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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.
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3. Ráiteas an Chathaoirligh (ó Phlean Straitéiseach 2017-2019)

Thar ceann Bhord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Dhún
Dealgan, táim fíorshásta Plean Straitéiseach ITDD a chur faoi
bhur mbráid.
Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an
bhfoireann ar fad as na cuspóirí agus na spriocanna a bhí
leagtha amach sa Phlean Straitéiseach deireanach (20112016) a bhaint amach. Tá sé mar aidhm lárnach ag ITDD barr
feabhais a bhaint amach i ngach aon cheann dá cuid
gníomhaíochtaí. Le srianta airgeadais shuntasacha le brath
faoi láthair, tá an Bord Rialaithe, an Bord Feidhmiúcháin
agus an fhoireann ar fad tar éis dian-obair a dhéanamh chun
todhchaí sábháilte a dheimhniú don Institiúid chun leas ár
bhfoghlaimeoirí agus ár bpobail a chinntiú. Is comhartha
amháin é ceannach áiseanna spóirt agus corpacmhainne sa bhliain 2014 de thiomantas na
hInstitiúide.
Leagann Plean Straitéiseach ITDD 2017-2019 misean agus fís amach do ITDD le cinntiú go
ndaingníonn sí a háit i dtírdhreach Ardoideachais na hÉireann. Tá na cuspóirí agus na
haidhmeanna atá leagtha amach anseo mar bhonn faoi thosaíochtaí polasaí náisiúnta.
Deimhníonn agus treisíonn na cuspóirí agus haidhmeanna seo réimse sainchúraim réigiúnach na
hInstitiúide agus cuireann siad le tiomantas na hInstitiúide don chlár gnó ardoideachais ag an am
céanna.
Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil lei mo chomhghleacaithe ar an mBord Rialaithe, ar an
mBord Feidhmiúcháin, le foireann agus foghlaimeoirí na Institiúide, le comhpháirtithe agus le
páirtithe leasmhara, le fostóirí agus leis an bpobal i gcoitinne as atá déanta acu don Institiúid. Tá
todhchaí iontach i ndán don Institiúid agus le tacaíocht agus dúthracht ár bpáirtithe leasmhara go
léir, ní baol do chur i bhfeidhm ár straitéise trí bliana is déanaí.
Táim dóchasach go leanfaidh ITDD ar aghaidh ina ról ríthábhachtach i saol oideachais,
eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an réigiúin ar a fhreastalaímid a chur chun cinn.

Clifford Kelly
Cathaoirleach
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4. Ráiteas an Uachtaráin (ó Phlean Straitéiseach 2017-2019)
Bhí dúshláin shuntasacha os comhair Institiúíd Teicneolaíochta
Dhún Dealgan (ITDD) le linn tréimhse an Phlean Straitéisigh
dheiridh (2011-2016). Bhí na tosaíochtaí náisiúnta sa Straitéis
Náisiúnta don Ardoideachas go 2030 uaillmhianach agus leag
siad treo nua amach d’fhorbairt chóras ardoideachais, a
bheadh comhtháite agus comhoibríoch, trí leas a bhaint as
braislí réigiúnacha agus ollscoileanna teicneolaíochta. Leagadh
béim níos mó ann ar na róil ar leith atá ag ardoideachas ó
thaobh foghlama agus teagaisc, taighde agus teagmhála de
agus éilíodh ann go ndéanfaí na hábhair atá faoinár sainchúram
a sholáthar go réigiúnach, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta
ar bhealach níos éifeachtaí. Fuadh freagracht agus cuntasacht
isteach i bpróiseas na straitéise trí shamhail chistithe faoi stiúir
feidhmíochta a chur i bhfeidhm agus Comhaontuithe
Feidhmíochta Misean-bhunaithe a fhorbairt ag leibhéal Institiúide. Le linn an ama seo, bhí dúshláin
shuntasacha roimh an ardoideachas go ginearálta, agus roimh ITDD ach go háirithe, de bharr
ciorruithe cistithe leantacha agus diana agus toisc laghduithe acmhainní ó thaobh soláthar foirne,
caipitil agus infrastruchtúir de. In ainneoin sin, rinne an Institiúid a seacht ndícheall na huaillmhianta
atá leagtha amach sa Phlean Straitéiseach a chur i gcrích agus d’éirigh léi a príomh-aidhmeanna agus a
príomh-chuspóirí a bhaint amach. Tá sé léirithe ag ITDD go bhfuil sí solúbtha agus an teacht aniar inti
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dheacra agus déileáil le hathruithe, agus an leibhéal is airde
foghlama agus teagaisc, taighde agus teagmhála a choimeád ag an am céanna. Mhol an ECFE an
Institiúid i 2016 mar eiseamláir dea-chleachtais san Eoraip as fiontraíocht a nascadh leis an oideachas
agus bhronn an Coimisiún Eorpach an Gradam AD um Bharr Feabhais sa Taighde ar ITDD chomh
maith. Léiríonn gradaim dá leithéid an obair go léir atá déanta ag foireann na hInstitiúide chun
ardchaighdeán oideachais, stiúrtha ag taighde agus teagmháil le lucht tionscail, a chur ar fáil dár
bhfoghlaimeoirí agus don réigiún atá faoinár sainchúram.
Coimeádfaidh ITDD a háit laistigh de thírdhreach an ardoideachais go náisiúnta agus déanfaidh sí
tuilleadh leasaithe ar an gcaidreamh atá aici le comhpháirtithe straitéiseacha. Nuair is cuí, cruthóidh
an Institiúid comhaontais chun forbairt a chinnitú amach anseo. Cuirfidh ITDD béim straitéiseach ar a
clár oibre idirnáisiúnaithe chun go bhfanfaidh sí ar thús cadhnaíochta sa réimse seo. Déanfaidh an
Institiúíd teagmháil le gach ceantar dá réigiún chun deiseanna oideachais, eacnamaíocha, sóisialta
agus cultúrtha a chur ar fáil dóibh. Lárnach i dtéama na Straitéise nua, tá an pobal comhnasctha ar a
dhéanann an Institiúid freastal – a pobal inmheánach d’fhoghlaimeoirí agus lucht foirne, agus a pobal
seachtrach de pháirithe leasmhara, lena n-áirítear fostóirí, lucht fiontair, eagraíochtaí pobail agus eile.
Tá ITDD, mar sholáthraí ardoideachais, dírithe go príomha ar a réigiún féin. Tá sé mar aidhm ag an
Institiúid freastal ar riachtanais gach foghlaimeora agus gach grúpa foghlaimeoirí ar bhealach
spreagtha agus solúbtha.
Chomh maith leis sin, freastalóidh an Institiúid ar riachtanais fhostóirí trí chreat rannpháirtíochta
comhoibríoch. Mar cheann de thrí Institiúid ardoideachais suite ar an dteorainn le Tuaisceart na
hÉireann, beidh tionchar mór ag Brexit ar ITDD agus eascróidh idir dhúshláin agus dheiseanna as. Tá
an Institiúid tiomanta do chomhoibriú leanúnach lena comhghleacaithe agus lena compháirtithe
straitéiseacha i dTuaisceart na hÉireann chun todhchaí an réigiúin trasteorann a dhaingniú. Leagann
an Straitéis nua uaillmhian nua amach d’ITDD a chuireann srianta leanúnacha airgeadais san áireamh.
Leanfaidh an Institiúid ag tógáil ar a bhfuil bainte amach aici agus, le dúthracht seasmhach, leanfaidh
sí ar aghaidh ag freastal ar fhoghlaimeoirí, ar fhostóirí, ar phobail agus ar an réigiún.
Ann Campbell
Uachtarán
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5. Rialachas
5.1

Baill an Bhoird Rialaithe

Ainm

Ionadaí

Andrew Griffith

Cathaoirleach (suas go 26/09/2016)

An Comh. Clifford Kelly

Cathaoirleach Gníomhach (ó 24/10/2016) agus BOO Cabháin & Muineacháin

Ann Campbell

Uachtarán

An Comh. Cathy Bennett

BOO Cabháin & Muineacháin

Sadie Ward McDermott

BOO Lú & na Mí

An Comh. Tomás Sharkey

BOO Lú & na Mí

Bill Sweeney

BOO Lú & na Mí

An Comh. Oliver Tully

BOO Lú & na Mí

Brian Harten

An Chomhairle Ealaíon

Kitty Warnock

UNITE

Paschal McGuire

Fiontraíocht Éireann

Síle 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 (Deireadh Fómhair 2016)

Siobhan Whyte

Ionadaí Mic Léinn Baineann (Feabhra 2017 go Lúnasa 2017)
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5.2

Cruinnithe an Bhoird Rialaithe
Bliain Acadúil

Uimhir
Chruinnithe

Dáta

M.231

26/09/2016

M.232

24/10/2016

01 Meán Fómhair 2016

M.233

19/12/2016

Go

M.234

30/01/2017

31 Lúnasa 2017

M.235

27/02/2017

M.236

05/04/2017

M.237

02/05/2017

M.238

12/06/2017

M.239

08/08/2017

5.3

Speansais an Bhoird Rialaithe

5.4

Bord Feidhmiúcháin
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

Ann Campbell

Uachtarán

An Dr. Thomas Dooley

Ceann Gníomhach Scoil na hInnealtóireachta (amhail ar 06/10/2016)

An Dr. Edel Healy

Ceann na Scoile Sláinte & Eolaíochta

An tOll. Colette Henry

Ceann Gníomhach na Scoile Gnó & Daonnachtaí

An Dr. Patricia Moriarty

An Leasuachtarán Gníomhach Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir

Irene McCausland

An Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha

Peter McGrath

An Leasuachtarán Airgeadais & Gnóthaí Corparáideacha

An Dr. Gerard (Bob) McKiernan

Ceann Scoil na Faisnéisíochta & na Meán Cruthaitheach
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5.5

Cinn na Ranna / Cinne na Rannóg
Amhail ar Nollaig 2016
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Amhail ar Nollaig 2017
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5.6

Cinn Feidhmiúcháin

Teideal

Ionadaí

Bainisteoir AD

Gerald O’Driscoll

Bainisteoir Eastát

Conor Lait

Bainisteoir Gnóthaí Acacúla & Mac Léinn

Linda Murphy

Bainisteoir Seirbhísí Seachtracha

Paul Killeen

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

Maire Madigan

Bainisteoir na hOifige Idirnáisiúnta

Noreen Carney

Cláraitheoir Cúnta

An Dr. Breda Brennan

5.7

Lucht Ardbhainistíochta Neamh-Acadúil

Teideal

Ionadaí

Uachtarán

Ms Ann Campbell

Leasuachtarán Airgeadais & Gnóthaí Corparáideacha

Mr Peter McGrath

Leasuachtrán Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir

Ms Patricia Moriarty

Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha

Ms Irene McCausland
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6. Gnóthaí Acadúla & Mac Léinn
6.1

Baill na Comhairle Acadúla

An Dr. Ronan Bree

Mr Myles Hackett

An Dr. Gerard (Bob) Mc Kiernan

An Dr. Breda Brennan

An Dr. Edel Healy

Eamon McMahon

An Dr. Bernadette Brereton

An tOll. Colette Henry

Mary McSkeane

Jean Carragher

Shane Hill

Karl Mernagh

Ann Cleary

An Dr. Christian Horn

An Dr. Patricia Moriarty

An Dr. Adèle Commins

Gareth Kelly

Peter Morris

Jean Connolly

Aaron Lawless

Paula Mullen

Colin Cooney

An Dr. Sinead Loughran

An Dr. Kieran Nolan

An Dr. Gerard Corkery

An Dr. Martin Maguire

Simon O’Neill

Paddy Duffy

An Dr. Moira Maguire

Derek O’Reilly

Lorraine Dunne

Dr Annaleigh Margey

Laurence Quigley

Sinead Dunne

Dr Valerie McCarthy

An Dr. Brendan Ryder

Brianain Erraught

Irene McCausland

An Comh. Tomás Sharkey

An Dr. Eibhlis Farrell

Dr Tim McCormac

An Dr. Arjan Van Rossum

An Dr. David Getty

Pat McCormick

Brendan Walsh

Peter Gosling

Padraig McGuigan

Sadie Ward Mc Dermott

An Dr. Peadar Grant

Noel McKenna

6.2

Cruinnithe na Comhairle Acadúla
Bliain Acadúil

Uimhir Chruinnithe

Dáta

2016-2017

149

Aoine, 30 Meán Fómhair, 2016

149 S

Luan, 24 Deireadh Fómhair, 2016

150

Aoine, 09 Nollaig, 2016

150 S

Déardaoin, 16 Feabhra, 2017

151

Aoine, 10 Márta , 2017

152

Aoine, 12 Bealtaine, 2017

153

Máirt, 20 Meitheamh, 2017

Tá miontuairiscí Chruinnithe na Comhairle Acadúla a tharla le linn 2016-2017 ar fáil ag:
http://www.dkit.ie/academiccouncilmeetings
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6.3

Dearbhú Clár 2016-2017

Cineál Dearbhaithe

Scoil

Roinn/Rannóg

Teideal an Chláir

Leibhéal
CNC

Cineál Dámhachtana

Rangú
Dámhachtana

Clár Nua

Gnó & Daonnachtaí

Staidéar Fáilteachais

Baitsiléar Eolaíochta (Onóracha) i
bhFiontraíocht an Bhia

8

Céim Onóracha Baitsiléara

Mórábhar

Clár Nua

Faisnéisíocht & Ealaíona
Cruthaitheacha

Roinn na hEolaíochta
Ríomhaireachta & Matamaitice

Baitsiléar Eolaíochta (Onóracha) sa
Néalríomhaireacht

8

Céim Onóracha Baitsiléara

Mórábhar

Clár Nua

Sláinte & Eolaíocht

Eolaíochtaí Feidhmeacha

Baitsiléar Eolaíochta (Onóracha) i dTáirgeadh
Agraibhia

8

Céim Onóracha Baitsiléara

Mórábhar

Clár Nua

Faisnéisíocht & Ealaíona
Cruthaitheacha

Roinn na Ríomhaireachta Físe &
Daonlárnaí

Ard-Dioplóma Eolaíochta i mBeochan
Ríomhaire 3T

7

Dioplóma

Mórábhar

Clár Nua

Faisnéisíocht & Ealaíona
Cruthaitheacha

Roinn na hEolaíochta
Ríomhaireachta & Matamaitice

Ard-Dioplóma Eolaíochta sa Ríomhaireacht
agus Gnó

7

Dioplóma

Mórábhar

Clár Nua

Gnó & Daonnachtaí

Staidéar Fáilteachais

Ardteastas sna hEalaíona, i mBainstíocht
Oifige Tosaigh agus i Riarachán Gnó

6

Teastas

Mórábhar

Dearbhú Difreálach

Gnó & Daonnachtaí

An Roinn Staidéar Gnó

Dioplóma Iarchéime sa Ghnó agus sa
bhFiontraíocht

9

Dioplóma Iarchéime

Mórábhar
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6.4

Staitisticí Rollaithe

Líon Mac Léinn Lánaimseartha
Scoileanna

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Gnó & Daonnachtaí

652

466

500

187

19

Innealtóireacht

164

145

138

64

6

6

523

Faisnéisíocht & Ealaíona
Cruthaitheacha

330

282

256

174

7

16

1065

Sláinte & Eolaíocht

317

269

284

214

3

10

1097

1463

1162

1178

639

35

32

4509

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Iomlán

Gnó & Daonnachtaí

82

23

3

1

109

Innealtóireacht

11

1

3

1

37

Faisnéisíocht & Ealaíona
Cruthaitheacha

76

1

4

89

Foghlaim Fad Saoil

95

41

Sláinte & Eolaíocht

148

119

15

11

1

5

299

Iomlán

412

185

16

39

7

11

670

1875

1347

1194

678

42

43

5179

Iomlán

Bliain 6

Iomlán
1824

Líon na Mac Léinn Páirtaimseartha
Scoileanna

FORIOMLÁN

6.5

Bronnadh Céime

6.5.1

2016-2017 (Mórdhámhachtainí)

1

20
8

136

Scoil

Líon na Réamhchéimithe

Gnó

547

Innealtóireacht

177

Faisnéisíocht agus Ealaíona Cruthaitheacha

286

Ionad Foghlama Fad Saoil
Sláinte agus Eolaíocht
Foriomlán

28
412
1450

6.5.2 Iarchéimeanna Taighde
•
•
•

9 nIarchéim Taighde bronnta;
Scoil na Sláinte & na hEolaíochta (3) – Dochtúireacht san Fhealsúnacht: 1; Máistreacht san
Eolaíocht: 2
Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach (6) – Máistreacht sna hEalaíona: 4;
Máistreacht san Eolaíocht: 2

