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1. Ráitis Mhisin agus Físe 
 

Misean 

Cuireann ITDD ardoideachas ar fáil atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir, ar riachtanais a cuid foghlaimeoirí 
agus cuireann sí ar chumas a cuid foirne an caighdeán is airde foghlama agus teagaisc, taighde agus 
teagmhála a sholáthar chun tacú le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha an réigiúin agus i 
gcoitinne.  

 

Fís 

Go mbeadh ITDD ar an rogha Institiúide Teicneolaíochta ag foghlaimeoirí, fostóirí agus ag an bpobal i 
réigiún an Oirthuaiscirt. 

. 
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Radharc ón aer ar Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan  

 

 

2. Stair 
 
Bunaíodh Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD) sa bhliain 1970 agus clú tuillte aici mar phríomh-
sholáthraí ardoideachais Oirthuaisceart na hÉireann de bharr ardchaighdeán a cuid teagaisc agus 
foghlama, taighde agus teagmhála le lucht fiontair. 
 

Lonnaithe ar champas 87 acra i nDún Dealgan, Contae Lú, cuireann ITDD deiseanna oideachais agus 
oiliúna den chéad scoth ar fáil do thart ar 5,000 mac léinn thar ceithre Scoileanna, sa Ghnó agus sna 
Daonnachtaí, sa tSláinte agus san Eolaíocht, san Innealtóireacht, i bhFaisnéisíocht agus sna hEalaíona 
Cruthaitheacha ó leibhéal fochéime agus máistreachta, go leibhéal PhD, le printíseachtaí ceirde san 
áireamh. 
 

Cuireann ITDD raon clár páirtaimseartha acadúla agus gairme ar fáil chomh maith do phobal an 
Oirthuaiscirt dírithe ar thacú le mic léinn a gcuid forbartha gairme agus pearsanta féin a leasú.  
  
Chun tuilleadh eolais a fháil ar ITDD, téigh chuig:  www.dkit.ie 
 

Tá an Institiúid tar éis cur lena hacmhainn taighde chomh maith le cláir ag leibhéal iarchéime atá ar fáil 
sna hionaid taighde seo a leanas:  

 
 An tIonad Taighde um Mhatáin Mhíne; 
 CREDIT; 
 An tIonad Taighde um Bhogearraí Rialaithe; 
 An tIonad um Staidéir Fionnuisce agus Chomhshaoil; 
 An tIonad um Thaighde Ceoil; 
 Ionad Taighde Netwell. 

 
 
 
 

http://www.dkit.ie/
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3. Rialachas 
 
3.1 Ballraíocht an Bhoird Rialaithe 

 
Ainm     Ionadaí 

Andrew Griffith    Cathaoirleach 

Denis Cummins    Uachtarán (suas go 15/01/2016) 
Ann Campbell    Uachtarán (amhail ón 22/02/2016) 
Cllr Cathy Bennett   BOO Cabháin & Muineacháin 

Cllr Clifford Kelly   BOO Cabháin & Muineacháin 

Sadie Ward McDermott   BOO Lú & na Mí 
Cllr Tomás Sharkey   BOO Lú & na Mí 
Bill Sweeney    BOO Lú & na Mí 
Cllr Oliver Tully    BOO Lú & na Mí 
Brian Harten    An Chomhairle Ealaíon 
Kitty Warnock    UNITE 
Paschal McGuire   Fiontraíocht Éireann 
Sile O’Connor    Innealtóirí Éireann 
Margaret Swords   FSS 
Paddy Matthews   Comhlachas Tráchtála Dhún Dealgan  
Antoinette Rourke   Ball Foirne Acadúil 
Richard Crowley   Ball Foirne Acadúil 
Fergal Smyth    Ball Foirne Neamh-Acadúil 
Aaron Lawless    Ionadaí Mic Léinn Fireann 
Rebecca Somers   Ionadaí Mic Léinn Baineann  

 
 
 
 

3.2 Cruinnithe an Bhoird Rialaithe 

 

Bliain Acadúil Uimhir Chruinnithe Dáta 

 
 
 
01 Meán Fómhair  2015 
go 
31 Lúnasa 2016 
 
 
 
 

 

 

M.221 14/09/2015 

M.222 19/10/2015 

M.223 07/12/2015 

M.224 14/01/2016 

M.225 22/02/2016 

M.226 21/03/2016 

M.227 25/04/2016 

M.228 23/05/2016 

M.229 27/06/2016 

M.230 25/07/2016 
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3.3 Speansais an Bhoird Rialaithe 

 

 

 

 

3.4 Bord Feidhmiúcháin na hInstitiúide 

 
Is iad an tUachtarán, i gcomhar leis an Leasuachtarán Gnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir, an 
Leasuachtarán Airgeadais & Gnóthaí Corparáideacha, an Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & 
Forbartha, agus i gcomhar le Cinn na Scoileanna, atá freagrach as bainistiú agus reáchtáil na hInstitiúide. 

 

Teideal Ionadaí 

Denis Cummins Uachtarán (15/01/2016) 

Ann Campbell Uachtarán (amhail ar an 18/01/2016) 

  An Leasuachtarán Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir 

An Dr Edel Healy Ceann na Scoile Sláinte & Eolaíochta 

Prof Colette Henry Ceann Gníomhach na Scoile Gnó & Daonnachtaí (amhail ar an 04/2016) 

An Dr Patricia Moriarty Ceann na Scoile Gnó & Daonnachtaí 

Brendan Ryder An Leasuachtarán Gníomhach Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir                            
(amhail ar 02/2016) 

Irene McCausland An Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha 

Peter McGrath An Leasuachtarán Airgeadais & Gnóthaí Corparáideacha 

An Dr Gerard (Bob) Mc Kiernan Ceann Scoil na Faisnéisíochta & na Meán Cruthaitheach 

Eugene Roe Ceann Scoil na hInnealtóireachta 
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3.5 Cinn na Ranna / Cinn na Rannóg 

Amhail ar Nollaig 2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bord Rialaithe

Uachtarán

An tUas Denis Cummins

Leasuachtarán Cumarsáide 
& Forbartha do Phleanáil 

Straitéiseach

Irene McCausland

Bainisteoir 
Seirbhísí 

Seachtrachs 
Folamh

Bainisteoir Eastát 
Conor Lait

An Ceann 
Foghalama Fad 

Saoil               
Anton Barrett

Leasuachtarán 
Airgeadais & Gnóthaí 

Corparáideacha       
Peter McGrath

Bainisteoir 
Airgeadais

Marie Madigan

Cuntasóir

Sandra Hanratty

Cuntasóir     
Odelle McGreal

Cuntasóir      
Graham Hodgins

Cuntasóir     
Roisin Finn

Cuntasóir          
Gerard Crawley 

Bainisteoir 
Acmhainní 

Daonna                
Ger O'Driscoll

Oifigeach Saorála agus 
Cosanta Sonraí        

Loretto Gaughran

Straitéis IT 
James 

McCahill

Bainisteoir 
Oibríochtaí 

Michael 
Denihan

Leasuachtarán um 
Ghnóthaí Acadúla

Ann Campbell

Cláraitheoir 
Cúnta An

An Dr          
Brendan Ryder

Bainisteoir 
Gnóthaí 

Acadúla agus 
Mac Léinn Linda 

Murphy

Bainisteoir 
Iontrálacha 

Fergal Smyth

Oifigeach 
Rochtana   

Eileen Lynch

Oifigeach Teagmhála 
Scoileanna             

Diarmuid Cahill

Ard-
Leabharlannaí

Ann Cleary

Leas-
Leabharlannaí

Lorna O'Connor

Oifigigh Idirnáisiúnta

Michael Stewart  
Noreen Carney     

Ceann an                
Taighde                         

An Dr Tim McCormac

An Ceann Teagaisc & 
Foghlama 

An Dr. Moira Maguire

Tionscadail 
Straitéiseacha

Folamh

Ceann na Scoile Gnó & 
Daonnachtaí

An Dr Patricia Moriarty

Ceann na Roinne 
Staidéar Gnó

An Dr Colette Henry

Ceann na Roinne 
Bainistíochta & 

Staidéar Airgeadais 
Shane Hill 

Ceann na Roinne 
Daonnachtaí

An Dr. David Getty

Ceann na Roinne 
Fáilteachais                    

Brianain Erraught

Ceann na Scoile 
Faisnéisíochta & na 

nEalaíon Cruthaitheach 
An Dr Bob McKiernan

Ceann na Roinne 
Ríómhaireachta & 

Matamaitice               
An Dr Christian Horn

Ceann na Roinne          
An Dr Eibhlis Farrell

Ceann Roinn na 
nEalaíon 

Cruthaitheach, 
na Meán & an 

Cheoil                     
Folamh

Roinn nua arna 
bunú

Ceann na Scoile 
Innealtóireachta

Eugene Roe

Ceann na Roinne 
Innealtóíreachta 

Leictreonaí & Meicniúla

Pat McCormick

Ceann Roinn na 
Timpeallachta Tógtha  

Noel McKenna

Ceann Roinn na 
gCeirdeanna 

Innealtóireachta         
Simon O'Neill

Ceann na Rannóige 
Leictreonaic                                   

James Mulvany

Ceann na Scoile Sláinte & 
Eolaíochta

An Dr Edel Healy

Ceann Roinn na 
nEolaíochtaí 
Feidhmeacha            

An Dr Breda Brennan

Ceann na Roinne 
Altranais, 

Cnáimhseachais & 
Staidéar Sláinte

An Dr Myles Hackett

Ceann na Rannóige 
CnáimhseachaisMs 

Jill Atkinson

Comhairle Acadúil & 
Fochoistí
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 Bord Rialaithe

Uachtarán

Ann Campbell

Leasuachtarán 
Cumarsáide & 

Forbartha do Phleanáil 
Straitéiseach

Irene McCausland

Bainisteoir 
Seirbhísí 

Seachtrachs 
Paul Killeen

Bainisteoir 
Eastát Conor 

Lait

An Ceann 
Foghalama 
Fad Saoil               

Anton Barrett

Bainisteoir 
Margaíochta & 

Cumarsáide    
Thomas 

Redmond

Leasuachtarán 
Airgeadais & 

Gnóthaí 
Corparáideacha       
Peter McGrath

Bainisteoir 
Airgeadais

Marie Madigan

Cuntasóir

Sandra 
Hanratty

Cuntasóir     
Odelle 
Coogan

Cuntasóir      
Graham
Hodgins

Cuntasóir     
Roisin Finn

Cuntasóir          
Gerard Crawley 

Bainisteoir 
Acmhainní 

Daonna                
Ger O'Driscoll

Oifigeach Saorála 
agus Cosanta Sonraí        

Loretto Gaughran

Straitéis IT 
James 

McCahill

Bainisteoir 
Oibríochtaí 

Michael 
Denihan

Leasuachtarán um 
Ghnóthaí Acadúla             

An Dr Patricia Moriarty

Cláraitheoir 
Cúnta An

An Dr          
Breda 

Brennan

Bainisteoir 
Gnóthaí 

Acadúla agus 
Mac Léinn 

Linda Murphy

Bainisteoir 
Iontrálacha 

Fergal Smyth

Oifigeach 
Rochtana   

Eileen Lynch

Oifigeach Teagmhála 
Scoileanna             

Diarmuid Cahill

Ard-
Leabharlannaí

Ann Cleary

Leas-
Leabharlannaí

Lorna 
O'Connor

Oifigigh 
Idirnáisiúnta

Michael Stewart  
Noreen Carney     

Ceann an                
Taighde                         

An Dr Tim 
McCormac

An Ceann Teagaisc & 
Foghlama 

An Dr. Moira Maguire

Tionscadail 
Straitéiseacha

Folamh

Ceann na Scoile Gnó 
& Daonnachtaí

An Dr Colette Henry

Ceann na Roinne 
Staidéar Gnó

An Dr Colette 
Henry

Ceann na Roinne 
Bainistíochta & 

Staidéar 
Airgeadais Shane 

Hill 

Ceann na Roinne 
Daonnachtaí

An Dr. David Getty

Ceann na Roinne 
Fáilteachais                    

Brianain Erraught

Ceann na Scoile 
Faisnéisíochta & na 

nEalaíon 
Cruthaitheach An Dr 

Bob McKiernan

Ceann na Roinne 
Ríómhaireachta & 

Matamaitice               
An Dr Christian 

Horn

Ceann na Roinne          
An Dr Eibhlis Farrell

Ceann Roinn na 
nEalaíon 

Cruthaitheach, na 
Meán & an Cheoil                     

An Dr Adele 
Commins

Ceann Roinne na 
Ríomhaireachta Físiúla agus 

Daonlárnaí                              
An Dr Brendan Ryder

Ceann na Scoile 
Innealtóireachta

Eugene Roe

Ceann na Roinne 
Innealtóíreachta 

Leictreonaí & Meicniúla

Pat McCormick

Ceann Roinn na 
Timpeallachta Tógtha  

Noel McKenna

Ceann Roinn na 
gCeirdeanna 

Innealtóireachta         
Simon O'Neill

Ceann na Scoile Sláinte 
& Eolaíochta

An Dr Edel Healy

Ceann Roinn na 
nEolaíochtaí 
Feidhmeacha              

An Dr                         
Arjan van Rossum

Ceann na Roinne 
Altranais, 

Cnáimhseachais & 
Staidéar Sláinte

An Dr Myles Hackett

Ceann na Rannóige 
Cnáimhseachais

An Dr Kathleen Nallen

Comhairle 
Acadúil & 
Fochoistí
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3.6 Cinn Feidhmiúcháin 

 

Teideal Ionadaí 

Bainisteoir AD Gerald O’Driscoll 

Bainisteoir Eastát Conor Lait 

Bainisteoir Gnóthaí Acacúla & Mac Léinn Linda Murphy 

Bainisteoir Seirbhísí Seachtracha Irene McCausland 

Bainisteoir IT (ar iasacht ag tionscadail speisialta) James McCahill 

Bainisteoir IT (ó Feabhra 2013) Michael Denihan 

Leabharlannaí   Ann Cleary 

Bainisteoir Taighde An Dr Tim McCormac 

Bainisteoir Foghlama Fad Saoil                   Anton Barrett 

Ceann Teagaisc & Foghlama        An Dr Moira Maguire 

Bainisteoir Airgeadais   Marie Madigan 

Bainisteoir na hOifige Idirnáisiúnta Noreen Carney 

 

 

 

3.7 Lucht Ardbhainistíochta Neamh-Acadúil 

 

Teideal Ionadaí 

Uachtarán Denis Cummins/Ann Campbell 

Leasuachtarán Airgeadais & Gnóthaí Corparáideacha Peter McGrath 

Leasuachtrán Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir An Dr Patricia Moriarty 

Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha Irene McCausland 
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4. Gnóthaí Acadúla agus Mac Léinn 
 

4.1 Ballraíocht na Comhairle Acadúla  

 
An Dr Ronan Bree An Dr Peadar Grant Noel McKenna 

An Dr Bernadette Brereton Myles Hackett An Dr Gerard (Bob) Mc Kiernan 

An Dr Breda Brennan An Dr Edel Healy Eamon McMahon 

Jean Carragher An tOll. Colette Henry Mary McSkeane 

Ann Cleary Shane Hill Karl Mernagh 

An Dr Adèle Commins An Dr Christian Horn An Dr Patricia Moriarty 

Jean Connolly Gareth Kelly        Peter Morris 

Colin Cooney Aaron Lawless Paula Mullen 

An Dr Gerard Corkery An Dr Sinead Loughran Kieran Nolan 

An Dr Tom Dooley An Dr Martin Maguire Simon O’Neill 

Lorraine Dunne An Dr Moira Maguire Derek O’Reilly 

Sinead Dunne     An Dr Annaleigh Margey Laurence Quigley 

Paddy Duffy An Dr Valerie McCarthy An Dr Brendan Ryder 

Brianain Erraught              Irene McCausland An Clr. Tomás Sharkey 

An Dr Eibhlis Farrell An Dr Tim McCormac An Dr Arjan Van Rossum                  

An Dr David Getty Pat McCormick Brendan Walsh 

Peter Gosling Padraig McGuigan Sadie Ward Mc Dermott 

 

4.2 Cruinnithe na Comhairle Acadúla 

 

Bliain Acadúil Uimhir Chruinnithe Dáta 

2015-2016 144 Aoine, 25 Meán Fómhair, 2016 

 144S Aoine, 09 Deireadh Fómhair,  2015 

 145 Aoine, 11 Nollaig, 2015 

 145S Céadaoin, 20 Eanáir, 2016 
 

146 Aoine, 04 Márta, 2016 
 

147 Aoine,  06 Bealtaine, 2016 

 148 Luan, 20 Meitheamh, 2016 

 

Tá miontuairiscí Chruinnithe na Comhairle Acadúla a tharla le linn 2015-2016 ar fáil ag: 
http://www.dkit.ie/academiccouncilmeetings 

http://www.dkit.ie/academiccouncilmeetings
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4.3  Bailíochtaí Clár 2015-2016 

 

Cineál Dearbhaithe Scoil Roinn/Rannóg Teideal an Chláir Leibhéal 
CNC 

Cineál 
Dámhachtana 

Rangú 
Dámhachtana 

Clár Nua Faisnéisíocht & Eal. 
Cruthaitheacha 

Roinn na Ríomhaireachta Físe  
& Daonlárnaí 

Máistir Eolaíochta sa Ríomhaireacht i 
mBogearraí Feistí Leighis 

9 Céim Máistir Mórábhar 

Clár Nua Sláinte & Eolaíocht Altranas, Cnáimhseachas          
& Luathbhlianta 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Staidéar 
Luath-Óige Feidhmeach 

8 Céim Onóracha 
Baitsiléara 

Mórábhar 

Clár Nua Gnó & Daonnachtaí An Roinn Bainistíochta & 
Staidéar Airgeadais   

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 
Mhargaíocht Dhigiteach, Cumarsáid agus 
Caidreamh Poiblí  

7 Céim Baitsiléara  Mórábhar 

Clár Nua Gnó & Daonnachtaí An Roinn Bainistíochta & 
Staidéar Airgeadais   

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 
Mhargaíocht Dhomhanda 

8 Céim Onóracha 
Baitsiléara 

Mórábhar 

Clár Nua Gnó & Daonnachtaí An Roinn Bainistíochta & 
Staidéar Airgeadais   

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 
Chaidreamh Poiblí  

8 Céim Onóracha 
Baitsiléara 

Mórábhar 

Clár Nua Innealtóireacht Timpeallacht Thógtha Ardteastas i mBainistíocht Maoine                
agus Saoráidí 

6 Teastas Mórábhar 

Clár Nua Innealtóireacht Timpeallacht Thógtha Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
mBainistíocht Tionscadal Tógála  

8 Céim Onóracha 
Baitsiléara 

Mórábhar 

Clár Nua Gnó & Daonnachtaí Staidéar Gnó Baitsiléir Staidéar Gnó (Onór.) i nGnó 
Digiteach agus Idirnáisiúnta 

8 Céim Onóracha 
Baitsiléara 

Mórábhar 

Dearbhú Difreálach Sláinte & Eolaíocht Altranas, Cnáimhseachas & 
Luathbhlianta 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Staidéar 
Luath-Óige Feidhmeach 

8 Céim Onóracha 
Baitsiléara 

Mórábhar 

Dearbhú Difreálach Gnó & Daonnachtaí An Roinn Bainistíochta & 
Staidéar Airgeadais   

Baitsiléir Staidéar Gnó (Onóracha) 8 Céim Onóracha 
Baitsiléara 

Mórábhar 

Dearbhú Difreálach Faisnéisíocht & Eal 
Cruthaitheacha 

Roinn na hEolaíochta 
Ríomhaireachta & Matamaitice 

Ard-Dioplóma san Eolaíochta sa 
Ríomhaireacht 

8 Dioplóma Mórábhar 
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4.4 Staitisticí Rollaithe 

 

Líon Mac Léinn Lánaimseartha 
       

Scoileanna B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 Iomlán 

Gnó & Daonnachtaí 628 481 516 188 23   1836 

Innealtóireacht 188 142 122 68 11 3 534 

Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha 375 276 278 129 8 21 1087 

Sláinte & Eolaíocht 298 302 288 209 3 10 1110 

   Foriomlán 1,489 1,201 1,204 594 45 34 4,567 

                

  
       

Líon na Mac Léinn Páirtaimseartha 
       

Scoileanna B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 Iomlán 

Gnó & Daonnachtaí 138   1 1 6   146 

Innealtóireacht 22 1   11 2   36 

Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha 61     27   2 90 

Foghlaim Fad Saoil 127 12   14     153 

Sláinte & Eolaíocht 158   40     6 204 

Iomlán 506 13 41 53 8 8 629 
        

FORIOMLÁN 1,995 1,214 1,245 647 53 42 5,196 
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5. Bronnadh Céime  
 
5.1 2015-2016 (Mórdhámhachtainí) 

Scoil Líon na Réamhchéimithe 

Gnó & Daonnachtaí 539 

Innealtóireacht 133 

Faisnéisíocht agus Ealaíon Cruthaitheacha 277 

Ionad Foghlama Fad Saoil 9 

Sláinte agus Eolaíocht 392 

Formiomlán 1,350 

 

 

5.2 Iarchéimeanna Taighde 

 12 Iarchéim Taighde bronnta; 
 Scoil na Sláinte & na hEolaíochta (6) - Dochtúireacht san Fhealsúnacht: 5; Máistreacht               

san Eolaíocht: 2: 1 
 Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach (6) – Máistreacht sna hEalaíona: 5; 

Máistreacht san Eolaíocht: 1    
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5.3 2015-2016 (Mórdhámhachtainí) –in aghaidh na Scoile agus na Roinne 

 

 Scoil/Roinn H1 H2 21 22 DT M1 M2 PS Foriomlán 

Gnó & Daonnachtaí 48 8 144 71 39 99 65 65 539 

Staidéar Gnó 18 8 25 12 17 35 29 23 167 

Staidéar Bainistíochta & Airgeadais 21  62 30   1 19 133 

Fáilteachas 4  7 9 17 39 23 13 112 

Daonnachtaí 5  50 20 5 25 12 10 127 

Innealtóireacht 23 1 14 15 12 22 18 28 133 

Timpeallacht Thógtha 13  6 9 6 6 7 9 56 

Innealtóireacht Leictreonach & Mheicniúíl 10 1 8 6 6 16 11 19 77 

Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha 30 3 58 23 24 57 33 43 271 

Eolaíocht Ríomhaireachta & Matamaitic 7  19 10 16 10 20 28 110 

Ealaíona Cruthaitheacha, na Meáin & Ceol 10 3 28 5 8 46 11 15 126 

Ríomhaireacht Físiúil & Daonlárnach 13  11 8  1 2  35 

Ionad Foghlama & Teagaisc 4 4      1 9 

Sláinte agus Eolaíocht 63  111 21 38 75 35 43 386 

Eolaíochtaí Feidhmeacha 19  31 9 27 61 34 35 216 

Altranas, Cnáimhseachas & Staidéar Sláinte 44  80 12 11 14 1 8 170 
          

Foriomlán 168 16 327 130 113 253 151 180 1,338 

 
 
Rangú na nDámhachtain 

      

21- Dara hOnóracha Grád 1 
      

22- Dara hOnóracha Grád 2 
      

DT- Gradam 
      

H1- Céadonóracha 
      

H2- Dara hOnóracha 
      

M1- Tuillteanas Grád 1 
      

M2- Tuillteanas Grád 2 
      

PS-Pas 
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5.4 Sreafaí Idirnáisiúnta 

5.4.1 Mic Léinn Erasmus ag Teacht Isteach 

Tír Dhúchais Gnó Daonnachtaí Fáilteachas Ríomhaireacht Ealíona 
Cruthaitheacha 

Innealtóiteacht Altranas Eolaíochtaí 
Feidhmeacha 

Iomlán 

An Bhulgáir 1               1 

Pob. Na Seice 2               2 

An Fhionlainn 6   1           7 

An Fhrainc 21 5 7 3 2 3   2 43 

An Ghearmáin 28   8 7 5 12     60 

An Spáinn 2     1 3       6 

An Phortaingéil         2       2 

An Danmhairg     1           1 

An RA             2   2 

SÁM         1   1 1 3 

IOMLÁN: 60 5 17 11 13 15 3 3 127 
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5.4.2 Mic Léinn ITDD ag Staidéar Thar Lear ar Erasmus 

 

Ceann Sprice Gnó  Fáilteachas Daonnachtaí Ealaíona Cruth. Innealtóireacht Altranas & Cnáimh. Eolaíochtaí IOMLÁN 

An Fhionlainn 1   1     2   4 

An Fhrainc 3       5     8 

An Ghearmáin 1       1     2 

An Spáinn 3 2           5 

An Phortaingéil 3             3 

An RA   2       7 2 11 

An Bheilg   1           1 

An Eastóin       1       1 

An Fhionlainn             1 1 

An Fhrainc   1           1 

IOMLÁN: 11 6 1 1 6 9 3 37 

 

5.4.3 Foireann ITDD atá ar Erasmus Soghluaiseachta       

Ceann Sprice  Gnó Daonnachtaí Ealaíona Cruth. Altranas IOMLÁN 

An Fhrainc 1 1   2 

An Rómáin   1  1 

An Danmhairg    1 1 

Iomlán 1 1 1 1 4 
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5.4.4 Mic-Léinn ag Teacht Isteach nach ón AE iad      

 

 

 

 

 

 

Náisiúntacht Gnó Daonnachtaí Fáilteachas Ríomhaireacht Ealaíona 
Cruthaitheacha 

Sláinte & Eolaíocht Innealtóireacht Iomlán 

An Mhalaeisia 28 25 8 21 10 33 29 154 

An tSín 53 18 25 25 5 5 16 147 

An Araib Shádach 23 11   4   6 54 98 

An Nigéir 1           1 2 

An India 6 4   10   1 20 41 

Vítneam 6 2 1 2 1   1 13 

An Indinéis 2     1 3 1   7 

Óman 6     1 1   6 14 

An Bhrasaíl       1     9 10 

Neipeal       2     2 4 

An Ailgéir 1             1 

An tSeapáin     1         1 

IOMLÁN 126 60 35 67 20 46 138 492 
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6. An Leabharlann  
 
6.1  Timpeallacht na Leabharlainne 

 

 

 

Tá sé mar aidhm ag an Leabharlann a cuid spáis a bhainistiú ar shlí a fhreastalaíonn ar riachtanais na 
ndaoine. Tá an spás teorannta, le cóimheas de thart ar daichead mac léinn in aghaidh gach ríomhaire 
leabharlainne amháin. Tá gá le spásanna ciúine, chomh maith le spásanna don ghrúpobair. Chuige sin, 
i rith mí Mheán Fómhair, bunaithe ar aiseolas ó na mic léinn, agus deartha le linn Samhradh 2015, 
cuireadh criosanna staidéir dathchódaithe ar fáil do mhic léinn, áit a léiríonn gach zón cineál difriúil 
staidéir.  Rinneadh athbhreithniú ar thionchar na zóin seo i rith na bliana agus meastar go ginearálta 
gur éirigh leo an leibhéal torainn a laghdú agus raon stíleanna foghlama a éascú.  
 
I mí na Samhna, cuireadh Seomra Oiliúna na Leabharlainne ar fáil le haghaidh staidéar aonair, ciúin (ó 
09:00 go dtí 5:00 p.m.) nuair nach raibh ranganna ar siúl ann. Toisc go raibh an-éileamh ar rochtain ar 
ríomhairí pearsanta sa Leabharlann, thug rochtain ar ríomhairí breise aghaidh ar chuid den éileamh. 
Bunaithe ar an rath a bhí ar thionscnamh Whisper na Leabharlainne sa bhliain acadúil seo caite, 
ainmníodh Urlár 2 mar limistéar staidéar ciúin don tréimhse 5 – 18 Eanáir. Ainmníodh gach limistéar 
oscailte eile lena n-áirítear na limistéir ríomhaire ar Urlár 1 mar limistéar Whisper amháin. 
 

6.2 Scileanna Faisnéise 

 
Cláir Inniúlachta Faisnéise 

Tá oiliúint sileanna faisnéise d’úsáideoirí leabharlainne ar cheann de na príomhsheirbhísí a thairgeann 
an leabharlann chun tacú le pobal acadúil ITDD.  Leanann cur chuige mac léinn-lárnach i leith 
Inniúlacht Faisnéise (IF | IL)  de bheith mar bhonn spreagtha d’fhormhór ár gcuid oibre sa 
leabharlann, suíomh atá ag síorathrú i meicníochtaí giniúna agus seachadtha. Cuireadh 210 uair a’ 
chloig ranganna oiliúna Scileanna Faisnéise in áirithe go foirmiúil le 1,850 mac-léinn rannpháirteach 
iontu, idir ranna agus mhodúil an choláiste. 
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 I measc na ranganna a chuirtear ar fáil, tá: 

·       Turais 
·       Na Céad Chéimeanna Taighde 
·       Na Céad Chéimeanna Eile Taighde  
·       Tagraíocht agus Bradaíl Harvard 
·       Bainisteoir Tagartha Mendeley  
·       Ranganna Saincheaptha (curtha in oiriúint do riachtanais ghrúpa ar leith) 
 

 Clinic Tagartha 
Tairgeadh “Clinic Tagartha” sa dara 
seimeastar, áit a raibh leabharlannaí ar fáil i 
rith an lae chun déileáil go sonrach le 
ceisteanna ar thagraíocht Harvard. Cuireadh 
leis na roghanna atá ar fáil i mbogearraí 
Mendeley le stíl Tagartha ITDD Harvard.Tá 
Inniúlacht acht Faisnéise (IL) tar éis ár meon 
aigne a threorú maidir le húsádeoirí 
leabharlainne agus meastar anois go bhuil an 
Deasc Fiosrúcháin mar cheann dár seirbhísí 
lárnacha d’úsádeoirí. San iomlán, taifeadadh 
níos mó ná 1,450 fiosrúchán ar raon leathan 
ábhar idir  iarratais bainteach le hábhair go 
haisghabháil eolais ar acmhainní sonracha.  

 
 
Treoracha Leabharlainne 

Leathnaíodh raon Treoracha Leabharlainnele teidil nua i réimsí ábhar agus topaicí ábhar  
 

Clár For-rochtana Scileanna Faisnéise (Scoileanna Dara Leibhéal) 
I mbliana lean an leabharlann lena clár for-rochtana ag tairscint seisiúin do scoileanna dara leibhéal i 
gceantar Dhún Dealgan. Ba í aidhm an fhor-rochtana seo ná cabhrú le mic léinn na hidirbhliana (IB | 
TY) foghlaim faoi inniúlacht faisnéise mar ullmhúchán dá n-eispéireas tríú leibhéal. Bunaithe ar 
aiseolas ó mhic-léinn agus ó mhúinteoirí, d’éirigh go hiontach le dhá sheisiúin a reachtáladh ar an 
láithir i gColáiste O’FIach. Cuirtear an clár Inniúlacht Faisnéise ar fáil do gach scoil sa phobal áitiúil.  
 

Raon Uirlisí um Rath na Mac Léinn  
Chuaigh Leabharlann ITDD i gcomhpháirtíocht le OCBÁC | DCU (Príomhpháirtí), OÉMN | NUIM agus IT 
Shligigh ar an tionscadal Student Success Toolbox arna mhaoiniú ag an bhFóram Náisiúnta um 
Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama. Dhírigh an tionscadal ar thacaíocht a thabhairt 
d’fhoghlaimeoirí solúbtha trí phríomh-aistrithe i gcéimeanna luatha a gcuid staidéir: ó mhachnamh ar 
staidéar, go roghanna a dhéanamh agus clárú don choláiste, go dtí an chéad chúpla seachtain i 
dtimpeallacht acadúil ardoideachais. Forbraíodh ocht n-uirlis dhigiteacha. Sholáthraigh Leabharlann 
ITDD an t-ábhar don rannán Mo Chéad Thasc | My First Assignment a chuidíonn leis an 
bhfoghlaimeoir ionchasach nascleanúint a dhéanamh trí shleamhnáin faisnéise a bhaineann le 
tascanna 3ú Leibhéal a dhéanamh.Tugtar comhairle freisin maidir le conas tasc a thosú agus plean a 
fhorbairt chun ceist taighde a bhriseadh síos, agus aibhsítear go sonrach na príomhghnéíthe laistigh 
de phlean. De bhreis ar sin ta sraith friotal agus físeán atá dírithe ar mhic léinn a bhfuil fáil orthu tríd 
síos na h-uirlise d’fhonn tuiscint bhreise a thabhairt d’úsáideoirí ar an gcuma atá air tabhairt faoin 
gcéad tasc san ardoideachas. 
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An Duais Inniúlachta Faisnéise (Aiseolas Bhliain 1) 
Reachtáladh Duais Inniúlachta Faisnéise 2016 i gcomhar leis an Ionad Foghlama agus Teagaisc (CELT) 
mar chuid de Thionscadal Aiseolais Bhliain 1  arna mhaoiniú go náisiúnta. Tugadh cuireadh do mhic 
léinn na chéad bhliana píosa scríobhnóireachta a chur isteach le haghaidh aiseolais fhoirmitheach ar 
úsáid faisnéise agus ar ghnéithe den scríobhnóireacht (ní ar inneachar ábhar léinn). Do bhí an deis 
ansin acu, an t-aiseolas a úsáid chun an píosa a fheabhsú agus a chur isteach arís le go gcuirfí san 
áireamh le haghaidh duaise iad. Bronnadh duaiseanna (i-Padanna) as an úsáid is fearr a bhaint as 
aiseolas agus an obair is fearr, seachas as an bpíosa is inniúla ó thaobh faisnéise de.  
 

 
Duais Inniúlachta Faisnéise (Aiseolas B1 ) Don Chéad Bhliain – Searmanas Bronnta Duaiseanna) 

Sa Phictiúr: (ó chlé go deas) Ann Cleary – Leabharlannaí na hInstitiúide; Moira Maguire – Ceann CELT;  
Patricia Moriarty – Leas Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir– ag seoladh an Duais Inniúlachta Faisnéise. 

 

Réada Foghlama In-athúsáidte (RFInna) 
Mar thacaíocht do chlár Inniúlachta Faisnéise na Leabharlainne, i gcomhar le léachtóirí agus mic léinn, 
rinneamar bailiúchán d’agallaimh físe ar ábhair amhail:  
 

·       Sláine acadúil 
·       Cás-staidéir 
·       Faisnéis ardchaighdeáin a fháil 
·       Taighde príomhúil 
·       Athbhreithniú Litríochta a dhéanamh 
·       Aiseolas a Úsáid  
 

Deartha le breathnú orthu ina n-aonair nó le chéile, míníonn na físeáin coincheapa tábhachtacha 
scileanna faisnéise ó dhearcadh mac léinn agus léachtóra. Tá na  RFInna | RLOs seo, a seoladh i mí 
Eanáir 2016, ar fáil ar chainéal YouTube Leabharlann ITDD. 
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6.3 Bainistiú an Bhailiúcháin 

Leabhair 
Ceannaíodh 288 teideal san iomlán, arbh ionann iad agus 9.81%  de chaiteachas na n-ábhar 
leabharlainne.  Baineadh 305 earra amach as an gcnuasach, agus cuireadh 2,328  earra le stoc na 
leabharlainne.  Bronnadh dhá cheann de thabhartais shuntasacha atá á gcur le stoc; i measc na n-
ábhar a chuimsítear sna tabhartais tá: reiligiún, leigheas malartach, fealsúnacht, litríocht agus stair.  
 

Tréimhseacháin 

Tháinig caiteachas ar thréimhseacháin go 7.72% den chaiteachas iomlán ar ábhair 
leabharlainne.  Cuireadh 21 teideal irise ar ceal. I measc na gcúiseanna a cuireadh ar ceal na teidil bhí: 
srianta buiséid, úsáid íseal agus dúbailt teidil atá ar fáil cheana trínár mbunachair shonraí leabharlainne 

  

 

Síntiúis Ar Líne 

B’ionann an síntiús ar líne agus 82.45% 
de na hábhair leabharlainne a 
caitheadh. Cuireadh trí bhunachar 
sonraí ar ceal mar gheall ar shrianta 
buiséid: Web of Science, ProQuest 
Dissertations & Theses agus 
WebDewey. 

 

 
 

6.4 Rannpháirtíocht 

 

 

 

Chomhoibrigh an Leabharlann ar ghníomhaíochtaí agus tionscadail éagsúla i rith na bliana acadúla 
2015/2016, ag obair le mic léinn, le comhghleacaithe Institiúide agus earnála agus leis an bpobal 
áitiúil chun seirbhísí a leathnú agus imeachtaí for-rochtana a eagrú.  

I rith na bliana chraolaigh Club Scannán na Leabharlainne meascán eictléictiúil de Scannáin Dhomhanda. 
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6.5 Imeachtaí 

 
De bhreis ar na himeachtaí aonuaire a liostaítear thíos, do thaispeáin Club Scannán Leabharlann ITDD 
craoltaí agus rinne an Grúpa Léitheoireachta díospóireachtaí a reachtáil go rialta i rith na bliana.  
 
Meán Fómhair 2015  
Seoladh na zóin bhainistíochta torainn dathchódaithe.  
 

 Deireadh Fómhair 2015 

Seoladh Cairt Cúraim Custaiméirí na 
Leabharlainne. “An Deighilt Mhór |The 
Great Divide – Forbairt Inbhuanaithe agus an 
Clár Oibre Taighde Domhanda” – rinneamar 
Seachtain na Rochtana Oscailte a cheiliúradh 
trí phainéil a óstáil ar shaincheisteanna 
forbartha idirnáisiúnta i gcomhthéacs 
rochtana oscailte ar fhaisnéis. 
Comórtas Snoíodóireachta Puimpcín Oíche 
Shamhna – leis an gcéad duais de thicéid saor 
in aisce do Dhamhsa Oíche Shamhna 
(urraithe ag AML ITDD) 

 
  

Samhain  
“Leabharlann Pop-up” – thugamar an 
leabharlann amach go mic léinn agus an 
fhoireann timpeall an champais lenár 
seastáin aníos agus ár seirbhísí fiosrúcháin ar 
an láthair. 
Tharla ollmhaithiúnas fíneálacha agus mic 
léinn á spreagadh chun an fhíneáil 
tharscaoilte nó cuid di a bhronnadh ar an 
gCiste Cúnaimh do Mhic Léinn. 
 
Nollaig 

Ceardlann Ceardaíochta na Nollag – ag 
déanamh earraí as ábhair athchúrsáilte.  
 

 
 



Tuarascáil Bhliantúil ITDD 2015 -2016 

 23 
 

  

Feabhra 2016 

Ceardlann Ceardaíochta Vailintín.  

 
Aibreán 

Ag am den bhliain nuair a bhíonn sé deacair 
ar mhic léinn a gcuid tascanna a chríochnú 
lena n-áirítear a chinntiú go ndearna siad 
tagairt cheart iontu bhí “Blitz Tagartha” 
againn. 
Bhí foireann na Leabharlainne ar fáil chun 
déileáil le haon cheist bainteach le 
Tagraíocht Harvard ar feadh coicíse ón 18 
Aibreán 

Rinneamar Oíche Leabhar Domhanda a 
mharcáil ar an 21 Aibreán trí thabhartas in 
aisce leabhar a bheith againn  

 
 

 

.  
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7. Seirbhísí na Mac Léinn 
 
Tá ról lárnach ag Seirbhísí na Mac Léinn a fheidhmíonn faoi Oifig an Leasuachtarán um Ghnóthaí 
Acadúla agus Cláraitheoir, le tacaíochtaí neamh-acadúla á sholáthar acu do mhic léinn. Is foireann de 
sholáthraithe seirbhíse gairmiúla iad a thacaíonn le mic léinn bheith páirteach i gcothú a n-eispéireas 
tríú leibhéal. Oibríonn Seirbhísí na Mac Léinn go dlúth le gach rannóg eile den Institiúid lena n-áirítear 
Aontas na Mac Léinn, chun a chinntiú go mbíonn leas na mac léinn mar threorphrionsabal. 

Tá sé mar aidhm ag Seirbhísí na Mac Léinn cuidiú le mic léinn a dtodhchaíochtaí a phleanáil chun dul 
ar aghaidh go fostaíocht nó chun tabhairt faoi staidéir bhreise.  

Is é Ár Misean ná eispéireas na mac léinn aonair a fheabhsú  trí sheirbhísí inrochtana, éifeachtacha 
agus sármhaithe a sholáthar a thacaíonn le forbairt  iomlánaíoch an duine, ar an gcaoi go gcuireann 
sé ar chumas gach mac léinn a lánacmhainneacht a bhaint amach. 

Buaicphointí  
Déanann an Tuarascáil Bhliantúil seo ó gach ceann de na Soláthraithe Seirbhíse doiciméadú ar obair 
na Foirne Seirbhísí do Mhic Léinn le bliain acadúil anuas. Cuidíonn aiseolas ónár n-úsáideoirí seirbhíse 
linn ár gcuspóirí agus ár spriocanna don bhliain  a bhunú agus tugann an tuarascáil seo breac-chuntas 
ar ár dtorthaí. Seo a leanas cuid de na buaicphointí atá againn don bhliain: 
  

 Mholfadh 93% de na mic léinn a ndearnadh suirbhé orthu na Seirbhísí do mhic léinn eile. 
 

 Chuir an tSeirbhís Chomhairleoireachta ‘Core-Net’ i bhfeidhm, bunachar sonraí leictreonach, chun 
tionchar comhairleoireachta ar choinneál agus ar fholláine cliaint a thomhas. 
 

 D’óstáil an tSeirbhís Gairmeacha aonach mór gairmeacha campais le 51 eagraíocht 
rannpháirteach. 
 

 D’oibrigh an tSeirbhís Gairmeach leis an UAO chun a suirbhé cinn scríbe iarchéime nua-dheartha 
a phíolótú, a bheidh éigeantach do gach institiúid ardoideachais, lena n-áirítear gach IT de chéad 
uair, ó 2017. Mar an t-aon IAO a rinne an suirbhé a phíolótú, beimid in ann a bhfuil foghlamtha 
againn a scaipeadh lenár gcomhghleacaithe i seirbhísí gairme eile.  
 

 Reáchtáil na Seirbhísí Míchumais agus Gairmeacha lá feasachta gairme dírithe ar mhic léinn leis 
an tSeirbhís Míchumais, i gcomhar lenár gcomhghleacaithe i CELT, a d’eagraigh an Seimineár ar 
Theagasc agus Foghlaim Uilechuimsitheach. 
 

 D’fháiltigh an Oifig Rochtana roimh dhá Scoil ar an gcampas le haghaidh Seachtain Feasachta an 
Choláiste. 
 

 Chuir forbairt leanúnach ár gClár Scoláireachta Spóirt le go leor éachtaí spóirt agus bhuaigh 
foireann CLG an Corn Trench, bhuaigh Sacar an teideal i Roinn 1, bhuaigh Badmantan Sraith 
Spóirt na hÉireann agus bhuaigh an Club Boghdóireachta Sraith Náisiúnta Idir-Ollscoile na 
gColáistí.  
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Faoin gcuspóir straitéiseach Foghlama agus Teagaisc: Fócas a chur ar an bhfoghlaimeoir a chumas a 
bhaint amach go hiomlán trí chláir ábhartha ar ardchaighdeán a sholáthar. 

 

Cuspóirí Seirbhíse Torthaí Seirbhíse 
 
Feabhas a chur ar Eispéireas na Chéad Bhliana 
chun tacaíocht a thabhairt d’aistriú Foghlaimeoirí 
chuig ardoideachas agus coinneáil a fheabhsú 

 
Thosaigh an tSeirbhís Chomhairleoireachta ar an 
gcóras Core Net a chur i bhfeidhm, bunachar 
leictreonach a thomaisfidh an tionachar a bhíonn 
ag comhairleoireacht ar choinneáil chomh maith le 
folláine na mac léinn. 
 

 

Tacú le forbairt phearsanta agus acadúil 
foghlaimeoirí tínár seirbhísí tacaíochta 

 

D’fhorbair an tSeirbhís Chomhairleoireachta na 
hachmainní seo a leanas: 

 Cur i láthair “Scileanna don Saol” “Skills for 
Life”. 

 ”Is Leor Sin “ | “Enough is Enough! – Aghaidh 
na Bulaíochta agus an Chiaptha a Aithint | 
Recognising the Face of Bullying & Harassment. 

 Leabhrán don Scaoll Srcúdaithe | Exam Panic: 
‘Ag Fanach Socair le Linn Scrúdaithe’ | 
‘Remaining Calm during Exams’.  

Threoraigh an tSeirbhís Gairmeacha den chéad uair 
suirbhé nua-dheartha ag an Údarás um  
 
Ardoideachas ar chinn scríbe na n-iarchéimithe.  
Chuir an Ciste Cúnaimh do Mhis Léinn cúnamh 
airgeadais ar fáil do 272 mac léinn I rith na bliana.  
 
D’fhreastal 3,430 mac léinn ar an tSeirbhís Sláinte. 
D’ardaigh ballraíocht na gclubanna spóirt os cionn 
300 mac léinn le cumainn méadaithe thar 500 mac 
léinn. 
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Faoi sprioc straitéiseach um Rochtain agus Rannpháirtíocht: Bealaí le deiseanna a sholáthar agus 
foghlaimeoirí  nua a mhealladh. 

 

Cuspóirí Seirbhíse Torthaí Seirbhíse 

 
Rannpháirtíocht san ardoideachas sa 
réigiún a mhéadú. 

 

 Tháinig méadú ar iarratasóirí Scoláireachtaí Rochtana trí 
cur chun cinn scoláireachtaí.  

 Tá an Oifig Rochtana ag obair mar chuid de bhraisle 
rochtana le UAOeanna chun tionscnaimh rochtana a 
fhorbairt. 
 

 

Tionscnaimh a fhorbairt chun coinneáil 
foghlaimeoirí neamh-thraidisiúnta a 
mhéadú. 

 
 Reáchtáil na Seirbhísí Gairmeacha agus Míchumais lá 

feasachta dírithe ar mhic léinn faoi mhíchumas. 

 Bhain 254 mac léinn leas as an tSeirbhís Míchumais.  

 Tugtar cuireadh do gach mac léinn altranais atá ag dul ar 
shocrúchán, athbhreithniú a dhéanamh leis an Oifig 
Míchumais. 

 Tá treoirlínte forbartha ag an tSeirbhís Míchumais, an 
Roinn Altranais agus an FSS chun tacú le mic léinn atá 
faoi mhíchumas nochtaithe. 

 

Forbairt Réigiúnach an Phobail: An pobal i Réigiúin an Oirthuaiscirt a fhorbairt, tacú leis agus 
teagmháil ghníomhach a dhéanamh leis. 

 

Cuspórí Seirbhíse Torthaí Seirbhíse 

 
Caidrimh a fheabhsú idir ITDD agus an pobal 
áitiúil. 

 
D’eagraigh an tSeirbhís Chomhairleoireachta caint phoiblí 
leis an Dr Terry Lycnh, údar ar ‘Beyond Prozac’, ar Fholláine 
Síceolaíoch. 

 

An cur chuige maidir le daoine dífhostaithe 
sa réigiún a fheabhsú. 

 Aonach gairmeacha ar an gcampas le 51 cuideachta 
agus eagraíocht rannpháirteach. 

 Fógraíodh 208 folúntas poist do mhic léinn agus do 
chéimithe le déanaí. 
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Oiliúint agus Forbairt Foirne 

 D’fhreastail na Seirbhísí go léir ar oiliúint I bhForbairt Freagartha Báis Mac Léinn – Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath.  

 Tghlac an tSeirbhís Comhairleaoireachta páirt in Oilíuint Bainistíochta Feirge – Ollscoil Oxford.  
 Ghlas an tSeirbhís Míchumais páirt i gceardlann Forbartha Gairme do Mhic Léinn faoi Mhíchumas 

(ITBÁC | DIT), Ceardlann i gCúrsaí Éagsúlachta (Coláiste na Tríonóide) agus ceardlann ar Straitéisí 
chun tacú le meabharshláinte mac léinn (COBÁC | UCD). 

 D’fhreastail Foireann na Seirbhíse Sláinte Mac Léinn ar na himeachtaí oiliúna seo a leanas: Laghdú 
struis do mhic léinn faoi mhíchumas foghlama agus míchumais ghinearálta – UCD Sláinte 
GhnéisFSS Bhaile Átha Cliath. 

 Bronnadh Dioplóma Iarchéime ar i dTeiripe Sícighnéasach agus Caidrimh ar Chomrairleoir na Mac 
Léinn. 
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8. Foghlaim ar Feadh an tSaoil 
 

Bhí líon ar rollaí mac léinn páirtaimseartha ag 920 le linn 2015/2016 suas 7% ó 861 le linn 2014/2015. 
Tá sé seo comhdhéanta de 283 (31%) duine cláraithe ar chúrsaí deimnithe, 448 (49%) ar chúrsaí 
neamhdheimhnithe agus 189 (21%) ar chúrsaí Springboard.  

 

Cad atá á staidéar ag mic léinn páirtaimseartha? 

Tá formhór na mac léinn cláraithe ar chláir Gnó agus Daonnachtaí (454 mac léinn). Tugtar miondealú 
iomlán earnála thíos: 

 Gnó - 178 rolluithe; 
 Daonnachtaí - 276 rolluithe; 
 Innealtóireacht - 121 rolluithe; 
 Ríomhaireacht agus na hEalaíona Cruthaitheacha - 230 rolluithe; 
 Sláinte & Eolaíocht - 115 rolluithe. 
  
Ba é an cóimheas rannpháirtíochta fireann vs baineann ná 50% fireann vs 50% baineann 

 

Springboard 

Sannadh ról arís don Ionad um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil comhordú a dhéanamh ar mhargaíocht 
agus iontrálacha na gclár Springboard thar ceann ITDD le linn 2015/2016. Is tionscnamh de chuid an 
Rialtais / an ÚAO é Springboard á fhéachann le tacú agus spreagadh a thabhairt do chuardaitheoirí 
poist filleadh ar an ardoideachas chun uasoiliúint nó athoiliúint a dhéanamh in earnálacha 
tionsclaíocha a bhfuil ionchais fostaíochta níos fearr acu sa todhchaí. Chuir an LLC iontrácha chuig na 
cláir Springboard seo leanas chun cinn agus chomhordaigh siad: 
  

Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí 
Teastas i Margaíocht Dhigiteach agus i mBainistíocht na Meán  
Teastas in Oibríochtaí Fáilteachais 

 

Scoil na hInnealtóireachta 

Teastas i Samhaltú Innealtóireachta Foirgníochta 

Teastas i Sármhaitheas Gnó Foirgníochta 

  

Scoil na Sláinte agus na hEolaíochta 

Dioplóma i mBia agus Agraibhia 

Dioplóma i mBainistíocht ar Shlabhra Soláthar Bia  
 

Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach 

Teastas i Léiriú Beochana Digití 2D/3D 

Teastas sa 3D do Chluichí 
Teastas i gCumadóireacht do Chluichí 
MSc Ríomhaireachta i mBogearraí Feistí Leighis  
Ard-Dioplóma san Eolaíocht sa Ríomhaireacht 
  

Clárú Iomlán Springboard = 189 

Líon na n-áiteanna iomlán ar fáil = 242 

Ráta líonta 78% 
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Cúrsaí Faofa – Páirtaimseartha 

Cuireadh sraithe iomlán d 56 cúrsa páirtaimseartha ginearálta chun cinn tríd an Ionad Foghlama 
Feadh an tSaoil le linn 2015-2016 mar seo a leanas: 
 
Gnó 

Teastas/ Dioplóma/ Céim i Staidéar Gnó  
Teicneoir Cuntasaíochta 

Teastas i Margaíocht Dhigiteach agus i mBainistíocht na Meán Digiteach 

Teastas i Lean 6 Sigma (Crios Glas)  
Cuntasaíocht Airgeadais (Modúil ó BA i gCuntasaíocht agus Airgeadas) 
Margaíocht Dhigiteach, na Meáin Shóisialta agus SEO 

Teicneoir Párolla Deimhnithe 

Teicneoir Deimhnithe CBL 

 
Daonnachtaí agus Fáilteachas 

BA (Onór.) i gCúram Sóisialta *NUA*  
Saincheisteanna i gCúram Sóisialta  
Cúram Sóisialta agus Míchumas 

Bainistíocht Coimhlinte san Ionad Oibre *NUA* 

Teastas san Fhoghlaim agus Oiliúint *NUA* 

Fraincís do Thosaitheoirí  
Fraincís d’Fheabhsaitheoirí 
Spáinis do Thosaitheoirí 
Spáinis d’Fheabhsaitheoirí 
Sínis do Thosaitheoirí  
Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile 

Grainghrafadóireacht Dhigiteach 

Dearadh Intí do Thosaitheoirí  
Teastas Gníomhach IQ i dTeagasc Aclaíochta (Giomnáisiam) 
Teastas Gníomhach IQ sa Traenáil Phearsanta 

Teastas Gníomhach IQ i gCleachtadh an Cheoil *NUA* 

Teastas Gníomhach IQ i dTeagasc Mat-obair Pilates *NUA* 

 
Innealtóireacht 
Dearadh Ríomhchuidithe 

Dearadh 3D Ríomhchuidithe ag úsáid Solidworks 

Samhaltú Faisnéise Tógála ag baint úsáide as Ailtireacht Autodesk Revit *NUA* 

Cothabháil Bunúsach Pluiméireachta Teaghlaigh 

Ealaín Mhiotail 
Rialaitheoirí Loighic In-ríomhchláraithe – Leibhéal 1 

Rialaitheoirí Loighic In-ríomhchláraithe – Leibhéal 2  
Táthú do Thosaitheoirí  
In-ríomhchlárú LabView *NUA* 

Diagnóisic Feithicle do Mheicneoirí Gluaisteán *NUA* 

Teastas i bhFuinneamh In-athnuaite 

BSc san Innealtóireacht Shibhialta (Clár forlíontach Leibhéal 8) *NUA* 

BSc i bhFionraíocht Innealtóireachta (Clár forlíontach 8) 
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Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha 

Ríomhairí do Thosaitheoirí  
Cothabháil ar Ríomhairí Pearsanta agus Ríomhairí Glúine  
Photoshop 

Dearadh Leathanach Gréasáin (Réamhléiriú)  
Dearadh Leathanach Gréasáin (Ard-léibhéal)  
Réamhléiriú ar Fhorbairt Aipeanna Soghluaiste *NUA* 

Néal-Ríomhaireacht agus Slándáil Idirlín do Ghnó *NUA* 

Réamhléiriú ar Dhearadh Grafach 

 
Sláinte agus Eolaíocht 
BA i Staidéar Feidhmeach Luath-Óige 

Teastas i gCleachtas Cúraim Mhaolathaigh Chomhaimseartha (d’altraí/cnáimhseacha amháin) *NUA* 

MSc i mBiteicneolaíocht Talmhaíochta *NUA* 

Dioplóma Iarchéime i mBiteicneolaíocht Talmhaíochta *NUA* 

Teastas i mBiteicneolaíocht Ainmhithe*NUA* 

Teastas i mBiteicneolaíocht Bia agus Bia Ainmhithe *NUA* 

Teastas i mBiteicneolaíocht Chomhshaoil *NUA* 

Teastas in Oibríochtaí Slabhra Soláthar Bia 

Teastas i mBia agus Agraibhia  
Teastas in GMP sa Déantúsaíocht Cógaisíochta 

 

Údaráis Bailíochtaithe  
Táimid i dteagmháil le roinnt údaras bailíochtaithe, amhail: 
 

 Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann | QQI 
 An Foras Riaracháin  
 Teicneoirí Cuntasaíochta Éireann  
 Active IQ (RA) 
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9. Tuarascálacha Scoile 
 
9.1  Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí 

Forbairtí Acadúla 

Lean Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí ag tairscint sraith nuálach clár i rith na bliana acadúla 
2015/2016.  Tairgeadh an Baitsiléir Onóracha Ealaíon i gCúram Sóisialta, a raibh an-rath air, den 
chéad uair i mód páirtaimseartha thar ceithre bliana i Roinn na nDaonnachtaí. I mí Mheán Fómhair 
ghlac an Roinn Bainistíochta agus Staidéar Airgeadais an chéad iontógáil d’fhoghlaimeoirí ar an gcéim 
Bhaitsiléara Onóracha sa Soláthar Comhoibríoch in Institiúid Mhuineacháin.  Soláthraíonn baill 
dáimhe ITDD agus Institiúid Mhuineacháin an chéad dá bhliain den chlár i gcomhpháírt agus aistríonn 
mic léinn chuig campas ITDD dá mbliain deiridh. Ba í an bhliain acadúil 2015/2016 an chéad síniú 
oifigiúil ar Mheabhrán Tuisceana idir ITDD agus an CCDC | ACCA   agus rinne an CCDC | ACCA 
athbhailíochtú rathúil iomlán ar Bhaitsiléir Onóracha na nEalaíon i gCuntasaíocht agus Airgeadas agus 
mar thoradh air sin, bhí díolúintí uasta ó scrúdaithe deiridh do chéimithe. D’éirigh leis an Roinn trí 
chlár céime nua a bhailíochtú – BA i Margaíocht Dhigiteach, Cumarsáid agus Caidreamh Poiblí; BA 
(Onór.) i Margaíocht Dhomhanda; agus BA (Onór.) sa Chaidreamh Poiblí. Dhear agus sholáthar an 
Roinn Staidéar Gnó an clár Oideachais Pobal ‘Pathways’ d’fhaid 14 seachtaine i gcomhar le Louth 
Leader Partnership den chéad uair. Tugann ‘Pathways’ deis do rannpháirtithe plé agus 
díospóireachtaí éascaithe a bhlaiseadh i gcomhthéacs Oideachas Tríú Leibhéal maidir le: Forbairt 
Pobail agus Saoránacht Ghníomhach, Na hEalaíona Cruthaitheacha agus Margaíocht. D’éirigh leis an 
Scoil maoiniú Springboard a fháil i mí Mheán Fómhair agus mí Eanáir ar a Teastas i nGnó i Margaíocht 
Dhigiteach agus i mBainistíocht na Meán Digiteach a bhí dírithe ar athoiliúint an fhórsa saothair. Thug 
roinnt ball dáimhe faoina gcuid cleachtas foghlama agus teagasic a fheabhsú agus Máistir na nEalaíon 
san Fhoghlaim agus sa Mhúinteoireacht bainte amach acu.  
 

Taighde 

Tá oiliúint atá bunaithe ar thaigde lárnach i gcur chuige Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí agus 
bíonn mórchuid dár mball dáimhe i mbun gníomhachtaí taighde bliantúla a mbíonn foilseacháin agus/ 
nó tinreamh comhdhála mar thoradh orthu. D’fhreastail go leor léachtóirí ar chomhdhálacha ó THRIC, 
EDTECH, SEDA go Cumann Eolaíochtaí Aclaíochta Spóirt na Breataine. Anuas ar sin tá roinnt ball 
dáimhe ag leanúint lena gcuid staidéir dochtúireachta. Reachtáil an Roinn Staidéar Gnó ceardlann 
rathúil ar chomhionannas inscne in 2016 i gcomhar leis an Tionscadal Trigger arna mhaoiniú ag an AE 
faoi stiúir Ollscoil Birkbeck, Londain, chun saincheisteanna comhionannais inscne sa saol acadúil a 
phlé. Bronnadh Sparánacht R.J. Hunter ar an Dr Annaleigh Margey, léachtóir sna Daonnachtaí, as 
staidéar ar Phlandáil Ulaidh in Acadamh Ríoga na hÉireann chun tacú le gníomhachtaí taighde i 
Londain i 2015.  
 

Scéalta Nuachta 

I measc na bhforbairtí fiúntacha i rith na bliana acadúla seo, bhí príomhóráid ag an eacnamaí Tony 
Foley (OCBÁC | DCU) ag Léacht Cuntasaíochta Bliantúil na Scoile ar fhreastail go leor páirtithe 
leasmhara uirthi. Rinne an Roinn Fáilteachais céliúradh as na háiteanna is fearr a bhaint amach i 
gcomórtas idircholáiste Cócaire Mac Léinn na Bliana Knorr | Knorr Student Chef of the Year chomh 
maith le bheith ina mbuaiteoirí bonn ag an gcomórtas Chef Ireland.  
D’fhorbair beirt léachtóirí sna Daonnachtaí, Clár Saoránachta Digtí ITDD, a thabharfaidh gach mac 
léinn nua na hInstitiúide faoi ag an bpointe iontrála, chun a chinntiú go bhfuil siad muiníneach agus 
féinfheasach in úsáid na cumarsáide digití.  
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9.2  Scoil na hInnealtóireachta  

Atheagraíodh an Scoil ina trí roinn. Tháinig méadú beag ar líon na chéad bhliana agus do mhéadaigh 
uimhreacha na mac léinn go ginearálta de bharr tiomantais na Scoile don earcaíocht idirnáisiúnta. Bhí 
an chéad chomhartha ann go raibh téarnamh sa phrintíseacht nuair a mhalartaigh an laghdú ar líon 
na mbloc  den chéad uair ag dul ó 14 bloc I 2014/2015 go 17 bloc I 2015/2016.  Rinne CREDIT iarratas 
INTERREG le UU, QUB agus Strathclyde agus lorgaíodh síneadh creidiúnaithe do chláir 
Innealtóireachta ó Innealtóirí Éireann. 
 

9.3 Scoil na Sláinte agus na hEolaíochta 

Forbairt Cláir/ Creidiúnú Seachtrach 

Deimhníodh roinnt clár nua sa Scoil. Forbraíodh roinnt clár páirtaimseartha nua laistigh den Roinn 
Altranais, Cnáimseachais agus Staidéar Sláinte. Áiríodh leis seo bealach dul chun cinn Leibhéal 8 do na 
cláir pháírtaimseartha Staidéar Luath-Óige Feidhmeach Leibhéal 7. Síníodh comhaontú soláthair 
comhoibrithech maidir le seachadadh for-rochtana BA I Staidéar Feidhmeach Luath-Óige idir ITDD 
agus Coláiste na Tráchtála Chorcaí i mí an Mheithimh 2016 agus tá sé beartaithe go mbeidh iontógáil 
ar an gclár páirtaimseartha seo i gCorcaigh ó Mheán Fómhair 2016. Forbraíodh clár i réimse na 
hIdirghabhálacha Síceasóisialta i gcomhpháirtíocht leis na Seirbhísí Meabhairshláinte. I Roinn na 
nEolaíochtaí Feidhmeacha bailíochtaíodh cláir pháirtaimseartha nua i réimse na  n-oibríochtaí bia 
agus agraibhia agus an tslabhra soláthair bia agus do mhaoinigh Sprinboard roinnt clár freisin. 
 
