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Fáilte ón bPropast

Tá súil agam go smaoineoidh tú ar dul chuig Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath, i do mhac léinn. Athnítear Coláiste 
na Tríonóide ar an ollscoil is fearr in Éirinn. Tá cáil ar chúrsaí 
agus ar thaighde Choláiste na Tríonóide ar fud an domhain 
mhóir chomh maith le díogras na foirne agus ar chaighdeán ard 
oideachais ár gcéimithe.

In 1592 a bunaíodh Coláiste na Tríonóide agus inniu tá pobal 
mac léinn bríomhar comhaimseartha ag freastal ar an gColáiste 
as gach contae in Éirinn agus as 118 tír ar fud na cruinne.

I gColáiste na Tríonóide cuirfear léann ort ó ollaimh ar 
ceannródaithe domhanda iad ina réimsí staidéir féin chomh 
maith le bheith ina dteagascóirí spreagúla. Tá 400 cúrsa fochéime 
ar fáil ann ar fud réimse disciplíní – sna hEalaíona, sna Daonnachtaí, 
san Innealtóireacht, san Eolaíocht, i nGnó, sa Teicneolaíocht, na 
hEolaíochtaí Sóisialta agus na hEolaíochtaí Sláinte. Ní hamháin 
go bhfuil curaclam Choláiste na Tríonóide dírithe ar an léann ach 
freisin ar choda tábhachtacha d’intinn an duine a fhorbairt. 
Tugtar cead cainte do mhic léinn agus bíonn fáilte rompu a 
bheith páirteach i bplé agus bíonn meas ar a gcuid tuairmí.

Cuirtear tacaíocht thréadach agus acadúil láidir ar fáil le linn 
do thréimhse san ollscoil. Sanntar Teagascóir, comhalta den 
fhoireann acadúil, do gach mac léinn a thagann isteach, a 
bhíonn ar fáil le comhairle a chur ort agus cuidiú leat le haon 
deacrachtaí pearsanta a thiocfadh chun cinn. Tá córas teagaisc 
dá gcuid féin againn. Tá clár meantóireachta mac léinn ar 
mhac léinn ar fáil do mhic léinn chéad bhliana. Cuirimid réimse 
leathan seirbhísí ardchaighdeáin ar fáil do gach mac léinn, 
Seirbhís Ghairmthreorach, an tIonad Sláinte agus Seirbhís 
Chomhairleoireachta chomh maith le Líonra Gairme Alumni 
nuair a imeoidh tú as an gColáiste.

Tá timpeallacht an champais cairdiúil agus sábháilte le dul 
i mbun léinn, le dul ag foghlaim, le do scíth a ligean agus le 
maireachtáil. Lonnaithe i lár phríomhchathair na hÉireann tá 
saoráidí den scoth againn – Ionad Spóirt nua-aimseartha, an 
Gailearaí Eolaíochta agus Leabharlann Choláiste na Tríonóide, 
an leabharlann taighde is mó in Éirinn a bhfuil cáil uirthi ar fud  
an domhain.

Tá os cionn 118 cumann éagsúil agus bríomhar i gColáiste na 
Tríonóide chomh maith le 50 club spóirt; glacann na cumainn 
agus na clubanna le comhaltaí nua gach bliain le linn ‘Seachtain 
na Chéad Bhliana’ i Meán Fómhair.

Bíonn deiseanna freisin ann, i bhfoirm socruithe 
comhpháirtíochta atá ag Coláiste na Tríonóide le hollscoileanna 
móra eile i dtíortha eile, seimeastar a chaitheamh thar lear le  
linn duit a bheith i mbun staidéir.

Bíonn an-mheas go deo ag fostóirí ar fud an domhain ar 
chéimithe Choláiste na Tríonóide. Tá céimithe den scoth tagtha 
as Coláiste na Tríonóide leis na glúnta. Cuireadh léann ar roinnt 
de na daoine is mó le rá i Stair na hÉireann anseo: na scríbhneoirí 
Oscar Wilde agus Samuel Beckett; na heolaithe William Rowan 
Hamilton agus E.T.S. Walton, a bhuaigh an Duais Nobel faoi gur 
scoilt siad an t-adamh, chomh maith le beirt d’Iar-Uachtaráin na 
hÉireann agus ceannairí tionscail go leor eile.

Tá súil agam go smaoineoidh tú ar Choláiste na Tríonóide a 
roghnú i dtosach ar choláistí eile le dul i mbun staidéir agus 
tabhairt faoi thuras nua iontach ar a bhfaighidh tú taithí de 
chineál eile, a chuirfidh bealaí nua smaointeoireachta i do láthair 
agus trína ndéanfaidh tú cairde go brách.

Patrick Prendergast 
Propast

Iúil 2013

* Tá Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath rangaithe sa chéad áit in Éirinn, 
sa 67ú háit i measc an 100 ollscoil is fearr ar domhan agus sa 21ú háit i 
measc ollscoileanna ceannródaíocha na hEorpa de réir shraithliosta QS um 
Rangú Domhanda Ollscoileanna 2012/13. I sraithliosta um Rangú Domhanda 
Ollscoileanna 2012/13 de cuid Times Higher Education, rangaítear TCD sa 
chéad áit in Éirinn, sa 110ú háit i measc an 200 ollscoil is fearr ar domhan 
agus sa 38ú háit i measc ollscoileanna ceannródaíocha na hEorpa.
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Suíomh Choláiste na Tríonóide

Tá campas Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath lonnaithe i 
gcroílár chathair Bhaile Átha Cliath. I measc na n-áiseanna nua-
aimseartha den scoth tá an tIonad Spórt, an Dánlann Eolaíochta, 
an tIonad taighde Naineolaíochta, Mol an tSeomra Fhada, agus 
an Institiúid Eolaíochtaí Bithleighis, suite ar champas atá faoi 47 
acra talún de chearnóga duirleogacha, foirgnimh stairiúla agus 
páirceanna glasa imeartha.

Fágann an suíomh lárnach atá ag Coláiste na Tríonóide gur 
furasta bealach a dhéanamh ann ar gach cineál den chóras 
iompair phoiblí, mar shampla línte an LUAS (iarnród éadrom), 
líne an DART (córas iarnróid fhobhailte Bhaile Átha Cliath) 
agus cuid mhór de bhealaí busanna Bhaile Átha Cliath. Táthar 
i bhfoisceacht cúpla nóiméad siúlóide de bhealaí náisiúnta 
busanna, i ngar don dá phríomhstáisiún traenach i mBaile Átha 

Cliath agus 13km ó aerfort Bhaile Átha Cliath ar féidir bealach a 
dhéanamh díreach chuige ar bhus nó i dtacsaí. 

Tá dea-cháil ar Bhaile Átha Cliath mar cheann de na cathracha is 
fearr le haghaidh turasóireachta agus siamsaíochta san Eoraip. 
Tá cuid mhór de na hionaid chultúir, staire agus siamsaíochta 
is fearr i bhfoisceacht beagán siúlóide de gheataí an Choláiste. 
Fágann an saol beo sóisialta sa chathair agus ar an gcampas go 
mbíonn saol sóisialta den scoth ag na mic léinn le linn a dtréimhse 
staidéir i gColáiste na Tríonóide.

Tóg turas fíorúil ar champas Choláiste na Tríonóide:  
www.tcd.ie/virtualtour

Brabhsáil mapaí an champais agus faigh treoir chuig Coláiste na 
Tríonóide ag www.tcd.ie/maps 
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Saol an Mhic Léinn i gColáiste na Tríonóide

Cumainn na Mac léinn

Tá níos mó ag baint leis an saol i gColáiste na Tríonóide ná 
léachtaí agus staidéar. Ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí de 
shaol an mhic léinn, tá an réimse imeachtaí a eagraíonn na mic 
léinn iad féin don phobal mac léinn. Cruthaíonn an 118 gcumann 
mac léinn atá gníomhach sa choláiste, a áiríonn réimse leathan 
ábhar inspéise ón gCumann Faisin go TFM (stáisiún raidió an 
Choláiste), an tacar is gníomhaí agus is dinimiciúla de chumainn 
mhic léinn ollscoile in Éirinn.

Bain triail as gach aon ní a thairgtear ó amhránaíocht go 
ficsean eolaíochta, bí gníomhach i ngach staid le damhsa agus 
drámaíocht, téigh ar thurais fánaíochta nó spreag feasacht i 
measc na ndaoine trí a bheith i mbun feachtais le Amnesty. 
Cén fáth nach bhfoghlaimeofá faoi fhótagrafaíocht agus páirt 
a ghlacadh i dtaispeántas nó do scannán féin a dhéanamh? 
Féadfaidh tú do shuaimhneas a ghlacadh leis an gCumann Yoga 
nó imní an tsaoil a scaoileadh tharat go healaíonta le Ceardlann 
Ealaíon na Tríonóide nó leis an gCumann Amharcealaíon.

Tugann rannpháirtíocht sna cumainn sárdheis duit chun bualadh 
le daoine eile agus tairgeann siad tacaíocht as cuimse don mhac 
léinn chomh maith le léiriú uathúil a thabhairt ar shaol Choláiste 
na Tríonóide.

