
I dtreo Ollscoil Diantaighde  
 

Is é an taighde a spreagann an nuálaíocht agus a ghníomhaíonn an fonn ionainn dul ar 

thóir nithe anaithnide. Ina fhianaise seo, is í an taighde is bun le géilleagar eolas-

bhunaithe na hÉireann. Tá sé d’aidhm ag UCD ionad a bhaint amach dó féin mar 

phríomhollscoil diantaighde ina mbíonn tiomantacht do thóir na faisnéise agus spiorad na 

fiosrachta de shíor á cruthú agus a cothú. Is institiúid é ina spreagann an diantaighde agus 

an tiomantacht léannta céanna an teagasc agus an fhoghlaim, agus a mhúsclaíonn suim na 

mac léinn. 

 

Braitheann na deontais taighde agus an teacht isteach airgid go mór ar dhea-chlú na 

hinstitiúide. Leanann UCD de na forbairtí cuí chun na taighdeoirí is cumasaí a mhealladh. 

Ní miste timpeallacht mhealltach a chur ar fáil a spreagann an nuálaíocht agus an barr 

feabhais. 

 

Is mar ollscoil diantaighde a chuirfidh UCD deiseanna foghlama fóchéime agus 

iarchéime ar fáil a bheidh ar chaighdeán dosháraithe. Soláthrófar cláir a dhíríonn go 

príomha ar riachtanas na mac léinn, cláir a bheidh bunaithe ar ardchaighdeán taighde 

agus ar  na modhanna múinte agus foghlama is fearr. 

 

• Maoiniú Taighde 

• Taighde UCD 

• Institiúid Mhic Chon Mí um Thaighde Bithleighis agus Bithmhóilínigh UCD  

• Institiúid Uí Ghadhra UCD        

  

• Ionad Leighis Mhóilínigh Bhaile Átha Cliath      

• NovaUCD – An Nuálaíocht agus an Teicneolaíocht 

• An tIonad Aistrithe    

• Institiúid Éigse Éireann UCD       

• Institiúid Uirbeach Éireann UCD        



• Institiúid Mhichíl Uí Chléirigh UCD    

 

Tá sé mar aidhm ag UCD timpeallacht a chruthú a mheallann na taighdeoirí is fearr ar 

domhan, sna disciplíní ar fad. Chomh maith leis seo, is mian le UCD go mbeadh sé de 

mhuinín ag comhlachtaí de chuid na hearnála poiblí agus príobháidí tograí de chuid UCD 

a mhaoiniú. Is iad seo a leanas na cuspóirí ar leith atá leagtha síos ag UCD chun a bheith 

mar phríomhollscoil diantaighde: 

• Barr feabhais a bheith mar sprioc lárnach i gcás gach gné de shaol na hollscoile 

• Na taighdeoirí is fearr a mhealladh agus a choimeád 

• Taighde a dhéanamh ar na modhanna múinte agus foghlama is éifeachtaí 

• Cláir taighde iarchéime a fhorbairt 

• Páirt a ghlacadh i bhforbairt shochaí eolas-bhunaithe 

• An méid is mó d’ardchaighdeán infheistíochta taighde a chinntiú do UCD 

 

Forbrófar cláir idirdhisciplíneacha bunaithe ar bhuanna ar leith na hollscoile: beidh an 

cheannaireacht agus an saineolas taighde mar chuid dhílis de na cláir seo. Tá roinnt 

mhaith clár á bhforbairt faoi láthair a bhfuil ionchur ag disciplíneacha éagsúla iontu, cuir 

i gcás an mhatamaitic, an ríomheolaíocht agus an fhaisnéisíocht, an innealtóireacht, na 

heolaíochtaí daonna agus na heolaíochtaí bithleighis. Agus Institiúid Uí Ghadhra ag 

glacadh páirt shuntasach sna diospóireachtaí um pholasaí ag leibhéal na hEorpa, 

cruthaíonn Institiúid Éigse Éireann UCD árdán trasdhisciplíneach don taighde ag an uile 

leibhéal taobh istigh de UCD. 

 

Más mian le UCD na taighdeoirí is fearr a choimeád ní mór a chinntiú go bhfuil ar 

chumas gach duine díobh dul chun cinn gairmiúil a dhéanamh, ar bhonn struchtúrtha 

taobh istigh de chóras a aithníonn agus a chúitíonn leo. Le bliain anuas, táthar ag díriú ar 

na cláir iarchéime agus tá cúig scoil iarchéime bunaithe ag UCD. Chomh maith leis seo, 

tá cláir oiliúna iardhochtúireachta á bhforbairt a bheidh dírithe go háirithe ar na deiseanna 

fostaíochta atá ann sa tionsclaíocht, sa saol acadúil agus i gcúrsaí rialtais.  

 



Is é an tOllamh Michael Ryan, atá ceaptha mar Dhéin na Staidéar Dochtúireachta, a 

bheidh i gceannas na scéime seo. Má táthar chun na spriocanna straitéise seo ar fad a 

bhaint amach, ní mór leanúint den infheistiú a dhéantar in áiseanna den scoth agus in 

árdáin teicneolaíochta. I mí Mheáin Fhómhair na bliana 2003, osclaíodh Institiúid Mhic 

Chon Mí um Thaighde Bithmhóilínigh agus Bhithleighis, an t-ionad a bhfuil an dul chun 

cinn is súntasaí in Éirinn déanta aige ó thaobh taighde bithleighis de. I nDeireadh 

Fómhair na bliana 2005, osclaíodh Aonad Acmhainne Géanóim (GRU) i gceann de 

phríomhospidéil teagaisc na hollscoile, an Mater Misercordiae agus osclófar Aonad GRU 

eile in ospidéal Naomh Uinsionn go luath. Tá áiseanna ar leith sna haonaid seo a dhíríonn 

go sainiúil ar an taighde othar-lárnach. Le hobair Institiúid Mhic Chon Mí um Thaighde 

Bithmhóilínigh agus Bhithleighis, is féidir cóir leighis a eascraíonn go díreach as taighde 

a sholáthar. 

 

Maoiniú Taighde 2003 – 2005 

Tá méadú tagtha ar líon na ndámhachtainí a bronnadh ar thaighdeoirí éagsúla, go 

mórmhór ar imscrúdaitheoirí aonair. Bronnadh €50 milliún ar UCD sa bhliain 2003/04, 

méadú 9% ar mhéid na bliana 2002/03. Áirítear maoiniú ó ghníomhairí uile an Stáit, ó 

chumainn charthannachta agus deontais tráchtála sa bhfigiúr seo. Taobh istigh den bhliain 

2004/05, ba é €63 milliún an t-uasmhéad a cnuasaíodh ó na foinsí céanna; méadú 26%. 

Má chuirtear Clár Taighde na nInstitiúidí Tríú Leibhéal de chuid an Údaráis um 

Ardoideachas san áireamh, beidh suas le €80 milliún de mhaoiniú taighde cnuasaithe ag 

UCD don bhliain 2005. 

 

Sa bhliain 2005, rinne an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (GFT) deontas arbh fhiú 

€72 milliún a fhaomhadh chun comhpháirtíocht a bhunú idir UCD agus an Institiúid 

Náisiúnta um Thaighde agus um Thraenáil Bithphróiseála (NIBRT) ar champas Belfield. 

Ba faoi stiúradh an Dr. Kurt Naujoks a chaith taighdeoirí ó UCD, ó TCD, ó DCU agus ó 

IT Shligigh 12 mhí ag forbairt agus ag cur barr feabhais ar chlár a thabharfaidh an deis 

d’fhochéimithe agus d’iarchéimithe UCD páirt a ghlacadh i dtionscal atá ag teacht chun 

cinn anseo in Éirinn faoi láthair. Seo an síntiús is mó riamh a bhronn an stát ar thaighde 

agus léiríonn sé an méid is féidir le cláir idirdhisciplíneacha a ghnóthú.  



 

Ba é 2004 an chéad bhliain do bhronnadh na dámhachtana de chuid SFI (Fondúireacht 

Eolaíochta Éireann) ar a dtugtar President of Ireland Young Researcher Award. Sa chéad 

bhliain den bhronnadh ainmníodh beirt thaighdeoirí de chuid UCD (féach lch 21). 

Tugann na dámhachtainí seo suas le €1 milliún do thaighdeoirí chun a bhfoireann féin a 

chur le chéile taobh istigh de thréimhse chúig bliana i ndiaidh dóibh céim dochtúireachta 

a bhaint amach. Ní haon ionadh gur mór an iomaíocht a bhaineann leis an mbronnadh seo 

agus is é is aidhm leis ná lámh chúnta a thabhairt d’ imscrúdaitheoirí óga agus iad ar thóir 

aitheantais idirnáisiúnta mar thaighdeoirí cumasacha. 

 

Léiríonn líon na mbronntaí maoinithe dúthracht na dtaighdeoirí sinsearacha i UCD a 

d’aithin an mianach i mic léinn áirithe agus a thacaigh leo agus iad ag gabháil tríd an 

bpróiseas. Tháinig méadú suntasach ar líon na n-iarratas ar dheontais sa bhliain 2005 

chomh maith. 