Seo a leanas liosta na gClár a forbraíodh: 
 Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Staidéar Feidhmeach Luath-Óige; 
 Baitsiléir Ealaíon i Staidéar Luath-Óige (for-rochtain Cumann Tráchtála Chorcaí) 
 Teastas/ Dioplóma i mBia agus Agraibhia; 
 Teastas/ Dioplóma in Oibríochtaí Slabhra Soláthair Bia; 
 Teastas in Idirghabhálacha Síceasóisialta. 
 
Rinne Comhairle Tréidliachta na hÉireann creidiúnú ar Bhaitsiléir Eolaíochta in Altranas Treidliachta ar 
feadh 5 bliana i mí na Samhna 2015. Thug Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann cuairt ar 
an láithreán agus creidiúnú do gach clár Altranais agus Cnáimhseachais i mí na Nollag 2015. 
 
Teastas a Seoladh i mBunphrionsabail maidir le Drochíde sa Teaghlach a Thuiscint agus Freagairt di  

Seoladh an ‘Teastas i mBunphrionsabail chun Drochíde sa Teaghlach a Thuiscint agus Freagairt di’ go 
hoifigiúil i mí Eanáir 2016 agus d’fhreastail os cionn 150 duine air. Ba thionscadal comhoibrithe  an 
clár seo idir a d’fhorbair an Coiste Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga Lú, ITDD, an tSeirbhís Promhaidh, 
An Garda Síochána, FSS, Tearmann Mhná agus Leanaí Dhroichead Átha agus Cúnamh Mná Dhún 
Dealgan.  Anuas ar sin, bhí alt dhá leathanach le feiceáil i bhForlíonadh Sláinte de chuid an Irish Times 
i ndiaidh an Imeachta Seolta. 
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Forbairt Foirne  
Thug gach ball foirne faoi cheardlanna agus seimeanáir arna n-eagrú ag CELT in ITDD. Bhí roinnt ball 
foirne ag gabháil don MA sa Teagasc agus san Fhoghlaim. D’éirigh le triúr ball foirne staidéir 
dhochtúireachta a thabhairt chun críche i QUB agus in Ollscoil Sheffield. Bhain beirt bhall foirne 
dochtúireachtaí amach le Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn agus le hOllscoil Sheffield. Bronnadh 
Comhaltacht HRB ar bhall d’fhoireann bainistíochta na scoile chun a cuid staidéir PhD a thabhairt 
chun críche. Glacadh le roinnt foilseachán taighde de chuid na mball foirne i gcomhdhálacha agus irisí 
piarmheasúnaithe. Chomhordaigh ball foirne eagrá na comhdhála seo a leanas: Ionsaitheacht agus 
Foréigean Bainteach leis an Obair: Peirspictíochtaí ar na Tionchair, an 5ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar 
Fhoréigin in Earnáil na Sláinte 

 

Comhpháirtíocht Eorpach agus Idirnáisiúnta 

Lean an Roinn Altranais, Cnáimhseachais & Sláinte ar aghaidh de bheith ag forbairt a caidrimh 
idirnáisiúnta trí cuairteanna ó shuíomhanna comhpháirtíochta ionchasacha a ósatíl. 
 
 Coláiste Molloy, Nua Eabhrac  
 Coláíste na hOllscoile Lillebaelt (UCL), An Danmhairg  
 Coláiste Cnáimhseacha Hamlin, An Aetóip:  Thug baill foirne ón gcoláiste seo cuairt ar ITDD ar an 

16 Meitheamh agus reachtáladh cruinniú ar Skype chun Lá Idirnáisiúnta na Cnáimhsí a 
cheiliúradh. 
 

 

 

 

   

 Tá baint ag léachtóir sa Roinn Altranais, Cnáimhseachais & Staidéar Sláinte le ‘Tionscadal 
Idirnáisiúnta Roghnach Cliniciúil (ICE)’, staidéar comhoibritheach ina bhfuil. Trí thír i gceist: Ranna 
Altranais i gColáiste na hOllscoile Lillebaelt (UCL) Odense na Danmhairge, Ollscoil Worcester, agus 
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan. Ábhar scrúdaithe an tionscadail ná ‘Cad é tionchar 
gearrthéarmach agus fadtéarmach an malartú cliniciúil idirnáisiúnta ar inniúlachtaí pearsanta 
agus gairmiúla altraí mac léinn?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuarascáil Bhliantúil ITDD 2015 -2016 

 34 
 

 

Eachtaí na Mac Léinn 

 

 

 

 Thug mic léinn in Altranas Síciatrach aitheasc ag Comhdháil Bhliantúil de chuid Cumann na nAltraí 
Síciatracha (PNA)  

 Aitheasc tugtha ag mac léinn in Altranas Ginearálta Céim 4 ag an gComhdháil Tionscnaimh um 
Altranas agus Cnáimhseachas (FSS Thoir Thuaidh). 
 

  
 

 Ghlac mac léinn Cnáimhseachais Céim 2 páirt i ndíospóireacht náisiúnta cnáimhseacha mac léinn  
 D’fhreastail mic léinn Altranais Míchumais Intleachtúla Céim 4 ar Chomhdháil Phríomhoifigigh 

Altranais na hÉireann 
 Bronnadh Gradam Altra Tréidliachta na Bliana IVNA ar mhac léinn de chuid ITDD. Seo an ceathrú 

mac léinn de chuid ITDD le linn cúig bliana as a chéile chun an gradam a bhuachan. 
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 Bronnadh ‘Duais an Uachtaráin ar Fhiontraíocht’ ar chéimí ó Roinn na nEolaíochtaí Feidhmeacha 
ag an Searmanas Bronnta. 

 

Rannpháirtíocht an Phobail  

 

 

 

Reáchtáladh imeachtaí na Seachtaine 
Eolaíochta i mí na Samhna 2015. 
D'fhreastail roinnt páistí bunscoile ón 
réigiún air seo. 
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Bhí Scifest ar siúl i mBealtaine 2016 ar 
fhreastail Scoileanna dara leibhéal as Lú, 
An Mhí, Muineachán, an Cabhán agus 
Baile Átha Cliath Thuaidh air. Ba é an 
Scifest is mó go dtí seo ar fhreastail os 
cionn 300 mac léinn air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'óstáil an tIonad um Staidéar 
Fionnuisce agus Comhshaoil an 
cheardlann rannpháirtíochta pobal in 
uisce TIMe i mí na Samhna 2015 ar 
fhreastail 66 toscaire air, agus a 
tuairiscíodh san Irish Times. 

 

 

 

 

 

 

D'óstáil an Fhoireann Altranais 
Tréidliachta imeacht CVE Altranais 
Tréidliachta i Meitheamh 2016 ar 
fhreastail gairmithe tréidliachta ón 
réigiún air. 
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Ghlac baill foirne páirt san Aonach 
Gairmeacha Talmhaíochta i Márta 
2015. Tharla sé seo in RDS Bhaile Átha 
Cliath agus ba dheis é don fhoireann 
líonrú leis na príomhfhostóirí sa 
tionscal Agraibhia. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Buaicphointí Taighde  
Seo a leanas léargas beag ar na héachtaí taighde a baineadh amach sa Scoil i mbliana: 
 

 Maoiniú ar fiú os cionn € 3.5 milliún é a fuair an Lárionad um 
Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil lena n-áirítear an chéad  
ITN Marie Sklodowska Curie faoi stiúir IoT Éireannach. 

 

 

 Foilsíodh an leabhar tionscadail Water is Life (Water is Life: 
Progress chun soláthar sábháilte uisce a chinntiú faoin tuath   
san Afraic) i mí Dheireadh Fómhair 2015. 
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 Bhí NetwellCASALA páirteach in iarratas rathúil Horizon 2020 ProACT. Bronnadh € 4.87 milliún ar 
an gcuibhreannas agus tá 12 chomhpháirtí ann, faoi stiúir Choláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath, lena n-áirítear IBM, Phillips Healthcare, iMinds, Home Instead, Cumann Eorpach na 
Soláthraithe Seirbhíse do Dhaoine faoi Mhíchumas (EASPD) agus an Cumann um Chur Chun Cinn 
na Teicneolaíochta Cúnta san Eoraip (AAATE). 

 

 

 

 

 D’fhreastail ceathrar de lucht acadúil ITDD ar cheiliúradh ar ‘Women in Science’ arna óstáil ag 
Uachtarán na hÉireann, Michael D. Higgins, in Áras an Uachtaráin an 31 Eanáir, agus beirt acu 
Scoil Sláinte & Eolaíochta. 

 

 Bronnadh Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Taighde ar an Dr. Mark Hollywood ón Ionad 
Taighde Mhatáin Mhíne. 
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 Bhuaigh Mac Léinn PhD de chuid SMRC  
Duais Léirmheasanna Dúlra, is í seo an iris 
Eolaíochta idirnáisiúnta is mó le rá. 

  

Tionscadail um Fheabhsú Teagaisc & Foghlama  
Cuireadh tús leis an tionscadal Modhanna Measúnaithe Feabhsaithe Teicneolaíochta (MMFT | TEAM) 
in Eolaíocht agus Socruithe Praiticiúla Sláinte. Tá sé seo faoi stiúir ITDD lena comhpháirtithe AIT, IT 
Ceatharlach agus IT Shligigh arna mhaoiniú ag an bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus 
Foghlama:  http://www.teachingandlearning.ie/technology-enhanced-assessment-methods-team-
science-health-practicalsettings  agus www.teamshp.ie.  
 

  
 
 

I measc na n-oibreacha a críochnaíodh i mbliana bhí: 
 
 Athbhreithniú mionsonraithe litríochta ar na cleachtais is fearr ar mheasúnú praiticiúil sna 

disciplíní Eolaíochta agus Sláinte. 
 Faomhadh eiticiúil faighte do shuirbhéanna mac léinn. 
 Rinneadh suirbhéanna ar mhic léinn in IT Shligigh agus ITDD, agus rinneadh suirbhé tionscail a 

iniúchadh. 
  Ceardlann Tionscadail AIT Meitheamh 2016. 
 

Bhí baill foirne sa Scoil páirteach sa tionscadal ‘Cad a oibríonn agus Cén fáth?’| ‘What works and 
Why?’. Iarracht chomhoibritheach é seo idir AIT, DCU agus ITDD arna mhaoiniú faoi Acmhainn 
Dhigiteach Cineál A an Fhóraim Náisiúnta 2015.  https://whatworksandwhy.ie                                             
Spreagann an tionscadal seo sineirgí agus comhroinnt dea-chleachtais laistigh de agus idir dhisciplíní, 
agus chun pobail chleachtais inbhuanaithe a bhunú. Ghin ITDD leabhrán TEL TALES, agus tá 3 cinn 
d’fhoirne na scoile san áireamh san fhoilseachán seo: http://eprints.dkit.ie/525/1/TEL_Tales.pdf  

 

 

http://www.teachingandlearning.ie/technology-enhanced-assessment-methods-team-science-health-practicalsettings
http://www.teachingandlearning.ie/technology-enhanced-assessment-methods-team-science-health-practicalsettings
http://www.teamshp.ie/
https://whatworksandwhy.ie/
http://eprints.dkit.ie/525/1/TEL_Tales.pdf
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9.4  Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach  

Rinneadh athstruchtúrú inmheánach ar an Scoil agus bunaíodh trí roinn nua: an Roinn na hEolaíochta 
Ríomhaireachta agus Matamaitice, an Roinn Ríomhaireachta Físiúla agus Daonlárnaí agus Roinn na 
nEalaíon Cruthaitheach, na Meán agus an Cheoil. 

Bunaíodh ionad taighde nua, Ionad Taighde na nEalaíon Cruthaitheach (CARC), mar chomhtháthú idir 
an Ionad Taighde Ceoil agus Grúpa Taighde na Meán Cruthaitheach. D'éirigh le CARC ainmniúchán a 
bhaint amach mar ionad taighde Institiúide ar feadh tréimhse trí bliana. 

 

Líon na Mac Léinn de réir Roinne  

Aonaid Uimhreacha 

Roinn na hEolaíochta Ríomhaireachta agus Matamaitice  303 

An Roinn Ríomhaireachta Físiúla agus Daonlárnaí 313 

Roinn na nEalaíon Cruthaitheach, na Meán agus an 
Cheoil 

503 

Iomlán 1,119 

 

Leanadh le leathnú réimse na gclár agus tús curtha i mbliana againn leis an BA i gCleachtas 
Amharclainne agus Scannán, an MSc sa Ríomhaireacht i mBogearraí Feistí Leighis, an MA i Staidéar  ar 
Cheol Traidisiúnta agus an Dioplóma i gCumadóireacht do Chluichí. 
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Buaicphointí na Bliana  

 Bronnadh 272 céim san iomlán ar chéimithe ó Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon 
Cruthaitheach i mí na Samhna 2015 agus bronnadh Duaiseanna an Uachtaráin um Bharr Feabhais 
Acadúil ar chúig mac léinn déag ón Scoil. 

 I mbliana chonacthas an chéad shraith de chéimithe ón BA (Onór.) i Léiriú Ceoil agus Fuaime. 

 Tá ár n-acmhainn taighde ag fás i gcónaí sa Scoil, agus bronnadh PhD ar thriúr eile de chéimithe 
ag tabhairt an t-iomlán a bhfuil céim PhD bainte amach acu go 11. Bhí triúr céimithe Máistreachta 
taighde ann a thug an t-iomlán go dtí seo go 28. 

 D'óstáil an Scoil an Chomhdháil ‘Picteilín’, dírithe ar na Meáin Chruthaitheacha agus Staidéar 
Cluichí, leis an téama ''Narrative, Interactivity, and Emergent Digital Practices' | ‘Scéal, 
Idirghníomhaíocht, agus Cleachtais Dhigiteacha Éiritheacha' 

 Lean an Scoil lena rannpháirtíocht sheachtrach (náisiúnta agus idirnáisiúnta) agus gníomhaíochtaí 
for-rochtana pobail: 

 Bhí roinnt sárthaispeántas poiblí ar obair na mac léinn. Bhí ‘Fís’, arb é an taispeántas bliantúil 
oibre le mic léinn na Meán Cruthaitheach, ar siúl den cheathrú huair déag. Bhí an tríú taispeántas 
bliantúil de shaothar le mic léinn léiriúchán Ceoil ar siúl chomh maith leis an sárthaispeántas 
tionscnaimh ag mic léinn Léiriúchán Scannán agus Teilifíse. Chuir mic léinn ríomhaireachta a gcuid 
oibre ar taispeáint i sárthaispeántas poiblí ar fhreastail ionadaithe ón tionscal air. 

 Lean mic léinn agus baill foirne ceoil orthu ag cur le saol cultúrtha na hInstitiúide agus ní b’fhaide 
trí léirithe rialta ag na hensemblí. Bhí ceolchoirm rathúil ceol traidisiúnta na hÉireann, Éirí Arís, ar 
siúl mar chuid de chomóradh na hInstitiúide ar Éirí Amach 1916. 

 Roghnaíodh Ceol Oirghialla, ensemble Ceol Traidisiúnta de chuid ITDD chun ionadaíocht a 
dhéanamh ar Éirinn ag Comhdháil an Chumainn Idirnáisiúnta um Oideachas Ceoil i nGlaschú i 
2016 agus sheinn an ensemble ag Speyfest in Albain freisin. 

 Tugadh moladh criticiúil agus aitheantas forleathan don chomhoibriú Hear Our Voices le 
RehabCare. 

 Áiríodh i Maratón Ceoil rathúil CMC ag ITDD saothair le Mic Léinn Ceoil ITDD agus cumadóirí 
comhaimseartha Éireannacha, agus chuir Roinn nua na nEalaíon Cruthaitheach, na Meán agus an 
Cheoil ceadal ceoil aireagail i láthair ag dámh ó Ollscoil Old Dominion i Norfolk, Virginia. 

 Lean an Roinn Ríomhaireachta mar óstach ar bhonn rialta ar an gclub códaithe ríomhaireachta 
deonach, CoderDojo, do dhaoine óga idir 8-17 mbliana d’aois a spreagann spéis sa ríomhaireacht 
ó aois óg. 

 Reáchtáladh Seachtain Matamaitice an-rathúil eile (ba í seo an deichiú bliain aici) le roinnt 
imeachtaí, ag cur Mata chun cinn, arna heagrú ag foireann Matamaitice ón Scoil, ina raibh daltaí ó 
scoileanna áitiúla inár réigiún agus ó Thuaisceart na teorann. 

 Ghlac grúpa mac léinn Ríomhaireachta páirt i ndian-thionscadal i Lionsa na Fraince le mic léinn ó 
roinnt tíortha Eorpacha eile. Ar an gcaoi chéanna, ghlac grúpa eile páirt i ndian-thionscadal 
coicíse in Ollscoil Łódź sa Pholainn. 

 Reáchtáladh roinnt máistir-rang agus seimineár le príomhghairmithe tionscail sa Scoil, a thug an 
deis dúinn ár naisc agus ár gcomhoibrithe leis an tionscal a fhorbairt tuilleadh.  
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10. Tuarascáil CELT 
 
Ionad Barr Feabhais san Fhoghlaim agus Teagasc 2015–2016 
Soláthraíonn an tIonad Feabhais san Fhoghlaim agus sa Teagasc (CELT) raon seirbhísí don fhoireann 
agus do mhic léinn araon, lena n-áirítear an MA san Fhoghlaim agus sa Teagasc (MALT), FGL 
neamhchreidiúnaithe san Fhoghlaim agus sa Mhúinteoireacht agus riartar Ionad Foghlama agus 
Forbartha na Mac Léinn (SLDC) as.  Mar thoradh ar roinnt forbairtí in 2014-2015 ghin CELT ioncam 
den chéad uair tríd an Teastas a thairiscint go seachtrach agus maoiniú a fháil ón bhFóram Náisiúnta 
um Chiste Feabhsúcháin Foghlama agus Teagaisc. Lean CELT ag cur leis na forbairtí seo in 2015/2016. 
 
Máistir Ealaíon san Fhoghlaim agus sa Teagasc  
D'éirigh go maith leis an MA san Fhoghlaim agus Teagasc agus fuair cohórt eile de chéimithe a 
ndámhachtainí ag Bronnadh 2016: Bronnadh MA ar naonúr ball foirne de chuid ITDD, bronnadh 
Teastais ar 3 acu, agus bronnadh 4 Theastas eile ar rannpháirtithe seachtracha. 
 
Bhí iontógáil eile ann i mí Eanáir 2016, 11 ó ITDD agus 9 gcomhghleacaithe seachtracha. Rinne 29 
comhghleacaithe inmheánacha agus seachtracha eile dul chun cinn ar an gclár. Áiríodh leis seo 14 
rannpháirtithe seachtracha a chláraigh ar an Teastas i dtosach ar éirigh leo lena n-iarratas ar dhul ar 
aghaidh chun tabhairt faoi an MA. 
 
Tá tionchar dearfach an chláir seo aitheanta go náisiúnta. I mí na Nollag 2015, bhronn an Fóram 
Náisiúnta um Fheabhsú an Teagasic ‘Saineolaithe Teagaisc’ ar thrí bhall den chroífhoireann teagaisc. 
Bhí Foireann MALT ar cheann de sheachtar ‘Saineolaithe Teagaisc’ a roghnaíodh le haghaidh moladh 
speisialta, ina gcás as ‘Éascú a dhéanamh ar Athrú Cultúrtha Sistéamach 
(féach: http://www.teachingandlearning.ie/priority-themes/learning-impact-awards/teaching-expert-
awards-2015/teaching-expert-team-awardees-2015/) 

            
Gradam Saineolaithe Teagaisc 2015 - Bernadette Brereton, Angela Short agus Gerry Gallagher 

 

Tionscadail Feabhsúcháin Maoinithe  
In 2015/2016 bhí CELT ina chomhpháirtí in dhá thionscadal a mhaoinigh an Fóram Náisiúnta um 
Fheabhsú Foghlama agus Teagaisc 2014 agus 2015 Ciste Feabhsúcháin Teagaisc agus Foghlama: 
Aiseolas B1 agus ‘What Works and Why?’. Bhí comhoibriú i gceist le dhá chomhpháirtí MEND ar a 
laghad sa dá cheann. Bhí baint ag CELT freisin leis an tairiscint rathúil don tionscadal TEAM, faoi stiúir 
na Scoile Sláinte agus Eolaíochta agus tá ionadaíocht aige ar an nGrúpa Stiúrtha. D'éascaigh na 
tionscadail seo dúinn caidreamh láidir comhoibritheach a chothú leis na comhpháirtithe éagsúla seo i 

http://www.teachingandlearning.ie/priority-themes/learning-impact-awards/teaching-expert-awards-2015/teaching-expert-team-awardees-2015/
http://www.teachingandlearning.ie/priority-themes/learning-impact-awards/teaching-expert-awards-2015/teaching-expert-team-awardees-2015/
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réimse na foghlama agus an teagaisc. Beidh aschur na dtionscadal an-luachmhar ó thaobh cáilíocht 
teagaisc a chothabháil agus a fheabhsú go hinmheánach agus beidh tionchar náisiúnta acu freisin. 
 

