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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 
réigiún Laighean Thuaidh-Ulaidh Theas. agus i gcoitinne  

 

Fís 

Aithneofar DkIT mar Institiúid Ardoideachais trasteorann a bhainfidh amach scála atá ar cóimhéid le 
déine eacnamaíoch, shóisialta agus cultúrtha an réigiúin agus beidh sí mar an chéad rogha 
d’fhoghlaimeoirí, d’fhostóirí agus don phobal i gCúige Laighean Thuaidh-Ulaidh Theas. 
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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, chomh maith le soláthar 
printíseachta ceardaíochta 
 
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 

 
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 

http://www.dkit.ie/
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3. Ráiteas an Chathaoirligh 

 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
Thar ceann Bhord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgann, tá an-áthas orm Tuarascáil 
Bhliantúil 2018-2019 na hInstitiúide a chur i láthair. 
 
Ag am mór athraithe laistigh de thírdhreach an ardoideachais, d’oibrigh an Bord Rialaithe, an 
Fhoireann Ceannaireachta agus an fhoireann chun leasa ár bhfoghlaimeoirí agus ár bpobal. 
 
Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le mo chomhghleacaithe ar an mBord Rialaithe, leis 
an bhFoireann Ceannaireachta, le foireann agus foghlaimeoirí na hInstitiúide, le comhpháirtithe agus 
le páirtithe leasmhara, le fostóirí agus leis an bpobal i gcoitinne as a gcuidiú leis an Institiúid. Tá 
todhchaí lúcháireach romhainn agus le tacaíocht agus tiomantas ár ngeallsealbhóirí uile, leanfaidh an 
Institiúid de ról ollmhór a ghlacadh i bhforbairt oideachais, eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha 
an réigiúin a bhfreastalaíonn sí air. 

 

 

Clifford Kelly 
Cathaoirleach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 6  
 

4. Ráisteas an Uachtaráin  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chuir Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (DkIT) garspriocanna suntasacha i gcrích in 2018/2019 
nuair a chríochnaigh gach ceann de na ceithre scoileanna: Scoil Ghnó & Dhaonnachtaí, Faisnéisíocht 
& na hEalaíona Cruthaitheacha, Innealtóireacht agus Sláinte & Eolaíocht a nAthbhreithnithe 
Institiúideacha agus a nAthbhreithnithe Clár. Tréaslaím leis an bhfoireann go léir a bhí páirteach. 
 
Tá ITDD ag tosú anois ar a Plean Straitéiseach nua 2020-2022 a fhorbairt i gcomhthéacs tírdhreach 
ardoideachais atá de shíor ag athrú agus atá dúshlánach le foirmiú na nOllscoileanna Teicneolaíochta 
nua agus Brexit. Coinneoidh ITDD a seasamh laistigh de thírdhreach an ardoideachais go náisiúnta 
agus cuirfidh sí tuilleadh feabhais ar a caidreamh le comhpháirtithe straitéiseacha i réigiún Laighean 
Thuaidh-Ulaidh Theas. 
 
Cé go raibh go leor imeachtaí agus éachtaí suntasacha ann le bliain anuas, is díol suntais é, an ócáid 
stairiúil an 2 Bealtaine, 2019 nuair a athainmníodh Leabharlann ITDD go hoifigiúil mar Leabharlann 
De Chastelain in onóir an  Ghinearáil John de Chastelain a chuidigh le Comhaontú Aoine an Chéasta a 
cheardú. 
 
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. 
 
 
Michael Mulvey PhD 
Uachtarán 
  

 

 

 

 

 

 

https://dkit.ie.libguides.com/john_de_chastelain
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5.    Rialachas 

 

5.1 Ballraíocht an Bhoird Rialaithe 

 
Ainm      Mar Ionadaí Do 
An Comh. Clifford Kelly   Cathaoirleach agus BOO an Chabháin agus Muineacháin 
Michael Mulvey PhD   Uachtarán 

An Comh. Cathy Bennett  BOO an Chabháin agus Muineacháin 

Sadie Ward McDermott   BOO Lú agus na Mí 

An Comh. Tomás Sharkey  BOO Lú agus na Mí 

Bill Sweeney    BOO Lú agus na Mí 

An Comh. Oliver Tully (RIP Iúil 2018)   BOO Lú agus na Mí 

Brian Harten    An Chomhairle Ealaíon  

Kitty Warnock    UNITE 

Paschal McGuire   Fiontraíocht Éireann 

Sile O’Connor    Innealtóirí Éireann 

Margaret Swords   FSS 

Paddy Matthews   Comhlachas Tráchtála Dhún Dealgan  

Antoinette Rourke   Ball Foirne Acadúil 

Richard Crowley   Ball Foirne Acadúil 

Fergal Smyth    Ball Foirne Neamh-Acadúil 

Maria Maguire    Ionadaí Mic Léinn Baineann (Nollaig 2017) 

Aaron Geagan    Ionadaí Mic Léinn Fireann (Nollaig 2018 – Iúil 2019) 

 

5.2 Cruinnithe an Bhoird Rialaithe 

 

Bliain Acadúil Uimhir Chruinnithe Dáta 

 01 Meán Fómhair  2018 
go  

31 Lúnasa 2019 
  
  
  
  
  
  

M.249 24/09/2018 

M.250 22/10/2018 

M.251 19/11/2018 

M.252 10/12/2018 

M.253 20/12/2018 

M.254 28/01/2019 

M.255 04/03/2019 

M.256 28/03/2019 

M.257 07/05/2019 

M.258 27/05/2019 

M.259 24/06/2019 

 M.260 23/07/2019 

 
Cruinniú Speisialta 

M.261 02/08/2019 
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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 Teideal 

Michael Mulvey PhD Uachtarán  

An Dr Thomas Dooley Ceann na Scoile Innealtóireachta 

An Dr  Sheila Flanagan Leasuachtarán Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir 

An Dr Edel Healy Ceann na Scoile Sláinte & Eolaíochta 

An Dr Patricia Moriarty Ceann na Scoile Gnó & Daonnachtaí 

Irene McCausland Leasuachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha 

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

Folamh Leasuachtarán Airgeadias & Gnóthaí Corparáideacha  

 
 
 

 

 

 



5.5 Cinn na Ranna /Cinn na Rannóg  

 



5.6 Na Cinn Feidhmiúcháin 

 

Teideal Ionadaí 

Bainisteoir Acmhainní Daonna Gerald O’Driscoll 

Bainisteoir Eastáit Conor Lait 

Bainisteoir Gnóthaí Acadúla & Mac Léinn Linda Murphy 

Ceann Nuálaíochta & Forbartha Gnó Aidan Browne 

Bainisteoir TF (ar iasacht do thionscadail speisialta) James McCahill 

Bainisteoir TF (ó mhí Feabhra 2013) Michael Denihan 

Leabharlannaí Ann Cleary 

Bainisteoir Taighde An Dr Tim McCormac 

Bainisteoir Foghlama ar Feadh an tSaoil Anton Barrett 

Ceann Teagaisc & Foghlama An Dr Moira Maguire 

Bainisteoir Airgeadais Marie Madigan 

Bainisteoir Oifige Idirnáisiúnta Noreen Carney 

Cláraitheoir Cúnta An Dr Breda Brennan 

 

5.7 Bainistíocht Shinsearach Neamh-Acadúil 

 
Teideal Ionadaí 

Uachtarán Michael Mulvey PhD 

Leas-Uachtarán Airgeadais & Gnóthaí Corparáideacha Folamh 

Leas-Uachtarán Gnóthaí Acadúla & Cláraitheoir Sheila Flanagan 

Leas-Uachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha  Irene McCausland 
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6. Gnóthaí Acadúla & Mac Léinn 

6.1 Ballraíocht na Comhairle Acadúla 
[Tá 2018/2019 roinnte ina dhá liosta toisc gur ceapadh Comhairle Acadúil nua i 
Márta 2018 a tháinig i bhfeidhm ó Chruinniú Uimh. 156 Dé hAoine, 2 Márta, 2018] 

 Ag Tosú Márta 2015 

 
An Dr Ronan Bree An tOll. Colette Henry  Padraig McGuigan 

An Dr Breda Brennan Shane Hill Noel McKenna 

Ann Campbell An Dr Christian Horn An Dr G. (Bob) Mc Kiernan 

John Carolan Gareth Kelly  Eamon McMahon 

Jean Carragher Sinead Loughran Mary McSkeane 

Ann Cleary An Dr William Lyons Kieran Nolan 

An Dr Adèle Commins An Dr Martin Maguire Fiona Oster 

Jean Connolly An Dr Moira Maguire Simon O’Neill 

Colin Cooney An Dr Annaleigh Margey Derek O’Reilly 

Denis Cummins (Cath.) Karl Mernagh (RIP) Patrick O’Rourke 

Sinead Dunne  An Dr Patricia Moriarty Caroline O’Sullivan  

Brianain Erraught Peter Morris Eugene Roe 

An Dr Eibhlis Farrell Paula Mullen An Dr Brendan Ryder 

Brian Fitzpatrick  An Dr Valerie McCarthy Clr. Tomás Sharkey 

An Dr David Getty Irene McCausland An Dr Arjan van Rossum 

An Dr Peadar Grant An Dr Tim McCormac Brendan Walsh 

Myles Hackett Pat McCormick  

An Dr Edel Healy Sadie Ward Mc Dermott  
 

 

Ballraíocht na Comhairle Acadúla (ag tosú Márta 2018) 

 

An Dr Conor Brady An Dr Kate Johnston An Dr Patricia Moriarty 

An Dr Breda Brennan An Dr Daithi Kearney Peter Morris 

An Dr Dermot Clarke An Dr Alan Kennedy John Morrison 

Ann Cleary Anne Kierans Eamon Mullen 

An Dr Adèle Commins An Dr Fiona Lawless  An Dr. Michael Mulvey  

An Dr Thomas Dooley Coleman Ledwith Kieran Nolan 

Lorraine Dunne An Dr Sinead Loughran Christopher O’Neill 

Sinead Dunne  An Dr Moira Maguire An Dr Fergal O’Rourke 

Ann Everitt Reynolds An Dr Annaleigh Margey Denise Quigley 

Brianain Erraught Irene McCausland John Reid 

An Dr Sheila Flanagan An Dr Tim McCormac Seamus Rispin 

An Dr David Getty Pat McCormick Antoinette Rourke  

Peter Gosling Glenn McCourt An Dr Brendan Ryder 

An Dr Peadar Grant Paschal McGuire  An Dr Caroline Sheedy 

Myles Hackett Noel McKenna Dermot Smyth 

An Dr Edel Healy An Dr Gerard (Bob) McKiernan An Dr Arjan Van Rossum  

An tOll. Colette Henry An Dr Gerry McTaggart Sadie Ward Mc Dermott 

Shane Hill Margot McNelis  
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6.2 Cruinnithe na Comhairle Acadúla 

 

Bliain Acadúil Uimh. an Chruinnithe Dáta 

 
 

158A 
 
Dé Luain, 03 Meán Fómhair, 2018 

 159 Dé Luain, 08 Deireadh Fómhair, 2018 

2018-2019 160 Dé hAoine, 23 Samhain, 2018 

 161 Dé hAoine, 01 Feabhra, 2019 

 162 Dé hAoine, 01 Márta, 2019 

 163 Dé hAoine, 17 Bealtaine, 2019 

 164 Déardaoin, 20 Meitheamh, 2019 

   

 

Tá miontuairiscí Chruinnithe na Comhairle Acadúla a tionóladh in 2018-2019 inrochtana ag: 
https://www.dkit.ie/about-dkit/governance/academic-council 
 

 

 

https://www.dkit.ie/about-dkit/governance/academic-council
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6.3 Bailíochtaí Clár 2018-2019 

 

Rannóg  Teideal an Chláir Cineál Dámhachtana Leibhéal 
CNC 

Creid 
ECTS 

Modh Seachadta Cineál Bailíochtaithe 

Staidéar Gnó Teastas sa Bhainistíocht Mion 6 10 Páirt-aimseartha Clár Nua 

Staidéar Gnó Teastas i Scileanna Cumarsáide Mion 6 10 Páirt-aimseartha Clár Nua 

Staidéar Gnó Teastas in Intreoir ar 
Mhargaíocht Dhigiteach 

Mion 6 10 Páirt-aimseartha Clár Nua 

Staidéar Gnó Teastas sa Chuntasíocht Mion 6 15 Páirt-aimseartha Clár Nua  

Staidéar Gnó Teastas sa Mhargaíocht Mion 6 15 Páirt-aimseartha Clár Nua 

Staidéar Gnó Teastas i mBuneilimintí Bainistíochta Mion 6 20 Páirt-aimseartha Clár Nua 

Staidéar Bainistíochta & Airgeadais Baitsiléir Ealaíon i Margaíocht 
Dhigiteach agus Caidreamh Poiblí 

Mion 8 10 Páirt-aimseartha 
Clár Nua  

 

Daonnachtaí 
Teastas i dTuiscint ar 
 Theicneolaíocht Monatóireachta 
Lúthchleasaí 

Sain-chuspóirach 7 10 Páirt-aimseartha 
Difreálach 

 

Staidéar Fáilteachais 
Teastas i Scileanna Cócaireachta 
(Dámhachtain Cuspóra Speisialta) 

Sain-chuspóirach 6 60 Springboard, Páirt-
aimseartha 

Clár Nua  

Talmhaíocht, Bia agus Sláinte 
Ainmhithe 

Teastas i mBunús na 
Bainistíochta Táirgthe Bia 

Sain-chuspóirach 6 30 Páirt-aimseartha 
Bailíochtú Difreálach 

 

Talmhaíocht, Bia agus Sláinte 
Ainmhithe 

Teastas i Sláinte agus Sábháilteacht 
(Tionscal Déantúsaíochta) 

Sain-chuspóirach 6 30 Páirt-aimseartha 
Bailíochtú Difreálach 

 

Altranas, Cnáimhseachas agus 
Luathbhlianta 

Teastas sa Chleachtas Altranais um 
Riospráid Aosaigh 

Sain-chuspóirach 9 10 Páirt-aimseartha Clár Nua  

Altranas, Cnáimhseachas agus 
Luathbhlianta 

Teastas in Altranas, Sláinte, Measúnú 
agus Idirghabhálacha do Dhaoine faoi 
Mhíchumas agus Míchumas 
Intleachtúil 
 

Sain-chuspóirach 9 10 Páirt-aimseartha 
Clár Nua 
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Rannóg Teideal an Chláir Cineál Dámhachtana Leibhéal 
CNC 

Creid 
ECTS 

Modh Seachadta Cineál Bailíochtaithe 

Altranas, Cnáimhseachas agus 
Luathbhlianta 

Teastas in Idirghabhálacha 
Síceasóisialta do Chleachtas 
Gairmiúil Comhaimseartha 

Sain-chuspóirach 9 20 Páirt-aimseartha Clár Nua 

Altranas, Cnáimhseachas agus 
Luathbhlianta 

Teastas in Idirghabhálacha 
Síceasóisialta do Chleachtas 
Gairmiúil Comhaimseartha 

Sain-chuspóirach 9 10 Páirt-aimseartha Difreálach 

Altranas, Cnáimhseachas agus 
Luathbhlianta 

Teastas i mBainistíocht Ghairmiúil 
ar Ionsaitheacht 
agus Foréigean in Ionaid Sláinte 
agus Cúraim Shóisialaigh 

Mion 9 30 Páirtaimseartha Difreálach 

Altranas, Cnáimhseachas agus 
Luathbhlianta 

Dioplóma Iarchéime in 
Ardbhainistíocht Ghairmiúil ar 
Ionsaitheacht agus Foréigean 

Mór 9 60 Lán-aimseartha Difreálach 

Altranas, Cnáimhseachas agus 
Luathbhlianta 

Teastas i mBuneilimintí na 
Bainistíochta Gairmiúla ar 
Ionsaitheacht agus Foréigean 

Mion 9 10 Páirt-aimseartha Difreálach  

Na hEalaíona Cruthaitheacha, na Meáin 
agus Ceol 

Baitsiléir Ealaíon sa 
Cheolamharclannaíocht 

Mór 7 180 Lán-aimseartha  Clár Nua 

Na hEalaíona Cruthaitheacha, na Meáin 
agus Ceol 

Ardteastas sna hEalaíona sa 
Cheolamharclannaíocht 

Mór 6 120 Lán-aimseartha Clár Nua 

Ríomhaireacht, Eolaíocht agus 
Matamaitic 

Máistir Eolaíochta in Anailísíocht 
Sonraí 

Mór 9 90 Lán-aimseartha 
Clár Nua  

 

Ríomhaireacht, Eolaíocht agus 
Matamaitic 

Dioplóma Iarchéime in 
Anailísíocht Sonraí 

Mór 9 60 Lán-aimseartha 
Clár Nua  

 

Ríomhaireacht Fhísiúil agus Daonlárnach Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Réaltacht Bhreisithe agus Fhíorúil 

Mór 8 240 Lán-aimseartha 
Clár Nua  

 

Ríomhaireacht Fhísiúil agus Daonlárnach Baitsiléir Eolaíochta sa Réaltacht 
Bhreisithe agus Fhíorúil 

Mór 7 180 Lán-aimseartha 
Clár Nua  

 

Ríomhaireacht Fhísiúil agus Daonlárnach Ardteastas san Eolaíocht sa 
Réaltacht Bhreisithe agus Fhíorúil 

Mór 6 120 Lán-aimseartha 
Clár Nua  
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6.4 Staitisticí Clárúcháin 2018-2019 
 

 Líon na Mac Léinn Lánaimseartha        

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

 Gnó agus Daonnachtaí 535 508 464 156 23  1686 

 Innealtóireacht 175 120 133 51 9 5 493 

 Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha 255 223 211 168 11 18 886 

 Sláinte & Eolaíocht 319 327 258 203 11 19 1137 

 Forioimlán  1284 1178 1066 578 54 42 4202 

         

         

 Líon na Mac Léinn Páirtaimseartha        

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

 Gnó agus Daonnachtaí 159 21  22 1  203 

 Innealtóireacht 24   24 1 2 51 

 Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha 90 19  9  4 122 

 Foghlaim ar Feadh an tSaoil 81 35     116 

 Sláinte & Eolaíocht 213 45 34 1 1 4 298 

 Forioimlán  567 120 34 56 3 10 790 

         

         

 MÓRIOMLÁN 1851 1298 1100 634 57 52 4992 

 

 
6.5 Bronnadh Céime 

Dára agus Ionad 
Bhí an comhdháil ar siúl in ITDD ón gCéadaoin, 30 Deireadh Fómhair, 2019 go dtí Dé hAoine, 
01 Samhain, 2019  (seacht seisiún san iomlán). 

 
Freastalaithe 
Bhí céimithe, Baill den Fhoireann Ceannaireachta, an Chomhairle Acadúil, an Comhlacht 
Rialaithe agus ionadaí ó gach disciplín acadúil, mar aon le páirtithe leasmhara éagsúla, i 
láthair. Uachtarán (an Dr Michael Mulvey), Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus 
Cláraitheoir (an Dr Sheila Flanagan), Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe (Clifford Kelly),             
Cinn Scoile (an Dr Patricia Moriarty, an Dr Tom Dooley, an Dr Edel Healy,                                                  
an Dr Gerard (Bob) McKiernan) agus Cinn Roinne. 
 
6.5.1 2018-2019 (Mórdhámhachtainí) 
Líon na Mac Léinn ar Bronnadh Céim Orthu 
Bronnadh dámhachtainí ar 1,233 mac léinn sna ceithre Scoil in 2019 mar seo a leanas: 
 

Uimh. na Mac Léinn ar Bronnadh Céim Orthu 
 

Scoil Uimh. na Mac Léinn 

Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach 223 

Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí 538 

Scoil na hInnealtóireachta 134 

Scoil na Sláinte & na hEolaíochta 338 

Foriomlán 1,233 

  

6.5.2 Céimeanna Taighde Iarchéime (san áireamh san fhigiúr iomlán) 
 Méadú leanúnach ar líon na mac léinn atá ag céim ar Leibhéil 9 agus 10 CNC | 

NFQ, ag léiriú tiomantas ITDD do thaighde iarchéime, agus ag neartú ár gcuspóra 
straitéisigh le bheith inár nOllscoil: 

 Bronnadh 9 gcéim taighde iarchéime (dámhachtainí OCBÁC | DCU agus DCCÉ | QQI). 
 8 gcéim dochtúireachta, 1 chéim Máistreachta. 
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6.5.3 2018-2019 (Mórdhámhachtainí) in aghaidh na Scoile agus na Roinne 
Aicmí Dámhachtana 

Scoil Uimh. na Mac Léinn 

Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach  223 

Céad Onóracha 33 

Pas 22 

Pas le Gradam 5 

Pas le tuillteanas - Grád 1 16 

Pas le tuillteanas - Grád 2 22 

Dara hOnóracha - Grád 1 78 

Dara hOnóracha - Grád 2 47 

Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí 538 

Céad Onóracha 41 

Pas 80 

Pas le Gradam 41 

Pas le tuillteanas - Grád 1 91 

Pas le tuillteanas - Grád 2 49 

Dara hOnóracha 9 

Dara hOnóracha - Grád 1 147 

Dara hOnóracha - Grád 2 80 

Scoil na hInnealtóireachta 134 

Céad Onóracha 12 

Pas 39 

Pas le Gradam 16 

Pas le tuillteanas - Grád 1 13 

Pas le tuillteanas - Grád 2 24 

Dara hOnóracha 2 

Dara hOnóracha - Grád 1 12 

Dara hOnóracha - Grád 2 16 

Scoil na Sláinte & na hEolaíochta 338 

Céad Onóracha 65 

Pas 48 

Pas le Gradam 20 

Pas le tuillteanas - Grád 1 46 

Pas le tuillteanas - Grád 2 19 

Dara hOnóracha 4 

Dara hOnóracha - Grád 1 103 

Dara hOnóracha - Grád 2 33 

Foriomlán 1233 
 

Leibhéal CNC | NFQ: 

NFQ Level No. of Students 

6 65 

7 413 

8 725 

9 30 

Grand Total 1233 
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6.5.4 Gradaim 

 Gnó & Daonnachtaí  
 Tara Maguire, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Gnó (Onóracha) sa Mhargaíocht, 

Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Rachel Zhi Yin Tai, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon sa Mhargaíocht 

Dhigiteach, Cumarsáid agus Caidreamh Poiblí, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Hong Van Nguyen, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon sna hEalaíona 
Cócaireachta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Niall Fretwell, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon i mBainistíocht Imeachtaí, 
Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Erin O’Kane, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i mBainistíocht 
Imeachtaí, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Scott Litchfield, Gnó agus Daonnachtaí, Ardteastas sna hEalaíona i Staidéar. 
Fáilteachais, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Ruth Brady, Gnó agus Daonnachtaí, Ardteastas Ealaíon sna hEalaíona 
Cócaireachta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Martina O’Callaghan, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Gnó i nGnó agus Bainistíocht. 
 Hanna Gorham, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Gnó sa Ghnó agus 

Teicneolaíocht, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Natasha Quinn, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Gnó (Onóracha) sa Ghnó 

Digiteach agus Idirnáisiúnta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Annemarie McGahon, Gnó agus Daonnachtaí, Máistir Gnó san Fhiontraíocht agus 

Margaíocht, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Lei Zhou, Gnó agus Daonnachtaí, Ard-Dioplóma sa Ghnó agus Margaíocht, Duais 

an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Linda Laverty, Gnó agus Daonnachtaí, Ardteastas Ealaíon sna hEalaíona 

Cócaireachta, Duais Fáilte Ireland 2019, Gradam Iarchéime na Bliana. 
 Grace Bohan, Gnó agus Daonnachtaí, Ardteastas Ealaíon i Staidéar Fáilteachais, 

Duais Fáilte Ireland 2019, Gradam Iarchéime na Bliana. 
 Shane Gray, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Gnó sa Ghnó agus Teicneolaíocht, 

Gradam Karl Mernagh 2019. 
 Bernadette Ruth, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sna 

Daonnachtaí Digiteacha, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Megan Boylan, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon sa Spórt, Aclaíocht agus 

Fiontar, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Ronan Marmion, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Spórt, 

Cleachtadh le Fiontar, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Joan Kelly, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCúram 

Sóisialta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Caroline Matthews, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon san Obair don Ógra 

Pobail, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Megan Cordial, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) in Obair don 

Ógra, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Elaine Kearney, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCúram 

Sóisialta (Páirtaimseartha), Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Adrian Fields, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 

gCuntasaíocht agus Airgeadas, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Katie-Anne Holdcroft, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 

gCúram Sóisialta, Cúram Sóisialta Éire / Cumann Oideachasóirí Cúraim 
Shóisialaigh na hÉireann (IASCE) Gradam as Gnóthachtáil Acadúil i gCúram 
Sóisialta 2019. 
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 Dámhachtain Elaine Kearney, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon 
(Onóracha) i gCúram Sóisialta (Páirtaimseartha), Gradam Cúram Sóisialta Éireann 
/Cumann Oideachasóirí Cúraim Shóisialaigh na hÉireann (IASCE) as Gnóthachtáil 
Acadúil i gCúram Sóisialta 2019. 

 Caroline Matthews, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Ealaíon in Obair don Ógra 
Pobail, Gradam Scoláireachta Ann McGeeney 2019. 

 Ciaran Cluskey-Kelly, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Staidéar Gnó (Onóracha), 
Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Jordan O’Hare, Gnó agus Daonnachtaí, Baitsiléir Gnó (Onóracha), Duais an 
Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 
 

Innealtóireacht 
 Daniel McWall, Innealtóireacht, Baitsiléir Innealtóireachta i gCórais Leictreacha 

agus Leictreonacha, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 David Gernon, Innealtóireacht, Baitsiléir Innealtóireachta in Innealtóireacht 

Mheicniúil, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Andrew Kah How Law, Innealtóireacht, Baitsiléir Innealtóireachta san 

Innealtóireacht Shibhialta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Niall Moran, Innealtóireacht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) san Innealtóireacht 

Shibhialta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Cormac Barry, Innealtóireacht, Baitsiléir Innealtóireachta (Onóracha) in Innealtóireacht 

Dearaidh Inbhuanaithe, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Cahal Quinn, Innealtóireacht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i Suirbhéireacht 

Foirgníochta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Aisling Munster, Innealtóireacht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i bhFiontraíocht 

Innealtóireachta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Paul Murphy, Innealtóireacht, Máistir Eolaíochta i gCórais Fuinnimh In-athnuaite, 

Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Cormac Barry, Innealtóireacht, Baitsiléir Innealtóireachta (Onóracha) in 

Innealtóireacht Dearaidh Inbhuanaithe, Duais an Uachtaráin do Mhic Léinn 
Fiontraíoch na Bliana 2019. 

 
 

Sláinte & Eolaíocht 
 Liam Doughan, Sláinte agus Eolaíocht, Máistir Eolaíochta i mBiteicneolaíocht 

Talmhaíochta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Stephanie Watters, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in 

Eolaíocht Bhithchógaisíochta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Katie-May McGrane, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 

Talmhaíocht, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Sarah Smith, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 

Talmhaíocht Inbhuanaithe, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Clodagh King, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 

Bhitheolaíocht Chomhshaoil, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Darragh Greenan, Sláinte agus Eolaíocht, Ardteastas in Eolaíocht sa Talmhaíocht, 

Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Niamh Nevin, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta sa Bhitheolaíocht 

Fheidhmeach, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Li Ying Sim, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta in Eolaíocht Chógaisíochta, 

Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
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 Naoimh McCann, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta in Altranas 
Tréidliachta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Sarah Craig, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i Sláinte agus 
Gníomhaíocht Fhisiciúil, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Naoimh McCann, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta in Altranas 
Tréidliachta, Gradam Iarchéime Altranais Tréidliachta na Bliana um Chomhairle 
Tréidliachta na hÉireann 2019. 

 Rachael McAllister, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Ealaíon i Staidéar 
Feidhmeach Luath-Óige, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Kerry McGuinness, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Staidéar 
Luath-Óige, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Wendy Hoey, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
gCeannaireacht agus Bainistíocht sna Luathbhlianta, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Emillie Cummins, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in 
Altranas Míchumas Intleachtúil, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Emma Farrelly, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas 
Síciatrach, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Caoimhe O Callaghan, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Chnáimhseachas, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Ciara Murtagh, Sláinte agus Eolaíocht, Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Altranas 
Ginearálta, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Karen Finnegan, Sláinte agus Eolaíocht, Ard-Dioplóma san Eolaíocht sa 
Chnáimhseachas, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 
 

Faisnéisíocht & na hEalaíona Cruthaitheacha 
 Robert O’Brien, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Ard-Dioplóma 

san Eolaíocht sa Ríomhaireacht, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 
 Thomas McDonald, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Ard-

Dioplóma san Eolaíocht i mBeochan Ríomhaireachta 3D, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Kevin McGinley, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir Ealaíon 
(Onóracha) sa Cheol Feidhmeach, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Andrew Bonehill, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Ealaíon (Onóracha) i Léiriú Ceoil agus Fuaime, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Thao Mi Doan, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir Ealaíon 
(Onóracha) i gCumarsáid sna Ilmheáin Chruthaitheacha, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Hayley Gunn, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir Ealaíon 
(Onóracha) sa Chumarsáid sna Meáin Chruthaitheacha, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Adam Connolly-Martin, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Ealaíon (Onóracha) i Léiriú Scannán agus Teilifíse, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Luke O’Kane, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Eolaíochta (Onóracha) sa Ríomhaireacht, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas 
Acadúil. 

 Michael Grinnell, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Eolaíochta (Onóracha) sa Ríomhaireacht i bhForbairt Cluichí, Duais an Uachtaráin 
as Sármhaitheas Acadúil. 
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 Declan Reilly, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Eolaíochta (Onóracha) sa Ríomhaireacht i Néalríomhaireacht Duais an Uachtaráin 
as Sármhaitheas Acadúil. 

 Daniel Ludlow, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Eolaíochta (Onóracha) i Ríomhaireacht in Oibríochtaí Néil agus Ionad Sonraí, 
Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Padraig Montague, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Eolaíochta (Onóracha) i bhForbairt Gréasáin Ilmheán, Duais an Uachtaráin as 
Sármhaitheas Acadúil. 

 Paul Sweeney, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Eolaíochta sa Ríomhaireacht, Duais an Uachtaráin as Sármhaitheas Acadúil. 

 Lauren Colhoun, Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha, Baitsiléir 
Ealaíon i gCleachtas Scannán agus Amharclainne, Duais an Uachtaráin as 
Rannchuidiú le Saol na hInstitiúide agus an Phobail 2019.  
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6.6 Sreafaí Idirnáisiúnta 

6.6.1 Mic Léinn Erasmus ag Teacht Isteach 

 
Tír Dhúchais Gnó Daonnachtaí Fáilteachas Ríomhaireacht Ealaíona C. Innelatóireacht Altranas Eolaíocht IOMLÁN 

Poblacht na Seice 2 
       

2 

An Fhionlainn 5 
    

1 
  

6 

An Fhrainc 26 3 3 2 4 1 
 

2 39 

An Ghearmáin 29 3 6 4 2 4 
  

48 

an Spáinn 2 
  

2 
    

4 

An Rómáin 
    

2 
   

2 

An Phortaingéil 
    

1 
   

1 

An Danmhairg 
  

1 
   

1 
 

1 

IOMLÁN 64 6 10 8 9 6 1 2 105 
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6.6.2 Mic Léinn ITDD ag Staidéar Thar Lear ar Erasmus 

Ceann Scríbe Gnó Daonnachtaí Fáilteachas Innealtóireacht 
Altranas & 

Sláinte 
Eolaíochtaí 

Feidhmeacha IOMLÁN 

An Fhionlainn 
    2 

 
2 

An Fhrainc 
6  1   

 
7 

An Ghearmáin 
5   5  

 
10 

An Spáinn 
2  2   

 
4 

An Phortaingéil 
1 3    

 
4 

An Danmhairg 
    1 

 
1 

RA 
  4  6 

4 
14 

IOMLÁN 14 3 7 5 9 4 42 

 

6.6.3 Foireann ITDD ar Shoghluaisteacht Erasmus 

Ceann Scríbe Gnó Daonnachtaí Innealtóireacht Altranas 
Eolaíocht 

IOMLÁN 

An Fhionlainn 
   1 

 
1 

An Ghearmáin 
  2  

 
2 

An Phortaingéil 
3 1   

 
4 

An Bheilg 
    

1 
1 

IOMLÁN 3 1 2 1 1 8 

 
6.6.4 Mic Léinn Neamh-AE ag Teacht isteach 

Tír Dhúchais Gnó Daonnachtaí Fáilteachas Ríomhaireacht 
Ealaíona 

Cruth 
Altranas 

& Sláinte Innealtóireacht IOMLÁN 

An Mhalaeisia 
45 27 10 19 4 32 26 163 

An tSín 
38 21 19 24 5 5 9 121 

An Araib Shádach 
20 7    3 41 71 

An Nigéir 
4 1    2 4 11 

An India 
3  1 6 1  12 23 

Singeapór 
2     1  3 

SAM 
2  1  1   4 

Hong Cong 
1  2 1 1   5 

An Indinéis 1   3  6 2 14 

Oman 1      5 6 

Vítneam 1  2  1   4 

An Iordáin 
1 1      2 

An Airgintín 
1       1 

An Phacastáin 
 1    1 1 3 

Neipeal 
   2   1 3 

an Afraic Theas 
      1 1 

An Bhanglaidéis 
   1    1 

An Aetóip 
   1    1 

Hondúras 
    1   1 

An Bhrasaíl 
     1  1 

An tSiria 
     1  1 

IOMLÁN 120 58 35 57 16 52 102 440 
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7. Nuacht na Leabharlainne 
 

Ar an 2 Bealtaine, 2019, athainmníodh 
Leabharlann ITDD go hoifigiúil mar 
Leabharlann De Chastelain. 
Is in onóir an Ghinearáil John de Chastelain 
an t-ainm nua, fear a chuidigh le 
Comhaontú Aoine an Chéasta a dhearadh 
agus a rinne maoirseacht ar dhí-armáil i 
dTuaisceart Éireann. De réir mar a tharla 
an ócáid le linn na tréimhse 
réamhscrúdaithe, chuamar i dteagmháil 
lenár gcomhghleacaithe sa Scoil Sláinte & 
Eolaíochta agus i Scoil an Ghnó & na 
nDaonnachtaí chun spásanna malartacha a 
dhéanamh do mhic léinn le staidéar a 
dhéanamh orthu le linn an tsearmanais 
ainmniúcháin. 
 

 

Scileanna 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. Le linn Samhradh 2019 rinneamar athbhreithniú ar ár gclár agus thuigeamar go gcaithfimid 
béim níos mó a chur ar na gnéithe taighde againn. É sin ráite, athainmníodh an clár mar “Scileanna Taighde 
agus Faisnéise” ag tús na bliana acadúla nua. 
 

I measc na ranganna a chuirtear ar fáil, tá: 
 
 Ranganna foirmeálta: 
 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 
 Mion-ranganna – Seisiúin 15 nóim. 
 

Ba é 368.5 uair an chloig uaireanta teagaisc na Leabharlainne agus d'fhreastail 1,617 mac léinn ar ranganna 
foirmiúla. Chomh maith leis na ranganna sceidealta seo tá an Deasc Faisnéise Leabharlainne ina foinse 
treorach i gcónaí maidir le ceisteanna taighde ad hoc. Déantar comhairliúcháin duine le duine anseo, agus i 
gcásanna ina bhfuil saineolas níos doimhne ag teastáil, déanann foireann na Leabharlainne mac léinn a 
threorú chuig saineolaithe ábhar. Reáchtálamar Clinic Tagartha Harvard i mí na Samhna - tráth a mbíonn go 
leor tascanna dlite - chun béim a leagan ar gcaoi go bhfuil foireann na leabharlainne ar fáil chun cabhair a 
thabhairt aon cheist tagartha a d’fhéadfadh a bheith ag mic léinn a fhreagairt. 
 

  

https://dkit.ie.libguides.com/john_de_chastelain
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Fealsúnacht a Mhúineadh 
Le linn na bliana d’fhorbair foireann na Leabharlainne ráiteas Fealsúnachta Teagaisc a chuimsíonn an 
dearcadh a thugaimid ar ár ról mar Leabharlann agus mar dhaoine aonair maidir le foghlaim agus cruthú 
eolais a éascú. 
 
Rinneadh eagarthóireacht ar an leathanach faisnéise agus áirithinte ‘Oiliúint Leabharlainne’ ag úsáid 
LibGuides chun é a dhéanamh níos soláimhsithe agus níos taitneamhaí ó thaobh aeistéitiúla trí leathanaigh 
a bhaint a raibh go leor scrollaigh ag teastáil uathu chun an fhaisnéis a theastaíonn a fháil. 
 
Trí íomhánna agus tuairiscí gairide a úsáid, tá sé níos éasca nascleanúint a dhéanamh ar an leathanach  
anois agus is féidir le húsáideoirí sracfhéachaint ar gach rud. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taisclann Institiúide 
Tar éis dúinn aistriú chuig an ardán comhoibritheach stór taighde Research @ THEA DSpace in 2017, mar 
chuid de chur i bhfeidhm sraith de chórais leabharlainne nua arna gcumasú ag Tionscadal Athnuachana MIS 
EduCampus, bhraitheamar go raibh an t-ardán mí-oiriúnach dár riachtanais agus dá bhrí sin d’fhilleamar ar 
an ardán STÓR a úsáid a óstáltar go háitiúil le linn 2018/2019. 
 
Bhain ár gcuid saincheisteanna le Research @ THEA go príomha le cumais chuardaigh, i gcomparáid le STOR 
fuair ár n-úsáideoirí srianta ar stór THEA i dtéarmaí feidhmiúlachta cuardaigh de. Laghdaigh an deacracht 
seo an dóchúlacht go n-aimseodh páirtithe leasmhara seachtracha ár gcuid Taighdeoirí sa chuardach agus 
go luafadh siad iad. D’fhéadfadh sé seo dul i bhfeidhm ar H-Innéacsanna agus comhaireamh Luaite ITDD. 
Déanann an Oifig Taighde in ITDD gach iarracht a chur ina luí ar thaighdeoirí an tábhacht a bhaineann lena 
n-aschur taighde a dhéanamh infheicthe ag a bpiaraí i stórtha rochtana oscailte agus dar léi nach 
gcabhraíonn sé seo le húsáid an ardáin Research @ THEA. 

https://dkit.ie.libguides.com/training
https://research.thea.ie/
https://eprints.dkit.ie/
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Tháinig raon fachtóirí lena n-áirítear oiliúint neamhleor i DSpace le chéile chun muid a thabhairt go pointe 
nuair a mhol an Leabharlann d’fhochoiste taighde na Comhairle Acadúla go molfadh sí go foirmiúil filleadh 
ar úsáid an STÓR mar stór taighde rochtana oscailte Glas na hInstitiúide. D’fhilleamar ar STÓR a úsáid in 
Aibreán 2019. 
 

Achoimre ar Shealbhaithe 2019 
Ba é an caiteachas foriomlán in aghaidh na coibhéise lánaimseartha (FTE) ná €42.44. Is ionann é sin agus 
méadú 20.42% ar 2018. 
 

Leabhair 
D'ordaigh an leabharlann 785 leabhar san iomlán. Cuireadh 2,379 mír san iomlán le stoc. Ba é an caiteachas 
ar leabhair in aghaidh na coibhéise lánaimseartha (FTE) ná € 7.88. Ba é meánphraghas na leabhar ná € 
66.72. B'ionann leabhair agus 18.58% den chaiteachas iomlán ar ábhair. 
 

R--Leabhair 
Cheannaigh an leabharlann 36 r-leabhar in 2019. Spreagadh 86 iasacht ghearrthéarmach le linn na tréimhse 
seo. 
 

Tréimhseacháin 
B'ionann tréimhseacháin agus 7.08% den chaiteachas iomlán ar ábhair. Ba é an caiteachas tréimhsiúil in 
aghaidh na coibhéise lánaimseartha (FTE) ná €3.00. 
 

Bunachar Sonraí 
Ba é an caiteachas bunachar sonraí in aghaidh na coibhéise lánaimseartha (FTE) ná €31.55 agus ba iad 
bunachair sonraí 74.32% den chaiteachas foriomlán ar ábhair. 

 

 

Tionscadal ‘Roghnaigh Leabhar’ 
Leithdháil an Leabharlann, i gcomhar le hAontas 
na Mac Léinn, € 2,000 chun Tionscadal 
‘Roghnaigh Leabhar’ a thionscnamh. 
Tugadh cuireadh do gach mac léinn teidil leabhar 
a mholadh le cur le bailiúchán priontaí na 
leabharlainne. D’fhéadfadh leabhair acadúla 
agus leabhair neamh-acadúla a bheith san 
áireamh sna moltaí. Chruthaigh an scéim an-tóir 
le 76 leabhar ceannaithe dár mbailiúcháin as an 
iliomad moltaí a fuarthas. 

Beimid ag reáchtáil an tionscadail arís sa bhliain 
acadúil atá le teacht. 
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Iasacht Idirleabharlainne (IIL) 
Lean an tseirbhís IIL ag soláthar míreanna saor in aisce don fhoireann agus do mhic léinn an bhliain Acadúil 
seo, ar chostas € 2,087.83 (gan táillí postais agus stáiseanóireacht san áireamh). 
 
Rinneadh 219 iarratas i mbliana, den mhéid seo líonadh 155 iarratas go rathúil. Seo an méid céanna le figiúr 
na bliana seo caite. I gcás iasachtaí a fuarthas formhór na n-iarratas líonta (83%). B'ionann iarratais mac 
léinn agus 63% de na hiarrataí iomlána a líonadh. 
 
Rinne pátrúin ó Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach (44%) an chuid is mó d’iarratais líonta, 
agus Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí (34%) in dhiaidh sin. 
Toisc nach bhfuil aon mhodúl IIL lánfheidhmiúil i gCóras Bainistíochta Leabharlainne Koha arna sholáthar trí 
EduCampus, b’éigean obair na foirne IIL a dhéanamh as líne den chuid is mó. 
 
 

Teicneolaíochtaí 
Córais Ghinearálta 
Tá an leabharlann ag méadú go mór mar sheirbhís teicneolaíochta-chumasaithe agus tá nádúr hibrideach 
na seirbhísí fisiciúla agus fíorúla mar riachtanas oibríochta caighdeánach. Tá comhpháirt dhigiteach i 
bhformhór na ngnéithe de sholáthar seirbhísí leabharlainne. Éilíonn an mac léinn nua-aimseartha; “An t-
eispéireas oideachais is fearr is féidir - ceann ina bhfuil an teicneolaíocht dhigiteach lán-chomhtháite agus a 
thugann deiseanna do gach foghlaimeoir na scileanna a theastaíonn uathu a fhorbairt chun go n-éireoidh 
leo i saol oibre atá ag síorathrú inniu” (JISC). (JISC).   
 

Ag freagairt do riachtanais agus iompraíochtaí atá ag teacht chun cinn inár bpobal léannta, tá an 
leabharlann ag forbairt a cuid beartas Scoláireachta Digití agus Oideachas Oscailte agus déanfaidh sí a 
seirbhísí agus a tacaíochtaí atá cumasaithe le teicneolaíocht a fhorbairt agus a chothabháil go leanúnach. Tá 
rochtain gan sreang agus ríomhairí pearsanta crua-sreanga ag dul in aois dár n-úsáideoirí agus tá an 
leabharlann tar éis obair a thosú le foireann bainistíochta na Seirbhísí Ríomhaireachta agus le hITDD chun 
na fadhbanna seo a réiteach. Tá an obair seo ar siúl i gcónaí. 
 

Córas Bainistíochta Leabharlainne (CBL | LMS) 
Tugadh KOHA, (an Córas Bainistíochta Leabharlainne a sholáthraíonn EduCampus) isteach in 2017 agus tá 
roinnt mhaith acmhainní caite ag foireann na leabharlainne chun oiriúnú do chuid de na heasnaimh 
leanúnacha sa chóras seo agus teacht timpeall orthu. I measc cuid de na heasnaimh is soiléire, tá easpa 
Modúl Iasachta Idirleabharlainne oiriúnach. Le míonna an tsamhraidh chuir tionscadal ath-innéacsaithe, 
agus an tUasghrádú le seoladh 18.11, feabhas ar fheidhm chuardaigh OPAC agus ar roinnt saincheisteanna 
feidhmiúla sna bogearraí. Tá aghaidh á tabhairt fós ar roinnt saincheisteanna i modúil Fála, Scaipeadh, agus 
Tuairiscithe. D'ainneoin an méid oibre atá déanta cheana ag foirne leabharlann ar fud na hearnála ar an CBL 
| LMS tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil na leabharlanna go léir míshásta le Koha. 

Seirbhísí Fionachtana EBSCO (SFE | EDS) 
Le linn na bliana 2018-2019 rinneadh níos mó oibre chun in-aimsitheacht acmhainní laistigh de Sheirbhís 
Fionnachtana EBSCO a uasmhéadú. [Cuireadh in iúl go raibh fadhbanna ag EDS le linn Lá Comhairleachta a 
tionóladh le EduCampus agus Interleaf i Meán Fómhair 2018, agus dá bharr na comhairle sin, rinneamar an 
chatalóg a chomhtháthú inár tacar torthaí, rinneamar athbhreithniú ar bhunú na mbailiúchán, agus 
rinneamar an nasc a choigeartú. Chruthaíomar painéal nua le haghaidh naisc ar leithligh le bailiúcháin nach 
bhfuil inchuardaithe go díreach laistigh de EDS.] Bhí sé mar aidhm againn a chinntiú gur féidir le mic léinn ár 
gcuid acmhainní go léir a aimsiú agus rochtain a fháil orthu, agus go bhfuil na hacmhainní ábhartha dá 
réimse staidéir agus téarmaí cuardaigh. [Cuireann úsáideoirí míshástacht in iúl fós maidir le rangú 
ábharthachta an algartam EBSCO, ach tá feabhas mór ar an inrochtaineacht]. 

  

https://digitalinsights.jisc.ac.uk/news/digital-experience-insights-survey-2018-findings-students-uk-further-and-higher-education/
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Imeachtaí sa Leabharlann 
D'óstáil an leabharlann ceardlann ar dhéanamh Cros Bhríde an 1 Feabhra. Taispeánadh do na 
rannpháirtithe conas Cros Bhríde a dhéanamh le hábhar traidisiúnta amhail luachair agus ábhair 
mhalartacha ar nós glantóirí píopaí. 
 

 

 
 
Le linn na scrúduithe Samhraidh, 
chruthaigh foireann na Leabharlainne 
crios Neamh-Struis / Folláine ar Urlár 
1 ina bhféadfadh mic léinn am saor a 
thógáil ó staidéar a dhéanamh. 
Cuireadh tae agus caife saor in aisce, 
réimse cluichí boird agus ábhair 
dathúcháin ar fáil. Baineadh úsáid 
mhaith as an gcrios, agus mar a 
léiríodh ó aiseolas ó mhic léinn, ba 
mhór ag na mic léinn a rinne 
scrúduithe é. 

