A gcláróidh mé do mo chúrsa

An dteastaíonn
cúnamh uait le
Clarú?

Fáilte chuig OÉ Gaillimh
Gheobhaidh tú eolas anseo maidir leis na nithe seo a leanas:

•

Conas tú féin a chlárú

•

Do chuntas mic léinn a chur ag obair

•

Dátaí acadúla tábhachtacha

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

Céard atá le déanamh agat anois...
Mic Léinn Nua
Agus tú ag clárú, is ionann ‘d’ainm
úsáideora’ agus d’uimhir iarratais agus beidh an uimhir sin mar Uimhir
Aitheantais Mic Léinn agat in OÉ
Gaillimh as seo amach.
Galwayddmm a bheidh mar phasfhocal
(galway agus dáta agus mí do
bhreithlae, e.g. galway3101).

Mic léinn atá ag filleadh
ar OÉ Gaillimh
Bainfidh tú úsáid as an tseanuimhir
aitheantais a bhí agat in
OÉ Gaillimh roimhe seo.
Má tá dearmad déanta agat ar do
phasfhocal brúigh anseo chun cúnamh
a fháil.

Grianghraf don Chárta Aitheantais
Mura bhfuil grianghraf uaslódáilte agat go dtí seo, ní mór ceann a bheith agat anois le
huaslódáil agus tú ag clárú,(eolas faoin mbealach le grianghraf a uaslódáil agus treoirlínte
anseo).

Na chéad chéimeanna eile…
Clárú
Caithfidh tú clárú ar líne anois le bheith i do mhac léinn san Ollscoil seo. Is féidir clárú ar
líne agus modúil a roghnú (nuair is cuí) ón 16 Lúnasa.
Tá clárú ar líne éigeantach agus tugann sé an deis duit clárú ar do chúrsa, do chuid táillí a
íoc agus do chuid modúl a roghnú ar líne. Cliceáil anseo chun treoir agus físeáin
chabhracha a fheiceáil.

Do Chuntas Campais a chur ag obair
Mura bhfuil sé déanta agat go dtí seo, ní mór duit do
Chuntas Campais (CASS) a chur ag obair. Is céim
fhíorthábhachtach an chéim seo mar caithfidh tú do
phasfhocal a athrú chun go mbeidh do chuntas slán.
Trí do Chuntas Campais, le haon uimhir aitheantais amháin
agus le haon phasfhocal amháin, beidh fáil agat ar na
háiseanna seo a leanas: ríomhlanna, an ríomhphost agus
aipeanna Microsoft Office 365, an Wi-Fi, Blackboard, córais
na leabharlainne, MyCampus, amchláir scrúduithe agus
torthaí scrúduithe.
Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil.

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

Blackboard

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

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

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

Osclófar Clárú Ar Líne do Chúrsaí agus Modúil
@ 10.00 am Mic Léinn Iarchéime
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

