1. Cineál Iarratais

(cuir √ sa bhosca cuí thíos, le do thoil)

Fochéimí (sonraigh an bhliain)

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Iarchéimí (Ard-Dioplóma, Dioplóma Iarchéime, Céim Mháistir)

Tacaíocht TF

ACCS

Eile

Má bhí tú cláraithe riamh do chúrsa san LYIT luaigh d’uimhir aitheantais mac léinn agus an
bhliain dheireanach a d’fhreastail tú ar LYIT:
Uimhir Aitheantais

Bliain

2. Sonraí Pearsanta

(comhlánaigh i mbloclitreacha, le do thoil)

nb Má tá tú i do mhac léinn san LYIT i láthair na huaire agus ag déanamh iarratais ar chúrsa lánaimseartha,
ní gá duit an fhoirm seo a chomhlánú. Déan teagmháil leis an Oifig Iontrála faoi choinne sonraí.
Sloinne

Ainm(neacha)

Seoladh

Seoladh ríomhphoist

Uimhir Ghutháin

Inscne

Fear

Tír Dhúchais

Náisiúntacht

Dáta Breithe
LL/MM/BB

Uimhir 7 digit agus litir nó dhó ina dhiaidh. Ar fáil ó
d’Oifig Leasa Shóisialaigh áitiúil.

Uimhir PPS

Bean

Míchumas Sláinte nó Foghlama (féach nóta 3 i mír na dtreoirlínte)

3. Rogha Cúrsa

(Féach an liosta faoi iamh)

Ní thig le hiarrthóirí cur isteach ach amháin ar dhá chúrsa.
Uimhir
An Rogha

Cód an Chúrsa

Teideal an Chúrsa

Bliain an Chúrsa

4. Oideachas Tríú Leibhéal Roimhe Seo

(Ardoideachas)

Cuir isteach d’Uimhir Aitheantais Mac Léinn:
Uimhir Aitheantais

Coláiste ar ar
fhreastail tú

Dátaí
ó-go dtí

Cúrsa(í)
glactha

Torthaí*
(más eol)

Coláiste ar ar
fhreastail tú

Dátaí
ó-go dtí

Cúrsa(í)
glactha

Torthaí*
(más eol)

Coláiste ar ar
fhreastail tú

Dátaí
ó-go dtí

Cúrsa(í)
glactha

Torthaí*
(más eol)

*N
 B Caithfidh athscríbhinní na

dtorthaí a bheith faoi iamh.

5. Taithí Oibre Ábhartha
Ainm an Fhostóra

Uimhir Ghutháin

Seoladh an Fhostóra

Post

Cur síos gairid ar dhualgais

Dátaí na Fostaíochta ó–go dtí

6. Ráiteas Pearsanta

(Le comhlánú ag iarrthóirí Iarchéime agus Tacaíocht TF amháin)

Luaigh na fáthanna go bhfuil tú ag cur isteach ar an chúrsa seo agus tabhair aon eolas breise a
mheasann tú a chabhródh le d’iarratas – uasmhéid de 250 focal.

DEARBHÚ

(Caithfidh an t-iarrthóir é seo a shíniú agus a dhátú)

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá tugtha agam san fhoirm seo cruinn agus beacht, chomh fada agus is eol dom. Má fhaighim
cead iontrála go hInstitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, aontaím cloí leis na Rialacha agus Rialúcháin (Rialacha Acadúla agus
Ginearálta) a bheidh i bhfeidhm sa Choláiste ó am go chéile.

Síniú an Iarrthóra

Dáta

Cuir an fhoirm chomhlánaithe
ar ais chuig:
Oifig Iontrála
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Bóthar an Chalaidh
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall

