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Polasaí agus Nósanna Imeachta 
Policies and Procedures 

 

 
Cód QA180 

Teideal Polasaí Hibridoibre 

Dáta Ceadaithe:  15 Nollaig 2022 

Ceadaithe ag: Údaras na hOllscoile 

 

Tabhair faoi deara: Mar aitheantas ar fhorbairt na reachtaíochta náisiúnta le comhtháthú phrionsabail an 
‘Bhille um an gCeart chun Iarratas a Dhéanamh ar Obair Iargúl 2022’ isteach sa ‘Bhille um Chothromaíocht 
Oibre agus Saoil 2022’ atá le teacht, tá an polasaí seo á thabhairt isteach ar bhonn trialach agus déanfar é 
a athbhreithniú go bliantúil chun forbairtí reachtaíochta náisiúnta agus ionaid oibre agus aiseolas ón gclár 
píolótach a chur san áireamh. 
 

1. Cuspóir agus Scóip 
 
Tá an Ollscoil tiomanta deiseanna a thapú le haghaidh na hibridoibre, chun Ollscoil níos dinimiciúla, níos 
sofhreagrúla agus níos mothálaí a fhorbairt, agus caighdeáin láidre teagaisc, foghlama, taighde agus 
ardleibhéil táirgiúlachta a choinneáil san am céanna. Creideann an Ollscoil gur féidir leis an hibridobair 
solúbthacht a mhéadú, sláinte agus folláine a fheabhsú, agus cothromaíocht oibre is saoil a fheabhsú. 
 

Is nós imeachta atá sa pholasaí seo do gach comhalta foirne atá fostaithe ag an Ollscoil le hiarratas a 
dhéanamh ar shocruithe hibridoibre, má tá ról acu nach bhfuil socrú hibridoibre ag baint leis cheana féin. 
Is deis atá ann freisin tacú le luachanna na hOllscoile. Beidh athbhreithniú rialta ar siúl ar an bpolasaí seo 
lena chinntiú go mbeidh sé ag tacú le luachanna straitéiseacha barr feabhais agus inbhuanaitheachta na 
hOllscoile. Ba cheart go mbeadh níos lú taistil chuig an gcampas agus ar ais mar thoradh ar shocruithe 
hibridoibre, rud a thacaíonn le haidhm na hollscoile a bheith saor ó astaíochtaí gás ceaptha teasa mar atá 
leagtha amach in QA205 polasaí Gníomhaíochta Aeráide agus Inbhuanaitheachta, agus cuspóirí Straitéis 
Inbhuanaitheachta na hOllscoile. 
 
Ní sháróidh an polasaí seo prionsabail an pholasaí maidir le Saoire Shabóideach san Ollscoil. Ní thagann an 
polasaí in ionad aon riachtanas a d’fhéadfadh teacht chun cinn ó am go chéile maidir le taisteal, e.g. ar ghnó 
na hOllscoile, nó chuig comhdhálacha. I gcás go raibh socruithe hibridoibre aontaithe agus i bhfeidhm 
cheana féin roimh Mhárta 2020, féadfaidh socruithe den sórt sin fanacht i bhfeidhm ar an gcoinníoll nach 
gcuireann siad isteach ar ghnó na hollscoile. Ba cheart na socruithe seo a chur in iúl ar fhoirm an Pholasaí 
Hibridoibre. 
 

2. Cuspóirí an Pholasaí 
 
Tá sé mar aidhm leis an bpolasaí seo tuiscint shoiléir a thabhairt ar ionchais agus ar fhreagrachtaí na 
bpáirtithe uile a bhfuil baint acu le socruithe hibridoibre. Cuireann an polasaí ar chumas fostaithe atá ag 
smaoineamh ar shocruithe hibridoibre tuiscint a fháil ar an gcaoi a ndéanfar a n-iarratas a mheas. Ní mór 
don chomhalta foirne cóip den pholasaí seo a shíniú chun a aithint gur léigh siad agus gur thuig siad na 
sonraí atá anseo. 
 
 
 



ÚO-22-A14-9.3 

2 

 

 

3. Príomhphrionsabail 
 
Tá na príomhphrionsabail seo a leanas mar bhonn eolais don pholasaí seo agus do chur chuige na hOllscoile 
maidir leis an hibridobair: 
• Ní mór do shocruithe hibridoibre a bheith ag teacht le riachtanais ghnó na hollscoile; 
• Spreagfaidh agus éascóidh an bhainistíocht shinsearach an hibridobair nuair is féidir; 
• Tá an hibridobair mar chuid dár dtiomantas a bheith mar Rogha Fostóra; 
• Táimid tiomanta do thrédhearcacht agus do leanúnachas agus muid ag déileáil le hiarratais ar an 

hibridobair; 
• Tá sláinte, sábháilteacht agus folláine ár bhfoirne thar a bheith tábhachtach i gcónaí, agus beidh; 

• Ní chuirfidh an hibridobair isteach ar thiomantas na hOllscoile do bharr feabhais, inár seirbhísí teagaisc, 
taighde agus tacaíochta gairmiúla; 

• Ní féidir an hibridobair a úsáid mar mhalairt ar shaoire bhliantúil nó ar shaoire bhreoiteachta; 
• Cé go bhféadfadh buntáistí a bheith ag baint leis an hibridobair dóibh siúd a bhfuil freagrachtaí cúraim 

orthu, ní mór go dtabharfaí faoi aon fhreagrachtaí cúraim lasmuigh d’am oibre; 
• Ba cheart go gcinnteodh an socrú hibridoibre go gcoimeádtar rúndacht i gcónaí, agus nuair a bhíonn tú 

ag obair go cianda is sa spás atá measúnaithe don hibridobair é, agus ní ag aon láthair eile, mura 
gcomhaontaítear é le do bhainisteoir líne. 

 

4. Prionsabail Oibriúcháin 
 

• Tá an Ollscoil tiomanta do shaol oibre na foirne go léir a fheabhsú agus cabhrú leo cothromaíocht a 
bhaint amach idir éilimh a bpoist agus a saoil phearsanta. Féachann an Ollscoil ar an hibridobair mar 
uirlis chabhrach agus thábhachtach atá áisiúil chun an sprioc seo a bhaint amach. 

• Féachann an polasaí seo le timpeallacht dhearfach oibre a chruthú a thacaíonn le cothromaíocht oibre 
is saoil na foirne gan cur isteach ar fheidhmeanna na hOllscoile agus na scoile/aonaid ar leith ina n-
oibríonn an fostaí. 

