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FORAS TAIGHDE AR OIDEACHAS (ERC) 

FOLÚNTAS DO CHÚNTÓIR TAIGHDE (SAINCHUSPÓIR) 
 

Cúlra 

Bunaíodh an Foras Taighde ar Oideachas (FTO)  mar Chomhlacht Reachtúil i gcomhréir leis an 
Acht Oideachais (1998) i mí Mheán Fómhair 2015, ach bhí sé ann ó mhí Eanáir 1966, agus tá sé 
lonnaithe ar Champas Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), Campas Choláiste Phádraig, i 
nDroim Conrach. Déantar taighde ar iarratais ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus ó 
ghníomhaireachtaí eile (m.s. NCCA nó NCSE) agus ar thosaíocht na foirne san FTO. Déanann an 
Foras soláthar freisin ar sheirbhís mheasúnaithe don chóras oideachais, mar shampla, trialacha 
caighdeánacha a fhorbairt agus a dháileadh don úsáid ag scoileanna. Tá tuilleadh eolais, plean 

straitéiseach an FTO (2019 – 2021) san áireamh, ar fáil ar láithreán gréasáin an FTO ag 
www.erc.ie. 

 

Sonraíocht Poist 

Fáiltítear roimh iarratais mar chúntóir taighde. Baineann an post le bheith ag obair mar bhall 
d’fhoireann a bheidh i mbun Measúnú Náisiúnta ar Mhatamaitic agus ar Léitheoireacht Bhéarla 
(NAMER) a mhaoirsiú. Tarlóidh an obair allamuigh don mheasúnú san Earrach 2020. Sula 
dtarlaíonn sé sin, tarlóidh ullmhúchán riaracháin agus uirlisí mar aon le pacáil. Nuair a bhíonn an 
obair allamuigh thart tarlóidh seiceáil siar na n-ábhar, próiseáil, anailís agus tuairisciú na sonraí. 
Roghnófar thart ar 270 scoil agus 14,000 dalta sa 2ú agus 6ú bliain (mar aon lena dtuismitheoirí, 
múinteoirí agus príomhoidí) le bheith páirteach, agus déanfaidh gach rannpháirtí ceistneoirí 
comhthéacsacha a chomhlánú, agus déanfaidh gach dalta measúnachtaí cognaíochta sa 
mhatamaitic agus sa léitheoireacht Bhéarla. 
 

Áirítear i measc na bpríomhdhualgas:  

 Tacaíocht riaracháin a sholáthar faoi fheitheoireacht le linn na dtréimhsí ullmhúcháin, 
obair allamuigh, codáil agus próiseáil  

 Príomhról tacaíochta a sholáthar maidir le hanailís agus scálú sonraí, lena n-áirítear 
samhlacha scálaithe ar Theoiric na bhFreagairtí Mír Aonair.  

Déanfar an ceapachán ar bhonn sainchuspóra (ag eascairt ó bhriseadh gairme) agus é sin 
faoi réir ag tréimhse promhaidh 6-mhí a bheith comhlíonta go sásúil. Tabhair aird nach 
gciallaíonn folúntas a eascraíonn ó athrú foirne go gcuirfear post buan ar fáil go huathúil. 
 
D’fhéadfadh go gcruthófaí painéal óna bhféadfaí folúntais dá leithéid a líonadh sa todhchaí. 
Beidh na painéil i bhfeidhm do thréimhse 12 mhí ó spriocdháta na n-iarratas agus d’fhéadfaí 
síneadh 6 mhí breise a chur leis sin. 