San áireamh, bhí na céad chéimithe ó Scoil Chéimithe ITDD-DCU mar seo a leanas:
•
•

Scoil na Sláinte & na hEolaíochta (1) – Máistreacht san Eolaíocht: 1
Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha (2) – Máistreacht sna hEalaíona: 2
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6.5.3 2016-2017 (Mórdhámhachtainí) – in aghaidh na Scoile agus na Roinne
Scoil/Roinn

H1

H2

21

22

DT

M1

M2

PS*

Iomlán

Gnó & Daonnachtaí

58

7

115

104

29

79

73

82

547

6

7

16

12

18

29

35

48

171

31

0

56

53

0

0

0

11

151

4

0

8

8

10

24

24

14

92

Daonnachtaí

17

0

35

31

1

26

14

9

133

Innealtóireacht

16

7

23

20

14

29

31

37

177

Timpeallacht Thógtha

9

0

11

12

4

11

9

9

65

Innealtóireacht Leictreonach & Mheicniúíl

7

7

12

8

10

16

18

27

105

Roinn na gCeirdeanna Innealtóireachta

0

0

0

0

0

2

4

1

7

Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha

34

0

89

33

8

32

32

52

280

Eolaíocht Ríomhaireachta & Matamaitic

9

0

14

14

5

16

18

21

97

18

0

49

8

3

15

14

12

119

Ríomhaireacht Físiúil & Daonlárnach

7

0

26

11

0

1

0

19

64

Ionad Foghlama & Teagaisc

6

12

1

0

0

0

0

9

28

Sláinte agus Eolaíocht

63

0

119

21

34

62

36

74

409

Eolaíochtaí Feidhmeacha

17

0

33

8

18

53

26

43

198

Altranas, Cnáimhseachas & Staidéar Sláinte

46

0

86

13

16

9

10

31

211

177

26

347

178

85

202

172

254

1441

Staidéar Gnó
Staidéar Bainistíochta & Airgeadais
Fáilteachas

Ealaíona Cruthaitheacha, na Meáin & Ceol

Foriomlán (UG)

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
*dámhachtainí neamhdhifreáilte san áireamh
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6.6

Sreabhadh Idirnáisiúnta

6.6.1 Mic Léinn Erasmus ag teacht Isteach
Tír Dhúchais

Gnó

Daonnachtaí

Fáilteachas

Ríomhaireacht

Ealaíona
Crutitheacha

Innealtóireacht

Altranas

Eolaíochtaí
Feidhmeacha

Iomlán

An Bhulgáir

1

1

Pob. Na Seice

2

2

An Fhionlainn

6

2

2

An Fhrainc

23

4

4

2

4

2

An Ghearmáin

24

7

4

4

4

43

An Spáinn

4

1

2

1

8

2

An Phortaingéil

12
2

41

2

2

An Danmhairg

2

An Bheilg

2

4

1

1

An RA

1

1

An tSualainn

1

1

SÁM

1

1

An Iorua

2

2

An Eastóin

3

3

IOMLÁN:

60

8

13

7

17

10

3

4

122

6.6.2 Mic Léinn ITDD ag Staidéar Thar Lear ar Erasmus
Ceann Sprice

Gnó

Daonnachtaí

Ealaíona
Cruthaitheacha

Innealtóireacht

Altranas &
Sláinte

IOMLÁN

An Fhionlainn

3

2

5

An Fhrainc

5

5

An Ghearmáin

3

3

An Spáinn

1

An Phortaingéil

4

1

1
4

An RA

1

An Bheilg

2

2

3

An Eastóin

1

1

An Iorua

1

1

An Rómáin

1

1

IOMLÁN:

16

3

3

1

4

27

6.6.3 Gluaiseachtaí Foirne ITDD ar Erasmus
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Ceann Sprice

Gnó

An Fhrainc

1

Ealaíona Cruthaitheacha

Innealtóireacht

Altranas

1

An Fhionlainn

1

An Bheilg

1
1
1

1
1

An Chróit
Iomlán

IOMLÁN

1

1

1

1

4

6.6.4 Mic Léinn Neamh-AE ag teacht Isteach

Náisiúntacht

Gnó

Daonnachtaí

Fáilteachas

Ríomhaireacht

Ealaíona
Cruthaitheacha

Sláinte &
Eolaíocht

Engineering

IOMLÁN

An Mhalaeisia

34

58

11

19

9

24

34

189

An tSín

49

24

24

24

2

4

11

138

An Araib
Shádach

28

7

3

62

104

An Nigéir

3

2

5

An India

7

18

35

Hong Cong
An Indinéis

2

Óman

4

Vítneam

1

4

2

6

2

1

1

1

2

1

1

3
1

1
2

3

1

8

7

12

1

7

An Phacastáin

1

Neipeal

2

An Bhanglaidéis

1

3

3
1

An Chóiré

1

1

An tSiria

1

Na Filipíní

1

An Ailgéir

1

IOMLÁN

129

1
1

92

39

62

15

35

138

510
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7.

An Leabharlann

Tá sé mar aidhm ag an Leabharlann a cuid spáis a bhainistiú ar shlí a fhreastalaíonn ar riachtanais na ndaoine.

7.1

Scileanna Faisnéise – Cláir Inniúlachta Faisnéise

Sainítear Inniúlacht Faisnéise mar shraith inniúlchtaí a chuireann ar chumas dhaoine “a aithint nuair
atá gá le faisnéis agus an fhaisnéis sin a aimsiú, a mheas, agus a úsáid go héifeachtach nuair is gá”
(ACRL 2000). An aidhm atá ag an gClár Inniúlachta Faisnéise ná foghlaim a chur chun cinn i spás na
coimeádaíochta, sna cnuasaigh agus sa tslí go ndéanaimid ár gcuid oibre, agus sna seisiúin fhoirmiúla
teagaisc a chuirimid ar fáil chomh maith.
I measc na ranganna a chuirtear ar fáil, tá:
•

Ranganna foirmiúla

•

Turais

•

Na Céad Chéimeanna

•

Na Céad Chéimeanna Eile sa Scoláireacht

•

Do Scileanna Taighde a Fhorbairt

•

Tagraíocht agus Bradaíl Harvard

•

Bainisteoir Tagartha Mendeley

•

Seisiúin Buail-Isteach

•

Ranganna Duine le Duine

•

Ranganna Saincheaptha

I mbliana, cuireadh 216 rang in áirithe agus d’fhreastail 1,676 mac léinn san iomlán orthu.
Tá Inniúlacht Faisnéise (IF) tar éis ár meonta a dhíriú ar úsáideoirí leabharlann agus áirítear ár nDeasc
Iarratas mar cheann dár seirbhísí príomha dár n-úsáideoirí. San iomlan, tháinig 1,002 iarratas isteach
ar raon leathan fáthanna, ó iarratais bainteach le hábhair na gcúrsaí go haisghabháil faisnéise
bainteach le hacmhainní ar leith. Tá IF anois ina gné lárnach d’fhéiniúlacht leabharlann ITDD,
d’fhoireann na leabharlainne, agus stiúrann sí beagnach gach uile rud a dhéanaimid laistigh den
tseirbhís. Aithnímid gur gá tuiscint na foirne ar thábhacht a ról teagaisc a mhéadú agus, dá réir sin,
chuaigh an Leabharlann i gcomhar le 3 Institiúid Teicneolaíocha eile agus fuarthas Cistiú ón bhFóram
Teagaisc agus Foghalma sa bhliain 2017 d’fhonn forbairt leanúnach ghairmiúil a chur ar fáil don
fhoireann ar fad atá ag múineadh san ardoideachas.

An Duais Inniúlachta Faisnéise
Tá sé mar aidhm ag an Duais Innúlachta Faisnéise (IF) foghlaim a chur chun cinn trí mheán aiseolais.
An próiseas a bhí ann ná babhta aiseolas a reáchtáil a thug an deis d’iontrálaithe a gcuid oibre scríofa
a athrú agus a fhorbairt bunaithe ar aiseolas. Bronnadh an duais orthu siúd is mó a léirigh tionchar
aiseolais ina gcuid oibre. Is mic léinn ina mbliain dheireanach amháin a cuireadh san áireamh do
Dhuais 2016-2017. Is comh-thionscadal CELT agus Leabharlainne í an Duais Inniúlachta Faisnéise ina
dtagann foireann na Leabharlainne agus an fhoireann léachtóireachta le chéile chun na hiarratais a
mheas agus na duaiseanna a bhronnadh.
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Cuireadh póstaer i láthair a léirigh cúlra, próiseas agus toradh na Duaise Inniúlachta Faisnéise ag an
gComhdháil Measúnaithe san Ardoideachas (AHE) 2017 i Manchain. Bhuaigh an póstear: “Prizing
improvement: The DkIT Information Literacy Prize for engagement with feedback” an chéad áit ag an
gcomhdháil.

7.2

Bainistíocht Bailiúchán

Leabhair
Ordaíodh 753 leabhar ón Leabharlann. Cuireadh 4,897 earra le stoc na Leabharlainne; b’earraí
deonta iad 83.11% díobh sin. Tháinig caiteachas ar Leabhair go 21% den chaiteachas iomlán ar
ábhair. Baineadh 48 earra amach as an gcnuasach i mbliana.
Tháinig líon suntasasch síntiús isteach i mbliana lenar áiríodh sintiús mór ó dheontóir amháin, nár
thug a ainm. Cuireadh na síntiúis le cnuasach Mount Olivier agus clúdaíonn siad raon leathan ábhar
lena n-áirítear scrioptúir, diagacht, spioradáltacht, fealsúnacht agus síceolaíocht.

Ríomhleabhair
Cheannaigh an Leabharlann 43 ríomhleabhar sa bhliain 2017. D’fhágamar slán i mí Aibreáin leis an
sean-ardán Ebrary agus bhogamar ar aghaidh go Ebook Central; ardán nua ríomhleabhar ó ProQuest.
Tugadh 250 earra amach ar iasacht ghearrthéarma i mbliana. Tá na praghasanna ó fhoilsitheoirí
móra ar iasachtaí gearrthéarma tar éis méadú arís i mbliana.

Tréimhseacháin
Tháinig caiteachas ar thréimhseacháin go 3% den chaiteachas iomlán ar ábhair sa bhliain 2017. Níor
tugadh aon fhoilseachán eile isteach agus níor baineadh amach aon fhoilseachán.
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Bunachair Sonraí
Tháinig caiteachas ar bhunachair sonraí go 76% den chaiteachas iomlán ar ábhair. I rith mí na
Samhna, bhain an Leabharlann triail as Entrepreneurial Studies Source agus léiríodh sna staitisticí
úsáide go raibh spéis shuntasasch san acmhainn seo. Cuireadh córas síniú-isteach singil i bhfeidhm
thar bunachair sonraí na leabharlann ar fad nuair a tugadh isteach fíordheimhniú Shibboleth.

Iasachtaí Idirleabharlanna
Tagraíonn “Iasachtaí” do leabhair, imeachtaí comhdhála, tráchtais, foilseacháin Rialtais agus tuairiscí
teicniúla. Tagraíonn “Fótachóip” d’ailt agus caibidlí as irisí. Lean an tseirbhís Iasachtaí
Idirleabharlainne (IIL) le soláthar earraí saor in aisce do lucht foirne agus do mhic léinn i rith na
bliana acadúla seo, agus chruthaigh seo costas €1,700 (gan táillí postais ná stáiseanóireachta san
áireamh). I mbliana, cuireadh 134 iarratas isteach ar éirigh leo. Is méadú beag é seo ar líon na bliana
roimhe de 110 iarratas. Tromlach (78%) na n-iarratas tuairscithe a cuireadh isteach ná iarratais ar
iasachtaí. Tháinig iarratais ó mhic léinn go 65% de líon iomlán na n-iarratas. Is patrúin den Scoil Ghnó
& Daonnachtaí a chuir isteach an méid iarratas líonta is mó (40%), agus ina ndiaidh patrúin de Scoil
na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach (38%).
Cuireadh deireadh le húsáid Chórais Bhainistíochta Leabharlainne Millenium (MLMS) i mí an
Mheithimh 2017. Tháinig an Koha LMS isteach ina áit. Os rud é nach raibh modúl IIL i Koha, bhí ar an
bhfoireann IIL formhór a gcuid oibre a dhéanamh as líne.
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7.3

Teagmháil – Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí
Ar an 16 Meán Fómhair 2016, d’óstáil an
Leabharlann oíche “Open Mic” chun
ceiliúradh a dhéanamh ar an Oíche Chultúir.
I measc na n-imeachtaí bhí ceol, filíocht,
greann, sorcas agus foirmeacha ealaíne eile
agus bhí an-rath ar an ócáid. Tá ag éirí le
Club Scannán agus Grúpa Léitheoireachta na
Leabharlainne rannpháirtithe ó ITDD agus ón
bpobal áitiúil a mhealladh isteach go rialta.
Tá sé mar aidhm ag an gClub Scannán clár
ilchineálach de scannáin Éireannacha agus
idirnáisiúnta a chur ar fáil, ag baint leasa as
an gcnuasach suntasasch DVD agus á chur

chun cinn.

I mí na Nollag, reáchtáil an Leabharlann Ceardlann Nollag ina raibh ar na rannpháirtithe ceirdearraí
éagsúla a chruthú as ábhair athchúrsáilte; maisiúcháin bheaga do leabhair, cártaí Nollag agus crainn
pháipéir ina measc. Tugadh cuireadh do mhic léinn, do bhaill foirne agus don phobal i gcoitinne a
bheith páirteach agus is an Leabharlann a chuir na hábhair ar fad ar fáil.

7.4

Eagrúchán

Teicneolaíocht: Córas Bainistíochta Leabharlainne Nua
Mar chuid den Tionscadal Refresh HEAnet MIS,, bainistithe ag
EduCampus, bhogamar an Córas Bainistíochta Leabharlainne (LMS)
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ó Innovative Millennium chuig an gcóras Foinse Oscailte, Koha, i mí an Mheithimh 2017. Roimh an
aistriú seo, bogadh ár tseirbhís Discovery ó Proquest Summon go Ebsco Discovery Service (EDS) i mí
Aibreáin. Mhéadaigh an dá athrú seo ualach oibre na foirne sa chéad 6 mhí de 2017.
Chomh maith le Koha agus EDS, cuirfear sraith táirgí gaolmhara i bhfeidhm le linn na bliana acadúla
2017/2018. Ina measc seo beidh an bogearra Rebus Reading List, an bogearra Taisclainne DSpace
Open Access agus an bogearra Bainistíochta Acmhainní Coral Electronic. De bharr na dtionscadal
seo, bhí ar léitheoirí an modh rochtana acu a athrú agus bogadh ó Millennium Web Access
Management, á bhí á riar ag an Leabharlann, go fíordheimhniú Shibboleth agus EZproxy a bhfuil níos
mó tionchair ag Seirbhísí Ríomhaire ITDD orthu. Cuireann an t-athrú go modh fíordheimhnithe nua
ar chumas úsáideoirí rochtain a fháil ar gach seirbhís ar líne ag ITDD le haon Ainm Úsáideora agus le
haon Phasfhocal amháin. Rinne an Leabharlann gach iarracht an t-athrú chuig na córais nua seo a
dhéanamh chomh héasca agus ab fhéidir agus tá sí fós ag obair chun an sprioc seo a bhaint amach.

PCanna agus WiFi
Mar fhreagra ar an éileamh ar ríomhairí a léirigh Suirbhé PC na Mac Léinn dúinn, fuarthas 25 PC nua
le dul in áit roinnt de na sean-innill a bhí ann, agus tugadh aghaidh ar fhadhbanna wifi na
Leabharlainne chomh maith. Cuireadh formhór na n-inneall nua sna seomraí chun staidéar grúpa a
éascú, agus cuireadh an chuid eile sa spás staidéir oscailte ar Urlár 1. Suiteáladh tarchuradóirí wifi
mar thaca ag na cinn a bhí againn cheana féin. Chabhraigh sé seo go mór linn na fadhbanna
nascachta a tharla ó am go ham a réiteach. I rith na bliana, bhaineamar triail píolótach as ceamaraí
gréasáin a úsáid dár gcruinnithe físchomhdhála ar ardáin éagsúla amhail Skype, Vidyo agus
GoToMeeting. Bhí rath ar chur i bhfeidhm na gcóras físchomhdhála. Bainfimid leas as na hardáin seo
amach anseo chun freastal ar chruinnithe go fíorúil, nuair is féidir.