• Níl aon cheart uathoibríoch ar an hibridobair, agus d’fhéadfadh cásanna a bheith ann nuair nach mbeidh 
an Ollscoil in ann iarratas fostaí a cheadú. Mar sin féin, breithneoidh an Ollscoil gach iarratas foirmiúil 
agus, murar féidir an t-iarratas a cheadú, roinnfidh sí na cúiseanna atá leis an iarratas a dhiúltú. 

• Má mheasann an fostaí gur diúltaíodh go míréasúnta iarratas ar hibridobair (nó iarratas chun deireadh 
a chur le hibridobair, nó chun a rogha hibridoibre a athrú), féadfaidh sé/sí an t-ábhar imní a ardú lena 
C(h)omhpháirtí Gnó AD/Bainisteoir Sinsearach AD. Má mheasann an fostaí fós go bhfuil an diúltú 
míréasúnta, féadfaidh sé/sí gearán a dhéanamh de réir Nós Imeachta Gearáin na hOllscoile. 

• D’fhéadfadh cásanna teacht chun cinn ó am go chéile nuair a éilíonn post an fhostaí go gcuirfí socrú 
hibridoibre ar scor go sealadach, agus táthar ag súil go gcomhoibreoidh an fostaí, nuair is gá, lena 
leithéid d’iarratas chun filleadh ar ghnáthphatrún oibre. 

• Féadfar iarratas ar hibridobair a dhéanamh ar bhonn gearrthéarmach nó fadtéarmach, agus déanfar 
féidearthacht an iarratais a athbhreithniú; i ngach cás, beidh an scéal faoi réir athbhreithniú tréimhsiúil 
nó de réir mar a chomhaontaítear a mhalairt leis an duine aonair. 

• D’fhéadfadh sé tarlú i roinnt scoileanna/aonad, gur féidir an hibridobair a cheadú ar feadh tréimhse 
míonna amháin chun cothroime agus cothromas a chinntiú i measc na foirne agus chun freastal ar 
riachtanais ghnó. 

• D’fhéadfadh go mbeadh roinnt scoileanna/aonad in ann níos mó socruithe hibridoibre a éascú ná a 
chéile. 

• Is féidir an hibridobair a athbhreithniú, agus b’fhéidir é a tharraingt siar má léirítear, e.g.: 
o Go bhfuil feidhmíocht an chomhalta foirne thíos leis dá bharr; 
o Go gcuirtear isteach ar oibriú éifeachtach agus éifeachtúil na foirne, na scoile/an aonaid; 
o Go bhfuil tionchar diúltach le haithint ar leibhéal na seirbhíse a chuirtear ar fáil; 
o Nach gcloíonn an fostaí le coinníollacha an pholasaí seo. 
 
 



ÚO-22-A14-9.3 

3 

 

 

• Féadfar an hibridobair a tharraingt siar ó fhostaithe a bhaineann mí-úsáid as an socrú. D’fhéadfadh a 
leithéid d'fhostaithe gníomh araíonachta a tharraingt orthu féin faoin bPolasaí Araíonachta. 

• Ní mór do chomhaltaí foirne a bhfuil socrú hibridoibre acu a bpatrún oibre a léiriú go soiléir agus a 
nuashonrú ina bhféilire. 

• Má chuirtear isteach ar ghnó nó ar obair na hOllscoile ar chúis ar bith, lena n-áirítear gan teorainn force 
majeure nó gníomhaíocht thionsclaíoch, tá sé de chead ag an Ollscoil socruithe hibridoibre a tharraingt 
siar go hiomlán nó go páirteach trí fhógra nach lú ná seacht (7) lá féilire. 

 

5. Sainmhínithe 
 
Tagraíonn an téarma ‘cianobair’ don choincheap ginearálta a bhaineann le socrú ina n-oibríonn duine ag 
ionad oibre eile seachas áitreabh oibre an fhostóra (is é áitreabh oibre an fhostóra an oifig i bhformhór na 
gcásanna). 

Tagraíonn an téarma ‘hibridobair’ do shocruithe oibre ina bhfuil meascán d’obair ón áitreabh oibre agus do 
chianobair, bunaithe ar chomhaontú idir an comhalta foirne agus an bainisteoir, agus atá ceadaithe tríd an 
bpróiseas iarratais. 
 

Leanfaidh an Ollscoil mar phríomhionad oibre na foirne go léir, agus beidh sé riachtanach freastal ar an 
oifig: 
• laethanta sonracha gach seachtain atá comhaontaithe leis an mbainisteoir; agus/nó 
• ar feadh tréimhsí áirithe chun tacú le gnó na hOllscoile i.e. teagasc, clárú mac léinn; agus/nó 
• céatadán áirithe laethanta in aghaidh na seachtaine nó na míosa atá comhaontaithe leis an mbainisteoir; 

agus/nó 
• laethanta de réir mar a theastaíonn ón mbainisteoir, mar shampla le haghaidh comhoibrithe, 

cruinnithe, oiliúna agus imeachtaí tábhachtacha. Ní mór é seo a phlé leis an bhfoireann roimh an socrú 
hibridoibre a cheadú. 

 
6. Cineálacha Hibridoibre 
 

Tá roinnt cineálacha éagsúla hibridoibre atá clúdaithe ag an bPolasaí seo. Ní mór don fhoireann atá i mbun 
hibridoibre comhaontú a dhéanamh lena mbainisteoir líne a chlúdaíonn an cineál hibridoibre a bhaineann 
leo ionas go mbeidh ionchais maidir le freastal oifige soiléir ar gach taobh. 
 
• An Socrú Hibridoibre is lú 
 Baineann sé seo leis an bhfoireann a dhéanann cianobair chun tasc ar leith a chur i gcrích nó ar bhonn 

rialta ach ar feadh cuid bheag dá gcuid ama oibre. I gcás comhaltaí foirne lánaimseartha, meastar nach 
mbeadh ach lá amháin sa tseachtain ar an meán i gceist leis an gcianobair. Sna cúinsí seo ba chóir don 
chomhalta foirne a láthair oibre shonrach a choinneáil. 

