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Ollscoil Mhá
Nuad #1 in
Éirinn i dtaobh
neamhionnas
a laghdú

FÁILTE AN UACHTARÁIN
PRESIDENT’S WELCOME
Tá an-áthas orm mar Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad go
bhfuil sé ar intinn agat staidéar a dhéanamh linn.

As President of Maynooth University I’m delighted that
you are considering studying with us.

Cuireann Ollscoil Mhá Nuad oideachas den scoth ar fáil i réimse

Maynooth University offers an outstanding education in a wide range

mór ábhar agus, rud atá níos tábhachtaí, déanaimid cúram den

of subjects, and even more importantly, we care about teaching and

mhúinteoireacht agus díot féin mar mhac léinn aonair. Tá an mhúinteoireacht

we care about you, the individual student. Research and teaching are

agus an taighde ar chomhthábhacht, dar linn agus sin é an fáth go mbeidh an

equally important to us, and therefore you will have the opportunity to

deis agat foghlaim ó thaighdeoirí agus ó scoláirí a bhfuil cáil dhomhanda

learn from internationally-renowned researchers and scholars who are

orthu. Tá siad tiomanta don mhúinteoireacht agus do mhic léinn.

also deeply committed to teaching and to students.

Is deis ar leith é oideachas ollscoile chun dul i mbun foghlama, an

A university education is an extraordinary opportunity to learn, to refine

smaointeoireacht a bheachtú, scileanna a shealbhú agus tú féin a

your thinking, to acquire skills, and to develop as a person; it provides

fhorbairt mar dhuine. Is san ollscoil a gheofar an t-eolas agus na

the knowledge and skills for work, the foundation for your career and the

scileanna do phoist ar leith, agus bonn chun do ghairm féin agus an

basis for a fulfilling future.

cineál saoil atá uait a thógáil air.

OLLSCOIL MHÁ NUAD #1 IN ÉIRINN I dTAOBH NEAMHIONANNAS
A LAGHDÚ RANGNAÍODH OLLSCOIL MHÁ NUAD MAR PHRÍOMHOLLSCOIL NA hÉIREANN AGUS I MEASC AN 5% DE NA
hOLLSCOILEANNA IS FEARR AR SCÁLA DOMHANDA (UIMHIR 32
AS 669 INSTITIÚID) AS A TAIGHDE MAIDIR LE NEAMHIONANNAS
SÓISIALTA, POLASAITHE MAIDIR LE LEITHCHEAL, AGUS NA
GEALLTAINAIS ATÁ DÉANTA AICI FOIREANN AGUS MIC LÉINN FAOI
GHANNIONADAÍOCHT A EARCÚ.
Dar le The University Impact Rankings 2021 go bhfuil OMN i measc
an 201-300 ollscoil is fearr ar domhan. Léiríonn sé seo tionchar
na hollscoile bunaithe ar a rath maidir le Spriocanna Inbhuanaithe
Forbartha (Sustainable Development Goals - SDG) de chuid na
Náisiún Aontaithe a bhaint amach. Ghlac os cionn 1,000 institiúid ó
98 tír páirt sa scéim sin.

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

We want you to get the most from your university education. We want

Is é ár mian go mbainfidh tú an méid tairbhe is féidir as do chuid

you to learn the latest thinking in your chosen subject or subjects, but

oideachais ollscoile. Teastaíonn uainn go ngnóthóidh tú céim leis an eolas

we also work hard to help you to develop the intellectual skills to think

agus leis na scileanna is déanaí i do rogha ábha(i)r. Tá sé den tábhacht,

critically, analyse complex issues, make good decisions, communicate

áfach, go bhforbróidh tú na scileanna intleachtúla chun ceisteanna casta

your ideas clearly, and work well with others. Knowledge is always

a anailísiú, cinntí maithe a dhéanamh, do chuid tuairimí a chur i láthair go

changing, but these skills will last a lifetime.

soiléir agus obair éifeachtach a dhéanamh le daoine eile. Bíonn an t-eolas
ag athrú i gcónaí, ach mairfidh na scileanna seo go deireadh do shaoil.

We want you to have the opportunity to broaden your interests and
abilities, and so we provide the opportunity to take some modules

Is é ár mian go mbeidh an deis agat d’ábhair suime agus do chumais a

outside of your core subjects, to study abroad, or to gain practical work

mhéadú agus mar sin, cuirimid an deis ar fail duit staidéar a dhéanamh

experience.

ar roinnt modúl nach mbaineann le do chroí-ábhair, staidéar a dhéanamh
thar lear, nó taithí phraiticiúil oibre a fháil.
I ndeireadh na dála, tá sé ríthábhachtach go bhfoghlaimeoidh tú i suíomh
spreagúil ollscoile, in atmaisféar cairdiúil croíúil, áit ar féidir leat cairdeas
a dhéanamh agus bheith ar do shuaimhneas.
Cuirfidh an t-oideachas a bhfaighidh tú i Má Nuad ar do chumas
saineolas a chur ar do rogha ábhar agus do chuid scileanna, gastacht
intleachta agus aigne leathan a fhorbairt, chomh maith leis an gcumas
obair éifeachtach a dhéanamh le daoine eile, rud a rachaidh chun do
leasa sna tréimhsí eile den saol pearsanta agus oibre atá romhat.

Finally and very importantly, you become part of a learning community,
where you study in a stimulating university setting, with a warm friendly
atmosphere, where you can make new friends and feel at home.
A Maynooth education allows you to develop the knowledge, skills,
intellectual agility, broad mind and ability to work with others that will
help you to succeed in work and in life.
We revised our undergraduate curriculum in recent years, which for
2022 entrants means more flexibility in customising your degree to
your needs. The curriculum is built on the same subjects and excellent
teaching as before, but our revised structure allows you more flexible

Tá athbhreithniú déanta againn ar ár gcuraclam fochéime le blianta beaga

choices about how much of each subject you study, the option to take

anuas, rud a chiallaíonn go bhfuil tuilleadh solúbthachta ar fáil d’iontrálaithe

electives in addition to your chosen subjects, and the option to take

2022 chun a gcéim féin a shaincheapadh. Is iad na hábhair chéanna

additional first year modules to further develop your academic thinking

agus an sártheagasc céanna a bheidh i gceist, ach leis an struchtúr

and working skills.

athcheartaithe beidh roghanna níos solúbtha agat faoin méid de gach
ábhar is mian leat a roghnú, cúrsaí roghnacha le cois d’ábhair roghnaithe,
agus modúil bhreise is féidir a dhéanamh sa chéad bhliain chun do chuid
scileanna smaointeoireachta agus oibre acadúla a fhorbairt.
Leis an struchtúr solúbtha seo beidh roghanna níos leithne agat, mar

This flexible structure will allow you greater choices, and will allow you
more opportunities to match your learning with your needs and interests.
We hope you will join us in 2022 because of the outstanding education
we offer, and the exciting opportunities offered by our unique curriculum.

aon le deiseanna breise chun do chuid foghlama a chur in oiriúint do
riachtanais agus d’ábhair spéise do shaoil féin.
Tá súil againn go roghnóidh tú teacht anseo i 2022 le leas a bhaint as
an sár-oideachas a chuirimid ar fáil, agus as na deiseanna spreagúla a
ghabhann leis an gcuraclam uathúil seo againne.
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Beidh ceapachán an Ollaimh
Leoninen i bhfeidhm ón gcéad lá
de mhí Dheireadh Fómhair 2021
ar aghaidh.

Professor Eeva Leinonen
President, Maynooth University
Professor Leinonen’s appointment
is effective from 1 October 2021.
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BREATHNAIGH AR ÁR GCÉIMEANNA
Ó THAOBH SPÉISE DE
ÁR NDÁ CHÉIM LEATHAN-BHUNAITHE ATÁ AGAINN:
BAITSILÉIR EALAÍON MH101 & BAITSILÉIR EOLAÍOCHTA MH201
CÉIM BHAITSILÉARA EALAÍON IN OLLSCOIL MHÁ NUAD (MH101)

CÉIM BHAITSILÉARA EALAÍON IN OLLSCOIL MHÁ NUAD (MH101)

Ábhair Bhaitsiléara Ealaíon

Staidéar Síceolaíochta

Cuntasaíocht
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 7
agus ar Chuid 9

Antraipeolaíocht

Socheolaíocht

Gnó (Idirnáisiúnta)

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 7

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3

Spáinnis

Gnó (Bainistíocht)

Staitistic

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3

Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Eolaíochta - breathnaigh ar Chuid 2
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe: MH207 Baitsiléir
Eolaíochta san Eolaíocht Sonraí agus MH402 Baitsiléir Eolaíochta san
Airgeadas Cainníochtúil

Gnó (Margaíocht)
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3
Staidéar Síneach
Ríomheolaíocht

CÉIM BHAITSILÉARA EOLAÍOCHTA IN OLLSCOIL MHÁ NUAD (MH201 BSC)

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 4
Ar fáil chomh maith ar an mBaitsiléir Eolaíochta - breathnaigh ar Chuid 2

Ábhair Bhaitsiléara Eolaíochta

Coireolaíocht

Bitheolaíocht

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 8

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 9

Eacnamaíocht

Ceimic

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3
Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Ealaíon san Fhealsúnacht, sa
Pholaitíocht agus san Eacnamaíocht

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 9

Béarla
Airgeadas
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3

Eolaíocht Sonraí

Tíreolaíocht

Eolaíocht Innealtóireachta

Gearmáinis
Sibhialtacht na Gréige agus na Róimhe
Stair
Forbairt Idirnáisiúnta
Dlí
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 8
Fisic Mhatamaiticiúil
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3
agus ar Chuid 9
Staidéar Matamaiticiúil
Matamaitic (Glan)
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 2
agus ar Chuid 9
Léann na Meán agus an Chultúir
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 7
Léann Ceilteach na Meánaoise
Ceol
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 3

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 6
Fisic Thurgnamhach

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 4
Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Ealaíon san Fhealsúnacht, sa
Pholaitíocht agus san Eacnamaíocht
Polaitíocht
Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Ealaíon san Fhealsúnacht, sa
Pholaitíocht agus san Eacnamaíocht
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MH404 MKT

BBS/BBA Margaíocht
Gnó (Idirnáisiúnta) agus Gnó (Bainistíocht) agus Gnó
(Margaíocht) ar fáil chomh maith mar ábhair sa Bhaitsiléir
Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

MH404 BGC/ BBS/BBA Gnó agus Cultúir Dhomhanda (NUA)
IGC/MGC
Gnó (Idirnáisiúnta) agus Gnó (Bainistíocht) agus Gnó
(Margaríocht) ar fáil chomh maith mar ábhair sa Bhaitsiléir
Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1
MH407

BBS/BBA Gnó agus Cuntasaíocht

MH409

BBA Gnó agus Teangacha (NUA)

MH411

BBS/BBA Fiontraíocht

MH415

BSc Eacnamaíocht

MH502 LWA

BCL (Dlí agus Cuntasaíocht)
Gnó (Idirnáisiúnta) agus Gnó (Bainistíocht) agus Gnó
(Margaíocht) ar fáil chomh maith mar ábhair sa Bhaitsiléir
Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

MH502 LWA

BSc Ilmheáin, Forbairt Soghluaiste agus Gréasán
(trí Ealaíona)
BSc Ríomheolaíocht agus Innealtóireacht Bogearraí
(tríd an Eolaíocht)
Ríomheolaíocht ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Ealaíon
- breathnaigh ar Chuid 1 agus sa Bhaitsiléir Eolaíochta breathnaigh ar Chuid 2

CÉIMEANNA SPEISIALAITHE SAN OIDEACHAS

*Is comhchéim í seo curtha ar fáil ag Coláiste Phádraig, Má Nuad
(SPCM) agus Ollscoil Mhá Nuad. Is féidir tuilleadh eolais faoin gcéim
seo a fháil ó SPCM. Breathnaigh ar www.maynoothcollege.ie le
haghaidh tuilleadh eolais.

CÉIMEANNA SPEISIALAITHE SA DLÍ
MH501

LLB (Dlí)

MH502 LWA

LWA BCL (Dlí agus Cuntasaíocht)

MH502 LWB

LWB BCL (Dlí agus Gnó)

MH502 LWC

LWC BCL (Dlí agus Coireolaíocht)

MH502 LWD

LWD BCL (Dlí agus na hEalaíona)
Cuntasaíocht, Gnó (Idirnáisiúnta), Gnó (Bainistíocht), Gnó
(Margaíocht), Coireolaíocht agus Dlí ar fáil chomh maith
mar ábhair sa Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

Céimeanna Speisialaithe san EOLAÍOCHT

MH002

B Ed Baitsiléir Oideachais – Múinteoireacht
Bhunscoile Froebel (Iarratasóirí Gaeltachta)

MH203

BSc Eolaíochtaí Bitheacha agus Tíreolaíochta

MH204

BSc Fisic le Réaltfhisic

MH003

BA Luath-Óige – Teagasc agus Foghlaim
(lán-aimseartha)

MH206

BSc Fisic Theoiriciúil agus Matamaitic

MH004

BA Luath-Óige - Teagasc agus Foghlaim
(Solúbtha) (NUA)

MH207

BSc Eolaíocht Sonraí

MH208

BSc Eolaíochtaí Bitheacha agus Bithleighis

MH209

BSc Síceolaíocht (tríd an Eolaíocht)

MH212 SED

BSc Eolaíocht (le hOideachas)

Airgeadas agus Eacnamaíocht ar fáil chomh maith sa
Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

MH212 MCS

BSc Matamaitic agus Ríomheolaíocht (le hOideachas)

MH212 MED

BSc Matamaitic (le hOideachas)

Céimeanna Speisialaithe san INNEALTÓIREACHT LEICTREONACH
MH304

BE Baitsiléir san Innealtóireacht Leictreonach
Eolaíocht Innealtóireachta ar fáil chomh maith sa
Bhaitsiléir Eolaíochta - breathnaigh ar Chuid 2

BBS/BBA Gnó agus Bainistíocht
BBS/BBA Gnó Idirnáisiúnta

BSc Dearadh Táirgí

BSc Biteicneolaíocht

BA Airgeadas Idirnáisiúnta agus Eacnamaíocht

MH404 INB

BSocSc Obair Phobail agus Ógra (lánaimseartha)

MH305

MH202

MH401 IFE

MH404 BMA

MH116

B Ed Baitsiléir Oideachais – Múinteoireacht
Bhunscoile Froebel

FIN BA Airgeadas

Cuntasaíocht agus Airgeadas ar fáil chomh maith sa
Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

Léann na Meán agus an Chultúir ar fáil chomh maith sa
Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

MH001

MH401 FIN

BA Cuntasaíocht agus Airgeadas

BA Staidéar ar na Meáin

BA Diagacht agus na hEalaíona*

BSc Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil

MH403

BSocSc Baitsiléir san Eolaíocht Shóisialta

MH109

BA Staidéar Áitiúil (páirtaimseartha, aibí amháin)

