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PÁIRT A CEATHAIR

Nuair amháin atá do chúrsa(í) staidéir roghnaithe agat, tá an t-am agat 
d’iarratas a chur le chéile.

Ag Déanamh d’Iarratas
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AG CUR D’IARRATAS LE 
CHÉILE
Tá sé tábhachtach go mbeadh an t-iarratas 
iomlán ceart. Léigh an t-eolas atá sa mhír seo 
go beacht. Aithnigh na sonraí atá ábhartha 
duitse.

Cuir ceist ar do Threoirchomhairleoir má 
tá rud ar bith nach dtuigeann tú nó déan 
teagmháil dhíreach le hOifig na nIontrálacha 
san LYIT.

Nuair atá tú ag líonadh isteach foirm an 
CAO, coinnigh cuimhne go bhfuil sé iontach 
tábhachtach do rogha de na cúrsaí is fearr 
leat a chur in ord tosaíochta.

Déan cinnte go bhfuil na cúrsaí is mó a 
bhfuil dúil agat iontu ar bharr do liosta CAO. 
Glac nóta cúramach de na spriocdhátaí atá 
aibhsithe go trom ar fud an téacs.

Nuair amháin atá d’iarratas CAO curtha ar 
shiúl agat, smaoinigh iarratas a dhéanamh 
ar thacaíocht airgid. Seiceáil d’incháilíocht ar 
www.studentfinance.ie agus ar
www.susi.ie. Déan d’iarratas ar thacaíocht 
airgid chomh luath agus is féidir. Ná fan le 
torthaí scrúduithe nó le tairiscintí ó choláiste.
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TÁILLÍ

Tá na rialacha ag baint le táillí agus deontais 
faoi réir ag athruithe. Moltar duit suíomhanna 
gréasáin an Údaráis um Ardoideachas agus 
SUSI a seiceáil faoi choinne an t-eolas suas 
chun dáta a fháil ar na critéir chun dliteanas 
ar tháillí a chinntiú agus/nó incháilitheacht 
ar dheontais. Féach www.studentfinance.ie, 
www.susi.ie.

Cé a láimhseálann táillí agus 
deontais?
Láimhseálann an Clárlann, (074) 918 6125, 
iomlán ábhair a bhaineann le táillí agus 
deontais.

Cuirfidh an Clárlann in iúl duit má tá aon 
tháillí le híoc. Ba chóir sonraisc nó fiosrúcháin 
ón Chlárlann a láimhseáil go pras. Má 
theipeann ort táillí dlite a íoc d’fhéadfadh 
smacht bhannaí bheith i gceist. D’fhéadfadh 
tarraingt siar seirbhísí, eisiamh ón choláiste nó 
siarchoinneáil torthaí bheith i gceist leis seo

Cad iad na táillí a d’fhéadfadh 
bheith i gceist?
Tá dhá chineál táille i gceist:

1. Táille Ranníocaíochta an Mic Léinn

Is é an rialtas a leagann é seo síos agus tá sé 
faoi réir ag athrú. Ag am scríofa, ba é €3,000    
in aghaidh na bliana an táille. Má fhaigheann 
tú deontas cothabhála íocfaidh an tÚdarás 
Deontais (SUSI) táille ranníocaíochta an mhic 
léinn ar do shon de ghnáth.

Ag an chlárú, caithfidh tú táille ranníocaíochta 
an mhic léinn a íoc tú féin más rud é:

• nach bhfuil iarratas déanta agat ar 
dheontas

• níor deimhníodh d’incháilitheacht do 
dheontas ag am clárúcháin

• gur cuireadh in iúl duit nach bhfuil tú 
incháilithe do dheontas. 

Chun an táille seo a sheachaint nuair 
atáthar ag clárú, déan cinnte le do thoil go 
ndéanann tú iarratas ar thacaíocht agus go 
ndeimhníonn tú d’incháilitheacht go luath.

Má thagann deimhniú ar incháilitheacht 

do dheontas chun an táille seo a chlúdach 
isteach i ndiaidh duit an táille a íoc as do 
phóca féin, gheobhaidh tú aisíoc.

2. Táille Teagaisc

Nuair a bhítear ag scríobh an t-eolas seo ní 
raibh aon táille teagaisc le híoc ag formhór 
na mac léinn fochéime san LYIT. Mar sin féin, 
caithfear táillí teagaisc a íoc i gcásanna áirithe. 
Tá tionchar ag stádas an mhic léinn, m.sh. a 
náisiúntacht, agus cé acu mic léinn chéad 
bhliana atá iontu nó ag athdhéanamh staid 
faoi leith, ar tháillí teagaisc. Brathann an cineál 
agus leibhéal an chúrsa cibé an mbeidh táillí 
teagaisc nó nach mbeidh.

Cad iad na táillí a chaithfidh mé 
a íoc le bheith in ann clárú?
Brathann na táillí ar chúinsí pearsanta. Má 
fhaigheann tú tairiscint, scríobhfar chugat ag 
inse duit cé mhéad atá le híoc agat maraon 
le conas a íocfaidh tú é. De ghnáth íocfaidh 
tú do chuid táillí ar-líne. Is féidir áis a shocrú 
leis an Clárlann chun an táille a íoc ina 
thráthchodanna (beirt de ghnáth).   

Clárú mall
Cuireann clárú mall isteach ar thús 
éifeachtach na bliana acadúla. De ghnáth, 
bíonn an clárú ann go luath i mí Mheán 
Fhómhair agus díreach ina dhiaidh bíonn 
ionduchtú ann. Is é seo tréimhse tábhachtach 
do mhic léinn úrnua. Ba chóir duit laetha 
saoire nó aon obair a chur ar ceal más rud é 
go mbeadh sé deacair duit clárú in am.

Mura bhfuil tú ábalta clárú ag an am atá 
sonraithe ar chúis éigin, caithfidh tú fáil i 
teagmháil linn agus inse dúinn. Má theipeann 
ort gan inse dúinn agus socrú eile a 
dhéanamh, d’fhéadfá d’áit a chailleadh agus 
tairgfear é do dhuine éigin eile.

DEONTAIS

Le do thoil, féach ar suíomh gréasáin SUSI, 
www.susi.ie, faoi choinne an t-eolas suas 
chun dáta a fháil.
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Tabhair fianaise ar dheontas 
chuig an chlárúchán
Má tá tú i dteideal deontas ó SUSI, tabhair 
fianaise chuig an chlárúchán. Mura bhfuil 
fianaise ar bith agat, caithfidh tú na táillí a íoc 
tú féin. Mar sin féin, is féidir leat aisíocaíocht a 

éileamh má cheadaítear deontas níos moille.

Cad a tharlaíonn do mo 
dheontas má chaithim bliain a 
athshuí?
Tig le hathshuí bliana a bheith an-chostasach. 
Is fearr é a sheachaint. Maireann cistiúchán 

ceithre bliana de ghnáth. Tá íocaíocht an 
deontais faoi réir ag freastal, feidhmíocht agus 
dul chun cinn leanúnach.

 Mar sin de, mura ndéanann tú dul chun 
cinn caillfidh tú do dheontas. (Tig leis an 
údaráis deontais é seo a leagan ar leataobh 
i gcásanna eisceachtúla, macasamhail 
tinneas tromchúiseach). Le cois an deontas a 
chailleadh, beidh ort chomh maith íoc as do 
chuid teagaisc agus an táille clárúcháin.



A
g

 D
éa

n
am

h
 d

’Ia
rr

at
as

258

Staid/Bliain 1
Iarratais idirlín ar www.cao.ie (1 Feabhra ag 5.15 i.n., más féidir)

Tá ábhar iarratais crua le fáil ón CAO, Teach an Túir, Sráid Eglinton, Gaillimh (091) 509 800

Lánfhásta (23+)
Déan iarratas roimh 
1 Bealtaine, 17.15, le bheith 
incháilithe do roghnú 
randamach.

Má tá scrúduithe cáilithe 
agat, m.sh. Ardteastas, 
QQI, Dámhachtain FET, 
A-Leibhéil, etc., cuir fianaise 
chuig an CAO. B’fhéidir 
ansin go mbeadh an 
dara seans agat a bheith 
roghnaithe ar an bhonn sin.

Spriocdhátaí Iarratais an 
CAO
In am/teoranta – 1 Feabhra ag 5.15 i.n. 
Mall (níos daoire) – 1 Bealtaine ag 5.15 i.n. 
Athrach Intinne – 1 Iúil ag 5.15 i.n.

Iarrthóir Caighdeánach Bl. 1 
•  Faoi 23 bliain

• Ag brath ar Ardteastas Éireannach, QQI/FET iar 2000 nó scrúduithe GCE an Ríocht Aontaithe 
mar bhunús iontrála

• Gan Oideachas 3ú leibhéal ar bith roimhe sin

Féach liostaí 
na gcúrsaí do  
íosmhéid na 
riachtanais  
atá de dhíth.

Diaspóra Éireannach
Gheobhaidh mic léinn de bhunadh 
na hÉireann atá ina gcónaí lasmuigh 
d’Éire agus a cháilíonn don Chlár 
Staidéir ‘Teacht Abhaile’ (IHSP), 
gheobhaidh siad laghdú suntasach 
sna táillí teagaisc. Eolas breise ar 
www.thea.ie/ireland- homecoming-
study-programme.

Féach www2.cao.ie/downloads/
documents/Guidelines-EU-EFTA.
pdf faoi choinne treoir ar riachtanais 
iontrála do thíortha éagsúla an AE/ 
Limistéar Saorthrádála na hEorpa.

Clárú
De ghnáth, tarlaíonn sé seo le linn an chéad seachtain nó coicís de Mheán Fhómhair.

Má theipeann ort clárú ag an am cheaptha b’fhéidir go gcaillfeá d’áit do dhuine eile ar an liosta 
feithimh. 

Go hidéalach, ba chóir iarratais chuig CAO a dhéanamh ar-líne faoi 
1 Feabhra. D’fhéadfaí glacadh le hiarratais mall suas go dtí 1 Bealtaine 
Anois is arís, mura bhfuil go leor iarrthóirí cáilithe i measc iad siúd a rinne a n-iarratas ar 1 
Bealtaine faoi 5.15 i.n., d’fhéadfaí fuinneog iarratais úr a oscailt. D’fhéadfaí Áiteanna Ar Fáil, más 
ann dóibh, a fhógairt ar www.cao.ie ó lár mhí Iúil ach tá siad faoi réir ag athrú. Ó tharla go mbeidh 
infhaighteacht faoin scéim seo, más ann dóibh, beidh siad teoranta go leor; moltar d’iarrthóirí gan 
brath ar áit fholamh nó déanach. Tá sé níos sábháilte agus níos saoire iarratas a chur isteach roimh 
an 1 Feabhra.

Eisceacht ar an Sprioc-am
Is féidir le mic léinn atá cláraithe in Ardoideachas 
in Éirinn, agus a chuaigh isteach ina gcúrsa reatha 
tríd an CAO, iarratas a dhéanamh suas go dtí an 
22 Iúil ag 5.15 r.n. Féach lámhleabhar an CAO.

Tá Níl

Léargas Ginearálta ar Nósanna Imeachta Iontrála
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Staideanna/Blianta 2, 3, 4
Déan iarratas chuig LYIT

Riachtanach: Ardoideachas roimh ré le líon sainithe 
creidiúintí ECT (nó a chomhionann) agus iarmhairtí 
foghlama oiriúnacha i réimse gaolmhar.

60 creidiúint de dhíth do staid 2

120 creidiúint de dhíth do staid 3

180 creidiúint de dhíth do staid 4

Ní chuirfear iarrthóirí nach 
bhfuil na cáilíochtaí 3ú leibhéal 
oiriúnacha acu san áireamh 
d’ard-iontráil.

Déan iarratas don chéad bhliain 
leis an CAO.

Spriocdháta 1 Aibreán
Tá foirm iarratais/doiciméid ar fáil 
ón Oifig Iontrála, 

(074) 918 6125 nó is féidir iad a 
íoslódáil ó www.lyit.ie.

Ardoideachas 
Roimhré
D’fhéadfadh dliteanas táille bheith 
i gceist.

Smaoinigh an mbeadh iontráil go 
bliain 2, 3 nó 4 níos oiriúnaí?

Maidir le mic léinn chéad bhliana 
a tháinig tríd an CAO i dtús báire 
agus ar mhaith leo iarratas a 
dhéanamh ar chúrsa eile, tig leo 
iarratas a chur isteach suas go dtí 
22 Iúil faoi 5.15 i.n.

Iarrthóirí Neamh-AE ag déanamh 
iarratas ar bhunús scrúdú a 
rinneadh lasmuigh den AE
Déan d’iarratas ag Oifig Idirnáisiúnta LYIT, chan via CAO. 
Faigh i dteagmháil le Jill Murphy, international@lyit.ie

Seo an tairseach iarratais- https://noneuapply.lyit.ie/ 

Cuir ar fáil Tras-scríbhinní de na scrúduithe 
deireanacha ón dara leibhéal sinsearach (bliain 12) sa 
bhun theanga. Ba chóir aistriúcháin deimhnithe ag 
nótaire a chur ar fáil.

Is é €10,000 an táille bliantúil do iarrthóirí Neamh-AE.

Níl aon scoláireachtaí ar fáil.

Tairiscintí
Don mhórchuid iarrthóirí don chéad bhliain, tagann na tairiscintí de ghnáth i lár mí Lúnasa. Faoi 
rogha LYIT amháin, féadfar tairiscintí níos luaithe a chur ag roinnt iarrthóirí, m.sh. iarrthóirí lánaosta: 

a. Mura bhfuil a n-iarratas bunaithe ar thorthaí nach bhfuil faighte ag am an iarratais AGUS

b. Gur chuir siad isteach iarratas cruinn críochnaithe roimh an 1 Feabhra faoi 5.15 i.n. 

D’iarrthóirí do staideanna 2, 3 & 4, eisítear an chéad bhabhta tairiscintí sa dara leath de mhí Iúil. 
Mura dtugann tú freagra i n-am, d’fhéadfadh sé dul i léig nó b’fhéidir go dtairgfí é do dhuine eile ar 
an liosta feithimh.

Iarrthóirí QQI nó 
Iarrthóirí eile 
Breisoideachais  
Tá dámhachtain iomlán Leibhéal 
5 de dhíth, m.sh. 120 creidiúint – 
ní leor Taifead Gnóthachtála nó 
Teastas Comhpháirteach.

Cuir ar fáil uimhir scrúdaithe FE 
agus bliain na dámhachtana ar 
fhoirm CAO.

Ceangail cóip de na torthaí, má tá 
siad agat.

Ní mór d’iarrthóirí a bheith san 
airdeall nach bhfuil ach áiteanna 
an-teoranta i roinnt cúrsaí sna Ranna 
Eolaíochta agus Altrachta d’iarrthóirí 
ag déanamh iarratas ar bhunús QQI/
FET, BTEC nó dámhachtainí gairme 
mar an gcéanna.

Iarrthóir Neamh-chaighdeánach 
Bliain 1 
Nuair atá tú ag déanamh iarratas le CAO cuir faisnéis 
dóthanach ar fáil ar scrúduithe ar bith a mheasann tú a 
bheith oiriúnach. Cuir isteach cóipeanna A4 de theastais 
deimhnithe oideachais ábhartha chun go mbeidh siad ag 
an CAO laistigh de 10 lá ó d’iarratas ar-líne, m.sh. 

• teastais oideachais agus tras-scríbhinní  sa bhunteanga 

• aistriúcháin deimhnithe ag nótaire ar dhoiciméid 
nach bhfuil i mBéarla

• fianaise ar aois,

• fianaise ar náisiúntacht, etc.

