de chuid na 
hInstitiúide a mhilleadh, a ghoid nó a mhídhílsiú, nó seilbh a ghlacadh 
ar shealúchas nó sealúchas dá leithéid a úsáid seachas de réir na forála 
atá déanta leis an Institiúid, club nó cumann.

•	 Cur isteach, gan údarás, ar threalamh sábháilteachta, ar threalamh 
comhrac dóiteáin nó ar chórais aláraim.

•	 Sealúchas ar bith de chuid na hInstitiúide nó a cuid clubanna agus 
cumann a úsáid seachas de réir na rialacha agus na rialachán iomchuí 
atá déanta le húdarás ar bith de chuid na hInstitiúide.

•	 Bulaíocht, ciapadh nó ciapadh gnéasach ar neach léinn ar bith de 
chuid na hInstitiúide ag neach léinn nó ball foirne ar bith.

•	 Bulaíocht, ciapadh nó ciapadh gnéasach ag ball foirne ar bith de chuid 
na hInstitiúide ar neach léinn ar bith.

•	 Bheith i seilbh substaintí mí-dhleathacha nó iad a dháileadh. Is 
sárú tromchúiseach iad sin ar rialacháin na hInstitiúide (déanfar 
cion líomhnaithe dá leithéid a thuairisciú láithreach do na húdaráis 
shibhialta).

•	 Mí-úsáid a bhaint as an idirlíon ar dhóigh ar bith.

•	 Mí-iompar lasmuigh den Institiúid a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
dá dea-cháil sa mórphobal nó a d’fhéadfadh droch-chlú a tharraingt 
uirthi.

•	 Gníomhartha nó faillí ag neacha léinn sna sráidbhailte neacha léinn, 
a bheadh ina sárú ar na rialacháin seo dá ndéanfaí laistigh den 
Institiúid iad.
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5.0  NÓSANNA IMEACHTA – GINEARÁLTA

5.1  Más dóigh le ball foirne nó ball den Bhord Rialaithe nó duine údaraithe 
eile go bhfuil an Cód Iompraíochta seo nó rialacháin na hInstitiúide 
sáraithe ag ball neacha léinn, déanfaidh sé nó sí ainm an duine a 
shainaithint trí mheán chárta aitheantais an neacha léinn (nach mór a 
chur i láthair ar éileamh), an cion líomhnaithe a chur in iúl dó nó di agus é 
sin a chur in iúl don Chláraitheoir.

5.2  Má dhiúltaíonn ball neacha léinn, tar éis gur cuireadh in iúl dó/di a  
c(h)ion líomhnaithe é/í féin a shainaithint, cuirfear é sin leis an 
gcúiseamh a cuireadh in aghaidh an neacha léinn, agus cuirfear in iúl  
dó/di é sin chomh luath agus is féidir.

5.3  Beidh an té a loiceann ar phionós nó smachtbhanna a chomhlíonadh 
laistigh d’aon mhí amháin tar éis an pionós nó an smachtbhanna a chur i 
bhfeidhm ciontach i gcion breise agus féadfar smachtbhanna nó pionós 
breise a chur mar phionós dá bharr sin.

6.0 NÓSANNA IMEACHTA CHUN DÉILEÁIL  
LE SÁRUITHE ARAÍONACHTA

6.1  Cuirfear gach sárú ar an gcód araíonachta seo in iúl do Chláraitheoir na 
hInstitiúide. Cuirfidh an Cláraitheoir, nó a (h)ainmnitheach chomh luath 
agus is féidir chun an cion líomhnaithe a chur in iúl don neach léinn. 
Míneoidh an Cláraitheoir a c(h)earta don neach léinn agus iarrfaidh sé/
sí air/uirthi glacadh leis an gcúiseamh nó diúltú dó nó aighneacht ar bith 
a dhéanamh a measann sé/sí a bheith iomchuí. Féádfaidh an Cláraitheoir 
ceann ar bith de na cinntí seo a leanas a dhéanamh:

 a)  An gearán a dhíbhe.

 b)  I gcás bradaíola, an cás a chur faoi bhráid an Choiste Araíonachta.

 c)  Lánchúiteamh a iarraidh áit a ndéantar díobháil don Institiúid nó do 
mhaoin phríobháideach.



CÓD IOMPRAÍOCHTA NA MAC LÉINN 13

 d) An t-ábhar a chur faoi bhráid an Choiste Araíonachta. (Áit a 
dtuilleann tromchúis an ábhair é, féadfaidh an Cláraitheoir fionraí 
sealadach a ghearradh ar an neach léinn ón Institiúid agus/nó ón 
gcéim, dioplóma, teastas, scoláireacht, duais nó aon dámhachtain 
acadúil eile agus i gcás dá leithéid a chinntiú go dtionólfar an Coiste 
Araíonachta gan mhoill). Ní mór don Choiste Araíonachta gach sárú 
tromchúiseach líomhnaithe a phlé.

 e) Cuirfear cionta coiriúla a bhfuil drochamhras fúthu faoi bhráid na  
n-údarás sibhialta agus féadtar déileáil leo faoin gCód seo freisin.

 f) De réir mar is iomchuí, tuarascáil ar bith ag eascairt as ábhar a 
fhiosraítear faoi chiapadh gnéasach, nó bulaíocht nó ciapadh, 
cuirfear faoi bhráid an Choiste Araíonachta go díreach iad.

6.2   AN COISTE ARAÍONACHTA

 a)  Is é a bheidh ina chathaoirleach ar an gCoiste Araíonachta ná duine 
de bheirt bhall feidhmiúcháin arna n-ainmniú ag an gComhairle 
Acadúil.

 b)  Beidh an Coiste Araíonachta comhdhéanta de cheathrar ball 
neamhspleácha den Chomhairle Acadúil, agus aird ar thrasnaíl  
leasa agus ar aon bhainteacht roimhe sin. Beidh an Cathaoirleach  
ar dhuine den cheathrar ball sin.

 c)  Ceapfaidh an tUachtarán gach ball den Choiste Araíonachta. Má 
tá bainteacht ag ball ar bith le hábhar araíonachta atá á phlé, 
dícháileoidh sé/sí é/í féin ón gCoiste.

 d)  Ní bheidh an Cláraitheoir ina bhall den Choiste Araíonachta.

 e)  Déanfar cinntí an Choiste le móramh simplí, agus beidh vóta réitigh 
ag an gcathaoirleach i gcás go mbeadh an vóta cothrom.

 f)  Coinneofar cuntas scríofa ar na himeachtaí.

 g)  Is ionann córam agus triúr, a gcaithfidh an cathaoirleach a bheith 
san áireamh ann. 
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7.0 NÓSANNA IMEACHTA AN  
 CHOISTE ARAÍONACHTA

7.1   RÉAMHÉISTEACHT

a)  Ullmhóidh an Cláraitheoir achoimre a chuimsíonn sonraí faoin gcion 
líomhnaithe agus cuirfidh ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta í. 

b)  Cuirfear fógra faoin éisteacht trí mheán an phoist nó rphoist 
chuig an neach léinn trí lá iomlána roimh dháta na héisteachta nó 
tabharfar go pearsanta don neach léinn réamhráite é trí lá iomlána 
ar a laghad roimh an éisteacht.

c)  Cuimseoidh an fógra scríofa a bhfuil tagairt dó in alt (b) cóip den 
achoimre a bheidh tiomsaithe ag an gCláraitheoir agus nóta faoi 
cháipéisí ar bith a bhfuil beartaithe ag an Institiúid brath orthu ag 
an éisteacht. Lena chois sin, luafaidh an fógra go bhfuil an neach 
léinn freagróra i dteideal, go réasúnach, a iarraidh ar fhinnéithe 
freastal chun críche na héisteachta, chun na cáipéisí ábhartha 
go léir a iniúchadh agus chun cóipeanna de cháipéisí ar bith atá 
liostaithe san fhógra a mbeidh beartaithe ag an Institiúid brath 
orthu a fháil. Luafaidh an fógra freisin gur féidir leis an neach léinn 
ionadaíocht a bheith aige/aici nó duine de rogha an neacha léinn a 
bheith in éineacht leis/léi ag an éisteacht, amhail Uachtarán Aontas 
na Neach Léinn, séiplíneach coláiste, comhairleoir neacha léinn nó 
tuismitheoir. Cuirfear in iúl don neach léinn gur féidir aighneachtaí 
scríofa a dhéanamh don Choiste Araíonachta roimh an éisteacht. Áit 
a mbeidh baint ag beirt neach léinn le haighneas, ba chóir a iarraidh 
ar an mbeirt aighneachtaí scríofa a dhéanamh don choiste.

d)  Glaofaidh an Cláraitheoir ar fhinnéithe, de réir mar is iomchuí agus 
mar a meastar gá a bheith leo.

7.2   NÓS IMEACHTA AN CHOISTE ARAÍONACHTA

Riarfaidh an Coiste Araíonachta a chuid gníomhaíochtaí agus nósanna 
imeachta atá cóir, cothrom agus réasúnach á n-úsáid aige.
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Is mar seo a leanas na nósanna imeachta a leanfaidh an Coiste  
Araíonachta:

a)  Cuirfidh an Cláraitheoir, nó a (h)ainmnitheach, an líomhain faoi 
bhráid an Choiste agus an neach léinn i láthair.

b)  Mura bhfuil an neach léinn i láthair, leanfar den éisteacht agus é/í as 
láthair.

c) Iarrfar ar an neach léinn, más i láthair dó/di/, an cion líomhnaithe a 
admháil nó a shéanadh.

d)  Má admhaíonn an neach léinn substaint an chúisimh nó an ghearáin 
a bheith fíor, ní bheidh gá ag an gCláraitheoir nó ainmnitheach 
fianaise a thairiscint, cé go bhféadfadh an dá pháirtí a leithéid 
d’aighneachtaí nó aitheasc a dhéanamh agus ba mhian leo maidir 
leis an bpionós.

e)  Má shéanann an neach léinn an cúiseamh líomhnaithe, beidh an nós 
imeachta cóir cothrom agus réasúnach i bhfianaise nádúr an chiona 
agus na bpionós atá leagtha síos sna Rialacháin seo.

Go háirithe, cloífear leis na cleachtais seo a leanas:

 (i)  Éistfear leis an bhfianaise go léir i láthair an neacha léinn agus a 
(h)ionadaí agus tabharfar deis dóibh gach finné a chroscheistiú 
nó agóid a dhéanamh in aghaidh fianaise ar bith a ghlaofaidh an  
Cláraitheoir nó a (h)ainmnitheach.

 (ii)  Tabharfar deis don neach léinn fianaise a thabhairt agus finnéithe 
agus cáipéisíocht atá ábhartha don cheist a chur i láthair.

 (iii)  Tá gach ball den Choiste i dteideal an Cláraitheoir, nó a (h) 
ainmnitheach, an neach léinn freagróra agus/nó finnéithe ar bith a 
cheistiú.

 (iv)  Féadfar cuireadh a thabhairt do Cheann Aonaid Acadúil nó Scoile 
ábhartha aighneacht a dhéanamh.

 (v)  Tabharfar deis don Cláraitheoir nó dá (h)ainmnitheach agus don 
neach léinn nó d’ionadaí/ithe an neacha léinn aighneachtaí a  
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dhéanamh tar éis glacadh na fianaise ar a n-áirítear uiríll i dtaca leis 
an bpionós.

 (vi) Déanfadh an Coiste plé gan an gearánach, neach léinn freagróra 
agus/nó ionadaithe a bheith i láthair ach beidh siad i dteideal 
comhairle dlí a lorg ar ábhar ar bith a eascraíonn le linn na 
n-imeachtaí má mheastar gá a bheith léi. Féádfaidh an Coiste breis 
fianaise a lorg freisin sula ndéanfar cinneadh.

 (vii) I gcás go mbeadh ar an gCoiste teacht le chéile in athuair ar dháta 
níos déanaí, fanfaidh ballraíocht an Choiste mar a bhí ag an  gcéad 
éisteacht, chomh fada agus is féidir.

7.3   PIONÓIS AN CHOISTE ARAÍONACHTA

Tá rogha ag an gCoiste Araíonachta, agus aird acu ar chúinsí uile an 
cháis, maidir leis an bpionós iomchuí. Áit a bhfaightear neach léinn 
ciontach i gcion nó i gcionta a chuirtear ina leith, tá cumhacht ag an 
gCoiste pionós nó teaglaim de phionóis a chur. Tá an liosta pionós a 
thugtar táscach agus ní iomlán. Tá rogha ag an gCoiste Araíonachta 
pionós seachas iad siúd atá ar an liosta a chur, de réir mar a measfar a 
bheith iomchuí.

(a) Acadúil

•	 iomardú.

•	 socrú nach mbronnfar marc ar bith don mhodúl atá i gceist agus, 
má mheastar é a bheith iomchuí, do gach scrúdú ag an seisiún sin. 
Féadfaidh an Coiste a shocrú teorainn de 40% a chur le haon mharc 
athuaire don mhodúl, nó comhpháirt de mhodúl agus, de réir a 
rogha, go gcaithfear le hiarracht athuaire ar bith mar dara hiarracht. 
Féadfaidh an Coiste socrú freisin nach ligfí don neach léinn scrúdú a 
athdhéanamh go ceann dhá mhí dhéag.

•	 eisiamh ó scrúduithe ar feadh tréimhse sonraithe.

•	 cailleadh dámhachtain céime, dioplóma, teastais, scoláireachta, 
duaise nó dámhachtana acadúla i gcásanna eisceachtúla.

•	 fionraí ón Institiúid ar feadh tréimhse luaite, nó dtí go gcomhlíonfar 
riachtanais ar bith a leagfaidh an Coiste síos.
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•	 díbirt as an Institiúid i gcúinsí eisceachtúla áit a measfar nach 
iomchuí aon phionós eile i bhfianaise thromchúis an chiona.

(b) Neamhacadúil

•	 fíneáil nach mó ná €500.

•	 ordú cúitimh ar dhíobháil nó caillteanas ar bith a dhéantar ar an 
Institiúid nó ar dhuine ar bith dá cuid ball nó ar bhaill den phobail.

•	 eisiamh ó shaoráidí sonracha Institiúide.

•	 fionraí ón Institiúid ar feadh tréimhse luaite, nó dtí go gcomhlíonfar 
riachtanais ar bith a leagfaidh an Coiste síos.

•	 díbirt as an Institiúid i gcúinsí eisceachtúla áit a measfar nach 
iomchuí aon phionós eile i bhfianaise thromchúis an chiona. 

Critéir maidir le Pionóis a Chur i bhFeidhm as Cionta Acadúla:

Ag gach staid den Phróiseas Araíonachta, chomh fada agus a bhaineann 
sé le cionta acadúla, moltar go gcuirfí na critéir seo a leanas san áireamh 
agus cinneadh á dhéanamh maidir le leibhéal an phionóis atá le cur nó 
gníomh eile atá le deánamh:

 1.  Réim an chiona acadúil.

 2.  Méid na hintinne.

 3.  Leibhéal staidéir agus cúlra oideachais an neacha léinn roimhe sin.

 4.  Stair cionta acadúla ar bith roimhe sin.

 5.  Méid eolas agus tuiscint an neacha léinn ar choincheap an mhí-
iompair acadúil agus na nósanna imeachta cearta le haghaidh 
comparáide sa disciplín áirithe sin.

 6.  Tionchar an phionóis ar dhul chun cinn nó dámhachtain an neacha 
léinn.

Agus aird ar chúinsí uile an cháis, d’fhéadfadh sé go gcinnfeadh an 
Coiste gan aon phionós a ghearradh.
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 Tabhair faoi deara:

 a)  Is leis an Rialtóir Airgeadais a íocfar pionós airgid ar bith agus 
déanfar é a admháil go cuí.

 b)  Ba chóir smachtbhanna ar bith a bheith i gcomhréir leis an gcion atá 
déanta.

7.4   CINNEADH A CHUR IN IÚL

Tabharfar cinneadh an Choiste Araíonachta maidir le gach cás a chuirfear 
faoina bhráid i scríbhinn agus seolfar cóip de in am maith chuig an neach 
léinn atá i gceist nó ionadaí cuícheaptha an neacha léinn. Is í Oifig an 
Chláraitheora a chuirfidh cinneadh an Choiste Araíonachta in iúl don  
neach léinn.

8.0  ACOMHARC

8.1  Féadfar acomharc a dhéanamh don Bhord Rialaithe laistigh de dhá 
sheachtain ó dháta eisiúna chinneadh an Choiste Araíonachta agus 
cuirfidh an t-acomharcóir foras an acomhairc isteach i scríbhinn. Is é dáta 
eisiúna an chinnidh réamhráite an dáta ar a gcuirfear an cinneadh sa phost 
chuig seoladh an neacha léinn, mar atá cláraithe ar chlár neach léinn na 
hInstitiúide, nó an dáta ar a dtabharfar an cinneadh réamhráite don neach 
léinn. Ba chóir an t-acomharc a sheoladh chuig Rúnaí/Rialtóir Airgeadais na 
hInstitiúide.

8.1.1  FORAIS ACOMHAIRC

1.  Fianaise nua a bheith ar fáil nárbh fhéidir a sholáthar lena cur san 
áireamh ag an gcéad éisteacht.

2.  An cinneadh ciontachta a bheith bunaithe ar earráid i léirmhíniú na 
nósanna imeachta chun déileáil le cionta acadúla.

3.  Neamhrialtacht a bheith ag baint leis an nós imeachta i riaradh na 
hÉisteachta Aríonachta.
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4.  Chuaigh an cinneadh in aghaidh thromachar na fianaise.

Ba chóir don Chláraitheoir leanúint d’aghaidh a thabhairt ar an  
acomharc chuig Coiste Araíonachta an Bhord Rialaithe ar son na 
hInstitiúide. Ní hionann an t-acomharc agus athéisteacht a thabhairt  
ar an gcéad ghearán.

8.2   COISTE ACOMHAIRC AN BHORD RIALAITHE

a)  Cuirfidh an Bord Rialaithe Coiste Achomhairc ar bun chun éisteacht 
le hacomhairc ó chinntí Choiste Araíonachta na Comhairle Acadúla. 
Gairfear Coiste Acomhairc an Bhord Rialaithe de. Beidh Coiste 
Acomhairc an Bhord Rialaithe comhdhéanta de thriúr ball den 
Bhord Rialaithe agus Uachtarán Aontas na Neach Léinn nó a (h)
ainmnitheach agus Ceann neodrach Aonaid Acadúil/Roinne, agus 
ionadaíocht ag an dá inscne air. D’fhéadfaí ball den fhoireann 
riaracháin a cheapadh mar rúnái gan vóta do Choiste Acomhairc an 
Bhord Rialaithe. Beidh an cathaoirleach ina bhall den Bhord Rialaithe 
seachas ball foirne nó neach léinn de chuid na hInstitiúide agus duine 
den triúr ainmnithe aige don ról sin. Ceapfaidh Cathaoirleach an Bhord 
Rialaithe baill Choiste Acomhairc an Bhord Rialaithe. Níor chóir go 
mbeadh ball ar bith den Choiste Acomhairc bainteach roimhe sin leis 
an gcás. 

b)  Glacfar cinntí Choiste Acomhairc an Bhord Rialaithe le móramh simplí 
agus beidh vóta réitigh ag an gcathaoirleach i gcás cothromaíochta sa 
vótáil.

c)  Déanfar taifead scríofa de na himeachtaí.