Ciste Feabhsúcháin 2014 

Ag Tacú leis an Aistriú: Aiseolas a Fheabhsú sa Chéad Bhliain ag Úsáid Teicneolaíochtaí Digiteacha  
Ceann an tionscadail: Ollscoil Mhá Nuad; Comhpháirtithe: ITDD (CELT), ITÁL | AIT, OCBÁC | DCU. 
Féach http://y1feedback.ie/ 
 

Ciste Feabhsúcháin 2015  

Cad a Oibríonn agus Cén Fáth ? | ‘What Works and Why’?   
Féach https://whatworksandwhy.ie 
Ceann an tionscadail: OCBÁC | DCU; Comhpháirtithe: IT Átha Luain, ITDD (CELT). 

 

Modhanna Measúnaithe Feabhsaithe Teicneolaíochta (TEAM) i suíomhanna Praiticiúla Eolaíochta 
agus Sláinte  
Féach http://www.teachingandlearning.ie/technology-enhanced-assessment-methods-team-science-
health-practical-settings  
Ceann an tionscadail: ITDD; Comhpháirtithe: IT Átha Luain, IT Cheatharlach agus IT Shligigh 
 

Thug na tionscadail seo deis dúinn breis acmhainneachta a chothú freisin, go háirithe i TEL le 
linn2015/2016 mar a shonraítear thíos. 

 Forbairt Foirne: Reáchtáladh 6 sheisiún forbartha foirne i seimeastar 2 i ITDD lena n-áirítear 
siompóisiam a bhí tiomnaithe do dhea-chleachtas ‘TEL Tales: Cleachtas a roinnt ar thionscnaimh 
TEL ag ITDD (ar fhreastail 40 ball foirne air). Soláthraíodh seisiúin eile ag na hinstitiúidí 
comhpháirtíochta OCBÁC | DCU agus ITÁL | AIT. 

 Deontais nuálaíochta: Bronnadh maoiniú (<€ 1,000 go hiondúil) ar 11 chomhghleacaí de chuid 
ITDD chun nuálaíochtaí TEL ar scála beag a chur i bhfeidhm (féach 
https://whatworksandwhy.ie/what-works-for-teachers/). 

 Tacaíocht do Ghrúpaí Teagaisc TEL: an TEL agus an Grúpa Scríbhneoireachta Acadúil agus an 
Grúpa Saoránachta Digití. Bhí tionchar ag an obair seo - tá an oiliúint a d’fhorbair an Grúpa 
Saoránachta Digití mar chuid dár n-ionduchtú céad bliana. Chuir an grúpa scríbhneoireachta 
acadúil comhoibriú chun cinn idir CELT, léachtóirí agus an leabharlann chun acmhainní 
scríbhneoireachta (eiseamláirí agus físeáin) a fhorbairt a oirfidh do riachtanais ár gcuid mac léinn. 
Cuireadh obair an dá ghrúpa i láthair ag EdTech 2016. 

 Tacaíocht chun dea-chleachtas a scaipeadh ag Comhdháil EdTech 2016: Chuir 18 ball foirne ITDD 
le 9 gcur i láthair http://programme.exordo.com/edtech2016/. Bronnadh Gradam iomráiteach 
Jennifer Burke ar Johdi Quinn, Léachtóir sa Spáinnis, as a cuid oibre ar theileachumarsáid, féach 
https://www.dkit.ie/news/dkit-lecturer-wins-prestigious-jennifer-burke-award. 

 

http://y1feedback.ie/
https://whatworksandwhy.ie/
http://www.teachingandlearning.ie/technology-enhanced-assessment-methods-team-science-health-practical-settings
http://www.teachingandlearning.ie/technology-enhanced-assessment-methods-team-science-health-practical-settings
https://whatworksandwhy.ie/what-works-for-teachers/
https://www.dkit.ie/news/dkit-lecturer-wins-prestigious-jennifer-burke-award
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Gradam Jennifer Burke 2016 - Johdi Quinn 

 Tacaíocht do leabhar, 'TEL Tales: Scéalta maidir le foghlaim a fheabhsú trí theicneolaíocht', ina 
bhfreagraíonn oideachasóirí ón ardoideachas, breisoideachas, oideachas aosach agus iar-
bhunscoile an cheist 'Cad a oibríonn agus cén fáth?' trína dtaithí ar theicneolaíocht a úsáid chun 
foghlaim a gcuid mac léinn a fheabhsú agus tacú le hinniúlacht dhigiteach. Tá an leabhar bunaithe 
ar ghnóthas oibre mar chuid dár modúl um Fhoghlaim Feabhsaithe Teicneolaíochta ar an Teastas 
/ MA Foghlaim & Teagasc. Scaipeadh é seo trí ITDD, BOO Lú – na Mí agus ionad oideachais 
réigiúnach FSS. Tá cóip leictreonach ar fáil anseo http://eprints.dkit.ie/525/ 

Bliain Acadúil FGL Neamhchreidiúnaithe 2015-2016 
Sholáthraíomar clár leathan (liosta iomlán thíos in Aguisín 1) lena n-áirítear obair shuntasach ar 
aiseolas a fheabhsú do mhic léinn (nasctha le Tionscadal Aiseolais B1) agus ar fhoghlaim feabhsaithe 
ag teicneolaíocht (nasctha leis an Tionscadal ‘What Works and Why?’ - féach thíos). Chuireamar 
oiliúint ar fáil freisin do thionólaithe na chéad bhliana agus na chéad chéime agus do stiúrthóirí clár 
agus glacadh go maith leis seo. San iomlán bhí 229 duine i láthair ag na seisiúin. Féach Aguisín le 
haghaidh liosta iomlán na n-imeachtaí. 
 
Ionad Foghlama agus Forbartha Mac Léinn (IFFML | SDLC)  
Cuireadh tús le hathbhreithniú ar thionchar an IFFML | SLDC i seimeastar 2 15/16 agus críochnaíodh é 
i seimeastar 1 16/17. Is féidir é a fháil anseo 
https://www.dkit.ie/system/files/sldc_impact_review_final_-_jan_2017.pdf. Úsáideadh an 
mhodheolaíocht meastóireachta iarmharta a d’fhorbair comhlacht Seirbhísí Mac Léinn na RA, 
AMOSSHE. Rinneadh an t-athbhreithniú faoi threoir an fhochoiste Foghlama agus Teagaisc. Tugann 
an fhianaise le fios go bhfuil tionchar dearfach ag an tseirbhís ar scileanna acadúla agus ar mhuinín na 
mac léinn. Tugann an fhianaise le fios go gcuireann sé seo go dearfach le coinneáil roinnt mac léinn. 
 

I Meán Fómhair 2015 d’eagraigh agus chomhordaigh an IFFML | SLDC an clár Ionduchtaithe láraithe 
do mhic léinn nua a thagann chuig ITDD. Bhí Ambasadóirí Mac Léinn páirteach go gníomhach sa 
Chéad Bhliain agus rinne an IFFML | SLDC iad a earcú agus a oiliúint.  

 

 

 

http://eprints.dkit.ie/525/
https://www.dkit.ie/system/files/sldc_impact_review_final_-_jan_2017.pdf
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I bhfianaise fhócas na hinstitiúide ar choinneáil mar théama feabhsúcháin, rinneadh athbhreithniú ar 
ionduchtú agus rinneadh roinnt athruithe: 

 Tugadh isteach ionduchtú tiomnaithe do mhic léinn ardiontrála. 
 Thairg an tIonad Foghlama agus Forbartha do Mhic Léinn (IFFML | SLDC) ranganna teagaisc 

scríbhneoireachta acadúla réamh-ionduchtaithe do mhic léinn lánfhásta i dteannta le ranganna 
teagaisc bunúsacha IT | TF - d’fhreastail 42 mac léinn aonair ar na ranganna teagaisc 
scríbhneoireachta acadúla agus d’fhreastail 62 ar na ranganna teagaisc IT | TF. 

 Cuireadh oiliúint ar fáil do thionólaithe agus do stiúrthóirí clár, lena n-áirítear seisiún ar thacú le 
haistrithe rathúla. 

 Forbraíodh bileog do chairde agus do theaghlaigh maidir le tacú le mic léinn. 
 
Léirigh suirbhé ar Ionduchtú gur éirigh go han-mhaith leis an gclár a soláthraíodh, agus do luaigh go 
leor acu cé chomh luachmhar agus a bhí an próiseas. Luadh go speisialta ról ambasadóir na mac léinn. 

Lean an IFFML | SLDC ag tairiscint clár cuimsitheach tacaíochta acadúla do mhic léinn. Bhí úsáid na 
tacaíochta ag 1067 mac léinn san iomlán (baineann cuid acu ath-úsáid as an tacaíocht). Áiríodh leis 
seo ceardlanna sceidealta (féach thíos), ranganna teagaisc do ghrúpaí beaga agus ranganna teagaisc 
duine le duine i réimsí na scríbhneoireachta acadúla, IT | TF bunúsach, teicníc na scrúduithe, scil an 
chur i láthair agus scileanna staidéir. Chomhoibrigh teagascóirí IFMML | SLDC le léachtóirí thar 
disciplíní éagsúla chun scileanna staidéir oiriúnaithe a sholáthar do ranganna iomlána. Le linn na 
bliana acadúla seo thug an IFFML | SLDC tosaíocht do chomhoibriú leis an bhfoireann acadúil mar 
phríomhbhealach trínar féidir linn tacú an scríbhneoireachta a fhorbairt ar bhealach a oireann don 
disciplín a bhaineann úsáid éifeachtach as acmhainní teoranta. Mar thoradh air seo tháinig méadú ar 
líon na seisiún i gcomhar leo nó a sholáthar do léachtóirí, agus d’oibrigh go han-mhaith leis seo. I 
mbliana, d’oibrigh Shirley Donegan leis an IFFML | SLDC chun sraith ranganna teagaisc a fhorbairt do 
mhic léinn ar obair ghrúpa a bhainistiú. Forbraíodh iad seo chun tacú le cur i bhfeidhm Obair Ghrúpa 
Measúnaithe: Creat agus treoirlínte Assessed Group Work: A Framework and guidelines.. Ó Eanáir 
2015, tá’n tacaíocht bhreise Béarla um Críocha Acadúla curtha ar fáil ag an IFFML | SLDC do mhic 
léinn idirnáisiúnta. Cuirtear é seo ar fáil de réir mar is gá ag teagascóir cáilithe EFL. 
 
Tá éileamh ann an fhoráil seo a leathnú agus a fhorbairt, go háirithe do mhic léinn páirtaimseartha 
agus oíche. Tá  cumas an IFFML | SLDC freastal ar an éileamh seo teoranta, áfach, toisc go bhfuil 
teagascóirí páirtaimseartha ann ar chonarthaí gearrthéarmacha. Is dúshlán é an staid foirne freisin 
maidir le pleanáil níos fadtéarmaí agus déanann sé dochar d’inbhuanaitheacht na seirbhíse. 
 
Aschur Scoláireachta agus Scoláireacht  
Bhí ról lárnach ag CELT i dtacú le forbairt i ngníomhaíochtaí léannta san fhoghlaim agus sa teagasc ar 
fud na hinstitiúide. Lig maoiniú feabhsúcháin dúinn tacú le roinnt ball foirne cur i láthair a dhéanamh i 
gcomhdhálacha foghlama agus teagaisc. Lean foireann CELT agus foghlaimeoirí MALT de bheith 
páirteach go gníomhach i bhfoghlaim agus i múineadh scoláireachta (féach Aguisín 2 le haghaidh 
liosta na gcur i láthair agus na bhfoilseachán). 
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Imeachtaí FGL neamhchreidiúnaithe 

Máistir-ranganna 
23/10/2015 Researching your practice the action research way.  Dr Pip Bruce Ferguson, Dublin City University 
27/01/2016 Inclusive Teaching, Lorraine Gallagher, AHEAD 
16/03/2016 Learning Analytics, Dr Mark Glynn, Dublin City University 
13/04/2016 First-in-family: Exploring student narratives of university transition and 

participation. Dr Sarah O’Shea, University of Wollongong.  
25/04/2016 21st Century Education.  Dr Leo Casey, National College of Ireland. 
09/03/2016 Technology-enhanced Feedback Approaches (Y1 Feedback)  Lisa O’Regan & Morag 

Munro, Maynooth University.   
21/05/2016 Writing for publication retreat.   

 

Cleachtas Comhroinnte 
03/03/2016  ‘TEL Tales: Eispéiris ar thionscnaimh TEL ag ITDD a roinnt’ 
07/06/2016  Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha - Cleachtas Foghlama agus Teagaisc a 

Chomhroinnt 
 

Faisnéisiú / Oiliúint Shonrach 
 
FGL do Léachtóirí Páirtaimseartha 
09/11/2015  Foghlaim mac léinn-lárnach (oíche), 
25/11/2016  Teicníc seomra ranga (oíche), 
05/12/2016  Measúnú & Aiseolas (Dé Sathairn r.n.) + Moodle (Dé Sathairn i.n.), 
16/12/2016  Riarachán. 
31/05/2016  Faisnéisiú do Scrúdaitheoirí Seachtracha 
01/06/2016  Faisnéisiú do Scrúdaitheoirí Seachtracha 
03/06/2016  Faisnéisiú do Scrúdaitheoirí Seachtracha 
15/06/2016  Oiliúint Stiúrthóirí Cláir agus Áisitheoirí Céimeanna. 
 

Eile 
04/11/2016  Prionsabail an aiseolais mhaith: An cleachtas is fearr maidir le haiseolas a sholáthar do mhic léinn. 
25/11/2016  Scríobh go Foghlaim: Gníomhaíochtaí scríbhneoireachta a leabú i do theagasc. 
25/11/2016  Aiseolas a thabhairt do mhic léinn ar a gcuid scríbhneoireachta acadúla. 
02/12/2016  Spreagadh agus mothú: síceolaíocht an aiseolais a thuiscint.  
 

Reáchtáil an tAonad r-Fhoghlama clár cuimsitheach oiliúna i bhFoghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta: 
17/11/2015  Ag baint úsáide as gabháil léachtaí. 
18/11/2015  Uirlisí idirghníomhacha Epson a úsáid don chlár bán. 
18/11/2015  Craoltaí scáileáin a úsáid chun aiseolas do mhic léinn a fheabhsú. 
25/11/2015  Measúnú agus aiseolas ag baint úsáide as tráth na gceist Moodle. 
02/12/2015  Measúnú agus Aiseolas ag úsáid tascanna Turnitin i Moodle. 
04/03/2016  Measúnú agus Aiseolas ag úsáid tascanna Turnitin. 
08/03/2016  Ag baint úsáide as Socrative le haghaidh measúnú foirmitheach agus 

idirghníomhaíocht sa seomra ranga. 
10/03/2016  Físghabháil scáileáin le haghaidh foghlama, measúnaithe agus aiseolais. 
16/03/2016  Skype’s the limit: Telecollaboration | Teili-chomhoibriú chun timpeallacht foghlama 

claochlaitheach a chruthú do mhic léinn nuatheangacha. 
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Foilseacháin Fhoireann CELT agus MALT 2015-2016 

 Cranny, D. (2016). Screencasting, a tool to facilitate engagement with formative feedback?  All 
Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 8(3), ar fáil 
http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/291 

 Maguire M.  (2016). The effects of drugs on cognitive performance.  In D.Groome & M. Eynsenck 
(Eds) An Introduction to Applied Cognitive Psychology, 2ú hEagrán. [Téacsleabhar] Oxon; New 
York: Routledge. 

 Law, R. & Maguire, M. (2016). Biological cycles and cognition.  In D.Groome & M. Eynsenck (Eds) 
An Introduction to Applied Cognitive Psychology, 2ú hEagrán. [Téacsleabhar] Oxon; New York: 
Routledge 

 McCool, R., Kelly, S., Maguire, M., Clarke, D. & Loughran, D. (2015). Factors which Influence the 
Academic Performance of Level 7 Engineering Students.  All Ireland Journal of Teaching and 
Learning in Higher Education, 7(2), ar fáil http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/issue/view/19 

 McKevitt, C. (2016). Engaging students with self-assessment and tutor feedback to improve 
performance and support assessment capacity. Journal of University Teaching and Learning 
Practice, 13(1), Article 2, ar fáil https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1097250.pdf 

 Short, A. (2015). Shaken and stirred- from online to blended. One lecturer’s experience of flipping 
the classroom. In D. Slykhuis & G. Marks (Eds.), Proceedings of Society for Information 
Technology & Teacher Education International Conference 2015 

 Short, A. (2016) ‘Learning to be’ – piloting the use of a role playing serious game to teach 
Operations Management. AISHE-J: The All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher 
Education, 8(1). 
 

Cur i láthair Comhdhála 2015-2016 

 Bree, R., Connor, C., Croke, M., Delahunt, B., Everitt Reynolds, A.E., Fox, C., Harding, N., Maguire, 
M., McKevitt, C., O’Donoghue, C., Ward, J. (2016). The Academic Writing and TEL group: 
developing a network of educators to explore the use of digital technologies to support 
academic writing.  Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, Baile Átha Cliath, 26-27 
Bealtaine. 

 Bree, R., Healy, E., Maguire, M., Faller, D., Harding, N., Mulvihill, A., Brazil, D., Dowling, D., 
Akande, A., Bird, J. & Doyle, D. (2016).  Exploring ways to enhance practical assessment using 
digital technologies in Science and Health programmes: the Technology Enhanced Assessment 
Methods (TEAM) project approach. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, Baile Átha 
Cliath, 26-27 Bealtaine. 

 Dunne K., Duggan V. and Campion D. (2016). "Show and avoid": using custom-made videos 
highlighting common errors to improve student performance of veterinary nursing practical skills. 
Póstaer curtha i láthair ag Comhdháil VetEd 2016, Ollscoil Ghlaschú. 

 Gallagher, G. (2015). Integrating digital technologies: how are we doing and how can we know? 
Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech 2015, Ollscoil Luimnigh, 28-29 Bealtaine. 

 Lawless, F., Short, A. and Gallagher, G. (2016). Does Context matter? An exploration of the 
impact that teaching mathematics in context has on performance and anxiety levels. Imeachtaí 
Chomhdháil CETL-MSOR 2016. Loughborough.O'Regan L., Brown M, Maguire M., Harding 
N., Walsh E., Gallagher G., McDermott G..  (2015).  Assessment Feedback Practice in First Year – 
Preliminary findings from an Irish multi-institutional project. Póstaer curtha faoi bhráid na 
Comhdhála um Measúnú san Ardoideachas, Birmingham, 24-25 Meitheamh. Duais don Phóstaer 
is Fearr. 

 O’Regan, L., Harding, N., Brown, M., Maguire, M., Munro, M., Gallagher, G., McDermott, G.,Ryan, 
S., Cranny, D., McKevitt, C., Farrell, O. (2016). Y1Feedback: Technology-Enabled Feedback 
Approaches for First Year. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, Baile Átha Cliath, 
Bealtaine, 26-27.  

http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/291
https://www.dkit.ie/biblio?f%5bauthor%5d=499
https://www.dkit.ie/biblio/effects-drugs-cognitive-performance
http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/229
http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/229
http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/issue/view/19
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1097250.pdf
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/81/
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/81/
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/81/
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/39/
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/39/
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/39/
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/62/
http://programme.exordo.com/edtech2016/delegates/presentation/62/


Tuarascáil Bhliantúil ITDD 2015 -2016 

 48 
 

11. Taighde agus Forbairt 
 

Aithnítear ITDD mar cheann de na hInstitiúidí Teicneolaíochta is déine taighde ar fud na hearnála. Ón 
bplean straitéiseach taighde deireanach (2014-2016) tá fás suntasach tagtha ar fheidhmíocht taighde 
na hInstitiúide, le linn na tréimhse: 
 
 Chuireamar feabhas ar ár mbonn láidir taighde agus ar ár gcáil i réimsí roghnaithe tosaíochta 

taighde atá ar aon dul leis an mbeartas náisiúnta agus Eorpach. 
 Dhírigh agus chomhdhlúthaigh ár láidreachtaí taighde laistigh d'ionaid agus grúpaí taighde 

ainmnithe na hInstitiúide. 
 Leanamar orainn ag díriú ar bharr-feabhas taighde mar phríomhspreagthóir chun taighde.  
 Mhéadaíomar líon ár dtaighdeoirí cumasacha laistigh dár mbraislí taighde tosaíochta. 
 Éagsúlú ar ár mbonn maoinithe taighde chun ár n-inbhuanaitheacht a chinntiú trí rannpháirtíocht 

mhéadaithe i gcláir thaighde Eorpacha. 
 Mhéadaíomar scaipeadh agus tionchar ár gcuid taighde. 
 Mac-chuideachtaí bunaithe ónár mbonn taighde. 
 
