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Rialacháin do Chomhaltacht Iardhochtúireachta OÉ sa
Ghaeilge / Léann Ceilteach 2016
Cuireann Ollscoil na hÉireann fáilte roimh iarratais ar Chomhaltacht Iardhochtúireachta OÉ sa
Ghaeilge / Léann Ceilteach, atá á tairiscint do chomórtas in 2016.

Cuid 1:
1.

Rialacháin Ghinearálta
Bronnfar an Chomhaltacht ar bhonn comórtais choitianta ar oscailt do chéimithe OÉ sa Ghaeilge (lena n-áirítear
An Nua-Ghaeilge / An tSean-Ghaeilge / An Mheán-Ghaeilge), Léann Ceilteach agus Léann Éireannach.

2.

Luach na Comhaltachta: €80,000
Is é luach na Comhaltachta €80,000, i.e. €40,000 in aghaidh na bliana, a íocfar i ngálaí míosúla (faoi réir ag
asbhaint cánach agus asbhaintí reachtúla gaolmhara ag an óstinstitiúid OÉ) thar tréimhse dhá bhliain.

3.

Cuspóirí
Tá an Chomhaltacht ceaptha le spreagadh agus tacaíocht a thabhairt d’iarrthóir iardhochtúireachta ar
shárchaighdeán acadúil a dtaighde scolártha a chur chun cinn ina réimse roghnaithe i gcomh-ollscoil nó i gcoláiste
aitheanta de chuid OÉ. Beifear ag súil gurb é toradh an taighde ná go gcuirfear go mór leis an eolas atá ar fáil
cheana agus gur fiú é a fhoilsiú.

4.

5.

Incháilitheacht
4.1

Céimithe ar stádas dochtúra (a bronnadh tráth nach luaithe ná 1 Eanáir 2011), a bhfuil céim ar bith de
chuid Ollscoil na hÉireann acu, agus a bhfuil dochtúireachtaí acu i réimse ar bith de chuid na Gaeilge / an
Léinn Cheiltigh.

4.2

Níl baill foirne lánaimseartha i gcomh-ollscoileanna OÉ, i mballinstitiúidí OÉ eile ná in institiúidí
ardoideachais eile i dteideal cur isteach ar an gComhaltacht seo.

Gnás Iarratais
Tá foirmeacha iarratais ar fáil le híoslódáil ó www.nui.ie/awards agus ba chóir iad a chur isteach in éineacht leis na
cáipéisí seo a leanas:
5.1

Togra Taighde: Ní mór d’iarrthóirí ráiteas mionsonraithe a chur isteach (2000 focal ar a mhéad) maidir
leis an taighde a bhfuil sé i gceist acu a dhéanamh le linn na Comhaltachta. Ba chóir go dtabharfadh an
Togra Taighde sonraí faoi:
(i)

an topaic atá beartaithe don taighde;

(ii) an nádúr, an scóip agus an mhodheolaíocht atá beartaithe don taighde;
(iii) ábharthacht agus tábhacht an staidéir;
(iv) réamh-léirbhreithniú litríochta;
(v) an áit ina ndéanfar an taighde agus na cúiseanna leis an ionad sin a roghnú;
(vi) taighdeoirí eile atá páirteach sa taighde, más cuí;
(vii) forbairtí a d’fhéadfaí a dhéanamh ar an staidéar sa todhchaí.
5.2

Litir tacaíochta don iarratas: Ní mór litir tacaíochta ó Cheann na Roinne/Scoile ábhartha a chur isteach
freisin, a léiríonn tacaíocht don iarratas agus a dheimhníonn go gcuirfear na hacmhainní atá de dhíth ar fáil
má éiríonn leis an iarratas.

5.3

Curriculum Vitae: lena n-áirítear gnóthachtálacha acadúla agus gnóthachtálacha ábhartha eile go dtí seo.

5.4

Más cuí, ba chóir d’iarrthóirí eolas a thabhairt maidir le deontais taighde roimhe seo agus foilseacháin
scolártha.
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6.

7.

5.5

Tras-scríbhínní Acadúla Deimhnithe: le cur isteach maidir le gach céim agus dioplóma a bronnadh.

5.6

Tuairiscí ó bheirt Mholtóirí Acadúla: tá foirm thuairisce shainiúil OÉ (atá ar fáil ag www.nui.ie/awards)
le líonadh ag an moltóir (na moltóirí) agus (i) le seoladh ar ais chuig an iarrthóir i gclúdach litreach séalaithe
nó (ii) le cur ar ais go díreach le r-phost chuig awards@nui.ie. Tá sé de fhreagracht ar an iarrthóir a chinntiú
go gcuirfear na teistiméireachtaí faoi bhráid OÉ lena n-iarratas faoin spriocdháta.