8.3   NÓSANNA IMEACHTA CHOISTE ACOMHAIRC AN BHORD RIALAITHE

a)  Cuirfear cóip d’fhoras acomhairc an acomharcóra, ar a n-áirítear a  (h)
aighneacht, más ann di, ar fáil don Choiste.

b)  Cuirfear cóip de thaifead ábhartha Choiste Araíonachta na Comhairle 
Acadúla ar fáil.
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 c)  Leanfaidh an t-achomharcóir, nó ionadaí an achomharcóra, agus an 
Cláraitheoir, a (h)ainmnitheach nó ionadaí eile de chuid na hInstitiúide, 
leis an ionchúisiú a thabhairt ar aghaidh de réir mar is iomchuí agus/
nó aighneacht a dhéanamh do Choiste Acomhairc an Bhord Rialaithe.

 d)  I gcásanna eisceachtúla, áit i dtuairim Choiste Acomhairc an 
Bhord Rialaithe, a n-éilíonn riachtanais an cheartais é, féadfaidh an 
Coiste machnamh ar fhianaise nár cuireadh faoi bhráid an Choiste  
Araíonachta, ach ar an gcoinníoll i gcónaí gur cuireadh in iúl don neach 
léinn agus don Chláraitheoir nó ionadaí eile de chuid na  hInstitiúide 
go raibh sé ar intinn fianaise úr dá leithéid a thabhairt ar aird, nó mar 
a tharlódh i gcás, sách luath le cur ar chumas an neacha léinn nó an 
Chláraitheora nó ionadaí eile de chuid na hInstitiúide aird cheart a 
thabhairt ar an bhfianaise úr réamhráite agus déileáil léi-sin.

 e)  Beidh Cathaoirleach an Choiste Araíonachta nó a (h)ainmnitheach ar 
fáil chun freastal ar an éisteacht achomhairc chun cinneadh an Choiste 
a mhíniú.

 f)  Féadfaidh an Coiste Acomhairc an Cathaoirleach/Ainmnitheach agus 
an Neach Léinn (an t-acomharcóir) a cheistiú.

 g)  Déanfaidh an Coiste machnamh agus cinneadh gan an  
Chathaoirleach/Ainmnitheach ná an Neach Léinn (an t-acomharcóir)  a 
bheith i láthair.

 h)  Féadfaidh Choiste Acomhairc an Bhord Rialaithe

   i An t-acomharc a cheadú.

   ii An pionós a laghdú nó a mhéadú nó nádúr an phionóis a athrú.

   iii An t-acomharc a dhiúltú.

Tabharfar cinneadh Choiste Acomhairc an Bhord Rialaithe i scríbhinn 
agus tabharfar cóip de ar láimh don neach léinn atá i gceist nó cuirfear  ar 
aghaidh í le post cláraithe go dtí seoladh an neacha léinn mar atá cláraithe i 
dtaifid na hInstitiúide.

Áit nach ndéanann an neach léinn freastal ar an gcruinniú gan chúis mhaith, 
féadfaidh Coiste Acomhairc an Bhord Rialaithe an cás a bhreithniú agus an 
neach léinn as láthair agus gan a thuilleadh fógra. 
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Is ar an neach léinn atá an fhreagracht cúis mhaith a bhunú a shásóidh  
an Coiste.

8.4  ACOMHARC SEACHTRACH

Má tá páirtí ar bith don aighneas míshásta le cinneadh ar bith de chuid 
Choiste Acomhairc an Bhord Rialaithe, beidh an ceart aige/aici  
acomharc seachtrach a dhéanamh do dhuine nó do dhaoine  
neamhspleách(a) ar bith a ainmneoidh Uachtarán na hInstitiúide chun an 
t-aighneas a éisteacht. Ba chóir an t-ainmnitheach a bheith inghlactha 
don dá pháirtí. Mar mhalairt nó i ndiaidh é sin thuas, beidh an ceart ag 
ceachtar páirtí acomharc a dhéanamh don  Ombudsman de réir Acht 
Ombudsman(Leasú) 2012, laistigh de 12 mhí tar éis don  
chaingean tarlú. 

9.0  SLÁINTE
Tá Aonad Sláinte na Neacha Léinn ar fáil do gach neach léinn de chuid 
GMIT. Tá sé riachtanach go dtabharfadh neach léinn a bhfuil riachtanas 
speisialta aige/aici, nó riocht(aí) leighis a d’fhéadfadh cóireáil ar leith a 
éileamh, fógra d’Aonad Sláinte na Neacha Léinn.

Ba chóir do neacha léinn a bhfuil ceann ar bith díobh seo a leanas orthu 
fógra a thabhairt d’Aonad Sláinte na Neacha Léinn:

•	 Tinneas ar bith a éilíonn cóireáil chothabhála (i.e. astma, diaibéiteas, 
titeamas).

•	 Galraí tógálacha (e.g. heipíteas ionfhabhtaíoch agus meiningíteas).

•	 Mínormáltachtaí ó bhroinn (i.e. galar croí ó bhroinn, haemaifilia).

•	 Fadhbanna le Sláinte Mheabhrach nó fadhbanna le mí-úsáid 
substainte.

Beidh gach taifead sláinte faoi rún daingean agus coinneofar iad Aonad 
Sláinte na Neacha Léinn. Ní bheidh siad ina gcuid de thaifid ghinearálta 
na hInstitiúide.

 
Is é ról Aonad Sláinte na Neacha Léinn ná cúram dóthanach leighis 
a chur ar fáil do neacha léinn uile GMIT chomh fada agus is féidir go 
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praiticiúil. Aibhsítear nach bhfuil na samplaí thuas de thinnis nó riochtaí 
cuimsitheach ná uileghabhálach. I gcás neamhdhóchúil go mbeadh 
sláinte neacha léinn ina bhaol sláinte do chuallacht ghinearálta na neach 
léinn, d’fhéadfadh sé go mba ghá bainistíocht na hInstitiúide a chur ar an 
eolas chun sláinte na neach léinn eile a chosaint. De ghnáth dhéanfaí é sin tar 
éis dul i gcomhairle iomlán leis an neach léinn. Ba chóir do neach léinn faoi 
mhíchumas ar bith a d’fhéadfadh cur as don staidéar agus do scrúduithe 
fógra a thabhairt dá C(h)eannAonaid Acadúil.

10.0  MÍ-ÚSÁID ALCÓIL AGUS SUBSTAINTE
Féadfaidh mí-úsáid alcóil agus substainte san ionad oibre/institiúid a bheith 
ina mórthoisc i dtimpistí, neamhláithreachas agus i ndíriú intinne/táirgiúlacht 
laghdaithe agus féadfaidh sí a bheith ina cúis le hiarmhairtí dochracha, 
pearsanta, airgeadais agus sóisialta don úsáideoir/duine aonair, a dteaghlach 
agus a gcomhghleacaithe.

Baineann ‘mí-úsáid drugaí’ le drugaí neamhdhleathacha agus le mí-úsáid 
cógas ordaithe, cibé acu d’aonghnó nó neamhbheartaithe, amhail tuaslagóirí. 
Féadfaidh mí-úsáid drugaí dochar a dhéanamh don úsáideoir idir chorp agus 
intinn agus, de bharr ghníomhartha úsáideoirí, do dhaoine eile agus don 
chomhshaol.

Baineann contúirt ar leith le húsáid chomhuaineach drugaí agus alcóil. (Arna 
bhaint as Health and Safety Executive Guide, ‘Drug misuse at work’).

Is é dearcadh GMIT go mbíonn Mí-Úsáid Alcóil agus Substainte i gceist nuair 
a bhíonn mar thoradh ar úsáid ceachtar acu nó an dá cheann ag neach 
léinn lagfheidhmíocht agus baol folaithe i gceist dóibh féin agus/nó do 
chomhghleacaithe/fostaithe na hInstitiúide.

Tá gach foirgneamh de chuid GMIT saor ó alcól.

Ní mór do neacha léinn a bheith saor ó alcól agus drugaí le linn dóibh a bheith 
ag freastal ar an Institiúid. 
D’fhonn Promóisin agus Urraíocht Dí a Rialú

•	 Ní cheadaítear ceapachán ionadaithe ar champas do chuideachtaí dí in 
GMIT.

•	 Tá toirmeasc ar phromóisean deochanna alcólacha san Institiúid. 
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•	 Ní ghlacfar le halcól ar bith mar dhuaiseanna, bronntanais nó luaíochtaí 
do dhaoine aonair ná do ghrúpaí.

•	 Níor chóir go léireodh fógraíocht ar champas ag imeachtaí sóisialta an 
t-ól mar leigheas ar fhadhbanna pearsanta ná ar fhadhbanna acadúla.
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AGUISÍN 1

A1  RIALACHÁIN MAIDIR LE CLÁRÚCHÁN

A1  1.1 IARRATASÓIRÍ LOI AGUS IARRATASÓIRI DÍREACHA

 Ní mór:-

1)  áit a bheith arna tairiscint duit agus arna glacadh agat san Institiúid.

2)  an próiseas clárúcháin agus ceistneoirí ar bith atá leagtha síos a 
bheith curtha i gcrích agat.

3) do chomhaontú cloí le rialacha agus rialacáin na hInstitiúide a 
dheimhniú.

4)  na táillí cuí go léir a íoc faoin dáta atá leagtha síos.

5)  cáipéisíocht theastasaithe ar bith is gá chun aon ghné de d’iarratas 
ar iontráil san Institiúid a bhailíochtú a chur ar fáil.

FAISNÉIS BHRÉAGACH NÓ MÍTHREORACH AR BITH A AIMSÍTEAR AG 
STAID AR BITH CUIRFIDH SÉ D’OFRÁIL/ÁIT AR CEAL UAIDH FÉIN

Ní mór do neacha léinn leantacha na riachtanais le haghaidh dul chun 
cinn a chomhlíonadh, mar atá de réir rialacháin na hInstitiúide.

A1 1.2  RIALACHÁN/TREOIRLÍNTE GINEARÁLTA

 1)  Tá na táillí iníoctha ar chlárú. Féadfaidh neacha léinn táillí a íoc ina 
ngálaí mar a shonraítear in Alt 2.1 thíos.

 2)  D’fhéadfadh sé nach ligfí d’aon neach léinn a bhfuil dliteanas 
airgeadais thar téarma aige/aici clárú, teacht ar thorthaí, dul ar 
aghaidh go dtí an chéad staid eile dá gclár, nó céim a bhaint amach 
go dtí go nglantar an dliteanas airgeadais. D’fhéadfaí rochtain ar 
Shaoráidí TF agus Leabharlainne a tharraingt siar freisin.

 3)  D’fhéadfadh sé go mbeadh neach léinn ar bith nár chláraigh agus 
nár íoc na táillí iomchuí go léir faoin dáta atá leagtha síos faoi 
dhliteanas an phionóis do chlárú déanach.
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 4)  Ní mór do neacha léinn a bheith freagrach as a gclárú féin, i gcás 
nach bhfaighfí an cháipéisíocht is gá. Mura bhfuil sonraí faighte agat 
ar conas clárú, déan teagmháil le do thoil leis an roinn chlárúcháin 
nó déan suíomh gréasáin na hInstitiúide a sheiceáil.

 5)  De ghnáth ní féidir le neach léinn aistriú go huathoibríoch ó chlár 
amháin go dtí clár eile. Ní mór iarratais ar aistriú a chur isteach 
chuig an Oifigeach Iontrálacha.

 6)  Ní mór do neacha léinn atá ar chlár a sheasann ar feadh tréimhse 
atá níos lú ná aon bhliain acadúil amháin an clárúchán a chur i 
gcrích laistigh de dhá sheachtain tar éis thosú a gcláir.

 7)  Ní mór iarratais ar iarchur a chur isteach chuig an Oifigeach 
Iontrálacha.

 8) Má tá do chúrsa staidéir á idirbhriseadh agat agus é ar intinn agat 
filleadh ar dháta níos déanaí, ní mór iarratas a dhéanamh do Cheann 
an Aonaid Acadúil nó don Oifigeach Iontrálacha.

 9)  Má tá clár á fhágáil agat, ní mór Foirm do Tharraingt Siar as Clár, 
atá le fáil ó Oifig agus Suíomh Gréasáin na hInstitiúide, a chomhlánú 
agus a chur ar ais chuig Ceann an Aonaid Acadúil.

Lena chois sin, ba chóir do neacha léinn iad seo a leanas a chomhlíonadh:

•	 An rogha maidir leis na hábhair roghnacha a chur in iúl don Institiúid 
tráth nach déanaí ná an Aoine dheireanach i Meán Fómhair.

•	 Ba chóir do neacha léinn leantacha a rogha maidir leis na hábhair 
roghnacha don bhliain dar gcionn a chur in iúl don Institiúid tráth 
nach déanaí ná 3 Aibreán 2015.

•	 Coinneofar siar torthaí ó aon neach léinn a mbeidh leabhair/
acmhainní thar téarma le tabhairt ar ais don leabharlann agus  
 
d’fhéadfaí nach ligfí dóibh céim a bhaint amach go dtí go mbeidh 
an scéal réitithe acu.

•	 Ní mór freastal ar na léachtaí, ranganna teagaisc, seimineáir agus 



InstItIúId teIcneolaíochta na GaIllImhe-maIGh eo26

ranganna praiticiúla agus ceardlanna ar na huaireanta atá sonraithe 
i dtráthchlár an chláir.

•	 Ní mór freastal ar mheasúnuithe ar na huaireanta atá sonraithe i 
straitéis measúnaithe an chláir agus sa tráthchlár scrúdaithe.

•	 Foirm Imthosca Pearsanta i scríbhinn a chur faoi bhráid do Cheann 
Aonaid Acadúil laistigh de thrí lá tar éis scrúdú a dhéanamh, maidir 
le cúinsí eisceachtúla a mba chúis le lagfheidhmíocht scrúdaithe, 
seachas ciontaíl phearsanta ar bith eile. 

A1 1.3  ÍOC INA GHÁLAÍ

Tugann GMIT plean gálaí mar dheis do gach neach léinn lánaimseartha 
chun ligean dóibh a dtáille ranníoca neach léinn a íoc ina dhá ghála 
chothroma de 50% faoin 31 Deireadh Fómhair agus an 50% eile faoin 31 
Eanáir. Féadfar íocaíocht a dhéanamh trí mheán an roghchlár íocaíochta 
ar shuíomh gréasáin GMIT.

D’fhéadfaí pleananna malartacha tráthchoda a scrúdú ar bhonn an cháis 
aonair. Déan teagmháil le feecollection@gmit.ie chun tuilleadh eolais a 
fháil.

D’fhéadfadh sé nach ligfí do na neacha léinn nach n-íocann a gcuid gálaí 
faoi na dátaí comhaontaithe a gclárúchán a chur i gcrích, freastal ar 
ranganna, teacht ar thorthaí, dul ar aghaidh go dtí an chéad staid eile dá 
gclár, nó céim a bhaint amach, go dtí go nglanfar an dliteanas airgeadais. 
D’fhéadfaí rochtain ar shaoráidí TF agus Leabharlainne a tharraingt siar.

A1 1.4  PIONÓS I NGEALL AR CHLÁRÚCHÁN DÉANACH

Ní mór do gach neach léinn clárú ar na dátaí atá sonraithe. Cuirtear 
sonraí maidir le conas clárú chuig seoladh buan an neacha léinn atá 
coinnithe ag an Institiúid. Is é/í an neach léinn féin atá freagrach as fógra 
a chur chuig an Institiúid, i scríbhinn, i dtaobh aon athrú ar an seoladh. 
Ní mór an fógra seo a sheoladh isteach chuig an Rannóg Clárúcháin 
san Oifig Gnóthaí Acadúla. Tá foirmeacha faoi Athrú Sonraí ar fáil lena 
n-íoslódáil ó shuíomh gréasáin GMIT.

D’fhéadfadh neacha léinn nár chláraigh faoin dáta atá sonraithe ag an 
Institiúid pionós de €250 a thabhú i ngeall ar chlárú déanach.
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A1 1.5  TARRAINGT SIAR

•	 Ní mór do neach léinn ar mhaith leis/léi tarraingt siar as an Institiúid 
Foirm do Tharraingt Siar a chur isteach agus í sínithe ag Ceann an 
Aonaid Acadúil agus teagmháil a dhéanamh le hOifig na dTáillí.

•	 Ba chóir do neacha léinn atá ag smaoineamh ar tharraingt siar 
as a gclár a gcinneadh a phlé le Ceann an Aonaid Acadúil, nó le 
Cathaoirleach an Chláir nó le Comhairleoir Neacha Léinn.

•	 Is ar mhaithe leis an neach léinn é an fhoirm do Tharraingt Siar a 
chomhlánú nuair a bheidh siad ag fágáil de bhrí go bhféadfaí cur as 
dá dteidlíocht ar tháillí teagaisc saor in aisce sa todhchaí.

•	 Is féidir an Fhoirm do Tharraingt Siar a fháil ó Oifig na Scoile/suíomh 
gréasáin GMIT. Is é/í an neach léinn féin atá freagrach as an bhfoirm 
seo a chur faoi bhráid na hOifige Gnóthaí Acadúla.

•	 Má tá deontas á fháil ag neach léinn, tá an fhreagracht ar an 
neach léinn a chur in iúl don údarás Deontais go bhfuil sé/sí tar éis 
tarraingt siar as an gclár.

•	 Eiseofar litir don neach léinn laistigh de dhá sheachtain tar éis an 
fhoirm a chur faoi bhráid na hOifige Clárúcháin. Mura bhfaighidh 
tú an litir seo ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig 
Chlárúcháin.

 
 
Glacfar leis go bhfuil neach léinn nach bhfuil tinreamh á dhéanamh aige/
aici tar éis tarraingt siar as a gclár staidéir.

Féach le do thoil an Polasaí Táille ar shuíomh gréasáin GMIT chun eolas a 
fháil i dtaca le táillí.

A1 1.6  STAIDÉAR IDIRBHRISTE/IARCHURTHA

•	 Tá sé de rogha ag neacha léinn cur isteach ar áit a iarchur go dtí an 
bhliain dar gcionn, ar chúiseanna amhail tinneas nó méala. Moltar 
do neacha léinn atá ag smaoineamh ar a n-áit a iarchur a gcuid 
roghanna a phlé lena gCeann Aonaid Acadúil, le Comhairleoir Neach 
Léinn nó le ball foirne eile. Ba chóir do neacha léinn teagmháil a 
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dhéanamh freisin le hOifig na dTáillí féachaint an bhfuil dliteanas 
táille ar bith a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm ar fhilleadh dóibh.

•	 Is féidir an Fhoirm do Staidéar Idirbhriste/Iarchurtha a fháil ó 
Oifig na Scoile/suíomh gréasáin GMIT. Ba chóir é sin a bheith 
comhlánaithe agus sínithe ag an neach léinn agus ag Ceann an 
Aonaid Acadúil araon. Tabhair faoi deara le do thoil más mian le 
neach léinn a staidéar a iarchur nó a idirbhriseadh nó a iarchur 
ar chúiseanna leighis, nach mór go mbeadh tuairisc dochtúra in 
éineacht leis an iarratas.

•	 Is ar mhaithe leis an neach léinn é an Fhoirm do Staidéar Idirbhriste/
Iarchurtha a chomhlánú nuair a bheidh siad ag fágáil de bhrí go 
bhféadfaí cur as dá dteidlíocht ar tháillí teagaisc saor in aisce sa 
todhchaí.

•	 Má tá deontas á fháil ag neach léinn, tá an fhreagracht ar an neach 
léinn a chur in iúl don Oifig Chlárúcháin go bhfuil ar intinn acu a 
staidéar a Idirbhriseadh/Iarchur.

•	 Eiseofar litir don neach léinn laistigh de dhá sheachtain tar éis an 
fhoirm a chur faoi bhráid na hOifige Clárúcháin. Mura bhfaighidh 
tú an litir seo ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an Oifig 
Chlárúcháin.

Féach le do thoil an Polasaí Táille ar shuíomh gréasáin GMIT chun eolas a 
fháil i dtaca le táillí.

A1 1.7  NEACHA LÉINN A DHÉANANN FAILLI I GCLÁRÚ 

Tar éis tairiscint áite a bheith faighte ar chlár ag GMIT, ní mór do na 
neacha léinn clárúchán a chur i gcrích ar líne agus táillí ar bith atá amuigh 
a íoc.

Beidh mar thoradh ar loiceadh i gclárú a dhéanamh nach mbeidh rochtain 
ar na saoráidí leabharlainne agus TF ag an neach léinn.

