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CLÁR

Tugann Páirt a hAon de Réamheolaire 
LYIT tús eolais duit ar an choláiste le 
réamhrá ginearálta ar ár suíomh, áiseanna, 
scoláireachtaí, gníomhaíochtaí agus seirbhísí. 
I bPáirt a Dó gheofar réamhrá achomair 
ar na cúrsaí  forchéimithe a ofrálann muid 
agus cuireann Páirt a Trí síos ar na cúrsaí 
iarchéimithe a ofráiltear. Nuair amháin a 
bheas gearrliostáil déanta agat ar roinnt cúrsaí  
a bhfuil spéis agat iontu, tig leat leanúint ar 
aghaidh leis na treoracha a thugtar duit agus 
amharc ar ár suíomh gréasáin, www.lyit.ie, 
faoi choinne eolas níos leitheadaí. Mura bhfuil 
tú cinnte fá aon rud, téigh i gcomhairle le do 
Threoirchomhairleoir nó cuir scairt ar LYIT.

Nuair atá an cúrsa nó cúrsaí ar mhaith leat 
iarratas a dhéanamh orthu roghnaithe agat, 
gheobhaidh tú eolas mionsonraithe i bPáirt 
a Ceathair ar nósanna imeachta d’iarratais, 
chomh maith le sonraí fá thaillí agus 
scoláireachtaí. 

Tá súil againn chomh maith go mbainfidh tú 
sult as ár scéalta ó LYIT. Léiríonn na próifílí 
seo de mhic léinn éagsúlacht an choláiste, áit 
ina gcastar mórán conair ar a chéile.

Conas an réamheolaire seo a úsáid
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Tá an t-eolas ins an réamheolaire seo mar threoir do dhaoine atá ar lorg iontráil chuig an institiúid agus ní mheasfar go 
mbunaíonn sé conradh idir Institiúid Teicnelaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) agus iarrthóir nó aon tríú páirtí. Níl tagairtí do 
riachtanais chomhlachtaí proifisiúnta ón taobh amuigh in ainm a bheith críochnaithe nó uileghabhálach nó fiú go hiomlán 
ceart ag am an fhoilseacháin de bhrí go bhfuil siad ag brath ar athraithe. Mar sin de, moltar dóibh siúd a bhfuil suim acu 
ann teagmháil dhíreach a dhéanamh leis na comhlachtaí proifisiúnta a mbaineann sé leo chun a gcuid riachtanais suas 
chun dáta a dheimhniú. 

Déantar gach iarracht chun cruinneas an eolais san fhoilseachán seo a dheimhniú. Mar sin féin, coimeádann an Institiúid 
an ceart aici féin aon chlár staidéir nó rialúchán acadúil a leasú, a athrú nó a scriosadh ag am ar bith, ach ag cur san 
áireamh na mic léinn atá cláraithe cheana féin. Ina theannta sin, coimeádann an Institiúid an ceart aici féin athrú nó 
scriosadh a dhéanamh ag am ar bith ar aon eolas atá san áireamh agus ní bheidh sí freagrach as aon earráid nó easnamh 
agus ní féidir léi glacadh le dliteanas ar a son. Coimeádann LYIT an ceart aici féin gan clár faoi leith a ofráil má mheasann 
LYIT faoina rogha iomlán féin nach bhfuil an líon mac léinn ag clárú don chlár sin ag tús aon bhliain ró bheag chun an clár 
sin a reáchtáil. Sa chás seo, bhéarfaidh LYIT aisíocaíocht de na táillí iomlán do na mic léinn a chláraigh don chlár ach ní 
bheidh aon dliteanas eile acu do na mic léinn sin in aon chor. 
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Fáilte ón Uachtarán 
Is eagraíocht an LYIT gur maith léi bogadh 
ar aghaidh. Tuigeann muid an ról atá againn 
ag cur deiseanna ar fáil do na daoine go léir 
a dhéanann staidéar linn; caithfidh muid a 
bheith réamh-ghníomhach i bhforbairt sraith 
cúrsaí a thugann an deis is fearr chun dul 
chun cinn a dhéanamh sa tsaol.

Feictear ardoideachas mar mhodh chun 
saol níos fearr a bheith ag duine. Cé go 
n-aithníonn muid go raibh rudaí deacair 
le tamall anuas de bharr Covid-19, tá sé 
tábhachtach go bhfanfadh muid dearfach 
agus go mbainfeadh muid feidhm as na 
deiseanna a thiocfaidh chun cinn. Cuireann 
ardoideachas ar fáil an bealach le treabhadh 
linn agus ní bheidh aon easnamh orainn san 
LYIT. 

Leagann ár bPlean Straitéiseach 2019-23 
síos clár oibre uaillmhianach do na blianta 
atá le theacht, ag tabhairt aghaidh ar an 
iliomad téamaí agus spriocanna a gcaithfear 
dul i ngleic leo. Páirt mhór den chlár oibre 
seo an rún atá ag LYIT a bheith ina hOllscoil 
Teicneolaíochta in éineacht lenár bpáirtithe 
in IT Sligeach agus GMIT. Faoin am a mbeidh 
fios agat cén choláiste gur mhaith leat a 

fhreastal, d’fhéadfadh an mhian seo a bheith 
fíor. Lena chois sin, tá BREXIT ina bhaol go 
fóill agus tá ár n-iarrachtaí tríd an Cnuasach 
Breisoideachais agus Ardoideachais 
tábhachtach chun laghdú a dhéanamh ar aon 
thionchar ar Réigiún Cathrach an Iarthuaiscirt, 
sé sin Leitir Ceanainn/Doire/An Srath Bán.

Tá níos mó ag baint le coláiste ná a bheith 
ag freastal ar léachtaí agus san LYIT táimid 
bródúil as an spiorad pobail a d’fhorbair ar an 
champas, cibé i Leitir Ceanainn nó sna Cealla 
Beaga, a dhéanann muid neamhionann le 
institiúidí tríú leibhéal eile. Gríosaim sibh le 
bheith mar pháirt de seo.

Táimid ag súil go mór le fáilte a chur 
romhaibh chuig LYIT.

Paul Hannigan 

Uachtarán
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PÁIRT A hAON
Cén fáth go dtiocfá go LYIT?
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Níl sé deachair a thuiscint cén fáth go bhfuil 
LYIT ag mealladh níos mó mic léinn ná riamh 
roimhe. Cinntíonn ár bhfoireann teagaisc 
d’ardcháilíochta sármhaitheas i réimse 
leathan de chúrsaí spreagúla agus ciallaíonn 
ár bpáirtíocht leanúnach le fostóirí príomha 
go mbíonn buntáiste ag ár gcéimithe sa 
mhargadh saothair. Baineann meascán 
ilghnéitheach mac léinn sult as atmaisféar an 
champais, meallta ag ár meon fáiltiúil agus ár 
saol saibhir cultúrtha agus sóisialta.