MH603

BSc Airgeadas Cainníochtúil

MH107

MU001

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 9
Matamaitic (Glan) agus Staidéar Matamaiticiúil ar fáil sa Bhaitsiléir Ealaíon
- breathnaigh ar Chuid 1

MH402

Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Ealaíon – breathnaigh
ar Chuid 9
Staidéar Siceolaíochta ar fáil sa Bhaitsiléir Ealaíon breathnaigh ar Chuid 1

MH803 BLS

BSc Ilmheáin, Forbairt Soghluaiste agus Gréasán
(tríd an Eolaíocht)

Céimeanna Speisialaithe sa GHNÓ, san EACNAMAÍOCHT, san
AIRGEADAS agus sa CHUNTASAÍOCHT

BA Síceolaíocht

BA Staidéar Pobail (páirtaimseartha, aibí amháin)

MH602 MWS

Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1
Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe: MH207 Baitsiléir
Eolaíochta san Eolaíocht Sonraí agus MH402 Baitsiléir Eolaíochta san
Airgeadas Cainníochtúil

MH106

Gnó (Idirnáisiúnta) agus Gnó (Bainistíocht), Gnó
(Margaíocht) agus Dlí ar fáil chomh maith mar ábhair sa
Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

Matamaitic

Statistic

Ceol agus Teicneolaíocht an Cheoil ar fáil chomh maith
sa Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

BSocSc Obair Phobail agus Ógra (páirtaimseartha)

MH601 MWA

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 9

BMus Baitsiléir Ceoil

MH803 BCS

BSc Ríomheolaíocht agus Innealtóireacht Bogearraí
(trí Ealaíona)

Fisic Mhatamaiticiúil

MH103

MH802

MH601 CSA

MH602 CSS

Céimeanna Speisialaithe sna DAONNACHTAÍ AGUS EOLAÍOCHTAÍ
SÓISIALTA

BCL (Dlí agus Gnó)

Céimeanna Speisialaithe sa RÍOMHEOLAÍOCHT

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 9

Teicneolaíocht an Cheoil
Fealsúnacht

Céimeanna Speisialaithe sa GHNÓ, san EACNAMAÍOCHT, san
AIRGEADAS agus sa CHUNTASAÍOCHT

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe - breathnaigh ar Chuid 4
Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Ealaíon - breathnaigh ar Chuid 1

Gaeilge | Nua-Ghaeilge
Ar fáil chomh maith sa Bhaitsiléir Eolaíochta sna hEolaíochtaí
Bitheolaíocha agus Tíreolaíocha – breathnaigh ar Chuid 9

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi na roghanna céime ar leibhéal 8,
breathnaigh ar Lámhleabhar Fochéime Ollscoil Mhá Nuad 2022

Ríomheolaíocht

Ar fáil chomh maith sna céimeanna speisialaithe: MH207 Baitsiléir
Eolaíochta san Eolaíocht Sonraí agus MH402 Baitsiléir Eolaíochta san
Airgeadas Cainníochtúil

Fraincis

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

MH306

BESc Róbataic agus Gléasanna Cliste

Síceolaíocht ar fáil chomh maith mar chéim speisialaithe
sa Bhaitsiléir Ealaíon MH106 - breathnaigh ar Chuid 7
Staidéar Síceolaíochta ar fáil sa Bhaitsiléir Ealaíon breathnaigh ar Chuid 1
MH210

BSc Ceimic Chógaisíochta agus Bhithleighis

MH212 SED

BSc Eolaíocht (le hOideachas)

MH212 MCS

BSc Matamaitic agus Ríomheolaíocht (le hOideachas)

MH212 MED

BSc Matamaitic (le hOideachas)
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DO CHUID OIDEACHAIS
IN OLLSCOIL MHÁ NUAD
De bhrí go maireann tú san 21ú haois,
agus saol na haoise sin ag athrú de shíor,
is eol dúinn go gcaithfimid a bheith ag
feabhsú an Oideachais in Ollscoil Mhá
Nuad ar bhonn leanúnach chun freastal
níos fearr fós a dhéanamh ar na riachtanais
atá ag ár mic léinn. Tugann ár gcuraclam
leasaithe, a tugadh isteach i mí Mheán
Fómhair 2016, roinnt mhaith deiseanna
duit do chlár céime a chur in oiriúint duit
féin go pearsanta le linn do chuid ama linn;
tá rogha ábhar atá níos forleithne ná riamh
cheana curtha ar fáil againn. Ina measc sin
tá ábhar atá tiomnaithe don chéad bhliain
ar a dtugtar Scileanna Criticiúla, conairí
cláir atá solúbtha, an deis chun staidéar a
dhéanamh ar Thopaic Thoghthach chomh
maith le deiseanna chun Foghlaim Ó Thaithí
le cur go mór le do chéim.
www.maynoothuniversity.ie/
maynootheducation

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

STRUCHTÚR SOLÚBTHA NA CÉIME

Ag tús na dara bliana, beidh sé de rogha ag formhór na mac léinn leas a
bhaint as an struchtúr de chonairí solúbtha atá san Ollscoil. Ceadaíonn
na conairí solúbtha sin do mhic léinn an bealach a ndéanfaidh siad
staidéar ar na hábhair a roghnaigh siad a roghnú don chuid eile dá
gcéim. Cruthaíonn na conairí éagsúla solúbthacht shuntasach laistigh
de do chlár staidéir. Beidh réimse roghanna ar fáil den chuid is mó, cé
nach mbeidh na roghanna go léir ar fáil do gach ábhar agus do gach
céim. Déanann mic léinn staidéar ar 60 creidiúint gach bliain ag an
Ollscoil, ceadóidh an chonair a roghnaíonn tú duit an 60 creidiúint sin a
roinnt idir an t‑abhar/na hábhair ar mian leat staidéar a dhéanamh air/
orthu don chuid eile de do chéim.

Obair
Foirne

CÚRSAÍ i SCILEANNA CRITICIÚLA SA
CHÉAD BHLIAIN

Bítear ag súil ag an tríú leibhéal go bhforbróidh na mic léinn scileanna
a chuirfidh ar a gcumas ní hamháin rath a bheith orthu agus iad ag
déanamh a mbealaigh trí eispéireas na hollscoile ach chomh maith leis
sin go gcabhródh na scileanna sin leo i ngnéithe eile den saol.
Déantar na cúrsaí i Scileanna Criticiúla atá againn agus a bhfuil 15
chreidiúint ag gabháil leo a dhearadh sa chaoi go bhforbrófar na
scileanna sin go luath in eispéireas ollscoile ár mac léinn. Deartar
na cúrsaí roghnacha sin chun cabhrú le mic léinn na chéad bhliana,
scileanna éagsúla atá fíor‑riachtanach agus a chabhróidh leo agus iad
ag leanúint dá gcuid staidéir, a fhoghlaim, a bhrath, a chleachtadh agus
a fhorbairt.
Bí ag súil le ranganna beaga agus le foghlaim ghníomhach. Is mian
linn féinmhuinín na mac léinn a mhéadú trí thimpeallacht foghlama a
sholáthar a thacaíonn leo ach a bhfuil dúshlán acadúil ag baint léi ag an
am céanna.

Óráidíocht
Phoiblí

ÁR gCONAIRÍ SOLÚBTHA:
Scileanna
Taighde

Fianaise
a mheas

DHÁ MHÓRÁBHAR:
Staidéar cothrom a dhéanamh ar dhá ábhar go dtí leibhéal na céime
ÁBHAR 1: 30 CREIDIÚINT

Scileanna
Criticiúla
Áitimh
a anailísiú

Scríbhneoireacht
Ghairmiúil

MODÚIL SHAMPLACHA I SCILEANNA CRITICIÚLA
> Iniúchadh ar Chumhacht na Teanga
> An domhandú, Domhain ag Imeascadh
> Scileanna Criticiúla Uilíocha (ranganna iomadúla)
> Smaointeoireacht Chruthaitheach
> Scileanna Criticiúla Digiteacha
> Ag iniúchadh an Chultúir
> Anailís Shóisialta ar an Saol Laethúil
> Scileanna Criticiúla don Eolaíocht Shóisialta
> Smaointe Iontacha a d’Athraigh an Saol
Chun tuilleadh sonraí a fháil
www.maynoothuniversity.ie/critical-skills

Tugann Topaicí Toghchacha rogha do mhic léinn a ndearcadh a leathnú
trí staidéar a dhéanamh i ndisciplíní éagsúla agus ar an gcaoi sin
foghlaim le smaoineamh ar bhealaí difriúla agus meas a léiriú ar thuairimí
éagsúla. Is eol dúinn go mbíonn fostóirí ag lorg céimithe a fhéachann ar
an domhan ar bhealaí éagsúla agus a fhaigheann réitigh chruthaitheacha
ar fhadhbanna dúshlánacha. Cuirfidh na mic léinn atá ag déanamh
Topaicí Toghchacha aithne ar na réimsí ilghnéitheacha taighde atá ar siúl
in Ollscoil Mhá Nuad agus ar an bhfoireann léachtóireachta den scoth ar
fud na hOllscoile. Seachas sin ar fad, d'fhéadfadh sé go roghnófá Topaic
Thoghchach a dhéanamh de bhrí go bhfuil an‑spéis agat sa topaic.

TOPAICÍ toghthacha SAMPLACHA
> An Chuntasaíocht sa tSochaí
> Sínis / Gearmáinis / do thosaitheoirí
> Teicneolaíochtaí Cruthaitheacha and Fréamhshamhaltú Digiteach
> Rannpháirtíocht sa tSochaí Shibhialta

Dianstaidéar a dhéanamh ar ábhar amháin go dtí leibhéal na céime
agus ag an am céanna níos lú den dara hábhar a dhéanamh.
ÁBHAR 2: 20 CREIDIÚINT

> Idir Mhaith agus Olc
> Staidéir Scannán agus Scannánaíochta
> Athrú Domhanda Comhshaoil
> Leabhair den Scoth

AON MHÓRÁBHAR AMHÁIN:

> Réamhléiriú ar an bhFealsúnacht, ar Theoiric na hAigne (AI), agus ar
Smaointeoireacht Loighciúil

Dianstaidéar a dhéanamh ar ábhar amháin go dtí leibhéal na céime

> Tuiscintí a bhaineann le Bochtaineacht agus le Forbairt
> Cumarsáid san Eolaíocht: An Eolaíocht agus an Domhan Mór

ÁBHAR 1: 60 CREIDIÚINT
Féach ar leathanaigh na gcéimeanna i Lámhleabhar na bhFochéimithe
2021 i gcomhair sonraí faoi na roghanna chun dul ar aghaidh atá ar fáil
sa chlár is rogha leat.

TREOIR MAIDIR LE ROGHANNA CLÁR AGUS NA ROGHANNA ATÁ AR
FÁIL FAOIN OIDEACHAS IN OLLSCOIL MHA NUAD:
Tá Oifig an Chomhairleora Cláir ar fáil chun cabhrú le fochéimithe,
lena n‑airitear mic léinn atá ag teacht isteach sa chéad bhliain, chun
cinntí a bhaineann le cláir a dhéanamh sa chás nach mbeifeá cinnte
fúthu le linn do chuid ama ag Ollscoil Mhá Nuad. Feidhmíonn Oifig an
Chomhairleora Cláir mar threoir do mhic léinn agus tú ag déanamh do
bhealaigh trí na roghanna clár.
Cuirfidh an Comhairleoir Clár comhairle ar fáil le linn an tseisiúin
tionscnaimh faoi na roghanna clár a iarrfar ort a dhéanamh le linn
do thurais acadúil ag Ollscoil Mhá Nuad. Is féidir le mic léinn atá ag
leanúint ar aghaidh leas a bhaint as an tseirbhís freisin mura bhfuil
tú cinnte faoi do chuid roghanna clár, mar shampla, má tá aon
cheisteanna agat faoi chonairí solúbtha, nó cé acu ar chóir nó nár chóir
duit cúrsa Roghnach a dhéanamh.
www.maynoothuniversity.ie/programme-advisory-office
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Is cúis mhór áthais dúinn Topaicí Toghchacha a thairiscint dár mic léinn
sa dara bliain mar chuid den Oideachas in Ollscoil Mhá Nuad. Bealach
iontach is ea Topaic Thoghchach chun cur le do chéim mar go gcuireann
sé ar do chumas scileanna agus eolas nua a fhorbairt a dhéanfaidh
comhlánú ar an gclár atá roghnaithe agat. Cuireann Topaicí Toghchacha
ar do chumas do chuid oideachais ollscoile a leathnú mar go dtugann
siad an deis duit staidéar a dhéanamh ar réimse taobh amuigh den chlár
céime atá roghnaithe agat. Is fiú 10 gcreidiúint Topaic Thoghchach agus
dá réir sin is ionann í agus 1/6 de do chuid staidéir sa dara bliain.

> Ag leanúint den Fhraincis / Spáinnis / Gearmáinis / Gaeilge / Sínis

MÓRÁBHAR LE MIONÁBHAR:

ÁBHAR 1: 40 CREIDIÚINT
Féach ar leathanaigh na gcéimeanna i Lámhleabhar na bhFochéimithe
2022 i gcomhair sonraí faoin bhfáil atá ar na cúrsaí i Scileanna Criticiúla
a bhfuil 15 chreidiúint ag gabháil leo sna céimeanna is rogha leat.

ÁBHAR 2: 30 CREIDIÚINT

Topaicí Toghchacha sa Dara Bliain

> Nuáil Seirbhíse
I ngach cás, beidh an rogha maidir le Topaic Thoghthacha a dhéanamh
ag brath ar chomhoiriúnacht an tráthchláir agus na riachtanais a
bhaineann leis na príomhábhair atá á ndéanamh agat; i gcás roinnt mac
léinn d’fhéadfadh sé nach mbeadh Topaic Thoghchach comhoiriúnach
don chlár atá á leanúint acu. Féach Lámhleabhar na bhFochéimithe
2022 chun sonraí a fháil maidir le Topaicí Thoghthacha a bheith ar fáil sa
dara bliain de na cláir atá againn.

FOGHLAIM Ó THAITHÍ
Bíonn an deis ar fáil do mhic léinn Ollscoil Mhá Nuad taithí níos forleithne
a fháil óna gclár céime le réimse feabhsaithe de thaithí foghlama a bhfuil
tionchar ollmhór acu agus a chruthaíonn nascanna idir ábhar ranga agus
taithí ón bhfíorshaol. Tugtar deiseanna do mhic léinn sa taighde fochéime,
san fhorbairt ghairmiúil, sa cheannaireacht mac léinn, sa staidéar thar sáile
agus san fhoghlaim sheirbhíse. Mar thoradh ar na deiseanna seo, bíonn
mic léinn Mhá Nuad cumasaithe chun na scileanna agus na hinniúlachtaí
ábhartha a theastaíonn uathu a fhorbairt don obair, don saol agus don
tsaorántacht. Le haghaidh tuilleadh eolais is féidir logáil ar
Chun tuilleadh sonraí a fháil
www.maynoothuniversity.ie/experiential-learning
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AN GHAEILGE
SAN OLLSCOIL

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

Oifig na Gaeilge
 oifig.nagaeilge@mu.ie

Seomra na Gaeilge, Foirgneamh NA nEALAÍON

Tacaíonn Oifig na Gaeilge le húsáid na Gaeilge i measc fhoireann agus

Scéim Chónaithe

mhic léinn na hOllscoile. Má tá spéis agat sa Ghaeilge, bí linn agus

Cuirtear seomraí in árasáin ar an gcampas thuaidh ar fáil dóibh siúd

tapaigh na deiseanna atá ar fáil anseo! Lean Oifig na Gaeilge ar na

a bhfuil spéis acu an Ghaeilge a úsáid agus a chur chun cinn ar an

meáin shóisialta le teacht ar an nuacht agus ar na hócáidí is déanaí:

gcampas. Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le

Spás sóisialta do chainteoirí Gaeilge.

@OnaGaeilgeMU

oifig.nagaeilge@mu.ie

@OnaGaeilgeMU

Ranganna Gaeilge (ILASP)

@OnaGaeilgeMU

Cuirtear ranganna Gaeilge, ag leibhéil éagsúla, ar fáil do mhic léinn

Oifigeach na Gaeilge, Aontas na Mac Léinn (AML)
Cuireann Oiﬁgeach Gaeilge AML an Ghaeilge chun cinn i measc mhic
léinn na hOllscoile gaeilge@nuimsu.com

An Cumann Gaelach
Spreagann Cuallacht Cholm Cille úsáid na Gaeilge ar an gcampas
trí imeachtaí agus trí fheachtais éagsúla. Lean an Chuallacht ar na
meáin shóisialta:

(mic léinn idirnáisiúnta san áireamh). Bíonn an deis ag rannpháirtithe
scrúdú Gaeilge TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) a dhéanamh agus
cáilíocht phroifisiúnta a fháil, rud a chuireann le deiseanna fostaíochta
san earnáil phoiblí, in earnáil an oideachais agus eile. Tuilleadh eolais
ó teanga@mu.ie

Coiste na Gaeilge
Oibríonn an coiste ar mhaithe le cur chun cinn na Gaeilge in obair
laethúil na hOllscoile.
coistenagaeilge@mu.ie

@CuallachtMaNuad
@Cuallacht
Cuallachtnag

Tá pobal bríomhar Gaeilge anseo in Ollscoil Mhá Nuad.
Cuirimid ócáidí ar siúl ar an gcampas go rialta do chainteoirí Gaeilge agus do dhaoine a
bhfuil spéis acu sa teanga. Bíonn an-tóir ag mic léinn agus ag baill foirne ar ár ranganna
Gaeilge. Tá Cuallacht Cholm Cille, Cumann Gaelach na hOllscoile, ar cheann de na
cumainn is mó agus is rathúla ar an gcampas.
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Aontas Mac Léinn
Mhá Nuad

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

Tá muid anseo le hionadaíocht a dhéanamh ort agus chun
eispearas mealltacht agus spraíúil a thabhairt duit.

Bí i dTeagmháil le MSU
Tá Ionad Eolais Aontas na Mac Léinn lonnaithe i bhFoirgneamh na
n-Ealaíon ar an gcampas. Is féidir bualadh isteach aon am taobh
istigh d’uaireanta oibre le do chuid ceisteanna. Chomh maith leis sin,
is féidir cruinniú a chur in eagar chun labhairt le ceannairí mac léinn
agus baill foirne. Tá an tUachtarán, an Leas-Uachtarán Oideachais, an
Leas-Uachtarán Leasa agus Comhionannais agus Leas-Uachtarán na
gClubanna agus na gCumann ar fáil anseo. Is féidir teacht orainn ar
líne! Tabhair cuairt ar www.msu.ie nó cuardaigh @maynoothsu ar na
suíomhanna meán sóisialta is ansa leat féin.

Faoi Chlubanna agus Faoi Chumainn na hOllscoile
Is iad Clubanna agus Cumainn Ollscoil Mhá Nuad an phríomhchúis
le beocht agus le beatha an champais agus tugann siad deis iontach
do mhic léinn bheith go hiomlán rannpháirteach i saol na hollscoile. Tá
breis agus 100 club agus cumann san ollscoil agus, mar gheall air sin,
táimid láidir den tuairim go bhfuil áit fhoirfe ann do chuile dhuine, cibé
rud a thaitníonn leat! Sa chaoi go dtugann clubanna agus cumainn an
deis duit scileanna seanbhunaithe a fhorbairt, triail a bhaint as rud éigin
iomlán nua agus cairde nua a dhéanamh, is é ceann de na rudaí is fearr
a d’fhéadfá a dhéanamh ná páirt a ghlacadh iontu. Is eochairdháta gach
bliain é Lá Aonaigh na gClubanna agus na gCumann toisc go mbíonn
an deis agat bualadh le muintir na gClubanna agus na gCumann agus
ballríocht a fháil duit féin. Breathnaíonn roinnt mhaith mac léinn siar ar na
laethanta a chaitheadar sna Clubanna agus sna Cumainn mar cheann de
na buaicphointí dóibh – is beag nach bhfuil teorainn leis na deiseanna a
thugtar duit maidir le cairdeas, forbairt shóisialta agus forás pearsanta!

Liosta de Chlubanna agus de Chumainn Reatha

FAOI AONTAS MAC LÉINN MHÁ NUAD (MSU)
Is ball uathoibríoch d’Aontas Mac Léinn Mhá Nuad
(MSU) é gach mac léinn atá cláraithe ag Ollscoil
Mhá Nuad. Mar bhall, ba cheart go mbeifeá ag súil
le hard-chaighdeán de sheirbhís, de thacaíocht, de
threorú agus de theagmháil chun feabhas a chur ar
do thréimhse mar mhac léinn anseo. Táimid anseo ar
mhaithe leat agus ar do shon agus chun go mbeadh
do thréimhse mar mhac léinn chomh gníomhach agus
spraíúil agus a d’fheadfadh sí a bheith.
Is leatsa Aontas na Mac Léinn agus tá sé á rith ag na
mic léinn do na mic léinn. Ár bpríomhchuspóirÍ ná go
mbeadh réimse imeachtaí iontach agus éagsúil, feachtais
shiamsúla agus fhaisnéiseacha agus seirbhísí a bhfuil na
mic léinn lárnach iontu curtha ar fáil duit; is ábhar mórtais
é d’Aontas Mac Léinn Mhá Nuad go gcuireann sé go
hollmhór le saol na mac léinn i Má Nuad.

I MEASC AR SEIRBHISI MAR AONTAS NA MAC LEINN TA:

> Eolas Phiarthacaíochta agus Ionad Cabhrach

AIESEC NUA

Boghdóireacht

Aikido

Bosco NUA

Ailse

Buscáil

Airsoft

Camógaíocht

> Cárta Taistil do Mhic Léinn/Leap

An Campas Glas

> Priontáil, ceangal agus lannú

An Cumann ar Son na
Beatha

> Earraí Mhá Nuad, húdaithe, T-léinte agus
roinnt mhaith eile

An Cumann ar Son
Rogha

Cearta na
n-Ainmhithe

An Cumann Common
Grounds

Ceimic

> Beár agus Ionad, lonnaithe i bhFoirgneamh
Aontas na Mac Léinn; bia ar fáil an lá ar fad
agus siamsaíocht gach oíche
> Siopa Áise Londis, lonnaithe in Áras John
Hume; praghasanna do mhic léinn, le mic
léinn fostaithe ann.

An Cumann Afracach

An Cumann Empower
An Cumann
Ioslamach

Cártaí
Cearáite Kenpo
Cearáite Shotokan

Ceol
Ceol Traidisiúnta

Cumann na
gCéimithe NUA
Cumann Naomh Cáit
NUA
Cumann Naomh
Uinseann de Pól
Damhsa
Deukuma
Disney
DJ
Dlí
Dlí na hEorpa (ELSA)
Dornálaíocht
Drámaíocht

Ceoldrámaíocht

Eachaíocht

An Cumann Liteartha
agus Díospóireachta

Cicdhornálaíocht

Ealaíona, Ceardaíocht
agus Dearadh

An Cumann Mórtais

Cluichí

An Cumann Síneach

Cuallacht na Gaeilge

An Ghluaiseacht
Chuspóra NUA

Cisphéil

Cultúr na Seapáine

Eitpheil
Ficheall
Finomics
FLAC

An tAontas
Críostaíochta

Cumann Astro 2
Cumann Iosrael

Antraipeolaíocht

Friosbaí Deiridh

Cumann Mac Léinn

Froebel

Cumann na Croise
Deirge

Gaisce – Gradaim an
Uachtaráin NUA

Badmantan
Bitheolaíocht

Fraincís

Galf
Game of Thrones
Gnó
Haca
Hogwarts
IESN
Innealtóireacht
Íoga
Iománaíocht
Judo
Láidreacht agus
Aclaíocht
Léann Ceilteach
Leictreonach
Léigiúin Mhuire
Liathróid Láimhe
Liathróid Láimhe
CLG
Lúthchleasaíocht
Mars FM
Matamaitic
Meabhairshláinte
Ministreacht an
Champais BLW
MUCK (Canú agus
Cadhc Ollscoil Mhá
Nuad)

Na Meáin
Chumarsáide

Rothaíocht na
Gaillimhe

Ógra an
Chomhaontais Pobal
Seachas Brabús

Ruaigirí

Ógra an Pháirtí
Shóisialaigh

Sacar na mBan

Ógra Fhine Gael
Ógra Fianna Fáil

Rugbaí
Sacar na bhFear
Saotharlann an
Dearaidh

Ógra Shinn Féin

Scríbhneoireacht
Chruthaitheach

Oideachas

Siceolaíocht

Oilimpeach
Ollscoil Johto

Sléibhteoireacht
agus Bollánóireacht
NUA

Omega

Snúcar

Órga Pháirtí an Lucht
Oibre

Socit

Peil Astrálach

Spóirt Sneachta

Peil Mheiriceánach

Stair

Peil na bhFear CLG

Surfáil

Peil na mBan CLG

Tae

Pionsóireacht

TaekwonDO

Polaitíocht agus
Socheolaíocht

Teangacha

Rámhaíocht

Trampailín

Rochtain

Uiscíocht

Sorcas

Tíreolaíocht

*Seans go n-athróidh an liosta
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SCOLÁIREACHTAÍ AGUS TACAÍOCHTAÍ
IN OLLSCOIL MHÁ NUAD

Cuimsíonn na tacaíochtaí acadúla agus
na tacaíochtaí sláinte agus folláine
atá ar fáil duit in Ollscoil Mhá Nuad
an tIonad Tacaíochta Matamaitice, an
tIonad Sláinte, Lárionad na Gaeilge, an
Oifig Rochtana agus an tSeirbhís um
Chomhairle Buiséadaithe.

Tá réimse scoláireachtaí anseo againn ag an ollscoil –
lena n-Áirítear iad seo a leanas:
> Scoláireachtaí Iontrála
> Scoláireachtaí Gnó Eachaí
> Scoláireachtaí do Mhic Léinn faoi Mhíbhuntáiste agus/nó do Mhic
Léinn faoi Mhíchumas
> Scoláireachtaí Ceoil
> Scoláireachtaí Spóirt
Le haghaidh tuilleadh eolais ar ár réimse de scoláireachtaí féach ar
 www.maynoothuniversity.ie/scholarships

AG TAISTEAL GO hOLLSCOIL
MHÁ NUAD

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

30

nóiméad i gcarr
nó ar an traein ó
Bhaile Átha Cliath

40

nóimead ar an
mbus ó Bhaile
Átha Cliath

> Tá thart ar 1,800 spás páirceála ar
champas le spásanna speisialta
curtha ar leataobh do chomhroinnt
carranna.

Cuireann réimse d’oibreoirí busanna
príobháideacha agus poiblí seirbhísí cóiste
laethúla ar fáil chuig an gcampas agus chuig an
mbaile ó áiteanna ar fud na tíre. Is féidir traein a
thógáil ón bpríomhbhaile chomh maith.

> Tá an-thóir ar rothaíocht mar bhealach
chun teacht go dtín Ollscoil.
Breathnaigh ar an Treoirleabhar Iompair chun tuilleadh eolais a fháil
 www.maynoothuniversity.ie/location
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Céim Bhaitsiléara Ealaíon in
Ollscoil Mhá Nuad (MH101)

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

Cód CAO: MH101 | Pointí CAO 2021: 338

Tá na sonraí céime agus modúil go léir ar fáil ar Course Finder www.maynoothuniversity.ie/level8

Má roghnaíonn tú céim BA in Ollscoil Mhá Nuad, beidh réimse leathan
d’ábhair shuimiúla ar fáil duit. Buíochas le dúshlán acadúil na céime, gheobhaidh tú
eolas ábhair áirithe agus scileanna inaistrithe, scileanna sóisialta, anailíse agus bainistíochta
ina measc. Is é an cuspóir atá againn ná céimithe a fhorbairt atá ullmhaithe do ghairm
agus in ann tabhairt faoi fhostaíocht agus faoina thuilleadh staidéir in Éirinn agus i gcéin.

Grúpaí ábhar don Chéim Bhaitsiléara Ealaíon – an Chéad Bhliain
Déantar 32 ábhar a eagrú i ngrúpa tráthchláir. Déantar na hábhair atá i
ngrúpa a sceidealú ag an am céanna. Mar sin, ní féidir leat níos mó ná
ábhar amháin a roghnú as aon ghrúpa faoi leith. Taispeánann an tábla seo
a leanas na grúpaí tráthchláir. Is féidir leat aon mheascán a dhéanamh,
chomh fada agus nach mbíonn na hábhair ag teacht salach ar a chéile sa
tráthchlár agus go bhfuil na híosriachtanais comhlíonta agat.

> Fraincis, Gearmáinis, Nua-Ghaeilge, Spáinnis dóibh siúd nach
bunthosnaitheoirí iad: H4

Nóta
1. Tá na hábhair atá ar fáil mar ‘ábhair dhúbailte’ (30 creidiúint)
marcáilte le . Bíonn am ranga sa bhreis de dhíth sna hábhair sin agus
is iondúil go mbíonn siad sceidealaithe i nGrúpa 6 nó i nGrúpa 7.

5. Agus na hábhair seo a leanas i gceist molaimid do mhic
léinn gur cheart go mbeadh Matamaitic ag leibhéal na
hArdteistiméireachta 04/H7 bainte amach acu: Cuntasaíocht, Gnó
(Idirnáisiúnta), Gnó (Bainistíocht), Gnó (Margaíocht), Eacnamaíocht,
Airgeadas.