Tá os cionn €15m faighte ag an Institiúid i maoiniú seachtrach ó fhoinsí náisiúnta agus idirnáisiúnta 
agus mar thoradh air sin tá ioncam taighde urraithe de €52m bainte amach again ó 2007. Le dhá 
bhliain anuas tá dámhachtainí maoinithe taighde náisiúnta, amhail Science Foundation Ireland (SFI) 
(36%) agus Institiúid na Mara (31%), freagrach as 20% de na dámhachtainí taighde go léir, agus 78% 
de na dámhachtainí taighde go léir foinsithe ag cláir Eorpacha (ie Horizon 2020, Interreg VA, AAL) . I 
gcomparáid leis sin, b'ionann dámhachtainí Náisiúnta agus 60% den mhaoiniú go léir a dámhadh idir 
2007-2013, agus 60% díobh sin ag teacht ó Fiontraíocht Éireann | Enterprise Ireland. Ba í 
príomhaidhm Straitéis Taighde ITDD 2014-2016 an bonn maoinithe taighde a éagsúlú i dtreo níos mó 
scéimeanna Eorpacha, rud atá bainte amach, mar a thaispeántar i bhFíor 1. Mar thoradh air seo, 
ghnóthaigh an Institiúid ráta rathúlachta 10.7% maidir le maoiniú Horizon 2020 a fháil, díreach os 
cionn meán na hearnála ITeanna | IOTs ag 10.3%. 
 
 
                                         Gradaim Taighde Náisiúnta 2015 agus 2016 
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Fíor 1: Dámhachtainí Taighde de réir Foinse Náisiúnta 2015-2016 
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                                        Gradaim Taighde 2015 agus 2016 
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Fíor 2: Dámhachtainí Taighde de réir Foinse (%) 2015-2016 

 

 

Tá on faoi láthair 55 mac léinn iarchéime taighde, 80% acu cláraithe trí Scoil Iarchéime OCBÁC | ITDD, 
le 57 maoirseoir taighde oilte go foirmiúil ar fud na gceithre scoil acadúla. Tá 29 céim bronnta ar 
chéime iarchéime taighde ó 2014 agus tá líon na gcéimithe PhD níos mó ná líon na gcéimeanna 
taighde MSc anois. Mar thoradh ar fheabhsú ar thaighde na hInstitiúide trí fhás i líon agus fairsinge ár 
bhfoilseachán taighde agus na luanna a ghabhann leis, tá 101 alt taighde breise arna athbhreithniú ag 
piaraí, 31 cur i láthair comhdhála agus 1539 lua ó 2014 - 2016. Mhéadaigh an ráta lua faoi 78% thar 
an tréimhse seo i gcomparáid leis na trí bliana roimhe sin (2012-2014), ag ardú rangú na nInstitiúide 
go dtí an 4ú háit ina hearnáil. 
 
Ní chuimsíonn na sonraí seo, a gabhadh trí bhunachar sonraí Scopus, aschur scaipthe taighde réimse 
na nEalaíon Cruthaitheach ón Institiúid. Le 3 bliana anuas tá taighdeoirí sa réimse seo tar éis níos mó 
ná 250 aschur taighde a tháirgeadh lena n-áirítear taispeántais, taifeadtaí, léirithe, caibidlí leabhar, 
cur i láthair agus imeachtaí comhdhála, ailt irise agus aoi-léachtaí. 
 

Tá Ionad Taighde Ealaíona Cruthaitheacha ardtionchair nua curtha ar bun trí chomhdhlúthú an Ionaid 
Taighde Ceoil agus an Grúpa Taighde ar na Meáin Chruthaitheacha laistigh de Scoil na Faisnéisíochta 
agus na nEalaíon Cruthaitheach. Lena chois sin, bunaíodh grúpa taighde nua laistigh dár réimse 
taighde Fiontraíochta atá ag teacht chun cinn. Mar thoradh air seo tá níos mó ná 55 léachtóir acadúil 
(17.2%), as an 320 ball foirne acadúil, atá ailínithe go foirmiúil anois mar bhaill d’ionaid agus de 
ghrúpaí taighde na hinstitiúide. 
 
2 Mhac-Chuideachta Ard-Acmhainne a bhunú ón mbonn taighde TFC trí mhaoiniú tosaigh síl ó Chiste 
Tráchtálaíochta Fiontraíocht Éireann. Is cuideachta bogearraí míochaine iad Tapa Healthcare a 
fhorbraíonn uirlisí tacaíochta cliniciúla a úsáidtear ar fud iliomad ardán soghluaiste agus ríomhaire-
bhunaithe. Tiomsaíonn na táirgí cúram réamhghníomhach othar-lárnach - ag baint úsáide as 
samhlacha cliniciúla caighdeánacha tionscail agus dílseánaigh - chun an t-othar atá ag dul in olcas a 
thuar agus na chéad ghníomhartha eile a mholadh chun eachtraí inseachanta, breoiteacht 
thromchúiseach agus bás a chosc. Déanann Nova Leah speisialtóireacht i réitigh bogearraí 
bainistíochta riosca cibearshlándála don tionscal feistí leighis agus cúram sláinte. Is é Nova Leah an 
chéad chuideachta chun réiteach cliste bainistíochta riosca slándála a fhorbairt le húsáid ag 
déantúsóirí, díoltóirí agus soláthraithe cúram sláinte. 
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Braislí Taighde 
Ba é cur chuige na hInstitiúide i leith taighde i gcónaí infheistíocht a dhéanamh i réimsí fáis a bhfuil 
tábhacht straitéiseach leo, atá ailínithe lenár láidreachtaí taighde agus atá bunaithe ar an 
timpeallacht sheachtrach. Tá taighde bunaithe ar shármhaitheas faoi stiúir riachtanais dhomhanda a 
bhfuil tionchair shochaíocha agus eacnamaíocha acu ar an bhfíorshaol. Tríd an gCleachtadh 
Tosaíochta Taighde Náisiúnta, Horizon 2020, Innovation 2020 agus cleachtadh féinmheasúnaithe de 
chuid na hInstitiúide le déanaí, d’aithin ITDD a láidreachtaí taighde reatha agus a réimsí taighde atá ag 
teacht chun cinn. Tá clár oibre taighde na hInstitiúide suite sna réimsí seanbhunaithe seo agus na 
réimsí atá ag teacht chun cinn á dtiomáint ag foirne taighde éagsúla, atá leabaithe ar fud cheithre 
scoil acadúla na hInstitiúide. 
 
Braislí Taighde Bunaithe Tosaíochta 
 TFC, Sláinte agus Aosú 
 Fuinneamh agus an Comhshaol 
 Na hEalaíona Cruthaitheacha 
 
 Braislí Taighde atá ag Teacht Chun Cinn 
 Na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta 
 Teagasc agus Foghlaim 
 Fiontraíocht 

 
D'aithin ITDD i gcónaí an gá atá le hionaid agus grúpaí taighde éagsúla a bheith ann, lena n-áirítear 
ionaid acadúla, agus ionaid atá misean-dhírithe agus dírithe ar an dtionscail. Tá toirt 
leorthábhachtach cruthaithe ag ionaid seabhunaithe na hInstitiúide de thaighdeoirí den scoth: 

 A bhfuil cuntas teiste idirnáisiúnta bunaithe acu féin. 
 A bhfuil a n-aschur taighde tagarmharcáilte go hidirnáisiúnta. 
 A bhfuil a gcuid oibre idirdhisciplíneach agus infheidhme i gcomhthéacs scoileanna acadúla traidisiúnta. 
 A bhfuil bonneagar agus áiseanna den scoth acu. 

 
I bhfianaise líon réasúnta beag pobal taighde na hInstitiúide, tá comhoibriú idir na h-ionaid taighde 
agus na grúpaí atá ann cheana agus comhdhlúthú na ngrúpaí agus na n-ionad atá ann cheana féin le 
linn na tréimhse 3 bliana seo caite bainte amach agus spreagtha. Tá scóip bhreise ann, áfach, tógáil 
air seo trí chomhdhlúthú agus forbairt bhreise a dhéanamh ar shineirgí comhoibríocha idir na foirne 
taighdeoirí atá ann cheana. Ligfeadh sé seo dúinn fócas a thabhairt ar mhais chriticiúil níos airde a 
chothú dírithe ar líon roghnaithe d’ionaid taighde ardfheidhmíochta atá leabaithe inár mbraislí 
taighde tosaíochta. Faoi láthair, tá sé ionad taighde agus dhá ghrúpa taighde ag an institiúid. Le linn 
shaolré an phlean straitéisigh taighde seo, tabharfar faoi athbhreithniú ar struchtúir rialachais taighde 
na n-ionad atá ag feidhmiú ar fud na hInstitiúide d’fhonn a chinntiú go leanfaidh an Institiúid i riocht 
maith chun leas a bhaint as deiseanna náisiúnta agus idirnáisiúnta sa taighde agus nuálaíocht. 
Leanfaidh an Institiúid ag tabhairt tosaíochta dá trí phríomhbhraisle taighde agus dá bhfoirne taighde 
ardfheidhmíochta gaolmhara le haghaidh tacaíochta. 

Léiríonn Fíor 1 nádúr leabaithe na 6 ionad taighde ar fud na dtrí príomh-bhraislí taighde. Rud atá soiléir 
ná na comhoibrithe idirdhisciplíneacha atá ann idir roinnt ionad taighde, agus go mbaineann taighde ag 
roinnt ionad leis an dtaighde ag braislí taighde eile mar gheall ar nádúr idirdhisciplíneach a gclár taighde. 
Príomhchuspóir amháin don chéad tréimhse straitéiseach eile is ea forbairt agus nascanna den sórt sin 
idir ionaid taighde a spreagadh agus tacú leo.  
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Anuas air seo, príomhghníomh a bheidh ann ná struchtúir nua rialachais a athbhreithniú agus a fhorbairt 
maidir le forbairt straitéiseach gach ceann de na braislí taighde lena mbaineann na ceannairí taighde, an 
oifig taighde, na scoileanna acadúla agus an oifig aistrithe teicneolaíochta. 

 

 

Fíor 1: Ionaid Taighde ITDD agus a réimsí téamacha cleamhnaithe 

Ionad Taighde Bogearraí Rialaithe (ITBR | RSRC): 
Tá aitheantas idirnáisiúnta ag an Ionad Taighde Bogearraí Rialaithe (ITBR | RSRC) de chuid ITDD as 
taighde innealtóireachta bogearraí feistí leighis. Déanann siad taighde maidir le próisis bhogearraí 
feistí leighis, inrianaitheacht bogearraí feistí leighis, Líonraí IT | TF míochaine agus cibearshlándáil 
feistí leighis. Bhunaigh an Dr Fergal Mc Caffery an ITBR | RSRC i 2008 agus tá 30 taighdeoir ann anois 
agus le linn na tréimhse seo tá os cionn € 12 milliún faighte ag an RSRC i maoiniú taighde iomaíoch. Tá 
tiomantas láidir ag an ITBR | RSRC  in ITDD d’fhorbairt agus d’éabhlóid caighdeán idirnáisiúnta, maidir 
le hinnealtóireacht bhogearraí cineálacha agus forbairt bogearraí feistí leighis. Le 3 bliana anuas, 
d’eascair roinnt caighdeán idirnáisiúnta agus tuarascálacha teicniúla nua as an dtionmantas seo, lena 
n-áirítear IEC / TR - 80002-3, IEC / TR 80001-2-7, IEC / TR 80001-2-8 agus IEC / TR 80001 2-9. 
 

An tIonad Taighde um Mhatáin Mhíne (ITMM | SMRC) 
Díríonn an tIonad Taighde um Mhatáin Mhíne ar na meicníochtaí ceallacha atá mar bhunús le feidhm 
fiseolaíoch matáin réidh atá ábhartha do staideanna ghalair lena n-áirítear galar scamhógach bac 
ainsealach (COPD), neamhchoinneálacht fuail agus mífheidhm ardúcháin. Baineann ár dtaighdeoirí 
úsáid as raon leathan teicnící turgnamhacha i roinnt disciplíní eolaíochta lena n-áirítear teicnící 
leictreafiseolaíocha, bitheolaíocha móilíneacha agus ceimic íocshláinte. Le déanaí threoraíomar 
tionscadal rathúil Interreg (BREATH) le € 7.7M arna mhaoiniú ag an AE le Comhpháirtithe i QUB agus 
UWS chun staidéar a dhéanamh ar chúiseanna, ar chóireáil agus ar chosc COPD. I measc na 
dtionscadal sonrach tá: ról na gcainéal ian éagsúil i mbroncachaolú agus broncaileathadh i sláinte 
agus galar a mheas; oscailtí cainéil photaisiam núíosacha a úsáid mar bhroncaileathadóirí; céannacht 
cealla séadairí i matáin réidh úiréadra a chinneadh; meicníocht gníomhaíochta agónaithe 
adréineacheapadóirí beta3 a shoiléiriú i gcóireáil lamhnán róghníomhach; suíomh ceangailteach 
oscailteoirí cainéal BK nua a dhíghlasáil agus scrúdú a dhéanamh ar idirghníomhaíochtaí idir fo-aonaid 
alfa BK agus próitéiní cúlpháirtí núíosacha (fo-aonaid béite agus gáma); ag déanamh staidéir ar na 
meicníochtaí móilíneacha a bhfuil baint acu le feidhm an chainéil clóiríd gníomhachtaithe cailciam 
TMEM16A. 

TFC, Aosú agus Sláinte Fuinneamh agus 
Timpeallacht 

na hEalíona 
Cruthaitheacha 

ITBR 

ITMM
M 

ISCF 

na hEalíona 
Cruthaitheacha 
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Ionad um Fhuinneamh In-athnuaite (CREDIT) 
Díríonn taighde ag an Ionad um Fhuinneamh In-athnuaite (CREDIT) go príomha ar fhuinneamh 
gaoithe agus stóráil fuinnimh, mar gheall ar bhonneagar suntasach na hInstitiúide, lena n-áirítear 
tuirbín gaoithe rátáil 850 kW, banc oighir an Champais, umar tonn agus trealamh monatóireachta 
sonraí gaolmhara. D'éirigh go maith leis an Ionad le maoiniú an tionscadail EU INTERREG VA SPIRE 2    
a dhíríonn ar Stóráil Fuinnimh Dáileacháin den fhuinneamh in-athnuaite agus atá faoi stiúir Ollscoil 
Ulaidh. Comhlánaíodh an maoiniú AE seo le maoiniú náisiúnta a thacaíonn le taighde ar stóráil 
fuinnimh agus gaoithe trí SEAI RD&D le dhá thionscadal i 2017. Tá baint ag foireann an ionaid le 
gníomhaíochtaí forbartha caighdeán idirnáisiúnta tríd an IEC agus an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta 
Fuinnimh. 
 
Ionad um Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil (ISFC | CFES) 
Is áis bheoga, ildisciplíneach é an tIonad um Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil (ISFC | CFES), a 
bunaíodh i 2005 agus tá sé struchtúrtha chun gníomhaíochtaí taighde agus oideachais a éascú a 
sholáthraíonn oiliúint agus taithí bhunúsach láidir eolaíochta le haghaidh ar thaighde 
trasdhisciplíneach ag imscrúdú saincheisteanna comhshaoil a bhfuil fócas réigiúnach, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta acu. Tá baint ag an ISFC | CFES faoi láthair le raon tionscadal ar mhórscála agus ar 
mhionscála, a sholáthraíonn faisnéis eolaíoch ábhartha do ghníomhaireachtaí rialtais, lucht déanta 
beartas, pobail agus páirtithe leasmhara eile, i dteannta le taighde comhshaoil atá ábhartha go 
hidirnáisiúnta a chur ar fáil. Cuimsíonn saineolas san ionad monatóireacht ar lochanna agus abhann, 
pailéilinneolaíocht, eolaíocht ithreach agus talmhaíochta, bainistíocht acmhainní orgánacha, 
éiceolaíocht bogaigh, soláthar uisce óil sábháilte agus inbhuanaithe, éiceolaíocht mhiocróbach, 
bitheolaíocht mhóilíneach, agus samhaltú comhshaoil. Eagraítear taighde laistigh den ionad faoi thrí 
théama: Bainistíocht Locha agus Dobharcheantair, Taighde ar Acmhainní Orgánacha, agus Uisce agus 
Forbairt. D'éirigh go maith le ISFC | CFES le blianta beaga anuas, go háirithe le bronnadh Líonra 
Oiliúna Idirnáisiúnta Comhdhochtúireachta H2020 Marie Sklodowska Curie (DkIT mar 
Chomhordaitheoir) don Tionscadal MANTEL. 
 
Ionad Taighde na nEalaíon Cruthaitheach 
Tá Taighde sna hEalaíona Cruthaitheacha i ndiaidh forbairt mar réimse láidir taighde in Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan le nuálaíochtaí ag cur le Teagasc agus Foghlaim, le saol cultúrtha an 
phobail sa réigiún, agus leis na disciplíní acadúla. Seasann an t-ionad mar chomhartha cumasic idir an 
Ionad Taighde Ceoil agus an Grúpa um Taighde ar na Meáin Chruthaitheacha, a chuimsíonn 
ballraíocht acadúil de 16 ball foirne laistigh de Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach 
in ITDD. D'ainmnigh painéal seachtrach d’acadóirí gníomhacha taighde a thug cuairt ar an Institiúid i 
mí na Samhna 2016 chun aschuir taighde ó bhaill foirne acadúla ITDD a mheas go dtí seo an Lárionad 
um Thaighde sna hEalaíona Cruthaitheacha. Ba mhór leis an bpainéal gur tháirg taighdeoirí ITDD 244 
aschur taighde i réimse na nEalaíon Cruthaitheach amháin thar tréimhse trí bliana, lena n-áirítear cur 
i láthair comhdhála, maoiniú taighde daingnithe, ceardlanna, aoi-léachtaí, aithisc, ailt irise agus 
monagraif. Tá baint ag an ionad faoi láthair le roinnt tionscadal, a mbíonn comhoibriú seachtrach leis 
an dtionscal réigiúnach, grúpaí pobail agus institiúidí Ardoideachais eile in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta i gcuid mhór díobh. Tá an t-ionad tiomanta níos mó maoinithe a lorg agus taighdeoirí a 
mhealladh chuig ITDD sa todhchaí, agus na haschuir taighde a dhéanamh inrochtana don phobal 
áitiúil ar an gcéad dul síos. 
 
Grúpa Taighde Fiontraíochta & Margaíochta (EMeRGe) 
Is Grúpa Taighde nua é “EMeRGe” i réimse na Fiontraíochta & na Margaíochta. Tabharfaidh sé faoi 
ghníomhaíochtaí taighde thar trí réimse téamach idirnasctha; Oideachas Fiontraíochta, Margaíocht 
Fiontraíochta agus Cleachtadh Fiontar Sóisialta. Is é príomhaidhm EMeRGe gníomhaíocht léannta a 
fhorbairt i réimse na Fiontraíochta & na Margaíochta agus dá réir, rannchuidiú luachmhar agus 
intomhaiste a dhéanamh leis an réimse. 
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Buaicphointe an Tionscadail - An tIonad Taighde um Mhatáin Mhíne  

Mol Oiliúna Réigiúnach ‘Airways’, Ceantar na Teorann (Breath) 

  

Maoinitheoir: Interreg VA 
Fad: 60 mí 
Dáta Tosaigh: 09/01/2017 
 
Aidhm:  
Bunóidh an tionscadal seo braisle taighdeoirí den scoth a fhéachfaidh le dul i ngleic leis na hualaí cliniciúla, 
sochaíocha agus eacnamaíocha a bhaineann le galar scamhógach bac ainsealach (COPD). 
Tairbhithe (3): Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (IE) (Comhordaitheoir), Ollscoil na Banríona, 
Béal Feirste (TÉ / RA), Ollscoil Iarthar na hAlban (SCOT / RA) 

Eagraíochtaí comhpháirtíochta (5):  
ProAxsis Ltd (TÉ / RA), Raptor Photonics (TÉ / RA), Norbrook Laboratories (TÉ / RA), Axis Biosciences 
(TÉ / RA), Prior PLM Medical (Éire). 
 