Ní ligtear do neacha léinn a loiceann i gclárú freastal ar ranganna agus,  
má dhéanann siad scrúduithe/measúnuithe Institiúide ar bith ní 
bhfaighidh siad fógra oifigiúil faoina dtorthaí go dti go mbeidh a stádas 
clárúcháin réitithe.
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Neacha léinn a loiceann sa chlárú a chur i gcrích, agus/nó gach táille atá 
amuigh a íoc, ní ligfear dóibh dul ar aghaidh go dtí an chéad staid eile, ná 
céim a bhaint amach san Institiúid.

A1 1.8  NEACHA LÉINN ATHDHÉANTA

Is é/í an neach léinn féin atá freagrach as clárú do gach athmheasúnú.  
Ba chóir iarratais ar athdhéanamh a chur chuig Oifig na Scrúduithe laistigh 
de 14 lá tar éis eisiúint na dtorthaí ar an Web for Students (WFS).

Athdhéanamh agus Freastal

Ní mór do neacha léinn ar mhian leo nó a n-éilítear orthu athfhreastal a 
dheimhniú le Ceann an Aonaid Acadúil go bhfuil spásanna ann. Ba chóir 
do neacha léinn atá ag athfhreastal an fhoirm Údaraithe Athdhéanta a 
chur isteach agus í sínithe ag Ceann an Aonaid Acadúil chuig Oifig na 
Scrúduithe laistigh de 14 lá ó eisiúint na dtorthaí ar an WFS.

Scrúdú Amháin a Athdhéanamh 

Neacha léinn ar mhian leo athdhéanamh ar bhonn scrúdú amháin ag 
an gcéad seisiún scrúdaithe eile a bheidh ar fáil ní mór dóibh Foirm 
d’Athdhéanamh Scrúdaithe Amháin (Repeat Exam Only Form) agus í a 
chur faoi bhráid Oifig na Scrúduithe laistigh de 14 lá ó eisiúint na dtorthaí 
ar an WFS.

Féach le do thoil an Polasaí Táille ar shuíomh gréasáin GMIT chun eolas a 
fháil i dtaca le táillí.

D’féadfadh sé go mbeadh ar neacha léinn a loiceann i gclárú in am táille 
athdhéanta déanach de €250 a íoc.

Neacha léinn nach gcomhlíonann na rialacháin seo, agus a loiceann i 
spriocdhátaí a chomhlíonadh coinneofar siar a gcuid torthaí agus ní 
bheidh siad incháilithe dul ar aghaidh go dtí an chéad staid eile ná céim 
a bhaint amach, cibé acu is infheidhmeach. Tarraingeofar siar rochtain ar 
TF agus ar an Leabharlann.
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A1 1.9  CARNADH CREIDMHEASA/NNA DO MHODÚIL THEASTAITHE (ACCM)

 Is é/í an neach léinn atá freagrach as:

•	 An Dearbhú ACCM a chomhlíonadh agus é a bheith sínithe ag Ceann an 
Aonaid Acadúil ábhartha. Ní mór gach foirm ACCM a bheith faoi bhráid 
na hOifige Gnóthaí Acadúla faoin Aoine dheireanach i Meán Fómhair.

•	 Clárú do na modúil atá sonraithe ar an bhfoirm Dearbhaithe ACCM 
ar an dáta atá sonraithe. Ar a mhalairt de chaoi, cuirfear táille 
dhéanach i bhfeidhm.

•	 An táille iomchuí agus táilli ar bith eile atá amuigh a íoc.

•	 Athruithe ar bith ar an bhfoirm Dearbhaithe ACCM a chur in iúl don 
Oifig Gnóthaí Acadúla. Ní mór athruithe ar bith a chur faoi bhráid na 
hOifige Gnóthaí Acadúla ar fhoirm nua Dearbhaithe ACCM agus í a 
bheith sínithe ag Ceann an Aonaid Acadúil.

Coinneofar a dtorthaí siar ó neacha léinn nach gcomhlíonann na 
rialacháin seo agus a loiceann sna spriocdhátaí a chomhlíonadh agus ní 
bheidh siad incháilithe chun dul ar aghaidh go dtí an chéad staid eile ná 
céim a bhaint amach, cibé acu is infheidhmeach. D’fhéadfaí rochtain ar 
TF agus ar an Leabharlann a tharraingt siar chomh maith.

A1 1.10  ÁBHAIR THOGHTHACHA ROGHNACHA BREISE

Ní mór do neach léinn ar mhian leis/léi modúl toghthach/modúil 
thoghthacha breise a dhéanamh foirm chomhlánaithe a chur isteach agus 
í sínithe ag Ceann an Aonaid Acadúil. Is féidir an Fhoirm do Mhodúl Breise 
(Additional Module Form) a fháil ó Oifig na Scoile/suíomh gréasáin GMIT.  
Ní mór an fhoirm a bheith comhlánaithe agus sínithe ag an neach léinn 
agus ag Ceann an Aonaid Acadúil agus í a chur ar ais chuig an Oifig 
Clárúcháin.

Ní dhéanfar próiseáil ar fhoirm a chuirtear isteach gan síniú Cheann an 
Aonaid Acadúil.

Ní chuirfear táille bhreise i bhfeidhm ar neacha léinn lánaimseartha a bhfuil 
creidiúintí breise á ndéanamh acu suas go dtí uaslíon de 5 chreidiúint (nó 10 
gcreidiúint más creidiúintí teanga iad).
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A1 1.11  PRINTÍSIGH

Dlitear táillí ar gach printíseach atá ag tabhairt faoi mheasúnú nó scrúdú 
modúlach, bíodh sé praiticiúil nó teoiriciúil, atá mar chuid de sceideal 
measúnaithe don Teastas Náisiúnta Ceirde ag GMIT.

Tabharfar “Ócáid Scrúdaithe” amach anseo sa pholasaí seo ar chomhpháirt 
aonair amháin nó ar chomhpháirteanna de mheasúnú nó scrúdú nó níos mó 
a chuirtear le chéile chun foilseachán oifigiúil amháin a dhéanamh agus a 
chuireann torthaí ar ais chuig SOLAS.

Gearrfar táille gach uair a mbeidh Ócáid Scrúdaithe ar siúl, a mbeidh i gceist 
léi go ndéanfaidh an Institiúid foilseachán oifigiúil agus torthaí a chur ar ais 
chuig SOLAS i leith printísigh.

A1 1.12  DÁTA ÍOCAÍOCHTA

Ní mór do phrintísígh atá ag freastal ar bhlocscaoileadh na táillí go léir a íoc 
ar nó roimh an lá atá ceaptha dá gclárúchán don bhloc sin san Institiúid. De 
ghnáth is é an chéad lá den bhlocscaoileadh é.

Tugann GMIT plean gálaí mar dheis do gach neach léinn lánaimseartha chun 
ligean dóibh a dtáille ranníoca neach léinn a íoc ina dhá ghála chothroma de 
50% faoin 31 Deireadh Fómhair agus an 50% eile faoin 31 Eanáir. 

D’fhéadfaí pleananna malartacha íocaíochta táille a chur san áireamh ar 
bhonn an cháis aonair.

Ní mór do phrintísigh a bhfuil measúnú modúlach nó eilimintí scrúdaithe 
á n-athdhéanamh acu an táille a íoc ar nó roimh an dáta atá leagtha síos 
ag an Institiúid chun an t-iarratas a fháil don Ócáid Scrúdaithe athdhéanta. 
Ní íocfar ach aon táille amháin do gach Ócáid Scrúdaithe is cuma cén líon 
measúnuithe modúlacha nó scrúduithe comhpháirte atá ann.

A1 1.13  TARSCAOILEADH ÍOCAÍOCHTA

De réir mar is rogha le GMIT amháin agus faoi chúinsí eisceachtúla 
d’fhéadfadh GMIT an riachtanas táillí a tharscaoileadh. Ba chóir iarratais ar  
tharscaoileadh dá leithéid a dhéanamh le Coiste Tacaíochta na Neach Léinn.
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A1 1.14  NEAMH-ÍOCAÍOCHT AGUS ÍOCAÍOCHT DHÉANACH

Áit a loiceann printíseach atá ar bhlocscaoileadh, nach bhfuil tharscaoileadh 
táillí aige/aici, in iocaíocht leis an Institiúid, ligfear don phrintíseach gach 
comhpháirt den Ócáid Scrúdaithe deiridh an bhloic a chur i gcrích. Ach ní 
fhoilseoidh nó ní chuirfidh an Institiúid ar ais an toradh do phrintísigh atá ag 
loiceadh do SOLAS nó don phrintíseach i leith na hÓcáide Scrúdaithe sin.

Éileofar ar phrintíseach táille bhreise dhéanach riaracháin sna cúinsí sin nach 
ndéanann printíseach iocaíocht ar an dáta dlite.

Áit a ndéanann printíseach, ar faomhadh tarscaoileadh táillí dó/di, iarratas 
ar Ath-Ócáid Scrúdaithe gan na táillí a bheith íoctha faoin dáta dlite, is féidir 
leis an Institiúid, de réir a rogha féin, caitheamh le hiarratas dá leithéid mar 
neamhbhailí agus amhail is nach ndearnadh an t-iarratas riamh. Is féidir leis 
an Institiúid diúltú an t-iarratas a phróiseáil agus diúltú cead isteach san ionad 
scrúdaithe a thabhairt don phrintíseach.

Áit a ndéanann printíseach iarratas ar Ath-Ócáid Scrúdaithe sceidealaithe, tar 
éis an dáta déanach a fógraíodh le hiarratais dá leithéid a fháil, is féidir leis an 
Institiúid, de réir a rogha féin, diúltú an t-iarratas seo a phróiseáil don Ócáid 
Scrúdaithe sceidealaithe agus caitheamh ina ionad sin leis mar iarratas don 
chéad Ócáid Scrúdaithe eile. 

A1 1.15  MEICNÍOCHT ACHOMHAIRC

Áit nach n-aontaíonn printíseach le cinneadh na hInstitiúide ag eascairt as 
neamh-íocaíocht táille nó íocaíocht dhéanach, tá an ceart ag an bprintíseach 
achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh sin trí mheán nósanna 
imeachta achomhairc na hInstitiúide.
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AGUISÍN 2
RIALACHÁIN SCRÚDAITHE
A2 1.0  RIALACHÁIN GHINEARÁLTA

1.1  Ba chóir, i gcoitinne, go reáchtálfaí scrúduithe GMIT de réir na 
Marcanna agus na gChaighdeán, Sceidil Fhaofa Chláir agus cháipéisí 
faofa sa Chreat Ráthaíochta Caighdeáin.

1.2  Cáilíocht teastais, céime nó iarchéime ar bith a bhronnfar beidh siad 
bunaithe ar fheidhmíocht iarrathóra i scrúduithe nó tástálacha eolais 
nó cumais dá leithéid arna fhaomhadh ag an gComhairle Acadúil 
agus comhlachtaí seachtracha faofa eile don chlár staidéir agus don 
dámhachtain atá i gceist.

1.3  Bainfidh an téarma “scrúdú” le haon chineál measúnaithe a bhfuil 
baint aige le clár staidéir (mar shampla, measúnuithe leanúnacha a 
tharlaíonn le linn a leithéid de chláir). Go tipiciúil, baineann an chruth 
atá air le scrúdú scríofa/ó bhéal, ach d’fhéadfadh cruthanna eile a 
bheith i gceist leis amhail measúnú ar chleachtaí saotharlainne, obair 
thionscadail a chur i láthair, scrúdú tráchtais nó aon ghníomhaíocht 
nó cleachtadh acadúil comhchosúil a d’fhéadfadh an Comhairle 
Acadúil a fhaomhadh nó a leagan síos i dtaca le clár staidéir ar bith.

1.4  Tá an fhreagracht ar gach iarrthóir a bheith eolach ar na rialacháin a 
bhaineann le gach modúl ábhartha agus ar na riachtanais scrúdaithe. 

A2 2.0  CLÁRÚ DO SCRÚDUITHE

2.1  Tá gach neach léinn atá cláraithe go cuí le hOifig Gnóthaí Acadúla 
na hInstitiúide, a sheasann go maith ó thaobh airgeadais de leis an 
Institiúid, nár cuireadh toirmisc scrúdaithe orthu ar chúis ar bith 
incháilithe le bheith cláraithe mar iarrthóirí do scrúduithe gach 
bliain. Iarrthóir ar bith a thagann i láthair sa halla scrúdaithe nár 
chomhlíon a c(h)uid oibleagáidí airgeadais ní bheidh siad in ann 
rochtain a fháil ar a gcuid torthaí ar Web-for-Student agus ní ligfear 
dóibh dul ar aghaidh go dtí an chéad staid eile dá gclár, nó céim a 
bhaint amach, más sa bhliain dheiridh atá siad, go dti go dtiocfar ar 
réiteach ar na saincheisteanna go léir.
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2.2  Iarrthóirí nár éirigh leo ina scrúduithe i mbliain ar bith agus a ligeann an 
Bord Scrúdaitheoirí dóibh a bheith i láthair le haghaidh athscrúduithe 
sa bhliain sin ní mór dóibh a chur in iúl don Oifig Gnóthaí Acadúla go 
bhfuil ar intinn acu na hathscrúduithe a dhéanamh.

2.3  Iarrfar ar neacha léinn athscrúdaithe cliceáil ar an nasc i Web-for-
Students a threoróidh iad chuig PDF d’fhoirm bhán d’Athiontráil 
Scrúdaithe agus miontreoracha chun í a chomhlánú. Iarrfar orthu an 
fhoirm chomhlánaithe a chur ar ais go dti Oifig na Scrúduithe.

2.4  Ní ghlacann an Institiúid le freagracht ar bith as teachtaireacht a 
sheoladh ná a fháil leis an bpost. Tá an fhreagracht ar gach neach 
léinn a chinntiú go bhfuil sé/sí cláraithe, de réir mar is gá, le haghaidh 
athscrúduithe.

2.5  Ní bhronnann díolúine ar bith ann féin a thugtar ó scrúdú ceart ar bith 
ar iarrthóir a bheith i láthair ag iarrachtaí eile chun an scrúdú a chur i 
gcrích.

2.6  D’fhéadfaí go ligfí d’iarrthóir atá ag athdhéanamh, nó d’fhéadfaí go 
n-éileofaí air/uirthi, athfhreastal ar an modúl.

2.7  Dlifear na táillí go léir ar neacha léinn a chuireann an Fhoirm 
Iontrála ar Athscrúdú isteach ach nach ndéanann an t-athscrúdú/na 
hathscrúduithe ina dhiaidh sin.

A2  3.0  TRÁTHCHLÁR SCRÚDAITHE

3.1 Beidh Tráthchlár na Scrúduithe ar fáil ar shuíomh gréasáin na hInstitiúide. 
Is é an t-iarrthóir atá freagrach as a chinntiú go bhfuil sé/sí eolach ar 
dháta, am agus ionad a scrúduithe. Beidh Tráthchlár na Scrúduithe ar 
taispeáint ceithre seachtaine ar a laghad roimh na scrúduithe ábhartha. 
Tá an fhreagracht ar an neach léinn tráthchláir a sheiceáil 24 uair an 
chloig roimh na scrúduithe lena chinntiú nach bhfuil athrú ar bith ar 
ionaid ná ar uaireanta.
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A2 4.0  IONTRÁIL SA HALLA SCRÚDAITHE

4.1  Ba chóir do gach iarrthóir a bheith i láthair fiche nóiméad roimh an 
am don scrúdú atá fógartha ach níor chóir dó/di dul isteach sa halla 
scrúdaithe go dtí go n-iarrann an Feitheoir air/uirthi é sin a dhéanamh.

4.2  Ní mór do na neacha léinn a gcuid cártaí aitheantais (CA) a bhreith leo 
chuig gach scrúdú. Ach tá CA oifigiúil ar bith bailí, amhail pas, ceadúnas 
tiomána nó CA Garda inghlactha, ar choinníoll go bhfuil grianghraf air. 
Ní ligfear neacha léinn isteach sa halla scrúdaithe gan  
CA oifigiúil. 

4.3  I gcoitinne, ní ligfear iarrthóir ar bith isteach sa halla scrúdaithe níos mó 
ná 60 nóiméad tar éis thús an scrúdaithe; ach i gcásanna eisceachtula 
agus ar an gcoinníoll nár éirigh aon iarrthóir eile as agus gur fhág sé/
sí seomra an scrúdaithe, féadfar iarrthóir a ligean isteach de réir rogha 
Oifigeach na Scrúduithe. De ghnáth ní thabharfar breis ama. 

A2 5.0  IOMPAR LE LINN SCRÚDUITHE

5.1  Ní cheadaítear d’aon iarrthóir bia ná deoch a bhreith isteach sa halla 
scrúdaithe. Cuirfear uisce ar fáil sna hionaid scrúdaithe dóibh siúd a 
iarrann é.

5.2  Níl cead ag iarrthóir ar bith iad seo a leanas a bhreith isteach san halla 
scrúdaithe ná iad a bheith ina s(h)eilbh le linn dó/di a bheith san ionad 
scrúdaithe: leabhair ná nótaí, peann luaí ná cás spéaclaí, ná míreanna 
eile  
a meastar a bheith mí-oiriúnach, seachas an/na freagarleabha(i)r a 
chuirtear ar fáil agus téacs sonraithe ar bith nach bhfuil marcáilte a 
cheadaíonn na scrúdaitheoirí.

5.3  Suífidh gach iarrthóir ag an deasc a chuireann an feitheoir in iúl, nó atá 
curtha in iúl ar an bhfógra sa bhealach isteach san halla scrúdaithe.

5.4  Ní mór d’iarrthóirí a gcártaí aitheantais neacha léinn nó CA oifigiúil a 
fhágáil go sofheicthe ar a gcuid deasc ionas gur féidir iad a sheiceáil 
gan an iomarca cur isteach tar éis thús an scrúdaithe. 
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5.5  Iarrtar ar na hiarrthóirí na treoracha atá ag ceann an pháipéar 
scrúdaithe a léamh sula dtosóidh siad ag obair.

5.6  Tá cead ag iarrthóirí áireamháin neamh-in-ríomhchláraithe agus 
ionstraimí matamaitice a úsáid. Níl cead ag iarrthóirí foclóirí a úsáid, 
ach amháin de réir pholasaí foclóra na hInstitiúide (féach Aguisín 12), 
ná leabhair thagartha eile mura bhfuil siad ceadaithe go sonrach. 
Cuirfear liosta de théacsanna faofa dá leithéid in iúl roimh ré. Cuirfear 
táblaí matamaitice ar fáil más gá. Níl cead ag iarrthóirí a gcuid 
táblaí matamaitice ná táblaí staitistiúla féin a thabhairt isteach san 
ionad scrúdaithe. Ar chúis ar bith ní féidir ábhar ar bith a scríobh ar 
áireamhán ná a bheith cuimsithe istigh ann, ná a thabhairt isteach i 
scrúdú. Tá an fhreagracht ar an iarrthóir a sheiceáil go gcomhlíonann 
aon áireamhán a úsáidtear an riachtanas sin.

5.7 Ní cheadaítear fóin chliste san ionad scrúdaithe. Déanfar fón cliste/
póca ar bith a thugtar isteach san ionad scrúdaithe a choigistiú. 
Gearrfar táille fuascailte de €50. Ní bheidh an Institiúid freagrach as 
caillteanas nó damáiste a tharlaíonn do na fóin a choigistítear. Cuirfear 
tuairisc ar fáil don Chláraitheoir ar iarrthóirí ar aimsíodh fóin chliste/
phóca dá gcuid lena chinntiú cé acu an gá gníomh araíonachta.

5.8 Ceadaítear úsáid leaganacha faofa d’áireamháin leicteonacha 
phearsanta ach amháin i gcúinsí a bhfuil a n-úsáid toirmiscthe go 
sonrach. Is ar an iarrthóir atá an fhreagracht as a chinntiú go bhfuil a 
(h)áireamhán in ord maith. Is ar an iarrthóir atá an fhreagracht as a 
chinntiú go bhfuil dóthain peann, peann luaí, leacht cheartúcháin etc. 
don scrúdú aige/aici. Ní cheadófar ábhair dá leithéid a fháil ar iasacht 
le linn scrúdaithe.