San LYIT, tá thart fá 70% dár mic léinn 
lánaimseartha ag fáil deontais SUSI, rud a 
chuireann ar chumas mac léinn ó gach 
uile chúlra, ábaltachtaí agus míchumais a 
spriocanna oideachais a bhaint amach agus 
fostaíocht ábhartha a fháil ina gceantar féin. 
Le dámhachtainí ó Leibhéal 6 (Ardteastas) 
díreach suas go Leibhéal 10 (PhD), tá 
LYIT suite go foirfe le cuidiú le mic léinn 
dul chun cinn a dhéanamh i ngach céim 
d’Ardoideachas.

CÉN FÁTH A DTIOCFÁ 
GO LYIT?



C
én

 f
át

h
 g

o
 d

ti
o

cf
á 

g
o

 L
Y

IT
?

10

8/10
Tháinig mic léinn ar ais 

chuig LYIT chun staidéar 
breise a dhéanamh nó 

fuair siad fostaíocht 
laistigh de 4 mhí i 

ndiaidh céim a fháil

4,500+
Mac Léinn

2
Campas i nDún na 

nGall

50+
Cláracha CAO

37
Cláracha Máistreachta 

& Iarchéime

65%
Cuireann an méid 

seo cúrsaí deiseanna 
socrúcháin oibre 

ar fáil

15
Forbairt ghairmiúil 
leanúnach páirt-

aimseartha & cláracha 
iarchéime do 

Mhúinteoirí & Oidí

40+
Clubanna & Cumainn 

ar champas

Neart lóistín 
inacmhainne ar fáil 

do mhic léinn

43%
Méadú i rollú na mac 

léinn le seacht mbliana 
anuas

STAITISTICÍ & FÍRICÍ FAOI LYIT 
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LEITIR CEANAINN

NA CEALLA BEAGA Béal Feirste

Baile Átha Cliath
Gaillimh

Luimneach

Caisleán an Bharraigh

An Cabhán

Sligeach
Muineachán

An Ómaigh

Doire

Corcaigh

CAMPAS & SUÍOMH
Féach ár léarscáil thíos chun an fad i gciliméadair go dtí ár dhá champas ó áiteanna
éagsúla in Éirinn.

Fad ón 
Suíomh

I gcm go
Leitir 
Ceanainn

I gcm go dtí 
Na Cealla 
Beaga

Béal Feirste 145 205

Caisleán an 
Bharraigh

194 176

An Cabhán 135 139

Corcaigh 429 412

Doire 35 105

Áth Cliath 237 254

Gaillimh 249 231

Luimneach 334 317

Muineachán 110 147

An Ómaigh 57 95

Sligeach 112 94
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LYIT – AG SAOTHRÚ UM OLLSCOIL 
TEICNEOLAÍOCHTA

Beidh an Ollscoil Teicneolaíochta (OT) nua 
d’Iarthar agus iarthuaisceart na hÉireann ar 
cheann de na hollscoileanna ilchampais is 
mó ar an oileán seo, ag tabhairt le chéile 
mic léinn, fiontar agus pobail a chuimsíonn 
réigiún geografach ar leith ag athrú ar 
imeall na hEorpa agus a bhfuil pobal tuaithe 
scaipthe den mhórchuid aige. 

Beidh an OT ina cheannródaí i gcur ar fáil 
rochtain ar Ardoideachas a bhuí de bheith 
ag ofráil clár ó roimh-chéim go leibhéal 
dochtúireachta ar champas, ar-líne nó 
mar cianfhoghlaim. Mar OT, neartóidh 
muid comhpháirtíochtaí comhoibríoch le 
hinstitiúidí agus eagraíochtaí Breisoideachais 
agus Ardoideachais sna hearnálacha poiblí 
agus príobháideacha. Mar aonán amháin, 
gníomhóidh an Ollscoil Teicneolaíochta 
úrnua ar dhóigh chiallmhar, ag tacú le 
riachtanais fiontair, go háirithe gnólachtaí 
beaga agus meánmhéide, ar fud an réigiúin a 
bhuí do thaighde comhoibríoch agus cur ar 
chumas teicneolaíochta a aistriú chun tacú 
le rathúnas eacnamaíochta agus sóisialta. 
Cuirfidh sé ar fáil teagasc eolach agus 
rochtain ar theicneolaíochtaí atá ag nochtadh 
d’iomlán foghlaimeoirí.

Beidh an mais chriticiúil agus déine acadúla 
ag an OT le tallann a mhealladh, a chur ar 
an eolas, a chothú agus a choimeád san 
Iarthar, san Iarthuaisceart agus sa réigiún 
trasteorann agus láidreoidh sé agus beidh 
sé ina bhuntáiste dár réigiún go sóisialta, 
go heacnamaíoch agus ó thaobh cultúr 
de. Ó thaobh méid, cáilíocht agus tionchar 
an OT, beidh inniúlacht níos mó againn do 
chomhoibriú le páirtnéirí idirnáisiúnta agus 
beidh féidearthacht sármhaith fostaíochta 
ag ár gcéimithe go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta.

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag 
Comhaontas Chonnachta-Uladh, sé sin 
an LYIT, IT Shligigh agus GMIT chun na 
critéir d’Ollscoil Teicneolaíochta a shásamh, 
forbairt ar thionscadail chomhoibríocha 
agus ullmhúchán le hiarratas a dhéanamh 
chun a bheith ainmnithe mar Ollscoil 
Teicneolaíochta. Tá pleananna idir lámha ag 
Comhaontas Chonnachta-Uladh á iarratas a 
chur isteach, faoi réir ag sásamh na gcritéir 
do OT, ag deireadh na bliana 2020.

Lean ár ndul chun cinn ag www.cualliance.ie 

12
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Leitir Ceanainn

Na Cealla Beaga Béal Feirste

Áth Cliath
Gaillimh

An Creagán
Leitir Fraic

Maigh Eo

Sligeach

Corcaigh

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  

Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

Institiúid Teicneolaíochta na 
Gaillimhe-Maigh Eo 
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SPÓIRT & CUMAINN 

Tá clár iontach gnóthach spóirt ag an institiúid   
a ritear i rith na bliana acadúla. I measc 
an chláir tá Peil Ghaelach, Iománaíocht, 
Sacar, Cispheil agus Badmantan. Maraon 
leis na cluichí foirne sin, tá spóirt aonair 
iomaíocha, macasamhail Dornálaíocht agus 
Lúthchleasaíocht, mar pháirt dár gclár chomh 
maith. Bhí an institiúid ámharach i bPeil 
Ghaelach le foireann na bhfear ag fáil go dtí 
an cluiche leathcheannais sa Sigerson Cup in 
2020. Maidir le Sacar fuair foireann na mban 
chomh fada leis an cluiche leathcheannais 
i gCorn Uí Riagáin, agus bhain beirt dár 
bhfoireann dornálaíochta craobhanna náisiúnta 
i mbliana sna Craobhchomórtais Dornálaíochta 
Tríú Leibhéal, agus i Lúthchleasaíocht 
bhain duine dár mic léinn an bonn óir don 
Caitheamh Meáchain ag Craobhchomórtais 
Faoi Dhíon de Lúthchleasanna Ollscoileanna 
na hÉireann.

