
NÓSANNA IMEACHTA ROGHNÓIREACHTA LE hAGHAIDH DÉAN AGUS 
LEAS-UACHTARÁN 
 
 
 
1.  NÓSANNA IMEACHTA 
 
1.1  Tionscnófar an próiseas roghnóireachta le haghaidh Déan agus Leas-Uachtarán trí 

fhógraíocht laistigh den Ollscoil. 
 
1.2  Tabharfar fógra leordhóthanach. 
 
1.3  Is iad seo a leanas a bheidh ar Bhord Roghnóireachta: 
 

1.  Cathaoirleach an Chomhlachta Ceannais, nó ainmnitheach 
2.  An tUachtarán, nó ainmnitheach 
3.  Ainmnitheach de chuid Chathaoirleach an Chomhlachta Ceannais 
4. Ainmnitheach de chuid an Uachtaráin 
5.  Ainmnitheach arna chomhaontú nó arna comhaontú idir an Cathaoirleach 

agus an tUachtarán ar duine é nó í a bhfuil seasamh aige nó aici sa saol 
acadúil, sa saol gnó, sa earnáil phoiblí nó sna gairmeacha, ag cur 
cothromaíocht inscne i gcuntas. 

 
1.4  Le linn a chuid oibre a ghabháil de láimh cuirfidh an Bord Roghnóireachta a 

chuid gnóthaí in ord de réir an chleachtais is fearr agus go háirithe comhlíonfaidh 
sé na ceanglais iomchuí Rialtais agus reachtúla go léir lena n-áirítear nithe a 
bhaineann le comhionannas deiseanna. 

 
1.5  Rachaidh an tUachtarán (nó ainmnitheach) i gcomhairle leis na comhlachtaí 

iomchuí go léir, lena n-áirítear an fhoireann teagaisc shinsearach agus an lucht 
bainistíochta de réir mar is cuí leis an Uachtarán. Féadfaidh baill aonair den 
fhoireann teagaisc iomchuí, más mian leo é, aighneachtaí a chur faoi bhráid an 
Uachtaráin. Cuirfear toradh na gcomhairliúchán sin in iúl don Bhord 
Roghnóireachta trí thuarascáil i scríbhinn ón Uachtarán. 

 
1.6  Déanfaidh an Bord Roghnóireacht iarracht, tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar na 

hiarratasóirí agus ar an tuarascáil i scríbhinn ón Uachtarán i suí foirmiúil, iarrthóir 
a aithint a bhfuil comhaontú d’aonghuth ann ina leith. Féadfaidh an Bord a 
chinneadh iarrthóirí a chur ar ghearrliosta agus agallaimh a sheoladh mura 
gcinntear thairis sin nach gá é. 

 
1.7  Mura n-éiríonn leis an mBord Roghnóireachta iarrthóir cuí a aithint d’aonghuth, 

d’fhéadfaí go mbeidh ar an mbord athfhógraíocht a dhéanamh agus an próiseas 
roghnóireachta a athdhéanamh. 
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1.8  Dá mba rud é nárbh fhéidir leis an mBord cinneadh a dhéanamh i dtaobh iarrthóra 
oiriúnaigh beidh an ní ina ábhar comhairliúcháin idir an tUachtarán agus an 
Comhlacht Ceannais. 

 
1.9  Nuair a bheidh iarrthóir oiriúnach roghnaithe tabharfaidh an tUachtarán tuarascáil 

an Bhoird Roghnóireachta os comhair an chéad chruinnithe eile den Chomhlacht 
Ceannais lena ceadú. 

 
 
2.  DUALGAIS A SHANNADH 
 

Tar éis don Chomhlacht Ceannais an t-iarrthóir a roghnaíodh a cheadú déanfaidh 
an tUachtarán dualgais a shannadh de réir reachtaíochta. 

 
 
3.  RÉ TÉARMA 
 
3.1  De ghnáth fónfaidh an Déan/Leas-Uachtarán ar feadh téarma trí bliana, a bheidh 

in-athnuaite ag an Uachtarán ar feadh téarma breise trí bliana faoi réir ceadú a 
fháil romih ré ón gComhlacht Ceannais. 

 
3.2  Faoi réir ceadú a fháil roimh ré ón gComhlacht Ceannais, féadfaidh an tUachtarán 

a iarraidh ar Dhéan/Leas-Uachtarán fónamh ar feadh an tríú téarma ina mbeidh 
suas le trí bliana. 

 
 
4.  FIONRAÍ AGUS CUR AS OIFIG 
 
4.1  Beidh nósanna imeachta araíonachta atá ann cheana féin infheidhme maidir le 

Déin/Leas-Uachtaráin. 
 
4.2  Teastaíonn ceadú roimh ré ón gComhlacht Ceannais dá ndéanfadh an tUachtarán 

cinneadh gur gá Déan/Leas-Uachtarán a chur as oifig sula mbeadh téarma oifige 
an Déin/an Leas-Uachtaráin sin caite. 
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