
Tá sé mar aidhm ag Optum tacú le feabhas an chórais sláinte sa Réigiún agus 
infheistíocht a dhéanamh i bhfórsa saothair sláinte an 21ú haois atá in ann freastal 
ar riachtanais an lae amárach. Tá fórsa saothair ilchineálach ag Optum agus ba 
mhian linn ilchineálacht a chur chun cinn in Ardoideachas trí scéim scoláireachta a 
thacóidh le daoine óga atá faoi mhíbhuntáiste agus le hiad siúd a thagann ó chúlraí 
neamhchoitianta. Seachadfar an scéim i gcomhpháirtíocht le IT Leitir Ceanainn.

• Cuirtear dhá scoláireacht ar fail fríd Scéim an Iarthuaiscirt ar luach €2,500 in aghaidh
na bliana (gach bliain den chúrsa)

• Ní mór d’iarrthóirí an critéir inchailithe a bhaint amach agus iarratas a bheith curtha
acu faoi choinne áit ar cheann de na cúrsaí fochéimí lánaimseartha ar an líosta
ainmnithe

• Déanfar an íocaíocht ag an Institiúid gach bliain ach seasamh maith acadúil a bheith
ag an scoláire

• Ní mór d’iarrthóirí scannadh nó griangraf den fhoirm iarratais a chur le roimh-phost
chuig nodlaig.brolly@optum.com roimh 5.00 p.m. Aoine 28 Bealtaine 2021

• Ní mór don phríomhoide scannadh den téistiméireacht a chur díreach chuig
nodlaig.brolly@optum.com roimh an dáta deiridh

Scéim Scoláireachtaí Sláinte Optum
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Critéir

Scoláireacht Sláinte an Iarthuaiscirt 2021

Le bheith incháilithe do Scoláireacht Sláinte Ginearálta Optum ní mór 
d’iarrthóirí:

• Iarratas a bheith curtha acu fríd an chóras CAO faoi choinne áite mar 
iontrálaí sa bhliain acadúil 2020/21 ar an chéad bhliain de cheann de 
na cúrsaí fochéimí lánaimseartha atá leagtha síos 

• Seoladh baile a bheith acu i gContae Dhún na nGall; 

• Freastal a bheith déanta acu ar mheánscoil i gContae Dhún na nGall le 
2 bhliain anuas ar a laghad roimh scrúduithe na hArdteistiméireachta  
in 2020;

• Bheith ag déanamh scrúduithe na hArdteistiméireachta don chéad 
uair in 2020;

• Bheith rannpháirteach sa phobal agus tiomántas a léiriú ó thaobh cur 
chun cinn an phobail;

• Bheith aitheanta mar dhuine a thagann ó chúlra atá faoi 
mhíbhuntáiste sóisialta agus an fhianaise cuí a chur ar fáil:-

 – Go bhfuil siad díolmhaithe ó tháillí na hArdteistiméireachta de 
thairbhe cárta leighis a bheith acu;

Agus/Nó,

 – Go bhfuil siad i dteideal tacaíocht airgid de chineál ar bith ón Stát 
(Deontas Cothabhála - Speisialta/ Iomlán/ 75%/ 50%/ 25% nó 
deontas Táillí Teagaisc- iomlán/páirt) faoi Scéim Deontas na Mac Léinn.

• Is féidir le hiarrthóir eolas a roinnt maidir le bac ar bith eile atá idir 
é féin agus rochtain ar an oideachas tríú leibhéal (mothúchánach, 
fisiciúil, cultúrtha nó sóisialta) 

• Is gá don phríomhoide athbhreithniú a dhéanamh ar an fhoirm 
iarratais comhlánaithe agus an téistiméireacht atá curtha ar fail ag 
Optum a líonadh. Is cáipéis rúnda é an téistiméireacht agus ba chóir 
don phríomhoide é a chur direach chuig nodlaig.brolly@optum.com 
roimh an 28 Bealtaine

• Mar chuid den phróseas roghnúcháin is féidir go mbeidh ar iarrthóirí 
freastal ar sheisiún agallaimh neamhfhoirmialta i ngrúpaí i mí Lúnasa 
2021 nó físean a sheoladh isteach chuig an phainéal.

• Ní mór don iarrthóir cloí le Téarmaí agus Coinníollacha na 
Scoláireachta.

