
 

 

    

 

                           

 

 

 

 

Léachtóir le Gaeilge 

Dámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta 

Conradh ar Théarma Seasta suas le 3 Bliana 

 

 

Réamhrá 
Tá sé i gceist ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Léachtóir le Gaeilge a cheapadh (conradh ar 
théarma seasta suas le trí bliana). Níor mhór d’iarratasóirí cáilíocht dochtúireachta a bheith acu 
agus saineolas i gceann de na réimsí seo a leanas, rud a thiocfaidh i gceist sa ghearrliostú agus 
sa cheapachán deiridh: Teagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal, an Teangeolaíocht Fheidhmeach, 
Léann an Aistriúcháin, Litríocht na Gaeilge, nó Meáin Chumarsáide/Iriseoireacht na Gaeilge. 
 
 
Eolas faoin Inchorpú in OCBÁC (www.dcuincorporation.ie) 
Tá próiseas foirmeálta ar siúl faoi láthair idir Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (OCBÁC), Coláiste 
Phádraig, Droim Conrach (CPDC), Institiúid Oideachais Mater Dei (IOMD) agus Coláiste 
Oideachais Eaglais na hÉireann (COEÉ) a fhágfaidh go ndéanfar CPDC, IOMD agus COEÉ a 
inchorpú go hiomlán le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i rith na bliana 2016. 

De thoradh an Chláir Inchorpraithe, tiocfaidh disciplíní sna Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí 
Sóisialta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste Phádraig, Institiúid Mater Dei agus 
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann le chéile i ndámh mhéadaithe san Ollscoil, Dámh na 
nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta. Tá forás na Dáimhe nua ar siúl cheana féin agus 
beidh mic léinn nua BA a thosóidh san Ollscoil i Meán Fómhair 2015 in ann rogha a dhéanamh as 
measc 17 ábhar sna daonnachtaí, an Ghaeilge san áireamh, sa chlár BA (an Clár Comhonóracha) 
– ábhair a bhaineann leis na saorealaíona traidisiúnta agus le disciplíní comhaimseartha. Leanfar 
sa Dámh de bheith ag tairiscint roghanna nua do mhic léinn ag leibhéal BA, MA agus PhD agus 
beidh deiseanna nua ar fáil sa nuálaíocht agus sa taighde. 

Mar chuid den phróiseas inchorpraithe, aontaíodh go dtiocfaidh Fiontar in Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath agus Roinn na Gaeilge i gColáiste Phádraig le chéile chun Scoil nua a bhunú taobh 
istigh de Dhámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta le linn na bliana 2016. Ionad barr 
feabhais ar leith a bheidh sa Scoil nua in earnáil an oideachais tríú leibhéal in Éirinn agus beidh 
breis agus 35 ball foirne ag teacht le chéile i dtimpeallacht Ghaeilge bhríomhar, agus saineolas 
acu ar theagasc agus taighde sa Ghaeilge, an gnó, an teangeolaíocht, an litríocht, an fhiontraíocht, 
an iriseoireacht, an teicneolaíocht agus na daonnachtaí digiteacha. 

Beidh an té a cheapfar sa phost ar iasacht i dtús báire ag Roinn na Gaeilge agus lonnaithe go 
príomha ar champas Choláiste Phádraig i nDroim Conrach go dtí go gcuirfear an t-inchorprú i 
gcrích go hiomlán agus go mbeidh an Scoil nua, i bpáirt le Fiontar, ar an bhfód le linn 2016. As sin 
amach beidh an post lonnaithe taobh istigh den Scoil nua i nDámh na nDaonnachtaí agus na 
nEolaíochtaí Sóisialta in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath. 
 
 
 



 

 

An Post Féin 
Beifear ag súil go gcuirfidh an té a cheapfar go suntasach le próifíl taighde agus teagaisc na 
Scoile, chomh maith le cúraimí riaracháin a ghlacadh air/uirthi féin. Beidh dochtúireacht aige/aici i 
gceann de na sainréimsí thuas agus beidh taithí ábhartha agus ardscileanna teagaisc ar an tríú 
leibhéal aige/aici. Beifear ag súil go léireoidh sé/sí tiomantas láidir don fhoilsiú acadúil agus, mar 
aitheantas air sin, tabharfar tacaíocht dó/di a c(h)uid spriocanna taighde a chur i gcrích. I 
gcomhthéacs nádúr idirdhisciplíneach na Scoile nua atá le bunú trí theacht le chéile Roinn na 
Gaeilge agus Fiontar, beifear ag súil go gcomhoibreoidh an té a cheapfar le comhghleacaithe ar 
thionscadail i ndisciplíní eile laistigh den Scoil agus san Ollscoil trí chéile. 
 
 
Sprioc:   Dé hAoine, 28 Lúnasa 2015 
 
 
Fiosrúcháin Neamhfhoirmeálta: 

 An Dr Uáitéar Mac Gearailt, Ceann Roinn na Gaeilge 

 An Dr Ciarán Mac Murchaidh, Ceann Scoile, Fiontar 

Scálaí Tuarastail: 
 
Léachtóir os cionn an bhaic:  €50,159 - €76,891 
 
Léachtóir faoi bhun an bhaic: €37,352 - €51,724 
 
Déanfar an ceapachán i gcomhréir le cáilíochtaí agus taithí an iarrthóra. 
 
 

Nós Imeachta Iarratais 

Tá sonrúchán iomlán poist mar aon le foirmeacha iarratais ar fáil ag: 

http://www4.dcu.ie/hr/vacancies/current.shtml  agus ón Rannóg Acmhainní Daonna, Ollscoil 

Chathair Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath 9. Teil: +353 (0)1 700 5149; Facs: +353 (0)1 700 

5500 Rphost: hr.applications@dcu.ie 

 

Toisc nádúr cuid de dhualgais an phoist, ní mór don té atá le ceapadh teacht slán trí phróiseas 
imréitigh an Gharda Síochána sula gceapfar sa phost é/í. 
 

Fostóir comhdheiseanna is ea Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 
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