Féach lámhleabhar CAO i gcóir eolais a chur ar fáil 
chun tacú le doiciméadú. Mura bhfuil an doiciméadú 
críochnaithe go hiomlán cuirfidh sin isteach ar d’iarratas.

De ghnáth, tá measúnú bunaithe ar an doiciméadú atá 
tugtha, ach coinníonn LYIT an ceart agallamh a chur ar 
iarrthóirí.
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NÓSANNA IMEACHTA IARRATAIS

Dámhachtainí
Táirgítear cúrsaí ó Leibhéal 6 go Leibhéal 10 de réir an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Riachtanais Iontrála Cineálacha 
Ag brath ar leibhéal an chúrsa a ndéan tú iarratas air, beidh difear sna riachtanais iontrála. Tá roinnt 
riachtanais iontrála atá mar an gcéanna in iomlán na gcúrsaí nó sa chuid is mó acu. Mar shampla, 
beidh ort Gaeilge nó Béarla a chur i láthair agus d’fhormhór na gcúrsaí beidh ort Matamaitic a 
chur i láthair chomh maith. Tá na riachtanais cineálacha is mó liostáilte thíos. Mar sin féin, tig le 
éagsúlacht a bheith sna riachtanais ó chúrsa go cúrsa. Moltar duit mar sin aird ghéar a thabhairt ar 
na riachtanais ar leith atá liostáilte ar leathanacha tuairisce do chúrsaí indibhidiúla. Mura bhfuil tú 
cinnte, faigh i dteagmháil leis an chlárlann. 

Íosmhéid: Cúig Ábhar ag grád 06/H7 nó níos airde & 
iad seo san áireamh
Gaeilge nó Béarla O6/H7
Mata ag grád O6/H7 (i bhformhór cásanna; féach Lth. 37 faoi choinne 
eisceachtaí) 
NÓ
Cáilíocht ábhartha QQI Leibhéal 5 (Féach an tábla ar Lth. 268)
NÓ 
Dámhachtain Fágála Scoile Idirnáisiúnta a mheasann LYIT a bheith 
comhionann*

Leibhéal 6 
Ard-Teastas

2 bhliain

* Séard atá i gceist le scrúdú thar sáile inghlactha ná scrúdú Stáit a déantar sa sraith uachtarach 
sa dara leibhéal. I gcóir scrúduithe i gceantar AE/EFTA, logáil isteach ar www.cao.ie agus cliceáil 
ar threoirlíne Acmhainní Mac Léinn/Scóráil Iarrthóra/EU/ETFA.

Íosmhéid: Cúig Ábhar ag grád O6/H7 nó níos airde & 
iad seo san áireamh:
Gaeilge nó Béarla O6/H7
Mata ag grád O6/H7 (i bhformhór cásanna; féach Lth. 37 faoi choinne 
eisceachtaí)    
Grádanna a shuimíonn go íosmhéid de 160 pointe 
NÓ
Cáilíocht ábhartha QQI Leibhéal 5 (Féach an tábla ar Lth. 268)  
NÓ 
Dámhachtain Fágála Scoile Idirnáisiúnta a mheasann LYIT a bheith 
comhionann*

Leibhéal 
7 Cléim 

Bhaitsiléara 
3 bliana

Íosmhéid: Sé Ábhar & iad seo san áireamh:
Dhá ábhar, ar a laghad, ag Grád H5 nó níos airde;           
4 ábhar ag grád O6/H7 nó níos airde
Gaeilge nó Béarla ag grád O6/H7
Mata ag grád O6/H7 (i bhformhór cásanna; féach Lth. 37 faoi choinne 
eisceachtaí)      
NÓ
Cáilíocht ábhartha QQI Leibhéal 5 (Féach an tábla ar Lth. 268)   
NÓ 
Cáilíocht idirnáisiúnta a mheasann LYIT a bheith comhionann*

Leibhéal 
8 Céim 

Onóracha 
3 nó 4 
bliana
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Cuireann LYIT ar fáil ‘dréimire deise’. Nuair 
a fhaigheann tú dámhachtain ag leibhéal 
amháin, tig leat dul ar aghaidh go dtí na 
leibhéil eile, cibé san LYIT nó i gcoláiste nó in 
ollscoil eile:

Dámhachtainí Iarchéime

Leibhéal 9 Céim Mháistireachta

Leibhéa l0 Céim Dochtúireachta

Comparáid idir an Sean-Ardteist 
& an Ceann nua
D’athraigh an córas grádála ar an Ardteist 
sa bhliain 2017; dóibh siúd ag cur i láthair 
Ardteistiméireachtaí ó bhlianta roimhe 
sin, seo an íosmhéid comhionann do na 
grádanna:

2017 Ar aghaidh 2016 agus níos luaithe                                 

O6/H7 OD3

H5     HC3

Gaeilge/Béarla
Tá O6/H7 nó níos fearr in Ardteist na hÉireann 
(nó a chomhionann) i nGaeilge nó i mBéarla 
do gach cúrsa.

Murab é Gaeilge/Béarla do chéad theanga, 
beidh cáilíocht aitheanta go hidirnáisiúnta de 
dhíth ort sa Bhéarla chomh maith, m.sh. IELTS 
Leibhéal 6 nó a chomhionann. Coinníonn an 
choláiste an ceart tástáil a chur ar ábaltacht 
an Bhéarla labhartha agus/nó iarraidh 
ar iarrthóirí scóranna TSE a chur ar fáil. 
D’fhéadfaí clárú a dhiúltú nó a chur ar ceal 
mura sásaítear an caighdeán atá de dhíth.

Ní shásaíonn torthaí ón Bunleibhéal Gaeilge 
na riachtanais iontrála.

Matamaitic
Tá Mata de dhíth do gach cúrsa seachas iad 
seo a leanas:

LY207 Dlí

LY208 Dlí le Dlí Coiriúil nó le Teanga

LY346 Ealaíona Cócaireachta

LY327 Fáilteachas agus Turasóireacht

LY427 Scannáin & Físeáin Digiteacha

LY437 Beochan

LY447 Faisean le Promóisean

LY457 Dearadh Digiteach & Grafach

LY408 Dearadh, Iontráil Choitianta

Do gach cúrsa ina bhfuil mata de dhíth, 
Altracht agus Innealtóireacht san áireamh, 
tig an riachtanas do mhatamaitic a shásamh 
trí 06/H7 (nó níos fearr) a fháil i mata na 
hArdteiste.

Bonnshraith Matamaitice 

Sásóidh bonnshraith matamaitice ag grád 
F2 (80%) nó níos airde na riachtanais is lú do 
chúrsaí seachas cúrsaí Innealtóireachta agus 
Céimeanna ab initio Leibhéal 8.

Má tá siad inghlactha, is iad seo na pointí 
cáilíochta do bhonnshraith matamaitice: 

FI 20 pointe

F2 12 pointe

Pointí Bónais do Matamaitic 
Onóracha 
Gheobhaidh mic léinn a fhaigheann grád 
H6 nó níos fearr sa scrúdú Matamaitice i 
bpáipéar Onóracha na hArdteiste 25 pointe 
breise. Lena chois sin, gheofar pointí bónais 
do thorthaí matamaitice onóracha ó bhlianta 
roimhe sin. Do thorthaí matamaitice í 2016 
agus roimhe sin, caithfidh grád HD3 nó níos 
fearr a bheith bainte amach ag iarrthóirí faoi 
choinne na pointí bónais a fháil.

Cumasúcháin Tionscnamh 
Matamaitice 
Tá lainseáil déanta ag Bord Oideachais agus 
Oiliúna Dhún na nGall (DETB) agus LYIT ar  
“Cumasúcháin Tionscnamh Matamaitice” 
a d’eascair ó shíniú meabhrán tuisceana 
foirmeálta idir LYIT agus DETB in Eanáir 2016.

Tá an cúrsa seo d’iarrthóirí atá cáilithe 
ach a bhfuil easpa pas acu i Mata ag 
an gnáth leibhéal. Déantar an cúrsa go 
mall i mí Lúnasa/go luath i mí Mheán 
Fhómhair. Níl táillí ar bith i gceist leis an 
chúrsa. Bíonn an scrúdú deireanach ar 
chaighdeán comhionann leis an gnáth 
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pháipéar reatha den Ardteist agus is iad 
múinteoirí matamaitice, ainmnithe ag DETB, 
a shocraíonn agus a cheartaíonn na páipéir. 
Cúitíonn an cúrsa seo duine ar bith ar theip 
air/uirthi máithreánach a ghnóthú tríd an 
Ardteist. I ngach cás caithfidh na hiarrthóirí na 
riachtanais eile iontrála is lú a shásamh agus 
na pointí reatha don chlár ábhartha.

Cáilíochtaí eile seachas Ardteist 
na hÉireann agus QQI Leibhéal 5
Tá roinnt eolais ar scrúduithe neamh-
Éireannach atá inghlactha le fáil ar suíomh 
gréasáin CAO faoi Acmhainní Mac Léinn/
Scóráil Iarrthóirí.

• Faoi choinne scrúdú GCSE/
GCE féach www.cao.ie/ index.
php?page=scoring&s=gce

• Faoi choinne scrúduithe eile i gceantar AE/
EFTA féach ar www2.cao.ie/downloads/
documents/ Guidelines-EU-EFTA.pdf

D’iontráil i mbliain 1 bíonn muid ar lorg 
dámhachtainí ag leibhéal atá comhionann 
le NFQ leibhéal 5 na hÉireann, m.sh. 
creatlach leibhéal 3 an RA nó EQF leibhéal 4. 
D’fhéadfadh ábhair ar leith agus/nó grádanna 
a bheith de dhíth chomh maith. Mura bhfuil 
tú cinnte go sásóidh tú na riachtanais is lú, 
seiceáil le LYIT sula gcuireann tú d’iarratas 
isteach.

HEAR/DARE

HEAR/DARE – is iad seo scéimeanna rochtana 
atá dírithe ar ghrúpa a bhfuil tearcionadaíocht 
acu, agus éascaíonn sé rochtain ar phointí 
laghdaithe agus le tacaíocht ar leith d’iarrthóirí 
atá cáilithe. San am i láthair, spreagann LYIT 
iarratais ó ghrúpaí a bhfuil tearcionadaíocht 
acu san ardoideachas, ar a n-áirítear iadsan 
le míchumais/deacrachtaí foghlama ar 
leith nó ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste 
socheacnamaíoch. Tá rún againn a chinntiú 
go dtairgeofar deiseanna do chohórt chomh 
leathan agus is féidir chun oideachas 
triú leibhéal a fháil agus a gcuid staidéir 
a chríochnú go rathúil. Coinneoidh LYIT 
siar méid áirithe áiteanna ar gach cúrsa, 
suas le 30 pointe laghdaithe, lena dtig le 
iarrthóirí máithreánacha cáilithe HEAR/DARE 
iomaíocht a dhéanamh faoina gcoinne. 
(Tabhair faoi deara go bhfuil an liúntas 
do laghdú 30 pointe faoi réir ag sásamh 
na riachtanais iontrála is lú don chúrsa ar 
tús. I gcás cláracha leibhéal 7, cuirtear san 
áireamh íosmhéid de 160 pointe leis na 
riachtanais iontrála is lú. Ní ligfear iarrthóirí 
a bhfuil níos lú na 160 pointe acu isteach i 
gcláracha Leibhéal 7. Mar sin féin, má tá an 
scoithphointe do chlár leibhéal 7 ag 300 
pointe, is féidir le hiarrthóirí cáilithe HEAR/
DARE a ligint isteach ar 270 pointe.) Má 
fhaigheann mic léinn áit i gcoláiste nó in 
ollscoil a bhuí do HEAR, gheobhaidh siad 
réimse de thacaíocht phearsanta, acadúil 
agus sóisialta chomh maith le linn dóibh a 
bheith ag staidéar sa tríú leibhéal.

Iadsan a mhothaíonn go mbainfeadh siad 
tairbhe as na scéimeanna seo, ba chóir dóibh 
iarratas normálta a dhéanamh chuig an Lár-
Oifig Iontrála (CAO) agus léiriú ar an fhoirm 
iarratais cén scéim a mheasann siad a oireann 
dá gcúinsí ar leith.

Is scéim rochtana é DARE do fhágálaithe 
scoile le míchumas nó le deacracht foghlama 
ar leith a bhfuil Ardteastas na hÉireann déanta 
acu. 

Caithfidh iarrthóirí ar DARE:

1.  A bheith faoi 23 bliana d’aois ar an
 1 Eanáir i mbliain iontrála.
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2.  Iarratas a chur chuig CAO faoi 5.15 i.n. ar 
an 1 Feabhra

3. A míchumas a chur in iúl faoi 5.15 i.n. ar 
an 15 Márta i mbliain iontrála agus/nó a 
ndeacracht foghlama a chur in iúl ar a        
n-iarratas CAO agus Mír A den Fhoirm 
Eolais Forlíontach a chríochnú go hiomlán 
beacht (SIF).

4. Íoslódáil Rannóg B den SIF (Ráiteas um 
Thionchar Oideachasúil), iarr ar do scoil 
é a chríochnú duit agus cuir ar ais chuig 
an CAO é faoi 5.15 i.n. ar an 15 Márta den 
bhliain iontrála.

5. Íoslódáil Rannóg C den SIF (Fianaise ar 
Mhíchumas), iarr ar an ghairmí leighis 
oiriúnach é a chríochnú duit (sin mura 
bhfuil tuairisc agat cheana féin ag 
deimhniú do mhíchumas) agus cuir 
ar ais chuig an CAO é faoi 5.15 i.n. ar 
an 15 Márta den bhliain iontrála. In 
ionad Rannóg C, iarrtar ar iarrthóirí le 
deacracht foghlama ar leith nó diospraicse 
measúnacht iomlán síocoideachais 
curtha i gcrích ag síceolaí cáilithe 
oiriúnach a chur isteach. Chomh maith 
le sin, caithfidh iarrthóirí le diospraicse 
doiciméadú ó teiripeoir saothair, néareolaí 
nó fisiteiripeoir a chur ar fáil.

Nótaí: Tá riachtanais speisialta ag DARE 
faoi choinne Mír C (Fianaise ar Mhíchumas) 
i dtaca leis an Chomhairleoir Leighis/
Speisialtóir a chaitheas do mhíchumas a 
dheimhniú, teorainn aoise ar thuairiscí agus 
an doiciméadú atá de dhíth.

Fiú má tá tú cáilithe do DARE, ní 
dhearbhaíonn sin áit ar phointí laghdaithe 
duit.

Tá cuóta teoranta d’áiteanna ar phointí 
laghdaithe ar fáil. Má tá níos mó iarrthóirí 
cáilithe DARE/HEAR ná na háiteanna cuóta ar 
fáil, bhéarfaí LYIT tosaíocht do na hiarrthóirí 
atá incháilithe do bhealaí iontrála DARE agus 
HEAR agus a shásaíonn iomlán na gcritéar 
thuasluaite.

Tá tuilleadh eolais ar DARE le fáil ó 
do threoirchomhairleoir scoile nó 
ó Chomhordaitheoir Seirbhíse LYIT 
um Thacaíocht Mhíchumais, Róisín    
McCormack, roisin.mccormack@lyit.ie

Is féidir eolas a fáil chomh maith ar: www.
accesscollege.ie agus www.cao.ie.

Is scéim rochtana ar iontráil é HEAR 
d’fhágálaí scoile ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste 
socheacnamaíoch a  bhfuil Ardteist na 
hÉireann curtha i gcrích acu.