 

• Socrú Hibridoibre níos téagartha 
 Baineann sé seo leis an bhfoireann a dhéanann cianobair chun tasc ar leith a chur i gcrích nó ar bhonn 

rialta ar feadh 2 nó 3 lá sa tseachtain. I gcás comhaltaí foirne lánaimseartha, meastar nach mbeadh níos 
mó ná 3 lá oibre sa tseachtain ar an meán i gceist leis an gcianobair pro rata. Aithnítear go bhfuil 
difríochtaí sna riachtanais i limistéir éagsúla agus go bhfeileann an chianobair cineálacha éagsúla oibre 
thar a chéile. Mar sin, is é an bainisteoir líne a chinnfidh an líon laethanta ar féidir le fostaí cianobair a 
dhéanamh de réir riachtanais an aonaid. Dóibh siúd a bhaineann leas as socrú hibridoibre níos téagartha, 
tá an UMT ag súil go mbeadh formhór na foirne ag freastal ar an gcampas 3 lá, ar a laghad, sa tseachtain. 
I gcás ina molann bainisteoir líne iarratas ar chomhalta foirne cianobair níos mó ná 2 lá sa tseachtain a 
cheadú ní mór don bhall UMT cuí é seo a fhaomhadh. Ní sholáthróidh an Ollscoil stáisiún oibre 
tiomnaithe san oifig dóibh siúd a bhaineann leas as socrú hibridoibre níos téagartha ach ina ionad sin 
beidh rochtain oifige roinnte ar fáil. 
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• Socrú Hibridoibre Séasúraí 
 Teastaíonn láithreacht ar an gcampas i gcás go leor de na seirbhísí a sholáthraíonn an Ollscoil. 

D’fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair hibridobair a cheadú i réimsí áirithe laistigh den Ollscoil, ag 
amanna ar leith i rith na bliana. Chun tacú leis na réimsí sin is rogha é an hibridobair shéasúrach freisin. 
Tabharfaidh sé seo deis socruithe hibridoibre a bheith ann le linn tréimhsí ina mbíonn riachtanais ghnó 
ar an gcampas laghdaithe. Leis an gcineál seo socraithe, is féidir le bainisteoir na seirbhíse na dátaí a 
mbeidh cianobair ar fáil don fhoireann a chur in iúl. Ní bheidh níos mó ná 2 lá sa tseachtain i gceist leis 
seo. 

 

• Cianobair ar mhaithe le Leanúnachas Gnó 
 D’fhéadfadh sé a bheith riachtanach ar mhaithe le leanúnachas gnó, mar shampla COVID-19, 

drochaimsir, stailceanna córais iompair etc. don fhoireann oibriú go cianda. Ba cheart go mbeadh 
socruithe cianoibre mar chuid de phleananna leanúnachais gnó gach réimse. Ba chóir go gcuirfí in iúl 
don fhoireann a dhéanann cianobair chun críocha leanúnachais gnó gur socrú sealadach é seo, a 
d’fhéadfadh an Ollscoil a tharraingt siar de réir mar a thagann athrú ar chúinsí. Ní bheidh aon phróiseas 
iarratais ag teastáil sa chatagóir seo, ós rud é gur deacair imeachtaí den sórt sin a phleanáil. 

 

• 100% Cianobair  
 Ag an am seo ní bheidh an Ollscoil ag ceadú don fhoireann oibriú go cianda ar feadh 100% dá gconradh. 
 
7. Critéir Incháilitheachta 
 

Tá an polasaí oscailte do gach fostaí. Féadfaidh gach fostaí ar fud na hOllscoile, agus ag leibhéal ar bith den 
eagraíocht, iarratas ar an hibridobair a dhéanamh. Caithfidh fostaí 26 seachtain de sheirbhís leanúnach a 
bheith déanta acu sular féidir leo iarratas ar an hibridobair a dhéanamh. Ní mór na critéir seo a leanas go 
léir a shásamh chun aon socrú hibridoibre a cheadú, agus ní féidir aon cheann díobh a fhágáil ar lár. 
 
(a) Riachtanais ghnó 
Tá sé ríthábhachtach tacú le riachtanais ghnó chun seirbhísí éifeachtacha ardchaighdeáin a sholáthar. Ní 
shárófar caighdeáin táirgiúlachta agus leibhéil feidhmíochta chun an hibridobair a éascú. Tá sé mar aidhm 
againn an chothromaíocht a bhaint amach idir iarracht a dhéanamh a bheith níos solúbtha, níos éifeachtúla 
agus níos láidre trí róil a athshamhlú agus an hibridobair a éascú nuair is praiticiúil, agus idirghníomhaíocht, 
comhoibriú agus tacaíocht ar an láthair a chumasú de réir mar is gá chun ardleibhéil táirgiúlachta agus 
feidhmíochta a chothú ag leibhéal an duine, na foirne agus na heagraíochta. D’fhéadfadh go mbeadh 
teorainn leis an líon foirne, agus/nó an céatadán ama, a cheadófar do shocrú hibridoibre ag brath ar an 
tionchar measúnaithe ar riachtanais ghnó. 
 

Breithneoidh an Ollscoil tionchar an tsocraithe hibridoibre orthu seo a leanas: 
• an cumas freastal ar riachtanais seirbhíse na hOllscoile; 
• an cumas freastal ar riachtanais seirbhíse an Aonaid/na Foirne; 
• an cumas an leibhéal riachtanach caighdeáin seirbhíse a chothú; 
• feidhmíocht foirne agus comhoibriú foirne; 
• saincheisteanna oibriúcháin, nó saincheisteanna eile a bhaineann leis an Ollscoil ina hiomláine; 
• rannpháirtíocht ghinearálta foirne; 
• costais eagraíochtúla; agus 
• teorainneacha le líon nó céatadán na foirne a bhfuil socruithe hibridoibre acu. 
 

(b) Oiriúnacht róil 
Cé go bhfuil an Ollscoil tiomanta don hibridobair a cheadú nuair is praiticiúil, ní bheidh gach ról oiriúnach 
don hibridobair. Áireofar na nithe seo a leanas agus breithniú á dhéanamh ar oiriúnacht róil: 
• riachtanais maidir le rochtain ar theicneolaíochtaí/trealamh/sonraí ar leith nach bhfuil rochtain orthu 

ach ar an láthair. 
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• riachtanais maidir le seachadadh seirbhíse atá dírithe ar chustaiméirí ag áitreabh an fhostóra; 
• comhlíonadh tascanna a bhfuil leibhéal ard oibre praiticiúla i gceist leo; 
• comhlíonadh tascanna tacaíochta nach mór a sholáthar ar an láthair; 
• comhlíonadh tascanna a dhéantar ar bhealach níos éifeachtaí ar an láthair; agus 
• comhlíonadh tascanna a bhfuil leibhéal ard oibre foirne i gceist leo, nach féidir a dhéanamh ar bhonn 

aonair. 
 