Próiseas Roghnaithe
6.1

Is iad Cláraitheoir OÉ agus baill foirne OÉ ainmnithe a dhéanfaidh an comórtas don Chomhaltacht a riar.

6.2

Cruthófar gearrliosta agus tabharfar cuireadh d’iarrthóirí ar an ngearrliosta freastal ar agallamh.

6.3

Déanfaidh beirt speisialtóirí ábhair neamhspleácha measúnú ar an togra taighde atá ag gach iarrthóir.
Cuirfear tuairiscí na speisialtóirí ábhair ar fáil do Chláraitheoir OÉ agus beidh siad mar threoir ar an
gcinneadh maidir le hiarrthóirí a chur ar an ngearrliosta d’agallamh.

6.4

Cuirfear iarrthóirí atá ar an ngearrliosta faoi agallamh ag Painéal Roghnúcháin a cheapfar ag OÉ.

6.5

Ar an bPainéal Roghnúcháin beidh Cinn na Scoileanna/Coláistí ábhartha sa Ghaeilge/Léann Ceilteach, nó a
n-ionadaithe, ó gach ceann de na comh-ollscoileanna, agus beidh speisialtóir neamhspleách mar
chathaoirleach air. Féadfaidh OÉ cuireadh a thabhairt do shaineolaí (saineolaithe) breise suí ar an bPainéal,
más gá.

6.6

Cuirfear an t-iarratas iomlán agus tuairiscí na speisialtóirí ábhair maidir le gach iarrthóir ar an ngearrliosta ar
fáil don Phainéal Roghnúcháin roimh na hagallaimh.

6.7

I ndiaidh na n-agallamh, cuirfidh an Painéal Roghnúcháin a moltaí i gcrích do Chláraitheoir OÉ maidir le
bronnadh na Comhaltachta. Cuirfidh Cláraitheoir OÉ in iúl i scríbhinn don iarrthóir rathúil (iarrthóirí
rathúla) cinneadh an tSeanaid maidir le bronnadh na Comhaltachta.

6.8

Is ag an Seanad a bheidh an cinneadh deiridh maidir le bronnadh na Comhaltachta.

Cáipéisí le Cur Isteach (féach an seicliosta ar leathanach tosaigh na foirme iarratais)
7.1

Ní mór iarratais agus cáipéisí a bhaineann leo a sheoladh isteach (cóipeanna crua) chuig: An Cláraitheoir,
Ollscoil na hÉireann, 49 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, D02 V583. Ba chóir go léireofaí ar an
gclúdach an gradam OÉ a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith, i.e. Comhaltacht Iardhochtúireachta sa
Ghaeilge / Léann Ceilteach.

7.2

Ní mór freisin cóip leictreonach (formáid pdf) den iarratas ina bhfuil na cáipéisí sa liosta seo thíos san ord
sin amháin a chur le r-phost chuig: awards@nui.ie

7.3

•

Foirm Iarratais

•

Togra Taighde

•

CV (lena n-áirítear liosta d’fhoilseacháin)

Is í an Aoine, 6 Bealtaine 2016 an dáta deiridh ar a nglacfar le hiarratais.

Cuid 2:

Téarmaí agus Coinníollacha na Comhaltachta

8.

Sealbhaíocht agus Coinníollacha na Fostaíochta
Féadfaidh an sealbhóir a rogha a dhéanamh gabháil leis an gComhaltacht in aon cheann de chomh-ollscoileanna nó
coláistí aitheanta OÉ, faoi réir aontú an tSeanaid agus na hinstitiúide lena mbaineann. Beidh an Chomhaltacht
insealbhaithe trí chonradh ar chuspóir seasta idir an comhalta agus an institiúid OÉ ina bhfuil an comhalta
bunaithe. Beidh an comhalta faoi réir ag na téarmaí agus coinníollacha mar atá leagtha amach sa chonradh ar
chuspóir seasta. Ina theannta sin, beidh ar an gcomhalta agus ar a gCeann Roinne tuairiscí a sholáthar do Sheanad
OÉ gach sé mhí maidir le dul chun cinn, d’fhonn cloí leis na coinníollacha íocaíochta a ghabhann leis an
gComhaltacht.
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8.1

Uaireanta Oibre
Is Comhaltacht lánaimseartha í an Chomhaltacht, agus is é an t-am oibre an t-am a bhfuil gá réasúnta leis
chun dualgais an phoist a chomhlíonadh, faoi réir théarmaí an chonartha ar chuspóir seasta, agus gnásanna
atá inghlactha go sóisialta á gcur san áireamh. Níl an sealbhóir i dteideal aon ceapachán ar bith eile a bheith
acu nó obair ar bith a dhéanamh a d’fhéadfadh, i dtuairim an tSeanaid, srianadh nó cur isteach ar an
gcomhlíonadh cuí ar théarmaí na Comhaltachta.