Na Daoine
Mar fhoireann, táimid tiomanta d’fheabhsú leanúnach. Chun é sin a bhaint amach, bímid páirteach i
ndeiseanna ar leith, lena n-áirítear an tionscadal L2L, chun forbairt ghairmiúil a éascú, chun béim a
leagadh ar fhoghlaim, chun cur lenár gcuid scileanna agus machnamh a dhéanamh ar chleachtais an
leabharlannaí. Oiriúnaímid do chúinsí athraitheacha go rialta agus déanaimid athamharc ar ár gcuid
tosaíochtaí, ár gcuid polasaithe agus ar ár gcuid seirbhísí go minic chun freastal ar riachtanais síorathraitheacha ár bhfoghlaimeoirí.

CPD/ Gníomhaíochtaí Oiliúna d’Fhoireann na Leabharlainne:
Ghlac baill foirne na leabharlainne páirt i raon gníomhaíochtaí forbartha lasmuigh agus laistigh den
Leabharlann féin.
I measc na ngníomhaíochtaí seachtracha:
•

Córas Bainistíochta Leabharlainne Koha

•

Comhdháil Inniúlachta Faisnéise LILAC

•

Gníomhaíochtaí Tionscadal L2L

•

Tionscadal Aiseolais Y1 /An Duais Inniúlachta
Faisnéise
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8. Seirbhísí na Mac Léinn
Tá an fhoireann ar fad i Seirbhísí na Mac Léinn tiomanta do raon seirbhísí, tionscnamh agus
imeachtaí sainfheidhmeacha a chur ar fáil chun tacú le mic léinn agus cabhrú leo an t-eispéireas
oideachais is fearr agus is féidir a bheith acu; ón tréimhse iontrála go saol iarchéime. Spreagann baill
foirne cairdiúla, fáilteacha na mic léinn chun cothromaíocht saol a bhaint amach idir staidéar acadúil
agus an raon spórt agus cumann atá le fáil san Institiúid. Cuireann ár bhFoireann Séiplíneachta
seirbhísí tréadchúram agus comhairleacha ar fáil, cuireann ár bhfoirne Comhairleoireachta agus
Sláinte seirbhísí sláinte agus meabhairshláinte ar fáil lena n-áirítear gníomhaíochtaí cothaithe sláinte,
cuireann ár Seirbhís Míchumais agus Rochtana tacaíochtaí ar fáil agus tá sí ann mar urlabhraí do
ghrúpaí atá faoi ghannionadaíocht, agus tacaíonn ár Seirbhís Cúramóirí agus Socrúcháin le mic léinn
a dtodhchaí a phleanáil agus iad féin a ullmhú don fhostaíocht nó do staidéar iarchéime.
Ár Misean ná chun eispéiris aonair na mac léinn a leasú trí sheirbhís inrochtana, éifeachtach agus
ardchaighdeáin a sholáthar a thacaíonn le forbairt iomlánaíoch an duine, rud a chuireann ar chumas
na mac léinn barr a gcumais a bhaint amach.

Buaicphointí
Léiríonn Tuarascálacha Bliantúla na Seirbhísí ar fad an obair atá déanta ag Foireann Sheirbhísí na
Mac Léinn thar tréimhse na bliana acadúla atá díreach thart. Cabhraíonn aiseolas ó mhic léinn linn ár
spriocanna agus ár gcuspóirí don bhliain a aimsiú agus seo a leanas roinnt de bhuacphointí na bliana:
•

Dúirt os cionn 91% de na mic léinn a rinne an suirbhé go molfadh siad do mhic léinn eile na
seirbhísí do dhaoine eile

•

Tháinig Síceolaí Oideachais isteach ar socrúchán, faoi stiúir na Seirbhíse Comhairleoireachta,
rud a chabhraigh go mór le mic léinn atá faoi mhíchumas agus a chuir ar chumas na
hInstitiúide tacaíochtaí níos sainiúla agus níos spriocdhírithe a chur ar fáil do mhic léinn.

•

D’eagraigh an tSeirbhís Chomhairleoireachta stáitsiú ar an gcampas den dráma ‘Cracks’,
léiriúchán áitiúíl iontach, agus d’fhreastail an-chuid daoine air.

•

D’óstáil an tSeirbhís Ghairmthreorach aonach gairmeacha mór agus ghlac os cionn 50
eagraíocht páirt ann.

•

Chuir an tSeirbhís Ghairmthreorach a gcóras CRM i bhfeidhm chun folúntais phoist a
bhainistiú agus a mbunachar sonraí d’fhostóirí a lárú.

•

D’eagraigh an tSeirbhís Mhíchumais, i gcomhar le comhghleacaithe sa tSeirbhís
Ghairmthreorach, ócáid gairmeacha le Employability Louth do mhic léinn a bhí cláraithe leis
an tseirbhís.

•

Chuir an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn tacaíocht airgeadais ar fáil don líon is mó mac léinn go
dtí seo; fuair beagnach 300 mac léinn cúnamh airgeadais.

•

D’fhorbair an Oifig Rochtana, i gcomhar le comhghleacaithe ó Ollscoileanna Mhá Nuad agus
Chathair Bhaile Átha Cliath, tionscnamh Rochtana do Thaistealaithe mar ullmhúchán do
chistiú a lorg ón Údarás um Ardoideachas.

•

Bhí an-rath ar ár bhfoirne spóirt i mbliana agus tá ár bhfoirne CLG agus Cispheile le bheith in
iomaíocht ag na gráid is airde an bhliain seo chugainn. Táimid ar cheann de na cúig coláistí is
mó rannpháirtíochta i gcomórtais Tacaíocht do Mhic Léinn in Éirinn.

Faoin gcuspóir straitéiseach “Foghlaim agus Teagasc” is éard is ciall le Foghlaim agus Teagasc ná an
bhéim a leagadh ar an bhfoghlaimeoir chun go mbeadh siad in ann barra a gcumais a bhaint amach
trí chláir ábhartha, ardchaighdeáin a chur ar fáil dóibh.
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Cuspóirí Seirbhíse

Torthaí na Seirbhíse

Eispéireas na Chéad Bhliana a fheabhsú chun
tacú le Foghaimeoirí teacht isteach san
ardoideachas agus rátaí coinneála a fheabhsú

•

Tá an tSeirbhís Chomhairleoireachta tar éis a
gcóras bainistíochta a chur i bhfeidhm go
hiomlán agus cuireann sin ar a gcumas sonraí a
asbhaint, tionchar na comhairleoireachta ar
rátaí coinneála agus feidhmíocht acadúil a
ríomh, agus meabhairshláinte a gcliaint a
leasú.

Tacú le forbairt phearsanta agus acadúil na
bhfoghlaimeoirí tríd ár seirbhísí tacaíochta

•

Tháinig Síceolaí Oideachais isteach ar
socrúchán, faoi stiúir na Seirbhíse
Comhairleoireachta, a rinne obair le mic léinn
a bhí cláraithe leis an tSeirbhís Míchumais agus
leis an Ionad Teagaisc agus Foghlama.

•

Rinne an tSeirbhís Chomhairleoireachta comhóstáil ar cheardlann deireadh bliana do Scoil
na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach
maidir le straitéisí chun tacú le mic léinn atá
faoi mhíchumas foghlama nó síceolaíoch.

•

Thug an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn cúnamh
airgeadais d’os cionn 300 mac leinn le linn na
bliana.

•

Bhí méadú 8% ar líon na mac léinn cláraithe le
agus tacaithe ag an tSeirbhís Míchuamais i
gcomparáid leis an mbliain roimhe.
D’fhreastail 2,805 mac léinn ar an tSeríbhís
Sláinte.

•

Ba bhliain ghnóthach arís í do mhic léinn – bhí
os cionn 60 club agus cumann spóirt, lena náirítear roinnt clubanna/cumainn agus
imeachtaí nua ann i rith na bliana.

Leagtha faoin dteideal Rochtain agus Rannpháirtíocht: Deiseanna nua a chruthú d’fhoghlaimeoirí
agus páirt a thabhairt dóibh.
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Cuspóirí Seirbhíse
Rannpháirtíocht in ardoideachas an réigiúin a
mhéadú

Tionscnaimh a fhorbairt chun ráta coinneála na
bhfoghlaimeoirí neamh-thraidisiúnta a mhéadú

Torthaí na Seirbhíse
•

Tá an Oifig Rochtana ag obair mar chuid de
bhraisle rochtana le hÚdaráis um
Ardoideachais eile chun tionscnaimh
rochtana a fhorbairt.

•

Forbraíodh an tionscadal ‘Pathways’ i
gcomhar le Compháirtíocht Leader Lú agus
reáchtálfar cláir sa chéad bhliain acadúil
eile i nDún Dealgan, i mBaile Átha Fhirdhia
agus i nDroichead Átha.

•

Chuaigh an tSeirbhís Míchumais i gcomhar
le Employability Louth chun imeacht ócáid
gairmeacha a reáchtáil

•

Bhain 274 mac léinn leas as an tSeirbhís
Míchumais, méadú 8% ar an mbliain roimhe.

•

Reáchtáil an tSeirbhís Míchumais, i
gcomhar le hÚAO eile, na ‘Treoirlínte
DAWN maidir le freastal go réasúnta’ ar
mhic léinn atá faoi mhíchumas ar bhonn
píolótach. Uaidh sin, comhaontaíodh
measúnú riachtanas náisiúnta.

Leagtha faoin gcuspóir straitéiseach Forbairt Réigiúnach Phobail: Pobal Réigiún an Oirthuaiscirt a
fhorbairt, tacú leo agus a bheith rannpháirteach go gníomhach ann.

Cuspóirí Seirbhíse
An caidreamh idir ITDD agus an pobal áitiúil a leasú

An fhreagairt do riachtanais dífhostaíochta an
réigiúin a fheabhsú

Torthaí na Seirbhíse
•

D’eagraigh an tSeirbhís
Chomhairleoireachta stáitsiú saor in
aisce den dráma ‘Cracks’ ar an
gcampas, agus ceadaíodh don phobal
freastal air.

•

Chuaigh an Oifig Rochtana i gcomhar le
Junior Achievement Ireland agus BITE
chun cuairteanna chuig an gcampas ó
scoileanna DEIS a eagrú

•

Reáchtáladh aonach gairmeacha ina
raibh os cionn 50 cuideacht agus
eagraíocht páirteach.

•

Cuireadh gairmthreoir ar fáil do mhic
léinn Springboard.

•

Cuireadh córas CRM CareersConnect i
bhfeidhm chun folúntais phoist a
bhainistiú agus bunachar sonraí na
bhfostóirí a lárú

•

Fógraíodh 350 folúntas poist dár mic
léinn agus dár gcéimithe nua.
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Oiliúint agus Forbairt Foirne
•

D’fhreastail an tSeirbhís Rochtana ar chomhdháil FET2HE (Ollscoil Chathair BÁC) agus ar
sheimineár FET2HE (Ollscoil Mhá Nuad), ar Fhóram Oideachas Mhá Nuad maidir le ‘Conairí
Imirceach Tríd an gCóras Oideachais’ agus ar an Seimineár Rochtana Bliantúil i gColáiste na
hOllscoile BÁC.

•

D’fhreastail an tSeirbhís Ghairmthreorach ar Oiliúint Grúpa Úsáideoirí GTi CareersConnect in
Ollscoil Luimnigh. Rinne lucht na Seirbhíse cur i láthair don ÚAO maidir le Suirbhé Torthaí na
gCéimithe i gcomhthéacs na scéime píoltaí a bhí faoi stiúir an Oifigigh Teagmhála um
Fhostaíocht.

•

Ghlac an tSeirbhís Sláinte páirt in Oiliúint Sláinte Gnéis.

•

Tugadh cuireadh do Chomhairleoir na Mac Léinn bheith mar cheann de Chinn Ghrúpa
Comhairleoirí na Mac Léinn agus chuaigh ár gcomhairleoir i gcomhar le comhghleacaithe in
Albain. D’fhreastail an tSeirbhís ar oiliúint d’oiliúnóirí chun go mbeadh siad in ann an clár
‘Mic Léinn atá i mBaol nó Suaite a Aithint & Freagairt dóibh’ a sholáthar agus d’fhreastail an
tSeirbhís ar cheardlann COSRT maidir le ‘Toradh Tráma ar Chaidrimh & ar Theagmháil’

•

D’fhreastail an tSeirbhís Míchumais ar oiliúint maidir leis na Treoirlínte um Fhreastal go
Réasúnta ar Dhaoine – Olscoill CBÁC, Ceardlann i ndáil le Cistiú do Mhic Léinn atá faoi
Mhíchumas. Ghlac Ciara O’Shea i CPD (forbairt ghairmiúil leanúnach) maidir le
Comhairleoireacht agus Gairmthreoir – Coláiste na Tríonóide, seimineár gréasáin TextHelp
agus cúrsa NCGE ar líne maidir le comhairle a thabhairt do mhic léinn a bheidh ag dul thar
lear
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9. Foghlaim Fad Saoil
Chuaigh líon na mac léinn páirtaimseartha ar an rolla do 2016/2017 síos go 768, 17% níos lú ná an 920
a bhí ann i 2015/2016. Áirithe sa figiúr sin bhí 357 (46%) duine a chláraigh do chúrsaí teistithe, 316
(41%) ar chúrsaí neamh-theistithe agus 95 (12%) ar chúrsaí Springboard. Tá dhá phíomh-fáth go bhfuil
laghdú tagtha ar líon na mac léinn páirtaimseartha. An chéad fáth ná go raibh líon na spásanna i gcláir
Springboard thíos i gcomparáid leis an mbliain roimhe (d’ísligh líon na gcláraitheoirí ar an rolla ó 189 go
95). An dara pointe ná go bhfuilimid tar éis ár mbéim a bhogadh go straitéiseach ó chúrsaí neamhchreidiúnaithe go cúrsaí creidiúnaithe. Cé go laghdóidh sé seo líon na mac léinn páirtaimseartha i
dtosach, méadóidh sé táille páirtaimseartha ITDD agus ioncam RGAM go mór thar na blianta beaga
romhainn. An céatadán méadaithe i gclárú ar chúrsaí creidiúnaithe sa bhliain 2016/2017 i gcomparáid
leis an mbliain roimhe ná 26% [ó 286 go 357].

Cad atá á staidéar ag mic léinn páirtaimseartha?
Tá formhór ár mac léinn páirtaimseartha ag freastal ar chláir Gnó & Daonnachtaí (297 mac léinn).
Seo a leanas miondealú ar líon na gcláraitheoirí ar bhonn roinne:
•

Gnó - 138 cláraitheoir;

•

Daonnachtaí - 159 cláraitheoir;

•

Innealtóireacht - 157 cláraitheoir;

•

Ríomhaireacht & Ealaíona Cruthaitheacha - 139 cláraitheoir;

•

Sláinte & Eolaíocht - 175 cláraitheoir.

An cóimheas rannpháirtíochta fireann/baineann ná 45% fireann agus 55% baineann.