 
Post taighde atá i gceist anseo ina mbeidh gá le scileanna teicniúla/modheolaíochta, riaracháin, 
pleanála agus cumarsáide. Ba chóir gach ceann acu seo a leanas a bheith ag an iarratasóir rathúil: 

 iarchéim i ndisciplín ábhartha (m.sh. síceolaíocht, staitisticí, oideachas, measúnú, 
eolaíocht shóisialta) 
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 tuiscint ar mheasúnú oideachasúil ar mhórscála a dhearadh (mar shampla samplú, ualú, 
obair allamuigh a riaradh, sonraí a sheiceáil agus a phróiseáil) 

 taithí ar mheasúnachtaí a scóráil agus a scálú ag baint úsáide as teoiric tástálacha 
clasaiceach (CTT) agus as teoiric na bhfreagairtí mír aonair (IRT) 

 cumas léirithe ar obair as a stuaim féin agus go comhoibríoch 

 an cumas cumarsáid a dhéanamh go héifeachtach agus go dioplómaitiúil le foirne scoile, 
tuismitheoirí, riarthóirí trialach 

 a bheith sásta taisteal (lasmuigh d’Éireann anois is arís) chun freastal ar chruinnithe 
tionscadail agus/nó chun tacú le gníomhaíochtaí allamuigh. 

 
Bheadh sé mar bhuntáiste d’iarratasóirí dá mbeadh ceann amháin nó níos mó díobh seo acu: 

 taithí ar ghnéithe riaracháin de mheasúnuithe nó suirbhéanna mórscála 

 taithí ar dhaoine eile a oiliúint nó a thacú i ngnéithe gnásúla nó teicniúla de mheasúnú 
mórscála 

 anailís ar thacair sonraí mórscála/casta 

 taithí ar bheith ag obair le cód nó macraí i gclár bógábhar staitistiúil amháin nó níos mó, 
lena n-áirítear Staitisticí IBM SPSS  

 taithí ar ghnéithe teicniúla den taighde a chlárú (m.sh. samplú, ualú, trialacha a fhorbairt 
agus a scálú, lámhleabhair threoracha). 

 

I measc na gcáilíochtaí pearsanta a bheidh riachtanach don ról seo beidh tiomantas, an cumas 
éilimh dhúshlánacha agus tosaíochtaí iomaíochta a láimhseáil, stíl oibre comhpháirtíochta, agus 
cur chuige oscailte agus solúbtha maidir le fadhbanna a réiteach.  

Spreagtar foireann thaighde san Ionad chun anailísí neamhspleácha a aithint agus dul i mbun 
oibre chun cuidiú leis na tosaíochtaí taighde straitéiseacha a fhorbairt. 

 

Scála Tuarastail:  

Déanfar an ceapachán ar scála Cúntóra Taighde (€33,710 – €46,638) don Earnáil Phoiblí ag pointe 
atá de réir Polasaí Pá an Rialtais faoi láthair, le hiontrálaithe nua ag tosú ag an gcéad phointe den 
scála. 

Caithfidh iarratasóirí iad seo a chur san áireamh: 
 litir chumhdaigh a dhéanann cur síos ar an tslí ina sásaíonn scileanna agus taithí an 

iarratasóra riachtanais an phoist 

 curaclam vitae  

 ainmneacha agus sonraí teagmhála beirt mholtóir. 
 

SPRIOCDHÁTA: 5.00 PM, DÉ CÉADAOIN, 18 MEÁN FÓMHAIR, 2019. 
 

Táthar ag súil go mbeidh na hagallaimh ar bun laistigh de choicís i ndiaidh an spriocdháta. 
Beidh gearrliostú i gceist. 
 

chuig: vacancies@erc.ie agus ‘Cuntóir Taighde Post NAMER ’ luaite sa teideal ábhair.  
 

 (Ba chóir go gcruthódh iarratais ar ríomhphost uathfhreagra – muna bhfaigheann tú freagra go 

luath tar éis duit d’iarratas a chur isteach déan teagmháil le Patricia Gaffney ag 01 8065 219.) 
 

Soláthraíonn an FTO timpeallacht oibre sholúbtha, dhinimiciúil agus dhúshlánach  
agus is fostóir comhionannais é. 
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