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Deiseanna fostaíochta 

Tá céimithe de chuid an chúrsa seo ag obair i réimse leathan áiteanna – 

in institiúidí de chuid an Aontais Eorpaigh, cuir i gcás, i ranna agus 

eagraíochtaí Stáit, i scoileanna agus ollscoileanna, sna meáin, agus 

i gcomhlachtaí aistriúcháin agus ateangaireachta. 

Fiú an té a bhfuil ardchumas aige 
nó aici sa teanga, bíonn gá aige 
le treoir agus le critic lena chumas 
a fheabhsú agus tugtar an 
chabhair agus an treoir sin duit ar 
an Dioplóma Iarchéime san 
Aistriúchán agus san 
Eagarthóireacht. Pléitear na 
fadhbanna a ghabhann leis an 
aistriúchán go Gaeilge agus na 
cineálacha éagsúla aistriúcháin. 
Ba mhór an chabhair an t-eolas 
agus an treoir a tugadh dom agus 
mé i mbun an chúrsa agus 
mholfainn go mór é don té ar 
spéis leis scríobh na Gaeilge. 

– TADHG

Bhí an t-aiseolas a thug na hoidí 
ó thús deireadh an chúrsa ar 
fheabhas. Braithim anois go bhfuil 
tuiscint níos fearr agam ar an rud 
is aistriúchán maith ann agus gur 
féidir liom díriú ar ábhar ar bith ach 
tarraingt ar an dea-chomhairle 
agus ar an oiliúint a cuireadh ar fáil 
dom ar an gcúrsa Dioplóma. 

– CLARE



Eolas ginearálta faoin gclár 

Tá an MA / Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán agus san Eagarthóireacht dírithe ar 

dhaoine atá ag iarraidh barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna teanga, agus 

scileanna aistriúcháin agus eagarthóireachta a fhoghlaim. Cúrsa praiticiúil atá ann 

ina ndírítear ar chruinneas Gaeilge agus ar chúrsaí stíle, ar fhadhbanna a thagann 

chun cinn go minic san aistriúchán Béarla–Gaeilge, ar ghnéithe den teoiric a bhfuil 

feidhm phraiticiúil leo, agus ar chleachtais ghnó agus ghairmiúla in earnáil an 

aistriúcháin agus na heagarthóireachta.  

Struchtúr an chláir 

Bliain Seimeastar Modúil ECTS DI MA 

1 

1 
Cruinneas Gaeilge agus Cúrsaí Stíle 1 
Gnéithe den Aistriúchán 1 

7.5 
7.5 









2 
Cruinneas Gaeilge agus Cúrsaí Stíle 2 
Teoiric agus Critic an Aistriúcháin 

7.5 
7.5 









2 

1 
Gnéithe den Aistriúchán 2 
Cruinneas Gaeilge agus Cúrsaí Stíle 3 

7.5 
7.5 









2 

Gnéithe den Aistriúchán 3 
Gairm agus Gnó an Aistriúcháin nó 
Aistriúchán Dlíthiúil & Aistriúchán in 
Institiúidí an Aontais Eorpaigh 

7.5 
7.5 









M. – D.F. Tráchtas 30 

Modh teagaisc 

Is cúrsa ar líne é an MA / Dioplóma Iarchéime. Foilsítear ábhar an chúrsa ar an 

ardán ríomhfhoghlama Moodle, agus is féidir leis na mic léinn staidéar a dhéanamh 

ar na nótaí agus tabhairt faoi na cleachtaí ag am a oireann dóibh féin. Cuireann an 

teagascóir aiseolas an-mhion ar fáil i gcás gach cleachtaidh. Reáchtáiltear 

seimineár lae uair sa bhliain le deis a thabhairt do na mic léinn scileanna praiticiúla 

a fhoghlaim, agus baintear leas as fóram plé chun teagmháil rialta agus 

díospóireacht a chothú idir an teagascóir agus na mic léinn.  

Cáilíocht 

Is fiú 60 ECTS an Dioplóma Iarchéime, agus is fiú 90 ECTS an MA. Tá an Dioplóma 

Iarchéime agus an MA araon ag leibhéal a naoi ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. 

Measúnú 

Beidh scrúdú le déanamh i ngach modúl i Maigh Nuad i mí na Bealtaine, chomh 

maith le hobair leanúnach i gcaitheamh na bliana. Is é 60% an pasmharc. 

Ón Dioplóma Iarchéime go MA 

Tabharfar deis do na mic léinn sin a bhainfidh 65% nó os a chionn amach sa 

Dioplóma Iarchéime tráchtas a scríobh agus MA a bhaint amach. 

Duais 

Bronntar ‘Duais Uí Dhoibhlin i Léann an Aistriúcháin’ ar an té a ghnóthaíonn an 

marc is airde ag deireadh an Dioplóma Iarchéime. 

Riachtanais iontrála 

1. Bunchéim (ní gá gur céim sa Ghaeilge atá ann)
2. Pas i scrúdú iontrála teanga (sampla ar www.maynoothuniversity.ie/

language)

Iarratais 

Dáta deiridh d'iarratais don Dioplóma Iarchéime: 16 Iúil 2018. 
Scrúdú iontrála an Dioplóma Iarchéime in Ollscoil Mhá Nuad: 21 Iúil 2018. 

Déantar iarratas don Dioplóma Iarchéime leis an gcód MH51C ar www.pac.ie. Glacfar 
le hiarratais i ndiaidh an spriocdháta i gcásanna áirithe. Déan teagmháil le Lárionad 
na Gaeilge ar teanga@mu.ie.

Glacfar le hiarratais don MA ó mhic léinn reatha agus ó chéimithe de chuid an 
Dioplóma Iarchéime ó mhí Aibreáin 2018. Déantar iarratas don MA leis an gcód 
MH53C ar www.pac.ie. 

Táillí 

€2000 in aghaidh na bliana na táillí don Dioplóma Iarchéime. Bronnfar 
scoláireachtaí ar fiú táillí iomlána an Dioplóma Iarchéime iad ar an mbeirt is fearr a 

chruthóidh i scrúdú iontrála 2018. €1,200 sa bhreis an costas a bhainfidh leis an 
tráchtas. Bronnfar scoláireacht amháin, ar fiú táille iomlán an tráchtais í, ar an duine a 

bhfuil na torthaí is airde sa Dioplóma Iarchéime aige/aici as measc na n-iarrthóirí. 

Riachtanas fágála
Agus iad ag ceadú maoiniú d’institiúidí faoin Tionscnamh Ardscileanna 

Gaeilge, leag an tÚdarás um Ard-Oideachas agus an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta agus Gaeltachta síos an coinníoll go mbeadh caighdeán comónta 

fágála ann feasta. An riachtanas fágála sin ná TEG Ardleibhéal 1 (C1), agus beidh 
ar gach mac léinn an cháilíocht sin a bhaint amach faoi dheireadh an chúrsa. 
Tuilleadh eolais: www.teg.ie 

http://www.maynoothuniversity.ie/language
http://www.pac.ie/
http://www.pac.ie/
http://www.teg.ie/



