
Teistiméireacht Acadúil do Iarratasóir ar Céimí / Iarchéimí é/í 
Uimhir Iarratais PAC (cuirfidh an t-iarrthóir í seo ar fáil:)

Iarrtoir ar mholtóirí an fhoirm chomhlánaithe, chomh maith le haon cháipéisí breise a bheas á
gcur ar fáil acu, a chur i gclúdach séalaithe, agus sínithe ag an moltóir ar an séala.*

1. Ainm an Iarratasóra:

2. An clár a ndearna sé/sí iarratas air: 

3. Teideal na bunchéime:

4. Teagmháil leis an iarratasóir:

(a) Cén aithne atá agat ar an iarratasóir agus cad é an t-achar ama a bhfuil aithne agat air/uirthi? 

(b) Méid teagmháil ranga/seimineáir a bhí agat leis an iarratasóir: 

5. Cáil Acadúil (i gcás go bhfuil teistiméireacht acadúil á ceir ar fáil agat, sonraigh):

(a) Toradh foriomlán na céime/Leibhéal Onóracha/GPA: 

(b) Rangú sa rang—i do rang (cuir ai gcatagóir amháin): 

5% is fearr 10% is fearr 15% is fearr

20% is fearr 25% is fearr 30% is fearr

45% is fearr 50% is fearr 55% is fearr

(c) Cé na gráid nó na marcanna a thug tú don iarratasóir?   

(d) Má ghlactar leis gurb ionann 1 agus ‘sármhaith’ agus 5 agus ‘measartha’, tabhair do mheastóireacht ar an iarratasóir i dtéarmaí:

Grád nó a chomhionann Líon na gcúrsaí
i marcanna
(tabhair an marc)

A+

A

A–

B+

B

B–

C

Eile

1 2 3 4 5

Cumas acadúil:

Cumas acadúil:
Cumas mórthionscadal 
neamhspleách i réimse 
staidéir a thabhairt chun críche
(m.sh., mórthráchtas taighde,
nó tionscadal dá chomhionann):
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6. Aon tuairim eile a d’fhéadfadh bheith úsáideach (ceangail bileog eile leis seo más gá):

7.  Cáil ghairmiúil (i gcás go bhfuil teistiméireacht ghairmiúil á cur ar fáil agat, deán cur síos gairid agus ceangail ráiteas
clóscríofa leis seo): 

8. Ainm an mholtóra:                     Teideal: 

Post acadúil reatha (cuir coláiste, céimíocht agus freagrachtaí cláir in iúl): 

Stádas (sealadach / buan / tionachta): 

Seoladh ríomhphoist:

Síniú: Dáta: 

*Ba chóir foirmeacha comhlánaithe na moltóirí a sheoladh go díreach chuig: Ionad na nIarratas Iarchéime (PAC),

1 Cearnóg Theach na Cúirte,

Gaillimh, Éire.

Cinntigh, le do thoil, go bhfuil uimhir iarratais PAC curtha ar fáil ag an iarrthóir, agus go bhfuil sí le feiceáil chun tosaigh ar an
bhfoirm seo.


