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                  Tuairisc na Scrúdaitheoirí - Céim 

Mháistreachta le Taighde agus Tráchtas                   

                                

Ainm an Mhic 

Léinn: 
                      

Uimhir 

Aitheantais: 
                   

                                

Dámh:                         Roinn:                   

                                

Céim: (Cuir tic sa bhosca cuí)                     
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Teideal an 

Tráchtais: 
                           

                                                         

                                

Teideal & Ainm an Stiúrthóra:                                       

                                

Teideal & Ainm an Chomhstiúrthóra:                                     

                                

Teideal & Ainm an Scrúdaitheora 

Inmheánaigh: 
                                    

(De réir rialachán acadúil nuair is comhalta foirne OL é an t-iarrthóir, ainmneofar an dara scrúdaitheoir 

seachtrach in áit an scrúdaitheora inmheánaigh) 

                                

Teideal & Ainm an Scrúdaitheora 

Sheachtraigh: 
                                   

                                

Toradh scrúdú an viva voce más gá: (Cuir tic sa bhosca cuí)          

     SÁSÚIL      MÍSHÁSÚIL             

                                

Teideal & Ainm Chathaoirleach an 

Viva Voce: 
                             

                                

Síniú Chathaoirleach an Viva Voce:                      Dáta:              

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Inmheánaigh: 
                       Dáta:              

                                



Síniú an Scrúdaitheora 

Sheachtraigh: 
                       Dáta:              

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Sheachtraigh: 
                       Dáta:              

                                

Ní mór do thuairisc na scrúdaitheoirí trácht a dhéanamh ar na réimsí seo a leanas: (cuir tuairisc chlóscríofa 

agus shínithe faoi iamh) 

• Caighdeán agus cáilíocht fhoriomlán an taighde sa tráchtas              

• An méid úrnua a chuir an tráchtas le heolas agus le léann         

• Stíl scríofa agus cur i láthair iomlán an tráchtais              

• Cumas an mhic léinn an taighde a chosaint sa scrúdú béil (nuair a iarrtar ar iarrthóirí máistreachta trí 

thaighde scrúdú an viva voce a dhéanamh)  

• Cineál na leasuithe agus/nó na gceartúchán a theastaíonn             

• 
Conclúid agus moladh faoin gcáilíocht a 

bhronnfar  
                  

I gcás ina gcuirtear tuairisc na scrúdaitheoirí isteach i dteanga nach Gaeilge ná Béarla í, ba cheart go mbeadh 

alt achomair i mBéarla sa tuairisc a thugann conclúid agus moladh faoin gcáilíocht a bhronnfar  ar an iomlán. 

Moladh:                           

I gcás céim mháistreachta, ní mór do na scrúdaitheoirí ceann de na moltaí seo a leanas a dhéanamh ar 

fhoirm tuairisce na scrúdaitheoirí: 

                             
Cuir 

tic 

a. Go mbronnfaí céim Mháistreachta sa _____________ ar an iarrthóir 

b. 

Go mbronnfaí céim Mháistreachta sa _____________ ar an iarrthóir, 

faoi réir ceartúcháin ar aon mhionearráidí laistigh de thréimhse thrí mhí, 

a gcaithfidh an scrúdaitheoir inmheánach a athbhreithniú  

c. 

Go mbronnfaí céim Mháistreachta sa _____________ ar an iarrthóir, faoi réir 

aon leasú molta a chur i gcrích laistigh de thréimhse shé mhí, a gcaithfidh an 

scrúdaitheoir inmheánach agus/nó seachtrach* a athbhreithniú   

d. 
Nach mbronnfaí aon chéim agus go leanfadh an t-iarrthóir ar aghaidh ar an 

gclár máistreachta 

e. Nach mbronnfaí aon chéim 

*Maidir le moladh c na scrúdaitheoirí, ní mór don scrúdaitheoir seachtrach a léiriú an mian/nach mian 

 (scrios mar is cuí) leis/léi go ndéanfar an tráchtas a athbhreithniú nuair a bheidh na leasuithe molta curtha 

i gcrích.  

De réir rialacháin acadúla: Sa chás go bhfuil an bheirt scrúdaitheoirí ar aon intinn faoi ábhar na tuairisce, 

comhlíonfaidh tuairisc amháin atá sínithe ag an mbeirt scrúdaitheoirí an riachtanas seo. Mura bhfuil na 

scrúdaitheoirí ar aon intinn, ní mór don chathaoirleach soiléiriú a dhéanamh agus, nuair is féidir, tuairimí 



éagsúla a réiteach. Murar féidir é seo a dhéanamh, ba cheart do na scrúdaitheoirí tuairiscí aonair a chur 

chuig Scoil na nIarchéimithe. 

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Sheachtraigh: 
                         Dáta:              

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Sheachtraigh: 
                         Dáta:              

                                

Dearbhaím, an scrúdaitheoir inmheánach a bhfuil m'ainm leis seo thíos, go bhfuil an tráchtas agus tuairisc an 

scrúdaitheora sheachtraigh léite agam, agus go bhfuilim ar aon intinn leis an measúnú ar an tráchtas. 

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Inmheánaigh: 
                         Dáta:              

                                

Dearbhaím/Dearbhaímid, an scrúdaitheoir inmheánach agus/nó an scrúdaitheoir seachtrach a bhfuil  

m'ainm/ár n-ainmneacha leis seo thíos, go bhfuil na mionearráidí agus/nó na leasuithe molta, nuair a éilítear 

iad, ceartaithe nó curtha i gcrích faoi seach, ag an iarrthóir agus gur leagadh na cóipeanna deiridh den tráchtas 

le ceangal crua isteach chuig Scoil na nIarchéimithe. (Déanfaidh dearbhú trí rphost cúis chomh maith.) 

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Inmheánaigh: 
                         Dáta:              

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Sheachtraigh: 
                         Dáta:              

                                

Síniú an Scrúdaitheora 

Sheachtraigh: 
                         Dáta:              

                                

Seol an fhoirm chomhlánaithe seo mar aon le tuairisc na scrúdaitheoirí chuig Scoil na nIarchéimithe, Áras na 

Fondúireachta, Ollscoil Luimnigh, Luimneach, Éire. 

                                

 

 

 


