
 

   

 

 
 

 

GNÉITHE CÁILÍOCHTA MRB 1  – GNÓ Á CHUR I nGNÍOMH - SCOILBHLIAIN 2020/2021 
- SCOLÁIRÍ DARA BLIAIN (COHÓRT SCOLÁIRÍ 2019-2022) 

Thar barr ar fad  
 

✓ Taispeánann an tuarascáil gur úsáideadh modhanna taighde an-éifeachtach chun sonraí agus faisnéis a bhailiú ó raon leathan foinsí 

✓ Tá an anailís agus an measúnú ar na torthaí taighde ar chaighdeán den scoth, léirítear go ndearnadh meas ar thuairimí difriúla chomh 
maith le hiontaofacht na bhfoinsí faisnéise. 

✓ Cuirtear tátail nó réitigh ghrinne i láthair sa tuarascáil, bunaithe ar bhreithiúnais fhónta fhianaise-bhunaithe ar an bhfaisnéis go léir a 
bhí ar fáil 

✓ Tá cur i láthair na tuarascála ar chaighdeán den scoth agus cuireann an struchtúr na torthaí in iúl go han-soiléir 

Os cionn na n-ionchas 

✓ Taispeánann an tuarascáil gur úsáideadh modhanna taighde éifeachtacha chun sonraí agus faisnéis a bhailiú ó raon foinsí 

✓ Tá an anailís agus an measúnú ar na torthaí taighde ar chaighdeán an-mhaith, léirítear go ndearnadh meas áirithe ar thuairimí difriúla 
chomh maith le hiontaofacht na bhfoinsí faisnéise. 

✓ Cuirtear tátail shoiléire i láthair sa tuarascáil, bunaithe ar bhreithiúnais fhianaise-bhunaithe ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil 

✓ Tá cur i láthair na tuarascála ar chaighdeán an-ard agus cuireann an struchtúr na torthaí in iúl go soiléir 

Ag teacht leis na hionchais 

✓ Taispeánann an tuarascáil gur úsáideadh modhanna taighde inghlactha chun sonraí agus faisnéis a bhailiú ó raon foinsí. 

✓ Tá an anailís agus an measúnú ar na torthaí taighde dóthanach, ach léirítear gur beag meas a rinneadh ar thuairimí difriúla chomh 
maith le hiontaofacht na bhfoinsí faisnéise. 

✓ Cuirtear tátail áirithe i láthair sa tuarascáil, agus tá nasc eatarthu agus breithiúnais fhianaise-bhunaithe ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil 

✓ 21 

✓ tuilleadh airde a dhíriú ar réimsí áirithe nó gur gá iad a cheartú, ach tá an obair idir inniúil agus chruinn den chuid is mó. 

✓ Tá cur i láthair na tuarascála ar chaighdeán maith agus cuireann an struchtúr na torthaí in iúl. 

Níor chomhlíon na hionchais go fóill 

✓ Taispeánann an tuarascáil gur úsáideadh modhanna taighde neamhéifeachtacha chun sonraí a bhailiú ó líon teoranta foinsí 

✓ Tá an anailís agus an measúnú ar na torthaí taighde go holc, léirítear gur fíorbheag meas a rinneadh ar thuairimí difriúla nó ar 
iontaofacht na bhfoinsí faisnéise. 

✓ Cuirtear tátail i láthair sa tuarascáil, cé go bhfuil lochtanna áirithe ar an bhfianaise ar a mbunaítear iad nó nach bhfuil nasc acu le bonn 
fianaise 

✓ Tá cur i láthair na tuarascála doiléir, agus ní chuireann an struchtúr na torthaí in iúl. 



 

   

 

 


