Ainm ollscoile : Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Cur síos beacht ar an ollscoil : Is pobal muid atá dírithe ar oideachas agus creidimid go láidir i
gcomhoibriú agus táimid ag iarraidh bealaí coláisteacha agus comhoibritheacha chun eagrú agus
réiteach fadhbanna a réiteach. Táimid tiomanta don chomhionannas. Spreagaimid agus cuirimid chun
cinn, ceiliúrann agus cothaímid éagsúlacht inár bpobal. Is mór againn rannchuidiú gach ball dár bpobal gach ball foirne agus gach mac léinn - leis an iarracht foghlama

Téamaí suime : Oideachas; Sláinte; Teicneolaíocht Faisnéise; Staidéir Shóisialta agus Shaoránachta;
na Healaíona Cruthaitheacha

Méid mic léinn : 15
Aois íosta riachtanach : 18

Sráid : Bóthar Corc, Phort Láirge, Éireann
Cód poist : X91
Cathair : Phort Láirge
ríomhphost na hollscoile : info@wit.ie
Tír : Eire
Cineál Ollscoile : Poiblí
Guthán : T: +353 51 30 2000

Ainm an chláir IPSE : Teastas i Scileanna um Maireachtáil Neamhspleách
Suíomh idirlíon an chláir IPSE : https://www.wit.ie/ courses/ school/ health_sciences/
Teagmhálaí : Dr Sinéad Foran
Guthán an teagmhálaithe : 00 353 (0)51306187
Ríomhphost an chláir IPSE : sforan@wit.ie

Cur síos beacht ar an gclár IPSE : Is clár dhá bliana páirtaimseartha é an Teastas sna
Scileanna don Mhaireachtáil Neamhspleách, sainfhorbartha do fhoghlaimeoirí faoi mhíchumais
intleachta d’aois 18 agus níos mó. Cuireann an clár réimse modúil ar fáil, ina measc tá Éifeachtúlacht
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Phearsanta; Cumarsáid; Litearthacht Ríomhaire; Sláinte is Folláine; Modúil Uimhreas agus Forbairt
Ghairme. Is í an mór-aidhm ná tacú le foghlaimeoirí scileanna agus eolas a fhorbairt le go mbeidís ina
rannpháirtithe gníomhacha sa saol mórthimpeall orthu

Mion cur síos ar an gclár IPSE :
Líon na mac léinn IPSE : 15
Aois íosta riachtanach : 18
Tús an chéad chlár eile : 01/09/2022
Fad an chláir : 2 bliana
Ualach oibre : páirt-aimseartha
Clár samhraidh : ✕
Fad an chláir shamhraidh : N/A
Spriocdáta le cur isteach ar an gclár seo :
Táillí teagaisc in aghaidh na bliana : 3000-2963
Glacann mic léinn páirt sna cúrsaí seo : Specific for students with intellectual disabilities

Cé a mhaoiníonn an clár :
Gníomhaíochtaí forbartha gairme :
Gníomhaíochtaí sóisialta ar fáil : ✔

Tithíocht ar fáil do mhic léinn : ✔
Roghanna tithíochta ar fáil :
Costais tithíochta in aghaidh na míosa (€) :
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