Achoirme ar MH101
An Dara Bliain agus an
Bhliain Dheireanach

An Dara Bliain agus an
Bhliain Dheireanach

MH101
Céim Bhaitsiléara
Ealaíon

Ag Leanúint le MH101

Roghanna Aistrithe

>>32 ábhar i sé cinn de ghrúpaí ábhar

Ag brath ar an rogha d’ábhair a rinne

Tá roghanna aistrithe ar fáil tar

>>Roghnaigh 2, 3 nó 4 ábhar (ceann

tú, seans go mbeadh na roghanna

éis na chéad bhliana dóibh siúd

Oideachas – Múinteoireacht

seo ar fáil duit go leibhéal na céime:

a bhfuil spéis acu i gcéimeanna

Bhunscoile/Múinteoireacht

>>Dhá Mhórábhar mar rogha: dhá

speisialaithe sa chuntasaíocht,

Mheánscoile

An Chéad Bhliain

amháin ar a mhéad as gach grúpa)
>>Cinneadh le déanamh tar éis ceithre

seachtaine
>>Scileanna Criticiúla ar fáil le gach

rogha d’abháir
>>Is féidir roghanna a athrú nuair a

thosaíonn an dara seimeastar

(Ag Brath ar Roghanna Ábhair
agus Grádanna ón gCéad Bhliain)

ábhar ar chomhleibhéal
>>Aon Mhórábhar mar rogha: ábhar

gnó, eacnamaíocht, airgeadas,
ríomheolaíocht agus dlí.

Staidéar Iarchéime
Roghanna a Bhfuil Tóir
Orthu i Má Nuad
>>Máistreacht Ghairmiúil san

>>Cúrsaí Máistreachta Tiontaithe

(nuair nach bhfuil staidéar déanta
chuid de do chéad chéim)

>>Mórábhar/Mionábhar: níos mó

>>Roghanna iarchéime sa disciplín ina

d’ábhar amháin ná d’ábhar eile

ndearna tú staidéar ag an leibhéal
fochéime

Ta sonraí faoi na hábhair agus faoi na roghanna forchéimnithe liostaithe sna leathanaigh ábhair MH101 agus ar www.mu.ie/level8

Tá íosriachtanais Ardteistiméireachta sa bhreis ann do na hábhair
Bhaitsiléara Ealaíon:

Maidir leis na hábhair seo, moltar go mbeadh na grádanna seo a leanas
bainte amach ag mic léinn mar íosriachtanas san Ardteistiméireacht:

> Fraincis (duine nach glanthosnaitheoir é/í): H4 Fraincis

> Cuntasaíocht, Gnó (Idirnáisiúnta). Gnó (Bainistíocht), Gnó
(Margaíocht), Eacnamaíocht, Airgeadas: 04/H7 Matamaitic

> Ceol: H5 Ceol
> Matamaitic (Glan): H2 Matamaitic

> Ríomheolaíocht, Fisic Mhatamaiticiúil, Staidéar na Matamaitice,
Teicneolaíocht an Cheoil, Staitistic: 03/H7 Matamaitic

> Gearmáinis (duine nach glanthosnaitheoir é/í): H4 Gearmáinis

Gach ábhar BA eile: réamheolas ar bith ag teastáil.

> Spáinnis (duine nach glanthosnaitheoir é/í): H4 Spáinnis

Déan teagmháil linn
Oifig Iontrálacha Ollscoil Mhá Nuad, Teach na Daonnachta,
An Campas Theas  + 353 1 708 3822
 admissions@mu.ie  www.maynoothuniversity.ie/level8
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3. Is féidir na cúrsaí i Scileanna Criticiúla a dhéanamh in aon
ghrúpa tráthchláir.

> Ceol: H5
> Matamaitic (Glan): H2

> Agus na hábhair seo a leanas i gceist molaimid do mhic
léinn gur cheart go mbeadh Matamaitic ag leibhéal na
hArdteistiméireachta 03/H7 bainte amach acu: Matamaitic,
Ríomheolaíocht, Fisic Mhatamaiticiúil, Staidéar Matamaiticiúil,
Teicneolaíocht an Cheoil agus Staitistic.
6. Má tá Staitistic á déanamh agat sa chéad bhliain ní mór duit Staidéar
Matamaiticiúil nó Matamaitic (Glan) a dhéanamh chomh maith.

Grúpaí Ábhar

agat ar an ábhar áirithe sin mar

amháin agus ábhar ar bith eile

> Nua-Ghaeilge: H4 Gaeilge

2. Bíonn 30 creidiúint de dhíth sa chéad bhliain sa Ghearmáinis,
sa Fhraincis agus sa Spáinnis ina gcás siúd atá ag tosú sa teanga
(marcáilte le ). Ní mór duit an rogha 30 creidiúint sin a ghlacadh má
tá tú ag tosú ar an bhFraincis, ar an nGearmáinis nó ar an Spáinnis
a fhoghlaim. Má tá staidéar déanta agat ar na teangacha sin cheana
féin (suas go dtí leibhéal H4 nó níos airde), glacfaidh tú an rogha lena
ngabhann 15 chreidiúint.

4. Baineann íosriachtanais iontrála leis na hábhair seo a leanas agus ní
mór duit iad sin a shásamh más mian leat an t‑ábhar sin a dhéanamh:

Cuir Ceist
ar Webchat
@MaynoothCAO

Cuir Ceist ar Mhac Léinn

Grúpa 1

Grúpa 2

Grúpa 3

- Tíreolaíocht
- Gearmáinis
- Dlí
- Matamaitic (Glan) (Grúpaí 1+3)
- Fealsúnacht
- Scileanna Criticiúla

- Gnó (Idirnáisiúnta)
- Gnó (Bainistíocht)
- Gnó (Margaíocht)
- Coireolaíocht
- Stair
- Ceol (15 sa bhreis)
- Scileanna Criticiúla

- Béarla
- Forbairt Idirnáisiúnta
- Staidéir Mhatamaitice
- Matamaitic (Glan) (Grúpaí 1+3)
- Scileanna Criticiúla

Grúpa 4

Group 5 Grúpa

Grúpa 6

- Antraipeolaíocht
- Eacnamaíocht
- Airgeadas
- Teicneolaíocht an Cheoil
- Nua-Ghaeilge
- Scileanna Criticiúla

- Ríomheolaíocht
- Ceol
- Socheolaíocht
- Spáinnis
- Scileanna Criticiúla

- Cuntasaíocht
- Staidéar Síneach
- Fraincis
- Sibhialtacht na Gréige & na
Róimhe
- Fisic Mhatamaiticiúil
- Staidéar ar na Meáin agus
Staidéar Cultúrtha
- Léann Ceilteach Meánaoiseach

- Polaitíocht
- Staidéar
Siceolaíochta
- Staitistic
- Gnó (15 sa bhreis)
- Béarla (15 sa bhreis)
- Tíreolaíocht
- Scileanna Criticiúla

Eochair

Grúpa 7 (Ní bhaineann sé seo ach le cásanna ina bhfuil rogha
le 30 creidiúint mar chuid de sna hábhair seo)

Is féidir an t‑abhar seo a dhéanamh mar ábhar dúbailte

- Antraipeolaíocht (15 sa bhreis)
- Staidéar Síneach (15 sa bhreis)
- Ríomheolaíocht (15 sa bhreis)
- Fraincis (15 sa bhreis)
- Gearmáinis (15 sa bhreis)
- Stair (15 sa bhreis)
- Forbairt Idirnáisiúnta (15 sa bhreis)
- Dlí (15 sa bhreis)
- Spáinnis (15 sa bhreis)

Tá 30 creidiúint de dhíth ar thosaitheoirí sa teanga seo
(extra 15) Léiríonn sé seo an grúpa tráthchláir do na 15 chreidiúint sa

bhreis a ghlacfaidh mac léinn má tá an mac léinn ag glacadh 30
creidiúint den ábhar

*

Má roghnaítear an t-ábhar Tíreolaíochta i nGrúpa 6, ní féidir ach
Tíreolaíocht a roghnú i nGrúpa 1 (baineann sé seo le hamchlárú
na n-ábhar sa dara bliain)



Ní mór 30 creidiúint a ghlacadh san ábhar seo
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Céim Bhaitsiléara Eolaíochta
in Ollscoil Mhá Nuad (MH201)
Cód CAO: MH201 | Pointí CAO 2021: 401 (ar leanúint)
Má dhéanann tú staidéar ar an Eolaíocht in Ollscoil Mhá Nuad, beidh tú páirteach i dtraidisiún taighde a théann
siar go dtí na chéad ollúna de chuid Choláiste Ríoga Naomh Pádraig a bunaíodh sa bhliain 1795. Cuimsíonn
Damh na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta in Ollscoil Mhá Nuad anois Roinn na Bitheolaíochta, Roinn
na Ceimice, Roinn na Ríomheolaíochta, Roinn na hInnealtóireachta Leictreonaí, Roinn na Fisice Turgnamhaí,
Roinn na Fisice Matamaiticiúla, Roinn na Matamaitice agus na Staitistice agus Roinn na Síceolaíochta.
I Measc na Suimeanna Taighde atá ag na Ranna Taobh Istigh
de Dhámh na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta tá:
>>Bitheolaíocht: Bithfhaisnéisíocht, Imdhíoneolaíocht,
Míceolaíocht, Géineolaíocht Mhóilíneach agus Biteicneolaíocht
na bPlandaí

>>Ceimic: Ceimic Órgánach, Chogaseolaíoch agus Leigheasach,
Ceimic Bhithfhisiciúil, Ceimic Neamhórgánach

>>Ríomheolaíocht: Fís Ríomhaireachta, Múnlú Cognaíoch
Ríomhaireachta, Taighde Oideachais Ríomhaireachta,
Prionsabail an Ríomhchláraithe, Geoiríomhaireacht

>>Innealtóireacht Leictreonach: Innealtóireacht Bhithleighis,
Cumarsáid Raidió agus gan Sreang, Taighde ar Fhuinneamh an
Aigéin

>>Fisic Thurgnamhach: Optaic Spáis Teiriheirts, Réalteolaíocht

Roghanna i nDiaidh na Céime?
Mar mhac léinn eolaíochta, ríomheolaíochta nó innealtóireachta in
Ollscoil Mhá Nuad, beidh teacht agat ar na taighdeoirí is mó le rá
atá ag obair in institiúidí taighde, lena n‑airitear Institiúid Callan,
Institiúid Hamilton, an Institiúid Imdhíoneolaíochta agus an Lárionad
Náisiúnta Geoiríomhaireachta – a bhfuil baint acu ar fad leis an Dámh
– breathnaigh ar leathanach 24 le haghaidh tuilleadh eolais faoi na
hinstitiúidí taighde.
Forbróidh tú scileanna maithe fadhbréitigh agus anailíseacha le linn
do chéime. Daingneofar an t‑eolas teoiriciúil atá agat le seisiúin
phraiticiúla inár saotharlanna úrscothacha. Forbróidh tú scileanna
a bhaineann le hobair bhuíne ardleibhéil, ceannaireacht agus
uimhearthacht – scileanna a bhfuil luach ard ag baint leo ar fad i
mórán earnálacha sa mhargadh fostaíochta.

Infridhearg i Bhfad Uainn, Cosmeolaíocht, Fisic Mhóilíneach

>>Matamaitic: Ailgéabar agus Uimhirtheoiric, Eolaíocht Sonraí,
Anailís Gheoiméadrach, Oideachas na Matamaitice, Staitistic

>>Siceolaíocht: Athshlánú, Siceolaíocht Mhíchumais agus
Shláinte, Meabhairshláinte, Siceolaíocht Phobail agus
Dhearfach, Néareolaíocht, Iompar agus Cognaíocht, Córais
agus Beartas

>>Fisic Theoiriciúil: Fisic Cháithníní Bhunaidh agus Teoiric Réimse
Chandamach, Corais Dhinimiciúla, Anord Candamach agus
Clasaiceach agus Eolaíocht an Eolais Chandamach
An chaoi a n‑oibrionn an Chéim Bhaitsiléara Eolaíochta:

>>Ceithre ábhar sa chéad bhliain, agus an Mhatamaitic ar cheann
acu. Roghnaíonn mic léinn na trí ábhar eolaíochta eile as na seacht
n‑abhar atá ar fáil.

Tá na tionscail/na hearnálacha seo a leanas ina measc siúd a
fhostaíonn céimithe eolaíochta:
>Imdhíoneolaí
>

>Teagasc
>

>Poitigéir
>

>Fisiceoir
>

>Meitéareolaí
>

>Fisiceoir
>
leis an leighis

>Ríomheolaí
>

>Míoleolaí
>

>Cosmeolaí
>

>Matamaiticeoir
>

>Staitisteoir
>

>Luibheolaí
>

>Speisialtóir
>
San Géiniteach

>Biteicneolaíocht
>

>Comhshaolaí
>

>Proiseáil
>
bia

>Eolaí
>
Sonraí

>Taighde
>
& Forbairt

>Fisiceoir
>
le Réaltfhisic

>>Ní gá aon chinneadh a dhéanamh maidir le roghnú ábhar go ceann
ceithre seachtaine tar éis thús na chéad bhliana. Tugann sé seo deis
duit ábhair éagsúla a bhlaiseadh agus cinneadh eolach a dhéanamh.

>>An dara bliain – lean ar aghaidh le trí cinn de na hábhair a rinne tú sa
chéad bhliain nó déan Scileanna Criticiúla nó Ábhar Toghchach

>>An tríú bliain – lean ar aghaidh le dhá ábhar
>>An ceathrú bliain – lean ar aghaidh le hábhar amháin nó le dhá ábhar

Déan teagmháil linn
Oifig Iontrálacha Ollscoil Mhá Nuad, Teach na Daonnachta,
An Campas Theas

Tá conairí aistrithe ann isteach go dtí céimeanna eile lena n-áirítear
MH202 Biteicneolaíocht, MH208 Eolaíochtaí Bitheacha agus
Bithleighis, MH210 Ceimic Chogaseolaíoch agus Bhithleighis, MH212
Eolaíocht (le hOideachas), Matamaitic agus Ríomheolaíocht (le
hOideachas), Matamaitic (le hOideachas), MH602 Ríomheolaíocht
agus Innealtóireacht Bogearraí agus MH304 Innealtóireacht
Leictreonach. Tá na critéir aistrithe leagtha amach sna míreanna cuí de
na leathanaigh seo a leanas.
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Tá na sonraí céime agus modúil go léir ar fáil ar Course Finder www.maynoothuniversity.ie/level8
Struchtúr an Chúrsa
An Chéad Bhliain

An Dara Bliain

An Tríú Bliain

An Bhliain Dheireanach

An Bhliain Dheireanach

>>An Mhatamaitic
(éigeantach sa chéad bhliain)
>>Agus trí ábhar a roghnú astu
seo a leanas:
>>Bitheolaíocht
>>Ceimic
>>Ríomheolaíocht
>>Eolaíocht Sonraí7
>>Eolaíocht Innealtóireachta6
>>Fisic Thurgnamhach
>>Fisic Mhatamaiticiúil

Ag leanúint ar aghaidh le trí
cinn de na ceithre ábhar a
rinne tú sa chéad bhliain
>>Bitheolaíocht
>>Ceimic
>>Ríomheolaíocht1
>>Eolaíocht Innealtóireachta6
>>Fisic Thurgnamhach
>>Fisic Mhatamaiticiúil
>>Matamaitic
>>Staitistic4
>>Scileanna Criticúla
(10 gcreidiúint roghnacha)
>>Topaicí Toghchacha
(10 gcreidiúint roghnacha)

Ag leanúint ar aghaidh le
dhá cheann de na trí ábhar a
rinne tú sa dara bliain
>>Bitheolaíocht
>>Ceimic3
>>Ríomheolaíocht2
>>Eolaíocht Innealtóireachta6
>>Fisic Thurgnamhach
>>Fisic Mhatamaiticiúil3
>>Matamaitic Fheidhmeach
>>Glanmhatamaitic
>>Staitistic4 5

Dhá Phríomhábhar: ag
leanúint ar aghaidh leis an dá
ábhar a rinne tú sa tríú bliain
>>Bitheolaíocht
>>Ceimic3
>>Ríomheolaíocht2
>>Eolaíocht Innealtóireachta6
>>Fisic Thurgnamhach
>>Fisic Mhatamaiticiúil3
>>Matamaitic Fheidhmeach
>>Glanmhatamaitic
>>Staitistic4 5

Ag leanúint ar aghaidh le
ceann amháin den dá ábhar
a rinne tú sa tríú bliain
>>Bitheolaíocht
>>Ceimic3
>>Ríomheolaíocht2
>>Eolaíocht Innealtóireachta6
>>Fisic Thurgnamhach
>>Fisic Mhatamaiticiúil3
>>Glanmhatamaitic
>>Matamaitic Fheidhmeach

An tOideachas in Ollscoil Mhá Nuad

Topaicí a d’fhéadfaí a dhéanamh

An chéad bhliain

An dara bliain

Ceithre seachtain chun cinneadh
a dhéanamh maidir le rogha na
n-ábhar. Agus Ionduchtú na Mac
Léinn ag dul ar aghaidh beidh
an deis ag mic léinn níos mó a
fhoghlaim faoi roghnú na n-ábhar
taobh istigh de MH201

Topaicí Toghchacha 10 gcreidiúint - roghnach
(Féach ar leathanach 13 do na sonrai ar fad)
Scileanna Criticúla 10 gcreidiúint - roghnach
(Féach ar leathanach 13 do na sonrai ar fad)

Chun sonraí faoin modúl a fháil féach ar
leathanaigh na n‑ábhar

Feidearthachtaí Aistriú Oideachais Mhá Nuad isteach go céimeanna speisialaithe ó MH201
An Chéad
Bhliain

Céim Aistrithe sa
Dara Bliain

Riachtanais chun gur féidir Aistriú

MH201 BSc Céim
Bhaitsiléara
san Eolaíocht

MH202 BSc
Biteicneolaíocht

Ní mór do mhic léinn Bitheolaíocht, Ceimic agus Matamaitic a dhéanamh chomh maith le hábhar eile sa chéad
bhliain. Ní mór do mhic léinn grád iomlán de 60% a bhaint amach. Tá áiteanna teoranta agus bunaithe ar thorthaí.

MH204 BSc Réaltfhisic
(Aistriú sa tríú bliain amháin)

Is féidir le mic léinn a bhaineann 60% amach san Fhisic Thurgnamhach agus a bhaineann 60% amach i gceachtar
de Mhatamaitic nó de Fhisic Mhatamaiticiúil sa dara bliain aistriú isteach sa tríú bliain de MH204. Tá áiteanna
teoranta agus bunaithe ar thorthaí.

MH207 BSc Eolaíocht
Sonraí

Ní mór do mhic léinn Ríomheolaíocht/Matamaitic/Eolaíocht Sonraí a dhéanamh chomh maith le hábhar eile sa
chéad bhliain. Ní mór go n-eireoidh le mic léinn sa bhliain agus go mbainfidh siad marc de 55% nó níos airde
amach sa Mhatamaitic i scrúdú eolaíochta na chéad bhliana.

MH208 BSc Eolaíochtaí
Bitheacha agus Bithleighis

Ní mór do mhic léinn Bitheolaíocht agus Matamaitic a dhéanamh chomh maith le dhá ábhar eile. Bíonn measúnú
déanta cás ar chás bunaithe ar phointí na hArdteistiméireachta agus ar thorthaí na chéad bhliana.

MH210 BSc Ceimic
Chogaisíochta agus
Bhithleighis

Ní mór do mhic léinn Matamaitic, Bitheolaíocht agus Ceimic a dhéanamh chomh maith le hábhar amháin eile sa
chéad bhliain. Ní mór do mhic léinn grád iomlán de 60% a bhaint amach. Tá áiteanna teoranta agus bunaithe ar
thorthaí.

MH212 SED Eolaíocht
(le hOideachas)

Ní mór do mhic léinn Matamaitic, Bitheolaíocht, Ceimic agus Fisic Thurgnamhach a dhéanamh. Bíonn torthaí i gceist
agus agallamh chomh maith, b’fhéidir. Thuas go 3 áit ar fáil.

MH212 MSC
Ríomheolaíocht agus
Matamaitic (le hOideachas)

Ní mór do mhic léinn Matamaitic agus Ríomheolaíocht a dhéanamh chomh maith le dhá ábhar eile sa chéad bhliain.
Bíonn torthaí i gceist agus agallamh chomh maith, b’fhéidir.

MH212 MED Matamaitic
(le hOideachas)

Ní mór do mhic léinn Matamaitic agus Fisic Mhatamaiticiúil a dhéanamh chomh maith le dhá ábhar eile sa chéad
bhliain. Bíonn torthaí i gceist agus agallamh chomh maith, b’fhéidir.

MH304 BE Innealtóireacht
Leictreonach

Ní mór do mhic léinn Eolaíocht Innealtóireachta, Matamaitic agus Ríomheolaíocht a dhéanamh chomh maith le hábhar
amháin eile. Ní mór do mhic léinn grád de 50% a bhaint amach dóibh féin i scrúdú eolaíochta na chéad bhliana.

1 Ní mór do na mic léinn atá ag déanamh
Ríomheolaíochta sa dara bliain an
Mhatamaitic a dhéanamh freisin.

 + 353 1 708 3822
 admissions@mu.ie

2 Ní mór do mhic léinn a bhfuil sé ar intinn
acu Ríomheolaíocht a dhéanamh mar
Aon Mhórábhar an Ghlanmhatamaitic
nó an Mhatamaitic Fheidhmeach a
dhéanamh sa tríú bliain.

Cuir Ceist
ar Webchat
@MaynoothCAO

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

Cuir Ceist ar Mhac Léinn

3 Ní féidir Ceimic nó Fisic Mhatamaiticiúil
a dhéanamh le chéile sa tríú bliain nó
sa cheathrú bliain.

4 Ní féidir Staitistic a dhéanamh le Fisic
Mhatamaiticiúil in aon bhliain nó le
Ceimic sa tríú bliain nó sa cheathrú
bliain. Ní mór do mhic léinn Staitistice
Matamaitic a dhéanamh chomh
maith sa dara bliain.
5 Ní mór do mhic léinn Staitistice sa dara
bliain Matamaitic a dhéanamh chomh
maith. Is féidir le Staitistic bheith curtha
le chéile le Matamaitic sa tríú bliain agus
sa cheathrú bliain agus níl aon ghá go

mbeadh sé amhlaidh. Ní féidir Staitistic
a dhéanamh le Fisic Mhatamaiticiúil in
aon bhliain, nó le Ceimic sa tríú bliain nó
sa cheathrú bliain.
6 Ní féidir Eolaíocht Innealtóireachta a
dhéanamh le Bitheolaíocht. Ní mór do
mhic léinn Eolaíocht Innealtóireachta
Ríomheolaíocht a dhéanamh. Is
féidir le mic léinn Ríomheolaiocht
a dhéanamh gan Eolaíocht
Innealtóireachta a dhéanamh.

7 Ní féidir le hEolaíocht Sonraí bheith
curtha le chéile le Fisic Mhatamaiticiúil.
Is féidir le mic léinn Eolaíocht Sonraí
sa chéad bhliain leanúint ar aghaidh le
Staitistic sa dara bliain, mas rud é go
bhfaigheann siad 55% i Matamaitic na
chéad bhliana. Ní riachtanas í Eolaíocht
Sonraí sa chéad bhliain, áfach, chun
Staitistic a dhéanamh sa dara bliain.
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IARRATASÓIRÍ
ARDTEISTIMÉIREACHTA
Ag Cur Isteach tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO)

CÓRAS POINTÍ AN CAO

Más rud é go bhfuil tú faoi 23 bliain d’aois agus go mbeidh an
Ardteistiméireacht á déanamh agat sa bhliain 2022, ní mór duit
iarratas a dhéanamh ar an gcéim bhaitsiléara Leibhéal 8 atá uait tríd
an Lar‑Oifig Iontrála (CAO). Féach ar lch. 28 le teacht ar liosta de
na dátaí tábhachtacha. Ní mór do gach iarratasóir (ach amháin mic
léinn ócáidiula agus mic léinn nach ón AE iad) iarratas a dhéanamh
tríd an Lar‑Oifig Iontrála. Déan iarratas ar líne ar www.cao.ie no iarr
foirm iarratais ar: An Lar‑Oifig Iontrála, Teach an Túir, Sr. Eglington,
Gaillimh.  + 353 91 509800 /  + 353 91 562344

Ábhair in Ardteistiméireacht na hÉireann

Iarrtar ort do rogha cúrsaí a chur isteach ar d’iarratas CAO ‘in ord
tosaíochta’.Tá sé ríthábhachtach go liostaíonn tú cúrsaí in ord do rogha.
Cuir do chéad rogha sa chéad ionad, ansin do dhara rogha
agus do thríú rogha agus ar aghaidh mar sin. Is é an 1 Feabhra 2022 an
spriocdháta chun iarratais a chur isteach ach féadann tú d’iarratas a chur
isteach ó thús mhí na Samhna 2021. Bíonn táille caighdeánach ar an
iarratas. Glacfar le hiarratais dhéanacha go dtí an 1 Bealtaine 2022 ma
íoctar táille bhreise, ach níl cúrsaí céime áirithe fós ar fáil chun cur isteach
orthu ag an staid seo. Breathnaigh ar Chúrsaí le hIarratais Theoranta ar
an leathanach thall le haghaidh tuilleadh sonraí. Tá áis athraithe intinne
ar fáil suas go dtí an 1 Iúil 2022. Is féidir le hiarratasóirí atá ag gabháil
don oideachas tríú leibhéal cheana féin agus ar glacadh leo tríd an CAO,
iarratais a chur isteach suas go dtí an 22 Iúil. Is de réir ord fiúntais a
thairgeann an Ollscoil áiteanna d’iarratasóirí, nuair a shásaíonn siad na
híosriachtanais iontrála (Féach ar lth 5 Lámhleabhar Fochéime le teacht
ar na sonraí). Déantar an t‑ord fiúntais a ríomh bunaithe ar chóras pointí
(féach an tábla thall). Déantar na háiteanna a leithdháileadh ar iarratasóirí
a bhfuil na pointí riachtanacha acu de réir an liosta de roghanna CAO
atá acu, agus tairgtear a gcúrsa d’iarratasóirí a shásaíonn na riachtanais
maidir le pointí in ord a rogha. Ar an gcúis sin, tá sé ríthábhachtach go
ndéanfá liosta de do rogha cúrsaí CAO san ord rogha fírinneach atá agat.
Déanann an Ollscoil idirdhealú idir iarratasóirí a bhfuil an líon céanna
pointí acu trí uimhir a ghintear go randamach a chur le gach scór. Is leis
an gcumasc den scór/an uimhir randamach a dhéantar an cinneadh
deiridh maidir leis an ionad san ord fiúntais.

SRIANTACHTAÍ Ó THAOBH AOISE DE
Go ginearálta, ní mór don iarratasóir bheith 17 mbliana d’aois ar an
15 Eanáir sa bhliain i ndiaidh na hiontrála san Ollscoil. Má tá tú níos
óige, ní mór iarratas speisialta a sheoladh chuig an Uachtarán. Is mac
léinn lánfhásta é aon duine atá 23 bliain d’aois no níos sine ar an 1
Eanáir i mbliain na hiontrála san Ollscoil. Le haghaidh cúrsa céime
páirtaimseartha is é 21 aois an mhic léinn lánfhásta ar an 1 Eanáir i
mbliain na hiontrála.Tá tuilleadh eolais maidir le hiarratas a dhéanamh
mar mhac léinn lánfhásta ar fáil ar lth 208 den Lámhleabhar Fochéime.

Gairmchlár na hArdteistiméireachta Nascmhodúil
Bronntar pointí mar a leanas:
Pas le Gradam
66

Pas le Tuillteanas
46

Pas
28

Is féidir le hiarratasóirí a leithdháileadh pointí do na Nascmhodúil
a úsáid mar cheann de na sé ábhar is fearr atá acu maidir le pointí
a ríomh, ach ní ghlactar le Nascmhodúil mar ábhar a shásaíonn na
híosriachtanais iontrála.
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IARRATASÓIRÍ A BHFUIL
TACAÍOCHTAÍ BREISE AG TEASTÁIL UATHU

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

Ardleibhéal

Gnáthleibhéal

Grádanna
Nua

Marcanna
%

Pointí Nua
Bronnta

H1

90 - 100

100

H2

80 < 90

88

H3

70 < 80

77

H4

60 < 70

66

Grádanna
Nua

Marcanna
%

Pointí Nua
Bronnta

H5

50 < 60

56

O1

90 - 100

56

H6

40 < 50

46

O2

80 < 90

46

H7

30 < 40

37

O3

70 < 80

37

H8

0 < 30

0

O4

60 < 70

28

O5

50 < 60

20

O6

40 < 50

12

O7

30 < 40

0

O8

0 < 30

0

Tá na hábhair go léir san Ardteistiméireacht ar chomhphointí seachas
*an Mhatamaitic (sonraí thíos). Bronntar pointí ar na sé ábhar is fearr
atá agat in aon bhliain amháin. Ní gá gur ábhair iad seo atá riachtanach
chun na híosriachtanais iontrála a shásamh. Féadtar íosriachtanais
iontrála agus riachtanais chúrsa a shásamh le cnuasach ábhar ó
níos mó ná bliain amháin. Caithfidh tú an t‑íosmhéid pointí a fháil
agus lena chois sin ní mór ar a laghad sé ábhar a bheith agat san
Ardteistiméireacht agus Grád H5 ar dhá pháipéar Ardleibhéil, agus Grád
06/07 ar cheithre pháipéar Ardleibhéil nó Gnáthleibhéil.
Tá na riachtanais a bhaineann le gach cúrsa ar fáil sa tábla ar lth 5 sa
Lámhleabhar Fochéime 2022.
*Cuirfear 25 pointe bónais leis na pointí do Ghrád H6 nó níos airde don
Mhatamaitic san Ardteistiméireacht ag an Ardleibhéal.
Ní chuirfear na pointí bónais san áireamh i ríomh iomlán na bpointí ach
amháin nuair a bheidh an Mhatamaitic ar cheann de na sé ábhar is fearr
atá ag an iarratasóir tar éis na pointí bónais a chur leo.