Ní féidir gan sraith sheastán na gcumann a thabhairt faoi deara le 
linn Seachtain na Mac léinn céad bhliana, ina mbíonn an Cearnóg 
Thosaigh plódaithe leis na cumainn go léir, Aontas na Mac Léinn, 
Coiste Foilseachán an Choláiste agus tuairim le 50 cumann ag 
baint an barr dá chéile chun baill nua a mhealladh. Beidh go 
leor imeachtaí ar siúl i rith an lae agus ag leanúint ar aghaidh go 
tráthnóna chun tús den scoth a chur leis an mbliain. Ná bíodh aon 
imní ort mura mbíonn tú i láthair le linn na seachtaine seo - bíonn 
na cumainn ag glacadh le baill nua tríd an bhliain.

“Más ag bualadh le daoine a bheidh ina gcairde agat amach 
anseo, ag foghlaim scil nua, ag ceannaireacht ar choiste, nó go 
bunúsach, ag caitheamh saol sóisialta gnóthach, thug na cumainn 
deis foghlama agus taithí domsa chun go leor eile a dhéanamh 
seachas mo chúrsa staidéir ag Coláiste na Tríonóide, ba thrí 
na cumainn a fuair mé na cuimhní cinn is ansa liom ar shaol an 
Choláiste’’. Holly Furlong

Faigh tuilleadh eolais ar chumainn na mac léinn ag Coláiste na 
Tríonóide ag: www.trinitysocieties.ie

Cumainn spórt agus áiseanna

Cumainn spórt
Is iad na cumainn spórt croílár na hollscoile, cumainn a bhíonn á 
reáchtáil ag mic léinn le haghaidh mac léinn. Tá an leagan amach 
atá ar na cumainn spórt feiliúnach don uile dhuine, bíodh tú ag 
baint triail as spórt faoi leith den chéad uair nó bíodh gur mian leat 
leanúint ar aghaidh le spórt éigin ag leibhéal níos airde.

Baineann na mílte mac léinn leas as na cumainn spórt gach bliain 
chun cairdeas a chothú, cairdeas a sheasann ar feadh tréimhse 
a saoil go minic. Tá tuairim is 50 cumann spórt sa Choláiste atá 
gníomhach i réimse spórt foirne ón CLG, rugbaí, sacar, agus 
scuais go spóirt aonánacha ar nós lúthchleas, pionsóireacht, 
lámhach raidhfil, agus trí-atlan. Bíonn comórtais agus turais taobh 
amuigh den champas, ar fud oileán na hÉireann ag cumainn go 
leor agus d’fhéadfadh turas thar lear a bheith i gceist mar chuid 
de ghníomhaíocht an chumainn. Thaistil cumainn rámhaíochta, 
snámha agus leadóige thar lear chun freastal ar chomórtais agus 
ar champaí traenála anuraidh agus eagraíonn an cumann sciála 
turas sciála dá mbaill gach bliain.

Ag leibhéal idir-ollscoile anuraidh, d’éirigh le cumainn na Tríonóide 
i réimse spórt lena n-áirítear lúthchleasa, dornálaíocht, cluichí 
gaelacha, pionsóireacht, leadóg faiche, rianadóireacht, scuais, 
póló uisce, agus friosbaí bunaidh.

Ina theannta sin, d’éirigh le líon mór mac léinn bua aonánach a 
bhaint amach ag leibhéil idir-ollscoile, réigiúnacha agus náisiúnta 
ina spóirt roghnaithe féin.

Bíonn an cumann haca san iomaíocht i Roinn 1 i gComórtas 
Sraith an Laighin, an cumann rugbaí ag imirt i Roinn 1B an AIL 
agus bhí an cumann peile san iomaíocht sa Sigerson Cup. Bíonn 
imeachtaí ar siúl ag na cumainn spórt uilig a fhreastalaíonn ar 
imeachtaí comórtais agus ar imeachtaí caithimh aimsire araon.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoinár gcumainn spórt féach ar 
shuíomh na roinne ag www.ducac.tcdlife.ie
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Ionad spórt
Bítear mar shárimreoir spóirt atá ag teacht chun inmhe faoi 
láthair ach a bheidh mar rogha na coitinne amach anseo nó mar 
dhuine a chleachtann aclaíocht anois agus arís, soláthraíonn 
ár n-aiseanna spórt den scoth, le tacaíocht ónár rogha 
seirbhísí iontacha, ionad atá feiliúnach le haghaidh réimse 
gníomhaíochtaí, a bhfuil fáil air do gach uile mhac léinn,  
ag aon leibhéal.

Tá an t-ionad spórt lonnaithe ar an gcampas i measc áiseanna 
spórt eile lena n-áirítear:

■n Linn snámha 25m le seomraí sabhna agus gaile

■n Amharclann corpacmhainne agus seomraí cóireála 
iomlánaíocha

■n Príomh-halla a mbíonn cispheil, badmantan, eitpheil agus 
sacar cúigear an taobh ar siúl ann.

■n Cúirteanna leadóige agus scuaise

■n Páirceanna imeartha futsal

■n Páirceanna imeartha rugbaí, sacair agus cruicéid

■n Raon lúthchleasa i rith an tsamhraidh

■n Tá teach bád an chumainn rámhaíochta suite dhá mhíle 
ón gColáiste i nDroichead na hInse

■n agus tá páirceanna imeartha breise le haghaidh rugbaí, 
sacar, haca agus cluichí Gaelacha ag Ascaill Sheantraibh 
(atá 5 mhíle ón gColáiste)

Reáchtálann agus déanann an t-ionad spórt bainistiú ar chlár 
forásach cúrsaí spórt, agus ar chomórtais idir-ollscoile; chomh 
maith le cláir/measúnachtaí corpacmhainne agus bainistiú ar os 
cionn 20 rang damhsa/aeróbaice gach seachtain, lena n-áirítear 
Rothaíocht Stiúideo, Power Pump, Pilates, Ciorcaid agus go leor 
eile. Is deis iontach é seo chun stíl mhaireachtála shláintiúil agus 
spraíúil a choimeád an fad atáthar ag staidéar ag Coláiste na 
Tríonóide. Tá eolas breise le fáil ag: www.tcd.ie/sport

Aontas na Mac Léinn

Cothaíonn Coláiste na Tríonóide braistint phobail uathúil, pobal 
caomhnaithe atá deighilte amach ó fhuadar lár na cathrach 
mórthimpill. Inár bpobal féin, aithnítear go bhfuil go leor páirtithe 
leasmhara san áireamh i saol ollscoile, leis an bpobal mac léinn 
ar an gceann is tábhachtaí. Is é aontas mhac léinn na Tríonóide 
an eagraíocht atá faoi cheannaireacht na mac léinn agus atá 
dírithe ar leasa na mac léinn sa Choláiste a chur chun cinn agus 
a chosaint, trí áiseanna agus deiseanna a thairiscint dóibh a 
chinntíonn go bhfaigheann mic léinn an tairbhe is fearr atá le fáil 
ó ‘Eispéireas na Tríonóide’.

Déanann Aontas na Mac Léinn Choláiste na Tríonóide, ionadú 
ar bhur n-ábhar spéise agus ar bhur ndearcthaí maidir leis 
an gColáiste a chuimsíonn réimse saincheisteanna, cosúil le 
táillí teagaisc, uaireanta oscailte na leabharlainne, lóistín agus 
soláthar seirbhísí mac léinn. Suíonn ionadaithe ó Aontas na Mac 
Léinn (SU) ar choistí riarachán an Choláiste ar fad, ag cinntiú 
go bhfuil riachtanais agus mianta na mac léinn san áireamh i 
gcónaí sna cinntí a dhéanann an Coláiste.

Ina theannta sin, lorgaíonn an SU bealaí chun saol na mac 
léinn a fheabhsú trí úsáid a bhaint as éirim chuallacht na 
mac léinn chun leasa gach aon duine. Tairgeann an tAontas 

seirbhísí tréadacha, sna réimsí leasa agus sna réimsí acadúla 
go príomha. Cabhraíonn beirt oifigeach Oideachais agus Leasa 
le mic léinn a d’fhéadfadh a bheith i sáinn trína ndeacrachtaí 
airgeadais, acadúla nó intinne agus tairgtear comhairle agus 
cabhair dóibh nuair atá sé ag teastáil, pé áit nó pé am. Is féidir 
leis an athrú ón dara leibhéal go tríú leibhéal a bheith deacair do 
mhic léinn faoi leith, agus is cás tosaíochta é do na hoifigigh seo 
a chinntiú go mbíonn an t-athrú chomh réidh agus is féidir agus 
chun a chinntiú go bhfuil duine i láthair chun comhairle, sólású, 
socrú agus cluais éisteachta a thabhairt dóibh má thagann aon 
angar chun cinn.

Tá gach mac léinn sa Choláiste mar bhall d’Aontas na Mac 
Léinn, le hionadaí tofa ó gach rang a chruthaíonn ceangail idir 
an mac léinn agus na hoifigigh atá ag obair ar a shon. Chomh 
maith leis sin, tairgeann Aontas na Mac Léinn roinnt seirbhísí 
ar an gcampas, lena n-áirítear siopa leabhar, caife, seirbhís 
chárta taistil mac léinn agus rannóg a dhíríonn go hiomlán ar 
an siamsaíocht, le hoifigeach siamsaíochta lánaimseartha ag 
freastal air chun déanamh cinnte nach mbeidh Eispéireas na 
Tríonóide taobh le léachtaí agus le ranganna teagaisc amháin.

Beidh Aontas na Mac Léinn ag tacú leat i gcónaí agus ag 
cuidiú leat ar aon bhealach is féidir nuair is gá. Má roghnaíonn 
tú freastal ar phríomh-ollscoil na hÉireann, déanfaidh TCDSU 
cinnte go sáróidh na ceithre bliana a chaithfidh tú inár 
gcuideachta an méid a bhí tú ag súil leis. 

Le heolas breise téigh chuig www.tcdsu.org

An Ghaeilge 

Tá an Ghaeilge faoi bhláth anseo i gColáiste na Tríonóide i 
gcroílár Bhaile Átha Cliath, agus bíonn sí á labhairt ar fud an 
Choláiste. Tá sí le feiceáil i bhfoilseacháin oifigiúla an Choláiste 
agus i nuachtáin na mac léinn. Tá an Cumann Gaelach (féach 
www.cumann.ie), ar cheann de na cumainn mac léinn is 
bríomhaire sa tír, a chuireann clár spleodrach imeachtaí sóisialta 
ar fáil. Is spas sóisialta agus comhrá do chainteoirí Gaeilge é 
Seomra na Gaeilge.

Cuirtear ranganna deonacha Gaeilge ar fáil saor in aisce 
agus iad oscailte do na mic léinn go léir sa Choláiste. Tá 
dhá Scéim Chónaithe Ghaeilge againn do mhic léinn: Scéim 
Chónaithe Dhartraí i Halla na Tríonóide (do dhaoine atá ag 
tosú sa Choláiste) agus Scéim Chónaithe an Champais (ar 
phríomhchampas an Choláiste, do dhaoine atá sa dara bliain  
nó níos airde).

Go luath sa dara téarma, bíonn féile mhór Gaeilge an Choláiste 
– Éigse na Tríonóide – ar siúl ar feadh seachtaine, le réimse 
leathan imeachtaí, idir spóirt, díospóireachtaí, ceolchoirmeacha 
agus eile. Bain sult as do shaol trí Ghaeilge i gColáiste na 
Tríonóide!

Tuilleadh eolais/further information: www.tcd.ie/gaeloifig
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Riachtanais Iontrála 2014

Chun cáiliú le haghaidh iontrála ar chúrsa céime onóracha ag an 
Ollscoil caithfear:

(i) na riachtanais iontrála íosta a chomhlíonadh (féach thíos).

(ii) na riachtanais chúrsa faoi leith a chomhlíonadh (má 
bhaineann le hábhar).

(iii) Sa chás go mbíonn iomaíocht le haghaidh áiteanna, 
bíodh na torthaí scrúduithe sách maith chun a bheith 
san áireamh i measc iadsan a fuair tairiscintí (féach 
córas scórála na hArdteistiméireachta nó an córas 
scórála Ard-GCE (leibhéal A, thíos)).

 Is féidir na híosleibhéil pointí do roinnt blianta anuas a 
aimsiú ag: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/entrypoints

Riachtanais iontrála íosta: 
Ardteistiméireacht na hÉireann

Chun a bheith san áireamh le haghaidh iontrála ar chúrsa céime 
ag an Ollscoil caithfear:

■n Sé ábhar a chur i láthair, trí hábhar le grád C nó níos 
airde ar pháipéir ard-leibhéal na hArdteistiméireachta 
nó le grád C ar a laghad i scrúdú máithreánach na 
hOllscoile.

Caithfear a áireamh leis na sé ábhar:

■n Pas sa Bhéarla.

■n Pas sa mhatamaitic (nó gnáthleibhéal matamaitice  
(féach nóta 2)) agus pas in ábhar teanga seachas Béarla.

 NÓ

■n Pas sa Laidin agus pas in ábhar eile seachas ábhar 
teanga.

Notes:
1 Ciallaíonn pas grád D nó níos fearr ná sin ar pháipéar 

gnáthleibhéil nó ardleibhéil san Ardteistiméireacht agus grád 
D nó níos fearr ná sin i scrúdú máithreánach na hOllscoile.

2 Tá glacadh le matamaitic bonnleibhéil chun críche 
máithreánaigh amháin, i ndáil leis na cúrsaí ar fad ach 
amháin altranas agus cnáimhseachas. Níl glacadh 
le Gaeilge bonnleibhéil don mháithreánach, maidir le 
coinníollacha cúrsa a shásamh ná chun críche scórála.

3 Is féidir leis an mac léinn gráid a gnóthaíodh blianta éagsúla 
i scrúduithe na hArdteisiméireachta nó an Mháithreánaigh a 
chomhaireamh maidir le coinníollacha máithreánaigh agus/
nó cúrsa a shásamh, ach ní féidir chun críche scórála. Ní 
cheadaítear sin i ndáil leis an Leigheas – féach nóta 3 ar 
leathanach 31 den réamheolaire. 

4 Ábhair Ardteistiméireachta nach gceadaítear le chéile:

■● Ní cheadaítear Fisic/Ceimic a chur i láthair le haghaidh 
fisice nó ceimice.

■● Ní cheadaítear eolaíocht talmhaíochta agus bitheolaíocht 
a chur i láthair mar dhá ábhar as na sé ábhar a 
theastaíonn le haghaidh riachtanais iontrála íosta, 

agus ní cheadaítear iad a chur i láthair lena chéile chun 
riachtanais iontrála íosta a chomhlíonadh. Is féidir áfach, 
an dá ábhar a úsáid mar mhodh scórála.

■● Ní cheadaítear Ealaín agus ceol a chur i láthair 
mar dhá ghrád as na trí ghrád ard-leibhéal na 
hArdteistiméireachta le haghaidh riachtanais iontrála 
íosta a chomhlíonadh ach, ceadaítear iad a úsáid araon 
mar mhodh scórála.

Córas scórála na hArdteistiméireachta

Grád Ard-leibhéal Gnáthleibhéal

A1 100 60
A2 90 50
B1 85 45
B2 80 40
B3 75 35
C1 70 30
C2 65 25
C3 60 20
D1 55 15
D2 50 10
D3 45 5

■n Pointí bónais le haghaidh Matamaitic ard-leibhéal 
Cuirfear 25 pointe breise le scór na Matamaitice do na mic 
léinn a chuireann i láthair HD3 nó níos airde sa Mhatamaitic 
ard-leibhéil. Beidh na pointí bónais ábhartha sa chás go 
mbíonn an Mhatamaitic scóráilte mar cheann d’ábhair an 
mhic léinn is fearr maidir le pointí a bhaint amach.

Tógfar san áireamh na sé thoradh is fearr a fuair an t-iarrthóir 
as aon suí amháin na hArdteistiméireachta le haghaidh modh 
scórála. Féadfaidh iarrthóirí torthaí na hArdteistiméireachta 
agus torthaí scrúdú mháithreánach Choláiste na Tríonóide a 
chomhcheangal mar mhodh scórála.

Glacfar le Nascmhodúl Ghairmchlár na hArdteistiméireachta 
amháin mar mhodh scórála agus dámhfar na pointí a leanas: 
Pas le gradam 70, Pas le tuillteanas 50, Pas 30.

Tá na leibhéil iontrála íosta (pointí) le haghaidh na blianta 
deireanacha le fáil ag www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/entrypoints

Slí iontrála le haghaidh mac léinn le cáilíochtaí 
FETAC
Féadfaidh iarrthóirí leis na cáilíochtaí FETAC (leibhéal 5) cuí 
a bheith i dteideal freastal ar roinnt cláir céime i gColáiste 
na Tríonóide. Áirítear iarrthóirí a bhfuil pas le gradam bainte 
amach acu i gcúig mhodúl le haghaidh iontrála sna cúrsaí 
a leanas: Eolaíocht (TR071); Altranas ginearálta (TR091 & 
TR093); Altranas meabhairshláinte (TR095); Altranas míchumais 
intleachta (TR097); agus Cnáimhseachas (TR913). Tuilleadh 
eolais le fáil ag www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/matriculation/fetac
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Riachtanais iontrála íosta:  
Ard-leibhéal/GCSE GCE (leibhéal-A)

Ní mór, go bhféadfaí tú a mheas maidir le hiontráil san Ollscoil:

n Sé ábhar le grád C nó níos airde a bheith bainte amach ar 
pháipéir GCSE nó ar pháipéir Advanced Subsidiary GCE 
(AS). Caithfear grád C nó níos airde a bheith bainte amach 
in dhá ábhar ar pháipéir Ard-leibhéal GCE (leibhéal-A).

Caithfear a áireamh leis sna sé ábhar thuas:

n Pas sa Bhéarla.

AGUS

n Pas sa mhatamaitic agus pas in ábhar teanga eile 
seachas Béarla

NÓ

n Pas sa Laidin agus pas in ábhar eile seachas ábhar 
teanga.

Nótaí:
1 Ciallaíonn pas grád C nó níos airde ar pháipéir CGSE nó ar 

Fo-pháipéir Ard-leibhéal GCE (AS).

2 Féadfaidh mic léinn na gráid a fuarthas sna scrúduithe 
Ardteistiméireachta/Máithreánaigh a chomhcheangal chun 
riachtanais iontrála íosta/riachtanais chúrsa a chomhlíonadh, 
ach ní ghlacfar leis mar mhodh scórála. Níl sé seo ceadaithe 
le haghaidh Leighis - féach nóta 3 ar leathanach 7.