5.9  Ní cheadaítear feistí soghluaisteacha amhail taibléid san ionad 
scrúdaithe. Déanfar feistí dá leithéid a choigistiú má aimsítear iad 
ag iarrthóirí agus coinneoidh an Institiúid iad go dtí go socróidh an 
Cláraitheoir céard tá le déanamh leo.

5.10  Más mian le hiarrthóir an scrúdú a fhágáil tar éis páipéar scrúdaithe a 
léamh, ní cheadófar dó/di é sin a dhéanamh go dtí seasca nóimead tar 
éis don scrúdú tosú. 
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5.11  Ní bheidh cead ag iarrthóirí ar mhian leo an halla scrúdaithe a fhágáil 
é sin a dhéanamh mura bhfuil feitheoir á dtionlacan. Ar aon chaoi, ní 
cheadófar do dhuine ar bith dul isteach san halla scrúdaithe ná é a 
fhágáil gan chead an fheitheora.

5.12  Ar chúis ar bith, níl cead ag iarrthóir labhairt le hiarrthóir eile ná 
cumarsáid ar bith a dhéanamh leis/léi; measfar cumarsáid dá leithéid a 
bheith ina sárú ar na Rialacháin Scrúdaithe. Más mian le hiarrthóir ceist 
a chur nó freagarleabhar breise a fháil, ba chóir dó/di a lámh a chur 
in airde agus déanfaidh duine de na feitheoirí freastal air/uirthi. Is gá 
ciúnas iomlán a bheith san ionad scrúdaithe.

5.13  Cuirfear an oiread freagarleabhar ar fáil d’iarrthóirí agus is gá, 
ach ní mór gach ceann díobh a thabhairt ar ais ag deireadh an 
scrúdaithe. Ní féidir ach sracnótaí a dhéanamh ar an bfreagarleabhar/
na freagarleabhair a chuirtear ar fáil. Níl cead ag iarrthóir ar bith 
freagarleabh(i)r scrúdaithe, cibé acu ar úsáideadh iad nó nár 
úsáideadh, a thabhairt amach as an ionad scrúdaithe. Is féidir páipéir 
scrúdaithe a thabhairt amach as an ionad scrúdaithe.

5.14  Iarrthóir a chuireann a scrúdú i gcrích sna cúig nóiméad déag 
deiridh ní mór dó/dí fanacht ina (h)áit go dtí go mbaileoidh feitheoir 
a bhfreagarleabha(i)r, go dtí go ndéantar na freagarleabhair a 
sheiceáil, agus go bhfógraíonn feitheoir gur féidir le hiarrthóirí an halla 
scrúdaithe a fhágáil. Ar gach iarrthóir atá an fhreagracht as a chinntiú 
go dtugtar a f(h)reagarleabhair don fheitheoir.

A2 6.0  NEAMHLÁITHREACHT Ó SCRÚDÚ

6.1  Má bhíonn iarrthóir as láthair ó scrúdú, ba chóir Foirm Imthoisce 
Pearsanta a chur chuig Ceann an Aonaid Acadúil, más iomchuí.

A2 7.0  ÁBHAIR IMNÍ LE LINN SCRÚDAITHE

Má aimsíonn iarrthóir fíorfhadhb le ceist ar pháipéar scrúdaithe, amhail 
cuid de cheist a bheith in easnamh nó sonraí míchearta tacaíochta, tá an 
t-iarrthóir i dteideal toimhde réasúnta a dhéanamh maidir le céard tá ar 
intinn sa cheist.
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Ní dhéanfar teagmháil le léachtóirí le linn scrúdaithe d’fhonn fadhbanna 
dá leithéid a shoiléiriú. I gcúinsí dá leithéid moltar d’iarrthóirí a gcuid ábhar 
imní a chur in iúl d’fheitheoir an scrúdaithe.

A2 8.0 TINNEAS LE LINN SCRÚDAITHE

8.1  D’fhéadfaí go ligfí d’iarrthóir faoi bhroid nó a bheadh tinn an halla 
scrúdaithe a fhágáil go sealadach le linn scrúdaithe, faoi thionlacan 
feitheora, agus filleadh ina dhiaidh sin chun an scrúdú a chríochnú 
ar choinníoll nach gcuirtear as do leanúnachas agus cháilíocht na 
maoirseachta. D’fhéadfadh feitheoir, tar éis dul i gcomhairle leis an 
Oifig Gnóthaí Acadúla agus an Oifigeach Scrúduithe, má mheastar gá 
a bheith leis, fad ama a thabhairt d’iarrthóir dá leithéid ag deireadh 
an scrúdaithe a bheadh comhionann leis an tréimhse a bhí sé/sí as 
láthair, nó socrú a dhéanamh ionas gur féidir le hiarrthóir dá leithéid an 
scrúdú a chríochnú faoi mhaoirseacht i seomra ar leithligh.

A2 9.0 SÁRUITHE AR RIALACHÁIN SCRÚDUITHE

9.1  Measfar go mbeidh na rialacháin scrúduithe sáraithe ag iarrathóir a 
bhfaighfear ábhair neamhúdaraithe ina s(h)eilbh san halla scrúdaithe. 
Measfar mar ábhair neamhúdaraithe ábhair scríofa nó clóite ar bith 
nach bhfuil scríofa ar fhreagarleabhair.

9.2  Bainfear de/di ábhair neamhúdaraithe, mar aon le cóip de chárta 
aitheantais an iarrthóra, agus coinneoidh an feitheoir, a dhéanfaidh 
tuairisc scríofa don Oifig Gnóthaí Acadúla, iad. Cuirfidh an Oifig 
Gnóthaí Acadúla tuairisc chuig an gCláraitheoir chun tuilleadh a 
dhéanamh faoi. Ligfear don iarrthóir an scrúdú a chur i gcrích.

9.3  Leanfar den nós imeachta céanna áit a measfaidh an feitheoir go 
bhfuil cóipeáil nó iarracht cóipeála déanta ag iarrthóir nó iarrthóirí.

9.4  Cuirfear sárú líomhnaithe ar na rialacháin scrúduithe faoi bhráid an 
Chláraitheora roimh chruinniú den Bhord um Dhul Chun Cinn agus 
Dámhachtainí ábhartha.

9.5  I gcás nach mbeadh sé indéanta cruinniú den Choiste Araíonachta 
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a shocrú roimh an mBord um Dhul Chun Cinn agus Dámhachtainí, 
coinneofar siar torthaí an iarrthóra go dtí go mbeidh éisteacht tugtha 
agus moladh déanta ag Coiste Araíonachta faoin gcás.

9.6  D’fhéadfadh sé go bhfógrófaí ar neamhní cuid de thorthaí iarrthóra 
a bhfaightear rialacháin scrúduithe a bheith sáraithe aige/aici, nó 
na torthaí go léir. Lena chois sin, d’fhéadfadh an Coiste a mholadh 
nach ligfí d’iarrthóir dá leithéid na scrúduithe a athdhéanamh go 
dtí go mbeidh bliain caite. D’fhéadfadh sé nach measfadh an Coiste 
Araíonachta iarrthóir a bheidh dícháilithe i ngeall ar shárú rialacháin 
scrúduithe a bheith incháilithe le haghaidh dámhachtana ag leibhéal 
onóracha, tuillteanais nó gradaim.

9.7  D’fhéadfadh sé go bhfógrófaí ar neamhní cineálacha eile measúnaithe 
sa bhliain acadúil sin má mheastar é sin a bheith iomchuí nó 
riachtanach.

A2 10.0 TORTHAÍ SCRÚDUITHE A CHUR IN IÚL

10.1  Bíonn gach toradh scrúdaithe go sealadach go dtí go ndaingníonn 
Comhairle Acadúil na hInstitiúide iad.

10.2  Cuirtear na torthaí deireanacha in iúl do na neacha léinn tar éis 
Sheisiún Scrúdaithe an Gheimhridh. Beidh na torthaí ar fáil do 
na neacha léinn trí mheán Web-for-Students. Eisítear na torthaí 
deireanacha do na neacha léinn tar éis Bhord um Dhul Chun Cinn agus 
Dámhachtainí an tsamhraidh agus an fhómhair.

10.3  Tá an fhreagracht ar na neacha léinn a gcuid torthaí a fháil ar líne nó ar 
bhealaí comhaontaithe eile. Ní eisítear torthaí ar bith ar an teileafón.

10.4 Beidh Ceann na nAonad Acadúil freagrach as a chinntiú go mbeidh 
baill foirne ar dualgas chun torthaí a phlé le neacha léinn ar dháta 
sonraithe tar éis fhoilsiú na dtorthaí. 
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A2 11.0 CLÁR STAIDÉIR FAOFA THAR LEAR

11.1  Sainmhíniú:

Is ionann clár staidéir ag institiúid fhaofa thar lear agus cuid ábhartha 
de roinnt clár Institiúide.

11.2  Nósanna Imeachta Scrúdaithe:

Déanfar measúnú ar gach neach léinn i raon modúl, de réir na 
ngnáthnósanna imeachta atá ag feidhmiú i dtaca leis an Institiúid/
Ollscoil óstach. Cuirfear marcanna an neacha léinn in iúl do Cheann 
an Aonaid Acadúil in GMIT lena bplé ag na Boird um Dhul Chun 
Cinn agus Dámhachtainí. Beidh ar aon iarrthóir a dteipeann air/uirthi 
athscrúduithe a dhéanamh sna modúil atá i gceist. De bhrí go mbíonn 
difríochtaí idir rialacháin scrúdaithe ó institiúid go hinstitiúid, ba chóir 
do neacha léinn malairte cóip a fháil de na rialacháin ábhartha roimh 
thús na malairte. D’fhéadfadh sé a bheith indéanta na measúnuithe ar 
teipeadh orthu a athdhéanamh in GMIT. 

A2 12.0 SOCRÚCHÁN OIBRE

Tá rialacháin ar leith maidir le socrúchán tionsclaíoch, de réir mar is 
ábhartha, le fáil ón gCeann Aonaid Acadúil iomchuí. 

A2 13.0 NEACHA LÉINN ERASMUS/SOCRATES

Neacha léinn Erasmus/Socrates atá cláraithe ar chláir de chuid GMIT:

•	 ar mian leo scrúduithe a dhéanamh óna gcuid institiúidí baile anseo 
éilítear orthu socruithe a dhéanamh le hOifig na Scrúduithe ar a 
laghad ceithre seachtaine roimh an dáta atá sceidealaithe, agus 
socruithe speisialta a dhéanamh le Ceann an Aonaid Acadúil agus 
leis an Oifig Idirnáisiúnta ar a laghad ceithre seachtaine roimh an 
dáta atá sceidealaithe. Cuireann an Oifig Idirnáisiúnta an fhaisnéis 
sin in iúl ansin don Oifig Scrúduithe.
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AGUISÍN 3
NÓSANNA IMEACHTA ATHSHEICEÁLA,  
ATHBHREITHNITHE AGUS ACOMHAIRC
A3 1.1  CUSPÓIR

Is é is cuspóir don doiciméad seo nósanna imeachta a shonrú atá cóir agus 
trédhearcach chun déileáil le hathsheiceáil agus athbhreithniú marcanna nó 
grád a bhronntar ar neacha léinn laistigh den phróiseas measúnaithe, agus 
an t-achomharc ar na torthaí sin.

Is é polasaí GMIT mar phobal atá tiomanta don fhoghlaim, don léann agus 
don taighde:

(a)  Aitheantas a thabhairt do chearta neacha léinn chun Athsheiceáil, 
Athbhreithniú nó Achomharc a iarraidh. 

(b)  Socruithe a chur ar fáil d’iarratais ar Athsheiceálacha, 
Athbhreithnithe agus Acomhairc a chinnteoidh go gcaitear leo ar 
bhealach atá cóir agus trédhearcach.

(c)  Na nósanna imeachta sin a chur i bhfeidhm go tráthúil tar éis gach 
seisiún scrúdaithe, i ndiaidh do na torthaí sealadacha a bheith 
eisithe ag an mBord um Dhul Chun Cinn agus Dámhachtainí. 

A3 1.2  SAINMHÍNITHE

Ciallaíonn athsheiceáil an nós imeachta riaracháin seiceála agus a 
chinntiú go bhfuil gach cuid den scrúdú marcáilte agus nár tharla  
earráid ar bith sa taifeadadh, sainscagadh ná suimiú marcanna a chinn  
an toradh. Déanann an Scrúdaitheoir Inmheánach an próiseas sin.

Ciallaíonn athbhreithniú athmharcáil script an scrúdaithe agus, má 
mheastar gá leis, gach ábhar measúnaithe ábhartha, ag an  
Scrúdaitheoir Seachtrach nó ag duine eile atá cuícháilithe.

Ciallaíonn acomharc ábhair choimhthíocha nó ainrialta a bhaineann  
le scrúduithe a bhreithníú, ar a n-áirítear ábhar agus marcáil  
scripteanna scrúdaithe. 
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A3 1.3  SAORÁIL FAISNÉISE

Tar éis gach seisiún scrúdaithe, socróidh gach Aonad Acadúil lá 
comhairliúcháin amháin ar a laghad, ar dhátaí sonraithe mar atá curtha in 
iúl san Fhéilire Oibriúchán, nuair a bheidh neacha léinn in ann a dtorthaí 
scrúdaithe a phlé lena gcuid léachtóiri. Socrófar an dáta sin go luath 
i ndiaidh fhoilsiú na dtorthaí scrúdaithe agus i ndiaidh do na torthaí 
scrúdaithe a bheith curtha in iúl.

Tá an ceart ag na neacha léinn a gcuid scripteanna a fheiceáil agus iad a 
scrúdú ar an dáta atá sonraithe.

I gcás go dtiocfadh earráidí ar bith a bhaineann le heasnaimh, taifeadadh, 
sainscagadh nó comhbhailiú chun solais le linn an chomhairliúcháin saorála 
faisnéise idir an léachtóir agus an neach léinn, ba chóir don léachtóir a  
chur in iúl do Cheann an Aonaid Acadúil gur gá an marc/grád a bronnadh  
a athrú.

 

A3 2.0  NÓSANNA IMEACHTA D’ATHSHEICEÁIL

Ní dhlifear táille ar bith ar Athsheiceáil a iarrfar ar lá comhairliúcháin 
fhoirmiúil.

(a)  Moltar do neacha léinn freastal ar chomhairliúchán foirmiúil leis an 
Scrúdaitheoir Inmheánach, agus féadfaidh siad Athsheiceáil a iarraidh 
le linn an chomhairliúcháin.

(b)  Is féidir le neacha léinn nach bhfuil in ann freastal ar chomhairliúchán 
foirmiúil leis an Scrúdaitheoir Inmheánach iarratas a dhéanamh ar 
Athsheiceáil laistigh de sheacht lá ón dáta ar ar fhoilsíodh na torthaí. I 
gcúinsí speisialta, d’fhéadfaí go nglacfadh Ceann an Aonaid Acadúil le 
hiarratas níos déanaí, suas le 14 lá tar éis do na torthaí a bheith ar fáil ar 
Web-for-Student.

(c)  De ghnáth is é/í an Scrúdaitheoir Inmheánach a dhéanfaidh  
Athsheiceáil. Áit nach mbeidh an Scrúdaitheoir Inmheánach ar fáil, 
ceapfaidh Ceann an Aonaid Acadúil ionadaí.

(d)  Cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil, nó ainmnitheach, toradh na 
hAthsheiceála in iúl i scríbhinn don neach léinn. 
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(e)  Má mholtar athrú sa toradh, cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil, nó 
ainmnitheach, an t-athrú in iúl don Scrúdaitheoir Seachtrach agus don 
Chláraitheoir.

(f)  Déanfaidh an Cláraitheoir na socruithe is gá chun an toradh a leasú.

A3 2.1  NÓSANNA IMEACHTA D’ATHBHREITHNIÚ

(a)  Déanfaidh neach léinn iarratas foirmiúil ar Athbhreithniú, agus úsáid á 
baint as an bhfoirm iarratais atá ar fáil lena híoslódail ag http://www.
gmit.ie/exams/

(b)  Ceadófar an tAthbhreithniú faoi réir ag táille a íoc, a ghearrfar ar 
bhonn modúil. Déantar méid na táille a shocrú ar bhonn bliantúil 
agus taispeántar é in éineacht le torthaí an scrúdaithe. Mar thoradh ar 
Athbhreithniú ar bith, d’fhéadfadh sé go méadófaí nó go laghdófaí na 
marcanna nó an grád a bronnadh. Cuirfear ar ais don neach léinn an 
táille/na táillí má bhíonn mar thoradh ar an Athbhreithniú méadú ar na 
marcanna nó an grád.

(c)  Ní mór iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh laistigh de 7 lá ó eisiúint 
thorthaí an scrúdaithe, nó 7 lá tar éis gur cuireadh toradh athsheiceála 
in iúl.

(d)  Cuirfidh an Cláraitheoir gach iarratas ar athbhreithniú scrúdaithe in iúl 
do Cheann an Aonaid Acadúil.

(e)  Déanfaidh Ceann an Aonaid Acadúil socrú an script, an scéim 
mharcála agus an páipéar a chur chuig an Scrúdaitheoir Seachtrach 
agus cuirfidh in iúl don Scrúdaitheoir Inmheánach go bhfuil 
athbhreithniú á dhéanamh.

(f)  I gcás go bhfuil athbhreithniú déanta cheana féin ag an Scrúdaitheoir 
Seachtrach nó aon ábhar measúnaithe eile, ceapfar saineolaí cáilithe 
neamhspleách eile a bheidh ainmnithe ag Ceann an Aonaid Acadúil 
agus faofa ag an gCláraitheoir chun an t-athbhreithniú a dhéanamh.

(g)  Déanfar an tAthbhreithniú gan mhoill. Le linn thréimhse an 
tsamhraidh, d’fhéadfadh sé nach mbeadh an toradh ar fáil go dtí go 
luath i Meán Fómhair.
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(h)  Áit a molann an t-athbhreithneoir, de rogha an scrúdaitheoir 
seachtrach, athrú sna marcanna nó sa ghrád a bronnadh, cuirfear 
míniú ar fáil ach seasfaidh an marc a bhronnann an tAthbhreithneoir 
san Athbhreithniú.

(i)  Cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil toradh an Athbhreithnithe in iúl 
don Chláraitheoir.

(j)  Cuirfidh an Cláraitheoir toradh an Athbhreithnithe in iúl don 
acomharcóir. Tabharfar ar ais an táille/na táilli má bhíonn mar 
thoradh ar an Athbhreithniú go ndearnadh an marc a mhéadú. 

(k)  Ag eascairt as Athbhreithniú, déanfaidh an Cláraitheoir an t-athrú 
ar an toradh a leasú ar an Mórbhilleog do Thorthaí Scrúdaithe. 
Cuirfidh an Cláraitheoir in iúl toradh an Athbhreithnithe don chéad 
chruinniú eile den Bhord um Dhul Chun Cinn agus Dámhachtainí 
agus déanfaidh nóta foirmiúil den toradh. Ba chóir saincheisteanna 
gaolmhara eile a chur san áireamh.

(l)  Cuirtear ar a súile do neacha léinn go bhféadfadh sé nach n-éireodh 
le hAthbhreithniú agus sa chomhthéacs sin, áit ar teipeadh i 
scrúdú, ba chóir dóibh an deis a thapú an scrúdú a athdhéanamh, 
ar an tuiscint nach ndéanfaidh sé sin dochar don Athbhreithníú ar 
bhealach ar bith.

(m)  I gcás athrú suntasach i marcanna nó gráid ag eascairt as 
athbhreithniú, d’fhéadfadh an Scrúdaitheoir Inmheánach agus/
nó Ceann an Aonaid Acadúil athbhreithniú breise ar shampla 
de scripteanna a thionscnamh. Má aimsítear neamhréiteach 
athfhillteach sa sampla d’athbhreithnithe, déanfar gach páipéar sa 
modúl sin a athbhreithniú.