CÚRSAÍ LE hIARRATAS TEORANTA
Is cúrsaí le hiarratas teoranta iad MH103, MH116 agus MH802 agus
cuirtear tús lena luathghnáthaimh mheasúnaithe i Mí an Mhárta go
hiondúil.
Ní thugtar aghaidh ar chúrsa le hIarratas Teoranta ach amháin agus
é i measc roghanna cúrsa curtha isteach ar an gcéad dul síos ar
an gcéad lá de Mhí Feabhra (i gcásanna áirithe is féidir le cúrsa le
hiarratas teoranta bheith curtha isteach chomh déanach leis an
gcéad lá de Mhí an Mhárta – féach ar www.cao.ie do na sonraí).
Is rogha neamhbhailí é gach rogha do Chúrsa le hIarratas Teoranta
a dhéantar mar chuid de na hIarratais Dhéanacha agus ní thugfar
aghaidh air.

Is scéim iontrála forlíonta é an Bealach Rochtana ar Oideachas
do Dhaoine faoi Mhíchumas (DARE) do lucht fágála scoile a bhfuil
míchumas orthu agus a mbíonn drochthionchar ag míchumas ar
an mbealach a n‑eirionn le dalta ag an meánscoil. Cuireann DARE
áiteanna ar phointí laghdaithe ar fáil do lucht fágála scoile a raibh
dúshláin oideachasúla sa bhreis acu ag an dara leibhéal mar thoradh
ar an míchumas atá orthu.
Sula gcuireann tú isteach iarratas chuig DARE ba chóir duit
Lámhleabhar DARE a léamh agus a phlé le do thuismitheoirí, le do
chaomhnóirí nó le comhairleoir gairmthreorach. Ní mór d’iarratasóirí
na sonraí atá sa réamheolaire seo maidir leis na riachtanais do gach
rogha atá liostaithe ar a bhfoirm CAO a sheiceáil toisc go mbaineann
íosriachtanais éagsúla iontrála agus ábhair le gach cúrsa.
Ní mór d’iarratasóirí ar DARE a bheith faoi bhun 23 bliain d’aois
amhail an 1 Eanáir 2022. Tá bealaí iontrála eile ann do mhic léinn
lánfhásta agus d’iarratasóirí FET agus tá eolas breise ar fail sa
Lámhleabhar Fochéime 2022 agus ar shuíomhanna gréasáin an HEI.

Conas Cur Isteach ar DARE
1.	Ní mór cur isteach tríd an CAO faoi 17.15 ar 1 Feabhra 2022. Ní
féidir iarratais DARE a dhéanamh ach amháin ar líne ag cao.ie
2. Ní mór an míchumas agus/nó an deacracht foghlama áirithe a
bhaineann leat a nochtadh am éigin roimh 17.15 ar 1 Márta 2022
ar an iarratas don CAO agus Mír A den Fhoirm Eolais Fhorlíontach
(SIF) a líonadh go hiomlán agus i gceart. Más rud é go bhfuil tú ag
iarraidh bheith san áireamh don scéim DARE caithfidh tú freagra
dearfach a thabhairt do cheist 1 de Mhír A den SIF lán-líonta
roimh 17.15 ar 1 Márta 2022.
3. Íoslódáil Mír B den SIF (Ráiteas Tionchair Oideachais), bíodh sé
líonta ag do scoil agat agus bí cinnte go bhfuil sé seolta agus
faighte ar ais ag muintir an CAO faoi 17.15 ar 15 Márta 2022.
4. Seol cáipéisíocht a bhaineann le Mír C – Fianaise an Mhíchumais,
curtha i gcrích ag an duine gairmiúil cuí, go muintir an CAO chun go
mbeadh sí go léir faighte acu faoi 17.15 ar 15 Márta 2022. Tá tuilleadh
eolais faoin gcáipéisíocht atá inghlactha mar Fhianaise an Mhíchumais
foilsithe i Lámhleabhar DARE nó ar accesscollege.ie/dare
Nótaí:
Tá riachtanais áirithe ag DARE do Mhír C (Fianaise an Mhíchumais)
maidir leis an gComhairleach/ Speisialtóir Leighis a fhíoróidh do
mhíchumas duit, leis an aoisteorainn do thuarascálacha agus leis an
gcáipéisíocht atá ag teastáil.
Tá sé i gceist ag DARE roinnt Clinicí Comhairle maidir le hIarratais
a reachtáil timpeall na tíre i Mí Eanáir 2022 do mhic léinn, do
thuismitheoirí agus do chaomhnóirí a bhfuil spéis acu tuilleadh eolais
a fhoghlaim maidir le hiarratas a dhéanamh do DARE. Tá sonraí ar fáil
ar accesscollege.ie/dare

Scéim iontrála tríú leibhéal is ea an Bealach Rochtana Ardoideachais
(HEAR) do lucht fágála na scoile ó chúlraí socheacnamaíocha faoi
mhíbhuntáiste fadtéarmach. Bhunaigh líon Institiúidí Ardoideachais
HEAR bunaithe ar fhianaise shoiléir go bhfuil tionchar diúltach ag
míbhuntáiste shocheacnamaíoch ar ghnóthachtáil oideachasúil ar scoil
agus ar leanúint ar aghaidh chuig an ardoideachas.
Tá lucht fágála na scoile a chuireann fianaise shásúil ar fáil maidir
lena gcúinsí socheacnamaíocha agus a shásaíonn na híosriachtanais
mháithreánaigh iontrála/agus ábhair incháilithe a bhaineann le
hArdteistiméireacht na hÉireann, chun dul san iomaíocht le haghaidh
cuóta áiteanna a leithdháiltear ar iarratasóirí ar bhonn pointí laghdaithe.
Ní mór d’iarratasóirí na sonraí atá sa Lámhleabhar Fochéime 2022
maidir leis na riachtanais do gach rogha atá liostaithe ar a bhfoirm
CAO a sheiceáil toisc go mbaineann íosriachtanais éagsúla iontrála
agus ábhair le gach cúrsa.
Ní mór d’iarratasóirí ar HEAR a bheith ina bhfágóirí scoile (faoi bhun
23 bliain d’aois amhail an 1 Eanáir 2022). Tá bealaí iontrála eile ann do
mhic léinn lánfhásta agus d’iarratasóirí FET agus tá eolas breise ar fáil
sa Lámhleabhar Fochéime 2022 agus ar an suíomh gréasáin.

Conas Cur Isteach ar HEAR
1.	Ní mór cur isteach tríd an CAO faoi 17.15 ar 1 Feabhra 2022. Ní
féidir iarratais HEAR a dhéanamh ach amháin ar líne ag cao.ie.
2. Ní mór duit a chur in iúl ar d’iarratas CAO gur mhaith leat cur isteach
ar an scéim HEAR faoi 17.15 ar 1 Márta 2022 agus ní mór duit gach
aon chuid den fhoirm HEAR ar líne a líonadh go hiomlán agus i
gceart (is cuid den iarratas ar líne don CAO é an fhoirm HEAR).
3.	Bí cinnte go bhfuil an fhianaise chuí chun tacú le d’iarratas seolta
agus faighte ar ais ag muintir an CAO faoi 17.15 ar 15 Márta 2022.
Nótaí:
Tá sé i gceist ag HEAR roinnt Clinicí Comhairle maidir le hIarratais
a reachtáil timpeall na tíre i Mí Eanáir 2022 do mhic léinn, do
thuismitheoirí agus do chaomhnóirí a bhfuil spéis acu tuilleadh eolais
a fhoghlaim maidir le hiarratas a dhéanamh do HEAR. Tá sonraí ar fáil
ar accesscollege.ie/hear
Tugfar tús áite d’iarratasóirí má tá siad cáilithe do HEAR agus DARE
(Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas
accesscollege.ie/dare) agus tairiscintí pointí laghdaithe á
ndéanamh. Gheobhaidh gach mac léinn HEAR eile tairiscint d’áit
bunaithe ar thuillteanas.
Nuair a ghlacann mic léinn le tairiscint de chuid HEAR bíonn orthu
freastal ar chlár ionduchtaithe roimh don chéad seimeastar tosnú.
Bíonn fuíollach tacaíochtaí acadúla, pearsanta agus sóisialta ar fáil
do mhic léinn HEAR fad is atá siad ag déanamh staidéir san Ollscoil.
Is féidir teacht ar shonraí ar maynoothuniversity.ie/hear

Tugfar tús áite d’iarratasóirí má tá míchumas fisiciúil nó céadfach
orthu nó má tá siad cáilithe do DARE agus HEAR (Bealach Rochtana
Ardoideachais) agus tairiscintí pointí laghdaithe á ndéanamh. Gheobhaidh
gach mac léinn DARE eile tairiscint d’áit bunaithe ar thuillteanas.
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Iarratasaóirí a Bheidh ina
Mic Léinn Lánfhásta
Is mór ag Ollscoil Mhá Nuad an méid uathúil a chuireann mic léinn
lánfhásta le timpeallacht acadúil agus shóisialta na hOllscoile. Is mac
léinn lánfhásta aon duine atá 23 bliain d’aois nó níos sine an 1 Eanáir
sa bhliain iontrála ar an Ollscoil. Maidir le céimeanna páirtaimseartha
is é 21 an aois aibí. Níl aon uasteorainn aoise; tá mic léinn idir 23
bliain d’aois agus breis agus 70 bliain d’aois ag freastal ar an ollscoil
faoi láthair. Cuireann thart ar 250 mac léinn lánfhásta tús lena gcuid
staidéir anseo gach bliain. Bíonn staidéar reamhullmhúcháin déanta
ag go leor de na mic léinn lánfhásta sula bhfaigheann siad áit ar

Iarratasóirí
QQI (Breisoideachas)

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

EOLAS D’IONTRÁIL LÁNFHÁSTA ATÁ MÍCHUMAS ORTHU NÓ
DEACRACHTAÍ FOGHLAMA (EG. DISCLÉICSE) AGUS TACAÍOCHT AG
TEASTÁIL I MBUN SCRÚDÚ.
Ní mór d’iarratasóirí lánfhásta cur isteach i bhfoirm leictreonach má
tá tacaíocht ag teastáil uaidh i rith na scrúdú scríobhtá. Is féidir liosta
iomlán a aimsiú ar leathanach 209. Is gá an foirm a líonadh isteach
roimh 15ú Márta 2022. Ní féidir iarratas a chur isteach tar éis an
spriocdháta. Is féidir níos mó eolas a fháil ar maynoothuniversity.ie/
matureapplicants agus maynoothuniversity.ie/disability

chúrsa.
Tá Oifig na Mac Léinn Lánfhásta tiomanta do thacú le heispéireas
foghlama ár mac léinn lánfhásta. Cuirtear líon áirithe áiteanna i
leataobh do mhic léinn lánfhásta ar gach cúrsa fochéime. Cuirimid
réimse tacaíochtaí ar fáil do mhic léinn lánfhásta lena n-áirítear
seirbhís chomhairliúcháin, an clár Seisiúin Tionscnaimh Launchpad,
ionduchtú céimnithe MAP, comhairleoirí acadúla, seirbhísum
chomhairle buiséadaithe agus clár scileanna teicneolaíochta. Ina
theannta sin, cuireann Cumann na Mac Léinn Lánfhásta ar an
gcampas tacaíocht phiara leanúnach ar fáil do mhic léinn lánfhásta
atá ag tosú san Ollscoil, idir thacaíocht acadúil agus shóisialta.
Féach ar an leabhrán do Mhic Léinn Lánfhásta chun teacht ar eolas
mionsonraithe a bhaineann le hiarratas a dhéanamh mar mhac léinn
lánfhásta. Is féidir glaoch orthu, ríomhphost a sheoladh chucu nó dul
isteach chun bualadh leo i Lóiste MAP ar an gCampas Thuaidh. Déan
teagmháil linn chun paca eolais do mhic léinn lánfhásta a fháil. Má tá
deis agatsa filleadh ar an oideachas, tá súil againn go roghnóidh tú
Ollscoil Mhá Nuad.
 + 353 1 708 3307
 emer.sheerin@mu.ie

CONAS CUR ISTEACH AIR – IONTRÁIL LÁNFHÁSTA
Ní mór d’iarratasóirí lánfhásta cur isteach tríd an Lár-Oifig Iontrála
(CAO) gur féidir a dhéanamh ar líne roimh an gcéad lá de Mhí
Feabhra. B’fhéidir go nglacfar le hiarratais ó na mic léinn lánfhásta i

IONTRÁIL LÁNFHÁSTA : CÉIMEANNA LE CRITÉIR ROGHNÚ SA
BHRÉIS ACU
MH001/MH002 B ED BAIRSILÉIR OIDEACHAIS MÚINTEOIREACHT BHUNSCOILE FROEBEL
Tá próiseas comh-iarratas idir Ollscoil Mhá Nuad, Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath agus Institiúid Oideachas Marino. Ní mór
d’iarratasóirí cur isteach tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO) roimh
Feabhra 1ú 2022. Beidh foirm iarratais fhorlíontach ar fáil dóibh siúd
a mbíonn coinníollacha cáilitheachta á chomhlíonadh acu.
Teagmháil: Froebel Department of Primary and Early Childhood
Education, School of Education, Maynooth University,
Maynooth, Co. Kildare.
 + 353 1 474 7400
 froebel.department@mu.ie
MH803 BA STAIDÉAR POBAIL/ BA STAIDÉAR ÁITIÚIL:
Is céimeanna páirtaimseartha iad seo atá curtha le chéile le mhic
léinn lánfhásta in aigne. Tá líon áirithe curtha in áireamh d’iarrthóirí trí
bhealach “Na háiteanna atá ar fáil” tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO).
Tuilleadh eolas:
 +353 1 708 6062
 evening.degrees@mu.ie

Má tá cáilíocht QQI, FETAC, HETAC no BTEC ábhartha agat, is féidir
leat úsáid a bhaint as seo chun iarratas a dhéanamh ar chlár céime
ag Ollscoil Mhá Nuad. Sa chuid seo léirítear na cáilíochtaí agus na
riachtanais eile do mhic léinn a bhfuil nó a bhfuil súil acu go mbeidh
Teastais QQI gnóthaithe acu agus ar mian leo tabhairt faoi chúrsaí
fochéime lánaimseartha ag Ollscoil Mhá Nuad.
Comhlíonann dámhachtain ar bith le cúig phas le gradam de chuid
QQI na coinníollacha ginearálta iontrála don Ollscoil ach bíonn líon
níos mó pasanna le gradam de dhíth i mórán cásanna de bharr
éileamh ard a bheith ar ár gcúrsaí. Ní mór do mhic léinn ionchasacha
www.maynoothuniversity.ie/howtoapply a cheadú le haghaidh
riachtanais iontrála do chúrsaí ar leith.

ndiaidh an dáta seo – téigh i gcomhairle le suíomh gréasáin Ollscoil
Mhá Nuad le haghaidh uasdátaithe. Ní mór do mhic léinn lánfhásta

Conas Iarratas a Dhéanamh – IARRATASÓIRÍ QQI

an mhír CAO d’iarratasóirí lánfhásta a líonadh go hiomlán, ag cur in

liostaithe ar lth 209 den Lámhleabhar Fochéime).