3 Ábhair inghlactha:

n Ní ghlactar le cáilíochtaí Applied A-level, Vocational 
Advanced Subsidiary, Vocational A-level, National 
Vocational ná Key Skills chun críche máithreánaigh ná 
scórála.

n I bprionsabail, tá glacadh le hábhair GCSE/Advanced 
GCE (A-level) arna leagan amach ag bord scrúduithe 
aitheanta lena dtabhairt san áireamh, taobh amuigh 
díobh seo a leanas.

● Ní ghlacfar le Corpoideachas, Staidéir Ghinearálta ná 
staidéar ar na Meáin.

n Ba chór d’iarrthóirí a éilíonn comhairle ar cháilitheacht na 
n-ábhar teagmháil a dhéanamh leis an Oifig Iontrála.

4 Liosta na n-ábhar nach gceadaítear le haghaidh riachtanais 
iontrála íosta a chomhlíonadh nó mar mhodh scórála:

n Ní cheadaítear Ealaín a chomhcheangal le Stair ealaíne.

n Ní cheadaítear Bitheolaíocht a chomhcheangal le 
Luibheolaíocht nó le Zó-eolaíocht.

n Ní cheadaítear Béarla a chomhcheangal le Litríocht an 
Bhéarla.

n Ní cheadaítear Eolaíocht Imshaoil a chomhcheangal le 
Bitheolaíocht nó le Tíreolaíocht.

n Ní cheadaítear Eolaíocht a chomhcheangal le Ceimic, 
Fisic nó le Bitheolaíocht.

n Ní cheadaítear níos mó ná haon sainchlár ceadaithe 
amháin san Ealaín a chur i láthair.

5 Ní féidir Ealaín ná Ceol a áireamh ar an dá ghrád Advanced 
GCE (Leibhéal A) chun críche máithreánaigh ach is féidir iad 
araon a áireamh chun críche scórála.

Advanced GCE (Leibhéal A): Córas 
Scórála i ndáil le scrúduithe a rinneadh 
idir 2010 agus 2014

AS A2
A* – 150
A 65 135^
B 60 120
C 50 100
D 35 75
E 20 40

n Pointí bónais le haghaidh Matamaitice: Cuirfear 25 pointe le 
scór na mac léinn le Grád E nó níos airde i Matamaitic Leibhéal A, 
Matamaitic Ardchéime, agus i nGlanmhatamaitic. Beidh na pointí 
bónais ábhartha sa chás go mbíonn an t-ábhar sin scóráilte mar 
aon cheann amháin d’ábhair an mhic léinn as na ceithre ábhar is 
fearr maidir le pointí.

Déanfar scór an iarrthóra a ríomh ar bhunús ceachtar díobh seo 
a leanas:

1 A gceithre ábhar GCE Advanced level (A2) is fearr ó aon 
bhliain acadúil amháin

 NÓ
2 A dtrí ábhar GCE Advanced level (A2) is fearr ó aon 

bhliain acadúil amháin chomh maith le leibhéal Advanced 
Subsidiary (AS) in ábhar eile ón mbliain acadúil chéanna nó 
ón mbliain acadúil roimhe sin amháin.

Ní cheadaítear do mhic léinn na gráid a fuarthas as suíonna 
difriúla dá scrúduithe GCE Advanced level (A2) a chomhcheangal 
mar mhodh scórála. Áirítear áfach, scrúduithe a suíodh in Eanáir 
agus i Meitheamh den bhliain chéanna mar aon shuí amháin.

Tá na leibhéil iontrála íosta (pointí) le haghaidh na blianta 
deireanacha le fáil ag www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/entrypoints

Nótaí:
^ Beidh scór na n-iarrthóirí a chuireann i láthair scrúduithe 

Leibhéal-A a suíodh roimh 2010 bunaithe ar an scéim 
thuas, le heisceacht maidir leis an réamh-ghrád A 2010, ina 
ndámhfar 145 pointe air.

n Cambridge Pre-U: Glacfar le príomh-ábhair mar mhalairt 
do Leibhéil-A chun riachtanais iontrála ghinearálta a 
chomhlíonadh. Tá an scéim scórála le haghaidh Príomh-
Ábhar, Peirspictíocht Dhomhanda, agus torthaí Cúrsaí 
Gearra le fáil ag www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/matriculation/gcse

Riachtanais eile
n Riachtanas Aoise: Ní mór d’iarrthóirí ar mian leo freastal ar 

an gColáiste in 2014 dáta breithe roimh an 15 Eanáir 1998 a 
bheith acu.

n Grinnfhiosrúchán na nGardaí: Éilíonn cúrsaí faoi leith 
grinnfhiosrúchán na nGardaí, féach www.tcd.ie/admissions/ 
undergraduate nó réamheolaire 2014 le haghaidh sonraí.

n Riachtanas teanga an Bhéarla: Ní mór d’iarrthóirí go léir 
cáilíocht i dteanga an Bhéarla a bheith acu, féach www.tcd.
ie/admissions/undergraduate nó réamheolaire 2014 le 
haghaidh sonraí.

n Inniúlacht cleachtais (le haghaidh cúrsaí proifisiúnta) & 
Réamhchúraim maidir le galair thógálacha (le haghaidh 
cúrsaí eolaíochtaí Sláinte): féach www.tcd.ie/admissions/
undergraduate nó an réamheolaire 2014 le haghaidh sonraí.
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Riachtanais Cúrsaí 2014: 
Modhnóireacht Dhá Ábhar (TSM/TR001) - Leibhéal 8 (Céimeanna Onóracha)

Is clár céime onóracha dhá ábhar é an modhnóireacht dhá-ábhar. Roghnaíonn mic léinn dhá ábhar ón liosta thíos (féach an chéad 
leathanach eile le haghaidh na n-ábhar a cheadaítear a chomhcheangal) agus leantar leis na hábhair sin go leibhéal na céime 
onóracha. Go hiondúil déantar staidéar ar an dá ábhar ar feadh trí bliana agus staidéar ar aon ábhar amháin sa cheathrú bliain agus  
sa bhliain dheireanach (féach lth. 40 sa réamheolaire). Dámhtar céim onóracha sa dá ábhar. Tá na pointí iontrála íosta le haghaidh  
aon chomhcheangal TSM ar fáil ag: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints

Nóta: Ní cheadaítear do mhic léinn tosú ar dhá theanga as an nua. Éilítear ar mhic léinn ar mian leo dhá ábhar a chomhcheangal 
as na hábhair seo leanas: Gréigis, Iodáilis, Laidin, Rúisis, Spáinnis faoi TSM, teanga amháin ar a laghad de na teangacha a roghnaíodh 
a chur i láthair le grád C3 nó níos airde ar pháipéar ard-leibhéal na hArdteistiméireachta nó a chomhionann.

Teideal an ábhair Ábhair shonracha a éilítear (tagairt do  
ghráid ard-leibhéal na hArdteistiméireachta 
nó Ard-Leibhéal GCE (Leibhéal-A))

Áiteanna 
ar fáil in 

2013

Réimse 
pointí 
íosta 

2012**

Leathanach 
sa 

Réamheolaire

AH Luathstair agus seandálaíocht níl ábhar ar leith sonraithe 23 390*-545 48

CC An tSibhialtacht Chlasaiceach níl ábhar ar leith sonraithe 29 405-555 50

DR Léann na Drámaíochta Féach nóta 12 24 515-540* 59

EI Luath-Ghaeilge C3 sa Ghaeilge 10 460-555* 82

EC Eacnamaíocht Féach nóta 1 43 475*-580* 63

EN Litríocht an Bhéarla C3 sa Bhéarla 85 535-585 65

FS Léann na Scannánaíochta níl ábhar ar leith sonraithe 30 410-540 69

FR Fraincis C1 sa Fhraincis 84 400*-580* 71

GG Tíreolaíocht níl ábhar ar leith sonraithe 45 415-580 73

GE Gearmáinis C1 sa Ghearmáinis 32 420-555 74

GK Gréigis C3 sa Ghréigis nó C3 i dteanga seachas Béarla 8 405-555 51

HS Stair níl ábhar ar leith sonraithe 40 530*-555* 76

AR Stair na healaíne agus na 
hailtireachta

níl ábhar ar leith sonraithe 40 425-555* 81

IT Iodáilis C3 san Iodáilis nó C3 i dteanga seachas Béarla 30 425-580 86

JS Sibhialtachtaí na nIúdach agus  
na nIoslamach

níl ábhar ar leith sonraithe 10 405-580 87

LT Laidin C3 sa Laidin no C3 i dteanga seachas Béarla 10 435-540 53

MT Matamaitic B3 sa Mhatamaitic 25 540-585 166

MI Nua-Ghaeilge C3 sa Nua-Ghaeilge 30 410-545 82

MU Ceol Féach nóta 5 20 535-585 97

PH Fealsúnacht níl ábhar ar leith sonraithe 43 440-585 100

PS Síceolaíocht níl ábhar ar leith sonraithe 17 580-585 106

RU Rúisis C3 i dteanga seachas Béarla 36 430*-555 111

SC Socheolaíocht níl ábhar ar leith sonraithe 59 415-580 114

SP Spáinnis C3 i dteanga seachas Béarla 41 475-540 117

BT Reiligiúin an domhain agus diagacht níl ábhar ar leith sonraithe 24 390*-580* 109

Ábhair shonracha a éilítear le haghaidh tíortha eile an AE: Féach an t-eolas thuas le haghaidh Ardteistiméireacht na hÉireann agus 
déan comparáid idir é agus na gráid chomhionann le haghaidh do thír féin ag: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/
matriculation/other

‡ Is féidir Tíreolaíocht a dhéanamh freisin mar chuid de chúrsa modhnóireachta san eolaíocht – TR071. Féach leathanach 143 sa 
réamheolaire maidir le coinníollacha i ndáil le cúrsaí sonracha san Eolaíocht.

* Ní thairgtear ionad do gach iarratasóir ar an leibhéal seo.

** Braitheann na pointí íosta a éilítear ar cén dá ábhar a roghnaítear. Tá greille a léiríonn na pointí íosta a éilíodh le haghaidh na 
blianta deireanacha maidir le comhcheangal na n-ábhar go léir le fáil ag www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/
entrypoints.
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Modhnóireacht Dhá Ábhar (TSM/TR001): 
Péirí ceadaithe agus cóid cúrsaí LOI/CAO

Ná cuir isteach sonraí TR001 leis an bhfoirm iarratais seo.

Tá cód trí fhigiúr dá chuid féin ag gach péire ábhar is féidir. Ba cheart TR agus an cód trí fhigiúr a ghabhann leis an bpéire ábhar  
TSM a roghnaíonn tú a mharcáil isteach ar an bhfoirm iarratais, e.g. TR289 i ndáil le Fraincis agus Gearmáinis.

Mura luaitear cód i mbosca sa ghreille, ciallaíonn sin nach gceadaítear an dá ábhar a bheadh i gceist leis sin mar phéire ábhar  
le chéile.

Nóta: Ní cheadaítear do mhic léinn céad bhliana dhá theanga nua a roghnú, féach lth. 40 sa réamheolaire.

AH AR BT CC DR EC EI EN FR FS GE GG GK HS IT JS LT MI MT MU PH PS RU SC SP

AH – 113 102 – – – – 106 107 – – – 110 112 115 547 116 – – – – – 121 – 123

AR 113 – 143 173 485 – 486 263 293 – 353 – – 443 475 555 476 – – 478 479 – – 482 483

BT 102 143 – 133 – – 156 136 137 310 139 – 140 142 – – 146 144 – – 149 150 151 152 153

CC – 173 133 – 185 – – 166 167 – – – 170 172 175 548 176 174 – – 179 – 181 – 183

DR – 485 – 185 – – – 276 306 311 366 – 395 – 545 – 575 515 – 635 – – 725 755 785

EC – – – – – – – – – – 199 198 – 202 – – – – 207 – 209 210 211 212 213

EI – 486 156 – – – – – – – – – – 456 – 549 576 – – – – – – – –

EN 106 263 136 166 276 – – – 257 312 259 – 260 262 265 550 266 264 267 268 269 270 271 272 273

FR 107 293 137 167 306 – – 257 – 313 289 – – 292 295 551 296 294 297 298 299 300 301 302 303

FS – – 310 – 311 – – 312 313 – 314 – – – 316 319 – 315 – 320 – – 317 – 318

GE – 353 139 – 366 199 – 259 289 314 – 321 – 352 355 552 – 354 357 – 359 – 361 362 363

GG – – – – – 198 – – – – 321 – – 322 – – – – 327 – 329 330 – 332 –

GK 110 – 140 170 395 – – 260 – – – – – 382 385 553 – – – – 389 – 391 – 393

HS 112 443 142 172 – 202 456 262 292 – 352 322 382 – 445 554 446 444 – 448 449 – 451 452 453

IT 115 475 – 175 545 – – 265 295 316 355 – 385 445 – – 536 505 – – 539 540 541 542 543

JS 547 555 – 548 – – 549 550 551 319 552 – 553 554 – – 557 556 – – 558 559 560 561 562

LT 116 476 146 176 575 – 576 266 296 – – – – 446 536 557 – 506 – – 569 – 571 – 573

MI – – 144 174 515 – – 264 294 315 354 – – 444 505 556 506 – – 508 509 – 511 512 513

MT – – – – – 207 – 267 297 – 357 327 – – – – – – – 598 599 600 – – –

MU – 478 – – 635 – – 268 298 320 – – – 448 – – – 508 598 – 629 630 – – –

PH – 479 149 179 – 209 – 269 299 – 359 329 389 449 539 558 569 509 599 629 – 660 661 662 –

PS – – 150 – – 210 – 270 300 – – 330 – – 540 559 – – 600 630 660 – – 692 –

RU 121 – 151 181 725 211 – 271 301 317 361 – 391 451 541 560 571 511 – – 661 – – – 723

SC – 482 152 – 755 212 – 272 302 – 362 332 – 452 542 561 – 512 – – 662 692 – – 753

SP 123 483 153 183 785 213 – 273 303 318 363 – 393 453 543 562 573 513 – – – – 723 753 –

AH: Luathstair agus seandálaíocht AR: Stair na healaíne agus na 
hailtireachta

BT: Reiligiúin an domhain agus diagacht

CC: An tSibhialtacht Chlasaiceach DR: Léann na Drámaíochta EC: Eacnamaíocht
EI: Luath-Ghaeilge EN: Litríocht an Bhéarla FR: Fraincis
FS: Léann na Scannánaíochta GE: Gearmáinis GG: Tíreolaíocht
GK: Gréigis HS: Stair IT: Iodáilis
JS: Sibhialtachtaí na nIúdach agus na nIoslamach LT: Laidin MI: Nua-Ghaeilge
MT: Matamaitic MU: Ceol PH: Fealsúnacht
PS: Síceolaíocht RU: Rúisis SC: Socheolaíocht
SP: Spáinnis
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Riachtanais chúrsa 2014: Leibhéal 8 (Céimeanna Onóracha)

Cód an 
chúrsa

Teideal Ábhair shonracha a éilítear 
(tagairt do ghráid ard-leibhéal 
na hArdteistiméireachta nó 
Ard-Leibhéal GCE (Leibhéal-A))

Áiteanna 
ar fáil in 

2013

Réimse 
pointí 
íosta 

2012**

Leathanach 
sa 

Réamheolaire

TR002 Ceol Féach nóta 5 15 420 97

TR003 Stair níl ábhar ar leith sonraithe 38 485 76

TR004 Dlí níl ábhar ar leith sonraithe 90 525* 88

TR005 Fealsúnacht níl ábhar ar leith sonraithe 20 455 100

TR006 Síceolaíocht níl ábhar ar leith sonraithe 31 565* 106

TR007 Staidéar cliniciúil urlabhra agus teanga Féach nóta 4 34 535* 54

TR008 Reiligiúin an domhain agus diagacht níl ábhar ar leith sonraithe 15 365 109

TR009 Oideachas ceoil Féach nóta 5 10 525* 99

TR012 Stair agus eolaíocht na polaitíochta níl ábhar ar leith sonraithe 24 515 79

TR015 Fealsúnacht, eolaíocht na polaitíochta, 
eacnamaíocht agus socheolaíocht

Féach nóta 1 34 535* 102

TR016 Léann na mbodhar Féach nóta 20 20 395* 57

TR017 Dlí agus gnó Féach nóta 1 25 565 93

TR018 Dlí agus Fraincis C1 sa Fhraincis 15 565 91

TR019 Dlí agus Gearmáinis C1 sa Ghearmáinis 15 525 91

TR020 Dlí agus eolaíocht na polaitíochta níl ábhar ar leith sonraithe 20 575 95

TR021 Na Clasaicí C3 sa Ghréigis nó sa Laidin 15 390 47

TR022 Luath-Ghaeilge agus Nua-Ghaeilge C3 sa Ghaeilge 15 375 82

TR023 Léann an Bhéarla C3 sa Bhéarla 40 510* 65

TR024 Léann na hEorpa Féach nóta 8 45 545 67

TR025 Léann na Drámaíochta agus na 
hAmharclannaíochta

Féach nóta 12 16 510 59

TR027 Léann na hÉireann Féach nóta 21 20 400* 84

TR028 Stair agus cultúr na luathaoise agus na 
meánaoise

níl ábhar ar leith sonraithe 15 405 78

TR029 Eolaíocht na polaitíochta agus tíreolaíocht níl ábhar ar leith sonraithe 20 435 105

TR030 Léann diagachta Caitlicí níl ábhar ar leith sonraithe 15 n/a 108

TR031 Matamaitic B3 sa mhatamaitic 30 535 166

TR032 Innealtóireacht C3 sa mhatamaitic 165 465 129

TR033‡ Eolaíocht na Ríomhaireachta C3 sa mhatamaitic 80 450 121

TR034‡ Eolaíocht na bainistíochta agus staidéar ar 
chórais faisnéise

C3 sa mhatamaitic 27 455 126

TR035‡ Fisic theoiriciúil B3 sa mhatamaitic agus B3  
san Fhisic

540 170

TR038‡ Innealtóireacht chomhtháite le bainistíocht C3 sa mhatamaitic 20 435 140

TR039 Eolaíocht ríomhaireachta agus teanga Féach nóta 22 15 490 124

TR051 Leigheas Féach nótaí 3A agus 3B 123 746* 182

TR052 Eolaíocht na fiaclóireachta Féach nóta 3A 32 590* 176

TR053 Fisiteiripe Féach nóta 1 agus 6 40 550 195

TR054 Teiripe shaothair Féach nóta 7 40 510* 191

TR055 Teiripe radaíochta Féach nóta 14 30 535* 196

TR056 Sláinte agus galair an duine Féach nóta 18 35 540* 179

TR071‡ Eolaíocht Féach nótaí 1 agus 2 340 500 143
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Cód an 
chúrsa

