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SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2023  

DEIMHNIÚ IONTRÁLACHA 
 

CHUIG BOIRD BHAINISTÍOCHTA/ÚDARÁIS NA SCOILEANNA DARA LEIBHÉAL AGUS PRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH 
BOOanna AGUS BAINISTÍOCHT IONAID OIDEACHAIS EILE A CHUIRFIDH SCRÚDUITHE NA hARDTEISTIMÉIREACHTA AR 
FÁIL IN 2023 
 

 
A Phríomhoide, a chara, 
 
In 2021, mar chuid dá straitéis dhigiteach, thug Coimisiún na Scrúduithe Stáit áis isteach chun ligean d’iarrthóirí na 
hArdteistiméireachta a sonraí iontrála ábhair agus leibhéil a dheimhniú ar líne (lena n-áirítear ábhair a chur isteach nó 
tarraingt siar ó ábhair), a tháinig in áit an chórais a bhí ann roimhe sin inar baineadh úsáid as foirmeacha iontrála aonair 
(E7) de chuid iarrthóirí na hArdteistiméireachta. Leanfar ag baint úsáid as an gcóras ar líne, An Tairseach Féinseirbhíse 
Iarrthóra (TFSI), d’Ardteistiméireacht 2023. 
 
Osclóidh an TFSI ar 1pm Dé Céadaoin an 8 Feabhra d’iarrthóirí lena n-iontrálacha ábhair agus leibhéil a dheimhniú. Fanfaidh 
sé oscailte chun na críche seo go dtí 5pm Dé Máirt an 21 Feabhra.  
 
Beidh ról ag údaráis na scoileanna níos déanaí sa phróiseas leis an eolas a chuireann iarrthóirí ar fáil a sheiceáil agus a 
dheimhniú.  
 
I rith an ama seo, beidh ar iarrthóirí na hArdteisitméireachta Feidhmí, Bliain 2, an méid seo a leanas a dhéanamh: 
Díreach clárú agus a gcuntas a chruthú. 
 
I rith an ama seo, beidh ar iarrthóirí na hArdteistiméireachta (gan an Ardteistiméireacht Fheidhmeach san áireamh) an 
méid seo a leanas a dhéanamh: 
Céim 1: Clárú a dhéanamh agus a gcuntas tairsí a chruthú 
Céim 2: A gcuntas a ghníomhachtú tríd an nasc a roghnú a seoladh chuig an ríomhphost a chláraigh siad ar an tairseach 
Céim 3: A sonraí iontrála ábhair agus leibhéil a dheimhniú, agus ábhair a chur isteach sna taifid nó a scriosadh ó na taifid atá 
curtha faoina mbráid. Más bainteach, aon mhíchruinneas ina n-ainm agus/nó a ndáta breithe a leasú.  
 
Athbhreithniú a dhéanamh ar Ábhair agus Leibhéil agus Iad a Dheimhniú  
Beidh na sonraí a d’iontráil na scoileanna réamhchurtha isteach sa tairseach trí phróiseas thuairisceáin mhí Dheireadh 
Fómhair PPOD (i.e. Ainmneacha, Dátaí Breithe & Leibhéil). Ciallaíonn sé seo nach mbeidh ach na hábhair sin atá á staidéar ag 
na hiarrthóirí sna scoileanna ar taispeáint ar an tairseach.  
 
Tá sé fíorthábhachtach ag an bpointe seo go ndéanann scoileanna teagmháil leis na hiarrthóirí maidir leis an leibhéal 
atá á roghnú acu i ngach ábhar ag an tráth seo. Ba chóir do na múinteoirí a mholadh do na hiarrthóirí an leibhéal atá 
á staidéar acu faoi láthair i ngach ábhar a roghnú. Bainfidh an CSS úsáid as an eolas seo chun críche pleanála. 
Cuirfimid an t-eolas seo ar fáil do scoileanna freisin trí dhoiciméad atá le cur ar ais le hathbhreithniú a dhéanamh air. 
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Beidh cead ag iarrthóirí leibhéil a athrú sna scrúduithe scríofa ar lá an scrúdaithe, mar a tharla sna blianta roimhe 
seo. 
 
Beidh an deis ag iarrthóirí aon ábhair atá á staidéar acu lasmuigh den scoil a chur isteach nó ábhair a scriosadh mura 
bhfuil sé i gceist acu a bheith i láthair le haghaidh scrúduithe in ábhair áirithe a thuilleadh. 

 
Tá sé fíorthábhachtach go nglacann iarrthórí an t-am lena chinntiú go bhfuil a n-iontrálacha scrúdaithe i gceart ar an tairseach 
sula gcuireann siad iad isteach. Nuair atá a (h)ábhair agus leibhéil deimhnithe ag iarrthóir ar an tairseach ní bheidh sé/sí in 
ann logáil isteach arís sa tairseach lena s(h)onraí a thabhairt suas chun dáta. Gheobhaidh iarrthóirí ríomhphost deimhnithe 
ina leagfar amach na hábhair agus leibhéil a bhfuil iontráil déanta dóibh ina leith. Má thugann iarrthóir faoi deara go bhfuil 
earráid ar a ríomhphost deimhnithe ní mór dó/di teagmháil a dhéanamh leis an scoil maidir leis an earráid. 
 
Athbhreithniú a Dhéanamh ar an Ainm agus Dáta Breithe agus Iad a Dheimhniú  
Le haghaidh 2023, cuireadh gné nua isteach sa TFSI. Má tá an t-ainm agus dáta breithe atá réamhchurtha isteach mícheard, 
beidh an deis ag iarrthóirí a dtaifead a thabhairt suas chun dáta ar an TFSI i rith an phróisis chláraithe. Nuair atá an próiseas 
cláraithe curtha i gcrích acu ní bheidh siad in ann logáil isteach arís chun iad a thabhairt suas chun dáta.  
 
Ról na Scoileanna leis an Eolas a Sheiceáil agus a Dheimhniú atá Tugtha Suas Chun Dáta ag Iarrthóirí 
Nuair atá próiseas deimhnithe iontrála na n-iarrthóirí tugtha chun críche ar an TFSI, cuirfidh an CSS tuairisc faoi na 
hiontrálacha (Maitrís) do na hiarrthóirí sa scoil ar fáil do na scoileanna chun athbhreithniú a dhéanamh orthu agus lena 
ndeimhniú. Ar chúiseanna sonraí agus ardchaighdeán na scrúduithe, eiseofar doiciméad le cur ar ais chuig scoileanna freisin 
i dtaca leis na hainmneacha agus dátaí breithe atá tugtha suas chun dáta ag iarrthóirí ar bith, a dheimhniú. Má dhéantar na 
sonraí seo a thaifeadadh go cruinn anois laghdófar an riachtanas a bheidh ann le teagmháil a dhéanamh le scoileanna agus 
le hiarrthóirí i dtréimhse an tsamhraidh. 
 
Seolfar tuilleadh eolais agus foirmeacha leasaithe ábhartha in éineacht leis an tuairisc Maitríse. Ní thabharfaidh an CSS sonraí 
na n-iarrthóirí suas chun dáta ar iarratas na scoile ach i ndiaidh an tairseach a bheith dúnta agus an mhaitrís a bheith eisithe. 
Ná seol aon leasuithe roimh an mhaitrís a fháil. 
  
Is mór againn do chúnamh ag an tráth seo lena chinntiú go gcuirtear in iúl do na hiarrthóirí ar fad faoin bpróiseas seo agus go 
ndéanann siad a ndeimhniú iontrála a chomhlánú faoin dáta deiridh.  
 
