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Sonraí Teagmhála 
 

 
 
Brenda Wilson 
Oifig Bronnta Céimeanna Ollscoil Mhá Nuad 
Ollscoil Mhá Nuad  
Maigh Nuad, Co. Chill Dara 
Teil: +353 1 708 6583 
Ríomhphost: graduation@mu.ie  
Suíomh Gréasáin: www.maynoothuniversity.ie/conferring  
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A Réamhchéimí, a chara, 

 
Comhghairdeas leat as a bhfuil bainte amach agat. Táimid ag súil go mór le fáilte a chur 
romhat féin agus roimh do chuid aíonna chuig Ollscoil Mhá Nuad ar lá bhronnadh do chéime. 
 
Beidh na Searmanais Bhronnta ar siúl san Aula Maxima, An Campas Theas, Ollscoil Mhá 
Nuad, ar an Aoine 22 Márta 2019. Cinntigh le do thoil go bhfuil AN DÁTA AGUS AN t-AM 
cruinn agus ceart agat do do shearmanas áirithe féin ar do thicéid agus ar ár suíomh 
gréasáin https://www.maynoothuniversity.ie/conferring/schedule-ceremonies 
 

 

Ag freastal ar do shearmanas 
 

 
Má tá sé i gceist agat freastal ar do shearmanas, ní gá duit é sin a dhearbhú leis an Oifig 
Bhronnta. Mura gcloiseann muid uait, glacfaidh muid leis go mbeidh tú ag freastal ar do 
shearmanas bronnta. 
 

Cuirí d’Aíonna 

 
Tiocfaidh dhá thicéad le cead isteach chuig an searmanas do bheirt aíonna sa phost chugat 
chomh maith le ticéad amháin le cead isteach do na haíonna seo go fáiltiú le méaróga bia i 
Halla Pugin. Ba chóir do réamhchéimithe an áit ina bhfuil an Aula Maxima lonnaithe a chur in 
iúl dá n-aíonna. Tríd an bpríomhdhoras ba cheart do dhaoine teacht isteach agus ní bheidh 
cead isteach gan ticéad. Ba chóir d’aíonna a bheith ina suí san Aula Maxima 30 nóiméad ar 
a laghad sula dtosóidh an searmanas. Seans nach ligfear daoine a bhfuil ticéad acu isteach 
i ndiaidh an ama sin. Ní ligfear páistí isteach gan ticéad ach an oiread agus ní mór dóibh 
bheith i gcomhluadar tuismitheora nó caomhnóra an t-am ar fad. Beidh físnasc ciorcaid iata 
ar fáil i Halla Callan ar an gCampas Theas.  Mairfidh an searmanas thart ar uair agus cúig 
nóiméad déag. 
 

Fallaingí 

 
Is iad Phelan Conan Ltd. déantóirí fallaingí oifigiúla na hOllscoile (teileafón: +353 1 
4295300, ríomhphost: studenthelpline@phelanconan.com). Tugadh córas réamhíoctha 
isteach le scuainí fada ag an bpointe bailithe a sheachaint agus moltar duit d’fhallaing a chur 
in áirithe ar líne ag www.phelanconan.com.  Nuair atá tú ar an suíomh gréasáin, brúigh 
‘graduate robe hire’, roghnaigh Ollscoil Mhá Nuad ón roghchlár anuas agus lean na 
treoracha go dtí go bhfaigheann tú uimhir thagartha. Cosnaíonn sé €45 fallaing réamhíoctha 
a fháil ar cíos agus ní mór duit fallaing a chur in áirithe roimh an spriocdháta, Dé Máirt 19 
Márta 2019. Cosnóidh sé €50 chun fallaing a fháil ar cíos ar an lá. 
 
I ngeall ar a phasfhocal pearsanta 3D Secure a bheith i bhfeidhm sa phróiseas íocaíochta 
cárta creidmheasa ar https://www.phelanconan.com/, ní bheidh foireann Phelan Conan in 
ann áirthintí a dhéanamh ar an bhfón níos mó. Cuireadh an córas sin i bhfeidhm chun 
d’íocaíochtaí ar líne a chosaint agus más amhlaidh nach bhfuil pasfhocal 3D Secure agat 
fós, is féidir ceann a fháil ach na treoracha simplí a leanúint le linn an phróisis áirthintí. Má 
bhíonn tuilleadh deacrachtaí agat ina dhiaidh sin téigh i dteagmháil le do bhanc le do thoil. 
 
Má bhíonn deacracht agat leis an bpróiseas áirithinte, ba cheart teagmháil a dhéanamh le 
Phelan Conan Ltd, ar an bhfón: +353 1 4295300 nó ar ríomhphost: 
studenthelpline@phelanconan.com. 

https://www.maynoothuniversity.ie/conferring/schedule-ceremonies
mailto:studenthelpline@phelanconan.com
http://www.phelanconan.com/
https://www.phelanconan.com/
mailto:studenthelpline@phelanconan.com


Oifig Bronnta Céimeanna Ollscoil Mhá Nuad            T: +353 1 708 6583    R: graduation@mu.ie 
 

4 

 
Tá an caipín roghnach d’fhir agus do mhná.  
 
Bheimís an-bhuíoch dá bhféadfadh an méid is mó réamhchéimithe atá lonnaithe i mBaile 
Átha Cliath agus i Maigh Nuad a bhfallaingí a bhailiú an tráthnóna roimh a searmanais 
bhronnta. Beidh Phelan Conan i láthair i Halla Riverstown, An Campas Theas (uimhir 21 ar 
an léarscáil) ag na hamanna seo a leanas: 
 
Déardaoin 21 Márta  
16:00 go 18:00 do mhic léinn ar a mbronnfar céimeanna Dé hAoine 22 Márta. 
 
Dé hAoine 22 Márta  
08.00 go 18.00 do mhic léinn ar a mbronnfar céimeanna Dé hAoine 22 Márta. 
 
 
Ná déan dearmad d’fhallaing a thabhairt ar ais chuig foireann Phelan Conan fad is a 
bheidh siad i Má Nuad.  
 
Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil aon áit do na réamhchéimithe le málaí nó cótaí a 
fhágáil ar an láthair.  Mar sin, ba cheart málaí agus cótaí a fhágáil le bhur gcuid aíonna. 
 

Grianghraif/ Frámaí  
 

Is iad Lafayette Photography (teileafón: +353 1 4295740, ríomhphost: info@lafayette.ie) na 
grianghrafadóirí oifigiúla ar an lá agus beidh siad lonnaithe in ollphuball le hais an Aula 
Maxima. Moltar duit do ghrianghraif agus frámaí a chur in áirithe ar líne agus íoc astu ag 
www.lafayette.ie sa rannóg ‘Graduation Photography’ le ham a shábháil ar an lá. Is féidir é a 
chur in áirithe ar an lá agus íoc as le cárta creidmheasa/ dochair freisin.  
 
Toisc méid na ngearán a fuarthas faoi ghrianghrafadóirí neamhoifigiúla, ní mholann an 
Ollscoil do réamhchéimithe úsáid a bhaint as a gcuid seirbhísí siúd, agus ní ghlacann 
an Ollscoil aon fhreagracht as socruithe a dhéanann réamhchéimithe le 
grianghrafadóirí neamhoifigiúla.   
 

DVD den Searmanas 

 
Beidh Kairos Communications i láthair chun taifeadadh DVD a dhéanamh den searmanas. Is 
féidir ceann a ordú ar an lá nó roimh ré. Déantar teagmháil le Kairos ar an teileafón ar  
+353 1 6286007.  
 
 

Riachtanais Speisialta 

 
Tá fáilte roimh aon réamhchéimithe nó aíonna a bhfuil riachtanais speisialta acu teagmháil a 
dhéanamh leis an Oifig Bronnta roimh na searmanais lena chinntiú go mbeimid in ann 
freastal ar a gcuid riachtanas ar an ócáid thábhachtach seo. Má bhíonn léirmhínitheoir 
Teanga Comharthaíochta de dhíth ort féin nó ar d’aíonna, ba mhór againn scéala a fháil 
chomh luath agus is féidir (graduation@mu.ie). 
 

An Leabharlann 

 
Ná déan dearmad a chinntiú go bhfuil gach leabhar tugtha ar ais chuig an Leabharlann agat 
agus aon fhíneál atá fós ar do chuntas íoctha. Is féidir ábhar a thabhairt ar ais chuig an 
deasc eolais, tríd an mbosca le haghaidh leabhair a thabhairt ar ais (lasmuigh de 

http://www.lafayette.ie/
mailto:graduation@mu.ie
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ghnáthuaireanta), nó tríd an bpost. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le 
library.information@mu.ie 
 
 

Táillí Teagaisc 

 
Cinntigh le do thoil go bhfuil do chuid táillí ar fad íoctha. Ní bhronnfar céim ar aon mhac 
léinn a bhfuil táillí teagaisc fós le híoc aige/ aici. 
 