Is é an tOifigeach Spóirt a amharcann i ndiaidh 
an chláir spóirt in LYIT. Déanann seisean 
bainistiú ar an chlár iomaíoch le cuidiú ón 
fhoireann chóitseála. Tá an tOifigeach Spóirt 
breá sásta cabhrú le mic léinn agus an t-eolas 
riachtanach a thabhairt dóibh ar conas a bheith 
rannpháirteach i spóirt iomaíoch le linn dóibh a 
bheith ag staidéar san LYIT. Cuireann Bainisteoir 
an Ionaid Spóirt, maraon le foireann tiomanta, 
ar fáil áiseanna d’ardcháilíocht atá cothaithe 
go maith, agus cuireann siad ar fáil cláracha 

corpacmhainne. Cuirtear cuidiú agus treoir ar 
fáil do mhic léinn in gcuid riachtanais scíthe, ní 
miste cén cumas atá acu. Ofráiltear ranganna 
aclaíochta do gach duine maidin, lón agus 
trathnóna.

Tá siad seo i measc na n-áiseanna:

• Ar an champas: Páirc faoi tuilsoilse agus 
áis traenála laistigh

• Ionad spóirt ilchuspóireach leis an 
trealamh is nua-aimseartha ar a n-áiritear 
halla gníomhaíochta mór le suíocháin 
fargáin, balla do liathróid láimhe, agus 
áiseanna gléasta agus cithfholcadáin.

• Seomra folláine comhaimsire le foireann 
lánoilte chun treoir pearsanta agus 
ranganna a chur ar fáil, macasamhail  
Spin-Fit, Céim-aeróbaic, Pilates, Ióga, 
Campa Aclaíochta, Rince agus Cleachtadh 
Cuarda.

• Chomh maith leis sin, eagraítear cúrsaí 
sláinte agus folláine, cúrsaí áineasa 
agus spórt chathaoir rotha maraon le 
cluichí foirne/mac léinn, comórtais idir 
ollscoileanna agus gníomhaíochtaí pobail.
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Clubanna & Cumainn

Cibé spórt, cultúr nó gníomhaíochtaí 
caitheamh aimsire, tá saibhreas agus 
éagsúlacht saoil ag baint le LYIT a shíneann 
amach i bhfad thar ballaí an tseomra 
ranga. Le dosaenacha cumann campais atá 
gníomhach agus paiseanta, tá rud éigin i 
gcónaí le tú a spreagadh agus ligint duit a 
bheith rannpháirteach i saol na mac léinn. 
Ag foghlaim obair bhuíne, ag baint suilt as 
saol sóisialta breá, ag forbairt mar dhuine, 
ag déanamh do dhícheall rathúlacht a fháil 
lasmuigh den seomra léachtaí, ag foghlaim 
conas a oibríonn an saol – tá siad seo go 
léir an-tábhachtach chun d’eispéireas mic 
léinn a bhisiú. Sin an fáth go spreagann 
muid ár mic léinn le bheith rannpháirteach 
i spórt, clubanna, cumainn, comórtais idir 
ollscoileanna agus i bpolaitíocht mac léinn. 
Nuair a ghlacann tú páirt i rud éigin suimiúil, 
spreagúil agus dúshlánach, faigheann tú 
amach go bhfuil buanna agat nach raibh tú 
eolach orthu agus sa phróiseas sin déanfaidh 
tú cairdeas a mhairfidh i rith do shaoil – 
cáilíochtaí iontacha a lorgaíonn fostóirí i 
ndaoine dea-oilte.

Le linn Seachtain na bhFreisear, tig leat dul 
isteach in oiread clubanna agus is mian 
leat, saor in aisce. Seo sampla beag de na 
clubanna:

• Spórt Uisce: An Club Canú

• Cultúr: Cumann Idirnáisiúnta

 • Teicneolaíocht: Cumann Aip Andróideach, 
Cumann Haiceála Eiticiúil

• Polaitíocht: Cumann Dlí, LGBTQ+ agus an 
Cumann d’Óráidíocht Phoiblí

• Carthanas: Cumann Gaisce 

• Eile: Cumann Rince, Cumann Badmantan

Ní amháin go spreagtar gníomhaíocht 
seach-churaclaim, faightear cúiteamh as. 
Is é ceann de na  buaicphointí den bhliain 
na Gradam Gaisce na Mac Léinn.  Is é seo 
imeacht cosúil le gradam Oscar le cairpéad 
dearg; dinnéar ceiliúrtha le éadaí foirmeálta, 
áit a n-aithnítear agus a dtugann muid onóir 
d’éachtaí mhac léinn lasmuigh den seomra 
ranga.
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CLUBANNA AGUS CUMAINN 
FAOI LÁN SEOIL

Cumann na Mac Léinn Mhalaeisia – 
buaiteoirí an Chumainn is Fearr 2020.

Foireann 2019/20 Sacair na mBan a bhain 
craobh leathcheannais Chraobh Uí Riagáin.

I mí Feabhra 2020, bronnadh 55 Scoláireacht Spóirt 
Lánaimseartha san Institiúid.

Foireann na bhFear 2019/20 sa Pheil Ghaelach a 
bhain craobh leathcheannais Chraobh Sigerson.

An Cumann Idirnáisiúnta – buaiteoirí an 
Físeán Promóisin an Chumainn ab fhearr 
2020.

Foireann Iománaíochta 2019/20 – buaiteoirí  
Ardoideachas Electric Ireland, Corn   Phádraig 
Mac Diarmada CLG i gCraobh Iománaíochta 
Sinsearach 7.

Foireann Pheil Gaelach na mBan 2019/20 a bhain 
craobh leathcheannais i gCraobhchomórtais 
Moynihan na mBan HEC.
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SCOLÁIREACHTAÍ AG LYIT 

1.  Scoláireachtaí REACH

2.  Scoláireachtaí Spóirt d’Iontrálaithe Úra

3.  Scoláireachtaí Optum do Chúram Sláinte an Iarthuaiscirt 

4.  Ciste Sparánachta 1916 

San am i láthair ofrálann LYIT cúig chineál scoláireacht do mhic léinn úrnua 
fochéimithe:

5.  Scoláireachtaí Tearmainn Choláiste  
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Scoláireacht REACH 
Tá Scéim Sparánachta (REACH) bunaithe ag LYIT ar mhaithe le tacú agus cuidiú le mic léinn 
ar mhaith leo clár fochéime a chríochnú. Tá REACH ag díriú ar mhic léinn a d’fhéadfadh 
gan dul ar aghaidh go tríú leibhéal de bharr míchumas nó nach mbeadh an t-airgead acu le 
bheith rannpháirteach. San am i láthair is fiú €800 Scoláireacht REACH. Sa bhliain 2019/20, 
bronnadh 40 Scoláireacht REACH ar mhic léinn.  

Cuirtear Scoláireachtaí Optum do Chúram Sláinte an Iarthuaiscirt ar fáil i gcomhpháirtíocht 
le LYIT agus Ollscoil Uladh. Tá sé mar aidhm ag an scéim tacaíocht a thabhairt do dhaoine 
óga i gContae Dhún na nGall, go speisialta iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste chun rochtain 
a bheith acu ar oideachas tríú leibhéal. Tuigeann Optum go ndearna an cúnamh atá sa 
pháirtíocht nuálach atá idir LYIT agus Ollscoil Uladh méadú ar rochtain ar oideachas tríú 
leibhéal san Iarthuaisceart. Sa bhliain 2019/20, bronnadh Scoláireacht Optum do Chúram 
Sláinte an Iarthuaiscirt ar cheathrar mac léinn ag iontráil san LYIT mar mhic léinn chéad 
bhliana. Is fiú an Scoláireacht seo €2,500 sa bhliain.

Ciste Sparánachta 1916 Bursary Fund
Is scéim spriocdhírithe a bhunaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna chun tacú leis an 
chur i bhfeidhm ar an Phlean Náisiúnta do Cothromas Rochtana ar Ardoideachas 2015-
2019. Tá an Plean Náisiúnta Rochtana ag obair ar mhaithe le méadú a dhéanamh ar an líon 
mac léinn atá faoi ghann-ionadaíocht in Ardoideachas. Tá na Sparánachta dírithe ar mhic 
léinn atá faoi mhíbhuntáiste  sóisialta agus eacnamaíochta agus ó spriocghrúpaí a bhfuil 
rátaí íseal acu in Ardoideachas.   

Scoláireachtaí Spóirt d’Iontrálaithe Úra
Má ghlactar leat ar chúrsa lánaimseartha san LYIT, cibé mar fochéimí nó mar iarchéimí, agus 
má tá tú i láthair na huaire i do bhall de Pheil Contae CLG nó de phainéal Iománaíochta, 
nó i do bhall de Sraith Sacair na hÉireann, nó i do bhall d’fhoireann Cispheile náisiúnta, tá 
tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar Scoláireacht Spóirt d’Iontrálaithe Úra. San am i láthair is 
fiú €1,000 an Scoláireacht d’Iontrálaithe Úra. Sa bhliain 2019/20, bronnadh 16 Scoláireacht 
Spóirt d’Iontrálaithe Úra. Le cois an méid atá thuasluaite, ofrálann LYIT na scoláireachtaí seo a 
leanas do mhic léinn atá san institiúid cheana féin:

Scoláireacht Spóirt Lánaimseartha
I láthair na huaire is fiú an Scolaireacht Spóirt Lánaimseartha idir €1,000 - €1,500. Sa bhliain 
2019/20, bhronn an Institiúid 55 Scoláireacht Spóirt Lánaimseartha. 

Scoláireachtaí Optum do Chúram Sláinte an Iarthuaiscirt

Scoláireachtaí Tearmainn an Choláiste 
Tá Scoláireachtaí Tearmainn an Choláiste oscailte do lucht iarrtha tearmainn, atá incháilithe 
go hacadúile agus dóibh siúd atá in Soláthar Díreach. Níl na Scoláireachtaí Tearmainn ach ar 
fáil d’imircigh nach bhfuil incháilithe faoin Chiste Spárantachta. Cuireann LYIT ar fáil íosmhéid 
de thrí Scoláireacht Tearmainn sa bhliain. Tarscaoiltear an táille de €10,000 a chaitheann mic 
léinn nach as an AE iad a íoc de ghnáth.

Faoi choinne tuilleadh eolais ar iomlán Scoláireachtaí atá ar fáil  in  LYIT tabhair cuairt ar 
www.lyit.ie/scholarships
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AG TACÚ LE DO THURAS 

Tá cruthú timpeallacht chothaitheach chomhbhách do gach mac léinn i 
gcónaí lárnach do chultúr LYIT.

Ag an chlárú, gheobhaidh tú lámhleabhar a 
chuireann ar fáil treoir ar iomlán na seirbhísí 
tacaíochta atá ar fáil san Institiúid. Sa 
lámhleabhar seo chomh maith gheobhaidh 
tú cuid mhór eolais úsáideach ar an dóigh 
le bheith beo agus a bheith faoi bhláth sa 
choláiste. Tá siad seo a leanas i measc na 
Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn in LYIT:

Seirbhís Sláinte: Tá sé seo saor in aisce 
d’iomlán na mic léinn atá cláraithe go 
lánaimseartha. Tá clinic dochtúra ansin go 
laethúil agus altra lánaimseartha.

Seirbhís Comhairleoireachta: 
Cuireann Síceolaí cairte an tseirbhís seo ar 
fáil saor in aisce do iomlán na mic léinn atá 
cláraithe.

Séiplíneacht: Tá foireann séiplíneach ag an 
choláiste do chreidimh éagsúla.

Treoir ar Slite Beatha agus breis-
staidéir: Cuideoidh an tSeirbhís ar Shlí 
Bheatha leat rogha eolasach a dhéanamh 
agus gairmeacha a aithint a shásódh do 

spéiseanna, do charachtar agus do cháilíocht, 
agus tá sé sin ar fáil d’iomlán na mic léinn 
agus dóibh siúd a fuair á gcéim ar na 
mallaibh.

Aontas na Mac Léinn: Is duitse atá 
Aontas na Mac Léinn (SU) – tá gach mac léinn 
atá cláraithe go lánaimseartha ina b(h)all den 
aontas go huathoibríoch. Spreagtar páirtíocht 
ghníomhach sa SU. Gach bliain toghann na 
mic léinn trí oifigeach sabóideach le gníomhú 
ar a son. Tá ionadaithe ó SU ar an Bhord 
Rialaithe agus ar an Chomhairle Acadúil agus 
oibríonn siad leis an fhoireann acadúil, leasa 
agus tugann siad tacaíocht do fhoireann na 
hInstitiúidí thar ceann na mic léinn go léir. Tá 
an SU comhcheangailte le Aontas Mac Léinn 
in Éirinn (USI).

Tacaíocht Chúram Páistí: Tá 
fóirdheontas don Crèche ar fáil le tacú le mic 
léinn a bhfuil páistí óga acu. Gheobhaidh mac 
léinn ar bith atá incháilithe don fhóirdheontas 
seo gach eolas ábhartha ó Oifigeach Leasa 
Aontas na Mac Léinn..
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An Cuar: Foghlaim Saincheaptha san LYIT

Aonad Foghlama Matamaitice

Nuair a mhothaíonn tú go maith faoin saol, 
tig leat do chuid staidéir a ghlacadh go 
muiníneach. Sin an fáth a bhfuil struchtúir 
tacaíochta chomh láidir sin againn dár mic 
léinn go léir.

