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Bainistíocht Conarthaí: Poist 
Taighde   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arna Cheadú ag an Údarás Ceannais an 25 Eanáir 2011 

 
 

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. 
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Bainistíocht Conarthaí: Poist Taighde 

  
 

 

Bainistíocht Conarthaí le haghaidh Fostaithe Taighde Nua: 
 

Déanfar Aon Chonradh ar Théarma Seasta Amháin ar feadh tréimhse 5 bliana ar a mhéid, 
nó conradh sainchuspóra, a eisiúint d’fhostaithe taighde ar tosaitheoirí nua iad, ar conradh é nach 

mbeidh in-athnuaite faoi imthosca ar bith. Sheolfaí an próiseas earcaíochta do na poist sin laistigh 

de na nósanna imeachta iomchuí.  
  

An Réasúnaíocht don chur chuige sin:   
 Tá sé míshásúil ó thaobh na hollscoile agus ó thaobh na foirne de conarthaí ar théarma 

seasta leanúnacha nó conarthaí sainchuspóra leanúnacha a eisiúint i ndáil le gach aon 
tionscadal, toisc nach mbíonn aon chinnteacht ag gabháil leis an gcaidreamh fostaíochta.    

 Fágann conarthaí  ar téarma seasta go mbíonn solúbthacht ag na Ranna, toisc nach 

bhfostaítear an fostaí chun dul i mbun oibre ar aon tionscadal sonrach ar leith agus go 
mbíonn sé nó sí saor dá réir sin le dul ag obair ar iliomad tionscadal laistigh den Roinn. 

 Mheallfaí iarrthóir ar chaighdeán i bhfad níos airde ach comórtas earcaíochta oscailte a bheith 
ann lena dtairgfí post le haghaidh téarma níos faide.    

 Laghdódh an cur chuige seo an t-ualach riaracháin ar Dhámh/ar Roinn nó ar Oifig 

Thaighde/ar Institiúid Taighde. 
 

Cistiú a chur san Áireamh: 
Cinnteoidh gach aon Roinn/gach aon Institiúid go mbeidh cistí dóthanacha ann mar thacaíocht le 

poist thaighde don tréimhse chonartha. Sa chás go dtarlódh sé nach mbeadh fáil ar chistiú nó i gcás 

imthosca eile nach raibh coinne leo, féadfar an conradh a fhoirceannadh go luath de réir théarmaí an 
chonartha fostaíochta.   

 
Roghanna Conartha: Roghanna Caighdeánacha i dtaca le Daoine Nua a Fhostú 

Ról Cúntóir Taighde Taighdeoir 

Iardhochtúireachta 
 

Ánra Taighde  Ánra Taighde 

Sinsearach 

Míniú Ról Leibhéil 

Iontrála don 

Réimse Taighde 

Ról oiliúna don 

Ard-Taighde   

 

Taighdeoir 

Neamhspleách 

agus a chuid/cuid 
cistí féin aige/aici  

Taighdeoir 

Neamhspleách 

agus a 
chuid/cuid cistí 

féin aige/aici 

Roghanna 
Conartha 

i) Sainchuspóir 
 

ii) Conradh ar 

Théarma Seasta 
5 bliana ar a 

mhéid 
 

i) Sainchuspóir 
 

ii) Conradh ar 

Théarma Seasta 5 
bliana ar a mhéid 

 

i) Sainchuspóir 
 

ii) Conradh ar 

Théarma Seasta 5 
bliana ar a mhéid 

 

i) Sainchuspóir 
 

ii) Conradh ar 

Théarma Seasta 
5 bliana ar a 

mhéid 
 

Forais 

Oibiachtúla 

A bheith 

bainteach le clár 
taighde a chur i 

gcrích 

A bheith bainteach 

le clár taighde a 
chur i gcrích 

A bheith 

bainteach le clár 
taighde a chur i 

gcrích 

A bheith 

bainteach le clár 
taighde a chur i 

gcrích 

 

  
 