(n)  I gcúinsí eisceachtula, áit a bhfuil fianaise ar mhírialtacht shubstaintiúil 
i riar an scrúdaithe nó ar mhórchúis eile, agus nuair nach ndearnadh 
athbhreithniú cheana féin, d’fhéadfadh an Cláraitheoir athbhreithniú a 
thionscnamh ar na marcanna nó na gráid a bronnadh ar neacha léinn 
ar leith nó ar na neacha léinn go léir i modúl ar leith.
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A3 2.2  NÓSANNA IMEACHTA D’ACOMHARC

Déanann Bord um Acomharc Scrúduithe (BAS) de chuid na hInstitiúide, 
nach bhfuil feidhm ar bith aige i marcáil scripteanna nó aon ábhar 
measúnaithe eile, déileáil le hIarratais ar Acomharc. 

(a)  Déanfaidh neach léinn iarratas foirmiúil ar Acomharc agus úsáid á 
baint as an bhfoirm iarratais iomchuí atá ar fáil lena híoslódáil ag 
http://student.gmit.ie/useful-student-documents

(b)  Déantar an t-iarratas trí scríobh chuig an gCláraitheoir agus tríd 
an táille iomchuí a chur ar aghaidh, atá in-aisíoctha má éiríonn leis 
an Acomharc. Bíodh cóip de thras-scríbhinn an scrúdaithe nó cóip 
phriontáilte de thorthaí an scrúdaithe cuimsithe.

(c) Ní mór iarratas dá leithéid a dhéanamh laistigh de 14 lá ó eisiúint 
thorthaí an scrúdaithe, nó 7 lá tar éis gur cuireadh fógra faoi thoradh 
Athsheiceála nó Athbhreithniú in iúl.

(d)  Ní mór d’iarratas ar Acomharc an foras ar a bhfuil an tAcomharc á lorg 
a shainaithint go soiléir agus an t-eolas go léir ar mhian leis an neach 
léinn go dtabharfaí san áireamh a bheith cuimsithe. Níl feidhm ar 
bith ag an mBord um Acomharc Scrúduithe i dtaca le marcáil iarbhír 
scripteanna. Meastar gach acomharc ar an bhforas ar a bhfuil siad 
bunaithe de réir phrionsabail an cheartais aiceanta. Féadfaidh neacha 
léinn acomharc a dhéanamh don BAS, ar a n-áirítear má chomhlíontar 
inter alia ceann de na critéir seo a leanas:

    i.  Tá fianaise nua ar fáil nach bhféadfaí a chur ar fáil do chruinniú 
den Bhord um Dhul Chun Cinn agus Dámhachtainí nó fianaise 
a coinníodh siar ar chúiseanna bailí ón mBord um Dhul Chun 
Cinn agus Dámhachtainí. (De ghnáth ní fianaise nua í  fianaise a 
roghnaíonn neach léinn a choinneáil siar ón mBord um Dhul Chun 
Cinn agus Dámhachtainí ag an acomharc). Ach má léiríonn neach 
léinn cúiseanna bailí chun sástacht an Bhord um Dhul Chun Cinn 
agus Dámhachtainí, ansin beidh an  fhianaise sin inghlactha.

    ii.  Níor riaradh an scrúdú de réir rialachán reatha arna  fhaomhadh ag 
an gComhairle Acadúil. 
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    iii.  Rinneadh earráid ábhartha riaracháin nó mírialtacht ábhartha 
sna nósanna imeachta measúnaithe a rinne difríocht iarbhír agus 
substaintiúil do thorthaí an acomharcóra.

(e)  Beidh an t-údarás ag an gCláraitheoir cinneadh a dhéanamh maidir leis 
an dlisteanacht a bhainfeadh le hachomharc a chur faoi bhráid BAS.

(f)  Ní phléifidh an Bord um Acomharc Scrúduithe iarratais ina bhfuil 
líomhaintí in aghaidh bhall foirne nó neacha léinn eile. Cuirfidh an 
Cláraitheoir iarratais ar acomharc ina bhfuil líomhainti dá leithéid ar 
ais chuig an acomharcóir agus cuirfidh in iúl dó/di an nós/na nósanna 
imeachta ar féidir a leanúint chun déileáil le líomhaintí dá leithéid. 

(g) Ba chóir an tAcomharc a bheith curtha i gcrích go tráthúil.

(h)  Áit a dtagann Bord um Acomharc Scrúduithe le chéile ar níos mó ná 
ócáid amháin chun cás a bhreithniú, fanfaidh ballraíocht an Bhord um 
Acomharc Scrúdaithe mar a chéile, chomh fada agus is féidir, go dtí go 
mbeidh críoch curtha le breithniú an cháis.

(i)  Cuirfidh an Cláraitheoir toradh an Acomhairc in iúl i scríbhinn don 
neach léinn.

A3 2.4  BALLRAÍOCHT AN BHORD UM ACOMHARC SCRÚDUITHE

Beidh ballraíocht an Bhord um Acomharc Scrúduithe mar seo a leanas:

(a)  Is é an Cláraitheoir a cheapfaidh an Cathaoirleach.

(b)  Beirt Cheann Aonaid Acadúil roghnaithe ón gComhairle Acadúil, agus 
aird ar easaontas leasa i ngeall ar bhainteacht ar bith roimhe sin.

(c)  Beirt bhall den fhoireann acadúil, roghnaithe ón gComhairle Acadúil, 
agus aird ar easaontas leasa i ngeall ar bhainteacht ar bith roimhe sin.

(d)  Duine neamhspleách cuícháilithe, de réir mar a meastar gá leis, arna 
ainmniú ag an gCláraitheoir, de ghnáth Scrúdaitheoir Seachtrach.

(e)  Ionadaí neacha léinn amháin arna ainmniú ag Aontas na Neach Léinn.

Ceathrar is córam, ar a n-áirítear an Cathaoirleach agus an duine 
neamhspleách cuícháilithe.
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A3 2.5  STIÚRADH AN PHRÓISEAS ACHOMHAIRC

(a)  Tabharfar cuireadh don acomharcóir/do na hacomharcóirí  cur i láthair 
a dhéanamh ag cruinniú den Bhord um Acomharc Scrúduithe. I gcás 
go dtapódh an t-acomharcóir an deis seo, d’fhéadfadh duine dá 
rogha féin an t-acomharcóir a thionlacan, amhail Uachtarán Aontas na 
Neach Léinn, Séiplíneach coláiste, Comhairleoir neacha leinn, cara nó 
tuismitheoir.

(b)  Déanfaidh an Bord um Acomharc Scrúduithe an t-iarratas, an fhaisnéis 
go léir a chuirtear ar fáil, agus na cúiseanna a luaitear don acomharc 
a bhreithniú. D’fhéadfadh sé breis faisnéise a lorg nó comhairle óna 
leithéid de dhaoine agus a measann sé a mbeidh gá leo, ar a n-áirítear 
an/na Scrúdaitheoir/í Inmheánach(a) agus  Seachtrach(a). 

(c)  Déanfaidh an Bord um Acomharc Scrúduithe cinneadh maidir le toradh 
an Acomhairc.

  San áireamh ann d’fhéadfadh a bheith inter alia:

 - Iarchur a thabhairt;

 - Iarchur a thabhairt móide dul chun cinn go dtí an chéad staid eile;

 - An t-acomharc a dhiúltú;

 - Toradh an scrúdaithe a leasú i gcomhthéacs na dámhachtana    
   foriomláine.

(d)  Beidh gach cinneadh de chuid an Bhord um Acomharc Scrúduithe le 
vóta tromlaigh. I gcás comhionannas vótaí is ag an gCathaoirleach a 
bheidh an vóta réitigh. Beidh an breithniúchán faoi rún.

(e)  Cuirfidh an Cathaoirleach toradh an Acomhairc agus na cúiseanna in 
iúl don Chláraitheoir, agus cuirfidh an Cláraitheoir an toradh in iúl don 
acomharcóir i scríbhinn.

(f)  Déanfar an phróiseáil fhoirmiúil ar Acomharc ar bith gan mhoill.

(g)  Cuirfidh an Cláraitheoir toradh an Acomhairc in iúl don a comharcóir 
agus don Chomhairle Acadúil.
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(h) Cuirfidh an Cláraitheoir an Bord um Dhul Chun Cinn agus  Dámhachtainí 
ar an eolas ag a chéad chruinniú eile chomh maith le Ceann an Aonaid 
Acadúil.

(i)  Féadfaidh an t-acomharcóir nó páirtí ar bith don phróiseas  acomhairc 
nach mbeidh sásta leis an toradh a gcás a chur faoi bhráid an 
Ombudsman. 
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AGUISÍN 4
NÓSANNA IMEACHTA MAIDIR  
LE LAGFHEIDHMÍOCHT 
 
Is éard atá i gceist le lagfheidhmíocht i scrúdú ná cúinsí pearsanta eisceachtúla 
a d’fhéadfadh cur as d’fheidhmíocht agus torthaí i scrúdú ar leith. D’fhéadfadh 
méala, timpiste nó gortú, tinneas nó cúinsí pearsanta eile a bheith ina gcúis leis, 
ach ní de bharr ciontaíola pearsanta.

Tá tuairisc thíos ar na nósanna imeachta nach mór do neacha léinn a 
chomhlíonadh d’fhonn cur isteach ar bhreithniúchán ar lagfheidhmíocht:

A4 1.0  NÓS IMEACHTA UM BREITHNIÚ AR LAGFHEIDHMÍOCHT

(a)  Is é/í an neach léinn féin atá freagrach as cur isteach ar bhreithniú  
ar lagfheidhmíocht i scrúdú.

(b)  Ba chóir dó/di Foirm Imthosca Pearsanta (FIP) (Personal  
Circumstances Form) a chomhlánú agus í a chur chuig Ceann 
an Aonaid Acadúil ábhartha ar dháta nach mó é ná trí lá oibre 
tar éis an scrúdú sceidealaithe deireanach. Ní mór cineál fianaise 
doiciméadach a bheith in éineacht leis an FIP maidir leis na cúinsí. 
Ar shamplaí d’fhianaise dhoiciméadach tá fógra báis, teastas 
dochtúir leighis, litir ó Chomhairleoir na hInstitiúide agus/nó ó aon 
duine atá cáilithe chun saintuairim a chur ar fáil sna cúinsí.

(c)  Ba chóir foirmeacha FIP a bheith ar fáil ón Oifig Scoile, ón 
gComhairleoir agus ó shuíomh gréasáin na hInstitiúide. D’fhéadfadh 
neacha léinn cúnamh a lorg ó Aontas na Neach Léinn/Chomhairleoir 
Coláiste chun a n-aighneacht a chomhlánú.

(d)  Moltar do neacha léinn cóip a choinneáil den doiciméadú go léir a 
cuireadh isteach.

(e)  Chomh luath agus a bhíonn an FIP curtha isteach leis an bhfianaise 
iomchuí dhoiciméadach, níl aon oibleagáid ar an neach léinn an 
tsaincheist a phlé a thuilleadh le Ceann an Aonaid Acadúil. Is é  
rogha an neacha léinn amháin é cibe acu an ndéanfaidh sé/sí é  
sin nó nach ndéanfaidh.
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(f) Is é Ceann an Aonaid Acadúil a bheidh freagrach as an iarratas a chur 
faoi bhráid an Bhord um Dhul Chun Cinn agus Dámhachtainí. Ach 
caithfear i gcónaí leis an gceist leis an rúndacht atá riachtanach maidir 
le cúinsí an neacha léinn agus le meas ar an tuairim ghairmiúil atá 
curtha in iúl sa doiciméadú tacaíochta.

A4 2.0  TINNEAS LE LINN SCRÚDAITHE

I gcás go dtarlódh fadhb le linn shéisiún scrúdaithe ionas nach mbeadh 
neach léinn in ann freastal ar an scrúdú, mar shampla, drochaimsir a 
chuirfeadh cosc ar neach léinn taisteal go dtí an t-ionad scrúdaithe, ba chóir 
dó/di FIP a chomhlánú agus a chur faoi bhráid Cheann an Aonaid Acadúil 
laistigh de thrí lá oibre tar éis an scrúdú sceidealaithe deiridh.

Sa chás sin, moltar do neacha léinn teagmháil a dhéanamh leis an 
Scrúdaitheoir Inmheánach, Cathaoirleach an Chláir, nó Ceann an Aonaid 
Acadúil chomh luath agus is féidir tar éis na hócáide chun an scéal a mhiniú.

A4 2.2  SAINCHEISTEANNA A BHAINEANN LE MEASÚNÚ LEANÚNACH

De ghnáth ba chóir go ndéanfaí déileáil le saincheisteanna i ngeall ar 
lagfheidhmíocht a bhaineann le measúnú leanúnach idir léachtóir an 
mhodúil agus an neach léinn, de réir riachtanais chláir, cóid chleachtais 
agus polasaithe gaolmhara de chuid na hInstitiúide, agus socruithe ranna. 
Ba chóir de ghnáth comhairle a lorg ó Cheann an Aonaid Acadúil, nó ó 
Bhord an Chláir.

I gcás na modúl ag a bhfuil measúnú leanúnach agus/nó obair phraiticiúil 
ina móreilimint (e.g. 60%), agus go háirithe má bhíonn an measúnú ag 
brath ar aon phíosa amháin oibre, ba chóir déileáil le saincheisteanna a 
bhaineann le lagfheidhmíocht agus an nós imeachta atá sonraithe thuas á 
úsáid, sé sin go gcuirfeadh an neach léinn FIP faoi bhráid Cheann an Aonaid 
Acadúil laistigh de thrí lá tar éis an dáta chun an measúnú a chur isteach.

A4 3.0  ATHBHREITHNIÚ AR AN BPRÓISEAS

Déanfaidh Oifig an Chláraitheora athbhreithniú ar an bpróiseas uair 
amháin ar a laghad i rith shaol gach Comhairle Acadúla. Go háirithe, 
déanfaidh an Cláraitheoir iarracht a chinntiú go gcuirtear an nós imeachta 



CÓD IOMPRAÍOCHTA NA MAC LÉINN 51

i bhfeidhm ar bhealach atá cóir, cothrom, comhsheasmhach agus 
réasúnta, agus tuairisc a thabhairt don Chomhairle Acadúil dá réir sin.

A4 4.0  SCRÚDAITHE A IARCHUR

  Iarratas ar Iarchur Scrúdaithe

(a)  Féadfaidh neach léinn a dtarlaíonn fadhb dó/di le linn na bliana 
acadúla, nó le linn sheisiún scrúdaithe, a chuireann cosc air/uirthi an 
scrúdú a dhéanamh cur isteach ar iarchur scrúdaithe. Ba chóir dó/
di Foirm d’Iarchur Scrúdaithe a chomhlánú agus í a chur faoi bhráid 
Cheann an Aonaid Acadúil ábhartha, mar aon le doiciméadú tacaíochta 
ábhartha. Tá Foirmeacha Iarchur Scrúdaithe le fáil ó Cheann an Aonaid 
Acadúil ábhartha nó ó shuíomh gréasáin GMIT.

(b)  Cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil iarratais ar iarchur a rinneadh 
roimh thús sheisiún scrúdaithe ar aghaidh go dtí an Cláraitheoir le 
haghaidh cinnidh, mar aon le doiciméadú tacaíochta ábhartha ar 
bith (ar a n-áirítear, má mheastar gá lena leithéid, tuairimí léachtoirí 
agus Bhord an Chláir).

(c)  De ghnáth cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil iarratais ar iarchur a 
rinneadh tar éis thús sheisiún scrúdaithe faoi bhráid an Bhord um 
Dhul Chun Cinn agus Dámhachtainí le haghaidh cinnidh, mar aon le 
doiciméadú tacaíochta ábhartha ar bith.

(d)  Cuirfidh an Cláraitheoir an Chomhairle Acadúil ar an eolas faoi aon 
iarchur a ceadaíodh.
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AGUISÍN 5
A5 5.0  RIALACHÁIN LEABHARLAINNE

Sna rialacháin seo, is é is ciall leis an téarma “mír” ná mír ar bith, cibé acu 
priontáilte nó i meán eile, atá mar chuid de shealúchas na Leabharlainne.

A5 5.1 IONTRÁIL

1.  Tá gach ball foirne agus gach neach léinn cláraithe de chuid na 
hInstitiúide i dteideal a bheith ina b(h)all den leabharlann.

2.  Féadfaidh baill an phobail cur isteach ar bhallraíocht leabharlainne,  
agus ar phribhléidí iasachta tríd an scéim ballraíochta seachtraí.

3.  Ní mór cárta CA (ID) a thaispeáint d’Fhoireann na Leabharlainne ar 
iarratas.

4.  Níl cead isteach sa leabharlann ag mionaoisigh ach amháin de réir an 
Pholasaí um Leanaí ar an Suíomh agus an Pholasaí um Chosaint Leanaí.

A5  5.2  Iarrtar ar úsáideoirí na leabharlainne uimhreacha fón póca a chur
ar fáil chun leas a bhaint as seirbhís téacsteachtaireachta na 
leabharlainne.

A5 5.3 IASACHT

 1.  Ní mór CA GMIT a thaispeáint ag an Deasc Cúrsaíochta do gach 
idirbheart.

 2.  Ní mór do na pátrúin athrú ar bith ar a seoladh, rphost nó uimhir 
ghutháin a chur in iúl don leabharlann.

 3.  Féadfaidh neach léinn cúig mhír a thógáil ar iasacht ag am ar bith 
agus ní mór iad a thabhairt ar ais nó a athnuachan faoin dáta dlite. 
Féadfaidh neach léinn iarchéime deich mír a thógáil ar iasacht am ar 
bith agus ní mór iad a thabhairt ar ais nó a athnuachan faoin dáta dlite.
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 4.  Tá an t-iasachtaí freagrach as an mhír a choinneáil slán sábháilte go 
dtí go dtugtar ar ais í agus go gcealaítear an iasacht. Níl cead ag 
pátrúin mír atá ar iasacht acu a aistriú chuig pátrún eile.

 5.  Féadfar míreanna a athnuachan murar iarr pátrúin eile iad. Ar 
fhógra práinneach aisghairme a fháil, ní mór an mhír a thabhairt ar 
ais laistigh de 48 uair an chloig. D’fhéadfaí táille €10 a ghearradh ar 
phátrúin nach dtugann ar ais míreanna aisghairmthe.

 6.  Gearrfar fíneáil ar gach mír atá dlite thar téarma. Tá na táillí fíneála 
do gach catagóir míre liostaithe i dTreoir na Leabharlainne.

 7.  Féadfaidh an Leabharlannaí dá rogha féin stop a chur le míreanna 
a ligean ar iasacht a bhfuil éileamh láithreach orthu agus iad a 
choimeád le haghaidh úsáide laistigh den Leabharlann.

 8.  Ní mór do phátrún a dhéanann díobháil do mhír nó a chailleann 
mír ar leis an Leabharlann í cóip athsholáthair a chur ar fáil don 
leabharlann nó íoc as cóip athsholáthaiir.

 9.  Cuirfear cosc ar phátrúin a bhfuil míreanna dlite thar téarma ina 
gcuntais leabharlainne rochtain ar a dtorthaí scrúdaithe ar líne. 
Cuirfear cosc ar neacha léinn na bliana deiridh céim a bhaint amach, 
má bhíonn míreanna leabharlainne ar bith dlite that téarma  
ar a gcuntas leabharlainne, más mó ná €50 an méid.

 10.  Féadfar pribhléidí iasachta a aistarraingt i gcás sárú ar na  
rialacháin seo.

A5 5.4 RIALACHÁIN TF (IT) NA LEABHARLAINNE

 1.  Ní cheadaítear d’úsáideoirí ábhar clúmhillteach a chruthú, a 
chomhroinnt ná a tharchur, ná ábhar a sháraíonn cóipcheart ná cearta 
maoine intleachtula, nó a dhéanann leithcheal, nó atá tarcaisneach, 
gáirsiúil nó maslaitheach, nó a sháraíonn dlí an stáit (go háirithe an 
tAcht um Chosanta Sonraí nó an tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus 
Pornafrafaíocht Leanaí, 1998). Féach Aguisín 6.