Springboard
Is é an tIonad Foghlama Fad Saoil (IFFS) an t-aonad comhordúcháin do mhagraíocht agus d’iontrálacha
ar chláir Springboard. Is tionscnamh Rialtais/ÚAO é Springboard a bhfuil mar aidhm aige tacaíocht agus
spreagadh a thabhairt do chuardaitheoirí poist filleadh ar ardoideachas chun uasoiliúint a fháil nó
athsciliú a dhéanamh le dul isteach in earnálacha a bhfuil níos mó deiseanna poist iontu. Rinne an IFFS
cur chun cinn agus comhordú ar iontrálacha sna cláir Springboard seo a leanas:

Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí
Teastas i Margaíocht Dhigiteach & Bainistíocht na Meán Digiteach

Scoil na Sláinte & na hEolaíochta
Dioplóma i nGnó an Bhia agus na Talmhaíochta
Dioplóma i mBainistíocht Shlabhra Soláthair an Bhia

Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach
Teastas i Léiríú Beochana Digití 2T/3T
Teastas 3T i gCluichí
Dioplóma i gCumadóireacht do Chluichí
Ard-Dioplóma Eolaíochta sa Ríomhaireacht
Ard-Dioplóma Eolaíochta i Stiúrthóireacht Teicniúil do Ríomhbheochan 3T
Líon iomlán na gcláraitheoirí Springboard = 95
Líon iomlán na spásanna ar fáil = 124
Ráta líonta 77%
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Cúrsaí Faofa – Páirtaimseartha
Cuireadh sraith iomlán de 62 clár páirtaimseartha chun cinn tríd an Ionad Foghlama Fad Saoil i rith
2016/2017 mar seo a leanas:

Gnó
BBS (L6, 7 & 8 - 120-240 creidiúint) *NUA*
Teicneoir Cuntasaíochta (L6 - 120 creidiúint)
Teastas i Margaíocht Dhigiteach agus i mBainistíocht na Meán Digiteach (L7 - 30 creidiúint)
Teastas i Lean Six Sigma (Crios Glas) (L7 - 10 creidiúint)
Teastas i nDlí Fostaíochta (L7 - 10 creidiúint) * NUA *
Teastas i bhFiontraíocht & Nuálaíocht (Leibhéal 9 - 10 creidiúint) * NUA *
Teastas i bPleanái Straitéiseach Gnó (Leibhéal 9 - 15 creidiúint) * NUA *
Margaíocht Dhigiteach, na Meáin Shóisialta agus Optamú Innill Cuardaigh
Teicneoir Párolla Teistithe
Teicneoir CBL Teistithe

Daonnachtaí agus Fáilteachas
BA (Onóracha) i gCúram Sóisialta (L8 - 240 creidiúint)
Mórcheisteanna Cúraim Sóisialta
Teastas i bhFoghlaim agus Teagasc (L9 - 30 creidiúint)
Fraincis do Thosaitheoirí
Fraincis d’Fheabhsaitheoirí
Spáinnis do Thosaitheoirí
Spáinnis d’Fheabhsaitheoirí
Béarla do Chainteoir Teangacha Eile
Fótaghrafaíocht Dhigiteach
Dearadh Intí do Thosaitheoirí
Teastas Active IQ i dTeagasc Corpacmhainne (Spórtlann)
Teastas Active IQ i dTraenáil Phearsanta
Teastas Active IQ in Aclaíocht le Ceol
Dioplóma Active IQ i dTeagasc Pilate ar Mhataí

Innealtóireacht
Dearadh Ríomhchuidithe
Dearadh Ríomhchuidithe 3T ag úsáid Solidworks
Rialaitheoirí Loighice In-Ríomhchláraithe
Táthú do Thosaitheoirí
Diagnóisic Feithicle do Mheicneoirí Carr
Teastas i bhFuinneamh In-Athnuaite (L6 - 25 creidiúint)
Teastas i mBainistíocht Fuinnimh i bhFoirgnimh (L6 - 40 creidiúint) *NUA*
Ard-Teastas i mBainistíocht Réadmhaoine agus Áiseanna (L6 - 120 creidiúint) *NUA*
BSc (Onóracha) i mBainistíocht Tionscadal Tógála (L8 Forlíontach- 60 creidiúint) *NUA*
BSc (Onóracha) in Innealtóireacht Shibhialta (L8 Forlíontach - 60 creidiúint)
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Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha
Ríomhairí do Thosaitheoirí
Cothabháil PCanna agus Ríomhairí Glúine
Photoshop
Dearadh Leathanach Gréasáin (Tús Eolais)
Teastas i Ríomhchlárú (L7 – 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i gCrua-Earraí Ríomhaire (L7 – 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i bhForbairt Gréasán (L7 – 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i bhForbairt Bunachar Sonraí (L7 - 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i Líonrú Ríomhairí (L7 – 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i Riarachán Córais (L7 – 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i mBainistíocht Seirbhíse Ríomhaire (L7 – 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i bhFobairt Bunaithe ar Oibiachtaí (BaO) (L8 – 30 creidiúint) *NUA*
Teastas i Dearadh Uilíoch (L8 – 10 creidiúint) * NUA *
Teastas i Léiriú Beochana Digití 2T & 3T (L7 - 40 creidiúint) *NUA*
Teastas i 3T do Chluichí (L7 – 40 creidiúint) *NUA*
Dioplóma i gCumadóireacht do Chluichí (L8 – 60 creidiúint) NUA

Sláinte & Eolaíocht
BA i Staidéar Feidhmeach Luath-Óige (L7 – 180 creidiúint)
BA (Onóracha) i Staidéar Feidhmeach Luath-Óige (L8 Forlíontach- 60 creidiúint) *NUA*
Teastas i mBunphrionsabail Tuisceana ar agus Freagartha do Dhrochíde sa Teaghlach (L8 - 10 creidiúint) *NUA*
Teastas i gCleachtas Cúram Maolaitheach Comhaimseartha (L8 - 10 creidiúint) *NUA*
Teastas in Idirghabhálacha Síceasóisialta (L8 - 20 creidiúint) *NUA*
MSc i mBiteicneolaíocht Talmhaíochta (L9 – 90 creidiúint)
Dioplóma Iarchéime i mBiteicneolaíocht Talmhaíochta (L9 – 60 creidiúint)
Teastas i mBiteicneolaíocht Ainmhithe (L9 - 15 creidiúint)
Teastas i mBiteicneolaíocht Bia agus Cothaithe (L9 - 15 creidiúint)
Teastas i mBiteicneolaíocht Comhshaoil (L9 - 15 creidiúint)
Teastas in Oibríochtaí Slabhra Soláthair Bia (L7 - 30 creidiúint)
Teastas i nGnó an Bhia agus na Talmhaíochta (L7 - 30 creidiúint)

Údaráis Dearbhaithe
Táimid i dteagmháil le raon údarás dearbhaithe, agus is iad siúd:
•

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

•

Teicneoirí Cuntasaíochta na hÉireann

•

Active IQ (An Ríocht Aontaithe)
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10. Tuairiscí ó na Scoileanna
10.1

Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí

Forbairtí Acadúla
Lean Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí ar aghaidh ag fás agus ag forbairt i 2016/2017 agus tá an
Rannóg Fáilteachais anois mar an gceathrú Roinn laistigh den Scoil. Forbraíodh trí chlár nua sa Roinn
– Baitsiléar Ealaíon i bhFiontraíocht an Bhia; Ard-Teastas Ealaíon i mBainistíocht Oifige Tosaí agus i
Riarachán Gnó agus Teastas i bhForbairt Fheidhmeach Gnó i dTurasóireacht Bhia. D’fhorbair Roinn
na nDaonnachtaí Teastas i dTírdhreacha Cultúrtha: Brú na Bóínne agus Gleann na Bóinne. Forbraíodh
an clár seo ó theagmháil a bhí againn le Molloy College, Nua Eabhrac, do mhic léinn a bhí ag lorg
creidiúintí ó bheith ag staidéar thar lear. Síníodh Meabhrán Tuisceana eile i mbliana idir ITDD agus
ACCA. Baineadh uasmhéid díolúintí CIMA amach sa chúrsa Onóracha: Baitsiléir Ealaíon sa
Chuntasaíocht agus san Airgeadas chomh maith le hath-dhearbhú na céime sin ag Cuntasóirí Cairte
na hÉireann. Dá bharr sin, choimeád ITDD a díolúine CAP 1.
Bhí go leor ionadaithe ó ITDD i láthair ag Siompóisiam Aiseolais Y1 in Ollscoil Mhá Nuad, a bhí ar siúl
ar an 27 Eanáir 2017. Ghlac Ceann na Scoile, An Dr. Patricia Moriarty, páirt i ndíospóireacht phainéil
inar pléadh cothabháil agus forbairt na hoibre chun aiseolas a leasú sa chéad bhliain. Phléigh sí an
dea-thionchar a bhí ag an tionscadal sin ar chleachtais aiseolais ITDD.

Sa phictiúr: An Dr. Patricia Moriarty (sa lár) lena comhghleacaithe An Dr. Gerry Gallagher agus
An Dr. Moira Maguire ag Siompóisiam Aiseolais Y1 in Ollscoil Mhá Nuad.

Taighde
Reáchtáil Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí Lá Taighde bliantúil eile, dar teideal ‘Taighde a
Dhéanamh i dTimpeallacht Brexit’ le haoi-chainteoir Ruth Taillon, ón Ionad Staidéar Trasteorann,
agus d’éirigh go han-mhaith leis an ócáid. Chuir baill foirne ó gach ceann de na ceithre Roinn Scoile
torthaí a gcuid taighde i láthair ag an ócáid. Rinne foirne na Scoileanna taighde ar raon leathan ábhar
lena n-áirítear ionchuimsiú sóisialta, fáilteachas, feidhmíocht spóirt, deachleachtas foghlama agus
teagaisc, cleachtas ealaíne agus cuireadh líon mór páipéar i láthair arís ag comhdhálacha lena n-
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áirítear THRIC 2017 agus EDTECH 2017. Bhí baill Ghrúpa Taighde na nDaonnachtaí gníomhach ag
óstáil comhdhálacha agus ag gnóthú cistithe.
Chuir an-chuid ball den fhoireann teagaisc ón Roinn Staidéar Gnó páipéir i láthair ag an gComhdháil
Bhliantúil Taighde an ‘Institute for Small Business & Entrepreneurship’ (ISBE) agus, i 2017, rinne an
Roinn comh-chathaoirleacht ar an gComhdháil nuair a d’óstáil Ulster University i mBéal Feirste í. Tá
Grúpa Taighde EMeRGe ar cheann de thrí ghrúpa taighde a bunaíodh i Scoil an Ghnó & na
nDaonnachtaí le linn 2016. Bhunaigh EMeRGe an líonra domhanda taighde WEP (Beartais
Fiontraíochta do Mhná), ina bhfuil scoláire taighde ó 29 tír. Leanann an grúpa beartais fiontraíochta
do mhná ar fud an domhain, agus déanann siad comparáid chriticiúil orthu. D’óstáil an Grúpa
Taighde EMeRGe Ceardlann idirnáisiúnta suntasasch HEInnovate i mí an Mheithimh 2017, i gcomhar
leis an EFCE agus leis an gCE. Mheall an cheardlann os cionn 50 toscaire náisiúnta agus idirnáisiúnta
go ITDD.

Scéalta Nuachta
I measc forbairtí suntasacha na bliana acadúla, bunaíodh Fóram Tionscail nua chun an Scoil a
choimeád ar an eolas maidir le forbairt chlár. Áirithe sna baill bhí ionadaithe earnála, seirbhíse agus
déantúsaíochta, idir ilnáisiúntacha agus dhúchasacha. Fuair lucht teagaisc moladh seachtrach chomh
maith nuair a aithníodh iad sa bhliain 2016 mar Shaineolaithe Náisiúnta Teagaisc ag an bhFóram
Náisúnta Teagaisc agus Foghlama. Chomh maith leis sin, roghnaíodh ball foirne mar
Phríomhscrúdaitheoir Scileanna na hÉireann agus mar Shaineolaí Cócaireachta ag an Lá Domhanda
Scileanna Éireann 2017. Bhron Ollscoil Lund na Sualainne Gradam Oideachais Sten K. Johnson um
Fhiontríocht san Eoraip ar Cheann na Roinne Gnó, agus bronnadh gradam Nuálaíochta sa Teagasc
agus Foghlaim ar an léachtóir teanga Jennfier Burke i 2016. Tugadh cuireadh do bhall foirne amháin
a bheith ar phainéal cúigear déag sain-éascaitheoir AE do HEInnovate an ECFE-CE. Cheap Aire duine
dár léachtóirí Oibre Óige le bheith ar choiste náisiúnta chun Ceartas i leith an Aosa Óig a mheas agus
a stiúradh. Bhuaigh léachtóir Daonnachtaí gradam Dóchas do Shaoránach Domhanda na Bliana sa
bhliain 2017.

10.2

Scoil na hInnealtóireachta

Ag teacht go deireadh na bliana acadúla 2016/2017, ath-eagraíodh an Scoil agus ceapadh Ceann nua
don Roinn Innealtóireachta Meicniúla agus Leictreach agus Ceann Ceirdeanna Innealtóireachta agus
Innealtóireachta Sibhialta nua. D’fhan Ceann reatha na Roinne freagrach go hiomlán as an
Timpeallacht Thógtha. Bhí sé i gceist ag an Scoil folúntais a fhógairt do bheirt Cheann Rannóige chun
freastal ar fhás an chláir Phrintíseachta.

Iontrálacha
Tá biseach mall ag teacht ar líon na n-iontrálacha go Cláir Tríú Leibhéal agus braithimid fós tionchar
an chúlaithe eacnamaíochta. Bhí Printíseacht ag téarnamh go láidir le líon na ndaoine ag méadú ó 17
bloc i 2015/2016 go 22 bloc i 2016/2017.
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10.3

Scoil na Sláinte & na hEolaíochta

Forbairt/Creidiúniú Cláir
Forbraíodh raon clár sa Scoil. Forbraíodh rogha dámhachtana breise don chlár BSc Onóracha
Talmhaíochta. Ó 2017 ar aghaidh, beidh dhá rogha Dámhachtana ann mar bhealach isteach sa
Talmhaíocht ag Leibhéal 8 CAO agus an dá rogha sin ná Talmhaíocht nó táirgeadh Agraibhia.
Leasaíodh an clár MSc Talmhaíochta sa Bhiteicneolaíocht chun go mbeadh sé ag rith ar bhonn bliana
féilire le freastal ar riachtanais an mhargaidh sin. Forbraíodh dhá chlár páirtaimseartha sa Roinn
Altranais, Cnáimhseachais & Staidéar Sláinte. Forbraíodh an ‘Teastas i gCeannaireacht, i
mBainistíocht agus i dTionscnaimh Cháillíochta do Sheirbhísí Míchumais Intleachta’ i gcomhar le
Seirbhísí Míchumais Intleachta. Forbraíodh an Teastas in Altanais Géar-Leighis i gcuibhreannas le
Scoileanna Altranais in IT eile agus bhronn an FSS tairiscint sholáthair air.
Chuir Rannóg an Chnáimhseachais, i gcomhar le FSS, agus Grúpa Ospidéal RCSI, Clár
Meabhairshláinte do Chnáimhsigh agus d’Altraí Sláinte Poiblí ar fáil. Tá sé tar éis 13 Aonad
Oideachais Leantaigh (AOL) a fháil ó Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (BACÉ) agus
fuair an clár dearbhú 2 bhliain.
Seo a leanas achoimre de na cláir nua a dearbhaíodh i mbliana:
•

Baitsiléar Eolaíochta (Onóracha) i dTáirgeadh Agraibhia

•

Teastas i gCeannaireacht, i mBainistíocht agus i dTionscnaimh Ardchaighdeáin i Seirbhísí
Míchumas Intleachta

•

Teastas in Altranas Géarshláinte

Tosaíodh obair ar Atbhreithniú Cláir sa Scoil. I gcomhar le Scoil na hInnealtóireachta ITDD, chuir IT
Sligigh agus roinnt cuideachachtaí bia i réigiún na scoile aighneacht isteach chuig an gClár
Printíseachta Ardoideachais.

Forbairt Foirne
Rinne gach ball foirne ceardlanna agus seimineár eagraithe ag CELT in ITDD. Bhí roinnt den fhoireann
ag obair ar MA sa Teagasc agus Foghlaim. Bronnadh ‘Gradam don Laoch Náisiúnta Teagaisc 2016’ ar
bheirt ball foirne ón bhfoireann Altranais Tréidliachta.

Bhronn Ollscoil na Banraíona, Béal Feirste, agus Ollscoil Shefflield a nDochtúireachtaí ar thriúr ball
foirne ón Roinn Altranais, Cnáimhseachais & Staidéar Sláinte. D’éirigh le baill foirne foilseacháin a
chur isteach in irisí piarmheasúnaithe agus a chur i láthair ag comhdhálacha.
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Comhpháirtíochtaí Eorpacha agus Idirnáisiúnta
Rinne an Scoil tuilleadh forbartha ar a cláir Malartaithe Erasmus. Mar shampla, tharla malartuithe
Erasmus le hOllscoil SAMK, ó Phori san Fhionlainn, sa chlár altranais meabhairshláinte.

Mórghníomhartha na Mac Léinn
•

Bronnadh Gradam VCI um Altranas Tréidliachta ar mhac léinn altranais thréidliachta.

•

D’urraigh ABP Food Group dhá ghradam do chéimithe Talmhaíochta/Bia & Agraibhia.
• Ainmníodh Carla Rowe (BSc (Onór.) i
Sláinte agus Aclaíocht) mar Shárimreoir ar
Fhoireann CLG na mBan TG4 2016.
• Fuair an cúrsa BA (Onór.) sa Staidéar
Luath-Óige cistiú ó Chlár Scoláireachta
Taighde Iarchéime 2017 na hInstitúide chun a
gcuid taighde a thosú le NetwellCASALA nó ar
an dtionscadal nua INTERREG VA ‘ADHD
Changing Lives’.

Teagmháil leis an bPobal
•

Réachtaladh SciFest in ITDD i mBealtaine
2017 agus d’fhreastail os cionn 300 dalta
dara leihbéal ar an ócáid.

•

D’fhreastail os cionn 1,300 dalta
bunscoile ar imeachtaí Sheachtain na
hEolaíochta i mí na Samhna 2016.

•

Ghlac baill foirne na Roinne Eolaíochta
Feidhmí sa tionscnamh náisiúnta ‘I’m a
Scientist, get me out of here’ chun
eolaíocht a chur chun cinn.
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•

Ghlac ITDD páirt i gclár ‘Cell Explorers’. Is clár oideachais agus for-rochtana é Cell EXPLORERS
a bhfuil mar aidhm aige fionnachtain a chur chun cinn ar bhonn móilíneach agus
bitheolaíochta. Tá lucht foirne agus mic léinn dheonacha páirteach ann.

•

Tá Coláiste Athnuachana Thuaisceart/Oirthuaisceart BÁC,
lonnaithe in ITDD, dírithe ar shláinte agus folláine, cuireann
sé cúrsaí oideachais ar fáil, agus cuireann sé acmhainní agus
spásanna cruthaitheacha ar fáil d’aon duine sa phobal a
mbeadh spéis acu in athnuachan meabhairshláinte. Is
comh-thionscnamh é agus tá Roinn Altranais ITDD, Líonra
Abhchóideachta na hÉireann, Advancing Recovery Ireland
agus Respond Housing páirteach ann. Thosaigh sé i Roinn
Altranais, Cnáimhseachais agus Staidéar Sláinte ITDD i
mbliana.

•

Mar chuid den obair leanúnach a dhéanaimid le tíortha atá i mbéal forbartha, d’fháiltigh
Scoil na Sláinte & na hEolaíochta roimh thoscaireacht ó Kyambogo, Uganda, i mí Meithimh
2017

•

D’óstáil ITDD Díospóireacht Náisiúnta Bliantúil na Mac Léinn Cnáimhseachais i rith Seachtain
na gCnáimhseach. B’iad Rannóg an Chnáimhseachais, thar ceann Bhord Altranais agus
Cnáimhseachais na hÉireann, a reáchtáil an ócáid: an chéad uair di bheith lasmuigh de BÁC.
Ghlac mac léinn amháin as na 6 Institiúid Ardoideachais agus d’fhreastail líon mór toscairí
air.

Buaicphointe Taighde
I rith 2016/2017, d’éirigh leis an Institiúid trí dheontas cistithe trasteorann a fháil tríd an sreabhadh
cistithe Taighde agus Nuálaíochta SEUPB ag Interreg. Bímid ag comhoibriú, mar chuid de na deontais
seo, lenár gcomhpháirithe tionscail agus acadúla ó Phoblacht na hÉireann, ó Thuaisceart na hÉireann
agus ó Alba. Áirítear seo a leanas i measc na dtionscadal sin:
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•

Tugann BREATH, faoi stiúir ITDD, Comhpháirithe le chéile ó ITDD, QUB agus UWS chun
modhanna nuálacha a fhorbairt le díriú ar chóireálacha nua le haghaidh neamhord
riospráide, le mórathruithe in oiliúint PhD a éascú, agus le hinniúlachtaí taighde, ábhartha dá
dtionscadail, a mhéadú. Tá Éire (Tuaisceart agus Deisceart), chomh maith le hAlbain, ar thús
an liosta ó thaobh rátaí galar ainsealach riospráide de. San AE, tá Éire ag uimhir a dó ar liosta
na rátaí báis de bharr galar riospráide (gan ailse scamhóíge san áireamh), agus cuireann galar
scamhóige toirmeascach ainsealach (GSTA) go mór leis na huimhreacha seo. Meastar go
mbeidh GSTA ar an tríú cúis báis is mó in Éirinn faoi theacht 2020 (tuairisc INHALE). Meastar
go raibh an t-ualach eacnamaíoch ó thionchar GSTA chomh mór le €141.4 billiún san AE i
2011. Díreoidh BREATH ar thaighde bainteach le galair sa feadán anála agus teacht ar na
cúiseanna a bhaineann leo, agus modhanna cóireála agus coisc a lorg dóibh; caithfimid
taighde agus oiliúint eolaíoch a dhíriú ar an réimse seo ach go háirithe. Déanfaidh BREATH
cinnte de go bhfuil oiliúint den chéad scoth á fháil ag a gcuid taighdeoirí trí thionscadail atá
soiléir, indéanta, dúshlánach, iomchuí dá thionscal, agus, thar aon ní eile, nuálach. Cuirfidh
an tionscadal seo oiliúint ar 21 taighdeoir óg agus cuirfidh sé go mór le hacmhainn taighde
agus nuálaíochta na n-eolaíochtaí Sláinte agus Beatha sa Réigiún.

•

Bronnadh cisitú ar fhoireann ón Ionad NetwellCASALA as a dTionscadal “Changing Lives
Initiative’. Is Clár do theaghlaigh é seo ina gclúdaítear clár méadaithe eolais agus feasachta,
clár scagthástála do neamhoird hipir-chinéiteacha, agus seirbhís cóireála sa chlár ‘Incredible
Years Parenting’ – prótacal NHEA. Obair chomhpháirtíochta í le cúig ghrúpa as Éirinn, as
Tuaisceart na hÉireann agus as Albain.

•

Bronnadh cistiú ar bhaill foirne NetwellCASALA mar chomhpháirtithe i gConair Thoir Ionad
ECME atá ina chlár taighde idir-dhisciplíneach le saineolas ar mhonatóireacht chairdiach.
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•

Bronnadh Gradam an Uachtarán do Bharr Feabhais sa Taigde 2017 ar thaighdeoir
luathchéime STEM i Roinn na nEolaíochtaí Feidhmeacha.

•

Thosaigh an tIonad Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil ar thrí thionscadail nua:

•

•

MANTEL ‘Management of Climatic Extreme Events in Lakes & Reservoirs for the
Protection of Ecosystem Services- Bainistiú Tarluithe Adhaimsire i Lochanna & i
dTaiscumair chun Seirbhísí Éiceachórais a Chosaint’ – tionscadal €3 milliún a
chuirfidh oiliúint ar 12 mac léinn PhD i 7 dtír. Tá sé seo ar an gcéad ITN AE Marie
Sklodowska Curie faoi stiúir Institúid Teicneolaíochta Éireannach, agus ar an dara
Comh-Dhochtúireacht Eorpach faoi stiúir Institiúide Acadúla Éireannaí.

•

BEYOND 2020 - €2 mhilliún, sé chomhpháirtí (Éireannach agus ón RA), agus cistithe
ag Foras na Mara. Is an Clár Uisce Tuaithe a chistigh ‘Our Community Our Water’.

Sheol an tAire Helen McEntee comhpháirtíocht nua idir ITDD agus ALONE i mí Bealtaine
2017.

Tionscadail um Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama
Is Scoil na Sláinte & na hEolaíochta a stiúir an Tionscadal TEAM (‘Technology Enhanced Assessment
in Science and Health Practical Settings’ – ‘Measúnú Le Cuidiú Teicneolaíochta i Suíomhanna
Praiticiúla Eolaíochta agus Sláinte’), atá cistithe faoin bhFóram Náisiúnta Foghlama agus Teagaisc
agus tá Institiúid Teicneolaíochta Bhéal Átha Luain, IT Sligigh agus IT Ceatharlaigh. Rinne lucht foirne
na scoile measúnachtaí ar bhonn píolótach ar theicneolaíochtaí nua ina gcláir teagaisc. Cuireadh
torthaí an tionscadail i láthair ag roinnt comhdhálacha lena n-áirítear EdTECH 2017, ESERA 2017 agus
AHE 2017.
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10.4

Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach

Líon na Mac Léinn in aghaidh na Roinne
Aonad

Líon

Roinn na hEolaíochta Ríomhaireachta & na Matamaitice

266

Roinn na Ríomhaireachta Físiúla & Daonlárnaí

388

Roinn na nEalaíon Cruthaitheach, na Meán & an Cheoil

495

Iomlán

1,069

Leanadh le leathnú raon na gclár agus tosaíodh i mbliana ar Ard-Dioplóma Eolaíochta sa
Ríomhbheochan 3T agus ar Theastas i Ríomhchlárú.

Buaicphointí na Bliana
Bronnadh a gcéimeanna ar an 291 céimí ó Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach i mí
na Samhna 2016 agus bronnadh Gradam an Uachtaráin um Bharr Feabhais Acadúil ar sheisear déag
mac léinn ón Scoil.
I mbliana, bronnadh a gcéimeanna ar an gcéad shraith de chéimithe ón MA i Staidéar an Cheoil
Thraidisiúnta. Chomh maith leis sin, bronnadh a gcéimeanna ar 6 mac léinn a bhí i mbun
Máistreachta taighde, rud a thugann líon iomlán na gcéimithe a bhain cáilíochtaí taighde iarchéime
amach sa Scoil, go dtí seo, go 45.
Tharla Lá Taighde Scoile agus reáchtáladh comórtas ‘Tráchtas-i-dTrí’ do mhic léinn iarchéime na
Scoile.
Lean an Scoil lena cuid rannpháirtíochta seachtraí (idir náisiúnta agus idirnáisiúnta) agus lena
gníomhaíochtaí for-rochtana pobail:
•

Cuireadh obair mhic léinn áirithe ar taispeáint go poiblí. Tharla Fís, taispeántas bliantúil
d’obair mhic léinn na Meán Cruthaitheach, i mbliana don chúigiú huair déag. Reáchtáladh an
ceathrú seóthaispeántas bliantúil d’obair mhic léinn Léiriúchán Ceoil chomh maith leis an
dara seóthaispeántas ag mic léinn Léirithe Scannán agus Teilifíse. Chuir mic léinn
Ríomhaireachta a gcuid oibre ar taispeáint chomh maith ag seóthaispeántas poiblí agus
d’fhreastail ionadaithe ó earnáil na tionsclaíochta air.

•

Chuir mic léinn agus lucht foirne an cheoil go mór arís le saol cultúrtha na hInstitiúide agus
an phobail trí na taispeántais rialta a dhéanann na grúpaí ensemble; le ceolchoirm bliantúil
Earraigh ina mbíonn Cór ITDD, Cór Aireagail ITDD, Ensemble Giotár agus Ensemble
Clasaiceach ITDD i Seipéal San Nioclás, Dún Dealgan. D’eagraigh Ensemble Ceoil Traidisiúnta
ITDD ceolchoirm darbh ainm ‘Adventures in Scotland’ chomh maith le ceolchoirm speisialta
mar chomóradh ar cheol Brian O’Kane. Thairis sin, chuir Grúpa Drámaíochta agus Ceoil ITDD
taispeántas ar siúl darbh ainm ‘A Night Off Broadway - Songs from the Shows’.

•

Lean an Roinn Ríomhaireachta ar aghaidh le hóstáil an chlub chódála, CoderDojo, dóibh siúd
idir 8-17 mbliana d’aois, chun spéis sa ríomhaireacht a spreagadh ag aois óg. Bhí roinnt mac
léinn ag obair i ndlúthchomhar le Drogheda Grammar School ar chlár for-rochtana, ag
múineadh raon scileanna ríomhchláraithe do dhaltaí dara leibhéal. Reáchtáladh Campaí
Ríomhaire Samhraidh chomh maith; bhí an-rath orthu agus d’fhreastail os cionn 100 duine
orthu.
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•

Bhí borradh ar Chaibidil Mac Léinn Dhún Dealgan den Chumann Innealra Ríomhaireachta
(CIR), an eagraíocht is mó ar domhan do Ghairmithe Ríomhaireachta, agus tá an chaibidil
anois ar cheann de na cumainn mac léinn is mó san Institiúid. Reáchtálann caibidil CIR
comórtais ríomhchláraithe go rialta. D’éirigh le foireann mac léinn ón Roinn Ríomhaireachta
Físiúla agus Daonlárnaí an bua a fháil i gcomórtas Robocode Éireann.

•

Tharla Seachtain Matamaitice iontach eile chomh maith agus cuireadh raon leathan
imeachtaí ar fáil a chuir Mata chun cinn. Is an fhoireann Matamaitice ón scoil a d’eagraigh an
tionscadal agus ghlac daltaí ó scoileanna áitiúla sa réigiún ó Thuaisceart na hÉireann páirt
ann.

•

Tharla roinnt comhshaothar Eorpach i rith na bliana ina raibh mic léinn agus lucht foirne na
Scoile páirteach. Ceann amháin acu ná an dian-thionscadal coicíse ar Fhorbairt Chluichí Póca
in Ollscoil Łódź sa Pholainn ina raibh mic léinn as 6 tír Eorpach eile i láthair. Ba thionscadal ildhisciplíneach é a thug le chéile mic léinn ó dhisciplíní éagsúla amhail réimsí na gcluichí, na
heolaíochta ríomhaireachta, an ghnó, na hoiliúna múinteoirí, na turasóireachta, na nilmheán agus na meán digiteach. Ghlac mic léinn Forbartha Cluichí páirt i ndian-thionscadal
Eorpach 12 lá (darbh ainm “Serious Gaming for a Better Europe”) i bPorto (sa Phortaingéil).
Chuaigh roinnt mac léinn Ríomhaireachta sall go IUT de Lens, sa bhFrainc, chun páirt a
ghlacadh i ndian-thionscadal forbartha feidhmchlár gréasáin.

•

Roghnaíodh roinnt mac léinn Ceoil chun taispeántas a thabhairt ag Féile Ealaíne Ollscoil
Angers, sa bhFrainc, agus thug roinnt eile acu taispeántas agus ghlac siad páirt i gceardlanna
as Féile Geimhridh Idirnáisiúnta Rauland san Iorua. Ghlac mic léinn ó Roinn na nEalaíon
Cruthaitheach, na Meán agus an Cheoil páirt i gComh-Chlár Straitéiseach Erasmus maidir le
hoideachas STEAM i gColáiste na hOllscoile Artesis Plantijn, sa Bheilg, agus chuaigh roinnt
mac léinn Léirúchán Scannán agus Teilifíse sall go Féile Scannán Berlin.

•

Tharla roinnt máistir-ranganna agus seimineár i rith na bliana, agus tháinig gairmithe móra
tionscail le freastal orthu. Cuireadh ar siúl sa Scoil iad agus thug sé seo an deis dúinn ár naisc
agus ár gcomhpháirtocht le lucht an tionscail a leathnú.
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11. Tuairisc CELT
Cuireaann an tIonad Barr Feabhais sa bhFoghlaim agus sa Teagasc (CELT) raon seirbhísí ar fáil do
bhail foirne agus do mhic léinn, lena n-áirítear an MA sa bhFoghlaim agus sa Teagasc, CPD neamhchreidiúnaithe sa bhFoghlaim agus sa Teagasc, agus reáchtálann siad Ionad Foghlama agus Forbartha
na Mac Léinn (SLDC).

Máistir Ealaíon sa bhFoghlaim agus sa Teagasc
Bhí rath arís i mbliana ar an MA sa bhFoghlaim agus sa Teagasc agus tháinig an líon is mó mac léinn
go dtí seo amach i mí Deireadh Fómhair 2017 chun go mbronnfaí a gcéimeanna orthu. Bronnadh 21
MA (8 ar bhaill foirne ITDD), 1 Dioplóma Iarchéime agus 6 Teastas Foghlama agus Teagaisc – 29
dámhachtain san iomlán. Chuaigh deichniúr comhghleacaí ar aghaidh go modúl 4. Os rud é go raibh
éileamh mór ann ina mbliain dheireanach (2 rang) agus toisc líon na n-iarratas a bheith chomh mór
sin, beartaíodh duine a earcú i Meán Fómhair 2017 in áit Eanáir 2017. Bronnadh an gradam ar bheirt
iarchéime MALT ag Gradaim an Fhóraim Náisiúnta do Laochra Múinteoireachta .

Laochra Múinteoireachta 2016: Karen Dunne agus Fionnuala Power.

