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Íomhánna ar leathanach 1
1. an tuachtarán clinton ag tabhairt aithisc do mhic léinn ag 

institiúid clinton don léann Meiriceánach ucD.  D’fhreagair 
sé ceisteanna ar an mbaol atá ag fás do phróiseas síochána 
Thuaisceart Éireann ó phoblachtaigh easaontacha, ar idirghabháil 
stáit aontaithe Mheiriceá sna Balcáin sna 1990idí, agus ar an 
domhandú agus an tionchar a bhíonn aige ar saM agus ar Éirinn

2. an Taoiseach, enda Kenny TD, a thug an spreagaitheasc ag 
comhdháil Bhliantúil institiúid léann na Breataine-na hÉireann 
ucD, Bealtaine 2011

3. Mary costigan (ar dheis) ó chontae laoise ag cabhrú le aliyah 
Zambri ón Mhalaeisia a cóta bán a chur uirthi ag searmanas na 
róbaí cliniciúla do mhic léinn leighis i ucD. Bhí Mary agus aliyah 
i measc na 240 mac léinn a fuair a gcótaí bána ó scoil an leighis 
ucD go luath in 2011, mar chomhartha ar an dul chun cinn a rinne 
siad go dtí an chéim chliniciúil dá gcéimeanna leighis. Fillfidh 80 
de na mic léinn ar choláiste leighis Penang sa Mhalaeisia, áit a 
gcuirfidh siad a n-oiliúint leighis i gcrích

4. cuireadh portráid den chéimí is mó cáil ó ucD, James Joyce (Ba 
1902), ar taispeáint don chéad uair agus an ollscoil ag ceiliúradh 
bhronnadh na gcéimeanna Bloomsday agus bhronnadh Bhonn 
ulysses. Tá an pictiúr, le robert Ballagh, ar crochadh i halla uí 
raghallaigh ucD, agus is le flaithiúlacht Fhondúireacht ucD a 
maoiníodh é

5. Déanann helena carlyle, scoil rath an Dúin, measúnú ar chreat 
anailíse struis innealtóireachta ag lá Oscailte ucD

6. uachtarán na hÉireann, Mary Mcaleese, a thug léacht newman 
2010 - Reimagining our Universities for the 21st Century. Mhol sí 
cur chuige níos uilíche ar athshamhlú shochaí na hÉireann agus 
leag sí béim ar ról lárnach na n-ollscoileanna mar chuid de sin. 
Dúirt sí go gcuireann focail newman i gcuimhne dúinn go mbeidh 
freagracht ar ollscoileanna, ní amháin as eolas nua a chruthú agus 
a scaipeadh, ach as an sean-eagna a fuarthas ó theip agus ó rath 
an duine daonna a aistriú isteach ina huirlis chun saoránaigh dea-
oilte na todhchaí a fhoirmliú

7. h.e. an tuasal li changchun, comhalta de Bhuanchoiste Bhiúró 
Pholaitiúil choiste lárnach Pháirtí cumannaigh na síne, ag 
bualadh le mic léinn le linn cuairte oifigiúla ar ucD i Meán Fómhair 
2010

8. seamus heaney, file (ar chlé) ag bronnadh na gcéimeanna 
Bloomsday ucD, áit ar bronnadh an gradam is airde atá ag an 
Ollscoil, Bonn ulysses air, agus an tOllamh Declan Kiberd. le linn a 
óráide don fhile, dúirt an tOllamh Kiberd: “Más ionann an fhilíocht 
i ndáiríre agus nuacht a bhíonn nua i gcónaí, bíonn imeachtaí ár 
saolta, idir bheag agus mhór, easnamhach mura ndéanann seamus 
heaney fiosrúchán orthu”
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RÉAMhRÁ  LE IS  AN  UAC hTARÁN

Fís
Is í seo an dara bliain de Phlean Straitéiseach UCD go 2014 
Intinní Domhanda a Chruthú. Is éard atá i gceist leis an 
bPlean Straitéiseach ná deis leis an ollscoil a chur chun 
cinn, cur tuilleadh lenár gclú agus ár gcion a dhéanamh ar 
mhaithe le hathshlánú na hÉireann. Táimid ag cur lenár mbarr 
feabhais i dteagasc agus i dtaighde, agus táimid ag cur níos 
mó béime ar an tionchar atá ag na gníomhaíochtaí sin ar 
shaol eacnamaíochta, comhshaoil, sóisialta agus polaitiúil 
na tíre. Táimid ag déanamh ár ndícheall i gcónaí trínár gclár 
nuálaíochta le húsáid a bhaint as ár n-eolas agus ár saineolas 
ar mhaithe le geilleagar, cultúr agus sochaí na hÉireann.  Is 
é misean UCD tacú le agus éascú a dhéanamh ar sprioc an 
Rialtais maidir le hathnuachan eacnamaíochta inbhuanaithe 
agus cur le geilleagar stuama na hÉireann.

Príomh-Thionscnaimh agus Dul chun cinn
Chuir Rangú Ardoideachais mór le rá an Irish Times UCD 
i measc na gcéad 1%  d’institiúidí ardoideachais is fearr 
ar domhan. Is éacht mór do UCD atá ann an seasamh sin 
a choimeád in ainneoin an bhrú mhóir atá ar an gcóras 
ardoideachais. Tá sé léirithe ag ár bhfoireann arís eile go bhfuil 
UCD in ann a dhul in iomaíocht leis na hollscoileanna is fearr 
ar domhan.

Oideachas
In ainneoin na géarchéime eacnamaíochta is údar áthais dom 
a thuairisciú gur tháinig méadú 2% ar dhaonra mac léinn UCD. 
Tá fáilte mhór, go háirithe, roimh an méadú ar líon na mac 
léinn idirnáisiúnta agus iarchéime: is ionann iad sin anois agus 
29% agus 19% de dhaonra mac léinn UCD faoi seach. Le linn 
saolré an Phlean Straitéisigh seo, tá sé mar aidhm againn cur 
leis na huimhreacha sin chomh maith le cur le líon na mac 
léinn neamhthraidisiúnta. 
 Leanadh le hobair a dhéanamh freisin ar mhionchóiriú 
na struchtúir acadúla. Beidh cruthú ceithre choláiste nua i 
gceist leis an mionchóiriú is déanaí, rud a chiallóidh ailíniú 
níos fearr idir na príomhdhisciplíní agus a gcláir céimithe agus 
fochéimithe.  Feabhsóidh sé infheictheacht cláir do mhic 
léinn ionchasacha, do thionscal agus don rialtas freisin, agus 
cuirfidh sé ar chumas UCD a bheith rannpháirteach go hiomlán 
sa chlár nuálaíochta náisiúnta.
 Chuireamar fáilte i mí an Mhárta na bliana 2011 roimh 
Bhord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann (IUQB) a rinne 
coimisiúnú ar fhoireann de sheisear saineolaí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta neamhspleácha le hathbhreithniú a dhéanamh ar 
UCD. Is ionann é sin agus chuid d’Athbhreithniú Institiúidigh 
Ollscoileanna na hÉireann, agus fuair UCD tuarascáil a bhí 
an-dearfach, a dhearbhaigh go bhfuil próisis dearbhaithe 
cáilíochta cuimsitheacha i bhfeidhm againn ag leibhéal 
institiúide agus laistigh de chroíghníomhaíochtaí teagaisc 
agus taighde. 

Taighde
Tá UCD fós ina cheannaire náisiúnta i ndáil le maoiniú taighde 
agus tháinig méadú go dtí €103.1 milliún ar chonarthaí 
taighde a síníodh agus a maoiníodh go seachtrach, níos mó ná 
dúbailt luach na bliana airgeadais roimhe sin. Cé go léiríonn 
sé sin dul chun cinn suntasach, tá na leibhéil mhaoinithe 
fós taobh thiar de na buaicleibhéil a baineadh amach le 
linn na tréimhse 2007-2009. Is mar thoradh ar na leibhéil 
ísle tacaíochta maoinithe náisiúnta atá ar fáil le haghaidh 
taighde é sin. Ón taobh dearfa de, tá deiseanna maoinithe AE 
aitheanta go rathúil ag lucht taighde UCD agus tá siad tar éis 
díriú orthu agus mhéadaigh an t-iomlán a fuarthas faoi 92% go 
dtí €18.8 milliún.

nuálaíocht
Osclaíodh an tAcadamh Nuálaíochta i mí na Samhna na bliana 
2010. Is é sin lárchuid oideachasúil an Comhghuaillíocht 
Nuálaíochta TCD/UCD, tá sé freagrach as timpeallacht a 
chur ar fáil a chothaíonn smaointeoireacht chruthaitheach, 
nuálaíochta agus fiontraíochta.  Tiocfaidh méadú mór ar chláir 
an Acadaimh i Meán Fómhair 2011 nuair a rachaidh os cionn 
200 mac léinn ó UCD agus TCD isteach san Acadamh tríd an 
gClár do Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI).

ag cur le comhaontas
Chomh maith le rathúlachtaí leanúnacha Chomhghuaillíocht 
Nuálaíochta TCD/UCD táimid ag cruthú comhpháirtíochtaí 
tábhachtacha eile.  Tá áthas orm go bhfuilimid tar éis a 
theacht ar chomhaontas straitéiseach tábhachtach leis an 
gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha (NCAD) agus leis an 
bhForas Riaracháin (IPA) agus go bhfuilimid ag láidriú an 
caidreamh ag an am céanna le hInstitiúid na mBaincéirí (IoB). 
Cé go raibh an NCAD agus an IPA ina gColáistí Aitheanta de 
chuid an NUI, rinne siad an cinneadh go rachadh comhaontas 
foirmiúil le príomh-ollscoil chun leasa dá gcuid forbartha 
amach anseo.   Bheartaigh Údarás Rialaithe UCD an IPA 
agus an NCAP a ainmniú mar Choláistí Aitheanta ón 1 Meán 
Fhómhair 2011.

idirnáisiúnú
Tugann meascán mac léinn idirnáisiúnta ilbhuntáistí chuig 

 ar  lean  ( lch  4 )

Réamhrá ón Dr Hugh Brady, Uachtarán UCD

“Chuir Rangú Ardoideachais 
mór le rá an Irish Times 
UCD i measc na gcéad 1% 
d’institiúidí ardoideachais
is fearr ar domhan.”
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UCD agus chun na hÉireann. Baineann an ollscoil taitneamh 
as meascán bríomhar náisiúnaigh agus cultúir, agus 
malartaíonn mic léinn ó thart timpeall an domhain smaointe 
agus foghlaimíonn siad óna chéile. Ar scála níos leithne agus i 
dtéarmaí taighde, cruthú poist agus ceangail eacnamaíochta, 
baineann na pobail agus an geilleagar buntáiste as an daonra 
mac léinn sin, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon.  Is 
foinse thábhachtach ioncam neamh-státchiste freisin iad na 
mic léinn idirnáisiúnta. Tá sé mar chuspóir againn ardú de 
25% a chur ar an daonra mac léinn idirnáisiúnta, le daonra 
mac léinn neamh-AE de 15% a thabhairt san áireamh.
 D’fheabhsaíomar ár raon cuimsitheach seirbhísí 
tacaíochta campais le linn 2010/11, nuair a osclaíodh Global 
Lounge UCD, spás tiomanta do mhic léinn idirnáisiúnta agus 
do mhic léinn na hÉireann a bhfuil sé ar intinn acu a dhul ag 
staidéar nó obair dheonach a dhéanamh thar lear. 
 Bíonn deiseanna ar fáil do mhic léinn UCD le dul ag 
staidéar thar lear, agus tá fás leanúnach ag teacht ar ár 
gcláir mhalartaithe le hollscoileanna eile, le méadú de 10% 
ar uimhreacha a bhain leas as clár Erasmus na hEorpa i 

2010/11.

airgeadas
Beidh cumas agus iarracht mhór riachtanach sa bhliain atá 
amach romhainn mar gheall ar na dúshláin airgeadais atá i 
ndán d’earnáil na hollscoile. Tá sé tábhachtach mar gheall go 
bhfuiltear ag súil le tuilleadh ciorruithe go lorgóimis tuilleadh 
éifeachtúlachta agus sruthanna ioncaim breise. Táim buíoch 
den líon mór scoileanna a threisigh go suntasach cheana 
féin a gcuid ioncaim trí chur lena líon mic léinn iarchéime 
agus mic léinn idirnáisiúnta, agus do na haonaid tacaíochta 
éagsúla a chuidigh leis na hiarrachtaí sin. A bhuíochas d’obair 
chróga na foirne, d’éirigh le UCD cur suas leis na deicheanna 
de mhilliúin i gciorruithe maoine, agus ag an am céanna 
cur le líon na mac léinn agus caighdeán ár gclár acadúla 
a choimeád. Táimid ag leanúint freisin le hioncam neamh-
státchiste a fháil ó chúrsaí ar a n-íoctar táille, ó iarrachtaí ó 
ghníomhaíocht tráchtála agus ó bhailiú airgid daonchairdiúil.  
Mar sin féin, tá ciorrú de 33% déanta ar an maoiniú stáit 
iomlán in aghaidh an mhic léinn fochéime AE ón mbliain 2008. 
Tá sé soiléir nach mbeifear in ann an staid sin a sheasamh. 
Táimid i dteagmháil leis an Rialtas le hiarracht a dhéanamh 
réiteach na faidhbe a fháil.

Forbairt campais 
Táthar ag leanúint le dul chun cinn a dhéanamh ar phleananna 
forbartha caipitil UCD. Tá sé cinntithe ag ár ngníomhaíochtaí 

bailithe airgid go mbeidh sé ar ár gcumas ár n-uaillmhian a 
bhaint amach, is é sin saoráidí acadúla, cónaitheacha agus 
fóillíochta a oireann d’ollscoil den scoth a mhúnlóidh todhchaí 
campas Belfield.

Osclófar Lárionad Eolaíochta UCD go hoifigiúil i Meán 
Fhómhair 2011. Tá €20 milliún bailithe cheana féin i gcistí 
neamh-státchiste do chéim a dó, a bheidh comhdhéanta de 
shaoráidí nua agus de shaoráidí athchóirithe do 2,500 mac 
léinn eolaíochta fochéime agus iarchéime, agus do 2,000 
imscrúdaitheoir eolaíochta. Nuair a bheidh na trí chéim 
Lárionad Eolaíochta UCD tugtha chun críche, beidh sé ar an 
infheistíocht chaipitil is mó i stair an Stáit. 

Áirítear ar phríomhthionscadail eile Scoil Dlí Sutherland 
UCD. Cuirfear tús leis an tógáil go luath sa bhliain 2012. 
Cruthóidh sé sin cóiríocht nua-aimseartha dhinimiciúil le 
scileanna dlí a fhoghlaim agus a chleachtadh, agus rachaidh 
sé chun leasa do mhic léinn, d’acadóirí agus don ghairm 
dlí i gcoitinne. Ba chóir go mbeadh Coimpléasc Foghlama, 
Fóillíochta agus Spóirt na Mac Léinn tugtha chun críche 
faoi shamhradh na bliana 2012.   Freastalóidh an tsaoráid 
den scoth sin, atá maoinithe beagnach go hiomlán ag na 
mic léinn, ar raon éagsúil gníomhaíochtaí foghlama agus 
fóillíochta mac léinn agus beidh an tsaoráid mar chuid lárnach 
de mhisean UCD, is é sin eispéireas oideachasúil iomlánaíoch 
a sheachadadh. 

conclúid 
Tá leas mór bainte ag UCD as treoir agus as taithí an Údaráis 
Rialaithe faoi chathaoirleacht Dermot Gallagher. Tá mé go 
mór faoi chomaoin acu as a n-obair chrua, comhairle agus 
tiomantas, agus bhí sé sin mar phríomhról thar na bearta i 
gcuidiú linn fís straitéiseach UCD a bhaint amach.

In ainneoin na ndeacrachtaí, ba bhliain mhaith eile a bhí 
sa bhliain acadúil 2010/11 i ndáil le misean UCD le heolas 
a chur chun cinn, dul sa tóir ar an bhfírinne agus foghlaim 
a chothú. Mar atá leagtha amach in Intinní Domhanda a 
Chruthú táimid tiomanta do sheirbhís trí bharrfheabhais 
in oideachas, taighde agus nuálaíocht. Leagtar amach sa 
tuarascáil sin an bealach ina bhfuilimid ag seachadadh an 
tiomantas sin.

hugh Brady 
an tuachtarán

A bhuíochas d’obair chróga na foirne, d’éirigh le UCD cur suas leis na 
deicheanna de mhilliúin i gciorruithe maoine, agus ag an am céanna cur le líon na 
mac léinn agus caighdeán ár gclár acadúla a choimeád. Táimid ag leanúint 
freisin le hioncam neamhstátchiste a fháil ó chúrsaí ar a n-íoctar táille, ó 
iarrachtaí ó ghníomhaíocht tráchtála agus ó bhailiú airgid daonchairdiúil.”
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ColáIsTí

Leanann cúig choláiste acadúla agus na 
34 scoil in UCD le cur leis an rathúlacht 
atá bainte amach sna blianta roimhe 
seo i dtimpeallacht airgeadais atá fós 
deacair agus corrach. Thar thréimhse na 
Tuarascála, bhí na coláistí ag féachaint 
chun cinn agus chuir siad a gcuid 
struchtúir agus a raibh á thairiscint acu in 
oiriúint agus rinne siad mionchóiriú orthu 
go rathúil agus thapaigh siad na deiseanna 
le tabhairt faoi na dúshláin atá romhainn 
amach. 

CláR
Coláiste na nEalaíon agus an
Léinn Cheiltigh UCD 6
Coláiste Gnó agus Dlí UCD 8
Coláiste na hInnealtóireachta,
Na Matamaitice agus na
nEolaíochtaí Fisiciúla UCD 10
Coláiste na nEolaíochtaí Daonna UCD 12
Coláiste na nEolaíochtaí Beatha UCD 14
Struchtúr Eagraíochtúil UCD 16
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scoil na seandálaíochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Gabriel Cooney

scoil stair na healaíne agus an 
Pholasaí cultúir ucD
Ceann Scoile
An Dr John Loughman

scoil na gclasaicí ucD
Ceann Scoile
An Dr Philip de Souza

scoil an Bhéarla, na Drámaíochta 
agus na scannánaíochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Nicholas Daly

scoil na staire agus na cartlan-
naíochta ucD 
Ceann Scoile
An tOllamh Edward James

scoil na Gaeilge, an léinn 
cheiltigh, Béaloideas Éireann agus 
na Teangeolaíochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Liam Mac Mathúna

scoil na dTeangacha agus na
litríochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Jean-Michel Picard

scoil an cheoil ucD
Ceann Scoile
An Dr Thérèse Smith

*Ón 1 Meán Fómhair 2010

an Plean straitéiseach
In ainneoin coinníollacha maoinithe deacra na bliana seo caite, thug 

an coláiste faoi chuspóirí lárnacha faoi Phlean Straitéiseach UCD, go 

sonrach sna réimsí teagaisc agus foghlama agus idirnáisiúnachta. 

Tugadh an phleanáil do sheoladh an phiarmheantóireacht do mhic 

léinn nua i gClár BA 2011, i gcomhar le Coláiste na nEolaíochtaí 

Daonna UCD, chun críche. Is cúram thar na bearta a bheidh ansin lena 

n-éileofar earcú agus oiliúint 200 meantóir mac léinn deonach. 

Tugadh an phleanáil chun críche freisin do shraith na nEalaíon 

Taibhiúcháin agus Cruthaitheacha de Ad Astra Academy UCD, le 

sraitheanna Acadamh Scoth-Lúthchleasaithe a chomhlánú. Tá an 

chohórt tosaigh d’aisteoirí, d’amhránaithe agus d’ionstraimithe a 

bhfuil tallann acu, earcaithe agus cuirfidh siad le ensemble córúil 

agus ceolfhoirneach UCD. Díreofar seoladh an chláir nua BA sna 

Saorealaíona agus sna hEolaíochtaí, i 2011/12 ar mhargadh na Stáit 

Aontaithe. Cuireann sé sin deis spreagúil ar fáil don choláiste le grúpa 

nua de mhic léinn idirnáisiúnta a earcú agus mianach na dáimhe agus 

na gclár atá ar tairiscint a léiriú.  

Forbairtí go dtí seo
Labhair Iar-Uachtarán na Stát Aontaithe, Bill Clinton, leis na mic léinn 

agus leis an fhoireann le linn a chuairte ar Institiúid Clinton don Léann 

Meiriceánach ar champas Belfield i Meán Fómhair 2010.

Osclaíodh Clinicí Scríbhneoireachta Buail-Isteach píolótacha, faoi 

stiúir an Dr Fionnuala Dillane (Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus 

na Scannánaíochta UCD), i mí Eanáir 2011.  Fuair na clinicí tacaíocht 

ó Ghradam Teagaisc an Uachtaráin, agus fuair os cionn 80 mac léinn 

fochéime ó seacht scoil dhifriúil teagasc duine ar dhuine. Thug na 

mic léinn tuairimí thar a bheith dearfacha ina leith agus measann an 

coláiste go mbeidh na clinicí ina bpríomhghné ina raon tacaíochtaí do 

mhic léinn. Chruthaigh Ireland Uncovered, modúl roghnach nua atá 

deartha le cur i láthair a thabhairt do mhic léinn idirnáisiúnta ar stair, 

cultúr agus sochaí na hÉireann, thar a bheith iomráiteach. 

Chaith an tOllamh Jim Collins, ó Ollscoil Notre Dame, Stáit 

Aontaithe Meiriceá, seachtain ghnóthach i Scoil an Bhéarla, na 

Drámaíochta agus na Scannánaíochta, UCD, i mí Feabhra. Mhúin 

sé ag seimineáir scannán agus bhuail sé le mic léinn iarchéime. Is 

ionann a chuairt agus an chéad cheann i sraith de chuairteanna gearra 

déthaobhacha idir an coláiste agus dámh Notre Dame atá deartha le 

naisc theagaisc agus thaighde idir an dá institiúid a chur chun cinn. 

Áirítear i measc buaicphointí taighde dhá dheontas a fháil ón 

Mellon Trust, do Scoil na Staire agus na Cartlainne UCD. Fuair an Dr 

Alexander Wilkinson deontas maidir lena thionscadal Iberian Books/

Libros Ibéricos; agus bhain an Dr John McCafferty agus an Dr Edel 

Bhreathach, Institiúid Mícheál Ó Cléirigh UCD, an ceann eile amach. 

Toghadh an tOllamh Kathleen James-Chakraborty, Scoil Stair na 

hEalaíne agus an Pholasaí Cultúir UCD, agus an tOllamh Jean-Michel 

Picard, Scoil na dTeangacha agus Litríochta UCD, chuig Acadamh 

Ríoga na hÉireann.  Bronnadh Duais Selma V Forkosch ar an Dr Aude 

Doody, Scoil na gClasaicí UCD as ceapadóireacht an ailt is fearr a 

foilsíodh sa Journal of the History of Ideas i 2009. Ghlac Cartlann 

UCD seilbh ar os cionn 10,000 scripteanna raidió, drámaí agus ábhar 

gaolmhar ó RTÉ, agus tá cartlannú idir lámha. Cuirfidh an bailiúchán 

go mór leis an léann a bhaineann le cultúr na hÉireann óna 1930idí go 

dtí na 1980idí.  

Tá saol intleachtúil scoláirí dochtúireachta agus iardhochtúireachta 

bríomhar i gcónaí: Bhain Scoileanna Seandálaíochta agus Ceoil UCD 

amach Comhaltachtaí Marie Curie; bronnadh 10 Comhaltacht de 

chuid Chomhairle Taighde na hÉireann um na Daonnachtaí agus na 

hEolaíochtaí Sóisialta (IRChSS), agus Comhaltachtaí Cara trí bliana ar 

scoláirí i UCD; le maoiniú síl measartha ó scoil chéimithe an choláiste, 

d’eagraigh mic léinn chéimithe seacht gcomhdháil a mheall isteach 

cainteoirí idirnáisiúnta céimiúla, le hábhair a bhí chomh héagsúil le 

Warfare in Antiquity; Diaspora Strategies; agus Beckett and the ‘State’ of 

Ireland.

Chuir an tOllamh Mary Daly críoch le sé bliana mar Phríomhoide 

an Choláiste ag deireadh na bliana acadúla. Tá an coláiste agus an 

ollscoil faoi chomaoin ag Mary as ceannaireacht cheannródaíoch, 

le linn na tréimhse bunathraithe sin. Leanfaidh Mary uirthi lena ról 

ceannaireachta in ardoideachas na hÉireann mar chomhalta den 

Údarás um Ardoideachas. Tiocfaidh an tOllamh Maeve Conrick, Déan 

na nDán, UCC, i gcomharbacht uirthi.

Coláiste na nEalaíon agus an léinn Cheiltigh UCD

Tá coláiste na nealaíon agus an léinn cheiltigh ucD comhdhéanta d’ocht scoil:

www.ucd.ie/artsceltic

Príomhoide an choláiste: An tOllamh Mary E. Daly
leas-Phríomhoide: An tOllamh Liam Mac Mathúna
stiúrthóir scoil na gcéimithe: Dr Marc Caball

an leas-Phríomhoide Teagaisc agus Foghlama: Mr Feargal Murphy
an leas-Phríomhoide Taighde agus nuálaíochta: An tOllamh Gerardine Meaney



Tuarascá i l  an  uachTará in

7

7

1. Bronnadh céim Oinigh Dochtúir ceoil ar cecilia Bartoli, duine 
de na meánsopráin is fearr sa domhan, mar aitheantas ar an 
méid atá déanta aici ó thaobh taibhithe agus taighde ceoil.  
in éineacht léi sa ghrianghraf tá Desmond earley, stiúrthóir 
ealaíonta, scoláirí córúla ucD (ar chlé), an tOllamh harry 
White, scoil ceoil ucD (ar dheis) agus scoláirí córúla ucD

2. sa ghrianghraf (ó chlé go deas) tá uachtarán ucD, an Dr 
hugh Brady, agus Príomh-stiúrthóir rTÉ, cathal Goan, ag 
scrúdú comhfhreagrais scríofa idir samuel Beckett agus 
hilton edwards in 1961. Tá comhpháirtíocht curtha ar bun idir 
rTÉ agus ucD chun cartlann scríofa chorparáideach rTÉ a 
chaomhnú go fadtéarmach

3. Póstaer chur chun cinn ar an gcomhdháil Samuel Beckett & 
the ‘State’ of Ireland, a d’óstaigh institiúid na hÉireann don 
léann Daonna ucD i mí iúil 2011 agus a mhaoinigh scoil 
chéimithe na nealaíon & an léinn cheiltigh ucD

4. an tOllamh Mary e Daly, Príomhoide, coláiste na nealaíon & an 
léinn cheiltigh ucD, ag fáiltiú roimh an uachtarán Bill clinton 
le linn a chuairte ar institiúid clinton don léann Meiriceánach, 
áit ar labhair sé le mic léinn agus le baill foirne agus ar 
bronnadh Bonn ulysses air

5. nochtadh portráid le robert Ballagh den chéimí is mó cáil a 
tháinig ó ucD, James Joyce (Ba 1902), le linn cheiliúradh 
ucD ar Bloomsday. Bhí comhrá poiblí idir robert Ballagh (ar 
chlé) agus an tOllamh Declan Kiberd, scoil an Bhéarla, na 
Drámaíochta agus na scannánaíochta ucD, mar chuid den 
cheiliúradh. le flaithiúlacht Fhondúireacht ucD a maoiníodh

 an phortráid

6. seoladh leabharlann agus cartlann Fhíorúil na hÉireann um 
Thaighde (iVrla) ucD go foirmiúil, mar chuid den fhéile 
innovation Dublin. ag an seoladh bhí (ó chlé go deas, ar 
cúl): an Dr Marc caball, stiúrthóir, institiúid Daonnachtaí na 
hÉireann; an Dr John howard, leabharlannaí Ollscoile; agus 
eamon de Valera; (sa lár) an Dr Dervila layden, iVrla; an 
tOllamh Gerardine Meaney, ucD coláiste na nealaíon & an 
léinn cheiltigh ucD; agus uachtarán ucD, an Dr hugh Brady; 
(chun tosaigh) audrey Droha; agus an tOllamh Mary e Daly, 
Príomhoide choláiste na nealaíon & an léinn cheiltigh ucD

7. claudia sabato ag glacadh le Bonn cuimhneacháin bliantúil 
an Ollaimh uí Fhaircheallaigh don saothar cruthaitheach nó 
dioscúrsach is fearr a scríobhtar i nGaeilge, ón Ollamh liam 
Mac Mathúna (ar chlé), ceann scoil na Gaeilge, an léinn 
cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta agus 
an Dr caoimhín Mac Giolla léith, ceann na nua-Ghaeilge 
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an Plean straitéiseach
Cé go bhfuil dhá scoil an choláiste ag feidhmiú go 

neamhspleách, roinneann siad tiomantas straitéiseach maidir 

le feabhas a chur ar chaighdeán na gclár, earcaíocht mic 

léinn agus taighde. Tá siad tiomanta freisin feabhas a chur ar 

chineálacht mac léinn agus dámha, ar bhonn domhanda agus i 

dtéarmaí eispéiris araon. Is é príomhsprioc an dá scoil méadú a 

chur ar ioncam neamh-státchiste. Tá na Scoileanna Gnó agus Dlí 

trí chaighdeán a gcéimithe, agus a dtaighde agus a dtacaíocht 

do, agus a rannpháirtíocht i dtionscnaimh náisiúnta, tiomanta 

cur leis an athshlánú náisiúnta.

Sa chomhthéacs sin, agus ag tabhairt spleáchas na hÉireann 

ar mhargaí domhanda mar inneall don athshlánú náisiúnta san 

áireamh, tá fócas láidir ag Scoil Ghnó UCD, mar Scoil Ghnó 

Dhomhanda na hÉireann, ar a creidiúint gnó idirnáisiúnta agus 

a seasamh sa rangú domhanda araon a choinneáil mar bhearta 

caighdeáin aitheanta i margadh oideachais gnó domhandaithe.

Is é an príomhchuspóir do Scoil Dlí UCD a gcion a dhéanamh 

trí phríomhthéamaí taighde cearta daonna agus coiriúlachta, Dlí 

na hEorpa agus rialachas rialála.

Forbairtí go dtí seo
Lean líon na mac léinn, go háirithe ag leibhéal céimithe, ag fás 

in ainneoin deacrachtaí maoinithe do mhic léinn i ngeilleagar 

lag, agus bhí dianchomórtas chun na mic léinn is fearr a fháil.

Bhí éileamh feabhsaithe suntasach le feiceáil sa churaclam 

BComm nua, a dhéanann tuilleadh forbartha ar fhoghlaim 

neamhspleách mac léinn, agus sa BComm idirnáisiúnta, a bhfuil 

athruithe suntasacha déanta ar a bhealaí teanga, ag leibhéal 

fochéimithe i Scoil Ghnó UCD.  Cuireadh le curaclam an MBA 

ag leibhéal céimithe, le tabhairt isteach clár forbartha gairmiúil 

pearsanta.

Rinne Scoil Dlí UCD leasú agus neartú ar an gcuraclam 

fochéime. Tá cur i láthair níos coincheapúla, níos dúshlánaí agus 

níos criticiúla maidir le córais dlí comhaimseartha, á thairiscint 

ag modúil nua na chéad bhliana, agus áirítear ar athruithe sna 

blianta ina dhiaidh sin tabhairt isteach modúil chliniciúil.

Tar éis athbhreithniú athchreidiúnaithe dian, rinneadh 

athnuachan ar chreidiúnú Equis Scoil Ghnó UCD ar feadh 

chúig bliana iomlán, rud a chiallaigh gur coinníodh an stádas 

creidiúnaithe triarach. Tá an scoil ar cheann de na 50 scoil 

ar fud an domhain a bhfuil an stádas sin acu, agus is í an 

t-aon scoil in Éirinn í atá creidiúnaithe go hidirnáisiúnta. 

Mar chomhartha eile ardchaighdeáin, bhí feabhsúchán 

comhthreomhar i seasamh na scoile sa rangú domhanda, agus 

chuir feabhsúchán sa rangú taighde leis sin. 

Rangaigh QS World University Rankings Scoil Dlí UCD i 

measc na 100 scoil dlí is fearr ar domhan.  Bronnadh dhá 

chomhaltacht taighde thábhachtach ar an scoil: comhaltacht 

Thithe an Oireachtais don Dr. Gavin Barrett; agus Comhaltacht 

Cearta Daonna an harvard Law School do Suzanne Egan, Uasal. 

Glac foireann ó UCD, faoi stiúir an Ollaimh Imelda Maher, 

eagarthóireacht an iris Legal Studies ar lámh, an chéad uair ar 

fhág an eagarthóireacht an Ríocht Aontaithe.

Tháinig fás go dtí 37% ar chlárú idirnáisiúnta i Scoil Chéimithe 

Gnó Michael Smurfit UCD, a bhí an tSín ar an bpríomh-mhargadh.  

Sheol an scoil a céad chlár ar líne i gcomhair lena comhpháirtí 

Kaplan freisin san Áise Thoir Theas.

Lean Scoil Ghnó UCD leis an méid oideachais feidhmeannaigh 

a chuireann sí ar fáil a leathnú amach, agus coinníodh conarthaí 

tábhachtacha le Bord Bia agus Fiontraíocht Éireann ag an am 

céanna. Soláthraíonn siad sin obair sna tionscail onnmhairithe 

do chéimithe, rud atá ag teacht le straitéis na scoile a gcion 

a dhéanamh do gheilleagar agus d’athshlánú sóisialta na 

hÉireann. D’éirigh leis an Scoil Dlí conarthaí a fháil le Dioplómaí 

i Seirbhísí Airgeadais a sholáthar don Dlí-Chumann agus sa 

Rialachas Rialála do Roinn an Taoisigh.

Cuireadh próiseas ar bun i rith na bliana le dhá Dhéan nua a 

cheapadh. Ag tarraingt le deireadh na bliana acadúla, tháinig 

an tOllamh Tom Begley i gcomharbacht ar an Ollamh Ciarán Ó 

hÓgartaigh mar Dhéan Gnó. Tiocfaidh an tOllamh Colin Scott 

i gcomharbacht ar an Ollamh John Jackson, mar Dhéan Dlí ón 

1 Meán Fómhair 2011. Gabhaimid buíochas le Tom agus le 

John as a gceannaireacht straitéiseach thar na bearta le linn a 

dtéarmaí mar dhéin. 

Coláiste Gnó agus Dlí UCD www.ucd.ie/businessandlaw

scoil Ghnó ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Thomas Begley

scoil Dlí ucD
Ceann Scoile
An tOllamh John Jackson *Ón 1 Meán Fómhair 2010

Tá coláiste Gnó agus Dlí ucD comhdhéanta de dhá scoil:

Príomhoide an choláiste:  An tOllamh Thomas Begley an leas-Phríomhoide Teagaisc agus Foghlama: Dr Ann Bourke
an leas-Phríomhoide Taighde agus nuálaíochta:  An tOllamh Anthony Brabazon
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1. Peter sutherland sc ag iompú an fhóid ar láthair scoil Dlí 
sutherland ucD, i Meán Fómhair 2010. Freastalóidh an 
tsaoráid ar 1,500 mac léinn agus ball foirne nuair a thabharfar 
chun críche í. Beidh ionad Oideachais Dlí chliniciúil agus cúirt 
bhréige (ina bhfoghlaimíonn mic léinn le cásanna a chur i 
láthair i suíomh cúirte) mar chuid den tsaoráid

2. an tOllamh Damien Mcloughlin le mic léinn ucD (ó chlé go 
deas): sarah cunningham, aislinn Marron agus ciara Palmer 
ag seoladh executive edge, comhdháil aon lae chun aird a 
tharraingt ar Oideachas Feidhmiúcháin ag scoil Ghnó ucD

3. D’fhoilsigh an Dr Fiona de londras, scoil Dlí ucD, leabhar ar 
chearta daonna agus ar sceimhlitheoireacht idirnáisiúnta, dar 
teideal: Detention in the ‘War on Terror’

4 Bronnadh gradam alumni Gnó na Bliana ucD 2011 ar Patrick 
Kennedy, Príomhfheidhmeannach Paddy Power (ar chlé), 
agus ar an seanadóir Feargal Quinn, bunaitheoir superquinn. 
is ionann an gradam agus an onóir is airde a fhéadfaidh scoil 
Ghnó ucD a bhronnadh ar chéimí; tugann sé aitheantas do 
alumni a bhfuil scileanna ceannaireachta cruthaithe léirithe 
acu agus a bhfuil sárghnóthachtálacha gnó agus rannchuidiú 
suntasach don phobal, in Éirinn nó thar lear, déanta acu

5. an taire stáit Trádála agus Forbartha, Jan O’sullivan T.D. (ar 
dheis), ag bualadh le mic léinn scoláireachta ó Vítneam, a 
fuair maoiniú ó ireland aid, ag scoil Ghnó iarchéime Michael 
smurfit ucD

6. céimithe Dlí ucD agus bronnadh na céime á chéiliúradh acu

7. ag déanamh bolscaireachta do chlár comhaltachta 
Margaíochta Bhord Bia arna reáchtáil ag scoil Gnó iarchéime 
Michael smurfit ucD bhí (ó chlé go deas) aidan cotter, 
Príomhfheidhmeannach Bhord Bia, simon coveney Teachta 
Dála, an taire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an tOllamh 
Tom Begley, Príomhoide choláiste Gnó ucD le Fiona 
Fitzgerald, comhalta Margaíochta Bhord Bia do 2011.

7
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Coláiste na hInnealtóireachta, Na Matamaitice agus na nEolaíochtaí Fisiciúla UCD

scoil na hailtireachta, na
Tírdhreacha agus na hinnealtóire-
achta sibhialta ucD
Ceann Scoile
An Dr Mark Richardson

scoil na hinnealtóireachta ceimicí 
agus Bithphróisis ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Don MacElroy

scoil na ríomheolaíochta agus
na Faisnéisíochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Joe Carthy

scoil na hinnealtóireachta leictrí, 
leictreonaí agus Meicniúla ucD
Ceann Scoile
An tOllamh David Fitzpatrick

scoil na neolaíochtaí
Geolaíochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Frank McDermott

scoil na neolaíochtaí
Matamaitice ucD
Ceann Scoile
An Dr. Micheál Ó Searcóid

scoil na Fisice ucD 
Ceann Scoile
An tOllamh Lorraine hanlon

*Ón 1 Meán Fómhair 2010

Tá coláiste na hinnealtóireachta, na Matamaitice agus na neolaíochtaí Fisiciúla ucD comhdhéanta de sheacht scoil:

Príomhoide an choláiste: An tOllamh Nick Quirke
leas-Phríomhoide:  An tOllamh Chen-Ching Liu 
stiúrthóir scoil na gcéimithe: An tOllamh Pádraig Dunne

an leas-Phríomhoide Teagaisc agus Foghlama: An Dr Amanda Gibney 
an leas-Phríomhoide Taighde agus nuálaíochta:  An tOllamh Michael Gilchrist

an Plean straitéiseach
Is é an misean atá ag Coláiste na Innealtóireachta, na 

Matamaitice agus na hEolaíochta Fisiciúla UCD ná bheith ar 

cheann de phríomhcholáistí innealtóireachta agus eolaíochta na 

hEorpa, ag cur eolas chun cinn agus ag cothú nuálaíochta san 

innealtóireacht, sa mhatamaitic agus sna heolaíochta fisiciúla. 

Tá ról ollmhór ag an gcoláiste ó thaobh freastail ar dhúshláin 

náisiúnta agus domhanda innealtóireachta agus eolaíochta 

agus i mbaint amach geilleagar stuama na hÉireann trína 

chéimithe, a mhaoin intleachtúil, nuálaíochtaí agus comhoibrithe 

tionsclaíocha. 

Rinne an coláiste éascú ar athstruchtúrú go dtí Coláiste 

Innealtóireachta agus Ailtireachta, agus rinneadh cuid 

de Choláiste Eolaíochta UCD de roinnt scoileanna, le linn 

tréimhse na tuarascála seo. Tiocfaidh deireadh le Coláiste na 

hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na nEolaíochtaí Fisiciúla 

UCD an 1 Meán Fómhair 2011.

Forbairtí go dtí seo
Cuireadh tús le cur i bhfeidhm Straitéis Oideachais Straitéiseach 

UCD, le fócas ar leith ar mhic léinn céad bliana. Tá sé dírithe 

ar rannpháirtíocht mac léin a chothú agus cruthaitheacht 

agus nuálaíocht a spreagadh. Is fiú aird faoi leith a thabhairt 

ar thabhairt isteach modúl lárnach Cruthaitheacht sa Dearadh 

laistigh den churaclam innealtóireachta. Cuireann sé sin 

eispéireas innealtóireachta foghlama gníomhach ar fáil ina mbíonn 

ar chumas na mic léinn a scileanna tuairime agus réiteach 

faidhbe agus a gcumais taobhsmaointeoireachta a fhorbairt. Mar 

chuid d’Fhéile Innovation Dublin 2010, eagraíodh taispeántas 

le tionscadail roghnaithe na chéad bhliana den mhodúl sin sa 

Chruthaitheacht i nDearadh a thaispeáint.

Tugadh an mhodúl, Prionsabail an Fhiosraithe Eolaíochta 

isteach sa churaclam eolaíochta. Tá sé mar aidhm aige mic léinn 

a chur ar an eolas maidir le litríocht agus taighde eolaíochta agus 

le smaointeoireacht chriticiúil agus anailíseach, obair fhoirne 

agus scileanna forbartha agus cumarsáide a spreagadh. 

Rinneadh an bronnadh ar an gcéad rang iarchéimithe riamh 

sa Mháistir Innealtóireachta (ME) sa chlár Córais Fuinnimh i mí 

na Nollag 2010. Ullmhaíonn an clár sin céimithe le haghaidh a 

thabhairt ar dhúshláin innealtóireachta, eacnamaíochta agus 

comhshaoil atá i ndán do chórais fhuinnimh na dtíortha forbartha 

amach anseo. Soláthraítear ionchuir don chlár ó lucht acadúil 

UCD san Innealtóireacht Mheicniúil, Leictreach, Sibhialta 

agus Ceimiceach, agus ó Staidéir Eolaíochtaí Geolaíocha agus 

Eacnamaíochta agus Gnó (Nuálaíocht agus Fiontraíocht). Tá 

tionscadal taighde suntasach ina chomhpháirt ríthábhachtach 

agus tá go leor de na tionscadail sin á stiúradh i gcomhar leis an 

tionscal. 

Bhronn Ambasadóir na Fraince chun na hÉireann h.E. 

Madame Emmanuelle d’Achon scoláireachtaí Taighde 

Fuinnimh, le luach €5,000 an ceann agus maoinithe ag Veolia 

Environnement agus an Ireland Fund of France, ar dhá mhac 

léinn Máistir Innealtóireachta (Córais Fhuinnimh) UCD i mí na 

Bealtaine. Dámhadh na scoláireachtaí ar mhic léinn a chuir na 

moltaí tionscadal ab fhearr i láthair, mar a mheas bainisteoirí 

sinsearacha i Veolia Environnement agus Dalkia in Éirinn. 

Ainmníodh Donal Costello agus Olivier Neu mar bhuaiteoirí na 

bliana seo as a moltaí taighde fuinnimh den scoth sna réimsí 

iompar poiblí agus déantúsaíocht déiríochta.

Bhí an tOllamh Orla Feely i gceannas ar thionscadal le 

taifeadadh agus cur i láthair a dhéanamh ar stair Innealtóireachta 

agus Eolaíochta choimpléasc UCD i Sráid Mhuirfean, ar Tithe 

an Rialtais anois é, le linn na bliana 2011. Rinne an foirgneamh 

ina mbíodh Coláiste Ríoga na hEolaíochta in Éirinn, comóradh ar 

chothrom céad bliain i mí Iúil na bliana 2011, agus bhí fáiltiú ann 

in onóir na hócáide, tráth ar sheol an Taoiseach, Enda Kenny, 

TD., an foilseachán, The Building of the State, agus an láithreán 

gréasáin tacaíochta www.ucd.ie/merrionstreet. 

Ag tarraingt ar dheireadh na bliana acadúla, thug an tOllamh 

Nick Quirke a théarma mar Phríomhoide an Choláiste chun críche. 

Tá an coláiste faoi chomaoin ag Nick as a cheannaireacht le linn 

a théarma mar phríomhoide.  Rachaidh an tOllamh Gerald Byrne 

i mbun an phoist mar Phríomhoide an Coláiste Innealtóireachta 

agus Ailtireachta nua, ón 1 Meán Fómhair 2011.
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1. ag Taispeántas innovation Dublin 2010: Creative Solutions 
by 1st Year Students, bhí mic léinn ón gcéad bhliain 
innealtóireachta (ó chlé go deas): eimear nolan, conor 
O’Boyle, Patrick nolan, aidan O’Boyle agus robert normile 

2. ag Dinnéar lá Bunaithe ucD, bronnadh Bonn lá 
Bunaithe 2010 ar an Dr eddie O’connor (ar chlé), mar 
aitheantas ar an méid ollmhór atá bainte amach aige 
san innealtóireacht. sa ghrianghraf tá an Dr O’connor, 
Príomhfheidhmeannach Mainstream renewable Power, 
in éineacht lena iar-chomhdhalta agus láithreoir rTÉ Pat 
Kenny, a labhair ag an ócáid

3. Daoine ón gcéad ghrúpa riamh de 27 mac léinn a bhain 
céim Máistreachta innealtóireachta Me (córais Fuinnimh) 
amach, ag bronnadh na gcéimeanna ucD, mí na nollag 
2010

4. Bronnadh scoláireachtaí ar bheirt mhac léinn Me (córais 
Fuinnimh) scoláireachtaí Taighde Fuinnimh dá dtograí 
taighde fuinnimh den scoth in iompar poiblí agus i 
ndéantúsaíocht déiríochta. sa ghrianghraf (ó chlé go deas) 
tá: Buaiteoir scoláireachta, Olivier neu; liam connellan, 
cathaoirleach Veolia ireland; h.e. emmanuelle d’achon, 
ambasadóir na Fraince chun na hÉireann; agus Buaiteoir 
scoláireachta, Donal costello

5. sa ghrianghraf tá Tian li (lár), ó Ollscoil Teicneolaíochta 
Beijing, in éineacht le mic léinn innealtóireachta 
Bithleighis ucD ciaran hendry (ar chlé) agus ian Woods. 
Tá ciaran agus ian ag staidéar ag Ollscoil Teicneolaíochta 
Beijing anois mar chuid dá gclár innealtóireachta 
idirnáisiúnta

6. Mar aitheantas ar a thaighde foilsithe, ba é an tOllamh 
Gerry Byrne (ar dheis), scoil na hinnealtóireachta leictrí, 
leictreonaí agus Meicniúla ucD, an chéad duine as Éirinn 
a fuair Bonn Taighde Frederick W. Taylor, a bhronn cumann 
na ninnealtóirí Déantúsaíochta (sMe). sa ghrianghraf tá 
an tOllamh Byrne ag glacadh leis an dámhachtain ón Dr 
Barbara M. Fossum, uachtarán sMe, 2010

7. an Taoiseach, enda Kenny TD, leis an Ollamh Orla 
Feely, scoil na hinnealtóireachta leictrí, leictreonaí 
agus Meicniúla ucD ag seoladh an fhoilseacháin agus 
an láithreáin ghréasáin nua, The Building of the State. 
lean na húdair Orla Feely agus clara cullen an méid atá 
déanta ag eolaithe agus innealtóirí ó iar-choimpléasc 
shráid Mhuirfean ucD, trí na cogaí domhanda, cruthú stáit 
neamhspleáigh, agus forbairt ar earnáil teicneolaíochta a 
bhfuil cáil agus meas uirthi ar fud an domhain. is féidir an 
foilseachán a íoslódáil ag www.ucd.ie/merrionstreet
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an leas-Phríomhoide Teagaisc agus Foghlama: An Dr Amanda Gibney 
an leas-Phríomhoide Taighde agus nuálaíochta:  An tOllamh Michael Gilchrist
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COLÁ IST í

an Plean straitéiseach
Le linn na bliana Acadúla 2010/11, bhí Coláiste na nEolaíochtaí 

Daonna dírithe ar Phlean Straitéiseach go dtí 2014, Intinní 

Domhanda a Chruthú a chur i bhfeidhm. Mar chuid de straitéis  

an choláiste a chur ar bhonn idirnáisiúnta, bhí Príomhoide an 

Choláiste, an tOllamh Brigid Laffan i gceannas ar thoscaireacht 

chun na Síne i mí na Samhna 2010. Thug an toscaireacht cuairt ar 

ollscoileanna mór le rá i hong Cong, Shantou, Béising, Shenzhe, 

agus Shang-hai, leis an gcuspóir malartú mic léinn, earcú mic 

léinn agus comhoibriú idir an tSín agus an Choláiste a phlé. I 

measc réimsí áirithe ar díríodh orthu bhí polasaí eacnamaíochta, 

polaitíochta agus sóisialta. Thug líon ollscoileanna Síneacha 

cuairteanna ar UCD roimhe sin agus tá tuilleadh rannpháirtíochta 

leis an tSín pleanáilte. 

Forbairtí go dtí seo
Rinneadh obair as cuimse le linn na bliana acadúla ar an 

gcomhpháirtíocht straitéiseach atá ag teacht chun cinn idir UCD 

agus an Foras Riaracháin (IPA). Bhí an fócas ar chomhoibriú 

clár agus taighde idir an coláiste agus an IPA. Chomhaontaigh 

UCD dul i gcomhpháirtíocht leis an IPA chun Dochtúireacht sa 

Rialachas (DGov), agus tá sé sin deartha do sheirbhísigh poiblí 

lánaimseartha. Tá an clár bunaithe ar chúrsa blocscaoilte thar dhá 

bhliain agus ar thionscadal mórthaighde ar feadh dhá bhliain eile. 

Tá líon scoileanna sa choláiste bainteach leis an gcomhpháirtíocht. 

Bhí teagasc fochéime, go háirithe an t-aistriú ón scoil go dtí 

an ollscoil faoi réir ag breithniú leathan le linn na bliana acadúla. 

Tá an coláiste tiomanta cinntiú go mbeidh mic léinn inniúil le dul 

chun cinn a dhéanamh i dtimpeallacht ollscoile faoi dheireadh an 

chéad seimeastar. Déanfar go leor meantóireachta ar na mic léinn 

le linn an chéad seimeastar agus faigheann na mic léinn tacaíocht 

ó oifigeach rannpháirtíochta mac léinn tiomanta le linn na chéad 

bhliana.  

Lean Scoil Céimithe Choláiste na nEolaíochtaí Daonna le 

líon mór mic léinn a mhealladh le cláir mháistreachta agus PhD 

a dhéanamh. Tá mic léinn taighde iarchéime agus teagaisc 

iarchéime tarraingthe chuig cláir mar gheall ar chur chuige an 

choláiste atá dírithe ar na mic léinn agus is ionann na céimithe 

sin anois agus 35% de mhic léinn ar fad an choláiste. Tá aiseolas 

maidir lena dtaithí thar a bheith dearfa. 

Reáchtáil na scoileanna laistigh den choláiste líon seimineár 

agus comhdhálacha mór le rá le linn na bliana acadúla. Reáchtáil 

an tOllamh Colette McAuley siompóisiam Idirnáisiúnta ar fholláine 

an linbh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath i Meán Fómhair na bliana 

2010. Bhí an Siompóisiam comh-urraithe ag UCD, Oifig an Aire 

Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Katharine howard Foundation agus 

an International Society for Child Indicators. 

Reáchtáil Ionad Taighde Eolaíochta Sóisialta UCD (SSRC) 

seimineár ar Mobile Lives i Meán Fómhair freisin, a bhí 

comhscríofa ag an Ollamh Anthony Elliott, Ollscoil Flinders agus 

ollamh ar cuairt UCD agus ag an Ollamh John Urry, Ollamh le 

Socheolaíocht aitheanta ag Ollscoil Lancaster.  

Reáchtáil Scoil na Córa Sóisialta UCD comhdháil dhá lá i 

gcomhar leis an Sturm College of Law, Ollscoil Denver, ar Creating 

Change i mí an Mhárta: Feminism, the University and Society. 

Rinne an tOllamh Terrence Irwin, Ollamh le  Fealsúnacht Ársa, 

Keble College Oxford seachadadh ar Léachtaí Fealsúnachta 

Agnes Cuming 2011 freisin tar dhá lá i mí an Mhárta. Love Your 

Neighbour as Yourself an teideal a bhí ar a chuid léachtaí. 

Chuir an tOllamh Brigid Laffan críoch le sé bliana mar 

Phríomhoide an Choláiste ag deireadh na bliana acadúla. Ba 

cheannaire fuinniúil agus inspioráideach í Brigid a nasc a ról 

mar Phríomhoide an Choláiste gan stró le róil cheannaireachta 

náisiúnta tábhachtach, go háirithe le linn na tréimhse roimh an 

dara Reifreann ar Chonradh Liospóin. Tiocfaidh an tOllamh Brian 

Nolan, Ollamh le Polasaí Poiblí i gcomharbacht uirthi.

Coláiste na nEolaíochtaí Daonna UCD www.ucd.ie/humansciences

scoil an léinn shóisialta
Fheidhmeannaigh ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Brian Nolan

scoil na heacnamaíochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh David Madden

scoil an Oideachais ucD
Ceann Scoile
An Dr Marie Clarke

scoil na Tíreolaíochta, na Pleanála 
agus Polasaí comhshaoil ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Zorica Nedovic-Budic

scoil an léinn eolais agus na 
leabharlannaíochta
Ceann Scoile
An tOllamh Diane Sonnenwald

scoil na Fealsúnachta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Maeve Cooke

scoil na Polaitíochta agus 
Gnóthaí idirnáisiúnta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh David Farrell

scoil na síceolaíochta ucD
Ceann Scoile
An Dr Eilis hennessy

scoil na córa sóisialta 
Ceann Scoile
An tOllamh John Baker

scoil na socheolaíochta ucD 
Ceann Scoile
An tOllamh Chris Whelan

*Ón 1 Meán Fómhair 2010

Tá scoil na neolaíochtaí Daonna ucD comhdhéanta de dheich scoil:

Príomhoide an choláiste: An tOllamh Brigid Laffan
leas-Phríomhoide: An tOllamh Ben Tonra
stiúrthóir scoil na gcéimithe: An Dr Jos Elkink

an leas-Phríomhoide Teagaisc agus Foghlama: An Dr Barbara Dooley
an leas-Phríomhoide Taighde agus nuálaíochta:  An tOllamh Richard Sinnott
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1. John Bosco conama an chéad duine bodhar a bhain PhD 
amach in Éirinn, tar éis dó a chuid taighde a chur i gcrích 
san ionad léann comhionannais i scoil an cheartais 
shóisialta ucD. anailís chomparáideach ar stádas 
teangacha comharthaíochta na mBodhar san Fhionlainn 
agus in Éirinn a bhí i gceist sa taighde, a fuair tacaíocht ó 
scoláireacht nDa. in éineacht le John Bosco conama sa 
ghrianghraf tá an tOllamh Kathleen lynch agus uachtarán 
ucD, an Dr hugh Brady

2. Bhuail an Taoiseach, enda Kenny TD, le mic léinn 
Pholaitíochta ucD sular thug sé a spreagaitheasc ag 
comhdháil Bhliantúil institiúid léann na Breataine-na 
hÉireann ucD, Bealtaine 2011

3. ag seoladh an leabhair Karl Rahner, Theologian for the 
Twenty-first Century, a chuir an Dr Pádraic conway, 
stiúrthóir ionad idirnáisiúnta do staidéir newman ucD in 
eagar, bhí (ó chlé go deas): an tOllamh emeritus seán 
Freyne, coláiste na Tríonóide; an Dr Pádraic conway; agus 
an Dr Fáinche ryan, institiúid Mater Dei

4. an Dr Brendan halligan agus an tOllamh Brigid laffan, 
ag ócáid bhronnta na céime oinigh ar an Dr halligan, mí 
na nollag 2010. Dar leis an Ollamh laffan, Príomhoide 
choláiste na neolaíochtaí Daonna ucD, a labhair ag an 
ócáid, chuir an Dr halligan athrú ar Pháirtí an lucht Oibre 
ó inbhreathnú go dtí idirnáisiúnachas, agus dá bharr sin 
tugadh isteach é sa ghluaiseacht shóisialach idirnáisiúnta 
agus sa ghluaiseacht shóisialach Dhaonlathach cee/ae

5. cuireadh ocht léarscáil bhunaidh déag na hÉireann, ó 
na 1650idí go dtí na 1950idí, agus atá i seilbh scoil na 
Tíreolaíochta, na Pleanála agus an Pholasaí comhshaoil 
ucD, ar taispeáint phoiblí ag Teach newman ag deireadh 
2010. seo pictiúr de léarscáil an eastáit, a táirgeadh 
sa chéad leath den naoú haois déag, a léiríonn cuid de 
champas Belfield ina bhfuil Teach Belfield agus na tailte 
timpeall air

4

3

5
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COLÁ IST í

an Plean straitéiseach
Tá comhaltaí Choláiste na nEolaíochtaí Daonna ina bpríomh-

rannpháirtithe do dhá cheann de cheithre mhórthéama taighde 

UCD: Domhaneolaíochtaí, Fuinneamh agus an Comhshaol; agus 

Sláinte agus Seachadadh Chúram Sláinte. 

Déanann an coláiste tréaniarracht leas a bhaint as a saineolas 

leathan, in oideachas fochéime agus céime, le cláir a thairiscint do 

mhic léinn atá faisnéisithe ag taighde agus ag nuálaíocht aitheanta 

idirnáisiúnta reatha.  

Le linn tréimhse na tuarascála d’éascaigh Coláiste na 

nEolaíochta Daonna athstruchtúrú an Choláiste mar Choláiste 

Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an Leighis Tréidliachta 

UCD agus Coláiste na nEolaíochtaí Sláinte UCD. Chomh maith leis 

sin, beidh roinnt scoileanna ina gcuid de dhá eintiteas eile: Coláiste 

Eolaíochta UCD agus Coláiste Innealtóireachta agus Ailtireachta 

UCD. 

Tiocfaidh deireadh le Coláiste na nEolaíochtaí Beatha an 1 

Meán Fómhair 2011. Is é cuspóir an aistrithe sin príomhdhisciplíní 

agus cláir fhochéime agus iarchéime a ailíniú ar shlí níos rathúla, 

infheictheacht cláir a fheabhsú do mhic léinn ionchasacha, 

don tionscal agus don rialtas, agus tacaíocht a thabhairt do 

rannpháirtíocht UCD leis an gclár nuálaíochta náisiúnta.

Forbairtí go dtí seo
Bhí an bhliain faoi thionchar mór ag an ngéarchéim eacnamaíochta 

náisiúnta agus idirnáisiúnta. D’oibrigh Coláiste na nEolaíochta 

Beatha le hioncam a mhéadú agus le glanchostais díreacha a 

laghdú 5% go €64.5 milliún, ó 2009/10 go 2010/11. An t-aon 

bhealach amháin a d’fhéadfaí an ceann deiridh sin a bhaint amach 

ná gan aon chomhalta foirne a chur in áit na gcomhaltaí foirne 

a d’imigh. Chuir an méadú de 3% i líon na mac léinn go coibhéis 

7,449 mac léinn lánaimseartha, chomh maith leis an laghdú sin 

sa líon foriomlán foirne go mór leis an leis an ualach oibre acadúil; 

léiríonn an bealach ina bhfuiltear ag déileáil leis na himthosca 

dúshlánacha sin tiomantas de scoth cheannaireacht agus fhoireann 

na seacht scoil. Ar an iomlán, tá méadú tagtha ar líon na mac léinn 

gach aon bhliain ó bunaíodh Coláiste na nEolaíochtaí Beatha sé 

bliana ó shin, le méadú iomlán de 25%.     

Tháinig méadú de thart ar 60% ar na conarthaí nua-shínithe do 

scoileanna na nEolaíochtaí Beatha do 2010/11 i gcomparáid le 

2009/10.  Táthar ag súil go dtabharfaidh siad gar de €50 milliún 

isteach. Is ionann é sin agus feidhmíocht thar na bearta ó thaobh 

na foirne. Chruthaigh an coláiste €250 milliún i dtaighde a bhí 

maoinithe go seachtrach le cúig bliana anuas.     

D’éirigh le líon lucht taighde na nEolaíochtaí Beatha deontais 

móra Creat Oibre Eorpacha a fháil ar mhaithe le moltaí a bhí 

bainteach le sláinte don bhliain 2010/11. Chiallaigh aitheantas 

náisiúnta maidir le luach an taighde gur ceadaíodh maoiniú 

athnuaite do go leor clár agus grúpaí a fhaigheann tacaíocht ó 

Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI). Cinnteoidh an maoiniú sin 

go leanfar le hobair thaighde idirdhisciplíneach thábhachtach agus 

le hidirghníomhaíochtaí le hollscoileanna eile agus leis an tionscal. 

Chomh maith leis sin, d’éirigh thar barr le príomh-imscrúdaitheoirí 

sa choláiste i mbaint amach 6 cinn de na 44 Gradam SFI PI mór le 

rá, a bhronntar ar thaighdeoirí aonair agus ar a gcuid grúpaí. 

Daingníodh na comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta leanúnacha le 

Stáit Aontaithe Meiriceá, agus le tíortha na hÁise agus na hEorpa 

i réimse an oideachais. Bhí baint amach ardphróifíle mar thoradh 

ar mhaoiniú don chéad chlár ceithre bliana PhD ón Wellcome Trust 

lasmuigh den Ríocht Aontaithe agus bronnadh os cionn €6 milliún 

faoin PRTLI don Chlár PhD struchtúrtha. Ó thaobh na tráchtála, 

bhain lucht taighde amach go leor gradaim barr feabhais agus 

spéis na meán mar gheall ar an méid a bhí bainte amach acu agus 

a  bhfhionnachtana.

Coláiste na nEolaíochtaí Beatha UCD

scoil na Talmhaíochta, eolaíocht 
an chothaithe agus an leighis 
Tréidliachta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Shane Ward

scoil na Bitheolaíochta agus na 
heolaíochta comhshaoil ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Tom Bolger

scoil na heolaíochta
Bithmhóilínigh agus
Bithleighis ucD
Ceann Scoile
An Dr Gethin McBean

scoil na ceimice agus na
ceimbhitheolaíochta ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Earle Waghorne

scoil an leighis agus eolaíocht
an leighis ucD
Ceann Scoile
An tOllamh William Powderly

scoil an altranais, an
chnáimhseachais agus na
gcóras sláinte ucD
Ceann Scoile
An Dr Martin Mc Namara  

scoil na sláinte Poiblí,
Fisiteiripe agus eolaíocht
Daonra ucD
Ceann Scoile
An tOllamh Cecily Kelleher

*Ón 1 Meán Fómhair 2010

Tá scoil na neolaíochtaí Beatha ucD comhdhéanta de seacht scoil:

Príomhoide an choláiste:  An tOllamh Maurice Boland
stiúrthóir na scoile iarchéime: An Dr Clare O’Connor

an leas-Phríomhoide Teagaisc agus Foghlama: An Dr Declan Patton
an leas-Phríomhoide Taighde agus nuálaíochta: An tOllamh William Gallagher
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1. Flight control, le Billy clarke, scoil na Bitheolaíochta 
agus na heolaíochta comhshaoil ucD, a léiríonn  
dordéan ar foluain ag bláth agus a bhain áit ar an 
ngearrliosta amach  i gcomórtas Íomhánna Taighde 
ucD. léiríonn sé an obair leanúnach atá ar bun sa 
scoil a dhíríonn ar staidéar a dhéanamh ar eitilt éan 
agus ar an athrú a thagann uirthi

2. Baintear úsáid as micreascópacht fhluaraiseach 
chun fiocháin agus cealla a bhfuil ruaim imdhíon-
fhluaraiseach orthu a fheiceáil, agus tá ról 
tábhachtach aici sa taighde eolaíoch. Ba í naheda 
alkazemi, scoil na heolaíochta Bithmhóilínigh agus 
Bithleighis ucD, a thóg an grianghraf, a bhain áit ar 
an ngearrliosta amach i gcomórtas Íomhánna Taighde 
ucD

3. Bhí an Dr David hone, scoil na Bitheolaíochta agus na 
heolaíochta comhshaoil ucD, ar dhuine den fhoireann 
eolaíochta a raibh baint acu le teacht ar chnámharlach 
caomhnaithe dhineasáir téireapóid nár aithníodh 
roimhe seo – dineasár bídeach le méar amháin – i 
gcarraigreacha ar an teorainn idir an Mhongóil agus 
an tsín

4. sa ghrianghraf ag laethanta Oscailte ucD tá (ó chlé 
go deas): an Dr Gethin McBean, ceann scoil na 
heolaíochta Bithmhóilínigh agus Bithleighis ucD agus 
mic léinn ionchais ucD Maggie rek, aoife Wall agus 
Tobi nabena. Tionóladh na laethanta Oscailte thar dhá 
lá i mí na nollag 2010, agus thug thart ar 10,000 mac 
léinn ionchais, a dtuismitheoirí agus a dteaghlaigh 
cuairt ar an gcampas

5. Íomhá den bhanaltra elizabeth O’Farrell, atá ar 
phainéal i bhfuinneog Kevin Barry i ucD, a bhí ar 
eagrán 1929 den iris Irish Nurses’ Union Gazette. Tá 
na doiciméid stairiúla luachmhara sin á gcaomhnú ag 
Tionscadal Digitithe irisí altranais na hÉireann in ionad 
na hÉireann um stair altranais agus cnáimhseachais 
ucD, agus tá acmhainn leictreonach á cruthú a 
chuirfidh na hirisí ar fáil don lucht féachana is mó is 
féidir

6. sa ghrianghraf (ó chlé go deas) os comhair ghléas 
mais-speictriméadrachta chun próitéin a thomhas, 
tá taighdeoirí ucD an tOllamh steve Pennington 
agus an Dr Ben collins, ó scoil an leighis agus 
eolaíocht an leighis ucD agus ó institiúid  Mhic con 
Mí ucD. Bronnadh comhaltacht newman agilent 
ar an Dr collins. chuir an taighde sin ar chumas an 
Ollaimh Pennington leanúint ar aghaidh ag forbairt 
agus ag leathnú a chuid oibre féin ar phróitéin ailse 
phróstataigh trí dheontais taighde móra a fháil ón 
mBord Taighde sláinte agus ó chumann ailse na 
hÉireann

7. ag labhairt dó ag lá na nGairmeacha eolaíochta 
Talmhaíochta ucD, i mí Feabhra 2011, 
Príomhfheidhmeannach arYZTa, an tuasal Owen 
Killian. D’fhreastail seacht bhfostóir is fiche ar an 
ócáid chun bualadh leis an gcéad ghlúin eile de 
chéimithe san eolaíocht Talmhaíochta

1 2

4

7

3

5 6
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struchtúr Eagraíochtúil Na hollscoile

Coláistí  
Acadúla

www.ucd.ie/president/umt

An Fhoireann Ardbhainistíochta

An tUachtarán

Cláraitheoir/ 
leas-Uachtarán

sparánaí

Feidhmeannas  
Ardbhainistíochta 

An
Chomhairle 

Acadúil

An tÚdarás Rialaithe

• Coláiste na nEalaíon 
agus an Léinn Cheiltigh 
UCD

• Coláiste Gnó agus Dlí 
UCD

• Coláiste na  
hInnealtóireachta, na  
Matamaiticie agus na 
nEolaíochtaí Fisiciúla 
UCD

• Coláiste na nEolaíochtaí 
Daonna UCD

• Coláiste na nEolaíochtaí 
Beatha UCD

Aonaid Riaracháin  
agus Tacaíochta

• Foirgnimh agus Seirbhísí
• Oifig an Sparánaí (Airgeadas)
• Caidrimh Ollscoile 
• Forbairt agus Caidreamh Alumni
• Acmhainní Daonna
• Seirbhísí TF
• An Chlárlann
• Seirbhísí do Mhic Léinn
• An Leabharlann
• Taighde UCD
• Nova UCD

• Saotharlann UCD do Chórais 
Chasta agus Oiriúnaitheacha 
(CASL)

• Institiúid Mhic Con Mí an 
Taighde Bhithmhóilínigh agus 
Bhithleighis, UCD

• Institiúid Bia agus Sláinte 
UCD

• Institiúid Geary UCD 
• Institiúid Daonnachtaí na 

hÉireann UCD
• Institiúid Uirbeach Éireann 

UCD

Fochéime
• Agraibhia, Cothú agus  

Eolaíochtaí Comhshaoil
• Ailtireacht agus Ailtireachta
 Tírdhreachaithe  
• Ealaíona
• Gnó
• Innealtóireacht 
• Dlí
• Leigheas agus Eolaíochtaí Sláinte
• Altranas agus Cnáimhseachas 
• Eolaíocht
• Eolaíocht Shóisialta
• Leigheas Tréidliachta

iarchéime
• Ealaíona agus Léann  

Ceilteach
• Gnó
• Innealtóireacht, Matamaitic agus 

Eolaíochtaí Fisiciúla
• Eolaíochtaí Daonna
• Dlí
• Eolaíochtaí Beatha 

Mórinstitiúidí 
Taighde

Boird  
Cláir  

Acadúla

COLÁ IST í
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2
oIDEACHAs

Cuireadh an bhéim ar raon tionscnaimh ollscoile 

iomlána a fhorbairt le freastal ar chuspóirí 

straitéiseacha uaillmhianacha UCD le linn an dara 

bliain de Phlean Straitéiseach UCD go dtí 2014 

Intinní Domhanda a Chruthú. Rinneadh dul chun 

cinn suntasach i réimsí ar nós éagsúlú daonra mac 

léinn; tionscnaimh le rannpháirtíocht luath agus 

bhuan mac léinn a chothú; measúnú suimitheach 

agus múnlaitheach ar eispéireas mac léinn; agus 

rannpháirtíocht le gnéithe a aithint go bhféadfaí 

feabhas a chur orthu laistigh agus lasmuigh den 

seomra ranga. 

CláR
Próifíl Mac Léinn 18
Rannpháirtíocht Luath agus
Bhuan Mac Léinn a Chothú 18
Cláir agus Disciplíní Acadúla a
Láidriú agus a Fheabhsú 20
Cruthaitheacht, Nuálaíocht, Fiontraíocht
agus Saoránacht Ghníomhach a Spreagadh 20
Oideachas Iarchéime a Fhás agus a Fhorbairt 21
Eispéireas na Mac Léinn a Chur
ar Bhonn Idirnáisiúnta 21
Rannpháirtíocht a leathnú agus Tacú
le Foghlaim ar Feadh an tSaoil 22
Teagasc, Nuálaíocht san Fhoghlaim
agus Forbairt Acadúil 22
Cáilíocht 22
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Tábla 1: Próifíl Mac léinn ucD 2010/11

céim Onóracha
Teastas/Dioplóma
ócáideach
Malairte

iomlán na bhFochéimithe

Dochtúireacht
Taighde Máistreachta
Máistreacht Mhúinte
Teastas/Dioplóma
Forbairt Ghairmiúil
leanúnach

iomlán na gcéimithe

iomlán ucD

2010/11

lánaimseartha

14,535  
108 
634
673

15,950

1,623
167 

2,192
542

-
 

4,524 

20,474

Páirtaimseartha

440 
1,074 

154 

1,668

120
46

1,088
1,065

164
 

2,483 

4,151

iOMlán

14,975
1,182

788
673

17,618 

1,743 
213 

3,280 
1,067

164
 

7,007

24,625

2009/10

an tiomlán Bronnta 

3,148
1,052

-
-

4,200

268
66

1,944
1,233

-
 

3,511

7,711

O IDEAChAS

In ainneoin fachtóirí eacnamaíochta seachtracha a bhí deacair, tháinig méadú 2% eile ar dhaonra mac léinn UCD idir 2009/10 
and 2010/11. Baineadh amach méaduithe sna príomhchohóirt straitéiseacha daonra mac léinn, mic léinn iarchéime (méadú 
2%), mic léinn idirnáisiúnta (méadú 1%), agus mic léinn tearc-ionadaithe (méadú 11%). 

Próifíl Mac léinn

D’oibrigh Teagasc agus Foghlaim UCD le comhghleacaithe UCD ar 

thionscnaimh le rannpháirtíocht luath mac léinn a chinntiú. Áirítear 

orthu sin tacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus na scileanna 

riachtanacha a chur ar fáil dóibh le dul in oiriúint do thimpeallacht 

foghlama UCD. Bíonn tionchar as cuimse ag modhanna 

measúnaithe ar rannpháirtíocht mac léinn agus tá athbhreithniú 

déanta agus feabhas curtha ag tionscadal measúnaithe céad 

bhliana tras-ollscoile ar struchtúr, torthaí, straitéisí measúnaithe 

agus ar leasúcháin do mhic léinn a thagann isteach. Tá acmhainní 

teagaisc nua ar rannpháirtíocht agus ar chumasú mac léinn trí 

mheasúnaithe á gcur i bhfeidhm feadh disciplíní difriúla.   

Tá dearadh déanta ar mhodúl Ealaíona nua don chéad bhliain 

lena chinntiú go ndéanann mic léinn forbairt ar na príomhscileanna 

maidir le foghlaim neamhspleách agus smaointeoireacht chriticiúil. 

Learning for Success in University an teideal atá ar an modúl, 

agus tarraingíonn sé aird an mhic léinn trí chur chuige teagaisc 

chumaisc agus trí níos mó am teagmhála. Tá ranganna teagaisc 

idirghníomhach ar líne chun cur chuige staidéir rathúil a fhorbairt 

mar chuid lárnach den mhodúl. 

Bunaíodh Clinicí Scríbhneoireachta Buail Isteach sa bhliain 

2010. Scríobh lucht acadúil sinsearach agus saineolaithe 

seachadadh deich n-eagrán den phodchraoladh Focus on First Year, 

agus cuireadh i láthair iad. Tá tionscadal taighde mionsonraithe, 

Reasons Why Students Leave, beagnach tugtha chun críche agus 

cuirfidh sé sin fianaise láidir atá cothrom le dáta ar fáil maidir 

le cén fáth go bhfágann mic léinn an ollscoil laistigh den chéad 

bhliain. Déanfaidh an tOifigeach Rannpháirtíochta Mac Léinn 

nuacheaptha don Chlár BA comhordú leis an bpiarmheantóireacht 

a leathadh amach le freastal ar an 1,500 mac léinn Ealaíne atá ag 

teacht isteach.  

rannpháirtíocht luath agus Bhuan Mac léinn a chothú
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1. Faighteoirí Ghradam Teagaisc an choláiste 
2010/2011, (ó chlé go deas): an Dr John 
O’sullivan, scoil ailtireachta ucD, Tírdhreach agus 
innealtóireacht shibhialta, faighteoir; an Dr alice 
Feldman, scoil na socheolaíochta ucD, faighteoir; 
an tOllamh Bairbre redmond, leas-chláraitheoir, 
Teagasc agus Foghlaim; an tOllamh Maurice 
Boland, Príomhoide choláiste na neolaíochtaí 
Beatha ucD; an Dr Patricia Fitzpatrick, scoil na 
sláinte Poiblí ucD, Fisiteiripe agus eolaíocht an 
Daonra, faighteoir; carolin Grampp,uasal, scoil 
Ghnó ucD, faighteoir; agus an Dr Martin Brady, 
scoil na gclasaicí ucD, faighteoir

2. is spás nua atá tiomanta don idirnáisiúnú a 
chur chun cinn é Global lounge ucD. Tá dhá 
phríomhchuspóir ag an lounge: a bheith ina spás 
sóisialta cairdiúil agus suaimhneach do mhic léinn 
Éireannacha agus idirnáisiúnta chun bualadh le 
chéile agus chun idirchaidreamh a dhéanamh; agus 
ina aonad tiomanta do sheimineáir, fáiltithe agus 
imeachtaí eile a bhaineann leis an idirnáisiúnú

3. Mic léinn Mhalartaithe nua ag baint sult as aer 
úr Ghleann Dá locha, co. chill Mhantáin, aibreán 
2011

4. Tá athchóiriú mór déanta ar ionad Forbartha 
na nGairmeacha Beatha chun saoráid ar phlean 
oscailte níos cairdiúla agus níos inrochtaine a 
chruthú. Tacaíonn sé le raon iomlán seirbhísí 
gairmthreoracha, imeachtaí agus gníomhaíochtaí 
atá níos leithne ná riamh

5. Tionóladh an chéad chomhdháil uile-Éireann do 
chumann na riarthóirí Ollscoile (aua) i ndeisceart 
na hÉireann, i mí Bealtaine 2011. D’fhreastail thart 
ar 110 ball foirne riaracháin ollscoile ó thuaidh 
agus ó dheas den teorainn, agus ón mBreatain 
Mhór, ar an gcomhdháil. Bhí 70 ball foirne ó ucD 
san áireamh ansin, agus cuid acu sa ghrianghraf 
seo in éineacht le huachtarán ucD, an Dr hugh 
Brady. Thug an tuachtarán urraíocht do 18 ball 
foirne riaracháin ucD freastal ar an gcomhdháil, 
daoine nach mbeadh teacht acu de ghnáth ar 
chiste comhdhála

6. Tógadh grianghraf den mhac léinn lánfhásta Jones 
Orock, an dara bliain eolaíochta, agus de Margaret 
lacey, atá i mbun staidéir do Mháistreacht 
eolaíochta sa léann comhionannais, mar chuid 
d’fheachtas chun cur leis an bhfeasacht ar na 
bealaí éagsúla rochtana ar ucD agus ar na 
tacaíochtaí atá ar fáil
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Sa bhliain 2011, bhí UCD ar an chéad ollscoil in Éirinn le córas 

a leathadh amach le haiseolas mac léinn ar líne a bhailiú ó 

gach modúl múinte fochéime agus iarchéime. Chruthaigh an 

próiseas nua sin le haiseolas mac léinn a bhailiú agus freagairt 

dó, tráthúil i bhfianaise moltaí teagaisc agus foghlama maidir 

le córas den sórt sin san National Education Strategy to 2030  

(Tuarascáil hunt).  Rinneadh forbairt ar ionstraim feabhsaithe 

modúil láithreán-bhunaithe nua, le tacaíocht a thabhairt do 

chur chuige iomlánaíoch UCD i ndáil le dearadh modúl agus 

le hathbhreithniú seachadta, lena n-áirítear maoirseacht 

tuairisceora modúil, sonraí cláraithe, aiseolas modúil mac léinn 

agus sonraí dáileadh gráid i 2011/12. Beidh feabhsú modúil 

mar phróiseas athbhreithnithe bliantúil agus mar fheidhmiú 

praiticiúil i gcur chuige dearbhú cáilíochta UCD.  

Le héascú a dhéanamh ar thuiscint UCD maidir le conas 

mar a fheiceann mic léinn a gcuid ama i UCD, tugadh 

isteach an National Student Survey of Engagement (NSSE), 

an binsemharcáil idirnáisiúnta in Earrach na bliana 2011. 

Beidh na torthaí ar fáil i bhFómhar na bliana 2011. Tugadh 

athbhreithniú téamach ar thacaíochtaí acadúla do mhic léinn 

chun críche i 2010/11. Agus úsáid á bhaint as athbhreithniú 

féinmheasúnaithe substaintiúil de na tacaíochtaí a bhí 

ann, d’aithin agus mhol grúpa athbhreithnithe idirnáisiúnta 

caighdeán na seirbhísí acadúla a chuidíonn le mic léinn UCD 

chun a n-acmhainn acadúil a bhaint amach. Thug an grúpa 

comhairle maidir le leathnú na seirbhísí sin amach anseo agus 

maidir le comhordú níos fearr sna tacaíochtaí acadúla ar fad.

Cláir agus Disciplíní Acadúla a láidriú agus a Fheabhsú

Cruthaitheacht, Nuálaíocht, Fiontraíocht agus saoránacht Ghníomhach a spreagadh

Tugann Lárionad Forbairt Ghairme UCD cúnamh do mhic 

léinn fostaíocht a fháil agus a gcion a dhéanamh ar mhaithe 

le forbairt agus athshlánú eacnamaíochta na hÉireann. 

Baintear é sin amach trína spreagadh le bheith ina saoránaigh 

ghníomhacha de chuid UCD, le difríocht a dhéanamh do shaol 

daoine eile agus le tiomáint, diongbháilteacht agus tiomantas 

d’fhorbairt ghairme agus pearsanta a léiriú. 

Rinneadh atheagrú ar an Lárionad le linn na bliana le cur le 

teagasc agus foghlaim agus cur le heispéireas mic léinn níos 

leithne. Rinneadh athstruchtúrú substaintiúil air freisin, rud a 

chruthaigh saoráid níos oiriúnaí le plean oscailte a thacaíonn 

le raon iomlán seirbhísí, imeachtaí agus gníomhaíochtaí gairme 

atá níos leithne ná mar a bhí riamh cheana. Chuir an Lárionad 

lena chuid uaire oscailte agus cuirtear aontaí gairme agus cur 

i láthair earcú iarchéimithe le fostóirí mór le rá ar fáil, agus tá 

curtha le rochtain fheabhsaithe do chomhairle duine ar dhuine. 

Chomh maith lena chuid gníomhaíochtaí croíláir, rinneadh 

seachadadh ar raon nua de mhodúil forbartha gairme agus 

pearsanta.  Tá 5 chreidiúint ECTS ag gabháil le gach aon 

cheann acu sin. Reáchtáladh sraith comhpháirtíochtaí neamh-

chreidiúnaithe oideachais/tionscal, lena n-áirítear cuairt 

staidéir airgeadas corparáideach seachtaine ar Chathair 

Londain. Chuir an Lárionad sárthaispeántas físeán ar fáil maidir 

le gníomhaíochtaí a bhaineann le gairm a lánpháirtiú isteach 

sa churaclam acadúil chun tacú le comhghleacaithe acadúla. 

Future Fit: Engaging and Developing From Day One an  teideal 

atá ar Phodchraoladh eagrán a sé de UCD Teaching and 

Learning Focus on First Year.
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Mhéadaigh líon na mac léinn idirnáisiúnta go dtí os cionn 4,600 i 

2010/11, le méadú ar an méid a bhí ar an rolla ón India (42%), ó 

Vítneam (70%) agus ón gCóiré (50%). Cuireadh Ollscoil Náisiúnta 

na hAstráile, Ollscoil Texas, Ollscoil Náisiúnta Shúl, Ollscoil 

Tsinghua agus Ollscoil Zhejiang le liosta cinn scríbe malartuithe 

UCD. Bhí méadú 16% ar mhic léinn UCD a bhí rannpháirteach 

i malartuithe neamh-Eorpacha, agus méadú 10% ar an 

rannpháirtíocht sa chlár malartaithe Erasmus. Lean UCD lena 

rathúlacht i mbaint amach maoiniú trí scéim Erasmus Mundus, 

agus fuarthas €9.7 milliún ó thrí thairiscint. 

Áiríodh tabhairt isteach chlár na Saorealaíona agus na 

nEolaíochtaí i measc forbairtí acadúla. Bunaíodh cláir bonnstaidéir 

réamh-fhochéime agus réamh-mháistreachta do mhic léinn 

idirnáisiúnta freisin i gcomhar le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 

Cliath. D’oscail UCD oifigí i Nua-Eabhrach agus Béising freisin sa 

bhliain 2011; beidh ról ríthábhachtach acu sin in earcú mac léinn, 

forbairt comhpháirtíochtaí agus caidrimh alumni.

Osclaíodh Global Lounge UCD - Lárionad Gerald Manley hopkins 

(Foirgneamh na Bialainne roimhe seo). Mar mhol don idirnáisiúnú 

ar an gcampas, reáchtáiltear raon imeachtaí ansin lena n-áirítear 

réamhaithris cheoil, seó grinn ar do bhoinn, agus cur ar scáileán 

imeachtaí spóirt idirnáisiúnta beo. Mar shampla, i mí Feabhra, 

d’fhéach mic léinn ón tSín ar Cheiliúradh na Bliana Nua ar Theilfís 

Stáit na Síne.

Rinne Institiúid Confucius for Ireland ceithre bliana ar an 

bhfód a cheiliúradh i Meán Fómhair 2010, agus thug A Shoilse 

an tUasal Li Chang Chun cuairt ar an ionad in onóir na hócáide. 

