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1. Ráitis Misin agus Fís 
 

 
 
 

 

Misean 

 
Soláthraíonn ITDD | DkIT ardoideachas atá foghlaimeoirlárnach, dírithe ar an gcéimí, chomh maith  

le printíseachtaí ceardaíochta, ag spreagadh forbairt oideachais, eacnamaíoch, shóisialta agus 

chultúrtha atá domhain-nasctha, i dTuaisceart Laighin-Deisceart Ulaidh.  

 

Fís 

 
Is í ITDD | DkIT an príomhsholáthraí ardoideachais agus printíseachtaí ceardaíochta i réigiún 

Thuaisceart Laighin-Deisceart Ulaidh, agus tá sí ina cruthaitheoir forbartha agus comhtháthaithe 

sóisialta, atá domhain-nasctha trí stádas Ollscoile Teicneolaíochta agus Comhaontais Trasteorann a 

bhaint amach. 
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2. Stair 
 

 
   Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan 
 
Bunaíodh Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD | DkIT) i 1970 agus tá cáil bainte amach aici 

mar phríomhsholáthraí ardoideachais i réigiún Thuaisceart Laighin – Deisceart Ulaidh trína cuid 

teagaisc agus foghlama, taighde agus fiontraíochta den chéad scoth. 

Lonnaithe i gcampas 87 acra i nDún Dealgan, Contae Lú, cuireann ITDD | DkIT deiseanna 

ardchaighdeáin oideachais agus oiliúna ar fáil do thart ar 5,400 mac léinn i gceithre Scoil: Gnó & 

Daonnachtaí, Sláinte & Eolaíocht, Innealtóireacht, agus Faisnéisíocht & na hEalaíona Cruthaitheacha 

ó bhunchéimeanna go leibhéal PhD, chomh maith le printíseachtaí ceardaíochta. 

Cuireann ITDD | DkIT raon de chláir páirtaimseartha acadúla agus gairme ar fáil don phobal atá 

dírithe ar thacaíocht a thabhairt do mhic léinn a gcuid forbartha gairme agus fás pearsanta a 

fheabhsú.  

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi DkIT, tabhair cuairt ar www.dkit.ie   

 

Tá ceithre Scoil san Institiúid mar seo a leanas: 

 Scoil Ghnó & Daonnachtaí  

 Scoil na hInnealtóireachta  

 Scoil na Sláinte & Eolaíochta  

 Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach 

 

Anuas air sin, d’fhás an Institiúid a cumas taighde agus tá cláir ag leibhéal iarchéime ar fáil anois sna 

hionaid taighde seo a leanas:  

 Ionad Taighde Muscle Smooth 

 CREDIT 

 Ionad Taighde Bogearraí Rialaithe 

 Lárionad do Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil 

 An tIonad Taighde Ceoil 

 NetwellCASALA   

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

 
 

 

Ba thréimhse dhúshlánach don Chomhlacht Rialaithe í 

an tréimhse ó Mheán Fómhair 2019 go Lúnasa 2020. 

Thosaigh mé i mo ról go déanach in 2019 agus sula 

rabhas seasta i mí an Mhárta 2020, bhí tús Covid 

tagtha agus tháinig deireadh le téarma 5 bliana an 

Chomhlachta Rialaithe ar an 31 Márta 2020. Ba 

mhaith liom buíochas a ghabháil le gach ball den 

Chomhlacht Rialaithe úd as an méid a chuir siad le 

todhchaí ITDD | DkIT chaomhnú. 

Tháinig an Comhlacht Rialaithe nua le chéile den 

chéad uair ag deireadh mhí an Mheithimh 2020 agus 

ón uair a cuireadh tús leis léiríodh éagsúlacht 

scileanna, taithí agus ceannaireachta. Bhí sé de 

phribhléid a bheith i mo Chathaoirleach. 

Bhí COVID ina dhúshlán mór don tSochaí agus d’ITDD | DkIT. Thar ceann an Bhord Rialaithe, ba 

mhaith liom ár mbuíochas mór a chur in iúl don fhoireann Cheannaireachta, don fhoireann acadúil 

agus don fhoireann tacaíochta as an tiomantas a tugadh d’ITDD | DkIT agus dá mic léinn araon. 

Mar atá tugtha le fios ag an Uachtarán, tá an cinneadh straitéiseach déanta againn chun bheith mar 

chuid de champas OT. Dúshlán a bheidh ann, ní hamháin chun freastal ar na maitrísí, rud a chreidim 

go ndéanfaimid, ach freisin chun an comhpháirtí is fearr a oireann don nascadh sin a shainaithint.  

Mar sin féin, níl aon amhras orm faoi chumas na foirne Ceannaireachta, an BR agus na bpáirtithe 

leasmhara eile go léir in ITDD | DkIT an dúshlán sin a shárú go rathúil. 

 

Paddy Malone 
Cathaoirleach 
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4. Ráiteas an Uachtaráin  
 
 
 
I mí Mheán Fómhair 2019 go mí Lúnasa 
2020, cuireadh bailchríoch ar Phlean 
Straitéiseach ITDD | DkIT 2020/2022.  
Sprioc tábhachtach a bhí ann an fhianaise 
agus bhailiú agus an comhairliúchán 
riachtanach a chur i bhfeidhm chun é a 
chur ar ár gcumas tiomantas ainmniú OT a 
bhaint amach laistigh de shaol an phlean.  
Tacaíodh leis sin le próiseas cuimsitheach 
rathúil le maoirseacht ó Ghrúpa Stiúrtha 
Ambition ITDD | DkIT a raibh taighde 
córasach tánaisteach agus príomhúil, 
comhairliúchán cuimsitheach foirne agus 
rannpháirtíocht páirtithe leasmhara i 
gceist leis. Chomh maith céanna, tá 

tiomantas ann leanúint ar aghaidh ag cruthú naisc le Tuaisceart Éireann chun tacú leis an Oileán 
Comhroinnte agus chun an tionscnamh úd a stiúradh. 
 

Ní nach ionadh é go raibh 2020 faoi scamall na héigeandála sláinte domhanda, agus bhí ar an 

Institiúid, i bpáirt le heagraíochtaí éagsúla eile, í féin a athcheapadh go tapa agus seribhísí a 

sholáthar ar líne den chuid is mó.  Tá oll-chreidiúint ag dul dár bhfhoireann agus dár mic léinn go léir 

as an rath a bhí ar an aistriú seo.  Rinne an Institiúid iarracht, a mhéid is a b’fhéidir, faoi réir chúng na 

treoirlínte sláinte poiblí, eispéireas ar an láhthair ar champas a chur ar fáil go háirithe le linn 

Sheimeastar 2020. 

Rinneadh aighneacht Athena Swan agus fuarthas aiseolas an-dearfach ach níor éirigh leis an 

Institiúid ar an ócáid seo.  Do dhúblaíomar ár n-iarrachtaí chun aighneacht eile a ullmhú. 

D’éirigh leis an Institiúid maoiniú a fháil don dara bliain as a chéile (EUR 550,000) ó ‘Landscape’ chun 

méadracht OT a neartú agus tús a chur le “Réigiún Tionscadal Foghlama” chun tuilleadh forbartha a 

dhéanamh ar chonairí ón mBreisoideachas go dtí an tArdoideachas i gceantar Tuaisceart Laighin-

Deisceart Ulaidh. 

Go ndireoimis ár gcuimhní orthu siúd a cailleadh mar thoradh ar COVID agus iad siúd sna seirbhísí 

tosaigh. 

 
Michael Mulvey, PhD 
Uachtarán  
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5. Rialú 
 
Bunaíodh an Bord Rialaithe faoi Achtanna na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha 1992 go 2001 agus 

sannadh feidhmeanna breise faoin Acht um Institiúidí Teicneolaíochta 2006. Tá an Comhlacht 

Rialaithe freagrach don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 

Eolaíochta agus tá sé freagrach as dea-rialachas a chinntiú.  

 

Tá an Bord Rialaithe freagrach as gníomhaíochtaí na Institiúide a stiúradh agus as 

príomhfheidhmeanna a chomhlíonadh, lena n-áirítear: Treoir straitéiseach agus mórphleananna 

gníomhaíochta, beartais agus nósanna imeachta bainistíochta riosca, buiséid bhliantúla agus 

pleananna gnó a athbhreithniú agus a threorú, cuspóirí feidhmíochta a shocrú, monatóireacht a 

dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus feidhmíocht na hInstitiúide, agus maoirseacht a dhéanamh ar 

mhórchinntí caiteachais chaipitil agus infheistíochta.  

 

Gníomhaíonn an Bord Rialaithe ar bhonn eolasach eiticiúil, de mheon macánta, le díograis cuí agus le 

cúram cuí, agus ar mhaithe le leas na hInstitiúide, ag freastal go cuí dá fhreagrachtaí dlíthiúla agus do 

na cuspóirí atá leagtha síos ag an Rialtas. 
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5.1  Comhaltas an Chomhlachta Rialaithe & Cruinnithe 

   

 

 
Tháinig deireadh le téarma an Chomhlachta Rialaithe atá ag dul as oifig an 31 Márta 2020 nuair a 

thionóil an Comhlacht Rialaithe nua a chéad chruinniú an 22 Meitheamh 2020. 

 

Governing Body Member Role

Cllr. Clifford Kelly Acting Chairperson 8 8

Cllr. Cathy Bennett Cavan & Monaghan ETB 1 8

Mr. Richard Crowley Academic Staff Representative 6 8

Mr. Brian Harten Arts Council 0 8

Ms. Maria Maguire Student Representative 2 8

Mr. Paddy Matthews Dundalk Chamber of Commerce 4 8

Mr. Glen McCourt Student Representative 2 8

Mr. Paschal McGuire Enterprise Ireland 8 8

Michael Mulvey PhD President 7 8

Ms. Sile O’Connor Enterprise Ireland 4 8

Ms. Antoinette O'Rourke Academic Staff Representative 6 8

Cllr. Tomas Sharkey Louth & Meath ETB 5 8

Mr. Fergal Smyth Non-academic Staff Representative 5 8

Mr. Bill Sweeney Louth & Meath ETB 7 8

Ms. Margaret Swords Auteven 1 8

Ms. Kitty Warnock UNITE 2 8

Ms. Sadie Ward McDermott Louth & Meath ETB 6 8

Schedule of Outgoing Governing Body Meetings and Governing Body Member’s Attendance 

between 1 September 2019 & 31 March 2020

No. of Governing Body 

meetings attended

No. of Governing Body 

meetings during the period
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Tháinig deireadh le téarma an Uasail Glen McCourt mar Uachtarán AML ag deireadh mhí an 

Mheithimh agus níor ceapadh a ionad go dtí Meán Fómhair 2020. 

Ceapadh An Clr. Erin McGreehan mar Sheanadóirar an 29 Meitheamh 2020, dá bhrí sin, níor 

fhreastail sí ach ar chruinniú amháin.  

Tháinig An Clr. Sharon Tolan in áit an Clr. Erin McGreehan lena céad cruinniú ar an 28 Iúil 2020.  

 

5.2  Miontuairiscí Chruinniú an Bhoird Rialaithe 

Tá cóip de mhiontuairiscí uile chruinnithe an Bhoird Rialaithe ar fáil ar shuíomh gréasáin na 

hinstitiúide: https://www.dkit.ie/about-dkit/institute-reports-and-publications/governing-body-

meeting-notes.html  

5.3  Costais an Bhoird Rialaithe 

Tá na táillí agus/nó na costais seo a leanas a íoctar le comhaltaí an Bhoird Rialaithe de réir treoirlínte 
na Roinne Airgeadais. 
 

 
 

Governing Body Member Role

Mr. Patrick W. Malone Chairperson 4 4

Cllr. Clifford Kelly Cavan & Monaghan ETB 4 4

Ms. Cindy Andrews Student Representative 1 4

Ms. Aprilanna Barker Cavan & Monaghan ETB 4 4

Dr. Thomas Dooley Academic Staff Representative 3 4

Ms. Amanda-Jane Gainford Engineers Ireland 3 4

Mr. Fergus Grimes Non-academic Staff Representative 4 4

Cllr. Nick Killian Louth & Meath ETB 4 4

Dr. Fiona Lawless Academic Staff Representative 4 4

Dr. Michael Mulvey President 4 4

Mr. Alec McAllister Technology Ireland 4 4

Mr. Glen McCourt Student Representative 0 4

Cllr. Erin McGreehan Louth & Meath ETB 1 4

Ms. Brenda McGeeney Dundalk Chamber of Commerce 3 4

Mr. Aidan McKenna Enterprise Ireland 4 4

Ms. Isabell Murphy ICTU 3 4

Ms. Anna  Shakespeare Pobal 3 4

Mr. Bill Sweeney Louth & Meath ETB 4 4

Cllr. Sharon Tolan Louth & Meath ETB 2 4

Ms. Sadie Ward McDermott Louth & Meath ETB 2 4

Schedule of Incoming Governing Body Meetings and Governing Body Member’s Attendance 

between Inaugural Meeting on 22 June 2020 & 31 August 2020

No. of Governing Body 

meetings attended

No. of Governing Body 

meetings during the period

Governing Body Member Fees Expenses

Employer

PRSI Total Paid

Cllr. Clifford Kelly €8,700 €5,163 €50 €13,913

Mr. Pascal McGuire €3,000 €3,362 €350 €6,712

Mr. William Sweeney €2,400 €235 €247 €2,882

Cllr. Cathy Bennett €300 €59 €26 €385

Schedule of Governing Body Expenses 2019 - 2020

https://www.dkit.ie/about-dkit/institute-reports-and-publications/governing-body-meeting-notes.html
https://www.dkit.ie/about-dkit/institute-reports-and-publications/governing-body-meeting-notes.html
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5.4  Foireann Cheannaireachta na hInstitiúide 

 

Ainm Ról 

An Dr. Micheal Mulvey Uachtarán  

An Dr Thomas Dooley Ceann Scoil na hInnealtóireachta 

An Dr Sheila Flanagan Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla & Cláraitheoir 

An Dr. Edel Healy Ceann na Scoile Sláinte & Eolaíochta 

An Dr Patricia Moriarty Ceann Scoil an Ghnó & Daonnachtaí 

Irene Mc Causland Leas-Uachtarán Pleanála Straitéisí, Cumarsáide & Forbartha 

An Dr Gerard (Bob) Mc 
Kiernan 

Ceannasaí Scoil na Faisnéisíochta & na Meáin 
Chruthaitheacha 

Folamh An Leas-Uachtarán Airgeadais, Acmhainní & Éagsúlachta 

An Dr Tim Mc Cormac Ceannasaí Taighde & Staidéir Iarchéime 

An tUasal Gerald 
O’Driscoll 

Bainisteoir Acmhainní Daonna 

 

5.5  Cinn Roinne/ Rannóige  

Ainm Ról 

Anton Barrett Bainisteoir Foghlama ar Feadh an tSaoil 

An Dr. Brian Boyd (ó Eanáir 2020) 
An Dr. Colette Henry 

Ceann na Roinne Staidéar Gnó 

An Dr. Brendan Ryder (ó Eanáir 2020) 
An Dr. Breda Brennan 

Cláraitheoir Cúnta 

An Dr. Breda Brennan 
Ceann na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Sláinte 
Ainmhithe 

Aidan Browne Ceannasaí Nuálaíochta & Forbartha Gnó 

Noreen Carney Bainisteoir Oifige Idirnáisiúnta 

Ann Cleary Leabharlannaí 

An Dr. Adèle Commins Ceann na Roinne Ealaíon, Meán & Ceoil Chruthaitheach 

Michael Denihan Bainisteoir TF (ó mhí Feabhra 2013) 

Brianain Erraught Ceann na Roinne Fáilteachais 

An Dr. Myles Hackett 
Ceann na Roinne Altranais, Cnáimhseachais agus 
Luathbhlianta 

Shane Hill Ceann na Roinne Bainistíochta & Staidéar Airgeadais 

Conor Lait Bainisteoir na nEastát 

An Dr. Fiona Lawless Ceann na Roinne Ríomhaireachta & Matamaitice 

Coleman Ledwith Ceann na Roinne Innealtóireachta Leictrí & Meicniúil 

Marie Madigan Bainisteoir Airgeadais 

An Dr. Moira Maguire Ceannasaí Teagaisc & Foghlama 

An Dr. Annaleigh Margey Ceann na Roinne Daonnachtaí 

James McCahill Bainisteoir TF (ar iasacht do thionscadail speisialta) 

An Dr. Tim McCormac Ceannasaí Taighde & Staidéir Iarchéime 

Pat McCormick 

Ceann na Roinne Trádála Innealtóireachta & 
Innealtóireacht Shibhialta 
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Ainm 

 
Ról 

An Dr. Martin McHugh Ceann na Roinne Ríomhaireachta Físeáin & Daonlárnaí 

Noel McKenna Ceann na Roinne Comhshaoil Thógtha 

Linda Murphy Bainisteoir Gnóthaí Acadúla & Mac Léinn 

Gerald O’Driscoll Bainisteoir Acmhainní Daonna 

Stuart Quinn Anailísí Airgeadais 

An Dr. Arjan Van Rossum Ceann na Roinne Beatha & Eolaíochta Sláinte 
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5.6  Struchtúr na hEagraíochta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Gnóthaí Acadúla & Mac Léinn 
 

6.1  Ballraíocht na Comhairle Acadúla 

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

An Dr Breda Brennan An Dr Daithi Kearney An tUasal Peter Morris 

An Dr Dermot Clarke An Dr Alan Kennedy An tUasal John Morrison 

Ann Cleary Anne Kierans An tUasal Eamon Mullen 

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

An Dr Thomas Dooley An tUasal Coleman Ledwith An tUasal Kieran Nolan 

Lorraine Dunne An Dr Sinead Loughran An tUasal Christopher O’Neill 

An tUasal Sinead Dunne  An Dr Moira Maguire An Dr Fergal O’Rourke 
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Ann Everitt Reynolds An Dr Annaleigh Margey An tUasal Denise Quigley 

Brianain Erraught Irene McCausland An tUasal John Reid 

An Dr Sheila Flanagan An Dr Tim McCormac An tUasal Seamus Rispin 

An Dr David Getty An tUasal Pat McCormick Antoinette Rourke  

An tUasal Peter Gosling An tUasal Glenn McCourt An Dr Brendan Ryder 

An Dr Peadar Grant An tUasal Paschal McGuire  An Dr Caroline Sheedy 

An tUasal Myles Hackett An tUasal Noel McKenna An tUasal Dermot Smyth 

An Dr Edel Healy 
An Dr Gerard (Bob) Mc 
Kiernan 

An Dr Arjan Van Rossum
  

An tOllamh Colette Henry An Dr Gerry McTaggart Sadie Ward Mc Dermott 

An tUasal Shane Hill Margot McNelis  

 

6.2  Cruinnithe na Comhairle Acadúla  

An Bhliain Acadúil Uimhir an Chruinnithe Dáta 

2019-2020 

165 
165A 
165B 
166 
167 

167-01 
167-02 
167-03 
167-04 

168 
169 

27/09/2019   
25/10/2019 
20/11/2019 
29/11/2019 
07/02/2020 
26/03/2020 
27/03/2020 
31/03/2020 
28/04/2020 
29/05/2020 
19/06/2020 

 
Tá cóip de mhiontuairiscí cruinnithe na Comhairle Acadúla ar fáil ar shuíomh gréasáin na hinstitiúide: 

https://www.dkit.ie/about-dkit/governance/academic-council 

 

 

6.3  Fochoistí na Comhairle Acadúla 

Tionóladh ceithre nó cúig chruinniú de gach ceann de na cúig Fhochoiste de chuid na Comhairle 

Acadúla le linn 2019/2020. Bhí 23 chruinniú fochoiste mar thoradh air sin. 

Is iad seo a leanas na fochoistí sin: 

1. An Fochoiste Foghlama agus Teagaisc (LTS)  

2.  An Fochoiste Taighde (RSC) 

3.  An Fochoiste um Cháilíocht Acadúil (AQSC)    

4.  An Fochoiste um Meastóireacht ar an gClár (PEC) 

5.  An Bord um Staidéar Taighde Iarchéime (GRSB)  

 

https://www.dkit.ie/about-dkit/governance/academic-council
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6.4  Bailíocht na gChlár 2019-2020   

 

6.4.1  Scoil: Gnó agus Daonnachtaí 

Roinn Teideal an Chláir 
Cineál na 
Dámhachtana 

Leibhéal 
NFQ 

Creidmheasanna 
ECTS 

Mód Seachadadh 
Bailíochtú:  
Cineál 

Staidéar Gnó 
Máistreacht Eolaíochta i 
mBainistíocht agus Ceannaireacht 

Céim Mháistreachta 9 90 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha, Cumaiscthe 

Nua 

Staidéar Gnó 
Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht 
agus Ceannaireacht 

Dioplóma Iarchéime 9 60 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha, Cumaiscthe 

Nua 

Staidéar Gnó 
Teastas Iarchéime i mBainistíocht 
agus Ceannaireacht 

Teastas Iarchéime 9 30 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha, Cumaiscthe 

Nua 

Staidéar Fáilteachais 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
mBainistíocht Turasóireachta 
Idirnáisiúnta 

Céim Bhaitsiléara 
Onóracha 

8 180 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha 

Nua 

Staidéar Fáilteachais 
Teastas in Óstán na gCoimisinéirí 
Ioncaim, Margaíochta agus 
Bainistíocht na Meán Digiteach 

Teastas 7 20 
Páirtaimseartha/Luasaithe/Ar 
Líne 

Nua 

       

Staidéar Fáilteachais 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
mBainistíocht Imeachtaí 
(Páirtaimseartha) 

Céim Bhaitsiléara 
Onóracha 

8 60 Páirt-aimseartha Difreálach 

Staidéar Fáilteachais 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
mBainistíocht Fáilteachais 
(Páirtaimseartha) 

Céim Bhaitsiléara 
Onóracha 

8 60 Páirt-aimseartha Difreálach 

Staidéar Fáilteachais 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
bhFiontar Cócaireachta 
(páirtaimseartha) 

Céim Bhaitsiléara 
Onóracha 

8 60 Páirt-aimseartha Difreálach 

Staidéar Fáilteachais 
Ardteastas sna hEalaíona 
Cócaireachta (Páirtaimseartha) 

Ardteastas 6 120 Páirt-aimseartha Difreálach 

Na Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon i Staidéar Sóisialta 
Feidhmeach 

Gnáthchéim 
Bhaitsiléara 

7 180 Lánaimseartha Difreálach 
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6.4.2  Scoil: Innealtóireacht 

 

An Roinn Teideal an Chláir 
Cineál na 
Dámhachtana 

Leibhéal 
NFQ 

Creidmheasanna 
ECTS 

Mód Seachadadh 
Bailíochtú:  
Cineál 

Innealtóireacht 
Leictreach agus 
Mheicniúil 

Teastas sa Dearadh Digiteach agus 
Déantúsaíocht 

Teastas 6 30 Páirt-aimseartha Nua 

 
 
 
 

6.4.3  Scoil: Sláinte agus Eolaíocht 

 

An Roinn Teideal an Chláir 
Cineál na 
Dámhachtana 

Leibhéal 
NFQ 

Creidmheasanna 
ECTS 

Mód Seachadadh 
Bailíochtú:  
Cineál 

Talmhaíocht, Bia agus 
Sláinte Ainmhithe 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in Ard-
Altranas Tréidliachta 

Céim Bhaitsiléara 
Onóracha 

8 60 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha 

Nua 

Talmhaíocht, Bia agus 
Sláinte Ainmhithe 

Teastas in Altranas Tréidliachta 
Éigeandála agus Cúraim Chriticiúil 

Teastas 8 10 Páirt-aimseartha Nua 

Talmhaíocht, Bia agus 
Sláinte Ainmhithe 

Teastas i Rialachas Cliniciúil, 
Ceannaireacht agus Cúram Tréidliachta 
bunaithe ar Fhianaise 

Teastas 8 15 Páirt-aimseartha Nua 

Talmhaíocht, Bia agus 
Sláinte Ainmhithe 

Teastas in Ardteicnící Anailíseacha 
Tréidliachta 

Teastas 8 10 Páirt-aimseartha Nua 

Altranas, Cnáimhseachas 
agus Luathbhlianta 

Teastas in Ardmheasúnú Cuimsitheach 
Sláinte 

Teastas 9 10 
Páirt-aimseartha, 
Cumaiscthe 

Nua 

Altranas, Cnáimhseachas 
agus Luathbhlianta 

Teastas Altranais/Cnáimhseachais 
Forordaithe do Tháirgí Oideasúil 

Teastas 8 30 
Páirt-aimseartha, 
Cumaiscthe 

Difreálach 
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6.4.4  Scoil: Faisnéisíocht agus na hEalaíona Cruthaitheacha 

 

An Roinn Teideal an Chláir 
Cineál na 
Dámhachtana 

Leibhéal 
NFQ 

Creidmheasanna 
ECTS 

Mód Seachadadh 
Bailíochtú:  
Cineál 

Na hEalaíona 
Cruthaitheacha, na Meáin 
agus Ceol 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 
Drámaíocht agus sa Taibhléiriú 

Céim Bhaitsiléara 
Onóracha 

8 60 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha 

Nua 

Eolaíocht Ríomhaireachta 
agus Matamaitic 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Mhatamaitic agus Eolaíocht Sonraí 

Céim Bhaitsiléara 
Onóracha 

8 240 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha, 
Cumaiscthe 

Nua 

Eolaíocht Ríomhaireachta 
agus Matamaitic 

Baitsiléir Eolaíochta sa Mhatamaitic 
agus Eolaíocht Sonraí 

Gnáthchéim 
Bhaitsiléara 

7 180 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha, 
Cumaiscthe 

Nua 

Eolaíocht Ríomhaireachta 
agus Matamaitic 

Ardteastas sa Mhatamaitic agus san 
Eolaíocht Sonraí 

Ardteastas 6 120 
Lánaimseartha, 
Páirtaimseartha, 
Cumaiscthe 

Nua 

 
 
 

6.4.5  Roinn:  CEILT 

 

An Roinn Teideal an Chláir 
Cineál na 
Dámhachtana 

Leibhéal 
NFQ 

Creidmheasanna 
ECTS 

Mód Seachadadh 
Bailíochtú:  
Cineál 

Ionad Sármhaitheasa san 
Fhoghlaim agus sa Teagasc 
(CELT) 

Teastas Rannpháirtíochta agus 
Infhostaitheachta 

Teastas 7 10 Lánaimseartha Nua 
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6.5 Staitisticí Clárúcháin 2019-2020 

 

Scoil Bliain 1 Bliain 2 Bliain 3 Bliain 4 
Post-
Ghrád 

Iomlán 

Mic léinn lánaimseartha 

Gnó & Daonnachtaí 506 415 532 148 21 1,622 

Innealtóireacht 182 135 136 71 28 552 

Faisnéisíocht & Ealaíona 
Cruthaitheacha 

220 196 198 149 43 806 

Sláinte & Eolaíocht 345 289 312 199 38 1,183 

Fo-iomlán 1,253 1,035 1,178 567 130 4,163 

Mic léinn pháirtaimseartha 

Gnó & Daonnachtaí 160 28 17  2 207 

Innealtóireacht 39 1  21 2 63 

Faisnéisíocht & Ealaíona 
Cruthaitheacha 

71 32  11 8 122 

Foghlaim ar feadh an tSaoil 91 28    119 

Sláinte & Eolaíocht 170 30 24 20 78 322 

Fo-iomlán 531 119 41 52 90 833 

Iomlán 1,784 1,154 1,219 616 220 4,993 

 

6.6  Céimniú  

 

Mar thoradh ar COVID, reáchtáladh an bronnadh go fíorúil (réamhthaifeadta) ag ITDD | DkIT idir an 

14 agus 15 Nollaig 2021 (cúig sheisiún). Rinneadh na taifeadtaí ar an 3 agus 4 Nollaig 2020 in 

Amharclann TK Whitaker. 

D’fhreastail céimithe, baill den Fhoireann Cheannaireachta, an Chomhairle Acadúil, an Bord Rialaithe 

agus ionadaí ó gach disciplín acadúil in éineacht le páirtithe leasmhara éagsúla air. 