Forléargas Tionscadail:  
Tugann BREATH Comhpháirtithe ó ITDD, QUB & UWS le chéile chun cineálacha cur chuige nuálacha a 
fhorbairt chun díriú ar chóireálacha nua do neamhoird riospráide, athrú céim a chruthú in oiliúint PhD 
agus acmhainn taighde atá ábhartha don tionscal a mhéadú. Tá Éire, (T & D) mar aon le hAlbain ar 
thús cadhnaíochta domhanda i rátaí leitheadúlachta do ghalar riospráide ainsealach; san AE, tá Éire 
sa dara háit i rátaí báis ó ghalar riospráide (seachas ailse scamhóg), agus cuireann galar scamhógach 
bac ainsealach (COPD) go mór leo. Meastar go mbeidh COPD mar an 3ú príomhchúis bháis in Éirinn 
faoi 2020 (tuarascáil INHALE). Ba é an t-ualach eacnamaíoch bliantúil measta de bharr COPD san AE in 
2011 ná € 141.4 billiún. Díreoidh BREATH ar thaighde atá ábhartha don tionscal i ngalar aerbhealaí 
chun aghaidh a thabhairt ar chúiseanna, cóireáil agus cosc galar aerbhealaigh, caithfimid taighde agus 
oiliúint eolaíoch a dhíriú go sonrach sa réimse seo. Cinnteoidh BREATH go bhfaighidh gach duine dá 
thaighdeoirí oiliúint den scoth trí thionscadail atá dírithe, indéanta, dúshlánach go hintleachtúil, 
ábhartha go cliniciúil, ar bhonn tráchtála agus thar aon rud eile, nuálach.  
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Buaicphointe an Tionscadail - An Lárionad um Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil 

Bainistíocht ar Imeachtaí Foircneacha Aeráide i Lochanna & Taiscumair chun Seirbhísí Éiceachórais 
a Chosaint (MANTEL) 
 

Maoinitheoir: Horizon 2020 Líonra Oiliúna Nuálaíoch Marie Sklodowska Curie (Comhdhochtúireacht Eorpach) 
Fad: 48 mí 
Dáta Tosaigh: 01/01/2017 
 

Aidhm:  
12 Taighdeoir Luathchéime PhD a oiliúint i mbainistiú éifeachtach ar mhórimeachtaí aeráide i lochanna 
agus taiscumair. 
 
Tairbhithe (8):  
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (Éire) (comhordaitheoir); Ollscoil Eolaíochtaí Beatha na 
hEastóine (EE), Ollscoil Barcelona (ES), Ollscoil na Ginéive (CH), Institiúid Bitheolaíochta Fionnuisce agus 
Iascaigh Intíre Leibnitz (DE), Institiúid Éiceolaíochta na hÍsiltíre (NL), Institiúid um Thaighde Uisce na 
Catalóine (ES), Ollscoil Uppsala (SE). 
 

Eagraíochtaí comhpháirtíochta (10):  
Ionad Éiceolaíochta agus Hidreolaíochta (RA), ETH Zurich (CH); Institiúid na Mara (Éire); Aigües Ter-
Llobregat (soláthar uisce, Girona, ES); Ionad Sár-ríomhaireachta Barcelona (ES); Údarás Uisce na 
Catalóine (ES); Waterboard BrabantseDelta (NL); Witteveen + Bos (NL); Ollscoil Wageningen (NL); NIVA 
(NO);, Ollscoil Wageningen (WU - NL). 
 
Forléargas Tionscadail:  
Tarlaíonn suaitheadh comhshaoil do choirp fionnuisce den chuid is mó i bhfoirm imeachtaí aeráide 
eipeasóideacha. Ina measc tá imeachtaí measctha measartha gearr go stoirmeacha agus tonnta 
teasa. Tréith choitianta is ea go maireann a n-éifeacht níos faide ná fad na hócáide féin. Chun 
tionchar na n-imeachtaí seo ar lochanna agus taiscumair a thuiscint caithfear monatóireacht a 
dhéanamh a ghabhann leis an teagmhas (uaireanta an chloig) chomh maith leis an tionchar ina 
dhiaidh sin a d’fhéadfadh maireachtáil ar feadh míonna nó fiú blianta. Is le déanaí a glacadh córais 
uathoibrithe monatóireachta ardmhinicíochta (HFM) den sórt sin go forleathan ar lochanna agus 
taiscumair ar fud na hEorpa (www.netlake.org). Tá imeachtaí aimsire foircneacha ag éirí níos minice 
freisin, treocht a bhí nasctha le hathrú treo-aeráide agus a mheastar a leanfaidh ar aghaidh sna 
blianta amach romhainn (IPCC 2012). De réir mar a bhí faireachán gar-ama ar an timpeallacht 
fionnuisce níos coitianta, tá fíor-thábhacht imeachtaí eipeasóideacha den sórt sin ag éirí soiléir. I 
dteannta a chéile, is minic gurb é suim na n-imeachtaí iomadúla a mhúnlaíonn timpeallacht 
fionnuisce áirithe laistigh de na srianta a chuireann aeráid réigiúnach i bhfeidhm agus a théann i 
bhfeidhm ar athléimneacht an chórais chun freagairt d’athrú. Éilíonn na léargais nua seo creataí agus 
cuir chuige teoiriciúla nua chun lochanna agus taiscumair a bhainistiú. Tugann an Comh-Líonra Oiliúna 
Nuálaíoch Dochtúireachta Eorpach ocht dtairbhí le chéile, le tacaíocht ó dheich gcomhpháirtí agus 
cúig ollscoil dámhachtana. Úsáidfidh an cuibhreannas seo a gcuid acmhainní monatóireachta agus a 
gcartlann sonraí chun cohórt de 12 Taighdeoir Luathchéime a oiliúint chun imscrúdú a dhéanamh ar 
na héifeachtaí ar chaighdeán an uisce de bharr na n-imeachtaí foircneacha aeráide, agus ag an am 
céanna oiliúint a thabhairt sa teicneolaíocht úrscothach, anailís sonraí agus samhaltú, agus ag 
nascadh leis an earnáil bainistíochta uisce. Is é aidhm an chláir atá beartaithe, mar sin, a chinntiú go 
bhfaighidh eolaithe amach anseo saineolas ar éifeachtaí imeachtaí eipeasóideacha agus foircneacha i 
lochanna agus taiscumair, ionas gur féidir le straitéisí bainistíochta uisce san Eoraip sa todhchaí 
cuntas a thabhairt go sainráite ar a tharla. 
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Buaicphointe an Tionscadail - CREDIT 

Ardán Stórála chun Fuinneamh In-athnuaite a Chomhtháthú (SPIRE2) 

  

Maoinitheoir: Interreg VA - Taighde agus Nuálaíocht sna hEolaíochtaí Sláinte & Beatha agus Fuinneamh Inathnuaite 
Fad: 58 mí 
Dáta Tosaigh: 01/03/2017 
 
Aidhm:  
Méadóidh an tionscadal seo acmhainn Taighde agus Nuálaíochta (T&F) an réigiúin trí Scoil Iarchéime 
Taighde Fíorúil trasteorann a chruthú i réimse an Stórála Mais-Fhuinnimh (SMF | MES). Cuirfidh sé 
borradh faoin gcomhoibriú idir Institiúidí Taighde agus FBManna agus neartóidh sé nuálaíocht 
theicneolaíoch agus tráchtálú sa réigiún. 
 
Tairbhithe (4):  
Ollscoil Ulaidh (TÉ / RA) (Comhordaitheoir), Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (Éire), Ollscoil na 
Banríona, Béal Feirste (TÉ / RA), Ollscoil Strathclyde (Alb. / RA). 
Eagraíochtaí comhpháirtíochta (14): Arbarr Group (TÉ / RA), Sunamp (Alb. / RA). Causeway Coast and 
Glens Borough Council (TÉ / RA), Community Energy Scotland (Alb. / RA). B9 Group (TÉ / RA), Glen 
Dimplex (TÉ / RA), Climote (Éire), AES (Éire), SSE (TÉ / Éire / Alb.), Energia (Éire / TÉ), ESB (Éire), Paypal 
(Éire), Aontas Feirmeoirí Ulaidh (TÉ), The Authentic Food Company (Éire). 

 
Forléargas Tionscadail:  
Díreoidh an tionscadal ar an gcaoi ar féidir le himscaradh SMF | MES ar scála mór leibhéil an-arda 
fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú i ngreillí cumhachta ar fud an domhain. Ní féidir acmhainní 
inathraithe fuinnimh in-athnuaite (FII | VRE) (e.g. gaoth agus tonn) a rialú, agus tá modhanna amhail 
stóráil fuinnimh riachtanach chun iad a chomhtháthú sna greillí cumhachta atá ann cheana. Is féidir 
fuinneamh a stóráil ar an mórchóir trí stóráil mhórscála a úsáid, nó ar scálaí níos lú ag úsáid feistí SMF 
| MES, atá faoi úinéireacht agus á bhfeidhmiú ag tomhaltóirí baile agus gnó. Tá acmhainní gaoithe, 
tonnta agus taoide na Éireann, TÉ agus na hAlban i measc na n-acmhainní is fearr ar domhan agus 
meastar iad go domhanda mar leaba tástála chun seirbhísí agus teicneolaíochtaí a úsáid chun leibhéil 
an-ard FII | VRE a bhainistiú. Tá SMF | MES ríthábhachtach má tá an t-aistriú go fuinneamh glan ar 
bhonn domhanda le baint amach. Sé an córas is fearr é chun an úsáid is fearr is féidir a bhaint as an 
mbonneagar atá ann cheana, tá próiseas pleanála níos lú ualaigh aige ná stóráil ar mhórscála, agus is 
féidir é a shuiteáil go tapa. Cé go bhfuil dul chun cinn déanta maidir le stóráil ar mhórscála, is beag 
forbairt a rinneadh ar SMF | MES. Déanfaidh an tionscadal seo measúnú ar chumas SMF | MES oibriú 
go brabúsach i margaí leictreachais na RA agus na hÉireann, agus conas is féidir SMF | MES a úsáid 
chun feidhmíocht saoil iomlán na gcóras FII | VRE a oibríonn i dtimpeallachtaí garbha a uasmhéadú. 
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Buaicphointe an Tionscadail - Netwell / CASALA 

ProACT 

  

Maoinitheoir: H2020 - Pearsantú ar Thaighde agus Nuálaíocht Sláinte agus Cúraim 
Fad: 42 mhí 
Dáta Tosaigh: 01/01/2016 
 

Aidhm:  
Beidh sé mar aidhm fhoriomlán ag ProACT córas nua TFC-AT | ICT-TT a chur i bhfeidhm chun cúram 
comhtháite do bhainistíocht ilmhéadrachta (lena n-áirítear comhoiriúlachtaí gaolmhara) a chur chun 
cinn agus a fheabhsú trí 4 mhúnla cúraim agus tacaíochta lárnacha a nascadh atá lárnach chun cúram 
lárnach othar éifeachtach, leanúnach agus comhordaithe a thuiscint agus a chur i bhfeidhm 
(féinchúram san áireamh). Is iad na samhlacha ná: 1) cúram baile 2) cúram ospidéil 3) cúram pobail 
agus sóisialta agus 4) líonraí tacaíochta sóisialta. 
 

Tairbhithe (4):  
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath (Comhordaitheoir) (Éire), IBM Research (Domhanda), ITDD 
(Éire), Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (Éire) 
 

Eagraíochtaí comhpháirtíochta (8):  
AIA Bologna Onlus (IT), iMINDS (BE), Treelogic (SP), Phillips (Domhanda), Home Instead (Domhanda), 
Cumann Eorpach na soláthraithe seirbhíse do Dhaoine faoi Mhíchumas (AE), Agenzia Servizi Alla 
Personna, Cittia di Bologna (IT). 
 

Forléargas Tionscadail:  
Tá thart ar 50 milliún duine san Aontas Eorpach (AE) ina gcónaí le galair ainsealacha iomadúla, a 
mbíonn tionchar mór acu ar cháighdeán na beatha. Caithfidh córais sláinte ar fud an AE agus ar fud an 
domhain éabhlóidiú go gasta chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá ag teacht chun cinn maidir 
leis an gcúram fadtéarmach a bhíonn roimh dhaonra atá ag dul in aois, le leathnú éagothroime 
sóisialta agus srianta buiséid sláinte airgeadais. Faoi láthair tá córais sláinte dírithe go príomha ar 
thacú le creat cúraim ghalar aonair. Is é an príomhdhúshlán éiceachóras cúraim chomhtháite othar-
lárnach a chruthú d’fhonn ilmhéadracht a thuiscint agus a bhainistiú. Chun soláthar éifeachtach 
comhtháite cúram sláinte a chumasú, díreoidh ProACT ar an mbonneagar teicniúil, ach léireoidh sé 
freisin conas a rachaidh an clár i bhfeidhm ar na príomhréimsí eile agus a thacóidh le cúram sláinte 
comhtháite éifeachtach trí: (i) Aghaidh a thabhairt ar ghnéithe ingearacha agus cothrománacha den 
chomhtháthú, ag nascadh riachtanais seirbhíse agus an t-othar araon i gcur chuige comhdhlúite a 
sholáthraíonn clúdach comhordaithe agus leanúnach ar feadh contanam an chúraim (m.sh. an cumas 
riachtanais othar agus bainistíocht sreabhadh oibre a chomhcheangal chun aschuir eolais chliniciúla 
agus fearainn a fheabhsú), (ii) A chinntiú go mbaineann príomhbhuntáistí do gheallsealbhóirí 
ábhartha sa chóras uasmhéadú ar nós rannpháirtíocht othar a mhéadú, costais chúram sláinte a 
laghdú, eagrú sreabhadh oibre a fheabhsú, clúdach cúraim agus éifeachtúlacht an tsoláthair seirbhíse, 
(iii) Córas comhiomlánaithe sonraí oscailte a fhorbairt chun go bhféadfar córais faisnéise sláinte (HIS) 
agus teicneolaíochtaí nua a ghlacadh sa todhchaí agus ( iv) Eolas a chur chun cinn chun aghaidh a 
thabhairt ar bhacainní ar chomhtháthú chliniciúil agus neamhchliniciúil (m.sh. tosca daonna, 
difríochtaí cultúrtha). Tá sé mar aidhm ag ProACT dearadh córais Teicneolaíochta Cumarsáide 
Faisnéise agus Teicneolaíochta Cúnta (TFC-AT | ICT-TT) a chomhleá le cineálacha cur chuige athraithe 
iompraíochta fachtóir-lárnach, sóisialta agus daonna chun córas atá furasta le húsáid a chruthú a 
théann níos faide ná an tsamhail traidisiúnta teile-shláinte / teile-cógaisíochta. 
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Buaicphointe an Tionscadail - Ionad Taighde Bogearraí Rialaithe – ITBR | RSRC 

Maoinitheoir: Fondúireacht Eolaíochta Éireann - Ionaid Taighde 
Fad: 64 mhí 
Dáta Tosaigh: 01/08/2015 
 

Tairbhithe (5):  
Ollscoil Luimnigh (Comhordaitheoir), Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Náisiúnta na 
hÉireann, Gaillimh, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad, Institiúid Teicneolaíochta Dhún 
Dealgan 
 

Comhpháirtithe Tionscail (35):  
ACI Payment Systems, Aerogen, Allstate Northern Ireland, Almir Business Ltd, Analog Devices, B5, 
Bluebridge Technology, Dabl, Data Direct Networks, SMI Systems, DELL, Entellexi, Fidelity, Ericsson, 
Fijuwave, IBM, Information Mosaic, Intel, JBA Consulting, Kuglar Maag Lie, QAD, Lumension, 
Microsoft, Ocuco, Portable Medical Technology Ltd, S3 Group, SQS, Systeam, Statsport, Storm 
Technology, Toyota, Tullow Oil, United Technologies, Vitalograph 
 

Forléargas Tionscadail:  
Nascann Ionaid Taighde SFI eolaithe agus innealtóirí i gcomhpháirtíochtaí ar fud an tionscail agus an 
saol acadúil chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna ríthábhachtacha taighde; cuideachtaí 
teicneolaíochta nua agus reatha atá bunaithe in Éirinn a a chothú agus a fhorbairt; tionscal a 
mhealladh a d’fhéadfadh cur go mór le hÉirinn agus lena geilleagar; agus deiseanna oideachais agus 
gairme in Éirinn san eolaíocht agus san innealtóireacht a leathnú. Is é Lero, Ionad SFI a maoiníodh in 
2015 Ionad Taighde bogearraí na hÉireann. Tá Lárionad Taighde SFI comhdhéanta de mhúnla Hub 
agus Spoke, leis an Mol arna ionadú ag Core Platform Research agus na Spokes, comhdhéanta de 
thionscadail spriocdhírithe don tionscal Acadúil. Tá Ionad Taighde Bogearraí Rialaithe ITDD (ITBR | 
RSRC) ina chomhpháirtí i Mol A: Modhanna agus Caighdeáin do Chórais Ard-Shláine. Is é cuspóir an 
Mhoil seo Modhanna Forbartha Bogearraí a fhorbairt agus a chur in oiriúint chun éilimh 
mhéadaitheacha timpeallachtaí comhaimseartha forbartha bogearraí a éascú, amhail forbairt 
bogearraí rialaithe agus domhanda. Tá an ITBR | RSRC ina chomhpháirtí in dhá Thionscadal Spokes 
eile. Baineann an chéad cheann acu le comhlíonadh rialála le haghaidh feistí leighis a shásamh. Is é an 
aidhm atá leis ná teicnící agus creataí a fhorbairt chun cabhrú le déantúsóirí feistí leighis rialacháin a 
shásamh. Déantar feidhmchláir bhogearraí a aicmiú níos mó mar fheistí leighis, agus caithfear a 
bhforbairt a rialáil freisin. Tá Bogearraí do Sheirbhísí Airgeadais i gceist leis an dara tionscadal 
spriocdhírithe agus is é an aidhm atá leis eolas carntha dea-chleachtais ó 3 fhearann forbartha 
bogearraí a chomhtháthú i samhail measúnaithe agus feabhsúcháin próiseas hibrideach. 
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Buaicphointe an Tionscadail - Ionad na nEalaíon Cruthaitheach 

Comhpháirtíocht Straitéiseach: Gníomhairí Athraithe san Oideachas 

Maoinitheoir: ERASMUS + 
Fad: 36 mí 
Dáta Tosaigh: 01/10/2016 
 
Tairbhithe (6):  
Artesis Plantijn Hogeschool, Coláiste Ollscoile Stord Haugesund san Iorua, CMSM - Curso de Musica 
Silva Monteiro sa Phortaingéil, Speel je wijs san Ísiltír agus RESEO-Líonra Eorpach um Opera agus 
Damhsa sa Bheilg, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan. 
 
Comhpháirtithe Tionscail (3):  
Speel je wijs san Ísiltír, RESEO- Líonra Eorpach um Opera agus Damhsa sa Bheilg, Gníomhaireacht 
Spáis na hEorpa. 
 
Forléargas Tionscadail:  
Bainfear amach ár dtionscadal sa réimse trasnaí, ag úsáid modhanna nuálacha ina ndéantar eolaíocht, 
ealaín, TFC agus oideachas a iniúchadh laistigh de chreat fiontraíochta coiteann. Feabhsófar 
cáighdeán agus ábharthacht trí ghnéithe cruthaitheacha de phróisis foghlama múinteoirí in-oiliúint a 
chur i ngníomh, agus trí ligean dóibh dul i dtaithí ar fhiontraíocht mar sprioc agus mar mhodh. Dá réir 
cruthóidh SPACE creat inar féidir próisis fiontraíochta agus foghlama cruthaithí a bheith ann mar 
chuid den churaclam eolaíochta. Is í an réasúnaíocht atá taobh thiar de seo ná go roinneann 
Eolaíocht, na hEalaíona, TFC agus Oideachas, roinnt fadhbanna bunúsacha agus cuir chuige 
cruthaitheacha i leith eolais cé go bhfuil siad difriúil ina bhfearainn agus ina gcuspóirí. Trí chreat 
coiteann fiontraíochta a chruthú, chomh maith le foirne ildisciplíneacha, spreagtar rannpháirtithe 
chun comhoibriú le daoine eile ag baint úsáide as a gcuid saineolais féin ach go n-áirítear 
cruthaitheacht mar theanga chomhroinnte, agus mar mhodh cumarsáide. Is é an cur chuige 
modheolaíoch sonrach atá beartaithe againn a úsáid ná Write a Science Opera (WASO), cur chuige 
trasdhisciplíneach i leith teagasc eolaíochta agus ealaíne ina leathnaítear struchtúr teagaisc 
eolaíochta bunaithe ar fhiosrúchán chun na healaíona a chuimsiú i ngach céim den phróiseas 
fiosrúcháin. Is éard a bheidh i gceist leis an tionscadal ná samhlacha nuálacha, teagascacha a bhaint 
amach do theagasc na heolaíochta agus na teicneolaíochta le linn gníomhaíochtaí praiticiúla i 
réamhscoileanna, bunscoileanna agus meánscoileanna na hIorua, na Beilge, na hÉireann, na 
Portaingéile agus na hÍsiltíre (aois 3 go 14 bliana). Tá sé mar aidhm ag ár dtionscadal ligean do mhic 
léinn sna healaíona cruthaitheacha a bheith spreagtha ag agus cur leis an nuálaíocht theicneolaíoch. 
Trí idirphlé a dhéanamh le príomh-eagraíocht fiontraíochta Eorpach (ESTEC) ligfidh sé dóibh na meoin 
aigne acu agus na bealaí smaointeoireachta riachtanacha atá taobh thiar de na nuálaíochtaí is 
tábhachtaí sa lá atá inniu ann a thuiscint. 
  
An tIonad Forbartha Réigiúnach 
Feidhmíonn an tIonad Forbartha Réigiúnach (IFR | RDC) in ITDD mar chomhéadan tráchtála atá idir an 
Institiúid agus saol tionsclaíoch, tráchtála agus gnó an réigiúin, agus mar inneall fáis agus forbartha 
eacnamaíoch an réigiúin ó 1989. 
 
