
 

           
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Beartas maidir le Sealaíocht Phoist  

 

 

 

Arna cheadú ag an Údarás Ceannais an 27 Meán Fómhair 2011   
 
 

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

 
 



 

 
1.  Cuspóir an Bheartais 

1.1 Is é is cuspóir don bheartas seo ná achoimre a dhéanamh ar na coinníollacha ar 
fúthu a fhéadfar sealaíocht phoist a dheonú. Féachann Ollscoil Luimnigh le 
deiseanna a sholáthar d’fhostaithe chun a bpost a shaibhriú agus chun a ngairmréim 
a fhorbairt agus aithníonn sí gur féidir le deiseanna den sórt sin eolas agus tuiscint 
fostaí ar aonad oibre agus ar phróisis aonaid den sórt sin a leathnú. I dtaca leis sin 
de, féadfaidh an Ollscoil, ó am go ham, deis a sholáthar d’fhostaithe chun bheith 
páirteach i sealaíocht phoist. 

 
1.2 Is é atá i sealaíocht phoist ná próiseas ina ndéantar fostaí a bhogadh trí phost 

amháin nó trí níos mó lasmuigh dá aonad/haonad feidhme d’fhonn taithí a fháil ar 
scóip iomlán gníomhaíochta áirithe. Féadfaidh sealaíocht phoist trí phost amháin nó 
trí níos mó a bheith ann ó am go ham ach sin faoi réir riachtanais oibríochtúla na 
hOllscoile. Is é a bheidh i gceist le sealaíocht phoist ná sealaíocht fostaithe trí phost 
amháin nó níos mó thar thimthriall sealaíochta. Ní mór go mbeidh fostaithe 
rannpháirteacha ar fáil le haghaidh an timthrialla sealaíochta iomláin agus go mbeidh 
siad tiomanta ina leith sin (féach Aguisín 1). Ag deireadh an timthrialla sealaíochta 
poist, rachaidh an fostaí ar ais chuig a phost/post bunaidh.  

 
 
2.  Scóip 

2.1 Tá sealaíocht phoist ar fáil do gach fostaí de chuid Ollscoil Luimnigh a leanann de 
bheith fostaithe ar feadh ré an timthrialla sealaíochta ar a laghad. 

 
 
3.   Treoirlínte 

3.1 Déanfar sealaíocht phoist lasmuigh d’aonad feidhme fostaí a eagrú trí chomhaontú 
(e.g. sé mhí i Riarachán Acadúil na Mac Léinn, nó sé mhí in Airgeadas, nó sé mhí i 
nDámh, nó sé mhí in Acmhainní Daonna nó sé mhí san Aonad Tacaíochta 
Cáilíochta, etc.).  

 
3.2  Ní bhainfidh sealaíocht phoist ach amháin le poist ag an leibhéal céanna.  
 
3.3 Tréimhse (tréimhsí) sé mhí a bheidh i dtimthriall sealaíochta poist i gcás aon phoist 

(phost).  Rachaidh fostaithe ar ais chuig a bpost bunaidh ag deireadh an timthrialla 
sealaíochta. 

 
3.4  I gcás inarb iomchuí, féadfar sealaíocht phoist a chur san áireamh i bpleananna 

oiliúna agus forbartha an fhostaí.  Féadfaidh fostaí nó a bhainisteoir/bainisteoir líne a 
mholadh go mbeidh sealaíocht phoist ann mar chuid den PDRS.  

 
 
4.   An Próiseas Roghnúcháin 

4.1  EiseoidhRannóg na nAcmhainní Daonna (AD) gairm ar léiriú spéise chun bheith 
páirteach i dtimthriall sealaíochta poist ó am go ham. Mar chuid den ghairm, iarrfar ar 
fhostaithe iarratas ar shealaíocht phoist a thíolacadh. Mar thoradh ar na hiarratais a 
gheofar maidir le léirithe spéise, sainaithneoidh AD na réimsí feidhme ina bhféadfadh 
deiseanna a bheith ann le haghaidh sealaíochta poist.  Tá AD freagrach as an 
bpróiseas sin a bhainistiú. 

 



 

4.2  Mar chuid den phróiseas roghnúcháin, agus de réir mar a chinnfidh AD, féadfar 
agallaimh neamhfhoirmiúla a sheoladh sula roghnófar fostaí chun bheith páirteach sa 
chlár e.g. trí phlé a dhéanamh leis an mbainisteoir iomchuí. 
 

5.   Meantóireacht 

5.1 De bhreis ar na gnáthshocruithe maoirseachta, ainmneoidh AD meantóir do gach 
fostaí atá páirteach i sealaíocht. Sa tslí sin, tabharfar spreagadh don fhostaí aon 
saincheisteanna a éiríonn a phlé agus éascóidh sé foirmliú moltaí le haghaidh 
sealaíochtaí poist sa todhchaí. 
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