Teideal Ábhair shonracha a éilítear 
(tagairt do ghráid ard-leibhéal 
na hArdteistiméireachta nó 
Ard-Leibhéal GCE (Leibhéal-A))

Áiteanna 
ar fáil in 

2013

Réimse 
pointí 
íosta 

2012**

Leathanach 
sa 

Réamheolaire

TR072 Cógaseolaíocht Féach nótaí 1 agus 9 75 565* 193

TR073‡ Géineolaíocht an Duine Féach nótaí 1 agus 10 15 560* 164

TR074‡ Ceimic le samhaltú móilíneach Féach nóta11 5 490 162

TR075‡ Ceimic mhíochaine Féach nótaí 1 agus 2 28 535* 167

TR076‡ Naineolaíocht, fisic agus ceimic na n-ábhar 
sárfhorbartha

Féach nóta 13 15 515* 169

TR077 Domhaneolaíochtaí Féach nótaí 1 agus 2 14 480 163

TR081 Staidéar gnó, eacnamaíochta agus sóisialta Féach nóta 1 236 490* 41

TR082 Eolaíocht ríomaireachta & gnó Féach nóta 19 30 465 122

TR083 Socheolaíocht agus beartas sóisialta níl ábhar ar leith sonraithe 28 415 114

TR084 Staidéar sóisialta (Obair shóisialta) níl ábhar ar leith sonraithe 45 465 112

TR085 Staidéar gnó & Fraincis C1 sa Fhraincis agus féach  
nóta 1

15 515 44

TR086 Staidéar gnó & Gearmáinis C1 sa Ghearmáinis agus féach 
nóta 1

15 480* 44

TR087 Staidéar gnó & Rúisis C3 i dteanga seachas Béarla 
agus féach nóta 1

7 475 44

TR089 Staidéar gnó & Polainnis C3 i dteanga seachas Béarla 
agus féach nóta 1

5 415 44

TR090 Staidéar gnó & Spáinnis C1 sa Spáinnis agus féach nóta 1 10 505 44

TR091 Altranas ginearálta Féach nóta 15 92 420 187

TR092 Altranas ginearálta (iarrthóirí aibí) Féach nóta 17 14 227 187

TR093 Altranas ginearálta – Scoil Altranais Ospidéal 
Adelaide

Féach nótaí 15 agus 16 29 400* 187

TR094 Altranas ginearálta (iarratasóirí lánfhásta) –  
Scoil Altranais Ospidéal Adelaide

Féach nótaí 16 agus 17 4 216 187

TR095 Altranas síciatrach Féach nóta 15 20 395* 187

TR096 Altranas síciatrach (iarratasóirí lánfhásta) Féach nóta 17 25 212* 187

TR097 Altranas míchumas intleachta Féach nóta 15 17 395 187

TR098 Altranas míchumas intleachta  
(iarratasóirí lánfhásta)

Féach nóta 17 13 203 187

TR911 Altranas leanaí agus altranas ginearálta 
comhtháite

Féach nóta 15 15 490* 187

TR912 Altranas leanaí agus altranas ginearálta 
comhtháite (iarratasóirí lánfhásta)

Féach nóta 17 5 230* 187

TR913 Cnáimhseachas Féach nóta 15 25 460* 184

TR914 Cnáimhseachas (iarrthóirí lánfhásta) Féach nóta 17 15 233* 184

Ábhair shonracha a éilítear le haghaidh tíortha eile an AE: Féach an t-eolas thuas le haghaidh Ardteistiméireacht na hÉireann agus 
déan comparáid idir é agus na gráid chomhionann le haghaidh do thír féin ag: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/
matriculation/other

Cuireann Rialtas na hÉireann maoiniú ar fáil do na cúrsaí faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013.

‡ Tá na cúrsaí seo comh-mhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus ag an Aontas Eorpach faoi Chiste Sóisialta na hEorpa.

* Ní thairgtear ionad do gach iarratasóir ar an leibhéal seo.

** Tugtar faoi deara go bhfuil íosleibhéil iontrála éagsúla i bhfeidhm maidir le hiarratasóirí Leibhéal A i ndáil le cúrsaí áirithe, féach an 
cháipéis maidir le híosleibhéil pointí iontrála ar www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints
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Nótaí
1 Grád C ar an bpáipéar gnáthleibhéil nó grád D nó níos airde 

ar pháipéar ard-leibhéal na hArdteistiméireachta nó grad B 
ag leibhéal GCSE mar riachtanas matamaitice.

2 Dhá ghrád C ard-leibhéal sna hábhair seo a leanas: 
fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, matamaitic, 
geolaíocht, Tíreolaíocht, matamaitic fheidhmeach, eolaíocht 
talmhaíochta. Ní ghlacfar le fisic/ceimic le haghaidh fisice nó 
ceimice. Ní ghlacfar le heolaíocht talmhaíochta le haghaidh 
bitheolaíochta. Ní ghlacfar le matamaitic fheidhmeach le 
haghaidh matamaitice.

3A Grád B ard-leibhéil agus grád C ard-leibhéil in dhá ábhar de 
na hábhair seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/
ceimic, eolaíocht talmhaíochta. Ní ghlacfar le fisic/ceimic 
le haghaidh fisice nó ceimice. Ní ghlacfar le heolaíocht 
talmhaíochta le haghaidh bitheolaíochta. Mura bhfuil 
cáilíochtaí éigin san fhisic agat, caithfear grád C ar pháipéar 
ghnáthleibhéal na hArdteistiméireachta, grád D ar pháipéar 
ard-leibhéal na hArdteistiméireachta nó grád B ag leibhéal 
GCSE a bheith bainte amach agat.

3B Is cúrsa iontrála teoranta é seo, dá bhrí sin, caithfear iarratais 
a bheith curtha isteach chuig an CAO faoi 1 Feabhra na 
bliana iontrála beartaithe. Caithfear 480 pointe ar a laghad a 
bheith bainte amach ag iarrthóirí agus na riachtanais iontrála 
íosta agus na riachtanais chúrsa shonracha a chomhlíonadh 
sa suí céanna*i scrúdú na hArdteistiméireachta. Ina theannta 
sin, éilítear ar iarrthóirí go léir an scrúdú iontrála a shuí 
(HPAT - Ireland) a bheidh ar siúl an 1 Márta 2014. Caithfidh 
iarrthóirí clárú le haghaidh an scrúdú faoi 20 Eanáir 2014 
ag www.hpat-ireland.acer.edu.au. Tá sonraí breise ar an 
gcritéir roghnaithe ar fáil ag www.tcd.ie/courses nó ón Oifig 
Iontrála: +353 1 896 4444. Ba chóir d’iarrthóirí tabhairt faoi 
deara go gcaithfear iarratas ar Leigheas a dhéanamh ar líne 
ag www.cao.ie

 * Caithfidh iarrthóirí Leibhéal-A na riachtanais iontrála íosta 
agus na riachtanais chúrsa shonracha a chomhlíonadh trí 
bliana as a chéile, m,sh. GCSE (2012), AS (2013), Leibhéil-A 
(2014).

4 Grád D ar pháipéar ghnáthleibhéal nó ard-leibhéal na 
hArdrteistiméireachta nó grád C ag leibhéal GCSE mar 
riachtanas matamaitice. Grád C ag ard-leibhéal in aon 
cheann amháin díobh seo a leanas: Béarla, Fraincis, 
Gearmáinis, Gaeilge, Iodáilis, Rúisis, Spáinnis, agus 
grád C ag ard-leibhéal in aon cheann amháin díobh seo 
a leanas: matamaitic, matamaitic fheidhmeach, fisic, 
ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, eolaíocht talmhaíochta. 
Más Advanced GCE (Leibhéal A) atá á n-áireamh agat, 
tá grád C ag Ard-Leibhéal riachtanach in aon cheann 
amháin díobh seo a leanas: Béarla, Fraincis, Gearmáinis, 
Gaeilge, Iodáilis, Rúisis, Spáinnis agus grád B ag leibhéal 
GCSE in aon cheann amháin díobh seo a leanas: fisic, 
ceimic, bitheolaíocht, matamaitic; nó grád C ag Leibhéal 
-A in aon cheann amháin díobh seo a leanas: fisic, ceimic, 
bitheolaíocht, matamaitic agus grád B ag leibhéal GCSE in 
aon cheann amháin díobh seo a leanas: Béarla,Fraincis, 
Gearmáinis, Gaeilge, Iodáilis, Rúisis, Spáinnis.

5 Is cúrsa iontrála teoranta é seo, dá bhrí sin, caithfear 
iarratais a chur isteach chuig an LOI/CAO an 1 Feabhra 
na bliana iontrála beartaithe. Glaofar le haghaidh scrúdú 
iontrála ort an 29 Márta 2014 (dáta sealadach). Beidh 
páipéar armóine simplí, tástáil cluaise, páipéar maidir le 
heolas ginearálta ar an gceol agus a chúlra agus páipéar 
aistí mar chuid den tástáil. Déanfar roinnt iarratasóirí a 

ghairm chuig agallamh (agus chuig tástálacha breise i gcás 
iarratasóirí ar chúrsa TR009) i ndeireadh an Aibreáin nó tús 
na Bealtaine nuair a dhéanfar an roghnúchán deiridh.