  
 

“Mná na hÉireann: Scéalta a roinnimid” Taispeántas i Leabharlann ITDD 
I mí Feabhra rinne an Leabharlann óstáil ar an taispeántas “Mná na hÉireann: Scéalta a roinnimid” | 
“Women of Ireland: Stories We Share”. Léiríonn bailiúchán de ghrianghrafana agus píosaí ealaíne le Lisa 
Butterly agus Lisa McCormack,  na saincheisteanna éagsúla a théann i bhfeidhm ar mhná na hÉireann san 
aonú haois is fiche. Déanann an taispeántas scéalta na mban a thaifeadadh agus tugann sé fianaise air go n-
athraíonn siad, athmhachnamh ar choincheap ‘Caitlín Ní Uallacháin / Roisín Dubh dár linne. Baineann sé le 
hábhair mar chearta vótála, míchumas agus rochtain ar an bhfórsa saothair, chomh maith le cuimhneacháin 
ó shaol pearsanta na mban: cairdeas, máithreachas, teaghlach. Déantar tagairt d’eisimirce, inimirce agus 
lorg tearmainn i roinnt portráidí. Bhí an bailiúchán ar taispeáint roimhe seo i Leabharlann Ollscoil Mhá 
Nuad. 
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8. Seirbhísí na Mac Léinn 

 

8.1 Cúlra 

Is foireann de sholáthraithe seirbhíse gairmiúla iad Seirbhísí na Mac Léinn a fheidhmíonn faoi Oifig 
an Leas-Uachtaráin um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir, agus a thacaíonn le mic léinn páirt 
ghníomhach a ghlacadh ina dtaithí tríú leibhéal. Tá na Seirbhísí dírithe faoi láthair ar Mhic Léinn 
fochéime, iarchéime, Springboard agus ar phrintísigh lánaimseartha. Tugann Foirgneamh Faulkner 
na hInstitiúide na Seirbhísí go léir le chéile (seachas na hOifigí Rochtana & Míchumais atá lonnaithe 
i bhFoirgneamh Carroll). Tá na Seirbhísí seo mionsonraithe mar seo a leanas: 

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

 
 

8.2 Foireann 
 
 

 
 

  

Seirbhísí na Mac Léinn – Cairt Eagraíochta 
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8.3 Forbairtí 
 I gcomhpháirtíocht le comhghleacaithe rochtana sa réigiún MEND (IT Bhaile Átha Luain, Ollscoil 

Mhá Nuad agus OCBÁC | DCU) fuaireamar maoiniú ón ÚAO | HEA de € 2.167 milliún faoi PATH 
3 don tionscadal ‘College Connect’ le haghaidh na tréimhse trí bliana amach romhainn. Tá 
earcaíocht ar siúl againn chun Nascóir Pobail, a bheidh lonnaithe in ITDD, arna mhaoiniú ag an 
tionscadal. 

 Fuair an bhraisle MEND maoiniú faoi PATH 2 freisin i bhfoirm Sparánachtaí 1916 i gcomhar le 
ITDD. Faigheann an Institiúid 10 sparánacht, 1916, arna mbronnadh gach bliain. Tosaíodh an 
próiseas iarratais ag deireadh mí Eanáir agus tar éis phróiseas measúnaithe mionsonraithe, 
rinneadh leithdháiltí sparánachta ar 10 de mhic léinn ITDD i mí an Mhárta. 

 I gcomhar le Louth Leader Partnership, d’fheidhmigh an cúrsa rochtana ‘PATHWAYS’ as 3 
shuíomh i gContae Lú: Dún Dealgan, Baile Átha Fhirdhia agus Droichead Átha. Fuair tríocha a 
hocht rannpháirtí a dteastas tinrimh ag searmanas ar an gcampas i mí Eanáir. 

 D'éirigh leis an Ionad Gairmeacha agus Infhostaitheachta an Suirbhé Náisiúnta ar Thorthaí 
Iarchéime do 2017 a chomhordú le ráta freagartha 56%. D’ullmhaigh an tSeirbhís píosa léargais 
freisin dar teideal, Infhostaitheacht Réigiúnach, FBManna agus Suirbhé ar Thorthaí Iarchéime le 
tuarascáil HEA ar Shuirbhé Torthaí Iarchéime 2017. 

 Bhí an Oifig Socrúcháin bródúil as an mbabhta ceannais a bhaint amach sa chatagóir don 
Dámhachtain Straitéise Tionchair Gairme i nGradaim Oideachais an Irish Times 2019 le déanaí, 
leis an bpáipéar “Model Socrúchán Oibre, Infhostaitheacht a leabú in Institiúid Teicneolaíochta 
Dhún Dealgan”. 

 Tá Modúl Socrúcháin Creidmheasa 30 deartha ag an Ionad Gairmeacha agus Infhostaitheachta i 
gcomhar le hOifig an Chláraitheora le haghaidh infheidhmeachta thar gach disciplín. Tá an 
modúl seo bailíochtaithe go seachtrach agus formheasfaidh Comhairle Acadúil ITDD é. 

 Is comhpháirtí é an tIonad Gairmeacha & Infhostaitheachta ar thionscadal arna mhaoiniú ag an 
gCiste Feabhsúcháin Teagaisc & Foghlama 2018, Comhpháirtithe in Infhostaitheachta: 
Comhoibriú idir na mic léinn agus an fhoireann chun dámhachtain a fhorbairt le haitheantas a 
thabhairt do na scileanna a fhorbraítear trí rannpháirtíocht ghníomhach mac léinn. 

 D'fhorbair an tIonad Gairmeacha agus Infhostaithe Leathanach Moodle le hacmhainní 
tiomnaithe do Ghairmeacha, inrochtana ag gach mac léinn agus ball foirne. Tá an tSeirbhís ag 
leathnú úsáid an CRM Careers Connect, ag méadú rannpháirtíocht na mac léinn agus ag 
soláthar rochtana don fhoireann ar an tairseach. 

 D’fhreastail níos mó ná 65 taispeántóir ar Aonach Bliantúil Gairmeacha & Tionscail ITDD i mí na 
Samhna 2018 agus thug an Oifig Socrúcháin aitheasc ar a samhail socrúcháin oibre agus luach 
na comhpháirtíochta agus na gcaidrimh inbhuanaithe. 

 Mheall na Seirbhísí Comhairleoireachta maoiniú de € 1.5m go náisiúnta faoi chiste Nuálaíochta 
agus Claochlaithe an ÚAO chun bailiú staitistiúil sonraí a chaighdeánú ionas gur féidir leis an 
earnáil tagarmharcáil níos cruinne, acmhainní agus dea-chleachtas a chomhthiomsú maidir le 
féinmharú a chosc, freagairt d’eachtraí criticiúla agus comhoibrithe idirghníomhaireachta, agus 
forbairt samhlacha dea-chleachtais ar mheantóireacht mac léinn go mac léinn. 

 D'ullmhaigh an tSeirbhís Comhairleoireachta togra maidir le ‘hOideas Sóisialta’ agus é mar 
aidhm rochtain a fháil ar Mhaoiniú Tionscnamh Straitéiseach. 

 Chuir an tAonad Sláinte córas bainistíochta cleachtais i bhfeidhm. 
 Rinne an tAonad Sláinte Aonach um Chothú Sláinte a chomhordú agus a bhainistiú sa dara 

seimeastar. 
 Tá córas grádaithe tugtha isteach ag  Student Sport Ireland do chomórtais choláiste: ‘Student 

Sport Ireland Sports College of the Year’ ag bronnadh pointí ar rannpháirtíocht agus 
feidhmíocht ag comórtais spóirt tríú leibhéal. Chríochnaíomar sa 9ú háit san iomlán agus sa 3ú 
háit d’Institiúidí Teicneolaíochta ar éacht ollmhór é do choláiste dár méid. 

 D’éirigh go hiontach le gach foireann spóirt ina gcomórtais faoi seach. I measc na n-éachtaí is 
suntasaí, bhí foireann CLG na mBan a bhuaigh Corn Donaghy agus foireann CLG na nIarrthóirí a 
bhuaigh craobh Roinn 2 na hÉireann. D'éirigh go hiontach arís le rith 10K Dhún Dealgan agus 
ghlac níos mó ná 900 rannpháirtí páirt ann. Tá os cionn € 30K bailithe do charthanas ó 2014. 
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8.4 Comhshaothair leis an bPobail 
 Is é an tOifigeach Rochtana ionadaí ITDD ar Bhord Comhpháirtíochta Louth Leader agus tá sé ar 

Bhord Ogra Dun Dealgan (Ionad Oiliúna Pobail Magnet) freisin. 
 D'óstáil an tIonad Gairmeacha & Infhostaitheachta an tAonach Gairmeacha Trasteorann i 

gcomhar le Comhpháirtíocht Trasteorann EURES agus tá seimineáir / clinicí CV curtha ar fáil 
aige ag imeachtaí a d'eagraigh an Roinn Gnóthaí Fostaíochta & Cosanta Sóisialta agus 
GradIreland. 

 Chuir an tIonad Gairmeacha & Infhostaitheachta sheirbhísí chun cinn ag Cumann Tráchtála 
Dhún Dealgan, ag Ionad Fiontar an Mhuilinn, Droichead Átha agus ag Lá an Tionscail Creative 
Spark. 

 D'eagraigh agus d'éascaigh an tSeirbhís Gairmeacha & Infhostaitheachta "Todhchaí na 
Fostaitheachta" le haoichainteoirí ó PayCheck Plus, Prometric agus TEKenable agus le mic léinn 
socrúcháin reatha agus céimithe do Lá Oscailte ITDD. D'eagraigh agus d'éascaigh an tSeirbhís an 
seisiún “Ag Tógáil an Réigiúin le Chéile” le haoichainteoirí ón tionscal cógaisíochta agus 
innealtóireachta, CombiLift agus WuXi Biologics, agus mic léinn bliana deiridh agus iarchéime ó 
Innealtóireacht, Eolaíocht, Obair don Aos Óg agus Bainistíocht Imeachtaí. 

 Chabhraigh an tSeirbhís Comhairleoireachta le Toastmasters dhá chúrsa a reáchtáil i gcomhar le 
mic léinn a mbíonn deacrachtaí acu le cur i láthair. Bhí tinreamh maith ar na cúrsaí seo. 

 Déanann an tSeirbhís Míchumais idirchaidreamh le Infhostaitheacht Lú | Employability Louth 
chun cabhrú le socrúcháin oibre mac léinn le linn a gclár agus i ndiaidh dóibh a gcéim a bhaint 
amach. 

 D'éascaigh an tSeirbhís Míchumais oiliúint AsIAm agus d'fhreastail 45 ball foirne de chuid ITDD 
uirthi. 

 Leanann an tAonad Sláinte ag comhoibriú leis na soláthraithe seirbhíse i Lárionad Lae Síciatrach 
Ladywell i nDún Dealgan agus in Ionad Síciatrach Crosslanes i nDroichead Átha agus le Young 
Person at Risk de chuid an FSS sa cheantar seo. 

 D'óstáil an Oifig Spóirt agus Cumainn na himeachtaí seo a leanas: Lennon Cup All-Stars 
(Scoileanna CLG U18); Rugby Future Stars (foireann uile-réalta Rugbaí U18 i gcomhar le Rugbaí 
Laighean), Brendan Carthy (Scoileanna CLG U16), Dún Dealgan 10K, agus campaí samhraidh 
oiliúna óige Rugbaí Laighean a reáchtáil . 

 Tá naisc láidre ag an Oifig Spóirt agus Cumainn leis na heagraíochtaí seo a leanas sa réigiún: 
Ionad Oibrithe Deonacha Lú, ag obair le Rugbaí Laighean chun a bheith ar cheann dá 5 ionad 
réigiúnacha, scoláireachtaí spóirt a bhainistiú agus a chomhordú i gcomhar le CLG Lú, Dundalk 
FC agus Club Rugbaí Dhún Dealgan 

 

8.5 Comhshatothair le hInstitiúidí Ardoideachais Eile (go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta) 
 Is é an tOifigeach Rochtana ionadaí THEA do MS (Mic Léinn Aibí Éireann | Mature Students 

Ireland) agus AMA (comhlacht náisiúnta na n-oifigeach rochtana). 
 Tá an tIonad Gairmeacha & Infhostaitheachta ina mbaill den Chumann um Sheirbhísí Gairme 

Ardoideachais (AHECS) agus ina mbaill de Thascghrúpa Socrúcháin Oibre AHECS. D’fhreastail 
siad ar Oiliúint um Ghrúpa Úsáideoirí GTi ‘CareersConnect’ in Ollscoil Luimnigh agus tá siad ina 
mbaill de Choiste Seirbhísí Gairme GradIreland. 

 Bhí an tSeirbhís Comhairleoireachta mar chuid den fheidhmeannas don chomhlacht 
comhairleoireachta náisiúnta PCHEI agus bhí baint aici leis an ullmhúchán don tairiscint rathúil 
ar mhaoiniú do Chiste Nuálaíochta agus Claochlaithe an ÚAO. Toghadh Comhairleoir Mac Léinn 
ITDD mar chathaoirleach ar an eagraíocht ó Bhealtaine 2019. 

 Ghlac an tSeirbhís Comhairleoireachta páirt ar bhord comhairleach ESHTE (Deireadh a chur le 
Ciapadh Gnéasach ar an Tríú Leibhéal) agus chuaigh sí i gcomhairle leis an Aire maidir le húsáid 
Drugaí sa Tríú Leibhéal. 

 Chuaigh an tSeirbhís Comhairleoireachta i dteagmháil le gníomhaireachtaí seachtracha maidir 
le hoiliúint ‘Consent & Bystander’ 

 Tá an tOifigeach Spóirt agus Cumainn ina bhall de choiste ‘Gníomhaíocht Fhisiciúil agus Sláinte’ 
Student Sport Ireland  
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8.6 Tionchar Seirbhísí na Mac Léinn  

Bailiú Sonraí 

Bailíonn Soláthraithe Seirbhíse sonraí ó úsáideoirí ar bhonn leanúnach agus taifeadtar sástacht agus 
úsáid seirbhíse, nuair is féidir. Tuairiscíonn gach Seirbhís gach bliain ar ghníomhaíochtaí atá mar 
chuid den tuarascáil seo. Déanann Seirbhísí na Mac Léinn suirbhé bliantúil ar gach mac léinn maidir 
leis na seirbhísí, ach i mbliana bhí rannpháirtíocht sa suirbhé an-íseal. Is gá athbhreithniú a 
dhéanamh ar rannpháirtíocht sa Suirbhé. Forbraíodh suirbhé ar líne i mbliana chun feasacht na 
foirne ar Sheirbhísí a thomhas agus a dtuairim ar thionchar na seirbhísí maidir le coinneáil mac 
léinn.  

 
Úsáid Seirbhíse 

 
Seirbhí Gníomhaíocht Uimh. na      

Mac Léinn 
2016/2017 

Uimh. na     
Mac Léinn 

2017/2018 

Uimh. na              
Mac Léinn 

2018/2019 

Gairmeacha 
 

Ceapacháin 363 395 479 

Socrúcháin   732 

Gníomhaíocht Fostóirí & 
Folúntas Poist 

351 499 203 Poist 
fógraithe 

Sláinte Cuairteanna ar an Aonad 2,805 2,773 2,660 

Comhairleoireacht Líon na gcliant 320 345 407 

Míchumas Uimh. Cláraithe 274 290 291 

Spóirt & Cumainn Baill 2,875 3,000  

Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn Líon na n-iarratasóirí 344 385 408 

 
Tháinig méadú 15% arís ar líon na mac léinn a bhain leas as an tSeirbhís Comhairleoireachta don 
bhliain acadúil 2018/2019, rud a chiallaíonn gurbh í seo an bhliain ba ghnóthaí acu ó thosaigh an 
tseirbhís 16 bliana ó shin.  

 
Chiallaigh an méadú seo go raibh ar an tSeirbhís liosta feithimh chur i bhfeidhm le linn na chéad 
seimeastair. Tá an ráta DNA ag 6% agus figiúirí cealaithe 11% an-chosúil leis an mbliain seo caite 
agus íseal don earnáil. Tháinig méadú 8% ar líon na bhfear a bhí ag teacht ar an tseirbhís i 
gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. Is é an meánlíon seisiún in aghaidh an chliaint ná 3.8 a 
théann i gcomparáid go fabhrach leis an meán náisiúnta de 3.5. Tá laghdú tagtha ar an líon faoi 
mhíchumas (ar cinneadh go síceolaíoch iad) i mbliana, ach tá sé seo mar thoradh ar an tSeirbhís 
sainmhíniú na hoifige míchumais a chur i bhfeidhm, ar diagnóis é ag síciatraí ar riocht atá buan le 
breis agus sé mhí. Fiú agus na critéir dhéine seo á gcur i bhfeidhm, tá na huimhreacha fós 
corraitheach agus is ionann iad agus 7% de na cliaint. Is í an imní an tsaincheist is coitianta i láthair 
na huaire. Léiríonn na figiúirí náisiúnta méadú ar Fhéinmharú agus Féindhíobháil, suas le 10%, rud a 
léiríonn go díreach na figiúirí san Institiúid. Thuairiscigh 7 gcliant éigniú, 5 a thuairiscigh ionsaí gnéis 
agus 5 a ndearnadh mí-úsáid ghnéasach orthu, agus tuairiscíonn gach ceann acu an méadú 
tuairiscithe ar an gcineál seo coireachta. Ag an measúnú, measadh go raibh 35 cliant i mbaol. 
Cuimsíonn critéir riosca smaointe féinmharaithe, fianaise ar phlean féinmharaithe, iarracht ar 
fhéinmharú roimhe seo, stair na féindochair, aonrú agus easpa líonra tacaíochta sóisialta. Díobh 
seo, measadh go raibh cúigear mar rioscaí measartha agus ceann amháin mar riosca 
tromchúiseach. 

 
Tá an líon daoine atá ag freastal ar an Aonad Sláinte fós ard. Soláthraíonn an tSeirbhís cúram 
géarmhíochaine do mhic léinn agus atreoraíonn sí cúram leighis níos fadtéarmaí ar ais chuig a 
ndochtúirí teaghlaigh. Leanann an tSeirbhís ag breathnú ar líon méadaitheach mac léinn 
idirnáisiúnta a bhfuil riochtaí míochaine ann cheana agus tinneas síciatrach go háirithe. Go 
hidéalach, ba cheart do gach mac léinn idirnáisiúnta comhfhreagras a sholáthar óna bpearsanra 
sláinte míochaine chun cabhrú le pleanáil a gcúraim. 
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Chonaic an tSeirbhís Míchumais méadú arís i líon na ndaoine a cláraíodh leis an tSeirbhís ón mbliain 
roimhe sin. Ní cháilíonn gach mac léinn atá cláraithe leis an tSeirbhís le haghaidh tacaíochta ón 
gCiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas (CMLMC | FSD). Tá an líon is mó mac léinn ag tabhairt faoi 
Dheacrachtaí Sonracha Foghlama agus breoiteacht leanúnach, saincheisteanna sláinte meabhrach, 
Neamhord Speictrim Uathachais agus Dispracsia ina dhiaidh sin. 

 
Tá líon na mac léinn atá ag lorg tacaíochta airgeadais ag méadú i gcónaí. Tháinig laghdú os cionn     
€13K ar an maoiniú a cuireadh ar fáil don Institiúid an bhliain roimhe sin agus mar thoradh air sin 
tháinig laghdú de 8 mac léinn arna dtacú ag an gciste. Tá méadú beagnach 18% tagtha ar an líon a 
bhain leasa as tacaíocht threorach Gairme duine le duine i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. 

 
Aiseolas ó Úsáideoirí Seirbhíse 
Déanann an chuid is mó de na Seirbhísí suirbhéanna le húsáideoirí ar bhonn leanúnach. Chuir 
formhór na ndaoine a ndearnadh suirbhé orthu sástacht in iúl le tionchar na Seirbhíse: 

 
 Tá aiseolas ó mhic léinn lánfhásta nua an-dearfach maidir le seirbhísí a sholáthraíonn an Oifig 

Rochtana. Rinneadh suirbhé ar rannpháirtíocht réamhiontrála agus iar-iontrála, chomh maith 
lena dtaithí ar an ócáid ionduchtaithe aibí. 

 Úsáideann an tSeirbhís Comhairleoireachta tomhas caighdeánaithe ar thionchar 
comhairleoireachta ar thorthaí acadúla a úsáidtear ar fud coláistí sa RA chun sástacht úsáideoirí 
a thomhas. In ITDD dúirt 87.5% d’úsáideoirí seirbhíse gur chabhraigh comhairleoireacht leo 
fanacht sa choláiste le 70% ag rá gurbh gníomhaí  tábhachtach é nó gurbh an gníomhaí is 
suntasaí é le cuidiú leo fanacht agus 93% ag rá gur chabhraigh sé leo níos fearr a dhéanamh ina 
gcuid oibre acadúla agus 96% á rá gur chuir sé lena dtaithí iomlán sa choláiste. 

 Ag an measúnú, bhí 76 mac léinn go minic nó an chuid is mó den am ag smaoineamh ar éirí as a 
gcúrsa. Thit sé seo go dtí díreach 17 tar éis na Comhairleoireachta, rud a chiallaíonn gur 
chuidigh Comhairleoireacht le thart ar € 377K a shábháil ar an meán do 56 mac léinn ar 
choigilteas costais don Institiúid bunaithe ar € 6.5K in aghaidh an mhic léinn a tháinig chuig an 
gcoláiste. 

 Leanann mic léinn atá cláraithe leis an tSeirbhís Míchumais ag cur béime ar shaincheisteanna 
maidir le Comhaontuithe Foghlama a chur in iúl don fhoireann acadúil. 

 Chuir roinnt mac léinn in iúl go raibh siad míshásta le rochtain a fháil ar an Dochtúir leis na 
huaireanta a cuireadh ar fáil agus nach raibh an tSeirbhís Sláinte chomh cuimsitheach lena n-
ionchais maidir le cleachtas ginearálta [dochtúra]. Ní seirbhís leighis ghinearálta a sholáthraíonn 
an tSeirbhís ach seirbhís liachta géarmhíochaine de réir an bhuiséid. 

 Rinne Spóirt agus Cumainn suirbhé ar úsáideoirí a seirbhíse le 84% de na freagróirí ag rá go 
raibh sé tábhachtach a bheith ina mball nó thar a bheith tábhachtach chun cabhrú leo socrú 
isteach i saol an choláiste sa chéad bhliain, agus 59% díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu ag 
rá go raibh Spóirt agus Cumainn ina fhachtóir tábhachtach iad a choimeád ag an tríú leibhéal le 
21% ag rá gurbh é an fachtóir ba shuntasaí é. Chuir 84% díobh siúd a ndearnadh suirbhé orthu 
in iúl gur chuir sé go mór lena dtaithí sa choláiste. Bhraith 65% de na mic léinn a ndearnadh 
suirbhé orthu gur chuidigh Spóirt agus le Cumainn leo scileanna a fhorbairt a bheadh 
tairbheach agus iad ag lorg fostaíochta. 
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Aiseolas Foirne 

Bhí feasacht ard ar na Seirbhísí i measc na foirne agus bhí 100% de na freagróirí ar an eolas faoin 
tSeirbhís Comhairleoireachta le feasacht 90% ar fhormhór na Seirbhísí eile. Dúirt 99% den fhoireann 
a ndearnadh suirbhé orthu go gcuirfidís mic léinn ar aghaidh chuig na seirbhísí dá gceapfadh siad go 
raibh tacaíocht ag teastáil uathu, é sin ráite, bhí níos lú ná 50% ar an eolas faoi na bealaí atreoraithe 
agus do loirg roinnt freagróirí nuashonruithe bliantúla sonraí teagmhála. Is cosúil nach raibh gach 
freagróir ar an eolas faoi na ceardlanna éagsúla a sholáthraíonn na Seirbhísí, dá bhrí sin, tá níos mó 
oibre de dhíth chun feasacht a ardú   
i measc na foirne.  

 

8.7 Torthaí | Rochtain 
 Bhí roinnt fadhbanna ann maidir le riaradh an bhealaigh iontrála aibí. Bhí na comhaid a 

íoslódáladh ón CAO neamhiomlán agus beidh gá le hathbhreithniú ar an gcóras chun é seo a 
réiteach. 

 Tá an cuóta íosta de 20% de na háiteanna a chuirtear in áirithe do mhic léinn lánfhásta ar gach 
clár á ghlacadh mar chuóta uasta ar roinnt clár ag baill foirne acadúla i gcásanna nach mbíonn 
brú ann i leith áiteanna. 

 Tá iarratais lánfhásta ar mhic léinn laghdaithe don bhliain acadúil romhainn a léiríonn staid an 
leibhéil go náisiúnta. Tá sé ríthábhachtach go ndéantar maoiniú agus acmhainní 
leordhóthanacha a fháil don tSeirbhís Rochtana agus í ag díriú ar iarratasóirí aibí ionchasacha. 

 Tá líon méadaitheach mac léinn lánfhásta ag dul isteach sa tríú leibhéal díreach ó chláir FETAC 
agus mar thoradh air sin tá siad níos ullmhaithe don tríú leibhéal ná mar a bhíodh na mic léinn 
lánfhásta nach raibh ag teacht díreach ón staidéar, san am atá thart. Chiallaigh an fachtóir seo - 
chomh maith leis an bhfíric go bhfuil líon aibí ag laghdú ar bhonn náisiúnta - go raibh tinreamh 
ag an ócáid fáilte Mac Léinn Aibí níos ísle ná blianta roimhe seo. 

 Is ábhar imní i gcónaí do mhic léinn lánfhásta agus do Sholáthraithe Seirbhíse eile 
infhaighteacht agus cobhsaíocht na gclár ama. Tuairiscíonn mic léinn go n-athraíonn amchláir 
go minic, go gcuirtear léachtaí ar ceal ar ghearrfhógra nó gan aon fhógra, agus gur gnách go 
mbíonn léachtaí ‘brúite’ sa chéad leath den tseachtain. Bíonn tionchar diúltach aige seo ar 
eispéireas foghlama na mac léinn. 

 
Gairmeacha & Infhostaitheacht 
 Le héileamh níos mó ar chláir socrúchán, agus i ndiaidh an athbhreithnithe cláir, aithníodh go 

raibh fáil ar acmhainní agus inbhuanaitheacht chun na críche sin mar chúis imní don Oifig 
Socrúcháin,  

 Tá tógáil ar an nasc idir Gairmeacha & Socrúcháin ar siúl i gcónaí. 
 Tá an tSeirbhís ag obair ar dheiseanna Intéirneachtaí Samhraidh a fhorbairt do mhic léinn gan 

socrúcháin foirmiúla a dhéanamh ar a gcuid clár. 
 Caithfidh an Institiúid plean a fhorbairt le haghaidh rannpháirtíochta na nAlumnas. 

 
Seirbhís Míchumais 
 Leantar ag cur in iúl go bhfuil Comhaontuithe Foghlama (CF | LA) mar ábhar imní do mhic léinn. 

Leanfaidh an tSeirbhís um Míchumas ag idirchaidreamh le Scoileanna Acadúla chun aird a 
tharraingt ar a thábhachtaí atá sé na Comhaontuithe Foghlama a chur in iúl don fhoireann i 
ngach Scoil. 

 Is dúshlánach don tSeirbhís leithdháileadh an bhuiséid ón gCiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas 
a bhainistiú toisc nach bhfuil teidlíocht ar an gciste ag gach mac léinn atá cláraithe. 

 Tá Oifigeach Teicneolaíochta Cúnta (OTC | AT) ag an gcuid is mó de na hIAO eile a dhéanann 
speisialtóireacht ar oiliúint agus comhairle a thabhairt do mhic léinn maidir le húsáid TC | AT. 
Tá sé seo ag teacht chun cinn mar riachtanas don tSeirbhís. 
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Aonad Sláinte 
 Cuireadh tús déanach le tabhairt isteach an chórais bainistíochta cleachtais san Aonad Sláinte 

mar gheall ar dheacrachtaí gan choinne a chothaigh moill le digitiú ár dtaifead mac léinn le linn 
tréimhse an tsamhraidh. Tá an obair seo le críochnú sa bhliain acadúil seo chugainn. 
 

Spóirt & Cumainn 
 Cé go bhfuil áiseanna spóirt den scoth ag an Institiúid, is féidir linn feabhas a chur ar roinnt 

réimsí tábhachtacha. Tá géarghá le soilse tuile a shuiteáil ar cheann eile de na páirceanna spóirt 
faoin aer agus urlár ilchuspóireach a shuiteáil i Spórt ITDD | DkIT Sport. Is cúis imní é easpa 
rochtana ar ranganna i Spórt ITDD |  DkIT Sport do mhic léinn. Léiríonn staidéir go bhfuil 
claonadh níos mó ar mhná, go háirithe, páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht choirp i suíomh 
giomnáisiam i gcomparáid le suíomh spóirt foirne. Is réimse é seo a gcaithfimid díriú air. 

 

8.8 Moltaí 
 Imeachtaí le heagrú do mhic léinn lánfhásta nua i ndiaidh dóibh clárú. 
 Ráiteas Infhostaitheachta na hInstitiúide / Tréithe Iarchéime le forbairt. 
 Na Seirbhísí go léir a mhéadú maidir leis an dteagmháil le mic léinn ar thacaíochtaí gaolmhara 

agus struchtúr níos láidre a fhorbairt chun cineál agus tionchar na gníomhaíochta a thomhas. 
 Plean oibríochta le forbairt maidir le rannpháirtíocht na nAlumnas 
 Aonad Sláinte le leanúint ar aghaidh lena idirchaidreamh leis an Oifig Idirnáisiúnta maidir le 

faisnéisiú agus tacaíocht do mhic léinn idirnáisiúnta a bhfuil riochtaí míochaine ann cheana 
 Tá an Institiúid chun uaireanta a sholáthar le haghaidh Tacaíocht Teicneolaíochta Cúnta. 
 An Oifig Spóirt agus Cumainn ag obair chun rannpháirtíocht i ngrúpaí faoi ghannionadaíocht sa 

spórt a mhéadú. 
 An Institiúid chun dul i gcomhar le Spórt ITDD | DkIT Sport chun áiseanna agus seirbhísí do mhic 

léinn a fheabhsú.  
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9. Foghlaim ar Feadh an tSaoil 

 
Forbhreathnú 
Bhí 911 de rollaithe mac léinn páirtaimseartha do 2018/2019 suas 12% ó 816 in 2017/2018. Tá sé seo 
comhdhéanta de 445 (49%) duine cláraithe ar chúrsaí deimhnithe, 312 (34%) ar chúrsaí neamhdheimhnithe 
agus 154 (17%) ar chúrsaí Springboard. Ní raibh aon athrú ar rolluithe deimhnithe caighdeánacha bliain ar 
bhliain (445 vs 444) ach ba é an fás céatadánach ar rolluithe Springboard ná 181% ó 56 go 154. Tríd is tríd 
dhéileáil oifig na gcúrsaí páirtaimseartha le 1,385 iarratas in 2018/2019 suas 26% ar an 1,097 iarratas a 
próiseáladh in 2017/2018. 
 
Cad ’tá á staidéar ag na mic léinn páirtaimseartha? 
Tá formhór ár gcuid mac léinn cláraithe ar chláir Gnó agus Daonnachtaí (409 mac léinn) os comhair Sláinte 
& Eolaíocht a bhfuil 253 cláraithe leo. Tugtar miondealú iomlán earnála thíos: 
 
Gnó - 249 rollú; 
Na Daonnachtaí - 160 rollú; 
Innealtóireacht - 173 rollú; 
Ríomhaireacht & Na hEalaíona Cruthaitheacha - 76 rollú; 
Sláinte & Eolaíocht - 253 rollú. 
Ba é an cóimheas rannpháirtíochta fireann / baineann ná 45% fireann agus 55% baineann. 
 
Ar Iarraidh Líon na Mac Léinn Deimhnithe a Mhéadú 
Rinne foireann acadúil agus riaracháin ITDD infheistíocht mhór le 5 bliana anuas chun raon cúrsaí 
creidiúnaithe páirtaimseartha nua a fhorbairt agus a phróiseáil ar féidir leo mic léinn deimhnithe DCCÉ | 
QQI a íocann táillí a mhealladh. Tháinig méadú láidir ar líon na mac léinn ar chúrsaí páirtaimseartha 
deimhnithe thar an tréimhse ama sin. An líon de rolluithe deimhnithe dár gcohórt mac léinn 
páirtaimseartha ná 66%, suas ó 40% in 2012/2013. 
 

 

 
 
 

Rollú larbhír Páirtaimseartha aicmithe 2011-2019 

Gairmiúil 

Neamh-

chreidiúnaithe 

Creidiúnaithe 
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Ár dTeacht Tíreolaíoch 
De réir mar a leathnaíonn sraith ár gcúrsaí páirtaimseartha deimhnithe leathnaíonn raon tíreolaíoch ár 
gcohórt mac léinn páirtaimseartha. Is léiriú grafach é Overleaf ar mheascán tíreolaíoch na mac léinn 
páirtaimseartha againn i 2018/2019:  
 

 

Springboard 
Is é an tIonad Foghlama ar Feadh an tSaoil (IFFS | LLC) an t-aonad comhordaithe do mhargaíocht agus 
iontrálacha le haghaidh cláir Springboard. Is tionscnamh de chuid an Rialtais / an ÚAO é Springboard a 
fhéachann le tacú agus spreagadh a thabhairt do chuardaitheoirí poist filleadh ar ardoideachas chun 
uasoiliúint nó athoiliúint a dhéanamh in earnálacha tionsclaíocha a bhfuil ionchais fostaíochta níos fearr acu 
sa todhchaí. Chuir an IFFS | LLC iontrálacha chun cinn do na 8 gclár Springboard seo a leanas agus 
chomhordaigh siad: 
 
Scoil an Ghnó & Daonnachtaí 
Teastas sa Mhargaíocht Dhigiteach agus i mBainistíocht ar na Meáin Dhigiteacha (L7 - 30 creidmheas) 
Teastas in Anailísíocht Sonraí do Ghnó (L7 - 10 gcreidmheas) 
 
Scoil na hInnealtóireachta 
Teastas in Innealtóireacht Leictreach Fheidhmeach (L6 - 30 creidmheas) 
 
Scoil na Sláinte & na hEolaíochta 
Dioplóma i mBia agus Agraibhia (L7 - 60 creidmheas) 
Dioplóma i mBainistíocht Slabhra Soláthair Bia (L7 60 creidmheas) 
 
Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach 
Ard-Dioplóma i mBeochan Ríomhaireachta 3D (L8 - 75 creidmheas) 
Ard-Dioplóma san Eolaíocht in Anailísíocht Sonraí (L8 - 60 creidmheas) 
Teastas i nDearadh Fuaime agus Cur i bhFeidhm do na Meáin Idirghníomhacha (L7 - 40 creidmheas) 
 
Clárú Iomlán Springboard = 154 
Líon iomlán na n-áiteanna ar fáil = 124 
Ráta líonta 124% 
  

43%

9%
11%

9%

10%

3%

15%

Where do our Part-time Students come 

from – 2018/19

Louth Monaghan Meath Cavan Dublin NI Other

Cá háit as a dtagann ár Mic Léinn Páirtaimseartha ó 2018/2019 

Lú Muineachán An Mhí An 

Cábhán  

Baile 

Átha 

Cliath 

TÉ Éile 
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Cúrsaí Formheasta – Páirtaimseartha 
Cuireadh sraith iomlán de 58 cúrsa páirtaimseartha ginearálta chun cinn tríd an Ionad Foghlama ar Feadh 
an tSaoil le linn 2018-2019 mar seo a leanas: 
 
Gnó 
Teastas / Dioplóma / Céim Bhaitsiléara i Staidéar Gnó (L6, 7, 8 - 120-240 creidmheas) 
Teicneoir Cuntasaíochta (L6 - 120 creidmheas) 
Teastas i Lean Six Sigma (Crios Glas) (L7 - 10 creidmheas) 
Teastas sa Dlí Fostaíochta (L7 - 10 creidmheas) 
Teastas sa Straitéis Ghnó (L9 - 15 creidmheas) 
Margaíocht Dhigiteach, na Meáin Shóisialta agus SEO 
Teicneoir Párolla Deimhnithe 
Teicneoir Deimhnithe CBL 
 
Daonnachtaí & Fáilteachas 
BA i gCúram Sóisialta (L8 - 60 creidmheas) 
Teastas san Fhoghlaim agus sa Mhúinteoireacht (L9 - 30 creidmheas) 
Teastas i Measúnú agus Aiseolas (L9 - 15 creidmheas) *NUA* 
Teastas Ullmhúcháin do Staidéar Gairmiúil / Iarchéime (L8 - 10 gcreidmheas) *NUA* 
Fraincis do Thosaitheoirí 
Fraincis d’Fheabhsaitheoirí 
Spáinnis do Thosaitheoirí 
Spáinnis d’Fheabhsaitheoirí 
Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile 
Grianghrafadóireacht Dhigiteach 
Dearadh Intí 
Teastas Active IQ i dTeagasc Aclaíochta (Giomnáisiam) 
Teastas Active IQ sa Traenáil Phearsanta 
 
Innealtóireacht 
Dearadh Ríomhchuidithe 
Dearadh 3D Ríomhchuidithe ag úsáid Solidworks 
Samhaltú Faisnéise Foirgníochta 
Rialaitheoirí Loighice In-ríomhchláraithe 
Táthú do thosaitheoirí 
Teastas i bhFuinneamh In-athnuaite (L6 - 25 creidmheas) * Ar fáil ar líne * 
Teastas i mBainistíocht Fuinnimh Foirgníochta (L6 - 30 creidmheas) 
Ardteastas i mBainistíocht Maoine agus Saoráidí (L6 - 120 creidmheas) 
BSc (Onór.) San Innealtóireacht Shibhialta (Breiseán L8 - 60 creidmheas) - Bliain 1 agus Bliain 2 
BSc (Onór.) i mBainistíocht Tionscadal Tógála (Breiseán L8 - 60 creidmheas) 
BSc (Onór.) i bhFiontraíocht Innealtóireachta (Breiseán L8 - 60 creidmheas) *NUA* 
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Faisnéisíocht & na hEalaíona Cruthaitheacha 
Photoshop 
Dearadh Leathanach Gréasáin (ag baint úsáide as Wordpress) 
Teastas sa Ríomhchlárú (L7 - 30 creidmheas) 
Teastas i gCrua-earraí Ríomhaireachta (L7 - 30 creidmheas) 
Teastas i bhForbairt Gréasáin (L7 - 30 creidmheas) 
Teastas i bhForbairt Bunachar Sonraí (L7 - 30 creidmheas) 
Teastas i nDearadh Uilíoch (L8 - 10 gcreidmheas) 
Teastas in Anailísíocht Sonraí (L8 - 20 creidmheas) * NUA * 
Teastas in Airgeadas Matamaiticiúil agus Ríomhaireachtúil (L8 - 30 creidmheas) * NUA * 
Teastas i dTeicneolaíocht Mórleabhar Dáileacháin (L8 - 10 gcreidmheas) * NUA * 
Teastas i dTáirgeadh Beochana Digití 2D & 3D (L7 - 40 creidmheas) 
Ard-Dioplóma san Eolaíocht sa Ríomhaireacht (Teagasc) (L8 - 60 creidmheas) * NUA * 
Ard-Dioplóma i bhForbairt AR / VR (L8 - 75 creidmheas) * NUA * 

Sláinte & Eolaíocht 
BA i Staidéar Luath-Óige Feidhmeach (creidmheasanna L7 -180) 
BA (Onór.) i gCeannaireacht agus Bainistíocht d'Earnáil na Luathbhlianta (Breiseán L8 - 60 creidmheas) 
Teastas in Aitheantas agus Bainistíocht an Duine Fásta Meathlaithe (L8 - 10 gcreidmheas) 
Teastas in Aitheantas agus Cúram do Mhná Géarmhíochaine sna Seirbhísí Máithreachais (creidmheasanna L8-10) 
Teastas in Altranas Géarmhíochaine (L8 - 10 gcreidmheas) * NUA * 
Teastas in Altranas Éigeandála (L8 - 20 creidmheas) * NUA * 
Teastas i dTionscnaimh Ceannaireachta, Bainistíochta & Cáilíochta i Seirbhísí Míchumais Intleachtúla (L8 - 
10 creidmheas) 
Teastas i gCleachtas Cúraim Mhaolaithigh Chomhaimseartha (L8 - 10 creidmheas) 
Teastas in Idirghabhálacha Síceasóisialta (L8 - 20 creidmheas) 
Teastas i mBunús na Tuisceana agus Freagra ar Dhrochíde sa Teaghlach (L8 - 10 gcreidmheas) 
Teastas in Oibríochtaí Soláthar an Bhiashlabhra (L7 - 30 creidmheas) 
Teastas i mBia agus Agraibhia (L7 - 30 creidmheas) 
 
 
Údaráis Bailíochtaithe 
Táimid i dteagmháil le roinnt údarás bailíochtaithe, lena n-áirítear: 

 

 DDCÉ | QQI 
 Teicneoirí Cunastaíochta Éireann 
 IPASS 
 Active IQ (RA) 
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10. Tuarascálacha Scoile 

10.1   Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí 

 

Forbairtí Acadúla 
Ba é príomhfhócas 2018/2019 ná Athbhreithniú Cláir a chur i gcrích go rathúil inar athbhailíodh 49 
clár lánaimseartha agus páirtaimseartha ar feadh 5 bliana eile. Mhol an painéal athbhreithnithe 
seachtrach ina dtuarascáil an fhoireann agus na foghlaimeoirí araon as a gcuid ‘caidreamh oscailte 
macánta leis an bpainéal’ a raibh liosta fairsing de mholtaí don Scoil mar thoradh air. Rinne an Scoil 
bailíochtú ar roinnt clár úra nuálacha le linn na bliana acadúla 2018/2019. I mí na Samhna 2018, 
bailíochtaíodh clár páirtaimseartha dar teideal ‘Teastas i dTeicneolaíocht Monatóireachta 
Lúthchleasaí a Thuiscint’ i gcomhar leis an gcuideachta anailíse spóirt a bhfuil cáil idirnáisiúnta air 
STATSports Tta. Léiríonn an pictiúr seo a leanas síniú Meabhrán Comhthuisceana idir ITDD agus 
STATSports. 

 

  

Lena chois sin, i mí na Samhna 2018, rinne an Scoil clár páirtaimseartha in Anailísíocht Sonraí do 
Ghnó a bhailíochtú le 7 gclár eile bailíochtaithe níos déanaí sa bhliain sin a bhí dírithe ar thacú le 
gnó áitiúil: 

 
 Teastas i Seirbhísí Airgeadais 
 Réamhrá don Bhainistíocht 
 Bunphrionsabail Bainistíochta do Neamhbhainisteoirí 
 Teastas i Scileanna Cumarsáide 
 Teastas i gCuntasaíocht 
 Teastas i Margaíocht Dhigiteach 
 Teastas i mBuneilimintí Margaíochta 
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Shínigh Scoil an Ghnó agus na 
nDaonnachtaí Meabhrán 
Comhthuisceana leis an gCiste 
Náisiúnta Forbartha Spóirt, Sport 
Ireland Coaching, chun comhar níos 
dlúithe a éascú i bhforbairt leanúnach 
a clár BA agus BA Onór. i Spóirt, 
Aclaíocht & Fiontar a chuimsítear sa 
ghrianghraf faoi iamh. 

 

Forbairt Foirne 
Leanann Scoil Ghnó agus na nDaonnachtaí de bheith ag cothú a seasamh ar thús cadhnaíochta maidir le 
sármhaitheas san fhoghlaim agus sa teagasc. I mí na Samhna 2018 bhain triúr eile sa dámh céimeanna 
amach ar an gclár MALT (Máistir Ealaíon i bhFoghlaim agus i dTeagasc), agus mar thoradh air sin tháinig 
méadú breise ar bhaill na dáimhe a bhfuil cáilíochtaí teagaisc iarchéime acu. 
 
I mí Mheán Fómhair 2018 bronnadh comh-bhuaiteoir ar Angela Hamouda, ball den Roinn Staidéar Gnó, ag 
na ‘Dámhachtainí Feabhais Teagaisc Nuálaíochta & Fiontraíochta Idirnáisiúnta’ a tionóladh in Aveiro na 
Phortaingéile. Léiríonn na dámhachtainí seo smaointe nua agus cuir chuige nua chun nuálaíocht agus 
fiontraíocht a theagasc in institiúidí ardoideachais agus i dtimpeallacht eagraíochta. Le linn babhta ceannais 
an chomórtais léiríodh cásanna éagsúla teagaisc ó na SA, Columbia, Hong Cong, an Ghearmáin, an Ostair, 
an Pholainn, an Iodáil, an Ríocht Aontaithe, an Ísiltír, an tSlóivéin agus Éire. 

Thug Angela Short ón Roinn Staidéar Gnó faoi Chomhaltacht Shinsearach 3 mhí in Ollscoil Southern New 
Hampshire (SNHU) ag feidhmiú laistigh d’Oifig a nUachtarán ag breathnú ar a n-úsáid rathúil den fhoghlaim 
ar líne agus ar mhicrea-chreidiúnú. Tá SNHU ar cheann de na hollscoileanna is mó sna Stáit Aontaithe le 
130,000 mac léinn ar líne. 

 
 
Ag na Dámhachtainí bliantúla um 
Oideachas na hÉireann fuair an clár 
MBS san Fhiontraíocht & Margaíocht 
an gradam don Tionscadal 
Comhoibrithe Idirnáisiúnta is Fearr i 
gcomhar le hOllscoil Heilbronn sa 
Ghearmáin. Seo an dara bliain 
go bhfuair an clár agus foireann na 
dáimhe agus na mac léinn seo an 
gradam. 
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Taighde 
Tá ceathrar ball dáimhe ag céimeanna deiridh a gcuid staidéir dhochtúireachta agus tá tacaíocht 
airgeadais á dtabhairt dóibh maraon le loghadh teagaisc chun deis a thabhairt dóibh críoch a chur 
lena gcuid taighde. Tá beirt sa Roinn Staidéar Gnó, duine amháin i Roinn na nDaonnachtaí agus 
duine eile sa Roinn Staidéar Fáilteachais - a bheidh ar na chéad baill dáimhe sa Roinn Staidéar 
Fáilteachais chun PhD a bhaint amach. Méadóidh sé seo cumas na Scoile maoirseacht a dhéanamh 
ar mhic léinn taighde agus fás a dhéanamh ar dhaonra na mac léinn taighde sa Scoil. Tá seisear ball 
dáimhe eile ag tabhairt faoi staidéir dhochtúireachta a chabhróidh freisin leis an gcumas taighde a 
mhéadú sa Scoil go luath. 

 
Scéalta Nuachta 
Lean na mic léinn ón scoil lena gcuid oibre den scoth ar son carthanais áitiúla. Le tacaíocht óna 
gcuid léachtóirí David Cranny agus Maeve McArdle, bhailigh mic léinn 3ú bliana Spóirt, Aclaíochta 
agus Fiontraíochta agus Staidéar Gnó sa bhliain deiridh os cionn € 9,000 do charthanais amhail The 
Birches Alzheimer’s Day Care Center i nDún Dealgan, Iontaobhas Aisdhúichithe Kevin Bell agus 
Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann. 

 
I gclár na nDaonnachtaí Digiteacha, aithníonn an Chomhairle Mhúinteoireachta um Theagasc Dara 
Leibhéal céimithe anois, agus d’éirigh le go leor acu Máistir sna hEalaíona san Oideachas a bhaint 
amach, agus tá siad ag forbairt gairmeacha a bhí inrochtana do chéimithe Ollscoile amháin roimh 
seo. Bhuaigh céimí den scoth ar leith Gradam de chuid Comhairle Taighde na hÉireann chun 
tabhairt faoi thaighde PhD sna daonnachtaí digiteacha agus i bhforbairt cartlann dhigiteach ag 
ionad taighde An Foras Feasa DD | DH in Ollscoil Mhá Nuad. 

I mí an Mhárta 2019, i ndiaidh dhá lá iomaíochta, fógraíodh foireann mac léinn ón Roinn Staidéar 
Fáilteachais ar a raibh Erin O’Kane, Andrew Reddan, Niall Fretwell agus Nicole Murphy mar 
bhuaiteoirí ar an 34ú ‘cluiche Bainistíochta Gnó Chónaidhm Óstán na hÉireann’. Thar an 2 lá bhí an 
fhoireann san iomaíocht i gcoinne 6 Institiúid agus Ollscoil eile le dúshláin ar leith rompu a bhí 
bunaithe ar shaincheist ón bhfíor-thionscail. 

 
I measc imeachtaí suntasacha eile bhí an Roinn Staidéar Fáilteachais ag ceiliúradh 20 bliain ar an 
bhfód anseo in ITDD. Ceapadh Madeleine Thornton mar Cheannasaí ar Rannóg na gclár 
Páirtaimseartha, Cumaisc agus FGL laistigh de Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí i mí Feabhra 2019. 

 
Mar bhuille scoir, chuaigh an Dr Martin Maguire, léachtóir sinsearach le Stair i Roinn na 
nDaonnachtaí, ar scor i mí Lúnasa 2019.  
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10.2    Scoil na hInnealtóireachta   

 
Scoir/Éirí As:  N/A 

 
Athruithe Foirne Eile 
Ceapadh Eimear Rice mar Cheann na Rannóige ar Thrádálacha Leictreacha agus Mótair. 
Chuaigh Andrew Mullen isteach san Oifig Foirne Innealtóireachta. 

 
Rollú 
Cláraíodh an chéad bhliain de 5 chlár nua i Meán Fómhair 2018. 
 
B’iad sin: 
 Céim Leibhéal 8 san Innealtóireacht Iontrála Coiteann, 
 Teicneolaíocht Ailtireachta Leibhéal 7 & Leibhéal 8, 
 Bainistíocht Foirgníochta Leibhéal 7 & Leibhéal 8. 
 
Léirigh an t-éileamh ar na cláir seo cor chun feabhais sa réimse innealtóireachta ginearálta agus sa 
Timpeallacht Thógtha go háirithe. 
 
Ginearálta 
Ba é príomhimeacht na scoile 2018/2019 ná gur éirigh linn ár nAthbhreithniú Cláir 5 bliana a 
thabhairt chun críche go rathúil. 

Sa réimse taighde tháinig CREDIT agus ITDD le chéile go hoifigiúil mar chuid d’Ionad Taighde MAREI 
de chuid FEÉ | SFI €66m agus ba é an Dr Tom Dooley ionadaí na hInstitiúide ar Lárchoiste 
Bainistíochta Feidhmiúcháin MAREI.  
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10.3  Scoil na Sláinte & na hEolaíochta 

 
 Forbairt Cláir / Creidiúnú Seachtrach 

Ba é príomhfhócas na Scoile Sláinte & Eolaíochta don bhliain acadúil seo ná an próiseas 
Athbhreithnithe Cláir a thabhairt chun críche. Rinneadh na cláir seo a leanas a bhailíochtú tríd an 
bpróiseas seo: 
 

Ainm an Chláir 
An Roinn Altranais, Cnáimhseachais & Luathbhlianta 

BSc (Onór.) Altranas Ginearálta 

BSc (Onór.) Altranas Sláinte Mheabhrach 

BSc (Onór.) Altranas Míchumas Intleachtúil 

BA (Onór.) Early Childhood Studies 

Rannóg an Chnáimhseachais  

BSc (Onór.) Cnáimhseachas 

Ard-Dioplóma sa Chnáimhseachas 

Roinn na nEolaíochtaí Beatha & Sláinte 

BSc Bitheolaíocht Fheidhmeach 

BSc Bitheolaíocht 

BSc Eolaíocht Chógaisíochta 

BSc (Onór.) Iontráil Choiteann Eolaíochta (Dhá rogha dámhachtana: Eolaíocht Bhithchógaisíochta & Bitheolaíocht Chomhshaoil) 

BSc (Onór.) Bitheolaíocht Chomhshaoil (Céim 3 agus 4 amháin) 

BSc (Onór.) Eolaíocht Bhithchógaisíochta (breiseán) 

BSc (Onór.) Sláinte & Gníomhaíocht Coirp 

An Roinn Talmhaíochta, Bia & Sláinte Ainmhithe 

BSc (Onór.) Talmhaíocht (Dhá rogha dámhachtana: Talmhaíocht Inbhuanaithe & Táirgeadh Agraibhia) 

MSc Biteicneolaíocht Talmhaíochta  

BSc Altranas Tréidliachta 

BSc (Onór.) Táirgeadh Bia (breiseán) 

Rannóg na gClár Páirtaimseartha 

BA Staidéar Luath-Óige Feidhmeach (Dún Dealgan agus Corcaigh) 

BA (Onór.) Ceannaireacht agus Bainistíocht don Earnáil Luathbhlianta (Dún Dealgan agus Corcaigh) 

Teastas in Aitheantas agus Bainistíocht ar an Duine Fásta Meathlaithe sa Roinn Éigeandála 

Teastas in Aitheantas agus Bainistíocht ar an Duine Fásta Meathlaithe 

Teastas in Altranas Éigeandála 

Teastas in Altranas Leigheas Géarmhíochaine 

Teastas i gCleachtas Cúraim Mhaolaithigh Chomhaimseartha 

Teastas in Idirghabháil Síceasóisialta 

Teastas i mBainistíocht agus Ceannaireacht in Altranas Míchumais Intleachtúla 

Teastas in Aitheantas agus Cúram na mBan Géarmhíochaine sna Seirbhísí Máithreachais 

Teastas i mBuneilimintí na Drochíde sa Teaghlach a Thuiscint agus Freagairt dóibh 

Teastas i Meabhairshláinte Imbhreithe (Nua, Eanáir 2019) 

Teastas / Dioplóma in Oibríochtaí Slabhra Soláthair Bia (Springboard) 

Teastas / Dioplóma i mBia agus Agraibhia (Springboard) 

Teastas i mBiteicneolaíocht Ainmhithe 

Teastas i mBiteicneolaíocht Bia & Beatha 

 
 
Ina theannta sin, ullmhaíodh Tuarascáil Meastóireachta Scoile inar doiciméadaíodh athbhreithniú 
ar ghníomhaíochtaí na Scoile thar na 5 bliana roimhe sin agus ina raibh a bplean le haghaidh na 5 
bliana amach romhainn san áireamh. Glacadh leis an bpleanáil seo do na 5 bliana amach romhainn i 
bplean straitéiseach na Scoile.  
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Bhí tionchar ag na cáipéisí seo a leanas ar an bplean thíos: 
 

 

 
 
Reáchtáladh ceardlann Straitéise Scoile i mí na Nollag 2018 arna éascú ag an Uasal Martin Duffy 
(sainchomhairleoir) inar mapáladh réimsí gníomhaíochta na Scoile de réir spriocanna leibhéal 
Roinne faoi struchtúr nua na 3 Roinne. Cuireadh dréacht-Straitéis chuig an bhfoireann chun trácht a 
dhéanamh uirthi i mí na Nollag 2018 agus tiomsaíodh Straitéis dheiridh le cur san áireamh i 
gcáipéisíocht an Athbhreithnithe Cláir in Eanáir 2019. Tugtar achoimre ar an bpróiseas seo thíos: 

 

 

Thug na painéil bhailíochtaithe athbhreithnithe clár cuairt ar ITDD idir an 11-14 Feabhra, 2019. Fuair 
an Scoil roinnt moladh an-dearfach ón bpainéal. 

 

Athstruchtúrú na Scoile 
Aontaíodh an struchtúr scoile nua seo a leanas ar leibhéal na Roinne i mBealtaine 2018. 
 An Roinn Altranais, Cnáimhseachais & Luathbhlianta 
 Roinn na nEolaíochtaí Beatha & Sláinte 
 An Roinn Talmhaíochta, Bia & Sláinte Ainmhithe 

 
Thug sé seo struchtúr 3 Roinn isteach ón struchtúr 2 Roinn a bhí ann roimhe seo agus earcaíodh 
Ceann Roinne breise. D’athraigh ainmneacha na Ranna freisin agus aistríodh roinnt Clár laistigh den 
struchtúr nua. Cuireadh an próiseas earcaíochta don Cheann Roinne nua i gcrích go luath i mí na 
Nollag 2018. Seo a leanas struchtúr bainistíochta na Scoile ó mhí na Nollag 2018: 
 

 

Plean Straitéiseach  

ITDD 

2017-2019 

 
Straitéis Scoil na 
Sláinte agus na 

hEolaíochta 

 
Scoil na Sláinte agus na 
hEolaíochta, Céimeanna 

Gníomhaíochta agus Spriocanna 
na Roinne 

  
 

Comhaontú 
Feidhmíochta 

Miseanbhunaithe 
ITDD 2018-2021 

(ÚAO) 

 

 

Creat Pleanála 

AMBITION 
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Ainm Feidhm 

An Dr Edel Healy Ceann na Scoile 

An Dr Myles Hackett Ceann na Roinne Altranais, Cnáimhseachais & Luathbhlianta 

An Dr Arjan Van Rossum Ceann na Roinne Eolaíochtaí Beatha & Sláinte 

An Dr Siobhan Jordan Ceann na Roinne Talmhaíochta, Bia & Sláinte Ainmhithe (Gníomhach) 

An Dr Kathleen Nallen Ceann na Rannóige Cnáimhseachais (Gníomhach) 

An Dr Geraldine O’Connor Ceann Rannóg na gClár Páirtaimseartha (Scoil) 

Dolores McGill Riarthóir Scoile (Grád 6) 

 

Cuireadh athstruchtúrú nua na Roinne i bhfeidhm go hiomlán ó Eanáir 2019 sa Scoil. 

 
Rannpháirtíocht Phobail 
Lean tionscadal pobalbhunaithe dar teideal an “Fun Move Play Project” faoi stiúir léachtóirí agus 
mic léinn ón gclár BSc (Onór.) i Sláinte agus Gníomhaíocht Coirp ag ITDD, i gcomhar le Louth Sports 
Partnership agus Sport Ireland Coaching arna leanúint sa Scoil. Tugadh an tionscadal taighde 12 
seachtaine isteach i roinnt bunscoileanna agus tá sé mar aidhm aige tuiscint níos fearr a fhorbairt ar 
ghníomhaíocht choirp agus litearthacht fhisiciúil i leanaí bunscoile na hÉireann. Sanntar mic léinn 
4ú bliana ó chlár BSc (Onór.) ITDD i nGníomhaíocht Choirp agus Sláinte do chéad ranganna i ngach 
scoil agus soláthraíonn siad clár taighde 3 chéim atá dírithe ar dhaltaí, ar mhúinteoirí agus ar 
thuismitheoirí. Forbraíodh an tionscadal taighde pobalbhunaithe ar aon dul leis an Straitéis 
Náisiúnta um Ardoideachas go 2030 (2011) a fhormhuiníonn misean cathartha an ardoideachais 
agus a dhearbhaíonn go bhfuil teagmháil leis an tsochaí níos leithne mar cheann de phríom-
chuspóirí ag earnáil an ardoideachais. 

 
Cuibhreannas de níos mó ná 50 Eagraíocht Chomhpháirtíochta atá i gClár Genesis atá ag soláthar an 
tsraith clár Incredible Years® agus idirghabhálacha eile atá bunaithe ar fhianaise do leanaí, do 
theaghlaigh agus do phobail i nDún Dealgan agus i nDroichead Átha i gContae Lú mar chuid den 
Chlár Óige Ceantarbhunaithe (ABC) . Is tionscnamh trasrannach é an Clár ABC arna chómhaoiniú ag 
an Roinn Gnóthaí Leanaí & Óige agus Atlantic Philanthropies. Déanann an tIonad um Sheirbhísí 
Éifeachtacha (CES) agus Pobal comhbhainistiú air. Díríonn Clár ABC ar infheistíocht in 
idirghabhálacha atá bunaithe ar fhianaise chun na torthaí fadtéarmacha do leanaí agus do 
theaghlaigh atá ina gcónaí i gceantair faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú. Tá sé mar aidhm aige 
“timthriall na bochtaineachta leanaí a bhriseadh laistigh de na ceantair ina bhfuil sé suite go 
domhain agus ina bhfuil na leanaí is mó faoi mhíbhuntáiste, trí sheirbhísí agus idirghabhálacha 
comhtháite agus éifeachtacha” sna réimsí seo a leanas a sholáthar: forbairt leanaí, folláine leanaí, 
tuismitheoireacht agus míbhuntáiste oideachais . Tá Eagraíochtaí Comhpháirtíochta Chlár Genesis 
comhdhéanta de Shocruithe Luathbhlianta, Scoileanna, Grúpaí Pobail, Coiste Seirbhísí Leanaí agus 
Daoine Óga Lú, Coiste Cúraim Leanaí Chontae Lú, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, an 
tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS), Ionad Míbhuntáiste Oideachais ag Coláiste 
Phádraig, Líonra Phríomhoidí Bunscoile na hÉireann (IPPN) chomh maith le raon ranna laistigh 
d’Fheidhmeannas na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus Tusla - an Ghníomhaireacht Leanaí agus 
Teaghlaigh. Is í Comhpháirtíocht Louth Leader an phríomhghníomhaireacht. Is í Ceann na Scoile 
Sláinte & Eolaíochta leaschathaoirleach Choiste Bainistíochta an tionscadail seo agus tá Mary 
McSkeane, Stiúrthóir an Chláir i Staidéar Luath-Óige ina ball den Choiste Bainistíochta. 
 
Is tionscadal trasteorann é an Tionscnamh Changing Lives chun tacú le teaghlaigh le leanaí atá i 
mbaol NHEA | ADHD. Tá an tionscnamh arna mhaoiniú ag INTERREG VA an Aontais Eorpaigh, clár 
arna bhainistiú ag Comhlacht Speisialta Cláir an AE (SEUPB) agus beidh sé dírithe ar Chontae Lú, 
Iarthar Bhéal Feirste agus réigiún Earra-Ghàidheal agus Bhòid na hAlban . Tá sé beartaithe go 
rachaidh an clár chun leasa do níos mó ná 2,000 teaghlach sna réigiúin seo. Bíonn tionchar ag NHEA 
| ADHD ar suas le 5 go 6% de leanaí in aois scoile. Is clár pobalbhunaithe é Tionscnamh Changing 
Lives. Tá sé mar aidhm aige tuiscint níos fearr a chruthú faoi NHEA | ADHD agus clár idirghabhála a 
sholáthar do theaghlaigh le leanaí (3-7) a bhfuil iompraíochtaí acu atá comhsheasmhach le NHEA | 
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ADHD. Chomh maith le bheith ag obair le teaghlaigh soláthróidh an clár oiliúint dóibh siúd atá ag 
obair le leanaí óga, go háirithe múinteoirí agus gairmithe luathbhlianta. Soláthróidh an clár 
samhlacha idirghabhála dea-chleachtais a aithnítear go hidirnáisiúnta do leanaí le NHEA | ADHD. 
Seachadfar an Tionscnamh nua ar fud Chontae Lú, Colin / Iarthar Bhéal Feirste, agus réigiún Earra-
Ghàidheal & Bhòid na hAlban. Tá 5 eagraíocht chomhpháirtíochta i gceist: Archways 
(príomhpháirtí), Comhpháirtíocht Comharsanachta Colin, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, 
Clár Genesis (Comhpháirtíocht Louth Leader) agus Highland NHS. Déanfaidh Clár Genesis an 
tionscadal a sholáthar go háitiúil. Is comhpháirtí é ionad NetwellCASALA sa Scoil Sláinte & 
Eolaíochta agus is é Ceann na Scoile cathaoirleach an Ghrúpa Comhairleach Saineolaithe 
Tionscadail. Tá céimí den chlár Staidéar Luath-Óige ón Scoil ag tabhairt faoi thaighde MA sa réimse 
seo i NetwellCASALA faoi láthair. 

 
I mí na Samhna 2018, d’oscail DkIT a saotharlanna do níos mó ná 1,200 leanbh bunscoile ó réigiún 
Laighean Thuaidh-Uladh Theas mar chuid den tSeachtain Eolaíochta. Ghlac mic léinn ó rang 3 go 6 
páirt i réimse taispeántas idirghníomhach agus ranganna saotharlainne a raibh sé mar aidhm acu 
iad a spreagadh chun eolaíocht a iniúchadh ina saol laethúil, ceisteanna a chur agus a fháil amach 
conas mar is féidir an domhan timpeall orainn a mhíniú le heolaíocht . Rinne Roinn na nEolaíochtaí 
Feidhmeacha ag ITDD agus taighdeoirí eile ó laistigh den Institiúid comhordú ar chlár na Seachtaine 
Eolaíochta. Cuireadh tús leis an tseachtain le “Fantastic DNA” Cell Explorers, rang saotharlainne 
praiticiúil a nochtann téamaí na bitheolaíochta ceallach agus móilíneach. D'aimsigh taiscéalaithe 
óga DNA trí héilics dhúbailte DNA a thógáil agus DNA a bhaint as banana le tabhairt abhaile. Is 
comhpháirtí í ITDD den chlár Cell EXPLORERS, arna mhaoiniú ag FEÉ | SFI, clár for-rochtana 
eolaíochta agus rannpháirtíochta poiblí ar fud na tíre atá lonnaithe i Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha 
in Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh. Ina dhiaidh sin bhí sraith de mháistir-ranganna Pollinator 
inar tugadh mic léinn rang 2 agus 3 isteach i saol iontach na mbeach agus na pailniú. D’fhoghlaim na 
mic léinn go bhfuil aon trian dár speicis beacha faoi bhagairt díothúcháin. Níos déanaí sa tseachtain, 
chuir W5, an tIonad Fionnachtana Idirghníomhach a bhuaigh duaiseanna i mBéal Feirste, Tuaisceart 
Éireann, fáilte roimh mhic léinn rang 5 agus 6. Ba é teideal an tseisiúin ná “Conas an Pláinéad a 
shábháil i 45 nóiméad” agus rinneadar iniúchadh ar théama na heolaíochta inbhuanaitheachta, ag 
cur na gceisteanna cad, cén fáth agus conas a dhéanaimid laghdú, athúsáid agus athchúrsáil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Tá físeán na seachtaine ar fáil ach cliceáil anseo:  https://we.tl/t-jol3jY6fe6. 
 

D'óstáil mic léinn altranais sláinte mheabhrach agus míchumas intleachta imeacht bhailithe airgid 
bliantúil a bhí mar chuid de thionscadal bainistíochta a sannadh do mhic léinn na 4ú bliana, ina 
raibh dualgas orthu lá gairmeacha agus imeacht bhailithe airgid ar son carthanachta a eagrú. Tá an 
tionscadal seo tagtha chun cinn le 4 bliana anuas agus gach bliain tá cion cruthaitheach na mac 
léinn an-mhór. Tá tascanna na ngrúpaí roinnte idir  aoichainteoirí, fostóirí ionchasacha agus stallaí 
faisnéise a eagrú a chuireann sláinte mheabhrach dearfach chun cinn agus a thugann léargas ar ról 
an altra míchumais intleachtúil. D'eagraigh 40 mac léinn an tAonach Gairmeacha mar fhreagairt ar 
an éileamh méadaitheach atá tagtha ar altraí ar fud an réigiúin agus chun deis a thabhairt do mhic 
léinn ITDD agus a bpiaraí bualadh le chéile agus plé a dhéanamh ar dheiseanna fostaíochta sa 
todhchaí. D'fhreastail mic léinn Réamh-Altranais ó Institiúid Breisoideachais Uí Fhiaigh (Ó Fiaich) 
agus Institiúid Breisoideachais Dhroichead Átha ar an ócáid freisin chun leas a bhaint as an deis 
bualadh le fostóirí amach anseo, chomh maith le bualadh le léachtóirí Altranais ITDD agus le mic 
léinn, agus féidearthachtaí staidéar san Altranas in ITDD a iniúchadh. 

https://we.tl/t-jol3jY6fe6
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Thug an ócáid fostóirí agus mic léinn le chéile 
chun deiseanna fostaíochta sa todhchaí a phlé 
agus a thaispeáint chomh maith le 
saincheisteanna tráthúla maidir le haltranas 
sláinte intleachtúil agus meabhrach, lena n-
áirítear foilseáin a dhíríonn ar 
shaincheisteanna sláinte meabhrach, 
neamhoird itheacháin, cearrbhachas agus 
saincheisteanna trasinscneacha. 

  
Thug cuideachtaí lena n-áirítear The Red Door Project, Highfield Healthcare agus na Seirbhísí 
Sláinte Meabhrach Leanaí agus Déagóirí (CAMHS) sraith cainteanna do mhic léinn ó ITDD, 
Institiúid Uí Fhiaigh (Ó Fiaich) agus Institiúid Dhroichead Átha, ag díriú ar na príomhcheisteanna 
laistigh den altranas inniu agus an t-éileamh mór ar altraí cáilithe ar fud an réigiúin. Chruinnigh 
na mic léinn in 2018 os cionn €5,000 do 2 charthanas. 

 

Mar chuid d’Fhéile Eolaíochta Lú in 2018, 
Thug an Dr Sinead Loughran ón Scoil Sláinte & 
Eolaíochta in Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan,     
a bhí i mbun taighde ar ailse agus víris le blianta fada, 
caint ar HPV dar teideal ‘HPV: The Whole Story, Warts 
and All” don phobal i Leabharlann Dhún Dealgan ar 
6 Samhain, 2018 agus os comhair 160 mac léinn tríú 
bliain i Scoil Phobail Bhaile Átha Fhirdhia an                         
13 Samhain, 2018.  

Forbraíonn mic léinn na bliana deiridh sa chlár Staidéar Luath-Óige scileanna cleachtais ghairmiúil 
trí Ghrúpa Tuismitheoirí agus Lapadán a bhunú agus a reáchtáil ar champas ITDD. Is iad na 
teaghlaigh rannpháirteacha (20 in aghaidh na bliana) tuismitheoirí agus cúramóirí áitiúla, agus a 
leanaí óga. Tharla sé seo le linn Seimeastar 1 2018/2019. 

 

Díríonn Coláiste Téarnaimh Thuaisceart / Oirthuaisceart Bhaile 
Átha Cliath atá lonnaithe in ITDD ar shláinte agus folláine, 
soláthraíonn sé cúrsaí oideachais, acmhainní agus spásanna 
cruthaitheacha atá inrochtana ag aon duine sa phobal a bhfuil 
spéis acu in athshlánú sláinte meabhrach, lena n-áirítear 
úsáideoirí seirbhíse agus gairmithe sláinte meabhrach. Is 
tionscnamh comhoibritheach é lena mbaineann Roinn 
Altranais, Cnáimhseachais & Staidéar Sláinte ITDD, an FSS, 
OCBÁC | DCU, Líonra Abhcóideachta na hÉireann, Advancing 
Recovery Ireland agus Respond Housing. Reáchtáladh roinnt 
cúrsaí ‘Coláiste Téarnaimh’ in 2018/2019 i gcomhar le OCBÁC 
| DCU agus an pobal i gcoitinne. Rinne an Scoil comhléiriú 
agus comh-sholáthar ar chlár oideachais 8 seachtaine EOLAS 
do dhaoine a chloiseann guthanna agus a mbíonn dúlagar 
orthu. 
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Taighde 
Lean taighde ar leibhéal suntasach sa Scoil sna 3 Ionad Taighde, 1 Ghrúpa agus laistigh de na Ranna 
acadúla. Sa bhliain acadúil 2018/2019 bhí 27 mac léinn cláraithe do thionscadail Mháistreachta 
agus PhD iarchéime. 

 
Fuair taighdeoirí ó Scoil na Sláinte & na hEolaíochta beagnach € 12m i maoiniú taighde le linn 
tréimhse an Athbhreithnithe Cláir (2013-2018). Bhí roinnt de na dámhachtainí seo i scéimeanna 
maoinithe náisiúnta agus idirnáisiúnta an-iomaíoch. 
 
DKIT co-hosted a Masterclass with the HSE and the Norwegian University of Science & Technology, 
entitled “Aggression and Violence within Acute Mental Health Settings: evidence to practice for 
benefit of all”. Bhí an ócáid ar siúl an 11 Deireadh Fómhair, 2018 san Crowne Plaza i nDún Dealgan 
agus bhí lucht féachana de 120 toscaire ann a rinne ionadaíocht ar sheirbhísí cúram sláinte éagsúla 
ó gach cearn den tír. Bhí cur i bhfeidhm an AVRAP laistigh de shuíomh an staidéir comhthreomhar 
le staidéar gar-thurgnamhach, ag baint úsáide as dearadh sraithe ama coibhéiseach, a rinne 
imscrúdú ar éifeachtacht an chosáin i gcleachtas cliniciúil. Léiríonn réamhthorthaí, feabhsuithe 
suntasacha ar shábháilteacht pearsanra agus fhaighteoirí seirbhíse, agus laghduithe ar úsáid 
idirghabhálacha comhéigneacha laistigh den tseirbhís. 
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10.4  Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach 

 
Líon na Mac Léinn de réir Roinne 

Aonad Uimh. 

An Roinn Eolaíochta Ríomhaireachta & Matamaitice 242 

An Roinn Ríomhaireachta Físiúla agus Daonlárnaí 302 

Roinn na nEalaíon Cruthaitheach, na Meán & Ceol 407 

Iomlán 951 

 

I mbliana thóg an BSc (Onór.) i Ríomhaireacht in Oibríochtaí Néil agus Ionad Sonraí áit an BSc 
(Onór.) i Ríomhaireacht i mBainistíocht TF. Leanadh le leathnú réimse na gclár le tús an Ard-
Dioplóma in Eolaíocht in Anailísíocht Sonraí, an Teastas in Anailísíocht Sonraí agus an Teastas i 
nDearadh Fuaime agus a chur i bhFeidhm do na Meáin Idirghníomhacha. 
 
Cuireadh athbhreithniú cláir i gcrích go rathúil i rith na bliana agus mar thoradh air sin bhí sraith clár 
nuashonraithe le tosú i Meán Fómhair 2019 chomh maith le haighneachta le haghaidh cláir nua atá 
le tosú sna blianta amach romhainn. 
 

Buaicphointí na Bliana 
Bronnadh 245 céim san iomlán ar chéimithe ó Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach i 
mí na Samhna 2018 agus bronnadh Duaiseanna an Uachtaráin um Fheabhas Acadúil ar 9 mac léinn 
agus fuair mac léinn amháin Duais an Uachtaráin as Rannchuidiú le Saol na hInstitiúide agus an 
Phobail. I mbliana chonacthas an chéad sraith céimithe ón BSc (Onór.) Ríomhaireacht sa 
Néalríomhaireacht, an BA (Onór.) i gCumarsáid sna Meáin Chruthaitheacha, an BA (Onór.) i Léiriú 
Scannán agus Teilifíse agus an BA i gCleachtas Amharclainne agus Scannán. 

Tá taighde ag fás i gcónaí sa Scoil agus bronnadh 2 chéim PhD eile, ag tabhairt an t-iomlán a bhfuil 
céim PhD bainte amach acu go 17. B’iad sin an An Dr Jia Lin (Ríomhaireacht; faoi mhaoirsiú an 
Ollaimh An Dr Christian Horn agus An Dr David Sinclair [DCU]) agus An Dr Dawn Kenny (Ceol; faoi 
mhaoirsiú An Dr Eibhlís Farrell agus An Dr Ita Beausang [DIT]). Chomh maith leis sin, bhain mac 
léinn Máistreachta taighde céim amach ag tabhairt an t-iomlán a bhfuil cáilíochtaí taighde 
iarchéime bainte amach aige sa Scoil go 54. 

D'óstáil Ionad Taighde na nEalaíon Cruthaitheach Comhdháil Iarchéime TBS agus ICTM, arna eagrú 
ag mic léinn taighde Ceoil sa Scoil. Bhí réimse leathan páipéar ag an gcomhdháil ar raon leathan 
ceoil agus topaicí lena n-áirítear inscne, stair an cheoil, cleachtas taibhithe agus anailís. D'óstáil 
Roinn na nEalaíon Cruthaitheach agus na Meáin siompóisiam 1 lá ar mhná i gceol móréilimh agus 
traidisiúnta in Éirinn chomh maith le ‘mixtape #IWD’, suiteáil fuaime il-chainéil 2 lá de cheol 
leictreonach turgnamhach agus ealaín fuaime. 

Lean an Scoil lena rannpháirtíocht sheachtrach (náisiúnta agus idirnáisiúnta) agus gníomhaíochtaí 
for-rochtana pobail. Bhí roinnt sárthaispeántas poiblí ar obair na mac léinn. Bhí Fís, arb é an 
taispeántas bliantúil oibre le mic léinn na Meán Cruthaitheach, ar siúl don 17ú huair. Bhí an 6ú 
taispeántas bliantúil de shaothar le mic léinn léiriúcháin Ceoil ar siúl chomh maith leis an 4ú 
taispeántas ag mic léinn Léiriú Scannán agus Teilifíse. Chuir mic léinn ríomhaireachta a gcuid oibre 
ar taispeáint i dtaispeántas poiblí ar fhreastail ionadaithe ón tionscal air. 

Lean mic léinn agus baill foirne ceoil ag cur le saol cultúrtha na hInstitiúide agus níos faide i gcéin trí 
léirithe rialta. Ceolchoirm de cheol traidisiúnta ab ea ‘Oirghialla Oscailte’ a óstáladh in Ionad Ealaíon 
An Táin. Taifeadadh clár Céilí House de chuid raidió RTÉ I seomra Fr McNally agus bhí Ceolchoirm na 
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Nollag ar siúl i Séipéal Naomh Oliver Plunkett, An Charraig Dhubh. Bhí tráthnóna de Cheol Córúil ina 
raibh Cór ITDD, Grúpa Clasaiceach ITDD agus Cór Chairlinne ar siúl in Ionad Oidhreachta Chairlinn. 

D’eagraigh agus ghlac roinnt ball foirne agus mac léinn páirt in imeachtaí éagsúla ag Fleadh Cheoil 
na hÉireann 2019 i nDroichead Átha. Chomh maith leis sin, rinne mic léinn um Chleachtas 
Amharclainne agus Scannán 2 dhráma, Love and Information agus Huis Clos. 

Lean an Roinn Ríomhaireachta ag óstáil an chlub códaithe ríomhaireachta deonach, CoderDojo, go 
rialta do leanaí 8-17 mbliana d’aois a spreagann spéis sa ríomhaireacht ó aois óg. Ghlac an Scoil 
páirt den chéad uair in imeacht MegaDojo 2018 freisin. Thug sé seo na mílte daoine óga le chéile in 
Institiúidí Teicneolaíochta ar fud na hÉireann le haghaidh lá de cheardlanna, taispeántais agus 
cainteanna ardteicneolaíochta saor in aisce, agus bhí sé mar aidhm aige scileanna códaithe, 
teicneolaíochta agus litearthachta digití a thabhairt do dhaoine óga. Ba é an t-imeacht códaithe 
comhordaithe is mó ar domhan in 2018 é. 

D'eagraigh an Scoil 2 imeacht Róbataic VEX i mbliana. Is clár spraíúil spleodrach é seo ina 
bhfoghlaimíonn leanaí scoile ó 8-18 mbliana d’aois faoin Eolaíocht, Innealtóireacht Teicneolaíochta 
agus Matamaitic (STEM) agus iad ag spraoi! Déanann siad robot a dhearadh, a thógáil, a 
ríomhchlárú agus dul san iomaíocht i gcomórtas iontach. Reáchtáiltear na comórtais go háitiúil, go 
náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Chomh maith le STEM, gnóthaíonn mic léinn scileanna eile cosúil 
le bainistíocht tionscadail, cur i láthair, obair foirne, scileanna ceannaireachta agus go leor eile. 

Chomh maith leis sin, bhí Seachtain Matamaitice an-rathúil eile ar siúl le roinnt imeachtaí, ag cur 
Mata chun cinn, eagraithe ag foireann Matamaitice ón Scoil, ina raibh daltaí ó scoileanna áitiúla 
inár réigiún agus ó thuaidh den teorainn. 

Bhí roinnt comhoibrithe idirnáisiúnta ann ina raibh mic léinn agus baill foirne ón Scoil páirteach. 
Tionscadal ildisciplíneach in Ollscoil Łódź na Polainne a bhí i gceist le 67 mac léinn as 7 dtír 
Eorpacha. Thaistil mic léinn ríomhaireachta chuig IUT Lens na Fraince, chun páirt a ghlacadh i 
dtionscadal dianchódaithe agus thug na mic léinn Francacha cuairt ar ITDD níos luaithe sa bhliain. 
Ghlac mic léinn Forbartha Cluichí páirt freisin i dtionscadal maoinithe ag Erasmus + in Antwerp na 
Beilge, ina raibh mic léinn ó 5 thír páirteach. 

Ghlac roinnt mac léinn agus baill foirne Ceoil páirt i gclár Erasmus + ar oideachas STEAM i bPorto in 
éineacht le mic léinn agus baill foirne ó institiúidí comhpháirtíochta ón Phortaingéil, Iorua, 
Bhreatain Bheag agus ón Ísiltír. Chomh maith leis sin, rinne roinnt mac léinn Léiriú Scannán agus 
Teilifíse turas rathúil chuig féile Fest Film sa Phortaingéil. 

Reáchtáladh roinnt máistir-ranganna agus seimineár le gairmithe den scoth sa Scoil, a thug an deis 
dúinn ár naisc agus ár gcomhoibrithe leis an tionscal a fhorbairt. Ócáid an-suntasach agus ba ea 
cuairt an Marthanóir ón Uileloscadh (Holocaust Survivor), an tUasal Tomi Reichental, mar chuid de 
mhodúl an BA (Onór.) i Léiriú Scannán agus Teilifíse, áit ar bhuail sé le mic léinn agus leis an 
bhfoireann chun a thaithí i gcampa tiúchana Bergen-Belsen le linn an Dara Cogadh Domhanda a 
phlé.  
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11. Tuarascáil CELT 

 

Tá an tIonad um Sármhaitheas san Fhoghlaim agus sa Mhúinteoireacht (CELT) lonnaithe san Fhoirgneamh 
Theas, Seomraí S201 go S205. Soláthraíonn sé raon seirbhísí don fhoireann agus do mhic léinn araon, lena 
n-áirítear an MA san Fhoghlaim agus Teagasc (MALT), FGL neamhchreidiúnaithe san Fhoghlaim agus sa 
Mhúinteoireacht agus tá an tIonad Foghlama agus Forbartha do Mhic Léinn (SLDC) arna riaradh ann. 
 
Foireann 
Moira Maguire (Ceann Foghlama agus Teagaisc), Gerry Gallagher (Comhordaitheoir r-Fhoghlama), Laura 
McKenna (Comhordaitheoir CELT), Margaret Ward (Teagascóir TF), Michelle Woods (Teagascóir Acadúil), 
Patricia Mullan (Cúntóir Taighde). Tugtar Bernadette Brereton agus Angela Short ar leath-iasacht do CELT 
chun cur le cláir Foghlama agus Teagaisc an Ionaid. Chuir David Cranny agus Karen Dunne leis an gclár 
MALT i mbliana. 
 
Athruithe Foirne 
Tháinig Patricia Mullan isteach ar an bhfoireann i mí na Bealtaine 2019 mar Chúntóir Taighde ar an 
tionscadal ‘Gateway to Success’ agus ceapadh í mar Bhainisteoir Tionscadail i mí Dheireadh Fómhair. 
 
Ginearálta 
Sa bhliain acadúil 2018/2019 chonacthas Athbhreithniú Institiúideach agus Athbhreithniú Cláir do gach 
Scoil. Thug CELT tús áite  dóibh seo ó thaobh tacaíochta de, agus bhí sé gníomhach ag ullmhú dóibh. Bhí an 
Ceann Foghlama agus Teagaisc ina cathaoirleach ar an ngrúpa oibre a rinne scrúdú ar an téama 
Feabhsúcháin mar chuid den Phróiseas Athbhreithnithe Institiúideach. Mhol an painéal Athbhreithnithe 
Institiúideach obair CELT agus tá sé ar cheann de na cúig ardmholtaí sa tuarascáil deiridh. 
 
Thug CELT faoi athbhreithniú Cláir i mí Feabhra 2019 agus rinneadh athbhailíochtú rathúil ar gach clár. Bhí 
an próiseas an-chuiditheach agus aithníodh tosaíochtaí do na cúig bliana amach romhainn lena n-áirítear: 
 
Máistir Ealaíon i bhFoghlaim agus i dTeagasc / Teastas san Fhoghlaim agus sa Mhúinteoireacht 
D'éirigh go maith leis an MA san Fhoghlaim agus Teagasc agus mhol painéal athbhreithnithe na 
hInstitiúide a thionchar. Chuireamar fáilte roimh 22 foghlaimeoir nua a bhí cláraithe ar an Teastas / MA in 
Eanáir 2019, le foireann ITDD mar 11 díobh seo. Chuaigh 16 foghlaimeoir ar aghaidh chuig céim 
dámhachtana MALT (7 foirne ITDD). Feidhmíonn MALT ar thimthriall 2.5 bliain agus níor bronnadh aon 
dámhachtain i mbliana, chuaigh foghlaimeoirí a bhí ag céim na dámhachtana ar aghaidh go dtí an modúl 
deiridh Meán Fómhair 2019. Tairgeadh an Teastas san Ardfhoghlaim agus an Fhoghlaim Ghairmiúil den 
chéad uair i Meán Fómhair 2018 agus ghnóthaigh na 5 foghlaimeoirí a gcuid dámhachtainí i mí Eanáir 
2019. Tá, nó beidh, an chuid is mó acu páirteach i gcláir ITDD, lena n-áirítear an Teastas san Fhoghlaim 
agus sa Mhúinteoireacht. Rinneadh athbhreithniú criticiúil, nuashonraíodh agus athbhreithníodh gach clár 
mar chuid den Athbhreithniú Cláir. 
 
Tionscadail Feabhsúcháin Maoinithe 
In 2018/2019 stiúraigh CELT  tionscadal amháin, arna mhaoiniú faoin gCiste um Fheabhsú Teagaisc agus 
Foghlama: Comhpháirtithe san Infhostaitheacht, de chuid an Fhóraim Náisiúnta um Fheabhsú Foghlama 
agus Teagaisc 2018. Is comhoibriú é seo idir CELT, Aontas na Mac Léinn agus Seirbhísí na Mac Léinn, go 
háirithe an tSeirbhís Gairmeacha agus Infhostaitheachta, chun creat a fhorbairt chun comhpháirtíocht a 
chur chun cinn agus tacú le mic léinn na scileanna infhostaitheachta a forbraíodh le linn na 
rannpháirtíochta seach-churaclaim a aithint agus a shonrú. D'oibrigh seachtar intéirneach  fochéime ar an 
tionscadal i rith an tsamhraidh agus forbraíodh an Creat Elevate le haghaidh Rannpháirtíochta Mac Léinn. 
Cuimsíonn sé seo dámhachtain oinigh, Gradam Ardaithe ITDD, a sheolfar i seimeastar 2 de 2019/2020 
agus Dámhachtain Sainchuspóra (10 gcreidmheas, Leibhéal 7), an Teastas i Rannpháirtíocht agus 
Infhostaitheacht, a rachaidh ar aghaidh lena bhailíochtú i Seimeastar 2 2019/2020. 
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D’éirigh le CELT maoiniú a fháil freisin faoi Chiste Nuálaíochta agus Claochlaithe 2018 an ÚAO | HEA don 
tionscadal Gateway to Success. Is comhoibriú é seo idir CELT, Seirbhísí na Mac Léinn, an Leabharlann, an 
tIonad Foghlama Matamaitice, Aontas na Mac Léinn agus Seirbhísí TF chun tairseach ar líne a fhorbairt 
chun solúbthacht agus inrochtaineacht seirbhísí mac léinn a mhéadú. Is é atá sa chéad chéim den 
tionscadal ná anailís a dhéanamh ar riachtanais, agus earcaíodh Cúntóir Taighde chun obair air seo. 
Críochnaíodh é seo faoi Mheán Fómhair 2019 agus tá sé á úsáid chun na pacáistí oibre TF agus Tacaíochta 
do Mhic Léinn a threorú. Earcaíodh bainisteoir tionscadail chun cur i bhfeidhm an tionscadail a bhainistiú. 
 
Bliain Acadúil FGL | CPD Neamhchreidiúnaithe 2018-2019 
I Seimeastar 1 dhírigh sé seo ar thacaíocht a sholáthar d’Athbhreithniú Cláir agus le seisiúin ar mhodúil 
agus ar chláir a thairgtear arís agus arís eile. Chomhoibrigh CELT le roinnt ranna agus le hOifig an 
Chláraitheora chun oiliúint Akari a sholáthar. Lean an tAonad r-Fhoghlama ag soláthar oiliúint agus 
forbairt ghairmiúil. 
 
Tairgeadh raon soláthair i Seimeastar 2, cuid mhaith de ceangailte leis an tionscadal ‘Comhpháirtithe in 
Infhostaitheachta’ agus dírithe ar rannpháirtíocht mac léinn. Tairgeadh oiliúint do Stiúrthóirí Cláir agus do 
Áisitheoirí Céime i mí an Mheithimh agus d’fhreastail beagnach 50 ball foirne uirthi. Áiríodh leis seo 
seisiún ar Rath na Mac Léinn leis an Dr Lee O’Farrell ón bhFóram Náisiúnta. Tugtar liosta iomlán na 
soláthair in Aguisín 1. 
 
Ionad Foghlama agus Forbartha Mac Léinn (IFFML | SLDC) 
Lean an IFFML | SLDC ag tairiscint clár cuimsitheach tacaíochta acadúla do mhic léinn. Áiríodh leis seo 
ceardlanna sceidealta (féach thíos), ranganna teagaisc do ghrúpaí beaga agus ranganna teagaisc duine le 
duine i réimsí na scríbhneoireachta acadúla, TF bunúsach, Béarla chun críocha acadúla, teicníc scrúdaithe, 
scileanna cur i láthair agus scileanna staidéir. Tá oiliúint curtha anois ag duine de na teagascóirí mar 
mhúinteoir Béarla agus chuir sé seo ar chumas na seirbhíse tacaíocht i mBéarla a thairiscint arís chun 
críocha acadúla. Léiríonn an tábla thíos líon na mac léinn a bhain leas as an tseirbhís i rith na bliana 
acadúla. Cé gur 1ú bliain (572) an céatadán ba mhó díobh seo, d’úsáid fochéimithe agus iarchéimithe ó 
gach bliain an tseirbhís, lena n-áirítear 200 4ú bliain. 
 

Seirbhís Líon na Mac Léinn 

Ranganna Teagaisc Acadúla 1: 1 242 

Ranganna Teagaisc an Ghrúpa Acadúil 287 

Grúpaí Teagaisc le Léachtóirí 288 

IT 1: 1 Ranganna Teagaisc 100 

Ranganna Teagaisc an Ghrúpa TF    92 

Buail Isteach / Intreoir 152 

Iomlán 1,161 

 
 
D’eagraigh an IFFML | SLDC ionduchtú na chéad bhliana i Meán Fómhair 2018. Le roinnt blianta anuas bhí 
an ráta freagartha don suirbhé iar-ionduchtaithe an-íseal. Mar fhreagra air sin, comhdhlúthaíodh an 
suirbhé go mór agus dáileadh é i bhfoirm páipéir ar an lá deiridh den ionduchtú. D’éirigh go hiontach leis 
seo - fuaireamar 781 freagra, beagnach 8 n-uaire an líon i mblianta roimhe seo. Fuarthas aiseolas an-
dearfach ó mhic léinn agus léiríonn sé go bhfuil a aidhmeanna á bhaint amach ag an ionduchtú. Aithnítear 
ambasadóirí na mac léinn mar ghné an-dearfach. Bhain moltaí le haghaidh feabhsúchán ginearálta den 
chuid is mó le héadromú ar ghrianghrafanna agus réitíodh é seo don bhliain seo chugainn. D'eagraigh an 
Clár an t-aiseolas agus dáileadh é ar na Scoileanna lena athbhreithniú. 
 
Scoláireacht agus Aschur Scoláireachta 
Lean CELT lena ról lárnach i dtacú le forbairt gníomhaíochta scolártha san fhoghlaim agus sa teagasc ar fud 
na hInstitiúide. Lean foireann CELT de bheith páirteach go gníomhach i bhfoghlaim agus i múineadh 
scoláireachta. I bhfianaise fhás na gníomhaíochta seo, tá togra á ullmhú chun Grúpa Taighde Foghlama 
agus Teagaisc a bhunú in 2019/2020.   
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Aguisín 1  Imeachtaí FGL Neamhchreidiúnaithe 
 
Másitir-ranganna 
20/03/2019 Ceardlann comhpháirtíochta foirne-mac léinn, Cat O’Driscoll, NStep 
05/04/2019 Ag Tosú le Suaitheantais Dhigiteacha. Wayne Gibbons, GMIT 
21/05/2019 Rannpháirtíocht na mac léinn a chur chun cinn.  Dr Carina Ginty, GMIT 
21/05/2019  Aitheantas don Réamhfhoghlaim: ‘The MyExperience Toolkit’.  Dr Carina Ginty, GMIT 
13/06/2019  Rath na Mac Léinn. Dr Lee O’Farrell, Fóram Náisiúnta chun an Teagasc agus an Fhoghlaim 

a Fheabhsú; á sholáthar mar chuid de mhaidin oiliúna Stiúrthóir Cláir / Áisitheoir Céime 
 
Eile 
18/10/2019 Tosaíochtaí cláir a aithint 
24/10/2019  Tosaíochtaí cláir a aithint  
13/11/2019 Tosaíochtaí cláir a aithint 
07/11/2019 Athbhreithniú ar do mhodúl 
08/11/2019 Athbhreithniú ar do mhodúl 
09/11/2019 Athbhreithniú ar do mhodúl 
14/11/2019 Athbhreithniú ar do mhodúl 
 
Thairg an tAonad r-Fhoghlama oiliúint, lena n-áirítear oiliúint Akari i gcomhar le hOifig an Chláraitheora 
04/09/2018   Intreoir ar Moodle 
13/09/2018   Akari : Modúil 
13/09/2018 agus 17/01/2019  Akari: Cláir 
06/12/2018 agus 31/01/2019  Taispeántas Turning Point 
09/01/2019   Ionduchtú don fhoireann ar an gClár Sláinte Meabhrach Imbhreithe 
29/01/2019   Ag baint úsáide as Mahara 
30/01/2019    Ag baint úsáide as Mahara 
20/03/2019    Aiseolas a sholáthar ar Moodle 
20/03/2019     Moodle: Barra Freastail agus Dul Chun Cinn 
 
Oiliúint shonrach Akari do Ranna 
05/12/2018  An Roinn Ríomhaireachta Físiúla agus Daonlárnaí 
06/02/2019  An Roinn Ríomheolaíochta & Matamaitice 
19/02/2019  An Roinn Staidéar Gnó 
20/01/2019  An Roinn Staidéar Gnó 
 
Oiliúint do Mhic Léinn 
14/09/2018 Uasiontráil 
14/09/2018 Mahara - MBS 
18/09/2018 AECS 
20/09/2018  Mahara – Ealaíona Cócaireachta 
25/09/2018 Mahara – Margaíocht Dhigiteach 
25/09/2018 FAB/FSCO 
18/10/2018  Mahara – Ealaíona Cócaireachta 
25/10/2018  Mahara - Fraincis 1 
24/01/2019 Mahara - ECS 1 
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12. Margaíocht agus Cumarsáid  

 

Achoimre Fheidhmeach 
Ag tógáil ar dhul chun cinn mór ón mbliain seo caite, in 2018-2019 dhírigh an fhoireann Margaíochta & 
Cumarsáide (M&C) ar chur leis an leibhéal méadaithe gairmiúlachta i réimsí a bhfuil ríthábhachtach leo 
maidir le hearcaíocht mac léinn. Ina measc seo, bhí idirchaidreamh le scoileanna, bonneagar feachtais 
dhigitigh agus cur chun cinn ar chúrsaí páirtaimseartha. I measc na bpríomhfhorbairtí, bhí leathnú ar chlár 
imeachtaí straitéiseacha nua, fócas méadaithe ar ábhar digiteach, feabhas curtha ar eispéireas an úsáideora 
ar ár láithreán gréasáin agus iarrachtaí inláimhsithe chun rochtain agus ábharthacht do lucht féachana 
Thuaisceart Éireann a threisiú. Áiríodh le cuid mhór den bhliain freisin, iarrachtaí méadaithe chun teagmháil 
le baill foirne a thógáil agus laochra inmheánacha a chumhachtú chun branda ITDD a úsáid chun a réimsí 
agus a gcláir féin a chur chun cinn. 

 
Nuashonrú an tSuímh Gréasáin 

 Chruthaigh stiúrthóir gréasáin ITDD bealach forbartha don láithreán gréasáin chun feabhas leanúnach 
an láithreáin a éascú agus plean oibre struchtúrtha a shonrú chun athruithe agus gnéithe nua a chur i 
bhfeidhm ar an láithreán sa 2 bhliain atá romhainn. 

 Ón uair gur seoladh an láithreán gréasáin nua an bhliain seo caite, rinneadh obair shuntasach chun 
leanúint de bheith ag aistriú ábhar criticiúil ón seanláithreán go stí an suíomh nua. Áiríodh leis seo 
réimsí amhail Rannpháirtíocht Ghnó, Taighde & Nuálaíocht, Tacaíochtaí & Seirbhísí do Mhic Léinn,         
Oifig an Uachtaráin, srl. 

 Go luath in 2019, d’oibrigh an stiúrthóir gréasáin leis an ngníomhaireacht forbartha, Mor Digital, chun 
sraith nuashonruithe móra ar an láithreán a chur i bhfeidhm mar chuid de na feabhsúcháin leanúnacha. 
Ina measc seo bhí athchóiriú ar an leathanach baile agus dearadh ar phríomhleathanaigh, naisc bhriste 
a aithint agus a réiteach,  feidhmiúlacht cuardaigh láithreáin a fheabhsú maidir le cuardach ar chúrsaí, 
agus gné nua a chur le bailiú fianán agus riachtanais GDPR. 

 D'oibrigh an stiúrthóir gréasáin le TF chun an córas ticéadaithe atá ann cheana a fheabhsú don 
fhoireann (www.dkit.ie/webdesk) chun rianú níos fearr a dhéanamh ar mhonatóireacht ar iarratais 
foirne agus chun éifeachtúlacht agus éascaíocht úsáide níos fearr a sholáthar. 

Anailísíocht an tSuímh Gréasáin (Meán Fómhair 2018-Meán Fómhair 2019) 

Úsáideoirí Úsáideoiri 
Nua 

Seisiúin Líon na 
Seisiúin in 

aghaigh an 
úsáideora 

Amais (page 
view) 

Leathanaigh/Seisiúin Preabráta 

429,173 
(+166% YoY) 

412,919 
(+158% YoY) 

1,056,020 
(+256% YoY) 

2.46                                              
(+19% YoY) 

2,967,317  
(+209% YoY) 

2.81  
(-2% YoY) 

 

46.64%                       
(-15% YoY) 

 

 

Feachtais Dhigiteacha 
Chuir foireann M&C go mór lena gcumas i bpleanáil na bhfeachtas digitigh, le fócas méadaithe ar ábhar 
digiteach mealltach a fhorbairt chun lucht féachana a mhealladh chomh maith le huirlisí agus meicníocht 
nua a thabhairt isteach chun feachtais a sheoladh, a rianú agus monatóireacht a dhéanamh orthu. I measc 
na mbuaicphointí bhí: 

 D'oibrigh an fhoireann M&C le gníomhaireacht dearaidh chruthaitheach chun feachtas earcaíochta mac 
léinn nua a fhorbairt dar teideal ‘Make It at DkIT’. Áiríodh san fheachtas 12 fhíseán earcaíochta nua a 
fhorbairt a bhí dírithe ar phríomhréimsí cúrsaí a chur chun cinn. Seoladh an feachtas i gcomhpháirt le 
Feachtas CAO (Samhain 2018-Feabhra 2019). Bhí sé dírithe ar mhic léinn agus bhí sé dírithe ar nádúr 
praiticiúil an teagaisc agus na foghlama a chur i láthair ag ITDD. 

 Rinne an fhoireann uirlisí nua a chomhtháthú amhail MailChimp chun cumarsáid ríomhphoist le 
hiarratasóirí a sheoladh agus a rianú níos fearr. Áiríodh ríomhphoist spriocdhírithe chuig iarratasóirí 

http://www.dkit.ie/webdesk
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CAO atá ann cheana agus é mar aidhm acu coinneáil agus rannpháirtíocht a chur chun cinn agus 
idirghníomhaíocht a chothú trí phríomhghníomhaíochtaí earcaíochta amhail an tsraith seó bóthair. 
Cuireadh foirmeacha gabhála sonraí MailChimp i bhfeidhm ar shuíomh Gréasáin ITDD agus i ndiaidh 12 
mhí, fuair an fhoireann liosta postála gníomhach de 2,200 teagmháil. 

 Rinne an fhoireann a sraith imeachtaí a éagsúlú trí ardán fíorúil lae oscailte nua a thabhairt isteach i 
gcomhar le ‘Change of Mind’ de chuid an CAO (Bealtaine 2019). D'fhorbair an stiúrthóir gréasáin an t-
ardán nua ón tús agus bhí físeáin nua ann le heolas ar chúrsaí, seirbhísí mac léinn agus saol na mac 
léinn. Chláraigh  níos  600 duine ar an ócáid seo de thoradh ar obair na foirne. 

 D'infheistigh foireann M&C go mór i gcruthú físeán agus i ngrianghrafadóireacht ag comhordú níos mó 
ná 10 grianghraf agus físeán i rith na bliana chun cartlann inneachair ITDD a fheabhsú go suntasach 
agus chun cumas na n-ábhar a threisiú ar fud na meáin shóisialta agus an ghréasáin. B’fhorbairt 
shuntasach í an prótacail físe nua a tugadh isteach maidir le himeachtaí, a chinntigh go bhféadfaí ábhar 
a chruthú go héasca d’imeachtaí ar an gcampas e.g. Laethanta Oscailte, Cuairteanna Toscairí, Cláir For-
rochtana agus aithisc ár nAoi-Chainteoirí. 

 
Tionchar Branda Níos Mó agus Fócas Straitéiseach a Chur le Teagmháil Scoileanna 
D’fhorbair foireann M&C comhstraitéis le hIdirchaidreamh Scoileanna chun comhoibriú a mhéadú, tionchar 
branda inár n-idirghníomhaíochtaí le scoileanna a fheabhsú agus cur chuige margaíochta níos spriocdhírithe 
a thabhairt isteach maidir le hearcaíocht mac léinn. I measc na mbuaicphointí bhí: 

 
 Tá cur chuige níos gairmiúla tógtha againn maidir le cur i láthair ár mbranda ag imeachtaí le sraith 

comhthaobhachta brandáilte lena n-áirítear dearadh seastán, marsantú, comhthaobhacht brandáilte, 
srl. 

 Ceapadh Ambasadóir Iarchéime Idirchaidrimh Scoileanna Nua i mí Lúnasa 2018 chun tacú leis an 
Idirchaidreamh Scoileanna, le cuairteanna scoile, nasc a sholáthar dár lucht féachana níos óige agus 
gníomhú mar ambasadóir branda d’ITDD ag imeachtaí earcaíochta. 

 Níos suntasaí ag mórimeachtaí náisiúnta earcaíochta amhail Higher Options (Meán Fómhair 2018), 
Cruinniú Mullaigh na Scoileanna (Meán Fómhair 2018), Comhdháil Chomhairleoirí Treorach na hÉireann 
(Aibreán 2019) agus Aonach UCAS (Feabhra 2019). 

 Tar éis cur le clár ár n-imeachtaí le sraith nua seó bóthar a thabhairt isteach i mBealtaine 2020 le 
himeachtaí earcaíochta neamhspleácha i gcontaetha lárnacha amhail an Cabhán, Baile Átha Cliath 
Thuaidh, an Mhí, Muineachán, Lú agus an Dún. Bhí sé mar aidhm ag an tsraith seó bóthar láithreacht 
ITDD a threisiú i ndobharcheantair lárnacha le linn Change of Mind de chuid an CAO , tréimhse 
cinnteoireachta níos airde i measc iarratasóirí. San iomlán rinneamar idirghníomhú le níos mó ná 300 
iarratasóir nua le linn na tréimhse. 

 Tacú le tionscnaimh nua Doirse Oscailte | Open Doors (Nollaig 2018) chun Comhairleoirí Treoracha 
agus Comhairleoirí Gairmeacha a fhostú. Tionóladh dhá imeacht d’ionadaithe Thuaisceart Éireann (TÉ) 
agus Phoblacht na hÉireann. Chuir foireann M&C tacaíocht ar fáil maidir le clárúcháin a chur chun cinn 
agus chun rannpháirtíocht láidir branda a chinntiú roimh, le linn agus i ndiaidh imeachtaí. San iomlán 
thug níos mó ná 100 duine a bhí i láthair cuairt ar an gcampas thar an dá lá. 
 

Treisiú ar Inrochtaineacht d'Iarratasóirí i dTuaisceart Éireann 
D’fhorbair foireann M&C sraith tionscnamh agus forbairtí nua chun inrochtaineacht d’iarratasóirí 
Thuaisceart Éireann a mhéadú lena n-áirítear na nithe seo a leanas: 
 
 Forbraíodh Mion-Eolaire nua i dTuaisceart Éireann d’iarratasóirí TÉ chun an t-eolas riachtanach a 

sholáthar maidir le hiarratais a dhéanamh. 
 Rinneadh leathanaigh an chúrsa a athdhearadh ar an suíomh Gréasáin chun treoir níos fearr a thabhairt 

d’iarratasóirí TÉ ar conas iarratas a dhéanamh agus chun treoir shoiléir a sholáthar maidir le riachtanais 
iontrála. 

 Tugadh isteach stíl cumarsáide agus eolas nua sa réamheolaire lena chinntiú go raibh an t-eolas 
infheidhmithe d’iarratasóirí i bPoblacht na hÉireann agus TÉ araon. 
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 Leathnaíodh clár imeachtaí straitéiseacha go Tuaisceart Éireann lena n-áirítear imeacht gairme Doirse 
Oscailte | Open Doors (Nollaig 2018), mórócáid seó bóthair san Iúr (Bealtaine 2019) agus láithreacht i 
bhfad níos mó ag ócáid UCAS (Feabhra 2019). 

 
Cur Chuige Níos Spriocdhírithe ar Chur Chun Cinn ár gCúrsaí Páirtaimseartha 
Rinne foireann M&C a dícheall bogadh ón tsean cur chuige scaipthe  i leith margaíochta a bhí againn maidir 
le cúrsaí páirtaimseartha, agus cur chuige níos spriocdhírithe a thabhairt isteach maidir le cúrsaí 
páirtaimseartha le cur chun cinn do lucht féachana ar leith. Ina measc bhí: 
 
 Seoladh 8 leathanach tuirlingthe nua disciplín-dírithe atá spriocdhírithe timpeall ar phríomhréimsí 

cúrsaí amhail innealtóireacht, ceannaireacht feidhmiúcháin, sláinte & altranas srl. 
 Brandáil nua a fhorbairt le fócas ar leith ar réamheolaire nua agus feabhsaithe a dhearadh, treoir-

mhearthosaithe agus bróisiúr Springboard +. 
 
Brandáil Nua 
D’fhorbair foireann M&C sraith de bhrandáil nua atá dírithe ar chúrsaí ITDD a chur chun cinn agus 
deiseanna a sholáthar don fhoireann branda a úsáid chun críocha cur chun cinn.  
 
Áiríodh air seo: 
 Bróisiúir Cúrsaí Nua do gach Cúrsa CAO. 
 Réamheolairí Nua do chúrsaí páirtaimseartha, fochéime agus Springboard +. 
 2 x Treoir-Mhearthosaithe do Chúrsaí Páirtaimseartha. 
 Treoir TÉ d'Iarratasóirí. 
 Preabmheirgí agus Ábhair Láithreoireachta. 
 Seastán taispeántais mhórscála nua. 
 Lámhleabhar Mac Léinn Nua. 
 
Cumarsáid agus Preas 
Le linn na tréimhse 2018-2019 d’eisigh foireann M&C 91 preasráiteas thar raon réimsí lena n-áirítear 
taighde, rannpháirtíocht ghnó, earcú mac léinn, rath mac léinn, maoiniú rialtais agus nuashonruithe 
institiúide. Fuair ITDD  thart ar 360 mír de thuairisciú dearfach nuachta sna nuachtáin réigiúnacha agus 
náisiúnta. Molann an Oifig Margaíochta & Cumarsáide seirbhís monatóireachta meán tríú páirtí a thabhairt 
isteach a thabharfadh anailís mhionsonraithe ar chlúdach na meán gach bliain - bheadh maoiniú breise ag 
teastáil chun an tseirbhís seo a chur i bhfeidhm. 
 

Cainéil na Meán Sóisialta a Leathnú 
In 2018-2019 rinne foireann M&C a cur chuige i leith na meán sóisialta a éagsúlú le fócas níos láidre ar 
thionscnaimh rannpháirtíochta a bhfuil sé mar aidhm acu naisc níos láidre a chothú lenár lucht féachana 
príomhúil agus leanúint níos mó a fháil ar na líonraí sóisialta. Áiríodh leis seo tionscnaimh amhail feachtais 
úsáideoirí, bronnadh duaiseanna, fócas méadaithe ar fhíseáin, imeachtaí sóisialta beo, srl. 
 
 

Anailísíocht na Meán Sóisialta Meán Fómhair 2018-Lúnasa 2019: 
 

Cainéal Sóisialta Lucht Leanúna / Likes 
(Lúnasa 2018) 

Méadú BaB Poist ITDD Rannpháirtíocht 

Facebook 13,201 +1,515 (13%) 438 (26%) 15,833 (+70%) 

Instagram 1,913 +923 (+93%) 172 296 (72%) 6,611 (+65%) 

Twitter 5291 +460 (+9.5%) 478 (60%) 2,761 (+25%) 

LinkedIn 18,982 +1,903 (+11%) 132 232 (+76%) 6,690 (+122%) 
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13. Taighde agus Forbairt 

 

13.1 Taighde agus Nuálaíocht  

Sonraíonn an tuarascáil ghairid seo cuid de na príomhtháscairí a baineadh amach sa bhliain acadúil 
maidir le feidhmíocht taighde na hInstitiúide. Tá creat na tuarascála deartha timpeall ar na 
príomhtháscairí taighde seo a leanas: 
 
 Caiteachas agus ioncam taighde do na blianta 2018 agus 2019 
 Líon na bhfoilseachán piarmheasúnaithe móide luanna do na blianta féilire 2018 agus 2019 
 Líon na gCéimithe Céime Taighde Iarchéime in 2018 agus 2019 
 Líon na mac léinn taighde ag Leibhéil 9 agus 10 do 2018 agus 2019 

Aithnítear ITDD i gcónaí mar cheann de na hInstitiúidí Teicneolaíochta is déine taighde ar fud na 
hearnála. Ón bplean straitéiseach taighde deireanach (2014-2016) tá fás suntasach tagtha ar 
fheidhmíocht taighde na hInstitiúide, le linn na tréimhse táimid tar éis: 
 
 Cur lenár mbonn láidir taighde agus lenár gcáil i réimsí taighde tosaíochta roghnaithe atá ar aon 

dul leis an bpolasaí náisiúnta agus Eorpach. 
 Dhírigh agus chomhdhlúthaigh ár láidreachtaí taighde laistigh d'ionaid agus grúpaí taighde 

ainmnithe na hInstitiúide. 
 Leanamar ag díriú ar shármhaitheas taighde mar phríomhspreagthóir taighde a dhéanamh. 
 Méadú ar mhais chriticiúil ár líon taighdeoirí cumasacha laistigh dár mbraislí taighde tosaíochta. 
 Éagsúlú ar ár mbonn maoinithe taighde chun ár n-inbhuanaitheacht a chinntiú trí rannpháirtíocht 

mhéadaithe i gcláir thaighde Eorpacha. 
 Méadú ar ár scaipeadh agus ar thionchar ár dtaighde. 
 Cuideachtaí seachbhunaithe bunaithe ónár mbonn taighde. 

Ioncam Taighde 

Le linn na bliana airgeadais 2018/2019 taispeántar an t-ioncam taighde a fuarthas trí fhoinsí poiblí 
Éireannach sa tábla thíos. 
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175 

 
410 

 
463 

   
32 

 
101 

 
85 

  
327 

 
1593 

 

 
San iomlán fuair DkIT €3.821m i maoiniú taighde ó fhoinsí náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

 

  



Page | 57  
 

Aschur Taighde Piarmheasúnaithe (Scopus) 
Trí bhunachar sonraí SCOPUS ba é líon na bhfoilseachán piarmheasúnaithe do 2018 agus 2019 ná 
50 agus 61 faoi seach. Áiríodh sna figiúirí seo 61 alt, 36 imeacht comhdhála agus 5 chaibidil leabhar. 
Taispeántar na 10 réimse ábhar is fearr againn a foilsíodh san fhigiúr thíos: 
 

 

 

Taispeántar údair cheannródaíocha san fhigiúr thíos

 

 

Céimeanna Céime Taighde Iarchéime I mí na Samhna 2018 bhí 6 mac léinn PhD agus mac léinn MA 
amháin a bhain céim amach trí Scoil Iarchéime OCBÁC | ITDD/ DCU | DkIT, rud a thug líon ár 
gcéimithe iomlána go 100. 

Líon na dTaighdeoirí Iarchéime: Le linn na bliana acadúla 2018/2019 bhí 86 mac léinn taighde 
iarchéime cláraithe le DkIT. 

 

13
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7 7 7 7 7

6 6 6
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13.2 An tIonad Forbartha Réigiúnach 
Le 30 bliain anuas, tá> 200 cuideachta cothaithe ag an Ionad Forbartha Réigiúnaí (IFR | RDC) > 300 
tionscadal taighde feidhmeach curtha i gcrích ann agus thacaigh sé le> 1,600 fiontraí. I staidéar 
eacnamaíoch neamhspleách in 2019, measadh gur thug gníomhaíochtaí an IFR | RDC RoI de € 80m 
don gheilleagar réigiúnach. Bronnadh Ionad Fiontar agus Nuálaíochta na Bliana ar an RDC i 
nGradaim Fiontar na hÉireann 2019 ón Iris EU Business News Magazine. 
 
An Clár Tacaíochta Goir 
Cuireadh tús leis an mbliain acadúil le bonn cliant an-chobhsaí agus bhí an áitíocht 92% ar an meán 
go dtí seo i rith na bliana le 16 chuideachta lonnaithe san Ionad ag fostú 75 duine. 
 
Spás Coincheapa/ Deasc Shealaíochta 
Cuireann an tIonad spás ‘deasc-shealaíochta’ ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta ar an gClár New 
Frontiers agus freisin do Spin-Ins le 17 gcliant deisce-sealaíochta le linn na tréimhse. Soláthraíonn sé 
seo meicníocht chun bealach tríd a chruthú agus a chothabháil san áis goir. I mbliana rinneamar clár 
píolótach le léachtóirí ríomhaireachta a d’earcaigh grúpa mac léinn ar spéis leo gnó a thosú mar rogha 
socrúcháin. Bhí an grúpa mac léinn seo lonnaithe sa suíomh deisce sealaíochta agus d'oibrigh siad ar 
ardán a thógáil do lucht leanúna spóirt le linn an tsocrúcháin. Fuair siad ceardlanna freisin ó bhaill 
foirne IFR | RDC agus chuir siad isteach ar, agus bhuaigh siad, comórtas inmheánach Dámhachtainí 
Fiontraí Mac Léinn ITDD arna mhaoiniú ag Fiontraíocht Éireann | Enterprise Ireland. 

 
Fiontraíocht na Mac Léinn 
Chuir an IFR | RDC roinnt tacaíochtaí seachtracha chun cinn d’fhiontar mac léinn amhail 
Dhámhachtainí Fiontraí Mac Léinn FÉ lena n-áirítear comórtas inmheánach agus tacaíocht do 
phróiseas iarratais na gcomórtas seachtrach, agus cuireadh comórtas IBYE chun cinn i measc dhaonra 
na mac léinn. 

 
Socrúchán Tosaithe (tacaíocht 12 seachtaine, comhairle, ceardlanna agus deasc-shealaíochta). 

 
Sholáthar an IFR | RDC ceardlanna um Chruthú Fiontair agus Maoin Intleachtúil mar chuid de chlár 
céime Fiontraíochta Innealtóireachta ITDD, Leibhéal 8. Tá céimí amháin Innealtóireachta tar éis dul 
ar aghaidh le bheith ina Rannpháirtí ar Chlár ‘New Frontiers’ 2019. 
 
Chun tacaíochtaí breise a sholáthar d’Fhiontar Mac Léinn in ITDD, chuir an tIonad togra faoi bhráid 
InterTradeIreland (ITI) chun maoiniú a fháil chun treoirthionscadal ar a dtugtar CoCoon a reáchtáil. 
Thacódh an tionscadal trasteorann seo le mic léinn ó ITDD agus ó Choláiste Réigiúnach an Deiscirt 
(SRC) i dTuaisceart Éireann ar mian leo tógáil ar a dtionscadal bliana deiridh d’fhonn tráchtálú iomlán 
a dhéanamh ar an tionscadal. Agus an tuarascáil seo á cur le chéile cuireadh an togra faoi bhráid 
Bhord ITI lena phlé, ach ní fios cinneadh an Bhoird go fóill. 

 
Clár Forbartha Fiontraí ‘New Frontiers’ 
Is clár náisiúnta é an Clár Forbartha Fiontraí New Frontiers (NFP) arna mhaoiniú ag Fiontraíocht 
Éireann | Enterprise Ireland agus tá sé curtha ar fáil ag ITDD  i gcomhar le OCBÁC | DCU ó 2012. 
Cinneann rannpháirtithe 3 chéim, an bhfuil deis tráchtála ina smaoineamh le linn Céim 1; a plean gnó 
agus struchtúir ghnó le linn Céim 2; agus ullmhú le haghaidh díolacháin a scálú le linn Céim 3. 

 
Soláthraíodh 3 chlár de Chéim 1 ó Mheán Fómhair 2018 agus 2019. Tá Céim 2 díreach tosaithe i 
Meitheamh 2019 le 11 rannpháirtí lena n-áirítear Warren Stevely, céimí Innealtóireachta. San 
iomlán, déantar 54 ceardlann a sholáthar gach bliain ar an NFP le 6 lá d’athbhreithnithe ar dhul 
chun cinn á ndéanamh ag painéal ar a bhfuil baill sheachtracha ón Oifig Fiontar Áitiúil agus 
Fiontraíocht Éireann agus baill inmheánacha (cuibhreannas) ó ITDD agus Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath (OCBÁC | DCU). Earcaíodh 38 rannpháirtí san iomlán (21 Fireann agus 17 Baineann) ar 
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na cláir le briseadh síos contae lena n-áirítear Lú, an Mhí, Muineacháin, Cabhán, Baile Átha Cliath, 
Aontroim, an Dúin agus Chill Chainnigh. 
 
Aistriú Teicneolaíochta (TT) agus Gníomhaíocht Taighde Feidhmeach 
Críochnaíodh na gníomhaíochtaí TT seo a leanas i rith na bliana seo: 
 

  2018/2019 

Taighde Comhoibritheach 2 

MTA 4 

NDA 6 

MT | MOU 4 

Ceadúnas Roghanna & Meastóireachta 1 

Comhairleacht 2 

Fo-chonradh / CLS 2 

Comhaontú ar Chomhroinnt Sonraí  1 

Tasc 1 

 
Dearbháin Nuálaíochta 
Tá 16 thionscadal tionscanta le Dearbháin Nuálaíochta le 18 n-éileamh ar Fhiontraíocht Éireann. Tá 
baint ag 3 dhearbhán le InvestNI. 

 
Cláir FUSION (InterTradeIreland) 
Sa timpeallacht fostaíochta atá ann faoi láthair, tá dúshláin feicthe ag ITDD maidir le céimithe a 
earcú don chlár FUSION trasteorann InterTradeIreland a bhfeicfeadh 6 thionscadal Taighde 
Feidhmeach de ghnáth le tionscal atá bunaithe i dTuaisceart Éireann. Forbraíodh 5 iarratas agus 
ceadaíodh 4 thionscadal FUSION nua sa tréimhse seo, agus níor éirigh le hiarratas amháin. Lena 
chois sin, cuireadh 2 thionscadal ceadaithe ar ceal, ó thréimhsí roimhe seo, 1 mar gheall ar 
mhainneachtain iarrthóir oiriúnach a aimsiú in ainneoin 3 bhabhta earcaíochta agus 1 mar gheall ar 
aonán nua an chuideachta a glacadh ar láimh. 
 
An Clár Comhpháirtíochta Nuálaíochta (IPP) 
D’fhorbair ITDD iarratas i gcomhar leis an gCuideachta A. atá lonnaithe i nDún Dealgan ag 
feitheamh le conarthaí ó FÉ faoi láthair. Luach iomlán € 58K atá i gceist le € 46K de sin mar 
ranníocaíocht ag Fiontraíocht Éireann . Forbairt i réimse an aitheantais gutha / an chomhéadain 
ghníomhachtaithe. Chríochnaigh ITDD Staidéar Féidearthachta IPP le Cuideachta B arna sholáthar 
trí Scoil Innealtóireachta ITDD. 
 
Comhairleacht 
Críochnaíodh 3 shannadh comhairleachta le linn na tréimhse. 
 
Gníomhaíochtaí Fruiliú Seachtrach 
Ghlac an tIonad Forbartha Réigiúnach (IFR | RDC) an sainchúram le déanaí chun cíos saoráidí ITDD a 
bhainistiú d’eagraíochtaí seachtracha. Ina measc bhí daoine aonair, eagraíochtaí áitiúla, réigiúnacha 
agus náisiúnta agus neamhbhrabúis. Le linn na bliana acadúla seo, forbraíodh Comhaontú Fruilithe 
Cíosa a eisítear do chliaint agus a éilíonn orthu síniú suas le téarmaí cíosa. Éilíonn an comhaontú 
seo freisin go bhforbróidh an cliant Measúnú Riosca roimh a n-imeachta. Baineadh leas an phróisis 
seo amach beagnach láithreach nuair a tharla neas-teagmhas mór le háirithint amháin. Tionóladh 
cruinniú leis an gcliant chun a chinntiú nach dtarlóidh a leithéid arís sa todhchaí. Fuarthas thart ar 
49 fiosrúchán le linn na tréimhse agus aistríodh 30 díobh go háirithintí. 
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Clár Comhpháirtíochta Corparáidí ITDD 
Is príomhthionscnamh straitéiseach é seo, a dearadh chun cur lenár gcuntas teiste, a thairgíonn 
creat eagraithe d’eagraíochtaí ardphróifíle ar fud an tionscail agus ITDD, do  phobal an cheantair 
agus gairmeacha chun caidrimh inbhuanaithe agus comhthairbheacha a fhorbairt laistigh den 
réigiún chun a chur ar a gcumas forbairt a dhéanamh agus fás ar bhealach pleanáilte.  
Le linn na tréimhse seo tá ITDD tar éis MT | MoU a shíniú le 4 eagraíocht / chuideachta le 
hiniúchadh a dhéanamh ar oiliúint lucht saothair, réimsí oideachais agus forbairt clár saincheaptha, 
tionscnaimh chun rochtain níos fearr a fháil ar mhic léinn agus céimithe ITDD, rochtain a fháil ar 
chomhoibriú Taighde agus Nuálaíochta agus deiseanna urraíochta corparáideacha. 
 
Ciste Réigiúnach Forbartha Fiontar 
Is comhpháirtí straitéiseach í ITDD le Comhairlí Contae Mhuineacháin, an Chabháin agus Lú san 
iarratas rathúil tionscadail Líonra Innealtóireachta Dírithe an Oirthuaiscirt ar an gCiste Forbartha 
Fiontar Réigiúnach a mhaoineoidh bainisteoir líonra chun rannchuidiú leis an earnáil 
innealtóireachta ar fud an Oirthuaiscirt chun líonra innealtóireachta nua a bhunú agus a fhorbairt   i 
gContaetha Muineacháin, an Chabháin agus Lú agus chun comhoibriú a chothú idir ballchuideachtaí 
líonra. Is é aidhm an Líonra a chinntiú go bhfanfaidh gnólachtaí innealtóireachta dúchasacha sa 
cheantar, ag soláthar fostaíochta agus ag cur leis an ngeilleagair áitiúil agus réigiúnach. 

 
Scoláireacht Iarchéime Urraithe ag ITDD leis an Tionscal 
Sa tréimhse seo sheol Oifig Taighde ITDD agus an IFR | RDC a Scoláireacht Iarchéime tionscnaimh 
ITDD-urraithe le Tionscal chun iarracht a dhéanamh ár gcomhoibriú leis an tionscal réigiúnach a 
mhéadú agus cuntas teiste na hInstitiúide maidir le rath i réimsí taighde agus na nuálaíochta a 
mhéadú agus 4 thionscadal a mhaoiniú go rathúil. 

 
Taispeántas um Thaighde Tionscail, Nuálaíocht agus Rannpháirtíocht Foghlama 
D'óstáil ITDD a taispeántas um Thaighde Tionscail, Nuálaíocht agus Rannpháirtíocht Foghlama 2019 
i mí na Bealtaine, a sheol an tAire Heather Humphreys agus príomhóráid ag Julie Sinnamon POF 
Fiontraíocht Éireann | Enterprise Ireland le níos mó ná 100 toscaire i láthair, agus seoladh an MT | 
MoU agus Comhpháirtíocht Chorparáideach idir ITDD agus ABP Food Group . 

 
Uasoiliúint an Tionscail 
I ndiaidh dianchomhairle leis an tionscal, agus chun maoiniú náisiúnta a ghiaráil, d’fhorbair ITDD 
cúrsaí breisoiliúna don tionscal lena n-áirítear Anailísíocht Sonraí, Margaíocht Dhigiteach, 
Innealtóireacht Leictreach Fheidhmeach agus Fiontraíocht Bia tríd an gclár Springboard + 
2018/2019 agus i gclár breisithe 2019/2020 a forbraíodh amhail Róbataic, Dearadh Digiteach agus 
Déantúsaíocht, Réaltacht Mhéadaithe agus Fhíorúil, Teicneolaíocht Mórleabhar Dáileacháin 
(Blockchain) agus Bainistíocht Táirgthe Bia. Thacaigh fócasghrúpa sonrach de cheannairí tionscail sa 
réigiún leis an Roinn Staidéar Gnó cúrsa nua páirtaimseartha Teastas i mBainistíocht a Fhorbairt 
agus a bhailíochtú a thug aghaidh go díreach ar riachtanais uasoiliúna tionscail réigiúnacha. 
 
Seoladh Chiste Braislithe Teicneolaíochta Réigiúnach Fiontraíocht Éireann 
Mar cheann de thionscnaimh an Rialtais chun tacú le rannpháirtíocht an tionscail, sheol an tAire 
Heather Humphreys, in Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan, ciste iomaíoch ilbhliantúil atá 
oscailte d’Institiúidí Teicneolaíochta agus Ollscoileanna Teicneolaíochta le haghaidh Braisliú 
Teicneolaíochta Réigiúnaí le buiséad tosaigh € 2.75m. 
 

13.3 Forbairtí Campais 
Chuir ITDD a haighneacht isteach maidir leis an Athbhreithniú ar Riachtanais Chaipitiúla in Institiúidí 
Ardoideachais ag deireadh mhí Eanáir 2017. Thug ITDD tosaíocht don riachtanas práinneach stoc 
bunaidh na 1970idí a nuachóiriú agus a uasghrádú (na foirgnimh Thuaidh agus Theas go príomha le 
limistéar de thart ar 16,000m²) . Is éard atá i gceist leis an tionscadal seo an scannán dín, gloiniú, 
painéil sheachtracha, seirbhísí tógála, bonneagar leictreach agus TFC a athsholáthar agus uasghrádú 
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fuinnimh / inslithe a dhéanamh chun na riachtanais BER is fearr a chomhlíonadh. Ina dteannta sin, 
tá géarghá le saotharlanna agus trealamh den scoth a sholáthar. I mí na Bealtaine 2018, chuir an 
Institiúid tuarascáil anailíse ilchritéar mionsonraithe ar fáil don ÚAO | HEA chun an t-iarratas ar 
mhaoiniú caipitil don tionscadal athchóirithe a bhreithniú. I mí Mheán Fómhair 2018, fuair an 
Institiúid maoiniú de €18,469,525 don tionscadal. 
 

13.4 Forbairtí Straitéiseacha 

Bunaíodh Creat Pleanála AMBITION an bhliain roimhe sin chun cur chuige comhtháite a cheadú do 
roinnt próiseas athbhreithnithe agus pleanála don todhchaí mar seo a leanas: 

 
Próisis Athbhreithnithe 
 Athbhreithnithe Clár Scoile (4) 
 Athbhreithnithe Institiúideach 
 Plean Airgeadais an ÚAO 2015-2018 
Pleanáil don Todhchaí: 
 Tírdhreach an AO | HE 
 Plean Straitéiseach 2020-2022 
 Comhshocrú ÚAO | HEA 2018-2021 
 Athena Swan 

Le linn na bliana acadúla 2018-2019, baineadh amach an dul chun cinn seo a leanas ar na próisis seo: 
 
Athbhreithnithe Clár na Scoileanna: D'éirigh leis na ceithre Scoil a gcuid Athbhreithnithe Clár a 
thabhairt chun críche. 
 
Athbhreithniú Institiúideach: Is é DCCÉ | QQI a bhainistíonn an t-athbhreithniú agus bhí painéal 
idirnáisiúnta freagrach as dian-athbhreithniú a dhéanamh le cuairt seachtaine ar an Institiúid 
déanta acu. Is próiseas féin-mhachnaimh é ó thaobh dearbhaithe cáilíochta de. Ba iad seo a leanas 
torthaí na tuarascála athbhreithnithe: 
 
 Tá na torthaí foriomlána dearfach; 
 Tá creat dearbhaithe cáilíochta éifeachtach agus láidir ag an Institiúid; 
 Tá riachtanas ann bogadh ó chóras um chomhlíonadh cáilíochta go dearbhú cáilíochta, de réir 

misean agus fís na hInstitiúide; 
 Tá Feabhsúchán ag croílár obair na hInstitiúide de réir na gcreat náisiúnta agus idirnáisiúnta; 
 Mhol an painéal díograis na foirne maidir le hullmhú agus páirt a ghlacadh sa phróiseas 

Athbhreithnithe Institiúideach. 
 
Áirítear ar mholtaí an athbhreithnithe: 
 Déan machnamh ar Chreat Dearbhaithe Cáilíochta a bhunú, agus ar an gcaoi a dtacóidh sé leis 

an gcéad Phlean Straitéiseach eile; 
 Ról na Comhairle Acadúla agus na bhFochoistí; 
 Rannpháirtíocht leis an tionscal a mhéadú ar leibhéal réigiúnach; 
 Tosaíocht a thabhairt do riachtanais taighde an tionscail réigiúnaigh; 
 Polasaithe agus nósanna imeachta a shimpliú agus a shruthlíniú; 
 Aonad tacaíochta a chur ar bun chun tacú leis an bpróiseas CF | QA. 

Tá grúpa feidhmithe á bhunú chun na moltaí a chur i bhfeidhm.  
 
Plean Airgeadais an ÚAO 2015-2018: D'éirigh leis an Institiúid sprioc an phlean sceidealta a shárú, 
ag súil le barrachais. 
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Plean Tírdhreacha agus Straitéiseach AO | HE 2020-2022: Mar chuid de Phróisis Pleanála 
AMBITION, choimisiúnaigh agus thug an Institiúid chun críche trí thuarascáil mar seo a leanas: 
 
1) Próifíl Socheacnamaíoch - Staidéar ar Fhondúireachtaí le haghaidh Fáis (Aibreán 2019) 
2) Anailís agus Staidéar ar Thionchar Eacnamaíoch, Sóisialta agus Cultúrtha (Aibreán 2019) 
3) Staidéar ar Phleanáil Cásanna agus Forbhreathnú PMCA (Meán Fómhair 2019) 

Próiseas Pleanála Straitéisí: Cuireadh tús leis an bPróiseas Pleanála Straitéiseach d’fhorbairt an 
Phlean Straitéisigh 3 bliana 2020-2022 nua faoin gCreat Pleanála uileghabhálach AMBITION. Is í an 
aidhm ná a chinntiú go raibh an próiseas Pleanála Straitéisí chomh uilechuimsitheach agus ab 
fhéidir agus é inbhainistithe i dtéarmaí acmhainní, ionchur ama srl. Maidir leis seo, bhíothas ag súil 
nach dtógfadh an próiseas níos faide ná sé mhí agus dréachtphlean Straitéiseach curtha i láthair 
don Chomhlacht Rialaithe lena mbreithniú faoi mhí na Nollag 2019. 

Bunaíodh roinnt foghrúpaí de Choiste Stiúrtha Pleanála AMBITION chun dul i mbun forbartha ar 
chúig phríomhréimse den Phlean Straitéiseach mar a léirítear thíos: 

 
 

Uimh. 

AMBITION 
 Foghrúpaí Stiúrtha 

1 Tírdhreach Athraithe (lena n-áirítear breithniú ar chomhaontais, cumaisc agus roghanna 
ainmniúcháin). 

2 Athbhreithniú Straitéiseach ar Phunann lena n-áirítear Rannpháirtíocht, Rochtain agus 
Comhionannas Deiseanna (lena n-áirítear breithniú ar chothromaíocht ETIM | STEM, agus na 
hEalaíona - athruithe RGAM, forbairt speisialtachtaí (printíseachtaí, sláinte comhnasctha srl.). 

3 Taighde agus Nuálaíocht 

4 Rannpháirtíocht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta. 

5 Forbairt Eagrúcháin agus Sármhaitheas Corparáideach i gcomhthéacs Réigiún Foghlama (lena n-
áirítear spriocmhargaí, pleanáil champais, campas dáilte agus forbairt foirne). 

 
 

D’fhonn a chinntiú go gcuirfí córas láidir cuimsitheach i bhfeidhm chun bonn eolais a chur faoi 
fhorbairt gach ceann de phríomhréimsí an Phlean Straitéisigh, rinneadh próiseas 3 chéim, mar a 
leagtar amach thíos: 

 

 

 

 

 

 

 

Le linn na bliana acadúla 2018-2019, tugadh Céim 1 chun críche. 

Céim 1

• Athbhreithiniú ar Dhoiciméid 
Pholasaithe agus 

Tuarascálacha Earnála

• Bailiú agus Comhordú Sonraí

• Próifíl Socheacnamaíoch –
Fondúireachtaí don         

Staidéar Fáis

• Anailís agus Staidéar ar 
Thionchar Eacnamaíoch, 
Sóisialta agus Cultúrtha

• Pleanáil Cásanna agus 
Staidéar 

Fadhbhreathnaitheachta

Céim 2

• Foghrúpaí de Ghrúpa Stiúrtha 
AMBITION bunaithe chun 

aghaidh a thabhairt ar 
phríomh-eilimintí are Phlean 

Straitéisigh:

• Tírdhreach Athraitheach

• Athbhreithniú Straitéiseach 
ar Phunann lena n-áirítear 
Rannpháirtíocht, Rochtain 

agus Comhionannas 
Deiseanna

• Taighde agus Nuálaíocht

• Rannpháirtíocht Náisiúnta 
agus Idirnáisiúnta

• Forbairt Eagraíochta agus 
Sármhaitheas 

Comparáideach 

Céim 3

• Plean Straitéiseach na 
hInstitiúide a dhréachtú agus 

a thabhairt chun críche
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Comhshocrú Feidhmíochta Misean-Bhunaithe an ÚAO 2018-2021: Chuir an Institiúid a Dréacht-
Chomhshocrú Misean/Feidhmíocht-bhunaithe 2018-2022 nua isteach i mí Iúil 2018. 

Áiríodh ann: 

 Ráiteas uileghabhálach ar Mhisean, Fís agus Spriocanna Straitéiseacha ITDD don tréimhse 2018-
2021. Sonraíonn an chuid seo an réasúnaíocht don aistriú lárnach i bhfócas straitéiseach ón 
bPlean Straitéiseach reatha 2017-2019. 

 Tuairisc mhionsonraithe ar Chuspóirí Straitéiseacha Institiúideacha ITDD ag leagan amach an 
chur chuige a glacadh agus gach ceann de na 6 phríomhchuspóir córais á gcur i gcrích. Tá 2 
chuspóir agus tionscnamh straitéiseacha leagtha amach ag an Institiúid i gcoinne gach 
príomhchuspóir córais atá le cur i bhfeidhm thar shaolré an Chomhshocraithe. Leagann an 
Comhshocrú amach na príomhtháscairí feidhmíochta agus na spriocanna do gach cuspóir 
straitéiseach. Déantar na cuspóirí agus na tionscnaimh straitéiseacha faoi gach ceann de 
phríomhchuspóirí an chórais a mhapáil de réir na spriocanna ardleibhéil. An fíorú agus na 
tagarmharcanna trína ndéantar na cuspóirí straitéiseacha seo a thomhas. 

Dúirt an Misean agus an Fhís: 

Misean: Soláthraíonn ITDD ardoideachas foghlaimeoir-lárnach atá dírithe ar fhreastal ar riachtanais 
oideachais a cuid foghlaimeoirí, a gcumhacht a thabhairt dá foireann agus foghlaim agus teagasc, 
taighde agus rannpháirtíocht ar ardchaighdeán a sholáthar atá ábhartha d’fhorbairt oideachasúil, 
eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha réigiún Tuaisceart Laighin-Deisceart Ulaidh, agus níos 
fairsinge anonn. 

Fís: Aithneofar ITDD mar Institiúid Ardoideachais trasteorann a bhainfidh amach scála atá ar 
cóimhéid le scála eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha an réigiúin agus beidh sé mar an chéad 
rogha d’fhoghlaimeoirí, d’fhostóirí agus don phobal i dTuaisceart Laighin Thuaidh-Deisceart Ulaidh. 

Síníodh Comhshocrú Feidhmíochta Misean-bhunaithe an ÚAO 2018-2021 i mí Eanáir 2019. 

Athena Swan: Le linn na bliana acadúla 2018-2019 lean an Institiúid ag obair ar a haighneacht le 
haghaidh Creidiúnú Athena Swan. 
 

 

14. An Roinn Acmhainní Daonna 

 

14.1 Foireann Nua 
Tháinig líon iomlán 33 ball foirne nua le ITDD le linn na tréimhse Meán Fómhair 2018 go                      
Lúnasa 2019.     

14.2 Iad siúd a D’fhág/d’Imigh ar Scor 
D’fhág 32 ball foirne ITDD le linn na tréimhse Meán Fómhair 2018 go Lúnasa 2019. Cuimsíonn an 
uimhir seo ball foirne amháin a d’imigh ar scor. 
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15.   Scéim na Gaeilge  

 
Forléargas 
I mí Feabhra / Márta 2018, d’fhoilsigh Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan a 3ú Scéim Gaeilge (2018-
2021) a leagann amach a tiomantais mar Chomhlacht Poiblí faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. 
 
Tar éis Acht na dTeangacha Oifigiúla a leabú mar chuid dá hoibríochtaí laethúla, lena 1ú agus 2ú scéim 
(2010-2013; 2014-2017), tugann 3ú scéim na hInstitiúide deis d’ITDD tógáil ar an dul chun cinn atá déanta 
ag cinntiú rannpháirtíochta níos nádúrtha leis an Acht, agus go ndéanfaidh an Institiúid a ceanglais faoin 
Acht a chomhlíonadh. 
 
Rinne an Institiúid iarracht i gcónaí bheith dílis do spiorad an Achta agus cur chuige réamhghníomhach a 
ghlacadh maidir lena chur i bhfeidhm trí scéimeanna arna dheimniú. 
 
Stádas Reatha na Gaeilge ar an gCampas 
Feabhsaíodh seirbhísí dátheangacha ar fud na hInstitiúide ina iomláine trí chéad agus dara scéim na 
hInstitiúide a chur i bhfeidhm, agus chomhlíon ITDD a cuspóir, leibhéal feabhsaithe soláthair seirbhíse a 
chur ar fáil. 
 
Leantar ag soláthar cuirí, réamhfhocail, bróisiúir, bileoga, sonraí soláthróirí, sínithe foirne agus ríomhphoist, 
agus seoltaí poiblí  ó na hoifigí seo a leanas: Oifig an Uachtaráin; Oifig an Leas-Uachtaráin um Phleanáil 
Straitéiseach, Cumarsáid agus Forbairt; Oifig an Leas-Uachtaráin um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir; 
Acmhainní Daonna; Leabharlann De Chastelain; Ionad Forbartha Réigiúnach; Cinn Scoileanna; Airgeadas; 
Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach agus Seirbhísí TF. 
 
An Tríú Scéim Ghaeilge | Tosaíochtaí 
Is iad tosaíochtaí na scéime seo: 
 
 Feabhas a chur ar chumas na hInstitiúide seirbhísí i nGaeilge a sholáthar; 
 Leanúint ag ardú feasachta na foirne ar an scéim; 
 Leanúint de bheith ag forbairt córas foirmiúil chun monatóireacht a dhéanamh ar an éileamh atá ar 

sheirbhísí agus ar úsáid na Gaeilge trí shuirbhé uile-Institiúide a chur i bhfeidhm agus a thuairisciú; 
 Leanúint de bheith ag forbairt seirbhísí do mhic léinn trí dhoiciméadú dátheangach agus seirbhís 

teoranta duine le duine i réimsí ainmnithe; 
 Leanúint de bheith ag cur le hinniúlacht foirne sa Ghaeilge le deiseanna oiliúina á gcur ar fáil. 
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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  

 