 

6.6.1  2019-2020 (Mórdhámhachtainí) 

Bhain 1,630 mac léinn céim amach in 2020 mar a leanas: 

 

 
 
 
 

School No. of 

Graduates

Centre for Excellence in Learning and Teaching (CELT) 16

School of Informatics and Creative Arts 240

School of Business and Humanities 711

School of Engineering 191

School of Health and Science 472
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Aicmiú de réir inscne: 

 

School Female Male Total

Centre for Excellence in Learning and Teaching (CELT) 10 6 16

School of Informatics and Creative Arts 69 171 240

School of Business and Humanities 398 313 711

School of Engineering 13 178 191

School of Health and Science 365 107 472
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Aicmiú de réir Scoile: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

School No. of 

Graduates

Centre for Excellence in Learning and Teaching (CELT) 16

First Class Honours 3

Second Class Honours 5

Unclassified 8

School of Informatics and Creative Arts 240

First Class Honours 53

Pass 32

Pass with Distinction 9

Pass with Merit - Grade 1 23

Pass with Merit - Grade 2 18

Second Class Honours 3

Second Class Honours Grade 1 63

Second Class Honours Grade 2 24

Unclassified 15

School of Business and Humanities 711

First Class Honours 47

Pass 67

Pass with Distinction 65

Pass with Merit - Grade 1 119

Pass with Merit - Grade 2 60

Second Class Honours 7

Second Class Honours Grade 1 143

Second Class Honours Grade 2 81

Unclassified 122

School of Engineering 191

First Class Honours 21

Pass 53

Pass with Distinction 27

Pass with Merit - Grade 1 12

Pass with Merit - Grade 2 18

Second Class Honours 7

Second Class Honours Grade 1 22

Second Class Honours Grade 2 13

Unclassified 18

School of Health and Science 472

First Class Honours 54

Pass 37

Pass with Distinction 25

Pass with Merit - Grade 1 53

Pass with Merit - Grade 2 26

Second Class Honours 2

Second Class Honours Grade 1 112

Second Class Honours Grade 2 29

Unclassified 134
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Aicmiú de réir an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí: 

 

 

6.6.2  Céimeanna Taighde Iarchéime (san áireamh san fhigiúr iomlán) 

 
Leanann DkIT ag déanamh dámhachtainí iarchéime taighde (Leibhéil NFQ 9 agus 10) ag léiriú 

tiomantas na hInstitiúide do thaighde iarchéime agus ag neartú ár sprioc straitéiseach a bheith ina 

hOllscoil Teicneolaíochta (TU). 

 

 Céim Dhochtúireachta (3)— Dámhachtainí DCU (2) tríd Scoil Chéimithe DCU-DkIT agus 
Dámhachtain QQI (1). 

 Céim Mháistreachta (2) — Dámhachtain DCU (1) (Máistreacht sna hEalaíona) tríd Scoil 
Chéimithe DCU-DkIT agus Gradam QQI (1) (Máistreacht na hEolaíochta). 

 

NFQ Level No. of 

Graduates

6 102

7 624

8 813

9 86

Unclassified 5
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6.6.3 Duaiseanna 

 

Céadainm Sloinne Scoil Teideal an Chláir Duais Bronnta 

David  Gernon Innealtóireacht 
Baitsiléir Innealtóireachta (Onóracha) in 
Innealtóireacht Mheicniúil 

Mac léinn Fiontraí na Bliana  

Laura  Fitzpatrick 
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Máistreacht Ealaíona i dTeicneolaíocht an 
Cheoil  

Sármhaitheas Acadúil 

Juraj Cudik 
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Máistreacht Eolaíochta sa Ríomhaireacht  Sármhaitheas Acadúil 

Leon  Smyth  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Ard-Dioplóma san Eolaíocht in Anailísíocht 
Sonraí  

Sármhaitheas Acadúil 

Lee Harding  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Cheol 
Fheidhmeach 

Sármhaitheas Acadúil 

Bronagh  McCabe   
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Léiriú Ceoil & 
Fuaime  

Sármhaitheas Acadúil 

Cora  Mc Keever  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCumarsáid 
sna Meáin Chruthaitheacha  

Sármhaitheas Acadúil 

David  
Ó Farrell 
Mc Geary  

Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Léiriúchán 
Scannán & Teilifíse  

Sármhaitheas Acadúil 

Jacob  Skerrit  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Ríomhaireacht  

Sármhaitheas Acadúil 

Antony Saputra  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Ríomhaireacht i bhForbairt Cluichí   

Sármhaitheas Acadúil 

Gearard  Hoey  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Ríomhaireacht sa Néalríomhaireacht  

Sármhaitheas Acadúil 

Evan  Bridger 
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Eolaíochta sa Ríomhaireacht in 
Oibríochtaí Lárionad Néalríomhaireachta & 
Sonraí 

Sármhaitheas Acadúil 
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Céadainm Sloinne Scoil Teideal an Chláir Duais Bronnta 

Kayleigh  Hoey  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i bhForbairt 
Gréasáin Ilmheáin  

Sármhaitheas Acadúil 

Aimee  Wildeboer  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Eolaíochta sa Ríomhaireacht  Sármhaitheas Acadúil 

Amanda  Rodgers  
Faisnéisíocht agus na 
hEalaíona Cruthaitheacha 

Baitsiléir Ealaíon sna Meáin, sna hEalaíona & 
sa Teicneolaíocht  

Sármhaitheas Acadúil 

Zhiqiang Bu Innealtóireacht B.Eng in Innealtóireacht Mheicniúil Sármhaitheas Acadúil 

Conor Bellew Innealtóireacht 
B.Eng i gCórais Leictreacha agus 
Leictreonacha 

Sármhaitheas Acadúil 

Saira Khan Innealtóireacht M.Sc i gCórais Fuinnimh In-athnuaite Sármhaitheas Acadúil 

Alan Ariawan Innealtóireacht 
B.Eng (Onóracha) san Innealtóireacht 
Leictreach 

Sármhaitheas Acadúil 

David Gernon Innealtóireacht 
B.Eng (Onóracha) san Innealtóireacht 
Mheicniúil 

Sármhaitheas Acadúil 

Chin 
Chyuen 

Koh Innealtóireacht B.Eng in Innealtóireacht Shibhialta Sármhaitheas Acadúil 

Padraig McBride Innealtóireacht B.Sc (Onóracha) in Innealtóireacht Shibhialta Sármhaitheas Acadúil 

Elizabeth Leonard Innealtóireacht 
B.Sc (Onóracha) sa Suirbhéireacht 
Foirgníochta 

Sármhaitheas Acadúil 

David Quigley Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sna hEalaíona Sármhaitheas Acadúil 

Cormac McGroggan Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon sa Spórt, Aclaíocht agus 
Fiontraíocht 

Sármhaitheas Acadúil 

Stephen Kavanagh Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Spórt, 
Aclaíocht le Fiontraíocht 

Sármhaitheas Acadúil 

Beatrice Njekwe Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCúram 
Sóisialta 

Sármhaitheas Acadúil 
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Céadainm Sloinne Scoil Teideal an Chláir Duais Bronnta 

Courtney McDonagh Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Ealaíon in Obair Phobail don Óige Sármhaitheas Acadúil 

Gordana Sremac Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) in Obair don 
Óige 

Sármhaitheas Acadúil 

Séamas Lacey Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Staidéar Gnó (Onóracha) Sármhaitheas Acadúil 

Neale McKenna Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i gCuntasaíocht 
agus Airgeadas 

Sármhaitheas Acadúil 

Natasha Clarke Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Margaíocht 
Dhomhanda 

Sármhaitheas Acadúil 

Maria  Ferguson Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Gnó (Onóracha) Sármhaitheas Acadúil 

Viktorija  Burdulyte Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon sa Mhargaíocht Dhigiteach, 
sa Chumarsáid agus sa Chaidreamh Poiblí 

Sármhaitheas Acadúil 

Linda  Laverty Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Ealaíon sna hEalaíona Cócaireachta Sármhaitheas Acadúil 

Hannah Reilly Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Ealaíon i mBainistíocht Imeachtaí Sármhaitheas Acadúil 

Jiayi Zhao Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i mBainistíocht 
Imeachtaí 

Sármhaitheas Acadúil 

Eve Gaffney Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Ealaíon i mBainistíocht Fáilteachais Sármhaitheas Acadúil 

Yuqi  Chen Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i mBainistíocht 
Fáilteachais 

Sármhaitheas Acadúil 

Jenna Larkin Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i bhFiontar 
Cócaireachta 

Sármhaitheas Acadúil 

Tara Callan Gnó agus Daonnachtaí 
Ardtheastas sna hEalaíona sa Léann 
Fáilteachais 

Sármhaitheas Acadúil 

Mikaela  Finegan Gnó agus Daonnachtaí Ardtheastas sna hEalaíona Cócaireachta 
Sármhaitheas Acadúil 
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Céadainm Sloinne Scoil Teideal an Chláir Duais Bronnta 

Nicola Murphy Gnó agus Daonnachtaí Baitsiléir Gnó sa Ghnó agus sa Bhainistíocht Sármhaitheas Acadúil 

Diana Pilate Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Gnó sa Ghnó agus sa 
Teicneolaíocht 

Sármhaitheas Acadúil 

Claire Reilly Gnó agus Daonnachtaí 
Baitsiléir Gnó (Onóracha) i nGnó Digiteach 
agus Idirnáisiúnta 

Sármhaitheas Acadúil 

Michelle  McAdoo Gnó agus Daonnachtaí 
Máistir Gnó i bhFiontraíocht agus 
Margaíocht  

Sármhaitheas Acadúil 

Mir 
Muhammad 
Ali 

Talpur Gnó agus Daonnachtaí Ard-Dioplóma sa Ghnó  Sármhaitheas Acadúil 

Sínéad Feeley Sláinte agus Eolaíocht  
Máistir Eolaíochta sa Bhiteicneolaíocht 
Talmhaíochta 

Sármhaitheas Acadúil 

Micheal  Carey Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Talmhaíocht Inbhuanaithe 

Sármhaitheas Acadúil 

Aisling Gallagher  Sláinte agus Eolaíocht  Baitsiléir Eolaíochta san Altranas Tréidliachta Sármhaitheas Acadúil 

Shauna  Mullen Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa tSláinte & 
Gníomhaíocht Choirp 

Sármhaitheas Acadúil 

Li Ying  Sim Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) san 
Eolaíocht Bhithchógaisíochta 

Sármhaitheas Acadúil 

Jing Yong  Chang Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta san Eolaíocht 
Bhitheolaíoch Fheidhmeach 

Sármhaitheas Acadúil 

Jia Wen  Cheong Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta san Eolaíocht 
Chógaisíochta 

Sármhaitheas Acadúil 

Lucymay  McCabe Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) san Altranas 
Ginearálta 

Sármhaitheas Acadúil 
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Céadainm Sloinne Scoil Teideal an Chláir Duais Bronnta 

Caroline  Walsh Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) san Altranas 
um Míchumas Intleachtúil 

Sármhaitheas Acadúil 

Sarah  Fitzsimons Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) san Altranas 
Síciatrach 

Sármhaitheas Acadúil 

Jill McGuigan Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa 
Chnáimhseachas 

Sármhaitheas Acadúil 

Shania  McDonald Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Léann na 
Luath-Óige 

Sármhaitheas Acadúil 

Rachael  McAllister Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) Ceannaireacht 
agus Bainistíocht sna Luathbhlianta 

Sármhaitheas Acadúil 

Fiona  McCarthy Sláinte agus Eolaíocht  
Baitsiléir Ealaíon i Staidéar na Luath-Óige 
Fheidhmeach 

Sármhaitheas Acadúil 

Alan King 
Faisnéisíocht agus Meáin 
Chruthaitheacha 

Ard-Dioplóma san Eolaíocht i mBeochan 
Ríomhaireachta 3D 

Sármhaitheas Acadúil 
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6.7 Sruthanna Idirnáisiúnta 

 

6.7.1 Mic léinn Erasmus atá ag teacht isteach 

 
 
 

6.7.2 Mic léinn ITDD | DkIT ag déanamh staidéir ar Erasmus 

 

 
 

6.7.3 Foireann ITDD | DkIT ar Shoghluaisteacht Erasmus 

 

 
 
 

 

 

Country of 

Origin

Business & 

Humanities

Informatics & 

Creative Arts
Engineering Health & Science TOTAL

Czech  Republic 2 2

Finland 5 1 6

France 32 6 1 2 41

Germany 38 6 4 48

Spain 2 2 4

Romania 2 2

Portugal 1 1

Denmark 1 1

TOTALS: 79 17 6 3 105

Finland 2 2

France 7 7

Germany 5 5 10

Spain 4 4

Portugal 4 4

Denmark 1 1

UK 4 10 14

TOTALS: 24 5 13 42

TOTALDestination
Business & 

Humanities
Engineering Health & School

Finland 1 1

Germany 2 2

Portugal 4 4

Belgium 1 1

TOTALS 4 2 2 8

Destination
Business & 

Humanities
Engineering Health & School TOTAL
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6.7.4 Mic léinn nach mic léinn de chuid an AE iad 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationality
Business & 

Humanities

Informatics & 

Creative Arts
Health & Science Engineering TOTAL

Malaysia 82 23 32 26 163

China 78 29 5 9 121

Saudi Arabia 27 3 41 71

Nigeria 5 2 4 11

India 4 7 12 23

Singapore 2 1 3

USA 3 1 4

Hong Kong 3 2 5

Indonesia 1 3 6 2 12

Oman 1 5 6

Vietnam 3 1 4

Jordan 2 2

Argentina 1 1

Pakistan 1 1 1 3

Nepal 2 1 3

South Africa 1 1

Bangladesh 1 1

Ethiopia 1 1

Honduras 1 1

Brazil 1 1

Syria 1 1

TOTALS 213 71 52 102 438
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7. Nuacht na Leabharlainne 
 

7.1 Achoimre  

Tá sé mar aidhm ag Leabharlann ITDD | DkIT seirbhísí mac léinn-lárnach a chur ar fáil do dhaonra 

éagsúil mac léinn, ball foirne agus taighdeoirí thar réimsí de chláir ó phrintíseachtaí go leibhéal PhD. 

Tá ár bhféiniúlacht fite fuaite sa suíomh féin agus sna seirbhísí a chuirimid ar fáil. Léirigh dúnadh na 

n-institiúidí ardoideachais agus a leabharlanna i ndiaidh an 12 Márta 2020 dúshláin shuntasacha 

maidir le soláthar seirbhísí, rud a bhain an bonn den choimeádaíocht a bhíonn ag an spás fisiciúil mar 

gheall ar na hathruithe ba ghá a thabhairt fúthu chun sláinte agus sábháilteacht a áirithiú le linn na 

paindéime.  Dála gach duine, tá ár n-iarrachtaí déanta againn an spás fisiciúil a bhainistiú ar bhealach 

lena n-áirithítear sábháilteacht agus lena bhforbraítear ríomhsheirbhísí chun seirbhísí fisiciúla a 

sholáthar, a ionadú nó a chomhlánú. Bhog an Leabharlann go tapa chun feabhas a chur ar na 

seirbhísí fíorúla a bhí ann cheana agus chun cinn nua a chur chun feidhme, ag freagairt do phaindéim 

COVID trí fuadar a chur faoin aistriú chuig bailiúcháin agus seirbhísí digiteacha agus trí thacú le 

cianteagasc agus rannpháirtíocht.  

I measc na seirbhísí nua bhí: 

 ‘Cliceáil & Bailigh’ nó ‘cliceáil & post’ -  seachadadh fisiciúil leabhar 

 Scanadh agus seoladh — rochtain leictreonach ar acmhainní fisiceacha faoi réir cóipchirt 

 Áirithint agus rochtain trí choinne 

 

I measc na n-athruithe eile bhí athnuachan uathoibríoch ar na hiasachtaí go léir. 

 

7.2 Seirbhísí do Léitheoirí 

Mhéadaíomar an liúntas iasachta agus chuireamar tréimhsí iasachta sínte i bhfeidhm do stoc 

priontála chomh luath agus a dhún an Institiúid ar an 12 Márta. 

 Cliceáil & Bailigh  
Deis a thabhairt d’úsáideoirí míreanna a iarraidh tríd an gcatalóg ar líne agus iad a bhailiú ó 
limistéar ainmnithe lasmuigh den Leabharlann. 

 Iasacht Poist agus Tuairisceáin  
Scanadh agus Seol —sleachta as ábhar clóite scanáilte ag an bhfoireann (ag cloí le srianta 
cóipchirt) agus seolta ar ríomhphost chuig an iarrthóir.  

 
I mí Iúil/Lúnasa, chuireamar seirbhís i bhfeidhm ina bhféadfadh mic léinn na bliana deiridh a n-

iasachtaí leabhar a thabhairt ar ais don leabharlann is gaire don Institiúid Teicneolaíochta seachas 

iad a phostáil. 

Tiomsaíodh New LibGuides chun mic léinn agus baill foirne a chur ar an eolas faoi sheirbhísí, lena n-

áirítear seirbhísí nua, a bhí ar fáil le linn na tréimhse dúnta. 
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7.3 Scileanna Taighde agus Faisnéise (RIS) 

D’oibrigh an Leabharlann chun uirlisí agus treoracha ar líne a bhí ann cheana a fheabhsú agus a chur 

chun cinn chomh maith le cinn nua a fhorbairt. 

Leanamar de chomhairliúcháin duine le duine a thairiscint — trí Teams nó Zoom agus, i mí Aibreáin 

2020, thugamar seirbhís comhrá isteach. 

 Don bhliain acadúil 2019, d’athraigh muid ainm ár modúl ó IL (Litearthacht Faisnéise) go RIS 
(Taighde agus Scileanna Faisnéise) 

 Seachadadh 235 rang RIS ó Mheán Fómhair 2019 — Márta 2020  

 
Nuair nach bhféadfadh baill foirne ná mic léinn a bheith ar an gcampas, d’fhonn a bheith inrochtana 

chuireamar tús le seirbhís comhrá ar líne (trí Moodle) do bhaill foirne agus do mhic léinn chun 

teagmháil a dhéanamh linn le haghaidh tacaíochta. Athraíodh é seo ina dhiaidh sin go dtí seirbhís 

‘Iarr ar Leabharlannaí’ ag baint úsáide as bogearraí Springshare LibChat. 

Thairgeamar an rogha do mhic léinn idirghníomh (ar líne) a bheith acu nó má bhí roinnt iarrataisí ar 

an ábhar céanna, d’eagraíomar seisiún grúpa.  

Ó mhí an Mhárta 2020 go dtí deireadh na bliana acadúla 2019/20, tháinig méadú suntasach ar úsáid 

Treoracha Leabharlainne a thugann tacaíocht ar líne do bhaill foirne agus do mhic léinn. 

Méid amhairc ar Libguide: 

 Márta go Lúnasa 2019 - 27,287 

 Márta go Lúnasa 2020 - 80,986 

 
Tagairt Mearthagartha Harvard: 

 Márta go Lúnasa 2019 - 14,779 

 Márta go Lúnasa 2020 - 54,259 

 
Taighde: Treoir Céim-ar-Chéim: 

 Márta go Lúnasa 2019 - 986 

 Márta go Lúnasa 2020 - 3,802 

 

7.4 Éadálacha agus Airgeadas 

Tugadh aghaidh ar dhúshláin maidir le cailliúint rochtana ar ábhair chlóite tar éis mhí an Mhárta 

2020 trí níos mó maoinithe a leithdháileadh chun ríomhleabhair a cheannach, agus iad a chur in ord 

tosaíochta thar leabhair chlóite nuair a bhí siad ar fáil. Thug sé sin rochtain leanúnach ar théacsanna 

riachtanacha chun tacú leis an gcianfhoghlaim agus leis an gcianteagasc. Cuireadh stop sealadach ar 

sheachadadh leabhar clóite. Cuireadh deireadh le foilsiú irisí clóite áirithe le linn na tréimhse seo nó 

níor táirgeadh iad ach go headrannach. 
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Cuireadh isteach ar sholáthar iasachtaí Idirleabharlainne toisc go raibh go leor leabharlanna, lena n-

áirítear Leabharlann na Breataine, trína gcuirimid ár n-iarratais, dúnta ar feadh tréimhsí ama nó go 

raibh seirbhísí an-laghdaithe acu; ní raibh leabhair ar iasacht idirleabharlainne (ILL) ar fáil ar feadh 

cuid mhaith den bhliain.  Ina theannta sin, bhí tionchar ag dúnadh leabharlainne agus srianta 

dlíthiúla ar iarratais ar earraí irise a chur ar aghaidh chuig úsáideoirí go leictreonach. 

Chuir an leabharlann 392 teideal leis an mbailiúchán le linn na bliana acadúla 2019-2020; 

Ríomhleabhair a bhí i 167 gcinn de na teidil seo. 

Cé go bhfuil éileamh tagtha ar ríomhleabhair, ní ionadataithe iomláine iad ar leabhair chlóite,  agus, 

ní gá go deimhin go mbeadh coibhéis leictreonach ag leabhar clóite. Go ginearálta, ní bhíonn ríomh-

roghanna ag foilsitheoirí Éireannacha do na teidil chlóite.   

 

7.5 Imeachtaí agus gníomhaíochtaí cultúrtha 

Deireadh Fómhair 2019  

 Sheolamar club leabhar nua atá á óstáil ag Leabharlann. 

 D’óstáil muid Taispeántas Ken Saro-Wiwa, Ringing the Ogoni Bells (ar iasacht ó Leabharlann 
Ollscoil Mhá Nuad). 

 le haghaidh Seachtain na Rochtana Oscailte d’éascaíomar cur i láthair maidir le ‘Sonraí 
Oscailte — Eolaíocht na Saoránach’: Sarah Bowman (TCD), Enda Fields (ITDD | DkIT), 
Bernadette Brereton. 

 

Samhain 2019: 

 Ceiliúradh Mí Náisiúnta Scríbhneoireacht an Úrscéil le cruinniú grúpa scríbhneoireachta i rith 
na míosa. 

 

Feabhra 2020: 

 Mar chuid d’fheachtas Folláine na Leabharlainne, d’óstáil an Leabharlann Poitigéir Filíóchta 
ar 19 Feabhra, seisiún uair an chloig inar tháinig na daltaí ar dhánta a oireann dá n-intinn 
agus chun cabhrú leo dul i ngleic le cásanna struis (go háirithe nuair a bhí siad ag géarchor le 
tascanna).  

 

Aibreán 2020: 

 Bhí Lá Filíochta - Éireann 2020 ar siúl an 30 Aibreán. An téama a bhí ann ná: Beidh am ann 
chun ceiliúradh a dhéanamh 
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8. Seirbhísí na Mac Léinn 
 

8.1 Cúlra 

Is éard atá i Seirbhísí na Mac Léinn, a fheidhmíonn faoi oifig an Leas-Uachtaráin um Ghnóthaí 

Acadúla agus Cláraitheoir, ná foireann de sholáthraithe seirbhíse gairmiúla a thugann tacaíocht do 

mhic léinn chun páirt ghníomhach a ghlacadh ina n-eispéireas tríú leibhéal.  Tá na Seirbhísí dírithe 

faoi láthair ar mhic léinn fochéime, iarchéime, Springboard agus Printíseachtaí lánaimseartha.  Seo a 

leanas achoimre ar na seirbhísí a chuirtear ar fáil:  

Rochtain Oibríonn an tseirbhís Rochtana chun rochtain ar an tríú leibhéal a mhéadú 
le ghrúpaí atá faoi ghannionadaíocht agus atá aitheanta mar phríomh-
spriocghrúpaí ag Oifig Rochtana Náisiúnta an ÚAO.  Tacaíonn an tSeirbhís le 
rannpháirtíocht mhéadaithe na scoláirí seo d’fhonn a gclár staidéir a chur i 
gcrích go rathúil. Tá an tOifigeach Rochtana ina bhall de Ghrúpa Oibre 
NEFEA, Grúpa Oifigigh Rochtana THEA, Mic Léinn Lánfhásta Éireann (MSI), 
PATH 2 agus PATH 3 agus mar bhall de choiste de chuid Bhraisle MEND, tá 
ionadaí ag ITDD | DkIT ar bhord Ionad Oiliúna Pobail Dhún Dealgan, Bord 
Comhpháirtíocht Cheannairí Lú. 

Míchumas Cuireann an tSeirbhís um Míchumas (DS) tacaíocht ar fáil do mhic léinn atá 
faoi mhíchumas nó a bhfuil tinneas mór nó riocht sláinte meabhrach orthu a 
nochtann don tseirbhís agus a iarrann tacaíochta.  Tá an DS maoinithe ag an 
gCiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas (CSE/HEA), tugann an ciste seo 
tacaíocht do mhic léinn a chomhlíonann na critéir le haghaidh maoinithe, 
agus cuireann ITDD | DkIT leibhéal ginearálta tacaíochta ar fáil freisin d’aon 
mhac léinn a éilíonn: socruithe scrúdaithe srl, agus réimse seirbhísí 
tacaíochta eile, tríd an tIonad Foghlama agus Teagaisc.  Tá an tOifigeach 
Míchumais anois ar bhord comhairleach d’iarratasóirí DARE Il-mhíchumais. 

An tAonad Sláinte Is é aidhm fhoriomlán na seirbhíse cur chuige iomlánaíoch a chur ar fáil 
maidir le folláine na mac léinn.  Cuimsíonn an tseirbhís: seirbhís oideachais 
ghinearálta leighis, shíceolaíoch agus shláinte do gach mac léinn.  Tá an 
tseirbhís sláinte ina dlúthchuid den réimse seirbhísí atá ann do mhic léinn, 
áit a bhfuil ról ríthábhachtach aici comhoibriú a eascú idir na seirbhísí uilig 
chun folláine na mac léinn a fheabhsú. 

Comhairleoireacht 
na Mac Léinn 

Cuireann an tSeirbhís Comhairleoireachta do Mhic Léinn tacaíocht 
inrochtana, rúnda, neamhbhreithiúnach ar fáil do gach mac léinn cláraithe. 
Tá Ceann Comhairleoireachta na Mac Léinn ina Cathaoirleach faoi láthair ar 
na Comhairleoirí Síceolaíochta san Ardoideachas in Éirinn (PCHEI) agus bhí sí 
ina ball de Chomhairle Chomhairleach Náisiúnta an tionscadail Eshte agus ar 
dhá cheann dá bhfoghrúpaí ag féachaint ar shonraí agus ar chur i bhfeidhm 
beartais.   

Ionad Gairmeacha 
& 
Infhostaitheachta 
(CEC) 

Oibríonn Ionad Gairmeacha & Infhostaitheachta ITDD | DkIT chun a chinntiú 
go bhfuil Céimithe ITDD | DkIT féin-eolach, féin-acmhainneach agus réidh. 
Chun seo a dhéanamh, oibrímid le mic léinn ón gcéad bhliain i réimse na 
tacaíochta um Fhorbairt Gairme agus Socrúchán Oibre do Mhic Léinn. 
Ainmníodh Oifigeach Gairmeacha ITDD DkIT le bheith ina chomhalta 
d’Fheidhmeannach AHECS ó mhí Iúil 2020. Tá an tOifigeach um Fhorbairt 
Socrúcháin ina bhall de Thascghrúpa Socrúchán Oibre AHECS 

Spórt & Cumainn Tugann an Oifig Spóirt agus Cumann tacaíocht, maoiniú agus acmhainní do 
nithe spóirt agus cumainn chun mic léinn a spreagadh le bheith gníomhach 
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agus rannpháirteach agus a leas a bhaint as saol na mac léinn. Tá an 
tOifigeach Spóirt agus Cumann ina bhall de Choiste ‘Gníomhaíocht Fhisiciúil 
agus Sláinte’ Spóirt Mac Léinn Éireann.   

An Ciste Cúnaimh 
do Mhic Léinn 
(SAF) 

Tá sé á riar ag an Ionad Seirbhísí do Mhic Léinn ar bhonn rúnda agus 
cuireann sé tacaíocht theoranta ar fáil do mhic léinn lánaimseartha a bhfuil 
deacrachtaí móra airgeadais acu de bharr cúinsí gan choinne, nó atá faoi 
mhíbhuntáiste agus a bhfuil tacaíocht airgeadais bhreise ag teastáil uathu 
chun cur ar a gcumas páirt iomlán a ghlacadh ina gcuid staidéir a mhéid is 
féidir san Institiúid. 
Cuireadh maoiniú breise ar fáil do mhic léinn atá ina dtuismitheoirí aonair 
agus ina scoláirí páirtaimseartha ó spriocghrúpaí eile sa Phlean Rochtana 
Náisiúnta. Mar chuid de na coinníollacha cómhaoinithe faoi CSE PEIL 2014-
2020, tá sonraí mionsonraithe ag teastáil maidir le gach mac léinn a 
thairbhíonn go díreach ón gciste SAF.  

  

8.2 Tuarascáil ar dhul chun cinn 

8.2.1 Rochtain 

ÉIST | HEAR 

 Chuaigh ITDD | DkIT isteach i scéim ÉIST | HEAR le haghaidh tréimshe iontrála Meán Fómhair 
2020.  Mar ionadaí le hÉIST | HEAR ar son ITDD | DkIT, chuidigh an tOifigeach Rochtana leis 
an Lá Oscailte HEAR/DARE a chur chun cinn in TUD.  Táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar 
rátaí rochtana ar ITDD | DKIT mar thoradh ar bhallraíocht in ÉIST | HEAR ó dhaoine atá faoi 
mhíbhuntáiste socheacnamaíoch. Rinneadh an cinneadh páirt a ghlacadh i scéim ÉIST | HEAR 
mar fhreagra ar aiseolas ó threoirchomhairleoirí sa réigiún. 

 

CONAIR 2| PATH 2 

 D’aithin an tOifigeach Rochtana roinnt athruithe a bhainfeadh úsáid níos fearr as acmhainní 
ITDD | DkIT ó thaobh riaradh na Scéime Sparánachta 1916 agus d’fhéach sé le hathruithe ar 
an oibríocht ag leibhéal braisle a leigheas a raibh braisle MEND ag bogadh ó líon imfhálaithe 
sparánachtaí. Moladh na hathruithe seo ar an mbraisle agus thángthas ar chomhaontú — tá 
deich sparánacht imfhálaithe arís ag ITDD | DkIT do mhic léinn ITDD | DkIT agus cuireadh 
oibriú na scéime ar ais chuig leibhéal na hInstitiúide Ardoideachais a mhéid agus a b’fhéidir. 
Ligeann sé seo úsáid níos fearr a bhaint as am agus acmhainní foirne ITDD | DkIT (fiú níos mó 
ná sin tar éis COVID) agus níos tábhachtaí fós cinnteoidh sé go mbeidh an Institiúid in ann 
deich sparánacht a bhronnadh ar ár mic léinn i mbliana.   

 Mar fhreagairt ar staid COVID-19, tá go leor oibre déanta le roinnt míonna anuas chun córas 
iarratais inmheánach a fhorbairt a mbeidh foirm iarratais ar líne mar chuid de. Forbraíodh 
Treoir Iarratais mhionsonraithe (Beartas Sonraí san áireamh) agus cuireadh ar shuíomh 
gréasáin ITDD | DkIT é — tá fógráin a thagraíonn don áit ar féidir an t-eolas seo a fháil 
forbartha do phacáistí clárúcháin na chéad bhliana.  

 

Scoláireacht Sanctuary ITDD | DkIT:  

 Is tionscnamh nua é seo a d’fhorbair an tOifigeach Rochtana, ag cur san áireamh na taithí 
agus na scéimeanna atá i bhfeidhm in Institiúidí Teicneolaíochta eile.  Tá an scéim i bhfeidhm 
anois don bhliain acadúil 2020/21 agus táthar ag glacadh le hiarratais thar mhíonna an 
tsamhraidh, agus spriocdháta dheireadh mhí Lúnasa ag gabháil léi. Chomh maith le heolas a 
bheith ar fáil ar shuíomh gréasáin ITDD | DkIT, lorgaíodh rannpháirtíocht na mball foirne 
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éagsúla in ITDD | DkIT agus Comhairle na nDídeanaithe in Éirinn chun an scéim seo a chur 
chun cinn agus tá sé le teacht.  

  

8.2.2 Míchumas 

Fuair 297 mac léinn tacaíocht ó sheirbhísí míchumais na hInstitiúide le linn na bliana acadúla 

2019/20.  Áirítear leis seo mic léinn: Fochéime, Iarchéime, Páirtaimseartha, Lánaimseartha agus 

Printíseachtaí. Áirítear leis an bhfigiúr seo chomh maith, mic léinn a bhfuil tacaíocht de dhíth orthu 

agus nach maoinítear tríd an gCiste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas (FSD) iad. 

 

8.2.3 An tAonad Sláinte 

I mbliana, críochnaíodh an córas taifeadta digitithe agus baineadh an córas taifeadta láimhe laistigh 

den Aonad Sláinte, rud a d’fhág go raibh oibríocht níos éifeachtúla agus níos coigilte ama ann. Tá an 

córas nua RGCS níos sláine agus níos comhlíontaí, agus tá feabhas curtha aige ar éifeachtúlacht i 

ndáil le nascacht leis an tseirbhís DG agus lasmuigh de sheirbhísí leighis agus síceolaíochta — 

ospidéil, saotharlanna leighis etc. 

Sa bhliain acadúil leanamar leis an tseachtain “Campas Sláintiúil”, eagraithe ag an Aonad Sláinte, áit 

a raibh comhoibriú an-rathúil idir réimse leathan gníomhaireachtaí seachtracha a d’fhreastail ar an 

gcampas. Dhéileáil na heagraíochtaí seo le go leor gnéithe den tsláinte agus den fholláine lena n-

áirítear saincheisteanna meabhairshláinte, folláine gnéis, folláine choirp agus folláine, tacaíocht do 

mhí-úsáid substaintí agus sábháilteacht phearsanta etc. Cuireadh go mór le rath na seachtaine le 

cúnamh ó fhoireann ITDD | DkIT, lena n-áirítear pearsanra ón Roinn Staidéir Fáilteachais, Scoil an 

Altranais agus comhghleacaithe seirbhísí mac léinn, go háirithe oifigeach spóirt agus sochaí na mac 

léinn agus foireann comhairleoireachta na mac léinn.  Bhí an t-aiseolas ó na mic léinn maidir leis an 

tseachtain “Campas Sláintiúil” an-dearfach agus ghlac go leor mac léinn páirt ghníomhach sna 

gníomhaíochtaí éagsúla agus bhain siad leas as comhairle ó na hoibrithe deonacha.  

Ó thús 2020 amach, bhíomar ar fad ar an eolas faoi ráigeanna COVID. Rinne an tAonad Sláinte in 

ITDD | DkIT teagmháil leis an Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte (HPSC) Éire. Mhol siad dúinn ar 

bhonn rialta prótacail sláinte agus sábháilteachta a úsáid i suíomh oideachais tríú leibhéal. Mar 

thoradh air sin, bhí gá lenár seirbhís reatha a chur in oiriúint chun critéir sláinte agus sábháilteachta 

a chomhlíonadh.  

I measc na n-athruithe a rinneamar bhí an méid seo a leanas: 

 

 Cumarsáid le daltaí. Tugadh fógra rialta do mhic léinn faoi dhea-chleachtas sláinte agus 
sábháilteachta e.g. sláinteachas láimhe, béasaíocht casachta, scaradh sóisialta, oideachas 
maidir le siomptóim COVID etc. Chuir HPSC póstaeir oideachais ar fáil don Aonad Sláinte. 
Taispeánadh iad seo ar fud na hInstitiúide. 

 Chuir an tAonad Sláinte na daltaí ar an eolas faoi athruithe laistigh den aonad maidir le córas 
nua ceapacháin agus triachta, maidir le héigeandáil/siúl i seirbhís nua agus maidir le 
hinfhaighteacht agus oiriúnú seomra leithlisithe shealadaigh. 
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8.2.4 An tSeirbhís Chomhairleoireachta do Mhic Léinn 

Ba é príomhghné na bliana acadúla seo ná tionchar COVID agus dúnadh iomlán na hinstitiúide ar an 

12 Márta. Tráth an dúnta, ní raibh ach tús curtha againn le pleanáil theagmhasach d’imeacht den 

sórt sin agus dá bhrí sin bhíomar réidh le seirbhísí a sholáthar ar líne láithreach bonn. Cuireadh 

seisiún ar fáil trí ardán Microsoft TEAMs na hinstitiúide.  Chuir sé seo ar ár gcumas seisiúin a 

thairiscint trí fhíseán, teileafón nó téacs beo. Ag an tús, d’iarr cuid shuntasach de na cliaint fanacht 

go dtí go bhféadfaí iad a dhéanamh aghaidh ar aghaidh, ach in ainneoin an laghdú suntasach sa dara 

seimeastar, fós do bhí 425 cliaint cláraithe leis an tseirbhís, méadú de 17 ar an mbliain seo caite. 

De thoradh ar Cheann na Seirbhíse Comhairleoireachta a bheith mar chathaoirleach ar an PCHEI 

cuireadh sa tsiúl roinnt tionscnamh ag leibhéil éagsúla, agus an ceann is suntasaí acu ná gur 

baineadh amach maoiniú chun córas tuairiscithe anaithnid le haghaidh gnéaschiapadh agus 

foréigean ag an tríú leibhéal chur chun feidhme.  

 

8.2.5   Tionchar COVID 

Socruithe praiticiúla:  

Bhaineamar úsáid as Microsoft TEAMS na hinstitiúide chun ardán iontaofa a chur ar fáil chun 

leanúint de chláir a sholáthar. Chuir sé seo ar ár gcumas seisiúin a thairiscint do chliaint trí fhíseán, 

fón nó téacs beo. An chuid is mó dár gcliaint a roghnaigh leanúint leis na seisiúin roghnaíodar rogha 

an fhíseáin. Bhí tionchar ag droch-nascacht agus easpa príobháideachais ar chuid acu chun dul i 

ngleic leis na seisiúin. 

Bhí ár dteiripeoirí go léir in ann a gcuid ríomhairí glúine féin a úsáid agus toisc go bhfuil seirbhís gan 

pháipéar againn leis na sonraí go léir a bhí á gcoinneáil sa néal againn bhí sé ar ár gcumas ár 

gcomhaid cáis a rochtain láithreach agus iad a choinneáil suas chun dáta go sábháilte. 

Eolas faoin meabhairshláinte:  

Ó thús na dianghlasála, rinneamar iarracht líne chumarsáide a choinneáil ar oscailt leis na daltaí trí 

nuashonruithe rialta a sheoladh chucu le faisnéis mheabhairshláinte, go háirithe maidir lena 

meabhairshláinte a bhainistiú le linn paindéime. In éineacht le AML | USI, thaifeadamar físeán gearr 

faoi infhaighteacht seirbhíse agus faoi choinneáil go maith. Iarradh orainn freisin aighneacht 

maoinithe a ullmhú maidir le riachtanais ghearrthéarmacha, mheántéarmacha agus fhadtéarmacha 

ár seirbhísí i bhfianaise an tionchair a mbeifear ag súil leis ar mheabhairshláinte na mac léinn. 

Measúnú sábháilteachta: 

Rinneamar measúnú ar ár n-áiseanna maidir le filleadh ar an obair. Tá measúnú déanta againn ar na 

hathruithe is gá a dhéanamh agus scríobhfar suas é seo i bpolasaí chun filleadh ar an obair. 

Seirbhís a thairiscint ar ais:  

Ar aon dul leis an gcomhairle sláinte poiblí is fearr, tairgfimid seirbhís chumaisc agus seisiúin aghaidh 

ar aghaidh agus cianseisiúin. Tabharfar tús áite do dhaoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu 

i gcomhréir le moltaí thuarascáil AHEAD agus AML | USI. Táimid ag súil freisin le roinnt seisiúin 

fhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla a éascú le daltaí chun cabhrú leo fanacht nasctha le chéile. 
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Táimid chun córais agus ionchuir Consent agus Bystander a thairscint chomh maith ar líne mar 

bhealach eile againn nasc a choinneáil le mic léinn. 

Déanfaimid iniúchadh ar an oiliúint a chuirtear ar thacadóir/meantóirí ar líne tríd an gcóras ionaid 

ranga chun tacaíocht chomhollscoile rialta a chur ar fáil do na mic léinn sin atá ag streachailt. 

 

8.2.6 Ionad Gairmeacha & Infhostaitheachta (CEC) 

Ó mhí Mheán Fómhair 2019 go mí an Mhárta 2020, léiríodh rannpháirtíocht láidir i gceapacháin 1-

go-1 don tréimhse sin agus tháinig méadú 28 % orthu ón tréimhse roimhe sin. Bhí titim amach ó mhí 

an Mhárta 2020 mar gheall ar COVID, ach ar an iomlán ní raibh ach laghdú beag 1 % ar cheapacháin 

1-go-1 san iomlán, agus 472 ceapachán 1-go-1 san iomlán ann do 2019-2020. 

Bhunaigh Ionad Gairmeacha & Infhostaitheachta oifig for-rochtana i bhFoirgneamh Carrolls chun 

tacú le rannpháirtíocht ó Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach, agus mar thoradh 

air sin tháinig méadú 29 % ar mhic léinn ón Scoil ICA seo ón mbliain roimhe sin.  

Ba ócáid an-rathúil é Aonach Gairmeacha & Tionscail Bliantúil i mí Dheireadh Fómhair 2019, arna 

urrú ag Prometric.  

 

 D’fhreastail 67 taispeántóir ar an aonach.  

 Den chéad uair riamh bhí clinic CV ann le foireann ón CEC  

 Reáchtáladh baill foirne i gcomhar leis an aonach Gairmeacha agus d’fhreastail os cionn 70 
mac léinn ar athbhreithniú 10 nóiméad ar CV.   

 Thug Comhlachtaí Gairmiúla Cuntasaíochta (5) cuir i láthair do mhic léinn Gnó, 
Cuntasaíochta & Airgeadais. 

 D’éascaigh an Oifig Socrúcháin comhlachtaí i seomraí breakouts chun iad a chur i láthair do 
mhic léinn agus agallamh a chur orthu dá socrúchán. 

 

D’éirigh leis an tSeirbhís suirbhé an Ionaid Gairme agus Socrúcháin a chríochnú d’úsáid mhóibíleach 

trí úsáid a bhaint as Foirmeacha MS chun tacú le rannpháirtíocht mhéadaithe le céimithe.  Seo a 

leanas achoimre ar na torthaí: 

 

 

 

 

 

 

PRÍOMHSTÁDAS EACNAMAÍOCH TIONCHAR COVID 
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Príomhúil ECONOMIC STATUS & AVERAGE SALARY SUÍOMH FOSTAÍOCHTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁBHARTHACHT AR NDÓIGH, AN DÓCHÚLACHT GO ROGHNÓFAR AN CÚRSA ARÍS, TIONCHAR 

SOCRÚCHÁIN AGUS TRÉITHE IARCHÉIME 

 
Bhí an cúrsa an-

ábhartha/ábhartha do 
phost 

 
An-dóchúil/Cosúil chun 
staidéar a dhéanamh ar 

an gcúrsa arís 

 
Bhí tionchar dearfach ag 

socrúchán 
comhaontaithe/comhaontai

the ar fhorbairt gairme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tacaíochtaí Gairmeacha ar Líne le linn COVID (Márta 2020 ar aghaidh) 
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 Bogach gach coinne ceapacháin duine le duine go córas ceapacháin fhíoriúil, gach ceann 
ináirithe ar líne trí Careers Connect 

 Forbraíodh agus scaipeadh sraith ríomhphost Tacaíochtaí Gairmeacha, Léargais agus 
Deiseanna ar chéimithe agus mic léinn 

 Forbraíodh agus scaipeadh Bunachar sonraí sonrach Post/Clár do Chéimithe  

 Leathanach Moodle Nuashonraithe le hacmhainní leathnaithe ar líne d’Fhorbairt 
Gairmeacha 

 Seachtain Seimineár Gréasáin Scileanna Gairmeacha (Meitheamh) — 5 Hidden Jobs Market, 
Creating A Winning CV Preparation, Interview like a STAR, Getting Started with LinkedIn 
2020 

 Seachtain Fionnachtana Gairme, Gradireland –Meitheamh 22-25, aonach ar líne do gach mac 
léinn agus gach céimí i ngach disciplín. Do bhí ITDD |DkIT ina Comhpháirtí ar an ócáid seo.  

 Comhpháirtíocht le IADT, WIT agus ITL ar an tstraith Buail leis na Fostóirí ón 23 Meitheamh 
— 17 Iúil 2020 https://iadt.ie/news/iadt-careers-webinar-schedule/ 
https://iadt.ie/news/iadt-careers-webinar-schedule/ 

 

Oifig na Socrúchán 

 

 Sa bhliain acadúil 2019-2020, ullmhaíodh 726 mac léinn i 21 clár staidéir fochéime le 
haghaidh socrúchán oibre. Den chéad uair rinne an Oifig Socrúcháin Innealtóireacht 
Leictreonach agus Mheicniúil a bhainistiú agus tá súil aici tacú leis an gcuid eile de na cláir 
Innealtóireachta agus Timpeallachta Tógtha in 2020-21. 

 Chuir an Oifig Socrúcháin os cionn 78 rang ullmhúcháin socrúcháin ar fáil sa bhliain acadúil 
2019-2020 chomh maith le cruinnithe aonair duine le duine le mic léinn socrúcháin oibre.   

 Oiriúnú do shocrúcháin i gcomhthéacs COVID: 

o Cuireadh gach socrúchán ar ceal go foirmiúil ó mhí an Mhárta 2020 ar aghaidh don 
chuid eile de sheimeastar 2019-2020. 

o As an 726 dalta a bhí le socrúchán a chríochnú, chuir 78 % (566) tús lena socrúchán 
agus chríochnaigh 22 % (160) tionscadal malartach. 

o Rinne an Oifig Socrúcháin bainistiú ar an bpróiseas suntasach athraithe láithreach 
seo agus chur in iúl do mhic léinn agus do bhaill foirne araon. Tacaíonn an Oifig 
Socrúcháin le foirne acadúla chun roghanna eile seachas socrúcháin a fhiosrú agus a 
chur i bhfeidhm. 

o D’oibrigh an Oifig Socrúcháin ar straitéis chun socrúcháin a bhainistiú don bhliain 
acadúil nua ina mbeadh socrúcháin chianda ina réimse tosaíochta. 

 
 

8.2.7 Spóirt agus Cumainn  

Rannpháirtíocht agus feidhmíocht 

Tá leibhéil arda rannpháirtíochta ag an Institiúid i gcónaí agus tá ár bhfoirne spóirt go léir iomaíoch 

laistigh dá ngráid faoi seach. Gné thar a bheith taitneamhach den rannpháirtíocht i mbliana is ea gur 

https://iadt.ie/news/iadt-careers-webinar-schedule/
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éirigh linn foireann sacair na mban a chur chun páirce agus méadú a dhéanamh ar líon na ndaoine a 

bhí ag imirt sacair agus rugbaí araon.  

Roinnt éachtaí suntasacha le haghaidh 2019/20 

 Craobh Sinsear na Sraithe Sinsear de chuid Rannán 2 na hÉireann 

 Ceithre fhoireann sacair curtha chun páirce lena n-áirítear trí fhoireann fireann agus foireann 
baineann amháin 

 Foireann Rugbaí na mBan imithe ar aghaidh go craobh Rannán 2 de chuid Spóirt Mhic Léinn 
Éireann 

 Cháiligh foireann CLG na mban do dheireadh seachtaine Chorn Uí Loingsigh den chéad uair ó 
2014. Ar an drochuair, cuireadh an comórtas ar athló. 

 Foireann cispheile na mban a cháiligh don chomórtas leathcheannais de chuid Rannán 3 ar 
athló 

 Chaill foireann Freshers CLG Craobh na hÉireann go Trá Lí, agus bhí siad cáilithe don 
chraobhchomórtas ach cuireadh ar athló é. 

 
Spórt na mBan 20x20 

Reáchtálamar tionscnamh spóirt na mban do mhí Dheireadh Fómhair. Bhí an struchtúr seo a leanas 

ar na seisiúin: cúrsa de 20 nóiméad, ina dhiaidh sin 15 nóiméad CLG, sacar 15 nóiméad agus rugbaí 

15 nóiméad. An prionsabal taobh thiar de ná eachtraí spóirt a chur ar fáil do mhná agus deis a 

thabhairt dóibh spórt a thriail den chéad uair ach freisin deis thabhairt d’imreoirí den scoth spóirt 

éagsúla a thrial. Mhothaigh muid freisin go bhféadfadh siad cabhrú lena chéile (i.e. cuid de na mná 

CLG ag cabhrú leis an bhfoireann rugbaí srl). D’infheistíomar go mór sa chlár seo agus fuair gach 

rannpháirtí geansaí spóirt dá gchríochnóidis 3/4 sheisiún. 

Maoiniú 

D’éirigh leis an Oifig Spóirt agus Cumainn ina n-iarratas ar dheontas caipitil spóirt de EUR 63,000   

Scoláireachtaí Spóirt 

I 2019/20, bhog an tseirbhís an t-iarratas ar scoláireacht spóirt go formáid ar líne. D’éirigh go maith 

leis seo agus fuaireamar os cionn 130 iarratas, áit a cuireadh 95 díobh faoi agallamh thar Zoom. Is 

méadú é seo ar uasmhéid 65 roimhe seo.  Leanfaimid den phróiseas iarratais ar líne a thairiscint le 

haghaidh 2020/21. 

Oíche Ghradaim Spóirt agus Cumainn 

Faraor, b’éigean dúinn oíche bhliantúil na ngradam a bogadh ar líne, rud a chiallaigh den chéad uair 

ó 2007 nár éirigh linn imeacht a óstáil ar an láthair.  Chun suim áirithe a chruthú, thugamar vótáil ar 

líne isteach, rud ar éirigh go maith leis mar go raibh os cionn 300 vóta againn do na gradaim éagsúla. 

Coinneoimid an córas seo fiú nuair is féidir linn an ócáid a óstáil go pearsanta. 
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8.2.8 An Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn 

Tá méadú mór tagtha ar líon na n-iarratasóirí bliain i ndiaidh bliana atá ag éileamh ar an gCiste 

Cúnaimh do Mhic Léinn (SAF), le méadú suntasach in 2019/20: 

 

 

 

Baineann an cion is mó de chúnamh airgeadais le costais mhaireachtála agus/nó cíos.  

  

8.3 Dúshláin 

 Bhí dúshlán ag baint leis an easpa Nascóir Pobail againn in ITDD | DkIT ar feadh beagnach 
bliain iomlán féilire. Tá freagracht ar leith ar an Nascóir Pobail as obair chumarsáide an 
bhraisle ar thionscadal CONAIR 3 | PATH 3 (College Connect). Tá roinnt plé déanta le bliain 
anuas lenár gcomhpháirtithe i MEND. Aontaíodh anois go mbeidh an t-eolas cumarsáide 
faoin ról seo á bhainistiú ag MU (agus ball foirne fostaithe don obair seo) agus leanfar le gné 
rannpháirtíochta den ról a stiúradh ó ITDD | DkIT a luaithe is a bheidh Nascóir Pobail ar ais sa 
phost seo. 

 Dúshlán a bhí ann obair CONAIR 3 | PATH 3 a ionchorprú in ualach oibre reatha na Seirbhíse 
Rochtana. Is é seasamh ITDD | DkIT le tamall anuas go gcaithfidh an tionscadal College 
Connect níos mó a dhíriú ar fhor-rochtain pobail — anois le teacht chun cinn COVID is cosúil 
go bhfuil an sprioc seo níos faide ná riamh, áfach, d’iarr ITDD | DkIT go scrúdófaí modhanna 
rannpháirtíochta ar líne. Tharla athruithe suntasacha foirne a raibh tionchar diúltacha acu ar 
an tionscadal. 

 Ní léir cé chomh hinbhuanaithe is a bheidh cuid de na tionscadail reatha a fhorbrófar faoi 
College Connect nuair a thiocfaidh deireadh leis an maoiniú.  

 Scoláireacht Bernard Duffy: Ós rud é go bhfuil scéim Sparánachta 1916 le síneadh trí bliana 
eile agus nach gceadaítear í a fháil i gcomhar le haon scoláireacht eile, cinneadh gan scéim 
Scoláireachta Bernard Duffy a bhunú go dtí go mbeidh deireadh le scéim Sparánachta 1916. 

 Cé go gceaptar go bhfuil feidhm earcaíochta ag an tseirbhís rochtana in ITDD | DkIT, ní mór 
an ról earcaíochta sin a aontú leis an dtuiscint go mbeidh idirghníomhaíocht láidir leanúnach 
ag an Oifigeach Rochtana le mic léinn reatha ITDD | DkIT. Déanann an tOifigeach Rochtana 
trí chlár scoláireachta/sparántachta a riaradh agus déanann sé/sí idirchaidreamh le daoine a 
fhaigheann na tacaíochtaí sin. Is mic léinn iad seo a bhfuil míbhuntáiste ilghnéitheach orthu 
agus a dteastaíonn leibhéil arda tacaíochta agus spreagtha uathu.  

 Is beag a léiríonn go dtiocfaidh méadú ar líon na mac léinn ó na spriocghrúpaí mar thoradh 
ar rannpháirtíocht i gCONAIR 3 | PATH 3 College Connect. Táthar ag súil go mbeidh torthaí 
dearfacha sa réimse seo mar thoradh ar chur chuige níos comhordaithe laistigh de ITDD | 
DkIT maidir le hearcaíocht. 

 Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an tSeirbhís Rochtana ar fheabhsuithe a d’fhéadfaí a 
dhéanamh ar an mbealach iontrála do mhic léinn aibí, agus tá tuilleadh soiléireachta de 
dhíth ó ranna acadúla maidir leis na riachtanais atá acu maidir le hiarratas ó mhic léinn aibí 
agus maidir le líon na n-áiteanna atá ar fáil dóibh. 

   2017/18 2018/19 2019/20

Number of applicants 385 402 571

Successful applicants gaining financial assistance 335 329 372
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 Tá gá le nasc níos fearr idir SOLAS agus an tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas in ITDD | 
DkIT, d’fhéadfaí faisnéis maidir le mic léinn faoi mhíchumas a roinnt chun an t-am is gá do na 
printísigh chun bualadh leis an Roinn a laghdú agus d’fhéadfadh an tSeirbhís idirchaidreamh 
a dhéanamh leis na mic léinn seo ar chlárú dóibh.  

   

 Mar gheall ar phaindéim COVID, beidh go leor deacrachtaí ann agus ní fios cén chaoi a 
rachaidh siad in oiriúint do chásanna uathúla. I measc na gconstaicí tá an méid seo a leanas 
soiléir: 

o Na coigeartuithe a bheidh le déanamh maidir le Sláinte agus Sábháilteacht. 

o An t-athrú ar leagan amach fisiciúil an Aonaid Sláinte. 

o Amchlár foirne sábháilte a eagrú. 

o Na hathruithe teicniúla maidir le triáis fhíorúil/diagnóisic/cóireáil fhíorúil. 

o Cumarsáid leanúnach leis an mac léinn. 

o Limistéar leithlisithe oiriúnach a eagrú. 

o Oiriúnú do phrótacail agus algartaim atá ag síorathrú de réir mholtaí HPSC. 

 

 Tionchar COVID ar an obair agus ar na tacaíochtaí a chuireann CEC ar fáil; lena n-áirítear 

o Cáilíocht an tsoláthair seirbhíse a chinntiú i gcomhthéacs cianda 

o Ár seirbhísí/tacaíochtaí a chur in oiriúint don timpeallacht ar líne — e.g. Aonach 
Gairmeacha/Imeachtaí Rannpháirtíochta Fostóirí etc. 

o Saincheisteanna rannpháirtíochta an scoláire — mar gheall ar chianfhoghlaim/obair 

o Neamhchinnteacht dreach na fostaíochta, agus conas is fearr céimithe a ullmhú sa 
chomhthéacs seo 

o Fáil ar shocrúcháin mac léinn i gcomhréir le treoirlínte sláinte poiblí agus in 
earnálacha a raibh tionchar diúltach ag COVID, ag an bhfáilteachas, ag imeachtaí, ag 
tógáil etc orthu. 

o Tacaíochtaí ardchaighdeáin a fhorbairt le haghaidh socrúcháin chianda/fíorúla  

 

 Oiliúint don fhoireann maidir le forbairtí/ardáin TF riachtanacha chun tacú le cianobair 
éifeachtach agus seachadadh ceardlainne 

 Córas CRM chun tacú leis an Oifig Socrúcháin ina gcuid oibre 

 Struchtúr níos láidre a fhorbairt chun cineál agus tionchar an lárionaid a thomhas — aiseolas, 
méadracht etc. 

 Rannpháirtíocht na mac léinn ar ghníomhaíochtaí gairme a mhéadú 

 Rannpháirtíocht na gcéimithe a mhéadú maidir le Ceangal Gairmeacha 

 Bainistiú a dhéanamh ar thionscadal SATLE um Infhostaitheacht a Leabú i dtimpeallacht 
athraithe den sórt sin — síneadh a chur leis an tionscadal go dtí mí na Bealtaine 2021  

 Is dúshlán ollmhór é tionchar COVID do Spórt agus Cumainn. Baineann an tseirbhís le daoine 
a thabhairt le chéile chun feabhas a chur ar a n-eispéireas tríú leibhéal. Táimid tar éis a 
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fhoghlaim go bhfuil muid in ann seirbhís a chur ar fáil a sholáthraíonn idirghníomhaíocht 
réasúnta ag baint úsáide as ardáin ar líne.  

 Cé go bhfuil áiseanna den scoth againn, tá muid fós gearr i roinnt réimsí tábhachtacha, go 
háirithe an t-uasghrádú ar thuiltesoilse agus an fhorbairt ar urlár ilchuspóireach i Spórt ITDD 
| DKIT. 

 Lean na hiarratais ar mhaoiniú ó mhic léinn tríd an gCiste Cúnaimh do Mhic Léinn ag méadú 
le líon ard mac léinn atá ag lorg tacaíochta airgeadais.  Is dúshlán i gcónaí é an ciste a riaradh 
leis na hacmhainní atá ann cheana. 

 

9. Foghlaim ar Feadh an tSaoil 
 
Bhí rollú foriomlán na mac léinn páirtaimseartha do 2019/20 cothrom le 959 suas 5 % ó 911 in 

2018/19. Cuimsíonn sé seo 576 duine (nó 60 %) cláraithe ar chúrsaí deimhnithe íoctha táillí, 268 

(28 %) ar chúrsaí neamhdheimhnithe agus 115 (12 %) ar chúrsaí Springboard. Tháinig méadú 

suntasach 29 % ar rolluithe deimhnithe (suas ó 445 go 576) ach rinneadh an fás seo a fhritháireamh 

trí laghdú 34 % ar rolluithe Springboard (ó 154 go 115). Dhéileáil oifig na gcúrsaí páirtaimseartha le 

1,403 iarratas in 2019/20 suas 1 % ar an 1,385 iarratas a phróiseáil sí in 2018/19. 
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9.1 Cén staidéar atá ar bun ag na mic léinn pháirtaimseartha? 

 

Tá formhór na mac léinn páirtaimseartha cláraithe ar chláir Ghnó agus Daonnachtaí le 440 mac léinn. 

Chláraigh Scoil na Sláinte agus na hEolaíochta 267 rolluithe. Seo a leanas miondealú iomlán de réir 

Scoile: 

 Gnó agus Daonnachtaí — 440 rolluithe (46 %) 

 Innealtóireacht — 166 rolluithe (17 %) 

 Ríomhaireacht & na hEalaíona Cruthaitheacha — 86 rolluithe (9 %) 

 Sláinte agus Eolaíocht — 267 rolluithe (28 %) 

 

B’ionann an cóimheas rannpháirtíochta fireann/baineann agus 45 % fireann in aghaidh 55 % 

baineann. 

9.2 Líon na Mac Léinn Deimhnithe ag Fás 

Tá infheistíocht mhór déanta ag foireann acadúil agus riaracháin ITDD | DkIT chun raon cúrsaí 

tarraingteacha páirtaimseartha creidiúnaithe a fhorbairt, a riaradh agus a sheachadadh. Tá méadú 

mór tagtha ar mhic léinn ar chúrsaí páirtaimseartha deimhnithe le deich mbliana anuas mar thoradh 

air seo. Is ionann rolluithe deimhnithe anois agus 72 % dár gcohórt páirtaimseartha mac léinn ó 40 % 

in 2012/13. 
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9.3 Ár Reach Geografach 

 

De réir mar a mhéadaíonn an tsraith dár gcúrsaí páirtaimseartha deimhnithe scaipeann geografacht 

ár gcohórt páirtaimseartha mac léinn, tá sé ag éirí níos scaipthe. Anseo thíos tá léiriú grafach ar an 

meascán geografach dár mac léinn páirtaimseartha 2019/20, a léiríonn dhá thrian dár gcuid mac 

léinn as contaetha eile seachas Contae Lú.  

 

9.4 Springboard 

Is é an tIonad Foghlama ar Feadh an tSaoil an t-aonad comhordaithe do chláir Springboard ITDD | 

DKIT. Tionscnamh Rialtais/ÚAO is ea Springboard a fhéachann le tacaíocht agus spreagadh a 

thabhairt do chuardaitheoirí poist filleadh ar an ardoideachas chun uas-sciliú nó athsciliú a 

dhéanamh in earnálacha tionsclaíocha le hionchais fostaíochta níos fearr amach anseo.  

Do chomhordaigh agus do chuir an LLC na hiontrálacha seo a leanas chun cinn 12 de chúrsaí 

Springboard le linn na bliana acadúla 2019/20. Sonraíonn an méid seo a leanas líon iomlán na gcúrsaí 

a forbraíodh laistigh den bhliain acadúil 2019/20 (iomlán san áireamh): 

 

 Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí 

o 2 chúrsa/1 forbartha  

 Scoil na hInnealtóireachta 

o 2 chúrsa/2 forbartha  

 Scoil na Sláinte agus na hEolaíochta 

o 1 cúrsa/1 forbartha  

  Scoil na Faisnéisíochta agus na nEalaíon Cruthaitheach 

o 7 gcúrsa/2 forbartha  

 

  

33 %

9%
19%

7%

13%

19%

Cá as a dtagann ár mic léinn pháirtaimseartha?– 2019/20

Louth Monaghan Meath Cavan Dublin Other
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9.5 Cúrsaí Ceadaithe — Páirtaimseartha  

Rinneadh sraith iomlán de 60 cúrsa páirtaimseartha ginearálta (76 cúrsa Springboard san áireamh) a 

chur chun cinn agus a riaradh tríd an Ionad Foghlama ar Feadh an tSaoil le linn 2019-2020. Sonraíonn 

an méid seo a leanas líon iomlán na gcúrsaí a forbraíodh laistigh den bhliain acadúil 2019/20 (iomlán 

san áireamh): 

 Scoil an Ghnó & na nDaonnachtaí 

o 22 chúrsa (7 gcúrsa forbartha) 

 Scoil na hInnealtóireachta  

o 13 chúrsa (2 chúrsa forbartha) 

 Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach  

o 9 gcúrsa (4 chúrsa forbartha) 

 Scoil na Sláinte & Eolaíochta  

o 15 chúrsa (4 chúrsa forbartha) 
 

9.6 Údaráis a Dhaingniú  

D’oibríomar le roinnt údarás bailíochtaithe, eadhon: 

 QQI 

 Teicneoirí Cuntasaíochta Éireann 

 IPASS 

 Active IQ (an Ríocht Aontaithe) 

 

10. Tuarascálacha Scoile 
 
10.1   Scoil an Ghnó & agus na nDaonnachtaí 

Lean Scoil an Ghnó agus na Daonnachtaí ag tacú le 2,000 mac léinn le linn 2019/20 agus is í an Dr 

Patricia Moriarty a bhí i gceannas uirthi.  Bliain de dhá leath a bhí sa bhliain acadúil seo mar a 

thosaíonn aon bhliain acadúil spreagúil nua go ginearálta.  Cuireadh tús le tionscnaimh spreagúla go 

luath roimh dhianghlasáil COVID ar an 12 Márta 2020, agus rinneadh na gníomhaíochtaí uile ar líne 

chun cláir a chiansheachadadh.  Éacht ollmhór a bhí anseo ag gach ball den Scoil chun a chinntiú go 

raibh gach mac léinn agus gach ball foirne feistithe agus tacaíocht tugtha chun leanúint lena gcláir ar 

líne.  Chuaigh an fhoireann i dtaithí ar phacáistí nua de bhogearraí nua geall leis thar oíche de réir 

chun seachadadh leanúnach a chinntiú dá gcuid mac léinn.  Is mór againn freisin an cianmheasúnú 

agus cruinnithe an bhoird scrúdaithe a reáchtáladh go cianda.  Níorbh fhéidir a thuar go mbeimis 

ocht mí dhéag ar shiúl ón gcampas agus go leanfadh ár bhfoireann agus ár mic léinn iontacha leis an 

turas seo a aistear le linn na paindéime domhanda.  Tá roinnt buaicphointí breise don bhliain leagtha 

amach sna míreanna seo a leanas. 

D’óstáil Scoil an Ghnó agus na nDaonnachtaí Gobharnóir nuacheaptha an Bhainc Ceannais, Gabriel 

Makhlouf, agus an Stiúrthóir Eacnamaíochta agus Staidrimh, Mark Cassidy ar an 3 Deireadh Fómhair, 
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2019 ag ár sraith bhliantúil um Léachtaí Cuntasaíochta. Thug an bheirt aoi cur i láthair léirsteanach 

agus fáiltiú ina dhiaidh sin le mic léinn na bliana deiridh dár gcéim BA sa Chuntasaíocht agus san 

Airgeadas. 

 
 

C-D: M Mulvey, Uachtarán; G Makhlouf, Gobharnóir an Bhainc Ceannais; S Hill, Ceann Roinne; P Moriarty, Ceann Scoile; M Cassidy, 
Stiúrthóir Eacnamaíochta & Staitisticí, an Banc Ceannais 

 
Faoi stiúir Shane Hill, d’fhorbair an Roinn Bainistíochta agus Staidéar Airgeadais díolúintí an-

tarraingteach a bhronn CIMA ar chéimithe ár mB.A. (Onóracha) i gCuntasaíocht agus Airgeadas. 

Anuas air sin, rinne an Roinn ceiliúradh ar an gcéad chohórt de chéimithe ónár mB.A. (Onóracha) nua 

i Margaíocht Dhomhanda. Is clár leantach é an chéim Onóracha Leibhéal 8 seo ón BA sa Mhargaíocht 

Dhigiteach agus sa Chaidreamh Poiblí. 

Sa bhliain 2019/20, bhí lúcháir ar Roinn an Léinn Fáilteachais faoi stiúir Brianain Erraught, le 

bailíochtú rathúil an BA (Onóracha) nua trí bliana  i mBainistíocht Turasóireachta Idirnáisiúnta. Is é 

seo an chéad chlár céime ab-initio sa Roinn agus muid sásta go deimhin lena áireamh sa tsraith clár 

againn. 

Rinne an Roinn líon clár páirtaimseartha a bhailíochtú freisin, lena n-áirítear 

 B.A. (Onóracha) i bhFiontar Cócaireachta 

 B.A. (Onóracha) i mBainistíocht Imeachtaí 

 B.A. (Onóracha) san Fháilteachas  

 Teastas in Ioncam Óstáin, Margaíocht agus Bainistíocht na Meáin Dhigitigh. 

 
Lean baill foirne de bheith ag tabhairt faoin M.A. san Fhoghlaim agus sa Teagasc agus bhain Kevin 

Burns céim dochtúireachta amach i réimse na Turasóireachta. 

I mí Feabhra 2020, d’óstáil an Roinn comhdháil idirnáisiúnta aon lae don Roinn Gnóthaí Eachtracha 

agus Trádála, mar chuid d’iarratas rathúil Éirinn suíochán ar Chomhairle Slándála na Náisiún 

Aontaithe a bhaint amach. 
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Lean mic léinn ó gach réimse clár de mhaoiniú a chruinniú ar son roinnt mhaith carthanachtaí áitiúla 

agus náisiúnta mar chuid dá mhodúil Bainistíochta Imeachtaí. I measc na gcarthanas áiríodh Cumann 

Ailse na hÉireann, Women’s Aid, Breast Cancer Ireland agus Goal. 

Rinne an Roinn Staidéar Gnó an Dioplóma Iarchéime in Anailísíocht Sonraí Straitéiseacha do Ghnó a 

bhailíochtú agus bronnadh maoiniú Cholún 1 HCI ar an gclár.  Bronnadh maoiniú taighde ar Cheann 

na Roinne, an tOllamh Colette Henry, do thionscadal comhoibritheach Eorpach san Oideachas 

Fiontraíochta agus ghlac an Dr. Brian Boyd leis an ról mar Cheann Gníomhach na Roinne Staidéar 

Gnó.  Fuair beirt bhall foirne laistigh den Roinn tacaíocht chun a gcuid staidéar dochtúireachta a 

thabhairt chun críche — Angela Short agus Jennifer Fegan. 

Thuairiscigh Roinn na nDaonnachtaí faoi stiúir Cheann Gníomhach na Roinne sin, an Dr Annaleigh 

Margey, roinnt ratha in 2019/20.  Deimhniú creidiúnaithe Spórt Éireann le haghaidh Cóitseála atá 

nasctha le modúil i mBliain 1 dár gcéim sa Spórt, Cleachtadh agus Fiontraíocht.  Is í ITDD | DkIT an 

chéad Institiúid tríú leibhéal in Éirinn a bhfuil an creidiúnú seo ceangailte leis an gclár agus fuair 

David Cranny oiliúint mar theagascóir do na gradaim seo.  Ghníomhaigh sé mar chomhairleoir ar 

Thionscadal Chalk Free Play Lú le Comhpháirtíocht Spóirt Lú agus ainmníodh é don nGradam Pobail 

agus Comhairle Uile-Éireann 2020. 

Thacaigh an chéim Onóracha sna hEalaíona le tionscadal Las an tSlí ag comhoibriú le cúig scoil áitiúla 

i nDún Dealgan chun litearthacht agus scileanna cruthaitheacha criticiúla a fheabhsú. Ghlac mic léinn 

ar an B.A. (Onóracha) sna hEalaíona, agus a léachtóirí, páirt sa chlár. D’oibrigh siad leis na páistí 

scoile smaointe forbartha bunaithe ar a gcomh-léamh d’úrscéal réamhroghnaithe. Roghnaíodh an t-

úrscéal ag múinteoirí rannpháirteacha agus b’é an smaoineamh a bhí taobh thiar de ná go 

reáchtálfadh daltaí ITDD | DkIT líon beag seimineár leis na páistí scoile, chun iad a spreagadh chun 

machnamh a dhéanamh ar chúlraí ar leith na gcarachtair.  

Fuair an Roinn roinnt dámhachtainí taighde agus maoinithe chun maoirseacht a dhéanamh ar mhic 

léinn taighde iarchéime go leibhéal Máistreachta agus Dochtúireachta. 
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10.2  Scoil na hInnealtóireachta   

Clárú 

Cláraíodh an dara clár fochéime i mí Mheán Fómhair 2019, mar seo a leanas:  

 Céim Innealtóireachta um Iontráil Choitinn Leibhéal 8,  

 Céim um Innealtóireacht Shibhialta Leibhéal 8 

 Céim um Innealtóireacht Mheicniúil Leibhéal 8 

 Innealtóireacht Leictreach agus Leictreonach Leibhéal 8 

 Teicneolaíocht Ailtireachta Leibhéal 7 & Leibhéal 8,  

 Bainistíocht Tógála Leibhéal 7 & Leibhéal 8. 

 
Léirigh an t-éileamh ar na cláir seo ardú spéise i réimse na hinnealtóireachta ginearálta agus sa 

Timpeallacht Thógtha go háirithe. 

Forbraíodh na Cláir Mháistreachta nua seo a leanas: 

 Máistreacht Struchtúrtha i bhFuinneamh Gaoithe 

 Máistreacht Struchtúrtha sa Bhith-Fhuinneamh 

 Máistreacht Struchtúrtha san Fhuinneamh Gréine  

 Máistreacht Struchtúrtha i bhFuinneamh In-athnuaite Mara  

 Máistreacht sa Suirbhéireacht Foirgníochta 

 
Lean an Scoil ag freastal don éileamh náisiúnta méadaithe ar phrintíseachtaí Céim 4 agus Céim 6 i 

gcomhréir le beartas an Rialtais agus i gcomhar leis an ÚAO sna ceirdeanna seo a leanas: 

 Cearpantóireacht agus Siúinéireacht  

 Leictreach 

 Pluiméireacht 

 Mótar  

 
Rinneadh iarratais rathúla ar chláir dioplóma iarchéime Cholún 1 HCI, Colún 2 HCI le dhá chlár déag 

ceadaithe le haghaidh maoiniú breise d’áiteanna, agus ar mhaoiniú Springboard.  

 

Lean an Scoil ag méadú a Próifíl Taighde ag earcú níos mó mac léinn PhD agus ag méadú a cuid 

rannpháirtíochta le hIonad Taighde Náisiúnta SFI, MaREI. 

Réiteach na Scoile ar COVID 

Bhí ar Scoil na Innealtóireachta in ITDD | DkIT, ar ITDD | DkIT féin, ar eagraíochtaí oideachais eile ar 

fud na tíre agus go hidirnáisiúnta go deimhin dul i ngleic le saol athraithe i mí an Mhárta 2020 mar 

gheall ar an bpaindéim dhomhanda. Bhog an fhoireann i dtréimhse seachtaine gach léachtóir ar líne 
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agus chuir siad tús le próiseas Cianteagaisc Éigeandálach a lean ar aghaidh ar feadh an chuid eile den 

Bhliain Acadúil i 2019/20. Rinneadh na measúnuithe a athshamhlú agus a sheachadadh go cianda. Ar 

an 24 Iúil 2020, mar chuid de thairscint an Rialtais agus pacáiste spreagtha mhí Iúil na bliana sin 

cuireadh leithdháileadh breise maoinithe de EUR 47.5M ar fáil do chláir bainteach le scileanna 

Ardoideachais agus rinne Scoil na hInnealtóireachta iarratas rathúil ar an sruth maoinithe seo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



51 | Leathanach 
 

10.3  Scoil na Sláinte & Eolaíochta 

Forbairt an Chláir 

Cuireadh tús le forbairt ar na cláir seo a leanas: 

 BSc sa Talmhaíocht (páirtaimseartha) 

 Dioplóma Iarchéime in Agra-Anailísíocht 

 Dioplóma i nDéantúsaíocht Bithchógaisíochta 

 BSc Onóracha Cothú & Sláinte 

Bronnadh maoiniú Springboard agus Maoiniú Tionscnaimh Chaipitil Dhaonna ar roinnt Clár sa Scoil. 

Creidiúnú seachtrach 

I Scoil na Sláinte agus na hEolaíochta, níor tharla aon léirmheasanna le Comhlachtaí Gairmiúla, 

Rialála agus Reachtúla (PRSBanna). Mar sin féin: 

 Cuireadh tús leis an obair ar phleanáil do chuairt athchreidiúnaithe Chomhairle Tréidliachta 
na hÉireann (VCI) a bhí le tarlú i Seimeastar 1 den bhliain acadúil 2020/2021. Is éard a bhí i 
gceist leis seo ná an fhoirm iarratais ar Athchreidiúnú Altranais Tréidliachta a chur faoi 
bhráid na Comhairle Tréidliachta i mí an Mheithimh 2020.  Ina theannta sin, chuir an 
fhoireann tús le tiomsú faisnéise a bheadh de dhíth don chuairt úd. 

 Cuireadh iarratas faoi bhráid an Bhoird Chomhairligh um Cháilíochtaí sa Roinn Oideachais 
agus Scileanna chun aitheantas Dámhachtain Ghairmiúil do na cláir fochéime agus 
pháirtaimseartha don Staidéar Luath-Óige a bhaint amach.   

 
Rannpháirtíocht sa Phobal: 

 Clár rathúil oideachais eolaíochta agus rannpháirtíochta poiblí (E&PE) is ea Cell EXPLORERS a 
chuireann gníomhaíochtaí ETIM | STEM ar fáil go réigiúnach agus go náisiúnta 
(www.cellexplorers.com). Is í an Dr Suzanne Linnane agus an Dr Caroline Gilleran Stephens, 
ón Scoil Sláinte & Eolaíochta comhordaitheoirí réigiúnacha Cell EXPLORERS arna mhaoiniú ag 
SFI: Fantastic DNA programme (SFI Discover Programme).  Le linn Sheachtain na hEolaíochta, 
Samhain 2019, d’óstáil Scoil na Sláinte & Eolaíochta 10 scoil agus d’éascaigh sí ceardlanna 
‘Fantastic DNA’ le 494 páiste.  In 2020, mar gheall ar COVID, d’éirigh leo a ngníomhaíochtaí 
for-rochtana a chur in oiriúint chun iad reáchtáil ar líne, boscaí a phacáil suas agus 
ceardlanna ‘Fantastic DNA in a Box’ a sheachadadh trí Zoom do 300 páíste i réigiún an 
Oirthuaiscirt.  Mar chuid de ghníomhaíochtaí Sheachtain na hEolaíochta, reáchtáil an Scoil 
ceardlanna pailneoirí do pháistí bunscoile chomh maith.  Tá físeán de Sheachtain Eolaíochta 
mhí na Samhna 2019 ar fáil anseo https://fb.watch/8tveTMqco9/ 

 Tá tionscadal pobalbhunaithe dar teideal ‘Fun Move Play Project’ faoi stiúir léachtóirí agus 
mac léinn ón B.Sc. (Onór.) sa chlár Sláinte agus Gníomhaíocht Choirp in ITDD | DkIT, i 
gcomhar le Comhpháirtíocht Spóirt Lú agus Cóitseáil Spóirt Éireann ar siúl le trí bliana anuas.  
Tugadh an tionscadal taighde 12 sheachtain isteach i roinnt bunscoileanna agus tá sé mar 
aidhm aige tuiscint níos fearr a fhorbairt ar ghníomhaíocht choirp agus ar litearthacht choirp 
i bpáistí bunscoile in Éirinn. Forbraíodh an tionscadal taighde pobaldhírithe i gcomhréir leis 
an Straitéis Náisiúnta um Ardoideachas go dtí 2030 (2011-) a thacaíonn le misean sibhialta 
an ardoideachais agus a dhearbhaíonn go bhfuil rannpháirtíocht leis an tsochaí i gcoitinne ar 
cheann de phríomhróil an ardoideachais. 

http://www.cellexplorers.com/
https://fb.watch/8tveTMqco9/
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 Sáraítear na dúshláin a bhaineann le tacaíocht a thabhairt do mhic léinn i bhforbairt a gcuid 
scileanna cleachtais ghairmiúil agus cuidiú le heolas teoiriciúil a chomhtháthú lena 
gcleachtas trí Ghrúpa Tuismitheoirí agus Leanaí a fhorbairt ar bhealach nuálach agus 
cruthaitheach i gCéim 4, seimeastar 1 den Bhaitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i Léann na 
Luath-Óige gach bliain acadúil.  Ag soláthar deis foghlama uathúil, éilíonn an cur chuige seo 
ar an ngrúpa mac léinn a seirbhís féin a chur ar bun agus a reáchtáil i bhfoirm grúpa 
tuismitheoirí agus leanaí, laistigh de chúinní tacaíochta champas an choláiste, áit a mbíonn 
an fhoireann léachtóireachta i gcónaí i láthair chun treoir a thabhairt (agus measúnú a 
dhéanamh) ar na daltaí i gcomhtháthú na teoirice ina gcleachtas.  

 Is tionscnamh meabhairshláinte spreagúil é Coláiste Aisghabhála Bhaile Átha Cliath Thuaidh, 
Oirthuaiscirt http://recoverycollege.ie/) atá ag obair ar fud cheantair Bhaile Átha Cliath 
Thuaidh, Lú agus na Mí. Glacann an Coláiste Téarnaimh cur chuige Comhléiriúcháin lena n-
áirítear daoine a bhfuil taithí acu ar fhorbairt agus ar sheachadadh tionscnamh oideachais 
pobalbhunaithe a bhfuil géarghá leo. Tá an clár seo á éascú ag an bhfoireann altranais 
meabhairshláinte in ITDD | DkIT i gcomhar leis an FSS, le DCU, agus le Líonra Abhcóideachta 
na hÉireann, Advancing Recovery Ireland and Respond Housing.  Gach bliain óstálann an 
Coláiste Téarnaimh féilte samhraidh agus gheimhridh a chuireann ardán ar fáil chun 
ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí na gcoláistí téarnaimh, deis a thairiscint do bhaill den 
phobal blaiseadh a fháil ar a bhíonn ar bun sa choláiste téarnaimh, agus an coláiste 
téarnaimh a chur chun cinn don phobal i gcoitinne. Tá ITDD | DkIT tar éis an fhéile 
gheimhridh a óstáil gach bliain.  Éascaítear Clár Oideachais EOLAS freisin laistigh den Roinn 
Altranais, Cnáimhseachais agus Staidéir Sláinte gach téarma. Reáchtáiltear é seo i gcomhar le 
seirbhísí Sláinte Mheabhrach Lú/ FSS na Mí agus cuireann sé clár oideachais 8 seachtaine ar 
fáil d’úsáideoirí seirbhísí a bhfuil taithí acu ar shraith deacrachtaí meabhairshláinte agus clár 
oideachais 8 seachtaine ar leith do theaghlach agus do chúramóirí úsáideoirí seirbhíse. 
Déantar gach clár oideachais a éascú agus oibríonn sé ar shamhail chomhpháirtíochta lena 
sheachadadh. 

 Is tionscadal trasteorann é Changing Lives, tionscnamh pobalbhunaithe, chun tacú le 
teaghlaigh a bhfuil leanaí acu atá i mbaol ADHD. Tá an tionscnamh á thacú le dámhachtain 
EUR 2.7M ó Chlár INTERREG VA an Aontais Eorpaigh, clár atá á bhainistiú ag Foras Chláir 
Speisialta an AE (SEUPB) agus beidh sé dírithe ar Chontae Lú, ar Iarthar Bhéal Feirste agus ar 
réigiún Argyll agus Bute na hAlbain. Rachaidh an clár chun tairbhe ar bhreis is 2,000 
teaghlach sna réigiúin sin. Bíonn tionchar ag ADHD ar suas le 5 go 6 % de leanaí d’aois scoile. 
Tá sé mar aidhm leis tuiscint níos fearr a chruthú ar ADHD agus clár idirghabhála a chur ar 
fáil do theaghlaigh a bhfuil leanaí acu (3-7) a bhfuil iompraíochtaí acu atá ag teacht le ADHD. 
Chomh maith le bheith ag obair le teaghlaigh, cuirfidh an clár oiliúint ar fáil dóibh siúd atá ag 
obair le leanaí óga, go háirithe múinteoirí agus gairmithe luathbhlianta.  

 Cuirfidh an clár múnlaí dea-chleachtais a aithnítear go hidirnáisiúnta ar fáil do leanaí a bhfuil 
ADHD acu. Cuirfear an tionscnamh nua ar fáil ar fud Chontae Lú, Colin/Iarthar Bhéal Feirste, 
agus réigiún Argyll & Bute na hAlban. Tá cúig eagraíocht chomhpháirtíochta páirteach ann: 
Archways (páirtnéir ceannais), Comhpháirtíocht Comharsanachta Colin, Institiúid 
Teicneolaíochta Dhún Dealgan, Genesis Programme (Comhpháirtíocht Louth Leader) agus 
NHS Highland. Cuirfidh an Genesis Progamme an tionscadal ar fáil go háitiúil. Is comhpháirtí 
é an tIonad Taighde NetwellCASALA (https://www.netwellcasala.org) i Scoil na Sláinte agus 
na hEolaíochta.  Is é Ceann na Scoile Sláinte agus Eolaíochta a dhéanann cathaoirleacht ar 
Shainghrúpa Comhairleach an tionscadail seo.  Tá céimí de chlár staidéir na Luath-Óige sa 
Scoil ag tabhairt faoi thaighde PhD sa réimse seo in NetwellCASALA faoi láthair.  I mí an 
Mhárta 2020, d’óstáil Scoil Sláinte agus Eolaíochta ITDD | DkIT ócáid a sheol aip a gineadh ón 
tionscadal seo atá dírithe orthu siúd ar spéis leo tuiscint níos fearr a fháil ar iompraíochtaí 
atá ag teacht le ADHD. 

http://recoverycollege.ie/
NetwellCASALA
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 D’óstáil an Scoil Sláinte agus Eolaíochta comhdháil lae dar teideal ‘The Changing Landscape 
of Domestic Abuse — a Multiagency Perspective’ i mí Dheireadh Fómhair 2019.  Eagraíodh 
an chomhdháil i gcomhar leis an Roinn Cirt & Comhionannais, le Seirbhísí Sóisialta agus le 
Tusla agus tugadh le chéile níos mó ná 250 toscaire ó ghníomhaireachtaí líne tosaigh 
ábhartha ar nós Womens Aid, seirbhísí tacaíochta Drochíde Teaghlaigh, Oideachas, an Garda 
Síochána, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an tSeirbhís Phromhaidh chun léargais 
agus eolas a roinnt.   

 Thug an tAire Dlí, Cirt agus Comhionannais, Charlie Flanagan, TD, an t-aitheasc deiridh. 

 D’eagraigh an Roinn Altranais Cnáimhseachais & Luathbhlianta lá sláinte agus folláine do 
dhaoine fásta de gach aois ar champas ar an 15 Feabhra 2020 mar chuid dá clár imeachtaí 
atá beartaithe chun Bliain Idirnáisiúnta na mBanaltraí agus Cnáimhsí a chomóradh.  Anuas 
air sin bhí cainteanna sláinte poiblí éagsúla, scrúdaithe sláinte agus taispeántais a bhain le 
hábhair amhail cúram ailse, cnámha sláintiúla, rialú ionfhabhtaithe, folláine mheabhrach, 
sláinte croí, aosú, agus a bheith i do mháthair.  Dearadh an lá feasachta sláinte chun deis a 
thabhairt do bhaill den phobal i gcoitinne bualadh duine le duine le gairmithe sláinte agus 
acadóirí agus tuilleadh a fhoghlaim faoi shaincheisteanna sláinte agus folláine pearsanta. Bhí 
cuairteoirí in ann a gcuid brú fola agus siúcraí fola a sheiceáil le gairmithe cúram sláinte oilte 
agus scileanna tarrthála CPR a fhoghlaim tríd an gclár Hands for Life, Foras Croí na hÉireann. 
Bhí seastáin agus taispeántais idirghníomhacha éagsúla ó eagraíochtaí ar nós an clár 
Náisiúnta Cúraim Ailse, Ospidéal Mhuire Lourdes, Droichead Átha, Ospidéal Lú, Dún Dealgan, 
Fondúireacht Maire Keating, Foras Craicinn na hÉireann, Happy Bones, i measc eagraíochtaí 
eile. 

 Is comhlacht reachtúil é Fóram Náisiúnta Uisce na hÉireann (An Fórum Uisce) a bunaíodh 
faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2017. Déanann an Fóram ionadaíocht ar na páirtithe 
leasmhara go léir a bhfuil suim acu i gcáilíocht chomhlachtaí uisce na hÉireann agus i 
saincheisteanna a bhaineann le seachadadh seirbhísí uisce. Feidhmíonn an Dr Suzanne 
Linnane ón Ionad um Staidéar Fionnuisce agus Comhshaoil mar ionadaí na hEarnála 
Oideachais don Fhórum Uisce agus tá sí ina ball de ghrúpa oibre an Choiste sin a bhfuil sé de 
chúram air cláir oibre taighde agus beartais a chinneadh. D’fhreastal sí roimhe seo mar 
ionadaí na hEarnála Oideachais don Fhóram Uisce Poiblí agus le linn na díospóireachta 
náisiúnta maidir le Muirir Uisce, tháinig sí os comhair an Chomhchoiste um Maoiniú Seirbhísí 
Uisce Tí i ndáil le Bearta Cothromais, Cothromaíochta agus Caomhantais ar an 22 Feabhra 
2017 thar ceann an Fhóraim Uisce Phoiblí. Le déanaí ceapadh í ar Bhuanchoiste na Seirbhísí 
Uisce — an buanchoiste um sheirbhísí uisce chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a 
bhaineann le seirbhísí uisce. 

 
Éachtaí na Mac Léinn 

 I mí na Bealtaine 2020, thug ITDD | DkIT onóir do chuid de na mic léinn is gníomhaí dá gcuid 
ag searmanas ar líne.   Is cuid de Chreat Elevate do Rannpháirtíocht na Mac Léinn an 
dámhachtain Elevate.  D’fhorbair mic léinn agus baill foirne é seo i gcomhpháirt lena chéile 
mar chuid de thionscadal, ‘Comhpháirtithe in Infhostaitheacht’ arna maoiniú ag an bhFóram 
Náisiúnta um Fheabhsú an Teagaisc agus na Foghlama.  Bronnadh ar roinnt mac léinn ón 
Scoil an gradam seo as a n-éachtaí agus chomh maith leis sin, bhí roinnt mac léinn ón Scoil 
páirteach i gcomhfhorbairt an ghradaim.   

 Ghlac foireann mac léinn ó Chlár Talmhaíochta ITD | DkIT BSc Onóracha páirt sa 4ú 
Díospóireacht Mhór Agraibhia Déardaoin 14 Feabhra 2019 a bhí ar siúl in WIT.  Rinne daltaí 
díospóireacht ar an rún “Tá aistí bia Vegan níos fearr do dhaoine agus do phláinéad”. 
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 Ghlac roinnt mac léinn eolaíochta ón mbliain dheireanach in ITDD | DkIT páirt sa Chomhdháil 
bhliantúil SURE a bhí ar siúl in TUD ar an 27 Meán Fómhair 2019.  Tugadh cuireadh do mhic 
léinn as gach cearn d’Éirinn a chríochnaigh a dTionscadal Bliana Deiridh in 2018-19 a gcuid 
oibre taighde fochéime a chur isteach ar an gcomhdháil seo 

 I measc nithe eile bhí sé mar aidhm ceiliúradh a dhéanamh ar éachtaí acadúla na gcéimithe 
nua sna disciplíní eolaíochta. 

 
Naisc ábhartha eile 

 
Lean gníomhaíocht shuntasach taighde ar aghaidh sa Scoil in 2019/2020.  Seo a leanas buaicphointí: 

 Bronnadh Ollúnacht ar cheathrar ball foirne sa Scoil i mí na Samhna 2019. 

 Ionad NetwellCASALA: 

o Gníomhaíochtaí lárionaid struchtúrtha i 3 théama taighde, eadhon 

 Idirghníomhaíocht le Ríomhairí Daonna agus Sláinte Dhigiteach;  

 Néaltrú;  

 Wearables le haghaidh Feidhmíochta Daonna 

o Maoiniú faoi go leor sruthanna faighte (ProACT, FSS, SFI etc.)  
o Méadú ar líon na mac léinn iarchéime — 8 x PhD faoi láthair agus 1 x MSc agus líon 

na mball in ionaid taighde ar fud na scoileanna 
o Foilsíodh 6 pháipéar comhdhála, 13 pháipéar irise; 4 pháipéar irise faoi 

athbhreithniú agus 10 gcur i láthair comhdhála 
o Saothar Deartha agus Nuálaíochta athchóirithe le haghaidh gníomhaíochtaí taighde 

agus Saotharlainne Maireachtála 
o Cúrsa Silver Surfer Seachadta le Age Action 

 An Lárionad um Staidéar Fionnuisce & Comhshaoil: 

o Bronnadh ainmniúchán ionaid 5 bliana air ó mhí Eanáir 2020 
o A bhallraíocht méadaithe go 26 ball lena n-áirítear 6 mac léinn PhD nua 
o Triúr mac léinn PhD agus mac léinn MSc amháin arna bronnadh i mí na Samhna 2019 
o Réimse ratha maoinithe lena n-áirítear Marie Curie Skłodowska Innovative Training 

Invent Water 

 Ionad Taighde Smooth Muscle | Matáin Mín: 

o Leanadh leis an obair ar thionscadal INTEREG VA BREATH. 
o Tionóladh Comhdháil Bhliantúil BREATH go fíorúil i mí an Mheithimh 2020 
o Líon mór foilseachán a bhfuil tionchar mór acu   
o Bronnadh ainmniúchán ionaid 5 bliana air/uirthi 
o Réimse ratha maoinithe agus líon áirithe curtha isteach. 
o Chuir baill an ionaid roinnt seimineár ar fáil ar tugadh cuireadh dóibh 

 

Réiteach na Scoile le linn COVID 

Is ar bhealach solúbtha agus nuálach a thug foireann na Scoile Sláinte agus Eolaíochta faoi na 

dúshláin a bhain le dianghlasáil COVID a thosaigh ar an 13 Márta 2020.  Chuir baill foirne cianteagasc 

éigeandálach ar fáil agus do thóg measúnuithe malartacha áit na scrúduithe traidisiúnta duine le 

duine. Bhog gach gníomhaíocht scoile ar líne, lena n-áirítear gach próiseas riaracháin agus cruinniú., 
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mar shampla, gníomhaíochtaí uile an Bhoird Scrúduithe.  Rinne an Coiste Sábháilteachta um 

Limistéar Feidhmiúil Scoile cuid mhór oibre ullmhúcháin d’fhilleadh céimneach go dtí an campas arís 

i mí Mheán Fómhair 2020.  Is éard a bhí i gceist leis sin ná measúnuithe riosca COVID a ullmhú do 

gach gníomhaíocht, prótacail a fhorbairt do shaotharlanna, TCP a cheannach, comhordú ar 

chomharthaíocht agus ar stáisiúin sláintíochta láimhe sa Scoil.  Ina theannta sin, bhí ról lárnach ag 

líon mór daltaí sa Scoil sna seirbhísí túslíne le linn phaindéim COVID.  Thug an Scoil TCP do FSS agus 

tithe altranais áitiúla ag deireadh earrach 2020 mar gheall ar ghanntanais a bhí sna seirbhísí sláinte 

ag an am sin.  Rinne roinnt ball foirne obair dheonach chun cabhrú le réimse gníomhaíochtaí sa 

phobal, lena n-áirítear línte comhairle sláinte COVID.  D’oibrigh foireann agus mic léinn na Scoile go 

héifeachtach mar phobal agus léirigh siad athléimneacht dochreidte i leith na ndúshlán a bhain le 

COVID sa chuid dheireanach de Sheimeastar 2 2019/2020.   

Colláis ullmhaithe ag Mic Léinn Altranais Mheabhairshláinte Céim 4.  Trealamh cosanta pearsanta 

deonaithe d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 
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10.4  Scoil na Faisnéisíochta & na nEalaíon Cruthaitheach 

Bhí athbhreithniú cláir curtha i gcrích go rathúil go luath in 2019 agus rinneadh na cláir go léir a 

athchóiriú agus a athbhailíochtú go rathúil ar feadh tréimhse cúig bliana eile. Thosaigh mic léinn nua 

ar na cláir nuashonraithe seo i mí Mheán Fómhair 2019. 

Ba í seo, ar ndóigh, an bhliain acadúil ar cuireadh isteach go mór ar a hoibríocht de dheasca ar 

theacht chun cinn phaindéim dhomhanda COVID.  Ón 23 Márta 2020 (tar éis seachtaine 

ullmhúcháin), rinneadh na gníomhaíochtaí uile ar líne agus cuireadh tús leis an gcianteagasc 

éigeandálach. Tá ardmheas ag dul do na mic léinn agus don fhoireann go léir a thug an bhliain 

acadúil chun críche go rathúil, in ainneoin an chur isteach seo nach bhfacthas a leithéid riamh 

roimhe seo. 

Buaicphointí na Bliana 

Bronnadh Duais an Uachtaráin um Fheabhas Acadúil ar 257 céimí ó Scoil na Faisnéisíochta agus na 

nEalaíon Cruthaitheach i mí na Samhna 2019 agus bronnadh Duais an Uachtaráin ar Shármhaitheas 

Acadúil ar mhic léinn amháin ón Scoil a chur le saol na hInstitiúide agus an phobail. I mbliana bhí an 

chéad sraith céimithe ón Ard-Dioplóma i mBeochan Ríomhaireachta 3T, an Baitsiléir Eolaíochta 

(Onóracha) sa Ríomhaireacht in Oibríochtaí Néalríomhaireachta agus Lárionad Sonraí agus an 

Teastas Fiontraíochta sna Tionscail Chruthaitheacha. 

 

Tá réímse na taighde ag fás go leanúnach sa Scoil agus bronnadh dhá PhD ar chéimithe eile ar an 

iomlán, rud a fhágann go bhfuil 19 gcéimí PhD bainte amach sa Scoil. Anuas air sin, bhain mac léinn 

Máistreachta taighde céim amach, rud a d’fhág go raibh 57 duine san iomlán a bhfuil cáilíochtaí 

taighde iarchéime bainte amach acu sa Scoil go dtí seo. 

Bhí an dá ionad taighde sa Scoil, an tIonad Taighde Bogearraí Rialáilte (RSRC) agus an tIonad Taighde 

sna hEalaíona Cruthaitheacha creidiúnaithe ar feadh tréimhse cúig bliana eile. Bronnadh Gradam 

Fiontraíochta Fhondúireacht Eolaíochta Éireann don bhliain 2020 ar an Ollamh Fergal Mc Caffery, 

Stiúrthóir RSRC agus ar an Dr Anita Finnegan (CEO Nova Leah, agus iar-mhac léinn PhD an RSRC). 

Lean an Scoil lena rannpháirtíocht sheachtrach (idir náisiúnta agus idirnáisiúnta) agus le 

gníomhaíochtaí for-rochtana pobail: 

 

 Lean mic léinn agus foireann an cheoil agus na hamharclannaíochta de bheith ag cur le saol 
cultúrtha na hInstitiúide agus níos faide i gcéin trí thaibhithe rialta agus agus ceardlanna 
speisialta matinee do scoileanna a léiriú. D’óstáileamar dhá cheardlann amhránaíochta agus 
damhsa Gaeilge do pháistí bunscoile áitiúla arna mhaoiniú ag Seachtain na Gaeilge le 
Energia. I ndiaidh gach ceardlainne, sheinn na páistí scoile i gceolchoirm speisialta am lóin in 
éineacht le daltaí Ceoil na hInstitiúide. Anuas air sin, bhí an Ceolchoirm Nollag bliantúil ar siúl 
i mí na Nollag 2019 i Séipéal Naomh Oliver Plunkett, sa Charraig Dhubh.  

 Rinne mic léinn um Chleachtas Amharclannaíochta agus Scannán dhá dhrámaa léiriú: 1984 
agus The Glass Menagerie agus do léírigh mic léinn ceoil Recipe for Stew. 
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 Do lean Roinn na Ríomhaireachta uirthi go rialta de bheith ag óstáil club deonach códaithe, 
CoderDojo, do dhaoine idir 8 agus 17 mbliana d’aois, rud a spreagann spéis sa ríomhaireacht 
san aos óg.  Ghlac an Scoil páirt freisin in imeacht DojoMór 2019. Thug sé seo na mílte 
daoine óga le chéile ag coláistí tríú leibhéal ar fud na hÉireann le haghaidh lá de 
cheardlanna, taispeántais agus cainteanna teicneolaíochta saor in aisce, a bhí dírithe ar 
dhaoine óga a thabhairt isteach i scileanna códaithe, teicneolaíochta agus litearthachta 
digití. Bíonn sé seo tábhachtach freisin chun cuidiú le próifíl na Scoile a ardú. Bhí na 
himeachtaí seo ag brath go mór ar líon mór oibrithe deonacha mac léinn — go háirithe 
caibidil ACM ITDD | DkIT na mac léinn. 

 D’óstáil an Scoil comórtais réigiúnacha Róbotaice VEX i mí Eanáir 2020. Is clár spraíúil é seo 
ina bhfoghlaimíonn páistí scoile faoin Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht agus 
Matamaitic (ETIM | STEM) agus iad ag spraoi. Dearann siad, tógann siad, ríomh-chláraíonn 
siad agus téann siad san iomaíocht le robot i gcomórtas iontach. Reáchtáiltear na comórtais 
go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Faigheann mic léinn scileanna eile freisin ar 
nós bainistíocht tionscadal, cur i láthair, obair foirne, scileanna ceannaireachta agus go leor 
eile.  

 Bhí Seachtain Matamaitice an-rathúil eile ar siúl i mí Dheireadh Fómhair 2019 agus bhí roinnt 
imeachtaí, a chuireann an Mhatamaitic chun cinn, á n-eagrú ag foireann Matamaitice na 
Scoile, ina raibh daltaí ó scoileanna áitiúla inár réigiún agus ó thuaidh den teorainn 
páirteach. 

 D’eagraigh an Roinn Ríomhaireachta sraith Campa Samhraidh Pizza Parlour Digiteach chomh 
maith le bheith ag obair le roinnt scoileanna áitiúla ar cheardlanna fíorúla. 

 D’éascaigh mic léinn agus baill foirne ón Roinn Ealaíon, Meán agus Ceoil ceardlanna 
Cruthaitheachta agus Nuálaíochta arna maoiniú ag Éire Ildánach do pháistí scoile áitiúla i 
réimse na fuaime, déanta suaitheantais, ETIEM | STEAM, na scéalaíochta agus na 
cumadóireachta. 

 Bhí roinnt comhthionscnamh idirnáisiúnta ann a raibh mic léinn agus baill foirne ón Scoil 
páirteach iontu. Tionscadal ildisciplíneach a bhí i gceann amháin acu in Ollscoil Łódź na 
Pholainne ina raibh 61 mhac léinn as ocht dtír Eorpacha páirteach. Den chéad uair riamh, 
ghlac daltaí ó gach ceann de na trí roinn sa Scoil páirt i.e. Roinn na hEalaíona Cruthaitheacha 
Meáin agus Ceol, na hEolaíochta Ríomhaireachta agus na Matamaitice agus na 
Ríomhaireacht Amharc- agus Daon-lárnaithe. 

 ITDD | DkIT a d’óstáil cruinniú idirnáisiúnta de ghrúpa tionscadail Erasmus+ “GENIUS” an 
Aontais Eorpaigh, áit ar fhreastail comhghleacaithe ó cheithre choláiste comhpháirtíochta ar 
an gcruinniú dhá lá. Chomh maith leis sin, tá an Scoil páirteach i gcuibhreannas ina bhfuil 
cúig chomhpháirtí oideachais tríú leibhéal agus i dtrí eagraíocht neamhrialtasacha ó sheacht 
mBallstát atá ag obair ar thionscadal chun dhá chluiche nuálacha a tháirgeadh a spreagfaidh 
feasacht ar shaoránacht Eorpach, ar chomhionannas inscne agus ar chosaint an 
chomhshaoil. 

 Tá líon suntasach mac léinn idirnáisiúnta agus Erasmus ag an Scoil i gcónaí agus mar chuid dá 
dtabhairt isteach ar ITDD | DkIT agus ar Éirinn, reáchtáladh Turas Malartaithe Cultúrtha i 
gCairlinn ag tús na bliana acadúla. 

 Roghnaíodh roinnt scannán a léirigh agus a stiúraigh mic léinn ón gcúrsa Léiriúchán Scannán 
agus Teilifíse BA (Onóracha) lena dtaispeáint ag roinnt féilte scannán náisiúnta. Chomh 
maith leis sin, fógraíodh dhá thionscadal scannáin mac léinn ón gclár céanna mar bhuaiteoirí 
ag Gradaim Chumann Teilifíse Ríoga Phoblacht na hÉireann, a tionóladh in RTÉ i mí an 
Mhárta 2020.  
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 Bhuaigh Mac léinn ón Roinn Ríomhaireachta Eolaíochta agus Matamaitice áit ar scéim 
meantóireachta an Chéad Díorthaigh IMPACT — a bhfuil sé mar aidhm mná óga a 
chumhachtú san ollscoil. 

 Fuair roinnt mac léinn ó Scoil na FECM | ICA gradam Elevate — ar creatlach é chun tacú agus 
aitheantas a thabhairt do rannpháirtíocht agus comhpháirtíocht níos mó mac léinn laistigh 
de ITDD | DkIT. Chuir gach duine 45 uair an chloig ar a laghad dá gcuid ama le 
gníomhaíochtaí seach-churaclaim a chuireann leis an saol in ITDD | DkIT. 

 Bhí roinnt máistir-ranganna agus seimineáir ar siúl sa Scoil le hard-ghairmithe tionscail ar fud 
raon disciplíní, a thug deis dúinn ár naisc agus comhoibriú leis an tionscal a fhorbairt 
tuilleadh. Reáchtáladh roinnt comhoibrithe rathúla tionscail lena n-áirítear Rehab Care, Kells 
Type Trail agus Túsla. 

 Thug mic léinn agus baill foirne ón gcúrsa Léiriúchán Scannán agus Teilifíse BA (Onóracha) 
cuairt ar stiúideonna RTÉ faoi dhó le haghaidh turas ar na stiúideonna agus ar an seomra 
nuachta agus chun freastal ar Claire Byrne Live agus ar chleachtaí don Late Late Show. 

 B’ócáid thar a bheith suntasach é cuairt ón Mharthanóir Uileloiscthe, an tUasal Tomi 
Reichental, mar chuid de mhodúl ar Léiriúchán Scannán agus Teilifíse BA (Onóracha), áit ar 
bhuail sé le grúpa an-mhór mac léinn agus foirne chun a thaithí i gcampa géibhinn Bergen-
Belsen le linn an Dara Cogadh Domhanda a phlé. 

 Bhí roinnt sárthaispeántas poiblí d’obair na mac léinn ann. Bíonn réimse díobh seo ar 
taispeáint de ghnáth ag deireadh na bliana acadúla. Ach ní fhéadfadh siad ar fad dul ar 
aghaidh i mí na Bealtaine 2020 de dheasca diansrianta COVID. Mar sin féin, tharla Fís, arb é 
taispeántas bliantúil saothair ag mic léinn na Meán Cruthaitheach é, a tharla don ochtú huair 
déag mar imeacht fíorúil. Ar an gcaoi chéanna, léirigh mic léinn ríomhaireachta a gcuid oibre 
i sárthaispeántas fíorúil poiblí ar fhreastail ionadaithe ón tionscal air. Bhí sé ina dhúshlán 
nach beag do chách na himeachtaí seo a eagrú go fíorúil ach d’éirigh go han-rathúil leo agus 
do bhí tinnreamh an-mhaith acu. 
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11. Tuarascáil CELT 
 
Tá an tIonad Barr Feabhais san Fhoghlaim agus sa Teagasc (CELT) lonnaithe san Fhoirgneamh Theas, 

Seomraí S201 go S205. Cuireann sé réimse seirbhísí ar fáil do bhaill foirne agus do mhic léinn araon, 

lena n-áirítear an MA Foghlama agus Teagaisc (MALT), FGL neamhchreidiúnaithe san Fhoghlaim agus 

sa Teagasc agus reáchtálann sé an tIonad Foghlama agus Forbartha do Mhic Léinn (SLDC). 

11.1   Foireann 

Moira Maguire (Ceann Foghlama agus Teagaisc), Gerry Gallagher (Comhordaitheoir 

Ríomhfhoghlama), Laura McKenna (Comhordaitheoir CELT), Margaret Ward (Comhairleoir Foghlama 

Scileanna Digiteacha), Michelle Woods (Comhairleoir um Scríbhneoireacht Acadúil), Patricia Mullan 

(Bainisteoir Tionscadail, Tionscadal Gateway).  Tá Bernadette Brereton agus Angela Short ar leath-

iasacht ag CELT chun cur le cláir Foghlama agus Teagaisc an Ionaid.  Cuireann David Cranny agus 

Karen Dunne leis an gclár MALT chomh maith. 

11.2   Ginearálta 

Bhí forbairt Phlean Straitéiseach 2020-2022 ina fhócas suntasach don institiúid sa chéad leath den 

bhliain acadúil seo agus bhí baint ar leith ag CELT le forbairt na spriocanna foghlama agus teagaisc.  

Ba shuntasach é dúnadh fisiciúil an champais ar an 13 Márta 2020 sa bhliain acadúil 2019/2020.  

Chuir CELT tacaíocht nach beag ar fáil don fhoireann chun aistriú chuig ciansheachadadh 

éigeandálach.  Áiríodh leis sin forbairt a dhéanamh ar thairseach acmhainní ar líne ‘Foghlaim le 

Moodle’, ceardlanna agus oiliúint ar leith (féach an t-aguisín) agus tacaíocht 1:1 agus do ghrúpaí 

beaga.  Chuir an SLDC tacaíocht ar fáil do mhic léinn, lena n-áirítear ullmhúchán do mheasúnú 

malartach agus do scrúduithe ar líne.   

11.3   Máistreacht Ealaíon san Fhoghlaim agus sa Teagasc/Teastas san Fhoghlaim agus sa 
Teagasc 

D’éirigh go maith leis an MA Foghlama agus Teagaisc agus cuireadh an clár athbhreithnithe i 

bhfeidhm tar éis Athbhreithnithe Cláir 2018.  Chuaigh dhá chohórt chun cinn in 2019/20 (Eanáir 

2019 agus Eanáir 2018) agus ní raibh aon iontógáil nua ann i mbliana (Soláthraítear an cúrsa MALT 

thar tréimshe 2.5 bliain).  Bhí 14 ghradam ann: 8 MA, 1 Teastas Measúnaithe agus Aiseolas agus 5 

Theastas Foghlama agus Teagaisc, lena n-áirítear dámhachtain i ndiaidh bháis.   Bronnadh sé cinn de 

na gradaim ar fhoireann ITDD | DkIT.  D’éirigh go maith leis an gclár ar líne tar éis dhúnadh an 

champais. 

Tairgeadh an Teastas san Ardfhoghlaim agus san Fhoghlaim Ghairmiúil don dara huair i mí Mheán 

Fómhair 2019 agus bronnadh dhá dhámhachtain.  Chuaigh na céimithe seo ar aghaidh chuig cláir eile 

de chuid ITDD | DkIT, lena n-áirítear an Teastas Foghlama agus Teagaisc.   

11.4   Tionscadail Feabhsaithe Maoinithe 

 Tairseach go Tionscadal Rathúil | Gateway to Success:  
Is comhthionscnamh 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 na tacaíochta do mhic léinn a mhéadú.  
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Thosaigh an tionscadal i mí Eanáir 2019.  Críochnaíodh an chéad anailís riachtanas i mí 
Mheán Fómhair 2019 agus úsáideadh í chun creat a fhorbairt chun treoir a thabhairt maidir 
le dearadh na bpacáistí oibre TF agus Tacaíochta do Mhic Léinn.  Leanadh leis an obair i rith 
na bliana acadúla 2019/20 chun mol tacaíochta do mhic léinn a fhorbairt ar an dtimpeallacht 
fhíorúil foghlama, Moodle.  Bhí sé beartaithe an mol sin a sheoladh i mí Mheán Fómhair 
2020, áfach, mar gheall ar mhoilleanna de dheasca COVID agus mar thoradh ar 
shaincheisteanna foirne, cuireadh ar ais é go mí Eanáir 2021. 

 An Ciste um Fheabhsú Straitéiseach Foghlama agus Teagaisc (SATLE) 2019.   
Bronnadh EUR 123,000 ar ITDD | DkIT faoin sruth maoinithe neamhiomaíoch seo ón 
bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama.  Rinne CELT comhordú ar 
phróiseas chun an maoiniú seo a leithdháileadh go hinmheánach agus roghnaíodh dhá 
thionscadal: Infhostaitheacht d’ITDD | DkIT (faoi stiúir na Seirbhíse Gairme agus 
Infhostaitheachta) agus Tionscadal Fledgling: Gairmí Luathbhlianta a chumhachtú (faoi stiúir 
fhoireann an Léinn Luath-Óige).  

Mar chuid de sin, bhí CELT i gceannas ar thionscadal Feabhsaithe Áitiúil inar leithdháileadh 
méideanna beaga maoinithe ar thionscnaimh nó ar scéimeanna phíolótacha feabhsaithe ar 
scála beag.  Leithdháileadh suas le EUR 3,000 ar réimse leathan tionscadal beag a raibh níos 
mó ná 25 ball foirne páirteach iontu.  Áiríodh leis sin cistí imfhálaithe do gach scoil agus do 
thionscnaimh faoi stiúir mac léinn. Leithdháileadh an maoiniú i mí Feabhra 2020.  Ar an 
drochuair, bhí tionchar suntasach ag COVID toisc gur bhain taisteal le go leor de na 
tionscnaimh /nó imeachtaí, agus leis an aistriú chuig an gcianteagasc tháinig méadú 
suntasach ar an ualach oibre don fhoireann. Ar an leibhéal náisiúnta, cuireadh síneadh leis 
na tionscadail sin go léir go dtí an 31 Bealtaine 2021 (an bhliain acadúil 2020/21).  D’fhéadfaí 
roinnt de na tionscnaimh sin a oiriúnú agus/nó a athoibriú, ach níorbh fhéidir le cinn eile dul 
ar aghaidh.  Rinneadh athbhreithniú ar an maoiniú agus rinneadh é a ath-leithdháileadh de 
réir mar ba chuí.   

 Comhpháirtithe in Infhostaitheacht:   
Is tionscadal é seo atá maoinithe ag An bhFóram Náisiúnta, a chríochnaigh go luath in 2020.  
D’fhorbair an tionscadal, comhthionscnamh idir CELT, Aontas na Mac Léinn agus Seirbhísí na 
Mac Léinn, go háirithe an tSeirbhís Gairme & Infhostaitheachta, creatlach chun 
comhpháirtíocht a chur chun cinn agus chun tacú le mic léinn na scileanna infhostaitheachta 
a forbraíodh le linn rannpháirtíochta seach-churaclaim a aithint agus a fhianú.  Is é an Creat 
Elevate atá i gceist leis seo.  Áirítear ann Gradam Elevate ITDD | DkIT agus bronnadh an 
chéad cheann de na gradaim sin i mí Aibreáin 2020.  Rinneadh Gradam Sainchuspóireach (10 
gcreidiúint, Leibhéal 7), an Teastas Rannpháirtíochta agus Infhostaitheachta, 
comhfhorbartha le mic léinn, a bhailíochtú i mí Feabhra 2020.   

 

11.5   Bliain Acadúil FGL | CPD neamhchreidiúnaithe 2018-2019 

Le linn seimeastar 1 reachtáladh seimineár leis an Ollamh Liz Thomas maidir le feabhas a chur ar 

eispéireas na mac léinn comaitéara.  D’éascaigh an tOllamh Thomas ceardlann dóibh siúd a bhí ag 

obair ar an dtionscadal Gateway. Thairg an tAonad Ríomhfhoghlama clár oiliúna i Moodle agus i 

dteicneolaíochtaí digiteacha eile.  Go luath i mí an Mhárta, thug an Dr Orna Farrell agus 

comhghleacaithe ceardlann faoi theagasc ar líne.  Bhí sé seo an-tráthúil agus ina dhiaidh sin, 

chláraigh roinnt ball foirne ar ghearrchúrsa #OpenTeach DCU.  

Chun dul i ngleic leis an aistriú ar líne, cuireadh oiliúint ar fáil i dteagasc ar líne agus i measúnuithe 

malartacha.  Cuireadh oiliúint ar fáil ar líne, arís agus arís eile agus, nuair ab fhéidir, rinneadh é a 
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thaifeadadh agus a chur ar fáil ar an tairseach ‘Foghlaim le Moodle’ ar Moodle.  Mar fhreagra ar 

iarratais foirne, bhí sé seo dírithe go praiticiúil.  Forbraíodh réimse acmhainní chun tacú le gach gné 

den fhoghlaim, den teagasc agus den mheasúnú ar líne agus rinneadh iad a aimsiú agus a chur ar fáil 

tríd an tairseach.  

D’éirigh go maith le roinnt imeachtaí cleachtais um roinnt go fíorúil chomh maith. Tugadh le fios trí 

aiseolas ó chomhghleacaithe go raibh tionchar dearfach suntasach ag an oiliúint agus ag an 

dtacaíocht a cuireadh ar fáil ar an aistriú ar líne.  Tá liosta iomlán soláthair le fáil in Aguisín 1. 

 

11.6   Ionad Foghlama agus Forbartha na Mac Léinn (SLDC) 

Lean an SLDC ag cur clár cuimsitheach tacaíochta acadúla ar fáil do mhic léinn.   Áiríodh leis sin 

ceardlanna sceidealta (féach thíos), ranganna teagaisc do ghrúpaí beaga agus ranganna teagaisc 

duine le duine i réimsí na scríbhneoireachta acadúla, tacaíocht le húsáid aipeanna Office 365 chun 

cabhrú le scileanna digiteacha a fhorbairt agus a leathnú, Béarla chun Críocha Acadúla, teicníc 

scrúdaithe, scileanna cur i láthair agus scileanna staidéir.  Bhí fócas níos mó ann freisin ar 

chomhoibriú le léachtóirí chun seisiúin shaincheaptha a chur ar fáil do ghrúpaí mac léinn ar leith.  Is 

bealach an-éifeachtach é seo chun aird raon leathan mac léinn a bhaint amach, beagnach 500 i 

mbliana, rud a mhéadaíonn tionchar agus a chuireann le feasacht ar an dtacaíocht acadúil atá ar fáil. 

Cinntíonn an comhoibriú le léachtóirí freisin go bhfuil cur amach ag teagascóirí ar éilimh na gclár ar 

leith. 

Mar a léiríonn an chéad tábla, is iad mic léinn na chéad bhliana fós na húsáideoirí is troime den SLDC 

ag beagnach leath.  Mar sin féin, tá líon na mac léinn ag céimeanna eile ag méadú bliain i ndiaidh 

bliana, rud a léiríonn príomhshruthú na seirbhíse.   Ba é an líon ‘buail-isteach’ níos airde (dara tábla) 

ná mar a bhí sna blianta roimhe seo.  Áirítear leis sin bualadh isteach ar líne agus ceisteanna 

sonracha ríomhphoist a tháinig chun cinn le linn dhúnadh an champais. Ó mhí an Mhárta 2020 ar 

aghaidh, bhí an tacaíocht sin ar fad ar fáil ar líne.  Cuireadh seisiúin ar leith ar fáil i mí Aibreáin maidir 

le conas scrúduithe malartacha agus ar líne a bhainistiú.  Ina theannta sin, cuireadh tús le sraith titim 

isteach ar líne, inar féidir le daltaí titim isteach le haghaidh comhrá beo ag amanna áirithe, ach ní 

raibh tinreamh maith i gceist.  I mí Aibreáin d’iarr ITDD | DkIT aiseolas ó na daltaí go léir maidir lena 

dtaithí ar líne.  Thug na torthaí le fios go raibh na mic léinn sin a fuair rochtain ar sheirbhísí 

tacaíochta do mhic léinn, lena n-áirítear an SLDC sásta leis an tacaíocht, áfach, ach níor thuairiscigh 

ach mionlach freagróirí a bhain úsáid as an ionad.   

Rinne comhairleoirí SLDC cuid mhór oibre freisin ar fhorbairt an mhoil tacaíochta do mhic léinn mar 

chuid de thionscadal Gateway.  Bhí an méid sin bunaithe ar thorthaí na hanailíse ar riachtanais agus 

áiríodh leis sin forbairt agus tástáil acmhainní nach beag.  Mar shampla, d’aithin mic léinn go raibh 

acmhainní físeáin an-úsáideach agus forbraíodh iad seo chun tacú le príomhéilimh, e.g., ar threoir i 

ngnéithe sonracha MS.  
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An úsáid a bhain mic léinn as SLDC de réir staide le 3 bliana acadúla anuas. 

 

 
 
D’eagraigh an SLDC an t-ionduchtú chéad bhliana i mí Mheán Fómhair 2019.  Mar thoradh ar an rath 

a bhí ar fhoirmeacha aiseolais cruachóipe in 2018, baineadh úsáid astu arís in 2019.  Bhí an ráta 

freagartha arís ard — 815 mac léinn. Mar a tharla i mblianta roimhe seo, bhí an t-aiseolas an-

dearfach agus rátáil an-ard tugtha d’ambasadóirí na mac léinn.   Eagraíodh de réir Cláir an t-aiseolas 

agus dáileadh é ar na Scoileanna Acadúla le hathbhreithniú a dhéanamh air.   Chomh maith leis sin, 

rinne SLDC comhordú ar Ionduchtú 2020.  Bhí dúshlán ar leith ag baint leis sin i bhfianaise thionchar 

COVID agus thosaigh ullmhúcháin i dtreo dheireadh sheimeastar 2 2019/20. 

 
Úsáid SLDC ag mic léinn de réir cineál soláthair le 3 bliana acadúla anuas. 

 

 
 
Scoláireacht agus Aschuir Scoláireacha 

Lean CELT de ról lárnach bheith aici maidir le tacú le gníomhaíocht scolártha a fhorbairt i bhfoghlaim 

agus i dteagasc ar fud na hInstitiúide. Lean foireann CELT de bheith gníomhach i scoláireacht 

foghlama agus teagaisc, lena n-áirítear páipéir a fhoilsiú agus cuir i láthair ag comhdhálacha acadúla.   

Rinne CELT comhordú ar thogra chuig Grúpa Taighde Foghlama agus Teagaisc. Rinneadh an chéad 

aighneacht i samhradh 2020 agus tíolacadh togra athbhreithnithe i mí an Mhárta 2021.  

 
  

Year 2017/18 2018/19 2019/20

Masters 7 19 3

Multiple 5 66 30

PhD 8 6 7

Staff 2 3 4

Year 1 811 572 555

Year 2 192 139 192

Year 3 141 156 304

Year 4 176 200 129

Grand Total 1,342 1,161 1,224

2017/18 2018/19 2019/18

Academic 1:1 tutorials 146 242 149

Academic Group tutorials 533 287 231

Group tutorials for lecturers 439 288 480

IT students 1:1 62 100 48

IT groups 96 92 83

Drop In students 66 105 233

Introduction to SLDC - 47 -

Grand Total 1,342 1,161 1,224
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Tosaíochtaí le haghaidh 2020/21 

 Tacú le foghlaim ar líne, le teagasc agus le tacaíocht do mhic léinn, 

 Pleanáil a dhéanamh le haghaidh ionduchtú éifeachtach chéad bhliana 2020 i gcomhthéacs 
COVID, 

 Leanúint de thacaíocht a thabhairt do gach gné den fhoghlaim, den teagasc agus den 
mheasúnú. 

 Mol tacaíochta na mac léinn ar Moodle a sheoladh. 
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12. Margaíocht agus Cumarsáid  
 
Le 2019-20, seoladh an feachtas earcaíochta mac léinn is uaillmhianaí de chuid na hinstitiúide le 

hiarrachtaí méadaithe ar earcaíocht spriocdhírithe, comhsheasmhacht a shníomh trínár stíl branda 

agus béim curtha againn ar rannpháirtíocht dhigiteach. Bhí droch-thionchar ag paindéim COVID 

orainn, agus ba shoiléir gurbh gá aistriú á dhéanamh i dtreo na margaíochta digití agus na 

rannpháirtíochta digití trí imeachtaí agus gníomhaíochtaí fíorúla.  

Cé go raibh dúshláin shuntasacha ag baint leis an mbliain, chuir an fhoireann tacaíochtaí 

ríthábhachtacha ar fáil d’oibríochtaí na hinstitiúide le linn na géarchéime agus chuir sí dlús lena 

hiarrachtaí cur chuige ‘digiteach ar dtús’ a chur chun feidhme maidir le margaíocht agus cumarsáid. 

B’achmainn thábhactach í earcú Feidhmeannach Margaíochta & Ábhar Digiteach nua don institiúid a 

thacaigh le rath maidir le cur chun feidhme na straitéise nua. 

 

12.1 Earcaíocht Mac Léinn Spriocdhírithe 

Dearadh Feachtais Feabhsaithe: 

D’fhorbair an fhoireann Margaíochta & Cumarsáide trí fheachtas earcaíochta ar leith chun cláir 

fochéime, pháirtaimseartha agus Springboard+ a chur chun cinn. Ghlac an fhoireann stíl shainiúil le 

gach feachtas chun an tionchar agus an chomhsheasmhacht is mó a b’fhéidir a bhaint amach dár 

gcur chuige. Is féidir samplaí de chur chuige an fheachtais branda a fheiceáil thíos: 

 Feachtas Fochéime 2019-20 (sampla oibre)  

 Feachtas Páirtaimseartha 2020  

 Feachtas Springboard+ 2020 

 

Nuashonrú ar Iarratais CAO: 

Faoi thaca mhí Feabhra 2021, tháinig méadú 5 % agus 7 % faoi seach i mbliana ar iomlán na 

dtagairtí d’ITDD | DkIT agus ar 1ú roghanna CAO i gcomparáid le 2019.  

Forbairt dhearfach ab ea seo don institiúid agus is léir go raibh tionchar tairbheach ag tionscnaimh 

Athbhreithnithe na gClár agus ag na tionscnaimh margaíochta & earcaíochta. 

 

D’aithin sé freisin réimsí ina bhfuil tacaíocht bhreise cur chun cinn ag teastáil agus tá an méid sin 

curtha isteach inár bpleananna. Tá tuarascáil ghrafaic faisnéise shimplí ullmhaithe againn a 

thaispeánann torthaí an CAO de réir Scoil Acadúil, Leibhéal 7 vs Leibhéal 8 agus cláir nua a tugadh 

isteach i mbliana. Is féidir tuarascáil ar na príomhthorthaí a fheiceáil anseo. 

 
Laethanta Oscailte Fíorúla 

Bhí ITDD | DkIT ar cheann de na chéad Institiúidí Ardoideachais sa tír a sheol ardán tiomnaithe do Lá 

Oscailte Fíorúil agus le linn 2019-20 d’fhorbair an fhoireann trí imeacht rathúla. Mar thoradh air sin, 

https://mcusercontent.com/02456169334777e8fec43eaa4/files/9aaea68a-6296-422d-bc91-6c4f8031263b/CAO_Stats_2020.pdf
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chruthaigh an Institiúid bunachar sonraí de 1,000 ionchas cáilithe chun dul i ngleic leis le linn na 

tréimhse CAO agus Athrú Intinne. 

 

Chuir an próiseas iomlán cuar géar foghlama i láthair don fhoireann ar fad agus d’fhorbraíomar 

léargais luachmhara ar imeachtaí digiteacha a eagrú. Is féidir achoimre ar phríomhthorthaí a 

fheiceáil thíos chomh maith le tuarascáil níos mionsonraithe ina ndéantar ár bhfeidhmíocht a 

dhoiciméadú.  

 

 Freastalaithe 
Cláraithe 

Fiosrúcháin Tuarascáil 
Mheastóireachta 

Lá Oscailte Fíorúil 
Eanáir 2020 

791 Comhrá Beo 150 N/A 

Laethanta Oscailte 
an Earraigh (Aibreán 
& Bealtaine) 

280 (Aibreán) 
687 (Bealtaine) 

Comhrá Beo 
121 Ceisteanna a 
Tíolacadh 
30 Aighneacht na 
Foirme 

Féach ar an 
Tuarascáil 

 
Lá Oscailte an Champais 2019 

D’fhreastail breis agus 2,200 mac léinn ionchasacha, chomh maith lena dteaghlaigh agus lena 

gcairde, ar Laethanta Oscailte an Fhómhair, méadú de thart ar 30 % ar an méid a bhí i láthair an 

bhliain roimhe sin. Bhí an campas beo le dearfacht agus díograis do gach atá le tairiscint ag ITDD | 

DkIT agus cuireadh tús den scoth leis an tréimhse ghnóthach feachtais CAO. 

Seó Bóthair 

Mar chuid dár bhFeachtas CAO Céim 2, d’eagraigh an fhoireann sraith de 12 seó bóthair réigiúnacha 

a bhí dírithe ar nascadh le lucht féachana/éisteachta inár réigiún máguaird. De dheasca na 

paindéime, ní raibh ar ár gcumas ach dhá cheann de na seimineáir ghréasáin sin a reachtáil. Credimid 

go bhféadfaí an tionscnamh seo a reáchtáil arís amach anseo nuair a chuirfear deireadh leis na 

srianta. Féach achoimre ar na torthaí thíos: 

 

Seó Bóthair Lucht freastail 

Seó Bóthair Ard Mhacha (12 
Feabhra) 

35 

Seó Bóthair Dhroichead Átha (4 
Márta) 

30 

Seó Bóthair Bhaile Brigín (11 
Márta) 

2 (díreach dhá lá sular tháinig paindéim COVID i bhfeidhm 
go mór in Éirinn) 

*Cuireadh taispeántais bhóthair ar ceal i Muineachán, sa Mhí, sa Chabhán, san Iúr, i Sord agus i Lú. 
 
 

  

https://mcusercontent.com/02456169334777e8fec43eaa4/files/c5655d94-ad47-4c4f-907b-9409ecb978a2/Virtual_Open_Day_Report_2020.pdf
https://mcusercontent.com/02456169334777e8fec43eaa4/files/c5655d94-ad47-4c4f-907b-9409ecb978a2/Virtual_Open_Day_Report_2020.pdf
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Seimineáir ghréasáin 

D’eagraigh na hinstitiúidí ceithre sheimineár gréasáin agus sé C&F Instagram i gcomhar le 

hionadaithe ábhartha acadúla agus Seirbhísí na Mac Léinn. Bhí na seimineáir gréasáin agus C&Fanna 

Instagram dírithe ar mhuinín a chothú d’iarratasóirí CAO atá ann cheana le linn na tréimhse éiginnte 

éigeandála, agus chun cuidiú le haird a dhíriú ar dheiseanna d’iarratasóirí nua nó d’iarraasóirí atá 

ann cheana trí chórais Athrú Intinne nó Ard-Iontráil. D’éirigh go han-mhaith leis na himeachtaí, ó 

thaobh tinrimh láidir agus rannpháirtíochta de. Féach achoimre ar na torthaí thíos: 

 
 
 
 

Seimineáir ghréasáin Clárú go dtí 
seo/Amharcanna 

Ráta an 
Fhreastalaí/Amha

rcanna Beo 

Féach Arís 

Iarratasóirí Lánfhásta  168 61 % 
Cliceáil chun 
féachaint ar 

 

Plean Gníomhaíochta don 
Oideachas 

169 63 % Cliceáil chun 
féachaint ar 

 

Scoláireacht Spóirt  81 48 % 
Cliceáil chun féachaint 
ar 

 

Seimineár Gréasáin: 
Fáilteachas, Ealaíona 
Cócaireachta, 
Turasóireacht & Imeachtaí 

45 53 % N/A 

Ceisteanna agus Freagraí: 
Na hEalaíona 
Cruthaitheacha, na Meáin 
& Ceol 

327 22 Cliceáil chun 
féachaint ar 

Ceisteanna agus Freagraí: 
Innealtóireacht Mheicniúil 

178 16 Cliceáil chun 
féachaint ar 

Ceisteanna agus Freagraí: 
Ealaíona Cócaireachta 

381 22 Cliceáil chun 
féachaint ar 

Ceisteanna agus Freagraí: 
Innealtóireacht Leictreach 

191 35 Cliceáil chun 
féachaint ar 

Ceisteanna agus Freagraí: 
Talmhaíocht 

188 24 Cliceáil chun 
féachaint ar 

Ceisteanna agus Freagraí: 
Gairmréimeanna agus 
Infhostaitheacht DkIT 

220 38 Cliceáil chun 
féachaint ar 

  
Feachtais Pháirtaimseartha, Springboard+ & Feachtais Dhigiteacha Iarchéime 

Idir Earrach-Samhradh 2020, sheol an institiúid dianfheachtas margaíochta digití a bhí dírithe ar 

earcaíocht a spreagadh go páirtaimseartha agus ar chláir. Le hearcú an Fheidhmeannaigh um 

Margaíocht Dhigiteach & Ábhar (Márta 2020) cuireadh níos mó béime ar mhargaíocht dhigiteach 

don fheachtas seo agus bhí na torthaí ina léiriú ar seo.  

https://dkit.us13.list-manage.com/track/click?u=02456169334777e8fec43eaa4&id=39cdf8261a&e=cbe02cefff
https://dkit.us13.list-manage.com/track/click?u=02456169334777e8fec43eaa4&id=39cdf8261a&e=cbe02cefff
https://dkit.us13.list-manage.com/track/click?u=02456169334777e8fec43eaa4&id=1620ed23ac&e=cbe02cefff
https://dkit.us13.list-manage.com/track/click?u=02456169334777e8fec43eaa4&id=1620ed23ac&e=cbe02cefff
https://dkit.us13.list-manage.com/track/click?u=02456169334777e8fec43eaa4&id=6eceed9cec&e=cbe02cefff
https://dkit.us13.list-manage.com/track/click?u=02456169334777e8fec43eaa4&id=6eceed9cec&e=cbe02cefff
https://www.instagram.com/tv/CBQh60iho8T/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBQh60iho8T/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBTF2QyhNrQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBTF2QyhNrQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBVqbzUBPRc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBVqbzUBPRc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBdYM6Wh5Jn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBdYM6Wh5Jn/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBf8u4oBA4P/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CBf8u4oBA4P/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CB5Yvnehy4n/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CB5Yvnehy4n/?utm_source=ig_web_copy_link
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Tacaíocht Idirnáisiúnta 

Chun tacú le hiarrachtaí earcaíochta idirnáisiúnta le linn na paindéime, d’ullmhaigh an institiúid 

sraith seimineár gréasáin idirnáisiúnta i mí an Mheithimh 2020 ag díriú ar iarratasóirí ionchasacha i 

spriocréigiúin ar fud an domhain. Bhí an fhoireann Margaíochta & Cumarsáide i gceannas ar 

mhargaíocht agus earcú lucht freastail ar na himeachtaí agus thacaigh siad leis an bhfoireann 

idirnáisiúnta i bhforbairt ábhar do na seimineáir ghréasáin. 

 

12.2   Seoladh an Phlean Straitéisigh 2020-22 

I mí an Mheithimh 2020, d’éascaigh an fhoireann seoladh agus cur chun cinn Phlean Straitéiseach 

nua na hinstitiúide 2020-22. Áiríodh leis sin dearadh agus forbairt Dhoiciméad an Phlean Straitéisigh 

(i mBéarla agus i nGaeilge), micreashuíomh nua chun príomhtheachtaireachtaí straitéiseacha, físeán 

fógraíochta nua agus scaipeadh nua inmheánach agus seachtrach an Phlean Straitéisigh nua a 

thaispeáint. 

 

12.3   COVID Freagra Cumarsáide  

Bhí baint mhór ag Roinn na Margaíochta agus Cumarsáide le cinnteoireacht agus pleanáil ar dhul i 

ngleic le COVID agus leis an treoir ina dhiaidh sin maidir le filleadh ar an gcampas i mí Mheán 

Fómhair 2020. Bhí an fhoireann i gceannas ar chumarsáid sheachtainiúil a chruthú agus a scaipeadh 

chun treoir a thabhairt do bhaill foirne agus do mhic léinn de réir mar a chuaigh an phaindéim chun 

cinn agus de réir mar a tháinig srianta chun cinn. Bhí an fhoireann freagrach freisin as Tairseach 

Freagartha COVID a fhorbairt agus a chothabháil, rud a bhí ina lárphointe eolais do pháirtithe 

leasmhara le linn na héigeandála sláinte.  

 

12.4   Nuashonrú ar an Suíomh Gréasáin 

Tarraingíonn suíomh gréasáin ITDD | DkIT os cionn 560,000 cuairt uathúil gach bliain faoi láthair le 

níos mó ná 2.5 milliún amharc ar leathanaigh uathúla, agus leanann an fhoireann lena n-iarrachtaí 

chun na figiúirí seo a mhéadú agus ar ábhar ardchaighdeáin, iontaofa agus úsáideoir-lárnach a 

chothú. 

 
Anailís ar an Suíomh Gréasáin (Meán Fómhair 2019-Meán Fómhair 2020) 
 

Úsáideoirí Úsáideoirí 
Nua 

Seisiúin Líon na 
Seisiún in 
aghaidh an 
Úsáideora 

Amharc 
Leathanaigh 

Leathanaigh
/Seisiúin 

Ráta Preab 

582,066  565,313 1,262,919 
 

2.17 2,520,274  2.00  
 

69.78 
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12.5   Cumarsáid & Preas 

Le linn na tréimhse 2019-20 d’eisigh foireann M & Á 109 preasráiteas i réimsí éagsúla lena n-áirítear 

taighde, rannpháirtíocht ghnó, earcaíocht mac léinn, rath na mac léinn, maoiniú rialtais agus an t-

eolas is déanaí ó na hinstitiúidí. Meastar go bhfuair DkIT 453 mhír de chlúdach dearfach nuachta sa 

phreas réigiúnach agus náisiúnta.  

 

12.6   Na Meáin Shóisialta 

A bhuíochas le hearcú an Fheidhmeannach nua um Margaíocht Dhigiteach & Ábhar (Mar 2020) bhí 

an fhoireann in ann cur go mór leis an iarracht agus leis an am a chaitheann siad ag forbairt ábhair 

do na meáin shóisialta. Cé go bhfuil feabhas tagtha ar an minicíocht a bhaineann le hinneachar agus 

rannpháirtíocht le príomhphobail a roinnt, bhí straitéis chomhtháite ar na meáin shóisialta de dhíth 

ar an institiúid mar aon le treoirlínte agus nósanna imeachta gaolmhara chun a chinntiú go bhfuil sé 

mar aidhm aici a tionchar a fheabhsú trí na meáin shóisialta agus a chinntiú go bhfuil dea-chleachtas 

á úsáid. Tá achoimre de phríomhstats na meáin shóisialta le feiceáil thíos: 

 

Anailísíocht sna Meáin Shóisialta Meán Fómhair 2019-Aug 2020: 

An Cainéal 
Sóisialta 

Leantóirí/Likes 
(Lún 2018) 

Méadú BaB Poist ITDD | DkIT Rannpháirtíocht 

Facebook 14,467 
 

+ 1,627  
(9.59 %) 

548 
(25.1 %) 

20,746 
(+ 31 %) 

Instagram  3066 + 1153 
(+ 60.27 %) 

346 
(72 %) 

14,132 
(+ 114 %) 

Twitter 5656 + 365  
(+ 6.9 %) 

526 
(10 %) 

2,829 
(+ 2.5 %) 

LinkedIn 20,253 + 1,271 
(+ 6.7 %) 

264 
(+ 13.8 %) 

5,109  
(-23.6 %) 
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13. Taighde, Nuálaíocht agus Forbairt 
 

13.1  Tuarascáil Bhliantúil Taighde agus Staidéir Iarchéime 

 

Níl aon amhras ach gur cloch mhíle shuntasach í an bhliain acadúil 2019/2020 i bhforbairt bhreise ar 

chlár oibre taighde agus staidéar iarchéime ar fud na hinstitiúide ón athléimneacht a léirigh an pobal 

taighde chun a fheidhmiú i lár na paindéime domhanda COVID, ó mhí an Mhárta 2020 go baint 

amach roinnt ratha suntasacha i bhfeidhmíocht. Is é príomhaidhm an taighde ceisteanna 

tábhachtacha a fhreagairt agus eolas nua a ghiniúint i réimsí sonracha. Tá an Institiúid bródúil as tacú 

le raon leathan fiosrúchán taighde agus as páirt a ghlacadh iontu thar réimse disciplíní atá ailínithe 

lena croíphrionsabail taighde agus nuálaíochta. B’í cur chuige na hInstitiúide i leith taighde i gcónaí 

ná infheistíocht a dhéanamh i réimsí fáis a bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint leo, atá ailínithe 

lenár láidreachtaí taighde agus atá bunaithe ar an dtimpeallacht sheachtrach. Tá ár dtaighde 

bunaithe ar shármhaitheas agus faoi réir riachtanais dhomhanda le fíorthionchair shochaíocha agus 

eacnamaíocha.   

 

13.2   Ár mBraislí Taighde agus ár bhFoirne Taighde 

 

Tá comhdhlúthú agus comhchruinniú ár dtaighde i réimsí téamacha láidreachta, atá tacaithe ag 

foirne taighde a aithnítear go hidirnáisiúnta, ag croílár ár bhforbairt straitéiseach le deich mbliana 

anuas. Aithníonn an Institiúid an gá atá le héagsúlacht na n-ionad agus na ngrúpaí taighde, lena n-

áirítear ionaid acadúla, misin treoraithe le haghaidh ar thionscail. I bhfianaise mhéid na hInstitiúide ó 

thaobh a pobal taighde de, rinneadh comhoibriú idir ionaid agus grúpaí taighde atá ann cheana agus 

comhdhlúthú na ngrúpaí agus na n-ionad atá ann cheana a spreagadh agus a bhaint amach le linn 

shaolré na straitéise taighde roimhe seo (2017-2019). É sin ráite, tá tuilleadh scóipe ann chun tógáil 

air sin agus d’fhéadfaí sineirgí comhoibríocha idir foirne taighdeoirí atá ann cheana a chomhdhlúthú 

agus a fhorbairt a thuilleadh. Leis sin, is féidir díriú ar mhais chriticiúil níos airde a thógáil laistigh dár 

dtéamaí taighde tosaíochta. Ó bhí an straitéis taighde roimhe seo ann (2017-2019), tá forbairtí 

suntasacha déanta ó thaobh líon na ngrúpaí taighde agus ailíniú na n-ionad agus na ngrúpaí go léir 

laistigh de cheann de na trí théama taighde. Faoi láthair, tá sé ionad taighde agus seacht ngrúpa 

taighde ag an institiúid. Lasmuigh dár n-ionaid agus grúpaí taighde bunaithe tá taighdeoirí aonair ar 

fud na gceithre scoil acadúla nach bhfuil ailínithe go foirmiúil laistigh d’ionaid taighde, grúpaí atá ann 

cheana ach a gcuid saineolais taighde féin agus a n-aschur taighde féin a thabhairt le fís taighde na 

hInstitiúide ina réimsí aonair fiosrúcháin.  

 

Tríd an gCleachtadh Náisiúnta um Tosaíocht Taighde, an clár Eorpach Horizan le déanaí, Nuálaíocht | 

Innovation 2020 agus féinmheasú is déanaí na hInstitiúide, shainaithin ITDD | DkIT a láidreachtaí 

taighde reatha agus rinne sí iad a chomhdhlúthú i dtrí chnuasach taighde sainithe ar bhonn scála 

agus tionchair. Le linn an phlean straitéisigh taighde seo, déanfar athbhreithniú ar struchtúir 

rialachais taighde na n-ionad agus na ngrúpaí atá ag feidhmiú ar fud na hInstitiúide chun a chinntiú 

go leanfaidh an Institiúid de bheith in ann leas a bhaint as deiseanna náisiúnta agus idirnáisiúnta sa 
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spás taighde agus nuálaíochta. Príomhghníomhaíocht a bheidh ann ná struchtúir rialachais nua a 

athbhreithniú agus a fhorbairt maidir le forbairt straitéiseach gach ceann de na téamaí taighde ina 

mbeidh na ceannairí taighde, an oifig taighde, scoileanna acadúla agus an oifig aistrithe 

teicneolaíochta páirteach.  

 

TFC, Sláinte agus Braisle Aosaithe: Léiríonn an 

téama seo an líon is airde d’ionaid agus grúpaí 

taighde gaolmhara a chuimsíonn dhá scoil 

acadúla, eadhon Sláinte & Eolaíocht agus na 

hEalaíona Faisnéisíochta & Cruthaitheacha, le 

mais chriticiúil taighdeoirí ina bhfuil 39 acadóir, 

4 Chomhalta Iardhochtúireachta, 5 Chomhalta 

Taighde, 3 Ball Foirne Tacaíochta agus 32 mhac 

léinn taighde iarchéime. Tá trí ionad taighde, 

eadhon, Smooth Muscle | Matáin Mhín, 

Bogearraí Rialáilte agus Netwell/Casala, agus trí 

ghrúpa taighde, Comhéadain & Leictriceimic 

(EIRG) agus Altranas atá nuabhunaithe, 

Cnáimhseachais & Luathbhlianta (NMEY) agus grúpaí Anailísíochta Sonraí Feidhmeacha (ADARG), 

ailínithe leis an Institiúid.  Tá roinnt de na foirne páirteach i líonraí uile-Eorpacha agus tá naisc láidre 

bunaithe acu le taighdeoirí ollscoile go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. 

 

 

 

Braisle Aeráide agus Acmhainní Nádúrtha: Cuimsíonn an 

bhraisle seo dhá scoil acadúil, Sláinte & Eolaíocht agus 

Innealtóireacht agus tá sé comhdhéanta de dhá ionad 

taighde, Ionad um Fhuinneamh In-athnuaite (CREDIT) 

agus an tairseach teicneolaíochta a bhaineann leis, 

Lárionad um Staidéar Fionnuisce & Comhshaoil (CFES), 

agus grúpa taighde amháin, Leictriceimic agus 

Comhéadain (EIRG), agus déanann an dara ceann taighde 

a thacaíonn le réimse na sláinte. Tá sé comhdhéanta de 

15 acadóirí, 2 Chomhalta Iardhochtúireachta, 2 

Chomhalta Sinsearach Taighde, 1 Fhoireann Tacaíochta 

agus 25 taighdeoir iarchéime. 

 

TFC, 
Sláinte & 

Aosú 

RSRC 

Netwell/
Casala 

EIRG SMRC 

NMEY 

Aeráid agus 
Acmhainní 
Nádúrtha

CREDIT

CFESEIRG
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Braisle na nEalaíon Cruthaitheach, na nDaonnachtaí & na 

nEolaíochtaí Sóisialta: Ionad taighde amháin, a 

chuimsíonn Na hEalaíona Cruthaitheacha (CARC) agus cúig 

ghrúpa taighde, Daonnachtaí, Sochaí, Turasóireacht, 

Inscne agus Cuimsiú (GIA) agus Fiontraíocht, 

Ceannaireacht, Margaíocht agus Bainistíocht (ELMM), 

cuimsíonn an bhraisle seo dhá scoil acadúil, Gnó & 

Daonnachtaí agus Faisnéisíocht & Ealaíona 

Cruthaitheacha. Tá sé comhdhéanta de 68 acadóirí agus 

30 mac léinn taighde iarchéime.  

 
 

 
 
 

Téama Taighde Comhaltaí Acadúla Taighdeoirí Iarchéime Taighdeoirí Gairme 
TFC, Sláinte & Aosú 

 
33 32 12 

Aeráid & Acmhainní 

Nádúrtha 
15 25 5 

Na hEalaíona Cruthaitheacha, 

Daonnachtaí & Eolaíochtaí 

Sóisialta 

68 30 0 

 
Lasmuigh de na téamaí tosaíochta taighde seo agus na hionaid agus na grúpaí a bhaineann leo, tá sé 

mar aidhm ag an institiúid grúpa taighde teagaisc agus foghlama a bhunú a chuimseoidh na ceithre 

scoil acadúla ina n-áireofar baill ó ionaid agus grúpaí taighde atá ann cheana féin. Beidh an Grúpa 

Taighde Teagaisc agus Foghlama nasctha go straitéiseach le hIonad Barr Feabhais na hInstitiúide san 

Fhoghlaim agus sa Teagasc (CELT). Is réimse méadaitheach spéise taighde don Institiúid é agus tá sé 

comhdhéanta de shain-acadóirí ó gach ceann de na ceithre scoil acadúla. 

 

13.3   An Tréimhse Straitéiseach 2017-2019 Forléargas 

Mar a léiríodh ag deireadh 2019, deireadh na straitéise taighde deiridh, tá anailís curtha i gcrích don 

tréimhse 2017-2019 maidir lenár bhfeidhmíocht taighde agus nuálaíochta  mar atá sonraithe 

thíos. 

 Líon na Mac Léinn agus na Maoirseoirí Taighde Iarchéime:   
Samhlaíodh go mbeadh 60 mac léinn taighde iarchéime cláraithe ag leibhéal 9 agus 10 araon 
faoi dheireadh 2019. Ba é 80 an líon iarbhír a bhí mar thoradh go príomha ar roinnt 
príomhdheontais sheachtracha ar mhórscála a bronnadh tríd an Údarás um Ard-Oideachas 
agus foinsí trasteorann Eorpacha. Ina theannta sin, leagadh síos sprioc de 55 mar líon na 
maoirseoirí taighde acadúla agus neamhacadúil araon a bheadh ag maoirsiú go gníomhach 
ag leibhéil taighde 9 agus/nó 10, agus 57 acu ag déanamh ionadaíochta ar an líon a baineadh 
amach. As an líon seo, tá 44 lonnaithe laistigh de dhá cheann de na ceithre scoil acadúla a 
léiríonn deiseanna amach anseo chun cur leis an gcumas maoirseachta ar fud an dá scoil eile.  

Na hEalaíona 
Cruthaitheacha
, Daonnachtaí 
& Eolaíochtaí 

Sóisialta

Na 
Daonnachta

í

CARC

Cuman
n

ELMM

Turasóirea
cht
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 Ioncam taighde:   
Fuarthas ioncam EUR 12M thar an tréimhse trí bliana 2017-2019, agus sháraigh an t-ioncam 
iarbhír a fuarthas é seo ag EUR 12.7M.  Is fiú a nótáil gur éirigh an Institiúid níos rathúla de 
bharr maoiniú Eorpach a ghabháil agus rangaíodh ITDD | DkIT sa 10ú háit as 22 Eagraíocht 
Taighde Phoiblí in Éirinn i mí an Mhárta 2019 agus is í ITDD | DkIT an tríú hInstitiúid 
Teicneolaíochta is airde céime gan ach CIT agus IT Shligigh amach romhainn. Tá fás 
suntasach tagtha ar chumas na hInstitiúide dul san iomaíocht ar leibhéal na hEorpa trasna na 
gcreataí Eorpacha éagsúla, mar shampla trí FP6 — EUR 517,945 bhuaigh ITDD | DKIT, FP7 
EUR 1,051,417 agus trí Horizon 2020 b’ionann é agus EUR 1.861,989. I measc na 
bpríomhéachtaí maoinithe tá: 

o Dhá ghradam Teicneolaíochta Bunathraitheacha ó Fhiontraíocht Éireann ar fiú EUR 
980K iad agus an ráta ratha náisiúnta ag 6 %; 

o Dámhachtainí Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) ar fiú EUR 1.45M san iomlán 
iad trí Scéim Ionad Taighde SFI; 

o Dhá ghradam Dreacha de chuid an Údaráis um Ard-Oideachas in 2018 agus 2019 
arbh ionann iad agus EUR 810K lenar féidir 23 mhac léinn taighde PhD a earcú agus 
tacaíocht a thabhairt do 12 bhall foirne acadúla chun a gcláir staidéir PhD a chur i 
gcrích; 

 
Líon na bhfoilseachán agus na luanna a ndearnadh athbhreithniú piaraí orthu:  

 

Ba é 125 an sprioc d’fhoilseacháin a 

ndearnadh athbhreithniú piaraí orthu do 

2017-2019, ach, baineadh amach os cionn 

140 alt taighde piarmheasúnaithe, lena n-

áirítear leabhair agus caibidlí leabhair, gan 

na haschuir ó réimse na nEalaíon 

Cruthaitheach a chur san áireamh.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Computer 
Science
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B’ionann ár lua agus 2,295 san iomlán ó 

2017 go 2019, arb ionann é agus méadú 

19 % ar an tréimhse straitéiseach roimhe 

sin (2014 go 2016) agus is é 1,650 an 

sprioc don tréimhse 2017-2019.  

Don tréimhse 2015-2019 bhí ár n-aschur 

taighde piarmheasúnaithe, a gabhadh trí 

Scopus, á mhaoiniú go príomha ag 

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus 

ag foinsí Eorpacha. Tugtar sonraí sa 

phíchairt ar na réimsí disciplín ó 2015 go 

2019 inar fhoilsigh muid ár dtorthaí 

taighde den chuid is mó, agus is ionann an 

ríomheolaíocht agus an ceathrú cuid dár n-aschur taighde ar fad agus is trí imeachtaí comhdhála 

athbhreithnithe piaraí a dhéantar formhór an aschuir sin. Suimiúil nuair a dhéantar comparáid idir na 

blianta 2010-2014, áirítear altranas, fuinneamh, eolaíocht chomhshaoil agus bithcheimic ar na réimsí 

disciplín fáis ó thaobh aschuir athbhreithnithe piaraí.  

 

Léirítear comhaontais straitéiseacha trí aschur athbhreithnithe piaraí i bhfigiúr 2, leis an 10 is fearr 

san earnáil ollscoile, le UCD, DCU, OL agus TCD freagrach as 57 % dár n-aschur comhoibritheach 

athbhreithnithe piaraí.  

 

 Céimeanna Iarchéime Taighde:  
B’ionann líon na gcéimeanna taighde ar leibhéal 9 agus 10 do 2017 go 2019 agus 25 
dhámhachtain PhD agus ba é 28 ngradam an sprioc. Mar gheall ar an méadú atá ag teacht ar 
líon na mac léinn taighde a chonacthas le blianta beaga anuas, tiocfaidh méadú suntasach ar 
ár gcéimithe taighde le béim ar chéimithe PhD. Tá 51 % de chéimeanna céime taighde na 
hInstitiúide tar éis tarlú ó 2013 i leith agus tá sé níos airde ná 100 le PhDanna ag dul thar 
méid na MAanna agus MScanna anois. Tá an chomhpháirtíocht straitéiseach le hOllscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath trí chomhscoil Chéimithe ITDD | DkIT a bhunaíodh in 2014 
ríthábhachtach chun a chinntiú go bhfuil forbairt shuntasach tagtha ar ár mbonn iarchéime 
agus ar ár gcumas céimithe PhD a aschur le blianta beaga anuas. Chuir bunú na Scoile 
Iarchéime ar chumas ITDD | DkIT mic léinn PhD a earcú i ngach disciplín agus i ngach scoil 
acadúil agus i ngach roinn acadúil.  

 Aschur Tráchtálaithe:   
Stiúrtha ag an Ionad Forbartha Réigiúnaí (RDC), i gcomhar le pobal taighde na hInstitiúide, 
agus i bhfianaise cuntas teiste na hinstitiúide ar thacaíocht fiontraíochta, nuálaíochta agus 
tráchtálaithe le trí bliana anuas, baineadh roinnt éacht suntasach amach, lena n-áirítear: 

 
o Tacaíocht ó bhreis agus 1,660 fiontraí maidir le tionscnaimh éagsúla tacaíochta agus 

idirghabhála; 

o Bainistíocht os cionn 326 chomhthionscadal taighde; 

o Gorlann os cionn 211 chuideachta sa RDC; 
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o Bronnadh Buaiteoir Náisiúnta na nDámhachtainí Eorpacha um Chur Chun Cinn 
Fiontraíochta ar ITDD | DkIT as an BSc. (Onóracha) i gClár Fiontraíochta 
Innealtóireachta a fhorbairt; 

o In 2019, bronnadh Ionad Fiontraíochta na Bliana ar an RDC agus bhuaigh Oifig 
Aistrithe Teicneolaíochta na hInstitiúide Dámhachtainí Tionchair um Aistriú Eolais 
Éireann sa Chatagóir Spinout mar gheall ar an rath a bhí ar an gcuideachta Nova 
Leah. 

 
In 2019, seoladh Clár Comhpháirtíochta Corparáidí ITDD | DkIT (CPP) ar príomhthionscnamh 

straitéiseach é atá deartha chun tógáil ar ár gcuntas teiste lena gcuirtear creat eagraithe ar fáil 

d’ITDD | DkIT agus d’eagraíochtaí ardphróifíle ar fud an tionscail, an phobail agus na ngairmeacha 

chun caidrimh inbhuanaithe chomhthairbheacha a fhorbairt laistigh den réigiún agus an cumas acu 

forbairt agus fás ar bhealach pleanáilte. Laistigh den tréimhse sin shínigh ITDD | DkIT MTanna le 

Cargotech Ireland, STATSports agus Grúpa Bia ABP agus Creative Spark, Walls Construction, 

Tionscnamh The Fintech Corridor (M1PC roimhe seo) agus Grúpa FUTURUM le réimsí le haghaidh 

iniúchadh a dhéanamh ar oiliúint lucht saothair, oideachas agus forbairt clár saincheaptha, 

tionscnaimh chun rochtain níos fearr a fháil ar Mhic Léinn agus Céimithe ITDD | DkIT, rochtain a fháil 

ar chomhoibriú Taighde agus Nuálaíochta agus deiseanna urraíochta corparáidí. Tá píblíne 

shuntasach d’eagraíochtaí forásacha rannpháirteach á fhorbairt mar chuid den tionscnamh. 

Bronnadh EUR 200,000 ar ITDD | DkIT freisin ó Mhaoiniú Feidhmíochta an ÚAO chun CPP ITDD | 

DkIT a fhás agus a ghiaráil le béim ar leith ar bhraislí tionscail sa réigiún.  

 

 Aschuir na nEalaíon Cruthaitheach: Sa tréimhse 2017-2019 bhí 261 aschur taighde 
doiciméadaithe ar fud na n-ealaíon agus na ndaonnachtaí agus na teicneolaíochta ina raibh 
baill den ionad taighde sna hEalaíona Cruthaitheacha páirteach. Áirítear orthu sin: 

o 7 gcaibidil leabhar 
o 5 alt irise 
o 4 alt athbhreithnaithe 
o 115 cur i láthair comhdhála 
o 22 aoi/léachtanna poiblí 
o 8 gceardlann 
o 38 podchraoltaí/chraoltaí raidió.  

 
Chomh maith leis sin, ghlac taighdeoirí san ionad páirt i roinnt léirithe ardphróifíle go 

náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, chomh maith le halbam agus bailiúchán saothar seolta. Tá 

ceithre choimisiún agus trí dhearbhán nuálaíochta curtha i gcrích ag taighdeoirí i CARC 

chomh maith le suiteáin, forbairt cluichí agus scannáin.  

 

Bhí taighdeoirí CARC ar an teilifís (RTÉ1, TG4) agus ar an raidió (RTÉ LyricFM, RnaG, 2FM). 

Chuir an méid seo go mór le mórimeachtaí náisiúnta lena n-áirítear Fleadh Cheoil na 

hÉireann, a tionóladh i gCo. Lú in 2018 agus 2019. Leanann siad de rannpháirtíocht an 

phobail a chothú trí thionscnaimh lena n-áirítear Ceolfhoireann Traidisiúnta Oriel.  
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Tá cur i láthair déanta ag taighdeoirí ag raon comhdhálacha idirnáisiúnta maidir le 

heitneolaíocht, ceoleolaíocht, dearadh cluichí, staidéar amharclannaíochta, staidéar 

scannán, Léann Éireannach, staidéar inscne agus oideachas.  

 

I measc na bhfoilseachán tá aighneachtaí chuig Iris an Chumainn Ceoleolaíochta in Éirinn, 

Journal of Music, Technology and Education, Popular Music, Yearbook for Traditional Music, 

Éire/Irish Journal of Irish Studies. I measc na gcomhdhálacha suntasacha tá an Chomhairle 

Idirnáisiúnta um Cheol Traidisiúnta, Fóram na Breataine um Eitneoleolaíocht, EUGEO, 

Comhdháil Ghragrafaithe na hÉireann, Cluichí IEEE, Comhdháil na Siamsaíochta agus na 

Meán (GEM), Comhdháil Chumann Taighde DiGra/Cluichí Digiteacha, Léann Scáileán Éireann 

agus eile.  

 

Chuir taighdeoirí san ionad go rialta agus go leanúnach le comhdhálacha ICTM Ireland, an 

Cumann Ceoleolaíochta in Éirinn, an Cumann um Oideachas Ceoil in Éirinn agus EdTech. 

Chomh maith le comhdhálacha Éistigí/Picteilín a dhíríonn ar thaighde ag ITDD | DkIT, 

thacaigh CARC freisin le siompóisiam dar teideal ‘Sounding the Feminists’ agus Comhdháil 

Idirnáisiúnta agus Féile Chumann Fuaime, Eolaíochta agus Teicneolaíochta na hÉireann in 

ITDD | DkIT a óstáil. 

 

 Dámhachtain Dreach an Údaráis um Ard-Oideachas:  

Ag deireadh 2019 cuireadh in iúl don institiúid gur éirigh léi EUR 560,000 eile a bhaint amach 
tríd an bpróiseas Dreacha de chuid an ÚAO. Bhí an chuid is mó den mhaoiniú seo dírithe ar 
ár gcumas taighde a mhéadú le béim ar líon na foirne acadúla a mhéadú tuilleadh le cáilíocht 
leibhéal 10 agus ag an am céanna ag tacú le 23 mac léinn taighde PhD i dtéarmaí a stipinn 
bhliantúil. Le linn na bliana acadúla 2019/2020 d’ullmhaigh an Ceann Taighde agus Staidéir 
Iarchéime iarratas Bhliain 1 chuig an gCiste um Chlaochlú go hOllscoil Teicneolaíochta 
(TUTF). 

 

 Tionchar COVID:  

Gan dabht, ba dhúshlán suntasach é teacht COVID in Éirinn agus an phaindéim dhomhanda a 
tháinig ina dhiaidh sin sa dara seimeastar de 2019/2020 don Oifig Taighde agus Staidéir 
Iarchéime agus don phobal taighde agus an Institiúid ag dúnadh ó thús mhí an Mhárta. Mar 
thoradh air sin, bíonn tionchar tromchúiseach aige sin ar thionscadail taighde uile na 
hinstitiúide agus go háirithe ar na tionscadail taighde atá ailínithe le mic léinn taighde. 
Éascaíodh rochtain ar an Institiúid i dtreo dheireadh na bliana acadúla a lig do thionscadail 
atá bunaithe ar shaotharlanna filleadh ar an gcampas ar bhonn céimnithe agus i gcomhréir le 
comhairle sláinte poiblí. Lean gach tionscadal eile ar aghaidh go cianda. Coinníodh teagmháil 
rialta foirmiúil agus neamhfhoirmiúil leis an bpobal taighde ag an institiúid tríd an Oifig 
Taighde agus na scoileanna acadúla. 

 
Lean an Institiúid dá forbairt i dtéarmaí a hacmhainne taighde a fhorbairt agus roinnt aschur 

suntasacha bainte amach. Ba cheart comhghairdeas a dhéanamh leis an bpobal taighde as seo go 
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háirithe nuair a chuirtear san áireamh an tionchar a bhí ag COVID ar an gcóras Ardoideachais agus ar 

an tsochaí. Níl aon amhras ach go bhfuil an taighde anois ag tráth ríthábhachtach, áit a bhfuil sé suite 

mar phríomhcholún straitéiseach gníomhaíochta don Institiúid chun deis a thabhairt don Institiúid 

stádas Ollscoile Teicneolaíochta a bhaint amach. 

 

13.4   An tIonad Forbartha Réigiúnaí 

Léiríonn cuntas teiste ITDD | DkIT gur thacaigh sé le breis agus 1,650 fiontraí go dtí seo trí obair an 

Ionaid Forbartha Réigiúnaí ar chláir éagsúla forbartha fiontraithe agus gur reáchtáil sí breis agus 320 

comhthionscadal leis an tionscal. 

 Clár Tacaíochta don Ghorlann 

Thosaigh an bhliain acadúil le bonn cobhsaí cliant agus áitíocht meánach 86 % i rith na bliana 
le figiúirí áitíochta míosúil de 78 % ag tús agus ag deireadh na bliana le leibhéil os cionn 90 % 
sna míonna lár. Léirigh sé sin go raibh éileamh ard ar sheirbhísí an Ionaid agus go rachadh 
cuideachtaí nua ar aghaidh mar chliaint amhail Gecko Governance, Insight TSM agus Ireland 
Planner. Le linn na bliana, rinneamar freastal ar 23 eagraíocht a léiríonn b’fhéidir roinnt de 
na gluaiseachtaí agus na héifeachtaí a bhí ag COVID ar oibríochtaí. Le bonn cliant agus 
áitíocht an-chobhsaí ag 97 % i mí an Mhárta 2020, dhún paindéim dhomhanda COVID an 
campas agus an ghorlann d’ITDD | DkIT agus do Fhoireann an RDC i lár mhí an Mhárta 2020. 
Bhí an t-ionad oscailte do thionóntaí a bhí ag déanamh seirbhísí riachtanacha ach d’oibrigh 
foireann eile uile an Ionaid go cianda le cuairteanna ócáideacha ar an Ionad chun post a 
sheiceáil do bhaill foirne agus do chliaint. Roimh COVID, d’fhostaigh an RDC 88 ball foirne. 

 

Cuireadh roinnt tacaíochtaí ar fáil do chliaint chun tacú leo le linn na tréimhse dúnta, 
tréimhse nárbh fhéidir le go leor acu gnó a dhéanamh. Ba é an chéad fhreagairt ar 
phaindéim COVID gur éascaigh coiste um Iniúchadh Airgeadais agus Riosca de chuid DkIT do 
fhoireann an RDC dul i ngleic lena bonn cliant agus cinneadh a dhénamh cérbh iad na réimsí 
a d’fhéadfadh an institiúid tacú leo. Tar éis na rannpháirtíochta sin le linn mhí Aibreáin, mhí 
na Bealtaine agus mhí an Mheithimh 2020, rinne ITDD | DkIT 100 % de chíosanna a 
tharscaoileadh do gach cliant goir a léirigh go raibh gá leo trí phróiseas iarratais. Dhiúltaigh 
roinnt cliant an tairiscint toisc gur bhraith siad gur lú an tionchar a bhí ag COVID ar a ngnó 
agus i gcásanna áirithe gur tháinig méadú ar a láimhdeachas le linn na tréimhse. 
D’athosclófaí an tIonad i mí Iúil tar éis thabhairt isteach na bprótacal sláinte agus 
sábháilteachta ag an obair. Cé gur thit an áitíocht go 70 % faoi dheireadh na bliana acadúla.  

 

Bhí sé níos deacra na leibhéil fostaíochta a mheas de réir mar a chuir roinnt cuideachtaí an 
fhoireann ar íocaíochtaí PUP (Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime) agus bhí cuid eile acu in 
ann oibriú go cianda ach le linn na tréimhse thit sé ó 76 bliana d’aois (gan tionscadail san 
áireamh) go 45. Dúnadh an tIonad d’fhoireann ITDD | DkIT agus ní raibh aon tacaíocht ar an 
láthair idir lár mhí an Mhárta agus mí Iúil nuair a athosclaíodh oibríochtaí “go hiomlán”.  

 

 Hotdesk/ Concept Space 

Cuireann an tIonad deasc sealaíochta ar fáil do ghnólachtaí nuathionscanta ar Chlár na 
dTeorainneacha Nua agus do ‘Spin-Ins’ le 14 chliant deisce sealaíochta le linn na tréimhse. 
Bhí buailte go dona ag an gcruachás le linn na paindéime ós rud é gur gnách go mbíonn an 
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cumas nó an rogha ag úsáideoirí oibriú ón mbaile agus is beag duine a d’fhág an tIonad gan 
mórán acu ag filleadh faoi dheireadh na bliana.  

 

 Fiontraíocht na Mac Léinn 

Chuir an RDC roinnt tacaíochtaí seachtracha chun cinn d’fhiontar mac léinn ar nós 
Dámhachtainí Fiontraíochta Mac Léinn EI, lena n-áirítear comórtas inmheánach a reáchtáil 
agus tacaíocht a thabhairt don phróiseas iomlán iarratais ar iomaíocht sheachtrach. 
Rinneadh 24 iarratas ar chomórtas fiontraíochta mac léinn Fhiontraíocht Náisiúnta na 
hÉireann agus trí fhoireann ó ITDD | DkIT ar an ngearrliosta le dul ar aghaidh go dtí babhta a 
dó. 

 

Chun tacaíochtaí breise a chur ar fáil d’Fhiontar na Mac Léinn in ITDD | DkIT, chuir an tIonad 
togra faoi bhráid InterTradeIreland (ITI) le haghaidh maoinaithe chun treoirthionscadal a 
reáchtáil ar a dtugtar CoCoon. Bhí an tionscadal trasteorann seo dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do mhic léinn ó ITDD | DKIT 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. Ar an drochuair, b’éigean an clár a chur ar ceal mar 
gheall ar an bpaindéim i mí an Mhárta 2020 sular seoladh é. Iarradh ar Bhord ITI ina dhiaidh 
sin moill ar an gcistiú a cheadú go dtí an bhliain acadúil 2020/21. Mar sin féin, níl cinneadh 
an Bhoird ar eolas go fóill.  

 

 Clár Forbartha Fiontraithe New Frontiers 

Is clár náisiúnta é New Frontiers Entrepreneur Development Programme (NFP) atá 
maoinithe ag Fiontraíocht Éireann agus tá sé á chur ar fáil ag ITDD | DkIT i gcomhar le 
hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ó 2012.  Comhdhéanta de 3 chéim, cinneann na 
rannpháirtithe an bhfuil deis tráchtála ina smaoineamh le linn Chéim 1, plean gnó agus 
struchtúir ghnó a fhorbairt le linn Chéim 2 agus ullmhú le haghaidh scálú agus díolacháin le 
linn Chéim 3. 

 

Cuireadh cláir Chéim 1 ar fáil le linn na bliana acadúla seo agus 36 rannpháirtí san iomlán. 
Bhí an t-ádh linn mar go raibh cuid mhór den chlár á sheachadadh ar líne, rud a chiallaigh 
nach raibh tionchar ar an gclár mar a bheadh gnáthchláir aghaidh ar aghaidh a reáchtáil. Mar 
sin féin, bhí drochthionchar ar earcú agus ar seachadadh Chéim 2 agus seoladh agus 
críochnaíodh an clár níos déanaí ná blianta roimhe sin. Bhí deireadh leis an gcistiú don chlár i 
mí Feabhra 2021 ach cuireadh síneadh leis sin chun an tréimhse bhreise ba ghá de bharr na 
paindéime a chumhdach. San iomlán earcaíodh 14 rannpháirtí ar Chéim 2. Léirigh miondealú 
ar na rannpháirtithe deighilt inscne de bheagnach 50:50 ar Chéim 1 (17 baineann agus 19 
fireann) agus 30:70 ar Chéim 2 (4 baineann agus 10 fireann).  Briseadh síos contae ar na 
rannpháirtithe ná Lú, an Mhí, Muineachán, an Cabhán, Baile Átha Cliath, Cill Mhantáin agus 
Cill Dara.  
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 Aistriú Teicneolaíochta (TT) agus Gníomhaíocht Taighde Fheidhmeach 

Le linn na bliana seo, cuireadh na gníomhaíochtaí TT seo a leanas i gcrích:  

 
 

Mar gheall ar an tionchar a bhí ag na dianghlasálacha éagsúla, a thosaigh i mí an Mhárta 
2020, bhí sé an-deacair dul i dteagmháil le cuideachtaí maidir le tionscadail taighde. Chuir 
cur i gcrích an Bhreatimeachta leis an deacracht seo le cuideachtaí ag díriú ar thionchar an 
Bhreatimeachta agus ag baint leasa as an iliomad tacaíochtaí a bhí á dtairiscint chun cabhrú 
leis an mBreatimeacht nó COVID. 

 

 Déan teagmháil Linn 

Cuireadh tús le ceithre cinn déag de thionscadail Dearbháin Nuálaíochta sa tréimhse seo 
agus tá seacht n-éileamh ar Fhiontraíocht Éireann. Tá dearbhán amháin bainteach le 
InvestNI.  

 

 Cláir FUSION (InterTradeIreland) 

In 2020 chuir InterTradeIreland tús le clár atá maoinithe ag an Aontas Eorpach dar teideal 
Co-Innovate a rinne aithris ar chlár Fusion de chuid ITI. Go bunúsach, is ionann ceithre 
thionscadal na Sraithe Co-Innovate agus clár Fusion dhá mhí dhéag.  Sa bhliain acadúil seo 
bronnadh ocht dtionscadal Fusion/Co-Innovate ar ITDD | DkIT. 

 

 An Clár Comhpháirtíochta Nuálaíochta (IPP) 

Bronnadh Tionscadal Comhpháirtíochta Nuálaíochta ar ITDD | DkIT i gcomhar le Climote 
Limited.  Luach iomlán EUR 58,000 a mbeidh EUR 46,000 de ina ranníocaíocht ó 
Fhiontraíocht Éireann.  

 

 Gníomhaíochtaí Foircí Seachtracha 

Ghlac an tIonad Forbartha Réigiúnaí (RDC) an cúram freisin le déanaí bainistiú a dhéanamh 
ar shaoráidí ITDD | DkIT a chur ar cíos d’eagraíochtaí seachtracha.  Bhí idir dhaoine aonair, 
agus eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta.  Le linn na bliana 
acadúla seo eisíodh roinnt comhaontuithe cíosa do chliaint le linn Sheimeastar 1, áfach, mar 

2019/2020

Collaborative Research 3

MTA 2

NDA 5

MOU 3

Options & Evaluation Licence 3

Consultancy 1

SubContract / SLA 1

Datasharing Agreement 0

Assignment 2

Consortium Agreement 2

Inter-Institutional Agreement 1

IDF (Invention Declaration Form) 7
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gheall ar an bpaindéim agus dúnadh an champais i mí an Mhárta 2020 níor tharla aon 
fhruiliú seachtrach. B’éigean roinnt deiseanna agus áirithintí rialta cliant a chur ar ceal. Le 
linn na tréimhse sin cuireadh thart ar seacht n-áirithint i gcrích lena n-áirítear imeacht 
straitéiseach amháin ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha mar chuid den iarratas a rinne Éire 
chun dul isteach i gComhairle Slándála na Náisiún Aontaithe.  

 

 Clár Comhpháirtíochta Corparáideach ITDD | DkIT 

Chun a clár oibre rannpháirtíochta tionscail a neartú, leanann ITDD | DkIT dá Clár 
Comhpháirtíochta Corparáideach a chur chun cinn, ar príomhthionscnamh straitéiseach é 
atá deartha chun cur lenár gcuntas teiste, lena gcuirtear creat eagraithe ar fáil d’ITDD | DkIT 
agus d’eagraíochtaí ardphróifíle ar fud an tionscail, an phobail agus na ngairmeacha chun 
caidrimh inbhuanaithe chomhthairbheacha a fhorbairt laistigh den réigiún agus an cumas 
acu forbairt agus fás a dhéanamh ar bhealach pleanáilte.  

 

Go dtí seo, tá MTanna sínithe ag ITDD | DkIT le roinnt eagraíochtaí ardphróifíle forbartha le 
réimsí le haghaidh iniúchadh a dhéanamh ar oiliúint lucht saothair, oideachas agus forbairt 
clár saincheaptha, tionscnaimh chun rochtain níos fearr a fháil ar Mhic Léinn agus Céimithe 
ITDD | DkIT, rochtain a fháil ar chomhoibriú Taighde agus Nuálaíochta agus ar dheiseanna 
urraíochta corparáidí. 

 

 Ciste Forbartha Fiontraíochta Réigiúnaí & Ciste Forbartha Fiontraíochta Teorann 

Is comhpháirtí straitéiseach í ITDD | DkIT freisin thar raon tionscadal atá maoinithe ag an 
gCiste Forbartha Fiontair Réigiúnach le páirtithe leasmhara eile ar nós Focused Engineering 
Network DAC, Bioconnect Innovation Centre CLG, agus Ionad Fiontair Creative Spark, 
FabLab. 

 

D’éirigh le ITDD | DkIT a bheith i gceannas ar Thionscadal Sláinte agus Folláine Nasctha DAC 
de luach iomlán EUR 4.7 m agus maoiniú deontais EUR 3.77 m bronnta uirthi ón gCiste 
Forbartha Fiontraíochta Réigiúnaí. Is comhpháirtíocht é seo idir ITDD |DkIT, Comhairle 
Contae Lú, Comhlacht Forbartha Fiontraíochta Dhún Dealgan, Comhar Creidmheasa Dhún 
Dealgan, Ciste Fiontraíochta Lú, STATSports, Servisource Healthcare agus lucht tionscail agus 
páirtithe leasmhara eile le hidirghabháil infreastruchtúir agus clár araon. 

 

Is comhpháirtí í ITDD | DkIT freisin ar ghréasán Fintech na conaire íocaíochtaí M1 a 
mhaoinigh InterTradeIreland sa tréimhse seo. Bhí ITDD | DkIT ina ball den ghrúpa stiúrtha ó 
bunaíodh é agus bhog sí le déanaí chuig grúpa comhairleach straitéiseach nuabhunaithe le 
haghaidh gníomhaíochtaí an líonra. 

 

Rinne ITDD | DkIT roinnt iarratas ar an gCiste Forbartha Fiontraíochta Teorann: 

 
1. “NRG Solutions Centre” Mol Fuinnimh & Comhshaoil Thógtha le Co. Co. Lú, Climote, 

KTF agus Glenveagh Properties  PLC. EUR 2.5 MILLIÚN 

2. “Athena STEM” Le LEOanna Lú, an Chabháin agus Mhuineacháin agus AIB. EUR 320K 
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3. “Líonra um Chlaochlú Digiteach an Oirthuaiscirt” le LEO Mhuineacháin agus Co. Co. 
Mhuineacháin EUR 2.9M 

 

 Uas-sciliú an Tionscail 

Tar éis dianchomhairliúchán leis an tionscal agus maoiniú náisiúnta a ghiaráil tríd an gclár 
Springboard+ 2018/2019 agus tríd na cúrsaí cláir 2019/2020 a forbraíodh amhail Róbataic, 
Dearadh Digiteach agus Déantúsaíocht, Réaltacht Bhreisithe agus Fíorúil, Teicneolaíocht 
Mórleabhar Dáilte (Blockchain) agus Bainistíocht Táirgeadh Bia - Thacaigh grúpa sonrach de 
cheannairí tionscail sa réigiún leis an Roinn Staidéar Gnó chun cúrsa nua páirtaimseartha i 
mBainistíocht Bhunúsach a fhorbairt agus a bhailíochtú a thug aghaidh go díreach ar 
riachtanais réigiúnacha uas-scilithe an tionscail. Chuaigh ITDD | DkIT i gcomhpháirtíocht le 
Cumann Skillnet Dhún Dealgan chun clár tacaíochta a fhorbairt don tionscal atá thíos le 
COVID 19 agus chun forbairt a dhéanamh ar “Business ReVive” a thugann breisoiliúint do 32 
fostaí ó 18 gcuideachta le hinfheistíocht iomlán de EUR 18,000, 70 % maoinithe thar Lean Six 
Sigma, Boinn Bainistíochta Gnó & Margaíocht Dhigiteach.  

 

 Ciste Braislithe Teicneolaíochta Réigiúnaí Fhiontraíocht Éireann á sheoladh 

Mar cheann de thionscnaimh an Rialtais chun tacú le rannpháirtíocht sa tionscal, sheol an 
tAire Heather Humphreys in Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan ciste iomaíoch 
ilbhliantúil atá oscailte d’Institiúidí Teicneolaíochta agus Ollscoileanna Teicneolaíochta do 
Bhraisliú Teicneolaíochta Réigiúnach le buiséad tosaigh EUR 2.75 m. Chuir ITDD | DkIT dhá 
thogra deontais isteach agus bronnadh iad ar an gcomhoibriú sa tionscal, Ciste Braislí 
Institiúid Teicneolaíochta, ceann i gcomhar le IT Shligigh agus Leitir Ceanainn, an Braisle 
Déantúsaíochta Teorann, agus ceann faoi stiúir ITDD | DkIT: an Braisle um Shláinte agus 
Folláine Nasctha 

 

13.5   Forbairt an Champais 

Chuir ITDD |DkIT aighneacht isteach ar an Athbhreithniú ar Riachtanais Chaipitil in Institiúidí 

Ardoideachais ag deireadh mhí Eanáir 2017.  Thug ITDD | DkIT tús áite don riachtanas práinneach 

chun stoc foirgneamh bunaidh na 1970idí a nuachóiriú agus a uasghrádú (go príomha na foirgnimh 

Thuaidh agus Theas a bhfuil achar de thart ar 16.000 m² iontu). Is éard atá i gceist leis an tionscadal 

seo ná an scannán dín, gloiniú, painéil sheachtracha, seirbhísí tógála, bonneagar leictreach, TFC. agus 

uasghrádú fuinnimh/inslithe a athsholáthar chun na riachtanais BER is fearr a chomhlíonadh. Lena 

chois sin, tá géarghá le saotharlanna agus trealamh úrscothach a sholáthar. I mí na Bealtaine 2018, 

chuir an Institiúid Tuarascáil Anailíse Ilchritéar mionsonraithe ar fáil don ÚAO agus an t-iarratas ar 

mhaoiniú caipitil don tionscadal athchóirithe a bhreithniú. I mí Mheán Fómhair 2018, fuair an 

Institiúid maoiniú de EUR 18,469,525 don tionscadal. 

In 2019/2020, d’earcaigh ITDD | DkIT Bainisteoir Tionscadail lánaimseartha chun maoirseacht a 

dhéanamh ar an tionscadal athchóirithe. Ceapadh an fhoireann deartha don tionscadal. Forbraíodh 

agus cuireadh bailchríoch ar cháipéisíocht tairisceana na nOibreacha Cumasúcháin.  

Le linn 2019/2020, bhí an Institiúid gafa le ar roinnt nithe maoine chun an Ice Dome a léaú agus trí 

acra talún a chur san áireamh, tar éis don Aire é a dheimniú i mí Lúnasa 2019.  
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13.6   Plean Gníomhaíochta don Oideachas 

Bunaíodh an Creat Pleanála AMBITION sa bhliain roimhe sin chun cur chuige comhleanúnach agus 

comhtháite a cheadú do roinnt próiseas athbhreithnithe agus pleanála amach anseo mar seo a 

leanas:  

 
Próisis Athbhreithnithe:  

 Athbhreithniú ar Chlár na Scoile (4)  

 Athbhreithnithe Institiúideacha  

 Plean Airgeadais an Údaráis 2015-2018 

 
Pleanáil don Todhchaí:  

 Dreach an AO 

 Plean Straitéiseach 2020-2022 

 Comhshocrú ÚAO 2018-2021 

 Athena Swan  

 
Le linn na bliana acadúla 2019-2020, choimisiúnaigh an Institiúid trí thuarascáil agus críochnaíodh iad 

mar seo a leanas chun tacú leis an bPróiseas Pleanála Straitéisí:  

1. Próifíl Shocheacnamaíoch — Staidéar ar Fhondúireachtaí le haghaidh Fáis (Aibreán 2019) 

2. Anailís agus Staidéar ar an Tionchar Eacnamaíoch, Sóisialta agus Cultúrtha (Aibreán 2019) 

3. Staidéar Pleanála agus Fadbhreathnaitheachta i gCás PMCA (Meán Fómhair 2019) 

 
Cuireadh tús leis an bpróiseas pleanála straitéisí d’fhorbairt an Phlean Straitéisigh nua 3 bliana 2020-

2022 faoin gCreat Pleanála AMBITION uileghabhálach. Is é an aidhm atá leis ná a chinntiú go raibh an 

próiseas Pleanála Straitéisí chomh cuimsitheach agus ab fhéidir ach go raibh sé inláimhsithe i 

dtéarmaí acmhainní, ionchur ama srl.  

Bunaíodh roinnt foghrúpaí den Choiste Stiúrtha Pleanála AMBITION chun páirt a ghlacadh i 

bhforbairt cúig phríomhréimse den Phlean Straitéiseach mar a léirítear thíos: 

 

 
Uimh. 

AMBITION 
 Foghrúpaí Stiúrtha 

1 
Athrú Dreacha (lena n-áirítear breithniú ar comhghuaillíochtaí, cumaisc agus roghanna 
ainmniúcháin). 

2 

Athbhreithniú Straitéiseach Punann lena n-áirítear Rannpháirtíocht, Rochtain agus 
Comhionannas Deiseanna (lena n-áirítear breithniú ar chothromaíocht STEM, agus na 
nEalaíon — athruithe RGAM, forbairt speisialtóireachtaí (printíseachtaí, sláinte nasctha 
etc.). 

3 Taighde agus Nuálaíocht. 

4 Rannpháirtíocht Náisiúnta agus Idirnáisiúnta. 
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5 
Forbairt Eagraíochtúil agus Barrfheabhas Corparáideach i gcomhthéacs Réigiún 
Foghlama (lena n-áirítear spriocmhargaí, pleanáil campais, campas dáilte agus forbairt 
foirne). 

 
Chun a chinntiú gur cuireadh córas láidir cuimsitheach i bhfeidhm chun bonn eolais a chur faoi 

fhorbairt gach ceann de phríomhréimsí an Phlean Straitéisigh, cuireadh próiseas 3 chéim i gcrích, 

mar a leagtar amach thíos:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le linn na bliana acadúla 2019-2020, cuireadh Céim 2 agus Céim 3 i gcrích.  Cuireadh Dréachtphlean 

Straitéiseach faoi bhráid an Bhoird Rialaithe lena bhreithniú i mí na Samhna/Nollaig 2019.  

Príomhsprioc straitéiseach laistigh den Phlean Straitéiseach 2020-2022 is ea stádas OT a bhaint 

amach do ITDD | DkIT faoi Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta 2018. Luaitear i bhfís na 

hInstitiúide gurb í ITDD | DkIT an príomhsholáthraí ardoideachas agus do phrintíseachtaí 

ceardaíochta, agus an t-inneall don fhás agus don chomhtháthú sóisialta, i réigiún Tuaisceart Laighin 

– Deisceart Ulaidh atá nasctha ar fud an domhain trí stádas Ollscoile Teicneolaíochta agus 

comhghuaillíochtaí Trasteorann a bhaint amach. I mí an Mheithimh 2020, leag ITDD | DkIT amach a 

doiciméad maidir le Roghanna Comhpháirtí ITDD OT | DkIT TU. Bhí sé mar aidhm ag an gcáipéis seo 

buntáistí agus míbhuntáistí na roghanna comhpháirtíochta aitheanta a chur a nochtadh, a bhfuil trí  

cinn ann (1) Cuibhreannas AIT-LIT (Átha Luain-Luimneach), (2) CUA (Comhaontas Chonnachta-

Ulaidh) agus (3) OT Bhaile Átha Cliath. Bhí comhairliúchán le raon leathan páirtithe leasmhara 

inmheánacha agus seachtracha i gceist leis an bpróiseas maidir le Roghanna Comhpháirtí Ainmnithe 

OT. Ba é an cuspóir a bhí leis na comhairliúcháin sin tuairimí a lorg maidir leis na trí rogha. I measc na 

nGeallsealbhóirí Inmheánacha bhí Foireann Cheannaireachta, Foireann Acadúil, Mic Léinn, Foireann 

Ghairmiúil agus Tacaíochta agus Ceardchumainn le Páirtithe Leasmhara Seachtracha lena n-áirítear 

Údaráis Áitiúla, Gníomhaireachtaí Forbartha Fiontair, Boird Oideachais agus Oiliúna agus 

Comhpháirtithe Comhoibritheacha.  Bhreithnigh an Comhlacht Rialaithe an doiciméad sin i mí Iúil 

2020.  

 

13.7  Dreach ITDD ÚAO | DkIT HEA agus Aighneachtaí TURN  

In 2019, d’éirigh le hInstitiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan maoiniú a fháil dá aighneacht maidir le 

“Réigiún Foghlama” a fhorbairt tuilleadh laistigh de Réigiún Tuaisceart Laighin — Deisceart Ulaidh. 

Céim 1

• Athbhreithniú ar 
Phríomhdhoiciméad 

Beartais agus ar 
Thuarascálacha Earnála

• Bailiú agus Comhthiomsú
Sonraí

• Próifíl Shocheacnamaíoch —
Staidéar Fondúireachtaí le 

haghaidh Fáis

• Anailís agus Staidéar ar 
Thionchar Eacnamaíoch, 
Sóisialta agus Cultúrtha

• Pleanáil Cásanna agus 
Staidéar 

Fadbhreathnaitheachta

Céim 2

• Foghrúpaí de Ghrúpa 
Stiúrtha AMBITION a 

bunaíodh chun aghaidh a 
thabhairt ar 

phríomhghnéithe an Phlean 
Straitéisigh:

• Athrú Tírdhreacha

• Athbhreithniú 
Straitéiseach Punann lena 
n-áirítear Rannpháirtíocht, 

Rochtain agus 
Comhionannas Deiseanna

• Taighde agus Nuálaíocht

• Rannpháirtíocht Náisiúnta 
agus Idirnáisiúnta

• Forbairt Eagraíochtúil agus 
Barrfheabhas 

Corparáideach

Céim 3

• Plean Straitéiseach na 
hInstitiúide a dhréachtú 

agus a thabhairt chun críche
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Bhí an t-iarratas ó 2019, a fuair EUR 550,000, bunaithe ar aighneacht rathúil 2018 i dtéarmaí an 

cholúin taighde agus nuálaíochta ach in 2019 fuarthas maoiniú le haghaidh trí chuspóir 

straitéiseacha breise maidir leis an gcaidreamh idir cuibhreannas NFHEA agus ITDD | DkIT a chothú 

agus a fhorbairt. Tá na cuspóirí d’aighneachtaí 2018 agus 2019 araon bainte amach ag an Institiúid 

agus dá bhrí sin baineann cuid d’aighneacht TURN (Líonra Taighde Ollscoil Theicniúil) 2016 le 

leithdháileadh an leithdháilte maoinithe do 2020 atá sonraithe in aighneacht Dreacha 2019. Bhí an 

maoiniú seo á lorg bunaithe ar na príomhghnéithe seo a leanas: 

 

 Cuspóirí 1-3: Bhain siad seo le bunú na hOifige um an “Réigiún Foghlama” le hearcú 
bainisteora de chuid an NEFHEA a bhfuil an príomhchúram air/uirthi forbairt BO | FE go dtí 
AO | HE a bhrú chun cinn laistigh dár réigiún, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe NEFHEA.  

 Cuspóirí 4-6: Thóg siad seo ar ár n-aighneacht rathúil do 2018 agus baineann siad le forbairt 
acmhainní ó thaobh cáilíochtaí foirne ag Leibhéal 10 agus méadú ar chohóirt PhD laistigh dár 
réimsí taighde tosaíochta. Chun leanúint ar aghaidh leis an dul chun cinn suntasach a 
rinneadh ar ár n-aighneacht Dreacha 2019 chun a chinntiú go mbainfear amach ár 
spriocanna straitéiseacha do sholáthar BO | FE,  do AO | HE agus d’fhothú acmhainneachta 
taighde agus nuálaíochta araon, tá gá leis na costais réamh-mheasta do 2020, eadhon, do 
chuspóirí 1-3 (EUR 200,000 le cistiú comhoiriúnaithe do ITDD | DkIT de EUR 135,000) agus 
do chuspóirí 4-6 (EUR 621,409 le cistiú comhfhreagrach DkIT ag seasmh ag EUR 778,217). 

 

13.8   Comhshocrú Feidhmíochta Miseanbhunaithe 2018-20 21 

Thíolaic an Institiúid a Dréacht-Chomhshocrú nua Bunaithe ar Mhisin 2018-2022 i mí Iúil 2018.  

Chuir sé an méid seo a leanas ar fáil:  

 Ráiteas uileghabhálach maidir le Misean, Fís agus Spriocanna Straitéiseacha ITDD | DkIT don 
tréimhse 2018-2021. Sonraítear sa roinn seo an réasúnaíocht is bun leis an mbéim 
straitéiseach ón bPlean Straitéiseach reatha 2017-2019.  

 Tuairisc mhionsonraithe ar Chuspóirí Straitéiseacha Institiúideacha ITDD | DkIT ina leagtar 
amach an cur chuige a glacadh chun gach ceann de na sé phríomhchuspóir córais a bhaint 
amach. Tá dhá chuspóir agus tionscnamh straitéiseacha leagtha amach ag an Institiúid i 
gcoinne gach príomhchuspóir córais a bheidh le cur chun feidhme thar shaolré an 
Chomhshocraithe. Leagtar amach sa Chomhshocrú na príomhtháscairí feidhmíochta agus na 
príomhspriocanna feidhmíochta do gach cuspóir straitéiseach. Tá na cuspóirí agus na 
tionscnaimh straitéiseacha faoi gach ceann de phríomhchuspóirí an chórais leagtha amach 
de réir na spriocanna ardleibhéil. An fíorú agus na tagarmharcanna trína dtomhaistear na 
cuspóirí straitéiseacha sin.  

 
I mí Dheireadh Fómhair 2019, thíolaic an Institiúid Tuarascáil Féinmheastóireachta an Údaráis um 

Ard-Oideachas 2018-2019. Rinne sí cur síos ar a fheidhmíocht don bhliain sin. Ag tús phróiseas 

Chomhshocrú ÚAO | HEA, ba é an uaillmhian a bhí ann aistriú ó champas thart ar 4922 líon mac 

léinn WTE (bonnlíne 2017/2018) go dtí thart ar 3,589 líon mac léinn WTE faoi 2020/2021 agus iad ag 

freastal ar réigiún Tuaisceart Laighin – Deisceart Ulaidh.  
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Tá sprioc na hInstitiúide 2018/2019 do mhic léinn WTE bainte amach le clárú 4,807 WTEs (5,440 

duine). Léiríonn an figiúr seo an méadú atá tagtha ar líon na mac léinn ó Thuaisceart Éireann, ó 

phrintíseachtaí, ó phrintíseachtaí páirtaimseartha agus in ard-iontráil ó BO-AO, le laghdú ar rolluithe 

fochéime (CAO), rud atá amhlaidh in earnáil na nIT go ginearálta.  Tá roinnt fachtóirí ag cur leis an 

sciar laghdaithe den mhargadh laistigh den soláthar fochéime, ar fórsaí láidre iomaíocha iad sa 

bhratcheantar ó ollscoileanna traidisiúnta atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Chun tacú le fás 

leanúnach, dhírigh an Institiúid ar a hAthbhreithnithe ar Chláir Institiúideacha agus Scoile a cuireadh 

i gcrích go rathúil le linn 2018/2019. Léirigh líon na gclár páirtaimseartha agus iarchéime atá ag 

teacht ar sruth go bhfuil tús áite athnuaite sna réimsí seo le 22 chlár creidiúnaithe nua curtha leis.  

 

Le linn na bliana, bhí an Institiúid ar an rian ceart lena cuspóirí a bhaint amach laistigh dena réimsí 

tosaíochta. I measc roinnt forbairtí/éachtaí suntasacha breise le linn na bliana acadúla 2018/2019 tá: 

1. Maoiniú EUR 18.4 milliún a fháil d’athchóiriú an Fhoirgnimh Thuaidh agus Theas agus síneadh 
STEM; 

2. Cur i gcrích rathúil an Athbhreithnithe Institiúidigh agus na nAthbhreithnithe Clársceidealaithe 
Scoile; 

3. Díriú go leanúnach ar inbhuanaitheacht airgeadais na hInstitiúide a choinneáil chun barrachas 
sna Ráitis Airgeadais 2017/2018 a chur ar ais;   

4. Rath leanúnach maidir le maoiniú suntasach a fháil i dtaighde agus nuálaíocht agus 
rannpháirtíocht fiontraíochta; 

5. Aitheantas ar an Lárionaid Forbartha Réigiúnaí faighte mar Ionad Fiontraíochta agus 
Nuálaíochta de chuid na hEorpa 2019; 

6. Naisc shuntasacha idirnáisiúnta a fheabhsú tuilleadh i ndáil le comhaontuithe a chur in iúl; 

7. Ainmníodh an Leabharlann mar Leabharlann De Chastelain mar aitheantas ar an méid a chuir 
sé leis an bPróiseas Síochána. 

 
Ar an iomlán, bhí an t-aiseolas ar an SER an-dearfach. Dúirt an t-aiseolas gur chuir an Institiúid 

“aighneacht láidir ó ITDD | DkIT” ar fáil. I réimsí nár baineadh amach na spriocanna ina n-iomláine, tá 

dul chun cinn suntasach déanta agus mínithe tugtha. Tá réimse amháin laige agus limistéar le 

haghaidh tuilleadh taiscéalaíochta i dtéarmaí a chur in iúl dá shuíomh straitéiseach foriomlán laistigh 

den tírdhreach geografach. Tá sé luaite ag pointí éagsúla, ach níl sé mínithe go mion agus fágtar tú 

ag smaoineamh ar an bplean sa bhfad-téarm go straitéiseach. Tá forbairtí taighde le moladh as 

spriocanna bainte amach agus á sárú ach níos tábhachtaí fós tá timpeallacht taighde láidir bhríomhar 

cruthaithe. Tá an straitéis idirnáisiúnaithe le moladh i bhfianaise an dreacha deacair imthosca 

domhanda ina bhfuil níos mó agus níos mó institiúidí in iomaíocht don ghrúpa céanna mac léinn”. 
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Tríd is tríd, baineadh amach nó sáraíodh 93 % (38/41) de na spriocanna agus comhlíonadh 7 % (3/41) 

de na spriocanna i bpáirt. 

 

13.9  Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (ITDD | DkIT) Clár Comhpháirtíochta 
Corparáideach (CPP) 

D’éirigh leis an Institiúid maoiniú EUR 200K a fháil dá Cás-Staidéar Tionchair: Is príomhthionscnamh 

straitéiseach é seo de chuid ITDD | DkIT chun a cuntas teiste rannpháirtíochta leis an tionscal trí 

Chlár Comhpháirtíochta Corparáideacha ITDD | DkIT (CPP) a fhorbairt. Cuireann an CPP creat 

straitéiseach agus struchtúrtha ar fáil chun caidreamh inbhuanaithe agus comhthairbheach a 

fhorbairt idir ITDD | DkIT agus eagraíochtaí seachtracha i réimsí amhail forbairt clár nua, socrúcháin 

mac léinn, cláir spriocdhírithe FGL, cláir iarchéime, taighde, urraíocht, agus socrúchán foirne, 

1
Strong Talent 

Pipeline 
2 7 6 1 0

2

National and 

International 

Engagement

2 14 14 0 0

3

Research, 

Developmen

t and 

Innovation

2 5 5 0 0

4
Equality of 

Opportunity
2 6 4 2 0

5

Quality of 

the Learning 

Environment

2 6 6 0 0

6 Governance 2 3 3 0 0

Totals 12 41 38 3 0

Red

HEA Compact 

Key System 

Objectives

Domain

Number of 

Institute 

Objectives

Number of 

KPIs
Green Amber
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meantóireacht mac léinn/foireann agus boird chomhairleacha. Tá an CPP cuimsithe laistigh de 

chomhaontú nó Meabhrán Tuisceana (MT | MOU) atá foirmiúil, ach nach bhfuil ceangailteach ó 

thaobh dlí, ina leagtar amach raon gníomhaíochtaí comhaontaithe agus sonraithe idir ITDD | DkIT 

agus an comhpháirtí straitéiseach.  

Éascaíonn an CPP rochtain fheabhsaithe agus eolasach laistigh d’ITDD | DkIT d’eagraíochtaí 

rannpháirteacha. Is féidir le heagraíochtaí leas a bhaint as deiseanna chun bualadh le taighdeoirí, 

baill foirne, mic léinn agus bainisteoirí sinsearacha na hInstitiúide. Cuireann sé seo ar chumas 

smaointe a iniúchadh agus a fhorbairt, idirphlé a bhunú a thacaíonn, agus a spreagann an iliomad 

clár oibre laistigh de straitéis, teagasc agus foghlaim, taighde agus nuálaíocht agus rannpháirtíocht. 

Ar deireadh, cuireann sé sin le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha an réigiúin i 

gcomhréir le cuspóirí réigiúnacha agus le beartas náisiúnta. 

Rinne ITDD | DkIT iarracht eagraíochtaí forásacha a shainaithint agus díriú orthu le bheith ina 

gcomhaltaí de Chlár Comhpháirtíochta Corparáideacha ITDD | DkIT. Go dtí seo, tá ceithre eagraíocht 

fhorásacha den sórt sin  amhail an t-agraibhia, na hinnealtóireachta, na hearnála cruthaithí agus na 

teicneolaíochta spóirt tar éis clárú leis an bpróiseas, agus tá rannpháirtíocht na n-eagraíochtaí 

oideachais tríú leibhéal mar chuid lárnach dá straitéisí faoi seach. Tríd an CPP, forbraíodh comhaontú 

saincheaptha trí bliana agus Meabhrán Comhthuisceana chun rannpháirtíocht fheabhsaithe a éascú. 

De ghnáth, éascaítear an méid seo a leanas le haon chomhaontú trí CPP DkIT | ITDD: 

Ó bunaíodh é, tá an CPP curtha i gcrích i roinnt príomhréimsí amhail tacú le ITDD | DkIT i bhforbairt 

Phlean Straitéiseach nua 2020-2022 na hInstitiúide, modúil fochéime na gcúrsaí a chomhfhorbairt 

agus rochtain ar theicneolaíocht shonrach tionscail, comhfhorbairt cúrsaí saincheaptha agus 

seachadadh for-rochtana, léachtóireacht aoi le foireann eagraíochtaí CPP, rochtain shonrach ar mhic 

léinn a thugann deis d’eagraíochtaí teacht ar fhostaithe inniúla, rochtain a fháíl ar thionscadail do 

mhic léinn taighde, agus tionscadail chomhoibrithe taighde agus nuálaíochta araon arna maoiniú ag 

an leibhéal náisiúnta agus ag an Aontas.  
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14. Roinn na nAcmhainní Daonna 
 
14.1 Foireann Nua 

 Chuaigh líon iomlán 28 mball foirne nua isteach in ITDD | DkIT le linn na tréimhse Meán 
Fómhair 2019 go Lúnasa 2020.     

 

14.2 Lucht fágála agus Iad Súd atá Imithe ar Scor 

 D’fhág 25 bhall foirne ITDD | DkIT le linn na tréimhse ó Mheán Fómhair 2019 go Lúnasa 
2020.  Áirítear ar an líon sin triúr ball foirne a chuaigh ar scor.  
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15.  Scéim na Gaeilge 
 
D’fhoilsigh Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan a tríú Scéim Gaeilge 2018-2021 i mí 

Feabhra/Márta 2018, a leagann amach a gealltanais mar Eagraíocht Poiblí faoi Alt 11 d’Acht na 

dTeangacha Oifigiúla 2003.  

I ndiaidh don Institúid Acht na dTeangacha Oifigiúla a leabú mar chuid dá oibríochtaí ó lá go lá, lena 

chéad agus lena dara scéim (2010-2013; 2014-2017), cuireann tríú scéim na hInstitiúide ar chumas 

DkIT tógáil ar an dul chun cinn atá déanta chun rannpháirtíocht agus comhlíonadh níos nádúrtha 

beartais an Achta chinntiú. 

Rinne an Institiúid iarracht leanúnach teacht le spiorad an Achta agus cur chuige réamhghníomhach 

a ghlacadh maidir le cur i bhfeidhm na scéimeanna éagsúla.   

 

Stádas Reatha na Gaeilge ar an gCampas 

Tá feabhas curtha ar sheirbhísí dátheangacha ar fud na hInstitiúide trí chur i bhfeidhm chéad agus 

dara scéim na hInstitiúide, agus comhlíonann ITDD | DkIT a sprioc chun leibhéal feabhsaithe 

soláthair seirbhíse a bhaint amach. 

   

An Tríú Scéim Teanga | Tosaíochtaí 

Is iad seo a leanas tosaíochtaí na scéime seo: 

 Cur tuilleadh le cumas na hInstitiúide seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge; 

 Leanúint d’fheasacht na foirne ar an scéim a ardú; 

 Leanúint de chóras foirmiúil a fhorbairt chun monatóireacht a dhéanamh ar an éileamh ar 
sheirbhísí agus ar úsáid na Gaeilge trí shuirbhé uile-Institiúide a chur i bhfeidhm agus a 
thuairisciú; 

 Leanúint ar aghaidh ag forbairt seirbhísí do mhic léinn trí cháipéisíocht dhátheangach agus 
seirbhís theoranta duine le duine a sholáthar i suíomh ainmnithe; 

 Leanúint ar aghaidh ag cur le cumas na foirne sa Ghaeilge trí oiliúint agus forbairt. 
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16.   Cuntais Iniúchaithe 
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 

 


