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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 eacanamaíoch, shóisialta agus chultúrtha a
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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2. Stair

Radharc ón aer ar Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

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.
Cuireann ITDD raon clár acadúla agus gairmchlár páirtaimseartha ar fáil chomh maith do phobal an
Oirthuaiscirt dírithe ar thacú le mic léinn a gcuid forbartha gairme agus pearsanta a leasú. Chun
tuilleadh eolais a fháil, téigh chuig www.dkit.ie
Is iad seo a leanas ceithre Scoileanna na hInstitiúide:
▪
▪
▪
▪

Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí
Scoil na hInnealtóireachta
Scoil na Sláinte & na hEolaíochta
Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach

Ní hamháin go gcuireann an Institiúid cláir ar fáil ina réimsí láidreachta traidisiúnta: Innealtóireacht,
Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Gnó, ach tá sí tar éis éagsúlú agus cláir a chur ar fáil sna Daonnachtaí,
sna hEalaíona, sa Cheol, i Staidéar Sóisialta agus sa tSláinte.
Tá acmhainn taighde na hInstitiúide méadaithe aici chomh maith le cláir nua ag leibhéal iarchéime ar
fáil sna hionaid taighde seo a leanas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

An tIonad Taighde ar Mhatáin Mhíne
CREDIT
An tIonad Taighde ar Bhogearraí Rialaithe
Ionad na Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil
An tIonad Taighde ar Cheol
Ionad Taighde NetwellCASALA
Page | 4

3.

Ráiteas an Chathaoirligh (ón bPlean Straitéiseach nua 2017-2019)

Thar ceann Bhord Rialaithe Institiúid
Teicneolaíochta Dhún Dealgann, tá an-áthas orm
Plean Straitéiseach ITDD 2017-2019 a chur i
láthair.
Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis an
bhfoireann uilig as na cuspóirí agus na spriocanna
a sonraíodh sa Phlean Straitéiseach roimhe
(2011-2016) a bhaint amach. Tá ITDD tiomanta
d’ardchaighdeán a bhaint amach san uile ní a
dtugann sí faoi. In ainneoin srianta suntasascha
airgeadais, d’éirigh leis an mBord Rialaithe,
leis an mBord Feidhmiúcháin agus leis an
bhfoireann ar fad a chinntiú go seasfadh an
Institiúid an aimsir ar mhaithe lenár hfoghlaimeoirí
agus lenár bpobal. Sampla amháin den tiomantas
seo ná ceannach na n-áiseanna nua spóirt agus
corpacmhainne in 2014.
Leagann Plean Straitéiseach ITDD 2017-2019 misean agus fís amach d’ITDD le cinntiú go gcothaíonn
agus go gcoinníonn sí a háit i dtírdhreach Ardoideachais na hÉireann. Tá na cuspóirí agus na
haidhmeanna straitéiseacha atá leagtha amach anseo mar bhonn faoi na tosaíochtaí polasaí
náisiúnta. Daingníonn agus treisíonn na cuspóirí agus na haidhmeanna seo sainchúram réigiúnach na
hInstitiúide, agus muid tiomanta don chlár oibre náisiúnta i leith an ardoideachais ag an am céanna.
Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le mo chomhghleacaithe ar an mBord Rialaithe, ar an
mBord Feidhmiúcháin agus le lucht na foirne san Institiúid, leis na foghlaimeoirí, le comhpháirtithe
agus le páirtithe leasmhara, le fostóirí agus leis an bpobal i gcoitinne as a bhfuil déanta acu don
Institiúid. Tá todhchaí iontach i ndán don Institiúid agus, le tacaíocht agus tiomantas ár bpáirtithe
leasmhara, is cinnte go mbeidh rath ar an straitéis trí bliana seo.
Tá mé go hiomlán den tuairim go leanfaidh an Institiúid ar aghaidh ar feadh i bhfad ina ról
ríthábhachtach i saol oideachais, eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an réigiúin ar a
fhreastalaímid.
Clifford Kelly
Cathaoirleach

Page | 5

4.

Ráiteas an Uachtaráin

Tá mé fíor-shásta, mar Uachtarán nua-cheaptha Institiúid
Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD) ó mhí Dheireadh
Fómhair 2017 ar aghaidh, go bhfuil an deis agam obair a
dhéanamh le mo chomhghleacaithe ar uaillmhian nua a
chruthú don Institiúid atá ar aon dul le huaillmhianta an
réigiúin ar a fhreastalaímid. Sonraíonn na tosaíochtaí
náisiúnta sa Straitéis Náisiúnta Ardoideachais go 2030 treo
nua le forbairt a dhéanamh ar an gcóras ardoideachais chun
go mbeadh sé comhtháite agus comhoibríoch trí bhraislí
réigiúnacha agus ollscoileanna teicneolaíochta a bhunú.
Leagtar béim níos mó sna tosaíochtaí thuasluaite ar na róil éagsúla atá ag an ardoideachas i
bhfoghlaim agus teagasc, i dtaighde agus i dteagmháil, agus éilítear iontu go gcomhlíonfadh lucht an
ardoideachais a bhfuil mar shainchúram orthu ar bhealach níos suntasaí go réigiúnach, go náisiúnta
agus go hidirnáisiúnta. Leis an gcúlra sin curtha san áireamh, tá an Institiúid ag tabhairt faoi
athbhreithnithe suntasacha agus faoi phróisis phleanála éagsúla. Ó thaobh na bpróiseas
athbhreithnithe de, rachaidh an Institiúid i mbun Athbhreithnithe ar Chláir i ngach ceann de na
Scoileanna, déanfar Athbhreithniú Insitiúide iomlán, agus déanfar monatóireacht airgeadais
leanúnach faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Airgeadais 2015-2018. Amach anseo, ó thaobh
pleanála de, ní mór go ndéanfaí forbairt ar Phlean Straitéiseach atá níos fadtéarmaí agus a bheadh ar
aon dul le Creat Feidhmíochta Córas nua agus bheadh gá le Comhshocrú nua leis an Údarás um
Ardoideachas dá bharr. Chun gur féidir na pleananna seo a fhorbairt, beidh ar an Institiúid a suíomh i
dtírdhreach na nOllscoileanna Teicneolaíochta a chruthú. De bhreis ar an an ról casta agus
ilghnéitheach atá againn in earnáil ardoideachais na hÉireann, cruthóidh Brexit tuilleadh dúshlán
agus deiseanna dúinn. Tá tábhacht ar leith ag baint leis seo d’Institiúid Teicneolaíochta atá suite ar an
aon teorainn talún amháin idir an Ríocht Aontaithe agus an AE.
Uaillmhian foriomlán na hInstitiúide ná fís agus plean a leagadh amach di féin a chruthóidh comhchuspóir
agus diongbháilteacht chun cur lena bhfuil bainte amach aici agus a chuirfidh í i suíomh go mbeidh
tionchar mór aici ar fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha an réigiúin ar a fhreastalaíonn sí.
Léiríonn an uaillmhian thuas na bunphrionsabail seo a leanas:
▪

▪
▪
▪
▪

Go bhfuil an Institiúid suite i réigiún trasteorann ó Oirthuaisceart na hÉireann isteach go Tuaisceart na
hÉireann - réigiún ina bhfuil an Cabhán, Muineachán, Lú, an Mhí, Tuaisceart Bhaile Átha Cliath, Ard
Mhacha, an Dún agus Deisceart Bhéal Feirste, thar Conair Eacnamaíoch Béal Feirste - BÁC.
Go bhfuil sé mar aidhm ag an Institiúid na caidrimh atá aici cheana féin a threisiú agus
comhaontais nua a chruthú le comhpháirtithe tábhachtacha i dTuaisceart na hÉireann.
Go bhfuil comhpháirtíocht ríthábhachtach don Institiúid, go gcuirfidh an Institiúid leis na
comhaontais reatha agus go mbainfidh sí leas astu, agus go gcruthóidh sí comhaontais nua.
Go gcaomhnóidh an Institiúid a cuntas teiste agus a cuid saineolais chun saolta na mac léinn agus
a dteaghlach a fheabhsú trí rochtain ar ardoideachas a éascú.
Go gcuirfidh an Institiúid í féin i suíomh gur féidir léi teideal Ollscoile Teicneolaíochta a bhaint amach.

Leanfaidh an Institiúid ar aghaidh ag cur lena bhfuil bainte amach aici, ag freastal ar a gcuid
foghlaimeoirí, fostóirí, pobail agus ar an réigiún le dúthracht athnuaite.
Uachtarán
Michael Mulvey PhD
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5. Rialachas
5.1

Ballraíocht an Bhoird Rialaithe

Ainm
An Comh. Clifford Kelly
Michael Mulvey PhD
An Comh. Cathy Bennett
Sadie Ward McDermott
An Comh. Tomás Sharkey
Bill Sweeney
An Comh. Oliver Tully
Brian Harten
Kitty Warnock
Paschal McGuire
Sile O’Connor
Margaret Swords
Paddy Matthews
Antoinette Rourke
Richard Crowley
Fergal Smyth
Maria Maguire
Pauraic Reneghan

5.2

Mar Ionadaí Do
Cathaoirleach agus BOO an Chabháin agus Muineacháin
Uachtarán
BOO an Chabháin agus Muineacháin
BOO Lú agus na Mí
BOO Lú agus na Mí
BOO Lú agus na Mí
BOO Lú agus na Mí
An Chomhairle Ealaíon
UNITE
Fiontraíocht Éireann
Innealtóirí Éireann
FSS
Comhlachas Tráchtála Dhún Dealgan
Ball Foirne Acadúil
Ball Foirne Acadúil
Ball Foirne Neamh-Acadúil
Ionadaí Mic Léinn Baineann (ó Iúil 2018)
Ionadaí Mic Léinn Fireann (Nollaig 2017 – Iúil 2018)

Cruinnithe an Bhoird Rialaithe
Bliain Acadúil

01 Meán Fómhair 2017
go
31 Lúnasa 2018

Uimhir Chruinnithe
M.240
M.241
Cruinniú Speisialta
M.242
M.243
Cruinniú Speisialta
M.244
M.245
M.246
M.247
M.248

Dáta
02/10/2017
30/11/2017
22/12/2017
29/01/2018
26/02/2018
06/03/2018
26/03/2018
23/04/2018
28/05/2018
25/06/2018
30/07/2018
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5.3

Speansais an Bhoird Rialaithe

5.4

Foireann Cheannaireachta na hInstitiúide

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

Ainm
Michael Mulvey PhD
An Dr Thomas Dooley
An Dr Edel Healy
An Dr. Sheila Flanagan
An Dr Patricia Moriarty
Irene McCausland
An Dr Gerard (Bob) Mc Kiernan
Cyril Sullivan

Teideal
Uachtarán
Ceann na Scoile Innealtóireachta
Ceann na Scoile Sláinte & Eolaíochta
Leasuachtarán Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir
Ceann na Scoile Gnó & Daonnachtaí
Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha
Ceann Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach
Leasuachtarán Airgeadias & Gnóthaí Corparáideacha

Page | 8

5.5

Cinn na Rann/na Rannóg
Amhail ar Shamhain 2017

Bord Rialaithe

Comhairle Acadúil & Fochoistí
Uachtarán
An Dr. Michael Mulvey

Leasuachtarán
Cumarsáide &
Forbartha do
Phleanáil
Straitéiseach

Irene McCausland
Bainisteoir
Forbartha
Nuálaíochta &
Gnó
Aidan Browne
Bainisteoir
Eastát
Conor Lait

Leasuachtarán Gnóthaí
Acadúla & Cláraitheoir

Leasuachtarán Airgeadais &
Gnóthaí Corparáideacha

An Dr Sheila Flanagan

Cyril Sullivan
Bainisteoi
r
Airgeadais

Bainisteoir
Acmhainní
Daonna

Marie
Madigan

Ger O'Driscoll

Cunstaóir
Sandra
Hanratty

Straitéis IT
James
McCahill

Oifigeach Saorála
Faisnéise & Cosanta
Sonraí
Loretto Gaughran

Cunstaóir
Folamh

Bainisteoir
Oibríochtaí

Cláraitheoir
Cúnta

Michael
Denihan

An Dr.
Breda
Brennan

Bainsiteoir
Gnóthaí
Acadúla &
Mac Léinn

ArdLeabharlannaí
Ann Cleary

Linda
Murphy

Oifigeach
Iontrálacha
Fergal
Smyth

An Ceann
Foghalama
Fad Saoil

Graham Hodgins

Anton
Barrett

Cunstaóir

Oifigeach
Rochtana

Roisin Finn

Eileen Lynch

Bainisteoir
Margaíochta &
Cumarsáide
Thomas
Redmond

LeasLeabharlannaí
Lorna
O'Connor

An Ceann Teagaisc &
Foghlama
An Dr Moira Maguire
Oifigigh
Idirnáisiúnta
Moya Gallen
Noreen
Carney

Ceann an Taighde
An Dr
Tim McCormac

Tionscadail
Straitéiseacha

Folamh

Ceann Gníomhach
na Scoile Gnó &
Daonnachtaí

Ceann na Scoile
Faisnéisíochta & na
nEalaíon Cruthaitheach

An Dr
Patricia Moriarty

An Dr
Gerard (Bob)
McKiernan

Ceann na Roinne
Staidéar Gnó
An Dr.
Colette Henry

Ceann na Roinne
Ríómhaireachta &
Matamaitice

An Dr.
Christian Horn

Ceann na
Scoile
Innealtóireach
ta

Ceann na Scoile Sláinte &
Eolaíochta

An Dr.
Tom Dooley

Ceann na Roinne
Innealtóíreachta
Leictreonaí &
Meicniúla
Pat McCormick

Ceann na Roinne
Bainistíochta &
Staidéar Airgeadais

Ceann na Roinne

An Dr
Eibhlis Farrell

Shane Hill

Cunstaóir

Ceann Roinn na
Timpeallachta
Tógtha

An Dr. Edel Healy
Ceann Roinn na
nEolaíochtaí
Feidhmeacha
An Dr.
Arjan van Rossum

Ceann na Roinne
Altranais,
Cnáimhseachais &
Staidéar Sláinte
An Dr Myles Hackett

Noel McKenna

Cunstaóir

Gerard Crawley
Oifigeach
Teagmhála
Scoileanna
Diarmuid Cahill

Ceann na Roinne
Daonnachtaí
An Dr. David Getty

Ceann Roinn na
nEalaíon
Cruthaitheach, na
Meán & an Cheoil

Ceann na Roinne
Fáilteachais

An Dr
Adele Commins

Ceann Roinn na
gCeirdeanna
Innealtóireachta

Ceann Gníomhach na
Rannóige
Cnáimhseachais

Simon O'Neill

An Dr Kathleen Nallen

Brianain Erraught
Ceann na
Roinne
Ríomhaireachta
Físiúla &
Daonlárnaí

Ceann na Rannóige
Leictreonaice
James Mulvany

An Dr.
Brendan Ryder
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Iúil 2018

Bord Rialaithe

Comhairle Acadúil & Fochoistí

Uachtarán
An Dr Michael Mulvey
LU Pleanála Straitéisí,
Cumarsáide & Forbartha
Irene McCausland

Bainisteoir Nuálaĺochta
& Forbartha Gnó
Aidan Browne
Bainisteoir Eastát
Conor Lait

An Ceann Foghlama
Fad Saoil
Anton Barrett

Ceann na Margaĺochta
Thomas Redmond

LU Airgeadais & Gnóthaí
Corparaideacha
Folamh

LU Gnóthaí Acadúla &
Cláraitheoir
Sheila Flanagan

An Ceann Teagaisc
& Foghlama
Moira Maguire

Bainisteoir Airgeadais
Marie Madigan

Cláraitheoir Cúnta
Breda Brennan

Bainisteoir
Acmhainnĺ Daonna
Ger O’Driscoll

Bainisteoir Gnóthaí
Acadúla & Mac Léinn
Linda Murphy

Straitéis IT
James McCahill

Prĺomh Leabharlannaí
Ann Cleary

Bainisteoir Oibrĺochtaí IT
Michael Denihan

Oifigigh Idirnáisiúnta
Moya Gallen
Noreen Carney

An Ceann Taighde
Tim McCormac

Ceann Na Scoile
Gnó & Daonnachtaí
Patricia Moriarty

Ceann na Roinne
Staidéar Gnó
Colette Henry
Ceann na Roinne
Bainistĺochta &
Staidéar Airgeadais
Shane Hill
Ceann Roinne
na nDaonnachtaí
David Getty
Ceann na Roinne
Fáilteachais
Brianain Erraught

Ceann na Scoile
Faisnéisíochta & na
Ealaíon Cruthaitheach
Gerard (Bob) McKiernan

Ceann na Roinne
Ríomhaireachta
& Matamaitice
Fiona Lawless

Ceann Roinne na
nEalaíon
Cruthaitheach, na
Meán agus an Cheoil
Adele Commins

Ceann na Roinne
Ríomhaireachta
Físiúla &
Daonlárnaí
Brendan Ryder

Ceann na Scoile
Innealtóireachta
Tom Dooley

Ceann na Roinne
Innealtóireachta Leictri
& Meicniúla
Coleman Ledwith
Ceann Roinn na
Timpeallachta Tógtha
Noel McKenna

Ceann Roinn naCeirdeanna
Innealtóireachta
Pat McCormick

Ceann Roinn naCeirdeanna
Pluiméireachta &
Cearpantóireachta/
Siúnéireachta
Simon O’Neill

Ceann Na Scoile
Slainte & Eolaiochta
Edel Healy

Ceann Roinn na nEolaíochta
Beatha & Sláinte
Arjan Van Rossum
Ceann Gníomhach na Roinne
Talmhaíochta, Bia &
Sláinte Ainmhithe
Siohhan Jordan
Ceann na Roinne Altranais,
Cnáimhseachais &
Staidéar Sláinte
Myles Hackett
Ceann Rannóg an
Chnáimhseachais
Kathleen Nallen
Ceann Rannóg na Glár
Páirtaimseartha
Geraldine O’Connor

Page | 10

5.6

Na Cinn Feidhmiúcháin

Teideal

Ainm

Bainisteoir Acmhainní Daonna
Bainisteoir na nEastát
Bainisteoir Gnóthaí Acadúla & Mic Léinn
Bainisteoir Seirbhísí Seachtracha
Bainisteoir IT (ar iasacht i dtionscadail speisialta)
Bainisteoir IT (ó mhí Feabhra 2013)
Leabharlannaí
Bainisteoir Taighde
Bainisteoir Foghlama Fad Saoil
Ceann Teagaisc & Foghlama
Bainisteoir Airgeadais
Bainisteoir Oifige Idirnáisiúnta
Cláraitheoir Cúnta

Gerald O’Driscoll
Conor Lait
Linda Murphy
Paul Killeen
James McCahill
Michael Denihan
Ann Cleary
An Dr Tim McCormac
Anton Barrett
An Dr Moira Maguire
Marie Madigan
Noreen Carney
An Dr Breda Brennan

5.7

Luach Ardbhainistíochta Neamh-Acadúil

Teideal

Ainm

Uachtarán
Leasuachtarán Airgeadais & Gnóthaí Corparáideacha
Leasuachtarán Gnóthaí & Acadúla & Cláraitheoir
Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha

Michael Mulvey PhD
Cyril Sullivan
Sheila Flanagan
Irene McCausland
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6.

Gnóthaí Acadúla & Mac Léinn

6.1

Ballraíocht na Comhairle Acadúla

An Dr. Ronan Bree
An Dr. Breda Brennan
An Dr. Bernadette Brereton
Jean Carragher
Ann Cleary
An Dr. Adèle Commins
Jean Connolly
Colin Cooney
An Dr. Gerard Corkery
An Dr. Thomas Dooley
Paddy Duffy
Lorraine Dunne
Sinead Dunne
Brianain Erraught
An Dr. Eibhlis Farrell
An Dr. Sheila Flanagan (ó Shamhain -2017)
An Dr. David Getty
Peter Gosling

6.2

An Dr. Peadar Grant
Myles Hackett
An Dr. Edel Healy
Prof Colette Henry
Shane Hill
An Dr. Christian Horn
Gareth Kelly
Aaron Lawless
An Dr. Sinead Loughran
An Dr. Martin Maguire
An Dr. Moira Maguire
An Dr. Annaleigh Margey
An Dr. Valerie McCarthy
Irene McCausland
An Dr. Tim McCormac
Pat McCormick
Padraig McGuigan
Noel McKenna

An Dr. Gerard (Bob) Mc Kiernan
Eamon McMahon
Mary McSkeane
Karl Mernagh
An Dr. Patricia Moriarty
Peter Morris
Paula Mullen
An Dr. Michael Mulvey (ó Shamhain -2017)
Kieran Nolan
Simon O’Neill
Derek O’Reilly
Laurence Quigley
An Dr. Brendan Ryder
Cllr Tomás Sharkey
An Dr. Arjan Van Rossum
Brendan Walsh
Sadie Ward Mc Dermott

Cruinnithe na Comhairle Acadúla
Bliain Acadúil

Uimhir Chruinnithe

Dáta

2017-2018

154
155
156
157
158

Aoine, an 29 Meán Fómhair, 2017
Aoine, an 08 Nollaig, 2017
Aoine, an 02 Márta, 2018
Aoine, an 11 Bealtaine, 2018
Céadaoin, an 20 Meitheamh, 2018

Is féidir teacht ar mhiontuairiscí Chruinnithe na Comhairle Acadúla a tharla in 2017-2018 anseo:
http://www.dkit.ie/Academiccouncilmeetings
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6.3

Dearbhú Clár 2017-2018

Cineál
Dearbhaithe
Clár Nua

Scoil

Roinn/Rannóg

Teideal an Chláir

Innealtóireacht

Roinn na Timpeallachta Tógtha

Clár Nua

Innealtóireacht

Roinn na Timpeallachta Tógtha

Clár Nua

Innealtóireacht

Clár Nua

Innealtóireacht

Clár Nua

Innealtóireacht

Clár Nua

Sláinte & Eolaíocht

Roinn na hInnealtóireachta
Leictreonaí & Meicniúla
Roinn na hInnealtóireachta
Leictreonaí & Meicniúla
Ceirdeanna Innealtóireachta &
Innealtóireacht Shibhialta
Eolaíocht Fheidhmeach

Clár Nua

Sláinte & Eolaíocht

Eolaíocht Fheidhmeach

Clár Nua

Faisnéisíocht & Ealaíona
Cruth

Roinn na hEolaíochta
Ríomhaireachta & Matamaitice

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i
mBainistíocht Foirgníochta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i
dTeicneolaíocht Ailtireachta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i
gCórais Leictreacha & Leictreonacha
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i
Innealtóireacht Mheicniúíl
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) ii
Innealtóireacht Shibhialta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i
Eolaíocht Bithchógasaíochta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in
Eolaíocht Bhitheach Chomhshaoil
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa
Néalríomhaireacht

Leibhéal
NFQ
8
8
8
8
8
8
8
8

Cineál Dámhachtana
Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara

Leibhéal
Dámhachtana
Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain
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Cineál
Dearbhaithe
Clár Nua

Scoil

Roinn/Rannóg

Teideal an Chláir

Innealtóireacht

Roinn na Timpeallachta Tógtha

Clár Nua

Innealtóireacht

Roinn na Timpeallachta Tógtha

Clár Nua

Scoil na
Faisnéisíochta &
na nEalaíon
Cruthaitheach
Scoil na
Faisnéisíochta &
na nEalaíon
Cruthaitheach
Gnó &
Daonnachtaí

An Roinn Ríomhaireachta Físiúla &
Daonlárnaí

Baitsiléir Eolaíochta i mBainistíocht
Foirgníochta
Baitsiléir Eolaíochta i dTeicneolaíocht
Ailtireachta
Ard-Dioplóma i bhForbairt VR/AR

Dearbhú
Difreálach
Dearbhú
Difreálach
Dearbhú
Difreálach

Sláinte & Eolaíocht

Altranas, Cnáimhseachas &
Luathbhlianta
Altranas, Cnáimhseachas &
Luathbhlianta
Altranas, Cnáimhseachas &
Luathbhlianta

Dearbhú
Difreálach
Dearbhú
Difreálach

Sláinte & Eolaíocht

Clár Nua

Dearbhú
Difreálach

Sláinte & Eolaíocht
Sláinte & Eolaíocht

Sláinte & Eolaíocht

Leibhéal
NFQ
7

Cineál Dámhachtana
Céim Baitsiléara

Leibhéal
Dámhachtana
Mórdhámhachtain

7

Céim Baitsiléara

Mórdhámhachtain

8

Dioplóma

Mórdhámhachtain

An Roinn Ríomhaireachta Físiúla &
Daonlárnaí

Ard-Dioplóma Eolaíochta in
Anailísíocht Sonraí

8

Dioplóma

Mórdhámhachtain

Altranas, Cnáimhseachas &
Luathbhlianta

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i
gCeannaireacht & i mBainistíocht in
Earnálacha na Luathbhlianta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha)
in Altranas Ginearálta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha)
in Altranas Meabhairshláinte
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha)
in Altranas do dhaoine faoi
Mhíchumas Intleachtúil
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha)
sa Chnáimhseachas
Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas

8

Céim Onóracha
Baitsiléara

Mórdhámhachtain

8

Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara
Céim Onóracha
Baitsiléara

Mórdhámhachtain

Céim Onóracha
Baitsiléara
Dioplóma

Mórdhámhachtain

Altranas, Cnáimhseachas &
Luathbhlianta
Altranas, Cnáimhseachas &
Luathbhlianta

8
8

8
8

Mórdhámhachtain
Mórdhámhachtain

Mórdhámhachtain
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6.4

Staitisicí Rollaithe

Líon na Mac Léinn Lánaimseartha
Scoileanna

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Gnó & Daonnachtaí

679

444

496

171

12

Innealtóireacht

158

141

117

74

14

2

506

Faisnéisíocht & Ealaíona Cruth

260

240

239

170

7

19

935

Sláinte & Eolaíocht

358

286

257

193

10

22

1126

1455

111

1109

608

43

43

4369

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Iomlán

Foriomlán

Bliain 6

Iomlán
1802

Líon na Mac Léinn Páirtaimseartha
Scoileanna
Gnó & Daonnachtaí

73

Innealtóireacht

23

2

26

2

1

54

Faisnéisíocht & Ealaíona Cruth

70

10

11

1

6

98

Foghlaim Fad Saoil

87

12

2

Sláinte & Eolaíocht

216

41

45

2

3

307

Foriomlán

469

65

71

37

8

10

660

MÓRIOMLÁN

1924

1176

1180

645

51

53

5029

6.5

24

3

100

101

Bronnadh Céime
6.5.1

2017-2018 (Mórdhámhachtainí)
Réamhchéimithe:
▪ Bronnadh mórdhámhachtainí agus dámhachtainí nach iad ar 1,369 mac léinn
(lena n-áirítear 7 mac léinn taighde iarchéime) ≥ 30 ECTS creidiúintí, ag Leibhéil
6, 7, 8, 9 agus 10 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC | NFQ).
▪ Bronnadh dámhachtain iarbháis amháin.
▪ Bronnadh céimeanna orthu seo a leanas don chéad uair:
▪ Baitsiléir Gnó (Onóracha), bliain 1 agus 2 curtha ar fáil i gcomhar le hInstitiúid
Mhuineacháin.
▪ MSc i mBiteicneolaíocht Talmhaíochta
▪ BA i Staidéar Feidhmeach Luathbhlianta i gcomhar le Coláiste Tráchtála
Chorcaí
▪ BA i gCleachtas Amharclannaíocht agus Scannánaíochta.

