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BROLLACH

Sinne, mic léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, achtaímid leis seo an Bunreacht seo agus bunaímid Aontas
Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh mar an príomhchomhlacht ionadaíoch ar son na mac léinn i
gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.

Eascraíonn údarás an chomhlachta ionadaíoch seo ó Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh,
arb acusan amháin atá an cead: achtú an bhunreachta seo a údarú, mic léinn incháilithe a thoghadh le
hionadaíocht a dhéanamh dóibh agus sainordú a thabhairt don Aontas a gcuid mianta a chomhlíonadh. Lena
chois sin, in Acht na nOllscoileanna, 1997, tugtar de chumhacht don Aontas Mac Léinn leas ginearálta na
mac léinn a chur ar aghaidh, ina n-aonar agus i dteannta a chéile araon, i dtaca le cúrsaí acadúla,
smachtaithe agus cúrsaí eile a thagann chun cinn taobh istigh den Ollscoil agus deimhnítear ionadaíocht
d’Aontas na Mac Léinn ar Údarás Ceannais Reachtúil na hOllscoile.

Tá sé mar mhian ag an Aontas seo feabhsú na seirbhísí oideachais, leasa agus siamsaíochta a chuirtear ar fáil
taobh istigh de Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a sholáthar agus a chur chun cinn agus a shaothrú go
gníomhach ar son na mac léinn go léir arna gclárú san Ollscoil. Cloífidh an tAontas le prionsabail an ionracais,
na freagrachta agus na leathanaigeantachta agus comhlíonfaidh sé a fheidhm ionadaíoch gan idirdhealú a
dhéanamh agus neamhspleách ar aon eagraíocht pholaitíochta nó reiligiúnach.

TEIDEAL & STRUCHTÚR

AIRTEAGAL 1

1.1 Is é "Aontas Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh" an t-ainm a bheidh ar an gcomhlacht ionadaíoch dá
ngairtear "an tAontas" anseo feasta ("UCCSU" an giorrúchán).

1.2 Tiocfaidh an Bunreacht seo in bhfeidhm ar an 1 Iúil 2020, ag cúlghairm na mbunreachtanna go léir a bhí ann roimhe
agus ag cumhdach an Bhunreachta seo mar an doiciméad treorach uachtarach don Aontas as seo amach.

AIRTEAGAL 2

2.1 Bunaítear an tAontas i gcomhréir le cairteacha, reachtanna agus rialacháin Choiste Rialaithe Choláiste na
hOllscoile, Corcaigh.

2.2 Faoi réir fhorálacha an Bhunreachta seo, beidh an tAontas i dteideal feidhmiú go neamhspleách ar Choláiste na
hOllscoile, Corcaigh; ní bheidh aon údarás ag an Ollscoil, a gcuid oifigeach agus fostaithe, idirghabháil a dhéanamh i
seoladh ghnóthaí an Aontais ná i mbainistiú a chuid seirbhísí agus a chuid gníomhaíochtaí.

2.3 Tá comhthiomantas ag an Aontas agus ag an Ollscoil eispéireas na mac léinn ar an saol acadúil agus ar ghnéithe seachchuraclaim ina saol a fhorbairt agus a fheabhsú.

2.4 Tugann an Ollscoil agus an tAontas aitheantas don ghá le cumarsáid iomlán, oscailte, rialta bunaithe ar róil agus
freagrachtaí sonracha na hOllscoile agus an Aontais, agus aontaíonn siad í a shaothrú. Aithnítear go bhfuil fiúntas i
ngach páirtí sa chaidreamh nach féidir a mhéadú ach trí dhialóg.

2.5 Chun a áirithiú gur féidir leis an Aontas gach caighdeán dlíthiúil agus Ollscoile a chomhlíonadh maidir le cuntais a
thuairisciú, a choimeád agus a thaifeadadh, oibreoidh an tAontas i ndlúthchomhar leis an Ollscoil le creat agus
treoirlínte a bhunú maidir leis an tuairisciú seo.

2.6 Is de thiomantas na hOllscoile agus an Aontais a áirithiú, a mhéid is indéanta, go bhfuil a bpróifíl phoiblí faoi
seach ag teacht lena chéile agus go bhfónann siad lena gcáileanna faoi seach a fheabhsú.
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2.7 Ceapfaidh an Ollscoil, i gcomhairle leis an gcoiste feidhmiúcháin, Oifigeach Riaracháin Aontas na Mac Léinn ar an
Aontas, a chuirfidh tacaíocht riaracháin ar fáil d'Aontas na Mac Léinn agus a choimeádfaidh taifid chruinne ar chúrsaí
airgid an Aontais.

AIRTEAGAL 3

3.1 Coimeádfaidh an tAontas a stádas mar "bhalleagraíocht" de chuid Aontas na Mac Léinn in Éirinn ("USI" an
giorrúchán) mar mhalairt ar tháille chleamhnaithe.

3.2 Beidh sé d’oibleagáid ar bhaill an Choiste Feidhmiúcháin dul i dteagmháil go réamhghníomhach le Foireann
Feidhmiúcháin an USI, balleagraíochtaí eile de chuid an USI, seisiúin traenála Aontas na Mac Léinn arna n-eagrú ag
an USI agus feachtais náisiúnta an USI.

3.3 Úsáidfidh baill an Choiste Feidhmiúcháin tionóil oifigiúla an USI, Comhairlí agus Comhdhálacha Náisiúnta, mar
fhóram chun smaointe a phlé, polasaithe nua a fhorbairt agus ionadaíocht a dhéanamh do Chuallacht Mac Léinn
Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ar leibhéal náisiúnta.

3.4 Tá sé d’oibleagáid ar an gCoiste Feidhmiúcháin reifreann cleamhnúcháin a reáchtáil gach 24 mhí.
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CEARTA NA MAC LÉINN & FREAGRACHTAÍ AN AONTAIS

AIRTEAGAL 4

4.1 Áirítear i gCuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, gach duine arna gclárú mar mhac léinn le

Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

4.2 Tá Cuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, mar dhaoine a ndéantar ionadaíocht ar a son,

freagrach as ionadaithe mac léinn a roghnú do Choiste Feidhmiúcháin Aontas na Mac Léinn agus do Chomhairle
Ionadaithe na Mac Léinn agus as dul i bhfeidhm ar chuspóir agus ar thoil an Aontais tríd an gcóras reifrinn mac
léinn a achoimrítear sa Bhunreacht seo.

4.3 Tá gach ball de chuid Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, i dteideal;

4.3.1 ° Ionadaíocht chomhionann ón Aontas gan aird ar chine; dath; aois; reiligiún; cumas; teanga;

gnéaschlaonadh; féiniúlacht inscne; tuairimí polaitiúla nó tuairimí eile; náisiúntacht; ballraíocht den Lucht
Taistil; eitneacht; stádas socheacnamaíoch nó stádas eile; ar choinníoll nach sáraítear cearta mac léinn eile.

4.3.2 ° Aon cheann de na poist thofa ar an Aontas a bheith acu, seachas i gcás ina dtoirmeasctar é seo

trí théarmaí an Bhunreachta seo.

4.3.3 ° Vóta a chaitheamh i dtoghcháin an Aontais, má mheastar iad a bheith incháilithe faoi théarmaí an

Bhunreachta seo.

4.3.4 ° Comhcheart rochtana, a mhéid is indéanta, ar shaoráidí agus seirbhísí an Aontais.

4.3.5 ° Freastal ar thionóil Chomhairle Ionadaithe na Mac Léinn ach gan vóta a bheith acu.

AIRTEAGAL 5

5.1 Cuimseofar san Aontas Coiste Feidhmiúcháin Aontas na Mac Léinn, Comhairle Ionadaithe na Mac Léinn agus Coistí de
chuid Aontas na Mac Léinn; bunófar iad seo go léir i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo agus bronnfar freagrachtaí
sonracha orthu.

5.1.1 ° Comh-aireacht is ea Coiste Feidhmiúcháin Aontas na Mac Léinn, agus tá sé freagrach as bainistíocht
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laethúil an Aontais, mar aon le hionadaíocht a dhéanamh ar son leas ginearálta na mac léinn i ngach ní
inmheánach taobh istigh den Ollscoil agus, nuair is gá, go seachtrach i measc an phobail i gcoitinne.
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5.1.2 ° Tá Comhairle Ionadaithe na Mac Léinn freagrach go príomha as ábhair imní Chuallacht Mac Léinn
Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a chur in iúl don Choiste Feidhmiúcháin, as sainorduithe a chur le chéile
do bhaill den Choiste Feidhmiúcháin agus as a áirithiú go bhfuil an tAontas ina iomláine ag feidhmiú i
gcomhréir leis an mBunreacht seo.

5.1.3 ° Féadfar freagracht a tharmligean do roinnt Coistí de chuid Aontas na Mac Léinn, arna mbunú agus
arna bhfeidhmiú i gcomhréir leis an mBunreacht seo, chun cabhrú leis an Aontas lena gcuid feidhmeanna a
chomhlíonadh.

COISTE FEIDHMIÚCHÁIN AONTAS NA MAC LÉINN

AIRTEAGAL 6

6.1 Comh-aireacht is ea Coiste Feidhmiúcháin Aontas na Mac Léinn, dá ngairtear "an Coiste Feidhmiúcháin" anseo,

ina gcuimsítear seisear Oifigeach ó Aontas na Mac Léinn agus trí Ionadaí dhéag ón gCoiste Feidhmiúcháin, agus iad
go léir tofa i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.

6.2 Déanfaidh an Coiste Feidhmiúcháin na nithe seo a leanas:

6.2.1 ° Beidh sé mar fhóram chun gach ábhar imní atá ag mic léinn a phlé agus chun cinneadh a dhéanamh

ar bhonn comhchoiteann maidir le polasaithe an Aontais.

6.2.2 ° Oibreoidh sé mar orgán daonlathach agus trédhearcach den Aontas.

6.2.3 ° Beidh siad go gníomhach chun rannpháirtíocht Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile,

Corcaigh, a shaothrú.

6.2.4 ° Obair bhaill an Choiste Feidhmiúcháin a chomhordú agus a athbhreithniú.

6.2.5 ° Miontuairiscí Chruinnithe an Choiste Feidhmiúcháin a ullmhú agus a chur ar fáil go poiblí.

6.2.6 ° Cibé Coistí is cuí leis a bhunú ó am go chéile.

6.2.7 ° Dea-chaidreamh le Clubanna agus le Cumainn a shaothrú go gníomhach.

6.2.8 ° Dea-chaidreamh leis an Ollscoil agus leis an bpobal áitiúil a shaothrú go gníomhach.

6.2.9 ° A bheith mar bhealach ionadaíoch neamhchlaonta agus neamhpháirtíneach idir mic léinn agus

údaráis na hOllscoile, a cuid fochomhlachtaí, agus ionadaithe nó orgáin de chuid comhlacht seachtrach
ar bith.

6.3 Féadann móramh ón gCoiste Feidhmiúcháin nó móramh ó Chomhairle Ionadaithe na Mac Léinn sainordú a

thabhairt don Choiste Feidhmiúcháin tabhairt faoi ghníomh áirithe, le chéile nó go haonarach, a fhad is nach dtéann an
gníomh seo in aghaidh théarmaí an Bhunreachta seo.
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AIRTEAGAL 7

7.1 Beidh Uachtarán Aontas na Mac Léinn, arna dtoghadh i gcomhréir leis an mBunreacht seo, ina gCathaoirleach ar

an gCoiste Feidhmiúcháin agus féachfaidh sé le cruinniú de chuid an Choiste Feidhmiúcháin, dá ngairtear "Cruinniú
Coiste Feidhmiúcháin" anseo, a ghairm uair sa choicís le linn gach téarma acadúil.

7.2 I gcás go n-éiríonn an tUachtarán as oifig nó go gcuirtear as oifig iad, áiritheoidh na Leas-Uachtaráin i dteannta a

chéile go gceapfar Cathaoirleach ar an gCoiste Feidhmiúcháin trí Chruinniú Coiste Feidhmiúcháin a ghairm chun
Cathaoirleach sealadach a cheapadh a mbeidh sé de chumhacht acu fothoghchán Uachtaránachta a ghairm, i gcomhréir
leis an mBunreacht seo.

7.3 Ní mór don Chathaoirleach fógra leordhóthanach a sholáthar don Choiste Feidhmiúcháin de ghnáth agus, más féidir,

ba cheart go sceidealfaí gach cruinniú roimh thús an tseimeastair.

AIRTEAGAL 8

8.1 Is é an córam do Chruinniú Coiste Feidhmiúcháin ná tromlach cáilithe (os cionn 50%) de na baill ar fad den

Choiste Feidhmiúcháin a bhfuil vóta acu le linn na ngnáththéarmaí acadúla agus seachtar de na baill sin ar a laghad ag
amanna eile.

8.2 Aon bhall den Choiste Feidhmiúcháin a loicfidh freastal ar dhá chruinniú Coiste Feidhmiúcháin as a chéile gan

leithscéal a ghabháil leis an Uachtarán agus gan cúiseanna sásúla a thabhairt atá inghlactha ag an gCoiste
Feidhmiúcháin, measfar go mbeidh sé éirithe as oifig.

8.3 Féadfaidh an Coiste Feidhmiúcháin cead a thabhairt do bhaill freastal ar chruinnithe Coiste Feidhmiúcháin trí

fhíschomhdháil nó closchomhdháil agus áireofar baill do chóram má fhreastalaíonn siad ar mhodh den sórt sin.

8.4 Na cinntí ar fad a dhéanfaidh an Coiste Feidhmiúcháin, déanfar iad trí thromlach simplí de na baill go léir den

Choiste Feidhmiúcháin a bhfuil vóta acu atá i láthair agus a chaitheann vóta. I gcás comhionannas vótaí, féadfaidh an
Cathaoirleach an rún a chur faoi bhráid na Comhairle chun vótáil air.

AIRTEAGAL 9

9.1 Ceapfaidh an Cathaoirleach ball den Choiste Feidhmiúcháin mar Rúnaí an Choiste Feidhmiúcháin ag an gcéad

Chruinniú Coiste Feidhmiúcháin, agus beidh siad freagrach as cabhrú leis an gCathaoirleach le Cruinnithe Coiste
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Feidhmiúcháin a eagrú, Miontuairiscí an chruinnithe a scríobh agus, nuair a fhaomhfar é ag Cruinniú Coiste
Feidhmiúcháin ina dhiaidh sin, na Miontuairiscí a chur ar fáil go poiblí.

9.2 Féadfaidh an Coiste Feidhmiúcháin a ordú go bhfolófar faisnéis bona fide, íogair, tráchtála, airgeadais nó

phearsanta ó Mhiontuairiscí den sórt sin.
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9.3 Féadfaidh Comhairle Ionadaithe na Mac Léinn agóid a dhéanamh in aghaidh cinneadh a dhéanann an Coiste

Feidhmiúcháin Miontuairiscí a fholú agus féadfaidh vóta tromlaigh le córam an chumhacht a thabhairt do
Chathaoirleach Chomhairle Ionadaithe na Mac Léinn athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a folaíodh agus
cinneadh neamhspleách agus neamhchlaonta a eisiúint maidir le cibé a sheasfar le folú an Choiste Feidhmiúcháin nó
nach seasfar leis.

AIRTEAGAL 10

10.1 Beidh seisear Oifigeach tofa ó Aontas na Mac Léinn ar an gCoiste Feidhmiúcháin.

10.1.1 ° Uachtarán (Príomhfheidhmeannach & Oifigeach Airgeadais)

10.1.2 ° Oifigeach Cumarsáide & Rannpháirtíochta

10.1.3 ° Oifigeach Oideachais

10.1.4 ° Oifigeach Leasa

10.1.5 ° Oifigeach Siamsaíochta

10.1.6 ° Oifigeach Tráchtála & Tiomsaithe Airgid

10.2 Beidh ceathrar Ionadaithe tofa ón gColáiste ar an gCoiste Feidhmiúcháin.

10.2.1 ° Ionadaí ó Choláiste na hEolaíochta, na hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia

10.2.2 ° Ionadaí ó Choláiste an Ghnó agus an Dlí

10.2.3 ° Ionadaí ó Choláiste an Leighis agus na Sláinte

10.2.4 ° Ionadaí ó Choláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta

10.3 Beidh triúr Ionadaithe Feachtasaíochta tofa ar an gCoiste Feidhmiúcháin.
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10.3.1 ° Ionadaí Comhionannais agus Éagsúlachta
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10.3.2 ° Ionadaí Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta

10.3.3 ° Ionadaí Gaeilge agus Chultúr na hÉireann

10.4 Is iad an seisear Ionadaithe Speisialta ar an gCoiste Feidhmiúcháin ná;

10.4.1 ° Ionadaí na nIarchéimithe

10.4.2 ° Ionadaí na Mac Léinn Lánfhásta

10.4.3 ° Ionadaí na Mac Léinn Idirnáisiúnta

10.4.4 ° Cathaoirleach na Comhairle

10.4.5 ° Ionadaí Choiste Feidhmiúcháin na gCumann

10.4.6 ° Ionadaí Choiste Feidhmiúcháin na gClubanna

AIRTEAGAL 11

11.1 Tá riarthóir Aontas na Mac Léinn i dteideal freastal ar chruinnithe de chuid an Choiste Feidhmiúcháin i gcáil

chomhairleach agus gan vóta a bheith .

11.2 Féadfaidh an tUachtarán, le toiliú an Choiste Feidhmiúcháin, cuireadh a thabhairt do thriúr, ar a mhéad,

freastal ar na cruinnithe Coiste Feidhmiúcháin mar chomhairleoirí speisialta don Uachtarán gan vóta a bheith
acu agus iad i láthair ar bhonn leanúnach nó ar bhonn aonuaire, chun cabhrú leis an Aontas i gcomhlíonadh a
fheidhmeanna.

AIRTEAGAL 12

12.1 Tá freagracht ghinearálta ar bhaill an Choiste Feidhmiúcháin;

12.1.1 ° Na ceanglais a bhaineann lena bpost a leagtar amach faoin mBunreacht seo a chomhlíonadh go
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cúirtéiseach, go hionraic agus go sibhialta agus droim láimhe a thabhairt le pé cleachtais ghairmiúla a bhféadfaí
a mheas ina leith gur míchuí nó mígheanasach iad.
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12.1.2 ° Comhoibriú go huile agus go hiomlán le Comhairle Ionadaithe na Mac Léinn.

12.1.3 ° Meas a léiriú ar dhínit agus ar uathúlacht mac léinn aonair.

12.1.4 ° Baill eile a spreagadh le hobair den chaighdeán is airde a dhéanamh, ina gcuirtear cleachtais ghairmiúla

inghlactha i bhfeidhm.

12.1.5 ° Faisnéis agus treoir leordhóthanach a éilítear chun aistriú rianúil a chinntiú a chur ar fáil, go díreach nó go

hindíreach, do chomharbaí.

12.1.6 ° Gan aon fhaisnéis mhíthreorach nó bhréagach a chur in iúl go feasach.

12.1.7 ° Gan mí-úsáid a bhaint as a gcuid údaráis trína bpost san Aontas a úsáid chun pribhléidí,

gnóthachain nó sochair phearsanta a fháil d'aon ghnó.
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COMHAIRLE IONADAITHE NA MAC LÉINN

AIRTEAGAL 13

13.1 Beidh Comhairle Ionadaithe Mac Léinn ann, dá ngairtear an "Chomhairle" anseo.

13.2 Tugtar de chumhacht don Chomhairle glacadh lena cuid buanorduithe féin; ní mór di feidhmiú i
gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo i gcónaí, áfach.

13.3 Áirítear i bhfeidhmeanna na Comhairle, ach gan a bheith teoranta dóibh;

13.3.1 ° a áirithiú go gcomhlíonfaidh an Coiste Feidhmiúcháin a chuid feidhmeanna ar bhealach trédhearcach

agus go n-oibreoidh sé i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.

13.3.2 ° Deis a chur ar fáil do bhaill de chuid Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus dá

nIonadaithe Ranga a gcuid údar imní a chur in iúl go díreach don Choiste Feidhmiúcháin.

13.3.3 ° Agóid in aghaidh cinneadh ar bith de chuid an Choiste Feidhmiúcháin is cuí léi agus trí thromlach

simplí le córam na Comhairle, féadfaidh an Chomhairle cinntí de chuid an Choiste Feidhmiúcháin a athrú, a
leasú nó a fhreaschur.

13.4 Tá sé de cheart ag gach mac léinn agus gach ionadaí tofa mac léinn freastal agus labhairt ar
Chomhairle agus tá gach Ionadaí de chuid Choiste Feidhmiúcháin an Aontais, gach Ionadaí Ranga agus
gach Oifigeach i dteideal vótála.

13.5 In imthosca ina n-agóidfidh an Chomhairle in aghaidh cinneadh de chuid an Choiste Feidhmiúcháin, staonfaidh gach ball
den Choiste Feidhmiúcháin ó vótáil.

AIRTEAGAL 14

14.1 Beidh Cathaoirleach ar an gComhairle, a thoghfar i gcomhréir le buanorduithe na Comhairle, agus dá ngairtear
"Cathaoirleach na Comhairle" anseo.

14.2 Gníomhóidh Cathaoirleach na Comhairle, a bhféadfaidh a gcuid freagrachtaí a fhorleathnú trí Bhuanorduithe na
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Comhairle, mar éascaitheoir neamhchlaonta i gcruinnithe de chuid na Comhairle; tabharfaidh sé rialú maidir le gach ceist nós
imeachta agus beidh sé freagrach as an bhfaisnéis riachtanach ar fad a chur in iúl do bhaill na Comhairle.
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14.3 Beidh Cathaoirleach na Comhairle i dteideal freastal ar chruinnithe de chuid an Choiste Feidhmiúcháin agus beidh
sé freagrach as comhairle a chur ar an gCoiste Feidhmiúcháin maidir le gach ábhar a bhaineann leis an gComhairle.

14.4 Beidh na cearta vótála céanna ag Cathaoirleach na Comhairle agus a bheidh ag gach ball den Choiste
Feidhmiúcháin ach amháin i gcás vótáil a bhaineann le folú ó na Miontuairiscí, agus sa chás sin éileofar orthu
staonadh ó vótáil an Choiste Feidhmiúcháin.

14.5 I gcásanna ina bhfuil agóid fhoirmiúil á déanamh ag an gComhairle in aghaidh cinneadh de chuid an Choiste
Feidhmiúcháin ar vótáil Cathaoirleach na Comhairle air, dearbhóidh Cathaoirleach na Comhairle gur vótáil sé ar mhodh
áirithe agus éireoidh sé as go sealadach go dtí go nglacfar leis an tairiscint nó go ndiúltófar di.
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COISTÍ AONTAS NA MAC LÉINN

AIRTEAGAL 15

15.1 Féadfaidh aon bhall den Choiste Feidhmiúcháin pé Coistí d'Aontas na Mac Léinn, dá ngairtear "Coistí" anseo,
is gá a bhunú ar mhaithe le comhlíonadh a gcuid feidhmeanna le ceadú simplí an Uachtaráin.

15.2 Beidh deireadh le gach Coiste faoi dheireadh théarma an Uachtaráin a cheadaigh an Coiste nó, má chuireann an
Coiste Feidhmiúcháin deireadh le Coiste den sórt sin, trí vótáil tromlaigh shimplí.

15.3 Sula mbunófar Coiste, ba cheart go dtabharfadh an tUachtarán daingniúchán i scríbhinn don Choiste
Feidhmiúcháin maidir le;

15.3.1 ° Cathaoirleach an Choiste Feidhmiúcháin.

15.4.2 ° An cuspóir atá leis an gCoiste.

15.4.3 ° Baill an Choiste agus/nó an nós imeachta atá ar bun maidir le baill a cheapadh ar an gcoiste.

15.4.4 ° Dáta bunaithe an Choiste.

15.4 Tá an Coiste Feidhmiúcháin i dteideal tuarascáil ar aon cheann de na Coistí a fháil ón Uachtarán uair amháin
gach seimeastar ar a laghad ag cruinnithe de chuid an Choiste Feidhmiúcháin.

15.5 Féachfaidh Cathaoirleach Coiste ar bith le hionadaíocht leordhóthanach inscne a chur chun cinn ar a gcoistí faoi
seach.
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REIFREANN NA MAC LÉINN

AIRTEAGAL 16

16.1 Féadfaidh an tAontas vóta díreach agus uilíoch (dá ngairtear "Reifreann Mac Léinn" anseo feasta) de Chuallacht
Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a reáchtáil ar thogra áirithe i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.

16.2 Féadfar an Reifreann Mac Léinn a úsáid chun:

16.2.1 Aon leasuithe a dhéanamh ar an mBunreacht seo.

16.2.2 Sainordú a thabhairt don Aontas seasamh áirithe a ghlacadh nó tabhairt faoi ghníomh áirithe a fhad
is nach dtagann an seasamh/an gníomh salach ar théarmaí an Bhunreachta seo.

16.2.3 Cleamhnú leis an USI a choimeád/a dhiúltú.

16.2.4 Cumhacht a thabhairt chun aon tobhach mac léinn breise a bhailiú.

16.3 Eagróidh an Coiste Feidhmiúcháin aon Reifreann Mac Léinn ar an dáta/na dátaí céanna le hOlltoghchán an
Aontais. In imthosca eisceachtúla, féadfaidh an Coiste Feidhmiúcháin a chinneadh an reifreann a reáchtáil roimh
an Olltoghchán nó ina dhiaidh.

16.4 Beidh an tUachtarán freagrach as dáta reifrinn agus an tairiscint ar a vótálfar a chur in iúl do mhic léinn 14 lá ar a
laghad roimh thús na vótála.

16.5 Gairfidh an Coiste Feidhmiúcháin tionól oscailte de na mic léinn roimh dháta an reifrinn chun faisnéis a chur
ar fáil do Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

16.6 Is é 10% de Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, arna soláthar ag an Ollscoil, an córam is gá le
haghaidh reifrinn.
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AIRTEAGAL 17

17.1 Féadfaidh Reifreann Mac Léinn a bheith curtha ar bun mar gheall ar olltromlach 75% le córam na Comhairle nó
má fhaigheann an tUachtarán achainí ar a bhfuil ainmneacha, sínithe agus uimhreacha mic léinn 750 ball de Chuallacht
Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus ina gcuireann siad in iúl go soiléir gur mian leo reifreann ar thairiscint
shonrach a reáchtáil.

17.2 Cinnfidh an Coiste Feidhmiúcháin na rialacha agus na rialacháin maidir leis an tsonraíocht le haghaidh reifreann
a mholtar agus ba cheart go reáchtálfaí gach reifreann i gcomhréir le rialacháin den sórt sin.
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OIFIGIGH AONTAS NA MAC LÉINN

AIRTEAGAL 18

18.1 Beidh Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Príomhoifigeach Airgeadais ar an Aontas, dá ngairtear "an

tUachtarán" anseo.

18.2 Feidhmeoidh agus comhlíonfaidh an tUachtarán, i gcomhréir leis an mBunreacht seo na cumhachtaí agus na

feidhmeanna a thugtar don Uachtarán leis an mBunreacht seo agus aon fheidhmeanna, dualgais nó freagrachtaí
breise a thugann an Chomhairle nó an Coiste Feidhmiúcháin dó.

18.3 Beidh an tUachtarán, mar an príomhionadaí thar ceann Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh,

mar phríomhurlabhraí an Aontais, mar bhall de chuid Bhord Rialaithe agus Chomhairle Acadúil na hOllscoile, mar bhall
ex officio ag gach cruinniú de chuid an Aontais agus mar an príomhthoscaire agus urlabhraí chuig Comhairle Náisiúnta
agus Comhdháil Bhliantúil an USI.

18.4 Beidh an tUachtarán freagrach as:

18.4.1 ° Gnóthaí ar fad an Aontais a chomhordú.

18.4.2 ° téarmaí an Bhunreachta seo a chosaint agus seasamh leo.

18.4.3 ° polasaithe an Aontais a chur chun feidhme, agus tacaíocht a thabhairt do bhaill den Choiste

Feidhmiúcháin, lena sainorduithe, i gcás inar gá nó iomchuí.

18.4.4 ° Cultúr a spreagadh agus a chur chun cinn go gníomhach ina bhfuil ionadaíocht fhorleathan mac léinn

ar gach coiste Ollscoile ábhartha agus faireachán a dhéanamh ar fhreastal gach Oifigigh/Ionadaí ar a gcuid
cruinnithe coiste ábhartha.

18.4.5 ° Forbairt straitéiseach an Aontais, maille le bainistíocht agus forbairt sheirbhísí an Aontais.

18.4.6 ° Airgead an Aontais a chosaint.

18.4.7 ° Oiliúint leordhóthanach bhaill an Choiste Feidhmiúcháin.
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18.4.8 ° Cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe an Choiste Feidhmiúcháin agus tuarascálacha i scríbhinn

a ullmhú ar ghníomhaíocht an Aontais i gcomhair na gcruinnithe sin.

18.4.9 ° Maoirseacht ar fheachtais agus ar imeachtaí an Aontais.

18.4.10 ° An Bunreacht seo a léirmhíniú, faoi réir fhorálacha an Bhunreachta seo.

18.5 Tugtar de chumhacht don Uachtarán, i gcomhairle leis na leas-Uachtaráin, cumhachtaí iomlánacha a fheidhmiú

idir cruinnithe de chuid an Choiste Feidhmiúcháin; féadfaidh aon bhaill den Choiste Feidhmiúcháin vóta a
thionscnamh, áfach, chun cinneadh a rinne an tUachtarán ag cruinniú Coiste Feidhmiúcháin a chur ar neamhní.

AIRTEAGAL 19

19.1 Beidh Leasuachtarán Cumarsáide agus Rannpháirtíochta (dá ngairtear "an tOifigeach Cumarsáide agus

Rannpháirtíochta" anseo) ar an Aontas, arna dtoghadh i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.

19.2 Tá an tOifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta freagrach as bainistíocht chumarsáid an Aontais, go

hinmheánach agus go seachtrach araon, agus as comhpháirteachas poiblí na mac léinn a éascú maidir le saincheisteanna
sóisialta, áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta trí léirsithe, imeachtaí agus feachtais faisnéise a eagrú i gcomhordú le haon
pháirtithe ábhartha laistigh den Aontas/Ollscoil agus, i gcás inarb incheadaithe, le grúpaí tríú páirtí.

19.3 Beidh an tOifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta mar urlabhraí príomha thar ceann an Aontais, agus

oibreoidh sé i ndlúthchomhar leis an bPríomh-Urlabhraí i gcónaí.

19.4 Mar urlabhraí príomha thar ceann an Aontais, déanfaidh an tOifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta na

nithe seo a leanas:

19.4.1 ° Ábhar a scríobh, a chur in eagar, a léiriú agus/nó dáileadh ábhar a bhainistiú, lena n-áirítear aon

fhoilseacháin, preaseisiúintí, ábhar suímh gréasáin, ábhar físe gearrfhoirme/fadfhoirme, óráidí, agus ábhar
margaíochta eile de chuid an Aontais ina gcuirtear in iúl gníomhaíochtaí, imeachtaí, táirgí agus/nó seirbhísí
an Aontais.

19.4.2 ° Caidreamh éifeachtach le hiriseoirí a bhunú agus a choimeád, agus bunachar sonraí meán a choimeád,

agus cúram ar leith a ghlacadh caidreamh oibre dearfach a choimeád le léiritheoirí Meáin Mhic Léinn Choláiste
na hOllscoile, Corcaigh (nó "UCC Student Media").
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19.4.3 ° Deiseanna a lorg chun cáil an bhranda a fheabhsú, agus chun imeachtaí poiblíochta a chomhordú

de réir mar is gá.
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19.4.4 ° Freagairt a thabhairt ar fhiosruithe ó na mic léinn, ón bpobal agus ó na meáin.

19.4.5 ° Brandáil an Aontais agus léirithe ar fhéiniúlacht an Aontais trí phóstaeir agus ábhar

priontáilte/digiteach eile arna úsáid chun gníomhaíocht an Aontais a chur chun cinn.

19.4.6 ° Cothabháil agus feabhsú chaighdeán chumarsáid an Aontais a áirithiú agus obair a dhéanamh go

gníomhach chun straitéisí nua cumarsáide inmheánaí agus seachtraí a fhorbairt.

19.4.7 ° Cáipéisí ábhartha maidir le cruinnithe, gníomhaíochtaí agus feachtais an Aontais a chartlannú, maille le

taifid ar chlúdach na meán cumarsáide a choimeád agus anailísíocht úsáideach a thiomsú.

19.5 Tá an tOifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta freagrach as comhordú agus forbairt leanúnach Sheirbhís

Tacaíochta Phobal na Mac Léinn agus as oibriú go gníomhach chun dlúthchaidreamh dearfach a fhorbairt idir an
tAontas agus an pobal áitiúil.

AIRTEAGAL 20

20.1 Beidh Leas-Uachtarán Oideachais, dá ngairtear "an tOifigeach Oideachais", ar an Aontas, arna dtoghadh i

gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.

20.2 Tá an tOifigeach Oideachais ar an bpríomhionadaí thar ceann leas acadúil agus údair imní acadúla Chuallacht

Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, tá siad freagrach as polasaithe/seasamh an Aontais atá bainteach le
cúrsaí acadúla a fhorbairt agus as brústocaireacht a dhéanamh chun na polasaithe/an seasamh seo a chur chun
feidhme san Ollscoil.

20.3 Reáchtálfaidh an tOifigeach Oideachais seirbhís éisteachta, comhairle agus atreorúcháin maidir le húdair imní

acadúla na mac léinn agus oibreoidh siad leis an Oifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta chun feachtais a
reáchtáil agus leis an Oifigeach Siamsaíochta chun imeachtaí a reáchtáil a bhfuil baint acu le tacaíocht/faisnéis
acadúil a chur ar fáil do mhic léinn.

20.4 Beidh an tOifigeach Oideachais freagrach as Ionadaithe an Choláiste a ghríosú agus comhordú leo lena áirithiú go

dtoghfar Ionadaithe Ranga chuig Comhairle Ionadaithe na Mac Léinn agus gníomhóidh siad mar phríomhidirchaidreamh an Aontais le Cathaoirleach na Comhairle.
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20.5 I gcomhordú leis an Oifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta, tá an tOifigeach Oideachais freagrach as

an eolas is deireanaí a thabhairt do mhic léinn maidir le hathruithe sa chóras oideachais nó le hathruithe laistigh
de struchtúr oideachais na hOllscoile
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atá ábhartha do na mic léinn agus as a áirithiú go bhfuil faisnéis leordhóthanach ar fáil do mhic léinn maidir leis na
struchtúir tacaíochta acadúla atá ar bun ar féidir leo leas a bhaint astu.

20.6 Beidh an tOifigeach Oideachais ar gach coiste agus gach comhlacht ábhartha Ollscoile chun cur chun feidhme

pholasaithe oideachais an Aontais a shaothrú.

AIRTEAGAL 21

21.1 Beidh Leasuachtarán Leasa, dá ngairtear "an tOifigeach Leasa" anseo, ar an Aontas, arna dtoghadh i

gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.

21.2 Tá an tOifigeach Leasa ar an bpríomhionadaí thar ceann riachtanais leasa Chuallacht Mac Léinn

Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, tá siad freagrach as polasaithe/seasamh an Aontais atá bainteach le cúrsaí
leasa a fhorbairt agus as brústocaireacht a dhéanamh chun na polasaithe/an seasamh seo a chur chun
feidhme san Ollscoil.

21.3 Reáchtálfaidh an tOifigeach Leasa seirbhís éisteachta, comhairle agus atreorúcháin maidir le húdair imní leasa

na mac léinn agus oibreoidh siad leis an Oifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta chun feachtais a reáchtáil agus
leis an Oifigeach Siamsaíochta chun imeachtaí a reáchtáil a bhfuil baint acu le tacaíocht/faisnéis leasa a chur ar fáil do
mhic léinn.

21.4 Déanann an tOifigeach Leasa ionadaíocht do leas mac léinn maidir le cóiríocht agus iad ar gach coiste san

Ollscoil a bhfuil baint aige le cóiríocht agus ag obair leis an Oifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta chun
faisnéis a chur ar fáil do mhic léinn maidir le cearta cóiríochta/cearta tionóntaí agus ag obair chun cabhrú le mic
léinn, a mhéid is indéanta, rochtain a fháil ar chóiríocht.

21.5 I gcomhordú leis an Oifigeach Cumarsáide agus Rannpháirtíochta, tá an tOifigeach Leasa freagrach as an

eolas is deireanaí a thabhairt do mhic léinn maidir le hathruithe sa chóras leasa nó le hathruithe laistigh de
struchtúr leasa na hOllscoile agus as a áirithiú go bhfuil faisnéis leordhóthanach ar fáil do mhic léinn maidir leis an
struchtúr tacaíochta um fholláine na mac léinn atá ar bun ar féidir leo úsáid a bhaint as.

21.6 Beidh an tOifigeach Leasa ar gach coiste agus gach comhlacht ábhartha Ollscoile chun cur chun feidhme

pholasaithe leasa an Aontais a shaothrú.
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AIRTEAGAL 22

22.1 Beidh Leas-Uachtarán Siamsaíochta agus Imeachtaí, dá ngairtear "an tOifigeach Siamsaíochta", ar an Aontas,

arna dtoghadh i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.

22.2 Tá an tOifigeach Siamsaíochta ar an bpríomhionadaí thar ceann leas/riachtanais siamsaíochta Chuallacht Mac

Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh agus tá siad freagrach as eispéireas na mac léinn a fheabhsú trí imeachtaí
ardchaighdeáin a eagrú ina bhfreastalaítear ar an réimse leathan ábhar spéise agus cultúr i measc mhic léinn
Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

22.3 Reáchtálfaidh an tOifigeach Siamsaíochta seirbhís comhairle agus atreorúcháin d'aon Chlub, Cumann

agus/nó grúpa mac léinn de chuid na hOllscoile ar spéis leo imeacht a reáchtáil laistigh/lasmuigh den champas
agus roinnfidh siad a gcuid saineolais chun cabhrú le hOifigigh agus/nó Ionadaithe eile lena gcuid imeachtaí a
eagrú agus a chomhordú.

22.4 Beidh an tOifigeach Siamsaíochta mar an príomheagraí, an príomhchomhordaitheoir agus an príomh-

idirchaidreamh i gcomhair na bpríomhsheachtainí d’imeachtaí do mhic léinn, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta
do, Raise & Give Week (an tSeachtain "Tiomsaigh agus Tabhair") agus Seachtain na bhFreisear.

22.5 Mar gheall ar an gcion luachmhar a dhéanann Clubanna agus Cumainn na hOllscoile ar son eispéireas na mac

léinn, oibreoidh an tOifigeach Siamsaíochta go gníomhach le caidreamh dearfach a chothú leis na grúpaí seo agus
féachfaidh siad lena róil agus lena rannpháirtíocht sna príomhsheachtainí d’imeachtaí do mhic léinn a uasmhéadú.

AIRTEAGAL 23

23.1 Beidh Leasuachtarán um Ghníomhaíocht Tráchtála agus um Thiomsú airgid (dá ngairtear "an tOifigeach

Tráchtála agus Tiomsaithe Airgid" anseo) ar an Aontas, arna dtoghadh i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta
seo.

23.2 Tá an tOifigeach Tráchtála agus Tiomsaithe Airgid freagrach as réimse leathan gníomhaíochtaí/tionscadal a fhorbairt, a

bhainistiú agus a chur cinn chun tacaíocht a thabhairt don Aontas ioncam a ghiniúint agus chun tabhartais charthanacha
bhliantúla an Aontais a uasmhéadú.

23.3 Bítear ag súil leis go ndéanfaidh an tOifigeach Tráchtála agus Tiomsaithe Airgid na nithe seo a leanas;
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23.3.1 Comhaontuithe nua urraíochta féideartha le gnólachtaí seachtracha a shainaithint agus a

fhorbairt, agus na conarthaí urraíochta seo a sheirbhísiú/a áirithiú chun maoiniú fadtéarmach agus
méadaithe don Aontas a dheimhniú agus chun fritháireamh in aghaidh aon chostas a bhaineann le
himeachtaí agus seirbhísí an Aontais.
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23.3.2 ° Straitéisí, seirbhísí agus polasaithe Tráchtála an Aontais a fhorbairt.

23.3.3 ° Bunachar sonraí de theagmhálacha tráchtála áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta a choimeád

agus a nuashonrú go seasta.

23.3.4 ° An t-eolas is deireanaí a thabhairt don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin go rialta maidir le

Gníomhaíocht Tráchtála an Aontais.

23.3.5 ° Obair i gcomhpháirtíocht leis an Oifigeach Siamsaíochta chun réimse leathan gníomhaíochtaí agus

tionscadail tiomsaithe airgid a fhorbairt agus a chur chun cinn mar thaca ag tabhartais charthanacha an
Aontais.

23.3.6 °Cur chun cinn a éascú ar an gcampas do ghnólachtaí seachtracha atá ag féachaint le margaíocht

a dhéanamh ar champas na hOllscoile.

23.3.7 ° Meáin shóisialta an Aontais a úsáid, faoi mhaoirseacht an Oifigigh Cumarsáide agus Rannpháirtíochta,

le haghaidh fógraíocht a n-íoctar aisti.

AIRTEAGAL 24

24.1 Ceanglaítear ar gach Oifigeach de chuid Aontas na Mac Léinn oibriú go lánaimseartha (37.5 uair an chloig in
aghaidh na seachtaine) ar feadh tréimhse 12 mí (1 Meitheamh - 31 Bealtaine) agus tuarastal arna chomhaontú ag
an Ollscoil a fháil. Ba cheart go gcuirfí faisnéis maidir le tuarastal Oifigigh Aontas na Mac Léinn ar fáil go héasca do
mhic léinn.

24.2 Beidh tréimhse aistrithe dhá sheachtain ar a mhéad ann idir na hOifigigh atá ag dul as oifig agus na hOifigigh
nuacheaptha roimh an 1 Meitheamh. Agus aird á tabhairt do dháta eisithe Torthaí Scrúduithe agus lena áirithiú go
gcoinnítear caighdeán sheirbhís chomhairleach Oideachais an Aontais, is féidir go gceanglófar ar an Oifigeach
Oideachais fanacht i gcáil chomhairleach agus aistriú breise a chur ar fáil i rith na tréimhse seo don Oifigeach Oideachais
nuacheaptha.

24.3 Ní cheadaítear d'Oifigigh Aontas na Mac Léinn a bheith cláraithe ar an aon chúrsa oideachais tríú leibhéal,
lánaimseartha nó páirtaimseartha, fad is atá siad ag obair in Aontas na Mac Léinn agus tá siad faoi oibleagáid saoire
shabóideach bhliana a ghlacadh.
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IONADAITHE FEIDHMIÚCHÁIN

AIRTEAGAL 25

25.1 Toghfar ceathrar Ionadaithe Ollscoile chun ionadaíocht a dhéanamh do Choláiste na hEolaíochta, na
hInnealtóireachta agus na hEolaíochta Bia, Coláiste an Leighis agus na Sláinte, an Coláiste Gnó agus Dlí agus
Coláiste na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na nEolaíochtaí Sóisialta.

25.2 Toghfaidh mic léinn na gColáistí faoi seach an ceathrar Ionadaithe in Olltoghchán an Aontais agus déanfaidh
siad ionadaíocht do dhearcthaí, tuairimí agus leas a gcuid toghthóirí ag Cruinnithe de chuid an Choiste
Feidhmiúcháin agus ag tionóil de chuid na Comhairle.

25.3 Ceanglaítear ar gach Ionadaí Ollscoile:

25.3.1 ° Oibriú leis an Oifigeach Oideachais chun toghadh Ionadaithe Ranga a éascú.

25.3.2 ° Féachaint go gníomhach le caidreamh oibre fiúntach a bhunú le baill foirne atá fostaithe

laistigh dá gcoláistí faoi seach.

25.3.3 ° A áirithiú, a mhéid is indéanta, go gcuirfear líne chumarsáide oscailte ar bun idir iad féin agus

na hIonadaithe Ranga ina gColáiste.

AIRTEAGAL 26

26.1 Toghfar Ionadaí Comhionannais agus Éagsúlachta, dá ngairtear "an tOifigeach Comhionannais" anseo, i
gcomhréir leis an mBunreacht seo.

26.2 Is é príomhról an Oifigigh Comhionannais ná Grúpa Oibre um Chomhionannas a bhunú agus a fhorbairt agus a
bheith ina gcathaoirleach air, a ghníomhóidh mar fhóram chun saincheisteanna atá roimh aon ghrúpa mionlaigh
mac léinn a phlé. Féadfar a áireamh leis seo, ach gan a bheith teoranta dóibh, mic léinn faoi mhíchumas, mic léinn
LADTA+, mic léinn a bhaineann le grúpaí creidimh, mic léinn ar cúramóirí iad, mic léinn ar tuismitheoirí iad, mic
léinn a bhaineann le mionlach cine nó eitneach agus faighteoirí faoin scéim BRA (Bealach Rochtana ar
Ardoideachas).
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26.3 Déanfaidh an tOifigeach Comhionannais ionadaíocht do thuairimí agus do sheasamh bhaill an Ghrúpa Oibre
um Chomhionannas ag Cruinnithe de chuid an Choiste Feidhmiúcháin agus oibreoidh siad leis an gCoiste
Feidhmiúcháin chun feachtasaíocht a dhéanamh le go gcaithfear go cothrom le gach mac léinn laistigh den Ollscoil.

AIRTEAGAL 27

27.1 Toghfar Ionadaí Comhshaoil agus Inbhuanaitheachta, dá ngairtear "an tOifigeach Comhshaoil" anseo, i gcomhréir leis an
mBunreacht seo.

27.2 Déanfaidh an tOifigeach Comhshaoil na nithe seo a leanas:

27.2.1 ° Oibreoidh siad go dlúth leis an gCoiste Feidhmiúcháin lena áirithiú go gcomhlíonfaidh an tAontas agus

an Ollscoil a gcomhfhís chun campas níos inbhuanaithe a chruthú.

27.2.2 ° Gníomhaíochtaí ceannaigh an Aontais, na hOllscoile agus Chuallacht Mac Léinn Choláiste na

hOllscoile, Corcaigh, atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a spreagadh.

27.2.3 ° Oibreoidh siad go dlúth leis an gCoiste Feidhmiúcháin ar gach feachtas a bhfuil baint aige le

saincheisteanna comhshaoil agus inbhuanaitheachta.

27.3.4° Cion a dhéanamh ar son stiúradh straitéiseach foriomlán an Aontais maidir leis an
inbhuanaitheacht.

AIRTEAGAL 28

28.1 Toghfar Ionadaí Gaeilge agus Chultúr na hÉireann, dá ngairtear "an tOifigeach Gaeilge" anseo, i gcomhréir leis an

mBunreacht seo.