 
 
 

 

Ar Lá Bhronnadh na Céime 
 

 

Ag Taisteal go Maigh Nuad 

 
Is minic a bhíonn brú mór tráchta i Maigh Nuad ar laethanta bhronnadh na gcéimeanna. 
Molaimid do na réamhchéimithe atá ag taisteal as Iarthar na hÉireann agus ó cheantair ar 
an taobh ó thuaidh de Mhaigh Nuad ar an M4, bealach amach Chill Choca a thógáil agus 
páirceáil ar an gCampas Thuaidh (Bóthar Chill Choca).  
 
Is féidir le réamhchéimithe agus aíonna atá ag taisteal ó threo Bhaile Átha Cliath go Maigh 
Nuad (agus ar mian leo baile Mhaigh Nuad a sheachaint) an M4 a fhágáil ag an gcomhartha 
mótarbhealaigh R449, Léim an Bhradáin Thiar agus Cill Droichid Thiar. Trasnaigh thar an 
mótarbhealach agus téigh trí dhá thimpeallán.  Ag an gcéad timpeallán eile, cas ar chlé i 
dtreo Theach Carton. Tiomáin ar feadh 2.3 mhíle agus cas ar dheis i dtreo Dhún Búinne ag 
an R157. Tiomáin ar feadh leathmhíle go dtí an chéad timpeallán eile agus tóg an dara 
bealach amach, R157, i dtreo Dhún Búinne. Lean ar aghaidh ar an mbóthar sin agus tóg an 
chéad chasadh eile ar chlé, áit a bhfuil comhartha do Chill Choca. Tiomáin ar feadh 1.2 
mhíle agus cas ar chlé i dtreo Mhaigh Nuad ag an T-acomhal. Tiomáin ar feadh míle amháin 
agus lean na comharthaí 'Bronnadh/Conferring' i dtreo an Champais Thuaidh. Cuirfidh an 
bealach seo thart ar mhíle le do thuras ach sábhálfaidh sé cuid mhór ama. Is féidir le 
tiománaithe teacht ar ais an bealach sin freisin. 
 
 

Eolas maidir le Páirceáil Carranna 

 
Ní bheidh páirceáil ar fáil do na searmanais bhronnta go léir ach ar an gCampas Thuaidh 
amháin. Tógann sé cúig nóiméad chun siúl ó na carrchlósanna ar an gCampas Thuaidh go 
dtí an Aula Maxima ach déanfaidh sé imeacht ó shráidbhaile Mhaigh Nuad a éascú do 
dhaoine ag deireadh na searmanas.  
 
Iarrtar ar na tiománaithe go léir comhoibriú leis na maoir maidir le bainistiú tráchta agus 
socruithe páirceála. Ba cheart do réamhchéimithe go leor ama a chur ar leataobh chun 
páirceáil ar an gCampas Thuaidh agus siúl go dtí an Campas Theas lena gcuid fallaingí a 
bhailiú.  
 
Beidh cead ag aíonna agus céimithe atá faoi mhíchumas agus a bhfuil ceadúnas míchumais 
údaraithe acu a gcarranna a pháirceáil ar an gCampas Theas, áit a bhfuil páirceáil thar a 
bheith teoranta ar fáil.  
 

mailto:library.information@mu.ie
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Ord na n-Imeachtaí 

 

Ba cheart do na réamhchéimithe go léir a bheith i láthair in Ollscoil Mhá Nuad ar a laghad 90 
nóiméad sula dtosóidh a searmanas bronnta. Nuair a thagann na réamhchéimithe, is 
féidir leo a gcuid fallaingí a bhailiú ó Phelan Conan (féach ‘Fallaingí’) agus teacht le chéile 
ansin ag Teach na Daonnachta, An Campas Theas (uimhir 23 ar an léarscáil) chun clárú le 
baill foirne ón Oifig Bronnta Céimeanna. Iarrtar ar na réamhchéimithe go léir clárú 30 
nóiméad roimh thús an tsearmanais, ar a dhéanaí.  

 

Gheobhaidh na réamhchéimithe a bpáir chéime in ord deimhneach dearfa agus tabharfar 
uimhir sa líne do gach duine acu i dTeach na Daonnachta. Beidh an uimhir sin ag teacht le 
huimhir shuíocháin an réamhchéimí san Aula Maxima agus cinnteoidh sé go bhfaighidh gach 
réamhchéimí an scrolla ceart céime. Nuair a bheidh líne déanta ag na réamhchéimithe ar fad 
don searmanas bronnta, beidh mórshiúl ó Theach na Daonnachta go dtí an Aula Maxima. I 
rith an tsearmanais glaofar ar na réamhchéimithe chun an ardáin agus bronnfaidh Uachtarán 
na hOllscoile a bpáir chéime orthu.  

 

Fáiltiú Bhronnadh na gCéimeanna 

 
I ndiaidh an tsearmanais, beidh méaróga bia le tae agus caife ar fáil do dhaoine le ticéid acu 
i Halla Pugin (uimhir 14 ar an léarscáil). Má tá aon ailléirginí nó éadulaingt ar bhia agat, téigh 
i dteagmháil go díreach leis an bhfoireann lónadóireachta le heolas a fháil maidir leis na 
roghanna a bheidh ar fáil duit (ríomhphost: catering@spcm.ie, teileafón: 087 2271843). Ba 
cheart do réamhchéimithe a bhfuil riachtanais speisialta bia acu teagmháil a dhéanamh leis 
an bhfoireann lónadóireachta i Halla Pugin nuair a bhaineann siad an fáiltiú amach.  
 

Ceisteanna Coitianta 

 
Tá liosta ceisteanna a chuirtear go minic ar fáil ar an suíomh gréasáin 
https://www.maynoothuniversity.ie/conferring/faqs. 
 

Scrolla/ Pár Céime 

 
Ní miste aire a thabhairt do do scrolla céime toisc go gcosnaíonn sé €50 ceann a fháil ina 
ionad. 
 

 
Mura bhfuil tú ag freastal ar do shearmanas bronnta  
 

 
Líon isteach ár bhfoirm in absentia atá ar fáil ar líne ag 
https://www.maynoothuniversity.ie/conferringinabsentiaform má tá tú le bheith as láthair don 
Searmanas Bronnta agus más mian leat go mbronnfaí do chéim/dioplóma ort in absentia.  
Ba cheart é seo a chur in iúl dúinn roimh Dé Máirt an 19 Márta 2019, le socruithe do Lá 
Bhronnadh na gCéimeanna a éascú. Má tharlaíonn sé nach mbeidh tú ábalta freastal ar do 
shearmanas, le do thoil, cuir é sin in iúl don Oifig Bronnta, fiú más é an lá roimh ré atá ann. 
Mura bhfuil tú in ann bheith i láthair ag do shearmanas, seolfar an scrolla céime chuig an 
seoladh a thug tú ar an bhfoirm ar líne, thart ar thrí seachtaine tar éis do shearmanais. 
 
 
 

https://www.maynoothuniversity.ie/conferring/faqs
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An Leabharlann 

 
Ná déan dearmad a chinntiú go bhfuil gach leabhar tugtha ar ais chuig an Leabharlann agat 
agus aon fhíneál atá fós ar do chuntas íoctha. Is féidir ábhar a thabhairt ar ais ag an deasc 
eolais, tríd an mbosca le haghaidh leabhair a thabhairt ar ais (lasmuigh de ghnáthuaireanta), 
nó tríd an bpost. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait déan teagmháil le 
library.information@mu.ie 
 

Táillí Teagaisc 

 
Cinntigh, le do thoil, go bhfuil do chuid táillí ar fad íoctha. Ní bhronnfar céim ar aon mhac 
léinn a bhfuil táillí teagaisc fós le híoc aige/ aici. 
 
 
 
 
 
 

mailto:library.information@mu.ie


Oifig Bronnta Céimeanna Ollscoil Mhá Nuad            T: +353 1 708 6583    R: graduation@mu.ie 
 

8 

 
 

 

Sceideal na Searmanas 
 

 
 
Tá sceideal na searmanas ar fáil ar an suíomh gréasáin: 
https://www.maynoothuniversity.ie/conferring/schedule-ceremonies  

https://www.maynoothuniversity.ie/conferring/schedule-ceremonies