Moltar go láidir d’iarrthóirí iarratas a chur chuig ‘SUSI’ chomh 
luath agus is féidir.
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Liosta Ainminthe Na gCúrsaí 2021/22

IT Leitir Ceanainn

EOLAÍOCHT/SCIENCE

LY818 Eolaíocht/Science — Common Entry with Degree Award options

LY817 Bitheolaíocht/Bioscience

LY837 Eolaíocht an Bhia & Cothú/Food Science and Nutrition

LY867 Eolaíocht Poitigéara agus Leighis/Pharmaceutical 
            & Medicinal Science

LY806  Teicneoir Poitigéara/Pharmacy Technician

LY816 Altranas Fiaclóireachta/Dental Nursing

LY826 Eolaíocht Sláinte le Staidéar Fisiteiripe/Health Science 
with Physiotherapy Studies

LY836 Eolaíocht Sláinte le Staidéar Teiripe Shaothair/Health Science with 
Occupational Therapy Studies

LY846 Eolaíocht Sláinte le Staidéar Diaitéitic/Health Science with Dietetics Studies 

ALTRANAS AGUS STAIDÉAR SLÁINTE/ 
NURSING AND HEALTH STUDIES 

LY908 Altranas Ginearálta/General Nursing

LY918 Altranas Síciatrach/Psychiatric Nursing

LY928 Altranas Mhíchumas Intleachta/Intellectual Disability Nursing

LY978 Cúram Sláinte agus Sóisialta/Health & Social Care — Common Entry with 
Degree Award options

GNÓ, RÍOMHAIREACHT& INNEALTÓIREACHT/ 
BUSINESS, COMPUTING & ENGINEERING

LY607 Innealtóireacht Leictreonach agus Ríomhinnealtóireacht/ 
Electronic/Computer Engineering

LY618 Leictreonaic agus Córais Leabaithe/Electronics & Embedded Systems

LY628 Innealtóireacht Bithleighis/Bio-medical Engineering

LY708 Ríomhaireacht Fheidhmeach/Applied Computing

LY717 Ríomhaireacht/Computing — Common Entry with Degree Award options

LY737 Slándáil Ríomhaireachta agus Fóiréinsic Dhigiteach/Computer Security and 
Digital Forensics

LY738 Eolaíocht Sonraí & Intleacht Shaorga/Data Science & Artifical Intelligence

LY748 Ríomheolaíocht/Computer Science
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Scéim Scoláireachtaí Sláinte Optum

Téarmaí agus Coinníollacha
• Déanfaidh an Painéal Roghnúcháin iniúchadh ar an fhoirm iarratais, an teistiméireacht agus na cáipéisí tacaíochta leis na scoláireachtaí a 

shocrú. Meastar na hiarratais de réir torthaí acadúla, tionchar ar chúrsaí staidéir, acmhainneacht gairme agus cúinsí pearsanta
agus teaghlaigh. Tabharfar túsáite d’iarrthóirí a léiríonn riachtanais airgid thar iarrthóirí eile den chaighdeán céanna. Tá an cinneadh 
críochnaitheach ag an Phainéal Roghnúcháin. Cuirfear fógra chuig iarrthóirí ar éirigh leo scoláireacht a bhaint amach a luaithe agus is 
féidir i mí Mheán an Fhómhair.

• Coimeádann an Painéal Roghnúcháin an ceart aige féin cuireadh a thabhairt d’iarrthóirí freastal ar sheisiún agallaimh neamhfhoirmialta 
i ngrúpaí nó iarradh ar iarrthóirí físean a sheoladh isteach chuig an phainéal.

• Níl cead ag Scoláirí Optum glacadh le Scoláireacht ar bith eile ar nós Scoláireacht Uile-Éireann/ Naughton/ Ernst Walton/ 1916 agus sa 
chás sin bheadh ar scoláire scoláireacht amháin a roghnú.

• Beidh tairiscint scoláireachta ar bith ag brath ar eolas atá cruinn agus fíor agus beidh ar an scoláire na coinníollacha uilig a 
chomhlíonadh. Beidh sé de cheart ag Optum tairiscint a tharraingt siar má tá meancóg nó easnamh ar bith san eolas a tugadh ag an 
iarrathóir nó ar son an iarrthóra. Sa chás seo tabharfar fógra 14 lá i scríbhinn don iarrthóir.

• Bronnfar scoláireachtaí ar iarrthóirí a bhfuil tairiscint oifigiúil faighte acu ón Institiúid faoi choinne áite ar chúrsa ainmnithe bunaithe ar 
thorthaí na hArdteistiméireachta.

• Ní bhronnfar scoláireacht nó ní bheidh maoiniú ar bith á phróiseáil gan fhianaise go bhfuil an duine díolmhaithe ó tháillí na 
hArdteistiméireachta agus cárta leighis acu agus/nó go bhfuil sé/ sí i dteideal tacaíocht airgid de chinéal ar bith ón Stát agus litir ó SUSI 
acu leis sin a dheimhniú. Coimeádann Optum an ceart aige tairiscint scoláireachta a tharraingt siar muna bhfuil an fhianaise chuí curtha 
ar fáil don Phainéal Roghnúcháin.