28.2 Beidh an tOifigeach Gaeilge freagrach as cur chun cinn chultúr na hÉireann ag an Aontas agus as úsáid na Gaeilge a

fhorbairt i measc Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

AIRTEAGAL 29

29.1 Toghfar seisear Ionadaithe Speisialta chun ionadaíocht a dhéanamh do mhic léinn Idirnáisiúnta, do mhic léinn

Lánfhásta, d'Iarchéimithe, don Chomhairle, do Choiste Feidhmiúcháin na gClubanna agus do Choiste Feidhmiúcháin na
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gCumann, agus toghfar iad ar fad i gcomhréir le téarmaí an Bhunreachta seo.
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29.2 Toghfar gach Ionadaí Speisialta, seachas Cathaoirleach na Comhairle, i dToghcháin Speisialta an Aontais agus

déanfaidh siad ionadaíocht do dhearcthaí, tuairimí agus leas a gcuid grúpaí sonracha mac léinn ag Cruinnithe de
chuid an Choiste Feidhmiúcháin agus ag tionóil de chuid na Comhairle.

29.3 Toghfar Cathaoirleach na Comhairle i gcomhréir le buanorduithe na Comhairle agus déanfaidh siad ionadaíocht do

leas na Comhairle agus cuirfidh siad comhairle ar an gCoiste Feidhmiúcháin maidir le gach ábhar a bhaineann le
Buanorduithe na Comhairle.

29.4 Féadfaidh Coiste Feidhmiúcháin na gClubanna agus Coiste Feidhmiúcháin na gCumann ball dá gCoistí Feidhmiúcháin

faoi seach a thoghadh chun ionadaíocht a dhéanamh do leas Chlubanna agus Chumainn na hOllscoile ag cruinnithe de
chuid an Choiste Feidhmiúcháin.

AIRTEAGAL 30

30.1 Ionadaí gan phá is ea gach Ionadaí Coiste Feidhmiúcháin, a chaitheann am ar bhonn deonach agus ar gá dóibh a
stádas a choimeád mar mhac léinn cláraithe ar feadh a dtréimhse mar ionadaí tofa.

30.1.1 ° Is é an eisceacht ar an riail seo ná má thoghtar Uachtarán na gClubanna agus/nó Uachtarán na

gCumann mar Ionadaithe Choistí Feidhmiúcháin Chlubanna agus Chumainn an Aontais ag a gCoistí
Feidhmiúcháin faoi seach.

30.2 Measfar go bhfuil aon Ionadaí Coiste Feidhmiúcháin tofa a scoirfidh de bheith mar mhac léinn cláraithe le
linn a dtéarma éirithe as oifig.

30.3 Toghtar gach Ionadaí Coiste Feidhmiúcháin chun fónamh ar feadh tréimhse 12 mhí.
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IONADAITHE RANGA

AIRTEAGAL 31

31.1 Féadfaidh aon rang san Ollscoil Ionadaí Ranga a thoghadh chun ionadaíocht a dhéanamh dá leas comhchoiteann,
ach ní mór don Ionadaí seo a bheith ina mball den rang dá ndéanann siad ionadaíocht.

31.2 Ní mór d'Ionadaí Ranga:

31.2.1 ° Féachaint le dul faoi oiliúint nuair a eagraíonn an tAontas í.

31.2.2 ° A ndícheall a dhéanamh chun ionadaíocht a dhéanamh do leas gach baill den rang dá ndéanann siad

ionadaíocht.

31.2.3 ° Fónamh mar idirghabhálaí idir Comhairle Ionadaithe na Mac Léinn agus a rang.

31.2.4 ° Fónamh mar idirghabhálaí idir Riarthóirí a gcúrsa agus a rang.

31.2.5 ° Féachaint le cumarsáid oscailte a dhéanamh lena rang agus, i gcás inar féidir, cruinniú ranga a

ghairm uair amháin in aghaidh an tseimeastair le linn an téarma.

31.2.6 ° Aon saincheisteanna a chuireann a rang ar a súile dóibh a chur faoi bhráid Chomhairle Ionadaithe na

Mac Léinn a luaithe agus is féidir.

31.2.7 ° A rang a choinneáil ar an eolas, a mhéid is indéanta, maidir lena gcuid gníomhaíochtaí ar fad mar

Ionadaí Ranga agus maidir le haon fhorbairt a bhféadfadh tionchar a bheith aici ar a gcuid páirtithe
ranga.

AIRTEAGAL 32

32.1 Tá Ionadaithe Ranga faoi oibleagáid freastal ar chruinnithe de chuid Chomhairle Ionadaithe na Mac Léinn.

32.2 Mura féidir leo freastal ar chruinniú de chuid an Choiste Feidhmiúcháin, ní mór don Ionadaí Ranga é seo a chur in
iúl dá n-Ionadaí Ollscoile roimh thosach an chruinnithe agus a h(ainm) agus a gcód cúrsa a chur ar fáil. Má mhainníonn
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Ionadaí Ranga freastal ar dhá thionól as a chéile gan é sin a chur in iúl dá n-Ionadaí Ollscoile, éirí as oifig
uathfheidhmeach a bheidh ann dá bharr.
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TOGHCHÁIN

AIRTEAGAL 33

33.1 Toghfar Oifigeach Aontas na Mac Léinn, Ionadaithe na gColáistí agus Ionadaithe Feachtasaíochta in Olltoghchán

Aontas na Mac Léinn.

33.2 Ba cheart go hiondúil go n-ullmhódh agus go bhformheasfadh an Coiste Feidhmiúcháin buanorduithe agus nósanna

imeachta Olltoghcháin ag a gcéad chruinniú. Féadfaidh an Coiste Feidhmiúcháin Leasú a dhéanamh níos deireanaí má
mheasann an tUachtarán go bhfuil gá leis.

AIRTEAGAL 34

34.1 Toghfar na hIonadaithe Speisialta i dToghcháin Speisialta Aontas na Mac Léinn.

34.2 Ba cheart go n-ullmhódh agus go bhformheasfadh an tUachtarán, an tOifigeach Oideachais agus na hIonadaithe

Speisialta buanorduithe agus nósanna imeachta na dToghchán Speisialta dhá sheachtain, ar a laghad, sula reáchtálfar
toghchán speisialta.

AIRTEAGAL 35

35.1 Ní mór go mbeidh gach Ionadaí Ranga tofa ag a rang i dtoghcháin arna gcomhordú ag an Oifigeach Oideachais
agus/nó na hIonadaithe Ollscoile.

35.2 Ba cheart go n-ullmhódh agus go bhformheasfadh an tUachtarán, an tOifigeach Oideachais agus na hIonadaithe
Ollscoile, i gcomhairle le Cathaoirleach na Comhairle, buanorduithe agus nósanna imeachta na dToghchán Ranga dhá
sheachtain, ar a laghad, sula reáchtálfar aon Toghchán Ranga.

AIRTEAGAL 36

36.1 Ní mór nach dtiocfaidh Buanorduithe agus nósanna imeachta thoghcháin an Aontais salach ar choincheapa
bunúsacha na cothroime, na hoscailteachta agus an daonlathais.

36.2 Beidh Riarthóir Aontas na Mac Léinn mar Phríomhcheann Comhairimh an Aontais agus déanfaidh siad
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maoirseacht ar gach toghchán de chuid an Aontais, i gcomhréir leis na Buanorduithe agus na nósanna imeachta arna
n-achtú.
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ÉIRÍ AS OIFIG & CUR AS OIFIG

AIRTEAGAL 37

37.1 Féadfaidh Oifigeach de chuid Aontas na Mac Léinn éirí as oifig trí fhógra dhá sheachtain a thabhairt i scríbhinn
d'Oifigeach Riaracháin Aontas na Mac Léinn.