Cuireann an IFR | RDC saineolas, áiseanna agus acmhainní na hInstitiúide ar fáil chun leasa níos 
leithne an gheilleagair réigiúnaigh, agus soláthraíonn sé tacaíocht fhairsing fiontair a fhorlíontar trí 
thaighde leanúnach. Cuimsíonn obair an Ionaid Forbartha Réigiúnaí fiontraíocht a chur faoi bhráid 
mac léinn, tacú le gnólachtaí nuathionscanta eolasbhunaithe agus tacaíochtaí speisialaithe a 
sholáthar chun freastal ar riachtanais ghnó seanbhunaithe trí thionscadail nuálaíochta agus taighde 
feidhmeach. 
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Soláthraíonn an tIonad, a fuair deimhniú ISO9001: 2008: 

Seirbhísí Tacaíochta Forbartha Gnó atá dírithe ar fhiontair nuálacha nuathionscanta eolasbhunaithe 
Cuirtear na tacaíochtaí a thairgtear ar fáil trí na cláir seo a leanas: 

 Measúnú Inmharthanachta Gnó (le haghaidh tástála coincheapa luathchéime). 
 Forbairt Fiontar (chun an smaoineamh a fhorbairt mar phlean gnó le haghaidh infheistíochta agus 

cur i bhfeidhm). 

 Tacaíocht gorlainne (chun an gnó a sheoladh, T&F um fhorbairt táirgí agus próisis agus an bonn 
custaiméirí a fhorbairt) 

 Tacaíocht do chéimithe (sa chás go bhfuil an gnó ag comhdhlúthú agus ag trádáil). 

Seirbhísí Aistrithe Eolais: 
Dírithe ar fhiontair bhunaithe agus ar eagraíochtaí seachtracha. I measc na seirbhísí seo tá: 

 Seirbhísí tacaíochta nuálaíochta. 
 Fás agus aistriú gnó. 
 Tacaíocht earnála (e.g. ábhar digiteach) 
 Taighde Feidhmeach a nascann riachtanais T&F eagraíochta le saineolas Taighde na hInstitiúide. 
 Seirbhísí comhairliúcháin agus comhairleacha de chineál saincheaptha. 
 Aistriú Teicneolaíochta. 
 

Tacaíocht do Thráchtálú Maoine Intleachtúla na hInstitiúide: 
Tá an tseirbhís seo dírithe ar IP a fhorbraítear trí ghníomhaíochtaí taighde na hInstitiúide a aithint, a 
chosaint agus a shaothrú. I measc na seirbhísí tá: 
 Acmhainneacht tráchtálaithe a iniúchadh 

 Comhairle maidir le cosaint IP a sholáthar agus rochtain ar shainchomhairle agus cláir tacaíochta airgeadais. 
 Seirbhísí tráchtálaithe agus deiseanna comhpháirtíochta. 

 
Tionscadail Forbartha Speisialta de chineál straitéiseach: 
Arna ghlacadh thar ceann na hInstitiúide agus i gcomhpháirtíocht le comhpháirtithe agus 
gníomhaireachtaí seachtracha. 
 
Le linn na tréimhse seo, tá líon mór sonraí agus eolas príomhúil bailithe ag an IFR | RDC maidir le 
conas tacú le fiontraithe nuathionscanta eolasbhunaithe, conas gnóthaí a fhás agus conas tacú le 
braislí agus líonraí earnála. 
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I measc na ngnóthachtálacha le linn 2015/2016 tá: 

An Clár Tacaíochta Goir:  
Bhí 20 cuideachta goir, áitíocht 85% ar an meán san Ionad Goir ag an IFR | RDC le 12 chliant deisce te. 
Bhí 4 chliant ag an Ionad freisin ar chlár Goir Fhíorúil Oibreacha Cruthaitheacha Honeycomb. Bhí 4 
chuideachta agus 2 chliant deisce te ag Ionad Forbartha Millmount le linn na tréimhse agus áitíocht 
80% ar an meán. Ba é tionónta goir an Ionaid Forbartha Millmount an buaiteoir Réigiúnach i 
gConnacht & Laighean sa chatagóir New Start den chomórtas IntertradeIreland Seedcorn. 
 
Clár Teorainneacha Nua:  
Le linn na tréimhse tuairiscithe, thacaigh an Clár New Frontiers le 47 gnólacht nuathionscanta ar fud 
an Chabháin, Lú, na Mí, Muineacháin agus Baile Átha Cliath Thuaidh. Is í ITDD a sholáthraíonn an Clár 
i gcomhar le Invent OCBÁC | DCU. 
 
Spás Hotdesk / Concept ’:  
Cuireann an tIonad spás sealaíocht deisce ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta ar an gClár New 
Frontiers agus do chuideachtaí Spin-In freisin. Soláthraíonn sé seo meicníocht chun píblíne a chruthú 
agus a choinneáil i gceart goir. 
 
Fiontar Mac Léinn:  
Ó 2007, tá an tIonad Forbartha Réigiúnaí in Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD) chun 
tosaigh maidir le Cultúr Fiontraíochta a chur chun cinn ar an gcampas lena n-áirítear seoladh an Chláir 
Intéirnigh Fiontar Mac Léinn. Bhí 4 intéirneach ag an gClár Intéirneach Fiontar Mac Léinn (CIFML | 
SEI) ag obair ar feadh 18 uair in aghaidh na seachtaine ag cur fiontraíochta chun cinn ar fud an 
champais agus iad ag staidéar do Chéimeanna Máistreachta (maoinithe trí scoláireacht a 
sholáthraíonn ITDD). Le linn na bliana acadúla bhainistigh an clár CIFML | SEI go leor tionscnamh lena 
n-áirítear comórtais dírithe ar fhiontair agus imeachtaí aoi-chainte a eagrú le meascán d’fhiontraithe 
seanbhunaithe agus nua-thionscanta. Tar éis an meascán rathúil d’fhiontraithe Mac Léinn agus 
Neamh-Mhac Léinn faoin gClár IOTA in 2014, rinneadh cinneadh leanúint ar aghaidh leis seo do chlár 
2015 ach cuireadh deireadh leis ón 16 Meitheamh mar gheall ar shrianta buiséadacha. Rinneadh 
athbhrandáil ar an gclár Bright Ideas (BIP) anois faoin dteideal Ideas Foundry agus rinne an IFR | RDC 
é a sholáthar ag úsáid modheolaíocht WKI a bhfuair an IFR | RDC deimhniú ina leith le linn 2015. 
Ghlac an clár seo cur chuige cóisteach agus bhí na huimhreacha teoranta do 6 rannpháirtí chun an 
tionchar is mó a chinntiú maidir le gach smaoineamh gnó. Bhí Cumann Fiontar faoi stiúir Mac Léinn i 
bhfeidhm in 2015. Bhí rannpháirtíocht leanúnach ag an IFR | RDC i rith na bliana seo sa Tionscnamh 
náisiúnta CEEN a bhí dírithe ar oideachas fiontraíochta a leabú. 
 
Aistriú Teicneolaíochta (AT | TT) agus Gníomhaíocht Taighde Feidhmeach:                                                  
I rith na bliana seo, críochnaíodh na gníomhaíochtaí AT | TT seo a leanas:  

2015/2016 

Taighde Comhoibritheach 10 

MTA 3 

NDA 4 

Ceadúnas Spinout 2 

Cuideachta spinout 2 

Fochonradh / CLS 1 

Tasc  3 

Ceadúnas IP  1 
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Tionscadail Comhleá IntertradeIreland: 9 críochnaithe 
Dearbháin Nuálaíochta: 19 críochnaithe. 

 
ECFE | OECD agus HEInnovate - Fiontraíocht a leabú 
D'aithin an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE | OECD) ITDD mar phríomh-
eiseamláir chun fiontraíocht a leabú san ardoideachas. Déanann cás-staidéar a d’eisigh an ECFE 
|OECD níos luaithe an mhí seo agus a léiríodh ag Imeacht Scaipthe HEInnovate in OCBÁC | DCU an 31 
Bealtaine, cur síos ar chultúr láidir na fiontraíochta agus na nuálaíochta a théann trí ITDD agus a 
scrúdaíonn cur chuige straitéiseach na hInstitiúide maidir le hiompar fiontraíochta a fhorbairt ina mic 
léinn agus ina baill foirne. D’oscail an tAire Stáit Oiliúna agus Scileanna, John Halligan comhdháil 
HEInnovate agus d’oscail an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton an seisiún tráthnóna. Ní 
raibh an dá Aire i láthair ach dhá cheann de na seisiúin lena n-áirítear: 
 
 Richard Thorn ag labhairt go heisiach faoina thaithí ar ITDD i bhforbairt an cháis-staidéir don ECFE | OECD 
 Annmarie McHugh, Léachtóir ag ITDD ag labhairt ar Fhiontraíocht agus ar úsáid an tsamhail 

HEInnovate ag ITDD. 

 
Lena chois sin, chuir ITDD i láthair ag Comhdháil HEInnovate sa Bhruiséil 19/20 Bealtaine le déanaí ag 
taispeáint obair na hInstitiúide sa réimse seo. Bhí ionadaithe ó gach cearn den Eoraip i láthair. 
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12. Forbairtí Campais 
 

In 2012, fuair an Institiúid iar-Ionad Aclaíochta JJB, Cruinneachán Sacair agus Cruinneachán Oighir ar 
shuíomh 12 acra in aice le bóthar faoisimh Dhún Dealgan ar € 3 mhilliún. Tá an réadmhaoin suite i 
suíomh straitéiseach díreach in aice le Mótarbhealach N52 / M1 ar an mBóthar Faoisimh timpeall 
3km ó dheas ó lár bhaile Dhún Dealgan. Tá ITDD timpeall 1.3km siar ón áitreabh. D'infheistigh an 
Institiúid € 1 milliún eile in athchóiriú na saoráide ar a dtugtar SpórtITDD | DkITSport agus tá linn 
snámha 19.6mx 8.5m, seomraí feistis, sabhna, limistéar giomnáisiam, 2 stiúideo aeróbach, beár / 
bialann, páirceanna sacair - 12 pháirc sacair ‘5-gach-taobh’ faoi dhíon le seomraí feistis agus cóisire. Is 
é achar urláir iomlán an chruinneacháin sacair 9,395m². Is é achar urláir iomlán an Chlub aclaíochta, 
Linn Snámha, Beár / Bialann ná 3,687m². 

 

 

 
D’oscail Ionad Spóirt agus Aclaíochta ITDD ar an Luan 29 Meitheamh, 2015. Tá an áis á riaradh ag 
Aura Holohan Leisure atá ina gceannairí sa réimse seo agus a riarann 10 n-ionad eile ar fud na 
hÉireann. Tá an tsaoráid ar cheann de na cinn is fearr sa tír agus admhaítear go bhfuil trealamh den 
scoth ag an ionad folláine go háirithe. Bhí suim an phobail an-láidir le clárúcháin ard ballraíochta. 
Fostóidh Spórt ITDD | DkITSport 35 duine (beidh an fhoireann fostaithe ag Aura Holohan Leisure, ní 
go díreach ag ITDD) agus d’fhógair an tAire Stáit um Phoist, Fiontar agus Nuálaíocht an tUasal Ged 
Nash, TD fógra poist ar an Luan, 6 Iúil, 2015 ag Spórt ITDD | DkIT Sport. 

Chuir ITDD a haighneacht “Ceanglais Chaipitiúla Práinneacha ag ITDD” faoi bhráid an ÚAO | HEA in 
Aibreán 2016 ag leagan amach a liosta riachtanas caipitil. 
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13. Forbairtí Straitéiseacha 
 
Cheadaigh Comhlacht Rialaithe ITDD Plean Straitéiseach ITDD 2011-2016, I dTreo Todhchaí 
Inbhuanaithe, an 17 Nollaig 2012 agus sheol an tAire Fergus O'Dowd, Aire Stáit sa Roinn Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha é go hoifigiúil i Márta 2013. Clúdaíonn sé an tréimhse 2011-2016 
agus rinneadh é a nuashonrú in 2012 chun seasamh straitéiseach ITDD sa Tírdhreach Náisiúnta 
Ardoideachais a léiriú. 
 
Forbraíodh Plean Straitéiseach ITDD i gcomhthéacs na Straitéise Náisiúnta um Ardoideachas go 2030 
agus páipéir ina dhiaidh sin a d’fhoilsigh an tÚdarás Ardoideachais (ÚAO | HEA) ar thírdhreach an 
ardoideachais sa todhchaí. 
 
Is í fís ITDD, mar atá leagtha amach ina Plean Straitéiseach 2011-2016, ardoideachas ar leibhéal 
ollscoile a sholáthar do chéimithe a sháróidh a ndisciplín speisialaithe agus a mbeidh an 
chruthaitheacht, an mhuinín, an athléimneacht agus an rath fiontraíochta acu le go n-éireoidh leo sa 
21ú hAois. Ag obair go hinbhuanaithe agus le fócas praiticiúil, cabhróimid le hathghiniúint réigiún an 
Oirthuaiscirt a threorú trí ghníomhú go háitiúil agus smaoineamh go domhanda. 

Tá ITDD tiomanta go hiomlán dá ról i bhforbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha an réigiúin. Tá fócas 
faoi leith ag a plean straitéiseach ar fhoghlaimeoirí agus céimithe a fhorbairt leis na cáilíochtaí seo a leanas: 

 Sármhaith ina ndisciplín; 
 In ann eolas disciplíneach agus trasdhisciplíneach a chur i bhfeidhm, ag díriú go háirithe ar 

fhiontraíocht agus inbhuanaitheacht; 
 In ann cur go sonrach go domhanda agus go háitiúil; 
 Cáilíochtaí pearsanta agus infhostaitheachta lena n-áirítear an cumas fadhbanna casta a réiteach; 

smaointeoireacht chriticiúil; smaointeoireacht chórais agus cumas foghlama leanúnach. 
 

DkIT Dréacht-Chomhshocrú Feidhmíochta Misean-bhunaithe 
Agus toradh an phróisis timthriall idirphlé straitéisigh 2 an ÚAO | HEA faighte, chuir Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan a Comhshocrú Feidhmíochta Miseanbhunaithe leasaithe isteach i 
Márta 2016. Taispéanann Comhshocrú líon laghdaithe cuspóirí straitéiseacha ardleibhéil, rud a 
léiríonn rún agus treo na hInstitiúide. I ndiaidh don ÚAO | HEA Comhshocrú Feidhmíochta 
athbhreithnithe Misean-bhunaithe na hInstitiúide a fhaomhadh ar an 23 Bealtaine 2016, do chuir an 
Institiúid a Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 2015 isteach ag tabhairt mionsonraí ar a feidhmíocht maidir 
le spriocanna i gcoinne a cuspóirí institiúideacha mar atá leagtha amach sa Chomhshocrú. 
 

Aithníodh sa tuarascáil go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta ag ITDD maidir leis an raon leathan 
spriocanna faoina seacht gceannteideal tosaíochta. Ar an iomlán tá 78% (40) de na spriocanna bainte 
amach nó sáraithe, comhlíontar 20% (10) de na spriocanna go páirteach agus ní chomhlíontar ach 2% 
(1) de na spriocanna. I measc na n-éachtaí iomadúla in 2015, tá: 

 
 Síniú Foirmiúil an MT | MOU le Braisle Bhaile Átha Cliath / Laighin II (dá ngairtear an Bhraisle Lár 

Tíre-Thoir, Baile Átha Cliath Thuaidh (MEND) 1 freisin); 
 Luaite ag an ECFE | OECD mar eiseamláir dea-chleachtais chun oideachas fiontraíochta a leabú; 
 Gradam Sármhaitheasa Acmhainní Daonna i dTaighde bronnta ag an gCoimisiún Eorpach; 
 Bronnadh an Gradam ‘Saineolaí Teagaisc’ ar an bhFoireann ón bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú 

Teagaisc agus Foghlama; 
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· Saoráid Spóirt na Mac Léinn oscailte chun seirbhísí do mhic léinn a fheabhsú; 
· Comóradh 10 mbliana ar an Tuirbín Gaoithe íocónach ar an gCampas, an chéad cheann dá 

leithéid in earnáil na ninstitiúidí ardoideachais in Éirinn. 
· D'éirigh leis an Institiúid 3 mac-chuideachta a bhaint amach ó thráchtálú a cuid taighde. 

I ndiaidh athbhreithnithe an ÚAO | HEA, d’fháiltigh an Institiúid roimh an aiseolas dearfach a cuireadh 
i láthair i ndoiciméad Machnamh Feidhmíochta an ÚAO | HEA agus gur luadh go bhfuil ITDD i measc 
na IoTanna is fearr feidhmíochta san earnáil maidir le taighde, rannpháirtíocht agus idirnáisiúnú. 

 

 

 

14. Roinn na nAcmhainní Daonna 
 
14.1  Foireann Nua 
Tháinig 35 ball foirne nua isteach chugainn in ITDD le linn na tréimhse Lúnasa 2015 go                           
Meán Fómhair 2016. 
 

14.2  Fágálaithe & Scortha 
D’fhág 30 ball foirne ITDD le linn na tréimhse Lúnasa 2015 go Meán Fómhair 2016.                                 
Cuimsíonn an uimhir seo 13 ball foirne a chuaigh ar scor. 
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15. Scéim na Gaeilge 
 
Léargas 
In 2014 d’fhoilsigh Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan a dara Scéim Gaeilge (2014-2017) a 
leagann amach a tiomantais mar Chomhlacht Poiblí faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 
 

I ndiaidh don Institiúid an tAcht a leabú mar chuid dá hoibríochtaí laethúla lena céad scéim (2010-
2013) tugann an dara scéim deis d’ITDD tógáil ar an dul chun cinn atá déanta go dtí seo, agus ar an 
gcaoi sin, teagmháil níos nádúrtha leis an teanga a chinntiú, agus neartaíonn sé cumas na hInstitiúide 
chun a riachtanais a chomhlíonadh de réir an Achta. Chruthaigh sé seo íomhá agus timpeallacht 
chorparáideach dátheangach dearfach trí úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ar an gcampas agus chuir 
sé ar a cumas an Scéim Ghaeilge reatha (2014-2017) a chur i bhfeidhm. Cé gur éirigh linn dul chun 
cinn dearfach a bhaint amach, bhí tionchar ag an gcúlú eacnamaíoch le blianta beaga anuas, agus 
coigeartuithe buiséadacha dá réir ar leibhéal an tsoláthair agus na cothabhála seirbhísí a d’fhéadfadh 
ITDD a sholáthar ar fud na hInstitiúide, lena n-áirítear tiomantais áirithe sa Scéim Ghaeilge. 

 
An Coimisinéir Teanga 

Fuarthas comhfhreagras ón gCoimisinéir Teanga le linn na tréimhse athbhreithnithe eatramhaí (2016) 
den dara scéim a dhíridh ar easnaimh áirithe i ndáil le gealltanais a thug ITDD ina dara scéim. Rinne an 
Institiúid athbhreithniú inmheánach, áit ar socraíodh go raibh gá le hOifigeach Gaeilge a earcú chun 
maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na scéime seo agus na scéimeanna arna gcothú sa 
todhcaí. 
 
Earcaíodh Oifigeach Gaeilge  
D'earcaigh an Institiúid Oifigeach Gaeilge i mí Iúil 2016, rud a léiríonn dílseacht Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan do spiorad Acht na dTeangacha Oifigiúla, a chruthaíonn timpeallacht 
dhearfach, agus a chuireann ar ár gcumas seirbhísí Gaeilge a sholáthar. 
 
Dul chun cinn 
Cuireadh feabhas ar sheirbhísí dátheangacha ar fud na hInstitiúide ina iomláine. Aithníonn an 
Institiúid, áfach, an tábhacht a bhaineann le leathnú agus feabhsú leanúnach na seirbhísí 
dátheangacha.  Is é cuspóir na hInstitiúide dá réir, leanúint de bheith ag comhlíonadh na tiomantais 
sin agus leibhéal na seirbhíse a chuirtear ar fáil a fheabhsú. Tá níos mó cumarsáide á dhéanamh go 
dátheangach againn. Ullmhaíodh cuid mhór de dhoiciméid na hInstitiúide i bhformáid dhátheangach 
le trí bliana anuas agus tá an Institiúid tiomanta do sholáthar litríochta agus cumarsáide na Gaeilge a 
fheabhsú le linn na tréimhse seo agus leis na scéimeanna arna gcruthú sa todhchaí sna réimsí seo a 
leanas: 
 

 Sonraí poist, bróisiúir, foirmeacha iarratais agus bileoga faisnéise (mar atá luaite in Aguisín 1 de 
Scéim Ghaeilge ITDD 2014-2017) 

 Foilseacháin (féach ailt 2.6 & 2.7 de Scéim Ghaeilge ITDD 2014-2017) 
 Suíomh Gréasáin (féach cuid 2.9 de Scéim Ghaeilge ITDD 2014-2017) 
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16. Cuntais Iniúchta 
 
16.1  Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
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16.2  Ioncam Comhdhlúite agus Caiteachas 
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16.3  Clár Comhardaithe Comhdhlúite 

 

 

 

 