 2.  Ní cheadaítear do phátrúin coigeartuithe ar bith neamhúdaraithe a 
dhéanamh ar threalamh, socruithe ná bogearraí TF Leabharlainne.



InstItIúId teIcneolaíochta na GaIllImhe-maIGh eo54

 3.  Is le haghaidh críocha taighde agus oideachasúla amháin atá rochtain 
ar an idirlíon.

 4.  Tá cosc ar an idirlíon a úsáid le haghaidh teachtaireachtaí SMS a chur, 
cluichí agus/nó gníomhaíochtaí caitheamh aimsire.

A5 5.5  RIALACHA GINEARÁLTA

1.  Is gá ciúnas i gcónaí.

2.  Ní mór do ghutháin phóca a chur ina dtost. Ní mór do na pátrúin 
an leabharlann a fhágáil chun glaonna a dhéanamh nó a ghlacadh. 
Gearrfar fíneáil €10 as sárú na rialach seo.

3. Ní mór cluasáin a sceitheann a chasadh as.

4.  Tá cosc sa leabharlann ar chaitheamh tobac, ar ithe, ar ól (seachas 
uisce i mbuidéil).

5.  Tá dianchosc ar chogaint guma.

6.  Féadfar suíocháin a chur in áirithe ar feadh tríocha nóiméad amháin 
trí nóta a fhágail a chuireann in iúl an t-am fágála. D’fhéadfadh 
foireann na leabharlainne áit ar bith a fhágtar gan duine a ghlanadh 
le haghaidh úsáide ag duine eile. 

7.  Ní bheidh an leabharlann freagrach as maoin ar bith a fhágfar gan 
duine ina bun.

8.  Níor chóir do phátrúin an leabharlann a fhágáil agus mír acu nár 
seiceáladh isteach ina gcuntas.

9.  Cuirfear ócáid ghadaíochta ar bith nó damáiste toiliúil d’acmhainní, 
trealamh nó troscán na leabharlainne faoi bhráid choiste 
araíonachta GMIT. Cuirfear fíneáil €25 ar dhuine ar bith a fhaightear 
ag milleadh míre agus beidh orthu costas athsholáthair a íoc freisin.

10.  Ní mór míreanna atá á dtógail amach as an leabharlann a 
thaispeáint do bhaill foirne na leabharlainne má iarrtar é sin. 
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11.  D’fhéadfadh an Leabharlannaí ar chúis mhaith agus faoi réir ag 
acomharc don Choiste Araíonachta duine a chur ar fionraí ó úsáid 
na leabharlainne.

12.  Ní mór bealaí éalaithe dóiteáin a choinneáil saor i gcónaí agus gan 
iad a úsáid ach amháin i gcás dóiteáin nó aslonnú.

13.  Ní mór do na pátrúin an Leabharlann agus an foirgneamh a fhágáil 
tríd an mbealach éigeandála nuair a fhuaimítear na haláraim 
dóiteáin nó nuair a iarrtar orthu é sin a dhéanamh i ngeall ar 
éigeandáil nó bagairt ar bheatha. Ní mór treoracha na Maor Dóiteáin 
a leanúint.

14.  Ní mór cloí go docht le treoirlínte seomraí staidéir de réir mar a 
bhfuil cur síos orthu sa nós imeachta d’áirithintí ar líne.

15.  Ní mór ciúnas iomlán a bheith sna saincheantair chiúine staidéir.

16.  Ní ghlacfar le hiompar frithshóisialta in áitreabh na leabharlainne.
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AGUISÍN 6
A6  6.0  SAORÁIDÍ TEICNEOLAÍOCHTA FAISNÉISE AGUS RÍOMHAREACHTA

Cuireann GMIT rochtain ar fáil d’acmhainní Teicneolaíochta Faisnéise (TF) 
agus Ríomhaireachta do na neacha léinn agus don fhoireann laistigh 
de na hacmhainní atá ar fáil agus faoi réir ag polasaí úsáide inghlactha 
GMIT. Forchoimeádann sí an ceart teorainn, srian nó leathnú a chur ar 
an rochtain. Tá na saoráidí ar fáil do chríocha oideachais, oiliúna agus 
taighde amháin. Is é atá i gceist leis an téarma ‘Acmhainní TF agus 
Ríomhaireachta’ ná gach ríomhaire (PCanna, ríomhairí glúine, ríomhairí 
leabaithe, etc.), freastalaithe, printéirí, ceamaraí, scannóirí, móidéimí, 
chomh maith le gach aonad forimeallach agus trealamh gaolmhara. 
Cuimsíonn sé bogearraí, crua-earraí agus gach cineál trealamh 
closamhairc agus ilmheáin atá suite ar fud champais na hInstitiúide, 
rochtain ar na seirbhísí idirlín agus ar acmhainní ar líne agus r-phoist.

A6 6.1 CUIRTEAR NA HACMHAINNÍ AR FÁIL FAOI NA COINNÍOLLACHA
  SEO A LEANAS:

•	 Ní chuirfidh duine ar bith sláine, feidhmíocht ná iontaofacht 
threalamh, bogearraí ná sonraí stóráilte na hInstitiuúide i mbaol.

•	 Ní cheadaítear d’úsáideoirí ábhar clúmhillteach a chruthú, a stóráil 
ná a tharchur, ná ábhar a sháraíonn cóipcheart ná cearta maoine 
intleachtula, ná a dhéanann leithcheal, ná atá tarcaisneach, gáirsiúil 
nó maslaitheach, ná a sháraíonn dlí an stáit (go háirithe an tAcht 
Cosanta Sonraí agus an tAcht um Gháinneáil ar Leanaí agus 
Pornafrafaíocht Leanaí, 1998).

•	 Chun na saoráidí r-phoist agus idirlín a úsáid ní mór don úsáideoir a 
bheith cláraithe.

•	 Tá na húsáideoirí freagrach as bainistiú agus slándáil gach cuntas 
úsáideora a chuireann GMIT ar fáil.

•	 Ní chóir úsáid phearsanta thábhachtach ar bith ná úsáid thráchtála 
ar bith a bhaint as na hacmhainní TF agus ríomhaireachta.

•	 Is le haghaidh taighde agus cuspóirí oideachasúla amháin é rochtain 
ar an idirlíon trí ITNet agus HEANet Ltd.
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•	 Ba chóir cárta aitheantais neacha léinn GMIT a thaispeáint do bhaill 
foirne de chuid na seirbhísí ríomhaireachta agus TF ar iarratas.

•	 Baineann siad seo a leanas leis na saoráidí uile TF agus 
ríomhaireachta in GMIT:

 - Tá cosc iomlán ar ithe agus ól sna saotharlanna.

 - Ní cheadaítear cótaí ná málaí in aon cheann de na saoráidí sin.

 - Tá cosc iomlán ar dhochar a dhéanamh d’acmhainní TF agus  
ríomhaireachta nó don troscán gaolmhar.

 - Ar chúiseanna sláinteacha agus aeistéitiúla araon, tá cosc iomlán 
ar ghuma a chogaint.

 - Níl cead fógraí, i bhfoirm phriontáilte ar bith, a thaispeáint ach  
amháin ar na cláir fógraí atá curtha ar fáil.

•	 Ní mór bealaí éalaithe dóiteán a choinneáil saor i gcónaí ó gach bac.

•	 Ní mór d’úsáideoirí na saoráidí TF agus ríomhaireachta a fhágáil 
tríd an mbealach éigeandála is gaire nuair a iarrtar orthu é sin a 
dhéanamh i  ngeall ar éigeandáil nó bagairt dóiteáin nó mar chuid 
de chleachtadh aslonnaíochta

•	 Is cóir fóin phóca a chasadh as ar theacht do dhuine isteach i 
saoráid TF/Ríomhaireachta agus é a bheith casta as le linn don 
chuairteoir/duine aonair a bheith ann. 

•	 Tá cosc iomlán ar chur as do threalamh TF nó ríomhaireachta ar bith 
agus ar choigeartuithe neamhúdaraithe air.

•	 D’fhéadfadh roinnt acmhainní (bogearraí, crua-earraí amhail 
ceamaraí digiteacha, ríomhaire glúine, etc.) a bheith ar fáil ar bhonn 
iasachta. Tá an t-iasachtaí freagrach as na míreanna sin a chur ar ais 
go slán sábháilte. 
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AGUISÍN 7
SÁBHÁILTEACHT IN INSTITIÚID 
TEICNEOLAÍOCHTA NA GAILLIMHE-MAIGH EO

A7 7.0  RÁITEAS SÁBHÁILTEACHTA

Is éard atá sa Ráiteas Sábháilteachta ná polasaí sláinte agus 
sábháilteachta GMIT d’fhonn an reachtaíocht a chomhlíonadh. 
Sainmhíníonn an polasaí freagrachtaí sábháilteachta agus tugann tuairisc 
ar na bealaí le haghaidh comhairliúcháin i gcúrsaí sábháilteachta. Tá 
measúnuithe riosca ceantair agus fógraí maidir le cleachtais shábháilte 
oibre cuimsithe i ngach limistéar. Tá an Ráiteas Sábháilteachta ar fáil ar 
shuíomh gréasáin na hInstitiúide.

Freagrachtaí na Neach Léinn:

Ní mór do na neacha léinn:-

1)  Cúram réasúnta a ghlacadh dá sábháilteacht féin agus gan daoine eile 
a chur i gcontuirt i ngeall ar ghníomhartha ná faillí dá gcuid.

2)  Comhhoibriú go hiomlán le treoracha, rialacha agus rialacháin 
sábháilteachta na hInstitiúide.

 3)  Gan trealamh a úsáid ach amháin nuair a beidh siad údaraithe agus 
oilte i gceart. A chinntiú go bhfuil trealamh á oibriú ar bhealach 
sábháilte agus go gcoinnítear caighdeáin mhaithe bainistí.

 4)  Gan cur isteach ar, ná mí-úsáid a bhaint as, míreanna sonraithe 
trealamh sábháilteachta ná feiste sábháilteachta ar bith.

 5)  Trealamh cosanta pearsanta a úsáid de réir mar is gá (éilítear ar neacha 
léinn a dTrealamh Cosanta Pearsanta (TCP) féin a chur ar fáil, i.e. a 
gcótaí saotharlainne, gloiní cosanta, etc.)

 6)  Cleachtais shábháilte oibre a chur chun cinn.
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 7)  Tuairisc a thabhairt ar aon timpiste, teagmhas contúirteach, trealamh 
lochtach nó guais fhéideartha sábháilteachta don léachtóir i  gceannas/
comhordaitheoir cúrsa agus comhoibriú go hiomlán le fiosrú timpiste 
ar bith.

8)  Ní údaraítear leanaí ar an gcampas ach amháin nuair a cheadaíter iad 
trí rialacháin speisialta, mar shampla, campaí samhraidh.

A7 7.1 RIALACHA SÁBHÁILTEACHTA

•	 Ná cuir do shábháilteacht féin ná sábháilteacht daoine eile i 
gcontúirt trí do chuid gníomhaíochtaí ná faillí.

•	 Comhlíon na comharthaí sábháilteachta agus na rialacha go léir ar 
an suíomh.

•	 Ní mór do na neacha léinn comhoibriú le baill foirne agus na feistí 
sábháilteachta iomchuí a úsáid, an trealamh ceart sábháilteachta a 
chaitheamh agus na córais chearta sábháilteachtra oibre a leanúint.

•	 Ná cuir isteach ar, agus ná bain mí-úsáid as, aon mhíreanna 
sonraithe trealamh sábháilteachta ná aon fheiste sábháilteachta. 
Caith éadaí den mhéid ceart. Má bhíonn trealamh ar bogadh á 
úsáid, bíodh folt fada ceangailte agus coinnigh seodra amach ón 
trealamh.

•	 Caith Trealamh Cosanta Pearsanta más gá. Éilítear ar neacha léinn a 
gcótaí saotharlainne féin a chur ar fáil mar aon le Trealamh Cosanta 
Pearsanta eile de réir mar a meastar gá a bheith leis.

•	 Coinnigh slacht ar na ceantair oibre (saotharlanna, seomraí ranga, 
leabharlann agus oifigí). Glan doirteadh ar bith gan mhoill.

•	 Coinnigh bealaí siúil agus bealaí amach dóiteáin saor ó bhac.

•	 Ní cheadaítear tabac a chaitheamh laistigh d’fhoirgnimh na 
hInstitiúide, i bhfeithiclí agus iad ag taisteal ar ghnó na hInstitiúide, 
gar do ghás comhbhrúite nó d’ábhair inlasta.

•	 Ná hoibrigh meaisíní nach bhfuil tú oilte ná treoraithe lena n-úsáid 
gan oiliúint agus/nó treoir. 
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•	 Ná bain garda innealra ach amháin le haghaidh críocha cothabhála. 
Ná hoibrigh trealamh gan na gardaí a bheith suite.

•	 Níor chóir ach do dhaoine oilte innealra a chothabháil.

•	 Ní cheadófar do dhuine ar bith a meastar a bheith faoi thionchar 
alcóil nó substaintí eile innealra a úsáid, freastal ar rang ná ar obair. 
Is sárú ar an gCód Araíonachta é neamhchomhlíonadh na Rialacha 
Sábháilteachta agus tá sé inphionós faoin gCód Iompraíochta 
ábhartha.

A7 7.2 SÁBHÁILTEACHT DÓITEÁIN

Tá ceanglas dlíthiúil ann gach duine a chosaint ar bhaol dóiteáin.

(An tAcht Seirbhísí Dóiteáin 1981 & 2003 agus Acht Sábháilteachta, 
Sláinte & Leasa ag an Obair 2005 chomh maith le Rialacháin 
Fheidhmiúcháin Ghinearálta 2007) Is sárú tromchúiseach ar na 
rialacháin seo iad gníomhartha loitiméireachta, e.g. bris-aonad gloine a 
ghníomhachtu go mailíseach. 

NÍ MÓR ASLONNÚ LAISTIGH DE 2 NÓIMÉAD Ó 
GHNÍOMHAÍTEAR ALÁRAM; NÁ DÉAN MOILL!

  
Nós Imeacha Aslonnaithe:

•	 Ar	chloisteáil	an	t-aláram	dóiteáin	duit	–	sondálaí	leanúnach:		
IMIGH LEAT AMACH LÁITHREACH.

•	 Coinnigh guaim ort féin.

•	 Cuir stop le hinnealra contúirteach.

•	 Ná fan chun a bhfuil agat a bhailiú.

•	 Déan rud ar na maoir dóiteáin.

•	 Téigh go dtí an ceantar tionóil agus an bealach amach is gaire á úsáid.

•	 Mura bhfuil tú in ann siúl, tabharfaidh maor dóiteáin thú go dtí an áit 
choinneála shábháilte is gaire agus socróidh aslonnú sábháilte.

•	 Ná bain úsáid as ardaitheoirí.
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•	 Siúl go gasta ach ná rith, agus na doirse á ndúnadh laistiar díot.

•	 Bailigh le chéile ag an bPointe Tionóil Dóiteáin, téigh i láthair an 
mhaor dóiteáin.

•	 Ná téigh ar ais isteach san fhoirgneamh go dtí go bhfógraítear go 
bhfuil sé sábháilte. 

A7 7.3 AR DHÓITEÁN A AIMSIÚ:

•	 Fógair an t-aláram tríd an mbris-aonad gloine a bhriseadh.

•	 Dún na doirse agus na fuinneoga go léir chun srian a chur ar an 
dóiteáin.

•	 Múch an dóiteán má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh.

•	 Déan an t-áitreabh a aslonnú go dtí an pointe tionóil dóiteáin.

•	 I gcás gortaithe, lorg garchabhair ó phearsanra garchabhrach nó ón 
Altra sa Lárionad Leighis, síneadh fóin 2228.

•	 Taispeántar sonraí maidir le Garchabhair san eolaí teileafóin nó tríd 
an bhfáiltiú.

•	 Tá fearas garchabhrach ar fáil ag oifigí ranna, saotharlanna agus 
ceardlanna.

•	 Más gá breis cóireála, déan teagmháil leis an Aonad Leighis, síneadh 
fóin 2228.

•	 I gcás timpiste tromchúisí, déan teagmháil láithreach leis na 
seirbhísí éigeandála. Ní mór tuairisc a thabhairt ar gach timpiste 
láithreach don mhaoirseoir/bainisteoir líne.

•	 Ba chóir teagmhais agus neasteagmhais a thuairisciú freisin.

•	 Tá an dualgas ar an mbainistíocht líne an duine gortaithe a chur 
chuig garchabhair nó cóireáil leighis iomchuí.

•	 Tá an bhainistíocht líne freagrach as fiosrú timpiste agus as 
tuairisciú don oifigeach sábháilteachta.

•	 Tá foirmeacha tuairiscithe timpiste ar fáil trí Health & Safety ar 
shuíomh gréasáin na hInstitiúide.
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•	 Na cúiseanna lena ndéantar tuairisciú: Atarlú a chosc, Oibleagáid 
Dhlíthiúil. 

•	 Tugann an tOifigeach Sábháilteachta tuairisc ar na sonraí don 
Údarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA). 

A7 7.4 GUAISEACHA A THUAIRISCIÚ

•	 Is éard is guaiseacha ann ná rud ar bith a bhfuil ar a chumas 
díobháil nó gortú a dhéanamh

•	 Ní mór gach guais a thuairisciú don bhainistíocht líne.

•	 Tá an dualgas ar an mbainistíocht líne aghaidh a thabhairt ar 
ghuaiseacha gan mhoill. 
 

Uimhreacha Teagmhála

Uimhir	Inmheánach	i	gcló	trom

Fáiltiú	+353-91-753161

Deasc	an	Airígh	+353-91-742124

Altra/Aonad	Leighis	+353-91-742228

Oifigeach	Sábháilteachta	+353-91-742762
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AGUISÍN 8
NÓSANNA IMEACHTA BULAÍOCHTA/ 
CIAPTHA/CASAOIDE

A8 8.0  POLASAÍ

•	 Tá GMIT tiomanta do thimpeallacht oibre agus foghlama a chur ar 
fáil atá bunaithe ar chomhionannas deise agus meas ar dhínit gach 
duine dá cuid neach léinn agus ball foirne.

•	 Agus na cuspóirí sin san áireamh, tá sí tiomanta do thimpeallacht 
atá saor ó bhulaíocht agus ó chiapadh.

•	 Tá gach neach léinn agus ball foirne de chuid GMIT i dteideal bheith 
ag obair agus ag staidéar i dtimpeallacht atá saor ó bhulaíocht agus 
ó chiapadh. Ar an láimh eile de, tá an fhreagracht ar gach duine a 
chinntiú go léiríonn a gcuid iompraíochta meas ar chearta daoine 
eile ar an gcaoi sin.

•	 Má fhulaingíonn neach léinn iompraíocht tharcaisniúil agus go 
ndéanann sé/sí gearán trí Nos Imeachta Casaoide na Neach Léinn, 
déanfar é/í a chosaint ar leatrom ar bith a bheadh mar thoradh ar  
an ngearán.

•	 Mura bhfuil neach léinn cinnte ag staid ar bith faoin nós imeachta 
maidir le cén duine lenar ceart dul i gcomhairle, is féidir comhairle a 
fháil ó Aontas na Neach Léinn nó ó Cheann Aonaid Acadúil. Bíonn 
na nósanna imeachta sin i bhfeidhm i dtaca le gearán ag neach  
léinn in aghaidh neacha léinn eile nó ball foirne, nó ag ball foirne in 
aghaidh neacha léinn.

•	 Déanfar Nós Imeachta Casaoide Neacha Léinn a agairt (Aguisín 10) 
áit a ndéanfaidh neach léinn gearán in aghaidh neacha léinn eile nó 
ag ball foirne in aghaidh neacha léinn.