6.5.2

Iarchéimeanna Taighde (san áireamh sa figiúr foriomlán):
▪ 7 n-iarchéim taighde bronnta;
▪ Scoil na Sláinte & na hEolaíochta (4) – Dochtúir le Fealsúnacht: 4
▪ Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach (3) – Dochtúir le Fealsúnacht: 2;
▪ Máistir Ealaíon: 1
Áirithe anseo tá na céad chéimithe as Scoil Céimithe ITDD-Ollscoi CBÁC:
Scoil na Sláinte & na hEolaíochta (2) – Dochtúir le Fealsúnacht: 2
Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach (2) – Dochtúir le Fealsúnacht: 1;
Máistir Ealaíon: 1
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6.5.3

2017-2018 (Mórdhámhachtainí) – in aghaidh na Scoile agus na Roinne

Scoil/Roinn

H1

H2

21

22

DT

M1

M2

PS*

Móriomlán

Gnó & Daonnachtaí

47

2

127

89

42

92

96

118

613

5

2

19

10

10

27

44

60

177

Bainistíocht & Staidéar Airgeadais
Fáilteachas
Daonnachtaí

28
0
14

0
0
0

67
1
40

56
6
17

0
9
23

0
27
38

0
22
30

20
15
23

171
80
185

Innealtóireacht

19

3

21

17

12

15

19

42

148

8

0

10

9

1

4

10

15

57

22

3

11

8

10

10

7

26

86

0

0

0

0

1

1

2

1

5

21

0

78

42

7

30

30

37

245

1

0

7

12

6

15

20

21

82

13

0

56

22

1

15

10

7

124

7

0

15

8

0

0

0

9

39

2

6

0

0

0

0

0

3

11

Sláinte agus Eolaíocht

52

5

108

21

21

63

31

51

352

Eolaíochtaí Feidhmeacha
Altranas, Cnáimhseachas &
Staidéar Sláinte

24

5

30

4

12

37

22

36

170

28

0

78

17

9

26

9

15

Staidéar Gnó

Timpeallacht Thógtha
Innealtóireacht Leictreonach
& Mheicniúil
Roinn na gCeirdeanna
Innealtóireachta
Faisnéisíocht & Ealaíona Cruth
Eolaíocht Ríomhaireachta &
Matamaitice
Ealaíona Cruthaitheacha, na
Meáin & an Ceol
Ríomhaireacht Físiúil &
Daonlárnach
Ionad Foghlama & Teagaisc

182

Móriomlán (Réamhchéimí)

1362

Móriomlán (Gach duine)

1369

Leibhéal Dámhachtana
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
*Iarchéimeanna taighde neamhdhifreálacha san áireamh
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6.5.4

Gradaim
Innealtóireacht:
▪ Warren Stevely, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i bhFiontraíocht Innealtóireachta,
Gradam an Uachtaráin do Mhic Léinn Fiontraíochta na Bliana 2018.
▪ Ixora Chuah, Baitsiléir Innealtóireachta i gCórais Leictreacha agus Leictreonacha,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Cormac Barry, Baitsiléir Innealtóireachta in Innealtóireacht Mheicniúil,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Aidan Prunty, Baitsiléir Innealtóireachta in Innealtóireacht Shibhialta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Sean Cunningham, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Innealtóireacht Shibhialta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Pauric Foy, Baitsiléir Innealtóireachta (Onóracha) i nDearadh Inbhuanaitheach,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Marvin Latour, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa tSuirbhéireacht Foirgníochta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Tracey Tuite, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i bhFiontraíocht na
hInnealtóireachta, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Mark Boland, MSc i gCórais Fuinnimh Inathnuaite, Gradam an Uachtaráin as
Barr Feabhais Acadúil 2018.
Sláinte & Eolaíocht:
▪ Aaron McArdle, MSc i mBiteicneolaíocht Talmhaíochta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Xin Rui Lim, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Eolaíocht Bithchógaisíochta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Claire Marry, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i nGnó an Bhia & na Talmhaíochta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Stephen Halton, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i dTalmhaíocht Inbhuanaithe,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Lauren Doyle, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Eolaíocht Bhitheach
Chomhshaoil, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Joy Callan, Baitsiléir Eolaíochta sa Talmhaíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Migle Stankeviciute, Baitsiléir Eolaíochta in Eolaíocht Bhitheach Fheidhmeach,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Stephanie Watters, Baitsiléir Eolaíochta in Eolaíocht Chógaisíochta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Laura Mullen, Baitsiléir Eolaíochta in Altranas Tréidlíochta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Alan Govern, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa tSláinte & i nGníomhaíocht
Coirp, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Melissa Denny, Baitsiléir Ealaíon i Staidéar Feidhmeach Luath-Óige,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Attracta Ward, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Ginearálta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Diana Quines, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas do dhaoine faoi
Mhíchumas Intleachtúil, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Clyde Corentin, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Síciatrach,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Joan Devin, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Chnáimhseachas,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
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Gnó & Daonnachtaí:
▪ Helen Doherty, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i nDaonnachtaí Digiteacha,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Ciaran Cluskey-Kelly, Baitsiléir Ealaíon sa Spórt, Aclaíocht agus Fiontraíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Sharon Parkes, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCúram Sóisialta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Patricia Delahoyde, Baitsiléir Ealaíon in Obair Óige Pobail,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Deborah Brennan, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) in Obair Óige,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Emma Henderson, Baitsiléir Staidéar Gnó (Onóracha),
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Amalachukwu Igwilo, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCuntasaíocht agus
Airgeadas, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Conor Richardson, Baitsiléir Gnó (Onóracha),
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Mark O'Hare, Baitsiléir Gnó (Onóracha) sa Mhargaíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Andrew Redden, Baitsiléir Ealaíon sna hEalaíona Cócaireachta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Lauren Rickard Tinley, Baitsiléir Ealaíon i mBainistíocht Imeachtaí,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Aaron Conlon, Ard-Teastas Ealaíon in Ealaíona Cócaireachta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Marius Rudanovas, Baitsléir Gnó sa Ghnó agus Bainistíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Trevor Keenan, Baitsléir Gnó sa Ghnó agus Bainistíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018
▪ Natasha Quinn, Baitsléir Gnó sa Ghnó agus Teicneolaíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Laura Thompson, Baitsléir Gnó (Onóracha) sa Ghnó Digiteach agus Idirnáisiúnta,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Derek Cassidy, Máistir le Gnó i bhFiontraíocht agus Margaíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Rachel Curran, Máistir le Gnó i bhFiontraíocht agus Margaíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018
▪ Yi Liu, Ard-Dioplóma Gnó sa Ghnó agus Margaíocht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha:
▪ Mike Waters, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Cheol Feidhmeach,
Gradam an Uachtaráin as Cur le Saol na hInstitiúide agus an Phobail 2018.
▪ Aoibh Collier, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Cheol Feidhmeach,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Fionn O’Brien, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Léiriú Ceoil & Closléiriú,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Aine McEneaney, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCumarsáid sna hIlmheáin
Chruthaitheacha, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
▪ Vanessa Briscoe, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Léiriú Scannánaíochta & Teilifíse,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
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▪

Kavadia Oshi, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Ríomhaireacht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
Cormac White, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Ríomhaireacht i bhForbairt
Chluichí, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
Marcela Ponikova, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Ríomhaireacht i mBainistíocht
IT, Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
Gussy Hughes, Baitsiléir Ealaíon in Ealaíona agus Teicneolaíocht na Meán,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.
Daniel O’Connor, Baitsiléir Eolaíochta sa Ríomhaireacht,
Gradam an Uachtaráin as Barr Feabhais Acadúil 2018.

▪
▪
▪
▪

6.6

Sreabhadh Idirnáisiúnta
6.6.1

Mic Léinn Erasmus ag Teacht Isteach
Daonnachtaí

Fáilteachas

Ríomhaireacht

Ealaíona
Cruthaiteacha

Tír Dhúchais
Poblacht na
Seice

Gnó

An Fhionlainn

2

2

3

An Fhranic

19

2

2

2

2

3

30

An Ghearmáin

32

1

7

6

2

4

52

An Spáinn

3

2

2

7

An Rómáin

1

1

An Phortaingéil

2

2

7

2

1

1

4

1

1

An Ostair

2

2

An Bheilg
An Ríocht
Aontaithe

1

1

IOMLÁN

58

5

14

11

10

11

2

2

2

111

Mic Léinn ITDD ag Staidéar Thar Lear ar Erasmus
Gnó

Daonnachtaí

2

2

An Fhrainc
An
Ghearmáin

4

An Spáinn
An
Phortaingéil
An Ríocht
Aontaithe

4

Fáilteachas

Ealaíona
Cruthaitheacha

Innealtóireacht

Altranas
& Sláinte
4

Eolaíocht
Fheidhmeach

IOMLÁN
8

2

6

1

1

3

7

3

3
4

An Bheilg

1

2

7

1

1

An Eastóin
IOMLÁN:

IOMLÁN
2

An Eastóin

6.6.2

Altranas

2

An Danmhairg

Ceann
Scríbe
An
Fhionlainn

Innealtóireacht

2
13

2

3

5

2
3

8

1
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35

6.6.3

Gluaiseacht Foirne ITDD ar Erasmus

Ceann Scríbe

Gnó

An Fhrainc
An
Phortaingéil

1

Ríomhaireacht

Innealtóireacht

Altranas

1

1

2

1

2

An Danmhairg
Iomlán

6.6.4

IOMLÁN

2

1

1

1

1

1

5

Mic Léinn Neamh-AE ag Teacht Isteach
NÁISIÚNTACHT

Gnó

Daonnachtaí

Fáilteachas

Ríomhaireacht

Ealaíona
Cruthaitheacha

Sláinte
& Eolaíocht

Innealtóireacht

IOMLÁN

An Mhalaeisia

51

38

12

17

7

31

35

191

An tSín

50

22

15

28

4

5

10

134

An Araib Shádach

21

10

3

1

1

60

96

An Nigéir

3

2

8

An India

4

14

30

Singeapór
Na Stáit
Aontaithe

1

2
6

1

1

Ceanada
Hong Cong

6

1

An Indinéis

2
1

Óman

1

Vítneam

1

1

1

1

1

5

4

1
1

2

2

2

10

2

4

1

An Phacastáin

6
1

1

Neipeal

2

1

An Bhangladéis

1

1

An Aetóip

1

1

An tSiria

1

Na Filipíní

1

1

1

An Úcráin
IOMLÁN

1
132

72

32

68

3

18

47

1
126
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495

7.

Leabharlann

FĺRICĺ TAPA

Spás
280,096 cuairt
2,485 seomra curtha in áirithe

Tacaíocht
1,589 mac léinn ag freastal ar
ranganna Inniúlachta Faisnéise
829 Iaratas ag an Deasc Eolais

Ciorclaíocht
26,633 earra seiceáilte amach –
5,378 trí an mboth féinseirbhíse
4,354 iasachtaí de ríomhairí glúine

Léiríonn an tuairisc seo ár gcuid gníomhaíochtaí le linn na bliana acadúla. Leagann sí béim ar
fhorbairtí i soláthar seirbhíse agus an tionchar a bhí ag an Leabharlann ar a húsáideoirí. Sonraíonn sí
conas mar a dáileadh acmhainní chun tacú le misean na hInstitiúide. Measaimid go bhfuil tionchar
dearfach agus leanúnach againn ar fhoghlaim, ar theagasc agus ar thaighde in ITDD agus go gcuirimid
le saol intleachtúil agus cultúrtha an phobail i gcoitinne. Tríd ár dtuairisciú bliantúíl, tá súil againn a
léiriú conas mar a bhaineamar na spriocanna sin amach, más amhlaidh a tharla.

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:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Turais
Na Céad Chéimeanna
Na Céad Chéimeanna Eile sa Scoláireacht
Do Scileanna Taighde a Fhorbairt
Tagraíocht agus Bradaíl Harvard
Bainisteoir Tagartha Mendeley
Mear-Chuairteanna
Ranganna Duine le Duine
Ranganna Saincheaptha
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Le linn 2017/2018, cuireadh 163 rang in áirithe agus d’fhreastail 1,282 mac léinn orthu.
Chomh maith leis sin, reáchtáladh 27 mear-chuairt i rith na bliana.
Tá an Deasc Iarratais ar cheann dár bpríomh-sheirbhísí inar féidir le húsáideoirí leas a bhaint
as saineolas fhoireann na Leabharlainne chun tacú lena gcuid foghlama. Tháinig os cionn 800
iarratas isteach ar raon leathan fáthanna, ó iarratais bainteach le hábhair na gcúrsaí go
haisghabháil faisnéise bainteach le hacmhainní ar leith.
Leagann foireann Leabharlainne ITDD béim mhór ar Inniúlacht Faisnéise, rud a stiúrann gach
uile rud a dhéanaimid sa tseirbhís. Trí bheith ag obair, mar chomhpháirtithe ceannasacha sa
Tionscadal L2L, faoi chreat an Fhóraim Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama –
Creat Forbartha Gairmiúla d’Fhoirne Teagaisc san Ardoideachas – tá foireann na
Leabharlainne tar éis athmhachnamh a dhéanamh ar a róil teagaisc, ó thaobh foirmiúil agus
neamhfhoirmiúil de. Tá baill foirne ar leith tar éis fealsúnachtaí teagaisc éagsúla a chur le
chéile agus tá obair ar bun chun ráiteas um Fhealsúnacht Teagaisc na Leabharlainne a
fhorbairt. Tá gníomhaíochtaí forbartha fhoireann na Leabharlainne i réimse na foghlama
agus an teagaisc sonraithe sa mhír Forbairt Ghairmiúil.
Inniúlacht Faisnéise do Mheánscoileanna
Tá sé mar aidhm ag Tionscadal Inniúlachta Faisnéise ITDD do Scoileanna - i bhfeidhm ó mhí
an Mhárta 2015 - daltaí dara leibhéal a ullmhú do staidéar tríú leibhéal. Múintear do dhaltaí
conas teacht ar fhaisnéis agus í a úsáid ar bhealach eiticiúil agus acadúil. Thug 20 dalta ó Our
Lady’s College cuairt ar an Leabharlann do rang Inniúlachta Faisnéise agus do sheisiún
staidéir i mí an Mhárta 2018. Rinne na daltaí modúl fealsúnachta ar scoil agus d’úsáid siad
catalóg agus Treoirleabhar Ábhar na Leabharlainne chun teacht ar eolas maidir le
fealsúnacht agus reiligiún.
Ghabh na múinteoirí buíochas leis an
Leabharlann agus chur siad in iúl
dúinn gur bhraith na daltaí go raibh an
rang spéisúil agus taitneamhach.
Chuir siad a dtuairimí féin in iúl
chomh maith maidir leis an tábhacht a
bhaineann le coincheapa foghlama
neamhspleácha a mhúineadh do
dhaltaí dara leibhél agus iad ag dul
isteach i suíomh tríú leibhéal.

Tá Leabharlann ITDD tar éis suaitheantas digiteach a thabhairt isteach d’Fhoghlaimeoirí Dara
Leibhéal chun muinín a thabhairt dóibh tuilleadh staidéir a dhéanamh agus a bheith ina
bhfoghlaimeoirí neamhspleácha.
Tá sé mar aidhm ag an suaitheantas digiteach scóip agus réimse an chláir Inniúlachta
Faisnéise a leathnú chun gur féidir le haon scoil a bheith páirteach. Tá an Leabharlann tar éis
treoracha a fhoilsiú ar líne chun tacú le daltaí agus múinteoirí inniúlacht faisnéise a bhaint
amach agus suaitheantas digiteach Leabharlann ITDD a fháil mar chomhartha ar a gcuid
oibre.
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An Duais Inniúlachta Faisnéise 2017
Bronnadh an Duais Inniúlachta Faisnéise 2017/2018 sa chéad Seimeastar agus bhí an
comórtas oscailte do gach mac léinn sa chéad bhliain. Bhí dhá chéim ar leith sa phróiseas. Sa
chéad chéim, tugadh cuireadh do mhic léinn píosa scríobhnóireachta a chur faoinár mbráid a
d’fhéadfaí a dhéanamh mar thasc sa chlár acu féin. Chomh maith leis sin, iarradh ar mhic
ceistneoir a líonadh isteach ar líne faoina ranganna teagaisc sa leabharlann agus faoi
ghnéithe éagsúla den inniúlacht faisnéise nó scríbhneoireacht acadúil gur mhaith leo aiseolas
a fháil orthu. Chuir thart ar 30 mac léinn a gcuid oibre isteach chugainn ach níor líonadh
isteach na ceistneoirí a ghabh leo go minic, agus ní raibh ach 14 iontráil bailí ann dá bharr.
Cuireadh treoirlínte ar fáil do mhic léinn ó thús.
Léigh beirt mheasúnóir an obair a cuireadh isteach ansin; duine amháin díobh ina léachtóir
agus an duine eile as foireann na Leabharlainne nó CELT (Ionad Barr Feabhais sa Teagasc
agus Foghlaim). Rinneadh gach píosa oibre a anaithnidiú agus dáileadh an obair ar na
measúnóirí ar bhealach nach raibh measúnú á dhéanamh acu ar obair a mac léinn féin.
Tugadh aiseolas mionsonraithe do gach duine den naonúr mac léinn.
I gCéim a 2, iarradh ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar an aiseolas a fuair siad agus
ceistneoir gairid eile a líonadh mar gheall air. I ndiaidh dóibh Céim a 2 a chríochnú, bhí an
deis acu an Duais Inniúlachta Faisnéise a ghnóthú. Tháinig naonúr mac léinn chomh fada le
Céim a 2. Bhí na ceistneoirí go léir a tháinig ar ais chugainn an-chabhrach agus machnamhach
agus, dá bharr, roghnaíodh beirt mhac léinn mar chomh-bhuaiteoirí na Duaise. Fuair an
bheirt acu iPad Mini.
Tá tábhacht mhór ag baint leis an Duais IF don fhoireann agus do mhic léinn araon. Is
straitéis oideachais shuntasach í aiseolas a fháil, agus thug an Duais IF aiseolas dúinn maidir
le lorg faisnéise, measúnú faisnéise agus scríbhneoireacht acadúil ag staid luath de shaol
acadúil an mhic léinn tríú leibhéal. Chuir an duais spás neodrach ar fáil do mhic leinn taithí a
fháil ar aiseolas chomh maith. Trí hiarraidh ar mhic léinn machnamh a dhéanamh ar aiseolas,
spreagadh iad chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid oibre féin agus beidh sé seo anúsáideach dóibh ina gcúrsaí agus in aon obair a dhéanann siad amach anseo. Bhí próiseas na
Duaise IF an-thairbheach don fhoireann chomh maith mar gur thug sé an deis dúinn a
fheiceáil cad iad na saghasanna aistí a bhí á scríobh acu i raon leathan ábhar, conas mar a
lorg siad eolas, conas mar a rinne siad eolas a mheas, agus conas mar a chuir siad an t-eolas
seo i láthair i bpíosa acadúil foirmiúil.

7.2

Bainistiú Bailliúchán
Achoimre ar 2018
Iomlan an chaiteachais in aghaidh na coibhéise lánaimseartha (FTE) ná €35.05, agus is laghdú
19.9% é seo ar 2017.
Leabhair
D’ordaigh an Leabharlann 408 teideal san iomlán. Cuireadh 3,323 earra leis an stoc. Iomlán
an chaiteachais in aghaidh na coibhéise lánaimseartha ná €4.84. An meánchostas a bhí ar
leabhar ná €53.84. Tháinig leahbair go 14% den chaiteachas iomlán ar ábhair.
Ríomhleabhair
Cheannaigh an leabharlann 35 ríomhleabhar sa bhliain 2018. Tógadh 165 ríomhleabhar
amach ar iasacht i rith na tréimhse seo.
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Tréimhseacháin
Tháinig tréimsheacháin go 8% den chaiteachas iomlán ar ábhair. Iomlán an chaiteachais ar
thréimhseacháin in aghaidh na coibhéise lánaimseartha ná 2.7%. Cuireadh dhá theideal ar
ceal (Economist agus PC Advisor) sa bhliain 2018 agus cuireadh teideal amháin leis an stór
(Journal of Advanced Nursing).
Bunachair Shonraí
Iomlán an chaiteachais ar bhunachair shonraí in aghaidh na coibhéise lánaimseartha don
tréimhse ná €27.33 agus tháinig bunachair shonraí go 78% den chaiteachas iomlán ar ábhair.
In 2018, d’oscail an leabharlann ábhair ó Chnuasaigh Ealaíon & Eolaíochta III, IV, VI agus VII
de chuid JSTOR trí Mheasúnú Fianaisebhunaithe (MFB). Bhí éileamh ar na cnuasaigh seo ónár
bpatrúin agus cinnteoidh an leabharlann go mbeidh teacht ar na cnuasaigh sin amach anseo.
Baineadh triail as Sage Research Methods Video Collections i rith na tréimhse seo chomh
maith ach, toisc srianta buiséid, níl d’acmhainn againn a shíntiús a íoc.
An tSeirbhís Iasachta Idirleabharlainne (IIL)
Lean an tseirbhís ar aghaidh ag tabhairt earraí amach ar iasacht, saor in aisce, do bhaill foirne
agus do mhic léinn le linn na bliana acadúla, ar chostas €1,824.16 (gan táillí postais agus
stáiseanóireachta san áireamh). I mbliana, líonadh 155 iarratas. Is méadú beag é seo ar an
mbliain acadúil roimhe, nuair a líonadh 134 iarratas. Is iasachtaí a bhí i bhformhór na niarratas líonta (73%).
Chuir mic léinn 55% de na hiarratais líonta isteach.
Is patrúin de chuid na Scoile Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach a chuir isteach an
céatadán is mór d’iarratais líonta (34%) agus ina ndiaidh bhí patrúin Scoil an Ghnó agus na
nDaonnachtaí (32%).
Os rud é nach bhfuil modúl feidhmeach IIL in Koha, bhí gá obair fhoireann IIL a dhéanamh as
líne den chuid is mó.
*Tá an focal “Iasacht” ag tagairt do leabhair, imeachtaí comhdhálacha, tráchtais, foilseacháin
Rialtais agus tuairiscí teicniúla. Tá an focal “Fótachóip” ag tagairt d’ailt agus do chaibidlí as
irisí.

7.3

Teagmháil: Guth an Mhic Léinn
Bíonn an Leabharlann ag obair i gcomhpháirtíocht le pobal na mac léinn agus le hAontas Mac
Léinn ITDD, bíonn teagmháil aici le hoifigh nuacheaptha AML agus bailíonn sí smaointe na
mac léinn go rialta, ar bhonn foirmúil agus neamhfhoirmiúil, ar raon leathan ábhar a
bhaineann leis an Leabharlann. Cabhraíonn na smaointe ríthábhachtacha seo linn seirbhísí
na leabharlainne a leasú agus a fhorbairt go leanúnach.
De ghnáth, bíonn ráta ard freagartha ann ar shuirbhéanna a reáchtálann an Leabharlann.
Léríonn an ráta ard seo an spéis atá ag na mic léinn ina Leabharlann féin.
Cabhraíonn an anailís a dhéanaimid ar thorthaí na suirbhéanna pleanáil agus soláthar ár
seirbhíse a stiúradh agus a fheabhsú.
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7.4

Imeachtaí agus Gníomhaíochtaí

Imeachtaí Leabharlainne:
Tharla Oíche Chultúir na Leabharlainne ar an
22 Meán Fómhair 2017 agus seo a leanas
roinnt de na himeachtaí a cuireadh ar fáil:
▪

▪

▪

Taispeántas Leabhar Coiscthe: tugadh
cuireadh don phobal teacht isteach agus
féachaint tríd na leabhair a tháinig
salach ar an gcinsire san am atá thart.
Rinne an taispeántas corraitheach seo
iniúchadh ar chinsireacht in aois
dhomhandaithe
‘A Picture Paints A Thousand Words’ –
‘Is Fiú Míle Focal an Pictiúr’: Cuireadh
canbhás ar fáil faoin téama ‘Cad Is Ciall
Le Cultúr Domsa?’. Scaoil na daoine a
d’fhreastail ar an ócáid a samhlaíochtaí
saor tríd a gcuid péintéireachta.
Café Cultúir: ‘babhtaí plé’ cúig nóiméád
an ceann leis an téama ‘An bhFuil an
Leabhar Marbh?’

01 Feabhra, 2018: Bhí rath ar an gceardlann Cruthaigh Cros Bhríde , ina raibh an deis ag an
bhfoireann agus ag na mic léinn crosa Bhríde a chruthú iad féin.
14 Feabhra, 2018: Coinne Chéadaithne le Leabhar: taispeántas agus iasachtaí leabhar.
26 Aibreán, 2018: mar cheiliúradh ar Lá na hÉigse, reáchtáladh oíche filíochta.

7.5

Eagraíocht agus Bainistíocht
Na Daoine
Forbairt Ghairmiúil
Tá ról na Leabharlainne in aistear acadúil mhic léinn agus thaighdeoirí ITDD lárnach
d’aidhmeanna straitéiseacha na hInstitiúide.
Tá foireann na Leabharlainne ar an eolas go hiomlán faoi na forbairtí in earnáil an
Ardoideachais. Bímid ag lorg deiseanna i gcónaí chun ár seribhís a fheahbsú, nuáil rialta a
dhéanamh agus chun ár spásanna foghlama a ath-dhearadh le freastal ar riachtanais
athraitheacha ár mac léinn, i dtimpeallacht dhúshlánach ó thaobh faisnéise de.
Le bliain anuas, táimid tar éis ár n-acmhainní fisiciúla, fíorúla agus airgeadais a bhainistiú le
cinntiú gur féidir linn tacú go héifeachtach le hobair acadúil na hInstitiúide.

Page | 25

D’fhoilsigh baill foirne ón Leabharlann, i
gcomhar le CELT agus baill foirne
léachtóireachta eile, alt in eagrán Bealtaine
2018 de Practitioner Research in Higher
Education.
Déanann an t-alt seo tuairisciú ar na hathruithe
a tháinig ar an Duais Inniúlachta Faisnéise,
comh-thionscnamh le leabharlannaithe eile, a
bhfuil mar aidhm aige feasacht a mhéadú ar an
ról atá ag aiseolas in inniúlachtaí acadúla a
fhorbairt.