 

Dámhachtainí Taighde 

Bliain 
(Deireadh 
Fómhair go 
dtí Meán 
Fómhair) 

Luach 
iomlán na 
gConraí a 
síníodh, 
costais 
indíreacha 
san áireamh 
(€ milliún) 

Móriomlán 
na gCostas 
Indhíreach 
(€ milliún) 

Teacht 
isteach 
bliantúil  
(€ milliún) 

Líon na 
gConraí a 
bronnadh 

Líon na n-
iarratas  

2002/03 45.8 4.5 32.3 384 584 

2003/04 49.8 5.6 45.6 405 685 

2004/2005 62.5 8.1 54.1 495 1,074 

      

 

Foinsí Maoinithe 2004 agus 2005 

Foinse Maoinithe Líon na gconraí Luach (€ milliún) 

Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann 

156 50.6 

Eagraíochtaí Maoinithe 
Éireannacha eile 

281 21.9 



An Bórd um Thaighde 
Sláinte 

91  

IRCSET 79  
IRCHSS 24  
An Bord um Chur Chun 
Cinn Sábháilteachta Bia 

10  

An Chomhairle Oidhreachta 10  
Foinsí eile 67  
Fiontar Éireann 84 6.8 
Coimisiún na hEorpa 66 10.8 
 

Taobh istigh den dá bhliain atá i gceist, bhronn an SFI (Fondúireacht Eolaíochta Éireann) 

níos mó Deontas do Bhuntaighde (2004) agus do Chláir um Thaighde Oirir (2005) ar 

UCD ná ar aon institiúid náisiúnta eile. Chuir an SFI airgead ar fáil leis do dhá 

Mhórthogra Imscrudaithe, ceann sa Bhiteicneolaíocht – An Grúpa um Thaighde 

Néartheiripeacha faoi stiúradh an tOll. Ciaran Regan – agus ceann eile i dTeicneolaíocht 

na Faisnéise agus na Cumarsáide  - Braisle na Faisnéise Oiriúnaithe ina bhfuil an tOll. 

Barry Smyth, an tOll. Paddy Nixon agus an Dr. Gregory O’ Hare ó Roinn na 

Ríomheolaíochtaí páirteach ann. 

 

Dámhachtainí 

Taobh istigh de thréimhse na tuarascála, ba é €1.2 milliún an t-uasmhéad a bronnadh ar 

bhaill fhoirne UCD le go bhféadfaidís dul i mbun taighde. Ba chuid den maoiniú seo 

Comhaltachtaí Taighde an Uachtaráin a chuireann ar chumas bhaill fhoirne acadúla shos 

sabóideach a ghlacadh ar mhaith lena gcuid taighde, rud atá ag dul le straitéis na 

hollscoile. 

 

Cuireann Dámhachtainí Thaighde an Uachtaráin deontais tosaigh ar fáil do bhaill fhoirne 

acadúla nua. I measc na ndámhachtainí eile tá An Scéim um Chomhdhálacha agus um 

Thaisteal Lánroghnach agus Scéim na bhFoilseachán Acadúil. Féach tábla 2. Rinneadh 

athstruchtúrú ar na dámhachtainí le linn na bliana acadúla 2004/05 – féach Scéimeanna 

Maoine Grádaithe (féach lch ….). 

 

Tábla 2 – Dámhachtainní Intí 2003 – 2005 



 Luach iomlán na 
ndámhachtainí, de réir 
Scéime 

Líon iomlán na 
ndámhachtainí 

Scéim na bhFoilseachán 
Acadúil 2003/2004 

9,750 11 

Cúnamh do Chomhdhálacha 
Acadúla 2003/2004 

31,250 14 

An Scéim um 
Chomhdhálacha agus um 
Thaisteal Lánroghnach 
2004/2004 

51,251 84 

Dámhachtain Taighde an 
Uachtaráin 2003/2004 

254,082 32 

Comhaltachtaí Taighde an 
Uachtaráin 2003/2004 

302,400 9 

Comhaltachtaí Taighde an 
Uachtaráin 2004/2005  

302,400 8 

Babhta 1 de Scéim 
Maoinithe Grádaithe 

305,309 28 

Luach iomlán na 
ndámhachtainí intí idir 
Méan Fómhair 2003 agus 
Lúnasa 2005 

1,218,427  

 
 
Tábla 1 Comhaltachtaí Taighde an Uachtaráin  
 
2003/2004 Roinn Dámh Méid 

iomlán 
Réimse taighde 

An Dr. 
Richard 
Reilly 

Innealtóireacht 
Leictreonach 
agus Leictreach 

Innealtóireacht 
agus Ailtireacht 

€31,500.00 Samhaltú 
Idirghníomhaíochtaí 
Ilchéadfacha i 
gCóras Airdeallacht 
an Duine 

An tOll. Jean-
Michel Picard 

Fraincís Na hEalaíona €31,500.00 An Fhraincis agus 
Cultúr na Fraincise 
in Éirinn sna 
Meánaoiseanna 

An Dr. Cathal 
M. Brugha 

Córais 
Faisnéise 
Bainistíochta 

Tráchtáil €31,500.00 An Nomeolaíocht: 
An Bonn Eolaíoch 
faoi Fheidhmiú na 
hIntinne 

An tOll. 
Edward P. 
Farrell 

Bainistíocht na 
nAcmhainní 
Comhshaoil 

Talamhaíocht €31,500.00 Plandáil na 
bhForaoiseacha 
Ilfheidhmeacha san 
Eoraip Atlantach 



An tOll. 
Eugene J. O’ 
Brien 

Innealtóireacht 
Shibhialta 

Innealtóireacht 
agus Ailtireacht 

€12,385.00 Sos sabóideach 
chun an fhoireann 
taighde is fearr 
amuigh a fhorbairt 
chun 
mioniniúchadh a 
dhéanamh ar lódáil 
tráchta ar dhroichid. 

An Dr. 
Edward 
Timoshenko 

Ceimic Eolaíocht €31,500.00 Samhaltú dhinimic 
macramhoilíní 
hipearbhrainseacha 
agus bitheolaíocha 

An Dr. 
Therese 
Kinsella 

Bithcheimic Eolaíocht €31,500.00 Iniúchadh ar na 
tairgéid próitéine a 
idirghníomhaíonn 
go 
sainiúil/difreálach 
le hiserfhoirmeacha 
Tpa agus Tpb an 
ghabhadóra 
thromoxane A2 i 
gcás an duine 

An tOll. Ben 
Tonra 

Institiúid 
Eorpach Bhaile 
Átha Cliath 

Staidéir 
Ildhisciplíneacha

€31,500.00 An Saoránach 
Domhanda agus 
Poblacht na hEorpa  
- Idirlinn i bPolasaí 
Eachtrach na 
hÉireann 

An Dr. 
Ursula 
Fanning 

Iodáilis Ealaíona €31,500.00 Impure Subjects 
(Ábhair 
Mhífholláine)– 
Dírbheathaisnéisí 
Mhná na hIodáile 
san Fhichiú hAois  

2004/2005     
An tOll. Da-
Wen Sun 

Innealtóieacht 
na mBithchóras 

Innealtóireacht 
agus Ailtireacht 

€37,800.00 Forbairt 
Teicníochtaí 
Críochaomhnúcháin 
i gcás cealla agus 
fíocháin atá beo. 

An Dr. Tadhg 
Pól Ó 
hAnnracháin 

Stair Ealaíona €37,800.00 An Eoraip 
Chaitliceach 1590 - 
1648 

An Dr. Frank 
Barry 

Eacnamaíocht Na Staidéir 
Dhaonna 

€37,800.00 Infheistíocht 
Dhíreach sa 
Choigríoch agus 



Forbairt 
Eacnamaíoch na 
hÉireann 

An Dr. 
Geraldine 
Moane 

Siceolaíocht Na Staidéir 
Dhaonna 

€37,800.00 Anailís 
iarchóilíneach ar 
shochaí na hÉireann 
i gcomhthéacs na 
forbartha amach 
anseo 

An Dr. Aidan 
O’ Sullivan 

Seandálalaíocht Ealaíona €37,800.00 Éire na Luath-
Mheánaoiseanna– 
an pobal agus an 
tírdhreach, AD 400 
- 1100 

An tOll. 
Stephen 
Gardiner 

Matamaitic Eolaíocht €37,800.00 Feidhmiúcháin 
modhanna 
measachta sa teoiric 
phoitéiusiúil 

An tOll. 
Finian Martin 

Cógaiseolaíocht 
/ Institiúid 
Mhic Chon Mí 
um Thaighde 
Bithmhóilínigh 
agus 
Bhithleighis 

Eolaíocht / 
Institiúid Mhic 
Chon Mí um 
Thaighde 
Bithmhóilínigh 
agus 
Bhithleighis 

€37,800.00 Staidéar ar eagrú 
cealla mamacha 
eipitéiliacha i 
gcnuasaigh 
thríthoiseacha. 
Samhail iad 
idirghníomhaíochtaí 
mífheidhmiúla ó 
cheall go ceall ar 
luathchomharthaí 
ailse chíche. 

An Dr. 
Andrea 
Prothero 

Margaíocht Tráchtáil €37,800.00 An Máithreachas: 
Féiniúlacht, Taithí 
agus Tomhaltas 

 

Taighde UCD 

Is é an dualgas atá ar Taighde UCD ná tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt thaighde i UCD. 

Trí phríomhghníomh atá mar bhunús lena gcuid oibre: Forbairt Thaighde, Forbairt i 

gcúrsaí Gnó agus Seirbhísí Taighde. 

 

Scéimeanna Maoinithe Grádaithe 

Is cuid dhílis d’obair na heagraíochta seo é acmhainn taighde na hollscoile a fhorbairt 

agus an taighde féin a spreagadh. Bunaíodh an Scéim Maoinithe Grádaithe sa bhliain 

acadúil 2004/2005 chun tacú le taighdeoirí ar shlite éagsúla, eisiúintí agus scaipeadh 



taighde (foilseacháin ina measc) san áireamh. Sa bhliain 2004/2005 tugadh maoiniú do 

28 as 91 de na hiarratais a fuarthas (Céim 1). 

 

An Eacnamaíocht Taighde 

Tá Taighde UCD i mbun eacnamaíocht taighde a fhorbairt chun tuairim níos fearr de 

chostais taighde a chur ar fáil. Is dlúthchuid den obair seo an Plean um Infheistíocht 

Forchostas ag an SFI (Fondúireacht Eolaíochta Éireann). Tá an plean seo ar an saol le dhá 

bhliain anuas, agus tá córais nua curtha i bhfeidhm chun na forchostais a ghabhann le 

taighde a aithint agus a thaifeadadh. 

 

Mórthograí Straitéiseacha 

Chuir Taighde UCD scéim ar bun a mhaoineodh Mhórthograí Straitéiseacha a mbíonn gá 

acu le diantacaíocht ó lucht taighde agus bainistíochta. 

I measc na mórthograí straitéiseacha, áirítear An Institiúid Náisiúnta um Thaighde agus 

um Thraenáil Bithphróiseála (NIBRT). Sa togra áirithe seo, tá taighdeoirí ón 

Innealtóireacht Cheimiceach, ón mBiteicneolaíocht agus ó Chórais Bitheolaíochta ag 

obair i gcomhpháirt lena chéile agus le grúpaí eile sa champas féin agus i 

gcomhinstitiúidí. Tugadh tacaíocht leis do scéimeanna a bhain leis na meáin dhigiteacha, 

le taighde ar fheiniméan an fhéinmharaithe, leis na heolaíochtaí ábhartha agus agus le 

seirbhísí airgeadais. 

 

Seirbhísí Tacaíochta Taighde 

Mórthogra de chuid na hollscoile é Córas Bainistíochta Taighde a fhorbairt, córas a 

thiomsóidh taighde na n-aonad éagsúil tacaíochta agus riaracháin. Tá Grúpa TF de chuid 

Taighde UCD agus Aonad na Seirbhísí Bainistíochta ag obair i gcomhpháirt chun an t-

olltionscnamh seo a chur i gcrích. Aithnítear go bhfeidhmeoidh an córas céanna mar 

bhonn chun an fhorbairt chuí a dhéanamh ar sheirbhísí tacaíochta taighde agus ar Chóras 

Faisnéise Taighde. 

 

Tá sé mar mhórsprioc ag Taighde UCD seirbhísí sainiúla taighde a thionscnú taobh istigh 

de na haonaid tacaíochta. Leis seo beidh comhaontú idir lucht taighde taobh istigh den 



seirbhís ar leibhéil na seirbhíse. Sa bhliain 2005/05 chuir Taighde UCD an maoiniú ar fáil 

chun Sainfhoireann Tacaíochta Taighde a bhunú faoi threoir Choiste Tacaíochta Taighde 

sna Seirbhísí Ríomhaireachta agus sa TF. An tOllamh Ciaran Regan atá ina 

Chathaoirleach ar an gcoiste. Chuir Taighde UCD an maoiniú ar fáil leis chun suirbhé 

agus cóimheas a dhéanamh ar an Aistriú Teicneolaíochta mar bhonn chun tuilleadh 

forbartha fós a dhéanamh sa bhliain 2005/06. 

 

Dámhachtainí Uachtarán na hÉireann ar Thaighdeoirí Óga: Buaiteoirí UCD 2004  

An Dr. Emmeline Hill 

Teideal Taighde: Géanómaíocht na feidhmíochta i gcapaill fholúla. 

Tá €1.2 milliún le bronnadh ar an Dr. Emmeline Hill thar thréimhse cúig bliana chun an 

taighde atá á dhéanamh aici ar ghéanómaíocht na feidhmíochta aclaí i gcapaill fholúla a 

mhaoiniú. Is ball d’fhoireann Roinn na hEolaíochta Ainmhí í an Dr. Emmeline Hill, 

Roinn de chuid Dámh an Agri-Bhia. 

Measann taighdeoirí go mbíonn tionchar ag géinte, chomh hard le 30%, ar fheidhmíocht 

ráschapall. Is é atá á dhéanamh ag taighdeoirí ná feidhmíocht rásaíochta na gcapall a 

fhiosrú trí leas a bhaint as an ngéanómaíocht daonra agus feidhme. Táthar ag díriú ar 

thuiscint níos fearr a fháil ar na raonta móilíneacha a bhaineann leis an oiriúnú matánach 

a bhíonn i gceist i gcorpacmhainneacht agus traenáil na gcapall. 

 

Tá cáil dhomhanda ar Éirinn chomh fada agus a bhaineann le pórú capall ráis folúil. Is in 

Éirnn atá 10% de chapaill fholúla an domhain. Ina fhianaise seo, tá fíorthábhacht ag baint 

le taighde an Dr. Hill ar an mbonn gurb é atá mar aidhm leis ná na gnéithe géiniteacha is 

suntasaí sna capaill fholúla a bhuann rásaí a shainiú chun go bhfeabhsófar an córas 

traenála agus chun go maolófar ar líon na ngorthuithe. 

 

Ba chóir, de dheasca an taighde seo, go bhfaigheadh tioncal capall na hÉireann an lámh 

in uachtar a fháil a chuid dá iomaitheoirí. 

 

An Dr. Jens Erik Nielsen 



Teideal Taighde: I dtreo na tuisceana ar chatalú einsíme: cur chuige ildhilsciplíneach 

faisnéisíocht-bhunaithe 

 

Bronnadh €1.2 milliún ar an Dr. Jens Nielsen chun an obair atá á dhéanamh aige ar 

dhiosca na gaolmhaireachta struchtúr-feidhme einsímí a mhaoiniú. Is ball de Roinn na 

Bithcheimice i nDámh na hEolaíochta é an Dr. Jens Nielsen. 

 

Céimí de chuid Ollscoil Chópanhágain é an Dr. Nielsen. Bhain sé dochtúireacht amach sa 

Ghearmáin agus rinne sé staidéar iardhochtúireachta in Ollscoil Californa, San Diego. Is 

ina dhiaidh sin a tháinig sé go UCD. 

 

Baineann réimsí taighde an Dr. Nielsen le sóiteáin einsíme suíomh-dhírithe agus ar an  

éifeacht a ghabhann leo a réamhmheas. Baineann einsímí sóite le galair agus dá réir mar 

is mó ár dtuiscint ar conas mar a théann sócháin i bhfeidhm ar einsímí, is túisce a 

thiocfaimid ar chóir leighis nua ar mhórghalair an lae inniu. Chomh maith leis seo, 

baintear úsáid as einsímí sóite i mórán próiseas tionsclaíoch ar mhaithe le slánchoimeád 

na timpeallachta. 

 

Institiúid Mhic Chon Mí UCD um Thaighde Bithleighis agus Bithmhóilínigh  

Is é an misean na hInstitiúide Mhic Chon Mí UCD um Thaighde Bithleighis agus 

Bithmhóilínigh ná leas a bhaint as ardchaighdeán taighde bithleighis agus bithmhóilínigh 

ar mhaithe leis an eolas, leis an tsláinte agus leis an dul chun cinn eacnamaíoch. 

Osclaíodh an Institiúid go hoifigiúil sa bhliain 2003 and ba iad seo a leanas na cuspóirí 

straitéiseacha, taighde agus foghlama a leagadh síos: 

 

Cuspóirí Straitéiseacha: 

• ‘Ionad Feabhais’ den scoth sna bitheolaíochtaí a bhunú i UCD laistigh de 

thréimhse 10 mbliana 

• Struchtúir éifeachta rialaithe, bainistíochta agus comhairleoireachta a sholáthar 



• Bheith mar cheannródaí laistigh den ollscoil trí chuspóirí straitéiseacha na 

hollscoile féin a bhaint amach sna heolaíochtaí beatha, i réimsí an taighde, an 

teagaisc agus an aistriú teicneolaíochta 

• Comhoibriú le pairtnéirí acadúla, chúram sláinte agus tráchtála ar mhaithe le cur 

chun cinn na nuálaíochta 

 

Cuspóirí Taighde: 

• An struchtúr cuí a chur i bhfeidhm ar mhaithe leis an eolaíocht, le cúrsaí 

bainistíochta agus tuairiscíochta i gcás trí cinn de dhisciplíní éagsúla taighde (An 

tIonad um Shintéis agus um Bhitheolaíocht Cheimiceach, An tIonad um 

Bhitheolaíocht Chomhtháite agus An tIonad um Leigheas Móilíneach) 

• Tuiscint a fháil ar na meicníochtaí móilíneacha a bhíonn mar bhonn le galair i 

ndaoine agus in ainmhithe 

• Torthaí taighde a chur i bhfeidhm sna hearnálacha cúraim sláinte agus 

tionsclaíochta 

• Maidir leis an dTeagasc agus leis an bhFoghlaim, is iad na cuspóirí atá leagtha 

síos ná an curaclam fochéime a fheabhsú, deiseanna san oiliúint ghinearálta agus 

shainiúil a chur ar fáil d’iarchéimithe agus nascanna a chruthú leis an bpobal trí 

cheile trí chúrsaí oideachais leanúnacha a sholáthar. 

 

Dul chun cinn go dtí seo 

Tá rian an chomhoibrithe agus na nuálaíochta go mór le sonrú ar an taighde a dhéantar i 

gcomhpháirt le lucht acadúil, ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Bítear de shíor 

ag treisiú le tograí comhpháirtíochta; bítear ag faire amach do dheiseanna nua 

comhpháirtíochta. Ba léiriú ar éifeacht an chomhthaighde idir acadúlaithe náisiúnta agus 

lucht gnó idirnáisiúnta é dámhachtain braisle de chuid SFI (Fondúireacht Eolaíochta 

Éireann) a bronnadh, sa bhliain 2003, ar Ghrúpa Taighde um Néartheiripeacha 

Feidhmeacha a bhí faoi stiúradh an Ollaimh Ciaran Regan. 

 

Tá 123 imscrúdaitheoirí ag Institiúid Mhic Chon Mí um Thaighde Bithmhóilínigh agus 

Bhithleighis UCD faoi láthair. Oibríonn na himscrúdaitheoirí seo le foirne de mhic léinn 



iarchéime agus de chomhaltaí iardhochtúireachta. Tá díorma 300 mac léinn iarchéime 

agus 150 comhalta iardhochtúireachta ann, rud a fhágann 600 duine ar fad gníomhach in 

obair thaighde. 

 

Le linn thréimhse na tuarascála seo, d’fhoilsigh imscrúdaitheoirí Mhic Chon Mí níos mó 

ná 430 alt in irisí agus bronnadh deontais éagsúla (uasmhéad €31 milliún) orthu. Oibríonn 

an Institiúid go dlúth le comhghleacaithe i NovaUCD chun aird thaighdeoirí uile UCD a 

dhíriú ar nithe a bhaineann le haistriú teicneolaíochta. Idir na blianta 2003 agus 2005, 

thaisc imscrudaitheoirí Mhic Chon Mí 7 gcinn de phaiteanaí agus 3 cinn de cheadúnais 

comhaontuithe leis na húdaráis chuí. Chomh maith leis seo, bunaíodh 6 cinn de 

chomhlachtaí campais agus thaisc níos mó ná 70 mac léinn iarchéime tráchtas a raibh 

baint ag imscrúdaitheoirí Mhic Chon Mí leo. 

 

Dul chun cinn sa taighde 

Beidh an tIonad nua um Shintéis agus um Bhitheolaíocht Cheimiceach (CSCB) tógtha 

faoi Mheán Fómhair 2005 agus meitheal oibre inti. Is foirgneamh 2,500 m2 é. Beidh 6 

cinn de shaotharlanna taighde den scoth ann ina mbeidh áiseanna ionstraimiú anailíseach, 

cuir i gcás speictreascópacht san athshondas núicléach maighnéadach agus ionaid mhais-

speictreaméadair. San Ionad nua seo, déanfar staidéar ag an gcomhéadan idir an Cheimic 

agus an Bhitheolaíocht, rud a threiseoidh fós próisis taighde leanúnacha na hInstitiúide. 

 

Bunaíodh an tIonad um Thaighde Próiteóim (PRC) ar 3 Meitheamh 2004 agus é faoi 

stiúradh an Ollaimh Stephen Pennington. Ar lá a bhunaithe, thug saineolaithe ar an ábhar 

idirnáisiúnta léachtanna. Is leis an ionstraimíocht agus leis an mbogearra den scoth atá 

ann a thugann an PRC tacaíocht do thograí taighde atá ag iarraidh léargas níos fearr a 

fháil ar phróisis bhitheolaíochtúla chun rianta diagnóiseacha agus prognóiseacha galar a 

aithint agus chun spriocanna a aithint i gcás galar áirithe ina bhfhéadfaí leas a bhaint as 

cóir leighis teiripeach. 

 

Is i gcomhpháirt le chéile atá Institiúid Mhic Chon Mí UCD um Thaighde Bithmhóilínigh 

agus Bhithleighis agus Ionad Leighis Mhóilínigh Bhaile Átha Cliath ag obair ar thogra 



chun Cathaoir sa Bhitheitic a bhunú. Faoi mar a thuigtear é, beidh páirt rí-thábhachtach 

ag an té a cheapfar sa phost le cuspóir straitéiseach seo na hInstitiúide. 

 

Dul chun cinn ó thaobh an Teagaisc agus na Foghlama de. 

Cuireadh moltaí Náisiúnta agus Eorpacha san áireamh agus clár iarchéime Mhic Chon Mí 

á athdhearadh (cuireadh é i bhfeidhm sa bhliain 2004/2005). Sna moltaí seo, leagadh 

amach an tslí ab fhearr chun forbairt, meastóireacht agus feitheoireacht a dhéanamh ar 

chláir oideachasúla iarchéime.  

 

I samhradh na bliana 2004, agus arís i samhradh na bliana 2005, tugadh an deis do thart 

ar 30 mac léinn fochéime oibriú i ngrúpaí taighde Mhic Chon Mí, rud a chuir go mór lena 

dtaithí fochéime. 

 

B’iontach go deo an tsuim a cuireadh i gclár for-rochtana Mhic Chon Mí sa bhliain 

2004/2005. Ba chlár é seo a dearadh chun go mbeadh an pobal i gcoitinne páirteach i 

ngníomhaíochtaí taighde na hInstitiúide agus chun daltaí iarbhunscoile a mhealladh chun 

na heolaíochtaí. Ghlac breis is 850 dalta iarbhunscoile páirt sna tograí. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Chun go mbainfí amach cuspóirí uile na hInstitiúide cuirfear béim ar an nasc idir UCD 

agus na comhospidéil oiliúna a threisiú tríd an gcomhthaighde idir taighdeoirí agus 

cliniceoirí. Leanfar den bhéim a chuirtear ar an staidéar ildhisciplíneach, agus treiseofar é 

trí thograí i gcomhpháirt le grúpaí eile i réimsí atá ag teacht chun cinn taobh istigh den 

Institiúid, cuir i gcás próitéalaíocht, bithfhaisnéisíocht agus bitheolaíocht struchtúrtha. 

 

Grúpa Taighde um Néartheiripeacha Feidhmeacha 

Comhoibriú idir an acadúlacht agus an tionsclaíocht 

In Eanáir na bliana 2004 bunaíodh an Grúpa Taighde um Néartheiripeacha Feidhmeacha 

(ANRG) agus é faoi stiúradh an Ollaimh Ciaran Regan. Tá an grúpa bunaithe in Institiúid 

Mhic Chon Mí um Thaighde Bithmhóilínigh agus Bhithleighis agus bhronn SFI 

cnuasdhámhachtain de €7.7 milliún ar an ngrúpa. 



 

Tugann an deontas seo tacaíocht d’eolaithe ó UCD (imscrúdaitheoirí an Dr. William O’ 

Connor agus an Dr. Keith Murphy de chuid Institiúid Mhic Chon Mí um Thaighde 

Bithmhóilínigh agus Bhithleighis san áireamh), ó Choláiste na Trionóide, Baile Átha 

Cliath agus ó Ghrúpa Fionnachtana de chuid Wyeth Research. Díríonn an taighde seo ar 

an easláinte intinne:- galar Alzheimer, scitsifréin agus lagar spride san áireamh. 

 

An Dr. Menelas Pangalos atá i bhfeighil Grúpa Fionnachtana Néarólaíochta Wyeth, 

grúpa a thugann cúnamh airgid don togra chomh maith le teicneolaíocht agus treoir a 

sholáthar maidir leis an bpróiseas forbartha drugaí. “Seo an chéad uair riamh ina bhfuil 

acadúluithe agus lucht tionscail ag teacht le chéile ar bhonn mar seo, agus is maith ann é 

agus sinn ag iarraidh, ní hamháin tuiscint a fháil ar cad is bun leis an easláinte díblithe 

intinne seo, ach ag iarraidh teacht ar bhealaí níos éifeachtaí chun cóir leighis a chur ar 

othair”, arsa an Dr. Pangalos. 

 

Clár for-rochtana Institiúid Mhic Chon Mí um Thaighde Bithmhóilínigh agus 

Bhithleighis UCD 

 

Is comórtas é AccesScience d’iarchéimithe Mhic Chon Mí atá sa tríú bliain dá gcuid 

taighde. Ní mór dóibh ábhar a gcuid taighde a chur i láthair gan dul i muinín sain-

nathanna na heolaíochta. Seisear a bhí sa chraobhchomórtas sa bhliain 2005. Chuir siad a 

gcuid oibre i láthair pháinéal moltóirí mórchlú. Ina dhiaidh sin, thug siad an chaint 

chéanna os comhair 450 dalta iarbhunscoile.  

Sheol na scoileanna seo níos mó ná 120 postaer eolaíochta isteach agus cuireadh 6 cinn 

díobh ar taispeáint ar an DART, mar chuid de Science Track, comhthogra idir Iarnród 

Éireann agus Institiúid Mhic Chon Mí um Thaighde Bithmhóilínigh agus Bhithleighis 

UCD. 

 

Institiúid Uí Ghadhra UCD 

Is é an misean atá ag Institiúid Uí Ghadhra UCD ná feabhas taighde sna hEolaíochtaí 

Sóisialta a chothú. Chuige seo: 



• Baintear leas as na modhanna taighde is nua-aimseartha amuigh chun 

ardchaighdeán foilsithe taighde a chinntiú 

• Tugtar deiseanna do thaighdeoirí aitheantas agus céimniú idirnáisiúnta a bhaint 

amach 

• Déantar idirphlé ar thorthaí taighde le lucht beartais agus leis an tsochaí trí chéile, 

chun an tábhacht a ghabhann lenár gcuid oibre a chraobhscaoileadh go forleathan 

• Glactar páirt shuntasach in oiliúint na chéad ghlúine eile d’eolaithe sóisialta agus 

spreagtar an idirghníomhaíocht idir taighdeoirí sóisearacha agus sinsearacha 

• Déanfar infrastruchtúr lárnach den eolaíocht shóisialta a chruthú agus a fhorbairt, 

bunaithe ar Chartlann Sonraí Eolaíocht Shóisialta na hÉireann (ISSDA), ina 

bhfuil sonraí a bhaineann le daonáirimh, le suirbhéanna, le torthaí toghcháin agus 

le pobalbhreitheanna. 

 

Dul  chun cinn go dtí seo 

Sa bhliain 2004 thuairiscigh an grúpa CIRCA don Údarás um Ardoideachas (HEA) gurb 

é an tionchar is mó a bhí ag an Institiúid ná ionad taighde san heolaíochtaí sóisialta a 

bhunú ina bhfuil baill fhoirne chumasacha atá an-ghníomhach i mbun saothair agus a 

sholáthraíonn foilseacháin atá ar ardchaighdeán. 

 

Mar chuid de Framework Programme (Clár Creatlaí) an Aontais Eorpaigh, rinneadh 

athbhreithniú seachtrach ar an Institiúid, rud a léirigh cé chomh maith is atá ag éirí léi. 

 

Glacann taighdeoirí Institiúid Uí Ghadhra UCD páirt shuntasach i ndiospóireachtaí ar 

pholasaithe – is minic iad ag cur comhairle ar Rialtas na Breataine Móire, ar Rialtas 

Thuaisceart Éireann, ar bheartas oideachais na hEagraíochta um Chomhoibriú agus um 

Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD) agus ar bheartas idirghabhála an Roinn Airgeadais 

maidir leis an margadh fostaíochta. 

 

I measc na dtograí ina raibh comhoibriú idir an Institiúid agus grúpaí eile tá: 

• Clár Ildhisciplíneach ar an Éagromaíocht sa Kennedy School in Ollscoil Harvard 



• Gréasáin taighde ar mhicreacnamaíocht eimpíreach, tacaithe ag an IRCHSS agus 

ag an ESF  

• Gréasáin ar iompraíocht pholaitiúil, tacaithe ag clár creatlaí an AE  

• Taighde ar mhí-chumas, tacaithe ag POMONA-EU 

• Comhthaighde suntasach idir taighdeoirí Uí Ghadhra agus taighdeoirí in 

ollscoileanna eile - RAND, Ollscoil Chicago, Ollscoil Warwick, Coláiste na 

hOllscoile Londain, Ollscoil Kent agus Ollscoil Princeton ina measc. 

 

I rith na mblianta acadúla 2003/04 agus 2004/2005, bhailigh Institiúid Uí Ghadhra UCD 

breis agus €4.5 milliún ó fhoinsí seachtracha maoinithe (ní áirítear an Clár um Thaighde 

in Institiúidí Tríú Leibhéal anseo), ó fhoinsí comhábhartha (HRB, IRCHSS, Creatlach an 

AE) agus ó bhronntóirí. 

 

Chomhthionóil Institiúid Uí Ghadhra UCD agus an NESF comhdháil i Feabhra na bliana 

2005 dar theideal Getting the Evidence. Thug an tOllamh James Heckman (Chicago) 

agus an tOllamh Joseph Stiglitz (Columbia), beirt ar bronnadh duaiseanna Nobel orthu as 

ucht a gcuid saothair san eacnamaíocht, sraith léachtanna. Ghlac taighdeoirí ó Evidence 

Based Policy Network na Breataine Móire ERSC, ó Mathematical Policy Research 

(Princeton) agus ó RAND na hEorpa páirt sa chomhdháil. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Is sprioc leanúnach é go mbeidh Institiúid Uí Ghadhra chun tosaigh san Eoraip i réimse 

na nEolaíochtaí Sóisialta. Chuige seo ní mór feabhas acadúil agus caidreamh leis an 

bpobal a chinntiú chomh maith le hidirphlé idir acadúlaithe agus iadsan a chuireann na 

beartais i bhfeidhm. Treiseoidh clár taighde Institiúid Uí Ghadhra UCD an caidreamh idir 

í agus réimsí cosúil le sláinte an phobail agus déimeagrafaíocht, dlí (go mórmhór taighde 

sa Choireolaíocht) agus taighde ar chúrsaí gnó. 

 

Cuirfidh an Institiúid eolas ar fáil, sar i bhfad, ar nithe a bhaineann le beartais agus 

‘aistriú faisnéise’; téama atá go mór faoi chaibidil le blianta beaga anuas. Tá sraith de 

chruinnithe socraithe d’Earrach na bliana 2006. 



 

Cuirfear go mór leis an gcaidreamh idir an Institiúid agus sochaí na hÉireann tríd an 

acmhainn a chur ar fáil do thaighde cainníochtúíl agus cáilíochtúil. Tá dhá mhórshuirbhé 

chomparáideacha ar shochaí na hÉireann 2006 le cur sa tsiúl: An Suirbhé Sóisialta 

Eorpach (ESS) agus an Suirbhé um Shláinte agus um Scor san Eoraip (SHARE). Mar 

chuid den chlár reáchtálfaidh an Institiúid ardsheimineáir agus másitir-ranganna le 

hiarchéimithe. Sna seimineáir seo díreofar ar scileanna céimithe de chuid UCD a 

fhorbairt agus ar iad a tharraingt isteach ar chláir thaighde na hInstitiúide. 

 

Braisle Micreacnamaíochta Feidhmí 

Tá ochtar taighdeoirí lánaimseartha de chuid UCD (scoláirí iardhochtúireachta san 

áireamh), ceathrar taighdeoirí ar cuairt agus triúr céimithe ag obair sa Bhraisle 

Micreacnamaíochta Feidhmí de chuid Institiúid Uí Ghadhra UCD. Díríonn an fhoireann 

ar an taighde is ceannródaí i réimsí na sláinte, an oideachais, na rannpháirtíochta 

polaitiúla agus na hiompraíochta sóisialta. Feictear don fhoireann go bhféadfadh a gcuid 

oibre dul i bhfeidhm go mór ar shaol mhuintir na hÉireann. Ar an mbonn seo, tá an-

thábhacht ag baint le hobair an bhraisle do lucht déanta beartais Rialtais. 

Is í UCD amháin atá ag gabháil do thaighde dá  leithéid ag an leibhéal seo, rud atá léirithe 

ag ailt de chuid an bhraisle atá sna foilseacháin eacnamaíochta is mó suntas. 

 

Ionad Leighis Mhóilínigh Bhaile Átha Cliath (DMMC) 

Is léiriú é an DMMC de chomhthogra ollmhór i réimse na n-eolaíochtaí bithleighis. Sa 

bhliain 2005 cuireadh leis an togra seo, bunaithe ag UCD agus TCD (Coláiste na 

Tríonóide), le teacht isteach Choláiste Ríoga Máinlianna, Éireann (RCSI) mar 

chomhúinéir iomlán ar an DMMC. Tá thart ar €100m infheistithe sa chomhpháirtíocht 

cheannródaíoch seo trí Thimthriall 1 agus trí Thimthriall 2 de scéim an PRTLI. 

 

Is cuid den DMMC iad Institiúid Mhic Chon Mí UCD, an Institiúid um Leigheas 

Móilíneach (IMM, Ospidéal Naomh Séamas) agus Institiúid na nEolaíochtaí 

Bithchógaiseolaíochta (IBS, RCSI). Tá nasc láidir idir na hionaid taighde um leigheas 

móilíneach seo agus na hóspidéil oiliúna: Ospidéal Ollscoile Mater Misercordiae, 



Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann (UCD), Ospidéal Naomh Séamas, Ospidéal 

Adelaide agus na Mí lena bhfuil Óspidéal Náisiúnta na Leanaí comhshnaidhmithe (TCD), 

Ospidéal Beaumont (RCSI) agus Ospidéal na Maighdine Muire do Pháistí Breoite. Is 

oiriúnach mar a bhfuil an DMMC suite agus é de chumas ag taighdeoirí leas a bhaint as 

an gcomhoibriú idir trí cinn de scoileanna leighis i mBaile Átha Cliath agus na sé 

óspidéal oiliúna a bhaineann leo. Tá deis ann don DMMC forbairt a dhéanamh chun go 

mbeidh sé mar phríomhionad taighde i réimse aistriú an leighis. Chuige seo cuirfear 

tograí sa tsiúl ina mbeidh comhpháirtíocht éifeachtach ag an ionad le tionscal na 

cógaisíochta. 

 

Dul  chun cinn go dtí seo 

Faoi láthair tá taighde ar siúl i thart ar 18,000m2 de shaotharlanna i dtrí ionad éagsúla: 

Institiúid Mhic Chon Mí um Thaighde Bithmhóilíneach agus Bithleighis, An Institiúid 

um Leigheas Móilíneach agus Institiúid na nEolaíochtaí Bithchógaiseolaíochta. Ba é an 

tÚdarás um Ardoideachas, faoin scéim um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI) 

a mhaoinigh na hionaid seo den chuid is mó. 

 

Chun a chinntiú go n-éireoidh chomh maith agus is féidir leis an gcomhpháirtíocht tá 

feabhas curtha ar ghnéithe éagsúla den infrastruchtúr; orthu san tá cur i bhfearas IPA, 

bhunachar taighde agus acmhainn oideachasúil trasinstitiúide. 

 

Bhí an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary Hanafin T.D., i láthair ar an 25 Aibreán 

2005 nuair a shínigh ionadaithe ó na trí institiúid úinéireachta comhaontas foirmeálta ina 

ngeallann siad go n-oibreoidh siad le chéile i ngnéithe áirithe den Leigheas Móilíneach. 

 

In áiteanna eile, táthar ag réiteach infrastruchtúr in ospidéil chun fíocháin a bhaint agus a 

bhithshábháil. Chomh maith leis seo, tá cuibhreannas bunaithe a dhíríonn ar ghalair ar 

leith. Eagraíocht ilinstitiúide atá sa chuibhreannas seo. Tá maoiniú geallta ag Wellcome 

Trust don Acmhainn Bithbhailiúcháin Náisiúnta chun gur féidir staidéar a dhéanamh in 

Éirinn ar shíocóis. Imscrudaitheoirí ón Institiúid um Leigheas Móilíneach (TCD) atá i 



mbun na scéime, agus is mór an t-ionchur a bhíonn ag saineolaithe ó gach réimse den 

DMMC. 

 

Tá Grúpa Straitéise Oideachais ag forbairt cláir chuimsithigh sholúbtha tras-institiúide in 

oideachas agus oiliúint sa Leigheas Móilíneach. Sa churaclam seo, nasctar saineolas na n-

acadúlaithe agus na gcliniceoirí, bíodh saineolaithe na n-institiúidí nó saineolaithe na n-

óspidéal i gceist, le struchtúr nua riaracháin chun go mbeidh na cúrsaí ar fáil ar gach 

taobh den chathair. Tá An tAonad um Acmhainní Géanóim in Ospidéal Mater 

Misercordiae tógtha ó Aibreán 2005. Osclófar an dara Aonad in Ospidéal Ollscoile 

Naomh Uinseann go luath. Cliniceoirí agus eolaithe a bhíonn i mbun na n-ionad seo. Leis 

na hionaid seo tá spás 2,5000m2 sa bhreis do thaighde agus nuair a bheidh nasc idir iad 

agus ionaid eile ar fud na cathrach, beidh ar a gcumas gréasán sainiúil cliniciúil taighde a 

chruthú. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Cé go bhfuil na céimeanna tosaigh tógtha ag an DMMC, ní miste a thuilleadh a 

dhéanamh chun go mbeidh sé ar cheann de na hIonaid is fearr ar domhan sa réimse sin. 

Leagfar béim amach anseo ar: 

• Gaolmhaireacht a chinntiú idir na beartais is na gnáthaimh maidir leis an 

mbithshábháil sna sé ospidéal oiliúna i mBaile Átha Cliath 

• Cur leis an infrastruchtúr um thaighde cliniciúil agus na suímh ar fad a chur ar 

aon ghréasán 

• Tús a chur le cláir oiliúna agus forbartha d’eolaithe cliniciúla agus d’altraí taighde 

mar is acusan is mó a bheidh an cumas taighde a dhéanamh ar ghné an aistrithe 

leighis 

• Chomhpháirtíocht phoiblí/phríobháideach a chruthú a dhíreoidh ar ghalair ar leith. 

Faoi scéim dá leithéid bheadh comhlachtaí cógaisíochta, ospidéil agus lucht 

acadúil ag oibriú le chéile mar ghrúpa gnó i gcomhthéacs a bheadh nuálaíoch agus 

a chuirfeadh dúshlán rompu. 

 

Cuibhreannas Taighde um Ailse Phróstatach 



 

Is é an Cuibhreannas Taighde um Ailse Phróstatach an chéad chuibhreannas ilinstitiúide, 

idirdhisciplíneach taighde um aisle phróstatach in Éirinn. Sa chuibhreannas seo tá 25 d’ 

imscrúdaitheoirí acadúla agus de chliniceoirí a bhfuil baint acu le ceann amháin den dá 

ollscoil (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus UCD) nó le ceann de na hospidéil 

a bhfuil comhcheangal acu leo. Is le maoiniú ó Chumann Ailse na hÉireann a bunaíodh 

an Cuibhreannas sa bhliain 2003, agus tríd an gcuibhreannas seo is féidir leis an DMMC 

na hacmhainní uile atá ar fáil ar fud Bhaile Átha Cliath a bhainistiú. Is eiseamláir é de 

chomhoibriú éifeachtach trasinstitiúide idir na himscrúdaitheoirí is ábharthaí i dtaobh na 

hailse próstataí. 

 

Is iad aidhmeanna an chuibhreannais ná: 

1. Taisceadán de siadaí aisle próstataí a bhunú mar chuid de thaighde leanúnach  

2. Labhairt le hothair chun tuiscint níos fearr a fháil ar dhearcadh na bhfear i 

leith taisceadh agus próifíliú na siadaí 

3. Leas a bhaint as teicneolaíochtaí sainithe aicmithe géanóim agus próiteóim 

chun bithrianta nua a aithint i dtreo i go n-aimseofar an ailse phróstatach agus 

go dtabharfar prognóis go luath  

4. Na haicmithe móilíneacha a chomhghaolú le féinitíopaí dhul chun cinn an 

ghalair 

5. Meastóireacht a dhéanamh ar theiripeacha nua i samplaí réamhchliniceacha 

d’ailse phróstatach  

 

Is dlúthchuid d’obair an chuibhreannais bunú na taisce siadaí, agus tá éirithe linn é seo a 

dhéanamh ó tharla go raibh altraí saintaighde ar fáil chuige. Tá fíocháin siadaí samplacha 

á mbailiú agus táimid leathshlí trí phróiseas chun 300 sampla de shiadaí ar fad a bhailiú. 

Cinntíonn na máinlianna, na paiteolaithe agus na haltraí taighde go bhfuil na hothair sásta 

an sampla a sholáthar, go mbaintear fíochán ina bhfuil an siad agus fíochán atá saor ó 

shiad agus go ndéantar iad a ghrádú taobh istigh de chóras comhsheasamhach. 

 



Is iad an Dr. William Watson (UCD), an tOllamh Mark Lawler (TCD) agus an tOllamh 

Donal Hollywood (Naomh Lúcás/Naomh Séamas) na príomhimscrúdaitheoirí agus is iad 

atá i gceannas an chuibhreannais. Tá teicneolaíochtaí den scoth á n-úsáid ag foirne 

taighde Institiúid Mhic Chon Mí (UCD). Chomh maith leis seo tá siad ag comhoibriú le 

himscrúdaitheoirí in Institiúid Náisiúnta Ailse na Stát Áontaithe agus iad i mbun 

tionscaimh atá gaolmhar. 

 
NovaUCD – An tIonad um Nuálaíochta agus um Aistriú Teicneolaíochta 

 

Ceann de mhórchuspóirí straitéiseacha UCD ná páirt a ghlacadh i sochaí an eolais, sa tslí 

is go bhféachfar ar an an ollscoil mar institiúid a chabhróidh le gnóthú cuspóirí sóisialta, 

eacnamaíochta agus cultúrtha. I dtaca leis seo, ní mór na cláir thaighde a chur in oiriúint 

do na cuspóirí céanna, cláir éifeachtacha a eagrú a chothóidh spiorad na fiontraíochta. 

 

Cuid de phríomhchuspóirí NovaUCD ná: 

• Clár bainistíochta eolais a chur ar bun 

• Maoin intleachta UCD a aithint agus a chosaint 

• Tráchtálaíocht ar mhaoiniú intleachta UCD trí shaincheadú agus trí chomhlachtaí 

seachthairbhe a bhunú 

• Oiliúint a chur ar bhaill fhoirne UCD san aistriú teicneolaíochta agus sa 

bhfiontraíocht. Chuige seo bheadh NovaUCD ag comhoibriú leis an Institiúid 

Náisiúnta um Bhainistíocht Teicneolaíochta (NITM). 

• An chomhpháirtíocht chorporáideach le lucht gnó agus lucht tionsclaíochta a 

leathnú i dtreo is go mbeidh tacaíocht níos fearr ar fáil do thograí taighde 

 

Tá Bord ceapaithe chun maoirseacht a dhéanamh ar imeachtaí NovaUCD. Is é an tUas 

Paul McCambridge, Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta Xilinx, atá mar 

Chathaoirleach ar an mBord. Is ionadaithe sinsearacha ó UCD, ón tionsclaíocht, ó lucht 

urraithe NovaUCD agus ó na gníomhairí maoinithe na baill eile den Bhord. 

 

Dul chun cinn go dtí seo 



Is comhpháirtíocht phríobháideach-phoiblí a thacaíonn le NovaUCD. Leis an tacaíocht 

seo, tá éirithe leis an Ionad sé láthair shainiúla a bhunú ina dtacaítear le forbairt grúpaí 

fiontraithe. Le chéile, chnuasaigh sé cinn d’urraithe príobháideacha, Fiontar Éireann agus 

UCD €10m a mhaoinigh an chéad dá chéim d’fhorbairt ceithre chéim atá pleanáilte. Go 

dtí seo, tá 4,090m2 tógtha ina bhfuil 48 aonad goir (is aonaid bhithghoir sé cinn díobh 

seo). Tugann na hurraithe ón earnáil phríobháideach tacaíocht ghairmiúil agus mar 

aitheantas air seo, dáiltear líon beag scaireanna do na comhlachtaí a lonnaíonn i 

NovaUCD. 

 

Ó lár na 1990idí ar aghaidh, tá tacaíocht tugtha ag NovaUCD – agus go deimhin ag an 

gClár um Thionsclaíocht Ollscoile a tháinig roimhe – do bhreis is 100 comhlacht 

eolasbhunaithe. I measc na gcomhlachtaí a d’eascair as cláir NovaUCD tá Changing 

Worlds (soláthraíonn siad réitigh táirsí soghluaiste cliste), NTERA (forbraíonn 

teicneolaíocht taispeána nanacrómach) agus WBT Systems (soláthraíonn réitigh foghlama 

cliste). Tá níos mó ná €135m infheistithe sna comhlachtaí seo. 

 

Tá sé de dhualgas ar NovaUCD polasaí UCD um mhaoin intleachta a chur i bhfeidhm. 

Chomh maith leis seo, ní mór do NovaUCD an tacaíocht chuí a chur ar fáil chun go 

mbeidh sraith shuntasach de mhaoin intleachta ag eascairt ón ollscoil. Faoi láthair, as 

naoi gcinn d’ollscoileanna na tíre, is é UCD a thuilleann an méid is mó ó theacht isteach 

na gceadúnas. Soláthraíonn UCD cláir chuimsitheacha a thugann tuiscint níos fearr do 

dhaoine ar chúrsaí tráchtála. Chomh maith leis seo, cabhraíonn sé le cláir chreidiúnaithe a 

fhorbairt do thaighdeoirí agus do ghairmiúlaithe san aistriú teicneolaíochta. 

 

Cuspóirí amach anseo 

I measc tograí straitéiseacha NovaUCD don bhliain 2006/2006 tá: 

• Forbairt gearrchúrsaí agus cláir chreidiúnaithe oiliúna san Aistriú 

Teicneolaíochta: -  bheadh Máistreacht san Aistriú Teicneolaíochta agus modúil a 

bheadh ar chlár PhD san áireamh anseo 

• An tsraith de mhaoin intleachta a leathnú agus bonn tráchtálaíochta taighde UCD 

a fheabhsú 



• Spás goir agus na háiseanna ábhartha a fhorbairt, chomh maith le cláir a fhorbairt 

a thacaíonn le comhlachtaí dianeolais atá díreach ag tosú agus a úsáideann taighde 

UCD ar bhonn tráchtálaíochta, go mórmhór comhlachtaí a bhaineann leis na 

hEolaíochtaí Beatha. 

• Tograí ar leith a bhunú ar thacaíonn le tráchtálaíocht sainábhar taighde. 

 

Rinneadh an chéad bhronnadh riamh de Dhámhachtain Nuálaíochta NovaUCD sa bhliain 

2004. Bronnadh an dámhachtain seo ar an Ollamh Mark Rogers ó Dhámh na hEolaíochta 

as tástáil BSE a dhear sé a íslíonn an t-achar ama chun BSE a dhiagnóisiú ó 14 lá go dtí 

3.5 uair a chloig. Agus an tástáil dearbhaithe in Éirinn agus ag Coimisiún na hEorpa 

bronnadh ceadúnas na tástála ar Enfer Scientific Ltd. Tá níos mó ná €1.7m cnuasaithe ó 

ríchíosanna na tástála. 

 

Bronnadh Dámhachtain Nuálaíochta NovaUCD ar an Ollamh Barry Smyth sa bhliain 

2005. Ba é a chomhbhunaigh an comhlacht campais Changing Worlds, comhlacht a 

bhfuil ag éirí thar barr leis. Bhain a chuid taighde leis an Intleacht Shaorga. Thacair sé go 

mórmhór ar theicnící pearsantaíochta mar mhodh chun córais faisnéise a fhorbairt a 

fhoghlaimíonn agus a théann in oiriúint, uathu féin, do riachtanais an úsáideora aonair. 

 

Forbraíonn Changing Worlds ardáin ilrochtana táirsí cliste do na comhlachtaí Vodafone, 

O2, Swisscom Mobile agus TeliaSonera. Tá nach mór €6m de mhaoiniú cnuasaithe ag 

Changing Worlds agus tá 60 duine fostaithe acu. 

 

Déanfaidh an Córas Anailíse Bithchomharthaíochta de chuid Taighde UCD líostaí 

feithimh ag Clinicí Cluaise, Sróine agus Scórnaí a líomhchóiriú.  

 

Tá an mac léinn PhD, Rosalyn Moran, ag obair leis an Dr. Richard Reilly ó Dhámh na 

hInnealtóireachta agus na hAiltireachta chun cianchóras diagnóiseach ar leith a dhearadh 

a dhéanfadh scagadh ar ghalair ghutha. Tá roinnt dámhachtainí cnuasaithe ag an bpíosa 

teicnéolaíochta seo cheana, cuir i gcás an chéad bhronnadh riamh de Mhac Léinn na 

Bliana, ag Cumann Bogearra na hÉireann sa bhliain 2004, as an mianach tráchtálaíochta 



atá ann. Bronnadh an dámhachtain uirthi mar roghnaíodh an píosa teicneolaíochta mar an 

bogearra is mó a bhfuil luach tráchtálaíochta ag baint leis. 

Tá bogearra forbraithe ag Rosalyn Moran a bhaineann leas as dhá chóras ghutha –

teileafón cáilíochta gutha agus córas idirghníomhach freagartha gutha - chun 

paiteolaíochtaí laraingeacha a aithint. Táthar ag súil leis go mbainfear leas as an gcóras 

chun scagadh a dhéanamh ar othair mháinliachta agus go n-oirfeadh sé d’othair i gclinicí 

ENT (cluas, srón, scórnach) in áit ar bith ar domhan. Aimsítear an phaiteolaíocht trí leas a 

bhaint as sampla gutha dhá shoicind ó ghlaoch teileafóin agus déantar uathríomhadh ar na 

torthaí. 

 

Le bliain anuas, tá Ms. Moran gníomhach i gClár Forbartha na gComhlachtaí Campais de 

chuid NovaUCD. Ba é an tionscamh dá cuid, Vocal Health Screen (Scagadh um Shláinte 

Gutha), a bhuaigh an phríomhdhuais as ucht an dul chun cinn ba mhó a rinneadh ann le 

linn na bliana 2005. 

 

Tá foireann UCD ag súil le leathnú a dhéanamh ar acmhainn taighde an ionaid chomh 

maith. Chuige seo, ba mhaith leo taighde iardhochtúireachta a chur sa tsiúl a dhéanfadh 

iniúchadh níos cuimsithí ar algartaim anailíse speictrí agus oibriú i gcomhpháirt le 

hospidéil Bhaile Átha Cliath agus an córas seo á fhorbairt  acu. D’fhéadfaí an staidéar seo 

a chur ar bun in ospidéil thar lear chomh maith. 

 

Institiúid Éigse na hÉireann UCD (HII) 

 

Chun go n-éireoidh le hInstitiúid Éigse hÉireann UCD a spriocanna a bhaint amach, tá na 

cuspóirí a leagadh síos roinnte i ndá chuid – ar thaobh amháin leagfar béim ar Straitéis 

agus ar Thaighde, agus ar an taobh eile leagfar béim ar Theagasc agus ar Fhoghlaim. 

 

Is iad cuspóirí straitéiseacha agus taighde na hInstitiúide ná: 

• Feidhmiú mar ionad náisiúnta agus idirnáisiúnta um fheabhas sna Daonnachtaí 

agus chun scoláireacht agus taighde nuálaíoch a chur chun cinn tríd an 

gcomhoibriú le pairtnéirí náisiúnta agus idirnáisiúnta. 



• Mic léinn PhD agus iardhochtúireachta ardchumais a mhealladh ón taobh amuigh 

• Ilghnéitheacht taighde sna Daonnachtaí a chothú tríd an taighde trasdhisciplíneach 

agus comhtháite 

• Tacaíocht a thabhairt do thaighde nuálaíoch na dtaighdeoirí aonair agus d’ fhoirne 

sainiúla Daonnnachtaí, rud a spreagfadh cumarsáid agus comhoibriú idir tograí 

éagsúla 

• Próifíl idirnáisiúnta UCD a fheabhsú tríd an gcomhoibriú, ar bhonn idirnáisiúnta, 

leis na pairtnéirí straitéiseacha 

• Na Daonnachtaí a chur chun cinn taobh istigh den phobal acadúil agus don phobal 

trí chéile. 

Maidir leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim, is é an cuspóir atá ag an Institiúid ná an 

oiliúint iarchéime a athrú ó bhonn trí chláir a chur le chéile a chothaíonn an fhoghlaim 

idirdhisciplíneach agus scileanna so-aistrithe. 

Is ollthionscamh digiteach é An Leabharlann Taighde Fhíorúil agus An Chartlann 

Fhíorúil (IVRLA). Is anseo a bheidh na bailiúcháin a bhaineann le roinnt mhaith 

scoileanna de chuid Choláiste na Ealaíon agus an Léinn Cheiltigh UCD. Beidh 

bailiúcháin speisialta na Leabharlainne san áireamh leis. Faoi láthair tá mórán díobh seo 

ar fáil i bhformáid éagsúla meán; bíodh taifead téipe, fístéipe nó lámhscríbhinní i gceist. 

 

Dul chun cinn go dtí seo 

 

Straitéis agus Taighde 

• Is inmholta a bhfuil déanta ag an Institiúid chun cultúr an taighde sna 

Daonnachtaí i UCD a athrú ó bhonn. Is mór an tslí ina gcuireann comhdhálacha 

agus an comhoibriú idirnáisiúnta le saibhreas an tsaoil intleachta i UCD agus in 

Éirinn. 

• Is é an ghné is suntasaí den chlár go dtí seo ná an láthair ar leith atá curtha ar fáil 

do mhic léinn PhD; áit ar féidir leo aithne a chur ar mhic léinn eile mar iad. 

• Is réiteach iad na stóir dhigiteacha agus fhíorúla ag an IVRLA chun an t-ábhar 

digiteach ar fad a chnuasú, a eagrú agus a dháileadh. Tá nithe mar chaomhnú agus 

rochtain fadtéarmach na bhfoinsí á bhfiosrú leis. 



 

Cuspóirí Teagaisc agus Foghlama 

Beidh an clár ceannródaíoch ionduchtaithe do mhic léinn PhD dhaonnachtaí na 

hInstitiúide mar chuid de chlár oiliúna Scoil Chéime Choláiste na nEalaíon agus an Léinn 

Cheiltigh UCD. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Is suntasach a bhfuil déanta ag an Institiúid ó thaobh taighde de go dtí seo, agus tá sé i 

gceist tógaint air seo trí chlár nua taighde a fhorbairt. Feidhmeoidh an clár seo mar 

ghníomhaire don staidéar idirdhisciplíneach ar ghnéithe cultúrtha, sóisialta agus 

eacnamaíochta d’fhéiniúlachtaí in Éirinn. Leagfar béim go mórmhór ar leas a bhaint as an 

taighde seo chun dul i ngleic le dúshláin agus le deiseanna a bhaineann le sochaí na 

hÉireann agus í ag gníomhú ar stáitse an domhain. Déanfaidh an Institiúid díol súntais do 

nithe mar fhéiniúlacht agus mar chultúr, rud a chruthóidh deiseanna nuálaíocha don 

gcomhoibriú idir thaighdeoirí i réimsí na ndaonnachtaí, na n-eolaíochtaí sóisialta agus na 

n-eolaíochtaí eile. 

 

Agus clár taighde á fhorbairt a bhaineann le cultúir agus le féiniúlachtaí na hÉireann, 

beidh sé mar aidhm leis againn an ról a ghlacann na daonnachtaí i bhforbairt shochaí 

eolas-bhunaithe a chur i dtuiscint do na páirtithe leasmhara. Chomh maith leis an gclár 

taighde seo, seolfaidh an Institiúid clár a diríonn ar ghréasán na ndaonnachtaí. Beidh sé 

mar aidhm ag an gclár seo deiseanna nuálacha teagaisc/taighde agus meicníochtaí 

idirleatha i dtaighde na nDaonnachtaí a chruthú. 

 

Institiúid Uirbeach Éireann UCD 

 

Ba é príomhstraitéis Institiúid Uirbeach Éireann don tréimhse seo ná ionad den scoth a 

chruthú in Éirinn ina ndéanfaí taighde ar an staidéar uirbeach sna réimsí seo a leanas: 

soghluaiseacht uirbeach, fabraic agus éabhlóid uirbeach, feidhmíocht agus inbhuaineacht 

tógála, rialachas athraithe agus forbartha uirbigh.  

 



I dtaca leis seo, ba é an cineadh a rinneadh ná go lonnófaí an tIonad i UCD agus go 

gcomhoibreofaí le TCD. Sínfear leis seo sa tslí go mbeidh institiúidí acadúla eile 

páirteach. 

Is iad na spriocanna eile atá leagtha sios ná: 

• Na braislí taighde idirdhisciplíneacha ina bhfuil sainábhar na hinstitiúide áirithe 

seo mar mhórcheist taighde acu a chur chun cinn agus a thacú 

• Aitheantas na hInstitiúide mar ionad taighde a bhíonn de shíor ag forbairt a 

threisiú i dtreo is go mbeidh torthaí an taighde á bplé i litríocht idrináisiúnta ar an 

ábhar agus i dtreo is go n-aithneofar ról an taighde seo i bpolasaithe náisiúnta na 

hÉireann agus i dtíortha eile 

• Torthaí taighde a bheith mar chuid de na cláir teagaisc 

• Foirgneamh a sholáthar a thacaíonn leis an taighde idirghníomhach agus a 

sheasann don inbhuaineacht 

• Tacaíocht leis an bhforbairt a dhéanfar ar chlár PhD iarchéime atá mac léinn-

lárnach 

• Struchtúr rialaithe a chur i bhfeidhm, go mórmhór bord ar a mbeidh líon 

suntasach ball neamhacadúil:- daoine seachtracha ó earnáil an ghnó nó ionadaithe 

ón Rialtas. 

 

Dul chun cinn go dtí seo 

Bunaíodh an Institiúid sa bhliain 2000, le tacaíocht ón Údarás um Ardoideachas. Ó shin i 

leith, is inmholta a bhfuil déanta ó thaobh an taighde de sna réimsí seo a leanas: 

1. Soghluaiseacht 

2. Fabraic uirbeach agus éabhlóid uirbeach 

3. Feidhmíocht tógála 

4. Athrú agus Forbairt 

5. Rialachas 

 

Sa bhliain  2003 bhog an Institiúid go dtí foirgneamh nua den scoth ar champas Richview. 

Tá spéir bhréige ag Saotharlann na Timpeallachta Tógála (BEL) agus tá córas faisnéise 

bunaithe ar GIS Uirbeach a dhéanann comhtháthú spásúil ar shonraí. 



 

Imeachtaí eile de chuid na hInstitiúide ná foilsiú alt irise agus foilsiú leabhar (an líon 

díobh de shíor ag méadú) chomh maith le réimse seimineár poiblí agus acadúil. 

 

Is suntasach an cumas chun taighde atá léirithe ag an Institiúid i réimse an deartha, na 

pleanála, na hinnealtóireachta, na hanailíse spásúla, eacnamaíocht an chomhshaoil agus 

an anailísithe ar pholasaithe. D’éirigh leis an Institiúid méid suntasach maoine a 

mhealladh do thograí taighde sna réimsí seo a leanas: fuinneamh i bhfoirgnimh 

(saotharlann-bhunaithe), réigiúin chathracha  (togra de chuid an AE), iompar, anailís ar 

thírdhreach uirbeach na hÉireann, ar phobail agus ar rialachas. Le Alistair Rowan ina 

stiúrthóir ar thogra dar theideal Foirgnimh na hÉireann (Buildings of Ireland), tá seans 

ann go bhforbrófaí ábhar taighde ar Chaomhnú Foirgneamh. 

 

Is é €3,021,977 iomlán an mhaoinithe ón PRTLI. Tá maoiniú de €350,000 faighte ó 

ghníomhairí taighde agus comhairleoireachta eile. Tá thart ar 200 alt irise foilsithe agus 

breis is 50 páipéar curtha i láthair ag comhdhálacha éagsúla. 

 

Mar chuid de straitéis forbartha na hInstitiúide fostaíodh Bainisteoir Forbartha, Teicneoir 

Saotharlainne ar an Timpeallacht Tógtha agus Teicneoir GIS Uirbeach. Ceapadh 

Stiúrthóir nua chomh maith. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Cuirfear tús leis an gcéad chéim straitéiseach eile de chuid Institiúid Uirbeach Éireann i 

dtreo dheireadh na bliana 2005. Díreofar ar cheithre mhórbhraisle: 

1. Braisle um Fhuinneamh agus um Thimpeallacht faoi dhíon (EIEC) 

2. Braisle um Anailís Spásúil (SAC) 

3. Braisle um Infrastruchtúr Iompair (TTIC) 

4. Braisle um Thimpeallacht Uirbeach 

 

Tá sraith de cheardlanna idirnáisiúnta á thionól chun an leagan amach is fearr agus chun 

ardfheidhmíocht a chinntiú.  



 

Institiúid Mhichíl Uí Chléirigh 

I dtaca leis an taighde atá ar siúl tá na straitéisí seo leagtha síos ag Institiúid Mhichíl Uí 

Chléirigh UCD: 

• An fhaisnéis atá bailithe a chaomhnú agus a dhigitiú ar bhonn leanúnach agus 

daingean, agus an fhaisnéis chéanna seo a chur ar fáil trí na gnáthmhodhanna 

taighde (i gcomhpháirt leis an IVRLA) 

• Ainm na hInstitiúide mar phríomhghníomhaire sa taighde ar Éire na 

meánaoiseanna agus ar luathstair na hÉireann a dhaingniú 

• Taighde a dhíriú ar: 

• Cultúr ábhar na nGníomhairí Eaglasta 

• Staireolaíocht na hÉireann 

• Modheolaíochtaí idirdhisciplíneacha a fhorbairt 

• Forbairt níos mó a dhéanamh ar an gcomhpháirtíocht ceannródaíoch atá déanta go 

dtí seo i dtreo is go mbeidh páirt ghníomhach ag an Institiúid san oideachas a 

chuirtear an an bpobal coiteann. 

 

Dul chun cinn go dtí seo 

Is iomaí ní a léiríonn cé chomh maith is atá ag éirí le hInstitiúid Mhichíl Uí Chléirigh. Go 

dtí seo, tá PhD bainte amach ag triúr, tá triúr comhaltaí iardhochtúireachta agus naonúr 

comhaltaí PhD san Institiúid. Is é Scoil na Staire agus na Cartlannaíochta UCD a 

dhéanann an teagasc iarchéime. 

 

Tá digitiú déanta ar 28 lámhscríbhinn meánaoise nó luathnua-aoise agus tá siad foilsithe 

ar an ngréasán i dtreo is gur féidir le mic léinn agus le taighdeoirí leas a bhaint astu. Mar 

thoradh air seo tá déantar caomhnú ar lámhdhéantúsáin páipéir. Chomh maith leis seo, tá 

treoir tugtha chun suirbhé a dhéanamh ar an bhfuíollach lámhscríbhínní i gCill Iníon 

Léinín. Tionólann An Institiúid an seimineár is mó agus is rialta ar Éirinn sna 

meánaoiseanna agus reáchtáltar comhdháil idirnáisiúnta dhá uair sa bhliain ar a laghad. 

Sa bhliain 2004 seoladh sraith ceithre bliana de chomhdhálácha ar dossier Louvain. Ba é 

Naomh Pádraig ábhar na chéad chomhdhála, Naomh Bríd sa dara ceann sa bhliain 2005 



agus Naomh Colmcille a bheidh faoi chaibidil sa bhliain 2006. Naomhsheanchas Louvain 

ábhar na bliana 2007. Tá foilsitheoir idirnáisiúnta mór le rá sásta an tsraith a chur i gcló. 

 

Tá éirithe le togra píolótach ar chultúr ábhar na bPrionsiasach méid mór nithe nua a 

aithint. Mar thoradh air tá méadú 15% tagtha ar líon na gcailísí atá againn cinnte ón 17ú 

haois. Tá comhpháirtíocht socraithe idir Ardmhusaem na hÉireann agus Institiúid Éireann 

Louvain. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Chomh maith leis na taispeántais, reáchtálfar sraith de scoileanna samhraidh sa bhliain 

2007. Is i gcomhar leis an gColáiste Éireannach i Louvain a eagrófar iad agus is é an 

téama a bheidh i gceist ná na hÉireannaigh san Eoraip. 

 

Eagrófar feachtas tiomsaithe airgid chun gur féidir leanúint le hobair na hInstitiúide. 

Táthar ag súil le €10m a bhailiú chun go mbeifear ábalta foirgneamh ar leith agus stór a 

thógaint leis. 

 

Cuirfear oiliúint ghairmiúil sna teangacha, sa phalaegrafaíocht agus sa mhodheolaíocht 

stairiúil a fhorbairt orthu siúd atá gníomhach in earnáil na staire. Díreofar ar 

sheandálaithe gairmiúla ach go háirithe. 

 

Ainmníodh Institiúid Mhichíl Uí Chléirigh UCD mar riarthóir oifigiúil do chomóradh 

ceithre chéad bliain Louvain sa bhliain 2007. Tá sceideal imeachtaí socraithe leis na 

mórpháirtithe leasmhara – Rialtas na hÉireann agus taidhleoirí, Prionsiasaigh, Ollscoil 

Leuven, stóir lámhscríbhinní agus músaeim in Éirinn agus sa Bheilg. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