Bunaíodh an tAonad Tacaíochta Foghlama 
san LYIT, ar a dtugtar An Cuar, chun 
spreagadh agus tacaíocht a thabhairt do 
gach mac léinn le linn a gcuid ama san LYIT. 
Ofrálann An Cuar comhairle agus tacaíocht 
sárluachmhar do réimse éagsúil mac léinn 
agus tá fáilte roimh chách i gcónaí.

Tá LYIT go hiomlán dúthrachtach faoi 
fhorbairt agus cur chun cinn a dhéanamh 
ar thionscnaíochtaí a dhéanann a ndícheall 
míbhuntáiste socheacnamaíochta agus 
foghlama a mhaolú. Soláthraíonn An Cuar 
comhairle agus tacaíocht ar leith do réimse 
éagsúil mac léinn, ar a n-áirítear: 

• Mic Léinn le míchumas

• Mic Léinn lánfhásta (23 bliain nó níos sine)

• Mic Léinn ó mhionlach eitneach

• Mic Léinn ó theaghlaigh ar ioncam íseal.

Is é an aidhm atá ag tAonad Foghlama 
Matamaitice (MLC) ná chun cuidiú foghlaim na 
matamaitice do mhic léinn i ngach cúrsa san 
LYIT. B’fhéidir nach bhfuil muinín agat in do 
chumas matamaitic a dhéanamh? Nó b’fhéidir 
gur theip ort nó go raibh droch eispéireas agat 
ag foghlaim matamaitice? Cibé cúis, cuideoidh 
an MLC leat san LYIT. 

Táirgeann MLC na seirbhísí a leanas:

• Tacaíocht teagaisc i ngrúpaí beaga i 
Matamaitic agus ábhair Fisice.

• Comhairleoireacht theoranta duine le duine

• Seisiúin tacaíochta d’athbhreithniú 
scrúdaithe

• Tacaíocht ar-líne via Clár Dubh agus 
ríomhphost

• Rochtain ar acmhainní speisialta ar a 
n-áirítear pencasts digiteacha

Ciste    
Tacaíochta 
Mac Léinn

Aonad 
Foghlama 

Matamaitice

Ionad Foghlama 
Cumarsáide 

Cúrsaí 
Access  

Scileanna 
Staidéir

Gnó sa 
Phobal

Read DL

Tacaíoch 
Teicneolaíochta 

Chuidiúil

Tacaíocht 
Foghlama

An 
Cuar

Tacaíocht sa Chuar 
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Ionad Foghlama Cumarsáide

QuickScan

Is é an aidhm atá ag an Aonad Foghlama Cumarsáide (CLC) cuidiú le mic léinn lena gcuid 
scileanna i scríobh acadúil agus i scileanna staidéir. Tá an tseirbhís seo do gach mac léinn san 
LYIT. Cuireann an CLC ar fáil roinnt ceardlanna i rith na bliana acadúla. Ofrálann an CLC na 
seirbhísí seo a leanas:

• Ag ullmhú agus seachadadh cur i láthair éifeachtach

• Ag scríobh aiste: treoir ar phróiseas agus struchtúr

• Comhairle ar thagairtí agus ag seachaint bradaíl

• Treoir ar ullmhú do scrúdú agus an teicníocht

• Treoir agus eolas ar an aiste a thabhairt isteach.

Tá QuickScan éascaí le húsáid, ceistneoir seiceála ilfheidhmeach a ghlacann idir 10-20 bomaite 
le críochnú agus a aithníonn réimsí ar leith de láidreachtaí agus laigeachtaí foghlama. Déanann 
gach mac léinn na chéad bhliana san LYIT an ceistneoir QuickScan ar chlárú dóibh i mí Mheán 
Fhómhair. Nuair atá sin déanta, tugann QuickScan tuarascáil a aithníonn iad seo a leanas:

• An stíl foghlama is rogha leis an mhac léinn, ag tabhairt straitéisí agus faisnéis ar an dóigh is 
fearr leis an chuid is fearr a fháil as am a chaitear ag staidéar.

• Tacaíochtaí foghlama ar bith a chuidíonn le foghlaim an mhic léinn

• Scileanna staidéir úsáideacha

• Deacrachtaí le matamaitic

• Diospraicse

• Strus amhairc

• Muinín foghlama.

An Cuar: Foghlaim Saincheaptha san LYIT
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Tacaíocht do Mhíchumas

Rochtain & Ionchuimsiú sóisialta

Ciste Tacaíochta Mac Léinn

Is ciste an Ciste Tacaíochta Mac Léinn (SAF) atá ar fáil do mhic léinn cláraithe atá ag fulaingt 
cruatan airgeadais. Má tá cabhair airgeadais do tháillí teagaisc nó táillí clárúcháin de dhíth ar 
mhic léinn, ní thig cuidiú leo faoi SAF. Maidir le mic léinn a mheasann go bhféadfadh siad a 
bheith incháilithe do SAF, ba cheart dóibh teagmháil dhíreach a dhéanamh leis An Cuar. Beidh 
ar mhic léinn foirm iarratais a líonadh isteach agus ansin beidh agallamh acu le Oifigeach 
Access, an Séiplíneach agus Oifigeach Leasa na Mac Léinn lena gcáilítheacht a dheimhniú. 
Caithfidh mic léinn incháilithe cruthúnas dá gcaiteachas a chur ar fáil.

Oibrítear go crua san LYIT chun cuidiú le mic léinn a bhfuil míchumais acu agus táimid 
díograiseach faoi pobal tríú leibhéal a chruthú atá inrochtana agus ionchuimsitheach do gach 
duine le míchumas. Is acmhainn agus catalaíoch é An Cuar don ionchuimsiú seo, ag cur ar fáil 
cabhair teicniúil don fhoghlaim, tacaíocht le scrúduithe agus tacaíocht phearsanta do mhic 
léinn le míchumas fisiceach, céadfach nó il-mhíchumas. Tugann ár struchtúr tacaíochta cuidiú 
chomh maith do mhic léinn le deacrachtaí foghlama ar leith a bhfuil sainchuidiú de dhíth orthu.

Tá An Cuar tiomanta chun tionscnaimh a fhorbairt agus a chur chun cinn le míbhuntáiste 
socheacnamaíoch agus foghlama a cosc. Tacaítear le mic léinn, ach go háirithe, le míchumais, 
ó mhionlaigh eitneacha, ó theaghlaigh ar ioncam íseal, maraon le mic léinn lánaosta.
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AG OBAIR & AG SÚGRADH 
Tá dhá champas chomhaimseartha ag LYIT i suíomhanna breá lárnach, Na 
Cealla Beaga agus Leitir Ceanainn. Tá Dún na nGall iomráiteach de bharr a 
thránna galánta, a atmaisféar fáiltiúil réchúiseach, gan dearmad a dhéanamh 
ar an chanúint is deise in Éirinn. 
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Leitir Ceanainn

Is sráidbhaile iontach bríomhar é Leitir Ceanainn, ag ofráil siopadóireacht ar dóigh, saol oíche 
fuinniúil agus deiseanna an-mhaith d’obair pháirtaimseartha, spórt, cultúr agus spraoi. Tá 
neart áiteanna a bhfuil dúil ag na mic léinn iontu: tábhairní, ionad ceoil, clubanna oíche agus 
bialanna. Chomh maith leis sin gheobhaidh tú:

• Cineama 8-scáileán le 1,400 suíochán

• Ionad Fóillíochta Aura – ionad fóillíochta mór spóirt laistigh & lasmuigh le poll snámha 25m, 
raon reatha  tartan, giomnáisiam, etc

• Ionad Fóillíochta Arena 7 - babhláil 10 bpionna, áit súgartha do pháistí, etc

• Roinnt óstáin le poill snámha agus áiseanna spóirt oscailte do bhaill

• Ionad Pobail le háiseanna spóirt laistigh agus lasmuigh

• An Grianán – amharclann le 383 suíochán, siúl 5 bomaite ón choláiste

• An tIonad Cultúrtha Réigiúnach - siúl 5 bomaite ón choláiste, ina bhfuil gailearaí 
ealaíne, halla éisteachta le 146 suíochán agus áiseanna iomlán cineama, 3 cheardlann 
il-chuspóireach, 2 sheomra tiomanta do na meáin dhigiteacha agus 2 sheomra do 
chleachtadh ceoil

• Réimse d’ionaid spóirt brabúsacha, ar a n-áirítear Galf Dhá Mhaide, Babhláil, Cairtíneacht, etc

• Clubanna agus áiseanna spóirt éagsúla, ar a n-áirítear Galf, Leadóg, CLG, Rugbaí, 
Lúthchleasaíocht, etc.

Na Cealla Beaga
Tá príomhphort iascaireachta na hÉireann saibhir sa traidisiún agus san oidhreacht. Ina shuíomh 
álainn tá radharcanna tíre galánta agus calafort suntasach. Táirgeann Na Cealla Beaga réimse 
leathan gníomhaíochtaí le mórán bialanna breátha agus saol oíche spreagúil. Le cois sin, tá go 
leor deiseanna d’obair pháirtaimseartha, spóirt agus cultúrtha sa cheantar.

Sna Cealla Beaga aimseofar iad seo a leanas:

•  Roinnt óstáin le poill snámha agus áiseanna spóirt oscailte do bhallraíocht

• Ionad Pobail le háiseanna spóirt laistigh agus lasmuigh

• Clubanna spóirt agus áiseanna éagsúla, ar a n-áirítear Sacar, CLG, Rámhaíocht, Cispheil & 
Luthchleasaíocht

• Calafort na gCealla Beaga

• Ionad Muirí & Oidhreachta na gCealla Beaga

Infhostaitheacht Céimithe

Chomh maith le bheith ar cheann de na ceantair is áille agus gan mhilleadh in Éirinn, tá 
éiceachóras fiontraíochta rathúil ann. Ofrálann Leitir Ceanainn meascán tarraingteach 
scileanna, infreastruchtúr agus seirbhísí tacaíochta fíormhaith faoi choinne comhlachtaí a 
bhunú. Tá cuid mhór comhlachtaí ilnáisiúnta ann cheana féin. Tá mórán dár gcéimithe fostaithe 
go háitiúil agus fanann siad sa cheantar i ndiaidh a gcéim a fháil.

Infhostaitheacht de chéimithe LYIT  

Tháinig 8/10 céimí ar ais chun breis staidéar a 
dhéanamh nó fuair siad fostaíocht laistigh de 
4 mhí i ndiaidh a gcéim a fháil

POSTANNA
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Is mac léinn ceathrú bliana í Rebecca 
Fletcher ar an chéim do Bhaitsiléir Eolaíochta 
(Onórach) i Spórt & Aclaíocht in Oideachas 
Fisiceach. San am i láthair tá Rebecca ag 
obair go páirtaimseartha le linn a cuid staidéir, 
rud atá iontach coitianta i measc mic léinn 
atá ag freastal ar LYIT. Oibríonn sí i Cineama 
Century agus cabhraíonn a cuid oibre leis 
an chomhlacht seo lena saol mac léinn 
agus ligeann sé di sult a bhaint as a ham in 
LYIT. Is as Dún na nGall Rebecca agus tá sí 
ábalta bainistiú a dhéanamh ar a cuid oibre 
páirtaimseartha agus a staidéar lánaimseartha 
gan stró. Mar an baile is mó in Iarthuaisceart 
na hÉireann, ofrálann Leitir Ceanainn neart 
deiseanna d’obair pháirtaimseartha do 
mhic léinn atá ag freastal ar champas Leitir 
Ceanainn. Cuireann Oifig Ghairmeacha LYIT 
deiseanna oibre páirtaimseartha chun cinn go 
rialta, díreach mar a dhéanann Aontas na Mac 
Léinn san LYIT. Nuair atáthar ag bogadh go 
campas Leitir Ceanainn nó na gCealla Beaga, 
tig le haimsiú obair pháirtaimseartha a bheith 
ina pháirt mhór d’eispéireas an mhic léinn. Tá 
fostóirí sa réigiún breá sásta mic léinn ó LYIT 
a fhostú faoi choinne obair shéasúrach agus 
obair pháirtaimseartha. I dtaca le deiseanna 
fostaíochta – ní bheidh aon easpa roghanna 
ort san LYIT.

‘Tá mé iontach sásta in LYIT, 
bainim sult as mo chúrsa 
agus tá dúil mhór agam in 
m’obair pháirtaimseartha 
i Cineama Century. Tá an 
chuid is fearr de dhá shaol 
agam: táim i mo chónaí sa 
bhaile agus ag staidéar ar 
chúrsa a mbainim pléisiúr 
as!’

REBECCA FLETCHER
Cothromú an chuid is fearr de dhá shaol: Obair 
Pháirtaimseartha & Staidéar Lánaimseartha
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FÁIL AR DHAOINE CUMASACHA 

ICT
Faisnéise & 

Teicneolaíochtaí 

Cumarsáide

Iascaireacht
Na príomh chalaphoirt 

iascaireachta in Éirinn

Mórdhíol & 
Miondíol

Foirgníocht & 
Innealtóireacht

Eolaíocht 
Saoil

Fáilteachas & 
Turasóireacht

Lóistín & 
Seirbhísí Bia

Na réimsí & earnálacha fostaíochta sa réigiún** 

Seirbhísí 
Airgeadais

**www.thinkbusiness.ie/articles/thinkdonegal 
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Tá Dún na nGall ar cheann de na réigiún is inacmhainne le cónaí ann, oibriú ann agus taisteal 
thart ann. Tá an costas maireachtála i bhfad níos ísle ná an meán ráta náisiúnta agus tá 
éagsúlacht maith de lóistín mac léinn inacmhainne le fáil.

Tá éagsúlacht maith de lóistín nach bhuil ródhaor le fáil i Leitir Ceanainn agus sna Cealla 
Beaga in aice an champais, mar sin de tig leat sult a bhaint as beocht shaol na mac léinn ar 
bheagán costais. Níl lóistín ar bith le fáil ar an champas ach níl deacracht le lóistín mac léinn 
atá sásúil agus inacmhainne a fháil i Leitir Ceanainn nó sna Cealla Beaga. Tig leat seomra a 
fháil ar cíos nó tithe ar cíos ar bhunús roinnte. Lena chois sin, tá árais i Leitir Ceanainn a tógadh 
go speisialta do mhargadh na mac léinn. Tá an dá champas breá lárnach agus tá neart lóistín 
laistigh de shiúl 10 mbomaite den dá champas.

Seo a leanas rátaí samplacha seachtaine (Samhradh 2020):

LÓISTÍN & SAOL MAC LÉINN 

€55-€65 

€40-€50 

• Árais: thart fá €55 – €65 cíos an duine ag 
roinnt. (Teas, leictreachas, etc. níos mó)

• Teach (leathscoite, 4 sheomra codlata, 
6 ag roinnt): thart fá €40 – €50 cíos an 
duine. (Teas, leictreachas, etc. níos mó.)

• Seomra ar cíos – 5 lá (Luan go hAoine – 
ag fágáil gach Aoine) €100 sa tseachtain ar 
a n-áirítear béilí, solas, teas agus go minic 
Wi-Fi

Gach bliain, déanann Aontas na Mac Léinn (SU) cur le chéile agus uasdátú ar liosta  den 
lóistín atá le fáil i Leitir Ceanainn.  Chloígh gach tiarna talún ar an liosta seo leis na caighdeáin 
atá leagtha síos do lóistín ag Aontas na Mac Léinn agus tá siad cláraithe leis an Bhord 
Tionóntachtaí Cónaithe (RTB). Cuirtear an liosta seo go huathoibríoch ag mic léinn a 
fhaigheann tairiscint ó LYIT agus tá sé le fáil chomh maith ar-líne ó mhí Lúnasa gach bliain.
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Is mac léinn dara bliana Rachel Graham atá 
ag staidéar Altracht Fiaclóireachta. Tagann 
sí rith an bhealaigh as An Droichead Nua, 
Co. Chill Dara. Nuair a bhí sí ag críochnú a 
hiarratas CAO, roghnaíodh sí LYIT agus bhí 
lúcháir an domhain uirthi nuair a fuair sí a 
tairiscint ón CAO. Anois i ndiaidh a dara bliain 
a chríochnú in Altracht Fiaclóireachta in LYIT, 
chónaí Rachel i lóistín saincheaptha do mhic 
léinn sa chéad bhliain agus mholfadh sí a 
leithéid do mhic léinn chéad bhliana a teacht 
isteach. Nuair a tháinig mise go LYIT ní raibh 
aithne agam ar dhuine ar bith agus siocair 
go raibh mé i lóistín mac léinn i Hallaí Bhaile 
Raithin chuir seo ar mo chumas castáil le 
daoine nua agus chuidigh sé liom i saol na 
coláiste. Tá Leitir Ceanainn an-inacmhainne; 
tá lóistín mac léinn in Áth Cliath agus i 
nGaillimh thar a bheith daor, agus nuair a 
shocraigh mé ar cá háit le dul fuair mé amach 
gur ofráil Leitir Ceanainn lóistín mac léinn 
inacmhainne agus maith, agus mar a tharla, 
bhí sé ina eispéireas mac léinn thar barr! 
Bhain mé sult iontach as mo dhá bhliain san 
LYIT agus bhí cuideachta mhór ag baint leis. 
Is áit iontach Leitir Ceanainn le cónaí agus 
staidéar ann agus tá saol na hoíche thar a 

‘Mholfainn LYIT 
do dhuine ar bith, 

tá an campas 
cairdiúil, tá spraoi 

sa bhaile mór agus 
an lóistín iontach 

inacmhainne!’

RACHEL GRAHAM
Is fiú go mór LYIT a roghnú: Lóistín mac léinn inacmhainne 
agus cúrsa thar a bheith maith  

bheith maith fosta! Bhí mo shochrúchán 
oibre don dara bliain i nDún na nGall agus 
tá lúcháir orm a rá go bhfuil mé sona sásta 
anseo. Mholfainn LYIT do dhuine ar bith, tá 
an campas cairdiúil, tá spraoi sa bhaile mhór 
agus tá an lóistín iontach inacmhainne!”
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TAITHÍ IDIRNÁISIÚNTA 

Ní go díreach mic léinn Éireannach a roghnaíonn LYIT, meallann ár gcuid campais mic léinn  
as gach cearn den domhan. Tagann mic léinn idirnáisiúnta chuig LYIT faoi choinne deiseanna 
staidéir fochéimí agus iarchéimí. 

I láthair na huaire, tá thar 50 páirtnéirí d’Institiúidí Ardoideachais ag LYIT i 16 tír agus fáiltítear 
roimh mhic léinn go campas LYIT a bhuí d’Erasmus+. Lena chois sin, déantar éascaíocht ar 
Erasmus+ thar ceann ár ngrúpa fochéimithe atá againn cheana féin in LYIT.

Cuireann 65% de chláracha fhochéimithe LYIT deiseanna ar fáil do shocrúcháin oibre; 
tá líon mór dár mic léinn fochéimithe ag roghnú a bheith páirteach i gclár Erasmus+ ar 
feadh seimeastar amháin. Tá réimse leitheadach bearta ag Erasmus+ atá deartha le tacú 
le gníomhaíochtaí de chuid na hEorpa d’Institiúidí Ardoideachais agus le cur chun cinn a 
dhéanamh ar soghluaiseachta agus malartú dá bhfoireann teagaisc agus mic léinn.

Déanann ár nOifig Idirnáisúnta comhordú ar iontrálacha agus ar sheirbhísí tacaíochta mac 
léinn do mhic léinn idirnáisiúnta. Tá eispéireas na mac léinn idirnáisiúnta in LYIT as cuimse 
agus déanann mórán mac léinn an rogha fanacht sa réigiún i ndiaidh dóibh a gcuid staidéir a 
chríochnú.

Eoraip Neamh-AE

AE Eoraip

Meiriceá Thuaidh

Meiriceá Theas
An Afraic

Asia

An Aigéine
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Is mac léinn Cuntasaíochta sa tríú bliain in 
LYIT é Royce Rui Tze Tan. Tagann Royce as 
An Mhalaeisia agus tá glactha go hiomlán 
aige le saol na mac léinn in LYIT. Mar Rúnaí 
de Chumann Friosbaí LYIT agus buaiteoir 
2018/19 den Suaitheantas Digiteach Cré-
umha, tá Royce slogtha isteach i saol an 
champais san Institiúid.

Bhí fonn air a scileanna teanga a fhorbairt 
agus an taithí ab fhearr ar shaol mac léinn a 
fháil le linn dó a bheith in LYIT, chláraigh sé 
le gníomhachtaí éagsúla ar a n-áirítear an 
Clár um Ambasadóir na Mac Léinn. I rith a 
chuid ama san LYIT, thairg Royce é féin mar 
Ambasadóir na Mac Léinn ag cuid mhaith 
imeachtaí, ina measc iomlán gníomhaíochtaí 
ag an Lá Oscailte agus Comhdháil Náisiúnta 
na hÉireann um Treoirchomhairleoirí a bhí a 
reáchtáil i gcampas Leitir Ceanainn.

Mar aitheantas ar a iarrachtaí mar Ambasadóir 
na Mac Léinn, bronnadh Suaitheantas 
Digiteach Cré-umha air ar son a chuid obair 
dheonach thar ceann na hInstitiúide. Ba é 

Billy Bennett, Leas-uachtarán do Ghnóthaí 
Acadúla agus Cláraitheoir, a  bhronn an 
suaitheantas air in Aibreán 2019

Baineann Royce pléisiúr as LYIT siocair go 
bhfuil méid na ranganna beag agus tá an 
caidreamh idir léachtóirí agus mic léinn go 
hiontach, rud a chuireann leis an eispéireas 
oideachais. Tá sé ar intinn ag Royce fanacht 
in Éirinn nuair a bheas a chuid staidéir 
críochnaithe de bhrí gur bhain sé an oiread 
sin spraoi as Dún na nGall agus Éirinn.

Cén fáth go roghneofá LYIT?

• Táirgeann LYIT 54 clár fochéimí agus thar 
29 clár iarchéimí

• Vótáil an National Geographic in 2017 
gurb é Dún na nGall an ‘Coolest Place on 
the Planet’

• Tá ranganna beaga ag LYIT, léachtóirí 
cuidiúla agus fíormhothú pobail

• Táillí teagaisc inacmhainne

• Costas maireachtála inacmhainne agus go 
leor lóistín mac léinn le fáil laistigh d’fhad 
shiúil den champas

• Tá Oifig Idirnáisiúnta ag LYIT atá réidh i 
gcónaí le do chuid ceisteanna a fhreagairt 
agus tacaíocht a chur ar fáil duit. Lena 
chois sin, tá Cumann Idirnáisiúnta a bhfuil 
duaiseanna buaite aige ar an champas a 
thaispeánfaidh duit na suíomhanna galánta 
de Dhún na nGall agus Slí an Atlantaigh 
Fhiáin – iomlán sin saor in aisce.

Faoi coinne tuilleadh eolais ar an Oifig 
Idirnáisiúnta san LYIT, dean teagmháil le:

Mic Léinn Neamh-AE

Jill Murphy
Bainisteoir Oideachais Idirnáisiúnta
R: jill.murphy@lyit.ie
T:+353 (0)74 918 6068 
M:+353 (0)87 966 9196

Mic Léinn Erasmus+

Peter Dobson
Riarthóir Idirnáisiúnta
R: peter.dobson@lyit.ie
T: +353 (0)74 918 6063

‘Bhí mé ag iarraidh staidéar in Éirinn;  
bainim sult as cuimse a bheith ag staidéar 
san LYIT; tá saol an champais thar barr.’

ROYCE RUI TZE TAN
Éireoidh leat go maith mar mhac léinn Idirnáisiúnta in LYIT 
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AN GHAEILGE 

Anseo in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, táimid i gcónaí ag iarraidh dul chun 
tosaigh a dhéanamh i gcomhthéacs na Gaeilge agus na Gaeltachta. Tá an Ghaeilge 
aitheanta inár bplean straitéiseach mar cheann de théamaí straitéiseacha ar a mbeidh an 
Institiúid ag díriú sna blianta amach romhainn. Mar Institiúid Teicneolaíochta Chontae 
Dhún na nGall, creideann muid go bhfuil páirt ar leith againne i dtaca le forbairt 
Ghaeltacht Dhún na nGall a chothú. 
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AG COINNEÁIL I dTEAGMHÁIL LE LYIT 

Imeachtaí & Oícheanta Oscailte 2020/21

Imeachtaí Suíomh Dáta Am

Lá Oscailte Campais Leitir Ceanainn & 
na gCealla Beaga

19 Samhain 2020 9.30 r.n. -
3.30 i.n.

Tráthnóna Oscailte 
i mí Eanáir

Campais Leitir Ceanainn & 
na gCealla Beaga

13 Eanáir 2021 5 - 8 i.n.

Tráthnóna Oscailte 
na Bealtaine

Campais Leitir Ceanainn & 
na gCealla Beaga

6 Bealtaine 2021 3 - 7 i.n. 

Lá Faisnéise 
Lúnasa

Campais Leitir Ceanainn & 
na gCealla Beaga

9 Lúnasa 2021 11 r.n. - 4 i.n. 

I dtaca le heolas poiblí faoi Covid-19, déanfar cinneadh cé acu an mbeidh na himeachtaí seo ar 
líne nó sa champas.
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RANNPHÁIRTÍOCHT SCOILEANNA & 
EARCAÍOCHT MAC LÉINN

Tugann ár Lá Oscailte, Tráthnóntaí Oscailte 
agus an Lá Faisnéise deis maith do mhic léinn 
ionchasacha níos mó eolais a fháil faoinár 
gcláracha. Bíonn baill foirne ónár rannóga 
éagsúla i láthair ag iomlán ár n-imeachtaí do 
Lá Oscailte agus Tráthnóna Oscailte agus 
tugann na himeachtaí seo seans do mhic 
léinn ionchasacha labhairt leis na mic léinn 
atá againn faoi láthair agus na háiseanna ar 
fheabhas atá ag LYIT a fheiceáil.

Le cois ár n-imeachtaí ar champas, déanann 
ár nOifig Teagmhála Scoile forbairt ar 
nascanna LYIT le daltaí meánscoile, le mic 
léinn breisoideachais, le tuismitheoirí agus le 
Treoirchomhairleoirí. Déanann an tOifigeach 
Teagmhála Scoile comhordú ar mhórán 
gníomhaíochtaí thar ceann LYIT, ina measc:

• Cuairteanna Scoile – cuairteanna 
scoile ginearálta agus speisialaithe atá 
saincheaptha le riachtanais do scoile a 
shásamh

• Déantar freastal ar Aonach Earcaíochta & 
Taispeántais Ghairmeacha i dTuaisceart 
Éireann agus i bPoblacht na hÉireann thar 
ceann LYIT

• Déantar comhordú ar Oícheanta Eolais do 
Thuismitheoirí/Chaomhnóirí

• Déantar comhordú ar Seisiúin Faisnéise 
agus gníomhaítear mar idirghabhálaí idir 
LYIT, Treoirchomhairleoirí agus Príomhoidí 
Scoile

• Déantar comhordú ar Chlár Ambasadóra 
na Mac Léinn

• Turais Campais & Laethe Blaiseadh – do 
dhaltaí ionchasacha agus scoileanna.

Chun cuairt scoile a chur in áirithe nó chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Oifig 
Rannpháirtíochta Scoileanna, dean teagmháil le:

Fiona Kelly
Schools Engagement & RPL Officer
E: fiona.kelly@lyit.ie   T: +353 (0)74 918 6105


