A gcláróidh mé do mo chúrsa
Fáilte ar ais chuig do chúrsa léinn don bhliain acadúil 2019/20!
Ní mór do gach mac léinn clárú ar líne gach bliain.
Brú anseo chun dataí cláriúcháin ar líne a fháil. **Ní féidir leat clárú roimh na
dátaí seo.
Tá sé tábhachtach go mbeidh tú cláraithe i gceart mar:
• Beidh cead agat áiseanna na hOllscoile (e.g. an Leabharlann,
ríomhlanna etc.) a úsáid agus tú cláraithe go tráthúil agus i gceart mar
mhac léinn san Ollscoil.
• Agus tú cláraithe i gceart do na modúil a bheidh á ndéanamh agat,
gheobhaidh tú rochtain ar blackboard (má bhíonn sin in úsáid ag do
Léachtóir) agus cinnteofar go mbeidh d’amchlár pearsanta scrúduithe
cruinn.

An dteastaíonn
cúnamh uait le
Clarú?

Beidh tacaíocht chun cabhrú leat clarú
ar fáil ón 14 Lúnasa go dtí and 27
Meán Fómhair ar an gcéad urlár
d’Áras Uí Chathail
reghelp@nuigalway.ie
www.nuigalway.ie/registration

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi chlárú mar mhac léinn, téigh chuig Clárú Mac
Léinn, OÉ Gaillimh

Tábhachtach...
Rochtain agus Pasfhocail

Táillí

Má tá dearmad déanta agat ar do phasfhocal, téigh chuig
CASS agus cliceáil ar ‘Forgot Password’ ar thaobh
na láimhe clé den scaileán. Má tá deacrachtaí i gcónaí
agat, seol ríomhphost chuig servicedesk@nuigalway.ie

Má bhíonn aon cheist agat faoi tháillí, seol ríomhpost
chuig fees@nuigalway.ie

Clárú do Mhodúil

Blackboard

Mura ndéanfaidh tú do mhodúil a chlárú i gceart:
•
•
•

Ní beidh aon rochtain agat ar blackboard
Ní dhéanfar tú a sceidealú do scrúdú sa mhodúl sin
Tabhair faoi deara nach bhféadfaidh tú aon mhodúl a
shuigh tú roimhe seo agus a bhfuair tú pas ann a shuí
arís. Is fútsa atá sé a chinntiú go bhfuil na sonraí uile
a bhaineann le modúil chláraithe agus le díolúintí
cruinn.

Cinntigh go bhfuil do chuntas Blackboard ag
meaitseáil go díreach na modúil atá cláraithe agat.
Tabhair faoi deara: Tógann sé 24 uair tar éis duit do
mhodúil a roghnú sula mbeidh siad le feiceáil ar
Blackboard.
Má bhíonn aon cheist agat faoi Blackboard, seol
ríomhphost chuig servicedesk@nuigalway.ie

Má bhíonn aon cheist agat faoi roghnú modúil, téigh i
dteagmháil le do Choláiste féin.

Seirbhísí IT
Nuair nach mac léinn cláraithe de chuid OÉ Gaillimh thú a thuilleadh, déanfar do Chuntas
Campais agus gach rochtain ghaolmhar ar Sheirbhísí IT in OÉ Gaillimh a dhíchumasú tar éis
saintréimhse chairde. Déanfar Cuntais Champais a dhíchumasú mar seo a leanas, tar éis don
tréimhse chairde a bheith imithe in éag - • Mic Léinn Fochéime iarchéime - 28 Feabhra 2020

Dátaí Tábhachtacha
15
Aug
19
Aug
16
Sept
23
Sept
08
Jan
31
Jan

Osclófar Clárú Ar Líne do Chúrsaí agus Modúil @ 10.00 am;

gach mic léinn fochéime atá ag filleadh go dtí an chéad bhliain eile seachas mic léinn
Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta & an Léinn Cheiltigh
Osclófar Clárú Ar Líne do Chúrsaí agus Modúil do Mhic Léinn Fochéime Coláiste na
nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta & an Léinn Cheiltigh atá ag filleadh go dtí an
chéad bhliain eile:
@ 9.00 am: An 3ú Bliana agus an Bhliain Deiridh
@ 2.00 pm: An 2ú Bliain
Dúnfar Clarú do Chúrsaí
Dúnfar Clarú do Mhodúil
Osclófar Athrú Intinne / Clárú do Mhodúil
Ní bhaineann Modúil Roghnacha Sheimeastar 2 ach le cúrsaí ábhartha
Dúnfar Athrú Intinne / Clárú do Mhodúil
Ní bhaineann Modúil Roghnacha Sheimeastar 2 ach le cúrsaí ábhartha

Clarú
Urlár 1, Arás Uí Chathail
OÉ Gaillimh

reghelp@nuigalway.ie