Caithfidh iarrthóirí ar HEAR: 

1. A bheith ina bhfágalaithe scoile faoi 23 
bliain ón 1 Eanáir den bhliain iontrála go 
coláiste agus atá in gcónaí i bPoblacht na 
hÉireann.

2. Iarratas a dhéanamh ar-líne tríd an CAO 
roimh 1ad Feabhra.

3. Réimse táscairí airgeadais, sóisialta agus 
cultúrtha a shásamh le bheith i dteideal 
áit ar phointí laghdaithe agus tacaíocht 
bhreise sa choláiste.

Riachtanais Iontrála LYIT d’áit ar phointí 
laghdaithe: 

• Bheith cáilithe do HEAR,

• Riachtanais chaighdeánacha d’íosmhéid 
iontrála LYIT (máithreánach), 

• Riachtanais iontrála ar leith d’aon chúrsa 
atá tú ag déanamh iarratas air,

• Pointí a fháil atá comhionann nó níos airde 
ná an scór inghlactha is lú (tá íosmhéid de 
160 pointe de dhíth do Leibhéal 7) agus 
atá laistigh de 30 pointe den scoithphointe 
don chúrsa a bhfuil siad ar lorg iontráil.

Nótaí Tábhachtacha:

• Fiú má tá tú cáilithe do HEAR, ní 
dhearbhaíonn sin áit ar phointí laghdaithe 
duit. Tá cuóta teoranta d’áiteanna ar 
phointí laghdaithe ar fáil. Má tá níos 
mó iarrthóirí cáilithe HEAR/DARE ná na 
háiteanna cuóta ar fáil, bhéarfaí LYIT 
tosaíocht do na hiarrthóirí  atá incháilithe 
do bhealaí iontrála DARE agus HEAR agus 
a shásaíonn iomlán na gcritéar thuasluaite.

• Más bainteach, beidh folláine ghairmiúla 
do pholasaithe cleachtais agus 
grinnfhiosrú na nGardaí i bhfeidhm chomh 
maith.

Freagra ar d’iarratas
Sa tseachtain dheireanach de mhí Mheithimh, 
cuirfidh an CAO ríomhphost chugat le cur 
in iúl duit má tá tú incháilithe do HEAR. Tá 
áis athsheiceála ar fáil má mheasann tú go 
ndearnadh earráid riaracháin. Gheobhaidh 
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tú sonraí na hathseiceála go mall i mhí 
Mheithimh i mbliain d’iarratas. Má éiríonn leat, 
beidh Oifig Access an LYIT i dteagmháil leat 
le ríomhphost i ndiaidh duit glacadh le do 
thairiscint ón CAO le sonraí de d’ionduchtú 
éigeantach HEAR.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin scéim HEAR 
tabhair cuairt ar: www.accesscollege.ie/hear 
nó déan teagmháil le Oifigeach Access, brian.
mcgonagle@lyit.ie.

Próiseas Tairisceana HEAR/DARE 
Coinnítear siar roinnt áiteanna teoranta ar 
gach cúrsa d’iarrthóirí HEAR/DARE. Maidir 
le hiarrthóirí atá ar nó os cionn na pointí 
iontrála, meastar iad a bheith ina n-iarrthóirí 
le fiúntas agus gheobhaidh siad tairiscintí 
uathoibríoch – níl tionchar aige seo ar an 
cuóta do áiteanna ar phointí laghdaithe.

Tacaíochtaí atá ar fáil 
d’iarrathóirí HEAR/DARE araon 
Déanfaidh An Cuar (Oifig Access) iarracht 
na tacaíochtaí seo a leanas a chur ar fáil 
d’iarrthóirí HEAR/DARE.

Ionad Foghlama Matamaitice:

– Teagasc Mata i ngrúpaí beaga

Ionad Foghlama Cumarsáide:

– Ullmhú do Scrúduithe

– Scileanna Staidéir

– Teicnící Athbhreithnithe

– Scileanna Léitheoireachta/Scríobh

– Tagairtí

Scileanna Staidéir - 4 Saotharlann 
Ríomhaireachta Tiomanta do Staidéar

Tacaíocht ar fáil do mhic léinn             
DARE 
Tá na míchumais seo a leanas incháilithe le 
bheith measta faoi DARE:

• Siondróm Asperger/Uathachas

• Neamhord Easnamh Airde/Neamhord 
Hipirghníomhaíochta an Easnaimh Airde 

• Dall/Radharc Lagaithe

• Bodhar/Éisteacht Lagaithe

• Diospraicse DCD/Diospraicse

• Breoiteacht Mheabhairshláinte

• Breoiteacht Néareolaíoch (Gortú Inchinne, 
Míchumas Labhartha & Teanga san 
áireamh)

• Fadhb Sláinte Leanúnach (Titimeas,  
Diaibéiteas, Galar Crohn san áireamh)

• Míchumas Fisiceach

• Deacracht ar leith Foghlama (Disléicse 
agus Dioscalulia san áireamh)

Tá na tacaíochtaí atá ar fáil ag brath ar 
mhíchumas agus ar fhianaise ábhartha, ar a 
n-áiritear:

– Tacaíocht do Scileanna Acadúla/Tacaíocht 
Foghlama

– Rochtain ar Theicneolaíocht & Bogearraí 
Chuidiúla

– Ionad siúil isteach do thacaíocht

– Soláthar d’áit chiúin do mhic léinn le 
uathachas

– Cuiditheoirí Pearsanta

– Iompar

– Cóiríocht do Scrúduithe

– Cóiríocht sa tseomra ranga

Tacaíocht ar fáil do mhic léinn 
HEAR
– Scoláireachtaí

– Ciste Tacaíochta Mac Léinn

– Cuidiú le hachainí ar airgeadais

Lena chois sin, ba chóir duit iarratas faoi leith 
a dhéanamh don Deontas Cothabhála um 
Ardoideachas ó SUSI, www.susi.ie

IARRTHÓIRÍ CHÉAD BHLIANA

Cathain is féidir liom tosú?
Tosaíonn an bhliain acadúil i mí Mheán 
Fhómhair. Tosaíonn an próiseas iarratais thart 
fá 10 mí roimhe sin.

Conas a ndéanfaidh mé iarratas 
don chéad bhliain?
Caithfidh an mhórchuid d’iarrthóirí chéad 
bhliana, idir fágálaithe scoile agus iarrthóirí 
lánfhásta, a n-iarratas a dhéanamh tríd an CAO. 
Tá achoimriú ar na spriocdhátaí príomha ar 
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shuíomh gréasáin an CAO, www.cao.ie, agus 
cuirtear iarratais chuig an seoladh céanna ar-
líne.

Mar sin féin, tá roinnt iarrthóirí gur féidir leo 
iarratas a chur díreach chuig LYIT. Is iad sin:

• Céimithe den Teastas i Staidéir 
Ullmhúcháin d’Ardoideachas de chuid 
an LYIT í féin nó Teastas i Staidéir Access 
(Cúrsaí Access)

• Ba chóir do Mhic Léinn Idirnáisiúnta ag 
cur i láthair scrúduithe ón taobh amuigh 
de AE/EFTA mar bhunús iontrála, iarratas a 
chur ag ár n-oifig idirnáisiúnta agus chan 
chuig CAO.

Tá sé níos sábháilte (agus níos saoire) do 
chéad iarratas a chur go luath sa bhliain. I 
ndáiríre ba chóir duit d’iarratas a chur isteach 
roimh 1 Feabhra faoi 5.15 i.n.

Má chaillim an spriocdháta, cad 
é ansin?
I gcásanna áirithe tig leat iarratas mall a chur 
isteach suas go dtí an 1 Bealtaine faoi 5.15 i.n. 
Ach bí airdeallach, níl sé seo i bhfeidhm do 
gach iarrthóir nó do gach cúrsa (féach Iarratais 
Teoranta thíos). Lena chois sin, má chuireann 
tú isteach iarratas CAO i ndiaidh an 1 Feabhra 
faoi 5.15 i.n. cosnóidh sé níos mó.

An féidir liom iarratas a 
dhéanamh don chéad bhliain i 
ndiaidh 1 Bealtaine?
De ghnáth ní féidir. Ach tá dhá chúinse ina 
dtig le iarrthóirí chéad bhliana iarratas a chur 
isteach i ndiaidh 

• Má cheadaítear cúrsa úrnua i ndiaidh an 
spriocdháta 1 Bealtaine.

• Mura bhfuil go leor iarrthóirí incháilithe 
ann le cúrsa a líonadh. 

Sna cás seo cuireann an choláiste fógra de 
‘Áit ar Fáil’ ar shuíomh gréasáin an CAO. Má 
theipeann ort spriocdhátaí an 1 Feabhra agus 
an 1 Bealtaine a fháil, coinnigh do shúil ar 
shuíomh gréasáin an CAO faoi choinne na 
liostaí seo. Is féidir le liosta de ‘Áit ar Fáil’ a 
bheith ansin chomh luath le mí Iúil ach den 
chuid is mó ní fheictear iad go dtí lár Lúnasa 

ar aghaidh. I ndiaidh babhta 1, tig le iarrthóirí 
cáilithe Áiteanna ar Fáil ar bith a líonadh ar 
bunús an chéad duine a thiocfaí.

An féidir liom an cúrsa a athrú 
iar chlárú? 
Corr uair is féidir cúrsa a athrú ach níl sé 
uathoibríoch ar dhóigh ar bith. Níor cheart 
glacadh leis ar an mbun go n-éascófar a leithéid 
d’iarratas.

Chun cúrsaí a athrú idir Clárú agus deireadh an 
tséasúr CAO, beidh ort athiarratas a dhéanamh 
tríd an CAO. Ní bheidh seo indéanta ach 
amháin sna cásanna seo leanas:

1. Má tá áiteanna ar fáil sa chúrsa a bhfuil tú 
ag iarraidh aistriú chuige.

2. Mura bhfuil aon iarrthóirí cáilithe ar an 
liosta feithimh don chúrsa sin.

Corr uair, is féidir athrú i ndiaidh don CAO a 
bheith dúnta, ach tá sé faoi réir ag téarmaí 
agus coinníollacha dian mar atá luaite i 
bPolasaí Aistrithe Inmheánach LYIT. Féach ar 
suíomh gréasáin LYIT faoi choinne tuilleadh 
eolais.

Cad is brí le córas na bpointí?
Is próiseas dhá chéim é an cáiliú do iontráil sa 
choláiste.

1 I dtús báire, caithfidh tú na riachtanais 
iontrála is lú a shásamh le máithreánach 
a fháil agus do incháilíocht ghinearálta a 
chruthú. Don chuid is mó de na cúrsaí 
is féidir na riachtanais iontrála is lú a 
charnadh thar cúpla suí de scrúdú.

2 Ní bhogfar ar aghaidh go céim a do, sé sin 
ag cuntas pointí, go dtí go bhfaighidh tú ar 
tús na riachtanais iontrála is lú. Ar chuntar 
go bhfuair tú an máithreánach, níos airde 
do chuid grádanna sea is mó pointí a 
gheobhaidh tú agus is airde a bheas do 
rangú. Tá seans níos fearr ag mic léinn a 
fuair rangú ard fáil isteach sa chúrsa a ba 
mhaith leo.

Tá na pointí a thugtar do gach grád a 
bhaintear amach san Ardteastas taispeánta sa 
Tábla a leanas.
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Conas mar a chomhraítear 
na pointí do Ghairmchlár na 
hArdteistiméireachta?
Meastar na naisc aonaid GCAT mar ábhar amháin 
LCVP gur féidir a áireamh do mháithreánach agus 
tugtar na pointí mar a leanas:

Grád GCAT Pointí ó 2017 ar aghaidh

Gradam 66

Fiúntas 46

Pas 28 

Conas a chomhraítear iomlán na 
bpointí?
Beidh do chuid pointí comhráite ón 6 ghrád 
is fearr ó shuí amháin den scrúdú. Ní thig 
leat pointí a charnadh ó chúpla suí. Ó tugadh 
isteach 25 pointe bónais do Mhatamaitic 
Onóracha, is é 625 an líon pointí is mó gur 
féidir a fháil san Ardteist. Chaithfeá sé H1, ar 
a n-áirítear H1 in Matamaitic Onórach, le 625 
pointe a fháil

An féidir pointí a thuar?
Is féidir a rá gurb é 160 pointe na pointí 
is lú do chúrsa Leibhéal 7 nó Leibhéal 
8. Mar sin féin, de bhrí go  bhfuil iontráil 
iomaíoch d’fhéadfadh níos mó na 160 
pointe bheith de dhíth ort. D’fhéadfadh 
na pointí a bheadh ag teastáil athrú ó  
bhliain go bliain, ag brath ar iomaíocht. 
Gheobhaidh tú cartlann a thaispeánann 
na pointí do gach cúrsa, do gach bliain, ar 
suíomh gréasáin CAO: www.cao.ie/index. 
php?page=points&bb=studentresources.

Cén ábharthacht atá ag 
scoithphointí?
Taispeánann an scoithphointe foilsithe na 
pointí a fuair an duine deireanach a cháiligh 
don chúrsa sin. D’fhéadfadh an meánphointe i 
ngrúpa ranga ar bith a bheith i bhfad níos airde 
ná an scoithphointe.

An féidir dédhámhachtainí a 
úsáid chun pointí a áireamh?
Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil 
na comórtaisí do chuótaí acadúil agus 
gairmchuótaí go hiomlán ar leith agus bunaithe 
ar scrúduithe difriúla. Ní shuimítear torthaí 
QQI le torthaí Ardteiste. Mar an gcéanna, ní 
shuimítear torthaí  BTEC le torthaí A-Leibhéal. 
Má chuirtear i láthair dámhachtainí acadúla 
agus gairme, úsáideofar an dámhachtain ina 
bhfuair tú na pointí is airde le tú a chur ar an 
liosta feithimh d’áiteanna neamhchuóta ar 
bhabhta 1 agus ar bhabhtaí ina dhiaidh sin.

An bhfuil cuótaí d’iarrthóirí  QQI 
FET & BTEC? 

Tá cuótaí i bhfeidhm dóibh siúd atá ag 
déanamh iarratais ar bhonn dámhachtainí 
gairme. Do chúrsaí a bhfuil éileamh an-
mhór orthu agus cúrsaí le h-iontógáil íseal 
(go príomha cúrsaí leighis agus paraileighis)   
bíonn na gairmchuótaí an-teoranta agus ní 
bhíonn ach ceann amháin nó dhá cheann ar 
fáil. Do chúrsaí eile tá an cuóta níos flaithiúla 
agus solúbtha. Meastar go bhfuil na scóir 
bunaithe ar QQI/BTE nó ar dhámhachtainí 
gairme eile do na gairmchuótaí amháin.