•	 Déanfar nósanna Acmhainní Daonna a agairt i gcás go ndéanfadh 
neach léinn gearán in aghaidh grúpa neach léinn nó ball foirne.
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A8 8.1 SAINMHÍNITHE

Is éard is bulaíocht ann ná athiompraíocht scriosach ar féidir léi a bheith 
ó bhéal, go síceolaíoch nó go fisiciúil, arna thionscnamh ag duine aonair 
nó ag grúpa a d’fhéadfaí a mheas go réasúnta go mbaineann sí an bonn 
de dhínit duine. D’fhéadfadh a bheith i gceist le bulaíocht bagairtí, béicíl 
achasáin nó gáirsiúlacht, duine a chur faoi náiriú, fonóid, nó scige.

Sainmhínítear Ciapadh in Acht Comhionannais 2004 mar ‘cineál 
iompraíochta neamhiarrtha a bhaineann le ceann ar bith de na forais 
leatromacha ar bith a bhfuil mar chuspóir nó éifeacht acu dínit duine a 
shárú agus timpeallacht imeaglach, táireach, náireach, nó tarcaisniúil a 
chruthú don duine’. Eisreachtaíonn na hAchtanna um Chomhionannas 
Fostaíochta idirdhealú sa láthair oibre ar naoi gcinn d’fhorais: inscne, 
stádas pósta, stádas teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine agus 
ballraíocht sa lucht siúil.

Sainmhínítear Ciapadh Gnéasach faoi Acht Comhionannais 2004 
mar ‘ chineál iompraíochta neamhiarrtha ó bhéal, neamhbhriathartha 
nó fisiciúil de chineál gnéasach, a bhfuil inti iompraíocht a bhfuil 
mar chuspóir nó éifeacht léi i gceachtar cás dínit duine a shárú tri 
thimpeallacht imeaglach, naimhdeach, táireach, náireach, nó tarcaisniúil 
a chruthú don duine’.

Sainmhínítear Ciapadh Ciníoch mar iompraíocht neamhiarrtha ar 
bhonn ciníoch/eitneach a bhféadfaí a mheas go réasúnta é a bheith 
tarcaisniúil don fhaighteoir agus a d’fhéadfadh a bheith ina bagairt ar 
shlándáil duine nó a d’fhéadfadh timpeallacht strusmhar, naimhdeach nó 
imeaglach le haghaidh oibre/staidéir a chruthú.
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AGUISÍN 9
POLASAÍ COMHIONANNAIS DO NEACHA LÉINN

A9 1.0 RÁITEAS POLASAÍ

A9 1.1  Tá Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT) tiomanta do 
chomhionannas deise a chur ar fáil agus tá sí in aghaidh gach cineál 
leatroim atá neamhdhleathach agus míchóir. Tá ár bpolasaí ceaptha 
chun a chinntiú go n-oibríonn nósanna imeachta agus cleachtais na 
hInstitiúide ar bhealach atá comhsheasmhach leis an tiomantas seo 
do chomhionannas deise agus nach ndéantar leithcheal ar dhaoine 
ar na cúiseanna seo a leanas: inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, 
gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, cine nó ballraíocht sa  
lucht siúil.  
Sainmhínítear leithcheal mar: 

 caitheamh le duine ar bhealach nach bhfuil chomh fabhrach   
 agus a chaitear, a caitheadh, nó a chaithfí le duine eile i  
 gcúinse inchomparáide ar cheann ar bith de na naoi gcúis.

Aithníonn an Institiúid gur gá tionscnaimh speisialta chun an 
comhionannas a chur chun cinn, laistigh de na hacmhainní atá ar fáil, 
chun rochtain a éascú do dhaoine atá faoi mhíbhuntáiste ar bhonn 
eacnamaíochta nó sóisialta, do dhaoine míchumasaithe, agus daoine 
ó aicmí den tsochaí atá ar ghannionadaíocht shuntasach i gcuallacht 
na neach léinn. Cuireann an Institiúid fáilte freisin roimh iarratais ó 
shaoránaigh thíortha lasmuigh den AE, cé go bhfuil siad faoi réir ag 
riachtanais agus táillí speisialta (féach 7).

A9 2.0  AIDHM AGUS CUSPÓIRÍ

A9  2.1  Aidhm

Is é aidhm an pholasaí seo ná comhionannas deise a chur chun cinn do 
neacha léinn uile GMIT.
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A9   2.2 Sainchuspóirí

•	 A chinntiú go ndéantar gach iarratas ar áiteanna do neacha léinn a 
bhreithniú go cóir agus gan leithcheal neamhdhleathach.

•	 A chinntiú nach bhfuil leithcheal i rochtain neach léinn ar bith ar 
aon saoráid nó buntáiste de chuid na hInstitiúide nó i dtéarma nó 
coinníoll eile rannpháirtíochta.

•	 Timpeallacht oibre agus foghlama a chruthú ina gcaitear le gach 
neach léinn le meas agus le dínit.

•	 Agus í ag iarraidh comhionannas deise a chur chun cinn, glacfaidh 
GMIT tionscnaimh dhearfacha, laistigh de na hacmhainní atá ar 
fáil, chun rochtain a éascú do dhaoine atá faoi mhíbhuntáiste ar 
bhonn eacnamaíoch nó sóisialta, do dhaoine míchumasaithe, agus 
daoine ó aicmí den tsochaí atá ar ghannionadaíocht shuntasach i 
gcuallacht na neach léinn. Cuimsíonn sé sin:

(a) Áiteanna in áirithe do roinnt iarratasóirí faoi na  
catagóirí thuas,

(b) Critéir speisialta d’iontráil neach léinn lánfhásta,

(c) Áiteanna a chionroinnt do mhalartuithe neacha léinn  
ar bhealach a meastar a bheith iomchuí.

Tabhair faoi deara:	Foilseofar gach nós imeachta speisialta iontrála in 
eolaire GMIT agus ar a leathanach gréasáin.

A9 3.0  FREAGRACHT

  3.1  Tá sé de dhualgas ar gach ball de chuid GMIT cloí leis an bpolasaí agus 
cuidiú chun é a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Tá freagracht ar leith 
orthu siúd atá i róil bhainistíochta agus maoirseachta chun a chinntiú go 
gcuirtear an polasaí seo i bhfeidhm.
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A9 4.0 CUR I BHFEIDHM

 4.1  Chun cur i bhfeidhm an pholasaí seo a chinntiú, is é a dhéanfaidh GMIT:

•	 An polasaí a chur in iúl do gach ball de chuid na hInstitiúide.

•	 Seisiúin faisnéise agus feasachta a chur ar fáil don uile neach léinn 
agus trí gach cineál litríochta agus foilseacháin ábhartha. 

A9 5.0  DÍNIT AGUS MEAS AG OBAIR/STAIDÉAR

 5.1  Tá GMIT tiomanta do thimpeallacht a chruthú ina gcaitear le gach 
duine le meas agus dínit chomh maith len iad a bheith spreagtha chun 
a n-acmhainneacht a fhorbairt. Tá an ceart ag gach duine obair agus 
staidéar a dhéanamh i dtimpeallacht atá saor ó chiapadh (ar a n-áirítear 
ciapadh gnéasach) agus bulaíocht de bhrí nach bhfuil iompraíocht dá 
leithéid inghlactha ar chor ar bith ag an Institiúid. Cuireann an ciapadh 
agus an bhulaíocht as do thimpeallacht thorthúil oibre agus foghlama 
agus féadfaidh siad cur isteach ar shláinte, iontaoibh, meanma agus 
feidhmíocht iad siúd atá ag fulaingt dá mbarr. 

A9 6.0  MONATÓIREACHT AGUS ATHBHREITHNIÚ

 6.1  Déanfaidh an Oifig Gnóthaí Acadúla athbhreithniú ar oibríocht 
an pholasaí seo ar bhonn bliantúil agus déanfaidh beartaíocht 
cheartaitheacht más gá. 

A9 7.0  NEACHA LÉINN NACH DE CHUID AN AONTAIS EORPAIGH (AE) IAD 

 7.1  Agus muid ag iarraidh ár misean a chomhlíonadh rochtain agus 
deiseanna oideachasúla a chur ar fáil do raon pobail chomh leathan 
agus is féidir, cuireann GMIT fáilte roimh iarratais ó neacha léinn nach 
de chuid an Aontais Eorpaigh iad. Déantar iad a phróiseáil tríd an Oifig 
Idirnáisiúnta. Déantar na hiarratais a bhreithniú ar a bhfiúntas acadúil 
agus déantar an cinneadh tairiscintí a dhéanamh a tharmligean don 
Scoil ábhartha, mar a dhéantar le hiarratasóirí neamhchaighdeánacha 
uile. Ní mór neacha léinn nach de chuid an AE iad fianaise a chur ar fáil 
go bhfuil caighdeán sásúil Béarla acu. Mura bhfuil an caighdeán is gá 
acu, moltar dóibh clárú ar chlár de chuid na Fondúireachta Náisiúnta. 
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Ní mór dóibh freisin na riachtanais víosa atá sonraithe ag an Roinn Dlí 
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí a chomhlíonadh. De 
bhrí go ndéanann iarratasóirí AE ró-shuibscríobh ar roinnt clár, foilsítear 
liosta clár atá ar fáil d’iarratasóirí nach de chuid an AE iad go bliantúil 
ar shuíomh gréasáin na hInstitiúide. Tá neacha léinn dá leithéid faoi réir 
ag táillí ‘eacnamaíocha’ AE a chinneann an Bord Rialaithe gach bliain. 
Ní cháilíonn neacha léinn dá leithéid do tháillí agus deontais na Roinne 
Oideachais agus Scileanna.
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AGUISÍN 10
NÓS IMEACHTA DO NEACHA LÉINN CHUN 
GEARÁIN A DHÉANAMH 

A10    1.   RÉAMHRÁ AGUS RAON  

A10   1.1  Cúlra – Tugann an Nós Imeachta do Neacha Léinn Chun Gearáin a 
Dhéanamh éifeacht do chinneadh de chuid Bhord Feidhmiúcháin 
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo chun nós imeachta a 
chur ar bun faoinar féidir le neacha léinn de chuid an choláiste, má tá siad 
mí-shásta le cáilíocht an tsoláthar seirbhíse, a gcuid ábhar imní a chur 
in iúl ar bhealach tráthúil, trédhearcach agus éifeachtach. Tá nósanna 
imeachta riachtanach lena chinntiú go ndéanfar déileáil le gearáin ar 
bhealach cóir agus comhsheasmhach agus go ndéantar iad a láimhseáil 
de réir phrionsabail an cheartais aiceanta. Baineann an Nós Imeachta 
seo le gach neach léinn cláraithe de chuid na hInstitiúide, mar dhaoine 
aonair nó mar ghrúpa, atá ag tabhairt faoi chlár staidéir a fheidhmíonn 
an Institiúid. Ní chuimsíonn an nós imeachta seo Athbhreithnithe agus 
Athsheiceálacha Acadúla a bhfuil nós imeachta ar leith ann dóibh:  
http://student.gmit.ie 

A10   1.2 Ní bheidh neach léinn ar bith faoi mhíbhuntáiste i ngeall ar leas a bhaint 
as an Nós Imeachta de mheon maith. Ach, agus neacha léinn ag cur 
saincheisteanna féideartha gearáin in iúl, beidh an Institiúid ag súil go 
mbeidh a gcuid oibleagáidí agus freagrachtaí féin comhlíonta acu de réir 
Chód Iompraíochta na Neach Léinn. Beidh an Institiúid ag súil freisin nach 
rachaidh neacha léinn i mbun gearáin a dhéanamh atá suaibhreosach agus 
bearránach, ná go ndéanfaidh siad líomhaintí bréagacha.

 Sainmhínítear gearán mar cháineadh nó ráiteas míshástachta a dhéanann   
 neach léinn nó neacha léinn faoi bhall foirne nó in aghaidh chláir, seirbhísí nó   
 saoráidí na hInstitiúidí. Tugann an liosta a leanas samplaí táscacha    
 de na chineálacha gearáin a chuimsíonn an nós imeachta seo:

•	 Fadhbanna a eascraíonn laistigh den eispéaras foghlama 
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•	 Easnaimh san fhaisnéis a fhoilsíonn an Institiúid

•	 Faillí i seirbhís de chuid na hInstitiúide, bíodh sé acadúil nó 
neamhacadúil

•	 Saoráidí uireasacha

•	 Fadhbanna le ball foirne de chuid na hInstitiúide. 

A10 1.3  NÍ chuimsíonn an nós imeachta seo na hábhair seo a leanas a bhfuil 
nósanna imeachta ar leith ann dóibh:

•	 Iarratas ar athbhreithniú ar chinneadh de chuid comhlachta acadúil 
(e.g. an Bord um Dhul Chun Cinn agus Dámhachtainí) maidir le 
dul chun cinn, measúnú agus dámhachtain neacha léinn. Is mar 
Athbhreithniú a shainmhínítear é sin agus déantar déileáil leis faoin 
Nós Imeachta Athbhreithnithe agus Athsheiceála ar leith (Aguisín 3).

A10 1.4  Is é atá mar chuspóir ná go ndéanfar déileáil le formhór na bhfadhbanna 
go háitiúil agus go neamhfhoirmiúil, le meon an idir-réitigh. Ar an ábhar 
sin, níor chóir gearán foirmiúil a dhéanamh murar theip ar Staid 1 – 
Réiteach Inmheánach.

A10  1.5 Tá an ceart ag duine ar bith a bhfuil baint aige/aici le gearán duine dá 
rogha a bheith in éineacht leis/léi nó ionadaíocht a dhéanamh dóibh ó 
laistigh de phobal na hInstitiúide nó ionadaí neacha léinn/ceardchumainn 
ag gach staid ábhartha den nós imeachta.

A10   1.6 Tá an Nós Imeachta ceaptha chun réiteach gasta agus éifeachtach a 
bhaint amach. Tá mar chuspóir aige moill gan ghá a sheachaint, agus 
measúnú iomlán agus cóir a chinntiú ar na cúinsí ar leith a bhaineann le 
gearán aonair ar bith.

A10  1.7  Cuireann gearáin foinse thábhachtach aischothaithe ar fáil ar 
fheidhmíocht sheirbhísí agus bhaill na hInstitiúide. Dá bhrí sin, déanfaidh 
an Institiúid monatóireacht ar chlárú gearán agus ar an dul cinn a 
dhéanfar chun iad a réiteach. Cuimseoidh an Cláraitheoir roinn faoi 
ghearáin ina t(h)uarascáil bhliantúil don Chomhairle Acadúil lena chinntiú 
go ndéanfar monatóireacht ar threochtaí gearán agus go ndéanfar 
saincheisteanna ábhartha cáilíochta a shainaithint agus go dtabharfar 
aghaidh orthu. Ní chuimseofar faisnéis sa tuarascáil a d’fhéadfadh aon 
cheann de na páirtithe atá i gceist a shainaithint.
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A10    1.8 Ní mór gach gearán a dhéanamh laistigh de 7 lá tar éis gur tharla 
an teagmhas a ndéantar gearán ina leith ach amháin má chuir cúinsí 
eisceachtúla bac ar an ngearán a dhéanamh laistigh den tréimhse 7 lá 
sin; sa chás sin ní mór gearán a dhéanamh laistigh de 28 lá ón dáta.

A10    1.9 Tá an nós Imeachta bunaithe ar phrionsabail an cheartais aiceanta. Dá 
bhrí sin ní ghlacfar le gearáin gan ainm.

A10    1.10 Faoi Acht Ombudsman (Leasú) 2012, féadfaidh neacha léinn leas a 
bhaint as an Ombudsman, ar féidir leis scrúdú a dhéanamh ar ghearáin i 
dtaca le ‘gníomhaíochtaí riaracháin’ de chuid na hInstitiúide a tharlaíonn 
ar nó i ndiaidh 1 Bealtaine 2013 amháin. Tá tuilleadh faisnéise le fáil ó 
www.ombudsman.gov.ie 

A10 2.0 STAID 1 – RÉITEACH NEAMHFHOIRMIÚIL

A10  2.1  Más mian le neacha léinn gearán a dhéanamh tá an ceart sin acu. Ní 
dhéanfar déileáil le gearáin den chineál atá liostaithe in 1.3 faoin nós 
imeachta seo.

A10  2.2  Ba chóir don neach léinn i dtús báire aghaidh a thabhairt ar an gceist leis 
an duine a bhfuil an gearán á dhéanamh ina leith nó le garbhainisteoir/
maor na seirbhíse/ócáide a bhfuil an gearán á dhéanamh ina leith. Áit a 
mbraitheann neach léinn míchompordach nó gan bheith in ann aghaidh 
a thabhairt ar an gceist go neamhfhoirmiúil leis an duine atá i gceist 
féadfaidh an neach léinn an gearán a dhoiciméadú agus leanúint ar 
aghaidh chun go ndéanfar déileáil leis go neamhfhoirmiúil.

A10  2.3 De ghnáth is próiseas ó bhéal agus go neamhfhoirmiúil a bheidh i 
gceist le Staid 1, agus déanfar é a thaifeadadh, ach ní go foirmiúil, agus 
coinneofar é sa scoil/aonad riaracháin faoi seach. Spreagfar na baill a 
bheidh bainteach leis chun gcuid taithí ar an bpróiseas a chomhroinnt ar 
mhaithe lena nAonad/Roinn.

A10  2.4 Mura ndéanfar an gearán a réiteach go háitiúil agus go neamhfhoirmiúil, 
ba chóir Staid II den nós imeachta, a bhfuil cur síos air thíos, a leanúint.

A10  2.5 Má tharlaíonn, i ndiaidh nó le linn staid neamhfhoirmiúil an réitigh, go 
maireann an t-ábhar i gcónaí a ba chúis leis an ngearán, agus go mbíonn 
an gearánaí míshásta i gcónaí nó mura bhfuil sé oiriúnach aghaidh a 
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thabhairt ar an ábhar go neamhfhoirmiúil, ba chóir Staid II – Réiteach 
Foirmiúil - a agairt.

A10  3.0  STAID II – RÉITEACH FOIRMIÚIL

A10 3.0 D’fhéadfadh ócáidí a bheith ann nuair nach mbeidh Staid I oiriúnach 
agus go mbeidh gá le cur chuige níos foirmiúla. Sna cúinsí sin, féadfaidh 
Staid II a bheith ina céad staid sa phróiseas gearáin. Braitheann sé ar an 
ngeanánaí cinneadh a dhéanamh maidir le cur chuige níos foirmiúla a 
roghnú.

A10   3.1 Ag an bpointe seo ba chóir don neach léinn nó do ghrúpa neach 
léinn Foirm Ghearáin (Aguisín 1: Foirm SCP) a chomhlánú. Is féidir 
an fhoirm seo a fháil ó Oifig na Scoile nó ó Aontas na Neach Léinn. 
Áit a ndéanann grúpa neach léinn gearán a chur chun cinn go dtí 
Staid II, tá sé riachtanach go mbeadh ainmneacha agus sonraí gach 
gearánaigh cuimsithe san fhoirm ghearáin. Ba chóir an Fhoirm Ghearáin 
chomhlánaithe a chur ar aghaidh go dtí Ceann Aonad Acadúil an neacha 
léinn. Ba chóir go mbeadh an gearán sonrach agus doiciméadaithe go 
cuimsitheach. Ba chóir go sonródh an Fhoirm Ghearáin ainm(neacha) an 
ghearaigh/na ngearánach agus sonraí teagmhála, doiciméadú ábhartha 
ar bith, agus dátaí, láithreacha agus finnéithe de réir mar is iomchuí, agus 
ní mór í a bheith sínithe ag an ngearánach (nó gach gearánach, más 
grúpghearán é). Ba chóir iarrachtaí roimhe sin ar bith chun an cheist a 
réiteach a shonrú freisin.

A10  3.2 Más é Ceann an Aonaid Acadúil an duine a bhfuil gearán curtha ina 
(h)aghaidh, ba chóir an fhoirm ghearáin a chur ar aghaidh chuig 
an gCláraitheoir. Ainmneoidh an Cláraitheoir an bainisteoir iomchuí 
laistigh den Institiúid chun déileáil leis an ngearán, ag teacht leis an Nós 
Imeachta seo.

A10  3.3 Déanfaidh Ceann an Aonaid Acadúil (nó ainmnitheach an Chláraitheora) 
an gearán a admháil laistigh de chúig lá oibre. Is é aidhm na hInstitiúide 
go ndéanfaí cinneadh ar gach gearán faoi Staid II laistigh de 10 lá oibre, ó 
dháta admhála na foirme gearáin.

A10  3.4 Cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil (nó ainmnitheach an Chláraitheora) 
in iúl don té arb é/í an duine a bhfuil gearán déanta ina (h)aghaidh nó 
atá freagrach as an ábhar/ócáid a bhfuil gearán déanta ina aghaidh 
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(an freagróir) agus cuirfidh cóip ar fáil den ghearán don duine sin agus 
míneoidh sé/sí conas mar a oibríonn an Nós Imeachta.

A10  3.5  Is é a dhéanfaidh Ceann an Aonaid Acadúil (nó ainmnitheach an 
Chláraitheora):

    (a) Bualadh leis an ngearánach/na gearánaigh chun an gearán a phlé 
agus torthaí féideartha a iniúchadh, ar a n-áirítear idirghabháil más 
iomchuí sin. 
(b) Bualadh leis an bhfreagróir chun an gearán a phlé, freagra a lorg 
agus, más féidir, réiteach a lorg, ar a n-áirítear idirghabháil a mholadh 
más iomchuí sin agus/nó

  (c) Dul i mbun idirghabhála, más iomchuí sin. I mórán cásanna ní bheidh 
gá le hidirghabháil.

   Ba chóir a bheith mar fhócas ná toradh comhaontaithe a bhaint  
amach más féidir. Déanfaidh Ceann an Aonaid Acadúil taifead scríofa 
den chruinniú.

A10  3.6 D’fhéadfadh Ceann an Aonaid Acadúil/ainmnitheach an Cláraitheora 
cuireadh a thabhairt don ghearánach/do na gearánaigh agus don 
fhreagróir dul i mbun próisis idirghabhála faoi rún, agus gan dochar, 
mar mhalairt ar iniúchadh agus, má chomhaontaíonn an dá pháirtí 
le hidirghabháil, oibriú Staid II a chur ar fionraí le linn thréimhse na 
hidirghabhála. Má theipeann ar idirghabháil ar bith dá leithéid leanfar 
le próiseas Staid II. Ba chóir idirghabháil a chur i gcrích laistigh de 
thréimhse ama dhá sheachtain. D’fhéadfaí fad a chur leis an tréimhse 
ama trí chomhaontú frithpháirteach. 

A10  3.7 Mura dtarlaíonn idirghabháil nó má theipeann uirthi, tionólfaidh Ceann 
an Aonaid Acadúil cruinniú leis an bhfreagróir, agus d’fhéadfadh sé/
sí bualadh le finnéithe ábhartha ar bith. Déanfaidh Ceann an Aonaid 
Acadúil (nó ainmnitheach an Chláraitheora) taifead scríofa den chruinniú 
nó de na cruinnithe. Cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil (nó ainmnitheach 
an Chláraitheora) in iúl don ghearánach nó do na gearánaigh agus 
don fhreagróir a c(h)inneadh ar an ngearán agus na cúiseanna leis 
an gcinneadh. Áit a gcuimsíonn an cinneadh gníomhaíocht nó moltaí 
ina dhiaidh sin, cuirfidh Ceann an Aonaid Acadúil (nó ainmnitheach 
an Chláraitheora) é sin in iúl don duine/do na daoine iomchuí nó don 
choiste, inmheánach nó seachtrach, don Aonad gan rómhoill.
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A10  3.8  Freastal ar Chruinnithe

   Maidir le 3.5 agus 3.7:

   (a) Féadfaidh comhghleacaí nó ball foirne nó ionadaí neacha léinn   
daoine a thionlacan agus labhairt ar a son.

   (b) I gcás gearán ó ghrúpa ranga, beidh an cruinniú le 2-3 ionadaí   
den ghrupa.

A10 3.9  Gearáin a bhaineann le feidhmíocht

   Áit a mbíonn ceisteanna a bhaineann le feidhmíocht léachtóirí i gceist 
le gearán, cuirfear gach ceist faoi bhráid na Roinne Acmhainní Daonna 
agus déanfar í a bhreithniú faoi nósanna imeachta na mball foirne atá 
ann cheana féin chun gearáin a dhéanamh. 

A10  4.0  STAID III – ATHBHREITHNIÚ FEIDHMEANNACH

   Féadfaidh ceachtar páirtí (an gearánach nó an freagróir, má bhíonn siad 
míshásta le toradh Staid II) scríobh chuig an gCláraitheoir, agus cur síos a 
dhéanamh ar a míshástacht.

 4.0  Iarrfar ar Cheann an Aonaid Acadúil (nó ainmnitheach an Chláraitheora) 
an gearán, an fhianaise a cuireadh san áireamh i Staid II, agus tuairisc 
Cheann an Aonaid Acadúil (nó ainmnitheach an Chláraitheora) a chur faoi 
bhráid an Chláraitheora.

       4.1  Cuirfidh an Cláraitheoir an gearán agus an fhaisnéis atá in éineacht leis 
ar aghaidh chuig beirt bhall den Bhord Feidhmeannach (arna ainmniú 
ag an gCláraitheoir) chun go ndéanfaidh siad é a bhreithniú. Déanfaidh 
ainmnithigh an Chláraitheora scrúdú ar an ábhar agus d’fhéadfaidís breis 
faisnéise a lorg ón ngearánach/ó na gearánaigh chun cúrsaí a shoiléiriú 
maidir leis an ngearán. D’fhéadfaidís cinneadh a dhéanamh, más dóigh 
leo údar a bheith san fhianaise, seasamh (nó gan seasamh) leis an 
ngearán gan dul níos faide leis an bpróiseas gearáin.

 4.2 Mar mhalairt d’fhéadfadh ainmnithigh an Chláraitheora agallamh 
ar leithligh a chur ar an neacha léinn agus ar an bhfreagróir agus ar 
fhinnéithe iomchuí ar bith.
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 4.3 Comhaontóidh ainmnithigh an Chláraitheora taifead scríofa ar na cruinnithe seo.

 4.4  Beidh mar chuspóir ag an Institiúid an staid seo den nós gearáin a chur i gcrích 
laistigh de 5 lá oibre. Cuirfear na páirtithe don ghearán ar an eolas má táthar ag 
súil le moill.

 4.5 Cuirfidh an Cláraitheoir an cinneadh/na moltaí in iúl i scríbhinn don dá pháirtí a 
bhfuil bainte amach ag an staid seo den nós imeachta agus na cúiseanna atá 
leis, mar aon le gníomhaíocht atá beartaithe ina dhiaidh sin.

 4.6  Cuirfidh an Cláraitheoir an duine/na daoine nó coiste iomchuí ar an eolas gan 
rómhoill maidir leis na hathruithe atá molta nó ag teastáil mar thoradh ar an 
ngearán.

A10  5.0  STAID IV – ACOMHARC

  5.1 Is féidir le ceachtar páirtí toradh Staid III a acomharc laistigh de 5 lá oibre tar 
éis an cinneadh a fháil. Ní mór don pháirtí ábhartha a dhearbhú i scríbhinn gur 
mian leo acomharc a dhéanamh don Rúnaí, an Bord Rialaithe.

 5.2 Ansin cuirfidh an Institiúid Coiste Acomhairc an Bhord Rialaithe ar bun a bheidh 
ag déileáil leis an acomharc sin.

 5.3  Gheobhaidh Coiste Acomhairc an Bhord Rialaithe an doiciméadú atá ginte go 
dtí sin maidir leis an ngearán agus déanfaidh breithniú air.

 5.4  Déanfaidh Coiste Acomhairc an Bhord Rialaithe breithniú ar an mbealach inar 
déileáladh leis an ngearán ag staid ar bith roimhe sin den nós imeachta agus/
nó athbhreithniú ar a hiomchuí is a bhí an toradh ar an staid roimhe sin den nós 
imeachta. Ach ní riarfar an éisteacht mar mhalairt ar aon chuid de na nósanna 
imeachta araíonachta a bhaineann le baill foirne.

 5.5  Cuirfidh an Rúnaí, an Bord Rialaithe cinneadh Choiste Acomhairc an Bhord 
Rialaithe in iúl i scríbhinn don dá pháirtí agus na cúiseanna leis an gcinneadh.

 5.6  Má chinneann an Coiste Gearán go mba chóir gníomhaíochtaí áirithe a 
dhéanamh mar thoradh ar an ngearán nó acomharc, ainmneoidh an tUachtarán 
duine chun monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí dá leithéid.



InstItIúId teIcneolaíochta na GaIllImhe-maIGh eo76

 5.7  Áit nach n-aontaíonn ceachtar den dá pháirtí leis an gcinneadh a 
dhéantar ag 5.4 thuas, ansin faoi fhorálacha Acht na nInstitiúidí 
Teicneolaíochta 2006, Alt 21 (E(3), déanfaidh Bord Rialaithe na 
hInstitiúide soláthar do bhreithniú na saincheisteanna sa díospóid ag 
duine neamhspleách, nó Ombudsman, de réir mar is iomchuí.
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Foirm Ghearáin Neacha Léinn (FGNL)
Ba chóir do neacha léinn a bhfuil Foirm Ghearáin Neacha Léinn á comhlánú aige/
aici leas a bhaint as an Nós Imeachta do Neach Léinn chun Gearán a Dhéanamh 
(www.gmit.ie/academic). Níor chóir go gcomhlánódh an fhoirm seo ach neacha 
léinn ar mian leo gearán a dhéanamh níos faide ná Staid I den Nós Imeachta do 
Neach Léinn chun Gearán a Dhéanamh de chuid na hInstitiúide.

SONRAÍ AN NEACHA LÉINN

Ainm:     Uimhir an Neacha Léinn:

Aonad Acadúil/Roinn:

Clár:

Bliain:

SONRAÍ TEAGMHÁLA AN NEACHA LÉINN

Seoladh:

Rphost:

Fón:

Ba chóir don ghearán a bheith sonrach agus doiciméadaithe go maith agus dátaí, 
láithreacha agus finnéithe a bheith cuimsithe de réir mar is iomchuí. Sula dtugtar 
tuairisc ar an ngearán, cuir in iúl le tic (√ ) thíos catagóir an ghearáin ón liosta a 
thugtar thíos:

Acadúil
Riarachán
Saoráidí
Leabharlann

Eile
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LEAG AMACH ÉIRIM AN GHEARÁIN (bAIN ÚSÁID AS AN OIREAD  
LEATHANACH AGuS IS MIAN LEAT)
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LEAG AMACH LE DO THOIL NA HIARRACHTAÍ A RINNEADH CHuN AN 
CHEIST A RÉITEACH



InstItIúId teIcneolaíochta na GaIllImhe-maIGh eo80

CÉN RÉITEACH AR AN NGEARÁN AR MHAITH LEAT?  
CÉN TORADH ATÁ uAIT?

Sínithe:         Dáta:
 

 ba chóir an Fhoirm Ghearáin chomhlánaithe a chur ar ais chuig  
 Ceann d’Aonaid Acadúil.  
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AGUISÍN 11
Ní mór d’institiúidí Ardoideachais fógra a thabhairt dá gcuid neach 
léinn maidir le bailiúchán Sonraí neach léinn ag an ÚAO.

Éilíonn Prionsabal 1 den Acht um Chosaint Sonraí 1998 go gcuirfear 
sonraí ar fáil, nó ar fáil go héasca, do dhaoine ar leo a mbaineann na 
sonraí ionas nach ndéantar iad a mhealladh ná a chur ar mhíthreoir 
maidir leis na cuspóirí lena bhfuil a gcuid sonraí le próiseáil. D’fhonn an 
prionsabal seo a shásamh, cuireann an tÚAO téacs ar fáil lena úsáid ag 
IíAO. 

Féadfar an fógra um bailiúchán sonraí a sholáthar do neacha léinn in aon 
cheann de na réimsí seo a leanas:

•	 An téacs leis an bhfoirm chlárúcháin agus ráiteas Cosanta Sonraí an 
ÚAO féin a chur ar fáil

•	 An téacs a chuimsiú ar a láithreán gréasáin le faisnéis Chosanta 
Sonraí an ÚAO féin

•	 An téacs a chuimsiú i lámhleabhar neacha léinn nó i bhfoinse 
tagartha eile do neacha léinn.

  AN FÓGRA MAIDIR LE BAILIÚCHÁN SONRAÍ  
  NEACH LÉINN AG AN ÚAO

Seolann GMIT cuid den fhaisnéis atá againn fút ar aghaidh go dtí an 
tÚdarás um Ard-Oideachas (ÚAO). Cuimsíonn an fhaisnéis seo do 
thaifead neacha léinn ÚAO, ach ní bhíonn do shonraí teagmhála (ainm, 
seoladh nó uimhir ghutháin) ann.

Naoi mí tar éis duit céim a bhaint amach, déanfaimid teagmháil leat 
agus iarrfaimid ort ceistneoir an ÚAO ‘Suirbhé ar Chéad Cheann Scríbe 
Céimithe’/’First Destination of Graduates Survey’. Ní thabharfaimid do 
shonraí teagmhála don ÚAO.
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Baintear trí mhórúsáid as taifead neacha léinn an ÚAO:

1. Feidhmeanna Reachtúla

 Úsáideann na heagraíochtaí atá liostaithe thíos, nó gníomhairí atá 
ag feidhmiú ar a son, taifead an ÚAO chun a gcuid feidhmeanna 
poiblí a bhaineann le hoideachas i bPoblacht na hÉireann a chur i 
ngníomh.

•	 An Roinn Oideachais agus Scileanna

•	 An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta

•	 An Roinn Coimirce Sóisialaí

 Cuirfidh an tÚAO do thaifead neacha léinn ar fáil do Bhord 
Oideachais & Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath (SUSI), gníomhaire 
de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Cuimseoidh an 
taifead sin sonraí maidir le clárúchán ar bith san ardoideachas i 
bPoblacht na hÉireann. Cuirtear taifead an ÚAO ar fáil do SUSI ar 
mhaithe le sonraí a chuirtear ar fáil mar chuid d’iarratais ar dheontas 
a fhíorú, chun a chinntiú go bhfuil neach léinn rollaithe nó cláraithe 
de réir rialacha institiúide faofa, chun cabhrú i bpróiseas iarratais ar 
dheontais agus incháilitheacht iarratasóra do thacaíocht deontais 
faoi na ceangaltais dul chun cinn san oideachas don Scéim Deontais 
Neacha Léinn agus an Acht um Thacaíocht Neacha Léinn 2011 a 
dhéanamh amach.

 Féadfaidh an Phríomh-Oifig Staidrimh taifead an ÚAO a úsáid 
freisin d’fhonn a gcuid feidhmeanna reachtúla a chur i ngníomh 
chun leibhéil daonra a thomhas agus monatóireacht a dhéanamh ar 
chaiteachas poiblí.

 Ní bhainfear aon úsáid eile as do thaifead ÚAO ar bhealach ar bith a 
chuireann isteach ort go pearsanta.

 
2. Foilseacháin ÚAO

 Baineann an tÚAO leas as an taifead neacha léinn ÚAO chun 
sonraí dí-ainmnithe comhbhailithe a chur le chéile i bhfoilseacháin 
bhliantúla staidrimh. Cuimsíonn siad sin roinnt foilseachán Staidrimh 
Náisiúnta agus seirbhísí faisnéise bainistíochta ar líne.
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3. Taighde, comhionannas deise, iriseoireacht, feidhmeanna eile a   
bhaineann le leas dleathach/poiblí

 Cuirfidh an tÚAO sonraí dí-ainmnithe comhbhailithe ar fáil do thríú 
páirtithe ar mhaithe leis na cuspóirí seo a leanas:

•	 Monatóireacht ar chomhionannas deiseanna – d’fhéadfadh taifead 
neacha léinn an ÚAO sonraí a chuimsiú ar ghrúpa eitneach agus ar 
mhíchumas. Ní úsáidtear na sonraí seo ach amháin san áit a bhfuil 
gá leo chun comhionannas deise a chur chun cinn nó a choinneáil 
nó an chaoi a gcaitear idir daoine de bhunaí eitneacha difriúla, nó 
riochtaí fisiciúla nó meabhracha.

•	 Taighde - d’fhéadfadh a bheith i gceist leis taighde acadúil, taighde 
tráchtála nó taighde staidrimh ar an oideachas áit a mbaineann 
buntáiste leis do leas an phobail.

•	 Iriseoireacht - áit a mbeadh an foilseachán ábhartha ag teacht leis 
an leas poiblí.

 Cuireann an tÚAO sonraí dí-ainmnithe comhbhailithe ar fáil ar mhaithe 
leis na cuspóirí thuas do na cineálacha úsáideora seo a leanas:

•	 Comhlachtaí áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a bhfuil leas acu san 
ardoideachas

•	 Comhlachtaí na hearnála ardoideachais

•	 Institiúidí ardoideachais

•	 Taighdeoirí acadúla agus neacha léinn

•	 Eagraíochtaí tráchtála (e.g. gnólachtaí earcaíochta, fostóirí céimithe)

•	 Ceardchumainn

•	 Eagraíochtaí neamhrialtasacha agus carthanais

•	 Iriseoirí

 Ní féidir daoine aonair a aithint ó na sonraí dí-ainmnithe comhbhailithe seo.

Do Chearta

Faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998, tá cearta rochtana agat ar na sonraí 
a choinníonn an tÚAO fút. Ní féidir leis an duine aonair an fhaisnéis 
seo a fháil ach amháin trí theacht go pearsanta go dtí an tÚAO le CA 
fótagrafach. 
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AGUISÍN 12 
POLASAÍ MAIDIR LE FOCLÓIRÍ A ÚSÁID LE LINN 
SCRÚDUITHE CEANN CÚRSA

•	 Ní cheadaítear do neacha léinn foclóirí a thabhairt isteach in ionaid 
scrudaithe lena n-úsáid le linn scrúduithe. Ar an gcaoi chéanna ní 
cheadaítear do neacha léinn foclóirí leictreonacha/feistí aistriúcháin 
a thabhairt isteach in ionaid scrúdaithe GMIT.

•	 Cuirfear foclóirí Béarla ar fáil do neacha léinn laistigh d’ionaid 
scrúdaithe GMIT, mura gcuirtear in iúl ar bhileog chlúdaigh an 
scrúdpháipéir nár chóir go mbeadh rochtain ag neacha léinn ar 
fhoclóirí dá leithéid.

•	 Cuirfear foclóirí, seachas foclóirí Béarla, ar fáil do neacha léinn a 
bhfuil scrúdú ar mhodúl teanga á dhéanamh acu áit a bhfuil sé 
sonraithe go soiléir ar bhileog chlúdaigh an scrúdpháipéir.

•	 Ba chóir do neacha léinn foclóir Béarla a iarraidh, má gá, ar an 
bhfeitheoir/mhaor ag an ionad scrúdaithe.

•	 Má úsáideann neach léinn foclóir Béarla ní mór é a thabhairt ar ais i 
dteannta an fhreagarleabhair scrúdaithe ar chríochnú an scrúdú dó/di.

•	 Ní cheadaítear do neacha léinn a úsáideann foclóirí Béarla in ionaid 
scrúdaithe iad a mharcáil ar bhealach ar bith.

•	 Nuair a thugtar foclóir Béárla do neach léinn lena úsáid le linn 
scrúdaithe, leagfar lipéad a chuireann in iúl gur úsáideadh é ar 
fhreagarleabhar an neacha léinn ionas go mbeidh a fhios ag 
scrúdaitheoirí gur úsáideadh foclóir.
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