Ní mór d’iarratasóirí a chinntiú ar dtús go gcomhlíonann siad na
riachtanais don chúrsa ar mian leo cur isteach air, mar atá leagtha
amach ar an láithreán gréasáin. Tabhair do d’aire go gcáilíonn cóid
chúrsaí QQI faoi leith d’iontráil chuig céimeanna aonair. Le teacht ar
na sonraí a bhaineann leis na cóid chúrsaí seo, ní mór duit breathnú
ar ár suíomh gréasáin. Tabhair do d’aire, go háirithe, an scéim scórála
atá leagtha amach thíos.

Má tá sé ar intinn ag iarratasóirí cur isteach ar chúrsaí le hiarratais

Déantar iarratas tríd an Lar‑Oifig Iontrála (CAO).

iúl an staidéar ar fad atá déanta san am atá cáite nó atá a dhéanamh
faoi láthair agus ag cur síos ar spriocanna agus cuspóirí oideachais.
Déanfar na hiarratasóirí a thomhas bunaithe ar an eolas curtha ar
fáil ar fhoirm iarratais an CAO agus/nó san agallamh/sa mheasúnú
scríofa (Tá na céimeanna a bhfuil measúnú scríofa ag baint leo

theoranta (Baitsiléir Ceoil (MH103) nó Obair Phobail agus Óige
(MH116 nó MH802)) caithfidh an t-iarratas bheith curtha isteach
roimh an gcéad lá de Mhí Feabhra, óir tá dátaí socruithe ag na cúrsaí
seo don mheasúnú scríofa agus don agallamh.
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Gearrtar an ghnath‑tháille ar iarratais a fhaightear ar nó roimh 5.15
i.n ar an 1 Feabhra 2022 (bíonn an táille laghdaithe nuair a chuirtear
isteach ar chúrsa faoin 20 Eanair). Glacfar le hiarratais dhéanacha
go dtí an 1 Bealtaine 2022, an dáta sin san áireamh, ar an gcoinníoll
go n‑iocfar táille breise. Ní mór do mhic léinn ar mian leo staidéar a
dhéanamh ar Obair Phobail agus Ógra (MH116 or MH802) iarratas a
chur isteach roimh 1 Feabhra 2022.

TÁ FEIDHM AG NA RIALACHA SEO A LEANAS:
> Ní mór mórdhámhachtain a bhaint amach. Ní leor teastais
chomhpháirteacha.
> I gcásanna áirithe iarrfaidh an Ollscoil go mbainfí amach gráid faoi
leith, agus/nó comhpháirteanna faoi leith m.sh cúig phas le gradam
agus pas le gradam sa mhatamaitic nó sa staitistic san áireamh.
> Cé gur féidir an mhórdhámhachtain a ghnóthú thar líon suíonna,
airítear na torthaí a ghnóthaítear IN AON SUÍ AMHÁIN i.e. idir 1
Lúnasa agus 31 Iúil, chun críche scórála.
Sa chás seo, nuair a ritheann an t‑ionad QQI an cúrsa thar thréimhse
atá níos faide ná bliain amháin, is é an t‑iarratasóir atá freagrach as
a chinntiú go gcuireann a n‑ionad QQI isteach ar mhórdhamhachtain
chuig QQI nuair a mhaireann na cúrsaí níos mó ná bliain amháin.
Féach ar Lámhleabhar Fochéime 2022 le haghaidh tuilleadh eolais.

Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ar líne (www.cao.ie) no déan
teagmháil leis An Lar‑Oifig Iontrála (CAO), Teach an Túir, Sráid
Eglinton, Gaillimh
 + 353 91 509800
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Ag Cur Áite ar Athlá,
Mic Léinn atá Ag Aistriú
agus Mic Léinn Ócáideacha
Ag Cur Áite ar Athlá

Mic Léinn Ócáideacha

Faoi chúinsí áirithe, is féidir leat d’áit a chur ar athlá ar feadh bliana.
Má theastaíonn tuilleadh eolais uait, déan teagmháil leis an Oifig
Iontrálacha nó féach ar Lámhleabhar an CAO.

Is mac léinn ócáideach aon duine ar mian leis nó léi staidéar a
dhéanamh ar mhodúil faoi leith ar feadh seimeastair nó ar feadh
bliain acadúil amháin agus atá faoi dhliteanas táillí a íoc dá bhrí sin.
Ní ghnóthaíonn mic léinn ócáideacha cáilíocht de chuid Ollscoil Mhá
Nuad ach cuirtear tras‑scribhinn dá gcuid torthaí ar fáil dóibh más
rud é go dtéann siad faoi mheasúnú.

Oifig Iontrálacha Ollscoil Mhá Nuad, Teach na Daonnachta,
An Campas Theas.
 + 353 1 708 3822
 caodeferrals@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/howtoapply

Ag Aistriú
Féadann mic léinn ó Ollscoileanna agus institiúidí eile tríú leibhéal
iarratas a dhéanamh ar iontráil sa dara bliain nó sa tríú bliain de chúrsa
céime in Ollscoil Mhá Nuad má bhíonn na dámhachtainí ábhartha
gnóthaithe acu, m.sh QQI/HETAC. Tugtar tús aite de ghnáth d’iarrthóirí
a bhfuil grád pas le tuillteanas nó le gradam gnóthaithe acu.
Is féidir tú a chur san áireamh d’áit sa dara bliain de chúrsa céime má
bhíonn an chéad bhliain de chéim chomhchosúil in institiúid aitheanta
críochnaithe agat go sásúil nó má bhíonn Ardteastas críochnaithe agat.
I gcásanna den sórt sin, d’fheadfaí pointí Ardteistiméireachta a chur san
áireamh chomh maith le do chuid torthaí i scrúduithe na chéad bhliana.
I gcásanna áirithe is féidir le daoine a bhfuil céimeanna ag an
ngnáthleibhéal acu i ndisciplíní gaolmhara aistriú chuig an tríú
bliain. Ní mór do gach mac léinn iarratas a dhéanamh chuig an Oifig
Iontrálacha. Ní mór d’iarratais bheith istigh roimh an 16 Iúil 2022
(féadfar glacadh le hiarratais dhéanacha go dtí an 31 Iúil 2022). Má
tá scrúduithe samhraidh á ndéanamh agat, cuir do chuid torthaí
isteach in éineacht le d’iarratas chomh maith le cóip dheimhnithe de
thras‑scribhinn do chuid torthaí agus táille iarratais €25.
Oifig Iontrálacha Ollscoil Mhá Nuad, Teach na Daonnachta,
An Campas Theas.
 + 353 1 708 3822
 trasnfers@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/howtoapply
Má bhíonn mic léinn idirnáisiúnta neamh‑AE ag iarraidh aistriú ó
ollscoil nó institiúid eile ní mór dóibh iarratas a dhéanamh tríd an
Oifig Idirnáisiúnta. Ní mór iarratais ar aistriú bheith faighte roimh an
1 Iúil 2022. Is féidir foirmeacha iarratais a íoslódáil díreach ó shuíomh
idirlín na hOifige Idirnáisiúnta.
Tabhair do d’aire:
Ba cheart go ndéanfadh mic léinn ar chlár malairte institiúide iarratas
tríd an Oifig Idirnáisiúnta.
www.maynoothuniversity.ie/international
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Do Bhliain Acadúil a Phleanáil
2022 – 2023

Déan teagmháil leis an Oifig Iontrálacha le haghaidh tuilleadh eolais
agus foirm iarratais.
An Oifig Iontrálacha, Teach na Daonnachta, An Campas Theas
 + 353 1 708 3822
 admissions@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/howtoapply

Mic Léinn le Ciontuithe Coiriúla
Ní mór do gach iarratasóir a ciontaíodh i gcóir thromchúiseach
roimhe seo é sin a nochtadh don Ollscoil nuair a bhíonn iarratas
iontrála á dhéanamh aige nó aici. Ní gá go gcuirfeadh ciontú coiriúil
cosc ar iarratasóir áit a bhaint amach san Ollscoil. Cuirfidh an Ollscoil
ciontuithe coiriúla a bhaineann le haon iarratasóir ionchasach san
áireamh, áfach, agus iarratais iontrála á meas. Forchoimeádann an
Ollscoil an ceart diúltú d’iarratasóir sa chás nach bhfuil sé cuí é/í a
ligean isteach mar gheall ar chiontú coiriúil roimhe seo.
Cuimsíonn samplaí de chiontuithe tromchúiseacha (agus gan teorainn)
ciontuithe maidir le coireanna i gcoinne an duine, de chineál brúidiúil
nó gnéasach, agus ciontuithe i leith drugaí no substaintí srianta a
sholáthar go neamhdhleathach sa chás go mbaineann an ciontú le
mangaireacht drugaí no gáinneáil ar dhrugaí ar bhonn tráchtála.
Ní mór d’iarratasóirí le ciontuithe coiriúla a bhfuil fúthu
iarratas iontrála a dhéanamh chuig an Ollscoil Polasaí na
hOllscoile i leith Iarratasóirí le Ciontuithe Coiriúla a cheadú
ag www.maynoothuniversity.ie/university‑policies/
academic‑policies‑procedures
Féadfar aon cheisteanna ginearálta faoi Pholasaí na hOllscoile i leith
Iarratasóirí le Ciontuithe Coiriúla a sheoladh, sa chéad áit, d’aire an
Leas‑Oifigigh Iontrála.
 + 353 1 708 3822
 admissions@mu.ie

An Chéad Seimeastar
Ócáid

An Dara Seimeastar
Dáta

Ócáid

Dáta

Eanáir

Meán Fómhair
Ionduchtú na Chéad Bhliana
agus clárúchán

12 – 16 Meán Fómhair 2022

Tosaíonn na leachtaí

19 – 23 Meán Fómhair 2022

Lá Aonaigh (deis ballraíocht a
ghlacadh i gClubanna agus i
gCumainn

28 Meán Fómhair 2022

Atosaíonn na léachtaí

30 Eanáir - 3 Feabhra 2023

Márta

Deireadh Fómhair
Bál Oíche Shamhna

Deireadh Fómhair 2022

Seachtain Staidéir

31 Deireadh Fómhair - 4 Samhain 2022

Nollaig
Deireadh leis na leachtaí

12 – 16 Nollaig 2022

Saoire na Nollag

19 – 31 Nollaig 2022

Eanáir
Seachtain staidéir

2 – 7 Eanáir 2023

Scrúduithe an chéad téarma

6 – 21 Eanáir 2023

Briseadh idir na seimeastair

23 – 27 Eanáir 2023

Seachtain staidéir

13 - 17 Márta 2023

Aibreán
Gradaim na gClubanna agus na
gCumann

Aibreán 2022

Saoire na Cásca

10 – 14 Aibréan 2023

Bealtaine
Deireadh leis na léachtaí

2 – 5 Bealtaine 2023

Seachtain staidéir

8 – 13 Bealtaine 2023

Bál an tSamhraidh

Bealtaine 2023

Scrúduithe an dara téarma

12 – 27 Bealtaine 2023
(Seachtain scrúduithe bhreise
fós le deimhniú 29 Bealtaine
– 3 Meitheamh 2023)

Is féidir go n-athróidh na dátaí seo.
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LIOSTA FOLÁIRIMH
AGUS DÁTAÍ TÁBHACHTACHA

Táillí
agus Deontais

Oideachas Mhá Nuad – curaclam fochéime

Conairí AISTRITHE

Tá tuilleadh forbartha déanta againn ar an gcuraclam fochéime
in Ollscoil Mhá Nuad. I measc na dtionscnamh nua tá tuilleadh
deiseanna i gcomhair intéirneachtaí mar chuid den chlár um
fhoghlaim ó thaithí. Tá cúrsaí nua i scileanna criticiúla sa chéad
bhliain agus topaicí Toghthacha sa dara bliain chun bheith ar fáil ón
mbliain 2022 ar aghaidh féach lch 12 den Lámhleabhar Fochéime nó
téigh chuig mu.ie/maynootheducation).

Tá na roghanna chun aistriú ón gcéad bhliain den Bhaitsiléir
Eolaíochta san Eolaíocht (MH201) isteach go cúrsaí speisialaithe san
eolaíocht agus san innealtóireacht tar éis bheith leathnaithe. Tá na
sonraí ar fad ar leathanach 115.

ATHRUITHE AR NA CÚRSAÍ
> Céim nua: MH404 BBS/BBA Gnó agus Cultúir Dhomhanda – trí
shruthanna nua: 1. Gnó (Bainistíocht) agus Cultúir Dhomanda, 2.
Gnó (Idirnáisiúnta) agus Cultúir Dhomanda agus 3. Margaíocht
agus Cultúir Dhomhanda
> MH409 BBA Gnó agus Teangacha

TÁILLÍ DO NÁISIÚNAIGH NA hÉireann / AN AONTAIS EORPAIGH
DÁTAÍ TÁBHACHTACHA
Ócáid

Dáta

Laethanta Oscailte Ollscoil Mhá Nuad
2021

26 & 27 Samhain 2021

Oíche Eolais CAO

12 Eanáir 2022

Laethanta Oscailte an Earraigh agus
an tSamhraidh

30 Aibreán 2022 &
25 Meitheamh 2022

Scoil Samhraidh

13 – 17 Meitheamh 2022

> MH415 BSc Eacnamaíocht comtháite leis an MSc Eacnamaíocht
> Rogha nua sna hEalaíona: Is féidir Cuntasaíocht a dhéanamh anois
mar rogha dúbailte (30 creidiúint)

Athruithe sna Riachtanais Iontrála
Moltar do mhic léinn ar mhaith leo staidéar a dhéanamh ar an
bhFraincis/Gearmáinis/Spáinnis ag meánleibhéal mar chuid den
chéim MH101 (Baitsiléir Ealaíon) ar a laghad marc H4 a bhaint
amach ina rogha teanga ag leibhéal na hArdteistiméireachta nó a
comhionann. Glacann na mic léinn seo modúil ar luach 15 chreidiúint
ina rogha teanga sa chéad bhliain.
Ofráiltear rogha ar luach 30 creidiúint do thosaitheoirí sna teangacha
seo, chomh maith leis an tSínis. (Ní ofráiltear an tSínis ach ag leibhéal
glantosaitheora).
Is riachtanas iontrála é H4 a bhaint amach i nGaeilge na
hArdteistiméireachta do mhic léinn ar mhaith leo le staidéar a
dhéanamh ar an Ghaeilge mar chuid de Bhaitsiléir Ealaíne.
Ón mbliain 2022, athróidh riachtanas iontrála do MH002 BOid
Baitsiléir Oideachais - Múinteoireacht Bunscoile Froebel (Iarratasóirí
Gaeltachta) ó H4 sa Ghaeilge go H3 sa Ghaeilge, ach is gá go
mbeadh cónaí ar iarrthóirí laistigh de limistéar pleanála teanga.