Bronnadh an tríú duais d’Institiúid Confucius na Bliana ar 

an Institiúid ag searmanas i mBéising. Ar an taobh acadúil 

agus i gcomhar le hInstitiúid na hÉireann don Léann Síneach, 

reáchtáil an Institiúid an Tríú Chomhdháil de chuid Comhlachas 

Eacnamaíochta na Síne (an Eoraip), agus an 22ú Comhdháil 

Bhliantúil de chuid CEA (UK). Chuir an Institiúid ranganna Sínise 

ar fáil do 2,000 mac léinn ag leibhéal céime agus ag leibhéal 

meánscoile, agus trí ranganna oíche.

Sheol Staidéir Iarchéime UCD saoráid cuardaithe gréasáin 

fheabhsaithe do na cláir iarchéime ar fad. Rinneadh forbairt air 

sin i gcomhar le hAonad Seirbhísí Bainistíochta UCD agus tá 

sé inrochtana trí láithreán gréasáin Staidéir Iarchéime www.

ucd.ie/graduatestudies. Is féidir le mic léinn ionchasacha cláir 

iarchéime a chuardach de réir eochairfhocal, disciplíne, coláiste 

agus catagóirí athraithe cúrsa.  Soláthraíonn an fheidhmiúlacht 

mhéadaithe sin níos mó solúbthachta do mhic léinn leis an gclár, 

cineál dámhachtana agus rogha staidéir is fearr a oireann dóibh a 

aimsiú. 

D’éirigh le UCD maoiniú a fháil le haghaidh dhá chlár teastais 

iarchéime nua, sa Teicneolaíocht Eolais agus Cumarsáide agus 

sna hEolaíochtaí Bithchógaisíochta agus Cógaisíochta. Tá siad sin 

á dtairiscint d’iarchéimithe dífhostaithe faoi Springboard Initiative 

an hEA. Tugann mic léinn ar fad Springboard UCD faoi chlár 

ionduchtaithe Eolas ar an gColáiste agus faoi mhodúl gairmeacha 

Future Fit. 

Seoladh an Clár Forbartha agus Tacaíochta Mhaoirseoir 

Taighde, atá á reáchtáil ag Staidéir Iarchéime UCD, i mí na 

Samhna 2010 mar an chéad chlár tras-dhisciplíneach de chuid 

UCD. Cuireann na trí cheardlann, dar teideal Understanding the 

Research Process, Research Skills Development, agus Thesis 

Preparation and Examination, creat tacaíochta, idirghníomhach 

agus eolasach ar fáil do mhaoirseoirí nua taighde agus do 

mhaoirseoirí gan taithí. Tá UCD ag obair i gcomhar leis an 

Acadamh Náisiúnta um Chomhtháthú Taighde, Teagaisc 

agus Foghlama (NAIRTL) maidir le forbairt clár tacaíochta do 

mhaoirseoir taighde. Seoladh creat an NAIRTL go náisiúnta in 

Aibreán 2011.

Cuireann Acadamh Nuálaíochta UCD/TCD i gcomhar tús lena 

chéad bhliain acadúil sa bhliain 2011 le 190 mac léinn PhD atá 

maoinithe ag an PRTLI. Beidh mic léinn rannpháirteach i modúil 

an Acadaimh le linn na bliana, agus beidh mic léinn ón mbliain 

seo caite rannpháirteach i modúil roghnacha le súil lena dTeastas 

Iarchéime sa Nuálaíocht agus san Fhiontraíocht a bhaint amach. 

Ag teacht le cuspóir straitéiseach UCD le hoideachas iarchéime 

a fhás agus a fhorbairt, cuirfear tús le 50 clár mhúinte iarchéime 

nua i Meán Fómhair 2011.

O IDEAChAS

oideachas Iarchéime a Fhás agus a Fhorbairt

Eispéireas Mic léinn a Chur ar Bhonn Idirnáisiúnta

Daonra Mac léinn iarchéime 2009/10 2010/11
Iarchéim Mhúinte 4,792 5,051
Iarchéime Taighde 2,103 1,956
iomlán na gcéimithe 6,895 7,007
iomlán Daonra Mac léinn ucD 24,225 24,625
% Céimithe 28.5% 28.5%

Daonra Mac léinn idirnáisiúnta 2009/10 2010/11
Mic Léinn Idirnáisiúnta 4,645 4,693
Náisiúntacht Neamh-AE 2,569 2,635
iomlán Daonra Mac léinn ucD 24,225 24,625
% Idirnáisiúnta 19.2% 19.1%
% Náisiúntacht Neamh-AE 10.6% 10.7%
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Seoladh Opening Worlds i 2010/11, straitéis UCD do phríomhshruthú 

chomhionannas rochtana agus fhoghlaim ar feadh an tSaoil.  

Cuireann Opening Worlds le leathnú an tiomantais rannpháirtíochta 

atá i bPlean Straitéiseach UCD. Tugann sé imlíne ar an treochlár le 

cur le héagsúlacht agus rannpháirtíocht agus tá sé mar aidhm aige 

timpeallacht oideachais uilechuimsitheach a fhorbairt.  Bunaíodh 

Aonad Rochtana Foghlama ar Feadh an tSaoil lánpháirtithe UCD, le 

tacaíocht ó Chiste Nuála Straitéiseach an hEA. Tarraingíonn sé sin 

le chéile na duail ar fad a bhaineann le rochtain (Ionad Rochtana 

UCD) agus gníomhaíocht le hoideachas aosach (Ionad Oideachas 

Aosach UCD), lena n-áirítear mic léinn faoi mhíbhuntáiste, iad siúd 

faoi mhíchumas, iad siúd atá ag staidéar go páirtaimseartha agus 

foghlaimeoirí lánfhásta.

Cuireann Ionad Rochtana UCD raon tacaíochtaí réamh-iontrála 

agus iar-iontrála acadúla agus pearsanta ar fáil do 1,800 mac 

léinn.  Bronnadh Gradam tionscnaimh de chuid UCD do Thacaíocht 

Foghlama Mac Léinn ar an tionscnamh Foghlama Piarchuidithe (PAL) 

i 2010/11. Tháinig méadú ar líon na mac léinn faoi mhíbhuntáiste 

agus orthu siúd faoi mhíchumas i UCD mar thoradh ar fheidhmiú 

náisiúnta na scéimeanna iontrála Bealaí Rochtana Ardoideachais 

(hEAR) agus Bealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE). 

Chuir Ionad Oideachas Aosaigh UCD roghanna tacaíochta agus 

staidéir solúbtha ar fáil do 2,483 mac léinn páirtaimseartha. 

Bronnadh Bonn Gnóthachtála Mac Léinn do Rochtain agus Foghlaim 

ar Feadh an tSaoil ar an iarchéimí, Dermot McElwaine ar ócáid 

chomóradh 10 mbliana an Chláir Rochtain ar Eolaíocht agus 

Innealtóireacht.

O IDEAChAS

Thug tuarascáil na Foirne Athbhreithnithe Cáilíochta Institiúideach 

2011 moladh do UCD as a “cur chuig aislingeach i leith teagasc 

agus foghlaim”.         

Bronnadh cúig Dhámhachtain Teagaisc de chuid an Choláiste 

mar chuid de thionscnaimh aitheantais agus dámhadh UCD 

don sármhaitheas i dteagasc. Ceapadh triúr Ánraí i dTeagasc 

agus i bhForbairt Acadúil freisin. An Dr Suzanne Guerin, Scoil na 

Síceolaíochta UCD; an Dr Michael Staunton, Scoil na Staire agus 

na Cartlannaíochta UCD; agus an tUasal Jonathan McNulty, Scoil 

an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD. Glacfaidh siad lena 

gceannaireacht acadúil i dtionscadail cleachtais agus polasaí 

acadúil ollscoile iomlán, go sonrach le feabhas a chur ar thaithí 

foghlama fochéimí na chéad bhliana.  Fuair roinnt tionscadal 

nuálaíochta foghlama digití (NDLR) UCD maoiniú freisin. 

Seoladh an scéim gradaim Ag Tacú le Foghlaim Mac Léinn in 

2010, don fhoireann neamh-theagaisc. Cuireadh na buaiteoirí 

ar taispeáint ag Comhdháil Uile-Éireann Chumann na Riarthóirí 

Ollscoile, a reáchtáil UCD i mí na Bealtaine. I measc a gcuid 

nuálaíochtaí bhí anailís ar shonraí le mic léinn atá i mbaol 

a aithint, foghlaim piarchuidithe agus foghlaim le cuidiú 

teicneolaíochta.

Leathnaíodh Dioplóma Céime i dTeagasc agus i bhFoghlaim 

Ollscoile le cáilíocht iarchéime páirtaimseartha solúbtha a 

thairiscint le hiniúchadh a dhéanamh ar bhonn taighde, cleachtas 

agus fealsúnacht an oideachais ollscoile. Tá sé sin ar fáil don 

fhoireann acadúil i UCD agus d’ollscoileanna agus do choláistí eile 

na hÉireann. 

Rannpháirtíocht a leathnú agus Tacú le Foghlaim ar Feadh an tsaoil

Teagasc, Nuálaíocht san Fhoghlaim agus Forbairt Acadúil

Cáilíocht

Rinne Bord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann (IUQB) coimisiúnú 

ar athbhreithniú cáilíochta seachtrach ar UCD i mí an Mhárta 2011, 

mar chuid d’athbhreithniú institiúide ar ollscoileanna na hÉireann. 

Fuair UCD tuarascáil a bhí thar a bheith dearfach, a dhearbhaigh 

go bhfuil raon próisis dearbhaithe cáilíochta neadaithe acu ag 

leibhéal institiúide agus laistigh de chroíghníomhaíochtaí teagaisc 

agus taighde. Dheimhnigh an Fhoireann Athbhreithnithe go bhfuil 

ceanglais reachtúil Acht na nOllscoileanna (1997) á gcomhlíonadh 

go hiomlán ag UCD agus go bhfuil siad ailínithe mar is cuí le Cuid 1 

de Chaighdeáin agus Treoirlínte Eorpacha do Dhearbhú Cáilíochta 

san Ard Oideachas.  

Foilsíodh Tuarascáil na Foirne Athbhreithnithe ar láithreán 

gréasáin (http://reviews.iuqb.net) i mí an Mheithimh Cuirfidh UCD 

tuarascáil dul chun cinn ar fáil don IUQB go luath sa bhliain 2012, a 

thabharfaidh mionsonraí faoin tslí a bhfuil siad ag tabhairt aghaidh ar 

na moltaí atá leagtha amach i dTuarascáil na Foirne Athbhreithnithe.

Rinneadh athbhreithniú ar na haonaid seo a leanas le linn 

2010/11: Scoil na Seandálaíochta UCD; Scoil Gnó UCD – Cláir Thar 

Lear, i gcomhar le hInstitiúid Náisiúnta Bainistíocht Gnó (NIBM), 

Srí Lanca; Scoil na hEolaíochtaí Geolaíochta UCD; cláir aontaithe 

Institiúid na mBaincéirí UCD; Acmhainní Daonna UCD; Athbhreithniú 

Téamach ar Thacaíochtaí Acadúla do Mhic Léinn (urraithe ag 

Rochtain agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil UCD).

Daonra Mac léinn Tearc-ionadaithe 2009/10 2010/11
Mic Léinn na Scéime hEAR 104 127
Mic Léinn faoi Mhíchumas
(lena n-áirítear DARE) 152 145
Mic Léinn Lánfhásta 336 389
Mic Léinn Fochéime
Bunchéime Páirtaimseartha 76 69
FETAC 35 49
iomlán 703 779
% Mic léinn Tearc-ionadaithe 16.0% 18.3%
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TAIGHDE 
Tá sé mar uaillmhian i gcroílár straitéis 
taighde UCD aghaidh a thabhairt ar na 
dúshláin a mhúnlóidh todhchaí na hÉireann 
agus ról na hollscoile ar fud an domhain. 
Tá a cheithre mhórthéama taighde 
idirdhisciplíne neadaithe ag UCD ag teacht 
le riachtanais na hÉireann agus na dúshláin 
dhomhanda reatha. 

Is ceannaire náisiúnta i maoiniú taighde 
é UCD, a mheallann infheistíocht ar 
ardchaighdeán a chuidigh le UCD an 
cháil mar rogha ceannscríbe do lucht 
taighde ceannródaíoch a chruthú. Leanann 
an ollscoil uirthi le comhpháirtíochtaí 
tráchtála, taighde agus oideachasúla 
spreagúla agus comhoibriú le heagraíochtaí 
gairmiúla gnó, pobail agus acadúla a 
chothú.

CláR
Maoiniú Taighde  24
Príomh-Mhéadrachtaí Taighde
agus Táscairí Feidhmíochta  26
Príomh-Théama Taighde:
Domhaneolaíochtaí, Fuinneamh
agus an Comhshaol  26
Príomh-Théama Taighde: Global Ireland  27
Príomh-Théama Taighde:Sláinte agus
Seachadadh Chúram Sláinte 28
Príomh-Théama Taighde: Eolas,
Ríomhaireacht agus Cumarsáid 31

Foilseacháin Taighde:
Tá mionsonraí i ndáil leis na foilseacháin taighde 
do thréimhse na Tuarascála le fáil ar líne ag:
www.ucd.ie/research/publications 
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B’fhiú €103.1 milliún (féach Tábla 1), na conarthaí taighde a bhí 

maoinithe go seachtrach agus a cláraíodh le linn na bliana,  agus 

b’ionann é sin agus níos mó ná dúbailt luach na ndámhachtana 

a cláraíodh le linn na bliana airgeadais roimhe sin. Cé go léiríonn 

sé sin feabhas suntasach i gcomparáid le luach íseal as cuimse 

na ndámhachtana in 2009/11, tá leibhéil mhaoinithe taobh thiar 

de na buaicleibhéil a baineadh amach le linn tréimhse 2007-

2009. Is mar thoradh ar na leibhéil ísle tacaíochta maoinithe 

náisiúnta atá ar fáil le haghaidh taighde é sin.

Áirítear €25.7 milliún i leith tionscadail hEA bhronnta PRTLI 

sa €103.1 milliún sin. Áirítear €22.9 milliún i maoiniú AE freisin, 

méadú de 134% ar an mbliain roimhe sin. B’ionann agus €17 

milliún luach an rannchuidithe maidir le forchostais.

Maoiniú Taighde

Dámhachtainí Taighde

 

2005/2006 82.9 11.80 664 1,245
2006/2007 96.3 14.80 556 1,234
2007/2008             114.7 17.30 484 1,090
2008/2009             116.7 21.03 555 1,150
2009/2010 49.6   6.70 459    970
2010/2011             103.1   17.00    518    1,120

Foinsí Maoinithe

Foinsí Maoinithe              líon na gconarthaí          luach (C milliún)

An tÚdarás um Ard-Oideachas (hEA)   22 25.8
An Coimisiún Eorpach (EC)   51 22.9
Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI)   58 21.5
Comhairlí Taighde na hÉireann (IRCSET & IRChSS)   85   6.9
Eile 302 26.0

iomlán 518                                          103.1

luach iomlán conarthaí sínithe 
lena n-áirítear ranníocaíochtaí

d’Fhorchostais
(C milliún)

iomlán 
ranníocaíochta 
d’Fhorchostais

(C milliún)

líon iomlán na  
gconarthaí 

Bronnta

líon na dTogra
a cuireadh

isteach

Bliain 

scéimeanna inmheánacha chun Tacú le Taighde
scéim Mórthionscnamh agus straitéiseach ucD

Soláthraíonn an Scéim Mórthionscnamh agus Straitéiseach 

tacaíocht chun forbairt a dhéanamh ar chláir idirdhisciplíneacha 

mhóra a chuireann straitéis taighde UCD chun cinn. Bronnadh 

17 dámhachtain mórthionscnamh agus straitéiseach le linn na 

bliana. Tá siad sin i liosta i dTábla 2.

Dámhachtainí seachtracha Piarmheasúnaithe iomaíocha

Bhronn Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) 23% de dheontais 

taighde, de réir toirt, ar UCD don bhliain féilire 2010. Bronnadh 

maoiniú os cionn €30.4 milliún ar UCD mar íocaíochtaí maoinithe 

ó SFI, ab ionann agus 20% de mhaoiniú taighde iomlán an 

SFI.1 Féach Tábla 3 don líon dámhachtainí de réir institiúide a 

rinneadh.

Tábla 1 Dámhachtainí Taighde

1 Fondúireacht Eolaíochta Éireann: Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2010
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Tábla 3: Dámhachtainí sFi 2010 de réir institiúide

institiúid  líon na nDeontas

Líon na nDeontas  52
An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath  49
Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath  26
An Coláiste Ollscoile Corcaigh  21
Ollscoil na hÉireann Gaillimh  19
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath  15
Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn  15
Ollscoil Luimnigh  12
Institiúid Náisiúnta Tyndall  11
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad  2
Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath  2
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath  2
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge  1
Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta  1

iomlán  228

TA IGhDE

Tábla 2: Dámhachtain Mórthionscamh agus straitéiseach

 an Tionscadail Teideal an Tionscadail 

An tOllamh Joe Carthy Trealamh don Ionad Eolaíochta 1,250,000

An tOllamh Colm harmon Slógadh Tionscadal RTI 220,000

An tOllamh Petra Ahrweiler Tacaíocht do Rannpháirtíocht san Acadamh Nuálaíochta 175,000

An tOllamh Maeve Conrick Athbhreithniú Cláir maidir le Rochtain & Mic Léinn Lánfhásta 173,000

An tOllamh Barry Smyth MicreaChraoladh: I dTreo Imeachtaí Spóirt ar Chaighdeán Craolta a Ghabháil go hUathoibríoch 76,373

An tOllamh Damien Mcloughlin Samhlacha Céannachta Eolaíochta 30,250

An tOllamh John Murphy Innealtóireacht Bhogearraí do Chórais Fiontraíochta (Lero) 30,000

An Dr Ken O’halloran Oiriúnú hipeacsach i Matán Riospráide 20,000

An tOllamh Orla Feely Tacaíocht Riaracháin do Thaighde Fuinnimh 15,000

An tOllamh Robert Gerwarth Teorainneacha ar Dhíshlógadh 15,000

An Dr Kevin O’Connor Siompósiam na hEorpa ar Bhithpholaiméirí 15,000

An tOllamh Alexander Evans An fhreagairt Mháthartha ar Thoircheas i gCamaill a Fhiosrú 12,000

An tOllamh David Machugh Siompósiam Idirnáisiúnta ar Ghéanómaíocht Fheidhmeach in Ainmhithe 12,000

An tOllamh Thomas Brazil Maoiniú Forlíontach TGI 10,000

An tOllamh Orla Feely Tacaíocht Riaracháin do Thaighde Fuinnimh 6,000

An Dr Brian Vohnsen An 6ú Chruinniú Tráthúil EOS ar Optaic Físe & Fiseolaíocha (EMVPO 2012) 5,000

An tOllamh Frederic Dias Dámhachtain do Straitéis agus do Thionscnamh Ollmhóra – Taighde ar Tsunami 5,000

luach na Dámhachtana c
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Foilseacháin Phiarmheasúnaithe
B’ionann agus 1,963 líon na bhfoilseachán piarmheasúnaithe 

ó lucht taighde UCD le linn na bliana 2010, nó meán de 2.06 

foilseachán in aghaidh an duine den fhoireann acadúil (áirítear ar 

chomhaltaí foirne daoine atá buan, buan go páirtaimseartha agus 

conarthaí sealadacha nach mó ná trí bliana iad). Chuir UCD an 

méid is mó sa tír d’fhoilseacháin acadúla ar fáil ar bhonn seasta 

ón mbliain 2008.

líon na bhFoilseachán sna hionaid is airde
Mhéadaigh líon foilseacháin UCD faoi thrí idir 2004 agus 2010, i 

roinnt de na hirisí piarmheasúnaithe is mó tionchair.  Tá tionchar 

foilseacháin UCD 24% os cionn an mheáin dhomhanda (foinse 

Thomson Reuters In Cites).

céatadán den Fhoireann atá
Gníomhach i mbun Taighde
Bhí 77.6% d’fhoireann acadúil UCD gníomhach i mbun taighde 

i 2010/11. Sainmhínítear foireann acadúil mar fhoireann atá 

gníomhach i mbun taighde nuair a bhíonn deontas gníomhach 

acu (leis an dáta deiridh tar éis 30 Meitheamh 2011), nó atá ag 

déanamh maoirseachta ar mhac léinn PhD (sa bhliain acadúil 

reatha), nó a raibh foilseachán acu le dhá bhliain anuas (ó 

Mheitheamh 2009 go Meitheamh 2011). 

Príomh-Mhéadrachtaí Taighde agus Táscairí Feidhmíochta

Blianta Foilseacháin líon na bhFoilseachán
2006 1,227
2007 1,355
2008 1,616
2009 1,777
2010 1,963

Mórthéamaí Taighde - Domhaneolaíochtaí, Fuinneamh agus an Comhshaol

Tá forbairt déanta ag UCD ar mhóracmhainn sa taighde 

ar fhuinneamh agus ar an gcomhshaol, ag tarraingt ar 

dhisciplíní láidre in agraibhia, i mbitheolaíocht, i gceimic, in 

innealtóireacht, i ngeolaíocht agus i bhfisic. Tá an mórthéama 

taighde sin bunaithe ar acmhainneacht UCD réitigh a fháil 

ar phríomhdhúshláin fuinnimh agus comhshaoil i gcomhar le 

gníomhaireachtaí náisiúnta agus le comhpháirtithe tionscail. 

Faoin téama sin, áiríodh ar mhór-réimsí fócais do thaighde, athrú 

aeráide, fuinneamh in-athnuaite, bithchórais, córais uirbeacha 

agus nuálaíocht fuinnimh. Tá roinnt de na mórchláir agus na 

príomhghnóthachtálacha le linn na bliana 2010/11 léirithe thíos. 

institiúid Domhaneolaíochtaí ucD (esi)
www.ucd.ie/earth

Is ionann Institiúid Domhaneolaíochtaí UCD, faoi stiúrthóireacht 

an Ollaimh Frank Convery, agus lárionad taighde fuinnimh 

agus comhshaoil. Agus tá sé ceannródaíoch maidir le freagairt 

na hÉireann ar athrú aeráide agus ar an ngéarchéim fuinnimh 

dhomhanda, rud a chiallaíonn go bhfuil Éirinn ina mol nuálaíoch do 

theicneolaíochtaí glasa.

• D’earcaigh Cláir PhD an PRTLI5 i nDomhaneolaíocht agus 

Eolaíochtaí Nádúrtha, an clár dochtúireachta struchtúrtha is 

mó in Éirinn (€6 milliún), 47 mac léinn idirnáisiúnta den scoth 

lena gclárú i gceithre ollscoil in Éirinn.

• Reáchtáil an Institiúid sraith leachtaí ar Athrú Mór ar Éirinn 

ar éirigh go hiontach leo, faoi choimirce Chomhghuaillíocht 

Nuálaíochta TCD/UCD agus Chomhairle Chathrach Bhaile 

Átha Cliath.

• Rinneadh measúnú rathúil ar thrí thionscadal FP7 AE, faoi 

stiúir na foirne ó Institiúid Uirbeach Éireann (UII), agus 

seoladh ar aghaidh iad le haghaidh na céime idirbheartaíochta 

EcoArm2ERA (CSA), SmartRail (tionscadal comhoibritheach) 

agus TRA 2012 (CSA).

an lárionad Taighde leictreachais (erc)
www.erc.ucd.ie

Is ionann an Lárionad Taighde Leictreachais, faoi 
stiúrthóireacht an Ollaimh Mark O’Malley, agus comhoibriú 
leis na príomhthionscail san earnáil, dírithe ar thabhairt faoi na 
ceisteanna taighde feidhmeacha agus bunúsacha atá mar bhonn 
taca le forbairt córas fuinnimh leictrigh inbhuanaithe. Tá an ERC 
comhdhéanta de 15 comhalta tionscail (amhail Lúnasa 2011) 
agus á reáchtáil ag an mBord Tionscail faoi chathaoirleacht 
Micheal Tutty, an Rialtóir Fuinnimh.
• Bhí ceithre dhual taighde laistigh den ERC i 2010/11: 

Córais (faoi stiúir an Ollamh Mark O’Malley); Oibríochtaí 
(faoi stiúir an Dr. Damian Flynn); agus Líonraí (faoi stiúir an 
Dr. Andrew Keane), agus iad ar fad ina gcuid de Scoil na 
hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúla UCD. 
Bhí an Dr. Eleanor Denny, TCD, i mbun stiúrtha an cheathrú 
duail, Eacnamaíocht

• Tionóladh cruinniú tionscnaimh don Bhraisle Córas Fuinnimh 
Leictrigh Inbhuanaithe i UCD i mí an Mhárta 2011. Tugann 
an Bhraisle sin, atá maoinithe ag an SFI agus ag tionscail, 
ceithre institiúid (UCD, ESRI, UL agus NUI Maigh Nuad), 19 
comhoibrí agus 25 comhpháirtí tionscail le chéile.

• Rinne cláir an SFI maoiniú ar ghníomhaíocht an ERC freisin, le 
mórfhoinsí maoinithe eile lena n-áirítear comhaltaí tionscail, 
PRTLI5 faoin gclár ERCGI, an Coimisiún Eorpach, an IRCSET 
agus Teagasc.

Grúpa Taighde Bithfhoinsí ucD (Brc) 
www.ucd.ie/bioresources

Tá BRC UCD, faoi stiúrthóireacht an Ollaimh Nicholas holden, 

tógtha ar bhonn láidir taighde bithfhuinnimh UCD. Tá forbairt á 

dhéanamh aige ar innealtóireacht bhitheolaíoch do bhainistiú 

comhshaoil mar thacaíocht do straitéis Geilleagair Stuama Ghlais 

Rialtas na hÉireann.

TA IGhDE
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Tá sé mar aidhm le téama taighde Global Ireland athrú ó bhonn 

a dhéanamh ar an staidéar a dhéantar ar Éirinn agus ar mhuintir 

na hÉireann ar fud an domhain. Trí úsáid a bhaint as cumas 

seanbhunaithe agus éagsúil na hÉireann sna daonnachtaí agus sna 

heolaíochtaí sóisialta, tá sé mar aidhm ag téama Global Ireland UCD 

mórchláir taighde a bhunú thar speictream leathan fiosrúcháin, 

ón tseandálaíocht go heolaíochtaí iompraíochta sóisialta. 

Príomh-Théama Taighde - Global Ireland

• Bhunaigh an BRC grúpa taighde ar Chórais Chliste le haghaidh 

a thabhairt ar úsáid braiteoirí, bithmhéadracht ainmhithe, 

bainistíocht agus seachadadh sonraí (néalríomhaireacht, 

fóin chliste, srl,) laistigh de chomhthéacs barrfheabhsaithe 

táirgeadh agraibhia agus chórais seachadta úsáideora deiridh. 

Áirítear ar na príomhcheannairí acadúla, na hOllúna Colm 

O’Donnell, Francis Butler agus Shane Ward. 

• Shínigh an tOllamh Nick holder conradh FP7 AE do Universal 

Microarrays a úsáidtear le meastóireacht a dhéanamh ar 

chaighdeán fionnuisce bunaithe ar phataiginí a bhrath ina gcuid 

tocsainí.

• Tá bailchríoch curtha ag an Ollamh Shane Ward ar chlár leis 

an Carton Group (na próiseálaithe sicín is mó in Éirinn) le 

CyberBar© a shuiteáil – córas inrianaitheachta bhiashlabhra nua 

nach féidir cur isteach air. 

Tiontú Grianfhuinnimh (sec) ucD
www.seccluster.ie

Déanann Braisle Thaighde Straitéiseach Thiontú Grianfhuinnimh 
UCD, faoi stiúrthóireacht an Ollaimh Don MacElroy, forbairt 
ar ábhair nua agus ar ghairis a ghabhann grianfhuinneamh do 
chumhacht agus do bhreoslaí atá díorthaithe ón ngrian, bunaithe 
ar na prionsabail a dhéanann aithris ar na céimeanna atá i gceist i 
bhfótaisintéis nádúrtha.
• Sa bhliain 2010 bronnadh an dara céim de mhaoiniú an SFI ar 

an mBraisle go dtí mí na Bealtaine 2013 (€1.29 milliún). 
• Chuir an Bhraisle fáilte roimh Glantreo, Kingspan agus 

Mainstream Renewable Power, na comhpháirtithe nua tionscail. 
• Ghiaráil an Bhraisle maoiniú sa bhreis ar €2.75 milliún i 

2010/11, ó fhoinsí státchiste agus neamh-státchiste, lena 
n-áirítear: FP7 AE (Próisis Ard-Dhéantúsaíochta do Cheallraí 
GREENerLi-ION ar chostas íseal), EU INTERREG IVB, IRCSET, 
SFI, PRTLI5, Fiontraíocht Éireann, Cabhlach SAM, Scoláireacht 
PhD agus uaireanta ríomhaireachtúla IChEC.

institiúid Geary ucD 
www.ucd.ie/geary

Tá Institiúid Geary UCD, faoi stiúrthóireacht an Ollaimh Colm 

harmon, ar an institiúid taighde eolaíochta sóisialta is mó le rá 

in Éirinn agus is ann a thugtar faoi thionscadail taighde i réimsí 

forbartha daonna, micreacnamaíocht iompraíocht fheidhmeach, 

eolaíocht pholaitiúil agus sláinte agus socheolaíocht phoiblí.

• Tá an Institiúid rangaithe ar an 1ú is fearr in Éirinn i réimse na 

heacnamaíochta agus ar an 16ú is fearr san Eoraip i measc 

lárionaid ollscoil-bhunaithe do thaighde eacnamaíochta arna 

thomhais ar www.repec.org. Cuireann sé sin Institiúid Geary sa 

chéad 2% i measc lárionaid Eorpacha.

• Tá an Institiúid ar an tairgeoir taighde eacnamaíochta is mó a 

luaitear in Éirinn, arna thomhais ag an Social Science Research 

Network, agus an t-aon institiúid in Éirinn sa disciplín sin ar 

éirigh leo an 5% is fearr ar domhan a bhaint amach i measc 

institiúidí taighde. 

• Tá mórchlár Comhairle Taighde na hEorpa (ERC) in Institiúid 

Geary faoi stiúir an Ollaimh James heckman, a nascann 

taighde sláinte, síceolaíochta agus eacnamaíochta le chéile 

le hiniúchadh a dhéanamh ar bhunús agus teacht chun cinn 

éagothroimí sláinte thar shaolréanna agus trasna na nglún.

• Reáchtáil Institiúid Geary máistir-rang meastóireachta beartais, i 

gcomhar leis an harris School of Public Policy, Ollscoil Chicago, 

do lucht déanta polasaí trasna raon ranna Rialtais

  agus gníomhaireachtaí Stáit. 

institiúid Daonnachtaí na hÉireann ucD (hii)  
www.ucd.ie/hii   

Is ionann Institiúid Daonnachtaí na hÉireann UCD, faoi 
stiúrthóireacht an Dr. Marc Caball, agus ardán eiseamláireach 
dinimiciúil do nuálaíocht agus do thaighde idirdhisciplíneach 
sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí sóisialta. Is ar fhorbairt 
saotharlanna iarchéime sna daonnachtaí agus ar fheabhas a 
chur ar thaighde a bhaineann lena fhócas téamach atá a fhócas 
straitéiseach i láthair na huaire: Cultúr, sochaí agus athrú.  
• Áiríodh i gclár for-rochtana hII: urraíocht ar imeachtaí de chuid 

Dublin Intellectual i láithreacha i lár na cathrach; agus cruthú 
lucht féachana ar líne idirnáisiúnta trí phodchraoltaí d’imeachtaí hII. 

• D’fhoilsigh Preas UCD, comhchuid den hII, 11 teideal le linn na 
tréimhse, lena n-áirítear péire ar litríocht a scríobhadh ina Éirinn, 
beathaisnéisí Frank Ryan agus Rosamond Jacob, agus Military 
Aviation in Ireland, 1921-45 le Michael C O’Malley. Áiríodh ar 
theidil nua staire Depiction of Eviction in Ireland le L Perry Curtis 
Jr, The Irish Boundary Commission and its Origins le Paul Murray 
agus The European Culture Wars in Ireland le Colin Barr. 

institiúid John hume ucD don
léann Domhanda Éireannach 
www.ucd.ie/johnhume 
 
Is é misean na hInstitiúide, faoi stiúrthóireacht an Dr. Brian Jackson, 
a bheith rannpháirteach agus i dteagmháil leis an bpobal domhanda 
Éireannach, agus é a fhorbairt mar líonra gníomhach sóisialta de 
shaoránaigh dhomhanda, chomh maith le plé leis an am atá caite, 
leis an am i láthair agus le todhchaí na hÉireann agus mhuintir na 
hÉireann.
• Chuir an Institiúid tús le clár malartaithe comhaltachta 

gearrthéarmach le hInstitiúid John hume in Ollscoil New South 
Wales.

• Reáchtáil an Institiúid líon siompóisiamaí idirnáisiúnta lena 
n-áirítear Them and Us, The Agreement Generation (Samhain 
2010). 

• Rinne an Institiúid óstach ar ánraí taighde ar cuairt freisin, 
lena n-áirítear Michael Shanks ó Stanford, ollamh ar cuairt na 
nDaonnachtaí Digiteacha GII/hII.
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Mór-Théamaí Taighde - sláinte agus soláthar Cúraim sláinte

Tá UCD i riocht uathúil lena gcion a dhéanamh do thuiscint 

bhunúsach meicníochtaí galar, agus na torthaí sin a úsáid ar 

mhaithe le leasanna na sochaí agus an gheilleagair. Díríonn 

UCD ar na mór-dhúshláin a bhfuil tionchar acu ar an tsláinte, go 

náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, ar nós diaibéiteas, ionfhabhtú, 

galar craicinn agus bitheolaíocht atáirgthe. Chomh maith le 

struchtúr lánpháirtithe agus trasdhisciplíneach a spreagann 

comhoibriú, tá naisc taighde aistrithe láidir cruthaithe ag 

UCD trína chuid ospidéil teagaisc cleamhnaithe agus trína 

chomhghuaillíocht straitéiseach le Molecular Medicine Ireland. 

institiúid Mhic con Mí an Taighde 
Bhithmhóilínigh agus Bithleighis ucD  
www.ucd.ie/conway 

Is ionann Institiúid Mhic Con Mí, faoi stiúrthóireacht an 
Ollamh Walter Kolch, agus pobal taighdeoirí le cur chuige 
idirdhisciplíneach chun taighde nua a chur i bhfeidhm sa 
bhithleigheas agus torthaí a aistriú ina bhfeidhmeanna tráchtála, 
tionsclaíoch agus cliniciúil ar mhaithe le leas na sochaí. 
• D’ainmnigh iris eolaíochtaí beatha na hEorpa, an Lab Times, 

an tOllamh Des higgins mar an gceathrú húdar is mó a bhí 
luaite agus bhí a alt irise, Nucleic Acids Research ar Clustal X 
mar an bpáipéar is mó a bhí luaite i réimse na géineolaíochta 
móilíneach agus na géanómaíochta ó 1997-2008.

• Dhámh an Wellcome Trust €3 milliún le haghaidh clár 
struchtúrtha PhD cheithre bliana Éireannach sa Ríomh-
Bhitheolaíocht Galair, faoi stiúir na nOllúna Geraldine Butler 
agus Denis Shields. 

• Rinne foireann eolaithe faoi stiúir an Ollaimh Brendan Loftus 
an chéad seicheamh géanóim riamh ar Éireannach. 

• Aithníodh dhá antasubstaint a d’fhéadfadh cuidiú le bac a 
chur ar theacht chun cinn an ghalair Alzheimer san inchinn 
mar thoradh ar thionscadal taighde comhoibríoch idir an 
tOllamh Dominic Walsh, UCD, agus an tOllamh John Collinge, 
Stiúrthóir an MRC Prion Unit ag Coláiste Ollscoile Londain. 

• Bronnadh Gradam Nuálaíochta NovaUCD 2011 ar an Ollamh 
Williamh Gallagher mar aitheantas ar a chuid rathúlachtaí 
leanúnacha i dtráchtálú maoine intleachtúla a eascraíonn as 
cláir thaighde UCD.

institiúid Bia agus sláinte ucD
www.ucd.ie/foodandhealth  
 
Tá Institiúid Bia agus Sláinte UCD, faoi stiúrthóireacht an 
Ollaimh Mike Gibney, mar cheannaire domhanda i dtaighde bia 
agus sláinte. Tugann sé foirne taighde agus acadúil le chéile 
ar fud na ngnéithe a bhaineann le sláinte ar thaighde bia UCD, 
agus ailíníonn sé iarrachtaí taighde le cláir thaighde náisiúnta, 
idirnáisiúnta agus tionscal.
• Tá UCD rangaithe i measc na 10 n-ollscoil is fearr san Eoraip 

agus i measc na 25 is fearr ar bhonn domhanda mar gheall ar 
aschuir thaighde in Eolaíocht agus Teicneolaíocht an Bhia.

• D’éirigh go maith leis an Institiúid ó thaobh díriú ar mhaoiniú 
FP7 AE, rud a thug maoiniú iomlán AE go dtí €4.5 milliún. 

institiúid charles
www.ucd.ie/charlesinstitute
 
Beidh Institiúid Charles, a tugadh chun críche sa bhliain 2011, le 

hinfheistíocht de €18 milliún, ina lárionad ceannródaíoch maidir 

le taighde agus oiliúint deirmeolaíocht, leis an gcuspóir feabhas a 

chur ar chúram othair trí chóireálacha agus teiripí nua. 

• Is éard atá in Institiúid Charles comhpháirtíocht idir Scoil 

an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD; ospidéil teagaisc 

cleamhnaithe, Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann agus 

Ospidéal Ollscoile an Mater Misericordiae;  agus Bord na 

Carthanachta Ospidéil Craicinn agus Ailse Chathair Bhaile 

Átha Cliath. 

• Tá an Dr. henning Boehncke ceaptha mar Stiúrthóir ar an 

Ionad agus beidh sé ag dul i mbun a phoist san Institiúid go 

gairid.

Bitheolaíocht córas Éireann (sBi)
www.ucd.ie/sbi

Tugann Bitheolaíocht Córas Éireann, faoi stiúrthóireacht an 

Ollaimh Walter Kolch, saineolaithe le chéile agus dírítear ar na 

líonraí comharthaíochta trína ndéantar cinntí cinniúna agus trína 

rialaítear feidhm fhoirmithe ceall, leis an aidhm na gaschealla a 

úsáid i mbiteiripeolaíocht.

• Tá an tOllamh Walter Kolch i mbun comhordaithe ar 

Thionscadal Comhoibrithe ASSET cúig bliana EU FP7 (ag 

anailísiú agus ag aithint Mothálachtaí Siadaí Sutha) ar fiú 

€12 milliún é, (agus is fiú €1.7 milliún é do UCD)

• Tá idirbheartaíocht ar siúl i láthair na huaire maidir le gradam 

SBI-led EU FP7 hEALTh – PRIMES (meaisíní idirghníomhú 

próitéineach do chomharthaíocht gabhdóra oncaigéin EGF) 

(€2 milliún do SBI ón €15 milliún iomlán a fuair an gradam)

líonra seachadta Drugaí Éireann (iDDn) 
www.ucd.ie/iddn

Tá Líonra Seachadta Drugaí Éireann, faoi stiúrthóireacht an 

Ollaimh David Brayden, comhdhéanta de thrí scoil chógaisíochta 

in Éirinn, chomh maith le UCD, Genzyme Ireland, Sigmoid Pharma, 

Arch Therapeutics agus Aerogen PLC le lárionad sármhaitheasa i 

ndáil le taighde i seachadadh drugaí a sholáthar.  Tá IDDN atá tar 

éis athbhreithniú lártéarma a thabhairt chun críche go rathúil, tar 

éis €4.9 milliún a fháil i maoiniú díreach ón SFI agus €0.5 milliún 

eile ó chomhpháirtithe tionscail.

• D’fháiltigh an IDDN roimh chomhpháirtí tionscail nua, Arch 

Therapeutics, in Eanáir 2011, cuideachta a dhéanann 

speisialú i ndéanamh peiptíde chun fuiliú a chosc i máinliacht 

laparascópach. 

• Tá trí chomhpháirtí an IDDN ina rannpháirtithe maidir 

le hiarratas deontais FP7 AE a thabharfaidh isteach €2 

milliún i maoiniú d’Éirinn, agus €700,000 do UCD tar éis na 

hidirbheartaíochtaí a bheith tugtha chun críche.
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1. Fógraíodh In Her Best Diamonds, leis an Dr noor aman hamid, mac 
léinn PhD i scoil na sláinte Poiblí, Fisiteiripe & eolaíocht an Daonra 
ucD, ina buaiteoir foriomlán ar chomórtas Íomhánna Taighde ucD 2010

2. Ba í an Dr emmeline hill, taighdeoir géanómaíochta i scoil na 
Talmhaíochta, eolaíocht an chothaithe agus an leighis Tréidliachta 
ucD agus comhbhunaitheoir equinome, a bhuaigh Gradam na catagóire 
Gnó ag na gradaim David Manley emerging Business entrepreneur 
2011. sa ghrianghraf (ó chlé go deas) tá: an Dr chris horn, fiontraí, an 
Dr emmeline hill agus alfie Kane, fear gnó

3. Osclaíodh an institiúid náisiúnta um Thaighde & Oiliúint Bithphróiseála 
(niBrT), atá lonnaithe i bPáirc nuála Belfield. Tacóidh sé leis an 
tionscal bithchógaisíochta in Éirinn trí oideachas agus oiliúint a chur 
ar bhaill foirne ard-oilte agus trí thaighde ceannródaíoch a dhéanamh i 
gcomhar leis an tionscal

4. Fuair an tOllamh William Watson, comhalta institiúid Mhic con Mí 
ucD, agus an tOllamh John Fitzpatrick, scoil an leighis agus eolaíocht 
an leighis ucD, agus Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae, gradam 
taighde aistritheach hrB-sFi ar fhíorú bhithchomharthaí sóirt mar 
fhianaise d’idirghabháil máinliachta maidir le hailse phróstatach. sa 
ghrianghraf (ó chlé go deas) tá: an taire Taighde agus nuálaíochta, an 
tuasal sean sherlock TD; an tOllamh William Watson; agus an taire 
sláinte, an Dr James reilly TD

5. Tionóladh an chomhdháil cultural Dimensions of innovation mar chuid 
de innovation Dublin 2010. sa ghrianghraf (ó chlé go deas) tá: an 
tOllamh Petra ahrweiler, ionad Taighde nuála ucD; nico stehr, Ollamh 
le léann cultúir, Ollscoil Zeppelin, an Ghearmáin; an Dr aoibheann 
Gibbons, Taighde ucD; an taire Turasóireachta, cultúir agus spóirt, 
Mary hanafin TD; an Dr Philip nolan, cláraitheoir, ucD; agus Pat 
Moylan, cathaoirleach na comhairle ealaíon

6. Bhuaigh an Grúpa anailíse lochtanna, atá lonnaithe i scoil na 
neolaíochtaí Geolaíochta ucD, Gradam nuálaíochta novaucD 2010. 
Bronnadh an gradam mar aitheantas ar a naisc taighde straitéiseacha 
agus comhoibríocha le comhpháirtithe tionscail domhanda agus ar an 
méid a bhain sé amach i ngníomhaíochtaí tráchtála. sa ghrianghraf (ó 
chlé go deas) tá: an Dr Tom Manzocchi, an tOllamh John Walsh agus an 
Dr conrad childsco ó Ghrúpa Taighde Geolaíochta ucD

7. is í institiúid charles ag ucD an chéad institiúid acadúil in Éirinn atá 
dírithe go hiomlán ar an deirmeolaíocht; tá sé mar aidhm aici a bheith 
ina lárionad barr feabhais idirnáisiúnta ceannaireachta maidir le taighde 
agus oiliúint deirmeolaíochta
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an tionad d’idirghníomhú Bithnainea (cBni) 
www.cbni.eu

Is é an tIonad Idirghníomhaíochta BithNainea, faoi stiúrthóireacht 
an Ollaimh Kenneth Dawson, ardán náisiúnta na hÉireann 
le haghaidh eolaíochta idirghníomhaíochta bithnainea de 
réir mar a fheidhmítear iad i réimsí nanashabháilteachta, 
nanaibhitheolaíochta agus nanaimhíochaine. Tá sé d’acmhainn 
ag naineolaíocht athrú ó bhonn a chur ar agus a dhul chun leasa 
do go leor gnéithe den tsochaí dhaonna, go háirithe i réimse 
teicneolaíocht na faisnéise agus leigheas, ach an leas a bhaint as 
go freagrach.
• Tugann tionscal CBNI ceithre bliana - comhordaithe ag FP7 

AE, Research Infrastructure for NanoSafety Assessment 
(QNano), 29 comhpháirtí Eorpacha le chéile le haghaidh a 
thabhairt ar chaighdeán i measúnú nanashábháilteachta. 

• Bhí foilseacháin ó CBNI ar idirghníomhaíochtaí nanacháithnín-
próitéin ar an gceathrú páipéar is mó a luadh ó NanoToday do 
thréimhse 2006-2010.

• Bhain mac léinn PhD CBNI, Mattia Bramini, Gradam Eolaí Óg 
amach ag Cruinniú Earraigh 2011 den European Materials 
Research Society. 

Taighde Teicneolaíochta do Mhaireachtáil 
neamhspleách (Tril) 
www.trilcentre.org

Is ionann Ionad an TRIL, faoi stiúrthóireacht an Dr Brian 
Caulfield, agus ionad taighde idirnáisiúnta a shainmhíníonn 
agus a dhéanann próifíliú an próiseas dul in aois ar mhaithe 
le teicneolaíochtaí a fhorbairt le dul in aois go sláintiúil.  Is 
comhoibriú, acadúil agus tionscail atá san Ionad idir UCD, TCD, 
Intel agus GE healthcare.
• Léiríodh TRIL mar mhór-thionscnamh san Eoraip agus mar chur 

chuige eiseamláireach i leith taighde dul in aois agus forbairt 
teicneolaíochta do mhaireachtáil neamhspleách. 

• Bhuaigh Róisín Dunbar agus Chloe Reid, ó Mheánscoil FCJ, 
Bun Clóidí, gradam speisialta TRIL ag aonach Eolaí Óg BT as 
a dtionscadal Push Electric, gaireas a chuideoidh le daoine 
a bhfuil airtríteas orthu agus daoine scothaosta le plocóidí 
leictreach a bhaint amach.

ionad Taighde chliniciúil ucD (crc) 
www.ucd.ie/crc

Tá an CRC, faoi stiúrthóireacht an Dr. Peter Doran, ina cheannaire 
náisiúnta sa taighde cliniciúil agus sa taighde aistrithe. Déanann 
sé iarracht bealaí a fháil le feabhas a chur ar chúram liachta agus 
le cóireálacha nua a bhunú a chuirfidh feabhas ar chaighdeán 
maireachtála othair a bhfuil tinnis ainsealacha orthu. 
• Tá os cionn 200 tionscadal tugtha chun críche nó tá obair 

ar siúl orthu, lena mbaineann os cionn 250 úsáideoir CRC.
• Tá beagnach €20 milliún i ndeontais tionscal agus cláir 

giaráilte ag an Ionad agus ag a imscrúdaitheoirí. 
• Rinne an tIonad forbairt ar shaotharlann bhailíochta 

bithmharcála i gcomhpháirtíocht le Abbott Diagnostics.

leigheas Móilíneach Éireann (MMi) 
www.molecularmedicineireland.ie 

Comhpháirtíocht atá i Leigheas Móilíneach Éireann idir UCD, 
NUIG, RCSI, TCD agus UCC, faoi stiúrthóireacht an Dr Ruth 
Barrington. Is cuideachta sheachbhrabúsach í agus é mar aidhm 
aici diagnóisic agus teiripí níos fearr d’othair a bheith mar thoradh 
tapa ar thaighde bithleighis.
• D’earcaigh Clár Scoláirí Taighde Cliniciúil agus Aistritheach 

MMI, a bronnadh €4.3 milliún air faoin PRTLI5, 20 mac léinn 
i Meitheamh 2011. Tá Ollscoil na hÉireann Gaillimh, UCD, 
TCD agus UCC i gcomhpháirtíocht anois le tionscail agus le 
Bord Leigheasra na hÉireann chun an clár a fhorbairt agus a 
sheachadadh. 

• Tugadh tosaíocht d’iarratas FP7 AE i gcomhair maoinithe 
€6 milliún do thriail chliniciúil ilionaid, ilnáisiúnta, 
imscrúdaitheach sa ghalar Alzheimer faoi stiúir TCD agus 
Ospidéal San Séamus le tacaíocht ó ICRIN. 

institiúid náisiúnta um Thaighde agus Oiliúint 
Bithphróiseála  (niBrT)
www.nibrt.ie   

Is institiúid den scoth é NIBRT, faoi stiúrthóireacht eatramhach 
an Ollaimh Ian Marison, a chuireann réitigh oiliúna agus taighde 
ar fáil don tionscal bithphróiseála. Is comhoibriú nuálach idir 
UCD, TCD, DCU agus An Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach é 
NIBRT atá páirtmhaoinithe ag an nGníomhaireacht Forbartha 
Tionscail (Éire). 
• Osclaíodh foirgneamh nua NIBRT, atá lonnaithe i bPáirc 

Nuálaíochta Belfield i Meitheamh 2011. Tá na nithe 
seo a leanas sa tsaoráid saintógtha ina bhfuil 6,500 m2: 
saoráidí gléasra oiliúna agus píolótacha den scoth; 
saoráid Béite-thástála do choincheapa nua; earraí nua 
agus an teicneolaíocht nua ar taispeáint; agus saoráid 
inscálaitheachta do chomhoibriú taighde agus nuálaíochta.

• I measc comhoibríochtaí taighde NIBRT bhí: Shire human 
Genetic Therapies Ltd, chun uirlisí anailíseacha a fhorbairt 
do thréithriú glicín suíomhoiriúnaithe; agus GE healthcare, 
chun ardán gabhdóra Fc a fhorbairt chun gníomhaíocht 
bhitheolaíochta antasubstainte mhonaclónaí a chinneadh. 
Rinneadh an dá thionscadal i gcomhar leis an Ollamh Pauline 
Rudd as UCD agus leis an Glycobiology Group. Bronnadh an 
chéad Agilent TLA ar an Ollamh Rudd as teicneolaíochtaí 
nuálacha agus Gradam James Gregory ó Ollscoil St Andrews. 
Tá sí chun trí dheontas nua FP7 AE a fháil chomh maith, 
highGlycan, GlycohIT agus GlycoBioM.
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Tá mórthábhacht straitéiseach ag réimse na Faisnéise, na 

Ríomhaireachta agus na Cumarsáide a mhéid is a bhaineann 

sé le huaillmhian na hÉireann maidir le geilleagar faisnéise a 

chruthú. I gcás láidreachtaí UCD i réimsí leathana taighde ar 

nós eolaíochtaí beatha, eacnamaíocht, eolaíochtaí sóisialta, 

aeráid agus múnlú timpeallachta, tá gá le tuiscint dhomhain 

ar chórais agus ar ionsamhlúcháin trí mhúnlú casta. Laistigh 

de UCD, cuireann an mór-théama taighde seo leis na cláir 

chomhoibritheacha uathúla seo a leanas:

clariTY - ionad na dTeicneolaíochtaí
Braiteora Gréasáin
www.clarity-centre.org

Is comhpháirtíocht atá i CLARITY, faoi stiúrthóireacht an 

Ollaimh Barry Smyth, idir UCD, DCU agus Institiúid Náisiúnta 

Tyndall (TNI) Corcaigh. Díríonn an tIonad ar an idirnasc idir 

brath oiriúnaitheach agus fionnachtain faisnéise, chun forbairt 

a dhéanamh ar theicneolaíochtaí nua nuálacha agus chun 

rannchuidiú le feabhas a chur ar chaighdeán beatha daoine i 

réimsí ar nós sláinte phearsanta, ar mheáin dhigiteacha agus ar 

bhainistiú na timpeallachta.

• Beagnach €30 milliún atá i mbunmhaoiniú CLARITY. Sa 

bhreis ar an €12 milliún ó SFI, tá níos mó ná €11 milliún 

faighte ag CLARITY ón AE agus ó fhoinsí tionscail agus 

tacaíonn sé anois le níos mó ná 100 taighdeoir. 

• D’éirigh níos fearr le torthaí eolaíochta CLARITY ná mar a 

d’éirigh le 136 irisleabhar agus 254 páipéar comhdhála agus 

tá a chuid taighde aitheanta ag gradaim idirnáisiúnta, an 

gradam mór le rá an 2011 Globe Sustainability Research 

Award i Stócólm san áireamh agus an gradam Best Paper ó 

Chumann Ríomhaireachta na Breataine.

• Go dtí seo, tháinig dhá mhac-chuideachta chun cinn as 

taighde CLARITY le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann: 

heyStaks agus Wattics. Fuair heyStaks €1 milliún i maoiniú 

caipitil fiontair agus tá 15 duine fostaithe aici i NovaUCD.

saotharlann ucD do chórais chasta agus 
Oiriúnaitheacha (casl) 
www.ucd.ie/casl

Tá ceithre bhraisle sárthaighde forbartha ag CASL UCD. Cuireann 

siad seo go mór le láidreachtaí iomaíochta na hInstitiúide, le 

giaráil taighde idirdhisciplíneach agus leis na ‘Mór Dhúshláin’ 

san eolaíocht agus sa tsochaí a réiteach. Chun na críche sin, 

tagann na fearainn feidhmiúcháin atáthar ag leanúint ar aghaidh 

leo le riachtanais domhanda na sochaí agus cuireann siad 

deiseanna réadúla ar fáil chun cur le sármhaitheas agus chun 

torthaí taighde CASL a mhéadú. 

• Ghlac an tOllamh Scott Rickard le cead neamhláithreachta 

ar feadh bliana agus chuaigh an tOllamh David Coker i mbun 

stiúrthóireachta ar CASL.

• Bronnadh trí ghradam SFI PF, a raibh luach €2.1 milliún 

ar an iomlán ag baint leo orthu seo a leanas: An tOllamh 

David Coker (€750K) - Excitation Energy Transfer in Light 

harvesting Nanostructures; An tOllamh Chris Bean (€650K) 

- Ocean Wave Energy with Seismic Measurements; agus an 

tOllamh Frederic Dias (€700K) - high-end Computational 

Modelling for Wave Energy Systems.

• I rith na Seachtaine Nuálaíochta, thionóil an tIonad Taighde 

Nuála imeacht ar éirigh thar barr leis dar teideal: UCD 

Cultural Dimensions of Innovation, ag a raibh ceathrar 

aoichainteoir a bhfuil meas ar fud an domhain orthu. 

clique – an Bhraisle anailísithe Graif agus líonra  
www.cliquecluster.org
 
Tugann an bhraisle taighde Clique, faoi stiúrthóireacht an 

Ollaimh Pádraig Cunningham, aghaidh ar fhorbairt na dteicnící 

ríomhaireachtúla d’anailís agus d’amharcléiriú na sonraí líonra. 

• D’éirigh go maith le Braisle Taighde Clique in athbhreithniú 

feidhmíochta trí bliana i Meitheamh 2011, a raibh maoiniú 

€1.3 milliún mar thoradh air. Ar an bpainéal athbhreithnithe 

neamhspleách, faoi chathaoirleacht an SFI, bhí taighdeoirí 

ceannródaíocha idirnáisiúnta ó thionscail agus ón saol acadúil; 

rinne sé scrúdú ar an dul chun cinn go dtí seo, na pleananna 

oibre amach anseo agus idirbheartaíochtaí tionscail.  

• Bhain PI Ceannasach Clique, An tOllamh Padraig 

Cunningham, mar chuid den chomhoibriú leis an 

ngníomhaíocht Exascale ag Saotharlann Taighde Bhaile 

Átha Cliath IBM, an IRCSET Enterprise Partnership Scheme 

Award amach. Déanfaidh IRCSET agus IBM páirtmhaoiniú 

ar scoláireacht iarchéime agus comhaltacht iarchéime. 

€150,000 a bheidh sa mhaoiniú iomlán.

FMc² - an Bhraisle Mhatamaitice agus 
ríomhaireachta
www.fmc-cluster.org

Is comhoibriú atá sa FMC², faoi stiúrthóireacht an Ollaimh 

Anthony Brabazon, idir UCD, DCU, Ollscoil na hÉireann Maigh 

Nuad agus comhpháirtithe tionscail. Tugann sé saineolas 

comhlántach sa Mhatamaitic airgeadais, san eacnamaíocht 

airgeadais agus san eolaíocht ríomhaireachta le chéile chun clár 

taighde iomlánaíoch a chruthú i ndáil le bainistiú sócmhainní 

agus rioscaí. 

• D’eagraigh FMC² scoil samhraidh trádála algartamach ar 

feadh seachtaine. I measc na n-aoichainteoirí bhí Dietmar 

Maringer, Chris Stephens agus Philip hamill. 

• Thionóil FMC² agus an Grúpa NCRA an t-imeacht is mó riamh 

ACM Genetic and Evolutionary Computation Conference 

(GECCO 2011) i mBaile Átha Cliath. Ba é seo an dara uair a 

tionóladh an t-imeacht seo lasmuigh de na Stáit Aontaithe. 

D’fhreastail níos mó ná 600 toscaire as 52 tír ar an imeacht. 

Mór-Théamaí Taighde - Faisnéis, Ríomhaireacht agus Cumarsáid 
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an tionad náisiúnta don
Taighde Digiteach (nDrc) 
www.ndrc.ie

Is éard atá san NDRC, faoi stiúrthóireacht Ben hurley, ná 

fiontar neamhspleách atá tiomnaithe do thaighde ó thráth 

an choincheapa go dtí an tráth a bhfaightear ioncam uaidh 

a threisiú. Bunaithe ag cuibhreannas institiúidí tríú leibhéil 

(UCD, DCU, Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta 

Dhún Laoghaire agus Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha) 

a chinntíonn cur chuige comhoibritheach NDRC le nuálaithe 

teicneolaíochta agus gnó, go mbíonn rath comhchoiteann níos

 mó ann chomh maith le dearcadh níos huaillmhianaí a chothú i 

ndáil le hairgead agus le hinfheistíocht.

• Tá níos mó ná 300 duine ceangailte leis an bhfiontar 

agus rinne an NDRC infheistíocht i 40 comhthionscadal 

nuathionscanta agus neamhchorpraithe faoi thionchar 

taighde in 2010/2011. Tá na tioscadail seo ar fad dírithe ar 

thaighde agus ar thráchtálú teicneolaíochta agus ar earraí 

agus ar sheirbhísí digiteacha/ICT nua i réimse na sláinte, na 

siamsaíochta, an oideachais agus na teicneolaíochta glaise a 

fhorbairt agus margaíocht a dhéanamh orthu. 

• D’oibrigh an NDRC le comhpháirtithe chun infheistíocht 

leantach €4.4m a dhaingniú in 2010/2011. 

Mór-institiúidí Taighde agus institiúidí ildisciplíne Taighde ucD 
Institiúid Mhic Con Mí UCD 
Institiúid Geary UCD
Saotharlann UCD do Chórais Chasta agus Oiriúnaitheacha 
Institiúid Bia agus Sláinte UCD 
Institiúid Daonnachtaí na hÉireann
Ionad um Shintéis agus Bitheolaíocht Cheimiceach
Institiúid Domhaneolaíochta UCD 
Institiúid Uirbeach Éireann

ionaid sFi don eolaíocht, don innealtóireacht
agus don Teicneolaíocht (cseTanna)
CLARITY – Ionad na dTeicneolaíochta Braiteora Gréasáin
Bitheolaíocht Chóras Éireann

Braislí Taighde straitéisigh sFi faoi cheannas ucD (srcanna)
BioNanoInteract
Gréasán Seachadta Drugaí Éireann
Bitheolaíocht Atáirgeach
Tiontú Fuinnimh Gréine
Ríomhaireacht Matamaitice Airgeadais (FMC²) 
Clique  

Mór-chláir chomhoibritheacha idir-institiúide
Leigheas Móilíneach Éireann (MMI)
Institiúid Náisiúnta um Thaighde agus Oiliúint Bithphróiseála (NIBRT) 
Taighde Teicneolaíochta do Mhaireachtáil Neamhspleách (TRIL) 
An tIonad Náisiúnta don Taighde Digiteach (NDRC) 

ionaid Taighde ucD
Ionad Taighde Bithacmhainní UCD
Ionad Taighde Leictreachais
Ionad Taighde Chliniciúil UCD (CRC)
Ionad Liachta Acadúil Bhaile Átha Cliath (DAMC)
An tSaotharlann Náisiúnta Tarchurtha Víreas

institiúidí agus cartlanna Téamacha ucD
Institiúid Charles 
Institiúid Claude Shannon 
Institiúid Spóirt agus Sláinte UCD
Institiúid John hume UCD don Léann Éireannach Domhanda
Institiúid Mhíchíl Uí Chléirigh UCD
Institiúid Clinton don Léann Meiriceánach UCD
An Institiúid do Léann na hÉireann-na Breataine UCD 
Institiúid na hÉireann don Léann Síneach (Institiúid Confucius UCD) 
Leabharlann agus Cartlann Fhíorúil na hÉireann um Thaighde (IVRLA)
Cartlann Sonraí Eolaíochta Sóisialta na hÉireann (ISSDA)

www.ucd.ie/conway
www.ucd.ie/geary
www.ucd.ie/casl 
www.ucd.ie/foodandhealth
www.ucd.ie/hii
www.ucd.ie/cscb
www.ucd.ie/earth
www.ucd.ie/uii

www.clarity-centre.org
www.ucd.ie/sbi

www.ucd.ie/cbni
www.ucd.ie/iddn
www.ucd.ie/reproduction 
www.seccluster.ie 
www.fmc-cluster.org 
www.cliquecluster.org 

www.molecularmedicineireland.ie 
www.nibrt.ie 
www.trilcentre.org 
www.ndrc.ie 
 

www.ucd.ie/bioresources 
erc.ucd.ie 
www.ucd.ie/crc 
www.ucd.ie/medicine/aboutus/healthcareinpractice/dublinacademicmedicalcentre 
www.ucd.ie/nvrl 

www.ucd.ie/research/charlesinstitute 
www.shannoninstitute.ie 
www.ucd.ie/instituteforsportandhealth 
www.ucd.ie/johnhume 
www.ucd.ie/mocleirigh 
www.ucdclinton.ie 
www.ucd.ie/ibis 
www.ucd.ie/china 
www.ucd.ie/ivrla 
www.ucd.ie/issda 

Mór-Chláir, Mór-Ionaid agus Mór-Institiúidí Taighde UCD
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4
NUáIl AGUs 
CoMHPHáIRTíoCHT

Is é nuáil an tríú piléar de Phlean 
Straitéiseach UCD, rud a chuireann leis 
na piléir oideachais agus taighde atá 
ann cheana féin. Mar phríomhsprioc 
fós ag UCD tá nuáil a chur chun cinn, 
rud a bhaineann le ní hamháin forbairt 
eacnamaíochta ach le cultúr agus leis an 
tsochaí freisin. 

CláR
Uasmhéadú a dhéanamh ar thionchar
Faisnéise agus Saineolais UCD  34
Nuáil agus Fiontraíocht a chothú ag an
Tríú Leibhéal agus ag an gCeathrú Leibhéal 36
Nuáil a chothú i measc Fhoireann UCD     36
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NUÁ I L  AGUS  COMhPhÁ IRT íOChT

Leanann UCD ar aghaidh ag úsáid a chuid eolais agus saineolais 

ar mhaithe le geilleagar, cultúr agus sochaí na hÉireann. Is é atá i 

misean UCD ná tacú le haidhm an Rialtais maidir le hathnuachan 

eacnamaíochta inbhuanaithe agus é sin a éascú trí chur le 

geilleagar cliste na hÉireann.

Tá UCD ag leanúint de chomhpháirtíochtaí straitéiseacha 

a chruthú in 2010/11 faoi philéar nuálaíochta an Phlean 

Straitéisigh. Tá Comhghuaillíocht Nuálaíochta TCD/UCD fós ina 

lárphointe d’iarrachtaí na hollscoile agus i rith na bliana osclaíodh 

an tAcadamh Nuálaíochta i Samhain 2010. 

Is é an tAcadamh Nuálaíochta lárphointe oideachais na 

Comhghuaillíochta agus tá sé d’fhreagracht air timpeallacht 

a chur ar fáil a dhéanann cruthaitheacht, nuáil agus 

smaointeoireacht fiontraíoch a chothú i measc mac léinn PhD. 

I mí Eanáir, fuair an tAcadamh €1.7 milliún i maoiniú PRTLI5 ón 

hEA, rud a chruthaigh fostaíocht do thriúr éascaitheoir agus do 

bhainisteoir inbhuanaitheachta, sa bhreis ar an mbeirt comhalta 

foirne riaracháin a mhaoinigh UCD agus TCD.

Chuir an tAcadamh Nuálaíochta fáilte roimh John hennessy, 

Ollscoil Stanford, i rith na cuairte a thug sé in Aibreán 

mar chomhalta Bhord Comhairleach Idirnáisiúnta don 

Chomhghuaillíocht Nuálaíochta. Ba í an teachtaireacht a thug

sé do mhic léinn an Acadaimh ná ‘innovate or die’.

novaucD
Is ionann NovaUCD, Ionad Aistrithe Nuála agus Teicneolaíochta, 

agus mol na gníomhaíochta nuála agus aistrithe eolais in UCD. 

Tá sé freagrach as tráchtálú maoine intleachtúla a thagann 

chun cinn as taighde UCD agus as forbairt an chomhoibrithe 

leis na pobail tionscail agus gnó. Chomh maith leis sin, déanann 

NovaUCD, mar ionad saincheaptha, cothú i ndáil le fiontair nua-

theicneolaíochta agus dianeolais. 

Chláraigh ocht bhfiontar nua ardteicneolaíochta le NovaUCD 

le linn na tréimhse 2010/11, rud a fhágann go bhfuil 37 fiontar 

ann san iomlán. Áitíonn na cuideachtaí sin níos mó ná 90% den 

spás gorlainne atá ar fáil agus fostaíonn siad os cionn 200 duine 

ar an iomlán. I rith na tréimhse tuairiscithe, lonnaíodh seacht 

gcuideachta breise ar spás deisce NovaUCD, atá leagtha amach 

d’fhiontraithe nach bhfuil ach tar éis tosú amach. 

Gné tábhachtach de straitéis NovaUCD ná pobal na 

bhfiontraithe a athbheochan go leanúnach, agus nuair is féidir, a 

bheith ar a gcumas cuideachtaí nua a chruthú. I mbliana, bhain 

ceithre chuideachta nua céim amach ó NovaUCD, rud a thug líon 

iomlán na gcéimeanna go dtí níos mó ná 20.

Tá cúig fiontar gnó ardteicneolaíochta agus dianeolais nua ag 

glacadh páirte i gClár Forbartha Cuideachta Campais NovaUCD 

2011 faoi láthair. Tá na fiontair nua ag cur  taighde a rinneadh ar 

feadh raon iomlán na scoileanna UCD os comhair an phobail. 

I rith na bliana, nochtaíodh 48 aireagán agus comhdaíodh 16 

iarratas paitinne a raibh tosaíocht tugtha dóibh ar fud na réimsí 

seo a leanas ar fad: eolaíochtaí beatha, innealtóireacht agus 

teicneolaíocht cumarsáide faisnéise. Síníodh trí chomhaontú 

ceadúnais déag freisin le cuideachtaí dúchasacha agus 

idirnáisiúnta. 

i measc na mbuaicphointí eile: 
- Chuaigh NovaUCD i gcomhpháirtíocht le BT Ireland chun an Clár  
 Gnó Teicneolaíochta agus Eolaíochta BT 2011 a sheachadadh  
 ag NovaUCD.
- Ghnóthaigh ResMed, forbróir, déantúsóir agus dáileoir trealaimh  
 leighis ceannródaíoch  BiancaMed, mac-chuideachta Scoil na
 hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúla UCD, chun
 análú a mbíonn fadhbanna ag daoine leis agus iad ina gcodladh 
 agus neamhoird riospráide a chóireáil, a dhiagnóisiú agus a 
 bhainistiú. 
- Bhuaigh roinnt cuideachtaí cliant NovaUCD gradaim mór le rá i  
 rith na bliana: 

• Bhuaigh Celtic Catalysts, mac-chuideachta Scoil na Ceimice 
agus na Ceimbhitheolaíochta  UCD, Gradam Nuálaíochta 
Irish Times/InterTradeIreland as Cur i bhFeidhm R&D.

• Ba é JLizard, cuideachta forbartha bogearraí nua a d’fhorbair 
táirge néalbhunaithe chun cur ar chumas eagraíocht an 
méid ama a theastaíonn chun sonraí logála a gcuid gcóras 
IT a laghdú go mór, buaiteoir foriomlán an Clár Forbartha 
Cuideachta Campais NovaUCD 2010. Ba é an Dr Trevor 
Parsons agus an Dr Viliam holub a bhunaigh JLizard mar 
mhac-chuideachta as Scoil na Ríomheolaíochta agus na 
Faisnéisíochta UCD.

• Is taighdeoir bitheolaíochta ailse ceannródaíoch é an tOllamh 
William Gallagher in Institiúid Mhic Con Mí UCD agus i Scoil 
na hEolaíochta Bithmhóilíní. Is comhbhunaitheoir é freisin 
den mhac-chuideachta UCD OncoMark agus bhain sé amach 
Gradam Nuálaíochta NovaUCD 2011.

- Bhí na cuideachtaí seo a leanas i measc na gcuideachtaí a  
 bhain maoiniú amach:

• Fuair Socowave, an forbróir ardchórais rochtana gan sreang 
do chumarsáid mhóibíleach atá lonnaithe i NovaUCD, babhta 

infheistíochta €3 milliún faoi cheannas Balderton Capital.
• Fuair heyStaks, mac-chuideachta ón Ionad CLARITY do 

Theicneolaíochtaí Braiteora Gréasáin, €1 milliún i maoiniú 
caipitil amach ón gCiste Fiontair Ulster Bank Diageo, atá 
bainistithe ag NCB Ventures. 

• Fuair ServiceFrame, an speisialtóir bainistíochta caidrimh 

eisfhoinsithe NovaUCD, infheistíocht €950K amach, faoi 
cheannas an Seed and Early Stage Equity Fund de chuid 
Bhanc na hÉireann le Fiontraíocht Éireann agus comhaltaí 
na foirne feidhmeannaí. 

• Fuair MuteButton, an cuideachta atá lonnaithe i NovaUCD 
a d’fhorbair gaireas nua leighis chun cóireáil rathúil a chur 
ar dhaoine atá ag fulaingt de bharr tinnitus, infheistíocht 
€200,000 ó Fiontraíocht Éireann. 

• Bhuaigh an Dr Emmeline hill, taighdeoir géanómaíochta i 
Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an 
Leighis Tréidliachta UCD agus comhbhunaitheoir Equinome, 
an 2010 David Manley Emerging Business Entrepreneur 
Award agus Gradam IMAGE 2010 d’Fhiontraí na Bliana. 

an leas-uachtarán don nuáil
I mí Lúnasa 2011, ceapadh an tOllamh Peter Clinch, Ollúnacht 
Jean Monnet sa Lánpháirtiú Eacnamaíochta (Beartas Comhshaoil 
Eorpach), agus Ollamh Pleanála UCD, mar leas-uachtarán don nuáil 
chun an tríú piléar gníomhaíochta UCD a threorú agus a fhorbairt 
tuilleadh. Rachaidh sé i mbun an phoist an 1 Meán Fómhair 2011.

Uasmhéadú a dhéanamh ar thionchar Fáisnéise agus saineolais UCD 
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1. Fuair resMed BiancaMed, mac-chuideachta teicneolaíochta 
liachta ucD, ar éadáil. ag ócáid fógartha na héadála ag 
novaucD, bhí (ó chlé go deas): Jc Kyrillos, uachtarán, resMed, 
an taonad Fiontar agus Tionscnamh, agus an Dr conor hanley, 
Príomhfheidhmeannach agus comh-Bhunaitheoir, BiancaMed

2. Ba é Jlizard, mac-chuideachta scoil na ríomheolaíochta agus 
na Faisnéisíochta ucD, buaiteoir foriomlán chlár Forbartha 
cuideachta campais novaucD 2010. sa ghrianghraf (ó chlé go 
deas) tá an bheirt chomhbhunaitheoirí de chuid Jlizard: an Dr 
Trevor Parsons agus an Dr Viliam holub

3. Ba é an tOllamh William Gallagher, taighdeoir bitheolaíochta 
ailse ceannródaíoch in institiúid Mhic con Mí ucD agus i scoil 
na heolaíochta Bithmhóilínigh agus Bithleighis ucD, a bhain 
amach Gradam nuálaíochta novaucD 2011. in éineacht leis sa 
ghrianghraf tá a iníon Kate, 3 bliana d’aois

4. sa ghrianghraf (ó chlé go deas) tá buaiteoirí chlár Gnó 
Teicneolaíochta agus eolaíochta BT 2011: Barry holland, 
coláiste Pobail chloich na coillte, co. chorcaí; romy Gerring, 
acadamh Banbridge, co. an Dúin; colm O’neill, stiúrthóir 
Bainistíochta, Gnó, BT ireland; Kate O’regan, coláiste loreto, 
Faiche stiabhna, Baile átha cliath; agus Katie Pierce O’shea, 
coláiste na sceilge, co. chiarraí. BT a chum agus cheap an clár 
agus novaucD a chur an clár i láthair

5. Fuair heystaks, mac-chuideachta ón ionad clariTY do 
Theicneolaíochtaí Braiteora Gréasáin, €1 milliún i maoiniú 
caipitil ón gciste Fiontair ulster Bank Diageo, atá bainistithe ag 
ncB Ventures. sa ghrianghraf in éineacht le leo hamill (chun 
tosaigh), comhpháirtí, ncB Ventures, ag an ócáid fógartha bhí 
(ó chlé go deas): an Dr Maurice coyle, an tOllamh Barry smyth 
agus an Dr Peter Briggs, comhbhunaitheoirí heystaks

6. Mic léinn ón Acadamh Nuálaíochta ag obair ar a dtionscadal 
foirne do Debra ireland, a d’fhiosraigh plean d’ioncam 
inbhuanaithe. Tá sé mar aidhm ag Debra ireland plean na mac 
léinn a chur i bhfeidhm anois

7. Mic léinn ón Acadamh Nuálaíochta ag cur aithne ar a chéile 
i ngairdín Theach newman, ar an gcéad lá dóibh den mhodúl 
smaointeoireachta cruthaithí agus nuálaíochta

1 2 3

4

5

6 7

Tuarascá i l  an  uachTará in

35



Tuarascá i l  an  uachTará in

36

Nuáil agus Fiontraíocht a chothú ag an Tríú leibhéal agus ag an gCeathrú leibhéal 

Tá sé d’fhreagracht ar an gComhghuaillíocht Nuálaíochta 

timpeallacht a chur ar fáil chun cruthaitheacht , nuálaíocht agus 

smaointeoireacht fiontraíoch i measc mac léinn PhD a chothú. 

Sa chéad bhliain den Chomhghuaillíocht, chuir 40 mac léinn as 

UCD (agus líon móran mar a chéile mac léinn as TCD), as 33 

réimse ábhar éagsúil, an croí-mhodúl i Smaointeoireacht agus 

Nuálaíocht Chruthaitheach i gcrích. Mar chuid den mhodúl, 

ghlac mic léinn páirt i raon gníomhaíochtaí agus dúshlán lena 

n-áirítear dearadh cruthaitheach le NCAD, ról-ghlacadh leis an 

Dr Olive heffernan (Príomheagarthóir, Nature Climate Change) 

agus chuir siad dúshláin Lego ar bun i mbunscoileanna. Bhain 

na mic léinn leas freisin as a gcuid scileanna ildisciplíneacha i 

dtionscadail a thionóil 16 eagraíocht phoiblí, charthanachta agus 

phríobháideach; hP, Covidien, SEAI, DEBRA agus Google ina 

measc.

Ag an tríú leibhéal agus ag an gceathrú leibhéal, tá UCD ag 

sruthlíniú cúrsaí sa nuálaíocht agus san fhiontraíocht. Dá thoradh 

sin, beidh rochtain ag mic léinn iarchéime ar raon scileanna 

inaistrithe agus ar eolas faoi chúrsaí gnó, rud a thabharfaidh 

sraith níos leithne roghanna dóibh i réimsí lasmuigh dá ndisciplín 

lárnach. Táthar ag súil go mbeidh tionchar suntasach aige sin 

ó thaobh líon na gcuideachtaí a thagann chun cinn as UCD a 

mhéadú.

novaucD
I rith na bliana, lean NovaUCD ar aghaidh ag forbairt agus ag 

seachadadh raon cúrsaí creidiúnaithe do mhic léinn iarchéime 

agus cúrsaí neamhchreidiúnaithe do chomhaltaí foirne agus 

do thaighdeoirí. Cuireadh cúrsaí agus ceardlanna ar bun i 

gcomhpháirt leo seo a leanas:

• Institiúid Bia agus Sláinte UCD 

• Institiúid Mhic Con Mí an Taighde Bhithmhóilínigh

 agus Bhithleighis UCD 

• Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta UCD 

• Scoil na hInnealtóireachta Ceimicí agus Bithphróisis

• Leabharlann UCD 

• Scileanna Taighde agus Forbairt Ghairme UCD 

I mí Iúil 2011, chuir an tAcadamh Nuálaíochta a chéad lá foirne 

ar bun. Chuaigh comhaltaí foirne acadúil agus riaracháin i dtaithí 

ar an Acadamh trí oibriú ar fhoirne ildhisiplíneacha ar dhúshláin 

ag réimsiú ón mhionn hipeacraitéis don oideachas go dtí an 

chéad ghlúin eile de spás cruthaitheach a dhearadh. 

I rith an Phlean Straitéisigh reatha, féachfaidh UCD le comhaltaí 

foirne UCD a chothú agus luach saothair a thabhairt dóibh trí 

nuálaíocht a chur san áireamh go sonrach mar chritéar ardú 

céime. Is gné thábhachtach é seo den Chomhghuaillíocht 

Nuálaíochta ó tharla go gcinntíonn sé go mbíonn nuálaíocht ag 

dul ó speictream oideachais amháin go dtí an speictream eile. 

novaucD 
Mórchuspóir de chuid NovaUCD é méadú a dhéanamh ar 

fheasacht faoi rannchuidiú na hollscoile le nuálaíocht. Ceaptar go 

bhfuil sé sin criticiúil. Trí chultúr nuálaíochta agus fiontraíochta 

den sórt sin a fhorbairt timpeall na foirne agus na taighdeoirí, tá 

deis níos mó ann chun maoin intleachtúil a shainaithint agus a 

thráchtálú go rathúil. Trí fheasacht a chur chun cinn agus tríd an 

éiteas nuálaíochta agus tráchtálaithe sin a neadú laistigh den 

phobal taighde, tá spreagadh á thabhairt ag NovaUCD maidir le 

síolta a chur as a leanfaidh maoin luachmhar intleachtúil ar féidir 

a úsáid amach anseo ar mhaithe leis na geallsealbhóirí go léir.

I mí Lúnasa 2011, d’éirigh an Dr Pat Frain as a phost mar 

Stiúrthóir NovaUCD, tar éis  23 bliain a bheith caite aige ag 

forbairt agus ag cur i bhfeidhm gníomhaíochtaí nuálaíochta agus 

aistrithe eolais in UCD. Ba ceannródaí náisiúnta Pat i réimse an 

aistrithe teicneolaíochta agus tá aithne ar fud na hEorpa air mar 

cheannródaí sa réimse tábhachtach seo. Tá UCD fíorbhuíoch as 

na blianta oibre den scoth a rinne sé. 

Nuáil a chothú i measc Fhoireann UCD

NUÁ I L  AGUS  COMhPhÁ IRT íOChT
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5
EIsPéIREAs MAC
léINN UCD

Cuid riachtanach d’oideachas ollscoile 
ná daoine ildánacha a chruthú. Tá UCD 
tiomanta a chinntiú go mbaineann gach 
mac léinn sult agus tairbhe agus leas 
as eispéireas iomlánaíoch atá chomh 
dúshlánach agus chomh spreagúil agus is 
féidir.

Trí sheirbhísí agus trí ghníomhaíochtaí 
seach-churaclaim UCD, cinntítear go 
dtugtar aire do leas gach mac léinn ón 
tráth go dtagann siad isteach i UCD go dtí 
an tráth a mbaineann siad a gcéim amach 
agus ina dhiaidh sin.

CláR
Seirbhísí Tacaíochta agus
Riaracháin do Mhic Léinn 38
Spóirt, Cumainn agus Gníomhaíochtaí eile 40
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E ISPÉ IREAS  MAC  LÉ INN  UCD

seirbhísí Riaracháin agus Tacaíochta do Mhic léinn

Cuireann comhairleoirí mac léinn, seirbhísí sláinte agus séiplínigh 

UCD raon tacaíochtaí cuimsitheach agus tábhachtach ar fáil do 

mhic léinn maidir le saincheisteanna airgeadais, leighis agus 

meabhairshláinte, i measc neart eile.

I rith 2010/11, rinneadh seirbhísí riaracháin, tacaíochta, 

faisnéise agus teicniúla a leathnú amach agus a fheabhsú chun 

tacú le mic léinn agus le foireann UCD. Ina measc bhí cruthú 

tras-scríbhinní builc, Aistriú Ciste Leictreonach do mhic léinn, 

féinseirbhís cáipéise, aistriú inmheánach uathoibrithe ar phróiseas 

cistí agus ardán cláraithe do ghníomhaíochtaí Fhorbairt Ghairmiúil 

Leanúnach. Tugadh isteach próisis nua chomh maith chun 

rialacháin scrúdaithe a threisiú ó thaobh aitheantas mac léinn 

agus gaireas cumarsáide. 

Cuireann uirlis nua Anailíseach Acadúil léargas níos fearr ar fáil 

maidir le clárú mac léinn agus pátrúin maidir le hualach oibre, rud 

a éascaíonn tacaíochtaí mac léinn saindírithe agus níos mó mac 

léinn a choinneáil ar chláir, atá mar phríomhsprioc straitéiseach 

UCD. 

Chuir an Líonra Comhairliúcháin Forbartha Cláir a bunaíodh in 

2010, creat oibre le chéile a chuireann treoir agus tacaíochtaí 

soiléire ar fáil do chomhaltaí foirne acadúil a bhíonn ag iarraidh 

smaointeoireacht nuálaíochta agus clár taighde a bhunú le 

hinstitiúidí comhpháirtíochta in Éirinn agus thar lear. Cinntíonn 

an creat oibre go ndéantar saincheisteanna dlí, teicniúla agus 

riaracháin casta a bhainistiú go héifeachtach.  

I 2010/11 rinneadh athbhreithniú mór ar conas a chuirtear 

cláir UCD i láthair sa Lámhleabhar CAO. Bhain UCD an chéad áit 

sa tír amach arís mar an coláiste is mó a mbíonn tóir air d’iontráil 

2011; i CAO 2011 tháinig ardú 4% ar an líon mac léinn a chuir 

UCD síos mar a gcéad rogha. Bhí an-suim san iontráil omnibus, 

go háirithe san innealtóireacht, san eolaíocht agus san eolaíocht 

talmhaíochta, rud a léirigh go bhfuil daoine ag filleadh ar ais ar 

chéimeanna leathana agus é mar rogha acu speisialtóireacht a 

dhéanamh orthu níos déanaí.  

Ó tharla gur thuig UCD go raibh gá straitéiseach ann mic léinn 

den scoth a mhealladh agus tacaíocht a thabhairt dóibh, bhunaigh 

sé an tAcadamh Ad Astra. Cuireann an tAcadamh deiseanna 

uathúla agus tacaíochtaí ar fáil do mhic léinn a léiríonn cumas den 

scoth i leith caighdeán idirnáisiúnta i ngníomhaíochtaí acadúla, 

spóirt nó sna taibh-ealaíona.

comhairleoirí Mac léinn ucD
www.ucd.ie/studentadvisers

Chun a chinntiú go mbíonn iontráil éasca ann do mhic léinn isteach 

i saol na hollscoile, leanann UCD ar aghaidh ag cur feabhais ar na 

Cláir Treoshuímh i dtús na bliana. Trí úsáid a bhaint as treoracha 

Treoshuímh, as Meantóirí Piara agus as Comhairleoirí Mac Léinn, 

faigheann gach mac léinn nua faisnéis ábhartha, thacúil agus 

tráthúil. Gheobhaidh gach mac léinn sa chéad bhliain Meantóir 

Piara. Leanann Comhairleoirí Mac Léinn de sheirbhís dhíreach 

tacaíochta a sholáthar do mhic léinn UCD.

Cuireann Comhairleoirí Mac Léinn UCD obair dheonach chun 

cinn go gníomhach agus tacaíonn siad le hOibrithe Deonacha 

UCD Thar Lear i dtionscnaimh bailithe airgid. Oibríonn siad leis 

an gCoiste Chur Chun Cinn Sláinte chun maireachtáil fholláin a 

chur chun cinn i measc mac léinn UCD. Sampla amháin de na 

gníomhaíochtaí éagsúla lena mbíonn baint ag na Comhairleoirí Mac 

Léinn ná an cúigiú eagrán bliantúil de UCD Healthy Cookbook.

seirbhís sláinte ucD do Mhic léinn
www.ucd.ie/stuhealth

Ar na príomhfhorbairtí ag Ionad Sláinte UCD do Mhic Léinn tá 

uaireanta oscailte níos faide agus clinicí cúraim phráinneach 

a chur ar fáil do mhic léinn. D’oibrigh Seirbhís Sláinte UCD do 

Mhic Léinn i gcomhpháirtíocht le Spórt UCD, le Comhairleoirí 

Mac Léinn agus leis an gCoiste Chur Chun Cinn Sláinte chun stíl 

mhaireachtála folláin a chur chun cinn. 

séiplíneacht ucD
www.ucd.ie/chaplaincy

Ag teacht le spriocanna phlean straitéiseach UCD, mar 

phríomhimeacht in 2010/11 chuir an tseirbhís séiplíneachta tús 

le dialóg idir-reiligiúnach. Rinne ionadaithe as na reiligiúin is mó ar 

domhan cur síos ar a gcuid tuairimí agus ar a gcuid taithí mar mhic 

léinn UCD. 

Mar chuid den cheiliúradh a rinneadh chun a dhearbhú gur 

beannaitheach é John henry Cairdinéal Newman, craoladh seirbhís 

éacúiméineach beo ó stiúideonna RTÉ. Chan Scoláirí Córúla ag 

an tseirbhís. D’fhreastail uachtarán Aontas na Mac Léinn, Paul 

Lynam, beirt leas-uachtaráin, an Dr Martin Butler agus an Dr 

Padraic Conway agus comhaltaí eile mar aon le mic léinn UCD ar 

an ócáid. 

comhairleoireacht Mac léinn ucD 
www.ucd.ie/stuhealth/counsellingservice

Leanann Comhairleoireacht Mac Léinn ar aghaidh ag tacú le 

meabhairshláinte dhearfach agus folláine. Rinne Stiúrthóir 

Chomhairleacht na Mac Léinn UCD, Marie Murray, dhá phodchraoladh 

mar chuid den tsraith treoshuímh, Student Survival Skills.  
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1. sa ghrianghraf tá cliar cheoldráma Pobail ucD i léiriú 
de Beauty and the Beast de chuid Disney a chuir siad ar 
stáitse. Bhí os cionn 200 mac léinn, ball foirne, alumnus 
agus cara páirteach sa cheoldráma agus léiríodh é thar 
cheithre lá i halla uí raghallaigh

2. nuair a bhí siad ag imirt sa chluiche ceannais don chéad 
uair riamh, fuair ucD Marian an ceann is fearr ar an 
gcéad rogha foirne, 11890 Killester, i gcorn cispheile 
náisiúnta sraithchomórtas na bhFear, i mí eanáir 2011

3. D’éirigh thar cionn le scoláirí córúla ucD sa séasúr 
2010/2011; bhuaigh siad trófaithe ag Feis ceoil esB 
i mí aibreáin (corn cuimhneacháin Florence culwick 
agus corn hardebec na Gaeilge), agus bhuaigh siad 
corn ‘an cór’ i gcomórtas uile-Éireann do chóir Ghaeilge 
a taispeánadh ar an teilifís. sa ghrianghraf tá cuid den 
ensemble: (ar cúl, ó chlé go deas) colm Kenny-Vaughan; 
emma Fletcher; Michael Walsh; niall stafford; agus 
colm Macaogáin; agus (chun tosaigh, ó chlé go deas) 
Megan O’neill; agus Danielle Fox

4. ag searmanas curtha crann agus hanami ucD, i 
gcuimhne ar íospartaigh chrith talún agus tsunami 
Tohoku, in éineacht le mic léinn ó fhoireann drumaí 
Taiko ucD-Dcu (ó chlé go deas) bhí: hugo O’Donnell, 
lárionad na dTeangacha Feidhmeacha ucD; Yasuyuki 
Ozeki, leas-chathaoirleach chumann na hÉireann-na 
seapáine; Mary ruane, lárionad na dTeangacha 
Feidhmeacha ucD; James McDonnell, reachtaire 
chumann seapánach ucD; Tatsuo Kitagawa, 
comhairleoir ambasáid na seapáine in Éirinn; agus an

 Dr Martin Butler, leas-uachtarán ucD do Mhic léinn. 

5. Ba é stephen Walsh, mac léinn scoláireachta ucD, 21 
bliain d’aois, an 110ú seaimpín i gcraobhchomórtas 
Gailf Oscailte amaitéireach Dheisceart na hÉireann. Tá 
céim díreach bainte amach ag stephen i mBainistíocht 
spóirt agus aclaíochta

6. Foireann rugbaí ucD ag ceiliúradh an ceann is fearr a 
fháil ar st Mary’s college i gcluiche ceannais chraobh 
sinsear laighean, mí na samhna 2010

7. reáchtáil 25 oibrí deonach ó ucDVO trí champa 
samhraidh i háítí. Bhí baint ag thart ar 700 leanbh 
i gceantar Gros Morne leis na campaí. Tionóladh na 
campaí ar maidin agus bhí gníomhaíochtaí spóirt, 
ranganna Béarla, ceol, damhsa agus cúrsaí ealaíon 
agus ceardaíochta i gceist leo. D’oibrigh na hoibrithe 
deonacha ar thionscadail chun tuilte a chosc um 
thráthnóna, agus thóg siad 55 leithreas chun cur le 
saoráidí sláinteachais. sa ghrianghraf tá leanaí ag 
campa samhraidh Dekostye, iúil 2011
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Táthar tiomanta in UCD, eispéireas iomlánaíoch fionnachtana a 
éascú, ina dtugtar gach spreagadh agus tacaíocht agus is féidir 
do mhic léinn le go bhféadfaidh siad gach a fhéadfaidh siad a 
bhaint amach, go hacadúil agus go pearsanta araon. Cuirtear 
timpeallacht ar fáil i gClubanna agus i gCumainn Spóirt UCD leis 
an eispéireas sin a bhaint amach.

cumainn
Tá cumainn agus gníomaíochtaí mac léinn fós mar ghné lárnach 
de UCD. I measc na mbuaicphointí bhí na nithe seo a leanas: 
• Ceoldráma Pobail UCD, Beauty and the Beast, a reáchtáladh 

i mí Feabhra i halla O’Reilly hall agus ar éirigh thar cionn 
leis.

• An léiriú bliantúil de chuid Dramsoc, Hamlet, a cuireadh ar 
bun i rith sos na Nollag. I measc na n-aíonna bhí Ambasadóir 
na Danmhairge chun na hÉireann.

• Cumann Naomh Uinseann de Pól UCD a bhí an-gníomhach 
agus a lean ar aghaidh ag déileáil le go leor éileamh ar an 
gciste cúnaimh do mhic léinn.

• Comóradh céad bliain Chumann Dlí UCD a rinneadh a 
cheiliúradh trí dhíospóireacht  ‘Past versus Present’ a 
tionóladh i halla Éisteachta Clinton UCD.

• Bhain Dramsoc an gradam amach don Léiriúchán Is Fearr 
ag na Gradaim Drámaíochta do Mhic Léinn na hÉireann 
agus ainmníodh é mar Chumann UCD na Bliana 2011. Bhain 
Cumann Snagcheoil UCD an teideal don Small Society of the 
Year amach.

spórt
Bliain ghnóthach eile a bhí ann i saol an spóirt nuair a tugadh 
isteach tionscnaimh nua agus lean mic léinn ar aghaidh ag 
déanamh ionadaíochta den scoth ar UCD. Bhí bliain iontach 
eile ag Acadamh na Scoth-Lúthchleasaithe lenar chláraigh 17 
mac léinn. Bunaíodh comhpháirtíocht leis an Ionad Sláinte do 
Mhic Léinn agus mar thoradh ar an gcomhpháirtíocht sin tugadh 
isteach an clár atreoraithe sláinte agus aclaíochta Step Up & 
Join-In.

spórt ucD sa phobal
Chuir spórt UCD ceardlanna oideachais ar bun do sé iarbhunscoil 
áitiúil maidir le sláinte agus aclaíocht. Rinneadh é sin mar 
chuid den chlár gníomhaíochta fisiciúil Active for Fun de chuid 
Chomhpháirtíocht Spóirt Dhún Laoghaire Ráth an Dúin. Rinne 
Comhairle Aontas na Lúthchleasaithe, Comhpháirtíocht Spóirt 
Dhún Laoghaire Ráth an Dúin agus an tIonad do Stáidéir Spóirt 
an Clár Forbartha d’Oibrithe Deonacha Spóirt a fhorbairt agus a 
sheoladh, rud a chuir na scileanna riachtanacha ar fáil d’oibrithe 
deonacha chun cur go héifeachtach le bainistiú agus le forbairt 
na gclubanna spóirt.

Buaicphointí spóirt

CLG
Thionóil CLG UCD agus Spóirt UCD na babhtaí deiridh den chomórtas 
Centenary Sigerson Cup i mí Márta. Mar chuid den cheiliúradh, 
d’fhoilsigh an club CLG leabhar comórtha dar teideal, UCD and 
the Sigerson. D’fhreastail níos mó ná 600 aoi oirirce ar dhinnéar 
fleáchais in onóir an Dr George Sigerson agus an Sigerson Team of 
the Century. Ba í an tUachtarán McAleese an t-aoi onóra.

Cispheil
Bhí bliain iontach ag club Cisphile na bhFear nuair a bhain siad 
amach Crobhchomórtais na hOllscoile agus Corn Náisiúnta 
Superleague. 

Iomramh
San iomramh, fuair Clubanna na mBád an ceann is fearr sna 
rásaí sna Craobhchomórtais Náisiúnta Iomraimh 2011, agus iad 
ag buachan imeachtaí Sinsearach na mBan agus na bhFear VIII. 
Bhuaigh na criúnna sinsearacha Corn Gannon agus Corn Corcoran in 
aghaidh shean-chéilí comhraic ar Lá Fhéile Pádraig.

Galf
Bhí bliain den scoth ag imreoirí gailf UCD nuair a d’éirigh thar barr 
le foirne agus le himreoirí aonair ag Craobhchomórtais na hOllscoile. 
Bhuaigh an scolaire gailf Stephen Walsh an South of Ireland Amateur 
Open. 

Haca
Thionóil Clubanna haca na mBan agus na bhFear Craobhchomótais 
Ollscoile ar éirigh thar barr leo, inar bhain na Mná Corn Chilean 
amach. Ag leibhéal náisiúnta, bhí céad fhoireann na mBan ar an 
gceathrú foireann deiridh a bhí fós san iomaíocht i Sraith haca na 
hÉireann agus i gCorn Sinsearach na hÉireann, agus choinnigh 
foireann na bhfear a stádas i Rannán 1 i gCúige Laighean.

Rugbaí 
I rith chomóradh chéad bliain an Chlub Rugbaí, d’éirigh thar barr leis 
na foirne. Bhuaigh an chéad XV Corn Sinsearach Laighean, choinnigh 
siad greim ar Chorn Dudley Cup agus cuireadh chun cinn iad go dtí 
Rannán 1B. Bhuaigh an fhoireann Faoi 21 Corn Uile-Éireann don 
chéad uair agus choinnigh siad greim ar Chorn Conroy. 

Sacar
Sa sacar bhuaigh Foireann A Sraith A Chumann Peile na hÉireann; 
bhuaigh foireann na chéad bliana an Corn harding agus an teideal 
Premier 1 Saturday Division i Sraith Sinsearach Laighean; agus 
bhuaigh foireann Domhnaigh Shraith Sinsearach Laighean Corn 
Gilligan agus teideal Domhnaigh Sinsearach Shraith 1A. 

Snámh
Sa snámh, bhí an fhoireann nua-bhunaithe chun cinn go mór i 
gCraobhchomórtais Idir-Ollscoile na hÉireann, agus bhain sí amach 
teideal foriomlán foirne na mban agus na bhfear. Bhain an fhoireann 
an chéad teideal amach freisin i Sraith Chumann Spóirt Ollscoileanna 
agus Coláistí na hÉireann. 

spóirt, Cumainn agus Gníomhaíochtaí Eile 

E ISPÉ IREAS  MAC  LÉ INN  UCD
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FoNDÚIREACHTAí
CUMAsÚCHáIN 

Tá sé ríthábhachtach na córais tacaíochta 
riachtanacha a chur ar fáil le go dtiocfaidh 
forás ar champas ollscoile. Cuireann na 
tacaíochtaí sin bonn láidir ar fáil mar 
thaca do straitéisí UCD, agus cuireann 
siad deiseanna ar fáil do mhic léinn, don 
fhoireann agus don phobal i gcoitinne.

Idir mhaoiniú, soláthar foirniú agus 
forbairt champais, is é an sprioc atá ann 
‘mol eolais’ úrscothach a chruthú don 
21ú haois. Tá Cumarsáid, Forbairt agus 
Caidrimh Alumni riachtanach chun an 
domhan mór a chur ar an eolas faoin méid 
a bhaineann UCD amach agus chun alumni 
a spreagadh chun cultúr daonchairdis 
a fhorbairt a thacaóidh le spriocanna 
straitéiseacha UCD.
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Tá súil ag UCD barrachas €0.8 milliún a chruthú don bhliain 

airgeadais dar críoch 30 Méan Fómhair 2011, maidir lena 

ghníomhaíochtaí a fhaigheann croímhaoiniú ón hEA. Laghdóidh 

sin an t-easnamh atá carnaithe aige go dtí €6.9 milliún.

Is é seo an tríú bliain as a chéile a laghdaigh UCD an 

t-easnamh carntha agus baineadh é sin amach d’ainneoin an 

laghdaithe leanúnaigh ar leibhéal an mhaoinithe ón Stát. Mar 

fhreagra ar laghduithe ar mhaoiniú agus thabhairt isteach 

Creat Rialaithe Fostaíochta (ERC) athbhreithnithe, tá ról an-

tábhachtach á imirt i gcónaí ag Coiste Athbhreithnithe buiséid 

UCD maidir le hathbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh 

ar leibhéil chaiteachais ar feadh na n-aonad go léir.

Cuireann cruthú ioncaim tráchtála go mór le cúlchiste UCD a 

láidriú, agus cuirfidh an conradh ollmhór a rinneadh le Kylemore 

Catering le déanaí, le haghaidh áiseanna lónadóireachta a 

sholáthar, ioncam breise ar fáil.

Tháinig méadú ar an ioncam ó ghníomhaíochtaí coimhdeacha, 

agus tháinig fás suntasach i mbliana ar ghnó lóistín samhraidh. 

Bhíodh sin curtha amach chuig oibritheoir neamhspleách roimhe 

seo. Chuir an Oifig Tráchtála feabhas mór ar a chóras áirithinte 

lóistín agus síníodh na huaireanta oscailte chun freastal ar an 

ngnó breise sa samhradh. 

Rinneadh obair mhór le linn na bliana chun cárta cliste uile-

ollscoile (ucard) a fhorbairt. Cuirfidh an cárta cliste seo ar 

chumas mac léinn agus cuairteoirí dul isteach sna háiteanna 

cónaithe agus bia a cheannach sa bhialann agus sna hasraonta 

lónadóireachta ar fud an champais gan airgead tirim a úsáid. 

Déanfar an ucard, atá deartha chun ilfheidhmeanna a chur ar 

fáil, a leathadh amach  chuig mic léinn agus baill foirne an 

bhliain seo chugainn chun costais oibríochta a laghdú agus le 

hoibríochtaí a dhéanamh níos éifeachtúla. 

Baineadh coigilteas mór amach i rith na bliana maidir 

le caiteachas nach mbaineann le párolla, i gcomhar le 

soláthróirí UCD, trí úsáid níos mó a bhaint as tairiscintí agus 

idirbheartaíocht ar phraghsanna.

Tá ról tábhachtach á imirt ag Oifig Soláthair UCD i gcónaí 

maidir le tairiscintí a dhámhadh agus ghníomhaigh sí ar an 

bpríomh-chomhpháirtí i roinnt conarthaí comhoibrithe ollmhóra 

le hollscoileanna eile.

Tá tionscnamh chun ríomhShonraisc a thabhairt isteach ag 

an gcéim tairisceana faoi láthair. Cuirfidh sin athrú ollmhór 

ar an tslí a ndéanann UCD idirghníomhú le soláthróirí agus 

tabharfaidh sé deis do na soláthróirí ardmhéide go léir sonraisc 

a chur isteach go leictreonach, agus mar sin deireadh a chur le 

sonraisc a phróiseáil de lámh agus sreabhadh mór páipéir.

Leathadh an córas ríomhSholáthar amach chuig líon ard 

d’aonaid bheaga i UCD, trí úsáid a bhaint as cóid tráchtearraí 

do tháirgí. Bíonn sé i bhfad níos éifeachtúlaí orduithe a 

dhéanamh le soláthróirí tríd an gcóras ríomhSholáthair, agus 

ag an am céanna cinntíonn sé go gcoinnítear smacht ar an 

gceannach agus ar an ordú go léir trí sheiceálacha buiséid 

iarmharacha fíor-ama a úsáid.

Tá dushláin airgeadais ollmhóra os comhair UCD sa bhliain 

seo chugainn, agus beidh sé thar a bheith deacair tuilleadh 

laghduithe ar a easnamh carntha a bhaint amach gan ardú ar 

an maoiniú. De bharr go bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh laghdú 

breise ar an maoiniú ón Stát in 2011/12, braithfidh cóimheá 

airgid a bhaint amach go mór ar chumas UCD tuilleadh mac 

léinn a mhealladh, agus ar a chumas maoiniú breise a chruthú ó 

chion tairbhe na mac léinn agus ó tháillí teagaisc na mac léinn. 

Airgeadas 

FONDÚ IREAChTA í  CUMASÚC hÁ IN
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Le 12 mí anuas, beartas an Rialtais is cúis le raon beart 
sriantach agus casta  thabhairt isteach, a dtugtar an Creat 
Rialaithe Fostaíochta (ERC) orthu le chéile. D’imir siad sin 
tionchar díreach ar bheartas Acmhainní Daonna agus ar 
sheachadadh seirbhíse, agus áirítear orthu: srianta ginearálta 
ar earcaíocht agus laghdú spriocdhírithe ar an líon daoine san 
earnáil phoiblí; tabhairt isteach raon laghduithe luach saothair; 
srian a chur ar dheiseanna ardú céime agus ar dheiseanna 
forbartha foirmiúla eile.  Mar gheall ar fhócas leanúnach ar 
sholáthar phinsin earnála poiblí, maille le scéimeanna pinsin 
ollscoile a aistriú chuig an Stát, tá raon nua dúshlán ann maidir 
le cinntí pinsin a dhéanamh agus a riaradh.  Tá an spriocdháta 
de Feabhra 2012, an pointe a dtiocfaidh stop le háirimh phinsin 
bunaithe ar leibhéil thuarastail réamh-laghdaithe, tar éis 
tuilleadh éiginnteachta a chur le cinntí faoi dhul ar scor.

Is athruithe beartais suntasacha iad sin uilig agus bhí 
riarachán casta i gceist leo. Bhain dúshlán mór leis na línte 
ama don chur i bhfeidhm (arna leagan amach ag an Rialtas) 
chom maith. D’ainneoin na bpointí sin, chuir Acmhainní Daonna 
UCD gach athrú beartais i bhfeidhm in am agus sa bhreis ar 
ualach oibre a bhí lán cheana féin. Chomh maith leis sin, tá 
roinnt sruthanna oibre (e.g. cainteanna leis na ceardchumainn, 
agus comhchomhairle le baill foirne chun mionsonraí faoi 
chleachtais oibre solúbtha atá ar bun cheana féin a fháil) brúite 
chun cinn go maith maidir le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe 
Seirbhíse Poiblí (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh) agus leanfar 
leo sin an bhliain seo chugainn.

Bhí dlúthbhaint ag Acmhainní Daonna UCD leis an tionscadal 
Aistriú Chuig Struchtúir Acadúla Nua, as ar lean bunú ceithre 
choláiste nua as an dá choláiste a bhí ann cheana féin. Bhí 
tionchar ag an tionscadal sin ar na catagóirí foirne acadúla, 
riaracháin agus teicniúla. Thacaigh Acmhainní Daonna leis na 
hathruithe sin in éineacht le comhghleacaithe sna coláistí agus 
sna lárfheidhmeanna riaracháin, agus leanfaidh sé ag tacú leo 
sa bhliain amach romhainn.

Cuireadh mionchóiriú agus feabhas mór ar sheachadadh 
seirbhísí Acmhainní Daonna mar thoradh ar shannacháin 
Comhpháirtithe Acmhainní Daonna athbhreithnithe. Bunaíodh 
sin ar anailís chúramach ar an timpeallacht foirnithe 
ghinearálta, chomh maith le haiseolas ó ar fud UCD, a raibh 
an tAthbhreithniú Cáilíochta Acmhainní Daonna san áireamh 
ann. Chuir na hathruithe sin ar chumas Comhpháirtí Acmhainní 
Daonna UCD a chlúdach a shíneadh chuig áiteanna nua in 
UCD agus d’fhreastail siad ar na struchtúir acadúla nua chomh 
maith. Tá an clúdach breise bainte amach leis an líon foirne a 
bhí ag Comhpháirtí Acmhainní Daonna cheana féin.

Tá Acmhainní Daonna UCD, ar nós codanna eile den 
ollscoil, ag oibriú i dtimpeallacht ina bhfuil laghdú ag teacht 
ar acmhainní. D’ainneoin sin, tá feabhsúcháin á ndéanamh 
i gcónaí ar sheirbhísí Acmhainní Daonna éagsúla, lena 
n-áirítear: tascanna áirithe a uathoibriú, mar shampla bileoga 
ama; rochtain níos fearr ar bheartais Acmhainní Daonna 
tríd an láithreán gréasáin; ardú ar an soláthar oiliúna do 
Chomhghleacaithe Tacaíochta; an clár ríomhÉagsúlachta a 
phíolótú; taifead pinsin ar líne a fhorbairt lena chur ar chumas 
na foirne teacht ar thuarastal inphinsin agus ar sheirbhís 
inphinsin; forbairt leanúnach ar an gclár Ceann Scoile agus 
ar ghníomhaíochtaí gaolmhara; agus oiliúint saindírithe a 
sheachadadh, bun ar Cheann Scoile/Aonaid agus ar ionchur 
ón bhfoireann agus comhoibriú níos dlúithe leis an bpobal 
taighde, ag cinntiú  mar sin go léiríonn an Creat Gairmeacha 
Taighde riachtanais na ndaoine iar-dhochtúireachta agus na 
bPríomhthaighdeoirí.

Rinneadh Athbhreithniú Cáilíochta ar Acmhainní Daonna in 
Earrach 2011 agus foilseofar an tuarascáil chríochnaitheach 
maidir leis i bhFómhair 2011. Foilseofar straitéis/plean nua 
d’Acmhainní Daonna ag an am céanna, tar éis comhchomhairle 
fhairsing a dhéanamh leis an bhfoireann. Táthar ag súil go 
gcabhróidh an plean sin le UCD tosaíocht a thabhairt don chlár 
oibre Acmhainní Daonna/daoine don dhá nó trí cinn de bhlianta 
amach romhainn.

Acmhainní Daonna

ceapacháin Ollamh
Leagtar amach sa tábla thíos na ceapacháin acadúla go post Ollaimh a rinneadh sa tréimhse 1 Meán Fómhair 2010 go dtí 31 Lúnasa 

2011 amach, agus áirítear ann daoine a earcaíodh isteach chuig UCD agus daoine a bhí ina mbaill foirne i UCD cheana féin.  

ainm iomlán scoil

an tOllamh James i Burke Scoil na Talmhaíochta, na hEolaíochta Bia agus na Tréidliachta UCD

an tOllamh lizbeth Goodman Scoil an Oideachais UCD

an tOllamh ciaran sugrue Scoil an Oideachais UCD

ceapacháin nua
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Braitheann croíghníomhaíochtaí UCD, eadhon eolas a aistriú 

(teagasc agus foghlaim) agus eolas a chruthú (taighde agus 

nuáil) ar rochtain ar phríomh-eolas agus ar acmhainní eolais, 

chomh maith le tacú leis an infreastruchtúr teicneolaíochta. 

Chun na críche sin, tháinig líonrú agus comhoibriú chun cinn 

mar phríomhstraitéisí maidir le dul sa tóir ar an scoth, i rith na 

céad bliana de Phlean Straitéiseach reatha UCD. Coinníodh 

an bhéim sin in 2010/11, le fócas níos mó ar chaighdeán na 

seirbhísí a chothabháil in aimsir dhúshlánach.

Lean Leabharlann UCD ar aghaidh le plean ilbhliantúil chun 

tacú le rochtain ar eolas a chur ar fáil trí fheabhsúcháin 

ar chórais ríomhairí. Aithníodh córas bainistithe nua don 

leabharlann agus cuireadh tús lena chur i bhfeidhm, agus 

seoladh láithreán gréasáin nua don Leabharlann. Tosaíodh 

roinnt tionscnamh a raibh mar sprioc leo bailiúcháin a 

chuíchóiriú agus a dhaingniú. Chuaigh Leabharlann UCD isteach 

le TCD agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann chun saoráid 

stórála do bhailiúcháin roinnte a phleanáil, agus fuarthas 

maoiniú ó Fhondúireacht Andrew W. Mellon. Cuirfidh an 

tsaoráid a cuid seirbhísí ar fáil do leabharlanna ollscoile agus 

taighde na hÉireann, nuair a bheidh sí críochnaithe.

Ag teacht le haidhm UCD tacú le teagasc agus foghlaim 

le tacaíochtaí acadúla atá ar ardchaighdeán, iontaofa agus 

éasca le húsáid, chuir an Leabharlann tús le seirbhís nua 

chun tuarascáil bhliantúil sain-oiriúnaithe ar ghníomhaíochtaí 

na leabharlainne a chur ar fáil do gach scoil agus coláiste. 

D’fhonn rannpháirtíocht na mac léinn a spreagadh trí scileanna 

inaistrithe a fhorbairt, leathaigh Leabharlann UCD clár scileanna 

cuimsitheach amach in 2010/11, a mheall 14,877 mac léinn. 

Tháinig borradh faoi ardán nua digiteach a chur ar fáil 

chun tacú leis an leabharlann dhigiteach Leabharlann agus 

Cartlann Fíorúil na hÉireann um Thaighde (IVRLA) agus le 

hábhar digiteach eile, nuair a leathadh amach seirbhísí nua 

beartaithe do 2012. Lean an Leabharlannag obair le Taighde 

UCD agus le hInstitiúid Geary UCD chun todhchaí Chartlann 

Sonraí Eolaíochta Sóisialta na hÉireann (ISSDA) a phleanáil. 

Deonaíodh maoiniú ón gclár Acmhainní Foghlama Digiteacha 

Náisiúnta chun tacú leis an Leabharlann forbairt a dhéanamh 

ar uirlisí ríomhFhoghlama do bhibliméadracht, agus chun 

ábhar oidhreachta cultúir a dhigitú chun tacú le teagasc agus 

foghlaim.

In 2010, sheol UCD forbairtí ollmhóra nua ar sheirbhísí 

soghluaiste chun an rochtain is soghluaiste agus is féidir ar 

eolas a chur ar fáil do mhic léinn agus don fhoireann. Tá thart 

ar 20,000 úsáideoir a bhfuil fóin, ríomhairí glúine agus táibléid 

acu agus a bhaineann leas as feidhmchláir UCD trí sheirbhísí 

gan sreang agus trí sheirbhísí leathanbhanda soghluaiste an 

champais.

Thairig Seirbhísí TF UCD seirbhís iPad ar iasacht do bhaill 

foirne UCD i Meán Fómhair 2010, chun nuáil trí úsáid a bhaint 

as na teicneolaíochtaí is deireanaí a spreagadh. Glacadh go 

fonnmhar leis an tionscnamh sin – bhí os cionn 100 ball foirne 

de chuid UCD rannpháirteach ann. Bhain mic léinn úsáid as 

iPads ina dhiaidh sin san Innovation Academy. 

Seoladh Apa Soghluaiste UCD, atá bunaithe ar thimpeallacht 

ríomhFhoghlama Blackboard, in 2011. Cuireann sé rochtain ar 

fáil ó theilefóin chliste, ó tháibléid agus ó  iPad, agus cuireann 

sé go leor leor deiseanna ar fáil maidir le teagasc, lena 

n-áirítear gabháil bheo sonraí ag mic léinn ar thuras allamuigh, 

podchraolta rialta agus eispéireas foghlama níos idirghníomhaí. 

Tá seomra ranga fíorúil ag mic léinn UCD chomh maith le 

hidirghníomhú a dhéanamh lena dteagascóirí tríd an gcóras nua 

Elluminate.  

I mí Bealtaine 2011, chuaigh na mic léinn le Google Mail, 

ag baint leasa as uirlisí comhoibrithe breise lena n-áirítear 

Google Documents agus Google Calendar, agus ag meascadh 

na seirbhísí is fearr arna gcur ar fáil ag UCD leis na cinn is fearr 

ar an margadh.  

Léiríodh na buntáistí a bhaineann le bonneagar roinnte agus 

saineolas teicniúil tríd an obair atá curtha i gcrích ag Seirbhísí 

TF, chomh maith le IPA agus NCAD, ar mhaithe le seirbhísí 

tacaíochta UCD a shíneadh chuig a mbaill foirne agus a gcuid 

mac léinn. Tá dul chun cinn suntasach déanta, i gcomhar 

le hEAnet, ar chomhthionscadail bhonnagair don earnáil. 

Glacadh le hobair UCD ar dhearadh ionaid sonraí mar bhunús do 

thionscnamh náisiúnta, agus lean tionscadail earnála do stóras 

agus do chur i bhfeidhm néalríomhaireachta as obair na foirne 

Taighde TF ar néalríomhaireacht. D’eagraigh Seirbhísí TF UCD 

Scoil Samhraidh ríomhFhoghlama, i gcomhar leis an DRhEA, 

chun feasacht agus nuáil i ríomhFhoghlaim a chothú. D’óstáil 

UCD na campaí samhraidh Whiz Kids chomh maith. 

An leabharlann, Bainistiú Faisnéise agus Eolais

FONDÚ IREAChTA í  CUMASÚC hÁ IN
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Bainistíonn an Oifig Caidrimh Ollscoile (URO) feidhmeanna 

margaíochta, cumarsáide seachtraí agus cumarsáide inmheánaí 

de chuid UCD. Cuid lárnach den chumarsáid go léir ná UCD 

a chur chun cinn mar ollscoil ar chaighdeán domhanda.  

Féachann Caidrimh Ollscoile le bolscaireacht a dhéanamh ar 

ghníomhaíochtaí agus ar ghnóthachtála bhaill foirne agus mhic 

léinn UCD d’fhonn cur le cáil na hollscoile. Cuireann sé branda 

UCD chun cinn do gheallsealbhóirí in Éirinn agus thar lear.

cumarsáid agus Pobal an champais

Léirigh an droch-aimsir, a ba chúis le dúnadh na hOllscoile ag 

deireadh mhí na Samhna/tús mhí na Nollag 2010, an tábhacht 

mhór a bhaineann le próisis déanta cinntí éifeachtacha agus 

cainéil chun mearchumarsáid a dhéanamh le mic léinn.

Forbraíodh Clár Fógraí UCD i gcomhar le Seirbhísí TF. Foilsíonn 

an cainéal seo ar líne, go dinimiciúil, trí UCD Connect, agus 

cruthaíonn sé áit lárnach ina bhféadfaidh na mic léinn agus baill 

foirne go léir eolas a phostáil. Tagann sé in áit Bullaitín Eolais UCD 

a foilsíodh ar bhonn míosúil.

Forbraíodh dhá thionscnamh le pobal ar an gcampas a chruthú 

faoin meirge: Cuir Aithne ar Do Champas. Tionóladh UCD Staff 

Open Door 2011 i mí Aibreán 2011 i gcomhar le Foirgnimh agus 

Seirbhísí UCD. Thug sé deis do bhaill foirne féachaint ar fhoirgnimh 

nach raibh cur amach acu orthu agus ina measc bhí Teach 

Belfield, Teach Merville, Caisleán Réabóige, Institiúid Charles 

agus An tIonad Eolaíochta Theas. Fuarthas aiseolas thar a bheith 

dearfach faoin gclár píolótach seo agus bainfear úsáid as nuair a 

bheidh turasanna á phleanáil amach anseo. Léiríonn Mapa agus 

Treoir do Shiúlóidí Coillearnaí UCD, a cuireadh amach i gcomhar 

le Foirgnimh agus Seirbhísí UCD, cúig shiúlóid coillearnaí ar an 

gcampas a chlúdaíonn ocht gciliméadar ar fad de chosáin a 

críochnaíodh le déanaí. Léiríonn an treoir crainn agus cineálacha 

fiadhúlra spéisiúla atá ar fáil ar an gcampas agus tá an-tóir ag 

daoine uirthi.

cumarsáid na Mac léinn

Cuireann an oifig ábhar amach gach bliain do mhic léinn 

ionchasacha agus dá gcuid comhairleoirí, d’fhonn na buntáistí 

a bhaineann le hoideachas a fháil i UCD a léiriú. Roinnt de na 

gnéithe is fearr a n-éiríonn leo san obair seo ná an láithreán 

gréasáin UCDLife agus an balla físe. Tá os cionn 150 físeanna 

déanta ag Caidreamh Ollscoile ina bhfuil lucht acadúil agus 

mic léinn de chuid UCD. Chomh maith leis sin, déanann an oifig 

cumarsáid le mic léinn ionchasacha trí líonraí na meán sóisialta 

mar Facebook agus Twitter.  Tacaíonn Caidreamh Ollscoile 

le gníomhaíochtaí na foirne earcaíochta mac léinn trí chainéil 

mhargaíochta éagsúla. Rinneadh iarracht breise i rith na tréimhse 

athrú intinne i mí Meithimh 2010/11. Forbraíodh feachtais 

ar leithligh do na grúpaí céimithe, Rochtana, daoine fásta, 

scoláireachta agus Springboard.

caidreamh Meán

Cuireann Caidreamh Ollscoile raon eisiúintí nuachta náisiúnta agus 

idirnáisiúnta amach gach bliain. Le linn na tréimhse seo, áiríodh 

ar an nuacht a fuair clúdach suntasach sna meáin: speiceas nua 

de dhineasár mór millteach a aithint; an tslí is féidir le teanga 

bolgáin sa stocmhargadh a thuar; an chéad seiceamh iomlán ar 

chód géiniteach Éireannaigh; gan caitheamh go maith le daoine 

scothaosta sa tsochaí; an tslí a bhféadfadh drugaí CJD cabhrú le 

dul i ngleic leis an ngalar Alzheimer; murtall i bhfir na hÉireann; 

agus cuairt an iar-Uachtaráin Bill Clinton ar Belfield chun glacadh 

le Bonn Ulysses UCD.

Cuireann an oifig seirbhís chaidreamh meán 24/7 ar siúl le 

freagra a thabhairt ar cheisteanna ó iriseoirí. 

 

cumarsáid ar an nGréasán

Is é Caidreamh Ollscoile a fhorbraíonn an t-ábhar ar leathanach 

baile láithreán gréasáin UCD. Níos mó agus níos mó, bíonn 

taifeadadh fuaime/físe arna léiriú ag an oifig, i gceist leis an ábhar 

sin. Réimsíonn sin ó chraoltaí den rás bád ar Lá Fhéile Pádraig go 

dtí agallaimh le daoine acadúla mar an tOllamh David Farrell i rith 

fheachtais an olltoghcháin. Ceann de na príomhghnéithe ab ea an 

clár faisnéise ar líne faoi athchóiriú ar fhuinneog Kevin Barry.

imeachtaí

Bhainistigh foireann URO thart ar scór mór-imeachtaí san ollscoil 

nó thacaigh leo, le linn na bliana. Ina measc sin bhí caidreamh 

leis an bpobal, cuairteanna ó uaisle idirnáisiúnta agus bronnadh 

céimeanna oinigh. Ceann de na tionscnaimh nua a bhí ann ná 

sraith cainteanna tráthúla dar teideal Seimineáir an Uachtaráin 

ag Am Lóin, a léirigh raon agus doimhne an tsaineolais ar fud UCD 

agus a chuir caidreamh idirdhisciplíneach chun cinn.

Comhghuaillíocht Nuálaíochta TCD/UCD

Ag tacú le hurraíocht na Comhghuaillíochta ar Globe Forum 2010, 

comhdháil nuálaíochta ollmhór a bhí ann i mí na Samhna mar 

chuid de sheachtain Nuálaíochta Bhaile Átha Cliath, d’fhorbair 

Caidreamh Ollscoile raon ábhar agus cur chuigí nua ar sheisiún 

comhdhála a tharraing aird ar shaineolas i TCD agus i UCD a 

reáchtáil.

Foilseacháin

Foilsíonn Caidreamh Ollscoile UCD Today, a dhíríonn ar obair lucht 

acadúla UCD chomh maith le tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí 

agus ar ghnóthachtálacha ar fud na hollscoile. Foilsíonn an oifig 

Tuarascáil an Uachtaráin chomh maith.

Caidrimh ollscoile
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Coinníonn an Oifig Forbartha agus Caidrimh Alumni i dteagmháil 

le alumni UCD ar fud an domhain agus cothaíonn sí caidreamh 

leo. An aidhm atá léi cultúr de thacaíocht daonchairdis a 

fhorbairt i measc alumni ar mhaithe le hoideachas agus taighde 

agus le tosaíochtaí straitéiseacha UCD.

caidrimh alumni
San áireamh i straitéis Chaidreamh Alumni tá: Sonraí teagmhála 

ar ardchaighdeán a ghabháil chun cumarsáid leanúnach a éascú; 

tógáil ar na gaolta le alumni ar iad is bunús do thabhairt agus 

d’fhás; gníomhaíochtaí a spreagann alumni fanacht i dteagmháil 

le UCD a fhorbairt.

Dáiltear an iris alumni, UCD Connections, gach bliain via The 

Irish Times ar bealach éifeachtach ó thaobh costais é le cur le 

dáileadh in Éirinn.  Leantar leis an iris a sheoladh tríd an bpost 

chuig alumni thar lear mar chuid dár straitéis caidrimh le alumni 

idirnáisiúnta.

Mar chuid de straitéis cumarsáide Chaidreamh Alumni eisítear 

sé ríomh-iris démhíosúla in aghaidh na bliana chuig os cionn 

38,000 seoladh ríomhphoist.  Rinneadh athsheoladh ar an 

láithreán gréasáin Alumni i mbliana an tráth céanna ar eisíodh 

UCD Connections agus a tionóladh an tseachtain bronnta 

céimeanna. 

Tacaíonn go leor imeachtaí alumni leis an gclár cumarsáide. 

Tá an-tóir ar na carachtair in Conversationevents, a tionóladh le 

trí bliana anuas, agus bíonn níos mó daoine rannpháirteach ann 

gach bliain. Rinneadh athfhorbairt ar na himeachtaí athchaidrimh 

ranga agus bliana traidisiúnta agus bíonn níos mó agus níos mó 

daoine ag freastal orthu in 2011. 

Bailiú airgid
Chuir chomh maith is a d’éirigh le clár Chaidreamh Alumni 

2010/11 go mór le clár bailithe airgid UCD.

Bhí feidhmiú maith ag Ciste Alumni UCD. Ar bhonn bliantúil 

a íoctar amach bronntanais chuig an gCiste agus thug 

deonacháin ó chéimithe tacaíocht do chláir thábhachtacha mar 

Scoláireachtaí Ré Nua, Scoláireachtaí Spóirt agus Scoláirí Córúla 

UCD.

Cuireadh maoiniú riachtanach ar fáil do Leabharlann James 

Joyce, lena chur ar a cumas téacsleabhair riachtanacha breise a 

cheannach. Chuir flaithiúlacht na gcéimithe ar chumas Chartlann 

UCD, Bailiúcháin Speisialta agus ar Institiúid Mhíchíl Uí Chléirigh 

obair chaomnaithe agus deisithe thábhachtach a dhéanamh.

Is bealach deas é scoláireachtaí a mhaoiniú inar féidir le 

alumni, teaghlaigh agus gnólachtaí cabhrú le mic léinn a 

lánacmhainneacht a bhaint amach i UCD, chomh maith le cabhrú 

le mic léinn ar acmhainní teoranta. Bronnadh dha scoláireacht 

nua don chéad uair riamh in 2010/11: Scoláireacht na hAstráile 

1984 i Rugbaí agus Scoláireacht El Cielo Association de 

Mallorca i dTréidliacht.

Fuair UCD bronntanas iontach €500K ó dheontóir nár thug 

ainm, i Lúnasa 2010. Tá sin ag cabhrú le 12 céimí, a cheap nach 

raibh sé d’acmhainn acu máistreacht sa ghnó a bhaint amach, 

freastal ar Scoil Ghnó Iarchéime Michael Smurfit UCD. Táthar ag 

súil go mbainfidh 60 duine a bheidh ina gceannairí gnó amach 

anseo leas as an gclár faoi 2015.

Spreagann Clár Comhaltachta Newman na scoláirí is fearr 

chun fanacht leis an acadúlacht; tar éis 22 bliain inar cruthaíodh 

135 Comhalta, tá an tábhacht chéanna leis an gClár i gcónaí. 

Tá 19 Comhalta Newman iar-dhochtúireachta ar feadh UCD faoi 

láthair a fuair a gcuid maoiniú iomlán ó thacaíocht fhlaithiúil na 

hearnála corparáidí agus daonchairdiúla. 

Feachtas ucD – intinní Domhanda a chruthú

Is é Feachtas UCD – Intinní Domhanda a Chruthú 2008-2014 an 

feachtas caipitil arna chomhordú ag Fondúireacht UCD. Is iad 

Dlí, Eolaíocht, Gnó agus Spórt na ceithre tosaíochtaí le hathrú 

agus le fás a dhéanamh a mbeidh tionchar acu ar UCD agus ar an 

seasamh atá aige sa rangú domhanda.

Beidh an feachtas le €11 milliún a bhailiú do Scoil Dlí Sutherland 

UCD le críochnú go luath agus tá tús le cur le tógáil na scoile 

nua go luath in 2012.

Déanfar céim a haon do Lárionad Eolaíochta UCD a oscailt go 

hoifigiúil i Meán Fómhair 2011. Bailíodh €20 milliún in airgead 

nach airgead Státchiste é i gcomhair chéim a dó cheana féin, 

agus fuarthas €16.2 milliún ó seacht mbronntanas. Tá tús le cur 

le tógáil na saoráidí íocónacha sin faoi dheireadh na bliana.

Tá sé beartaithe ag an bhFeachtas do Spórt go n-osclófar an 

Coimpléasc Foghlama, Fóillíochta agus Spóirt do Mhic Léinn 

(SSLS) an bhliain seo chugainn, agus leis sin tógfar bonneagar 

agus saoráidí do na glúinte lúthchleasaithe amach anseo, amuigh 

faoin spéir agus sa seomra ranga araon.

Is tosaíocht don bhliain seo chugainn é measúnú a dhéanamh ar 

riachtanais feachtais na Scoile Gnó.

Forbairt agus Caidrimh Alumni
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1. Baineadh Fuinneog chuimhneacháin Kevin Barry as a 
suíomh bunaidh ag ardán Phort an iarla agus rinneadh 
athchóiriú cúramach uirthi sular athlonnaíodh í go 
institiúid charles ar champas Belfield

2. roinnt de rang Ba 1960, ag ócáid chomórtha 50 bliain 
ar bhronnadh na céime i mí Meán Fómhair 2010, in 
éineacht le huachtarán ucD, an Dr hugh Brady

3. Déanann Oifig caidrimh Ollscoile ucD teagmháil 
ghníomhach leis na meáin chun gníomhaíochtaí agus 
gnóthachtálacha na hollscoile a chur chun cinn chuig 
lucht éisteachta náisiúnta agus idirnáisiúnta

4. Mheall na ceithre imeacht characters in conversation 
go leor leor alumni agus cairde. Ba iad Peter 
sutherland agus rory egan a chuir tús le comhráite 
na bliana, ansin bhí Gerry stembridge agus Myles 
Dungan, ansin Micheál ó Muircheartaigh agus colm 
O’rourke, agus ar deireadh rinneadh comhrá le Dermot 
Weld, alumnus tréidliachta ucD (MVB 1970), atá sa 
ghrianghraf, agus le Tracy Piggott

5. Tugadh an chéad chéim de lárionad eolaíochta ucD, 
ina bhfuil an tionad um Fhionnachtain Drugaí agus 
nuálaíocht Móilíní ucD, chun críche in 2011

6. Tá taitneamhacht thábhachtach á cur ar fáil ag 
campas Belfield ucD do mhic léinn, do bhaill foirne 
agus don phobal áitiúil, ó bunaíodh é.  cruthaíodh 
sraith siúlóidí coillearnaí ar mhaithe leis an gcampas 
133-heicteár a oscailt do phobal níos leithne. Tugann 
Mapa agus Treoir do Shiúlóidí Coillearnaí UCD 
mionsonraí faoi chúig bhealach ar fhad éagsúila, 
thar 8km. Tá eolas faoi chrainn, éin agus feithidí 
suntasacha a bhíonn le feiceáil ar an gcampas tugtha 
sa mhapa agus treoir chomh maith
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Cuireadh an chéad chéim de Lárionad Eolaíochta UCD i gcrích 

in 2011. Déanfaidh an Taoiseach, Enda Kenny TD, Ionad um 

Fhionnachtain Drugaí agus Nuálaíocht Móilíní UCD a oscailt go 

hoifigiúil i Meán Fómhair. Táthar ag súil go gcuirfear céim a dó 

de Lárionad Eolaíochta UCD i gcrích faoi dheireadh 2013, agus 

go gcuirfidh sé os cionn 30,000 m2 de shaoráidí eolaíochta nua 

agus nua-chóirithe ar fáil. Tabharfaidh Lárionad Eolaíochta UCD 

críochnaithe na disciplíní eolaíochta le chéile chun léarscáil 

oideachais a chur ar fáil a thabharfaidh treoir ón mbunscoil go 

dtí an mheánscoil agus ar aghaidh trí na cláir fochéime go dtí 

oiliúint, taighde agus nuáil iarchéime.  

Osclaíodh An Institiúid Náisiúnta um Thaighde & Oiliúint 

Bithphróiseála (NIBRT), atá lonnaithe i bPáirc Nuála Belfield, in 

2011 chomh maith. 

Is é Institiúid Charles nua, a mhaoinítear go príomha trí 

fhlaithiúlacht na Carthanachta Ospidéil Craicinn agus Ailse 

Chathair Bhaile Átha Cliath (Iontaobhas Sráid hume), an chéad 

institiúid náisiúnta atá dírithe go hiomlán ar an deirmeolaíocht in 

Éirinn, agus déanann sí nasc fisiciúil anois idir Ionad Eolaíochtaí 

Sláinte UCD agus Institiúid Mhic Con Mí UCD.

Is in Institiúid Charles atá Fuinneog Chuimhneacháin Kevin Barry 

lonnaithe chomh maith ó baineadh amach í as an áit a raibh sí 

i dtús báire in Ardán Phort an Iarla agus athchóiriú cúramach a 

dhéanamh uirthi. Ba é an tAire Oideachais agus Scileanna, an 

tUas. Ruairí Quinn TD, a nocht go foirmiúil í.

Ní hiad na cláir acadúla a bhíonn ar fáil a mheallann mic léinn 

chuig UCD, breithnítear na háiseanna sóisialta agus fóillíochta go 

cúramach chomh maith. Tá forbairt an Choimpléaisc Foghlama, 

Fóillíochta agus Spóirt UCD le bheith críochnaithe i 2012, agus 

cuirfidh sé raon áiseanna gan sárú ar fáil do mhic léinn, don 

fhoireann agus don phobal áitiúil. 

Tá obair fós ar siúl ar oibreacha forbartha caipitil eile a dhearadh 

agus a fháil, ina measc Scoil Dlí Sutherland UCD, Bitheolaíocht 

Córas, Leigheas Iarchéime, Institiúid Confucius UCD, agus 

saoráidí breise cónaithe agus comaitéara.

Leanann UCD leis an bpunann tógála a mhionathrú le riachtanais 

indibhidiúla agus athraitheacha corpas mac léinn éagsúil a 

chomhlíonadh. Cuireann an fhorbairt ar Lárionad Gerard Manley 

hopkins (nó Foirgneamh Bialainne UCD mar a thugtaí air) raon 

acmhainní ar fáil chun freastal ar phobal na mac léinn áitiúil agus 

idirnáisiúnta. Lonnaithe ar an urlár íochtarach, is spás sóisialta 

mealltach, cairdiúil agus suaimhneach é Global Lounge nua UCD 

agus feidhmíonn sé freisin mar ionad saindírithe do sheimineáir, 

fáiltithe, cainteanna agus imeachtaí idirnáisiúnta eile.  

Saintréith uathúil de chuid UCD é tírdhreach champas Belfield 

agus léiríonn na Siúlóidí Coillearnaí, a seoladh le déanaí, an tslí a 

dtugann forbairt leanúnach ar thírdhreach an champais deis cur 

le taithí foghlama agus caidreamh sóisialta an mhic léinn. 

campas inbhunaithe
Tá UCD tiomanta campas beo, folláin agus inbhuanaithe 

a fhorbairt. Is gné lárnach den chuspóir foriomlán 

inbhuanaitheachta é úsáid fuinnimh a bhainistiú agus astaíochtaí 

gáis cheaptha teasa. 

Corpraíonn forbairtí caipitil leanúnacha rialtáin fuinnimh 

sofaistaciúla, córais aisghabhála teasa, sábháil ar uisce báistí, 

córais fuinnimh gréine agus trealamh ard-éifeachtúlachta. Sa 

bhliain 2010, shábháil UCD meánmhéid de 4% in ídiú fuinnimh 

trí na cláir bhainistithe agus tuairiscithe fuinnimh, chomh maith 

le roinnt tionscadal éifeachtúlachta fuinnimh  ar tugadh fúthu le 

cabhair ó dheontais ó SEAI.

Áirítear ar na tionscnaimh fuinnimh a cuireadh i bhfeidhm 

2010/11 uasghráduithe ar chórais bainistithe tógála, uasghrádú 

ar choirí, feabhsúcháin soilsithe, rialtáin teasa, insliú creatlaí 

agus córas monatóireachta agus targaide gréasán-bhunaithe i 

roinnt foirgneamh thart ar an gcampas.

Áirítear ar ghníomhartha atá beartaithe do 2011/12, le 

tuilleadh feabhais a chur ar fheidhmíocht fuinnimh ar an 

gcampas, coirí comhdhlúthúcháin ard-éifeachtúlachta a shuiteáil, 

an ChP ag Belfield a uasghrádú, agus tionscnaimh ghinearálta a 

bhaineann le rialtáin teasa agus soilsithe a fheabhsú.

 

Forbairtí Caipitil

Tábla 1: Tomhaltas Fuinnimh ucD 20010/11
Leictreachais 24.0 GWh
Gás Nádúrtha 60.5 GWh
Teas Bithmhaise 2.5 GWh
Breoslaí Iompair 0.5 GWh
Ola Gáis 0.5 GWh
Tomhaltas iomlán 88 GWh

• Chruthaigh an fearas Teasa agus Cumhachta Cónasctha 
(ChP) gás-chumhachtaithe ar an láthair 9.5GWh 
leictreachais agus 10.5GWh teasa. Tá an t-ídiú gáis ChP 
san áireamh san fhigiúr do ghás nádúrtha thuas.

• Is é an príomh-champas Belfield is cúis le 90% den ídiú 
fuinnimh iomlán, Campas na Carraige Duibhe is cúis le 5% 
agus roinnt áiteanna beaga is cúis leis an gcuid eile.
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an tiar-uachtarán Bill clinton
30 Meán Fómhair 2010, mar aitheantas ar a thiomantas 

leanúnach agus an méid a dhéanann sé do shíochán 

agus rathúnas in Éirinn agus maidir le deireadh a chur le 

bochtaine, galar agus fulaingt ar fud an domhain.

Dámhachtainí agus Gradaim

Bonn ulysses ucD 
Bronntar an gradam is airde atá ag UCD ar dhaoine a chuir a gcuid oibre go hollmhór leis an domhan mór.

Bonn lá Bunaithe ucD
Bronntar an bonn seo ar alumnus gach bliain ag Dinnéar Lá Bunaithe UCD, mar aitheantas ar a b(h)uaicghnóthachtálacha.

seamus heaney
16 Meitheamh 2011, mar aitheantas ar an 

tionchar domhanda atá aige mar fhile.

an Dr eddie O’connor
5 Samhain 2010, Príomhfheidhmeannach, Mainstream 

Renewable Power, mar aitheantas ar an méid ollmhór atá 

bainte amach aige san innealtóireacht.
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Dámhachtainí agus Gradaim

ciaran carson
16 Meitheamh 2011, 
Stiúrthóir Ionad Seamus 
heaney don Fhilíocht - Céim 
Oinigh Dochtúir Litríochta

Garry Trudeau
16 Meitheamh 2011, 
cruthaitheoir an chartúin 
Doonesbury - Céim Oinigh 
Dochtúir sna hEalaíona

Frederick Murphy
17 Meitheamh 2011, 
tréidlia - Céim Oinigh 
Dochtúir Eolaíochta

Frank O’leary
17 Meitheamh 2011, 
tréidlia - Céim Oinigh 
Dochtúir Eolaíochta

Brian sweeney
29 Lúnasa 2011, fear gnó 
agus innealtóir - Céim Oinigh 
Dochtúir Eolaíochta

Daniel Browne
29 Lúnasa 2011, ceannaire 
agra-ghnó - Céim Oinigh 
Dochtúir Eolaíochta

John Moloney
29 Lúnasa 2011, ceannaire 
agra-ghnó - Céim Oinigh 
Dochtúir Eolaíochta

noel Kinsella
30 Lúnasa 2011, Ceann 
Comhairle Sheanad Cheanada - 
Céim Oinigh Dochtúir Litríochta

Marina carr
13 Lúnasa 2011, drámadóir 
- Céim Oinigh Dochtúir 
Litríochta

céimeanna Oinigh

Brendan halligan
13 Nollaig 2010, 
státseirbhíseach agus fear 
gnó - Céim Oinigh Dochtúir 
Litríochta 

Maureen Toal
13 Nollaig 2010, aisteoir 
- Céim Oinigh Dochtúir 
Litríochta

Brian O’Doherty
2 Meitheamh 2011, 
ealaíontóir - Céim Oinigh 
Dochtúir Litríochta

Trevor McGill
2 Meitheamh 2011, lia 
agus máinlia - Céim Oinigh 
Dochtúir Eolaíochta

cecilia Bartoli
29 Samhain 2010, duine 
de na meánsopráin is fearr 
sa domhan - Céim Oinigh 
Dochtúir Ceoil

nuala ní Dhomhnaill
16 Meitheamh 2011, 
sealbhóir Ollúnacht Filíochta 
na hÉireann (2001-2004) - 
Céim Oinigh Dochtúir Litríochta

Paul Durcan
16 Meitheamh 2011, 
sealbhóir Ollúnacht Filíochta 
na hÉireann (2004-2007) - 
Céim Oinigh Dochtúir Litríochta

harry clifton
16 Meitheamh 2011, sealbhóir 
Ollúnacht Filíochta na hÉireann 
(2010-2013) - Céim Oinigh 
Dochtúir Litríochta

John Montague
16 Meitheamh 2011, sealbhóir 
Ollúnacht Filíochta na hÉireann 
(1998-2001) - Céim Oinigh 
Dochtúir Litríochta

Tuarascá i l  an  uachTará in

50

FONDÚ IREAChTA í  CUMASÚC hÁ IN

Michael longley
16 Meitheamh 2011, sealbhóir 
Ollúnacht Filíochta na hÉireann 
(2007-2010) - Céim Oinigh 
Dochtúir Litríochta