Tábla Pointí na hArdteiste

Grád san Ardteist 
nua

Pointí do 
Mhatamaitice 

Onóracha

Pointí d’Ábhair 
Onóracha eile san 

Ardteist
Grád Ardteiste

Pointí do Ábhair 
Ghnáthleibhéil

H1 125 100 O1 56

H2 113 88 O2 46

H3 102 77 O3 37

H4 91 66 O4 28

H5 81 56 O5 20

H6 71 46 O6 12

H7 37 37 O7 0

H8 0 0 O8 0

Tabhair faoi deara go n-iompaítear grádanna na hArdteiste roimh 2016 agus níos luaithe go dtí 
an scála thuas. Chun na pointí a bhí i bhfeidhm do scrúdú na hArdteiste a rinneadh idir 1992-
2016 nó roimh 1992, le do thoil, amharc ar: www.cao.ie/index.php?page=points_calc.
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Eiseofar na príomh thairiscintí don 
ghairmchuóta ag babhta a náid. Iadsan ag cur 
i láthair dámhachtainí gairme nach dtairgítear 
áiteanna cuóta dóibh ag babhta a náid, 
fanóidh siad ar an liosta feithimh d’áiteanna 
cuóta. Mura nglacfar le hiomlán áiteanna ag 
babhta a náid, d’fhéadfaidh tuilleadh tairiscintí 
cuóta a dhéanamh ag babhtaí níos moille

Cad atá i gceist le Roghnú 
Randamach?
Má tá gairmchuótaí teoranta ann, is dócha 
go mbeidh roghnú randamach i bhfeidhm 
i measc iarrthóirí atá ar chomhionann 

cáilíochtaí. Beidh seo i bhfeidhm de ghnáth ag 
babhta a náid.

An nglacfar le dámhachtainí QQI 
FET Leibhéal 5 (FETAC roimhe 
seo) i gcóir iontráil?
Caithfidh iarrthóirí mórdhámhachtain iomlán 
ag leibhéal 5 a chur i láthair.  Ní shásóidh 
taifead gnóthachtála, miondhámhachtain nó 
dámhachtain comhpháirteach na riachtanais 
iontrála is lú. Tá riachtanais breise ar leith 
i bhfeidhm do roinnt cúrsaí. Tá siad seo le 
feiceáil ar an tábla ar leathanaigh 268 - 272. 

Conas a scóráiltear an Dámhachtain Coitianta QQI?
Measfar na 8 modúil is fearr agus tugfar pointí dóibh mar a leanas:

Gradam                  Fiúntas Pas

Fiúntas Creidiúintí 
Modúil

Leibh. 1 Leibh. 2 Leibh. 3 Leibh. 1 Leibh. 2 Leibh. 3 Leibh. 1 Leibh. 2 Leibh. 3

0.5 12.5 25 31.3 8.8 17.5 21.9 5 10 12.5

1.0 25 50 62.5 17.5 35 43.8 10 20 25

1.5 37.5 75 93.8 26.3 52.5 65.6 15 30 37.5

2.0 50 100 125 35 70 87.5 20 40 50

An féidir pointí áireamh bunaithe 
ar dhámhachtainí QQI FET?
Caithfidh tú 120 creidiúint QQI FET ar a laghad 
a bheith agat chun máithreánach a fháil.

Do roinnt cúrsaí, glactar le dámhachtain 
QQI ar bith agus ní shonraítear aon mhodúil. 
Do chúrsaí eile LYIT, bíonn dámhachtainí 
faoi leith agus/nó modúil de dhíth. Tá sé 
tábhachtach na riachtanais faoi leith d’aon 
chúrsa a bhfuil spéis agat ann a sheiceáil. 
Féach ar an tábla ar leathanaigh 268 - 272. 
Má tá dámhachtainí agus/nó modúil faoi leith 
sonraithe, ní thabharfar pointí ar bith mura 
bhfuil siad sin curtha i láthair.

Chun do scór a áireamh

I dtús báire, déan cinnte go bhfuil an 
dámhachtain agus modúil QQI FET  ceart 
agat don chúrsa a bhfuil spéis agat ann.

Ansin seiceáil an bhfuil ar a laghad 120 
creidiúint agat. Déan neamhaird d’aon 
chreidiúint os cionn 120.

Do na creidiúintí atáthar a chur isteach:

Méadaigh an fiúntas creidiúintí le ualú grád, 
mar shampla

• méadaigh le 3 faoi choinne Gradam
• méadaigh le 2 faoi choinne Fiúntas
• ná méadaigh do Phas.

Suimigh iad seo. Is é seo do scór lom. Níor 
chóir do bheith níos mó ná 360, m.sh. má tá 
120 creidiúint agat, iad go léir ag gradam, sin 
120 X 3= 360.

Méadaigh an scór lom le 13 agus rann an 
toradh le 12. Is iad seo na pointí CAO do do 
dhámhachtain QQI FET.  Ón bhliain 2017 is é 
uasmhéid na bpointí CAO do dhámhachtain 
QQI FET ná 390 pointe.

Bainfear úsáid as pointí ó thorthaí QQI/
FET nuair atáthar ag tabhairt áiteanna don 
ghairmchuóta amháin.. Eisítear formhór 
na dtairiscintí do ghairmchuóta ag babhta 
a náid. Mura líontar an gairmchuóta d’aon 
chúrsa i ndiaidh babhta a náid, d’fhéadfaidh 
tairiscintí breise don chuóta seo a dhéanamh 
i mbabhtaí níos moille. 

Le tuilleadh eolais a fháil ar iontráil trí 
dámhachtainí  QQI, aon eolas ar chúrsaí 
úrnua san LYIT nó aon athruithe ar riachtanais 
de dhíth i ndiaidh fhoilsiú an réamheolaire seo 
san áireamh, amharc ar an Mhír Acmhainní 
Mac Léinn agus an treoir físe ar www.cao.ie



A
g

 D
éa

n
am

h
 d

’Ia
rr

at
as

268

TÁBLA NA GCÚRSAÍ INGHLACTHA

QQI FET 

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí Riachtanacha Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY108 Bachelor of Business (Hons) 
in Accounting 

8 Ceann ar bith de na Dámhachtainí 
seo a leanas: 

BBSXX, 5M2102, BBSIT, 5M2111, 
BMXXX, 5M2069, BIXXX 6M4587, 
6M4985, 5M2468

3 Ghradam agus 
pas in C20139 nó 
5N1348, 5N1833 
nó 5N1354 nó Mata 
Ardteiste

LY118 Bachelor of Business (Hons) 8 Ceann ar bith de na Dámhachtainí 
seo a leanas:

BBMSX, 6M4985, BBMXX, BMANX, 
6M4587, BSCRM, BSMSX, 6M4978, 
5M2102, 5M2069, 5M2111, 6M5012, 
6M4386, 5M2105, 5M2468

3 Ghradam agus 
pas  in  C20139 nó 
5N1348, 5N1833 nó 
5N13 nó

Mata Ardteiste

LY128 Bachelor of Business (Hons) 
in Marketing/Marketing 
Practice with Online 
Technologies

8 Ceann ar bith de na Dámhachtainí 
seo a leanas:

BBMSX, 6M4985, BBMXX, BMANX, 
6M4587, BSCRM, BSMSX, 6M4978, 
5M2102, 5M2069, 5M2111, 6M5012, 
6M4386, 5M2105, 5M2468

3 Ghradam agus 
pas  in  C20139 nó 
5N1348, nó 5N1354 
nó

Mata Ardteiste

LY107 Bachelor of Business 
(Common Entry) with 
degree award options: 
Accounting or Management 
or Marketing

7 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N1348 
nó

5N1833 nó Mata 
Ardteiste 

LY116 Higher Certificate in 
Business in Administration, 
IT & Customer Service

6 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann 

Staidéir Ghnó

Dlí & Daonnachtaí

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY208 Bachelor of Arts (Hons) in Law (LLB) 8 Aon Cheann ar bith 5 Gradam

LY218 Bachelor of Business  (Hons)- with 
Spanish/Irish

8 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY228 Bachelor of Science (Hons) in Sports 
& Exercise with degree award options: 
Performance or Physical Education

8 Aon Cheann ar bith 5 Gradam

LY207 Bachelor of Arts in Law with Criminal 
Justice/Spanish/Irish

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY206 Higher Certificate in Sports Studies 6 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

Is é riachtanas máithreánaigh is lú d’iontráil i mbliain a hAon ná mórdhámhachtain ábhartha 
ag leibhéal 5. D’fhéadfadh iadsan a bhfuil dámhachtainí ag leibhéal 6 acu a bheith incháilithe 
d’ardiontráil i réimse gaolmhar.

Ba cheart dóibh siúd atá ar lorg ardiontráil iarratas a chur díreach ag LYIT.
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Fáilteachas, Turasóireacht & Ealaíona Cócaireachta

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY317 Bachelor of Arts in Culinary Arts 
(Na Cealla Beaga)

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY327 Bachelor of Arts in Hospitality & 
Tourism (Common Entry) 
(Na Cealla Beaga)

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

Dearadh & Na Meáin Chruthaitheacha

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY408 Bachelor of Arts (Hons) (Common 
Entry) with degree award options: 
Animation or Graphic & Digital 
Design or Fashion with Promotion 
or Digital Film & Video

8 Aon Cheann ar bith Trí Ghradam

LY427 Bachelor of Arts in Digital Media 
Design 

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY437 Bachelor of Arts in Animation 7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY447 Bachelor of Arts in Fashion with 
Promotion 

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY457 Bachelor of Arts in Graphic & Digital 
Design

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann
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Innealtóireacht Shibhialta & Tógáil

Innealtóireacht Leictreonach & Mheicniúil 

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY508 Bachelor of Engineering (Hons) 
Fire Safety Engineering

8 Aon Cheann ar bith 3 Ghradam agus pas in C20139 
nó 5N1833 nó C20174 nó 
C20175 nó Mata Ardteiste

LY518 Bachelor of Science (Hons) 
Quantity Surveying

8 Aon Cheann ar bith 3 Ghradam agus pas in C20139 
nó 5N1833 nó C20174 nó 
C20175 nó Mata Ardteiste

LY528 Bachelor of Science (Hons) in 
Construction Management

8 Aon Cheann ar bith 3 Ghradam agus pas in C20139 
nó 5N1833 nó C20174 nó 
C20175 nó Mata Ardteiste 

LY538 Bachelor of Science (Hons) in 
Architectural Technology

8 Aon Cheann ar bith 3 Ghradam agus pas in C20139 
nó 5N1833 nó C20174 nó 
C20175 nó Mata Ardteiste

LY507 Bachelor of Science in Quantity 
Surveying

7 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N1833 nó C20174 
nó C2017 nó Mata Ardteiste

LY527 Bachelor of Engineering in Civil 
Engineering

7 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N183 nó C20174 
nó C20175 nó Mata Ardteiste

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY608 Bachelor of Engineering (Hons) 
in Mechanical Engineering

8 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N1833 nó 
C20174 nó C20175 nó Mata 
Ardteiste

LY618 Bachelor of Engineering (Hons) 
in Electronic Engineering 

8 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N1833 nó 
C20174 nó C20175 nó Mata 
Ardteiste

LY628 Bachelor of Engineering (Hons) 
in Biomedical Engineering

8 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N1833 nó 
C20174 nó C20175 nó Mata 
Ardteiste

LY607 Bachelor of Engineering in 
Electronic Engineering

7 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N1833 nó 
C20174 nó C20175 nó Mata 
Ardteiste

LY617 Bachelor of Engineering in 
Mechanical Engineering

7 Aon Cheann ar bith C20139 nó 5N1833 nó 
C20174 nó C20175 nó Mata 
Ardteiste

Ríomhaireacht

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY708 Bachelor of Science (Hons) in 
Applied Computing

8 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY738 Bachelor of Science (Hons) 
in Data Science and Artificial 
Intelligence

8 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY748 Bachelor of Science (Hons) in 
Computer Science

8 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY707 Bachelor of Science in Computer 
Games Development

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY717 Bachelor of Science in 
Computing

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY737 Bachelor of Science in Computer 
Security and Digital Forensics

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann
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Eolaíocht

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí 
Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY818 Bachelor of Science (Hons)  
(Common Entry) with degree award 
options: Bioanalytical Science 
or Food Science & Nutrition or 
Pharmaceutical & Medicinal 

8 Aon Cheann ar bith Tri Ghradam

LY828 Bachelor of Science in Agriculture 
(Hons) (Common Entry) with 
degree award options: Animal & 
Crop Science or Environmental 
Management

8 Aon Cheann ar bith Tri Ghradam

LY817 Bachelor of Science in Bioscience 7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY837 Bachelor of Science in Food Science 
and Nutrition

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY867 Bachelor of Science in 
Pharmaceutical & Medicinal Science

7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann

LY847 Bachelor of Science in Veterinary 
Nursing

7 CASAC
5M2768

Tri Ghradam agus iad 
seo san áireamh: 

C20006 nó 5N2746. 
Maraon le dhá cheann, 
ar a laghad ón triúr seo 
a leanas:

C20152 nó 5N0753 
C20153 nó 5N0750 
G20001nó 5N0690

2 áit

LY877 Bachelor of Science in Agriculture 7 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann 

2 áit

LY806 Higher Certificate in Science in 
Pharmacy Technician

6 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann 

1 áit

LY816 Higher Certificate in Science in 
Dental Nursing

6 Aon Cheann ar bith Ní gá aon cheann 

1 áit

LY826 Higher Certificate in Science in 
Health Science with Physiotherapy 
Studies

6 5M3782 Cúig ghradam & iad 
seo san áireamh

5N3770 nó 5N3771

5N0749 nó 5N0690

1 áit

LY836 Higher Certificate in Science in 
Health Science with Occupational 
Therapy Studies

6 5M3782 Cúig ghradam & iad 
seo san áireamh

5N3765 nó 5N3766

5N0749 nó 5N0690

1 áit

LY846 Higher Certificate in Science in 
Health Science with Dietetics Studies

6 5M5267 Cúig ghradam & iad 
seo san áireamh:

5N2746 nó 5N0690

5N2748 nó 5N2006

1 áit
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Altracht & Staidéir Sláinte

Cód CAO Teideal an Chúrsa Leibhéal Mórdhámhachtainí 
Riachtanacha

Dámhachtainí Comhpháirteacha 
Riachtanacha

LY908 Bachelor of Science 
(Hons) in General Nursing 

8 DCHSN
5M4349
DCHSX
5M4468
DHSXX
5M4339

Caithfear gradam a bheith i 5 modúil 
i gcáilíocht QQI FET leibhéal 5/6 
& caithfidh siad seo bheith san 
áireamh:  
D20001 nó 5N0749; D20012 nó 
5N4325;
D20032 nó 5N1279 nó C20006 nó 
5N2746.
3 áit

LY918 Bachelor of Science 
(Hons) in Psychiatric 
Nursing

8 DCHSN
5M4349
DCHSX
5M4468
DHSXX
5M4339

Caithfear gradam a bheith i 5 modúil 
i gcáilíocht QQI FET leibhéal 5/6 
& caithfidh siad seo bheith san 
áireamh: 
D20001 nó 5N0749; 
D20012 nó 5N4325;
D20032 nó 5N1279 nó C20006 nó  
5N2746
3 áit

LY928 Bachelor of Science 
(Hons) in Intellectual 
Disability Nursing

8 DCHSN
5M4349
DCHSX
5M4468
DHSXX
5M4339

Caithfear gradam a bheith i 5 modúil 
i gcáilíocht QQI FET leibhéal 5/6 
& caithfidh siad seo bheith san 
áireamh: 
D20001 nó 5N0749
D20012 nó 5N4325
D20032 nó 5N1279 nó 
C20006 nó  5N2746
3 áit

LY968 Bachelor of Science 
(Hons) in Early Childhood 
Care, Health & Education

8 DCHSC
5M2009
DCXXX
DCHSC
5M2009

Caithfear 3 ghradam a bheith acu ón 
liosta seo leanas:
D20005 nó 5N1764; 
D20007 nó 5N1773; 
D20153 nó 5N1770; 
D20159 nó 5N1765
DCXXX – níl modúil ar leith de dhíth.
4 áit

LY978 Bachelor of Science 
(Hons) in Health & Social 
Care

8 DHSXX
5M4339
DCHCC
5M2786
5M2181

Trí ghradam ón liosta seo maraon le 
ceann acu seo: 
D20003 nó 5N2705;
D20032 nó 5N1279; 
D20163 nó 5N2770; 
D20164 nó 5N0758; 
D20165 nó 5N1794; 
G20001 nó 5N0690
4 áit

LY906 Higher Certificate 
in Science in Early 
Childhood Care, Health & 
Education

6 DCHSC
5M2009

Trí Ghradam ón liosta seo leanas:
D20153 nó 5N1770; 
D20159 nó 5N1765; 
D20005 nó 5N1764; 
D20007 nó 5N1773.
4 áit

LY916 Higher Certificate in 
Science in Health & 
Social Care

6 5M2786
DCHCC
5M2009
DCHSC
DHSXX
5M4339
5M2181

Trí Ghradam & tá ceann acu seo a 
leanas riachtanach: 
D20003 nó 5N2705;
D20032 nó 5N1279; 
D20163 nó 5N2770; 
D20164 nó 5N0758; 
D20165 nó 5N1794; 
G20001 nó 5N0690.
4 áit
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MIC LÉINN LÁNFHÁSTA

Má tá tú ag déanamh iarratas don chéad 
bhliain agus go mbeidh tú 23 bliain d’aois 
(nó níos sine) faoi 1 Eanáir sa bhliain iontrála, 
tá tú sainmhínithe mar “Iarrthóir Lánfhásta”. 
Ní úsáidtear an téarma “Iarrthóir Lánfhásta” 
dóibh siúd atá ag déanamh iarratas go bliain 2 
nó níos airde.

