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Fáiltítear roimh iarratais ar phost mar chúntóir taighde lánaimseartha ar conradh téarma seasta ar 
feadh 3 bliana. Oibreoidh an té a cheapfar faoi stiúir an Dr Rióna Ní Fhrighil (Príomhthaighdeoir) ar an 
tionscadal taighde ‘Republic of Conscience: Human Rights and Modern Irish Poetry’ (ROC) atá á 
mhaoiniú ag an Chomhairle um Thaighde in Éirinn faoin scéim ‘Consolidator Laureate Award’. 
Mairfidh an conradh ó 1 Meán Fómhair 2018 go dtí 31 Lúnasa 2021. 
 
Cearta an Duine agus Nuafhilíocht na Gaeilge 
 
Tionscadal idirdhisciplíneach é ROC a bhaineann go dlúth le léann na litríochta, léann chearta an 
duine agus léann an aistriúcháin. Díreoidh an tionscadal taighde seo ar an athláithriú a dhéantar ar 
chearta an duine i bhfilíocht na hÉireann san fhichiú haois agus anuas go dtí ár linn féin. Cuirfear 
bundánta as Gaeilge agus as Béarla san áireamh chomh maith le haistriúcháin go Gaeilge agus go 
Béarla le filí Éireannacha. Díreofar go speisialta ar sháruithe tromchúiseacha idirnáisiúnta agus an plé 
nó an léargas a fhaightear ar na hábhair sin i bhfilíocht na hÉireann. Cuirfear bunachar sonraí 
cuimsitheach le chéile. Déanfar idir anailís chainníochtúil agus anailís cháilíochtúil ar an chorpas sa 
dá theanga agus cuirfear na torthaí i gcomórtas. Leagfar béim ar chúrsaí aistriúcháin agus ar an 
dóigh a roghnaítear agus a n-aistrítear téacsanna liteartha faoi chearta an duine ó theanga go chéile. 
Tabharfaidh an tionscadal taighde ROC léargas úrnua ilteangach agus comparáideach ar an réimse 
idirdhisciplíneach léinn a bhaineann le cúrsaí litríochta agus cearta an duine. 
 
  
 
Sonraí Poist 
 
Oibreoidh an cúntóir taighde faoi stiúir an Dr Rióna Ní Fhrighil (Príomhthaighdeoir). Beidh an té a 
cheapfar ag obair go dlúth le foireann bheag taighdeoirí. Beidh an cúntóir taighde ag obair ar ghné na 
Gaeilge den tionscadal den chuid is mó ach beidh sé/sí ina bhall de mheitheal ilteangach, 
idirdhisciplíneach. Ní mór don té a cheapfar a bheith sásta oibriú trí mheán na Gaeilge agus trí mheán 
an Bhéarla. Tá caighdeán ard cruinnis sa Ghaeilge chomh maith le heolas maith ar nuafhilíocht na 
Gaeilge riachtanach. 
 
  
 
Príomhdhualgais agus Príomhfhreagrachtaí: 
 
Corpas na nuafhilíochta Gaeilge agus aistriúcháin Ghaeilge a scagadh agus tacar ábhartha dánta a 
chur le chéile 
 
Sonraí bibleagrafaíochta a bhailiú 
 
Bunachar sonraí a fhorbairt don tionscadal 



 
Anailís chainníochtúil a dhéanamh ar an bhunachar 
 
Aschur taighde a fhorbairt agus a chur ar fáil faoi stiúir an Phríomhthaighdeora (páipéir chomhdhála 
agus foilseacháin) 
 
Imeachtaí taighde a eagrú (seimineáir agus comhdhálacha) 
 
Tuarascálacha a reiteach (léirmheas litríochta, tuarascáil ar dhul chun cinn an taighde san áireamh) 
 
Dualgais riaracháin an tionscadail a chur i gcrích. 
 
 RIACHTANAIS INCHÁILITHEACHTA 
 
Critéir Riachtanacha: 
 
  
 
Iarchéim sa Nua-Ghaeilge nó i réimse comhionann (2.1 ar a laghad; torthaí deimhnithe faoi thús an 
cheapacháin) 
 
Scileanna teanga den scoth sa Ghaeilge scríofa a léiriú 
 
Scileanna teicneolaíochta fáisnéise a léiriú 
 
Eolas maith ar fhilíocht an fhichiú haois a léiriú 
 
Taithí ar anailís liteartha a léiriú 
 
Taithí ar chomhoibriú a léiriú 
 
Cruthúnas ar chumas spriocanna soiléire oibre a leagan amach agus ualach oibre a bhainistiú go 
héifeachtach 
 
Cruthúnas ar shárscileanna idirphearsanta agus cumarsáide. 
 
Critéir inmhianaithe: 
 
  
 
Cumas maith léitheoireachta i dteanga nach í an Ghaeilge ná an Béarla í 
 
Taithí ar aiste nó alt i réimse na nua-litríochta a réiteach don chló 
 
Taithí ar thaighde cainníochtúil 
 
Taithí ar chúrsaí riaracháin 
 
Taithí ar imeachtaí a eagrú. 
 
Tuarastal: €25,125 – €26,593 sa bhliain  



 
Dáta tosaithe: 01/09/2018 
 
Continuing Professional Development/Training: 
 
Cuirtear deiseanna oiliúna agus forbartha ar fáil do thaighdeoirí in OÉ Gaillimh le tacú lena 
bpleananna pearsanta um fhorbairt gairme. 
 
Tuilleadh eolais faoi thaighde agus fostaíocht le OÉ Gaillimh le fáil ag Research at NUI Galway 
 
Tuilleadh eolais faoi bhogadh go hÉirinn ag www.euraxess.ie 
 
Tuilleadh eolais faoi Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr agus faoi Institiúid de Móra 
ag 
 
 http://www.nuigalway.ie/languages_literatures_cultures/ 
 
 agus http://mooreinstitute.ie/. 
 
Más mian leat an post a phlé go neamhfhoirmiúil, déan teagmháil leis Dr. Rióna Ní Fhrighil ag 
riona.nifhrighil@nuigalway.ie 
 
Modh iarratais: 
 
Seoltar iarratais (i.e. litir chumhdaigh, CV agus sonraí teagmhála beirt mholtóirí) i bhformáid Word nó 
pdf amháin chuigMartha Shaughnessy ag martha.shaughnessy@nuigalway.ie.  
 
Ba cheart go mbeadh an uimhir thagartha NUIG 137-18 i líne ábhair an iarratais leictreonaigh 
 
Ní mór iarratais a bheith faighte faoi 5pm, Dé Céadaoin, 1 Lúnasa. Ní fhéadfar iarratais a thiocfaidh 
isteach tar éis an spriocdháta a mheas. 
  
 
Beidh na hagallaimh ar siúl an tseachtain dar tús 20 Lúnasa 2018. 
 
Déanfar earcaíocht do gach post de réir earcaíochta Follasaí Oscailte Fiúntais agus de bhun 
inniúlachta. 
 
Is fostóir comhionannais deiseanna í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. 
 
 
 
Closing Date: Wednesday, 01 Aug 2018 
 
 


