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Arna cheadú ag an Údarás Ceannais an 26 Bealtaine 2010 

 
 
 

Maidir leis an doiciméad seo agus aon aistriúchán foilsithe oifigiúl de, is ag an 
leagan Béarla a bheidh an forlámhas i gcás aon easaontacht léirithe a eiroidh. 

 



 
 
BEARTAS OLLSCOIL LUIMNIGH MAIDIR LE hOBAIR 
PHÁIRTAIMSEARTHA 
 
1. Cuspóir an Bheartais 
 
1.1 Rinneadh an beartas seo faoi shocruithe oibre páirtaimseartha d’fhostaithe 

Ollscoil Luimnigh a fhorbairt i gcomhthéacs thiomantas na hOllscoile i leith 
comhionannais deiseanna agus le hintinn cuidiú le fostaithe a gcuid oibleagáidí 
agus ábhar spéise lasmuigh den obair a chóimeá lena ndualgais chonartha agus 
lena bhfreagrachtaí conartha.  

 
1.2 Cloíonn beartas oibre páirtaimseartha na hOllscoile le prionsabail an Choimisiúin 

um Chaidreamh Oibreachais mar atá leagtha amach sa Chód Cleachtais maidir 
le Rochtain ar Obair Pháirtaimseartha lena ndéantar Alt 13 (5) den Acht um 
Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001 a chur chun feidhme.  

 
2. Réim an Bheartais 
 
2.1 Tá feidhm ag an mBeartas seo maidir le fostaithe uile Ollscoil Luimnigh.  
 
3. Sainmhínithe 
  
3.1 Is é atá i bhfostaí páirtaimseartha, fostaí ar lú a ghnáthuaireanta oibre ná 

uaireanta oibre fostaí lánaimseartha inchomórtais.   
 
3.2 Is féidir obair pháirtaimseartha sheasta agus am oibre laghdaithe sealadach a 

bheith san áireamh in obair pháirtaimseartha. 
 
3.2.1 Obair Pháirtaimseartha Sheasta 

 
Oibríonn an fostaí ar feadh líon laghdaithe uaireanta an chloig sa lá .i.  uaireanta 
pearsanta, nó ar feadh líon níos lú laethanta in aghaidh na seachtaine, nó gach 
re seachtain.   Caithfidh  Ceann Roinne/Bainisteoir  an fhostaí (ar a dtugtar  ‘an 
bainisteoir’ anseo síos sa cháipéis bheartais seo) agus an Rannán Acmhainní 
Daonna an pátrún freastail seo a cheadú.  
 

3.2.2 Am Oibre a Laghdaítear go Sealadach 
 

Is é an seal oibre laghdaithe sealadach, nuair a oibríonn an fostaí uaireanta 
laghdaithe ar chúiseanna pearsanta ar feadh tréimhse theoranta ama, mar 
shampla nuair a fhilltear ar an obair tar éis tinnis, nó le linn freagrachtaí mar 
chúramóir a bheith air nó uirthi ar feadh tréimhse ama srl. Forchoimeádann an 
fostaí an ceart chun filleadh ar obair lánaimseartha nuair a bheas sé nó sí réidh 
chun sin a dhéanamh ach sin faoi réir cheanglas oibríochtúil agus le comhaontú 



a b(h)ainisteora.  Le gur féidir breithniú a dhéanamh i dtaobh duine a bheith 
cáilithe i gcomhair am oibre a laghdaítear go sealadach, ní mór don duine sin 
leanúint de bheith ag freastal ar an obair ar feadh líon aontaithe uaireanta an 
chloig gach seachtain. 
 

4. Cáilitheacht   
 

4.1 Cuireann an beartas ar obair pháirtaimseartha solúbthacht ar fáil ó thaobh 
socruithe oibre trí rogha a thabhairt d'fhostaithe maidir le huaireanta oibre 
laghdaithe. Beidh gach fostaí buan agus gach fostaí ar conradh cáilithe chun 
iarratas a dhéanamh ar obair pháirtaimseartha má mheastar go bhfuil an obair a 
dhéanann sé/sí den chineál a fhágann gur féidir í a dhéanamh ar bhonn 
páirtaimseartha. Ní bheidh obair pháirtaimseartha ar fáil d’fhostaithe atá ar 
promhadh. 

 
4.2 Is de rogha na mbainisteoirí a dhéanfar an t-athrú ó obair lánaimseartha chuig 

obair pháirtaimseartha, áfach, agus beidh aon athrú den sórt sin faoi réir 
tréimhse trialach tosaigh a mhairfidh sé mhí. Nuair a bheidh an cinneadh á 
dhéanamh, measfaidh na bainisteoirí an t-iarratas i gcomhthéacs oibríochta na 
hOllscoile, ag cuimhneamh ag an am céanna nach dtiocfar salach ar sholáthar 
seirbhísí.  Cuirfear an cinneadh sin in iúl don fhostaí laistigh de 20 lá oibre ón am 
a fhaightear an t-iarratas.  

 
4.3 Féadfar fostaí nua a bhreithniú i gcomhair oibre páirtaimseartha, ach sin faoi réir 

ceanglas oibríochtúil. Beidh fostaí nua a earcófar i gcomhair oibre 
páirtaimseartha faoi réir thréimhse phromhaidh na hOllscoile de réir mar a bheidh 
luaite ina chonradh fostaíochta nó ina conradh fostaíochta. 