Rochtain ar an Tairseach 
Beidh iarrthóirí na hArdteistiméireachta ag déanamh rochtana ar an tairseach ag www.examinations.ie ó Dé 
Céadaoin an 8 Feabhra ar 1pm. Cuirfear Treoir TFSI ‘Sula dTosaíonn tú’ 2023, ar fáil ar chóir d’iarrthóirí a léamh sula 
dtosaíonn siad leis an bpróiseas. Chun rochtain a dhéanamh ar an tairseach, beidh an méid seo a leanas ag teastáil ó 
na hiarrthóirí: 

• a scrúduimhir (Chuir an CSS iad seo ar fáil do scoileanna roimh an Nollaig) 

• Uimhir Aitheantais Phearsanta (UAP). Is é na chéad 4 dhigit d’Uimhir Phearsanta Seirbhísí Poiblí (Uimhir PSP) an 
iarrthóra a bheidh sa UAP. Sa chás nach bhfuil uimhir PSP ag iarrthóir nó nár taifeadadh PSP, cruthófar UAP ar 
leith agus eiseofar chuig an scoil í sula n-osclaíonn an tairseach  

• seoladh ríomhphoist agus uimhir fón póca a mbeidh rochtain rialta ag an iarrthóir orthu i rith na míonna amach 
romhainn. 
 

Táillí Scrúdaithe 2023 
Cuirfear na socruithe maidir leis na táillí le haghaidh 2023 in iúl níos déanaí.  

 
PRÍOBHÁIDEACHAS SONRAÍ -  RGCS  
Sa RGCS leagtar amach na freagrachtaí atá ar eagraíochtaí le príobháideachas agus cosaint na sonraí pearsanta a 
chinntiú. Is buncheart AE é Cosaint Sonraí do gach duine. Éilítear de réir dlí ar na heagraíochtaí uile a bhailíonn, a 
rialaíonn agus a phróiseálann sonraí pearsanta a chinntiú go bhfaigheann siad na sonraí a bhailíonn siad go cothrom, 
go ndéanann siad iad a stóráil go sábháilte agus nach gcoinníonn siad iad níos faide ná mar is gá. Dá bhrí sin, tá an 
fhreagracht ort ar conas a dhéanann tú sonraí pearsanta a bhainistiú agus ní mór duit a chinntiú go bhfuil na 
doiciméid agus córais uile ina bhfuil sonraí pearsanta stóráilte go sábháilte agus nach mbaintear úsáid astu ach 
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amháin chun na críche a fuarthas iad. Ba chóir rochtain ar na doiciméid agus na córais uile a bheith srianta do bhaill 
foirne údaraithe amháin. 
  
Má cheapann tú go bhféadfadh Sárú ar Shonraí a bheith ann, téigh i dteagmháil láithreach bonn le hOifigeach um 
Chosaint Sonraí an CSS trí ríomhphost a sheoladh chuig dpo@examinations.ie. Tá eagraíochtaí faoi cheangal sáruithe 
ar shonraí pearsanta a thuairisciú go dtí an t-údarás maoirseachta ábhartha, más baol é an sárú do na daoine atá buailte 
leis. Déanfaidh an CSS measúnú riosca agus de réir mar is gá cuirfidh sé é in iúl don Choimisinéir um Chosaint Sonraí 
(CCS) i gcomhréir lena ndualgais. 
 
AN tSRAITH SHÓISEARACH, 2023 
Is é an gnáthphróiseas ar páipéar a bheidh i gceist leis an bpróiseas leis na hiontrálacha a dheimhniú d’iarrthóirí ag 
Scrúdú na Sraithe Sóisearaí, 2023, ina mbeidh foirmeacha iontrála aonair a eiseofar chuig scoileanna ag deireadh mhí 
Feabhra. 
 
FIOSRUITHE  
Ba chóir fiosruithe maidir leis an gciorclán seo a chur ar ríomhphost chuig entries@examinations.ie. Is féidir teagmháil 
a dhéanamh leis an Rannóg Iontrálacha freisin ach glaoch a chur ar 090- 6442705 nó 6442857. Moltar úsáid a bhaint 
as an ríomhphost.   
 
Eiseofar tuilleadh eolais faoi phróiseas scrúdaithe 2023 in am trátha. 
 
Go raibh maith agat as d’aird a dhíriú ar na cúrsaí tábhachtacha seo. 
 
Michael Mc Donnell 
Príomhoifigeach Cúnta 
Rannóg Iontrálacha 
Feabhra 2023 
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