NASCANNA QQI
Tá naisc bhreise QQI chuig na céimeanna seo a leanas:
> MH003 Luath-óige – Teagasc agus Foghlaim (Lánaimseartha)
> MH203 Baitsiléir Eolaíochta – Bitheolaíocht agus Tíreolaíocht
> MH404 BGC/IGC/MGC: BBS/BBA Gnó agus Cultúir Dhomhanda
(Sruthanna Nua)
> MH409 BBA Gnó agus Teangacha)
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Íocann Rialtas na hÉireann táille teagaisc ar son náisiúnaigh na hÉireann/
an Aontais Eorpaigh a raibh gnáthchónaí orthu i mballstát den AE ar
feadh trí bliana ar a laghad as na cúig bliana sula dtéann siad isteach sa
chóras tríú leibhéal, faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas.

Scrúdú Matamaitice Innealtóireachta
Lúnasa 2022
d’Iarratasóirí ar MH304 Innealtóireacht
Leictreonach
Lá Eolais do Phríomhoidí Scoile agus
do Threoirchomhairleoirí

6 Meán Fomhair 2022

Athruithe Acadúla
> Tá deireadh tagtha leis an Ghréigis agus an Laidin mar ábhair
Ealaíona MH101.

1. Íocann an Stát táillí teagaisc ar son daoine atá ag freastal ar
chúrsa fochéime lánaimseartha agus ar a son siúd amháin.
2. Caithfidh an chéim a bheith dhá bhliain ar fad ar a laghad (ach
amháin i gcásanna eisceachtúla).
3. Ní íocfaidh an Stát táillí ar son mic léinn a thugann faoin dara
cúrsa fochéime. Mar sin féin, íocfar táillí ar son mic léinn a bhfuil
cáilíochtaí ar Leibhéal 6 agus Leibhéal 7 acu agus atá ag bogadh
ar aghaidh go cúrsa céime ar Leibhéal 8, sna cásanna seo a
leanas:
 ) más rud e go dtugann an cháilíocht reatha na creidiúintí a
a
theastaíonn chun na riachtanais iontrála a shásamh agus
b) más rud e go bhfuil díolúine ó ghnáthfhad an chúrsa céime ar
fáil, bunaithe ar an gcáilíocht ar Leibhéal 6 nó ar Leibhéal 7.
4. Íocfar táillí teagaisc ar son mic léinn a d’fhreastail ar chúrsa faofa
ach nár chríochnaigh é, mic léinn atá ag filleadh tar éis briseadh
cúig bliana ar a laghad a bheith tógtha acu, le tabhairt faoi chúrsa
faofa ar an leibhéal céanna.
5. Seachas na mic léinn atá luaite i bpointe 4, ní íocfar táillí teagaisc
ar son mic léinn a bhfuil an bhliain chéanna á déanamh acu
den dara huair, tar éis athrú cúrsa fochéime a dhéanamh (nár
críochnaíodh). Is féidir an coinníoll seo a tharscaoileadh i gcásanna
eisceachtúla.

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

Deontais
Is féidir le gach mac léinn ar chúrsaí fochéime lánaimseartha faofa
a mhaireann dhá bhliain ar a laghad chomh maith le mic léinn
lánaimseartha ar chúrsaí iarchéime, iarratas a dhéanamh ar dheontas.
Le cáiliú do dheontas, ní mór critéir faoi leith a shásamh, critéir a
bhaineann le héachtaí acadúla san áireamh, agus tástáil acmhainne
a shásamh chomh maith. Is é Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic
Léinn in Éirinn (SUSI) an t‑údarás a bhronnann deontais. Déanann
SUSI próiseáil ar gach iarratas ar dheontas do 2022‑2023 trí www.
studentfinance.ie

Táillí do Mhic Léinn Idirnáisiúnta
Ní mór do gach mac léinn neamh‑AE/eachtrannach teagmháil a
dhéanamh leis An Oifig Idirnáisiúnta chun an stádas atá acu i leith
táillí a fháil amach.
An Oifig Idirnáisiúnta

 + 353 1 708 3868

 international.office@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/international

TÁILLÍ DO NA CÚRSAÍ PÁIRT-AIMSEARTHA MH803 BA STAIDÉAR
AITIÚIL/ BA STAIDÉAR POBAIL
Tá an chéim seo go hiomlán modúlaithe. Níor cheart do mhic léinn íoc
ach amháin as na modúil a bhfuil siad cláraithe dóibh. Chomh luath is
atá mac léinn go hiomlán cláraithe don chéim is féidir leo teagmháil a
dhéanamh chun eolas a lorg maidir le plean íocaíochta. Mar chuid de
chéim pháirt-aimseartha ní cháilíonn an clár seo daoine do dheontas
SUSI ná cothabhála.

Taobh amuigh de tháillí teagaisc, ní mór do gach mac léinn íoc as
clárú, as scrúduithe agus as seirbhísí mac léinn. Is é an méid thuas
an polasaí táillí a bhain le hiontráil sa bhliain 2021. D’fhéadfadh athrú
teacht ar an bpolasaí seo ag brath ar rialacháin an Rialtais. Chun an
scéal is déanaí a fháil, caith súil ar an leathanach seo:
www.maynoothuniversity.ie/student‑fees‑grants
Gheofar tuilleadh eolais ón Oifig Táillí faoi na táillí a bhaineann le
cúrsaí faoi leith.
Oifig Táillí Ollscoil Mhá Nuad
 + 353 1 708 4747 / 3875
 fees.office@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/student-fees-grants
Cuir Ceist ar
Webchat
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TUILLEADH
EOLAIS

FIOSRÚCHÁIN GHINEÁRALTA FAOIN
OLLSCOIL
 + 353 1 708 6000
 + 353 1 628 9063

IONTRÁLACHA FOCHÉIME
 + 353 1 708 3822
 + 353 1 708 4614
 admissions@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/level8

@MaynoothCAO
@MaynoothCAO
@MaynoothUni
@MaynoothUni

IONTRÁLACHA IARCHÉIME
 + 353 1 708 6018
 + 353 1 708 3359
 graduatestudies@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

graduate-studies
@mu_postgrad
@PostGraduateMaynooth

AN OIFIG LÓISTÍN

SEIRBHÍS COMHAIRLEOIREACHTA

 + 353 1 708 3322
 + 353 1 708 3523
 www.maynoothuniversity.ie/

 + 353 1 708 3554
 creche.care@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

accommodation

counselling

AN OIFIG ROCHTANA

IONAD SLÁINTE NA MAC LÉINN

 + 353 1 708 6025
 access.office@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

 + 353 1 708 3878
 healthcentre@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

access-office

studenthealthcentre

OIFIG NA MAC LÉINN LÁNFHÁSTA

Deasc Chabhrach na Mac Léinn

Mature Student Officer:
Emer Sheerin
 emer.sheerin@mu.ie
 + 353 1 708 3307

 +353 1 474 7444
 studenthelp@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/studenthelp

EOLAS GINEARÁLTA DO MHIC LÉINN
LÁNFHÁSTA
 www.maynoothuniversity.ie/
maturestudents
Application procedures:
www.maynoothuniversity.ie/howtoapply

AN tIONAD OIDEACHAIS AOSAIGH
 + 353 1 708 3937
 + 353 1 708 4687
 adcomed@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

AN OIFIG MÍCHUMAIS

adult-and-community-education
@mu_aced

study-maynooth/supporting-studentsdisabilities

AN OIFIG IDIRNÁISIÚNTA

Oifig na Comhairle Acadúla

 + 353 1 708 3868
 + 353 1 708 6113
 international.office@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

 + 353 1 708 3368
 advisory.office@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

centre-teaching-and-learning

international
Find us on Facebook

NAÍOLANN

SEIRBHISÍ NA MAC LÉINN

 + 353 1 708 3319
 creche.care@mu.ie

 + 353 1 708 4729
 + 353 1 708 6749
 student.services@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

campuslife/student-life-sport/sports

SEIRBHÍS AIMSITHE LOISTÍN
(LÓISTÍN LASMUIGH DEN CHAMPAS)
 + 353 1 708 4729
 homefinder.service@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

accommodation/accommodation-privatesectorss

AONTAS NA MAC LÉINN, MÁ NUAD
 + 353 1 708 3669
 frontdesk@msu.ie
 www.msu.ie

SEIRBHÍS COMHAIRLE BUISEAD NA MAC
LÉINN ‑ MONEY MATTERS
 + 353 1 708 4729
 student.budget@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

money-matters

student-services

AN OIFIG TÁILLÍ & DEONTAS

SÉIPLÍNEACHT

student-fees-grants

 + 353 1 708 6406
 paul.davis@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

AN tIONAD FORBARTHA GAIRMEACHA
 + 353 1 708 3592
 careers@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/careers

 + 353 1 708 4747/3875
 + 353 1 708 3935
 www.maynoothuniversity.ie/
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 + 353 1 708 6341
 access.office@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

AN OIFIG SPÓIRT

OIFIG COMHAIRLE NA gCLÁR
 programme.choices@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

programme-advisory-office
 + 353 1 708 3320
 chaplaincy@mu.ie
 www.maynoothuniversity.ie/

chaplaincy
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Cearnóg Sheosaimh
Eolas
Foirgneamh Callan
Foirgneamh na hEolaíochta
Foirgneamh na nEalaíon
Fortheach na Loighce
Fortheach na nEalaíon
Fortheach na Reitrice
Halla na Rí &
Árasáin Halla na Rí
Halla Renehan
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Árasáin an Chlóis
Árasáin an tStráidbhaile
Árasáin na hAbhann
Aula Maxima
Bialann Phoenix

Áras Nua

An Dorchla Fada
An Lárionad Spóirt
An Scoil Ghnó
Áras an Oideachais
Áras Auxilia
Áras Chaitríona
Áras Cholm Cille
Áras John Hume
Áras na hEolaíochta

Bithí agus na
hInnealtóireachta Leictreonaí
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Leabharlann an Ruiséalaigh
Leabharlann Eoin Pól ll
Lóiste an Gheata
Lóiste MAP (An Oiﬁg Rochtana)
Lóiste Riverstown
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Teach Ginte Leictreachais
Teach Laidrín
Teach Láithreach Briúin
Teach Mhuire
Teach na Daonnachta
Teach na gCaorthann
Teach na Loighce
Teach na Reitrice
Teach Phádraig
Teach Stoyte
Trócaire
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AN CAMPAS THEAS
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Deartha ag Zinc.
Grianghrafadóireacht le Keith Arkins, Matthew Thompson, Aisling
McCoy, Richard Gilligan agus Daniel Balteanu. Eagarthóir Judith
Caffrey Aistritheoir Brian MacMaghnuis agus Deirdre Ní Chearúil
©Ollscoil Mhá Nuad 2022.
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Curtha ar fáil ag Oifig Iontrála Ollscoil Mhá Nuad.
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Ó thaobh pairceála de, tá meascán de spásanna ar
champas do mhic léinn, do bhaill foirne agus do chuairteoirí.
Chun sonraí faoi na sriantachtaí ar fad a léamh, téigh ar
le do thoil.

41

AN CAMPAS THUAIDH
36

Is féidir go n‑athrófar an fhaisnéis seo.
Féach ar www.maynoothuniversity.ie chun na sonraí is déanaí a fháil.

ill Ch

Ní ghealltar socrúcháin oibre, ar cuid iad de mhórchuid dár gcláir
chéime, a chur ar fáil. Is iad na mic léinn atá freagrach as costais
theagmhasacha maidir le socrúcháin oibre. Iarrtar ort a chur
san áireamh go bhfaigheann mórchuid cúrsaí maoiniú ón CSTE
(Ciste Sóisialta na hEorpa) lena n-áirítear: Baitsiléir Eolaíochta
sa Ríomheolaíocht agus san Innealtóireacht Bogearraí, Baitsiléir
Eolaíochta Ilmheáin san Fhorbairt Soghluaiste agus Gréasán,
Baitsiléir Innealtóireachta: Comhiontráil, Baitsiléir Eolaíochta sa
Dearadh Táirgí agus Baitsiléir Eolaíochta sa Róbataic agus sna
Gléasanna Cliste, chomh maith le Rochtain na Mac Léinn agus
Míchumas na Mac Léinn.

Achoimre Ollscoil Mhá Nuad 2022

ótha
r Ch

Mar threoir dóibh siúd atá ag lorg áite in Ollscoil Mhá Nuad atá an
fhaisnéis a gheofar san fhoilseachán seo ceaptha; ní conradh ar
théarmaí ar bith é idir an Ollscoil agus aon iarratasóir no tríú páirtí
atá ag beartú iarratas a dhéanamh. Níl sé ceaptha ach oiread go
n‑eireodh oibleagáidí dlí d’aon sórt as, ar thaobh na hOllscoile ná
ar thaobh a cuid fostaithe. Coimeádann an Ollscoil aici féin an ceart
chun cláir staidéir agus rialacháin acadúla a chealú, a athcheartú, a
leasú, nó a athrú, uair ar bith, nó ó am go chéile. Ní bheidh an Ollscoil
freagrach as aon earráid ná as aon easnamh san fhoilseachán seo,
ná ní bheidh sí faoi cheangal acu.
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ÓCÁIDÍ FOCHÉIME
2021–2022
ÓCÁID

DÁTA

Laethanta Oscailte

Dé hAoine, 26 Samhain 2021
Dé Sathairn, 27 Samhain 2021

Oíche Eolais CAO

Dé Céadaoin, 12 Eanáir 2022

Lá Oscailte an Earraigh

Dé Sathairn, 30 Aibreán 2022

Scoil Samhraidh

Dé Luain go dtí Dé hAoine,
13 – 17 Meitheamh 2022

Lá Oscailte an tSamhraidh

Dé Sathairn, 25 Meitheamh 2022

Lá Eolais do Phríomhoidí Scoile
agus do Threoirchomhairleoirí

Dé Máirt, 6 Meán Fómhair 2022

Turais den Champas

Déan teagmháil le admissions@mu.ie

Teagmháil le Scoileanna

Cuirimid réimse d’imeachtaí eolais
ar fáil dár bpáirtnéirí oideachais
go pearsanta agus go fíorúil

Chun bheith ar an eolas faoi áit agus am na n-ócáidí fochéime, féach ar
www.mu.ie/undergradevents

Cuir Ceist
ar Webchat

Cuir Ceist ar
Mhac Léinn

Téigh le do cheisteanna ar fad faoi Mhá Nuad agus faoi
chéimeanna CAO ar Leibhéal 8 go dtí: www.mu.ie/level8

Oifig Iontrálacha Ollscoil Mhá Nuad
Ollscoil Mhá Nuad, Teach na Daonnachta,
Ollscoil Mhá Nuad, Co Chill Dara, Éire, W23 X021
30

+ 353 1 708 3822
admissions@mu.ie
www.mu.ie/level8

MaynoothCAO