Tionscadail Leasúcháin a Cistíodh
Le linn 2016/2017, bhí CELT mar chomhpháirtí I dtrí thionscadal cistithe faoi na Cistí Leasaithe
Teagaisc agus Foghlama 2014 agus 2016, curtha ar a39ghaidh ag an bhFóram Náisiúnta um Leasú
Foghlama agus Teagaisc. Aiseolas Y1 agus ATLAS samplaí de na tionscadail chéanna. Bronnadh
deontas leathnaithe gan chostas ar Thionscadal Y1 go dtí mí Márta 2017. Cistíodh an tionscadal
ATLAS faoin gCiste Leasúcháin 2017 agus mairfidh sé go mí Meithimh 2018. Tá sé mar aidhm aige
cáilíochtaí ó chúrsaí creidiúnaithe forbartha gairmiúla sa bhfoghlaim agus sa teagasc, amhail MALT, a
ailíniú leis an gCreat Fobartha Gairmiúla (CFG) náisiúnta. Bíonn comhoibriú le páirithe MEND i gceist
sa dá thionscadal. Tá tacaíocht á tabhairt fós ag CELT do tionscadal TEAM, faoi stiúir na Scoile Sláinte
agus Eolaíochta, agus tá ionadaí ó CELT ar an bhFoireann Stiúrtha TEAM. Chuir na tionscadail ar ár
gcumas caidrimh chomhoibrithe láidre a chruthú lenár gcomhpháirtithe i réimse na foghlama agus
an teagaisc. Beidh torthaí na dtionscadal seo thar a bheith luachmhar dúinn agus beimid in ann
caighdeán an teagaisc a chaomhnú agus a fheabhsú, lena thionchar á bhraith go náisiúnta chomh
maith.
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Ciste Leasúcháin 2014
Tacaíocht san Idirthréimhse: Aiseolas a Leasú sa Chéad Bhliain le Teicneolaíochtaí
Digiteacha
Faoi cheannas: Ollscoil Mhá Nuad; Comhpháirtithe: ITDD (CELT), IT Bhéal Átha Luain, Ollscoil
Chathair BÁC. Féach http://y1feedback.ie/

Ciste Leasúcháin 2016
Foghlaim agus Teagasc a Ailíniú ar fud na hEarnála Teicneolaíochta (ATLAS)
Faoi cheannas: IT Bhéal Átha Luain; Comhpháirtithe: ITDD, IT Ceatharlaigh, IT Leitir Cheanainn agus
IT Phort Láirge.

Cúrsaí CPD Neamh-Chreidiúnaithe sa bhliain Acadúil 2016-2017
Leagadh béim ar chur chuige a ghlacfadh le measúnú agus aiseolas ó gach clár. D’eascair an cur
chuige seo as an Tionscadal Aiseolais Y1 agus as obair an Fhóraim Náisiúnta. Tá sé stiúrtha chomh
maith le béim idirnáisiúnta ar ghrúpobair mheasúnaithe. Mar fhreagra ar aiseolas ó mhic léinn agus
lucht foirne, rinne fochoiste Foghlama agus Teagaisc na Comhairle Acadúla athbhreithniú ar
ghrúpobair mheasúnaithe agus d’fhorbair siad creat agus treoirlínte dá réir
https://www.dkit.ie/system/files/groupwork_framework_guidelines_2016.pdf . D’fhaomh an
Chomhairle Acadúil sin i mí na Nollag 2016. Chun tacú lena chur i bhfeidhm, chuir CELT sraith
ceardlann forbartha foirne ar fáil agus d’fhorbair an SLDC dhá cheardlann chun tacú le mic léinn.
Léirítear an creat mar chás-staidéar ar bheith ag tús cadhnaíochta ó thaobh measúnaithe de in
acmhainn an Fhóraim Náisiúnta maidir le cur chuige na gclár i leith measúnaithe
http://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2017/06/Final-Programme-AssessmentResource-with-doi-and-author-290617-1.pdf.

Ionad Foghlama agus Forbartha na Mac Léinn (SDLC)
Cuireadh an t-athbhreithniú ar thionchar SDLC i gcrích agus tá sé ar fáil anseo:
https://www.dkit.ie/system/files/sldc_impact_review_final_-_jan_2017.pdf. Léirítear san
athbhreithniú go mbíonn tionchar dearfach ag an tseirbhís ar scileanna acadúla agus féinmhuiníne
na mac léinn. Rinne an t-athbhreitniú roinnt moltaí:
•

Feasacht i measc na mac léinn agus i measc na foirne maidir leis na seirbhísí atá ar fáil a
mhéadú (méid shuntasach oibre le dul),

•

Seirbhís a chur ar fáil thar na 3 príomh-fhoirgneamh,

•

Monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar ranganna grúpa teagaisc agus ar ranganna
lána,

•

Deiseanna a aithint dul i dteagmháil le hAmbasadóirí na Mac Léinn,

•

Obair a dhéanamh leis an bhfochoiste Foghlama agus Teagaisc chun tacú le mic léinn i
ngrúpobair,

•

A thuilleadh bealaí a aimsiú chun aiseolas a fháil ó mhic léinn agus ó pháirithe leasmhara
eile.

Leanadh ar aghaidh leis an méadú feasachta i mbliana. Chomh maith leis sin, cuireadh ranganna
teagaisc sceidealaithe ar fáil i ngach ceann de na 3 príomh-fhoirgneamh, cé go bhfuil an t-éileamh is
mó ann sa phríomh-fhoirgneamh agus i bhFoirgneamh an Altranais. Forbraíodh bileog mheasúnaithe
chun grúpaí agus ranganna teagaisc a mheas. Fiosraítear sa bhileog an bhfuil sé i gceist ag na mic
léinn a bhfuil foghlamtha acu a chur i bhfeidhm nó chun úsáide. Leag an SLDC béim ar obair a
dhéanamh le léachtóirí agus le ranganna iomlána agus bhí rath ar an gcur chuige sin. Mar fhreagra ar
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éileamh ó mhic léinn agus ó bhaill foirne, táimid tar éis súil a chaitheamh ar sholáthar ár seimineár
sceidealaithe grúpa agus tá seimineár nua forbartha againn ar athbhreithniú litríochta. Tá an-rath ar
an seimineár nua seo. Forbraíodh ranganna teagaisc an bhliain acadúil seo caite maidir le grúpobair
chun tacú le cur i bhfeidhm Grúpobair Mheasúnaithe: Creat agus treoirlínte. D’éirigh go maith leo
seo nuair a cuireadh ar fáil do ghrúpaí iomlána ranga iad, ar iarratas ón léachtóir. Ní raibh siad
éifeachtach in aon chor nuair a cuireadh ar fáil iad ar bhonn aonair.
Chuir SLDC clár cuimsitheach tacaíochta acadúla ar fáil do mhic léinn, mar is gnách dóibh. Áirithe sa
mhéid sin bhí ceardlanna, raganna beaga teagaisc agus ranganna teagaisc duine le duine i réimsí ar
leith: scríbhneoireacht acadúil, bunchúrsa teicneolaíochta faisnéise, Béarla do Chúinsí Acadúla,
teicnící scrúdaithe, scileanna cur i láthair, agus scileanna staidéir. Úsáideadh an tseirbhís 1386 uair ar
leith (ach d’fhéadfadh gur úsáid mac léinn an tseirbhís go rialta). Ba mhéadú é sin ar an 1067 sa
bhliain 2015/16. Tharla an méadú seo mar gur éirigh linn líon níos mó mac léinn a thabhairt isteach
trí chomhoibriú le léachtóirí ranganna scríbhneoireachta acadúla/teicneolaíochta faisnéise/scileanna
staidéir a chur ar fáil do ghrúpa iomlán ranga.

Líon na mac léinn a d’úsáid seirbhísí SLDC 2015/2016 agus 2016/2017
Cuairt ó mhac léinn

2015/2016

2016/2017

1067

1364

Bhí rath ar ionduchtú i 2016 agus reáchtáladh lá ionduchtaithe do mhic léinn uasiontrála don chéad
uair. Seoladh suirbhéanna chuig gach mac léinn sa chéad bhliain agus chuig ambasadóirí na mac
léinn chun aiseolas a bhailiú. Cé go raibh an t-aiseolas dearfach, bhí an ráta freagartha don dá
suirbhé lag: níos lú ná 5% agus 26% faoi seach.
Mar a tharla sa bhliain 2015/2016, tháinig éilimh isteach ar leathnú soláthair chun freastal ar
riachtanais na mac léinn páirtaimseartha agus oíche. Tá acmhainn teoranta ag SLDC, áfach, déileáil
leis an éileamh seo agus is easpa foirne is cúis. Déanann sé seo níos dúshlánaí é tabhairt faoi
phleanáil fadtéarmach agus baineann sé an bonn ó inbhunaitheacht na seirbhíse.

Léann agus Imeachtaí Scolártha
Bhí príomh-ról ag CELT arís i dtacú le forbairt imeachtaí scolártha sa bhfoghlaim agus teagasc ar fud
na hinstitiúide agus d’óstáil siad ceardlann maidir le hobair foghlama agus teagaisc a fhoilsiú
(28/04/2017). Bhí CELT páirteach go gníomhach i léann foghlama agus teagaisc (féach Aguisín 2 chun
liosta foilseachán agus cur i láthair a fheiceáil). D’fhoilsigh CELT leabhar http://eprints.dkit.ie/525/
bunaithe ar thaithí a gcomhghleacaithe inmheánacha agus seachtracha sa mhodúl Foghlaim le
Cuidiú Teicneolaíochta ó MALT atá cistithe faoin tionscadal What Works and Why 2015/2016.

Imeachtaí CPD Neamh-Chreidiúnaithe
Máistir-Ranganna
08/02/2017

Eiticí Grúpoibre. Maria Noonan, Ollscoil Luimnigh.

27/01/2016

Foghlaim mar bhuíon ina mhodh teagaisc éifeachtach agus spreagúil.
An Dr. Peter Balan, University of South Australia.

28/04/2017

Ó fhoghlaim & teagasc: tionscadal go foilsiúchán. Saranne Magennis, Eagarthóir,
AISHE-J

12/06/2017

Cláir a chur san áireamh i gcur chuige an mheasúnaithe. An Dr. Geraldine O’Neill, An
Fóram Náisiúnta.
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Eile
02/11/2016
09/11/2016
23/11/2016
30/11/2016
18/01/2017
24/03/2017

Maoirseacht a dhéanamh ar Thráchtais Fochéime.
Aiseolas a thabhairt do mhic léinn maidir lena gcuid scríbhneoireachta.
Ceisteanna scrúdaithe agus scéimeanna marcála a scríobh.
Torthaí foghlama a scríobh.
Grúpobair a éascú.
Grúpobair.

Reáchtáil an tAonad Ríomhfhoghlama clár cuimsitheach oiliúna maidir le Foghlaim Le
Cuidiú Teicneolaíochta:
22/11/2016
01/12/2016
07/12/2016
13/12/2016
15/03/2017
16/03/2017
05/04/2017
24/04/2017

Measúnú agus aiseolas ag baint úsáide as uirlisí Moodle.
Cur i láthair, doiciméid agus meáin eile a leabú i Moodle.
An leabhar gráid a úsáid i Moodle.
Barra ‘freastail’ agus ‘ar bun’ i Moodle
Ceardlann Lecture Capture (tairgthe faoi dhó, 11-12 agus 2-3)
Ceardlann Lecture Capture.
Measúnú agus aiseolas ag baint úsáide as ceisteanna Moodle.
Ard-ghrádú i Moodle.

.

Foilseacháin de chuid Fhoireann CELT agus MALT 2016/2017
•

•

•
•
•
•

•

•

Bree, R.T. (2017). Measuring the impact of APD on the student learning experience in
undergraduate science. Sa bhfoilseachán ag M. Maguire, N. Harding, G. Noonan agus T.
O’Connor (Eds). Teachers as Learners: Exploring the impact of accredited professional
development on learning and assessment in Irish higher education. Má Nuad: AISHE. Ar fáil
ag http://www.aishe.org/wp-content/uploads/2017/06/Teachers-as-Learners.pdf
Brereton, B. (2017). Mentoring and the impact of accredited professional development: A
personal reflection. Sa bhfoilseachán ag M. Maguire, N. Harding, G. Noonan agus T.
O’Connor (Eds). Teachers as Learners: Exploring the impact of accredited professional
development on learning and assessment in Irish higher education. Má Nuad: AISHE. Ar fáil
ag http://www.aishe.org/wp-content/uploads/2017/06/Teachers-as-Learners.pdf
Brereton B. agus Dunne K. (2016). An analysis of the impact of formative peer assessment
and screencast tutor feedback on veterinary nursing students’ learning. The All-Ireland
Journal of Teaching & Learning in Higher Education (AISHE-J). 8(3).
CELT (2016). Tel Tales: Stories of Enhancing Learning through Technology. Dún Dealgan:
ITDD. Ar fáil ag http://eprints.dkit.ie/525/
Cooney, C., Short, A., (2017) Zoom in to PASS - Mapping Assessment in a Business
Programme. In Programme Approaches to Assessment and Feedback in Irish Higher
Education. An Fóram Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama.
Fochoiste Foghlama agus Teagaisc ITDD den Chomhairle Acadúil (2017). Cás-Staidéar D: A
Framework for AssessedGroup Work: Development and Initial Implementation of an
Institution-wide Approach. In Enhancing Programme Approaches to Assessment and
Feedback in Irish Higher Education. An Fóram Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus
Foghlama.
Gallagher, G. (2017). Aligning for learning: Including feedback in the Constructive
Alignment model. All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 9(1). Ar
fáil ag: http://ojs.aishe.org/index.php/aishe-j/article/view/301
Harding N., O’Regan L., Maguire M., Brown M., Ryan S., McDermott G., Farrell O., Munro M.,
Gallagher G., Cranny D., McKevitt C., Healy E., Bree RT, Faller D., Mulvihill A., Bird J., Akande
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A., Doyle D., Dowling D., Brazil D., Noonan G. (2017). Developing Digital Pedagogy: The
Impact of National Strategy and Enhancement Themes in an Irish Institute of Higher
Education. Sa bhfoilseachán ag Teh G. & Choy S. (Eds) Empowering 21st Century Learners
Through Holistic and Enterprising Learning. Leathanaigh 219-230.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-4241-6_22
•

Kearney. D. (2017). Capturing the moment and replaying the tape: Developing technology
enhanced strategies for student learning and engagement in music performance at 3 rd level.
In M. Maguire, N. Harding, G. Noonan and T. O’Connor (Eds). Teachers as Learners: Exploring
the impact of accredited professional development on learning and assessment in Irish
higher education. Má Nuad: AISHE. Ar fáil ag http://www.aishe.org/wpcontent/uploads/2017/06/Teachers-as-Learners.pdf

•

M. Maguire, N. Harding, G. Noonan and T. O’Connor (Eds). Teachers as Learners: Exploring
the impact of accredited professional development on learning and assessment in Irish
higher education. Má Nuad: AISHE. Ar fáil ag http://www.aishe.org/wpcontent/uploads/2017/06/Teachers-as-Learners.pdf

•

O’Regan, L., Harding, N., Brown, M., Maguire, M., Munro, M., McDermott, G., Ryan, S.,
Farrell, O., Cranny, D., Gallagher, G. & McKevitt, C. (2016). Y1 Feedback- The story so far:
progress and reflections from an Irish multi-institutional learning enhancement project. All
Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 8(3), 2991-29914.

•

Short, A. (2017) Confessing, Professing and Assessing Exploring the Reflective Portfolio in
Teacher Professional Learning. Limistéar Eorpach an Ardoideachais. Imleabhar 4.

•

Y1Feedback (2016). Feedback in First Year: A Landscape Snapshot Across Four Irish Higher
Education Institutions. Ar fáil ag http://y1feedback.ie/wpcontent/uploads/2016/04/ALandscapeSnapshot2016.pdf

•

Y1Feedback (2016). Technology-Enabled Feedback in the First Year: A Synthesis of the
Literature. Ar fáil ag: http://y1feedback.ie/wpContent/uploads/2016/04/SynthesisoftheLiterature2016.pdf

Cur i Láthair ag Comhdhálacha 2016-2017
•

Bree RT, Healy E, Maguire M, Faller D, Harding N, Mulvihill A, Brazil D, Dowling D, Kavanagh
Y, Noonan G Akande, A., Doyle, D. & Bird, J. (2017). Introducing technology enhanced
assessment methods (TEAM) to health and science practical settings; bringing digital skills
to laboratory and clinical skill sessions. Curtha i láthair don Chumann Taighde Eorpach um
Oideachas Eolaíochta (ESERA).