Bíonn foirne leabharlainne in Earnáil an
Ardoideachais Theicneolaíochta ag múineadh
an t-am ar fad – go forimiúíl agus go
neamhfhoirmiúil. Os rud é go bhfuil an cineál
oibre a dhéanaimid sa leahbarlann ilchisealach
agus go bhfuil ról uathúil againn mar
ghairmithe ‘tríú spás’, táimid ag déileáil le
riachtanais forbartha gairmiúla atá
coimpléascach, casta agus atá ag athrú an tam go léir. Mar gur leabharlannaithe agus
scoláirí muid ag an am céanna, bhí próiseas
forbartha gairmiúla uainn a thug creat agus
léarscáil forbartha dúinn agus a spreag
tuillleadh iniúchta inár róil, inár bhféiniúlacht
agus inár n-eispéiris.
Idir Meán Fómhair 2017 agus Lúnasa 2018,
lean Leabharlann ITDD (mar chomhpháirtí
ceannasach, i gcomhar le leabharlanna in
OCBÁC agus IT Cheatharlach) le forbairt agus
cur i bhfeidhm an tionscadail L2L : Library Staff
Learning to Support Learners Learning a bhí
cistithe ag an bhFóram Náisiúnta um
Fheahbsú Teagaisc agus Foghlama.

Bhí ceathrar ball foirne páirteach i gcur i gcrích an tionscadail seo, agus duine amháin acu ar iasacht.
D’óstáil an tionscadal L2L 6 seimineár/ceardlann i rith na tréimhse seo ar scríbhneoireacht acadúil,
féiniúlacht fhoireann na Leahbarlainne agus taighde gníomhaíochta. D’fhorbair foireann L2L suíomh
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gréasáin L2L i rith na tréimhse seo chomh maith, ina raibh míreanna foghlama in-athúsáidte, físeáin,
agus láithreoireachtaí do phobal na leabharlainne go léir. Thosaigh foireann tionscadail L2L ar
chaibidlí leabhair a scríobh agus, faoi stiúir Helen Fallon (Leabharlann Ollscoil Mhá Nuad) ar smaointe
dhaoine faoina n-eispéiris forbartha gairmiúla féin a bhailiú.
Mar chuid de thionscnamh L2L, ghlac foireann na Leabharlainne páirt i seimineáir Forbartha
Gairmiúla éagsúla, lena n-áirítear na ceardlanna faoi na hábhair seo a leanas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Scríbhneoireacht Acadúil
Taighde Gníomhaíochta
Meantóireacht
Cleachtas Machnamhach Gairmúil
Féiniúlacht a Ath-Shamhlú
Tionscnaimh agus Taighde a Chur ar Taispeáint
Scríbhneoireacht d’Fhoilseacháin Acadúla

Chomh maith leis sin, ghlac baill foirne páirt in imeachtaí seachtracha eile, lena n-áirítear:
▪
▪
▪
▪

AISHE – ‘The All Ireland Society for Higher Education’ – Cumann Ardoideachais Uile-Éireann
Seimineár Bliantúil Leabharlann Scoil Ghnó BÁC
Ceardlann oiliúna um Mheáin Shóisialta
‘Why Learning Space Matters’: Aligning learning landscapes with Health Sciences Curricula –
Trídhreacha foghlama a ailíniú le Curaclaim na nEolaíochtaí Sláinte

Chuir foireann na Leabharlainne páipéir agus póstaeir i láthair ag comhdhálacha agus seimineár le
linn na bliana.
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8.

Seirbhísí na Mac Léinn

8.1

Cúlra

Tá Seirbhísí na Mac Léinn, a oibríonn faoi oifig an Leasuachtaráin Gnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir,
comhdhéanta d’fhoireann soláthraithe seirhbíse gairmiúla a thacaíonn le mic léinn an leas is mó a
bhaint as a n-eispéireas tríú leibhéal. Tá na Seirbhísí dírithe faoi láthair ar Mhic Léinn lánaimseartha
Fochéime, Iarchéime, Springboard agus Printíseachta. Is i bhfoirgneamh Faulkner go bhfuil na
Seirbhísí ar fad lonnaithe (seachas sna hOifigí Rochtana & Míchumais atá i bhFoirgneamh Carroll). Tá
na Seirbhísí seo liostaithe thíos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8.2

Rochtain
Gairmeacha & Infhostaitheacht
Séiplíneacht
Comhairleoireacht do Mhic Léinn
Seirbhísí Míchumais
Sláinte
Spóirt & Cumainn
Ionad Seirbhísí na Mac Léinn

An Fhoireann
Seirbhísí na Mac Léinn – Cairt na hEagraíochta

8.3

Forbairtí
▪
▪

▪

Bíonn gach Seirbhís ag obair i ndlúthchomhar le hIonad Foghlama agus Forbartha na Mac
Léinn chun ionduchtú a larú do gach mac léinn nua.
D’éirigh le hiarratas cistithe na Seirbhíse Rochtana, i gcomhar lena comhghleacaithe i
Réigiún MEND, don tionscadal College Connect. Fuarthas cistiú do 1916, le 10 sparánacht
leithdháilte ar mhic léinn ITDD don chéad dá bhliain romhainn.
D’fhorbair an tSeirbhís Míchumas Bealach Rochtana Breise do mhic léinn faoi mhíchumas
sa bhliain 2017 chun go mbeadh teacht níos fusa ar mhic léinn atá faoi mhíchumas clárú
san Institiúid. Sa bhliain 2018, chuir an Institiúid iarratas isteach le bheith páirteach sa
thionsnamh náisiúnta Disability Access Route to Eductaion (DARE) – Bealach Rochtana ar
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8.4

Comhshaothair leis an bPobal
▪

▪
▪
▪

▪

8.5

an Oideachas dóibh siúd atá faoi Mhíchumas, agus d’éirigh leis an iarratas sin. Beidh
iarrthóirí nua ag teacht isteach san Insitiúid sa bhliain 2019 dá bharr.
Lean Seirbhís Chomhairleoireachta na hInstitiúide ar aghaidh ag déanamh forbartha ar
an gcóras bainistíochta CoreNet atá in úsáid acu.
Tá an tAonad Sláinte i lár córas bainistíochta cleachtais a chur i bhfeidhm.
Bhí 94% de chéimithe ITDD fostaithe/ag déanamh staidéir bhreise naoi mí i ndiaidh
bhronnadh a gcéimeanna.
Bhí 753 mac léinn ar shocrúcháin, thar 19 roinn acadúil.
Chláraigh 296 Cuideachta ar an gCóras Careers Connect agus fógraíodh 499 deiseanna
fostaíochta do na mic léinn agus na céimithe.
Feictear toradh na forbartha leanúnaí atá déanta againn ar ár Scoláireachtaí Spóirt sa
rath a bhí ar ár bhfoirne spóirt agus iad in iomaíocht ag na gráid is airde.
Tá DkIT Sport | Spórt ITDD tar éis áiseanna spóirt agus áineasa a raibh géarghá leo a chur
ar fáil do na mic léinn.

Tá an tSeirbhís Chomhairleoireahta tar eis dhá ghrúpa fócais a reáchtáil ar an gcampas
mar chuid dá tiomantas don Choiste Comhairleach Náisiúnta ón Tionscnamh “It Stops
Now”, a bhí cistithe ag EHSTE an AE
Rinne an tSeirbhís comhoibriú le Toastmasters (Dún Dealgan) ar cheardlanna do mhic
léinn chun scileanna óráidíochta a threisiú
Ghlac an tSeirbhís Mhíchumais páirt i gcruinnithe DisAbility Chontae Lú.
D’eagraigh an tSeirbhís Rochtana roinnt cuairteanna ar an gcampas i gcomhar le Junior
Achievement Éireann, BITE agus Comhpháirtíocht LEADER Lú mar chuid den Tionscadal Rochtana
“Pathways”.
Tá lucht na Spórt agus na gCumann tar éis obair a dhéanamh le heagraíochtaí spóirt
áitiúla agus náisiúnta chun roinnt imeachtaí pobal-bhunaithe a chur ar siúl ar an
gcampas.

Úsáid na Seirbhíse agus Aiseolas
8.5.1

Úsáid na Seirbhíse

Seirbhís

Uimhir ag Tagairt do:

Gairmeacha

Ceapacháin
Fostóirí & Folúntais Poist
Cuairteanna ar an Aonad
Líon na gCliant
Uimhreachta Cláraithe
Baill
Líon Iarrthóirí

Sláinte
Comhairleoireacht
Míchumas
Spóirt & Cumainn
Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn

▪

▪

Líon na Mac
Léinn
2015/2016
495
208
3,430
315
254
3,096
318

Líon na Mac
Léinn
2016/2017
363
351
2,805
320
274
2,875
344

Líon na Mac
Léinn
2017/2018
395
499
2,773
345
290
3,000
377

Tá méadú (7%) tagtha arís ar líon na mac léinn a bhain leas as an tSeirbhís
Chomhairleoireachta sa bhliain acadúil 2017/2018. Tá an tSeirbhís Chomhairleoireachta
tar éis líon na seisiún in aghaidh an mhic léinn a laghdú arís go 3.7, toisc folláine
mhothchánach a mheas sna seisiúin go príomha.
D’fhreastail líon mór daoine ar an Aonad Sláinte arís i mbliana. Cuireann an tSeirbhís
géarchúram sláinte ar fáil do mhic léinn anois agus atreoraítear cásanna cúram sláinte
níos fadtéarmaí ar ais chuig a nDochtúirí Ginearálta.
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▪

▪

Tá méadú 6% tagtha ar líon na ndaoine atá cláraithe leis an tSeirbhís Mhíchumais. Tá na
mórcheisteanna is mó a fheictear ann bainteach le meabharshláinte agus Diospraicse.
Tá líon na mac léinn atá ag lorg cúnaimh airgeadais ag méadú an t-am go léir. Tá an SAF
tar éis athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar na critéir cháilitheachta agus ar na
méideanna iníoctha le mic léinn chun gur féidir cúnamh a sholáthar do líon mac léinn
níos mó.
Tá líon na mac léinn a bhain leas as tacaíocht Ghairmthreorach duine le duine tar éis
méadú beagnach 9% i gcomparáid leis an mbliain roimhe. Tá méadú tagtha ar líon na
gcuideachtaí atá cláraithe leis an tseirbhís chomh maith. Chláraigh beagnach 300
cuideachta ar an ardán Careers Connect ar líne agus d’fhógair an tSeirbhís beagnach 500
folúntas poist ar a son.
Tá Student Sport Ireland |Spóirt na Mac Léinn in Éirinn, an bord rialaithe spóirt in Éirinn
ag tríú leibhéal, tar éis tábla sraithe a thabhairt isteach a dhéanann coláistí a mheas ar
bhonn feidhmíochta. Tomhaistear rátaí páirtíochta agus rathúlachta na gcoláistí i
gcomórtais spóirt agus, sa bhliain 2018/2019, tháinig muid sa naoú háit agus sa tríú háit
i measc Institiúidí Teicneolaíochta.

8.5.2

Aiseolas ó Úsáideoirí na Seirbhíse

Reáchtálann an chuid is mó de na Seirbhísí suirbhéanna le húsáideoirí ar bhonn leanúnach.
Luaigh formhór na ndaoine a ndearnadh suirbhé orthu go raibh siad sásta le tionchar na
Seirbhísí.
Tá an t-aiseolas a thagann ó mhic léinn lánfhásta nua fíor-dhearfach ó thaobh fheidmíocht na
Seirbhíse Rochtanta de. Mar a tharla i mblianta roimhe, chuir mic léinn lánfhásta a gcuid
míshástachta in iúl maidir leis an tslí go n-athraítear amchláir go rialta agus maidir leis an tslí
go gcuirtear léachtanna ar ceal ar ghearrfhógra. Bíonn drochthionchar ag seo ar eispéiris
foghlama na mac léinn.
Dúirt 85% de na mic léinn a d’úsáid an tSeirbhís Chomhairleoireachta gur chabhraigh an
chomhairleoireacht leo fanacht ar an gColáiste, agus dúirt 89% gur chabhraigh an
chomhairleoireacht leo a bheith níos éifeachtaí ina gcuid oibre acadúla. Dúirt 96% de na mic
léinn a d’úsáid an tSeirbhís Chomhairleoireachta gur fheabhsaigh an chomhairleoireacht a neispéiris ghinearálta den Choláiste. Bhraith 100% de na mic léinn go raibh sé tairbheach caint
le comhairleoir gairmthreorach. Bhraith 92% níos ullmhaithe a spriocanna a bhaint amach i
ndiaidh dóibh comhairle gairmthreorach a fháil agus ghlac 70% acu céimeanna
gníomhaíochta ar a seisiúin ghairmthreorach.
Dúirt 93% d’Fhostóirí a d’fhreastail ar Aonach Gairmeacha ITDD go raibh an ócáid iontach nó
an-mhaith. “Bhí an ócáid anseo in Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan ar cheann de na
haonaigh ghairmeacha is fearr dá rabhas riamh aige.... fáilte den scoth, mic léinn agus
léachtóirí spreagtha agus áiseanna den chéad scoth. Eispéireas iontach amach is amach”.
Luaigh 84% d’fhreagróirí a bhí cláraithe le hOifig na Spórt agus na gCumann gur chabhraigh
se go mór nó go han-mhór leo dul i dtaithí ar shaol an choláiste sa chéad bhliain. Dúirt 59%
de na freagróirí go raibh a gcuid rannpháirtíochta sna Spóirt agus sna Cumainn ar cheann de
na fáthanna is mó gur fhan siad in oideachas tríú leibhéal agus dúirt 21% acu gurb é an fáth is
mó ar fad é. Dúirt 84% de na mic léinn gur fheabhsaigh Spóirt agus Cumainn a n-eispéiris sa
choláiste ‘go mór’ nó go ‘han-mhór’.
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Seirbhís
Comhairleoireacht
Gairmeacha & Infhostaitheacht
Séiplíneacht
Míchumas
Sláinte
Spóirt & Cumainn
Ionad Seirbhísí na Mac Léinn

%
79.37%
66.67%
68.78%
49.74%
75.66%
85.71%
74.07%

Tábla 1: Tuiscint ar Sheirbhísí

Mar is léir ó Thábla 1, tá tuiscint mhaith ag mic léinn ar na Seirbhísí ar fad. Amach anseo,
beidh sé úsáideach a aimsiú conas gur chuala na mic léinn faoi na Seirbhísí. De réir Suirbhé
Seirbísí na Mac Léinn, tá 85% de mhic léinn ar an eolas faoi sheirbhís na Spórt agus na
gCumann. Is féidir roinnt den tuiscint seo a mhíniú má fhéachaimid ar na feachtais a
reáchtáladh ar na meáin shóisialta atá tar éis a láithreacht ar líne a mhéadú.
Léiríonn Tábla 2 thíos na leihbéil shástachta leis na Seirbhísí. Tugann na nótaí tráchta oscailte
léargas maith dúinn ar na nithe go raibh na mic léinn ag súil leo agus conas mar go mbeadh
sé úsáideach do roinnt Seirbhísí cumarsáid níos soiléire a dhéanamh le mic léinn chun go
dtuigfidh siad teorainneacha na Seirbhísí atá á gcur ar fáil acu.

Tábla 2: Leibhéil Shástachta

Iarradh ar mhic léinn an molfadh siad na seirbhísí seo d’úsáideoirí eile agus dúirt 91%
díobh go molfadh.
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Na Seirbhísí a Mholadh Siad d'Úsáideoirí Eile

Mholfadh
Yes

NoNí Mholfadh

Table 3: Na Seirbhísí a mholadh siad do Mhic Léinn eile

Iarradh ar mhic léinn cumarsáid agus margaíocht gach Seirbhíse a rátáil agus beidh sé seo
úsáideach do Sholáthraithe Seirbhíse tionchar a dtionscnamh margaíochta a mheas amach
anseo.

Tácla 4: Cumarsáid agus Margaíocht gach Seirbhíse a rátáil

8.6

Conclúid
Tá ráta ard úsáide i ngach ceann de na Seirbhísí, agus an ráta ag dul in airde gach bliain i
bhformhór na Seirbhísí. Tá slite ann i gcónaí tuiscint ar na Seirbhísí a mhéadú agus is deacair
a rá an iad na mic léinn is mó a bhainfeadh tairbhe as Seirbhísí na mic léinn atá ag baint leasa
astu. Bheadh ionduchtú leathnaithe ina chabhair do gach aon mhac léinn.
Cé go bhfuil an ráta úsáide tar éis dul i méid, go háirithe sna Seirbhísí Comhairleoireachta
agus Míchumais, níor tháinig mórán athrú ar acmhainní dóibh agus is ábhar imní é seo dúinn
– go háirithe má tá an Institiúid in ann a spriocanna iontrála a bhaint amach. D’éirigh leis an
tSeirbhís Chomhairleoireachta líon na seisiún in aghaidh an mhic léinn a laghdú, rud a
mhéadaigh eangach a seirbhíse, agus d’éirigh linn uaireanta breise do sheisiúin
chomhairleoireachta a fháil, ach beidh gá na huaireanta seo a chaomhnú chun tacú leis an
tSeirbhís amach anseo. De bharr éilimh, tá sé i gceist ag an tSeirbhís Chomhairleoireachta
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soláthar a gceardlann don fhoireann a leathnú, go háirithe go mbeidh siad in ann “mic léinn
atá trí chéile nó i mbaol a aithint agus freagairt dá suíomh”.
Beidh ar an tSeirbhís Mhíchumais teicneolaíocht chúnta a fhorbairt chun tacú leo siúd atá ag
clárú leis an tSeirbhís agus chun líon na ndaoine atá ag brath ar fheitheoirí a laghdú. Luann
na mic léinn go rialta go bhfuil “spás ciúin” ag teastáil uathu fós.
Mar a luadh cheana, tá an tAonad Sláinte tar éis leibhéal a seirbhíse sláinte a laghdú trí
géarchúram sláinte amháin a chur ar fáil. Tá sé seo tar éis seirbhís an Dochtúrta Ginearálta a
leathnú le go bhfuil teacht ag líon níos mó mac léinn uirthi ach tá sé tar éis a léiriú gur ghá
don tSeirbhísí teorainneacha a seirbhíse a chur in iúl do mhic léinn. Tá méadú tagtha ar líon
na mac léinn idirnáisiúnta ag teacht isteach chuig an Aonad Sláinte agus riochtaí sláinte ar
leith orthu cheana féin. Molfaidh an tSeirbhís don Oifig Idirnáisiúnta iarraidh ar mhic léinn
idirnáisiúnta a lua go bhfuil tinnis fhadtéarmacha orthu roimh am chláraithe chun gur feidir
leis an tSeirbhís pleanáil, tacaíocht agus idirghabhálacha a ullmhú roimh ré.

9.

Foghlaim Fad Saoil

Léargas Ginearálta
Líon na mac léinn páirtaimseartha a tháinig isteach sa bhliain 2017/2018 ná 816, suas 6% ó 768 sa
bhliain 2016/2017. Tá sé seo comhdhéanta de 444 (54%) duine cláraithe ar chúrsaí teistithe, 316
(39%) ar chúrsaí neamh-theistithe agus 56 (7%) ar chúrsaí Springboard. Céatadán an mhéadaithe
d’iontrálacha ar chúrsaí creidiúnaithe neamh-Springboard sa bhliain 2017/2018 ná 24% [ó 357 an
bhliain roimhe go 444].
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Cad atá á staidéar ag mic léinn páirtaimseartha? Tá tromlach na mac léinn a thagann isteach
cláraithe ar chláir Ghnó agus Daonnachtaí (280), díreach os comhair Sláinte agus Eolaíocht (259). Tá
miondealú iomlán in aghaidh na hearnála ar fáil thíos:
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Gnó - 141 duine cláraithe;
Daonnachtaí - 139 duine cláraithe;
Innealtóireacht - 159 duine cláraithe;
Ríomhaireacht & Ealaíona Cruthaitheacha - 118 duine cláraithe;
Sláinte agus Eolaíocht - 259 duine cláraithe.
An cóimheas fireann/baineann ó thaobh rannpháirtíochta de ná 45% fireann agus 55% baineann.
Springboard
Is é an tIonad Foghlama Fad Saoil an t-aonad comhordaithe do mhargaíocht agus iontrálacha na gclár
Springboard. Is tionscnamh Rialtais/Údarais um Ardoideachas é Springboard a bhfuil mar aidhm aige
tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do chuardaitheoirí poist filleadh ar an ardoideachas chun uassciliú nó ath-sciliú a dhéanamh le dul isteach in earnálacha go bhfuil níos mó post ar fáil iontu. Rinne
an IFFS cur chun cinn agus comhordú ar iontrálacha don 5 chlár Springboard seo a leanas:
Scoil na Sláinte agus na hEolaíochta
Dioplóma i nGnó an Bhia agus na Talmhaíochta
Dioplóma i mBainistíocht Shlabra Soláthair an Bhia
Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach
Teastas i Léiriú Beochana Digití 2D/3D
Teastas i bhFiontraíocht sna hEarnálacha Cruthaitheacha
Ard-Dioplóma i Ríomhbheochan 3D
Iomlán na nIontrálacha ar chláir Springboard = 56
Líon na n-áiteanna a bhí ar fáil = 69
Ráta líonta = 81%
Cúrsaí Faofa – Páirtaimseartha
Cuireadh sraith iomlán de 58 clár páirtaimseartha ginearálta chun cinn tríd an IFFS le linn 2017-2018
mar seo a leanas:
Gnó
Baitsiléir i Staidéar Gnó (L6, 7 & 8 - 120-240 creidiúintí)
Teicneoir Cuntasaíochta (L6 - 120 creidiúintí)
Teastas i Margaíocht Dhigiteach agus i mBainistíocht na Meán Digiteach (L7 - 30 creidiúintí)
Teastas i Lean Six Sigma (Crios Glas) (L7 - 10 creidiúintí)
Teatas i nDlí Fostaíochta (L7 - 10 creidiúintí)
Teastas i Straitéis an Ghnó (Leibhéil 9 - 15 creidiúintí) *NUA*
Margaíocht Dhigiteach, na Meáin Shóisialta agus Optamú Innill Cuardaigh
Teicneoir Párolla Deimhnithe
Teicneoir CBL Deimhnithe
Daonnachtaí & Fáilteachas
Baitsiléir Ealaíon i gCúram Sóisialta (L8 - 60 creidiúintí)
Teastas i bhFoghlaim agus Teagasc (L9 - 30 creidiúintí)
Fraincis do Thosaitheoirí
Fraincis d’Fheabhsaitheoirí
Spáinnis do Thosaitheoirí
Spáinnis d’Fheabhsaitheoirí
Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile
Fótagrafaíocht Dhigiteach
Dearadh Intí do Thosaitheoirí
Teastas Active IQ i dTeagasc Corpacmhainne (Ionad Aclaíochta)
Teastas Active IQ i dTraenáil Phearsanta
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Innealtóireacht
Dearadh Ríomhchuidithe
Dearadh Ríomhchuidithe 3D ag úsáid Solidworks
Múnlú le Faisnéis Foirgníochta
Rialaitheoirí Loighice In-Ríomhchláraithe
Táthú do Thosaitheoirí
Diagnóisic Feithiclí do Mheicneoirí Carr
Teastas i bhFuinneamh In-Athnuaite (L6 - 25 creidiúintí)
Teastas i mBainistíocht Fuinnimh i bhFoirgnimh (L6 - 30 creidiúintí)
Ardteastas i mBainistíocht Réadmhaoine agus Saoráidí (L6 - 120 creidiúintí)
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Innealtóireacht Shibhialta (Forlíontach L8 - 60 creidiúintí)
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i mBainistíocht Tionscadal Tógála (Forlíontach L8 - 60 creidiúintí)
Faisnéisíocht & Ealaíona Cruthaitheacha
Ríomhairí do Thosaitheoirí
Photoshop
Dearadh Leathanach Gréasáin (Ag úsáid Wordpress)
Teastas i Ríomhchlárú (L7 – 30 creidiúintí)
Teastas i gCrua-Earraí Ríomhaire (L7 – 30 creidiúintí)
Teastas i bhForbairt Gréasán (L7 – 30 creidiúintí)
Teastas i bhForbairt Bunachar Sonraí (L7 - 30 creidiúintí)
Teastas i nDearadh Uilíoch (L8 – 10 creidiúintí)
Teastas i Léiriú Beochana Digití 2D & 3D (L7 - 40 creidiúintí)
Dioplóma i gCumadóireacht do Chluichí (L8 – 60 creidiúintí)
Ard-Dioplóma sa Ríomhaireacht (L8 - 60 creidiúintí)
Ard-Dioplóma sa Ríomhbheochan 3D (L8 - 75 creidiúintí) *NUA*
Sláinte & Eolaíocht
Baitsiléir Ealaíon i Staidéar Feidhmeach Luath-Óige (L7-180 creidiúintí)
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Staidéar Feidhmeach Luath-Óige (Add-on L8-60 creidiúintí)
Teastas i Measúnú agus i mBainistiú Duine Lánfhásta Fíor-Bhreoite (L8-10 creidiúintí)
Teastas i Measúnú agus i mBainistiú Duine Lánfhásta Fíor-Bhreoite sna Seirbhísí Éigeandála (L8-10 creidiúintí)
Teastas i Measúnú agus i mBainistiú Duine Lánfhásta Fíor-Bhreoite sna Seirbhísí Máithreachais (L8 -10 creidiúintí)
Teastas i dTionscnaimh Cheannaireachta, Bhainistíochta agus Cháilíochta sna Seirbhísí do Dhaoine faoi
Mhíchumas Intleachta L8 – 10 creidiúintí) *NUA*
Teastas i gCleachtas Cúraim Mhaolathaigh Chomhaimseartha (L8 - 10 creidiúintí)
Teastas in Idirghabhálacha Síceasóisialta (L8 - 20 creidiúintí)
Teastas i mBuntuiscint a fháil ar agus Freagairt do Dhrochíde Baile (L8 - 10 creidiúintí)
Teastas in Oibríochtaí an tSlabhra Soláthair Bhia (L7 - 30 creidiúintí)
Teastas i nGnó an Bhia agus na Talmhaíochta (L7 - 30 creidiúintí)
Scrúdaitheoir Seachtrach
Brian Coll, IT Shligigh (Lean Six Sigma)
Údaráis Dhearbhaithe
Tá teagmháil againn le húdaráis dhearbhaithe éagsúla, agus is iad sin:
Dearbhú Cáilíochtaí agus Cáilíochta Éireann
Teicneoirí Cuntasaíochta Éireann
Active IQ (An Ríocht Aontaithe)
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10.

Tuairiscí ó na Scoileanna

10.1

Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí
Forbairtí Acadúla
Tá forbairt leanúnach ar siúl ag Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí ar a cuid clár agus
cuireadh tús le cláir nua éagsúla i mí Mheán Fómhair 2017. Ceann de phríomh-aidhmeanna
Phlean Straitéiseach reatha na Institiúide ná ‘freastal ar riachtanais ilchineálacha ár
bhfoghlaimeoirí agus ár bpáirtithe leasmhara’. I rith 2017/2018, dhear, d’fhorbair, agus
sholáthair an Roinn Staidéar Gnó clár “Pathways” chun foghlaimeoirí lánfhásta a mhealladh
isteach san oideachas tríú leibhéal don chéad uair, agus bhí an-rath ar an gclár sin. Ag
leanúint den chlár sin, d’fhorbair an Roinn an clár “HeadStart” i gcomhar le
gComhpháirtíocht LEADER Lú. Tharraing an clár 12 seachtainí Pathways 51 mac léinn isteach
agus cuireadh ar siúl é in ionaid sa phobal (Droichead Átha, Baile Átha Fhirdhia, Dún
Dealgan). Clúdaíodh réimsí éagsúla ann lena n-áirítear Forbairt Pobail, Síceolaíocht, Na
Meáin Chruthaitheacha, gairmeacha, agus reáchtáladh seisiún amháin in ITDD ina raibh an
deis ag na rannpháirtithe bualadh le léachtóirí ó na réimsí staidéir a raibh spéis acu iontu. Tá
an clár HeadStart dírithe orthu siúd go bhfuil an clár Pathways curtha i gcrích acu agus
reáchtáladh seisiúin ann bunaithe ar na hábhair seo a leanas: Scileanna Staidéir, Cur i Láthair,
Measúnú, Scríbhneoireacht Acadúil, Scileanna Ríomhaireachta agus Foghlaim conas
Foghlaim.
I réimse an staidéir pháirtaimseartha, chuir an Roinn Staidéar Gnó fáilte roimh a céad 26 mac
léinn don chúrsa 3 bliana nua, Leibhéal 7, Baistsiléir Staidéar Gnó, agus an deis acu siúd a
dhéanann an cúrsa dul ar aghaidh go cáilíocht Leibhéal 8.

I mí Márta 2018, bhuaigh an Roinn Staidéar Fáilteachais Gradam Barr Feabhais Disciplíneach
i dTeagasc, Foghlaim agus Measúnú (DELTA | GBFDTFM) ‘Disciplinary Excellence in Teaching,
Learning and Assessment (DELTA) as a gcuid oibre chun Gnéithe Iarchéime a Leabú i ngach
clár sa Roinn acu féin. Reáchtáladh ócáid cheiliúrtha ag Teach an Ard-Mhéara i mBaile Átha
Cliath, áit gur bronnadh an gradam. Léirítear an ócáid sa phictiúr thuas.
I mí Bealtaine 2018, ag Bronnadh Gradam Oideachais na hÉireann, ba é an MBS i
bhFiontraíocht & Margaíocht an t-aon chlár a bhuaigh dhá ghradam ag an ócáid: An
Tionscadal Comhoibrithe Idirnáisiúnta is Fearr agus an Chomhpháirtíocht Acadúil is Fearr as a
gcuid oibre le hOllscoil Heilbronn na Gearmáine. Ba mhór an gaisce é seo mar go raibh an
comórtas oscailte do gach Institiúid Teicneolaíochta agus Ollscoil in Éirinn. Tá grianghraf de
shearmanas bronnta na ngradam le feiceáil ar an gcéad leathanach eile.
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Tá Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí ar thús cadhnaíochta fós ó thaobh barr feabhais i
bhfoghlaim agus teagaisc de. I mí na Samhna 2017, bronnadh céimeanna ar chúigear ball
foirne eile ar an gclár Máistir Ealaíon i bhFoghlaim agus Teagasc), rud a thugann líon iomlán
na mball foirne sa Scoil le cáilíochtaí iarchéime, de bhreis ar a gcuid cáilíochtaí gairmiúla agus
disciplíne eile, go 34. Chomh maith leis sin, bronnadh stádas Ollaimh ar Cuairt ar an mball
foirne againne, Fiona Oster, thall i Scoil Iarchéime na hOllscoile Heilbronn sa Ghearmáin.

Taighde
Bunaíodh Grúpa Staidéar na nDaonnachtaí, faoi stiúir an Dr. Annaleigh Margey, i mí na
Nollag 2017. Déanann an grúpa taighde thar trí réimse téamach leathan lena n-áirítear stair,
oidhreacht agus cultúr; litríocht agus cultúr; agus comhthéacsanna sóisialta agus polaitiúla sa
Bhreatain agus in Éirinn. Tá seisear as an seachtar ball foirne tar éis a gcuid staidéir a
thabhairt suas go leibhéal PhD, agus tá cuntais teiste láidre acu sa taighde: 105 aschur
taighde le cúig bliana anuas.
D’éirigh le beirt bhall foirne ó Roinn na nDaonnachtaí (An Dr. Fiona Fearon agus An Dr.
Aoileann Ní hÉageartaigh) cistiú a fháil chun maoirsiú a dhéanamh ar mhac léinn taighde atá
ag déanamh Máistreachta i Litríocht an Bhéarla. Reáchtáil Scoil an Ghnó agus na
nDaonnachtaí Lá Taighde bliantúil na Scoile faoin dtéama ‘Rath sa Taighde Trí Chomhoibriú’.
Chuir baill as gach ceann de na Ranna páipéir agus nuashonrúcháin i láthair maidir le topaicí
reatha taighde: Instagram a úsáid chun gníomhaíocht choirp a spreagadh, foghlaim le cuidiú
teicneolaíochta, mí-úsáid drugaí i mBaile Átha Cliath, agus poblachtánaigh Phrotastúnacha i
réabhlóid na hÉireann. I dteannta an taighde a cuireadh i láthair, labhraíodh faoi thionscadail
chomhpháirtíochta reatha agus todhchaí le hIonaid Taighde ITDD lasmuigh den Scoil i réimsí
éagsúla: Staidéar Fionnuisce, Netwell/CASALA agus an tIonad Taighde um Bhogearraí
Rialaithe. Faoi láthair, tá deichniúr ball foirne ó gach ceann de na ceithre ranna sa Scoil i
mbun staidéar dochtúireachta, rud a chinnteoidh acmhainn taighde méadaithe sa Scoil go
luath.

Scéalta Nuachta
Tá traidisiún sean-bhunaithe ag Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí tiomsú airgid a
dhéanamh i measc na mac léinn agus, i mbliana, thiomsaigh dhá ghrúpa mac léinn €7,500 do
chatharnachtaí áitiúla. Thiomsaigh mic léinn 3ú bliana Spóirt, Corpacmhainne agus
Fiontraíochta €2,000 do Chumann Ailse na hÉireann agus do SOSAD, agus thiomsaigh mic léinn
Staidéar Gnó €5,500 do Shine. Bhí na tionscnaimh seo á stiúradh ag na baill foirne David Cranny agus
an Dr. Maeve McArdle.
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Bhuaigh beirt mhac léinn sa chúrsa Baitsiléara Gnó agus Bainistíochta, Lee Kelly agus
Abdullah Alothman, le cúnamh óna léachtóir Sínise Ping Cao, soláireachtaí chuig tumchlár
idirnáisiúnta coicíse in Ollscoil Sichuan sa tSín. Bronnadh an dara háit ar na mic léinn Jade
Kenny, Dayna Branigan agus Gareth Lau, céimithe ón gcúrsa Baitsiléara Gnó agus
Bainistíochta, ag babhta ceannais Ghradaim Fiontraíocha Sóisialta Náisiúnta na Mac Léinn
SPARK 2018 as Tos Nua (Feidhmchlár chun tacú le hiarrthóirí tearmainn). Bhuaigh Lorraine
Larkin (mac léinn ar an gcúrsa Teastais i Margaíocht Dhigiteach agus i mBainistíocht na Meán
Sóisialta, Gradam Mhic Léinn Dhigitigh na Bliana ag Gradaim na Meán Digiteach Energia
2018. Chuir Lorraine, a bhí ar shos gairme ó Roinn an Taoisigh, a cuid seirbhísí ar fáil do
Christmas FM ar a socrúchán oibre. An aidhm a bhí aici ná líon na n-éisteoirí agus sruthanna
ioncaim a mhéadú agus tuilleadh airgid a ghnóthú don charthanacht. Bhí rath ar an straitéis
ar shlí eile chomh maith, mar gur thacaigh sé le Christmas FM os cionn €214,000 a thiomsiú
do Sightsavers. Ainmníodh Lorraine mar dhuine den ‘5 PR Pros to watch in 2018’ ar
MediaHQ.com, rud a léiríonn an caighdeán fíor-ard atá ag céimithe na Scoile seo.
Is oth linn a rá go bhfuair ár gcomhghleacaí, an léachtóir Karl Mernagh, bás i Meán Fómhair
2018. Oideoir agus nuálaí ba ea é agus braithfidh muintir na Scoile go mór uathu é.

10.2

Scoil na hInnealtóireachta
Scor/Éirí as:
D’éirigh Gerry Smith agus an Dr. Ama Oji as sa bhliain 2017/2018.
Ceapacháin:
Ceapadh seisear ball foirne nua:
Bernard O’Hare – Roinn na gCeirdeanna Innealtóireachta – Rannóg Leictreach
Donal Kelly – Roinn na gCeirdeanna Innealtóireachta – R. na Cearpantóíreachta/Siúinéireachta
Hugh Keogh – Roinn na gCeirdeanna Innealtóireachta – Rannóg na Pluiméireachta
David Connolly – Roinn na gCeirdeanna Innealtóireachta – Rannóg na nInneall
Wayne Doherty – Roinn na hInnealtóireachta Leicrteonaí & Meicniúla
Philip Purcell – Roinn na hInnealtóireachta Leicrteonaí & Meicniúla
Athruithe Foirne Eile:
De bharr éilimh mhéadaithe i réimse na bPrintíseachtaí, earcaíodh baill foirne nua sna
Rannóga Leictreacha, Pluiméireachta, Cearpantóireachta agus Siúinéireachta. Ceapadh an
Dr. Thomas Dooley mar Cheann Scoile i ndiaidh dó a bheith mar Cheann Gníomhach ar an
Scoil ó Dheireadh Fómhair 2016. Tháinig Louise McCaul isteach i bhFoireann na Oifige
Innealtóireachta chomh maith.
Iontrálacha:
Tá téarnamh na n-iontrálacha leanúnach agus tháinig méadú beag ar líon na gclár triú
leibhéal agus méadú mór ar na bloic phrintíseachta a léirigh téarnamh na heacnamaíochta
go ginearálta. Tá na bloic phrintíseachta tar éis dul ó 22 bloc sa bhliain 2016/2017 go 28 in
2017/2018.
Ginearálta:
D’éirigh le Scoil na hInnealtóireachta a gCláir Innealtóireachta a chreidiúnú do thréimhse 5
bliana i ndiaidh cuairte ó Innealtóirí Éireann. D’fhan CREDIT páirteach sa tionscadal taighde
SPIRE chomh maith le hOllscoil Ulaidh, Ollscoil na Banríona Béal Feirste, agus Ollscoil
Strathclyde.
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10.3

Scoil na Sláinte & na hEolaíochta
(1) Forbairt Clár/Creidiúnú Seachtrach
Dearbhaíodh na cláir seo a leanas sa Scoil i rith na bliana acadúla 2017/2018. Ina measc bhí
clár comhiontrála Eolaíochta nua ag Leibhéal 8 ina raibh dhá rogha dámhachtana, clár nua
Leibhéal 8 in earnáil na luathbhlianta, ath-dhearbhú ar gach ceann de na cláir fochéime
altranais agus cnáimhseachais agus roinnt clár páirtaimseartha eile.
Dearbhú Iomlán (Cláir Nua) 2017/2018:
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) san Eolaíocht (comhiontráil le 2 dhámhachtain éagsúil):
▪ Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Eolaíocht Bhithchógaisíochta
▪ Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Eolaíocht Bhitheach Chomhshaoil
Mórdhámhachtainí (Ath-Dhearbhú):
▪ Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCeannaireacht agus Bainistíocht in Earnáil na Luathblianta (clár
páirtaimseartha)

▪
▪
▪
▪
▪

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Ginearálta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Meabhairshláinte
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas leo siúd atá faoi Mhíchumas Intleachta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Chnáimhseachas
Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas

Miondhámhachtainí, Dámhachtainí Forlíontacha agus Dámhachtainí Sainfheidhme:
▪ Teastas in Aithint agus Cúram na Mná Fíor-Bhreoite sna Seirbhísí Máithreachais
▪ Teastas in Aithint agus i mBainistiú an Duine Lánfhásta atá ag Meath sa Rannóg Éigeandála
▪ Teastas in Aithint agus i mBainistiú an Duine Lánfhasta atá ag Meath
▪ Teastas in Altranas Éigeandála (clár cuibhreannais dearbhaithe ag ITBÁL | AIT)
Rinne Bord Altranais agus Cnáimheachais na hÉireann (BACÉ | NMBI) gach clár fochéime
Altranais agus Cnáimhseachais a ath-dhearbhú sa chéad ráithe 2018:
▪
▪
▪
▪
▪

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Meabhairshláinte (Altranas Síciatrach roimhe seo)
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas Ginearálta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas leo siúd atá faoi Mhíchumas Intleachta
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Chnáimhseachas
Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas

(2) Tionscnaimh Teagaisc agus Foghlama
Gradam DELTA
Sa bhliain 2018, cuireadh an Scoil ar ghearrliosta do
ghradam náisiúnta DELTA (An Fóram Náisiúnta um
Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama) as a haighneacht dar
teideal “’Embedding a culture of learning and teaching
scholarship within the School of Health and Science,
DkIT” – Cultúr d’fhoghlaim agus de theagasc
scoláireachta a leabú laistigh de Scoil na Sláinte agus na
hEolaíochta, ITDD”
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Tá na Gradaim as Barr Feabhais Disciplíneach i bhFoghlaim, Teagasc agus Measúnú (DELTA)
dírithe ar dhisciplíní agus bronntar ar ghrúpaí disciplíne iad ar féidir leo cruthúnas barr
feabhais a léiriú ó thaobh leasú teagaisc agus foghlama de agus atá tiomanta do phróiseas
soiléir, comhroinnte leasaithe a chaomhnú. Chuir an Scoil aighneacht isteach ar an ngradam
seo chun leibhéal ionchuir agus díograis na Scoile a chur ar taispeáint agus a léiríu go bhfuil
an timpeallacht foghlama sa Scoil tacúíl agus dírithe ar an mac léinn – le Scoláireacht
Foghlama agus Teagaisc ag a croílár. Léirítear an prionsabal seo sa léaráid thíos agus is féidir
teacht ar léargas ginearálta faoinár n-aighneacht sa bhfíseán seo a leanas:
https://www.youtube.com/watch?v=7l81Ch9pqls.

Croí-Fhealsúnacht
Comh-Chultúr Teagaisc agus Foghlama Léannta a Dhíríonn ar
Mhic Léinn agus ar Chleachtas a Chur i bhFeidhm go Cuí

Ceannaireacht
agus Cultúr

Teagasc agus
Oiliúint Léannta

Teagmháil le
Páirtithe
Leasmhara

Tionchar ar
Fhoghlam na
Mac Léinn

Mar chuid den phróiseas sin, chruthaigh an Fóram Náisiúnta an físeán seo a leanas don Scoil
https://www.youtube.com/watch?v=7l81Ch9pqls

Tionscadal TEAM
I seisiúin phraiticiúla Eolaíochta agus Sláinte, tá forbairt scileanna teicniúla agus boga
ríthábhachtach chun go bhfoghlaimeodh an mac léinn agus chun infhostaitheacht a mhéadú
ag an am céanna. Aithnítear go forleathan gur féidir le measúnú tionchar a bheith aige ar
fhoghlaim an mhic léinn, ar an iarracht a gcuireann siad isteach agus ar a leibhéil
rannpháirtíochta. Leis an méid sin ráite, tá scóip shuntasach ann feabhas a chur ar
chleachtais mheasúnaithe phraiticiúla ag leibhéal fochéime, áit go n-aithnítear ábhair imní
faoi ró-mheasúnú, faoi údaracht agus faoi fhorbairt scileanna cearta chéimí. Rinne an
tionscadal TEAM (Technology Enhanced Assessment Methods | MMCT (Modhanna
Measúnaithe le Cuidiú Teicneolaíochta), faoi stiúir Scoil Sláinte agus Eolaíochta ITDD (agus i
gcomhpháirtíocht le IT Shligigh, IT Bhéal Átha Luain agus IT Cheatharlaigh), iniúchadh ar
éifeachtacht theicneolaíochtaí digiteacha chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní seo.
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Bhí sé mar aidhm ag an tionscadal creat a fhorbairt chun prionsabail chearta mheasúnaithe
agus aiseolais a chur i bhfeidhm ar mheasúnú praiticiúil agus comhrá i measc páirtithe
leasmhara a spreagadh maidir lenar mhaith linn go bhfoghlaimeodh mic léinn i ranganna
praiticúla agus conas mar is féidir lenár measúnú seo a éascú. Faoi stiúir Cheann na Scoile,
bunaíodh líonra piaraí sa Scoil comhdhéanta d’acadóirí agus de mhic léinn as disciplíní ar
leith i réimsí na hEolaíochta agus na Sláinte chun obair a dhéanamh i gcomhpháirtíocht le
comhghleacaithe ó choláistí eile. Ag baint úsáide as aiseolas ó mhic léinn agus fostóirí agus as
athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar fhoilseacháin, aithníodh agus rinneadh measúnú
ar théamaí tosaíochta sna disciplíní eolaíochta agus sláinte sa Scoil seo, agus is iad sin (i)
Ullmhúchán réamh-phraiticiúil (físeáin, quiz); (ii) Leabhair nótaí leictreonacha saotharlainne
agus Ríomhphunanna; (iii) Teicneolaíochtaí digiteacha aiseolais; agus (iv) rúibricí. Cuireadh
oiliúint ar fhoireann na scoile ar conas na teicneolaíochtaí a úsáid, dearadh agus cuireadh i
bhfeidhm staidéir phíolótacha agus rinneadh na sonraí a mheas.
Thug an tionscadal TEAM an deis don fhoireann agus do mhic léinn sa Scoil measúnú a
dhéanamh ar ranganna praiticiúla (lena n-áirítear seisiúin scileanna eolaíochta agus
cliniciúla) le béim ar leith ar inniúlacht measúnaithe a fhoghlaim agus a fhorbairt. D’eascair
modhanna cur chuige tras-dhisciplíneach as na tosaíochtaí sna téamaí a luadh thuas a
aithint. Thapaigh an fhoireann an deis tairbhe a bhaint as teicneolaíocht chun tacú le
measúnú, chun an timpeallacht agus an t-eispéireas foghlama a fheabhsú agus chun
ullmhúcháin níos fearr a dhéanamh do sheisiúin phraiticiúla. Bhí siad páirteach i staidéir
phíolótacha inar cuireadh oiliúint orthu sa teicneolaíocht, inar fhorbair siad creat
measúnaithe, inar ullmhaigh siad d’iarratais eitice, inar réitigh siad staidéir phíolótacha iad
féin agus inar mheasúnaigh siad aschuir. Sa tionscadal seo, bhí 41 ball foirne agus 1,591 mac
léinn páirteach sna 42 staidéar píolótach a cuireadh i gcrích thar 45 clár. Thug an tionscadal
deis do na mic léinn bheith níos rannpháirtí, ról chomhpháirtí a ghlacadh iad féin agus
teagmháil a dhéanamh le mic léinn ó choláistí chomhpháirtíochta eile. Is léir ó aschuir agus ó
staidéir phíolótacha go dtí seo gur bhain na mic léinn taitneamh agus sásamh as an
tionscadal agus léirítear sin sa scannán seo a leanas: https://vimeo.com/242404837. Tá an
tionscadal seo tar éis léann an teagaisc agus na foghlama a éascú sa Scoil agus tá roinnt ball
foirne tar éis foilseacháin a chur amach bainteach lena n-aschuir TEAM agus iad a chur i
láthair ag comhdhálacha.
B’aschuir suntasach den tionscadal TEAM í an tuairisc a cuireadh amach dar teideal
‘Embracing alternative formats, assessment strategies and digital technologies to revitalise
practical sessions in Science & Health’ | ‘Glacadh le formáidí, straitéisí measúnaithe agus
teicneolaíochtaí digiteacha eile chun athnuachan a dhéanamh ar sheisiúin phraiticiúla in
Eolaíocht & Sláinte’ agus tugann sí léargas ar dhea-chleachtas i measúnú le cuidiú
teicneolaíochta i ndisciplíní Eolaíochta & Sláinte. Is é acadóir ceannasach an tionscadail, an
Dr. Ronan Bree, atá ina léachtóir Eolaíochta Feidhmí in ITDD, a reáchtáil an tuairisc agus is
baill tionscadail eile ó ITDD agus choláistí comhpháirtíochta a rinne eagarthóireacht uirthi.
Déanann an t-athbhreithniú foilseacháin seo iniúchadh ar an ngné praiticiúil de mhodúil
acadúla in Eolaíocht agus Sláinte agus léiríonn sé gur féidir timpeallacht iontach foghlama a
chruthú inar féidir le foghlaimeoirí taithí a fháil ar fhoghlaim le piaraí, ar mheasúnú, ar
aiseolas a fháil, ar scileanna praiticiúla a fhorbairt, ar fhéinmhachnamh a dhéanamh agus ar
theicneolaíochtaí digiteacha measúnaithe a úsáid chomh maith. Cuireann an tuairisc seo
réitigh phraiticiúla agus dhigiteacha ar fáil d’oideoirí chun go mbeidh siad in ann taithí
praiticiúil an fhoghlaimeora a athrú agus a leasú. Aithníodh cúig réimse inti ar ghá feabhas a
chur orthu, agus is iad sin: (1) Dearadh, Formáid agus Timpeallacht Foghlama Praiticiúil; (2)
Acmhainní Réamh-Phraiticiúla; (3) Measúnú & Aiseolas; (4) Féinmheasúnú &
Féinmhachnamh agus (5) Acmhainn & Inniúlacht Dhigiteach a Fhorbairt. Tá leagan den
Tuairisc ar fáil ar líne ar shuíomh gréasáin an tionscadail TEAM agus is féidir teacht uirthi go
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díreach anseo: http://teamshp.ie/wp-content/uploads/2011/09/Bree-2018-TEAMLiterature-rev-report_Web.pdf.

Is féidir teacht ar eolas faoin tionscadal ar
Shuíomh Gréasáin an Tionscadail:
www.teamshp.ie

(3) Teagmháil leis an bPobal
Mar chuid den chlár taighde fochéime samhraidh, rinne mic léinn Eolaíochta agus Ealaíon
Cruthaitheach obair le chéile chun ceardlanna STEAM a fhorbairt do dhaltaí bunscoile.
Úsáidtear modhanna cruthaitheacha sna ceardlanna (‘Space Cadets’ agus ‘Pollinator’ arbh
ainm dóibh) chun coincheapa eolaíochta a mhúineadh. Reáchtáladh iad mar chuid de
Sheachtain na hEolaíochta i mí na Samhna 2017 agus cuireadh ar fáil iad do scoileanna i
Muineachán agus i gContae na Mí iad chomh maith.

Seoladh an tionscadal Fun Move Play i mí na Samhna 2017: comhthionscadal idir
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Lú agus mic léinn Sláinte agus Gníomhaíochta Coirp ITDD
ina mbliain dheireanach, tacaithe ag Spóirt Éireann agus Oiliúint Éireann. Glacann leanaí
bunscoile ó cheantar Lú páirt, faoi stiúir mac léinn ó ITDD, i ngníomhaíochtaí coirp
taitneamhacha thar tréimhse 8 seachtainí.

Rinne mic léinn Staidéar Luathóige ina
mbliain dheireanach scileanna praiticúla a
fhorbairt trí Ghrúpa Tuistí is Lapadán a
reáchtáil ar champas ITDD. Is tuistí agus
cúramóirí áitiúla (20 teaghlach in aghaidh
na bliana) a ghlacann páirt sa ghrúpa agus
a leanaí óga leo. Reáchtáladh seo i
Seimeastar 1 2017/2018.
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Ghlac an fhoireann Eolaíochta páirt i
bhFéile Eolaíochta an Chabháin/
Mhuineacháin agus chuireadar léachtaí
agus ceardlanna ar fáil.

Reáchtáladh SciFest i mí Bealtaine 2018 agus d’fhreastail os cionn 300 dalta meánscoile
ar an ócáid.

D’fhreastail os cionn 1,300 dalta bunscoile ar imeachtaí Sheachtain na hEolaíochta i mí
na Samhna 2017.

Díríonn Coláiste Téarnaimh
Thuaisceart/Oirthuaisceart BÁC, lonnaithe in ITDD,
ar shláinte agus folláine, agus cuireann sé cúrsaí
oideachais, acmhainní agus spásanna cruthaitheaca
ar fáil don phobal i gcoitinne agus d’aon duine go
mbeadh spéis acu i dtéarnamh meabhairshláinte,
lena n-áirítear úsáideoirí seirbhíse agus gairmithe
meabhairshláinte. Is comh-thionscnamh é ina bhfuil
Roinn Altranais, Cnáimhseachais agus Staidéar
Sláinte ITDD, FSS, Ollscoil CBÁC, Líonra
Abhchóideachta na hÉireann agus Respond
páirteach. Óstálann an Coláiste Téarnaimh féile
samhraidh agus gheimhridh gach bliain agus d’óstáil
ITDD an Féile Gheimhridh in 2017.
Cuireadh 4 cúrsa ar fáil sa Choláiste Téarnaimh in 2017/2018 agus reáchtáladh iad i
gcomhar le hOllscoil CBÁC agus leis an bpobal i gcoitinne. Chomh-léirigh agus chomhsholáthair an Scoil EOLAS chomh maith: clár oideachais 8 seachtaine dóibh siúd a
chloiseann guthanna nach ann dóibh agus a bhraitheann dúlagar.
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(4) Éachtaí na Mac Léinn

Rinne mic léinn ón gcúrsa Céim 4 BSc
(Onóracha) in Altranas Síciatrach cur i láthair
ag Comhdháil PNA.

Bronnadh mac léinn na bliana 2018 in Altranas Tréidliachta ar Nicolle Ming Zhen (ó Chumann
Altraí Tréidliachta na hÉireann).

Rinne mic léinn Talmhaíochta Inbhunaithe
ón 4ú bliain Ócáid Dúshlán SDG a óstáil i
gcomhar le Development Perspectives mar
chuid de Lá Domhanda an Uisce (Náisiúin
Aontaithe).

Thaisteal toscaireacht de mhic léinn
Talmhaíochta go dtí an Bhruiséil chun cuairt
a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa.

Ghlac mic léinn Eolaíochta ina mbliain
dheireanach páirt i gcomhdháil SURE i Meán
Fómhair 2018. Comhdháil í seo a eagraíonn
earnáil na nInstitiúidí Teicneolaíochta chun
tionscadail taighde na mac léinn atá ina
mbliain dheireanach dá gcúrsaí a chur ar
taispeáint. Bhuaigh Michelle Jia Yi Teh (ITDD)
agus Sinead Loughran (ITDD) gradam ‘Highly
Commended Oral Presentation’ as a gcur i
láthair ‘Advancement and Development of a
Novel Ibuprofen Formulation to Address
Limitations of Current Marketed Product”.
Is Niamh Hannah agus Melissa Ahlers, beirt mhac léinn as an Roinn Altranais, Cnáimhseachais
agus Staidéar Sláinte, comhbhuaiteoirí Duais Inniúlachta Faisnéise ITDD 2018.
Bhí roinnt mac léinn Eolaíochta éagsúla mar comhpháirtithe gníomhacha sa tionscadal TEAM
agus rinne siad cur i láthair ag an gceardlann dheireanach a tharla in ITDD sa bhliain 2018.
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(5) Nuashonrú faoi Thaighde
Bhí méid mór gníomhaíochta taighde sa Scoil le linn na bliana 2017/2018. Seo a leanas roinnt
de na buaicphointí:
An tIonad Fionnuisce & Staidéar Comhshaoil
▪ Bronnadh PhD amháin i mí na Samhna 2017.
▪ Thosaigh ceathrar mac léinn nua ar PhD.
▪ Thosaigh taighdeoir iardhochtúireachta nua: Mikkel Andersen (tionscadal BEYOND 2020).
▪ Bhí rath ar an tionscadal iontach H20 Heroes.
▪ I ndiaidh iomaíochta déine, bronnadh Comhaltacht Aonair Marie Sklodowska Curie an AE
ar an Dr. Iestyn Woolway, fisiceoir, chun teacht chuig an ionad ar feadh dhá bhliain ó
Shamhain 2018.
▪ Thosaigh clár nua san Ionad: INFER (cisite ag an GCC | EPA). Tá sé seo faoi stiúir Ionad
Ríomhaireachta Ardfheidhmíochta na hÉireann (IRAFÉ | ICHEC)) ó Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh, ceannaire ITDD air ná an Dr. Valerie McCarthy. Úsáidfear sonraí satailíte chun
eolas a fháil ar bhlás algach in aibhneacha agus in inbhir na hÉireann.
▪ Tugadh Gradam an Uachtaráin um Bharr Feabhais sa Taighde ETIM | STEM ar Stiúrthóir
an Ionaid, an Dr. Eleanor Jennings, ó ITDD.
An tIonad Taighde um Mhatáin Mhíne
Ceapadh seisear mac léinn PhD agus triúr Comhalta Iardhochtúireachta nua san ITMM |
SMRC mar chuid den tionscadal €7.7m BREATH.

Bronnadh an Chéad Áit ar an Ionad i
nGradaim Cúram Sláinte Thuaisceart na
hÉireann sa chatagóir Asma/COPD | GSTA don
tionscadal €7.7m BREATH (Cistithe ag Interreg
an AE). Comhpháirtí ceannasach: ITMM |
SMRC in ITDD.
Bronnadh Paitinn sna Stáit Aontaithe ar an Ionad do “Chumaisc Antracuineon agus a núsáidí”, i mí Eanáir 2018.
Bronnadh Páipéar na Bliana ar an Ionad san American Journal of Physiology as an bpáipéar a
chuir Karen Hannigan agus a comhghleacaithe amach i mí Aibreáin 2018.
Ionad Taighde Netwell CASALA
Leanadh leis na tionsdadail suaitheanta:
▪ H2020 – ProACT – Digital Transformation of Health and Social Care| Athrú Digteach ar
Chúram Sláinte agus Sóisialta.
▪ AAL – Maestro – Quality Assessment Framework | Creat Measúnaithe Cáilíochta.
▪ THINKTECH – Ardán le ALONE – Cistite ag an Roinn Comhshaoil (Dept. of Environment)
agus ag Google.
Bronnadh cistiú Interreg ar an Ionad agus tosaíodh ar roinnt tionscadal nua:
▪ ECME - InterregVB – East Corridor Medical Engineering | Innealtóireacht Leighis Chonair
an Oirthir
▪ Tionscnamh NHEA | ADHD ‘Changing Lives’
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Eile
▪ Iomaitheoir sa bhabhta ceannais de Innovation Radar/Radar Nuálaíochta an AE
(Búdaipeist) – Samhain 2017.
▪ Óstáil ar Chomhdháil Éiceachórais Ríomh-Sheirbhísí Sláinte (e-Health Ireland eco-system)
na hÉireann in Aibreán 2018.
▪ Comhpháirtíocht Nuálaíochta Eorpach um Aosú Gníomhach & Sláintiúil (European
Innovation Partnership on Active & Healthy) - Nolaig 2017.
Taighde Eile
▪ Eagraíocht Sláinte Pobail Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Réimse 8, Babhta 2 de
‘Chiste Leasaithe Seirbhíse’ Iontaobhas Genio (Measúnú 36 mí ar leasú na seirbhíse
Meabhairshláinte).
▪ Feidhm Sláinte agus Sábháilteachta Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Rannóg
Síciatrachta Dhroichead Átha i Seirbhís Meabhairshláinte Contaetha Lú agus na Mí:
Cleachtas fianaise-bhunaithe chun freagairt do bhainistiú cliniciúil ar iompar bagrach
agus ar fhoiréigean sa ghéar-sheirbhís shíciatrach cónaitheach.
(6) Punann Acadúil
Cuireadh Punann Acadúil na Scoile Sláinte agus Eolaíochta don chéad 10 mbliain eile i gcrích
trí phróiseas comhairliúcháin le lucht fhoireann na Scoile idir Aibreán agus Meitheamh 2018
mar seo a leanas:
▪

▪

▪
▪

▪

Chuir gach disciplín punann clár i gcrích dá reimsí áirithe féin agus ullamhaíodh í seo trí
scanadh timpeallachta a dhéanamh ar sholáthar na gclár ina réimse féin go náisiúnta
agus trí athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais náisiúnta ábhartha.
Tá naisc fíor-láidre ag an Scoil le raon páirtithe leasmhara éagsúla lena n-áirítear lucht an
tionscail, soláthraithe seirbhísí sláinte, eagraíochtaí luathbhlianta, agus
comhpháirtíochtaí spóirt. Bhí punann an chláir stiúrtha ag a riachtanais siúd chomh
maith.
Tharla cruinniú speisialta de Bhord na Scoile ar an 28 Bealtaine 2018 chun sraith Clár don
Phunann a chur in ord tosaíochta.
Seoladh an dréach-dhoiciméad ansin chuig na baill foirne ar fad sa Scoil chun go
bhféadfadh siad nótaí tráchta a dhéanamh air sula gcuirfeadh Ceann na Scoile i gcrích go
hiomlán é.
Seoladh chuig Oifig an Chláraitheora ansin é agus d’fhaomh an Chomhairle Acadúil é i mí
an Mheithimh 2018.

Seo a leanas achoimre den phróiseas:
Tuairisc ar Iontrálacha

Ionchur ó Pháirtithe
Leasmhara & Athbhreithniú
Polasaí

Aighneachtaí Oiriúnaithe
do Dhisciplíní: Cláir Reatha &
Nua

Athbhreithinú Tosaigh
Bhord na Scoile

Athbhreithniú Deiridh ar an
bhFoireann Uile

Tuairisc Dheiridh Tiomsaithe
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(7) Athstruchtúrú Scoile
I mí Feabhra 2018, sannadh post Ceann Roinne breise do Scoil na Sláinte agus na hEolaíochta
mar fhreagra ar líon reatha na mac léinn; ar fhás féideartha amach anseo, agus chun aghaidh
a thabairt ar mhócheisteanna faoi bhainistú ualaigh oibre, agus chun an Scoil a ailíniú leis na
struchtúir atá i bhfeidhm sna trí Scoil eile in ITDD. De bharr na Roinne breise, beidh:
▪

▪
▪

Méadú ar líon na mac léinn chun go mbeidh siad ag teacht le straitéisí náisiúnta,
régiúnacha agus straitéisí ITDD (Lánaimseartha agus Páirtaimseartha) agus chun go
mbeadh an ráta féideartha fáis comhionann sna Ranna ar fad;
Taighde agus Teagmháil leanúnach;
Forbairt bhreise ar shinéirgí lasitgh den Roinn, den Scoil agus d’ITDD

Aithníodh gur ghá don Roinn nua Cláir a chuimsiú atá sna Ranna seanbhunaithe cheana féin.
An fhís fhadtéarmach don Scoil ná í a fhás ina struchtúr ceithre Roinn faoi réir mhéadaithe i
líon na mac léinn. Go luath i mí an Mhárta 2018, mhol an Fhoireann Bhainistíochta Scoile
togra nua do struchtúr na Scoile ag cruinniú uile-scoile. Ó Mhárta go Bealtaine, reáchtáladh
próiseas comhairliúcháin chun an cineál athstruchtúraithe is oiriúnaí a aimsiú don struchtúr
trí Roinn nua.
Chuir lucht na foirne a gcuid aiseolais isteach trí ríomhphoist nó trí chruinnithe grúpa nó
duine le duine a dhéanamh. Bunaithe ar an aiseolas seo agus ar athbhreithniú ar na
roghanna ar fad, moladh dhá rogha deireanach don fhoireann go déanach i mí Aibreáin
2018.
Aontaíodh ar an struchtúr Scoile nua seo i mBealtaine 2018:
▪
▪

▪

10.4

An Roinn Altranais, Cnáimhseachais & Luathbhlianta
Roinn na nEolaíochtaí Beatha & Sláinte
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Sláinte Ainmhithe

Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach
Líon na Mac Léinn in aghaidh na Roinne
Aonad
Roinn na hEolaíochta Ríomhaireachta & na Matamaitice
An Roinn Ríomhaireachta Físiúla agus Daonlárnaí

Líon na
Mac Léinn
230
271

Roinn na nEalaíon Cruthaiteach, na Meán agus an Cheoil

452

Iomlán

953

Ainmníodh an tIonad Taighde um Bhogearraí Rialaithe (ITBR | RSRC) mar Ionad Taighde
Institiúide do thréimhse trí bliana eile.
I mbliana, tháinig Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Néalríomhaireacht isteach in áit
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i Ríomhaireacht agus i Ríomhaireacht Tráchtála. Leanadh le
leathnú raon na gclár agus cuireadh tús leis an Teastas Fiontraíochta i dTionscail
Chruthaitheacha.
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Buaicphointí na Bliana
Bronnadh céimeanna ar 286 céimí i Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach i
mí na Samhna 2017 agus bronnadh Gradam an Uachtaráin um Bharr Feabhais Acadúil ar
bheirt déag mac léinn ón Scoil. I mbliana, tháinig an chéad dream céimithe as an gcúrsa
Máistreacht Ríomhaireachta i mBogearraí Feistí Leighis, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i
bhForbairt Ilmheán Gréasán, Baitsiléir Ealaíon in Ealaíona agus i dTeicneolaíochtaí na Meán
agus as an gcúrsa Baitsiléara Eolaíochta sa Ríomhaireacht.
Tá acmhainn taighde na Scoile ag méadú an t-am go léir agus tháinig bronnadh a gcéimeanna
ar cheathrar mac léinn PhD eile, rud a thug iomlán na ndaoine ar bronnadh PhD orthu sa
Scoil go 15. An ceathrar ar bronnadh a PhD orthu ná an Dr. Sarah Burn (Ceol; faoi mhaoirsiú
an Dr. Eibhlís Farrell agus an Dr. Ita Beausang [ITBÁC | DIT ] an Dr. Patrick Connolly (Ceol; faoi
mhaoirsiú an Dr. Eibhlís Farrell agus an Dr. Helen Lawlor), an Dr. Páidí Ó Dubháin (Ceol; faoi
mhaoirsiú an Dr. Helen Lawlor, an Dr. Mark Fitzgerald [ITBÁC | DIT] agus an Dr. Ita Beausang
[ITBÁC | DIT]); An Dr. Gilbert Regan (Ríomhaireacht; faoi mhaoirsiú an Dr. Fergal McCaffery
agus an Dr. Derek Flood). Bronnadh a Máistreachtaí taighde ar bheirt mac léinn rud a thug
líon iomlán na ndaoine atá tar éis cáilíocht iarchéime taighde a bhaint amach sa Scoil go 51.
D’óstáil an tIonad Taighde um Ealaíona Cruthaitheacha an comhdháil chomhpháirteach
Éistigí – Picteilín. Thóg an ócáid seo le chéile agus chuir sí leis na Collóiciamaí Taighde Ceoil
agus leis an gComhdháil Picteilín Creative Media agus Game Studies chun réimse leathan
taighde idirdhisciplíneach sna healaíona cruthaitheacha agus i réimsí gaolmhara a chlúdach.
Rinne Roinn na nEalaíon Cruthaitheach, na Meán agus an Cheoil óstáil ar dhá chomhdháil
idirnáisiúnta chomh maith: Comhdháil Chumann Fuaime, Eolaíochta agus Teicneolaíochta na
hÉireann (CFETÉ | ISSTA) maidir le fuaim sna hEalaíona, in Eolaíocht agus i dTeicneolaíocht, a
raibh réimse leathan clár inti de thaispeántais, ealaín fuaime, páipéir agus ceardlanna agus
Comhdháil Chumann Oideachas Ceoil na hÉireann (COCÉ | SMEI), ina raibh réimse leathan
cainteoirí, ceardlann, agus taispeántas chomh maith.
Lean an Scoil ar aghaidh le teagmháil sheachtrach (náisiúnta agus idirnáisiúnta) agus le
gníomhaíochtaí for-rochtana pobail.
Cuireadh obair na mac léinn ar taispeáint i dtaispeántais phoiblí éagsúla. Tharla Fís,
taispeántas bliantúil oibre na mac léinn sna Meáin Chruthaitheacha, don séú huair déag i
mbliana. Tharla an cúigiú taispeántas bliantúil d’obair na mac léinn Léirithe Ceoil chomh
maith leis an tríú taispeántas de chuid na mac léinn Scannánaíochta agus Teilifíse. Chuir na
mic léinn Ríomhaireachta a gcuid oibre ar taispeáint i dtaispeántas poiblí chomh maith agus
d’fhreastail ionadaithe tionscail air .
Cuireann mic léinn agus lucht foirne an Cheoil go mór le saol cultúrtha na hInstitiúide agus i
gcoitinne trí thaispeántais rialta ensemble a dhéanamh. Tháinig grúpa Ceoil agus
Drámaíochta ITDD le chéile le hEnsemble Snagcheoil ITDD agus le hEnsemble Ceoil
Traidisiúnta ITDD chun taispeántas de ‘Finian’s Rainbow’ a thahbairt. Chui Cór Aireagaill ITDD
a gCeolchoirm Nollag bliantúil ar taispeáint in Eaglais San Niocláis, Dún Dealgan agus
reáchtáil siad a gCeolchoirm Earraigh bliantúil chomh maith.
D’óstáil Ensemble Ceoil Traidisiúnta ITDD ceolchoirm speisialta, ‘Bearna Ulaidh’, a rinne
ceiliúradh ar cheol Réigiún Oirialla, agus rinne siad óstáil ar cheolchoirm speisialta eile, ‘Gap
of the North’, chun seoladh Scéim Ghaeilge ITDD a chomóradh. Chuir mic léinn Ceoil
tionscadal comhoibríoch i gcrích le Rehab Care chomh maith agus chuir siad radharc de ar
taispeáint mar chuid den ‘Global Science Opera Moon Village’, agus rinne siad comhoibriú
chomh maith ar thaispeántas darbh ainm ‘Hear Our Voices – Space for Everyone’. D’óstáil
lucht an Cheoil tionscnamh do Michigan Irish Music Initiative chomh maith.
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D’eagraigh agus ghlac roinnt ball foirne agus mac léinn páirt i raon imeachtaí ag Fleadh
Cheoil na hÉireann 2018 i nDroichead Átha. Chomh maith leis sin, chuir mic léinn ó
Chleachtas Amharclannaíochta agus Scannánaíochta dhá dhráma ar taispeáint: ‘The Boyd
Massacre’ agus ‘Antigone’.
Lean lucht Ríomhaireachta ag óstáil, ar bhonn rialta agus deonach, an chlub chódála
CoderDojo, do dhaoine óga 8-17 mbliana d’aois, a spreagann spéis sa ríomhaireacht ó aois óg.
Lean Caibidil Mac Léinn Dhún Dealgan den Chumann Innealra Ríomhaireachta |Association
of Computing Machinery (CIR |ACM), an eagraíocht is mó ar domhan do ghairmithe
ríomhaireachta, ag fás agus chuaigh an chaibidil ACM (ceann as trí chaibidil in Éirinn) i mbun
comórtas ríomhchláraithe go minic. Rinne mic léinn ríomhaireachta teagmháil ghníomhach
le bunscoileanna agus le meánscoileanna áitiúla chomh maith, ag cur tacaíochtaí teagaisc
teicneolaíochta ar fáil dóibh.
Bhí rath ar Sheachtain na Matamaitice arís agus tharla raon imeachtaí inti ag cur Mata chun
cinn. Is foireann na Matamaitice ón Scoil a d’eagraigh an ócáid, agus bhí daltaí ó scoileanna
áitiúla ár réigiúin féin agus ó scoileanna ón dTuaisceart páirteach inti.
Tharla raon comh-thionscadal idirnáisiúnta ina raibh mic léinn agus baill foirne ón Scoil
páirteach. Ceann amháin de na tionscadail seo ná tionscadal dian-tógála feidhmchlár
cluichíochta, a tharla in Olllscoil Łódź sa Pholainn, ina raibh 56 mac léinn ó sheacht dtír
Eorpach páirteach. Thaisteal mic léinn Ríomhaireachta go IUT Lens na Fraince chomh maith
chun páirt a ghlacadh i dtionscadal dian-fhorbartha feidhmchlár gréasáin. Ghlac mic léinn
Forbartha Cluichí páirt i dtionscadal cistithe ag Erasmus+ in Antuairp na Beilge, ina raibh mic
léinn ó cheithre thír páirteach. Bhí mic léinn cluichí páirteach i dtionscadail eile cistithe ag
Erasmus+ a tharla in Pietarsaari san Fhionlainn, áit go raibh na mic léinn ag obair i bhfoirne
ildisciplíneacha, ilnáisiúnta, chun feidhmchláir a fhorbairt do sheandaoine.
Ghlac roinnt mac léinn agus ball foirne Ceoil páirt i gclár Erasmus+ maidir le hoideachas
ETIEM | STEAM in Ollscoil Eolaíochtaí Feidhmeacha Iarthar an Iorua, ina raibh mic léinn agus
baill foirne ó Institiúidí Comhpháirtíochta sa Phortaingéil, san Iorua, sa Bhreatain Bheag agus
san Ísiltír páirteach. Chuaigh mic léinn Léirithe ar thuras chuig an bhféile Fest Film sa
Phortaingéil chomh maith.
Reáchtáladh roinnt máistir-ranganna agus seimineár le gairmithe móra tionscail sa Scoil, rud
a thug an deis dúinn tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ár naisc agus ar ár dtionscadail
chomhoibrithe le lucht an tionscail.
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11.

Tuairisc CELT

Tá an tIonad Barr Feabhais sa bhFoghlaim agus sa Teagasc (CELT | IBFTT) lonnaithe sa bhFoirgneamh
Theas, Seomraí S201 go S205. Cuireann sé raon seirbhísí ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn,
lena n-áirítear an Mháistreacht sa bhFoghlaim agus sa Teagasc (MALT | MFT); FGL | CPD neamhchreidiúnaithe sa bhFoghlaim agus Teagasc agus reáchtálann sé Ionad Foghlama agus Forbartha na
Mac Léinn (SLDC | IFFML).
Foireann:
Moira Maguire (An Ceann Foghlama agus Teagaisc)
Gerry Gallagher (Comhordaitheoir Ríomhfhoghlama)
Laura McKenna (Comhordaitheoir CELT)
Margaret Ward (Teagascóir IT)
Michelle Woods (Teagascóir Acadúil)
Conor McKevitt (Teagascóir Acadúil)
Tá Bernadette Brereton agus Angela Short ar pháirt-iasacht ag CELT chun cur le cláir Foghlama agus
Teagaisc an Ionaid. Cuireann David Cranny agus Conor McKevitt leis an gclár MALT chomh maith.
Athruithe Foirne: Tháinig Michelle Woods isteach in áit Conor McKevitt mar Theagascóir Acadúil.
Ginearálta
Bhí comóradh deich mbliana a bhunaithe ag CELT sa bhliain 2018. Ba dheis í seo dúinn machnamh
agus ceiliúradh a dhéanamh ar an obair go léir atá déanta againn le deich mbliana anuas.

Tá measúnú mar uirlis leasaithe ina tosaíocht fós ag CELT. Stiúir an obair seo an fhorbairt a rinne an
Fochoiste Foghlama agus Teagaisc ar Bheartais Mheasúnaithe agus Foghlama
https://www.dkit.ie/centre-learning-teaching/documents-policies/assessment-learning. D’fhaomh
an Chomhairle Acadúil é i mí an Mheithimh 2017. Bhí tionchar ag seo ar ionduchtú chomh maith.
Cuimsíodh seisiún gairid aiseolais (aiseolas ó agus do na mic léinn) mar pháirt de mhíreanna SLDC i
rith ionduchtú Mheán Fómhair 2017. Do lucht na chéad bhliana ar fad, tugadh leagan athleasaithe
den treoir Teagmháil le hAiseolas, ón tsraith straitéisí ‘Teagmháil le hAiseolas a Fhorbairt’ (TAF |
DEFT) https://www.heacademy.ac.uk/knowledge-hub/developing-engagement-feedback-toolkitdeft mar chuid dá bpacaí ionduchtúcháin.
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Rinne fochoiste Foghlama agus Teagaisc na Comhairle Acadúla athbhreithniú tosaigh ar an tionchar a
bhí ag an gcreat agus na treoirlínte ar ghrúpobair mheasúnaithe
https://www.dkit.ie/system/files/groupwork_framework_guidelines_2016.pdf. D’aimsigh an tathbhreithniú gur an tionchar is mó a bhí ann ná ar fheasacht an mhic léinn, cé go raibh fianaise ann
go raibh tionchar áirithe aige ar chleachtas roinnt léachtóirí chomh maith. Leis sin ráite, bhí sé soiléir
go raibh gá le tacaíocht leanúnach chun an creat a chur i bhfeidhm, go háirithe ag leibhéal cláir.
Glacadh le togra an measúnú seo a thuairisciú in Eagrán Speisialta (Measúnú Bunathraithe) den irish
Higher Education Pedagogies agus cuireadh an páipéar i mí an Mhárta 2017. Táthar á athbhreithniú
fós agus é seo á scríobh. Tá sé seo léirithe mar chás-staidéir bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh
athraithe measúnaithe de in acmhainn an Fhóraim Náisiúnta maidir le cur chuige measúnaithe atá
dírithe ar chláir http://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2017/06/Final-ProgrammeAssessment-Resource-with-doi-and-author-290617-1.pdf.
Máistir Ealaíón i bhFoghlaim agus Teagasc
Bhí rath arís ar an gcúrsa Máistreachta sa bhFoghlaim agus sa Teagasc. Bronnadh a gcéimeanna ar
rang 2016/2017 i mí Dheireadh Fómhair 2017 (21 Máistreacht, Dioplóma Céimí amháin, agus 6
Theastas sa bhFoghlaim agus sa Teagasc – 29 Damhachtain san iomlán). Chuaigh deichniúr
comhghleacaí ar aghaidh go Modúl 4 i mí Mheán Fómhair 2017 agus chuireamar fáilte roimh 19
mac léinn nua, deichniúr acu ar chomhghleacaithe seachtracha iad.
Forbairt Clár Nua
Dearbhaíodh an Teastas in Ard-Fhoghlaim agus i bhFoghlaim Ghairmiúil, Dámhachtain
Sainfheidhme 10 gcreidiúintí, i mBealtaine 2018. Clúdaíonn an clár gairid seo scríbhneoireacht
acadúil agus modhanna taighde agus forbraíodh é i gcomhpháirtíocht leis an Leabharlann agus le
léachtóirí ó Roinn an Altranais, an Chnáimhseachais agus an Staidéar Sláinte, chun tacú leo siúd atá
ag cur iarratais isteach ar an dTeastas sa bhFoghlaim agus sa Teagasc (agus aon chlár eile) trí RPL.
Tháinig an chéad bhaisc mac léinn isteach sa chlár i mí Mheán Fómhair 2018. Dearbhaíodh modúl
MALT mar Dhámhachtain Sainfheidhme chomh maith – Teastas i Measúnú agus Aiseolas.
Tiosncadail Leasúcháin Chistithe
In 2017/2018, bhí CELT mar chomhpháirtí i gceann amháin de na tionscadail a cistíodh faoin gCiste
Feabhsúcháin Teagaisc agus Foghlama 2016: ATLAS, de chuid an Fhóraim Náisiúnta um Fheabhsú
Foghlama agus Teagaisc. Níor lorgaíodh aon chistiú feabhsúcháin don bhliain 2017. Tá sé mar aidhm
ag an tionscadal ATLAS ailíniú a dhéanamh ar fhorbairt ghairmiúil chreidiúnaithe i bhfoghlaim agus
teagasc, amhail MALT, leis an gCreat Forbartha Gairmiúil náisiúnta (CFG | PDF). Lean CELT ar aghaidh
ag tabhairt tacaíochta don tionscadal TEAM chomh maith, faoi stiúir na Scoile Sláinte agus Eolaíochta
agus tá ionadaithe uaidh ar an nGrúpa Stiúrtha. Ó bheith ag obair ar na tionscadail seo, tá caidrimh
láidre chomhoibrithe cruthaithe againn leis na comhpháirtithe seo i réimse na foghlama agus an
teagaisc. Beidh na haschuir ó na tionscadail seo ar fad an-luachmhar dúinn chun caighdéan an
teagaisc a chothabháil agus a fheabhsú go hinmheánach, agus braithfimid a dtionchar go náisiúnta
chomh maith.
Ciste Feahbsúcháin 2016
Foghlaim agus Teagasc a Ailíniú Thar Earnáil na Teicneolaíochta ar fad (FTAET) | Aligning Learning and
Teaching Across the Technological Sector (ATLAS)
Ceannaire an Tionscadail: IT Bhéal Átha Luain; Comhpháirtithe: ITDD, IT Cheatharlaigh, IT Leitir
Ceanainn agus IT Phort Láirge.
Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) CPD Neamh-Chreidiúnaithe sa bhliain 2017-2018
Mar a tharla sa bhliain 2016-17, cuireadh béim shuntasach ar mheasúnú agus ar aiseolas. Reáchtáladh
seimineáir, cistithe faoi Shraith Seimineár an Fhóraim Náisiúnta 2017, maidir le cur chuige a chuireann
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aiseolas san áireamh do gach clár. Bhí téama um fheabhsú measúnaithe an Fhóraim Náisiúnta, obair ar
na tionscadail feabhsúcháin, agus an bhéim Institiúide ar chur chuige do gach clár, ag stiúradh na
seimineár seo.
Cuireadh ceardlann maidir le grúpobair mheasúnaithe, cistithe faoi Shraith Seimineár an Fhóraim
Náisiúnta 2017, ar fáil chun tacú le cur i bhfeidhm an chur chuige seo. Reáchtáladh seimineáir faoi
chleachtas cuimsitheach, agus reáchtáladh clár na gceardlann TEL.
Is féidir teacht ar liosta iomlán na gclár agus na seimineár in Aguisín 1, lena n-áirítear clár na
gceardlann TEL.
Ionad Foghlama agus Forbartha na Mac Léin (IFFML | SDLC )
Chuir an IFFML clár cuimsitheach tacaíochta acadúil ar fáil do mhic léinn arís. Sa chlár seo, bhí
ceardlanna sceidealaithe (féach thíos), grúpaí teagaisc beaga agus ranganna teagaisc duine le duine i
réimsí na scríbhneoireachta acadúla, IT bunúsach, Béarla chun críche acadúla, teicnící scrúdaithe,
scileanna cur i láthair, agus scileanna staidéir. D’úsáid mic léinn an tacaíocht seo 1,342 uair (d’úsáid
roinnt acu an tacaíocht níos mó ná uair amháin). Bhí an figiúr seo an-chosúil leis an bhfigiúr do
2016/2017.

Mic Léinn á húsáid

2015/2016
1,067

2016/2017
1,364

2017/2018
1,342

Tábla 1: Mic Léinn ag baint leasa as seirbhísí IFFML 2015/2016, 2016/2017 ag 2017/2018

D’eagraigh an IFFML ionduchtú na chéad bhliana i mí Mheán Fómhair agus d’earcaigh siad
ambasadóirí ó na mic léinn. D’éirigh go han-mhaith leis seo. Rinneadh iarrachtaí fad na seisiún
faisnéise a laghdú agus iad a dhéanamh níos níos idirghníomhaí nuair a d’fhéadfaí. Bhí an seisiún nua
aiseolais úsáideach mar dheis chun béim a leagadh ar inniúlacht mheasúnaithe go luath i saolta
acadúla na mac léinn agus chun béim a leagadh ar an dtábhacht a bhaineann le haiseolas a fháil ó
mhic léinn d’ITDD. Bhí méadú feasachta mar gheall ar ISSE san áireamh anseo. Seoladh an Duais
Inniúlachta Faisnéise 2017 as Plé le hAiseolas mar chuid den seisiún seo agus bhí an leibhéal
teagmhála níos mó ná mar a bhí i mblianta roimhe. Is é seo an 3ú leagan den duais seo, agus is
comh-thionscadal a bhí ann idir an Leahbarlann, CELT agus léachtóirí (féach
https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/prhe/article/view/466).
De bharr breoiteachta foirne, níor éirigh linn suirbhé aiseolais ionduchtaithe na mac léinn a reáchtáil.
De ghnáth, bíonn na rátaí freagartha íseal agus smaoineoimid ar shlite chun iad a mhéadú don chéad
bhliain acadúil eile.
Mar a tharla i mbilanta roimhe, bhí sé deacair freastal ar an éileamh ó mhic léinn páirtaimseartha.
Cuireadh seisiúin ranga uile ar siúl sna hoícheanta do mhic léinn ar chláir pháirtaimseartha sa tSláinte
agus Eolaíocht, ach cuirtear iad seo ar fáil ar bhonn ad hoc.
Ní raibh an IFFML in ann tacaíocht a chur a fáil sa chúrsa Béarla chun críche Acadúla i mbliana de
bharr easpa foirne. Mar fhreagra air seo, rinne duine de na teagascóirí an Teastas i dTeagasc an
Bhéarla i mí Lúnasa 2018. Beidh sé seo an-thairbheach dúinn agus méadóidh sé ár n-acmhainn chun
tacú le mic léinn.
Léann agus Aschuir Léannta
Bhí ról lárnach ag CELT fós i dtacú le forbairt ghíomhaíochtaí léannta sa bhfoghlaim agus teagasc ar
fud na hInstitiúide. D’fhan CELT gníomhach i léann foghlama agus teagaisc (féach Aguisín 2 chun
teacht ar liosta cur i láthair agus foilseachán).
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Aguisín 1
Imeachtaí FGL | CPD Neamh-Chreidiúnaithe
Máistir-Ranganna
17/11/2017
Tacaíocht éifeachtach do mhic léinn idirnáisiúnta. An Dr. Tom Farrelly, IT Thrá Lí.
24/11/2017
Teagasc Cuimsitheach. Catherine O’Donoghue agus Michael McMahon, IT Bhéal Átha
Luain.
Seimineáir cisithe faoi Shraith Seimineár Fhóraim Náisiúnta 2017
18/01/2018
Meantóireacht agus dea-chleachtas Forbartha Gairmiúla a chur i bhfeidhm san
Ardoideachas. Eagraithe agus curtha i láthair ag an Dr. Bernie Brereton agus Karen
Dunne, ITDD.
24/01/2018
Grúpobair mheasúnaithe: Cur chuige dírithe ar chláir a thabhairt isteach. An Grúpa
Grúpoibre ITDD
21/02/2018
Plé le haiseolas: ‘lecturers and students working together to take a programme
focused approach’. An Dr. Naomi Winstone, Ollscoil Surrey agus an Dr. Rob Nash,
Ollscoil Aston.
Cleachtas a Chomhroinnt
14/06/2018
Comóradh 10 mbliana CELT.
Eile
11/04/2018

Ionracas Acadúil: Mórcheisteanna agus Beartais in ITDD (CELT agus Clárlann).

Do reáchtáil an tAonad Ríomhfhoghlama raon cuimsiteach clár oiliúna i bhFoghlaim le Cuidiú
Teicneolaíochta:
08/03/2018
Físghabháil scáileáin ar son foghlama, measúnaithe agus aiseolais.| Screencasting for
learning, assessment and feedback.
14/03/2018
Measúnú agus aiseolas ag baint úsáid as tascanna Moodle.
21/03/2018
Measúnú agus aiseolas ag baint úsáid as quizeanna Moodle.
22/03/2018
Tinreamh a thaifeadadh in Moodle.
02/05/2018
OneNote classbook.
03/05/2018
Físghabháil scáileáin ar son foghlama, measúnaithe agus aiseolais.| Screencasting for
learning, assessment and feedback.|
09/05/2018
An barra dul chun cinn in Moodle a úsáid chun rannpháirtíocht a mhéadú.
16/05/2018
Ag tosú ar Moodle: do leathanach modúil a bhainistiú.
Aguisín 2:
Foilseacháin Fhoireann CELT agus MALT 2017/2018
Cleary, A., Delahunt, B., Fox, C., Maguire, M., O'Connor, L & Ward, J. (2018). Promoting student
engagement with academic literacy feedback: an institute wide initiative. Practitioner Research in Higher
Education.11(1) 101-109. Ar fáil ar https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/prhe/article/view/466
Dunne, K., Brereton, B., Duggan, V. & Campion, D. (2017). Motivation and Prior Animal Experience of
Newly Enrolled Veterinary Nursing Students at two Irish Third-Level Institutions. Journal of
Veterinary Medical Education, 45(3), 1-10.
Everitt-Reynolds, A.E., Maguire, M. & Delahunt, B. (2018). ‘They don’t want my opinion do they?’:
Authorial Identity and the transition into Higher Education. Spelman Miller. & Stevenson, M.
(Eds). Transitions In Writing. A volume in the series Studies in Writing, Leiden: Brill.
Kavanagh Y., Brazil D., Dowling D., Noonan G., Bree RT., Healy E., Maguire M., Faller D., Harding N.,
Mulvihill A., Akande A., Doyle D., Bird J. (2018). Studying Student Experience of Technology Enhanced
Assessment Methods (TEAM) in Science and Health in Ireland. MRS
Advances https://doi.org/10.1557/adv.2017.627
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Maguire, M. & Delahunt, B. (2017). Doing a thematic analysis: A step-by-step guide for learning and
teaching scholars. All Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 9(3), 335133514. Ar fáil ar http://ojs.aishe.org/aishe/index.php/aishe-j/article/view/335/553
Sheedy, C. (2018). Hegemony and Assessment: The student experience of being in a male
homogenous higher education computing course. Practitioner Research in Higher Education, 11(1),
59-69. Available https://ojs.cumbria.ac.uk/index.php/prhe/issue/view/72
Cur i Láthair ag Comhdhálacha 2017-18.
Bree, R., Antropova, O., Healy, E., Maguire, M, Faller, D., Harding, N., Mulvihill, A., Brazil, D., Dowling, D.,
Kavanagh, Y., Noonan, G., Akande, A., Doyle, D. & Bird, J (2018). TEAM; Informing the future of
technologies in health and science practical assessment. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil
EdTech, IT Cheatharlaigh, Bealtaine 31-Meitheamh 1.
Bree, R., Antropova, O., Healy, E., Maguire, M, Faller, D., Harding, N., Mulvihill, A., Brazil, D., Dowling, D.,
Kavanagh, Y., Noonan, G., Akande, A., Doyle, D. & Bird, J (2018). Teaming up with student partners to
succeed in health and science. Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, IT
Cheatharlaigh, Bealtaine 31-Meitheamh 1.
Brereton, B. (2017). The relationship between continuous professional development (CPD) and
inequalities in the Irish higher level education. Curtha i láthair ag an 13ú Comhdháil ESA (Un)Making
Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, An Aithin, Lúnasa 29 –Méan Fómhair 1
Cranny, D. (2018). Can Instagram help teenagers to engage with physical activity?
Curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, IT Cheatharlaigh, Bealtaine 31-Meitheamh 1.
Harding, N., Fenton, M., Maguire, M., McClay, D., Noonan, G. & O’Donoghue, C. (2018). The Weakest
Link? Digital Identity and Wellbeing in Accredited Continuing Professional Development in Teaching
and Learning. Páipéar curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, IT Cheatharlaigh, Bealtaine 31Meitheamh 1.
Maguire, M., Bree, R., Mullen, P., Cooney. C. & Morris, P. (2018). Enhancing the student experience
of assessed group work: Developing a research-informed framework. Ceardlann curtha ar fáil ag
SEDA Spring Assessment Conference, Leeds, Bealtaine 10-11.
Short, A. (2017). What do International students say engages them? Póstaer curtha i láthair ag an
Quality and Qualifications Ireland (QQI) and the Higher Education Authority (HEA) conference on
‘Internationalisation – a driver of quality in Irish Education, Nollaig 11, Caisleán BÁC.
Short, A., Gallagher, G.,Matthews, M. & McCartan, S. (2018). It’s not just for Business: Bringing Skype
for Business into the classroom. Páipéar curtha i láthair ag Comhdháil Bhliantúil EdTech, IT
Cheatharlaigh, Bealtaine 31-Meitheamh 1.
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12.

Margaíocht agus Cumarsáid

Achoimre Feidhmeach
Ba thréimhse shuntasach í 2017-2018 i bhforbairt na hOifige Margaíochta & Cumarsáide in ITDD. Ó
2016, bhí acmhainní teoranta ag an Institiúid chun í féin a chur chun cinn agus margaíocht a
dhéanamh uirthi féin agus níl ach ball amháin foirne ann (An Bainisteoir Margaíochta & Cumarsáide)
a bhfuil de dhualgas air gach margaíocht & cumarsáid a dhéanamh thar ceann an choláiste. Leis sin
ráite, áfach, sa bhliain 2017-2018 rinne ITDD infheistiú suntasach ina bonneagar margaíochta agus
sheol sí suíomh gréasáin nua a sheasfaidh an aimsir agus d’earcaigh sí foireann mhargaíochta a bhfuil
na hacmhainní cearta curtha ar fáil dóibh. Dá bharr seo, bhí an Institiúid in ann a cuid iarrachtaí
margaíochta a chur chun cinn agus feachtais mhargaíochta dhigiteacha a sholáthar atá dírithe ar
dhúchasaigh dhigiteacha (16-25 bliain d’aois) agus feachtais níos meabhraí a dhéanamh do chúrsaí
páirtaimseartha. Chomh maith le feachtais earcaíocha leanúnacha, bhí an fhoireann Mhargaíochta &
Cumarsáide freagrach as bunchloch láidir mhargaíochta & chumarsáide a leabú sa choláiste, lena náirítear struchtúr Acmhainní Daonna feabhsaithe, comhdhúlthú dhearadh an bhranda agus próisis
feabhsaithe chun teagmháil inmheánach níos fearr a dhéanamh leis an bhfoireann.
Foireann Mhargaíochta Láraithe Nua
I lár 2018, d’infheistigh an Institiúid i gcrúthú foirne margaíochta & cumarsáide nua a bhfuil na
hacmhainní cearta acu agus atá láraithe chun branda ITDD a chur chun cinn agus chun próifíl na
hInstitiúide a threisiú. Cuireadh an fhoireann nua seo le chéile idir Aibreán-Lúnasa 2018 agus tá sí
comhdhéanta de:
▪ Riarthóir Grád 3 (ceapaithe in Aibreán 2018)
▪ Máistir Gréasáin (ceapaithe in Aibreán 2018)
▪ Feidhmeannach Inneachair Dhigitigh & Margaíochta (ceapaithe in Iúil 2018)
▪ Dearthóir Grafaicí (ceapaithe i Lúnasa 2018)
▪ Ambasadóir Céimithe / Teagmhálaí Scoileanna (ceapaithe i Meán Fómhair 2018)
Tá an fhoireann á bainistiú ag an gCeann Margaíochta & Cumarsáide atá tar éis bheith ag obair leis
an Institiúid (mar Bhainisteoir Margaíochta & Cumarsáide) ó Bhealtaine 2016. Chun tuilleadh eolais a
fháil, téigh chuig mír Margaíochta & Cumarsáide an tsuímh ghréasáin.
Seoladh Suíomh Gréasáin Nua ITDD
I mí an Mhárta 2018, sheol an Institiúid suíomh gréasáin nua a sheasfaidh an aimsir agus is dul chun
cinn mór é seo sa tslí go gcuireann an Institiúid í féin i láthair go digiteach agus sa tslí go ndéanann sí
cumarsáid lena teagmhálaithe ar leith. Tharla forbairt an tsuímh ghréasáin thar tréimhse 9 mí agus is
gníomhaireacht deartha digitigh, Mor Solutions atá lonnaithe i nDroichead Átha, a rinne an obair. Is é
Bainisteoir Margaíochta & Cumarsáide ITDD a bhainistigh tionscadal seolta an tsuímh ghréasáin agus
bhí próiseas comhairliúchán agus comhordaithe suntasach i gceist le gach gné den Institiúid san
áireamh. Dearadh an suíomh nua gréasáin mar phríomh-mhodh margaíochta na hInstitiúide agus
cuireadh réimsí in ord tosaíochta: cur chun cinn na gcúrsaí, scéalta nuachta a scaipeadh, inneachar
saibhir a óstáil etc. Forbraíodh córas bainistíochta inneachair nua chun tacú leis an suíomh gréasáin
agus a éascaíonn bainistiú inláimhsithe inneachair. Cuireadh oiliúint foirne ar fáil do phríomhbhainisteoirí inneachair ar fud na hInstitiúide agus forbraíodh córas nua ticéadaithe le glacadh le
hiarratais nunshonraithe don suíomh gréasáin a d’fhéadfaí a chur isteach agus a bhainistiú ar fud na
hInstitiúide. Bhí earcú mháistir gréasáin ITDD in Aibrean 2018 lárnach i dtuilleadh dul chun cinn a
stiúradh agus tuilleadh mínchóireála a dhéanamh ar straitéis shuíomh gréasáin ITDD.
Úsáideoirí
161,847

Úsáideoirí
Nua
159,813

Seisiúin
334,609

Líon na Seisiún in aghaidh an
Úsáideora
2.07

Amhairc ar
Leathanaigh
959,260

Leathanaigh/Se
isiún
2.87

Preabráta
54.64%

Anailísíocht an tSuímh Ghréasáin (Márta-Meán Fómhair 2018)
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Treoirlíne Branda & Ábhair Bhrandáilte Nua ITDD
Le linn 2017-2018, chuir an Institiúid méid suntasach ama agus acmhainní isteach i bhforbairt treoirlínte
nua branda dírithe ar chomhsheasmhacht a stiúradh agus ar thionchar bhranda ITDD a mhéadú.
Cé go n-aithnítear go mbeadh ath-bhrandáil iomlán tairbheach d’ITDD chun an branda a nuachóiriú, i
bhfianaise na n-athruithe suntasacha a tháinig ar an tírdhreach ardoideachais de bharr an Achta um
Ollscoileanna Teicneolaíochta 2018, beartaíodh go mbeadh athnuachan branda i bhfad níos
ciallmhara agus níos costéifeachtaí sa ghéarrthéarma de réir mar atá an suíomh seo ag athrú.
Le linn na bliana, d’fhorbair an fhoirean Mhargaíochta & Chumarsáide:
▪ treoirlíne nua branda don Institiúid;
▪ branda earcaíochta nua do mhic léinn focéime dírithe ar dhaoine níos óige;
▪ comhthaobhacht bhrandáilte imeachtaí & bholscaireachta do gach clár fochéime &
páirtaimseartha (lena n-áirítear bileoga faisnéise, preabmheirgí, póstaeir agus cur i láthair);
▪ réamheolairí agus lámhleabhair mac léinn fochéime & páirtaimseartha.
Caitheadh cuid mhaith den bhliain ag cur oiliúna ar an bhfoireann maidir leis an tábhacht cloí le
treoirlínte branda, ag cur comhairle orthu mar gheall ar shuíomh an lógó, ag caint leo mar gheall ar
ábhair bhrandáilte a úsáid, agus ag caint leo mar gheall ar an gcóras ticéadaithe a úsáid chun iarratais
dheartha a chur isteach.
Cumarsáid & Preas
Le linn na tréimhse 2017-2018, d’eisigh an Institiúid 56 preasráiteas maidir le raon leathan réimsí lena náirítear taighde, teagmháil ghnó, earcú mac léinn, rath na mac léinn, cistiú ón Rialtas, agus nuashonraí
Institiúide. Luadh ITDD in 224 míreanna nuachta dearfacha sa phreas réigiúnach agus náisiúnta. Molann
an Oifig Mhargaíochta & Chumarsáide go dtabharfaí isteach seirbhís mhonatóireachta meán tríú páirtí a
d’fhéadfadh anailís shonrach a dhéanamh ar chlúdach na meán gach bliain.
Feachtais Earcaíochta Spriocdhírithe Digiteacha
Le linn 2017-2018, d’fhorbair an Oifig Mhargaíochta & Chumarsáide sraith feachtas earcaíochta ar
mheáin mheasctha dírithe ar eacraíocht a mhéadú i gcláir fochéime agus pháirtaimseartha. Cuireadh
béim níos mó ar chainéil dhigiteacha agus rinneadh feachtais mhargaíochta thar Facebook agus
Instagram, Google Advertising agus SEM. Thug an suíomh nua gréasáin deis don Institiúid mionleasú
níos mó a dhéanamh ar a hiarrachtaí margaíochta digití tríd an suíomh gréasáin a úsáid mar mhol
lárnach margaíochta dá hiarrachtaí margaíochta ar fad.
Leathnú Cainéal na Meán Sóisialta
Sa bhliain 2017, leathnaigh an Institiúid a láithreacht sna meáin shóisialta nuair a sheol siad cainéal
nua Instagram agus SnapChat. Tá na cainéil seo dírithe ar dhaoine níos óige, idir 16-25 bliana d’aois,
déimeagrafach tábhachtach d’earcú fochéime. Chuir an Institiúíd féílire inneachair i bhfeidhm chun
cur chun cinn seachtainiúil a dhéanamh tríd ár gcainéil reatha sna meáin shóisialta (Twitter,
Instagram, Facebook, LinkedIn agus SnapChat). Seoladh feachtais dhigiteacha éagsúla i rith na bliana
ag ailíniú le sprioclínte iarratas CAO agus páirtaimseartha.
Anailísíocht ar Mheáin Shóisialta Meán Fómhair 2017-Lúnasa 2018

Cainéal Sóisialta
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

Leantóirí/’Is Maith
Liom’ (Lún. 2018)
11,686
990
4,831
17,079

Méadú Bliain ar
Bhliain
+1,791 (18.2%)
+990 (+100%)
+345 (+7.7%)
+1,667 (+10.9%)

Póstálacha ITDD

Teagmháil

348
172
299
132

9,319
4,011
2,206
3,012
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13.

Taighde agus Forbairt

13.1

Taighde agus Nuálaíocht
Aithnítear go bhfuil ITDD ar cheann de na Príomh-Institiúidí Teicneolaíochta diantaighde san earnáil. Ón uair gur cuireadh amach an plean straitéiseach taighde
deireanach (2014-2016) tá feidhmíocht thaighde na hInstitiúide tar éis fás go mór. I
rith an ama seo, táimid tar éis:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ár mbonn láidir taighde agus ár gclú i réimsí taighde tosaíochta ar leith, atá ar aon dul le
beartais náisiúnta agus Eorpacha, a fheabhsú;
Ár láidreachtaí taighde a dhíriú agus a chomhdhlúthú in ionaid i ngrúpaí taighde
ainmnithe san Institiúid;
Díriú ar bharr feabhais sa taighde mar phríomh-uirlis stiúrtha an taighde;
Líon ár dtaighdeoirí laistigh de bhraislí taighde tosaíochta a mhéadú;
Ár mbonn cistithe taighde a éagsúlú chun ár n-inbhuanaitheacht a chinntiú trí
rannpháirtíocht i gcláir taighde Eorpacha a mhéadú;
Craobhscaoileadh agus tionchar ár dtaighde a mhéadú;
Cuideachtaí nua a eascairt ónár mbonn taighde.

Tá an Institiúid tar éis os cionn €15m in ioncam taighde seachtrach a ghnóthú ó fhoinsí
náisiúnta agus idirnáisiúnta suas go Lúnasa 2016, rud a thug ár n-ioncam taighde iomlán suas
go €50.2m ó 2007. Le dhá bhliain anuas, tháinig sparánachtaí amhail Fondúireacht Eolaíochta
Éireann (FEÉ | SFI) (36%) agus Foras na Mara (31%), suas go 20% de gach sparánacht taighde
le cláir Eorpacha (i.e. Horizon 2020, InterregVA, AAL) agus teacht suas go 78% de gach
sparánacht taighde. Chun sin a chur i gcomparáid, tháinig sparánchtaí náisiúnta suas go 60%
den chistiú iomlán a bronnadh orainn idir 2007-2013, le 60% de ag teacht ó Fhiontraíocht
Éireann. Príomh-aidhm ag Straitéis Taighde ITDD 2014-2016 ná an bonn cistithe taighde a
éagsúlú chun tuilleadh scéimeanna Eorpacha a chur san áireamh. Dá bharr seo, tá an
Institiúid tar éis ráta ratha 10.7% a bhaint amach i ngnóthú cistithe Horizon 2020, díreach os
cionn meán Earnáil na nInstitiúidí Teicneolaíochta atá ag 10.3%.
Ní chuireann na sonraí seo, a fuarthas trí bhunachar sonraí Scopus, an craobhscaoileadh
taighde a rinne lucht na nEalaíon Cruthaitheach san Institiúid san áireamh. Le 3 bliana anuas,
tá taighdeoirí sa réimse seo tar éis os cionn 250 aschur taighde a sholáthar lena n-áirítear
taispeántais, taifeadtaí, leabhair agus caibidlí leabhair, cur i láthair ag comhdhálacha agus ag
imeachtaí, ailt in irisí agus aoi-léachtanna. Bunaíodh Ionad nua um Thaighde sna hEalaíona
Cruthaitheacha trí chomhdhlúthú a dhéanamh ar an Ionad Taighde Ceoil agus ar an nGrúpa
Taighde um Mheáin Cruthaitheacha laistigh de Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon
Cruthaitheach. Chomh maith leis seo, cuireadh le chéile 1 ghrúpa taighde nua amháin laistigh
den réimse taighde éiritheach againn, Fiontraíocht. Ciallaíonn seo go bhfuil os cionn 55
léachtóir acadúil (17.2%) den fhoireann acadúil iomlán 320, mar bhaill fhoirmeálta anois
d’Ionaid agus de Ghrúpaí Taighde na hInstitúide.
Braislí Taighde: An cur chuige a bhí ag an Institiúid i gcónaí ná infheistiú i réimsí fáis a bhfuil
tábhacht straitéiseach ag baint leo, atá ailínithe lenár láidreachtaí taighde, agus atá stiúrtha
ag an timpeallacht sheachtrach. Tá ár gcuid taighde bunaithe ar bharr feabhais agus stiúrtha
ag riachtanais an domhain agus bíonn fíor-thionchar ag ár gcuid taighde ar an tsochaí agus ar
an ngeilleagar. Tríd an Gníomh Náisiúnta um Bheartú Tosaíochtaí Taighde, Horizon 2020,
Innovation 2020 agus trí ghníomh féinmheasúnaithe a rinne an Institiúid le déanaí, tá ITDD
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tar éis a gcuid láidreachtaí reatha taighde agus a réimsí éiritheacha taighde a aithint. Tá clár
oibre na hInstitiúide laistigh den dá réimse seanbhunaithe agus éiritheach seo stiúrtha ag
foirne taighde éagsúla, atá leabaithe i ngach ceann den ceithre scoil acadúil san Institiúid.
Braislí Taighde Seanbhunaithe
▪ ICT, Sláinte agus Aosú
▪ Fuinneamh agus an Comhshaol
▪ Na hEalaíona Cruthaitheacha
Braislí Taighde Éiritheacha
▪ Daonnachtaí agus Eolaíochtaí Sóisialta
▪ Teagasc agus Foghlaim
▪ Fiontraíocht
D’aithin ITDD go raibh gá le hilchineálacht ó thaobh ionad agus grúpaí taighde de: ionaid
acadúla, ionaid dírithe ar thionscail agus ionaid misean-bhunaithe, mar shampla. Tá líon
ceart taighdeoirí den chéad scoth bailithe againn inár n-ionaid bhunaithe:
▪
▪
▪
▪

a bhfuil cuntas teiste idirnáisiúnta acu;
a bhfuil a gcuid aschur taighde tagarmharcáilte go hidirnáisiúnta;
a bhfuil obair idirdhisciplíneach déanta acu a thrasnaíonn thar scoileanna acadúla
traidisiúnta éagsúla;
a bhfuil bonneagair agus áiseanna úrscothacha acu.

ICT, Aosú agus
Sláinte

Fuinneamh
agus Comhshaol

Ealaĺona
Cruthaitheacha

NETWELL-CASALA

ITBR

CREDIT

Ealaíona
Cruthaitheacha

CFES
ITMM
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Forléargas ar an Tionscadal – An tIonad Taighde um Mhatáin Mhíne
Mol Oiliúna Réigiúnach Ceantair na Teorann um Aerbhealaigh | Border Area Regional
Airways Training Hub (BREATH) –
(Keith Thornberry, Comhordaitheoir)
Cisteoir: Interreg VA
Fad: 60 mí
Dáta Tosaithe: 09/01/2017
Aidhm: Cruthóidh an tionscadal seo braisle taighdeoirí den chéad scoth a thabharfaidh
aghaidh ar na hualaigh chliniciúla, shochaíocha agus eacnamaíochta a leagann Galar
Scamhóige Toirmeascach Ainsealach (GSTA | COPD) orainn.
Tairbhithe (3): Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (Éire)(Comhordaitheoir), Ollscoil na
Banríona, Béal Feirste (TÉ/RA), Ollscoil Iarthar na hAlban (Alba/RA)
Eagaraíochtaí Comhpháirtíochta (5):
ProAxsis Ltd (TÉ/RA), Raptor Photonics (TÉ/RA), Norbrook Laboratories (TÉ/RA), Axis
Biosciences (TÉ/RA), Prior PLM Medical (ÉIRE).
An Tionscadal
Tugann BREATH le chéile Comhpháirtithe ó ITDD, QUB agus UWS chun modhanna cur chuige
nuálacha a fhorbairt le teacht ar chóireálacha nua neamhoird riospráide, mórathruithe a
dhéanamh in oiliúint PhD agus méadú a dhéanamh ar acmhainn taighde atá ábhartha don
tionscal. Tá na rátaí is mó de ghalair ainsealacha riospráide ar domhan ag Éire, ó Thuaidh is ó
Theas, agus Alba; san AE, tá Éire sa dara háit ó thaobh rátaí báis de ó ghalair riospráide (gan
ailse scamhóige san áireamh) agus cuireann galar scamhóige toirmeascach ainsealach (GSTA
| COPD) go mór leis na rátaí seo. Meastar go mbeidh GSTA | COPD ar an 3ú cúis bháis is mó
in Éirinn faoi teacht 2020 (tuairisc INHALE). An t-ualach eacnamaíochta measta bliantúil a bhí
ag GSTA | COPD san AE sa bhliain 2011 ná €141.4 billiún. Díreoidh BREATH ar thaighde, atá
ábhartha don tionscal, ar ghalair aerbhealaigh chun aghaidh a thabhairt ar na fáthanna, ar an
gcóireáil agus ar chosc na ngalar aerbhealaigh. Cinnteoidh BREATH go bhfaighidh gach duine
dá dtaighdeoirí oiliúint den chéad scoth trí thabhairt faoi thionscadail atá dírithe, indéanta,
dúshlánach ó thaobh intleachta de, ábhartha ó thaobh cliniciúla agus tráchtála de, agus, thar
aon ní eile, nuálach. Cuirfimid oiliúint ar 21 taighdeoir óg nua agus beidh tionchar suntasach
ag seo ar acmhainn iomlán taighde agus nuálaíochta réimse na Sláinte agus na nEolaíochtaí
Sláinte sa réigiún.
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Forléargas ar an Tionscadal – An tIonad Taighde Fionnuisce agus Comhshaoil
Bainistíocht a dhéanamh ar Chásanna Eisceachtúla Aeráide i Locha & i dTaiscumair chun
Éiceachórais a Chosaint | Management of Climatic Extreme Events in Lakes & Reservoirs
for the Protection of Ecosystem Services (MANTEL)
(ceannaire cuibhreannais: Eleanor Jennings ITDD (ÉIRE))
Cisteoir: Horizon 2020 Líonra Nuálach Oiliúna Marie Sklodowska Curie (Comh-Dhochtúireacht Eorpach)
Fad: 48 mí
Dáta Tosaithe: 01/01/2017
Aidhm: Oiliúint a chur ar 12 Taighdeoir PhD chun éifeacht cásanna eisceachtúla aeráide i
locha agus i dtaiscumair a bhainistiú.
Tairbhithe (8): Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ÉIRE) (comhordaitheoir); Ollscoil
Eolaíochtaí Beatha na hEastóna (EE), Ollscoil Barcelona (ES), Ollscoil Geneva (CH), Institiúid
Bitheolaíocta Fionnuisce agus Iascach Intíre Leibnitz (DE), Institúid Éiceolaíochta na hÍsiltíre
(NL), Institiúid na Catalóine um Thaighde Uisce (ES), Ollscoil Uppsala (SE).
Eagaraíochtaí Comhpháirtíochta (10): Centre for Ecology and Hydrology (UK), ETH Zurich
(CH); Foras na Mara (ÉIRE); Aigües Ter-Llobregat (soláthar uisce, Girona, ES); Ionad SárRíomhaireachta Barcelona (ES); Údarás Uisce na Catalóine (ES); Waterboard BrabantseDelta
(NL); Witteveen + Bos (NL); Ollscoil Wageningen (NL); NIVA (NO); Ollscoil Wageningen (WU –
NL).
An Tionscadal
Tarlaíonn corraíolacha comhshaoil do réimsí fionnuisce i bhfoirm tarluithe eipeasóideacha
aeráide, den chuid is mó. Uaireanta is tarluithe measctha réasúnta gairide iad agus uaireanta
eile is stoirmeacha nó tonnta teasa a bhíonn iontu. Gné coiteann iontu ná go maireann a néifeacht níos faide go ginearáltá ná fad an tarlaithe féin. Chun tuiscint a fháil ar thionchar na
dtarluithe seo i locha agus i dtaischumair, caithfear monatóireacht a dhéanamh ar an dtarlú
féin (uaireanta-laethanta) chomh maith le monatóireacht a dhéanamh ar an dtionchar a
bhíonn ag an dtarlú, agus d’fhéadfadh sé seo maireachtáil míonna nó blianta, fiú, i ndiaidh an
tarlaithe. Ní go dtí le déanaí gur suiteáladh córais mhonatóireachta ardmhinicíochta
uathoibríocha (HFM) dá leithéid ar locha agus ar thaischumair ar fud na hEorpa
(www.netlake.org). Tá tarluithe adhaimsire ag éirí níos minicí chomh maith, treocht atá
nasctha le hathrú aeráide, agus meastar go n-éireoidh siad níos minicí fós sna blianta
romhainn (IPCC 2012). Mar go bhfuil monatóireacht fíor-ama (nach mór) ar thimpeallachtaí
fionnuisce éirithe níos coitianta, tá an fíor-thábhacht a bhaineann le tarluithe eipeasóideacha
dá leithéid ag éirí níos soiléire. Múnlaíonn tarluithe éagsúla, le chéile, timpeallachtaí
fionnuisce laistigh de srianta na haeráide réigiúnaí agus bíonn tionchar ag seo ar
sheasmhacht an chórais freagairt do na hathruithe sin. De bharr na léargas nua seo, tá gá le
creata teoiriciúla nua agus le modhanna cur chuige nua chun locha agus taischumair a
bhainistiú. Tugann an Líonra Oiliúna Nuálach Comh-Dhochtúireachta Eorpach molta seo le
chéile 8 dTairbhithe, tacaithe ag 10 gComhpháirtithe agus ag 5 Ollscoil Bhronnta. Úsáidfidh
an cuibhreannas seo a n-acmhainní monatóireachta agus a gcartlanna sonraí chun oiliúint a
chur ar 12 Taighdeoir chun iniúchadh a dhéanamh ar an éifeacht a bhíonn ag cáilíocht uisce
ar tharluithe eisceachtúla aeráide agus, ag an am céanna, oiliúint a chur orthu teicneolaíocht
úrscothach a úsáid, anailís agus samhaltú a dhéanamh ar shonraí, agus nascadh leis an
earnáil bhainstíochta uisce. Dá bharr, aidhm an chláir mholta ná a chinntiú go bhfaigheann
eolaithe amach anseo saineolas ar an tionchar a bhíonn ag tarluithe eipeasóideacha agus
eisceachtúla ar locha agus ar thaischumair, chun gur féidir le straitéisí bainistíochta uisce
amach anseo san Eoraip na tarluithe seo a chur san áireamh.
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Forléargas ar an Tionscadal - CREDIT
Ardán Stórála do Chomhtháthú Fuinnimh In-Athnuaite (SPIRE2)
(Paul McArtain agus Raymond Byrne-Comhpháirtithe Tionscadail)
Cisteoir: Interreg VA – Taighe agus Nuálaíocht in Eolaíochtaí Sláinte & Beatha agus i bhFuinneamh
In-Athnuaite
Fad: 58 mí
Dáta Tosaithe: 01/03/2017
Aidhm: Méadóidh an tionscadal seo acmhainn Taighde & Nuálaíochta (T&N | R&I) an
réigiúin trí Scoil Chéimithe Taighde Fíorúil trasteorann a chruthú i réimse na Stórála
Maisfhuinnimh (SMF | MES). Méadóidh sé comhoibriú idir Institiúídí Taighde agus Fiontair
Bheaga agus Mheánmhéide agus treiseoidh sé nuálaíocht agus tráchtálú teicneolaíochta sa
réigiún.
Tairbhithe (4): Ollscoil Ulaidh (TÉ/RA) (Comhordaitheoir), Institiúid Teicneolaíochta Dhún
Dealgan (ÉIRE), Ollscoil na Banríona Béal Feirste (TÉ/RA), Ollscoil Strathclyde (Alba/RA).
Eagaraíochtaí Comhpháirtíochta (14): Arbarr Group (TÉ/RA), Sunamp (Alba/RA), Causeway
Coast and Glens Borough Council (TÉ/RA), Community Energy Scotland (Alba/RA), B9
(TÉ/RA), Glen Dimplex (TÉ/RA), Climote (ÉIRE), AES (ÉIRE), SSE (NI/ÉIRE/Scot), Energia
(ÉIRE/TÉ), ESB (ÉIRE), Paypal (ÉIRE), Ulster Farmers Union (TÉ), The Authentic Food Company
(ÉIRE).
An Tionscadal: Díreoidh an tionscadal seo ar chonas is féidir suiteáil forleathan SMF | MES
a úsáid chun leibhéil an-arda fuinnimh in-athnuaite a chomhtháthú in eangacha fuinnimh ar
fud an domhain. Ní féidir acmhainní fuinnimh in-athnuaite inathraitheacha (VRE) (i.e. gaoithe
agus toinne) a smachtú, agus is gá bearta a chur i bhfeidhm chun fuinneamh a stóráil agus é
a chomhtháthú in eangacha fuinnimh atá ann cheana féin. Is féidir fuinneamh a bhulcstóráil
ag baint úsáide as stóráil mhórscála, nó ag scálaí níos lú ag baint úsáide as innill SMF | MES, a
bheadh faoi úinéireacht agus faoi smacht thomhaltóirí baile agus gnó. Tá na hacmhainní
gaoite, toinne, agus taoide is fearr ar domhan ag Éire, Tuaisceart Éireann, agus Alba agus
breathnaítear orthu mar ionaid thástála do shuiteáil seirbhísí agus teicneolaíochtaí a
bhainistíonn leibhéil arda VRE. Tá SMF | MES riachtanach chun aistriú domhanda go
fuinneamh a bhaint amach. Ligeann sé dúinn an úsáid is fearr a bhaint as bonneagar reatha,
níl an próiseas pleanála chomh casta is a bheadh le stóráil mhórscála, agus is féidir é a
shuiteáil go tapa. Cé go bhfuil dul chun cinn déanta le stóráil mhórscála, níl ach beagán
forbartha déanta ar SMF | MES. Déanfaidh an tionscadal seo measúnú ar chumas SMF | MES
oibriú go sochrach i margaí leictreachais an Ríocht Aontaithe agus na hÉireann, agus conas
mar is féidir le SMF | MES feidhmíocht lánsaoil na gcóras VRE atá ag obair i dtimpeallachtaí
garbha a uasmhéadú.
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Forléargas ar an Tionscadal - Netwell/Casala
Cás-Staidéar Tionscadail – ProACT
Cisteoir: H2020 – Taighe agus Nuálaíocht Sláinte agus Cúraim a Phearsantú
Fad: 42 mí
Dáta Tosaithe: 01/01/2016
Aidhm: Aidhm foriomlán ProACT ná córas ICT-AT nua a chur i bhfeidhm chun cúram
comhtháite a chur chun cinn agus a fheabhsú do bhainistíocht ilghalrach (lena n-áirítear
comh-ghalrachtaí gaolmhara) trí 4 príomh-shamhail cúraim agus tacaíochta a nascadh atá
riachtanach chun cúram éifeachtach, leanúnach agus comhordaithe, agus atá dírithe ar an
othar, a thuiscint agus a chur i bhfeidhm (féinchúram san áireamh). Is iad seo a leanas na
samhalta: (1) cúram baile; (2) cúram ospidéil; (3) cúram pobail agus sóisialta; agus (4) líonraí
tacaíochta sóisialta.
Tairbhithe (4): Coláiste na Tríonóide BÁC (Comhordaitheoir) (ÉÍRE), IBM Research
(Domhanda), ITDD (ÉIRE), Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (ÉIRE)
Eagaraíochtaí Comhpháirtíochta (8): AIA Bologna Onlus (IT), iMINDS (BE), Treelogic (SP),
Phillips (Domahnda), Home Instead (Domhanda), Cumann Soláthraithe Seirbhíse na hEorpa
do Dhaoine Faoi Mhíchumas (AE), Agenzia Servizi Alla Personna, Cittia di Bologna (IT).
An Tionscadal:
Maireann thart ar 50m duine san Aontas Eorpach (AE) le galair ainsealacha éagsúla, a
mbíonn tionchar suntasach acu ar chaighdeán na beatha. Is gá do chórais sláinte ar fud an AE
agus ar fud an Domhain athrú go tapa chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin cúraim
fadtéarmacha a mbeidh ag an daonra atá ag dul in aois, ar neamhionannais shóisialta atá ag
dul i méid agus ar shrianta airgeadais sláinte. Faoi láthair, tá córais shláinte dírithe go
príomha ar thacú leis an gcreat cúraim aonghalrach. An príomh-dhúshlán ná éiceachóras
cúraim comhtháithe, dírithe ar othair, a chruthú chun gur féidir ilghalracht a bhainistiú agus
tuiscint a fháil uirthi. Chun soláthar cúram sláinte comhtháite éifeachtach a éascú, díreoidh
ProACT ar an mbonneagar teicniúil, ach léireoidh sé chomh maith conas mar a bheidh
tionchar ag an gclár ar phríomh-réimsí eile, agus tacóidh sé leo chun cúram sláinte
comhtháite agus éifeachtach a sholáthar trí (i) aghaidh a thabhairt ar gach gné den
chomhtháthú, ag cur riachtanais an othair agus na seirbhísí san áireamh i gcur chuige
comhtháite amháin a chuireann clúdach comhordaithe agus leanúnach ar fáil thar leibhéil
uile an chúraim (e.g. a bheith in ann riachtanais an othair agus na bainistíochta oibre a chur
le chéile chun aschuir chliniciúla agus eolais a fheabhsú), (ii) a chinntiú go ndéantar
uasmhéadú ar phríomh-thairbhithe do pháirtithe leasmhara ábhartha sa chóras, trí
theagmháil le hothair a mhéadú, trí chostais chúram sláinte a laghdú, trí shreabhadh na
oibre, clúdach an chúraim, agus éifeachtacht an tsoláthair seirbhíse a fheabhsú, (iii) córas
comhbhailiúchán sonraí oscailte a fhorbairt chun gur féidir córais faisnéise sláinte (HIS) agus
teicneolaíochtaí nua a thabhairt isteach sa todhchaí agus (iv) eolas a thabhairt chun cinn
chun aghaidh a thabhairt ar chonstaicí comhtháthaithe cliniciúla agus neamh-chliniciúla (e.g.
fachtóirí daonna, difríochtaí cultúrtha). Tá sé mar aidhm ag ProACT dearadh córas
Teicneolaíochta Faisnéise agus Chumarsáide a nascadh le teicneolaíocht chúnta a dhíríonn ar
an othar, agus a chuireann fachtóirí sóisialta agus daonna an duine san áireamh chun córais
inláimhsithe a chruthú a théann i bhfad chun cinn ar shamhalta traidisiúnta an teilileighis.
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Cás-Staidéar ar Thionscadal – An tIonad Taighde um Bhogearraí Rialaithe – ITBR | RSRC
Cisteoir: Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ | SFI) – Ionaid Taighde
Fad: 64 mí
Dáta Tosaithe: 01/08/2015
Tairbhithe (5):
Ollscoil Luimnigh (Comhordaitheoir), Coláiste na hOllscoile BÁC, Ollscoil na hÉireann,
Gaillimh, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
Comhpháirtithe Tionscail: (35):
ACI Payment Systems, Aerogen, Allstate Northern Ireland, Almir Business Ltd, Analog
Devices, B5, Bluebridge Technology, Dabl, Data Direct Networks, SMI Systems, DELL,
Entellexi, Fidelity, Ericsson, Fijuwave, IBM, Information Mosaic, Intel, JBA Consulting, Kuglar
Maag Lie, QAD, Lumension, Microsoft, Ocuco, Portable Medical Technolgy Ltd, S3 Group,
SQS, Systeam, Statsport, Storm Technology, Toyota, Tullow Oil, United Technologies,
Vitalograph
An Tionscadal:
Nascann Ionaid Taighde FEÉ | SFI eolaithe agus innealtóirí i gcomhpháirtíochtaí thar réimsí
uile na hacadúla agus an tionscail chun aghaidh a thabhairt ar mhórcheisteanna taighde
ríthábhachtacha; cuideachtaí teicnolaíochta nua agus reatha, bunaithe in Éirinn, a fhorbairt;
tionscail a mhealladh a d’fhéadfadh cur go mór le hÉirinn agus lena geilleagar; agus
deiseanna oideachais agus gairme in eolaíocht agus in innealtóireacht in Éirinn a leathnú. Is é
Lero, an tIonad FEÉ | SFI cistithe in 2015, Ionad Taighde na hÉireann um Bhogearraí. Is
samhail Mol agus Spóca atá in úsáid in Ionaid Taighde FEÉ | SFI, leis an Mol dírithe ar
thaighde croí-ardáin, agus na Spócaí agus déileáil le tionscadail acadúla tionscal-dhírithe. Tá
Ionad Taighde um Bhogearraí Rialaithe ITDD (ITBR | RSRC) mar chomhpháirtí i Mol A:
Modhanna agus Caighdeáin do Chórais Ard-Shláine. Tá sé mar aidhm ag an Mol seo tuilleadh
forbartha agus oiriúna a dhéanamh ar Mhodhanna Forbartha Bogearraí chun freastal ar
leibhéil éilimh mhéadaithe ó thimpeallachtaí forbartha bogearraí comhaimseartha, amhail
forbairt rialaithe agus domhanda bogearraí. Tá an ITBR | RSRC mar chomhpháirtithe in dhá
thionscadal Spóca ar leith chomh maith. Tá an chéad cheann acu dírithe ar leibhéil
chomhlíontachta rialála d’fheistí leighis a shroicheadh. An chuspóir ná teicnící agus creata a
fhorbairt chun tacú le déantóirí feistí leighis rialacháin a chomhlíonadh. Rangaítear
feidhmchláir go minic mar fheistí leighis, agus ní mór go ndéanfaí a bhforbairt siúd a rialáil
chomh maith. Tá an dara tionscadal dírithe ar Bhogearraí do Sheirbhísí Airgeadais agus tá sé
mar chuspóir aige eolas deachleachtais carntha ó 3 fhearann forbartha bogearraí a
chomhtháthú in aon samhail mheasúnaithe agus fheabhsaithe amháin.
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Príomh-aschuir taighde sa bhliain acadúil 2017/2018
Na 10 Ionaid is Fearr (2015-2019)
Foilseacháin Piarmheasúnaithe:
Le linn na mblianta féilire 2018 agus
2019, bhí 43 agus 51 aschur
piarmheasúnaithe ann, mar ailt
thaighde agus imeachtaí comhdhála
(aimsithe trí Scopus), faoi seach.
Léirítear anailís sna fíoracha ar ár naschuir le linn na tréimhse 2015-2019
agus léirítear na hinstitiúidí go
ndéanaimid foilsiú leo, cineálacha na naschur agus na réimsí disciplíne iontu
chomh maith.

Cineálacha Aschur Piarmheasúnaithe

Fás I mBronnadh Iarchéimeanna

Treochtaí Discipline

Bronnadh Iarchéimeanna Taighde:
Bronnadh 11 céim eile i mí na Samhna 2017 agus
2018 rud a thug iomlán na gcéimeanna taighde go
100 le béim ar leith ar cháilíochtaí ag leihbéal PhD.
Léirítear sa fíor in aice leis seo gur tharla 51% de
bhronnadh céimeana uile na hInstitiúide le linn na
tréimhse 2013-2018, rud a thaispeánann treocht
fáis i mbronnadh céimeanna taighde ón mbliain
2008. D’fhás líon na mac léinn iarchéime chomh
maith go breis is 65 a léirigh treocht fáis inár
mbonn taighde iarchéime.
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Dámhachtainí Taighde Seachtracha:
Léiríonn an fíor in aice leis seo leibhéal an
ioncaim agus chaiteachais ar thaighde don bhliain
2017/2018 agus anailís ar na foinsí cistithe.
Tháinig méid an chistithe go €4.049m le
caiteachas de €3.938m. Tá na luachanna seo ar
aon dul le blianta roimhe agus léiríonn siad nádúr
iomaíoch na bhfoirne taighde san Institiúid. De
bhreis ar sin, léiríonn anailís ar na foinsí cistithe
gurb as foinsí idirnáisiúnta go príomha tromlach
an chistithe, trí na cláir Horizon 2020 agus
Interreg.

13.2

An tIonad Forbartha Réigiúnach
Clár Tacaíochta Goir – Bhí 20 cuideachta lonnaithe sa Ghorlann san Ionad Forbartha
Réigiúnach, le meán de 95% áitíochta.
Tháinig an tionscadal goir píolótach ag Ionad Forbartha Millmount, Droichead Átha, chun
críche i mí na Samhna 2017 agus tugadh ar ais é do Chomhairle Contae Lú chun críocha eile.
Ba thionónta Gorlainne agus Mac-Chuideachta ITDD, Nova Leah, faoi stiúir an
Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin agus an Chéimí ITDD Anita Finnegan, a bhí mar Bhuaiteoir
Réigiúnach sa chatagóir Luathchéime den chomórtas ‘Intertrade Ireland Seedcorn’.
An Clár New Frontiers – I rith na tréimhse tuairiscithe, thacaigh an clár New Frontiers le 50
cuideachta nuahthionscanta sa Chabhán, i gContae Lú, i gContae na Mí, i gContae
Muineacháin, agus i dTuaisceart BÁC. Soláthraíonn ITDD an Clár i gcomhpháirtíocht le Invent
Ollscoil Chathair BÁC.
Deasc Shealaíochta/Spás Coincheapa- Cuireann an tIonad spás deisce sealaíochta ar fáil do
Chuideachtaí Nuathionscanta ar an gclár New Frontiers agus do Chuideachtaí Altrama chomh
maith. Bhí 14 cuideachta le spás deisce sealaíochta acu i rith na tréimhse seo. Tugann sé
modh dóibh bealach isteach sa Ghorlann féin a chruthú agus a chothabháil.
Gníomhaíochta Aistrithe Teicneolaíochta (AT | TT) agus Taighde Feidhmigh – I rith na bliana,
cuireadh na gníomhaíochta AT | TT seo a leanas i gcrích:
2017/2018
Taighde Comhoibríoch

4

NDA

13

Comhairleoireacht

1

Fochonradh / Comhaontú Seirbhíse

2

Comhleá:
01 Meán Fómhair 2017 – 31 Lúnasa 2018 – 3 curtha i gcrích
Dearbháin Nuálaíochta:
01 Meán Fómhair 2017 – 31 Lúnasa 2018 – 15 curtha i gcrích
Clár Comhpháirtíochta Corparáidí
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Chun a clár oibre maidir le teagmháil tionscail a threisiú, tá ITDD sa tréimhse seo tar éis a clár
comhpháirtíochta corparáidí a sheoladh. Is príomh-thionscnamh straitéiseach é seo a
dearadh chun cur lenár gcuntas teiste agus cuireann sé creat eagraithe ar fáil d’ITDD agus
d’eagraíochtaí iomráiteacha eile ar fud an tionscail, an phobail agus i measc na ngairmithe
chun caidrimh inbhuanithe agus tairbheacha a fhorbairt sa réigiún agus ar shlí a ligeann do
na caidrimh seo fás agus forbairt ar bhealach pleanáilte. Ag deireadh na bliana acadúla 2018,
shíníomar meabhrán tuisceana leis an Ionad Fiontraíochta Pobail, Creative Spark, agus na
réimsí iniúchta a aithníodh don chomhpháirtíocht seo ná oiliúint lucht oibre, oideachas agus
forbairt clár saincheaptha, tionscnaimh a mbeidh rochtain níos fearr acu ar mhic léinn agus
ar chéimithe ITDD, agus rud a chruthóidh leibhéal níos airde comhoibrithe nuálaí.

13.3

Forbairtí Campais
Chuir ITDD a freagra isteach ar an Review of Captial Requirements in Higher Education
Institutions ag deireadh mhí Eanáir 2017. Thug ITDD tús áite do nuachóiriú an stoic
foirgníochta bhunaidh a bhí ann ó na 1970aidí (na foirgnimh Thuaidh agus Theas ach go
háirithe a bhfuil achar 16,000m2 acu). Don tionscadal seo, beidh gá athruithe a dhéanamh ar
scannán an dín, ar ghloiniú na bhfoirgneamh, ar phainéil sheachtracha, ar sheirbhísí
foirgníochta, ar bhonneagar leictreach agus ICT agus uasghrádú a dhéanamh ar an staid
fuinnimh/inslithe chun rialacháin BER a chomhlíonadh. De bhreis air sin, tá géarghá le
saotharlanna agus trealamh úrscothach. I mBealtaine 2018, chuir an Institiúid tuairisc
anailíse ilchritéir ar fáil don Údarás um Ardoideachas arna athbhreithniú le tuilleadh cistithe
caipitil a fháil do thionscadail athchóirithe.

13.4

Forbairtí Straitéiseacha
Creat Pleanála AMBITION (UAILLMHIAN) Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD)
Forbraíodh Plean Straitéiseach 2017-2019 Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD)
faoi réir na Straitéise Náisiúnta um Ardoideachas go 2030 agus faoi réir pháipéir ina diaidh a
d’fhoilsigh an tÚdarás um Ardoideachas (ÚAO | HEA) maidir le tírdhreach an ardoideachais
amach anseo. Tá an Institiúid i mbun phróisis athbhreithnithe agus forbartha faoi láthair ar
Phlean Straitéiseach nua a léiríonn AMBITION | UAILLMHIAN chun í féin a chur i suíomh
straitéiseach mar Institiúid Ardoideachais trasteorann i dtírdhreach na nInstitiúidí
Ardoideachais. Tá sé i gceist ag an Institiúid a cuid feidhmíochta a fheabhsú ó thaobh líon na
mac léinn de, ó thaobh teagmhála de agus ó thaobh taighde de chun freastal ar scála an
réigiúin. I rith 2017/2018, nuashonraigh an Institiúid a Misean agus Fís chun AMBITION }
UAILLMHIAN a léiriú do 2018-2021.
Misean
Cuireann ITDD ardoideachas ar fáil atá dírithe ar an bhfoghlaimeoir agus atá tiomanta do
riachtanais oideachais na bhfhoghlaimeoirí a chomhlíonadh, dírithe ar a cuid foirne a
chumhachtú, agus dírithe ar ardchaighdeán foghlama agus teagaisc, taighde agus teagmhála
a sholáthar chun go mbeidh tionchar aici ar fhorbairt oideachais, eacnamaíochta, shóisialta
agus chultúrtha réigiún Thuaisceart Laghin-Deisceart Ulaidh agus i gcoitinne.
Fís
Aithneofar ITDD mar Institiúid Ardoideachais trasteorann atá ar choimhéid le scála
eacnamaíochta, sóisialta agus cultúrtha an réigiúin agus go mbeidh an Institiúid seo mar
chéad rogha ag foghlaimeoirí, fostóirí agus ag lucht an phobail i dTuaisceart Laighin –
Deisceart Ulaidh.
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Comhthéacs
Tá na tosaíochtaí náisiúnta a cuireadh in iúl sa Straitéis Náisiúnta don Ardoideachas go 2030
uaillmhianach agus leagann siad amach treo nua d’fhorbairt chórais ardoideachais atá
comhsheasmhach, comhoibríoch, agus difreálach trí bhraislí réigiúnacha, institiúidí
teicneolaíochta, ollscoileanna traidisiúnta, agus trí ollscoileanna teicneolaíochta. Leagtar
béim níos mó ar na róil éagsúla atá ag an ardoideachas i bhfoghlaim agus i dteagasc, i
dtaighde agus i dteagmháil, agus tá an Institiúid tiomanta do sholáthar dualgas a sainchúram
go réigiúnach, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Tá an fhreagracht agus an chuntasacht seo
le feiceáil go soiléir sa phróiseas idirphlé straitéiseach atá nasctha le samhail chistithe
feidhmíochta agus le Comhaontais Feidhmíochta Misean-Bhunaithe na hInstitiúide.
Sa chomhthéacs seo, chuaigh an Institiúid i mbun próiseas athbhreithnithe agus pleanála
suntasacha éagsúla. Ó thaobh phróisis athbhreithnithe de, chuaigh an Institiúid i mbun
Athbhreithnithe ar Chláir i ngach ceann de na Scoileanna agus chuaigh sí i mbun
athbhreithnithe ar an Institiúid iomlán, chomh maith le monatóireacht leanúnach airgeadais
a dhéanamh faoi mar a bhí leagtha amach i bPlean Airgeadais an Údaráis um Ardoideachas
2015-2018. Ó thaobh pleanála don todhchaí de, d’eascair Comhaontas nua leis an Údarás um
Ardoideachas as forbairt Phlean Straitéisigh atá níos fadtéarmaí agus atá ailínithe le Creat
Feidhmíochta Córas. Anuas ar an ról casta agus ilchineálach ag earnáil an ardoideachais in
Éirinn, chuir Brexit tuilleadh dúshlán agus deiseanna os ár gcomhair. D’institiúid
teicneolaíochta atá lonnaithe ar an aon teorainn talún idir an Ríocht Aontaithe agus an AE, tá
tábhacht ar leith ag baint leis seo. Ní mór go ndéanfadh aon phróiseas pleanála amach anseo
tiomantas na hInstitiúide a chur in iúl ó thaobh cur le réigiún Thuaisceart Laighin – Deisceart
Ulaidh de (Contaetha an Chabháin, Mhuineacháin, Lú, na Mí, Thuaisceart BÁC, Ard Mhacha
agus an Dúin) ar chonair eacnamaíochta Béal Feirste-BÁC. Aithníonn an Roinn Oideachais
agu Scileanna gur gá do bheartais ardoideachais i bPoblacht na hÉireann forbairt a
dhéanamh chun diminsean Brexit-Thuaisceart Éireann a chur san áireamh. Beidh na
roghanna a dhéanann ITDD ó thaobh a suímh de ag brath ar na beartais agus na deiseanna a
eascraíonn as an méid sin thuas agus ar Fhócas Straitéiseach na hInstitiúide: Comhtháthú le
Córas Ardoideachais Thuaisceart na hÉireann, Cláir Pháiraimseartha Shaincheaptha don
Tionscal a chruthú, agus Bun-Athbhreithniú a dhéanamh ar Chláir.
Cuid lárnach d’fhorbairt na bpleananna seo ná go raibh ar an Institiúid í féin a shuí agus a
dhifreáil laistigh de thírdhreach ardoideachais Phoblacht na hÉireann agus i dtírdhreach
ardoideachais Thuaisceart na hÉireann chomh maith. Rinne an Creat Pleanála AMBITION |
UIALLMHIAN iniúchadh, ag leibhéal ard, ar an AMBITION | UIALLMHIAN foriomlán agus
conas mar a dhéanfadh na próisis éagsúla an fhís sin a chur chun cinn.
Creat Pleanála AMBITION | UAILLMHIAN
An AMBITION | UAILLMHIAN foriomlán ná fís agus plean a leagadh amach don Institiúid a
léireodh comhchuspóir agus diongbháilteacht chun cur le mórghníomhartha uathúla na
hInstitiúide agus an Institiúid a chur i suíomh go mbeadh sí mar fhórsa ceannasach i
bhforbairt eacnamaíoch, shóisialta, agus chultúrtha an réigiúin uathúil ar a ndéanaim’
freastal. Ó aithint gur phríomh-fhórsa athraithe agus tionchair í ITDD ar fhorbairt an réigiúin,
aithníodh gur chroí-luach dúinn é go mbeadh ár bpáirtithe leasmhara, inmheánacha agus
seachtracha, rannpháirteach, agus gur ghá an meon sin a chothabháil.
An fhís uileghabhálach againn ná go soláthródh an Institiúid ardoideachas chun freastal ar
riachtanais an réigiúin ar a ndéanann sí freastal, agus go n-aithneofaí í mar Institiúid
Ardoideachais Trasteorann. Réamhchoinníoll i Straitéis na hInstitiúide ná go gcuirfí an réigiún
ar fad san áireamh sa bhfís seo don ardoideachas – go mbeadh soláthar agus rochtain
chothrom ar Ardoideachas ar fáil sa réigiún, ar bhonn comhoibríoch agus spéisiúil.
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Tá roinnt croíphrionsabal bunaidh sa chreat AMBITION | UAILLMHIAN:
1. Freastal ar ár Réigiún: Is réigiún trasteorann é réigiún na hInstitiúide ina bhfuil Tuaisceart
Laighin-Deisceart Ulaidh agus lena n-áirítear Contaetha an Chabháin, Muineacháin, Lú,
na Mí, Thuaisceart BÁC, Ard Mhacha agus an Dúin, thar Conair Eacnamaíochta Béal
Feirste - BÁC.
2. Ár dteagmháil le Tuaisceart Éireann a threisú: Bhí sé mar aidhm ag an Institiúid na
caidrimh a bhí aici a threisiú agus comhaontais nua a chruthú le croí-chomhpháirtithe i
dTuaisceart Éireann.
3. Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha a Fhorbairt: Tá sé seo riachtanach agus bhí sé mar
aidhm ag an Institiúid leas a bhaint as a comhaontais reatha, cur leo, agus comhaontais
nua a chruthú.
4. Freastal ar na Mic Léinn: Bhí sé mar aidhm ag an Instiitúid a cuntas teiste a chaomhnú ó
thaobh saolta mac léinn agus a dteaghlaigh a fheabhsú trí rochtain ar ardoideachas a éacsú.
5. Freastal ar ár bPáirtithe Leasmhara: Bhí sé mar aidhm ag an Institiúid a cuntas teiste agus a
saineolas ar theagmháil a dhéanamh lena páirtithe leasmhara a chaomhnú agus a threisiú.
Le machnamh á dhéanamh againn ar shuíomh ITDD i dtírdhreach an ardoideachais, ní mór go
léireodh aon athrú amach anseo luach na hInstitiúide sna cúig phrionsabail thuas. Thuig ITDD
i gcónaí go raibh ról lárnach aici i bhforbairt reigiúnach (ó thaobh oideachais, eacanamíochta,
sóisialta agus cultúrtha de). Léirítear é seo i dtuairisc Réamheolaire 2008 áít go luann sé na
roghanna féideartha a bheadh ann do stádas ITDD, ag cur éiteas na hInstitiúide san áireamh
agus a ról mar cheannaire in ardoideachas tríú leibhéal sa réigiún ar a dhéanann sí freastal.
Léiríodh arís é i gcinneadh na hInstitiúide ailíniú go straitéiseach le hOllscoil Chathair BÁC
(OCBÁC) rud a sonraíodh sa phróíseas ath-leasaithe IAO i ndoiciméad na hInstitiúide 2012
Towards a Future Higher Education Landscape. Tá an plean AMBITION|UAILLMHIAN leagtha
amach, mar sin, chun struchtúr cuimsitheach agus suntasach a sholáthar chun uaillmhianta
na hInstitiúide a bhaint amach ar bhealach cuimsitheach agus rannpháirteach. Cuspóir an
chreata ná cur chuige comhsheasmhach agus comhtháite a éascú in aon phróiseas
athbhreithnithe, sna slite seo a leanas:
▪

▪

Pleanáil don Todhchaí:
o Tírdhreach Ardoideachais
o Plean Straitéiseach
o Comhaontas ÚAO
o Athena Swan
Próiseas Athbhreithnithe: Athbhreithniú ar Chláir na Scoileanna (4)
o Athbhreithnithe Institiúide
o Plean Airgeadais ÚAO 2015-2018.

Bunaíodh Grúpa Stiúrtha ina bhfuil baill den Fhoireann Cheannaireachta atá mar ionadaithe
don Bhord Rialaithe, don fhoireann agus do na mic léinn agus ina bhfuil Cathaoirleach agus
Leaschathaoirleach. Bunaíodh Grúpaí Oibre chomh maith chun gach ceann den aon phróiseas
pleanála agus athbhreithnithe déag a léiriú, faoi chathaoirleacht ag ionadaí cuí ón bhFoireann
Cheannaireachta. Rinne gach Grúpa Oibre tuairisciú ar dhul chun cinn an Ghrúpa Stiúrtha.
Seo a leanas na Téarmaí Tagartha don Choiste Stiúrtha:
▪ Maoirseacht ar Phróiseas Chreata AMBITION | UAILLMHIAN
▪ Treoir maidir leis na Próisis Phleanála agus Athbhreithnithe
▪ Aghaidh a thabhairt ar mhórcheisteanna Pleanála na hInstitiúide
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Sceidealaíodh trí/ceithre cruinniú dóibh in aghaidh na bliana.
Mar chuid de Phróisis Phleanála AMBITION | UAILLMHIAN, choimisiúnaigh an Institiúid trí
thuairisc orthu seo a leanas:
▪
▪
▪

Próifíl Shocheacnamaíoch – Staidéar ar Bhunús an Fháis
Anailís agus Staidéar ar Thionchar Eacnamaíoch, Sóisialta agus Cultúrtha
Staidéar ar Chásanna Pleanála agus Maoirseachta.

Siompóisiam: Tírdhreach Athraitheach an Ardoideachais
Mar chuid dá machnamh ar thírdhreach athraitheach an ardoideachais, i mí an Mhárta 2018,
reáchtáil ITDD a siompóisiam: Tírdhreach Athraitheach an Ardoideachais.
Comhthéacs:
Ó thaobh forbartha réigiúnaí agus náisiúnta de, aithníonn an Plean Forbartha Náisiúnta,
Tionscadal Éireann1, tábhacht Dhún Dealgan mar phríomh-ionad ar líonra trasteorann
Droichead Átha- Dún Dealgan – An Iúir i gcomhthéacs chonair eacnamaíochta BÁC-Béal
Feirste. Tá Conair BÁC-Béal Feirste ar an gceirtlean eacnamaíochta is mó ar oileán na
hÉireann, le thart ar 2 mhilliún duine ina gcónaí sna cathracha agus sna bailte ann agus tá an
ráta fáis agus inimirce is mó tar éis tarlú anseo.2. Nascann an chonair an dá chathair is mó
agus na bailte móra Droichead Átha, Dún Dealgan agus an Iúir agus aithnítear tábhacht an
Chabháin agus Mhuineacháin ó thaobh tacú le fás eacnamaíoch agus iomaíochais de sa
Chonair. Aibhsíonn an plean an tábhacht a bhaineann le Comoibriú Thuaidh-Theas chomh
maith chun cuspóirí an phlean seo a bhaint amach agus chun aghaidh a thabhairt ar na
dúshláin a chruthóidh Brexit.
Tá fágáil an Ríocht Aontaithe (RA) ón Aontas Eorpach (AE) ina dúshlán suntasach d’oileán
iomlán na hÉireann nuair a chuirtear na naisc stairiúla, eacnamaíochta, polaitiúla agus
cultúrtha idir Éire agus an RA san áireamh. Do phobail i réigiún na Teorann beidh sé níos
dúshlánaí fós mar go dtuigimid an rítábhacht a bhaineann le cosaint an Phróisis Síochána. Tá
an earnáil Oideachais lárnach i gcomhfhorbairt áite agus i bhfás eacnamaíoch. Ach tá an
earnáil féin tar éis athruithe móra a bhrath, go náisíúnta agus ar fud an domhain, trí éagsúlú
an chórais Ardoideachais leis an bPróiseas Tírdhreacha (faoi mar a shonraítear i dTuairisc
Hunt3), agus de bharr Brexit agus léiríonn siad seo go bhfuil géarghá ann treo soiléir a
leagadh amach.
Níl aon áit lonnaithe i suíomh chomh straitéiseach céanna le ITDD i réigiún na Teorann nuair
a chuirtear daonra, bonneagar agus fiontraíocht san áireamh. Mhúnlaigh a cóngaracht le
Tuaisceart Éireann féiniúlacht ITDD i gcónaí – le naisc chultúrtha, shóisialta agus
eacnamaíocha láidre eatarthu. Dá thoradh sin, beidh tionchar mór ag an Institiúid ar an tslí
go ndéileálfaí le Brexit ó thaobh breisoideachais agus ardoideachais de. Bíonn tionchar
millteach ag imeachtaí i dTuaisceart Éireann ar na contaetha teorann (faoi mar atá feicthe
arís is arís eile i stair an réigiúin). Déanfaidh ITDD freastal i gcónaí ar contaetha a réigiúin - Lú,
an Cabhán, Muineachán, an Mhí agus Tuaisceart BÁC – ó thaobh oideachais, eacnamaíochta,
cultúrtha agus sóisialta de agus tá na Contaetha Ard Mhacha agus an Dúin san áireamh ansin
chomh maith. Os rud é gur Institiúid Teicneolaíochta muid atá suite ar an aon teorainn talún
idir an RA agus an AE, ní mór go léíreodh aon phróiseas pleanála amach anseo tiomantas na

1

Project Ireland -Tionscadal Éireann 2040, An Plean Forbartha Náisiúnta 2018—2027
Dréach-Straitéis Spásúil & Eacnamaíoch an EMRA
3
http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/National-Strategy-for-Higher-Education-2030.pdf
2
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hInstitiúide cur le réigiún Thuaisceart Laighin – Deisceart Ulaidh ar an gConair Eacnamaíochta
BÁC- Béal Feirste.
Bhí an Siompóisiam dírithe ar ofigigh shinsireacha, scoláirí, eagraíochtaí pobail agus an pobal
gnó – ó Thuaidh agus ó Theas – chun plé a dhéanamh ar ról an ardoideachais i gcomhthéacs
an trídhreacha athraithigh seo agus ó thaobh forbartha trasteorann de. Cuireadh béim arís sa
Siompóisiam ar bhunphrionsabail an ardoideachais mar fhórsa dearfach comhfhorbartha áite
trí ghairmithe a fhorbairt agus a choinneáil i gcuideachtaí den chéad scoth, cuideachtaí
dúchasacha agus infheistíocht dhíreach a mhealladh, agus cruthú fiontar agus gnólachtaí
nua-thionscanta a mhéadú. Nuair a dhéanann duine staidéar in áit, bíonn tionchar mór ag sin
orthu agus iad ag smaoineamh ar áit lonnaithe dóibh féin nó dá gcuideachta.
An phríomh-cheist atá ann do réigiún Thuaisceart Laighin-Deisceart Uiaidh ná conas is féidir
le hinstitiúidí ardoideachais cur go héifeachtach lena réigiúin agus cén treo gur chóir dóibh
dul chun freastal ar riachtanais a réigiúin i dtimpeallacht dhúshlanach agus athraitheach.
Thosaigh an Chomhdháil seo díospóireacht agus plé ar na hábhair seo a leanas:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Cad iad na buntáistí a bhaineann le bheith ag obair le chéile i réigiún Thuaisceart LaighinDeisceart Ulaidh?
Cad é próifíl eacnamaíocht agus cad iad na téamaí/snáitheanna príomha sóisialta,
tionsclaíocha agus cultúrtha a shníomhann tríd an réigiún seo i.e. Ceol, patrúin rianaithe
stairiúla?
Cad iad riachtanais an Ardoideachais agus conas mar a chomhlíontar iad seo faoi
láthair?
Cad is gá a dhéanamh chun acmhainn an AO a uasmhéadú?
Cad iad na gnéithe is gá a bheith ann chun argóint mhaith a dhéanamh le teacht ar
infheistiú d’áit lasmuigh de BÁC nó Béal Feirste?
Cad iad na hInstitiúidí Ardoideachais a mbeidh gá leo sa todhchaí agus cén cruth ar
mhaith leo a chur orthu féin?
Cén obair is gá a dhéanamh fís chomhsheasmhach AO dá leithéid a chur i bhfeidhm agus
cad é an t-amchlár inmhianaithe chuige?

Feidhmíocht Misean-Bhunaithe an ÚAO - Comhshocrú Idirphlé Straitéiseach Cúrsa 4
Chuir Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan a tuairisc féinmheasúnaithe isteach maidir le
Chomhshocrú Idirphlé Straitéiseach Cúrsa 4 i mí Bealtaine 2017. Reáchtáladh an cruinniú
idirphlé straitéisigh leis an ÚAO i Meán Fómhair 2017. Dearcadh an ÚAO, faoi chúrsa 4, ná:
“.. go bhfuil an Institiúid tar éis dul chun cinn mór a dhéanamh ó thaobh feabhsuithe
Comhshocraithe agus Feidhmíochta de, agus ó thaobh déileáil le suíomh deacair airgeadais
de. Den 54 príomhtháscairí feidhmíochta, rangaithe faoi 18 gcuspóir Institiúide, tá 45 acu seo
glas (sprioc bainte amach), tuairiscíodh 6 príomhtháscaire feidhmíochta mar bhuí agus 1
ceann amháin mar dhearg. Tá laghdú 1 tar éis teacht ar líon na gcuspóirí Insititiúide agus tá
méadú 1 tagtha ar líon na bpríomhtháscairí feidhmíochta toisc athbhreithniú a dhéanamh ar
spriocanna an bhraisle réigiúnaigh MEND. Cuireadh mír deireanach ina raibh próifíl staitistiúil
don bhlian 2017/2018 agus 2018/2019 ar fáil chomh maith. Tá Foinsí Sonraí, Freagrachtaí
Feidhmiúcháin agus Tagarmharcanna ar fáil in Aguisín 1. Tá sonraí curtha isteach ag an
Institiúid maidir lena Plean Straitéiseach 2017-2019 in Aguisín 4. Luann an Institiúid go
gcinnteoidh cur i bhfeidhm an phlean seo go leanfaidh sí ar aghaidh á difreáil féin san earnáil
ar bhealach inbhuanaithe, trí: (1) í féin a chur i suíomh straitéiseach laistigh den tírdhreach
ardoideachais náisiúnta agus, dá bharr, iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí ann i
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gcás a ainmnithe mar Ollscoil Teicneolaíochta; (2) an foghlaimeoir a chur ag croílár a
straitéise le béim ar leith ar sholáthar foghlama solúbtha agus fad saoil, agus leanúint lena
soláthar reatha thar gach disciplín; (3) soláthar ETIM | STEM a mhéadú; (4) an clár oibre
réigiúnach a leasú agus í féin a chur ar barr an liosta d’fhostóirí agus do lucht an phobail chun
tacú le forbairt réigiúnach trí oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach creidiúnaithe agus
ardleibhéil a chur ar fáil; agus (5) brandáil agus margaíocht a dhéanamh uirthi féin mar
Institiúid spreagtha, nuálach agus sofhreagrúil. Tá teagmháil agus caidreamh maith ag an
Institiúid lena compháirtithe sa bhraisle, ag leibhéal an bhraisle agus ag leibhéal
déthaobhach le OCBÁC | DCU.
Tagarmharcálann an Institiúid í féin go hdirnáisiúnta de réir a cuid feidhmíochta i réimse an
oideachais fiontraíochta ag úsáid na huirlise féinmheasúnaithe HEInnovate de chuid an ECFE.
D’aithin an cás-staidéar a rinne an ECFE go bhfuil ITDD “ina hInstitiúíd ard-fheidhmíochta ó
thaobh iompraíocht fiontraíochta agus meon fiontraíochta de i measc a cuid foirne agus mac
léinn. Léirítear na tréithe seo ní hamháin i réimsí an aistrithe eolais, na dtacaíochtaí gnó,
agus na gclár fiontraíochta atá ionsuite inti cheana féin, ach sa chur chuige atá aici maidir le
forbairt tréithe inmhianaithe i measc a céimithe: cruthaitheacht, smaointeoireacht chriticiúíl
agus obair foirne".
Bhí deacrachtaí ag an Institiúid a huaillmhian foriomlán a bhaint amach de bharr srianta
airgeadais i rith na tréimhse 2012-2015 ach tá treochtaí dearfacha le feiceáil dá cuid
airgeadais faoi láthair.
Comhshocrú Feidhmíochta Misean-Bhunaithe an ÚAO 2018-2022
D’fhoilsigh an Institiúid a Dréacht-Chomhshocrú Feidhmíochta Misean-Bhunaithe nua 20182022 i mí Iúil 2018. Sonraíonn sé:
▪

▪

Misean, Fís, agus Cuspóirí Straitéiseacha ITDD don tréimhse 2018-2021. Sonraíonn an
mhír seo réasúnaíocht na hInstitiúide i leith a gluaiseachtaí straitéiseacha ón bPlean
Straitéiseach reatha 2017-2019.
Cur síos sonrach ar chuspóirí straitéiseacha na hInstitiúide a leagann amach an cur
chuige atá aici chun a 6 phríomh-chuspóir córais a bhaint amach. Tá an Institiúid tar éis
dhá chuspóir agus tionscnamh straitéiseach a leagadh amach do gach príomh-chuspóir
córais a chuirfear i bhfeidhm thar tréimhse an Chomhshocraithe. Leagann an
Comhshocrú amach na príomhtháscairí feidhmíochta agus na spriocanna do gach cuspóir
straitéiseach. Nasctar na cuspóirí agus na tionscnaimh straitéiseacha, faoi gach ceann de
na príomh-chuspóirí córais, le spriocanna ardleibhéil. An dearbhú agus na
tagarmharcanna lena ndéantar na cuspóirí straitéiseacha seo a thomhas.

Cé go leanfaidh an Institiúid ar aghaidh ag soláthar a cuspóirí straitéiseacha foriomlána
sa teagasc agus foghlaim, sa taighde agus teagmháil, ní mór go ndéanfadh “eagraíocht
uile” díriú ar thrí phríomh-réimse chun AMBITION | UAILLMHIAN a bhaint amach líon na
mac léinn a mhéadú, agus is iad na trí phríomh-réimse sin ná:
1. Béim straitéiseach leanúnach ar mhargadh Thuaisceart Éireann.
2. Soláthar Páirtaimseartha/Solúbtha.
3. Anailís agus leasú a dhéanamh ar sholáthar oideachais fochéime le go gcuirfí
Tuaisceart na hÉireann san áireamh i structúr na gclár acadúil.
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14.

An Roinn Acmhainní Daonna

14.1

Foireann Nua
Tháinig 47 ball foirne nua isteach in ITDD i rith na tréimhse Meán Fómhair 2017 go Lúnasa 2018.

14.2

Imeachtóirí agus Daoine ar Scor
D’fhág 39 ball foirne ITDD i rith na tréimhse Meán Fómhair 2017 go Lúnasa 2018. Áirithe san
uimhir seo tá 15 ball foirne a chuaigh ar scor.

15.

Scéim na Gaeilge

Forléargas
In 2014, d’fhoilsigh Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan a dara Scéim Ghaeilge (2014-2017) a leag
amach a tiomantais mar Chomhlacht Poiblí faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Ag
deireadh na bliana acadúla (2016-2017) tháinig deireadh le dara Scéim Ghaeilge na hInstitiúide
(2014-2017). Sa chéad scéim (2010-2013), rinneamar Acht na dTeangacha Oifigúla a shníomh isteach
in oibríochtaí laethúla na hInstitiúide, agus chuir an Dara Scéim ar chumas na Institiúide cur leis an
dul chun cinn a bhí déanta roimhe seo, d’éascaigh sí teagmháil níos nádúrtha leis an dteanga, agus
mhéadaigh sé acmhainn na hInstitiúide na ceanglais a cuireadh uirthi faoin Acht a bhaint amach.
Chruthaigh sé seo íomhá agus timpeallacht chorparáideach dátheangach dearfach trí húsáid na
Gaeilge ar an gcampas a chur chun cinn agus chuir sé ar ár gcumas na príomh-ghealltanais a bhí sa
Dara Scéim Ghaeilge (2014-2017) a chur i bhfeidhm.
I mí Iúil 2016, d’earcaigh ITDD Oifigeach Gaeilge chun maoirseacht a dhéanamh ar ullmhúcháin na
hInstitiúide don Tríú Scéim faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Reáchtáil an tOifigeach
Gaeilge suirbhé ar an Institiúid uile chun úsáid na Gaeilge ar an gcampas, an t-éileamh uirthi, agus
leibhéil inniúlachta inti, a mheas. Fuarthas aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara mar chuid den
phróiseas ullmhúcháin do Thríú Scéim Ghaeilge na hInstitiúide.
An Tríú Scéim Ghaeilge | Ulllmhúchán
Tá ullmhúcháin na hInstitiúide don Tríú Scéim Ghaeilge beagnach curtha i gcrích, agus, i gcomhar leis
an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, aontaíodh ar dháta tosaithe don Tríú Scéim, agus is é
sin Márta 2018.
Stádas Reatha na Gaeilge ar an gCampas
Leasaíodh seirbhísí dátheangacha ar fud na hInstitiúide tríd an chéad agus an dara scéim a chur i
bhfeidhm, agus chomhlíon ITDD a cuspóir chun leibhéal soláthar seirbhísí a fheabhsú. Tá na
huaireanta go ndéantar cumarsáid dátheangach ag méadú. Tá an Institiúid ag ullmhú
doiciméadachta i bhfoirmáid dháteangach agus tá sí tiomanta do sholáthar litríochta agus
cumarsáide Gaeilge a fheabhsú i rith tréimhse na Scéime seo agus i saolré aon Scéime eile a thagann
ina diaidh. Cuirfidh an Institiúid doiciméadacht dhátheangach ar fáil sna réimsí seo a leanas:
▪
▪
•

Sainchuntais phoist, bróísiúir, foirmeacha iarratais agus bileoga faisnéise (mar a shonraítear in
Aguisín 1 de Scéim Ghaeilge ITDD 2014-2017)
Foilseacháin (féach 2.6 & 2.7 de Scéim Ghaeilge ITDD 2014-2017)
Suíomh Gréasáin (féach 2.9 de Scéim Ghaeilge ITDD 2014-2017)
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16. Cuntais Iniúchta
16.1 An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
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16.2 Ioncam agus Caiteachas Comhdhlúite
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16.3 Clár Comhardaithe Comhdhlúite
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