De réir riachtanais pholasaí agus cur chuige straitéiseach na hOllscoile maidir leis an hibridobair, agus 
iarratais á meas acu, ba cheart do bhainisteoirí machnamh a dhéanamh ar an ngá atá le comhoibriú, neartú 
na foirniúlachta agus rannpháirtíocht le comhghleacaithe agus le páirtithe leasmhara eile a éascú, nuair is 
tairbhí nó is iomchuí é a dhéanamh go pearsanta in áitreabh oibre na hOllscoile. 
 
Tá roinnt post ann agus mar gheall ar nádúr na hoibre níl siad oiriúnach do shocruithe hibridoibre. Ní féidir 
go leor gníomhaíochtaí ar nós saotharlanna a shocrú, trealamh a chothabháil, innealra a oibriú, oibriú ar 
thailte, maoirsiú gníomhaíochtaí ar an gcampas, seirbhísí lónadóireachta a sholáthar, tacaíocht phearsanta 
do mhic léinn etc. a dhéanamh go cianda. 
 

Más féidir do chuid oibre go léir, nó cuid de, a dhéanamh agus a sheachadadh go cianda, is féidir do ról a 
mheas do shocrú hibridoibre. 
 

Más gá do chuid oibre ar fad a sheachadadh go pearsanta ar an gcampas, ní féidir do ról a mheas le haghaidh 
socrú hibridoibre. 
 
(c) Oiriúnacht an chomhalta foirne 
D'fhéadfaidís seo a leanas a bheith san áireamh leis an measúnú ar oiriúnacht an duine (ach ní liosta 
uileghabhálach é): 
• léiriú ar fheidhmíocht shásúil (PMDS); 
• comhlíonadh sásúil le polasaí agus nósanna imeachta ama agus tinrimh; 
• léiriú go bhfuil torthaí á mbaint amach 
• go ginearálta, níor cheart go mbeadh an comhalta foirne ina (h)ábhar do phróiseas araíonachta 

leanúnach nó go mbeadh taifead beo ar ghníomh araíonachta ina c(h)omhad; 
• Féadfar comhaltaí foirne atá ar promhadh a mheas le haghaidh hibridobair, má tá hibridobair oiriúnach 

ag cur na gcritéar ginearálta san áireamh, agus fachtóirí sonracha breise atá ábhartha i gcomhthéacs 
daoine ar promhadh. Mar shampla, d’fhéadfadh go n-éileodh bainisteoir go bhfreastalódh duine ar 
promhadh ar an oifig le linn na tréimhse promhaidh: 

o chun dul in oiriúint dá ról nua agus dá t(h)impeallacht oibre; 

o chun rannpháirtíocht leanúnach le bainisteoirí, agus le comhaltaí foirne a éascú; 

o chun dlúthchaidreamh agus comhoibriú leis an bhfoireann a éascú; 

o chun cruinnithe agus oiliúint duine le duine a éascú nuair is gá; agus/nó 

o chun cabhrú le measúnú ar fheidhmíocht an té atá ar promhadh le linn na tréimhse promhaidh. 
 

(d) Riachtanais i gcomhair stáisiúin oibre tiomnaithe 
Ba cheart go mbeadh spás oibre tiomnaithe ag an bhfostaí inar féidir ábhar agus trealamh oibre a shuiteáil 
agus a stóráil. 
 

Oibreoidh an fostaí agus an bainisteoir le chéile chun cur síos a dhéanamh ar a bhfuil riachtanach don 
fhostaí chun a c(h)uid oibre a dhéanamh. Soláthróidh an Ollscoil trealamh atá riachtanach don fhostaí chun 
oibriú go héifeachtach go cianda. Ina measc 

o Ríomhaire glúine 
o Fón póca (má mheastar go bhfuil gá leis d’obair an chomhalta foirne) 
o MS Office agus Outlook 
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Má theipeann ar aon chuid den trealamh a úsáideann an fostaí chun a c(h)uid oibre a chomhlíonadh, beidh 
air/uirthi oibriú san oifig go dtí go mbeidh an trealamh deisithe nó ceann nua curtha ina áit. 
 

Táthar ag súil go gcoimeádfaidh iad siúd i mbun hibridoibre na caighdeáin chéanna sláinte agus 
sábháilteachta san ionad oibre cianda agus atá san Ollscoil. Beidh fostaithe faoi réir pholasaithe agus 
nósanna imeachta na hOllscoile i gcónaí, beag beann ar a suíomh oibre. 
 

Féadfaidh an Ollscoil iniúchtaí breise sláinte agus sábháilteachta a dhéanamh ó am go chéile chun a 
chinntiú go gcoimeádtar caighdeáin sláinte agus sábháilteachta. Ní mór dóibh siúd i mbun hibridoibre oibriú 
de réir Ráiteas Sábháilteachta na hOllscoile. 
 
Ní mór do gach páirtí a chinntiú go gcomhlíonann siad gach oibleagáid ábhartha sláinte agus sábháilteachta.  
 
Caithfidh an comhalta foirne: 

• An fhoirm iarratais, dhearbhaithe agus féinmheasúnaithe a líonadh 
• Stáisiún oibre tiomnaithe cianda amháin a ainmniú; 
• Deimhniú go bhfuil an stáisiún oibre oiriúnach agus go gcomhlíonann sé gach riachtanas sláinte agus 

sábháilteachta; 
• Aontú agus comhoibriú leis an measúnú riosca a dhéanfaidh an Ollscoil ar an stáisiún oibre; 
• Aontú gan aon athruithe a dhéanamh ina dhiaidh sin ar an stáisiún oibre gan údarú ón Ollscoil; 

• Deimhniú go bhfuil sé/sí in ann nascadh le ríomhaire oibre trína nasc iontaofa leathanbhanda féin; 
• Deimhniú gur féidir cloí le caighdeáin slándála sonraí agus rúndachta infheidhme leis an stáisiún oibre. 
 

Ní éascófar an hibridobair lasmuigh de Phoblacht na hÉireann. Beidh stáisiún oibre tiomnaithe, nó 
leithdháileadh oifige mar atá leagtha amach thuas. Is faoi gach aonad a bheidh sé é seo a phlé go háitiúil. 
 
Caithfidh an fostaí gach beart réasúnach a ghlacadh chun maoin na hOllscoile a chosaint. Is í an Ollscoil atá 
i mbaol caillteanais nó damáiste dá trealamh agus ní gá don fhostaí na nithe sin a chlúdach trína n-árachas 
pearsanta ar ábhar tí. Má dhéantar damáiste do threalamh agus é ar áitreabh an fhostaí, ba chóir é a 
thuairisciú láithreach don Bhainisteoir. Maidir le damáiste do threalamh, ní bheidh an Ollscoil freagrach ach 
as damáiste a dhéantar do mhaoin ar leis an Ollscoil é atá i seilbh nó i gceannas an fhostaí. 
 

Maoin Intleachtúil, Iompar Gnó agus Comhlíonadh 
Beidh feidhm ag an riachtanas maidir le maoin intleachtúil na hOllscoile a chosaint ó thaobh úsáid na n-
ábhar go léir a thógtar chuig an láthair oibre cianda. 
 

Slándáil, Rúndacht agus Iniúchadh 
Tá freagracht ar fhostaithe a chinntiú: 
o Nach bhfuil rochtain ag daoine seachas fostaithe de chuid na hOllscoile ar ríomhaire agus ar threalamh, 

cáipéisí, páipéir agus taifid a bhaineann leis an obair ag an láthair cianoibre. 
o Coimeádtar gach cáipéis agus taifead a bhaineann lena gcuid oibre sábháilte agus slán chun an rúndacht 

a ghabhann leo a chosaint. Chuige sin, comhlíonfaidh siad aon pholasaí nó nós imeachta a fhéadfaidh 
an Ollscoil a shonrú chun na críche seo. 

o Beidh na cáipéisí, páipéir agus taifid go léir, cibé acu ar pháipéar nó ar ríomhaire pearsanta, ina maoin 
de chuid na hOllscoile i gcónaí. Má thagann deireadh lena bhfostaíocht san Ollscoil nó má thagann 
deireadh leis an socrú hibridoibre, ní mór na taifid agus an trealamh ar fad a thabhairt ar ais don 
bhainisteoir. 
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8. Iarratas 
 

Éascóidh an Ollscoil rochtain ar an hibridobair, nuair is praiticiúil agus de réir na gcoinníollacha agus na 
gcomhthéacsanna atá leagtha amach go dtí seo sa pholasaí seo. Tá gach iarratas faoi réir próiseas 
meastóireachta, bunaithe ar chritéir incháilitheachta, a chuireann sainriachtanais na hOllscoile agus an 
Aonaid ina bhfuil an comhalta foirne ag obair san áireamh.  Ní teidlíocht uathoibríoch é an hibridobair, beag 
beann ar aon socrú cianoibre roimhe seo. Ní fhéadfaidh comhalta foirne iarratas ar hibridobair a chur 
isteach lena bhreithniú níos mó ná uair amháin gach 12 mhí, mura n-athraíonn a ról agus/nó aonad. Ní 
dhéanfar iarratais ar shocruithe hibridoibre mar fhreastal réasúnach tríd an bpróiseas iarratais sa pholasaí 
seo. Déileálfar le socruithe den sórt sin trí QA155 Treoir na Foirne maidir le Míchumas san Ionad Oibre. 
 
Is faoi rogha na bainistíochta atá sé aon socrú hibridoibre a cheadú, ag leanúint an phróisis atá leagtha 
amach thíos. 
 
8.1 Cáipéisíocht 
 

Ba chóir do chomhaltaí foirne ar mian leo iarratas a dhéanamh ar shocrú hibridoibre eolas a chur ar an 
bpolasaí seo, ar na critéir incháilitheachta, ar an bhFoirm Féinmheasúnaithe Sláinte agus Sábháilteachta, 
ar an bhFoirm Iarratais agus ar an bhFoirm Dearbhaithe Hibridoibre. 
 

8.2 Plé leis an mBainisteoir/Ceann Aonaid 
 
Ba chóir don chomhalta foirne ansin an fhéidearthacht a bhaineann le hibridobair a phlé leis an 
mBainisteoir, Ceann Aonaid/Ceann Scoile chun oiriúnacht maidir le socrú hibridoibre a chinneadh, ag cur 
san áireamh na gcritéar incháilitheachta (i.e. riachtanais ghnó, ról, oiriúnacht an duine agus stáisiún 
oibre). Féadfaidh an t-iarratasóir agus an Bainisteoir, an Ceann Aonaid/Ceann Scoile an fhoirm iarratais a 
úsáid mar threoir don phlé sin. 
 

Féadfaidh an Bainisteoir, Ceann Aonaid/Ceann Scoile aiseolas a thabhairt don chomhalta foirne maidir le 
haon réimsí nár comhlíonadh na critéir incháilitheachta, agus an deis a thabhairt don chomhalta foirne na 
réimsí seo a chur ina gceart sula gcuireann sé/sí a (h)iarratas isteach. 
 
Má tá an comhalta foirne ina (h)ábhar d’aon phróisis fhoirmiúla leanúnacha Acmhainní Daonna, amhail 
araíonacht, feidhmíocht, nó bainistíocht neamhláithreachta, ní mór don Bhainisteoir, don Cheann 
Aonaid/Ceann Scoile comhairle a lorg ón Aonad Acmhainní Daonna sula mbreithnítear oiriúnacht maidir 
le socrú hibridoibre. 
 

8.3 An Próiseas Iarratais 
 

• Ba chóir don chomhalta foirne an Fhoirm Iarratais agus an Fhoirm Dearbhaithe Hibridoibre a líonadh ag 
tabhairt an chomhrá leis an mBainisteoir, Ceann Aonaid/Ceann Scoile san áireamh. Ba chóir na 
foirmeacha a chur ar aghaidh chuig an mbainisteoir líne/Ceann Aonaid/Ceann Scoile. Ní mór do gach 
comhalta foirne clárú ar ESS chun a c(h)uid ama, saoire agus a c(h)láir forbartha a bhainistiú. 

• Breithneoidh an Bainisteoir Líne/Ceann Aonaid/Ceann Scoile an t-iarratas agus déanfaidh sé/sí moladh 
ar cé acu an dtacaíonn nó nach dtacaíonn sé/sí leis an iarratas, agus cuirfidh sé/sí a m(h)oladh faoi bhráid 
an bhaill UMT nó ainmní lena athbhreithniú. 

• Breithneoidh an ball nó an t-ainmní UMT iarratas agus moladh an bhainisteora agus cinnfidh an t-
iarratas a cheadú nó a dhiúltú go sealadach. Deimhneofar an cinneadh sin don chomhalta foirne agus 
don Bhainisteoir Líne/Ceann Aonaid/Ceann Scoile. Beidh aon cheadú sealadach, go dtí go gcríochnóidh 
an measúnóir Aonaid DSE an measúnú (tar éis an Fhéinmheasúnaithe) agus go dtiocfaidh toradh an 
mheasúnaithe seo. 
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• Líonfaidh an comhalta foirne an Fhoirm Féinmheasúnaithe. Cuirfidh an comhalta foirne an Fhoirm faoi 
bhráid an Chomhordaitheora Sábháilteachta Aonaid a chuirfidh an measúnú chuig na Measúnóirí 
Aonaid DSE chun measúnú foirmiúil a dhéanamh ar an stáisiún oibre tiomnaithe. Má aithnítear rioscaí, 
beidh deis ag an gcomhalta foirne dul i ngleic leis na rioscaí seo (e.g. trí chomhairle a fháil, trealamh, 
etc.). 

• Cé go bhféadfadh tús a bheith curtha leis an socrú cianoibre roimh an measúnú seo, murar féidir an 
stáisiún oibre tiomnaithe a fheabhsú chun na riachtanais sláinte agus sábháilteachta a chomhlíonadh, 
cuirfear an socrú ar ceal. 

• Má mheastar go bhfuil an stáisiún oibre tiomnaithe oiriúnach tar éis an mheasúnaithe riosca iomláin, 
deimhneoidh an chéad bhainisteoir cead foirmiúil. 

 
Cuirfear cinneadh in iúl laistigh de thréimhse ama réasúnta, agus in aon chás laistigh de 12 sheachtain tar 
éis an t-iarratas a fháil. 
 
Sa chás go bhfuil an próiseas measúnaithe curtha i gcrích ag an Ollscoil agus gur éisteadh aon achomharc, 
beidh ar an bhfostaí fanacht 12 mhí ón gcinneadh deiridh chun iarratas eile a chur isteach má fhanann an 
fostaí sa ról céanna. Má bhogann fostaí chuig ról nua san Ollscoil, féadfaidh sé/sí iarratas nua a chur isteach. 
 

Féadfaidh fostaí iarratas ar chianobair a tharraingt siar i scríbhinn nó measfar go bhfuil an t-iarratas 
tarraingthe siar aige/aici sa chás go dteipeann air/uirthi cáipéisíocht bhreise a lorgaíonn an Ollscoil a 
sholáthar, nó mura dtugann sé/sí aird ar chuireadh ón Ollscoil chuig cruinniú nó plé ar an iarratas. Sa chás 
go dtarraingíonn fostaí iarratas siar, is féidir iarratas eile a chur isteach tar éis 30 lá ón dáta a dheimhníonn 
an Ollscoil gur tarraingíodh siar an chéad iarratas. 
 
8.4 Diúltú 
 

Sa chás go ndiúltaítear d’iarratas, ba cheart don bhainisteoir/do na bainisteoirí a chinntiú go bhfuil dóthain 
sonraí sa chinneadh scríofa chun go dtuigfidh an comhalta foirne na cúiseanna leis an diúltú, an chúis ghnó/na 
cúiseanna gnó ar a bhfuil an diúltú bunaithe, agus cinneadh a dhéanamh ar cheart athbhreithniú a lorg. 
 
Ní mór an t-iarratas ar athbhreithniú foirmiúil a chur isteach, i scríbhinn, laistigh de 10 lá oibre ón gcinneadh 
a fháil go bhfuil an t-iarratas diúltaithe. 
 

Féadfaidh an Ollscoil iarratas ar chianobair a dhiúltú má tá sí sásta, ina tuairim, nach bhfuil an moladh a 
iarradh oiriúnach ar chúiseanna gnó. D’fhéadfaí na nithe seo a leanas a áireamh i measc na gcúiseanna gnó 
ach níl siad teoranta dóibh: 
 

a. nádúr na hoibre nach gceadaítear an obair a dhéanamh go cianda; 

b. nach féidir leo obair a atheagrú i measc na foirne reatha; 
c. go bhféadfadh drochthionchar a bheith aige ar chaighdeán; 
d. go bhféadfadh drochthionchar a bheith aige ar fheidhmíocht; 
e. athruithe struchtúrtha atá beartaithe; 
f. ualach na gcostas breise, ag cur san áireamh na gcostas airgeadais agus eile a bheidh i gceist agus 

scála agus acmhainní airgeadais ghnó an fhostóra; 
g. ábhair imní maidir le rúndacht ghnó nó maoin intleachtúil a chosaint; 
h. imní maidir le hoiriúnacht an spáis oibre atá beartaithe ar chúiseanna sláinte agus sábháilteachta; 
i. imní maidir le hoiriúnacht an spáis oibre atá beartaithe ar chúiseanna cosanta sonraí; 
j. imní maidir le nascacht idirlín an ionaid chianoibre atá beartaithe; 
k. achar rómhór idir an láthair cianoibre atá beartaithe agus an suíomh ar an láthair; 
l. má thagann an socrú cianoibre atá beartaithe salach ar chúiseanna comhaontaithe infheidhme; 
m. próisis araíonachta fhoirmiúla atá ar siúl faoi láthair nó a tugadh chun críche le déanaí 
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9. Próiseas Athbhreithnithe Aonair do Chomhaltaí Foirne 
 

Sa chás go ndiúltaítear don iarratas, tá sé de cheart ag an gcomhalta foirne athbhreithniú a iarraidh. Leagtar 
na céimeanna sa phróiseas athbhreithnithe amach thíos. 
 

9.1  Plé Neamhfhoirmiúil 
 
Sula lorgaítear athbhreithniú foirmiúil, ba chóir go mbeadh plé neamhfhoirmiúil ag an gcomhalta foirne 
lena b(h)ainisteoir chun na cúiseanna leis an diúltú a phlé agus féachaint an bhfuil deis ann aon 
cheisteanna a aithníodh a réiteach. Más féidir na ceisteanna a réiteach, féadfaidh an bainisteoir an t-
iarratas a athmheas. Murar féidir na ceisteanna a réiteach, féadfaidh an comhalta foirne athbhreithniú 
foirmiúil a lorg. 
 

9.2  Athbhreithniú Foirmiúil 
 
Ba cheart go leagfadh iarratas an chomhalta foirne ar athbhreithniú foirmiúil na cúiseanna leis an 
athbhreithniú amach. Díreoidh an t-athbhreithniú ar cibé an raibh an próiseas iarratais oiriúnach agus ar 
aon dul leis an bPolasaí Hibridoibre. Déanfaidh Oifigeach Athbhreithnithe, nach raibh baint aige/aici leis 
an bpróiseas cinnteoireachta roimhe sin, an t-athbhreithniú. Ba cheart gach taifead a bhaineann leis an 
iarratas agus leis an gcinneadh ar dtús a chur ar fáil don Oifigeach Athbhreithnithe. Go ginearálta, is 
athbhreithniú ar an gcomhad amháin a bheidh san athbhreithniú. Féadfaidh an tOifigeach 
Athbhreithnithe, áfach, an próiseas don athbhreithniú a chinneadh, agus tá an rogha aige/aici a 
chinneadh, i gcás ar leith, go bhfuil cruinniú leis an gcomhalta foirne, nó páirtithe eile, oiriúnach. 
 

9.3  Toradh an Athbhreithnithe Fhoirmiúil 
 

Ba chóir cinneadh an Oifigigh Athbhreithnithe a chur in iúl i scríbhinn don chomhalta foirne, do na 
Bainisteoirí cuí agus don Oifig Acmhainní Daonna. Go ginearálta, ba chóir go dtarlódh sé seo laistigh de 10 
lá oibre ón iarratas ar athbhreithniú foirmiúil a fháil. Féadfaidh an tOifigeach Athbhreithnithe: 
 
• An cinneadh diúltú don iarratas a dhearbhú; nó 
• A mholadh go ndéanfadh an chéad bhainisteoir agus/nó an dara bainisteoir athbhreithniú ar an gcéad 

chinneadh, ag cur san áireamh aon fhadhbanna a d'aithin an tOifigeach Athbhreithnithe; 
• Moltaí eile a dhéanamh a bhaineann leis an hibridobair, nuair is cuí. 

 

Cé gurb é príomhchuspóir an phróisis athbhreithnithe déileáil le hiarratas ar athbhreithniú ar an gcinneadh 
diúltú don iarratas, tá discréid ag an Oifigeach Athbhreithnithe athbhreithniú a dhéanamh ar chásanna eile 
ina meastar go bhfuil socruithe hibridoibre míchuí nó mí-oiriúnach tar éis tréimhse thrialach, nó mar 
thoradh ar athrú cúinsí. Chun amhras a sheachaint, is é cinneadh an Oifigigh Athbhreithnithe an chéim 
dheireanach den phróiseas inmheánach. 
 
10. Tréimhse Thrialach agus Measúnú Leanúnach ar Oiriúnacht 
 

Níl socruithe hibridoibre cinntithe go buan. D’fhéadfadh go mbeadh gá le deiseanna hibridoibre a bhabhtáil 
i measc na foirne chun tacú le soghluaisteacht na foirne agus le forbairt gairme. 
 
Féadfar socrú hibridoibre a cheadú, ar an gcéad dul síos, ar feadh tréimhse thrialach (go ginearálta, idir 3 
agus 6 mhí chun deis athbhreithnithe a thabhairt). Tugann an tréimhse thrialach deis don chomhalta foirne 
agus don bhainisteoir teagmháil rialta a bheith acu, chun rath agus oiriúnacht leanúnach an tsocraithe a 
mheas. 
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Tar éis na tréimhse trialach, ba cheart leanúint d’oiriúnacht an tsocraithe a mheas, trí chomhráite aiseolais 
rialta. Nuair a thagann fadhbanna feidhmíochta chun cinn, ba chóir don bhainisteoir na fadhbanna a phlé 
leis an gcomhalta foirne a luaithe is indéanta, agus deis a thabhairt dó/di an cheist a réiteach. 
 
Ba cheart taifead a choinneáil ar phlé den sórt sin agus ar an toradh a aontaíodh. Déileálfar le fadhbanna 
feidhmíochta de réir Chreat PMDS na hOllscoile. 
 

Ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú foirmiúil ar na socruithe hibridoibre freisin mar chuid den phróiseas 
PMDS/nó le linn na tréimhse trialach. Beidh ar an mbainisteoir measúnú a dhéanamh an bhfeileann an 
socrú hibridoibre riachtanais ghnó na hOllscoile i gcónaí. 
 
Ní mór don fhoireann a bheith in ann na freagrachtaí uile a bhaineann lena ról a chomhlíonadh agus iad ag 
baint leas as socrú hibridoibre. 
 

11. Deireadh le Socruithe 
 

Féadfaidh an comhalta foirne, nó an Ollscoil, deireadh a chur le socruithe hibridoibre ar fhógra réasúnach. 
 
Mar shampla, féadfar deireadh a chur le socrú hibridoibre mar gheall ar riachtanais ghnó, soghluaisteacht 
foirne, drochfheidhmíocht, drochnasc leathanbhanda, rioscaí sláinte agus sábháilteachta, nó i gcás nach 
gcomhlíontar critéir incháilitheachta eile a thuilleadh. Ba cheart do bhainisteoirí an moladh chun deireadh 
a chur leis an socrú hibridoibre a phlé leis an bhfostaí agus an cinneadh a dhearbhú i scríbhinn. 
 

Mar mhalairt air sin, d’fhéadfadh go n-athródh cúinsí an chomhalta foirne, agus go mbeadh air/uirthi 
filleadh ar obair san oifig. I bhformhór na gcásanna, tabharfar fógra réasúnta. I gcásanna eisceachtúla, 
d’fhéadfadh fógra níos giorra a bheith i gceist. 
 

12. Soláthar Trealaimh 
 

Tabharfar ríomhaire glúine, méarchlár, luchóg agus scáileán don chomhalta foirne a bhaineann leas as an 
hibridobair. Ní chuirfear printéirí ar fáil. Le go mbreithneofar iad le haghaidh socrú hibridoibre, ní mór 
d’fhostaithe an stáisiún oibre (deasc & cathaoir) agus an suíomh cuí a sholáthar. Is leis an Ollscoil an trealamh 
go léir a chuirtear ar fáil agus ba chóir cúram cuí a ghlacadh nuair a bhíonn sé i seilbh. Ní mór aon trealamh a 
chuirtear ar fáil a thabhairt ar ais nuair a chuirtear deireadh leis an socrú hibridoibre, nó nuair a iarrann an 
fostóir é. Beifear ag súil go gcinnteoidh an fostaí go gcomhlíonann an stáisiún oibre na caighdeáin 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta i gcónaí. 
 
13. Costais 
 

Ní íocfar costais nuair a dhéanann comhalta foirne athruithe ar áitribh (cosúil le hoifig bhaile) chun cianobair 
a dhéanamh. Féadfaidh comhaltaí foirne a bhaineann leas as socruithe hibridoibre éilimh a dhéanamh go 
díreach ar na Coimisinéirí Ioncaim i leith faoiseamh cánach ar chostais áirithe agus iad ag obair ón mbaile. Is 
féidir an t-iarratas a dhéanamh ag deireadh na bliana cánach ábhartha, de réir na ndlíthe cánach ábhartha. 
Is faoin duine lena mbaineann amháin atá aon éileamh a dhéantar. Tá tuilleadh sonraí ar chianobair agus ar 
cháin ar fáil ag: https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gainstax-corporation-tax/part-

05/05- 02-13.pdf. Ní bheidh Taisteal agus Cothabháil iníoctha as freastal ar an oifig le linn socrú hibridoibre. 
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https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-05/05-02-13.pdf
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14. Sábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 
 

Tá an-tábhacht ag baint le hoibleagáidí faoi na hAchtanna um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 
2005 – 2014, agus rialacháin ghaolmhara agus aon socrú hibridoibre á bhreithniú agus á chur i bhfeidhm, 
cibé acu ag an gcéim iarratais nó ar bhonn leanúnach. Tá dualgas ar fhostóirí áit shábháilte oibre, agus 
córais shábháilte oibre a sholáthar. Tá freagracht phearsanta ar chomhaltaí foirne freisin as a sláinte féin a 
bhainistiú, idir fhisiciúil agus mheabhrach. Ní mór do gach comhalta foirne cloí go hiomlán leis na 
hoibleagáidí atá sna hAchtanna agus sna Rialacháin. 
 
Áirítear leis an bpróiseas iarratais an oibleagáid foirm féinmheasúnaithe sláinte agus sábháilteachta a 
líonadh maidir leis an gcianionad oibre fisiceach. Tá tacaíochtaí do shláinte agus folláine shíceolaíoch ar fáil 
don fhoireann go léir, lena n-áirítear tríd an Scéim Cúnaimh d’Fhostaithe. Tá tuilleadh sonraí agus 
foirmeacha ar fáil DSE/Measúnú ar Stáisiún Oibre Ríomhaire/Obair Shábháilte sa Bhaile le linn Covid - 
Ollscoil na Gaillimhe. 
 

15. Oibleagáidí Dlí agus Acmhainní Daonna 
 

Ní mór do chomhaltaí foirne atá ag obair ar shocrú hibridoibre leanúint ar aghaidh ag comhlíonadh a n-
oibleagáidí go léir mar chomhalta foirne, lena n-áirítear gach dualgas reachtúil, agus fanacht faoi cheangal 
ag gach polasaí agus nós imeachta eagraíochtúil ábhartha. Áirítear leis seo ach níl sé teoranta don Acht um 
Eagrú Ama Oibre, GDPR, Comhlíonadh Sonraí, Polasaithe & Nósanna Imeachta na hOllscoile. 
 
16. Téarmaí agus Coinníollacha/Socruithe Oibre 
 

Go ginearálta, níor cheart go mbeadh aon athrú ar théarmaí agus coinníollacha fostaíochta mar chuid de 
shocrú hibridoibre, ach amháin go mbeidh cead ag an gcomhalta foirne oibriú go cianda ar laethanta ar 
leith. Ba chóir don bhainisteoir aon athruithe eile ar shocruithe oibre a aontú leis an gcomhalta foirne, agus 
na socruithe sin a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais. Ba chóir don bhainisteoir dul i gcomhairle lena 
b(h)ainisteoir nó le hAcmhainní Daonna má tá aon imní ann faoi athruithe ar shocruithe oibre. 
 
17. Athbhreithniú ar an bPolasaí/Socruithe 
 

Déanfaimid athbhreithnithe rialta ar an bpolasaí seo. Déanfar an chéad athbhreithniú laistigh den chéad 12 
mhí ó chur i bhfeidhm an pholasaí. Breithneoidh an t-athbhreithniú cur chuige na hOllscoile i leith socruithe 
hibridoibre chun: 

• a chinntiú go bhfuil na socruithe hibridoibre ag teacht le riachtanais ghnó na hollscoile; 
• Cuirfear an polasaí i bhfeidhm ar bhealach cothrom agus leanúnach ar fud gach réimse, de réir 

fhorálacha an pholasaí; 
• Ní bheidh aon idirdhealú faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta, ná forálacha fostaíochta 

eile; 
• Is eol dúinn tionchar na socruithe ar tháirgiúlacht agus feidhmíocht foirne agus ar an eagraíocht i 

gcoitinne; agus 
• Déanfar tuairisciú cuí ar líon na gcomhaltaí foirne a bhaineann leas as socruithe hibridoibre. 
 
San athbhreithniú déanfar teagmháil leis an ngrúpa oibre chun a chinntiú go gcuirtear na príomhpháirtithe 
leasmhara san áireamh in aon athbhreithniú 
 

Aguisíní an Pholasaí 
a. Foirm Iarratais 
b. Foirm Féinmheasúnaithe Sláinte agus Sábháilteachta 
c. Ráiteas Sábháilteachta na hOllscoile 

https://www.nuigalway.ie/health-safety/lab-office-field-diving/officesafety/dsecomputerworkstationassessmentsafehomeworkingduringcovid/
https://www.nuigalway.ie/health-safety/lab-office-field-diving/officesafety/dsecomputerworkstationassessmentsafehomeworkingduringcovid/
https://apps.powerapps.com/play/e/default-13e3b186-c446-4aab-9c6d-9ab9bb76816c/a/2505164a-0cb4-4564-8d65-f7b80278e61f?tenantId=13e3b186-c446-4aab-9c6d-9ab9bb76816c&source=portal
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hrHjE0bEq0qcbZq5u3aBbBXLskgp_vtMhtFrp2KRp9pURUpHNFRQUlhRNktXVkVGRUJOWk1HNDg1My4u
https://www.universityofgalway.ie/media/healthsafety/Safety-Statement-2022-with-Presidents-Signature.pdf