6 Dhá ghrád ard-leibhéil C bainte amach sna hábhair a leanas: 
fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, matamaitic, eolaíocht 
talmhaíochta. Ní ghlacfar le fisic/ceimic le haghaidh fisice nó 
ceimice. Ní ghlacfar le heolaíocht talmhaíochta le haghaidh 
bitheolaíochta.

7 Aon ghrád C ard-leibhéil amháin bainte amach sna hábhair 
seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, 
eolaíocht talmhaíochta.

8 Déanfaidh na mic léinn a nglacfar leo ar an gclár seo 
staidéar ar dhá ábhar teanga ó Fhraincis, Gearmáinis, 
Polainnis, Rúisis, agus Spáinnis. Tá Polainnis, Rúisis agus 
Spáinnis ar fáil ag an mbunleibhéal. Ní cheadaítear d’aon 
mhac léinn ach staidéar a dhéanamh ar aon ábhar teanga 
amháin ag tús an chláir. Go hiondúil maidir le mic léinn a 
nglacfar leo sa chlár seo, faoi réir ag na rialúcháin thuas, 
beidh ar a laghad grád C ard-leibhéil san Ardteistiméireacht 
nó a chomhionann bainte amach in dhá ábhar díobh seo 
a leanas: Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis, Rúisis, 
Spáinnis (C1 i gcás Fraincise agus Gearmáinise, agus i 
gcás Spáinnise nuair nach tosaitheoir atá i gceist). Glacfar le 
mic léinn nach bhfuil ach aon teanga amháin acu (seachas 
Béarla nó Gaeilge), faoi réir ag na rialúcháin thuas, má tá 
grád B ard-leibhéil san ábhar teanga bainte amach acu san 
Ardteistiméireacht, nó a chomhionann.

9 Grád C ard-leibhéil sa cheimic agus grád C ard-leibhéil 
in aon cheann amháin de na hábhair seo a leanas: 
fisic, bitheolaíocht, matamaitic, geolaíocht, Tíreolaíocht, 
matamaitic fheidhmeach agus eolaíocht talmhaíochta.

10 Dhá ghrád C ard-leibhéil bainte amach sna hábhair seo a 
leanas: bitheolaíocht, ceimic, fisic, fisic/ceimic, matamaitic 
agus matamaitic fheidhmeach.

 Ní ghlacfar le fisic/ceimic le haghaidh ceimice nó fisice. Ní 
ghlacfar le matamaitic le haghaidh matamaitic fheidhmeach.

11 Grád C ard-leibhéil sa mhatamaitic agus grád C ard-leibhéil 
in aon cheann amháin de na hábhair seo a leanas: fisic, 
ceimic, fisic/ceimic nó bitheolaíocht.

12 Tá srianta iontrála ag baint leis an gcúrsa seo agus, dá 
bhrí sin, ní mór iarratais a chur isteach chuig an LOI/CAO 
faoin 1 Feabhra bliain na hiontrála beartaithe. Má chuireann 
tú in iúl go bhfuil Léann na Drámaíochta nó Léann na 
Drámaíochta agus na hAmharclannaíochta á roghnú mar 
ábhar agat, seolfar ceistiúchán chugat le líonadh isteach i 
mí Márta. Bunaithe ar an gceistiúchán líonta sin, déanfar 
roinnt iarratasóirí a ghairm chun freastal ar cheardlann agus 
agallamh (i rith an Aibreáin agus na Bealtaine) sula ndéantar 
an roghnú deiridh.

13 Dhá ghrád C ard-leibhéil bainte amach sna hábhair 
seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, 
matamaitic fheidhmeach, matamaitic. Ní mór d’iarrthoirí 
Ardteistiméireachta grád gnáthleibhéil A2 nó grád C3 ard-
leibhéil a bheith bainte amach i matamaitic fheidhmeach, 
agus ní mór d’iarrthoirí Leibhéal-A Grád A ag leibhéal GCSE 
nó Grád C ag Leibhéal-A a bheith bainte amach. Ní ghlacfar 
le fisic/ceimic le haghaidh ceimice nó fisice. Ní ghlacfar le 
matamaitic le haghaidh matamaitic fheidhmeach.

14 Aon ghrád C ard-leibhéil amháin bainte amach sna hábhair 
seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic.
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15 Grád D ar pháipéar gnáthleibhéil nó ard-leibhéil sa 
mhatamaitic agus aon cheann amháin sa bhitheolaíocht, 
fisic, ceimic, fisic/ceimic nó eolaíocht talmhaíochta.

 Maidir le hiarrthóirí nár éirigh leo (go hacadúil agus/nó 
ó thaobh áit a bhaint amach) in aon chlár Altranais nó 
Cnáimhseachais nó a bhfuil aon cheisteanna ina leith a 
rachadh i gcion ar a gclárú leis An mBord Altranais, áireofar 
iad le haghaidh athiontrála ar bhunús achomhairc amháin, 
a dhéanfar cás ar chás chuig Bord an Chláir. Ba chóir do 
na hiarrthóirí i gceist a gcás a chur faoi bhráid an Oifigigh 
Iontrála i scríbhinn agus na sonraí cuí nó na cúinsí ábhartha 
a áireamh.

16 Tá srianta iontrála ag baint leis an gcúrsa seo agus, dá bhrí 
sin, ní mór iarratais a chur isteach chuig an LOI/CAO faoin 1 
Feabhra bliain na hiontrála beartaithe. Ainmníonn Cumann 
Ospidéal Adelaide, eagraíocht dheonach carthanais, 
iarratasóirí oiriúnacha gach bliain do Scoil Altranais Adelaide. 
Agus na hiarratasóirí á roghnú, bhíonn aird faoi leith ag an 
gCumann ar an oibleagáid faoi leith i ndáil le hiarratasóirí ón 
bpobal Protastúnach agus chomh maith leis sin le daoine as 
teaghlaigh idireaglaiseacha. Seolfar foirm iarratais bhreise 
chuig na hiarratasóirí atá le seoladh ar ais chuig Cumann 
Ospidéal Adelaide. Bunaithe ar an eolas a chuirtear ar fáil, 
d’fhéadfadh go ndéanfaí iarratasóirí a ghairm chuig agallamh 
sula ndéantar an roghnú deiridh.

17 Tá srianta iontrála ag baint leis an gcúrsa seo agus, dá bhrí 
sin, ní mór iarratais a chur isteach chuig an LOI/CAO faoin 1 
Feabhra bliain na hiontrála beartaithe. NÍL dlite ar iarratasóirí 
lánfhásta ar chúrsa Cnáimhseoireachta ná Altranais foirm 
bhreise mhic léinn lánfhásta a chur faoi bhráid Choláiste 
na Tríonóide. Má luann tú Cnáimhseachas nó Altranas i do 
mhac léinn lánfhásta duit, tabharfaidh an tIonad Gairmeacha 
Beatha Altranais cuireadh duit chuig measúnóireacht scríofa.

 Iarratasóirí nár éirigh leo (cúrsaí acadúla agus/nó 
socrúcháin) ar aon chlár Altranais nó Cnáimhseachais 
roimhe seo nó a bhfuil aon ní a chuirfeadh isteach ar a 
gclárú leis an mBord Altranais, ní dhéanfar a meas maidir le 
hathiontráil ar an gcúrsa Altranais nó Cnáimhseachais ach 
amháin ar bhonn achomhairc i ndáil le gach cás faoi leith le 
Bord an Chláir. Ba cheart d’iarratasóirí den sórt sin an cás a 
chur i scríbhinn chuig an Oifigeach Iontrála agus aon sonraí 
a bhaineann le hábhar faoi imthosca maolaitheacha a lua.

18 Grád C ard-leibhéil sa bhitheolaíocht agus grád C in aon 
cheann amháin de na hábhair seo a leanas: fisic, ceimic nó 
fisic/ceimic.

19 Grád C ard-leibhéil nó grád A2 gnáthleibhéil sa mhatamaitic.

20 Grád C ard-leibhéil sa Bhéarla agus grád D ag gnáthleibhéal 
nó ard-leibhéal in ábhar teanga eile seachas Béarla.

21 Ní mór d’iarrthóirí ar mian leo Sraith B a roghnú (féach lth. 
84 sa réamheolaire) grád HC3 a bhaint amach sa Ghaeilge 
san Ardteistiméireacht nó grád C a bhaint amach sa 
Ghaeilge sa Leibhéal-A. Níl aon riachtanais chúrsa faoi leith 
le haghaidh Sraith A.

22 Grád C3 ard-leibhéil sa mhatamaitic. Grád C1 ag ard-
leibhéal sa Fhraincis nó Gearmáinis má táthar ag roghnú 
Fraincise nó Gearmáinis, nó grád B3 ag ard-leibhéal sa 
Ghaeilge má táthar ag roghnú Gaeilge.
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Riachtanais chúrsa 2014: Gnáthchéim agus cúrsaí dioplóma

Cód an 
chúrsa

Teideal Ábhair shonracha a éilítear Áiteanna ar 
fáil in 2013

Pointí íosta 
in 2012

Leathanach 
sa 

réamheolaire

TR801 Altranas fiaclóireachta (dioplóma) Féach nótaí A agus C 25 380* 174

TR802 Sláinteachas fiacla (dioplóma) Féach B agus C + Iontráil teoranta 8 435* 173

TR803 Teicneolaíocht fiaclóireachta 
(gnáthchéim)

Féach nótaí A agus C + Iontráil teoranta 6 390 178

Nótaí
A Ní mór d’iarratasóirí sé cinn d’ábhair a bheith le háireamh acu, Béarla agus matamaitic agus ábhar amháin astu seo a leanas:  

fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic nó eolaíocht talmhaíochta, ina measc.