 
4.4 Beidh fostaithe páirtaimseartha cáilithe chun ardú céime, athrú poist, saoire 

shabóideach, saoire théarma, saoire thaighde agus deiseanna oiliúna agus 
forbartha a fháil.  Beidh ar fhostaithe páirtaimseartha na critéir chéanna a 
chomhlíonadh, áfach, agus a chomhlíonann fostaithe lánaimseartha. Mar 
shampla,  chun bheith cáilithe le hiarratas a dhéanamh ar shaoire shabóideach 
nó ar shaoire thaighde, ní mór d'fhostaí páirtaimseartha na critéir cháilitheachta, 
ó thaobh seirbhís cháilitheach, a chomhlíonadh go hiomlán. Cuirfear na 
teidlíochtaí sin i bhfeidhm ar bhonn pro rata.  

 
5. An Seal Oibre 
 
5.1 Déanfar uaireanta agus laethanta oibre fostaí a shonrú ina c(h)onradh 

fostaíochta. I gcás fostaí lánaimseartha atá ann cheana féin a bheith ag athrú 
chuig obair pháirtaimseartha,  déanfar leasú ar a c(h)onradh fostaíochta chun na 
téarmaí agus na coinníollacha nua fostaíochta a chur san áireamh. 

 



5.2 D'fhéadfadh sé go mbeadh ar fhostaithe atá ag obair go páirtaimseartha freastal 
ar laethanta neamhsceidil ar chúiseanna amhail oiliúint nó cruinnithe 
roinne/dáimhe nach mór do gach fostaí freastal orthu. 

 
6. Tuarastal/Sochair  
 
6.1 Socrófar tuarastal, sochair agus beartais chuí eile ar bhonn pro rata chun na 

socruithe nua oibre páirtaimseartha a léiriú e.g. má laghdaíonn fostaithe a gcuid 
ama oibre 50%, laghdófar a dtuarastal agus a gcuid sochar 50%.  

 
7. Filleadh ar Obair Lánaimseartha/Athrú chuig Obair Lánaimseartha  
 
7.1 Féadfaidh fostaí páirtaimseartha ar mian leis nó léi filleadh ar obair 

lánaimseartha/athrú chuig obair lánaimseartha iarratas a dhéanamh sa 
ghnáthshlí ar fholúntais lánaimseartha a thiocfaidh chun cinn. Ba chóir don 
fhostaí an méid sin a chur in iúl dá bhainisteoir nó dá bainisteoir ar an gcéad dul 
síos.  

 
7.2 Féadfaidh an Ollscoil, in imthosca eisceachtúla (lasmuigh den tréimhse thrialach) 

a cheangal ar an bhfostaí filleadh ar obair lánaimseartha. Ní mór don Ollscoil 
cúiseanna substaintiúla a bheith aici chun a cheangal ar fhostaí athrú ó obair 
pháirtaimseartha chuig obair lánaimseartha. Sa chás go dtarlaíonn sé sin, 
tabharfar fógra míosa don fhostaí faoin athrú comhaontaithe.   

 
8. Obair Lasmuigh den Ollscoil  
 
8.1 Ní mór d’iarratasóir ar obair pháirtaimseartha ar mian leis nó léi dul i mbun 

fostaíochta eile lasmuigh den Ollscoil  dul i gcomhairle lena Dhéan/Déan/Cheann 
Roinne/Ceann Roinne roimh ré agus ní mór dó nó di a dhaingniú nach mbeidh 
aon choimhlint leasa i gceist.   

 
9. Iarratais  
 
9.1 Ní mór d’fhostaí ar mian leis nó léi athrú chuig obair pháirtaimseartha iarratas a 

dhéanamh i scríbhinn, ar an bhfoirm iarratais maidir le hobair pháirtaimseartha 
(atá ag gabháil leis seo mar eolas), chuig a b(h)ainisteoir. Déanfaidh an 
bainisteoir an t-iarratas a phlé leis an bhfostaí i gcomhthéacs riachtanais 
phearsanta an iarratasóra agus riachtanais na hOllscoile.  

 
 
9.2 Measfar oiriúnacht an iarratais ar obair pháirtaimseartha trí chuntair oibiachtúla a 

úsáid. Má aontaítear faoin iarratas, ní mór don Cheann Roinne/don Bhainisteoir, 
do Dhéan na Dáimhe/don Stiúrthóir Rannáin agus don Rannán Acmhainní 
Daonna an fhoirm a fhaomhadh.  

 



9.3 Caithfidh an Ollscoil go stuama le gach iarratas agus déanfaidh an Ollscoil gach 
iarracht freastal ar gach ceann díobh. 

 
9.4 Tar éis phróiseáil an iarratais, cuirfear cinneadh an bhainisteora in iúl don fhostaí 

laistigh de cheithre seachtaine.  Mura n-éireoidh leis an iarratas, cuirfidh an 
bainisteoir na cúiseanna leis an diúltú in iúl don fhostaí.  



Ollscoil Luimnigh 
 

Iarratas ar Obair Pháirtaimseartha 
Is mian liomsa, _____________________________________________, 

iarratas a dhéanamh ar obair pháirtaimseartha.  

 
Post: __________________________________________________ 
 
Roinn/Rannán: _______________________________________  
 
Dámh: _________________________________________________ 
 
Dáta Tosaithe an tSocraithe: _______________________ 
 
Cineál agus sonraí an tsocraithe maidir le hobair pháirtaimseartha (le comhlánú i 
gcomhairle le do bhainisteoir): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ceaduithe 

 
Síniú:    Dáta:  
 (Ceann Roinne /Bainisteoir Líne) 
 
Síniú:    Dáta:  
 (Déan Dáimhe /Stiúrthóir Rannáin) 
 
Síniú:   Dáta:  
 (Rannán Acmhainní Daonna) 
 


