Scéim Sparánachta Professor William C
Campbell 2019
Foirm Iarratais
Le comhlánú ag an mac léinn:
Ainm Iomlán: ____________________________________
Seoladh: ______________________________________
______________________________________________
Dáta Breithe: ________________________
Uimhir Árdteistiméireachta: _ _ _ _ _ _ Uimhir CAO: 19/ _ _ _ _ _ _
Uimhir PSP: _ _ _ _ _ _ _ _
Síniú an Iarratasóra: ____________________ Dáta: ______________
Fón: ______________________ Ríomhphost: ____________________

Meabhraigh nach mór Leigheas, Zó-eolaíocht, Fiseolaíocht agus
Bithleighis Eolaiocht cúrsa a bheith mar chéad rogha agat agus go
gcaithfidh tú fianaise ón CAO a chur leis seo i dtaca le do rogha
cúrsaí. Seachas sin, measfar neamhbhailí d’iarratas.

Dearbhaím:
(a) I __________________ , atá / a bhí i láthair ag an scoil ainmnithe thíos sa
bhliain acadúil 2018/2019, chríochnaigh sí an fhoirm seo
(b) Táim i mo shuí / rinne mé scrúdú na hArdteistiméireachta den chéad uair in
2019
Síniú: ______________________________
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STÁMPA
SCOILE

Dáta: ____________________________________________
Scoil: __________________________________________
Uimhir Rolla: _________________________________________
.
Ní mór foirmeacha iarratas comhlánaithe, maraon le fianaise i dtaca le rogha
cúrsaí ón CAO, a chur ar ais roimh 5.15in ar 26 Iúil 2019 chuig:
Ardoideachais – Cothromas Rochtana,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Bóthar Phort Laoise,
An Tulach Mhór,
Co Úibh Fhailí.

Ní ghlacfar le hiarratais i ndiaidh an dáta deiridh

Déanann an Roinn Oideachais agus Scileanna, chomh fada agus is féidir go
praiticiúil agus i gcomhthéacs na n-acmhainní atá ar fáil, soláthar ar oideachas
agus oiliúint do dhaoine a bhfuil cónaí orthu sa Stáit ag leibhéal cuí chun freastal
ar riachtanais agus ar inniúlachtaí na ndaoine sin. Is í an phríomhchúis go bhfuil
gá ag an Roinn leis na sonraí pearsanta atá á sholáthar agat ná chun
incháilitheacht ar scoláireacht/sparántacht a dhearbhú agus an íocaíocht ar a
leithéid a mhonatóireacht agus a riar. D’fhéadfadh go ndéanfaí na sonraí
pearsanta atá tugtha a mhalartú leis an dTacaíocht Chomhchoiteann do Mhic
Léinn in Éirinn (SUSI) agus le Coimisiún na Scrúdúithe Stáit (SEC). Is féidir
teacht ar an bhfógra príobháideachta a thugann tuilleadh eolais maidir leis an
bhfoirm seo ar https://www.education.ie/en/The-Department/DataProtection/gdpr/third-level-further-education-and-training/
Tá fáil ar an eolas go léir a bhaineann le polasaí um chosaint sonraí na Roinne
faoin tslí ina mbainfimid úsáid as do shonraí pearsanta mar aon le heolas faoi do
chearta mar ábhar sonraí ag https://www.education.ie/en/The-Department/DataProtection/. Tá fáil freisin ar na sonraí a bhaineann leis an bpolasaí agus leis an
bhfógra príobháideachta seo mar chruachóip ón seoladh thuasluaite ach é a
iarraidh.
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