•

Bree, R., Healy, E., Maguire, M, Faller, D., Harding, N., Mulvihill, A., Brazil, D., Dowling, D.,
Kavanagh, Y., Noonan, G., Akande, A., Doyle, D. & Bird, J. (2017). A Science and Health
discipline specific network in action: An update on the Technology Enhanced Assessment
Methods (TEAM) project. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, Sligeach,
Meitheamh 1-2.

•

Bree, R., Healy, E., Maguire, M, Faller, D., Harding, N., Mulvihill, A., Brazil, D., Dowling, D.,
Kavanagh, Y., Noonan, G., Akande, A., Doyle, D. & Bird, J. (2017). Student experiences and
perceptions of digital technology in science practical assessments, Curtha i láthair ag
Comhdháil Bhliantúil EdTech, Sligeach, Meitheamh 1-2.

•

Brereton, B. (2016). Mentoring as a means of empowerment in higher education. Páipéar
curtha i láthair do Research Network RN 10 Sociology of Education, European Sociological
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Association (ESA) – Comhdháil Idirnáisiúnta Meántéarma: ‘Education as a means of
Empowerment: Theories and Practices’, Milano, an Iodáil, Méan Fómhair.
•

Brereton, B. & Dunne, K. (2017). The Meitheal and Me: Mapping the National Forum
Professional Development Framework. Curtha i láthair ag EdTEch2017, Sligeach,
Meitheamh 1-2.

•

Brereton, B. & McCormack, M. (2016). The ‘meitheal’ and the ‘scáthach’: the positive
effects of team-work and mentoring in education. Páipéar curtha i láthair do ‘Research
Network RN 10 Sociology of Education, European Sociological Association (ESA)’ - Comhdháil
Idirnáisiúnta Meántéarma: ‘Education as a means of Empowerment: Theories and Practices’,
Milano, an Iodáil, Méan Fómhair.

•

Dunne K. and Moffett J. (2017). Initial evaluation of a coaching intervention designed to
reduce student anxiety during veterinary nursing practical examinations. Póstaer curtha i
láthair ag Comhdháil VetEd 2017, University of Liverpool.

•

Cleary, A., Delahunt, B., Maguire, M., O’Connor, L. & Ward, J. (2017). Prizing improvement:
An Information Literacy Prize for engagement with feedback. Póstaer curtha i láthair ag an
gcomhdháil ‘Assessment in Higher Education’, Manchain, Meitheamh 28-29. Duais faighte as
an bpóstaer is fearr.

•

Cooney, C., Short, A. and Gallagher, G. (2017). Zoom to PASS – Mapping Assessment on a
Business Programme. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil
EdTech, Sligeach, Meitheamh 1-2.

•

Gallagher, G. agus Short, A. (2017). Tech-tonic shifts and subtle swings – embedding
technology in practice. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil
EdTech, Sligeach, Meitheamh 1-2.

•

O’Regan, L. Harding, N., Brown M., Maguire, M., Munro, M., Ryan, S., Farrell, O. &
Gallagher,G. (2017). Y1Feedback: An Irish Multi-Institutional Project Exploring Dialogic
Feedback Approaches for First Year. Curtha i láthair ag an gComhdháil um Mheasúnú in
Ardoideachas, Manchain, Meitheamh 28-29.

•

O’Regan, L. Harding, N., Brown M., Maguire, M., Munro, M., Ryan, S., Farrell, O. &
Gallagher,G. (2017). Technology-Enabled Feedback Approaches for First Year:
Opportunities, Challenges and Strategies. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúíl EdTech,
Sligeach, Meitheamh 1-2

•

Short, A. agus Gallagher, G. (2017). More than words can say: exploring the potential of
feedback to foster the staff student relationship in higher education, based on an analysis
of the free text responses in the Irish Survey of Student Engagement. Curtha i láthair ag an
gComhdháil RAISE (Researching, Advancing & Inspiring Student Engagement), Manchain,
Meán Fómhair 6-8.

•

Walsh C. and Dunne K. (2017). Evaluation of a low fidelity equine nose twitch model in
veterinary nursing education. Póstaer curtha i láthair ag Comdháil VetEd 2017, University of
Liverpool. Duais faighte as an bpóstaer is fearr.
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12. Taighde
Aithnítear go forleathan go bhfuil ITDD ar cheann de na hinstitiúidí teicneolaíochta ar thús
cadhnaíochta ó thaobh dian-taighde de san earnáil. Tá feidhmíocht na hInstitiúíde tar éis méadú go
mór ó ré an phlean straitéisigh taighde a bhí (2014-2016), agus i rith an ama sin táimid tar éis:
•
•
•
•
•
•
•

Ár mbonn taighde láidir agus ár gclú a leasú i réimsí taighde ar leith, agus atá ar aon dul le
polasaí náisiúnta agus Eorpach
Ár láidreachtaí taighde a chomhdhíriú agus a chomhtháthú in ionaid agus i ngrúpaí taighde
ainmnithe ag an Institiúid
Díriú ar bharr feabhais sa taighde agus a aithint go mba chóir don mheon sin ár gcuid taighde
a stiúradh
Líon ár dtaighdeoirí cumasacha a mhéadú inár mbraislí taighde
Ár mbonn cistithe don taighde a éagsúlú ar son inbhunaitheachta trí rannpháirtíocht i gclár
taighde Eorpacha a mhéadú
Scaipeadh agus tionchar ár gcuid taighde a mhéadú
Cuideachtaí a eascairt ónar mbonn taighde.

Braislí Taighde
An cur chuige a bhí ag an Institiúid i gcónaí i leith taighde ná infheistiú a dhéanamh in earnálacha
fáis, a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo, a thagann lenár láidreachtaí taighde agus atá
stiúrtha ag an timpeallacht reatha. Is éard atá i gceist le Taighde ná barr feabhais a bhaint amach faoi
stiúir riachtanas an domhain, agus go mbeadh fíor-thionchar ag an Taighde ar an tsochaí agus ar an
eacnamaíocht. Tríd an gCleachtadh Tosaíochta Náisiúnta um Taighde, Horizon 2020, Innovation
2020 agus trí féin-mheasúnú a rinne an Institiúid le déanaí, d’aithin ITDD a láidreachtaí taighde
reatha chomh maith leis na réimsí éiritheacha taighde. Tá clár oibre taighde na hInstitiúide, sna
réimsí seanbhunaithe agus éiritheacha seo, stiúrtha ag foirne taighde éagsúla atá leabaithe sna
ceithre scoil acadúil san Institiúid.

Braislí Taighde Seanbhunaithe
•
•
•

ICT, Sláinte agus Aosú
Fuinneamh agus an Comhshaol
Na hEalaíona Cruthaitheacha

Braislí Taighde Éiritheacha
•
•
•

Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta
Teagasc agus Foghlaim
Fiontraíocht

D’aithin ITDD i gcónaí an tábhacht a bhaineann le héagsúlacht sna hionaid agus sna grúpaí taighde –
is cuma más ionad acadúil, tionscail nó misean-dhírithe é. Tá taighdeoirí den chéad scoth bailithe le
chéile ag an Institiúid ina hionaid taighde:
•
•
•
•

a bhfuil dea-theist idirnáisiúnta orthu;
a bhfuil tionchar a gcuid taighde tagarmharcáilte acu go hidirnáisiúnta;
a bhfuil obair idirdhiscplíneach déanta acu le scoileanna traidisiúna acadúla éagsúla;
a bhfuil bonneagar agus áiseanna úrscothacha acu.

Os rud é go bhfuil an Institiúid beag i gcomparáid lena phobal taighde, moladh agus baineadh amach
comhoibriú idir ionaid taighde reatha, agus chomhdhlúthú grúpaí agus ionaid reatha, le 3 bliana
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anuas. Tá tuilleadh le déanamh, áfach, chun cur lena bhfuil bainte amach againn trí tuilleadh
comhdhlúthaithe a dhéanamh, b’fhéidir, nó comhoibriú idir foirne reatha taighdeoirí a spreagadh
agus a fhorbairt. D’fhéadfaimis díriú ansin ar roinnt ionad ardfheidhmíochta ar leith a bheadh
leabaithe inár mbraislí taighde sainithe. Faoi láthair, tá sé ionaid taighde ag an institiúid agus dhá
ghrúpa taighde. Thar tréimhse an phlean straitéisigh taighde, déanfar athbhreithniú ar struchtúir
rialachais na n-ionad atá i bhfeidhm ar fud na hInstitiúide le cinntiú go bhfanfaidh an Institiúid i
suíomh maith chun leas a bhaint as deiseanna náisiúnta agus idirnáisiúnta i réimse an taighde agus
na nuálaíochta. Leanfaidh an Institiúid ag cur béim ar a trí phríomh-bhraisle taighde agus na foirne
ardfheidhmíochta iontu chun tacaíocht a chur ar fáil dóibh.
Léiríonn Fíor1 conas mar atá na 6 ionaid taighde leabaithe agus scaipthe amach thar na trí phríomhbhraisle taighde. An rud a sheasann amach ná an comhoibriú idirdhisciplíneach atá ann idir roinnt
ionad taighde agus an tslí go ngearrann roinnt ionad thar braislí taighde toisc nádúr
idirdhisciplíneach a gclár taighde. Príomh-chuspóir againn don tréimhse straitéiseach seo chugainn
ná naisc dá leithéid idir ionaid taighde a spreagadh, a threisiú agus, nuair is cuí, a fhorbairt. Príomhghníomhaíocht ar ghá tabhairt faoi dá bharr ná struchtúir rialachais nua a leasú agus a chruthú
timpeall ar fhorbairt straitéiseach na mbraislí taighde ar leith. Beidh na ceannairí taighde, an oifig
taighde, na scoileanna acadúla agus an Oifig Aistrithe Teicneolaíochta páirteach sa phróiseas.
(Fíor 1)

Sa bhliain 2016/2017, mhéadaigh ITDD a hacmhainn maoirseachta taighde trí fhorbairt foirne go
leibhéal cáilíochta PhD. Sa bhliain 2016, an céatadán den fhoireann acadúil a raibh cáilíocht ag
leibhéal PhD acu ná 36%. Líon na foirne a rinne clár foirmiúil, struchtúrtha, maoirseachta taighde na
hInstitiúide ná 57. Tugadh tacaíocht d’os cionn 60 ball foirne tríd an gclár scileanna taighde foirmiúil
do 2016. Bronnadh an HR Excellence in Research Logo ar ITDD i mí Deireadh Fómhair 2015 as a cuid
polasaithe agus cleachtas a ailíniú le Cairt Eorpach an Choimisiúin Eorpaigh do Thaighdeoirí agus Cód
Iompraíochta d’Earcú Taighdeoirí. Is beag an Institiúid Teicneolaíochta a bhfuil gradam dá leithéid
faighte acu.
Don bhliain 2016, i gcomparáid le hInstitiúidí Teicneolaíochta eile (seachas ITBÁC), bhí ár nInstitiúíd:
•

Sa 5ú háit as luanna faighte i 2016

•

Sa 6ú háit as ailt phiarmheasúnaithe taighde foilsithe in 2016.
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I gcás Horizon 2020, thar tréimhse 3 bliana 2014-2016, chuir ITDD 28 iarratas isteach (4ú háit in
earnáil na IT), agus faomhadh 3 cinn acu (5ú háit in earnáil na IT), rud a thug ráta ratha ár nInstitiúide
go 10.7% i gcomparáid le meán na earnála IT 10.3%.

13. An tIonad Forbartha Réigiúnach
Laistigh d’ITDD, tá an tIonad Forbartha Réigiúnach ann mar chomhéadan idir ITDD agus lucht
tionscail, tráchtála agus gnó an réigiúin. Tá an tIonad tar éis fás agus forbairt na heacnamaíochta
áitiúla a éascú ó 1989.
Cuireann an IFR saineolas, áiseanna agus acmhainní na hInstitiúíde ar fáil chun leasa eacnamaíocht
an réigiúin i gcoitinne chomh maith le tacaíocht chuimsitheach fiontraíochta éascaithe ag taighde
leantach. Samplaí den chineál oibre a dhéanann an IFR iad fiontraíocht a chur chun cinn i measc na
mac léinn, tacú le gnólachtaí eolasbhunaithe nuathionscanta agus tacaíochtaí speisialta a chur ar fáil
chun freastal ar riachtanais ghnólachtaí seanbhunaithe tríd ár gcuid nuálaíochta agus ár gcuid
taighde feidhmigh.

Cuireann an tIonad, atá tar éis deimhniúchán ISO9001:2008 a fháil, seo a leanas ar fáil:
Seirbhísí Tacaíochta d’Fhorbairt Ghnó dírithe ar fhiontair Nuálacha, nuathionscanta, eolasbhunaithe
Cuirtear na tacaíochtaí sin ar fáil sna cláir seo a leanas:
•

Measúnú Marthanachta Gnó (do thástáil luath choincheapa);

•

Forbairt Fiontraíochta (an smaoineamh a fhorbairt agus plean gnó a chruthú dó chun go
bhféadfaí infheistiú ann agus é a chur i bhfeidhm);

•

Tacaíocht ghoir (an gnó a sheoladh, T&F a dhéanamh chun próiseas forbartha an táirge agus
an phróisis a mheas, agus bonn custaiméirí a fhorbairt);

•

Tacaíocht do ghnólachtaí nuabhunaithe (nuair atá an gnólacht in eagar agus ag trádáil).
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Seirbhísí Aistrithe Eolais dírithe ar fhiontair seanbhunaithe agus ar eagraíochtaí seachtracha. I
measc na seirbhísí sin, tá:
•

Seirbhísí Tacaíochta don Nuálaíocht;

•

Gnó: Fás agus Idirthréimhse;

•

Tacaíocht earnála (e.g. ábhar digiteach);

•

Taighde Feidhmeach a nascann riachtanais T&F na heagraíochta le saineolas Taighde na
hInstitiúide;

•

Seirbhísí comhairleoireachta spriocdhírithe;

•

Aistriú Teicneolaíochta.

Tacaíocht do Thráchtálú Mhaoin Intleachtúil (MI) na hInstitiúide
Tá an tseirbhís seo dírithe ar MI a aithint, a chosaint agus leas a bhaint as trí ghníomhaíochtaí
taighde na hInstitiúide:
•

Tráchtálú féideartha a iniúchadh;

•

Comhairle a chur ar fáil maidir le cosaint MI chomh maith le rochtain ar shain-chláir
comhairle agus tacaíochta airgeadais;

•

Seirbhísí Tráchtálaithe agus deiseanna comhpháirtíochta.

Tosaíodh ar Thionscadail Forbartha Speisialta, ar bhonn straitéiseach, thar ceann na hInstitiúide
agus i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara agus gníomhaireachtaí seachtracha.
I rith an ama sin, bhailigh an IFR méid ollmhór sonraí agus eolais maidir le tacú le fiontraithe gnó
nuathionscanta eolasbhunaithe, maidir le fás gnólachtaí agus maidir leis is an tacaíocht chuí do
bhraislí agus líonraí.
Seo a leanas roinnt de mhórghníomhartha 2016/2017:
An Clár Tacaíochta Goir: Bhí 18 cuideachta goir lonnaithe i nGorlann an IFR le 19 cliant ag an deasc
shealaíochta agus méan de 87% áitíochta i rith na tréimhse. Bhí 5 cuideachta goir in Ionad Forbartha
Chnocán an Mhuilinn i rith tréimhse le cúigear ar dheasc sealaíochta agus meán áitíochta de 81%.
Is iad tionónta an IFR, alumnus ITDD, agus a chuideachta Gecko Governance a bhí mar bhuaiteoir
Réigiúnach (Connacht & Laighean) agus mar bhuaiteoir uile-oileáin i gcomórtas InterTradeIreland
Seedcorn sa chatagóir New Start.
An Clár ‘New Frontiers’: I rith na tréimhse tuairiscithe, thug an Clár New Frontiers tacaíocht do 50
gnólacht nuathionscanta sna contaetha seo a leanas: An Chabhán, An Lú, An Mhí agus Tuaisceart
BÁC. Is ITDD a chuireann an Clár ar fáil i gcomhar le Invent OCBÁC.
Deasc Shealaíochta /Spás Coincheapa: Cuireann an tIonad spás deisce sealaíochta ar fáil do
ghnólachtaí nuathionscanta sa Chlár New Frontiers agus do chuideachtaí Spin In. Is deis í seo chun
bealach a chruthú agus a chothú le gluaiseacht ar aghaidh go gor ceart.
An Clár Goir Fíorúil: D’éirigh leis an IFR, i gcomhar le Creative Spark, cistiú a fháil trí Fhiontraíocht
Éireann chun an clár forbartha fiontair ‘An Clár Goir Fíorúil’ (CGF) a éascú. Ba chlár for-rochtana é
óstáilte i bhformáid chumaisc i Creative Spark agus ar líne chun leas a bhaint as scileanna an IFR i
bhforbairt agus i soláthar clár tacaíochta.
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I mbliana, ba é an IFT an chéad gorlann ar campas chun leathanbhanda 1GB a chur ar fáil dá
thionóntaí (ón gcuideachta leathanbhanda SIRO) chomh maith le leathanbhanda HEAnet.
I gcomhar le Scoil Ghnó & Daonnachtaí ITDD agus le Scoil na hInnealtóireachta, bhuaigh an IFR an
duais Náisiúnta sna Gradaim Eorpacha um Chur Chun Cinn na Fionntraíochta as a gcuid oibre ar an
gcúrsa céime Leibhéal 8 Fionntraíocht na hInnealtóireachta.

Aistriú Teicneolaíochta (AT) agus Gníomhaíochtaí Feidhmeacha Taighde:
I mbliana, cuireadh na gníomhaíochtaí AT seo a leanas i gcrích:

Taighde Comhoibríoch
MTA
NDA
Teastas Measúnaithe Opt
Fochonradh /SLA
Teastas Maoine Intleachtúla

2016/2017
5
1
2
1
1
1

Tionscadail InterTradeIreland Fusion: 3 curtha i gcrích
Dearbháin Nuálaíochta: 14 curtha i gcrích.
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14. Margaíocht agus Cumarsáid
Seo a leanas achoimre de na príomh-ghníomhaíochta Margaíochta agus Cumarsáide.

Suíomh Gréasáin:
Rachaidh an chéad chéim de sheoladh an tsuímh beo i Meitheamh 2017. Cuimsithe sa chéim sin, tá:
•

Cruthú agus seoladh Course Search agus Course Pages d’os cionn 200 Cúrsa in ITDD (lena náirítear cúrsaí Páirtaimseartha, Fochéime, Springboard agus Iarchéime)

•

Cruthú agus seoladh leathanaigh lamairne do Chúrsaí Páirtaimseartha (téann gach leathanach
tánaisteach díreach ar ais chuig suíomh reatha ITDD – go dtí céim a 2)

•

Cruthú agus seoladh leathanaigh lamairne d’Athrú Intinne CAO (téann gach leathanach
tánaisteach díreach ar ais chuig suíomh reatha ITDD – go dtí céim a 2)

•

Tá sé i gceist againn tosú ar an dara céim de sheoladh an tsuímh nua i mí Iúil 2017. Seolfar an
chuid eile den suíomh ag an uair: leathanach baile nua, rannán nuachta, rannán imeachtaí,
leathanaigh ghinearálta agus leathanaigh lamairne do gach limistéar agus scoil feidhme.

•

Déanfar tástáil agus leasuithe beo ar an suíomh i rith an tsamhraidh agus táimid ag súil le suíomh
gréasáin barrfheabhsaithe ag tús na chéad bhliana acadúla eile Meán Fómhair 2017.

PR:
Seo a leanas roinnt buaicphointí PR le 6 seachtaine anuas:
▪

Foilsíodh an rath a bhí ar NetwellCASALA agus Great Northern Haven mar ghné-alt sa Sunday
Independent

▪

D’fhógair an tAire Damien English go raibh Ionad Forbartha Réigiúnach ITDD ar an gcéad
ghorlann ardoideachais chun leas a bhaint as Tionscnamh Gigabit Hub SIRO & Vodafone (clúdach
náisiúnta & réigiúnach faighte).

▪

Sheol an tAire McEntee comhpháirtíocht nua ITDD agus ALONE (clúdach réigiúnach faighte).

▪

Chuaigh Meán Scoi Naomh Uinseann, mar ionadaithe do réigiún an Oirthuaiscirt, le bheith
páirteach sa chomórtas eolaíochta is mó in Éirinn [SciFest] (clúdach réigiúnach faighte).

▪

Cuireadh agallamh ar Martin Maguire in LMFM agus labhraíodar faoi Chontae Lú le linn
Réabhlóid na hÉireann.

▪

D’óstáil ITDD Díospóireacht Náisiúnta NMBI do Mhic Léinn Cnáimhseachais 2017 (clúdach
réigiúnach faighte).

▪

Reáchtáladh Taispeántas Léiriúcháin Ceoil sa Spirit Store (clúdach réigiúnach faighte).

▪

Sheol Ambasáid na hAstráile ‘Cuairt Staidéir ITDD chun na hAstráilte’ (clúdach réigiúnach faighte).

▪

Léirigh Gnólachtaí Áitiúla a gcuid tacaíochta d’ITDD ag 10k Dún Dealgan (clúdach réigiúnach faighte).

▪

Chuir ITDD Scileanna Digiteacha sa bhFoghlaim chun cinn le tionscnamh “All Aboard” 2017
(clúdach réigiúnach faighte).
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15. Forbairtí Campais
Chuir ITDD a freagra isteach ar an Athbhreithniú ar Riachtanais Chaipitil Institiúídí Ardoideachais ag
deireadh Eanáir 2017. Chuir ITDD béim ar laigí an fhoirgnimh bhunaigh, atá ann ó na 1970aidí (na
foirgnimh Thuaidh agus Theas ach go háirithe le hachar 16,000m2 nó mar sin) agus an géarghá a
bhaineann le nuachóiriú agus uasghrádú a dhéanamh air. Sa tionscadal seo, bheadh gá seo a leanas a
athrú nó a iniúchadh: scannán an dín, gloiniú, painéil bhreise, seirbhísí tógála, an bonneagar
leictreachais agus ICT, agus uasghrádú a dhéanamh ar chórais fuinnimh/inslithe chun go mbeadh
siad ag teacht le riachtanais BER. Chomh maith leis sin, tá géarghá againn le saotharlanna agus
trealamh úrscothacha. Leagann an tionscadal seo amach uasghrádú trealamh saotharlainne agus
teagaisc chomh maith le huasghrádú áiseanna na Scoileanna Innealóireachta agus Eolaíochta.

16. Forbairtí Straitéiseacha
Thánig deireadh le Plean Straitéiseach na hInstitiúide ag deireadh mhí na Nollag 2016 agus
d’aontaigh an Bord Feidhmiúcháin tosú ar phróiseas comhairleoireachta le páiritithe leasmhara
inmheánacha agus seachtracha chun plean straitéiseach 3 bliana nua a fhorbairt don tréimhse Eanáir
2017 – Nollaig 2019. D’fhaomh an Bord Feidhmiúcháin Plean Straitéiseach ITDD 2017-2019 ar an 23
Eanáir, 2017, agus d’fhaomh an Bord Rialaithe é ar an 30 Eanáir 2017. Tá na leaganacha Béarla agus
Gaeilge den Phlean Straitéiseach curtha suas ar shuíomh gréasáin ITDD againn.
I mí Bealtaine 2017, sheol ITDD a tuairisc ar dhul chun cinn i gcás Chomhaontú Feidhmíochta
Misean-Bhunaithe an ÚAO isteach don tréimhse 2014-2016. Is éard a theastaigh ó ITDD ná í féin a
bhunú mar Institiúid Fiontraíochta i ngach gné dá cuid oibre, i dtimpeallacht foghlama dírithe ar an
mac léinn, mar a léirítear ina Plean Straitéiseach 2011-2016. D’éirigh leis an Institiúid cloí le straitéis
chomhtháite agus chomhleanúnach in ainneoin na srianta airgeadais.
Ailínithe le sprioc straitéiseach ITDD chun ‘céimithe sároilte agus cruthaitheacha’ a chruthú a bhfuil
‘an bua fiontraíochta’ iontu agus na scileanna fostaíochta cuí, tá an Institiúid tar éis a cuspóir a
bhaint amach trí thorthaí foghlama fiontraíochta a leabú thar a cuid clár ar fad. Tagairmharcálann an
Institiúid í féin go hidirnáisiúnta bunaithe ar a cuid feidhmíochta i réimse an oideachais fiontraíochta
ag úsáid modh Féin-Mheasúnaithe an Choimisiúin Eorpaigh, HEInnovate. Rinne an ECFE
piarmheasúnú mionsonraithe ar ITDD in 2015. Bhí modheolaíocht an athbhreithnithe bunaithe ar
chreat HEInnovate. Tuairiscíodh torthaí an mheasúnaithe seo in 2016. I gcás ITDD, luann an
tuarascáil mórghníomhartha na hInstitiúide agus go bhfuil “Dundalk Institute of Technology has for a
long time championed the development of entrepreneurial mindsets and behaviours amongst staff
and students and this is manifest in a variety of innovative programmes and initiatives”. Bhí ITDD
mar chás-staidéar ag an ECFE chomh maith, do cheann amháin de réimsí na huirlise HEInnovate:
Acmhainn na hEagraíochta: Cistiú, Daoine agus Dreasachtaí (Organisational Capacity: Funding,
People and Incentives). Dúradh sa tuarascáil: “DkIT has established itself as a highly performing
institution in respect of entrepreneurial behaviours and mindsets amongst staff and students. These
are manifest not just in the sphere of knowledge exchange, business supports and programmes with
entrepreneurship built in but also in the approach to the development of desirable graduate
attributes such as creativity, critical thinking and teamwork”. Aithníodh sa tuarascáil go bhfuil ITDD
tar éis fiontraíocht a leabú i ngach réimse gníomhaíochta san Institiúid, agus gur úsáid sí acmhainní
na hInstitiúide uilig chun meon agus iompraíocht fiontraíochta a fhorbairt. (Clár Ardoideachais an
ECFE 2015-2016: Riocht an Ardoideachais).
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Bhí tionchar eacnamaíoch mór ag an Institiúid ar an réigiún, faoi mar a léirítear thíos:
Aschur eacnamaíoch: €87m;
Aschur Fostaíochta: 802 FTE jobs;
Luach Comhlán Breise: €50.3m
Brabús ar Infheistiú: €7.57 do gach €1 a infheistíodh.
I ndáil le cuspóirí straitéiseacha na hInstitiúide, le linn na tréimhse 2014-2016, rinne ITDD dul chun
cinn suntasach i mbaint amach a cuspóirí faoi na seacht gceannteidil tosaíochta. San iomlán,
baineadh amach nó sáraíodh 72% de na spriocanna, tá 27% de na spriocanna bainte amach go
pointe áirithe, agus níl ach 1% nár baineadh amach fós.
D’óstáil an Institiúid dhá imeacht ar an lá céanna, an 19 Nollag 2016, agus d’fhreastail an tAire
Richard Bruton TD orthu. Sa chéad imeacht, bhí díospóireacht painéalaithe ann maidir le hOideachas
Fiontraíochta, agus sa dara imeacht, díríodh ar na dúshláin agus na deiseanna atá ann d’earnáil an
ardoideachais in Éirinn de bharr Brexit.

17. An Roinn Acmhainní Daonna
17.1

Foireann Nua

Tháinig 26 ball foirne nua isteach in ITDD le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 go Lúnasa 2017.

17.2

Baill Foirne ag Fágáil & Dul ar Scor

D’fhág 32 ball foirne ITDD le linn na tréimhse Meán Fómhair 2016 – Lúnasa 2017. Áirithe san uimhir
sin tá 13 ball foirne a chuaigh ar scor.
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18. Scéim na Gaeilge
Léargas Ginearálta
D’fhoilsigh ITDD a dara Scéim Ghaeilge (2014-2017) sa bhliain 2014 agus leagann an scéim amach
ceangaltais na hInstitiúide mar Chomhlacht Poiblí faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
Tagann deireadh le Scéim Ghaeilge reatha na hInstitiúide (2014-2017) ag deireadh na bliana acadúla
seo (2016-2017).
I ndiaidh dúinn Acht na dTeangacha Oifigiúla a shníomh isteach i saol laethúil na hInstitiúide sa
chéad scéim (2010-2013), chuir an dara scéim ar ár gcumas forbairt a dhéanamh ar dhul chun cinn
go dáta, chuir sí ar ár gcumas déileáil ar bhealach níos nádúrtha leis an teanga, agus tá sé níos fusa
orainn, dá bharr, ár gcuid ceanglas faoin Acht a chomhlíonadh. Tá sé seo tar éis íomhá agus
timpeallacht dátheangach corporáideach dearfach a chruthú trí úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ar
an gcampas, agus d’éascaigh sé cur i bhfeidhm na bpríomh-cheanglas atá orainn faoi láthair faoi
Scéim reatha na Gaeilge (2014-2017).
I mí Iúil 2017, d’fhostaigh an Institiúid Oifigeach Gaeilge chun maoirseacht a dhéanamh ar thríú
scéim Ghaeilge na hInstitiúide faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. D’ullmhaigh an toifigeach nua-cheaptha suirbhé don Institiúid ar fad chun úsáid na Gaeilge ar an gcampas a mheas –
le héileamh agus líofacht san áireamh. Tugadh cuireadh do pháirtithe leasmhara iarratais a chur
isteach mar chuid den phróiseas ullmhúcháin do thríú scéim Ghaeilge na hInstitiúide.

Stádas Reatha
Leasaíodh seirbhísí dátheangacha ar fud na hInstitiúide trí chur i bhfeidhm scéimeanna a haon agus a
dó, agus d’éirigh leis an Institiúid a cuspóir a bhaint amach agus leibhéal leasaithe seirbhíse a
sholáthar.
De réir a chéile, tá comhfhreagras á dhéanamh níos minice againn go dátheangach. Ullmhaíonn an
Institiúid cáipéisíocht ar bhonn dátheangach agus tá sí tiomanta do leasuithe breise a dhéanamh i
soláthar litríochta agus cumarsáide trí mheán na Gaeilge i rith saolré na scéime agus sna scéimeanna
amach romhainn. Seo a leanas samplaí de na háiteanna go bhfuil sí á úsáid:
•

Sainchuntais phoist, bróisiúir, foirmeacha iarratais agus bileoga faisnéise (faoi mar a léirítear
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 ailt 2.9 de Scéim Ghaeilge ITDD 2014-2017)
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19. Cuntais Iniúchta
19.1 Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
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19.2

Ioncam agus Caiteachas Comhdhlúite

Dundalk Institute of Technology
Consolidated Statement of Comprehensive Income
Year ended 31 August 2017

Consolidated

Institute

Consolidated

Institute

31/08/17

31/08/17

31/08/16

31/08/16

€000's

€000's

€000's

€000's

State Grants

18,154

18,154

16,783

16,783

Tuition Fees

19,215

19,215

18,851

18,851

4,510

4,510

4,039

4,039

358

358

349

349

4,419

2,743

5,086

3,131

2,766

2,766

Income

Research Grants & Contracts
Student Support Funding
Other Income
Amortisation of Deferred Capital Grants
Deferred Pension Funding

2,768

2,768

11,528

11,528

1

-

-

1

2

2

60,953

59,277

47,876

45,921

Staff costs

34,263

34,103

33,556

33,396

Other Operating Expenses

10,860

9,338

10,552

8,824

2,936

2,936

2,933

2,931

11,528

11,528

-

-

59,587

57,904

47,041

45,151

Surplus / (Deficit) before other gains / (losses) and
Share of Surplus / (Deficit) in joint ventures & associates

1,366

1,372

835

770

Surplus / (Deficit) before Tax
Taxation

1,366
-

1,372
-

835
-

770
-

Surplus / (Deficit) for the year

1,366

1,372

835

770

4,501

4,501

-

-

4,501

4,501

-

-

(4,501)

(4,501)

-

-

1,366

1,372

835

770

Interest Income
Total Income
Expenditure

Depreciation
Retirement Benefit Cost
Total Expenditure

Actuarial Gains
Changes in assumptions underlying the present value of
retirement benefit obligations
Total Actuarial Gains in the year
Adjustment to Deferred Retirement Benefits Funding

Total Comprehensive Income for the Year

All items of Income & Expenditure relate to continuing activities.
There are no gains or losses other than those recognised above.
Notes 1 - 27 form part of the Consolidated Financial Statements.

Signed on behalf of the Governing Body:
Mr. Clifford Kelly, Chairman

Dr. Michael Mulvey, President

Date:

20th December 2018
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