Bhfuil buntáistí ar bith ag 
iarrthóirí lánfhásta?
Tá. D’fhéadfadh roinnt iarrthóirí lánfhásta 
bheith díolmhaithe ó na riachtanais acadúla 
chaighdeánacha is lú d’iontráil. Coinnítear 
siar líon áirithe d’áiteanna go speisialta 
d’iarrthóirí lánfhásta ar gach clár chéad 
bhliana. Roghnófar roinnt iarrthóirí lánfhásta 
go randamach i gcóir iontráil faoin chóras 
cuóta seo, ní miste cé acu atá aon torthaí acu 
ó scrúdú cáilithíoch nó nach bhfuil.

Chomh maith leis sin, is féidir iarrthóirí 
lánfhásta a bhfuil teastas Ardteiste acu, nó 
cáilíochtaí eile, bheith curtha san iomaíocht 
d’iomlán áiteanna neamhchuóta, bunaithe ar 
a gcuid cáilíochtaí. Mar sin de, má tá torthaí 
scrúdaithe ábhartha agat, macasamhail 
Ardteastas (nó níos airde), fiú má tá siad sean 
go leor, is fiú iad a lua ar do iarratas chuig 
CAO agus cóipeanna de theastais a chur más 
infheidhme.

An mbeidh orm tosnú ag an 
bhun? 
Ní gá go mbeadh. Roghnaíonn formhór 
iarrthóirí lánfhásta, go háirithe iad siúd ag 
toiseacht ar réimse staidéir úrnua, tús a chur 
le bliain 1 agus staidéar go lánaimseartha. 
Más é seo do rogha, ba chóir duit iarratas a 
dhéanamh don chéad bhliain le CAO, roimh 
1 Feabhra faoi 5.15 i.n. más féidir.

Cad iad na díolúintí a 
d’fhéadfadh bheith ar fáil?
Má tá ardoideachas deimhnithe/creidiúnaithe 
agat cheana féin atá ábhartha don chúrsa 
a chur tú iarratas isteach faoina choinne, 
b’fhéidir go bhfaighfeá roinnt díolúintí. Má 
tá bliain amháin, ar a laghad, d’ardoideachas 
curtha i gcrích agat go rathúil i gcúrsa a bhfuil 

dlúthbhaint aige don chúrsa a bhfuil tú ag 
déanamh iarratais do, b’fhéidir go mbeifeá 
incháilithe d’Ardiontráil fiú. Cuir iarratas 
díreach chuig LYIT má tá tú ag iarraidh a 
bheith curtha san áireamh d’Ardiontráil.

Fiú mura bhfuil cáilíochtaí foirmeálta ar 
bith agat b’fhéidir go mbeifeá ábalta roinnt 
díolúintí a fháil. Má thig leat a thaispeáint go 
soiléir go bhfuil cuid dár dtorthaí foghlama 
riachtanacha agat cheana féin de bharr 
oibre, féinstaidéir nó fiú caitheamh aimsire, 
is féidir leat creidiúint a fháil tríd an córas 
Aitheanta Réamhfhoghlama (RPL). Laghdódh 
seo d’ualach oibre ar chlárú. Féach RPL ar 
leathanach 274.

Mar iarrthóir lánfhásta mé, 
conas a ndéanfaidh mé iarratas 
don chéad bhliain?
Ba chóir d’iarrthóirí lánfhásta iarratas a chur 
chuig an CAO roimh 1 Bealtaine faoi 5.15 i.n. 
Tig leat iarratas a dhéanamh ar-líne, 
www.cao.ie, nó tig leat iarratas a dhéanamh 
ar pháipéar. Moltar iarratas ar an idirlíon – tá 
sé níos saoire, níos gaiste agus ní dhéantar an 
oiread earráidí air.

Cén spriocdháta d’iarrthóirí 
lánfhásta?
Maidir le hiarrathóirí lánfhásta d’altracht a 
bheas ag brath ar thorthaí an scrúdú PAS, 
tá siad ina n-iarrthóirí srianta agus ba cheart 
dóibh iarratas a chur chuig an CAO faoi 
1 Feabhra.

Do gach cúrsa eile, féach spriocdhátaí 
caighdeánacha an CAO ar leathanach 288. 
Tá an spriocdháta CAO céanna i bhfeidhm 
d’iarrthóirí lánfhásta.

Bhfuil agallamh nó foirm 
mheasúnachta eile ann 
d’iarrthóirí lánfhásta?
Do formhór cúrsaí san LYIT ní bhíonn aon 
agallamh nó foirm mheasúnachta eile faoi 
choinne iarrthóirí lánfhásta de ghnáth. 
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Triail PAS d’iarrthóirí lánfhásta 
Altrachta.
Mar sin féin, caithfidh iarrthóirí lánfhásta 
d’Altracht a bheas ag brath ar thorthaí an 
scrúdú PAS a n-iarratas a chur chuig CAO 
faoi 1 Feabhra. Nuair a gheobhaidh siad a 
n-uimhir CAO, caithfidh iarrthóirí lánfhásta 
ar Altracht clárú le PAS chomh maith agus 
iarratas ar leith a dhéanamh ar an scrúdú PAS. 
Féach www.careerservices.ie/nursing/the- 
assessment-test. De ghnáth, bíonn an triail 
seo i mí Aibreán. Chun clárú le PAS caithfidh 
tú uimhir CAO a bheith agat. Dá bhrí sin, ní 
bhíonn clárú do PAS de ghnáth go dtí am 
éigin i ndiaidh an chéad spriocdháta CAO, 
an 1 Feabhra. Tabhair faoi deara, le do thoil, 
gurb clárú le PAS agus iarratas ar an triail dhá 
chéim faoi leith. Caithfidh iarrthóirí an dá 
chéim a dhéanamh.

Iontráil d’Iarrthóirí Lánfhásta 
bunaithe ar Roghnú Randamach
Beidh cuóta teoranta coinnithe siar d’iarrthóirí 
a ligtear isteach ar bhonn aibíochta amháin 
ar iomlán cúrsaí eile. Líontar an cuóta seo le 
Roghnú Randamach. Ní mór do dhuine ar 
bith ar mhaith leo bheith áirithe don chuóta 
Roghnú Randamach a gcuid cúrsaí a bheith 
togartha acu roimh an 1 Bealtaine faoi 5.15 i.n. 
Ní áireofar roghnú Athrach Intinne a chuirtear 
isteach i ndiaidh 1 Bealtaine don Roghnú 
Randamach. Déanfar an roghnú don chuóta 
seo ar Bhabhta A agus Babhta a Náid. Beidh 
sé bunaithe ar rangú randamach sannta 
ag CAO. Beidh an seans céanna ag iomlán 
iarrthóirí lánfhásta san babhtaí seo, ní miste 
cé acu atá torthaí scrúdaithe incháilithe acu 
nó nach bhfuil. 

Iontráil Lánfhásta bunaithe ar 
thorthaí fágála scoile
Beidh iarrthóirí lánfhásta nár roghnaíodh go 
randamach don chuóta ach a bhfuil torthaí 
fágála scoile incháilithe acu, beidh siad 
cáilithe le cur isteach ar chomórtas ar leith ag 
Babhta 1 agus babhtaí ina dhiaidh sin.

Tá roghnú ar Bhabhta 1, agus ina dhiaidh sin, 
iomaíoch agus bunaithe ar phointí ó scrúdú 
cáilithe amháin. Tá sé tábhachtach cóipeanna 
de thoradh ar bith a ba mhaith leat a bheith 

curtha san áireamh a chur chuig an CAO.

Ba cheart d’Iarrthóirí Lánfhásta a bhfuil 
teastas Ardteistiméireachta acu, ní miste cé 
chomh sean leis, é sin a chur in iúl don CAO. 
Tig le hiarrthóirí lánfhásta atá sásta brath ar 
thorthaí scrúdaithe fágála scoile mar bhunú 
roghnaithe, tig leo iarratas a dhéanamh suas 
go dtí an 1 Bealtaine faoi 5.15 i.n. agus tig leo 
a n-intinn a athrú faoina roghanna cúrsa suas 
go dtí an 1 Iúil faoi 5.15 i.n. 

Cad a tharlós má chaillim an 
spriocdháta iarratais chuig an 
CAO? 
I gcásanna áirithe, tig leat iarratas mall a chur 
isteach suas go dtí an spriocdháta deireanach 
ar an 1 Bealtaine faoi 5.15 i.n.

Cén uair a mbeidh fhios agam ar 
éirigh le m’iarratas chuig CAO? 
Eiseofar na tairiscintí is luaithe d’iarrthóirí 
lánfhásta ar Bhabhta A i mí Iúil. Tá babhtaí 
éagsúla tairiscintí ann. Mura líontar cuóta/
cúrsa ag babhta ámhain, ansin eiseofar 
tairiscintí breise ag na babhtaí eile go dtí go 
bhfuil an cuóta/cúrsa lán.

I dtaca le iarrthóirí lánfhásta nár chuir i láthair 
torthaí cáilithe agus nach bhfuair tairiscint ag 
Babhta A nó ag Babhta a Náid, ní dócha go 
bhfaighidh siad tairiscint.

Níor chóir dóibhsan a chur i láthair torthaí 
scrúdaithe fágála scoile eagla a bheith orthu. 
B’fhéidir go bhfaigheadh siad tairiscint níos 
moille.

Eisitear formhór na dtairiscintí ag Babhta 1

De ghnáth, tarlaíonn seo go gearr i ndiaidh 
torthaí na hArdteiste a bheith foilsithe agus an 
rangú críochnaithe – thart fá lár mí Lúnasa.

Mura bhfuair tú tairiscint ag Babhta 1, tig leat 
teagmháil a dhéanamh leis an oifig iontrála le 
d’áit ar an liosta feithimh a fháil amach.
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AITHEANTAS 
RÉAMHFHOGHLAMA (RPL)

Cad atá i gceist le RPL?
Is Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL) an 
téarma cineálach do chóras mheasúnachta 
an fhoghlaim, macasamhail Creidiúnú ar 
Réamhfhoghlaim (APL) Ardseasamh Acadúil, 
atá in úsáid laistigh d’ardoideachas le cur síos 
ar bhronnadh creidiúint/díolúintí d’iarrthóirí 
ar bhonn réamhfhoghlaim  a tharla roimh 
iontráil.

Séard atá i gceist le RPL ná ag bronnadh 
aitheantas ar an iarrthóir an chéad iontráil 
nó ardiontráil chuig clár, creidiúintí laistigh 
de chlár, díolúint(í) ó eilimint(í) de chlár, 
nó dámhachtain iomlán. Tig leis an 
réamhfhoghlaim a bheith deimhnithe nó ó 
thaithí (neamhdheimhnithe).

Aitheantas ar Réamhfhoghlaim 
Dheimhnithe (RPCL)
Séard atá i gceist le Réamhfhoghlaim 
Dheimhnithe ná foghlaim a fuair creidiúint 
cheana féin ó chomhlacht bhronnta cosúil le 
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
(QQI) nó ollscoileanna, coláistí/institiúidí 
eile atá aitheanta ag an Stát. Lena chois sin, 
is féidir le réamhfhoghlaim dheimhnithe 
cáilíochtaí a fuarthas thar lear a chur san 
áireamh.

Tig leis an réamhfhoghlaim seo a bheith 
aitheanta ar an Chreatlach Náisiúnta 
Cáilíochtaí agus an t-iarrthóir a chur i dteideal:

• Cead isteach ar chlár nó ar chúrsa staidéir.

• Dámhachtain ardseasamh acadúil.

• Bronnadh díolúintí ó chuid de chlár. 

Nuair is é réamhfhoghlaim dheimhnithe 
an bonn do RPL, caithfidh an t-iarrthóir an 
siollabas ábhartha agus an teastas nó an tras-
scríbhinn de thorthaí a chur ar fáil. Caithfidh 
an réamhfhoghlaim dheimhnithe a bheith:

• Mar an gcéanna leis an mhodúil óna bhfuil 
an foghlaimeoir ar lorg díolúintí.

• Faighte laistigh d’am ghairid.

• Ar an leibhéal céanna nó níos airde ar 
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí leis 

na modúil a bhfuil an t-iarrthóir ar lorg 
díolúintí.

Aitheantas ar Réamhfhoghlaim 
ó Thaithí (RPEL)
Séard atá i gceist anseo ná bronnadh 
creidiúint ar fhoghlaim ó thaithí. Sa chás 
seo, caithfidh an t-iarrthóir a léiriú gur 
baineadh amach an foghlaim choibhéiseach 
riachtanach tré m.sh. punann fianaise a chur 
i láthair chun tacú leis an éileamh ar chead 
isteach nó ar chreidiúint. Is féidir áiseanna 
measúnachta eile, leithéidí scrúdú, tasc, 
agallamh nó breathnóireacht a úsáid chomh 
maith chun aitheantas ar réamhfhoghlaim ó 
thaithí a mheas. Mar phrionsabal ginearálta 
tabharfar creidiúint don fhoghlaim, ní don 
taithí per se. Caithfidh an punann fianaise 
a bheith scríofa ar dhóigh atá ag cur le 
meaitseáil an eolais, na scileanna agus 
inniúlachtaí thorthaí foghlamtha an mhodúil  
agus go dtaispeántar an réamhfhoghlaim go 
soiléir.

Fiosrúcháin ar RPL
Faigh i dteagmháil le Fiona Kelly, Oifigeach 
Teagmhála Scoile agus RPL ag: 
fiona.kelly@lyit.ie le do thoil.

CNUASACH CREIDIÚNA AGUS 
DEIMHNIÚCHÁN ÁBHAR (ACCS)

Cad is ACCS ann?
Seasann ACCS (fuaimnithe mar “access”) do 
Cnuasach Creidiúna agus Deimhniúchán 
Ábhar. Cuireann an scéim ACCS ar do 
chumas staidéar a dhéanamh ar chuid de 
chúrsa lánaimseartha go páirtaimseartha. 
Faigheann tú creidiúintí ar son gach modúl a    
chríochnaítear go rathúil. Tig leat creidiúintí 
a charnadh, thar am, i dtreo dámhachtain atá 
aitheanta go náisiúnta, macasamhail Teastas 
d’Ábhar Aonair, Ardteastas nó fiú Céim.