 Ní mór dhá ábhar as na sé cinn sin a bheith ar chaighdeán grád C3 nó níos fearr ar pháipéir Ardteistiméireachta gnáthleibhéil.  
Ní mór na ceithre ábhar eile a áirítear a bheith ar chaighdeán grád D3 ar pháipéir Ardteistiméireachta gnáthleibhéil.

B Ní mór d’iarratasóirí sé cinn d’ábhair a bheith le háireamh acu, Béarla agus matamaitic agus ábhar amháin astu seo a leanas:  
fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic nó eolaíocht talmhaíochta, ina measc.

 Ní mór dhá ábhar as na sé cinn sin a bheith ar chaighdeán grád C3 nó níos fearr ar pháipéir Ardteistiméireachta gnáthleibhéil.  
Ní mór na ceithre ábhar eile a áirítear a bheith ar chaighdeán grád D3 ar pháipéir Ardteistiméireachta gnáthleibhéil.

C Is féidir iarratais a mheas freisin ó iarratasóirí lánfhásta nach bhfuil na coinníollacha acadúla maidir le hiontráil á sásamh acu  
ach ar féidir leo a léiriú go bhfuil taithí iomchuí acu a bhaineann le hábhar an chúrsa.

Ní foláir iarratais ar chúrsaí lena mbaineann iontráil shrianta a chur isteach chuig an LOI/CAO faoin 1 Feabhra bliain na hiontrála 
beartaithe.



Dátaí tábhachtacha le haghaidh 
iarrthóirí

7 Nollaig 2013 Lá Oscailte Choláiste na Tríonóide.

9 Eanáir 2014 Comhairle agus seimineár eolais na mac léinn.

20 Eanáir 2014 An dáta deiridh clárúcháin don tástáil HPAT-Ireland maidir le hiontráil ar chúrsa Leighis.

20 Eanáir 2014 An dáta deiridh don táille iarratais íslithe maidir le hiarratas LOI/CAO ar an idirlíon.

22 Eanáir 2014 Clinic iarratais DARE – do mhic léinn faoi mhíchumas. Féach leathanach 20 sa 
réamheolaire.

1 Feabhra 2014 n Gnáthdháta deiridh iarratais don LOI/CAO.

n Ní foláir iarratais ar chúrsaí lena mbaineann iontráil shrianta agus iarratais ó mhic 
léinn lánfhásta a dhéanamh leis an LOI/CAO faoin dáta seo.

n An dáta deiridh maidir le foirmeacha iarratais breise ó mhic léinn lánfhásta 
a chur isteach (maidir le gach cúrsa lánaimseartha seachas Altranas agus 
Cnáimhseachas).

n Ní mór d’iarrthóirí DARE agus HEAR iarratas a bheith déanta chuig an LOI/CAO.

n Ba chóir do mhic léinn seachas mic léinn thíortha an AE, ar mian leo céim iomlán a 
bhaint amach iarratais a chur isteach chuig an Oifig Iontrála, Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath 2, Éire.

1 Márta 2014 n Dáta na tástála HPAT-Ireland maidir le hiontráil ar an gcúrsa Leighis

n Spriocdháta le hiarratais ar scrúdú máithreánch na hOllscoile a shuí.

n Ní mór d’iarrthóirí DARE a míchumais agus/nó a ndeacrachtaí foghlama sonracha 
a bheith curtha in iúl ina n-iarratais chuig an LOI/CAO, agus Roinn A dá bhfoirm 
eolais bhreise a chomhlánú go cruinn agus go hiomlán.

n Ní mór d’iarrthóirí HEAR iarratas a bheith curtha isteach chuig HEAR agus na 
gnéithe ar fad dá n-iarratas ar líne HEAR a bheith tugtha chun críche.

n Ba chóir iarratais ó mhic léinn an AE agus ó mhic léinn ó thíortha eile seachas 
tíortha an AE ar mian leo staidéar mar mhac léinn ar cuairt ar feadh aon bhliain 
acadúil amháin a chur isteach ar líne.

29 Márta 2014 An dáta sealadach maidir le scrúdú iontrála don Cheol agus d’oideachas an Cheoil.

1 Aibreán 2014 n Ní mór d’iarrthóirí DARE Ranna B agus C na Foirme Eolais Breise a bheith 
comhlánaithe agus seolta ar ais acu.

n Ní mór d’iarrthóirí HEAR fianaise chuí mar thaca dá n-iarratas chuig an LOI/CAO  
a bheith curtha isteach acu.

1 Bealtaine 2014 n Spriocdháta deiridh le haghaidh an LOI/CAO (Nóta: Ní áireofar iarratais 
dheireanacha ar chúrsaí iontrála teoranta, ná iarratais dheireanacha ó mhic  
léinn aibí).

31 Bealtaine 2014 An dáta deiridh maidir le hiarratais ar Thaispeántas Iontrála Reid.

1 Iúil 2014 Dáta deiridh le haghaidh cur isteach ar ‘Athrú Intinne’ chuig an LOI/CAO.

Féach www.tcd.ie/calendar/term-dates le haghaidh Dátaí Téarmaí 2014-2015
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Úsáid an cód QR thíos, nó téigh chuig  
www.tcd.ie/Admissions/undergraduate 
agus oscail an leagan .pdf den réamheolaire.

LÉIGH AN RÉAMHEOLAIRE 

AR GHLÉAS TÁIBLÉID

http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/assets/pdf/TCD_Prospectus_2014.pdf
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/assets/pdf/TCD_Prospectus_2014.pdf
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/assets/pdf/TCD_Prospectus_2014.pdf
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/assets/pdf/TCD_Prospectus_2014.pdf


Tá cóipeanna den fhoilseachán seo ar fáil  
saor in aisce ó

An Oifig Iontrála 
Coláiste na Tríonóide 
Baile Átha Cliath 2, Éire

Teileafón: +353 1 896 4444 
Faics: +353 1 872 2853 
Ríomhphost: admissions@tcd.ie 
Láithreán Gréasáin: www.tcd.ie/admissions/
undergraduate

Níl aon cheangal ar Bhord Choláiste na Tríonóide 
mar gheall ar aon earráid san fhoilseachán seo 
maidir lena luaitear ann ná a bhfágtar ar lár.

EOLAS AR FÁIL AR LÍNE
Cúrsaí: www.tcd.ie/courses

Iontráil: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate

Pointí LOI/CAO:  
www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints

Lóistín:  
www.tcd.ie/accommodation/StudentsandStaff/Students/TrinityHall

Príomhláithreán gréasáin Choláiste na Tríonóide: www.tcd.ie

Scáilturas: www.tcd.ie/virtualtour

Saol an mhic léinn: www.tcdlife.ie

Clubanna spóirt: www.ducac.tcdlife.ie

Áiseanna na mac léinn: www.tcd.ie/sport

Cumainn na mac léinn: www.trinitysocieties.ie

 www.facebook.com/trinitycollegedublin

 www.youtube.com/trinitycollegedublin

 http://itunes.tcd.ie

 https://twitter.com/tcddublin

LÁ OSCAILTE 2013

Áirítear i gclár faisnéiseach, spreagúil na n-imeachtaí:

n Cur i láthair ar chúrsaí faoi leith

n Seastáin faoi leith maidir le gach cúrsa, ag ar féidir 
bualadh le daoine den fhoireann acadúil agus mic 
léinn chun eolas mion a fháil ar an gcúrsa

n Taispeántais agus cuairteanna ar shaotharlanna

n Cur i láthair faoi spórt na mac léinn, cumainn na 
mac léinn agus Aontas na Mac Léinn

n Seisiúin shonracha do mhic léinn lánfhásta, do 
mhic léinn rochtana agus do thuismitheoirí

n Cuairteanna timpeall an champais agus ar áiseanna 
de chuid an Choláiste, an t-ionad spóirt san áireamh

Dé Sathairn an 7 Nollaig 2013

Beidh sonraí go léir ar fáil ag www.tcd.ie/Admissions/undergraduate i mí na Samhna.

TÁ SÚIL AGAINN BUALADH LEAT AR DO LÁ OSCAILTE!

http://www.tcd.ie/admissions
mailto:admissions%40tcd.ie?subject=TCD%20-%20Admission%20Requirements%202014
http://www.tcd.ie/admissions/undergraduate
http://www.tcd.ie/admissions/undergraduate
http://www.tcd.ie/courses
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints
http://www.tcd.ie/accommodation/StudentsandStaff/Students/TrinityHall
http://www.tcd.ie
http://www.tcd.ie/virtualtour
http://www.tcdlife.ie
http://www.ducac.tcdlife.ie
http://www.tcd.ie/sport
http://www.trinitysocieties.ie
http://www.facebook.com/trinitycollegedublin
http://www.youtube.com/trinitycollegedublin
http://itunes.tcd.ie
https://twitter.com/tcddublin
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate



