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Tá súil agam go smaoineoidh tú ar theacht go Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath, mar mhac léinn. Aithnítear Coláiste 
na Tríonóide mar an ollscoil is fearr in Éirinn.* Tá cáil ar chúrsaí 
Choláiste na Tríonóide agus ar dhíograis na foirne ar fud an 
domhain mhóir. 

I 1592 a bunaíodh Coláiste na Tríonóide, an ollscoil is sine in 
Éirinn. Tá pobal bríomhar nua-aimseartha mac léinn as gach 
contae ar fud na hÉireann agus as 122 tír ar fud an domhain  
ag freastal air sa lá atá inniu ann.

I gColáiste na Tríonóide beidh tú ag foghlaim ó ollúna ar 
ceannródaithe iad ina réimsí staidéir féin. Tá 400 cúrsa fochéime 
ar fáil ann i réimse disciplíní sna hEalaíona, sna Daonnachtaí, 
san Innealtóireacht, in Eolaíocht, Gnó agus Teicneolaíocht, 
sna hEolaíochtaí Sóisialta agus sna hEolaíochtaí Sláinte. Tá 
curaclam Choláiste na Tríonóide dírithe ar eolas a thabhairt ach, 
chomh maith leis sin, ar smaointeoireacht chriticiúil an duine a 
fhorbairt. Tugtar cead cainte do mhic léinn agus spreagtar iad le 
páirt a ghlacadh sa díospóireacht agus a gcuid tuairimí sainiúla 
féin a chur in iúl.

Cuirfear tacaíocht thréadach agus acadúil láidir ar fáil le linn 
do thréimhse san ollscoil. Bíonn oide (ball den fhoireann 
acadúil) ag gach mac léinn a thagann isteach, a bhíonn ar fáil 
le comhairle a chur ort agus le cuidiú leat le haon deacrachtaí 
pearsanta a thiocfadh chun cinn. Níl a leithéid de chóras oidí 
le fáil in aon choláiste tríú leibhéal eile in Éirinn. Chomh maith 
leis sin, tá clár meantóireachta le mic léinn níos sine ar fáil do 
mhic léinn na chéad bhliana. Cuirimid réimse leathan seirbhísí 
ardchaighdeáin ar fáil do gach mac léinn, mar shampla an 
tSeirbhís Ghairmthreorach, an tIonad Sláinte agus an tSeirbhís 
Chomhairleoireachta. 

Is timpeallacht den scoth é an campas – áit chairdiúil shábháilte 
le dul i mbun léinn, le foghlaim, le bheith ar do chompord agus le 
maireachtáil ann. Lonnaithe i lár phríomhchathair na hÉireann, 
tá saoráidí den scoth againn – ionad spóirt nua-aimseartha, an 
tÁiléar Eolaíochta agus Leabharlann Choláiste na Tríonóide, an 
leabharlann taighde is mó in Éirinn, ina bhfuil beagnach 5 milliún 
leabhar agus breis is 70,000 irisleabhar.

Tá os cionn 112 cumann éagsúil bríomhar i gColáiste na 
Tríonóide chomh maith le os cionn 50 club spóirt. Glacann na 
cumainn agus na clubanna le ballraíocht nua gach bliain le linn 
Sheachtain na dTosaitheoirí i Meán Fómhair.

Bíonn deiseanna ann freisin, trí shocruithe comhpháirtíochta 
Choláiste na Tríonóide le hollscoileanna den scoth 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 
amach as Coláiste na Tríonóide le blianta fada. D’fhreastail 
roinnt de na daoine is mó le rá i stair na hÉireann ar an 
gColáiste: na scríbhneoirí Oscar Wilde agus Samuel Beckett;  
na heolaithe William Rowan Hamilton agus E.T.S. Walton  
(a bhuaigh Duais Nobel as an t-adamh a scoilteadh), chomh 
maith le beirt d’Iar-Uachtaráin na hÉireann agus go leor 
ceannairí tionsclaíochta.

Tá súil agam go smaoineoidh tú ar Choláiste na Tríonóide  
a roghnú i dtosach ar choláistí eile le dul i mbun staidéir agus 
le tabhairt faoi aistear úr i do shaol, aistear a thabharfaidh 
dearcadh nua ar an saol duit, a chuirfidh bealaí úra 
smaointeoireachta i do láthair agus trína ndéanfaidh tú cairde 
buana saoil.

Patrick Prendergast 
Propast

Iúil 2012

* Tá Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath rangaithe sa chéad áit in Éirinn, 
sa 65ú 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 2011. I sraithliosta um Rangú Domhanda 
Ollscoileanna de cuid Times Higher Education, rangaítear TCD sa chéad áit in 
Éirinn, sa 117ú háit i measc an 200 ollscoil is fearr ar domhan agus sa 42ú háit 
i measc ollscoileanna ceannródaíocha na hEorpa.

Fáilte ón bPropast
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Tá campas Choláiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath lonnaithe 
i gcroílár na cathrach. Ar na háiseanna nua-aimseartha den scoth 
atá suite ar champas 47 acra de chlóis cloch duirleoige, d’árais 
stairiúla agus de pháirceanna glasa imeartha, tá an tIonad 
Spóirt, an tÁiléar Eolaíochta, ionad taighde Naineolaíochta, Mol 
an tSeomra Fhada agus an Institiúid Eolaíochtaí Bithleighis nua.

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 13 km 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.

Is féidir scáilturas a dhéanamh timpeall champas Choláiste  
na Tríonóide: www.tcd.ie/virtualtour.

Tá mapaí den champas agus treoir maidir le bealach a 
dhéanamh go dtí Coláiste na Tríonóide ag www.tcd.ie/maps

An Institiúid Eolaíochtaí Bithleighis nua i gColáiste na Tríonóide.
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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. Tá 112 cumann Choláiste 
na Tríonóide, a bhaineann le réimse ábhair spéise idir Afra-
Chairibeach agus Zó-eolaíocht, ar an réimse is bríomhaire agus 
is beo de chumainn mac léinn ollscoile in Éirinn.

Tá ábhar spéise ar fáil don uile dhuine le cumainn mhóra, mar 
shampla an Cumann Fealsúnachta agus Cumann Staire an 
Choláiste a bhfuil traidisiún seanbhunaithe díospóireachta ag 
baint leo agus ar díol suntais na haíonna a bhíonn acu; DU 
Players, an cumann drámaíochta a chuireann timpeall is 50 
seó ar siúl in aghaidh na bliana agus ar féidir le duine atá ina 
bhall de páirt a ghlacadh ann ar leibhéal ar bith is mian leis. 
Is féidir foghlaim faoi rásaíocht capall, a bheith gníomhach 
i bhfeachtasaíocht le Amnesty nó in obair charthanachta le 
Cumann Naomh Uinseann de Pól. Is féidir scannán a scríobh 
agus a léiriú leis an gCumann Scannánaíochta, seó a chur i 
láthair ar Trinity FM, ceol a sheinm leis an Trinity Orchestra 
iomráiteach nó gach gné den ghrianghrafadóireacht dhigiteach 
agus den ghrianghrafadóireacht SLR a chleachtadh leis an 
gCumann Grianghrafadóireachta.

Is féidir triail a bhaint as gach aon rud, amhránaíocht nó ficsean 
eolaíochta, lámhchleasaíocht nó snagcheol, ceol malartach nó 
cearta an ainmhí, polaitíocht nó lámhach millíní péinte, scíth a 
ligean leis an gcumann Yoga nó an strus a chur díot ar bhealaí 
eile le himeachtaí ealaíne agus ceardaíochta arna n-eagrú ag 
leithéidí Cheardlann Ealaíne na Tríonóide.

Is iontach an bealach páirt a ghlacadh sna cumainn chun 
bualadh le daoine agus tarlaíonn caidreamh fiúntach tríothu 
chomh maith le saol Choláiste na Tríonóide a chur i láthair an 
mhic léinn nua. Dá dtarlódh nach raibh cumann ar fáil duit a bhí 
ina ábhar spéise agat, d’fhéadfá féin ceann nua a chur ar bun!

Is cinnte go bhfeicfear seastáin na gcumann sa Chearnóg 
Tosaigh le linn na Seachtaine Tionscanta ach ná bíodh imní ort 
mura dtéann tú le cumainn i rith na seachtaine sin – is féidir dul 
isteach i gcumann tráth ar bith i rith na bliana.

Is féidir breis eolais faoi chumainn na mac léinn i gColáiste na 
Tríonóide a fháil ag: www.trinitysocieties.ie

An tIonad Spóirt agus Clubanna Spóirt

An tIonad Spóirt
Más damhna réalta spóirt atá ionat nó duine a dhéanann beagán 
aclaíochta ó am go chéile, tá na háiseanna spóirt atá againn ar 
chéadscoth an domhain, seirbhísí sármhaithe ar fáil ina leith, 
agus iad fíoráisiúil do réimse mór beartaíochta agus iad ar fáil 
don uile mac léinn, gan beann ar an leibhéal.

Tá réimse leathan áiseanna san Ionad Spóirt, linn snámha 25m, 
seomraí sabhna agus gaile, téatar aclaíochta agus seomraí 
cóir leighis uileghabhálacha ina measc. Imrítear réimse spóirt 
sa halla mór, cispheil, badmantan, eitpheil agus sacar cúigear 
an taobh ina measc. Tá pionúir scuaise, cúirteanna leadóige, 
páirc futsal, páirceanna rugbaí, sacair agus cruicéid ar an 
gcampas freisin, chomh maith le cúrsa féir do rásaí reatha sa 

samhradh. Dhá mhíle suas an abhainn ón gColáiste, tá teach na 
mbád ina gcoinnítear báid Chlub Rámhaíochta na bhFear agus 
Chlub na mBan. Cúig mhíle ó thuaidh den Choláiste, ar Ascaill 
Sheantraibh, tá páirceanna breise imeartha don rugbaí, don 
sacar, don haca agus do na cluichí Gaelacha.

Déantar eagrú agus riarachán ar chlár cúrsaí spóirt san ionad 
spóirt freisin, chomh maith le comórtais idir coláistí. Déantar 
tástáil aclaíochta, leagtar amach cúrsaí aclaíochta agus 
eagraítear níos mó ná 20 rang aeróbaice/damhsa in aghaidh 
na seachtaine, ina measc Studio Cycling, Power Pump, Pilates, 
traenáil chiorcaid agus eile. Is iontach an deis seo chun modh 
maireachtála sláintiúil a bhfuil cuid mhór spraoi as a chleachtadh 
le linn do chuid staidéir i gColáiste na Tríonóide. Tá breis eolais 
ar fáil ar an láithreán gréasáin: www.tcd.ie/sport

Clubanna Spóirt
Bíonn na mílte mac léinn nua gach bliain a úsáideann na 
clubanna spóirt chun cairdeas a nascadh ar minic ina chairdeas 
feadh saoil é. Is é Club Lúthchleasaíochta Lárnach Ollscoil 
Bhaile Átha Cliath a dhéanann an bhainistíocht ar chlubanna 
spóirt na mac léinn, timpeall is 50 club spóirt idir spórt foirne de 
leithéid CLG, rugbaí, sacar agus scuais agus spórt an duine 
aonair, mar shampla, lúthchleasaíocht, pionsóireacht, lámhach 
raidhfil agus trí-atlan. Más ag tosú amach ar spórt atá duine nó 
más ag féachaint le dul ar aghaidh ar leibhéal níos airde réim é, 
tá freastal á dhéanamh ar an uile dhuine.

Ar an leibhéal idir ollscoileanna anuraidh, d’éirigh go maith le 
clubanna Choláiste na Tríonóide i roinnt spórt, dornálaíocht, 
rothaíocht, na cluichí Gaelacha, pionsóireacht, leadóg, lámhach 
le raidhfil agus eitpheil ina measc. Chomh maith leis sin, ba dhíol 
suntais an líon mac léinn a rinne éacht ar leibhéal idirollscoile, 
réigiúnach nó náisiúnta ina spórt féin.

Imríonn club haca na mban i Roinn 1 de Shraith Laighean, 
ghnóthaigh an club rugbaí ardú céime go Roinn 1B sa tSraith 
Uile-Éireann agus ghnóthaigh an club peile ardú céime go dtí 
Corn Mhic Shigiúir. Déanann na clubanna seo freastal freisin ar 
an éileamh maidir le spórt chaitheamh aimsire agus thug Club 
na gCluichí Gaelacha isteach iománaíocht agus peil chaitheamh 
aimsire (Camán Abú agus Peil Abú) anuraidh.

Tá breis eolais faoi na clubanna spóirt ar fáil ar láithreán 
gréasáin na roinne ag www.ducac.tcdlife.ie

Saol an Mhic Léinn i gColáiste na Tríonóide
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Aontas na Mac Léinn
Is é Aontas na Mac Léinn lárphointe shaol na mac léinn ar an 
gcampas. Más ag cuardach áite atá tú chun féasta ranga a 
eagrú ann, ag lorg comhairle ghinearálta faoin gcaoi a n-oibríonn 
an Coláiste, ag fulaingt struis agus duine uait a labhrófá leis, 
más trioblóid atá agat le tráthchláir, nó más aon rud eile atá 
ag cur isteach ort, cuirfidh Aontas na Mac Léinn ar bhealach 
do leasa thú. Is é an príomheagraíocht ionadaíochta é do na 
mic léinn ar fad i gColáiste na Tríonóide agus is é an ról atá 
aige oibriú ar son na mac léinn. Cuireann Aontas na Mac Léinn 
réimse leathan seirbhísí ar fáil, ina measc dhá shiopa, siopa 
leabhar, caifé, cárta taistil agus oifig eolais, agus liosta post. 
Eagraíonn an tAontas clár cuimsitheach imeachtaí siamsaíochta 
freisin, féastaí ranga, gigeanna, oícheanta amuigh, turais 
dhiamhra, oícheanta grinn ina measc, chomh maith leis an 
Trinity Ball a bhfuil iomrá mór air.

Toghtar cúigear oifigeach lánaimseartha gach bliain chun 
feidhmiú ina n-oifigigh de chuid an aontais. Is iad sin: an 
tUachtarán, an tOifigeach Oideachais, an tOifigeach Leasa, an 
tOifigeach Cumarsáide agus an tOifigeach Siamsaíochta. Bíonn 
oifigigh pháirtaimseartha ag feidhmiú maidir le hionadaíocht 
agus réimsí faoi leith de chúrsaí an Choláiste a chur chun cinn 
agus bíonn ionadaí ranga ag gach rang a eagraíonn féastaí 
ranga chomh maith le cúnamh a thabhairt i ndáil le fadhbanna 
a bheadh ag mac léinn agus feidhmiú mar phointe caidrimh idir 
mic léinn agus oifigigh de chuid an Choláiste.

Tá Aontas na Mac Léinn ceangailte freisin le hAontas na Mac 
Léinn in Éirinn (USI). Tá gach mac léinn ina chomhalta den 
aontas gan aon bheart a dhéanamh ina leith sin agus is furasta 
páirt a ghlacadh san obair mar ionadaí ranga, trí scríobh do 
nuachtán aontas na mac léinn, The University Times nó trí oibriú 
ar mheitheal siamsaíochta. Is leis na mic léinn an t-aontas agus 
tá súil againn go mbainfidh sibh leas as!

Tá breis eolais ar fáil ar www.tcdsu.org

An Ghaeilge/The Irish language
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 líon mór ball sa Chumann 
Gaelach (féach www.cumann.ie), ceann de na cumainn mac 
léinn is bríomhaire sa tír, a chuireann clár spleodrach imeachtaí 
sóisialta ar fáil.

Tá Oifig na Gaeilge (féach www.tcd.ie/gaeloifig) ann chun 
an Ghaeilge a chur chun cinn ar fud an Choláiste, mar aon 
le comhairle a thabhairt maidir leis an Acht Teanga. Bíonn an 
Oifig ag feidhmiú i gcomhar le Coiste na Gaeilge, le tacaíocht ó 
údaráis an Choláiste agus ón Údarás um Ardoideachas. Leagtar 
amach gealltanais maidir le seirbhísí dátheangacha i Scéim 
Teanga an Choláiste.

Cuirtear cúrsaí deonacha Gaeilge ar fáil saor in aisce do mhic 
léinn agus cuirtear fáilte ar leith roimh mhic léinn úra nach bhfuil 
ag déanamh staidéir ar an nGaeilge mar ábhar acadúil. 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!

Eolas Ar Líne
Cúrsaí: www.tcd.ie/courses
Iontráil: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate
Pointí LOI: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/entrypoints
Lóistín: www.tcd.ie/accommodation/StudentsandStaff/
Students/TrinityHall
Príomhláithreán gréasáin an Choláiste: www.tcd.ie
Scáilturas: www.tcd.ie/virtualtour
Saol an mhic léinn: www.tcdlife.ie
Clubanna spóirt: www.ducac.tcdlife.ie
Áiseanna spóirt: www.tcd.ie/sport
Cumainn na mac léinn: www.trinitysocieties.ie

 www.facebook.com/trinitycollegedublin

 www.youtube.com/trinitycollegedublin

 http://itunes.tcd.ie

 http://twitter.com/#!/tcddublin

http://www.cumann.ie
http://www.tcd.ie/gaeloifig
http://www.tcd.ie/courses
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints
http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints
http://www.tcd.ie/accommodation/StudentsandStaff/Students/TrinityHall
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
http://twitter.com/#!/tcddublin
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Ní mór, chun cáiliú le haghaidh iontrála ar chúrsa céime  
san Ollscoil:
(i) na coinníollacha máithreánaigh a shásamh (féach thíos).
(ii) coinníollacha sonracha maidir le cúrsaí faoi leith a shásamh 

(má bhaineann le hábhar).
(iii) sa chás go mbíonn iomaíocht ann d’ionaid ar chúrsaí, torthaí 

scrúdaithe sách maith go mbeifí ar an dream a dtáirgtear 
ionad dóibh (féach córas scórála na hArdteistiméireachta nó 
córas scórála A-Leibhéal an Teastais Ghinearálta Oideachais 
(GCE A-Level). Is féidir na híosleibhéil pointí don bhliain 
2012 a aimsiú ag: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/entrypoints

Riachtanais don Mháithreánú: 
Ardteistiméireacht na hÉireann

Ní mór, go bhféadfaí tú a mheas maidir le hiontráil san Ollscoil:
n Sé cinn d’ábhair a chur i láthair agus grád C nó níos fearr ná 

sin ar pháipéar ardleibhéil na hArdteistiméireachta nó ar a 
laghad grád C i scrúdú máithreánach na hOllscoile i gceist  
le trí cinn acu sin.

Ní mór na coinníollacha seo a shásamh i ndáil leis na sé cinn 
d’ábhair thuasluaite:
n Pas i mBéarla.
n Pas sa Mhatamaitic (nó matamaitic bonnleibhéil  

(féach nóta 2)) agus pas i dteanga seachas Béarla
 NÓ
n Pas sa Laidin agus pas in ábhar nach teanga é.

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

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:
n Ní féidir fisic/ceimic a áireamh le fisic ná le ceimic.
n Is féidir bitheolaíocht agus eolaíocht talmhaíochta 

a áireamh chun críche scórála ach ní féidir an 
bhitheolaíocht agus eolaíocht talmhaíochta araon a 
áireamh ar an dá ábhar ardleibhéil a bhíonn de dhíth 
maidir le eolaíocht Fiaclóireachta, Domhaneolaíochtaí, 
Leigheas, ceimic Mhíochaine, Fisiteiripe nó Eolaíocht. 
Anuas air sin, ní féidir an bhitheolaíocht agus eolaíocht 
talmhaíochta araon a áireamh ar phéire den trí ghrád 
AT3 (nó níos fearr) is gá chun críche máithreánaigh.

n Ní féidir ealaín agus ceol a áireamh ar phéire den trí 
ghrád ardleibhéil san Ardteistiméireacht chun críche 
máithreánaigh ach is féidir iad araon a áireamh chun 
críche scórála.

Córas Scórála – an Ardteistiméireacht

Grád Ardleibhéal 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 maidir le Matamaitic ardleibhéil
 Cuirfear 25 pointe breise chun sochair do mhic léinn a 

áiríonn Matamaitic Ardleibhéil na hArdteistiméireachta agus 
a ghnóthaíonn grád HD3 nó níos fearr ná sin.

Áirítear na sé cinn is fearr de thorthaí na hArdteistiméireachta 
in aon bhliain faoi leith chun críche scórála. Is féidir le hiarrthóirí 
torthaí ón Ardteistiméireacht agus ó scrúdú máithreánach 
Choláiste na Tríonóide in aon bhliain faoi leith a chomhaireamh 
chun críche scórála.

Tá glacadh le Nascmhodúil Ghairmchlár na hArdteistiméireachta 
chun críche scórála amháin agus áirítear pointí mar seo a 
leanas ina leith: Pas le Gradam 70, Pas le Tuillteanas 50,  
Pas 30.

Tá na híosleibhéil (pointí) iontrála don bhliain 2012 ar fáil ar 
www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/
entrypoints

Modh Iontrála do mhic léinn a bhfuil 
cáilíochtaí FETAC le háireamh acu
Tá modh iontrála ann maidir le cúrsaí céime faoi leith i gColáiste 
na Tríonóide d’iarrthóirí a bhfuil cáilíochtaí FETAC (leibhéal 5) 
cuí le háireamh acu. Is féidir iarratasóirí a bhfuil pas le gradam 
acu i gcúig cinn de mhodúil a mheas maidir le hiontráil ar na 
cúrsaí seo a leanas: Eolaíocht (TR071); Altranas Ginearálta 
(TR091 & TR093); Altranas Síciatrach (TR095); Altranas 
Míchumais Intleachta (TR097) agus Cnáimhseachas (TR913). 
Is féidir sonraí breise a aimsiú ar www.tcd.ie/Admissions/
undergraduate/requirements/matriculation/fetac

Riachtanais Iontrála 2013
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Riachtanais don Mháithreánú: 
GCSE/Ardleibhéal GCE (Leibhéal A)

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

n Sé cinn d’ábhair a chur i láthair agus grád C nó níos fearr ná 
sin ar pháipéar GSCE nó Advanced Subsidiary GCE (AS) i 
gceist leo sin. Ní mór grád C nó níos fearr ná sin ar pháipéar 
Ardleibhéal GCE (Leibhéal A) i gceist le dhá ábhar acu sin.

Ní mór iad seo a bheith san áireamh i ndáil leis na sé cinn 
d’ábhair thuasluaite:

n Pas sa Bhéarla.
AGUS

n Pas sa Mhatamaitic agus pas i dteanga seachas Béarla
NÓ
n Pas sa Laidin agus pas in ábhar nach teanga.

Nótaí:
1 Ciallaíonn pas grád C nó níos fearr ná sin ar pháipéir GCSE 

nó Advanced Subsidiary GCE (AS).
2 Is féidir leis an mac léinn gráid a gnóthaíodh blianta éagsúla 

i scrúduithe Ardleibhéal GCE (Leibhéal A) 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.

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.
l Níl glacadh le Corpoideachas, Staidéar Ginearálta  

ná Staidéar na Meán Cumarsáide.
n Ba cheart don iarratasóir a bhfuil comhairle de dhíth air 

cibé an bhfuil nó nach bhfuil ábhar faoi leith inghlactha 
caidreamh a dhéanamh leis an Oifig Iontrála.

4 Ábhair Leibhéal A nach gceadaítear a n-áireamh le chéile 
chun críche máithreánaigh ná chun críche scórála:

n Ní féidir Ealaín a áireamh le Stair na hEalaíne.
n Ní féidir Bitheolaíocht a áireamh le Luibheolaíocht ná le  

Zó-eolaíocht.
n Ní féidir litríocht an Bhéarla a áireamh le teanga an Bhéarla.
n Ní féidir eolaíocht an chomhshaoil a áireamh le Bitheolaíocht 

ná Tíreolaíocht.
n Ní féidir Eolaíocht a áireamh le Ceimic, Fisic ná 

Bitheolaíocht.
n Ní féidir níos mó na clár amháin speisialaithe ceadaithe  

in ealaíon a áireamh.
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 2013

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

n Pointí bónais maidir le Matamaitic:
 Cuirfear 25 pointe breise chun sochair do mhic léinn a áiríonn 

Matamaitic Leibhéal-A, Breis Matamaitice nó Glanmhatamaitic 
agus a ghnóthaíonn grád E nó níos fearr ná sin.

Déantar scór iarrthóra a ríomh bunaithe ar cheann amháin  
díobh seo a leanas:
1 an 4 ábhar GCE Advanced level (A2) is fearr ó aon bhliain 

acadúil amháin
 NÓ
2 an 3 ábhar GCE Advanced level (A2) is fearr ó aon bhliain 

acadúil amháin móide grád aon ábhar éagsúil amháin ar 
leibhéal Advanced Subsidiary (AS), ón mbliain acadúil 
chéanna nó ón mbliain acadúil roimhe sin.

Ní féidir leis an mac léinn gráid a ghnóthaítear i mblianta 
éagsúla de scrúduithe GCE Advanced level (A2) a áireamh 
le chéile chun críche scórála. Áirítear ina dhiaidh sin féin 
scrúduithe a dhéantar i mí Eanáir agus scrúduithe i mí Meithimh 
in aon bhliain ar bith mar scrúduithe aon bhliain acadúil amháin.

Tá na híosleibhéil (pointí) iontrála don bhliain 2012 ar fáil ar 
www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/
entrypoints

Nótaí:
^ Déanfar iarrthóirí a áiríonn scrúduithe Leibhéal A ón tráth 

roimh 2010 a scóráil bunaithe ar an scéim thuas ach amháin 
i gcás grád A roimh 2010 a mbronnfar 145 pointe ina leith.

n Cambridge Pre-U: Glacfar le Príomhábhair mar mhalairt 
ar thorthaí Leibhéal A chun coinníollacha gnáthiontrála a 
shásamh. Tá an scéim scórála maidir le torthaí príomhábhar 
ar fáil ar www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/
requirements/matriculation/gcse

Coinníollacha eile
n Coinníoll aoise: Ní mór dáta breithe is luaithe ná an 15 

Eanáir 1997 ag iarrthóir a iarrann iontráil sa bhliain 2013.
n Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána: Bíonn 

grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána de dhíth maidir le 
roinnt cúrsaí, féach www.tcd.ie/admissions/undergraduate 
nó réamheolaire 2013 maidir le sonraí breise.

n Coinníoll maidir le Béarla: Sa chás nach Béarla an chéad 
teanga agat, éileofar ort fianaise ar líofacht sa Bhéarla a 
chur ar fáil, féach www.tcd.ie/admissions/undergraduate nó 
réamheolaire 2013 maidir le sonraí breise.

n Inniúlacht cleachtais (i ndáil le cúrsaí gairme) & Réamhchúram 
maidir le galair thógálacha (i ndáil le roinnt cúrsaí Eolaíochtaí 
Sláinte): féach www.tcd.ie/admissions/undergraduate nó 
réamheolaire 2013 maidir le sonraí breise.
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Is céim dhá ábhar onóracha an mhodhnóireacht dhá ábhar (TSM). Roghnaíonn an mac léinn dhá ábhar ón liosta thíos (féach an chéad 
leathanach eile ina dhiaidh seo maidir le hábhair a cheadaítear le chéile) agus saothraítear an dá ábhar go leibhéal céime onóracha. Is 
iondúil go ndéantar staidéar ar an dá ábhar ar feadh trí bliana agus is ar aon ábhar amháin a dhéantar staidéar sa cheathrú bliain, bliain 
na céime (féach leathanach 36 sa réamheolaire). Bronntar céim onóracha sa dá ábhar. Tá na híosleibhéil pointí iontrála do gach péire 
TSM ar fáil ar: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints

Nóta: Ní cheadaítear do mhic léinn tosú ar dhá theanga as an nua. Éilítear ar an mac léinn ar mian leis péire as Gréigis, Iodáilis, Laidin, 
Rúisis, Spáinnis a chur le chéile faoi scáth TSM ar a laghad ceann amháin de na teangacha sin a roghnaítear a bheith le háireamh ar 
ghrád C3 nó níos fearr ná sin ar pháipéar ardleibhéil Ardteistiméireachta nó a chomhionann.

Ainm an Ábhair Ábhair Shonracha atá de dhíth (is do ghráid  
ar pháipéir na hArdteistiméireachta ardleibhéil 
nó an Ard-Teastais Ghinearálta Oideachais 
(A-leibhéal) a thagraítear)

Ionaid atá 
ar fáil sa 
bhliain 
2012

Íos-
réimse 
Pointí 
2011**

Leath- 
anach sa 
Réamh-
eolaire

AH Luathstair agus seandálaíocht ní thagann i gceist 23 390*-535* 77

CC An tSibhialtacht Chlasaiceach ní thagann i gceist 29 390*-535* 45

DR Léann na Drámaíochta féach nóta 12 24 445-540 52

EI Luath-Ghaeilge C3 sa Ghaeilge 10 465-505* 80

EC Eacnamaíocht féach nóta 1 43 435*-565 59

EN Litríocht an Bhéarla C3 sa Bhéarla 85 520*-560* 62

FS Léann na Scannánaíochta ní thagann i gceist 30 445*-540 67

FR Fraincis C1 sa Fhraincis 84 400*-560* 68

GG Tíreolaíocht‡ ní thagann i gceist 45 415-565 69

GE Gearmáinis C1 sa Ghearmáinis 32 415-535* 70

GK Gréigis C3 sa Ghréigis nó C3 i dteanga seachas an Béarla 8 445-535* 46

HS Stair ní thagann i gceist 40 485*-540 72

AR Stair na healaíne agus na 
hailtireachta

ní thagann i gceist 40 390*-540 79

IT Iodáilis C3 in Iodáilis nó C3 i dteanga seachas an Béarla 30 390*-565 85

JS Sibhialtachtaí na nIúdach agus  
na nIoslamach

ní thagann i gceist 10 425-565 86

LT Laidin C3 i Laidin nó C3 i dteanga seachas an Béarla 10 420-535* 48

MT Matamaitic B3 sa mhatamaitic 25 515*-565 164

MI Nua-Ghaeilge C3 sa Ghaeilge 30 390*-540 80

MU Ceol féach nóta 5 10 540-565 95

PH Fealsúnacht ní thagann i gceist 43 430*-565 98

PS Síceolaíocht ní thagann i gceist 17 560*-565 104

RU Rúisis C3 i dteanga seachas an Béarla 36 405-535* 109

SC Socheolaíocht ní thagann i gceist 59 390*-565 112

SP Spáinnis C3 i dteanga seachas an Béarla 41 425*-535* 115

BT Reiligiúin an domhain agus diagacht ní thagann i gceist 24 390*-565 107

‡ Is féidir Tíreolaíocht a dhéanamh freisin mar chuid de chúrsa modhnóireachta san eolaíocht – TR071. Féach leathanach 140  
sa réamheolaire maidir le coinníollacha i ndáil le cúrsaí sonracha san Eolaíocht.
* Ní thairgtear ionad do gach iarratasóir ar an leibhéal seo.
** Braitheann an t-íosleibhéal pointí atá de dhíth ar an dá ábhar a roghnaítear. Tá greille ina leagtar amach an t-íosleibhéal pointí a bhí 
de dhíth do gach péire ábhar sa bhliain 2012 ar fáil ar www.tcd.ie/Admissions/undergraduate/requirements/entrypoints Tugtar faoi 
deara go bhféadfadh íosleibhéil iontrála éagsúla a bheith i gceist maidir le péirí áirithe TSM i gcás iarrthóirí Leibhéal A.

Riachtanais do Chúrsaí 2013: Modhnóireacht Dhá Ábhar (TSM/TR001) – 
Leibhéal 8 (Céimeanna Onóracha)
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NÁ CUIRTEAR TR001 isteach ar an bhfoirm iarratais.

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.

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 –

Féach an leathanach roimhe seo maidir le liosta de na giorrúcháin i ndáil leis na cúrsaí thuasluaite.

Modhnóireacht Dhá Ábhar (TSM/TR001):  
Péirí ceadaithe agus cóid cúrsaí LOI
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Cód an 
Chúrsa

Ainm Ábhair Shonracha atá de dhíth 
(is do ghráid ar pháipéir na 
hArdteistiméireachta ardleibhéil nó an 
Ard-Teastais Ghinearálta Oideachais 
(A-leibhéal) a thagraítear)

Ionaid atá 
ar fáil sa 
bhliain 
2012

Íos-
réimse 
Pointí 
2011**

Leath-
anach sa 
Réamh-
eolaire

TR002 Ceol féach nóta 5 20 420 95

TR003 Stair ní thagann i gceist 38 445* 72

TR004 Dlí ní thagann i gceist 90 505* 87

TR005 Fealsúnacht ní thagann i gceist 20 430 98

TR006 Síceolaíocht ní thagann i gceist 31 545* 104

TR007 Staidéar cliniciúil urlabhra agus teanga féach nóta 4 34 520* 49

TR008 Reiligiúin an domhain agus diagacht ní thagann i gceist 29 345 107

TR009 Oideachas ceoil féach nóta 5 10 450 97

TR012 Stair agus eolaíocht na polaitíochta ní thagann i gceist 24 505* 75

TR015 Fealsúnacht, eolaíocht na polaitíochta, 
eacnamaíocht agus socheolaíocht

féach nóta 1 34 525* 99

TR016 Léann na mbodhar Féach nóta 20 20 385 52

TR017 Dlí agus gnó féach nóta 1 25 555* 92

TR018 Dlí agus Fraincis C1 sa Fhraincis 15 550* 90

TR019 Dlí agus Gearmáinis C1 sa Ghearmáinis 15 495 90

TR020 Dlí agus eolaíocht na polaitíochta ní thagann i gceist 20 560 94

TR021 Na Clasaicí C3 sa Ghréigis nó sa Laidin 15 405 43

TR022 An Luath-Ghaeilge agus an Nua-
Ghaeilge

C3 sa Ghaeilge 15 350 80

TR023 Léann an Bhéarla C3 sa Bhéarla 40 495* 62

TR024 Léann na hEorpa féach nóta 8 45 530 64

TR025 Léann na Drámaíochta agus na 
hAmharclannaíochta

féach nóta 12 16 455 55

TR027 Léann na hÉireann Féach nóta 21 20 375 82

TR028 Stair agus cultúr na luathaoise agus na 
meánaoise

ní thagann i gceist 15 415 74

TR029 Eolaíocht na polaitíochta agus 
tíreolaíocht

ní thagann i gceist 20 475 102

TR030 Léann diagachta Caitlicí ní thagann i gceist 15 n/a 106

TR031 Matamaitic B3 sa mhatamaitic 30 485 164

TR032 Innealtóireacht chomhtháite C3 sa Mhatamaitic 165 400 125

TR033‡ Eolaíocht na Ríomhaireachta C3 sa Mhatamaitic 80 385 117

TR034 Eolaíocht na bainistíochta agus staidéar 
ar chórais faisnéise

C3 sa Mhatamaitic 27 385 124

TR035‡ Fisic theoiriciúil B3 sa mhatamaitic agus B3 san fhisic 40 490* 168

TR038‡ Innealtóireacht chomhtháite le 
bainistíocht

C3 sa Mhatamaitic 18 380 137

TR039 Eolaíocht ríomhaireachta agus teanga féach nóta 22 15 féach 
leath. 120

120

TR051 Leigheas féach nótaí 3A agus 3B 123 739* 179

TR052 Eolaíocht na fiaclóireachta féach nóta 3A 32 570* 174

TR053 Fisiteiripe féach nótaí 1 agus 6 40 535 195

TR054 Teiripe shaothair féach nóta 7 40 500* 191

TR055 Teiripe radaíochta féach nóta 14 30 515* 196

Riachtanais cúrsaí 2013:  
Leibhéal 8 (Céimeanna Onóracha)
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Cód an 
Chúrsa

Ainm Ábhair Shonracha atá de dhíth 
(is do ghráid ar pháipéir na 
hArdteistiméireachta ardleibhéil nó an 
Ard-Teastais Ghinearálta Oideachais 
(A-leibhéal) a thagraítear)

Ionaid atá 
ar fáil sa 
bhliain 
2012

Íos-
réimse 
Pointí 
2011**

Leath-
anach sa 
Réamh-
eolaire

TR056 Sláinte agus galair an duine féach nóta 18 35 520* 177

TR071‡ Eolaíocht féach nótaí 1 agus 2 340 470* 140

TR072 Cógaseolaíocht féach nótaí 1 agus 9 75 545 193

TR073‡ Géineolaíocht an Duine féach nótaí 1 agus 10 15 535* 162

TR074‡ Ceimic le samhaltú móilíneach féach nóta 11 5 430 160

TR075‡ Ceimic mhíochaine féach nótaí 1 agus 2 28 500 165

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

féach nóta 13 15 475 167

TR077 Domhaneolaíochtaí féach nótaí 1 agus 2 14 460* 161

TR081 Staidéar gnó, eacnamaíochta agus 
sóisialta

féach nóta 1 236 480 37

TR082 Eolaíocht ríomhaireachta agus gnó féach nóta 19 30 420 118

TR083 Socheolaíocht agus beartas sóisialta ní thagann i gceist 28 435 113

TR084 Staidéar sóisialta (Obair shóisialta) ní thagann i gceist 45 465 110

TR085 Staidéar Gnó agus Fraincis C1 sa Fhraincis agus féach nóta 1 15 510* 41

TR086 Staidéar Gnó agus Gearmáinis C1 sa Ghearmáinis agus féach nóta 1 15 450 41

TR087 Staidéar Gnó agus Rúisis C3 i dteanga seachas an Béarla agus 
féach nóta 1

7 410* 41

TR089 Staidéar Gnó agus Polainnis C3 i dteanga seachas an Béarla agus 
féach nóta 1

5 390 41

TR090 Staidéar Gnó agus Spáinnis C1 sa Spáinnis agus féach nóta 1 10 475 41

TR091 Altranas ginearálta Féach nóta 15 92 415* 186

TR092 Altranas ginearálta (iarratasóirí 
lánfhásta)

Féach nóta 17 14 220* 186

TR093 Altranas ginearálta – Scoil Altranais 
Ospidéal Adelaide

Féach nótaí 15 agus 16 29 395* 186

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

Féach nótaí 16 agus 17 4 226 186

TR095 Altranas síciatrach Féach nóta 15 20 375 186

TR096 Altranas síciatrach (iarratasóirí 
lánfhásta)

Féach nóta 17 25 203 186

TR097 Altranas míchumas intleachta Féach nóta 15 17 375* 186

TR098 Altranas míchumas intleachta 
(iarratasóirí lánfhásta)

Féach nóta 17 13 188 186

TR911 Altranas leanaí agus altranas ginearálta 
comhtháite

Féach nóta 15 15 480* 186

TR912 Altranas leanaí agus altranas ginearálta 
comhtháite (iarratasóirí lánfhásta)

Féach nóta 17 5 232 186

TR913 Cnáimhseachas Féach nóta 15 25 445* 183

TR914 Cnáimhseachas (iarratasóirí lánfhásta) Féach nóta 17 15 225 183

Cuireann Rialtas na hÉireann maoiniú ar fáil do na cúrsaí 
faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013.
‡ Cuireann Rialtas na hÉireann maoiniú ar fáil do na cúrsaí 
seo faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 agus tugtar 
cúnamh ina leith faoin gClár Oibriúcháin don Infheistíocht sa  
Chaipiteal Daonna 2007-2012 ag Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE).
* 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 Tá riachtanas le grád C ar pháipéar gnáthleibhéil nó grád D 

ar pháipéar ardleibhéil i Matamaitic na hArdteistiméireachta 
nó le grád B ar leibhéal GCSE.

2 Dhá ghrád C ar pháipéar ardleibhéil sna hábhair seo a 
leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, matamaitic, 
geolaíocht, tíreolaíocht, matamaitic fheidhmeach, eolaíocht 
talmhaíochta. Ní féidir fisic/ceimic a áireamh in éineacht le 
fisic ná ceimic. Ní féidir eolaíocht talmhaíochta a áireamh in 
éineacht le bitheolaíocht. Ní féidir matamaitic fheidhmeach a 
áireamh in éineacht le matamaitic.

3A Grád B ar pháipéar ardleibhéil agus grád C ar pháipéar 
ardleibhéil i dhá ábhar acu seo a leanas: fisic, ceimic, 
bitheolaíocht, fisic/ceimic, eolaíocht talmhaíochta. Ní 
féidir fisic/ceimic a áireamh in éineacht le fisic ná ceimic. 
Ní féidir eolaíocht talmhaíochta a áireamh in éineacht 
le bitheolaíocht. Sa chás nach bhfuil cáilíocht agat 
san fhisic, ní mór grád C ar pháipéar gnáthleibhéil na 
hArdteistiméireachta, grád D ar pháipéar ardleibhéil na 
hArdteistiméireachta nó grád B ar leibhéal GCSE sa 
mhatamaitic.

3B Tá srianta iontrála ag baint leis an gcúrsa seo agus, dá 
bhrí sin, ní mór iarratais a chur isteach chuig an LOI 
faoin 1 Feabhra bliain na hiontrála beartaithe. Ní mór 
don iarratasóir íosleibhéal 480 pointe a ghnóthú agus na 
coinníollacha don mháithreánú agus coinníollacha sonracha 
an chúrsa a shásamh in aon bhliain amháin de scrúdú na 
hArdteistiméireachta. Anuas air sin, beidh dlite ar gach 
iarratasóir an tástáil iontrála (HPAT-Ireland), a bheidh ar siúl 
an 2 Márta 2013, a dhéanamh. Ní mór do na hiarratasóirí 
clárú don tástáil sin ar www.hpat-ireland.acer.edu.au faoin 
20 Eanáir 2013. Bíonn torthaí na tástála inghlactha ar feadh 
dhá bhliain. Tá sonraí breise faoi na critéir roghnúcháin ar 
fáil ar www.tcd.ie/courses nó ón Oifig Iontrála: +353 1 896 
4444. Ba chóir d’iarratasóirí a thabhairt faoi deara nach mór 
iarratais maidir le Leigheas a dhéanamh ar an idirlíon ar 
www.cao.ie

 * Ní mór d’iarratasóirí Leibhéal A na coinníollacha don 
mháithreánú agus coinníollacha sonracha an chúrsa a 
shásamh taobh istigh de thrí bliana as a chéile A,  
e.g. GCSE (2011), AS (2012), Leibhéal A (2013).

4 Tá riachtanas de ghrád D ar pháipéar gnáthleibhéil nó ar 
pháipéar ardleibhéil i Matamaitic na hArdteistiméireachta 
nó de ghrád C ar leibhéal GCSE. Grád C ar pháipéar 
ardleibhéil i gceann amháin acu seo a leanas: Béarla, 
Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Iodáilis, Rúisis, Spáinnis 
agus grád C ar pháipéar ardleibhéil i gceann amháin acu 
seo a leanas: matamaitic, matamaitic fheidhmeach, fisic, 
ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, eolaíocht talmhaíochta. 
Más Advanced GCE (Leibhéal A) atá á n-áireamh agat, tá 
riachtanas le grád C ar Leibhéal A in ábhar amháin acu seo 
a leanas: Béarla, Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Iodáilis, 
Rúisis, Spáinnis; agus le grád B ar leibhéal GCSE in ábhar 
amháin acu seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, 
matamaitic; nó le grád C ar Leibhéal A i gceann amháin 
de na hábhair seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, 
matamaitic agus le grád B ar leibhéal GCSE i gceann 
amháin de na hábhair seo a leanas: Béarla, Fraincis, 
Gaeilge, Gearmáinis, Iodáilis, Rúisis, Spáinnis.

5 Tá srianta iontrála ag baint leis an gcúrsa seo agus, dá 
bhrí sin, ní mór iarratais a chur isteach chuig an LOI faoin 1 
Feabhra bliain na hiontrála beartaithe. Déanfar tú a ghairm 
chuig tástáil iontrála ar an 23 Márta (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 Grád C ar pháipéar ardleibhéil i dhá ábhar de na hábhair seo 
a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, matamaitic, 
eolaíocht talmhaíochta. Ní féidir fisic/ceimic a áireamh in 
éineacht le fisic ná ceimic. Ní féidir eolaíocht talmhaíochta a 
áireamh in éineacht le bitheolaíocht.

7 Grád C ar pháipéar ardleibhéil i gceann amháin de na 
hábhair seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, 
eolaíocht talmhaíochta.

8 Déanfaidh mic léinn a thagann isteach ar an gclár 
seo staidéar ar dhá theanga as Fraincis, Gearmáinis, 
Iodáilis, Polainnis, Rúisis agus Spáinnis. Cuirtear Iodáilis, 
Polainnis, Rúisis agus Spáinnis ar fáil ó leibhéal an 
tosaitheora. Ní cheadaítear d’aon mhac léinn staidéar a 
dhéanamh ar níos mó ná aon teanga amháin ó leibhéal an 
tosaitheora. Is iondúil go mbíonn, faoi réir ag na rialacháin 
thuas, ar a laghad grád C ar pháipéar ardleibhéil san 
Ardteistiméireachta, nó a chomhionann, i dhá theanga as 
Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis, Rúisis, Spáinnis 
(C1 i ndáil le Fraincis agus Gearmáinis, agus C2 i ndáil le 
Spáinnis sa chás nach tosaitheoir) ag mic léinn a ghlactar 
isteach ar an gcúrsa seo. Is féidir mic léinn nach bhfuil 
acu ach aon teanga amháin (seachas Béarla nó Gaeilge) 
a ligean isteach chomh maith, faoi réir ag na rialacháin 
thuas, má ghnóthaíonn siad grád B ar pháipéar ardleibhéil i 
dteanga san Ardteistiméireacht, nó a chomhionann.

9 Grád C ar pháipéar ardleibhéil sa cheimic agus Grád C 
ar pháipéar ardleibhéil i gceann amháin de na hábhair 
seo a leanas: fisic, bitheolaíocht, matamaitic, geolaíocht, 
matamaitic fheidhmeach agus eolaíocht talmhaíochta.

10 Grád C ar pháipéar ardleibhéil i dhá ábhar de na hábhair seo 
a leanas: bitheolaíocht, ceimic, fisic, fisic/ceimic, matamaitic 
agus matamaitic fheidhmeach. Ní féidir fisic/ceimic a 
áireamh in éineacht le fisic ná ceimic. Ní féidir matamaitic 
fheidhmeach a áireamh in éineacht le matamaitic.