8.2

Íocaíochtaí na Comhaltachta
(i) Tá íocaíochtaí Comhaltachta Iardhochtúireachta faoi réir asbhaint Cánach, Pinsin agus asbhaintí
reachtúla ábhartha uile ag an bhfoinse, faoi réir théarmaí an chonartha ar chuspóir seasta.
(ii) Déantar íocaíochtaí faoi réir théarmaí an chonartha ar chuspóir seasta leis an óstinstitiúid OÉ. Beidh
mionsonraí sainiúla lena n-áirítear dáta agus modh na híocaíochta mar a luafar sa chonradh ar chuspóir
seasta leis an óstinstitiúid OÉ.

8.3

Scor na Comhaltachta agus cead achomhairc
Más rud é go gcinneann an Seanad nach bhfuil coinníollacha na Comhaltachta á gcomhlíonadh go sásúil,
coinneoidh sé an ceart chuige féin, ar mholadh ón óstinstitiúid OÉ, an Chomhaltacht a scor. I gcásanna dá
leithéid, beidh cead ag sealbhóir na Comhaltachta achomharc a dhéanamh le Cláraitheoir OÉ a chuirfidh an
t-achomharc faoi bhráid pháirtí neamhspleách.

9.

10.

Dualgais
9.1

Beidh ar shealbhóir na Comhaltachta píosa substaintiúil taighde a chur i gcrích agus na torthaí a fhoilsiú i
bhfoirm leabhair, nó mar alt in irisí measúnaithe, agus admháil ann ar an tacaíocht a fuarthas ó OÉ. Ní mór
don chomhalta tiomantas a thabhairt go nglacfaidh sé/sí páirt in ócáid a eagróidh OÉ d’fhonn torthaí taighde
na Comhaltachta a chur in iúl agus a scaipeadh.

9.2

Ina theannta sin, beidh ar an sealbhóir seimineár a thionól sa Roinn/Scoil lena cannófar é/í agus/nó laistigh
den chóras OÉ, agus ar bhonn ócáideach, páirt a ghlacadh sna cláir atá ar fáil sa Roinn/Scoil, faoi réir na
gcoinníollacha a leagtar amach anseo thíos.

Aitheantas as Tacaíocht OÉ
Ní mór don chomhalta aitheantas a thabhairt as tacaíocht OÉ a fháil sa phoiblíocht uile a bhainfidh leis an taighde
a dhéanfar. Féadfaidh an phoiblíocht na nithe seo a leanas a áireamh ach ní liosta iata é seo: léachtaí poiblí, sínithe
r-phoist, cinn litreach, comharthaí oifige, comhdhálacha, foilseacháin, monagraif, láithris sna meáin agus ábhair i
gcló agus ar líne.

11.

Freagracht Cheann na Roinne / Scoile
Beidh sealbhóir na Comhaltachta freagrach do Cheann na Roinne/Scoile san institiúid OÉ lena cannófar iad, agus
ina dhiaidh sin do Sheanad OÉ. Beidh ar an sealbhóir tuairisc a thabhairt maidir le dul chun cinn a saothar chuig
ceann na Roinne/Scoile, nó údarás ainmnithe eile san institiúid lena mbaineann siad. Beidh sé de dhualgas ar
Cheann na Roinne/Scoile an Seanad a chur ar an eolas maidir leis an dul chun cinn san obair.

12.

Tacaíocht ón Institiúid
Aithneoidh an Roinn/Scoil sealbhóir na Comhaltachta mar thaighdeoir neamhspleách a gcuirfear na hacmhainní
agus na gnáth-áiseanna céanna ar fáil dó/dí agus a chuirtear ar fáil do bhaill na foirne acadúla sa Roinn/Scoil sin.
Agus iarratas á dhéanamh ar an gComhaltacht, ní mór d’iarrthóirí a lua má tá áiseanna sonracha ar leith de dhíth ar
a gcuid taighde.
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