37.2 Féadfaidh Ionadaí Ranga éirí as a bpost trí fhógra a thabhairt i scríbhinn dá n-Ionadaí Ollscoile.

AIRTEAGAL 38

38.1 Faoi réir Airteagal 40, má éiríonn Oifigeach de chuid Aontas na Mac Léinn as oifig le linn an chéad téarma, cuirfear
tús le hainmniúcháin tráth nach déanaí ná 5 lá ina dhiaidh sin ar feadh tréimhse íosta aon seachtain amháin.

38.1.1 ° Má ainmnítear aon mhac léinn ar a laghad chun an post a líonadh, reáchtálfar fothoghchán de

Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, don phost laistigh de 15 lá tar éis am scoir na nainmniúchán.

38.1.2 ° Mura n-ainmnítear aon mhac léinn chun an post a líonadh, ansin beidh tromlach dhá thrian den

Chomhairle cumhachtaithe agus ag teastáil chun duine éigin a thoghadh leis an ról a líonadh.

38.2 Má éiríonn Oifigeach de chuid Aontas na Mac Léinn as oifig le linn an dara téarma, féadfaidh an Coiste
Feidhmiúcháin féachaint leis an bpost a líonadh trí fhothoghchán de Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile,
Corcaigh, nó le tromlach dhá thrian den Chomhairle a chumhachtú chun duine éigin a thoghadh leis an ról a líonadh.

38.3 Má éiríonn Oifigeach de chuid Aontas na Mac Léinn as oifig sula dtéann siad i mbun an phoist le linn téarma
acadúla, reáchtálfar fothoghchán chun an ról a líonadh.

38.4 Má éiríonn Oifigeach de chuid Aontas na Mac Léinn as oifig lasmuigh den téarma roinnfidh na Leas-Uachtaráin an
obair eatarthu go dtí tús an chéad téarma eile, tráth a reáchtálfar fothoghchán.

AIRTEAGAL 39

39.1 Má chuirtear tús le hainmniúcháin chun post folamh a líonadh tar éis do bhall den Choiste
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Feidhmiúcháin éirí as oifig, beidh baill an Choiste Feidhmiúcháin i dteideal a bheith ainmnithe; glacfaidh ball
a dhéanann amhlaidh cead neamhláithreachta le linn feachtasaíochta.
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39.1.1 ° Ní bheidh Ionadaithe na gClubanna ná na gCumann i dteideal a bheith ainmnithe má tá na poist

á líonadh ag Uachtaráin a gCoistí Feidhmiúcháin faoi seach.

39.2 Má cheaptar ball reatha den Choiste Feidhmiúcháin, ansin measfar gur éirigh siad as a gcéad phost agus leanfar an
nós imeachta in Airteagal 38 nó Airteagal 40 (de réir mar is iomchuí).

AIRTEAGAL 40

Má éiríonn Ionadaí Coláiste, Ionadaí Feachtasaíochta nó Ionadaí Speisialta as oifig, tugtar de chumhacht don Choiste
Feidhmiúcháin duine a cheapadh go díreach sa phost folamh, ach amháin i gcás Chathaoirleach na Comhairle a
thoghfaidh an Chomhairle, agus Ionadaithe na gClubanna agus na gCumann a thoghfaidh a gCoistí Feidhmiúcháin faoi
seach.

AIRTEAGAL 41

41.1 Féadfaidh an Chomhairle, le tromlach trí cheathrú, vóta mímhuiníne a spreagadh i mball den Choiste

Feidhmiúcháin.

41.2 Má spreagann an Chomhairle vóta mímhuiníne i mball áirithe den Choiste Feidhmiúcháin, féadfaidh an Coiste

Feidhmiúcháin teacht le chéile laistigh de 3 lá oibre agus féadfaidh siad, le tromlach dhá thrian den Choiste
Feidhmiúcháin, ball áirithe a chur as a bpost.

41.3 Má chinneann an Coiste Feidhmiúcháin gan an ball den Choiste Feidhmiúcháin a chur as oifig, cuirfear rún

mímhuiníne faoi bhráid an chomhlachta a raibh sé de fhreagracht air an ball sin a thoghadh ar an gCoiste
Feidhmiúcháin maidir le cibé acu an ball sin a chur as oifig nó gan iad a chur as oifig.

41.4 I gcás ina gcuirtear ball den Choiste Feidhmiúcháin as oifig, measfar gur éirigh siad as agus leanfar na nósanna

imeachta a leagtar amach in Airteagal 40.
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AIRTEAGAL 42

42.1 I gcás ina sáraíonn Oifigeach de chuid Aontas na Mac Léinn nó Ionadaí den Choiste Feidhmiúcháin a gcuid
freagrachtaí aonair, féadfaidh an tUachtarán rabhadh béil nó rabhadh i scríbhinn a thabhairt dóibh nó, i gcás
sáruithe tromchúiseacha ar bhunphrionsabail an Bhunreachta seo, féadfaidh an tUachtarán vóta mímhuiníne a
spreagadh sa duine aonair go haontaobhach agus féadfar an duine aonair a chur as a bpost trí thromlach dhá thrian.

42.1.1 ° Má chinneann an Coiste Feidhmiúcháin gan an duine aonair a chur as oifig sna himthosca sin, ní

rachfar ar aghaidh leis an ábhar, ach amháin más faoi na nósanna imeachta a leagtar amach faoi Airteagal
38 é.
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ILGHNÉITHEACH

AIRTEAGAL 43

43.1 Féadfaidh an Coiste Feidhmiúcháin ballraíocht saoil oinigh san Aontas a bhronnadh in aon bhliain acadúla
amháin ar thriúr má mheasann siad go ndearna siad cion fiúntach ar son eispéireas na mac léinn nó más eiseamláirí
iad de bhunphrionsabail an Aontais.

43.2 Féadfar deireadh a chur le ballraíocht saoil oinigh duine aonair mar thoradh ar vóta tromlaigh
simplí den Choiste Feidhmiúcháin.

43.3 Teideal deasghnách is ea ballraíocht saoil oinigh agus ní ghabhann aon chearta vótála ná labhartha ar an
gCoiste Feidhmiúcháin ná ar an gComhairle leis.

AIRTEAGAL 44

44.1 Is ag an Uachtarán a bheidh an chéad léiriú ar an mBunreacht; féadfar léiriú an Uachtaráin a chur

ar ceal, áfach, trí thromlach den Choiste Feidhmiúcháin nó tromlach den Chomhairle.

44.2 Tá an tUachtarán freagrach as sceideal sainmhínithe a fhorbairt i gcomhar le comhairleoirí dlí an Aontais, an

Coiste Feidhmiúcháin agus an Chomhairle, maidir leis na téarmaí agus na frásaí dá dtagraítear sa Bhunreacht seo.

AIRTEAGAL 45

Beidh an tUachtarán freagrach as a áirithiú go bhfuil nós imeachta leordhóthanach le gearáin a dhéanamh ar bun, le
gur féidir le ball de chuid Chuallacht Mac Léinn Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, gearán foirmiúil a dhéanamh i gcoinne
aon bhall den Choiste Feidhmiúcháin nó i gcoinne Ionadaí Ranga.

AIRTEAGAL 46

Déanfar leagan Gaeilge den Bhunreacht seo agus cuirfear ar fáil é do mhic léinn. I gcás léirithe nach bhfuil ag teacht lena
chéile, tabharfar tús áite don leagan Béarla.
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AIRTEAGAL 47

44.1 Beidh leabhar polasaithe ag an Aontas, ina leagfar amach seasamh agus polasaithe ar fad an Aontais, agus

beidh an tUachtarán freagrach as an leabhar seo a choimeád agus a nuashonrú.

44.2 Féadfaidh an Coiste Feidhmiúcháin agus/nó an Chomhairle deireadh a chur le haon pholasaí de chuid an

Aontais nó é a leasú le vóta tromlaigh simplí.

AIRTEAGAL 48

Ainmneoidh an tUachtarán aon duine amháin den chúigear Leas-Uachtarán mar Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste
Feidhmiúcháin; ceapfaidh an Coiste Feidhmiúcháin an t-ainmní seo sa phost seo ansin agus féadfaidh an tUachtarán
tasc Uachtaránachta a tharmligean dóibh.
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