11 Grád C ar pháipéir ardleibhéil na matamaitice agus Grád C 
ar pháipéar ardleibhéil i gceann 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 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 Grád C ar pháipéar ardleibhéil i dhá ábhar de na hábhair 
seo a leanas: fisic, ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic, 
matamaitic fheidhmeach, matamaitic. Ní mór d’iarratasóirí 
ardteistiméireachta grád A2 sa mhatamaitic gnáthleibhéil 
nó grád C3 sa mhatamaitic ardleibhéil a bheith le háireamh 
acu, agus ní mór d’iarratasóirí Leibhéal A Grád A ar leibhéal 
GCSE nó Grád C ar Leibhéal A a bheith le háireamh acu. 
Ní féidir fisic/ceimic a áireamh in éineacht le fisic ná ceimic. 
Ní féidir matamaitic fheidhmeach a áireamh in éineacht le 
matamaitic.
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14 Grád C in ábhar amháin de na hábhair seo a leanas: fisic, 
ceimic, bitheolaíocht, fisic/ceimic.

15 Grád D sa pháipéar gnáthleibhéil nó ardleibhéil sa 
mhatamaitic agus grád D in ábhar amháin de na cinn seo a 
leanas: bitheolaíocht, fisic, ceimic, fisic/ceimic nó eolaíocht 
talmhaíochta.

 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 iad a 
mheas 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.

16 Tá srianta iontrála ag baint leis an gcúrsa seo agus, dá 
bhrí sin, ní mór iarratais a chur isteach chuig an LOI 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 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 sa bhitheolaíocht ardleibhéil agus grád C ardleibhéil 
i gceann amháin de na hábhair seo a leanas: fisic, ceimic nó 
fisic/ceimic.

19 Grád C3 ardleibhéil nó grád A2 gnáthleibhéil sa mhatamaitic.

20 Grád C ardleibhéil sa Bhéarla agus grád D gnáthleibhéil nó 
ardleibhéil i dteanga seachas Béarla.

21 Ní mór d’iarratasóirí ar mian leo Sraith B a roghnú (féach 
leathanach 82 sa réamheolaire) ar a laghad grád HC3 i 
nGaeilge na hArdteistiméireachta nó grád C sa Ghaeilge ar 
Leibhéal A a ghnóthú. Níl aon choinníollacha sonracha i ndáil 
leis an gcúrsa i gcás Sraith A.

22 Grád C3 A sa Mhatamaitic ardleibhéil. Chomh maith leis 
sin, grád C1 sa Fhraincis ardleibhéil nó sa Ghearmáinis 
ardleibhéil má tá Fraincis nó Gearmáinis á roghnú, nó grád 
B3 ardleibhéil sa Ghaeilge má tá an Ghaeilge á roghnú.

Cód an 
Chúrsa

Ainm Ábhair faoi leith atá de dhíth Líon na 
nIonad 
2012

Íos-
leibhéal 
pointí 
2011

Leath. sa 
Réamh-
eolaire

TR801 Altranas fiaclóireachta (dioplóma) Féach nótaí A agus C 25 330 172

TR802 Sláinteachas fiaclóireachta (dioplóma) Féach nótaí B agus C + Iontráil shrianta 8 420 171

TR803 Teicneolaíocht fiaclóireachta 
(gnáthchéím)

Féach nótaí A agus C + Iontráil shrianta 6 400 176

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 faoin 1 Feabhra bliain na hiontrála 
beartaithe.

Riachtanais cúrsaí 2013: Cúrsaí gnáthchéime agus dioplóma
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1 Nollaig 2012 Lá Oscailte Choláiste na Tríonóide

20 Eanáir 2013 An dáta deiridh clárúcháin don tástáil HPAT-Ireland maidir le hiontráil ar chúrsa Leighis.

20 Eanáir 2013 An dáta deiridh don táille iarratais íslithe maidir le hiarratas LOI ar an idirlíon.

23 Eanáir 2013 Clinic iarratais DARE – do mhic léinn faoi mhíchumas. Féach leathanach 20 sa réamheolaire.

1 Feabhra 2013 n Gnáthdháta deiridh iarratais don LOI.
n Ní foláir iarratais ar chúrsaí lena mbaineann iontráil shrianta agus iarratais ó mhic léinn 

lánfhásta a dhéanamh leis an LOI 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 Ba cheart iarratais ó mhic léinn ón taobh amuigh den AE ar mian leo céim iomlán a 

shaothrú a chur faoi bhráid na hOifige Iontrála, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 2, 
Éire.

2 Márta 2013 Dáta na tástála HPAT-Ireland maidir le hiontráil ar an gcúrsa Leighis.

1 Márta 2013 n An dáta deiridh maidir le hiarratais dul faoi scrúdú máithreánach na hOllscoile.
n Ba chóir iarratais ó mhic léinn de chuid an AE agus ón taobh amuigh den AE ar mian leo 

staidéar a dhéanamh mar mhic léinn cuairte ar feadh tréimhse nach faide ná aon bhliain 
acadúil amháin a chur isteach ar an idirlíon.

23 Márta 2013 An dáta sealadach maidir le scrúdú iontrála don Cheol agus d’oideachas an Cheoil.

1 Bealtaine 2013 n An dáta deiridh maidir le hiarratas mall leis an LOI.
n Ní ghlacfar le hiarratas mall ar chúrsa lena mbaineann iontráil shrianta.
n Ní ghlacfar le hiarratas mall ó mhac léinn lánfhásta.

31 Bealtaine 2013 An dáta deiridh maidir le hiarratais ar Thaispeántas Iontrála Reid.

1 Iúil 2013 An dáta deiridh maidir le foirm Athrú Intinne a chur isteach chuig an LOI.

Féach www.tcd.ie/calendar/term-dates maidir le Dátaí Téarmaí 2013-2014

Dátaí tábhachtacha don lucht iarratais



Úsáid an cód QR thíos, nó gabh chuig www.tcd.ie/admissions/undergraduate  
agus oscail an leagan .pdf den réamheolaire.

LÉIGH RÉAMHEOLAIRE 2013

AR DHEIS TÁIBLÉIDE

http://www.tcd.ie/admissions/undergraduate
http://www.tcd.ie/admissions/undergraduate


LÁ OSCAILTE 2012

Beidh clár imeachtaí spleodracha lán eolais  
ar siúl, ina measc:

n Cur i láthair faoi leith faoi chúrsaí

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 1 Nollaig 2012

Beidh sonraí iomlána ar fáil ar www.tcd.ie/Admissions/undergraduate i mí na Samhna.

TÁ MUID AG TNÚTH LE BUALADH LEAT AR AN LÁ OSCAILTE!

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 AN IDIRLÍON
Cúrsaí: www.tcd.ie/courses

Iontráil: www.tcd.ie/Admissions/undergraduate

Pointí LOI:  
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 
http://twitter.com/#!/tcddublin

http://www.tcd.ie/Admissions/undergraduate in November
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/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
http://twitter.com/#!/tcddublin
http://www.tcd.ie/admissions/