Cé do a bhfuil ACCS oiriúnach?
Tá ACCS oiriúnach do dhuine ar bith ar 
mhaith leis/léi staidéir go páirtaimseartha, sa 
lá mar shampla:
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• Oibrithe gur mhaith leo scilbhisiú i gceann 
amháin nó i roinnt de na modúil ó chúrsa 
lánaimseartha.

• Iarrthóir rathúla RPL atá anois ag iarraidh 
staidéar do na creidiúintí eile chun 
dámhachtain a bhaint amach.

• Duine ar bith nach dtig leo staidéar 
lánaimseartha a dhéanamh.

An dóigh le hiarratas a 
dhéanamh do ACCS
1. Seiceáil ár réamheolaire nó suíomh 

gréasáin chun na cúrsaí/modúil a ofrálann 
muid a fheiceáil.

2. Déan teagmháil le Ceann na Roinne 
ábhartha agus déan coinne chun do 
phlean a phlé go neamhfhoirmeálta. 

3. Cuir iarratas foirmeálta chuig an Clárlann 
in LYIT. Ríomhphost: rory.mcmorrow@lyit.
ie nó cuir scairt ar 074 918 6125 chun an 
dá fhoirm riachtanach a fháil:

• An Foirm Iarratais caighdeánach do 
Iarratas Díreach agus

• Foirm ar leith a thaispeánann do 
rogha modúil/ábhair. Siocair gur 
mhaith le gach iarrathóir dul isteach ar 
chéimeanna difriúla, caithfidh an fhoirm 
seo a bheith saincheaptha do gach 
duine.

4. Líon isteach an dá fhoirm agus cuir 
doiciméadú tacaíochta ar bith san 
áireamh, m.sh. teistiméireachtaí fostóra, 
torthaí scrúdaithe nó cáilíochtaí atá 
ábhartha don chúrsa a bhfuil tú ag 
déanamh iarratas air.

5. Cuir isteach chuig an Chlárlann san LYIT 
iad roimh an 1 Aibreán.

IARRATASÓIRÍ ÓN R.A. AGUS 
TUAISCEART ÉIREANN

Máithreánach Bunúsach – na 
riachtanais is lú
Is é dámhachtain ag leibhéal 3 ar chreatlach 
RA an caighdeán iontrála is lú don chéad 
bhliain.

Iarrthóirí caighdeánacha
Is iarrthóirí caighdeánacha iadsan a chuireann 
i láthair comhcheangal de GCSE/GCE 
amháin. Is é seo an bealach iontrála is follasaí. 
Tá ná riachtanais ginearálta iontrála thíosluaite 
ach tá sé tábhachtach na cuntais ar chláracha 
aonair a léamh faoi choinne na sonraí go léir 
a fháil.

Do Leibhéal 6 nó Leibhéal 7 beidh siad seo 
de dhíth ort: 

• Cúig ábhar difriúil GCSE/CCE atá 
aitheanta.

• Caithfidh ceann amháin Leibhéal GCEA, ar 
a laghad, ag grád E nó níos fearr a bheith 
san áireamh.

• Is féidir an cheathrar eile a fháil ó 
ghrádanna GCSE (Grádanna A-C amháin) 
nó AS grádanna A-E.

• Caithfidh do chuid ábhair Béarla nó 
Gaeilge ag GCSE a bheith ag íosghrád: 
grád C nó níos airde.

• I bhformhór cásanna beidh ort 
matamaitice a chur i láthair *

• I gcás roinnt de na hábhair Eolaíochta 
beidh ort ábhar eolaíochta saotharlainne 
a chur i láthair – íosghrád: grád C nó níos 
airde.

Do chúrsaí Leibhéal 8 ab initio beidh siad seo 
de dhíth ort:

• Sé ábhar difriúil atá aitheanta. Caithfidh 
siad seo dhá A-Leibhéal, ar a laghad, 
ag grád C nó níos fearr a bheith san 
áireamh. Is féidir an cheathrar eile a 
fháil ó ghrádanna GCSE (Grádanna A-C 
amháin) nó ó ghrádanna A-Leibhéal nó AS 
grádanna A-E.

• Is féidir ábhair A-Leibhéal Fheidhmeach a 
úsáid chun na riachtanais is lú d’fhormhór 
cásanna san LYIT a shásamh.

• Tá Béarla nó Gaeilge ina ábhar riachtanach 
i gcónaí. Is é an grád is lú a nglacfar leis ná  
GCSE grád C.

• Tá mata ina ábhar riachtanach d’fhormhór 
cásanna (féach eisceachtaí ar leathanach 
37). Nuair atá sé de dhíth, is é an grád is lú 
a ghlactar leis ná GCSE grád C. 

Is iad na cinn thuasluaite na riachtanais 
cineálacha is lú atá inghlactha. Corr uair, 
b’fhéidir go mbeadh ábhair faoi leith luaite le 
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cúrsa agus/nó grádanna áirithe maraon leis 
na cinn thuasluaite. Mar shampla, d’fhéadfadh 
ealaín a bheith de dhíth do roinnt cúrsaí 
Dearaidh agus Eolaíocht do Altracht.

Seiceáil na leathanaigh do chúrsaí ar leith 
faoi choinne na riachtanais ar leith. Is féidir 
na riachtanais máithreánaigh is lú a shásamh 
le comhcheangal scrúduithe thar níos mó ná 
bliain amháin.

Tig na riachtanais máithreánigh is lú a 
shásamh le comhcheangal de chineálacha 
scrúduithe, m.sh. dámhachtainí acadúla, 
gairm-dhámhachtainí nó comhcheangal den 
dá cheann.

B’fhéidir nach mbeadh sásamh na riachtanais 
is lú ar-líne dóthanach go leor  chun roghnú 
a chinntiú. Tá iontráil iomaíoch agus tá rangú 
bunaithe ar phointí.

Bunús scórála/rangú
Is céim dhá phróisis é an roghnú. I dtús 
báire, caithfear máithreánach a fháil nó 
na riachtanais is lú atá luaite don chúrsa a 
shásamh. Is ansin a bheifear ábalta bogadh 
ar aghaidh go céim 2, áireamh na bpointí. Ní 
áireofar aon phointí murar baineadh amach 
an máithreánach is lú.

Cuntasann GCSEnna do mháithreánach ach 
ní thugtar aon phointí dóibh. Tá an scóráil 
láraithe agus uathoibrithe via CAO bunaithe 
ar A-leibhéil agus (más bainteach) le torthaí 
leibhéil AS amháin.

Grád An chéad 3 
A-Leibhéal

Leibhéil AS (agus 
an 4ú A Leibhéal 
má chuirtear i 
láthair é)

A* 185 74

A 156 62

B 131 52

C 106 42

D 84 34

E 63 25

Scóráiltear iarrthóirí ar an bhunús go bhfuair 
siad uasmhéid de 4 thoradh aitheanta ar 
ábhair difriúla ag A-Leibhéal agus/nó ag 
Leibhéal AS.

Do chuspóirí scórála, ceadaítear na 
comhcheangail seo a leanas do A-Leibhéil 
agus Leibhéil AS:

1. Torthaí an cheithre ábhar A-Leibhéal is 
fearr i suí amháin.

2. Torthaí an trí ábhar A-Leibhéal is fearr i 
suí amháin maraon leis an toradh AS-
Leibhéal is fearr ón suí roimhe sin nó ón 
suí céanna.

3. Torthaí an dá ábhar A-Leibhéal is fearr i suí 
amháin, maraon leis an dá thoradh AS-
Leibhéal is fearr ón suí roimhe sin nó ón 
suí céanna.

4. Toradh an A-Leibhéal amháin is fearr ó 
shuí amháin maraon leis an trí thoradh AS-
Leibhéal is fearr ón suí roimhe sin nó ón 
suí céanna.

5. Na ceithre thoradh ó ábhair AS-Leibhéal is 
fearr i suí amháin.

Ní féidir an t-ábhar céanna a scóráil dhá uair. 
Má ghlactar ábhar ag AS agus ag A-Leibhéal 
araon, ní dhéantar scóráil ach amháin ar an 
cheann A-Leibhéal. 

Eolas Tábhachtach
• Cuimhnigh fianaise ar scrúduithe GCSE/

GCE a bhfuil tú ag iarraidh bheith áirithe 
don mháithreánach a chur ar fáil don 
CEO.

• De ghnáth, tig CAO torthaí na bliana 
reatha a fháil go díreach ón Bhoird 
Scrúdúcháin, ar choinníoll go dtug 
tú eolas ábhartha dóibh faoi d’ionad 
scrúdaithe, d’uimhir scrúdaithe, etc.

• Caithfidh iarrthóirí dámhachtainí ó 
GSCEnna, AS agus A-Leibhéal a chur 
in iúl don CAO agus fótachóipeanna 
deimhnithe nó ráiteas na dtorthaí, curtha 
ar fáil ag bord scrúdúcháin, chun tacú lena 
n-iarratas.

• Caithfidh na torthaí a chuirtear chuig CAO 
a bheith ar theastais oifigiúil curtha ar fáil 
ag na Boird Scrúdúcháin. Ní ghlacfar le 
tras-scríbhinní scoile.

• Nuair atáthar ag cur fótachóipeanna de 
theastais an Bhord Scrúdúcháin, caithfidh 
siad a bheith deimhnithe ag do scoil (nó 
ag nótaire poiblí) mar cóipeanna fíor gan 
athrú ar na buntheastais.
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• Ba chóir doiciméadú tacaíochta a bheith 
ag an CAO laistigh de 10 lá de ghnáth i 
ndiaidh iarratas ar-líne a chur isteach. Má 
tá na torthaí ar feitheamh go fóill ba cheart 
é seo agus an dáta ar a mbeidh siad ag an 
CAO a lua. Caithfear torthaí dearbhaithe 
a chur chuig an CAO breá luath roimh 
tairiscintí Babhta A. Is é an spriocdháta 
deiridh d’fháil torthaí gur mhaith leat a 
bheith áirithe ná an 7 Lúnasa.

• Molann CAO do iarrthóirí GCE a bpróiseas 
deimhniúcháin a phlé lena scoil. Go 
minic bíonn torthaí Leibhéal AS curtha in 
aontacht le torthaí Leibhéal A2 sa bhliain 
dheireanach. Dá bhrí sin, ní bheidh fianaise 
ag iarrthóirí ar a dtorthaí ó Leibhéal AS go 
dtí go scaoiltear amach a gcuid torthaí 
Leibhéal A2 i mí Lúnasa. Sa chás seo, 
beidh CAO ag dréim le fógra leictreonach 
de na torthaí Leibhéal AS a fháil, ar chuntar 
go dtug an t-iarrthóir a uimhir cheart an 
Bhord Scrúdúcháin agus a uimhir iarrthóra 
do gach ábhar a bheas curtha in aontacht. 

• Má nascann iarrthóir torthaí Leibhéal AS 
sa bhliain chéanna le torthaí A-Leibhéal, 
caithfidh iarrthóirí an t-ábhar Leibhéal AS 
atá fágtha agus a cuireadh ar aghaidh 
ar a n-iarratas CA, a chur isteach  - ní 
mór d’iarrthóirí an spás atá curtha ar fáil 
do ‘Scrúduithe le bheith déanta’ sa mhír 
Cáilíochtaí agus Measúnachtaí a líonadh. 

• Caithfear an CAO a chur ar an eolas má 
shuigh an t-iarrthóir aon scrúdú Leibhéal 
AS nó A2 i scoil difriúil.

Iarrthóirí 
Neamhchaighdeánacha 
Meastar dámhachtainí seachas 
comhcheangal GCE/GCSE a bheith 
neamhchaighdeánach agus ní bhíonn siad 
san áireamh in uathphróiseas lárnach an 
CAO. Déanann coláistí aonair a leithéid de 
dhámhachtainí a mheas go neamhspléach.

Má tá tú ag cur isteach dámhachtainí 
neamhchaighdeánacha mar chuid de 
d’iarratas déan é seo soiléir i d’iarratas. Ba 
chóir sonraí na cáilíochta a thabhairt nuair 
atáthar ag déanamh iarratas chuig an CAO 
(más iontráil don chéad bhliain atá i gceist) 
nó ar fhoirm iarratais an choláiste (má tá tú 
ag déanamh iarratas ar dhíolúintí nó ar ard-
iontráil, i.e. ar bhlianta 2, 3 nó 4).

Glacann Institiúidí Ardoideachais cur 
chuige difriúla do dhámhachtainí  
neamhchaighdeánacha.

Cibé an aithneofar dámhachtain 
neamhchaighdeánach nó nach n-aithneofar, 
agus go dtí cá mhéad, beidh sin ag brath ar 
na hiarmhairtí foghlama a baineadh amach 
agus conas atá na hiarmhairtí foghlama sin á 
gcur in oiriúint do réamhriachtanais an chúrsa 
ar a bhfuiltear ag déanamh iarratais.

Chun cuidiú leis an choláiste é seo a mheas, 
ba chóir don iarratasóir iad seo a leanas a 
chur faoi iamh:
• tras-scríbhinn de na torthaí
• cóip de shiollabas an chúrsa ar a bhfuil na 

torthaí sin bunaithe.

BTEC – Máithreánach 
Dámhachtainí QCF BTEC
Déanfaidh LYIT breithniúchán ar 
dhámhachtainí ag Leibhéal 3, nó níos airde, 
ar Chreat an RA, ar a n-áirítear BTEC, AVC, 
GNVQ &rl.

Le do thoil, ná cuir isteach cóipeanna de 
theastais nó dámhachtainí ag Leibhéal 2 an 
RA, nó níos ísle, i gcuideachta na doiciméid 
tacaíochta a chuirtear chuig an CAO. Ní 
shásaíonn dámhachtainí faoi leibhéal 3 de 
chreat an RA ár gcuid riachtanas agus déanfar 
neamhiontas dóibh.
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BTEC – Máithreánach

Teidil Dámhachtainí 
BTEC 

Teidil Dámhachtainí 
BTEC 

Sásaíonn sé Máithreánach 
de ghnáth

Eile

(QCF) (QCF)

Dioplóma Fotheastais Leibhéal 6/7 amháin Do chuid de na 
cúrsaí a bhfuil 
éileamh mór orthu, 
tá cuóta an teoranta 
d’áiteanna dóibh 
sin ag cur i láthair 
dámhachtainí 
gairmchúrsaí, cosúil 
le QQI FET agus 
BTEC.

Dioplóma 90 
Creidiúint

Dioplóma Teastas (roimh 
2010)

Gach clár L6/L7/L8.

Mar sin féin, féadfaí 
coinníollacha nó bacanna 
nó cuótaí gairmchúrsaí 
cur isteach ar chúrsaí 
ardéilimh.

Dioplóma Breisithe Dioplóma (2010)

Scóráil BTEC  
Dioplóma Breisithe Dioplóma Dioplóma 90 

Creidiúínt
Dioplóma 
Fotheastais

Pointí

D*D*D*    390

D*D*D    371

D*DD    351

DDD    332

DDM    293

DMM  D*D*   254

  D*D   234

MMM  DD   215

   D*D*  185

MMP  DM  D*D  176

   DD  156

MPP  MM  DM  137

   D* 117

PPP  MP  MM D 98

  MP  78

 PP  M 59

I gcás BTEC roimhe 2010, is Teastas Náisiúnta an dámhachtain is ísle a nglacfar leis.

Déantar gach modúl a scóráil mar seo -  pas 1, fiúntas 2, gradam 3. Ansin, faightear an scór            
iomlán leis an foirmle a leanas (líon scór/líon modúl x 3) x 390.
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Cúrsaí Ard-éilimh
Nóta: Do roinnt cúrsaí ard-éilimh tá cuóta 
an-teoranta áiteanna dóibh sin ag cur i 
láthair dámhachtainí gairmchúrsaí, leithéidí 
BTEC/QQI- FET. Is dócha go mbeidh 
seans níos airde ar chláracha ard-éilimh 
acu sin a chuireann i láthair dámhachtainí 
caighdeánacha acadúla, mar nasc A-leibhéal/
GCSE nó Ardteistiméireacht le gráid mhaithe.

Chun eolas a fháil ar áiteanna cuóta do 
cháilíochtaí BTEC agus QQI FET, amharc ar 
an leathanach ábhartha cúrsa le do thoil. 

Le bheith incháilithe do bhreithniúchan don 
chuóta, beidh ort is dócha dámhachtain atá 
neasghaolmhar leis an chúrsa a bhfuil tú ag 
déanamh iarratas air a cur isteach. B’fhéidir go 
mbeadh modúil/ábhair/gráid ar leith de dhíth 
chomh maith.

Áit ar bith a bhfuil gairmchuótaí teoranta 
i bhfeidhm, ní chuirtear torthaí ó 
dhámhachtainí gairme cosúil le BTEC/QQI 
FET san áireamh ach amháin ag babhta nialais 
amháin. Nuair amháin atá an gairmchuóta ar 
leith deileáilte leis, níl scóir BTEC i bhfeidhm 
níos mó agus déantar neamhiontas dóibh ag 
babhta 1 nó níos moille.

Má tá níos mó iarrthóirí BTEC/QQI FET 
cáilithe ann ná an méid áiteanna cuóta, 
déantar roghnúchán randamach ó na 
hiarrthóirí is airde a scóráil.

Tá difríocht shoiléir idir na  bealaí iontrála 
acadúla agus gairmiúla. Ní féidir scóir BTEC 
agus scóir Leibhéal A a shuimiú le chéile, 
dírithe mar nach féidir scóir na hArdteiste 
agus scóir QQI FET a shuimiú.

Soláthar na dtorthaí - 
spriocdhátaí
Go ginearálta, beifear ag súil go mbeidh 
fianaise na dtorthaí, a bhfuil tú ag súil le 
bheith curtha san áireamh, curtha chuig an 
CAO laistigh de 10 lá i ndiaidh d’iarratas ar-
líne.

Má tá tú go fóill ag déanamh an cúrsa ag an 
am a chuirtear d’iarratas isteach agus nach 
bhfuil na torthaí deiridh ar fáil go fóill, ba chóir 

é seo a rá ar d’fhoirm iarratais. Lena chois sin, 
ba chóir duit a rá cén dáta a bhfuil tú ag súil 
lena gcur chuig an CAO. Caithfear na torthaí 
deireanacha a chur ar aghaidh chomh luath is 
a bheidh siad ar fáil.

Déanfaidh an CAO do chuid doiciméid 
a scanadh agus a chur ar fáil ar-líne do 
choláistí. Thiocfadh leis seo cúpla lá a 
ghlacadh.

Tosaíonn coláistí ag breithniú iarratais 
neamhchaighdeánacha go luath agus 
dhéanfaidh siad measúnacht orthu de réir an 
fhianaise atá acu. Mura chuir tú torthaí isteach 
in am le tacú le d’iarratas, i.e. laistigh de 10 
lá caighdeánach, d’fhéadfaí tú a mheas mar 
neamhcháilithe. Nuair amháin atá breithniú 
déanta ar d’iarratas, ní dhéanfar machnamh 
air arís de ghnáth. Ar an tséala sin, tá sé 
tábhachtach go ndéanfá teagmháil   go 
díreach leis an choláiste má chuireann tú 
tuilleadh fianaise chucu i ndiaidh an gnáth-
thréimhse 10 lá atá ceadaithe do chur isteach 
doiciméid a bheith reaite. Má theipeann ort 
é seo a dhéanamh, b’fhéidir go ndéanfaí 
neamhiontas de na doiciméid.

Má tá spéis agat i gcláracha ard-éilimh, déan 
cinnte le do thoil go mbeidh iomlán na 
dtorthaí ábhartha ag an CAO go luath roimh 
an babhta ábhartha.

Ní féidir linn ach torthaí a thagann chugainn 
ar a laghad seachtain amháin roimh an 
babhta ábhartha tairiscintí. Eiseofar formhór 
na dtairiscintí don cuóta gairmiúil, ar a 
n-áirítear BTEC, ag Babhta a náid. Eisítear 
Babhta a náid sa chéad seachtain de Lúnasa 
de ghnáth. Ciallaíonn seo gur chóir dóibh 
siúd gur mhaith leo a bheith curtha san 
áireamh ag Babhta a náid, a gcuid torthaí a 
bheith curtha ar fáil dúinn faoi mhí Iúil. Má 
líontar an gairm chuóta ag Babhta a náid, ní 
eiseofar tairiscintí gairmiúla ar bith eile. Mura 
líontar an gairmchuóta ag Babhta a náid, 
d’fhéadfaí breis tairiscintí a ofráil ag babhtaí 

níos moille.

Ard-GNVQ
Is féidir cead iontrála a thabhairt do mhic 
léinn ar an bhunús seo ar choinníoll  gur 
shásaigh siad na riachtanais máithreánacha 
do Bhéarla nó Gaeilge agus Matamaitic.
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Seo a leanas mar a scóráiltear an 
dámhachtain:

Grád an Mhodúil Scór

Pas 200

Fiúntas 280

Gradam 340

NVQ leibhéal 3 nó Teastas City 
and Guilds Páirt III
Is iad seo cáilíochtaí neamhchaighdeánacha. 
Caithfidh iarrthóirí atá a gcur seo i láthair 
iarratas a dhéanamh roimh 1 Feabhra faoi 5.15 
i.n. agus d’fhéadfaí agallamh a chur orthu.

Ard-Iontráil, HND agus 
dámhachtainí eile Leibhéal 4 an 
RA.
Is féidir iarratasóirí a chuireann i láthair aon 
dámhachtain ag leibhéal 4 nó níos airde ar 
chreat RA a chur san áireamh d’Ardiontráil i 
réimse gaolmhar. 

Ba chóir d’iarratasóirí d’Ardiontráil iarratas a 
dhéanamh díreach le LYIT faoi 1 Aibreán agus 
ní fríd an CAO. Is féidir foirm iarratais an LYIT 
a íoslódáil ó: 

www.lyit.ie . Cuir sonraí do HND nó siollabas 
eile agus do chuid torthaí ar an fhoirm 
iarratais comhlánaithe.

Beidh ár gcumas freastal ar ardiontráil ag 
brath ar fachtóirí éagsúla, iad seo a leanas ina 
measc:

• Folúntas a bheith i ngrúpa ard-rang

• An “oiriúntacht” idir na hiarmhairtí foghlama 
atá agat cheana féin agus an cúrsa a bhfuil 
tú ag déanamh iarratas air

• Cibé an mbeidh sé indéanta aon easnamh 
nó eilimint chaillte a dhéanamh suas, ar a 
n-áirítear riachtanas socrúcháin oibre, &rl.

Tá gach cás difriúil. De ghnáth, eisítear na 
chéad thairiscintí d’ard-iontráil go mall i mí 
Iúil. Mar sin féin, siocair go mbíonn orainn 
fanacht corr uair le toradh scrúduithe 
an fhómhair chun cúinsí spáis a shocrú, 
d’fhéadfaí tairiscintí a ofráil chomh mall le 
Meán Fómhair.

Siocair nach bhfuil ard-iontráil cinnte, 
b’fhéidir go socródh cuid de na hiarrthóirí 
mar chúltaca ar ard-iontráil, cur isteach ar an 
chéad bhliain chomh maith tríd an CAO. Tá sé 
seo ceadaithe. Cé acu a chuireann tú iarratas 
díreach chuig LYIT agus/nó tríd an CAO, tá sé 
tábhachtach iomlán na doiciméid tacaíocht 
ábhartha a chur leis. Cinntigh go bhfuil d’ainm 
agus d’uimhir CAO (más infheidhmithe) 
marcáilte go soiléir ar dhoiciméad ar bith a 
chuireann tú chuig an CAO.

IARRATASÓIRÍ ERASMUS+ 

Spreagann Clár Erasmus+ malartú 
idirnáisiúnta oideachasúil. San LYIT táimid 
iontach tógtha leis an chlár Eramus+ agus 
molann muid go láidir eispéireas idirnáisiúnta 
amach as an tír dár mac léinn.

I dtaca le mic léinn idirnáisiúnta a thagann 
ó thar lear go LYIT, bainfidh siad sult as 
eispéireas in atmaisféar fáiltiúil agus cairdiúil. 
Chun tuilleadh sonraí a fháil tabhair cuairt ar 
an mhír ‘Mac Léinn Idirnáisiúnta’ ar ár suíomh 
gréasáin: www.lyit.ie nó faigh i dteagmháil le 
Comhordaitheoir Erasmus+.

Cé a dtig leo iarratas a 
dhéanamh?
Tá corradh le 40 comhaontaithe 
déthaobhach Erasmus+ sínithe le hinstitiúidí 
páirteacha ar fud na hEorpa. Ba chóir do mhic 
léinn ó na coláistí sin thar lear, ar mhaith leo 
staidéar a dhéanamh in LYIT, ba chóir dóibh 
iarratas a dhéanamh tríd an Oifig Idirnáisiúnta 
ina n-institiúid baile.

Cúrsa/Modúil
Tá réimse leitheadach cúrsaí againn atá 
oscailte do mhic léinn Erasmus+ atá ag 
teacht isteach. Ar mhaithe le coimhlint a 
sheachaint sa chlár ama, ní thig ach modúil 
a roghnú ón bhliain chéanna agus ón chúrsa 
céanna.

Teangacha
Siocair go dtugtar na ranganna trí Bhéarla, 
beidh ort leibhéal B1 a bheith agat i mBéarla, 
de réir comhchreat tagartha na hEorpa um 
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theangacha. Tabhair faoi deara le do thoil 
nach féidir le mic léinn idirnáisiúnta atá ag 
teach isteach clárú ina dteanga féin.

Measúnacht
Tá an bhliain acadúil roinnte in dhá 
sheimeastar:

• Meán Fómhair go hEanáir (seimeastar 1) 
agus

• Eanáir go Bealtaine (seimeastar 2).

Oibríonn mic léinn i dtreo 30 creidiúint 
ECTS (An Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna) 
gach seimeastar. Coinnítear scrúduithe ag 
deireadh gach seimeastar i mí Eanáir agus 
i mí na Bealtaine gach bliain. Bíonn na 
hathscrúduithe don dá seimeastar ann ag 
deireadh Lúnasa. Tugtar torthaí scrúdaithe 
mar chéatadáin agus tá an pasmharc leagtha 
síos ag 40%. Ag deireadh an tréimhse staidéir, 
cuireann muid Taifid Tras-scríbhinn chuig do 
sheoladh baile agus d’institiúid baile de réir 
treoirlínte ECTS. 

Faoi choinne tuilleadh eolais, 
faigh i dteagmháil le: 
Riarthóir Oifige Erasmus+  

erasmus@lyit.ie

Mic Léinn Ontario
Tá comhaontú ar leith sínithe ag Coláistí 
Ontario leis an Údarás um Ard-Oideachais 

Teicneolaíochta (THEA) a cheadaíonn do 
mhic léinn ó Choláistí Ontario cláracha i 
gCéimeanna Onóracha a chríochnú in Éirinn. 
Ligeann an comhaontú seo do chéimithe ar 
chláracha coláiste dhá bhliain in Ontario céim 
onóracha a chinntiú le dhá bhliain breise in 
Éirinn. I gcásanna áirithe, beidh céimithe de 
chláracha trí bliana in ann céim onóracha a 
fháil le bliain staidéir amháin eile.

IRELAND HOMECOMING 
STUDY PROGRAMME (IHSP)

Cad is IHSP ann?
Tá sé mar aidhm ag Clár Staidéir na hÉireann 
do Theacht Abhaile (IHSP) páistí, garpháistí 
agus clann garchlainne de shaoránaigh na 
hÉireann atá ina gcónaí lasmuigh den AE, a 
spreagadh le filleadh ar Éirinn i gcóir a gcuid 
staidéir ardoideachais. Tá an scéim oscailte 
chomh maith do shealbhóirí pas na hÉireann 
neamhchónaitheacha le déshaoránacht.

Cén bhuntáiste atá ag an chlár 
seo d’iarrthóirí?
Beidh spéis ar leith ag baill de Diaspóra na 
hÉireann atá ina gcónaí lasmuigh den AE 
anseo. Tá mic léinn sa chatagóir seo faoi réir 
ag táillí de €10,000 de ghnáth.

A bhuí don IHSP beidh mic léinn cáilithe in 
ann laghdú suntasach a fháil sna táillí teagaisc. 
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Faoi choinne tuilleadh eolais cuir ríomhphost 
chuig: international@lyit.ie nó féach http://
www.thea.ie/ ireland-homecoming-study-
programme

AN PRÓISEAS TAIRISCEANA

Cén uair a eisítear tairiscintí 
don chéad bhliain? 
Eisítear formhór na dtairiscintí don Chéad 
Bhliain, tré CAO, thart fá lár Lúnasa, nuair 
a bhíonn torthaí Ardteistiméireachta na 
hÉireann ar fáil. Mura nglactar le hiomlán 
tairiscintí ar an chéad bhabhta, d’fhéadfaí 
breis tairiscintí a ofráil ag babhtaí eile i mí 
Mheán Fhómhair.

Faoinar rogha féin, b’fhéidir go dtabharfaí 
tairiscintí teoranta níos luaithe. Ní thabharfar 
tairiscintí níos luaithe ach amháin má tá cuóta 
teoranta ar leith i bhfeidhm, m.sh.

• Iarrthóirí lánfhásta atá roghnaithe go 
randamach don cuóta lánfhásta.

• Iarrthóirí QQI FET/BTEC do chúrsaí le 
gairmchuóta teoranta.

• Náisiúnaithe ó thar lear a bhfuil víosa de 
dhíth orthu agus a chaithfeas socruithe 
a dhéanamh faoi choinne taisteal agus 
víosa.

Ní bheidh seo indéanta mura bhfuil muid 
ábalta cinnteoireacht a dhéanamh go luath. 
Sin má:

1 fuair CEO na torthaí sin gur mhaith leis 
an iarrthóir a bheith curtha san áireamh 
maraon le teastais, aistriúcháin nó aon 
fhianaise tacaíochta do na torthaí sin, ar a 
laghad seachtain amháin roimh an babhta 
ábhartha luath.

2 Nach bhfuil an t-iarratas bunaithe ar 
scrúduithe na bliana reatha, a bhfuil na 
torthaí sin ar feitheamh go fóill ag am an 
iarratais.

Is é seo seirbhís lánroghnach. Níor chóir 
glacadh leis go ndéanfar tairiscintí ar bith a 
eisiúint roimh mí Lúnasa.

Cá huair a n-eiseofar tairiscintí 
do Ard-iontráil?
De ghnáth, ní eisítear tairiscintí d’Ard-iontráil 
go dtí deireadh Iúil. Mura nglacfar le hiomlán 
na chéad tairiscintí, d’fhéadfaí breis tairiscintí a 
ofráil níos moille.

Cad é a chaithfidh mé a 
dhéanamh chun glacadh le 
tairiscint?
Má fhaigheann tú tairiscint, gheobhaidh tú 
treoir ar an dóigh le glacadh leis agus an 
spriocdháta a ghabhann leis. Caithfidh tú na 
treoirlínte seo a leanúint go cúramach. Má 
theipeann ort freagra ceart a thabhairt nó in 
am, d’fhéadfadh an tairiscint dul i léig agus 
b’fhéidir go n-ofrálfaidh an áit do dhuine éigin 
eile ar an liosta feithimh.

Molaimid duit a bheith ag an seoladh poist atá 
cláraithe leis an CAO nó a chinntiú go bhfuil 
rochtain agat ar do chuntas CAO ar-líne. 
Mura bhfuil tú ag an seoladh seo, ar chúis ar 
bith, ba chóir duit cead a thabhairt do dhuine 
eile do phost a oscailt agus freagra a thabhairt 
ar do shon.

Cad a tharlós má fhaighim dhá 
thairiscint ag babhta áirithe?
Ní féidir leat ach glacadh bailí amháin a 
bheith agat ag aon am, mar sin de ní thig 
leat glacadh leis an dá cheann. Caithfidh 
tú roghnú cén ceann a nglacfaí tú leis. Má 
dhéan tú iarracht glacadh le níos mó ná 
ceann amháin, is é an glacadh is déanaí a 
fuair an CAO an ceann bailí. Rachaidh aon 
ghlacadh roimhe sin i léig.

Cad a tharlós má ghlacaim le 
tairiscint amháin agus ansin 
go bhfaighim ceann eile níos 
moille?
Tá rogha agat. Tig leat glacadh leis an ceann 
is deireanaí nó neamhaontas a dhéanamh de. 
Smaoinigh go cúramach sula ndéanann tú an 
cinneadh sin. Má ghlacann tú leis an ceann 
is déanaí, rachaidh an chéad tairiscint i léig. 
Nuair amháin a tharlaíonn seo, d’fhéadfaí an 
áit a ofráil do dhuine eile agus ní bheidh sé ar 
fáil duit a thuilleadh dá n-athrófá d’intinn arís.
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Cad a tharlós má ghlacaim 
le tairiscint agus ansin go 
n-athróinn m’intinn?
Má d’athraigh tú d’intinn siocair go bhfuair tú 
tairiscint eile níos moille, féach thuas.

Má d’athraigh tú d’intinn siocair go ndearna 
tú cinneadh gan dul chun an choláiste, tá dhá 
rogha agat:

1. Lorg iontráil sa choláiste a chur siar go dtí 
an bhliain dár gcionn. Féach an mhír ar 
iontráil iarchurtha a leanas.

2. Má d’athraigh tú d’intinn faoi dhul na 
coláiste, bheadh sé cuidiúil dá gcuirfeá é 
sin in iúl don choláiste. Chuirfeadh sé seo 
ar a gcumas an áit a ofráil do dhuine eile 
chomh luath agus is féidir. I gcás ar bith, cé 
acu an gcuirfidh tú in iúl don choláiste nó 
nach gcuirfidh, má theipeann ort clárú mar 
is gá, measfar gur chaill tú spéis ann agus 
d’fhéadfaí an áit a ofráil do dhuine eile.

IONTRÁIL IARCHURTHA

Cad is iontráil iarchurtha ann? 
Má ofráladh áit duit tríd an CAO agus nach 
bhfuil tú ábalta glacadh leis sa bhliain reatha, 
d’fhéadfaí d’áit a chur in áirithe duit don 
bhliain dár gcionn. 

Conas mar a cháilím d’iontráil 
iarchurtha san LYIT? 
Go ginearálta, ní aontaíonn LYIT iontráil 
iarchurtha a thabhairt ach amháin i gcás 
tinneas leighis deimhnithe nó cúinsí 
tromchúiseacha eile. Má iarrann tú iontráil 
iarchurtha ag inse dúinn gur mhaith leat: 

• bliain amach a ghlacadh

• an Ardteastas a dhéanamh arís

• cúrsa eile staidéir a dhéanamh

• taisteal

• sábháil

ní thabharfadh muid é de ghnáth. 

Mura gceadaítear iontráil iarchurtha, tig leat 
glacadh leis an áit a tairgeadh duit sa bhliain 
reatha ar chuntar gur fhág tú go leor ama leis 
na sprioc-amanna a shásamh.

Bhfuil coinníollacha ag baint le 
iontráil iarchurtha?
1. Má cheadaítear iarchur níl sé bailí ach ar 

feadh bliain amháin agus go díreach don 
chúrsa iarchurtha.

2. Má scoirfear den chúrsa iarchurtha, ar 
chúis ar bith, ní bheidh an t-iarrthóir i 
dteideal go huathoibríoch ar áit ar aon 
chúrsa eile.

3. Caithfidh iarrthóirí iarchurtha iarratas 
foirmeálta a dhéanamh don chúrsa 
iarchurtha an bhliain dár gcionn chun a 
spéis leantach a thaispeáint.

Conas mar a dhéanfaidh mé 
iarratas ar iarchur?
Tá am fíorthábhachtach. Ná glac le tairiscint 
an CAO. In ionad sin, scríobh láithreach bonn 
chuig an Clárlann san LYIT. Caithfidh an litir 
sin a bheith againn dhá lá ar a laghad roimh 
an dáta freagartha atá ar do thairiscint ón 
CAO.

Seo am gnóthach. Déan cinnte mar sin nach 
ndéanfar dearmad de d’iarratas. Marcáil an 
clúdach agus an litir araon go soiléir leis na 
focla “Iarratas ar Iarchur”. Cinntigh go bhfuil 
siad seo a leanas i do litir::

• D’ainm

• D’uimhir Iarratais CAO

• Cód an chúrsa gur mhaith leat a iarchur

• An chúis (na cúiseanna) go bhfuil tú ar lorg 
iarchur.

• Teastas Leighis, más bainteach.. 

Má thugtar iarchur dom an 
gcaithfidh mé athiarratas a 
dhéanamh?
Caithfidh. Go minic athraíonn daoine a bhfuil 
iarchur acu a n-intinn. Ar an tséala sin, má tá 
iarchur agat caithfidh tú do spéis leantach a 
thaispeáint tré athiarratas a dhéanamh, tríd an 
CAO, an bhliain dár gcionn.

• Is é an áit iarchurtha an t-aon chúrsa 
liostáilte ar d’athiarratas.

• Má theipeann ort athiarratas a dhéanamh 
caillfidh tú d’áit iarchurtha.

• Má chuireann tú síos cúrsaí breise, 
glacaimid leis nach bhfuil tú cinnte faoin 
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cheann iarchurtha agus gur roghnaigh tú 
comórtas úrnua. Sa chás seo, caithfear 
leat mar iarrthóir nua. B’fhéidir go 
n-ofrálfaidh an cúrsa iarchurtha duit arís 
nó b’fhéidir nach n-ofrálfaidh, ag brath ar 
conas a éiríonn le d’iarratas nua. 

IARRATASÓIRÍ D’IONTRÁIL AG 
CÉIM CHUN CINN BLIANTA 2, 
3, 4 AGUS 5

Cé atá i dteideal ard-iontráil?
Má chríochnaigh tú cúrsa breisoideachais 
nó ardoideachas go rathúil, go leibhéal 
oiriúnach, tá tú i dteideal a bheith curtha 
san áireamh d’ardiontráil. Má chríochnaigh 
d’oideachas sa dara leibhéal níl tú i dteideal 
d’ardiontráil.

Ardiontráil Caighdeánach
Maidir le hiarrthóirí caighdeánacha 
d’ardiontráil beidh cúrsa ábhartha a 
bhaineann go díreach leis an leibhéal roimhe 
sin ar Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí curtha i 
gcrích acu. Mar shampla, má chríochnaigh tú 
cúrsa trí bliana Leibhéal 7 go rathúil, d’fhéadfá 
bheith i dteideal dul isteach i mbliain a 
ceathair de chúrsa ábhartha Leibhéal 8.

Ard-Iontráil 
Neamhchaighdeánach agus 
Neamh-AE.
Is é atá i gceist le hiarrthóirí neamh-
chaighdeánach ná iad sin atá ag cur ar fáil 
cáilíochtaí ón gcoigríoch nó aon cháilíocht 
seachas na cinn atá bainteach go díreach le 
dámhachtain ón Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí. 

• Caithfidh tú dámhachtain ábhartha ag 
Leibhéal 6 san NFQ a bheith críochnaithe 
agat nó ar a laghad bliain amháin 
d’ardoideachas.

• Caithfidh do staidéar/cháilíocht a bheith 
i réimse mar an gcéanna leis an chúrsa a 
bhfuil tú ag déanamh iarratas air.

• Caithfidh na hiarmhairtí foghlama a 
bheith mar an gcéanna leis na hiarmhairtí 
foghlama atá ag mic léinn atá ag iontráil 
tríd an forchéimniú caighdeánach ó 
chúrsa LYIT.

Beidh tairiscintí agus díolúintí, más ann dóibh, 
ag brath ar conas a oireann na hiarmhairtí 
foghlama den chúrsa neamhchaighdeánach 
le riachtanais an chúrsa a bhfuil tú ag 
déanamh iarratais air. Déanfar measúnacht 
air seo de ghnáth ó na sonraí sa doiciméadú 
tacaíochta atá ar fáil. Mar sin féin, tá an 
ceart ag LYIT agallamh a chur ar iarrthóirí nó 
measúnú eile a dhéanamh más gá.

Conas a ndéanfaidh mé iarratas 
ar ard-iontráil?
Ba chóir iarratais ar Ard-Iontráil a dhéanamh 
díreach leis an Oifig Iontrála san LYIT.

Is féidir an fhoirm oiriúnach a íoslódáil ó: 
www.lyit.ie agus tá sé ar fáil chomh maith tré 
ríomhphost a chur chuig: 
rory.mcmorrow@lyit.ie nó ó:

An Oifig Iontrála
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Tel: (074) 918 6125

Cén doiciméadú a chaithfidh mé 
a chur isteach?
1. Foirm Iarratais d’Iontráil Dhíreach an LYIT, 

comhlánaithe go hiomlán.

2. Cóipeanna deimhnithe de thras-scríbhinní 
scrúduithe ardoideachas ábhartha sa 
bhunteanga.

3. Cóipeanna den siollabas do na scrúduithe 
sin.

4. Aistriúcháin deimnithe ag nótaire d’aon 
doiciméidí nach bhfuil i mBéarla.

Má tá easpa d’aon doiciméad agus 
aistriúcháin oiriúnach, ní bheifear in ann 
iarratas a phróiseáil. Níl muid freagrach as 
aon deimhniúchán a chuirtear isteach agus ní 
chuirtear aon doiciméad thar n-ais.

Bhfuil táille i gceist le hiarratas 
ar ardiontráil?
Níl.

Cén spriocdháta deiridh 
d’iarratas ar ardiontráil?
1 Aibreán.
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Cá huair a mbeidh fios agam 
ar éirigh le m’iarratas ar 
ardiontráil?
Eisítear tairiscintí leis an chéad bhabhta i 
ndeireadh mí Iúil. 

Mura nglactar le hiomlán tairiscintí ag an 
chéad bhabhta, d’fhéadfadh breis tairiscintí a 
bheith ann i mí Lúnasa.

Cuirfear in iúl i scríbhinn do gach iarrthóir 
ar éirigh leo. Caithfidh tú freagra mar is cuí 
a thabhairt. Déan cinnte go bhfuil tú ag an 
seoladh a bhí ar d’fhoirm iarratais ag am na 
tairisceana. Mura bhfuil tú ag an seoladh sin, 
ar aon chúis, tabhair cead do dhuine eile 
do phost a chur chugat nó é a oscailt agus 
freagra a thabhairt ar do shon. Má theipeann 
ort freagra cuí a thabhairt, nó in am, rachaidh 
do thairiscint i léig agus b’fhéidir go n-ofrálfaí 
d’áit do dhuine éigin ar an liosta feithimh.

Cá huair a gcaithfidh mé clárú?
Nuair atá glactha agat go foirmeálta le 
tairiscint, inseofar duit, i scríbhinn, na 
socruithe do chlárú. De ghnáth, cuirtear 
faisnéis chlárúcháin ar ár suíomh gréasáin: 
www.lyit.ie. Má ghlacann tú tairiscint ón LYIT, 
coinnigh do shúil ar shuíomh gréasáin an 
LYIT faoi choinne uasdátú. Bíonn clárúchán 
ann de ghnáth sa chéad nó dara seachtain 
de Mheán Fhómhair. Má theipeann ort clárú 
gan é sin a chur in iúl dúinn, d’fhéadfá d’áit a 
chailleadh. 
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Príomhdheasc Fáilte LYIT

T: +353 74 918 6000 
E: reception@lyit.ie

Oifig Iontrála

T: +353 74 918 6120 (Iontráil CAO)
T: +353 74 918 6125 (Iontráil Dhíreach/
Ardiontráil)
E: admissions@lyit.ie

Scrúduithe

T: +353 74 918 6124
E: exams@lyit.ie

Oifigeach Teagmhála Scoile 

T: +353 74 918 6105
E: fiona.kelly@lyit.ie

Oifigeach Erasmus+  

T: +353 74 918 6063
E: peter.dobson@lyit.ie

Oifig Fáilte do Sheirbhísí Mac Léinn

T: +353 74 918 6855

Access/Tacaíocht Foghlama

T: +353 74 918 6175
E: thecurve@lyit.ie

Lóistín

T: +353 74 918 6825

TEAGMHÁLAITHE

Oifig Shlite Beatha                                                   

T: +353 74 918 6812
E: careers@lyit.ie

Aontas na Mac Léinn

T: +353 74 918 6820
E: supresident@lyit.ie

Seirbhís Leighis

T: +353 74 918 6850
E: health@lyit.ie

Comhairleoir

T: +353 74 918 6817
E: counselling@lyit.ie

Séiplíneacht

T: +353 74 918 6830
E: chaplaincy@lyit.ie 

Scoil na Turasóireachta

T: +353 74 918 6612

Scoil Innealtóireachta

T: +353 74 918 6410

Scoil Eoláiochta

T: +353 74 918 6310

Scoil Ghnó 

T: +353 74 918 6210
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DÁTAÍ TÁBHACHTACHA D’IARRATASÓIRÍ

5 Samhain 2020

19 Samhain 2020

20 Eanáir 2021

1 Feabhra 2021

1 Bealtaine 2021

6 Bealtaine 2021

Osclaíonn áis iarratais ar-líne CAO

LYIT: Lá Oscailte Fíorúil

(@ 5.15 i.n.) Dáta deiridh d’iarratais ar-líne 
chuig CAO. Táille laghdaithe de €30

(@ 5.15 i.n.) Dáta Deiridh Normálta do CAO.

Táille Iarratais de €45

(@ 5.15 i.n.) Dáta Deiridh d’Iarratais Mall

13 Eanáir 2021 LYIT: Tráthnóna Oscailte Fíorúil

1 July 2021 (@ 5.15 i,n.) Dáta Deiridh an CAO do 
Athrú Intinne 

16 August 2021

LYIT: Tráthnóna Oscailte

LYIT: Lá Faisnéise

Socróidh eolas ón sláinte poiblí ar Covid-19 cé acu an       
mbeidh imeachtaí LYIT ar champas nó ar-líne.