• Ní chuirfear aischothú ar fáil d’iarrthóirí nár éirigh leo scoláireacht a bhaint.

• Tá gach uile Scoláireacht don duine atá ainmnithe amháin agus chan do dhuine ar bith eile.

• Beidh an Scoláireacht á phróiseáil i gcomhréir leis an sainsceideal i ndiaidh do chlárúchán an iarrthóra leis an Institiúid.

• Cuirfidh Optum agus/ nó an Institiúid fógra chuig scoláirí faoin sceideal íocaíochta.

• Déanfar athnuachan ar an Scoláireacht gach bliain ach seasamh maith acadúil a bheith ag an scoláire. Ní mór do scoláirí cloí le 
rialacháin na hInstitiúide agus dul faoi gach scrúdú téarma nó scrúdú ar bith eile a shocraíonn údaráis na hInstitiúide dá gcúrsa. 
Coimeádann Optum an ceart aige féin an Scoláireacht a tharraingt siar má bhíonn drochsheasamh acadúil ag an scoláire.

• Tá ar an Scoláire an cúrsa staidéir s’aige/ s’aici a thoiseacht sa bhliain acadúil 2019/20. Caithfidh an Scoláire an cúrsa staidéir a 
chríochnú taobh istigh den ghnáthachar ama. Beidh fad na Scoláireachta soiléir nuair a bhronntar é agus ní chuirfear síneadh ama leis 
an Scoláireacht mar gheall ar bhliain iarchurtha nó athdhéanta ach amháin má bhíonn Optum sásta faoina rogha féin amháin síneadh 
ama a cheadú. Ceadófar síneadh ama i gcásanna eisceachtúla amháin agus ar chúis bhailí. Sa chás nach dtabharfaí cúis ar bith beidh sé 
de rogha ag Optum an Scoláireacht a tharraingt siar.

• Ní íocfar an scoláireacht ma tá an Scoláire amuigh ón Institiúid ar socrúchán don bhliain. Coimeádann Optum an ceart aige féin an 
scoláireacht a íoc i gcásanna faoi leith.

• Coimeádann an Painéal Roghnúcháin an ceart aige féin Scoláireacht a bhronnadh ar Iarrthóir nach gcuireann fianaise ar fáil go bhfuil 
sé/sí díolmhaithe ó tháillí na hArdteistiméireachta agus/nó go bhfuil sé/sí i dteideal tacaíocht airgid de chinéal ar bith ón Stát agus litir ó 
SUSI aige/aici leis sin a dheimhniú fad is go measann an Painéal Roghnúcháin go bhfuil go leor léirithe ag an Iarrthóir maidir lena 
chruatan féin (mothúchánach, fisiciúil, cultúrtha nó sóisialta) agus é/í ag iarraidh rochtain a bheith acu ar chúrsa tríú leibhéal nó an 
cúrsa a chríochnú.

• Déanfaidh an Institiúid an Scoláireacht a íoc nuair a chláraíonn an scoláire ar chúrsa ainmnithe leis an Institiúid.

• Beidh ar an scoláire freastal ar shearmanas bronnta scoláireachtaí a eagróidh Optum (dáta le socrú ag na páirtithe leasmhara) leis an 
Scoláireacht a bhronnadh air/ uirthi go foirmiúil. Chomh maith leis sin, má eagraítear searmanas bronnta san Institiúid, ní mór don 
scoláire freastal air sin fosta agus tabharfaidh an Institiúid cuireadh chuig an ócáid do ionadaí de chuid Optum.

• Beidh ar an Scoláire páirt a ghlacadh i bhfeachtas margaíochta na Scoláireachta agus griangraf agus ráiteas pearsanta a chur ar fáil mar 
chuid den ábhar margaíochta. Coinneoidh Optum sonraí teagmhála an Scoláire (seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin agus seoladh 
poist) leis an Scoláireacht a riaradh amháin.

• Tabharfaidh an Scoláire cead don Institiúid eolas áirithe (ainm, cúrsa, uimhir aitheantais an mhic léinn, institiúid srl) a roinnt le páirtithe 
leasmhara eile de réir mar is gá.

• Níl sé de chead ag cairde nó muintir fhóstóirí sinsearacha Optum cur isteach ar an Scoláireacht seo (Stiúrthóir Sinsearach agus fostaithe 
níos airde ná sin san áireamh).

• Coimeádann Optum an ceart aige féin na Téarmaí agus na Coinníollacha seo a athrú agus fógra tugtha roimh ré do na hInstitiúidi agus 
do na Scoláirí más gá. 
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