
Múnlú Clár Oibre  
 

Is mór an tionchar a bhí ag UCD ar chultúr, ar stair agus ar eacnamaíocht na hÉireann le 

150 bliain anuas. Is mar seo atá cúrsaí fós in Éirinn an lae inniu agus UCD mar 

cheannródaí taighde ag soláthar oideachais acadúil den scoth.  

 

Is iad céimithe na hollscoile na baill phobail is mó a rachaidh i bhfeidhm ar shochaí na 

hÉireann amach anseo. Ar an tuiscint seo, táimid go dian i mbun caidreamh níos fearr a 

chruthú le hiarmhic léinn. Is daoine iad a mhúnlóidh an tsochaí agus a mbeidh tionchar 

nach beag acu ar na hathruithe chun leasa a chuirfear i bhfeidhm. Go deimhin, seo iad na 

daoine is mó a fhógróidh UCD i measc an phobail, ar shlí atá i bhfad níos éifeachtaí ná 

feachtas ar bith a chuirfeadh an ollscoil ar bun. 

 

Is í an fheidhm a ghabhann le Caidrimh Fhorbarthacha agus Iarmhac Léinn ná caidreamh 

láidir a dhéanamh agus a chothú idir UCD agus iarmhic léinn. Tá scéim chumarsáide ar 

leith bunaithe chun an t-ardchaighdeán is dual do UCD a chur in iúl go héifeachtach 

forbhríoch do na páirtithe leasmhara ar fad. Treiseoidh seo an nasc idir UCD agus 

iarmhic léinn, rud a mheallfaidh breis maoinithe phríobháidigh an treo a chuirfidh ar 

chumas UCD níos mó cuspóirí fós a leagadh síos agus a bhaint amach. 

 

Is iomaí nasc atá déanta ag UCD le hollscoileanna eile ar fud an domhain. Tá tábhacht ar 

leith ag baint le nascanna dá leithéid mar cinntíonn siad an chomhthuiscint idir chultúir 

éagsúla ar na cultúir éagsúla. Ar deireadh thiar, ní hamháin go dtéann mic léinn 

idirnáisiúnta go mór i bhfeidhm ar shochaí a dtír dhúchais féin, ach is cinnte go dtéann 

siad i gcion ar mhuintir pé tír ina gcaitheann siad seal ag staidéar. 

 

Ar ócáid chomórtha an chéid go leith, cuireadh clár cuimsitheach d’imeachtaí sa tsiúl sa 

bhliain 2004. Ceiliúradh gach a bhfuil de ghnéithe sainiúla speisialta ag baint le UCD 

agus gríosadh mic léinn, baill fhoirne, iarmhic léinn agus baill an phobail chun páirt a 

ghlacadh sna himeachtaí éagsúla. 

 



An Chumarsáid 

Caidrimh Fhorbarthacha agus Iarmhac Léinn 

Imeachtaí na Mac Léinn Idirnáisiúnta 

Comóradh an chéid go leith 

 

An Chumarsáid 
Bunaíodh An Oifig Chumarsáide sa bhliain 1994 chun deimhin a dhéanamh de go 

bhfógrófaí mórscéalta UCD ar fud na hollscoile, ar fud na tíre agus ar fud an domhain. 

 

Ceapadh Stiúrthóir um Chumarsáid i mí Iúil na bliana 2004 agus leis seo cuireadh 

straitéis chumarsáide le chéile a thacódh leis na cuspóirí a leagadh amach i bPlean 

Straitéiseach na hollscoile. Díríodh go mórmhór ar fheabhas UCD mar sholáthróir 

oideachais, mar ionad taighde agus mar ghníomhaí i bhforbairt an stáit i gcoitinne a chur 

ar a súile do dhaoine. Ba thráthúil go raibh an comóradh 150 bliain ar siúl agus clár um 

bhainistíocht athruithe á chur i bhfeidhm mar sheol An Oifig Chumarsáide tionscnaimh 

lárnacha chun aird an phobail a tharraingt ar UCD, chun bealaí cumarsáide inmheánacha 

nua a chur sa tsiúl agus chun seirbhísí lárnacha a fhorbairt a d’fhágfadh a rian ar chúrsaí 

sna blianta ina dhiaidh. 

 

Dul chun cinn go dtí seo 

Tugadh faoi ollthionscamh sa bhliain 2005 chun féiniúlacht na hollscoile a shainiú. 

Chuige seo, scrudaíodh íomhá chomhaimseartha na hollscoile, rinneadh iniúchadh ar 

thuairiscí cáilíochta agus tugadh faoi thaighde margaidh coimisiúnaithe. As seo, d’eascair 

rogha de thionscnaimh nua. Ba é athbhrandú na hollscoile an ceann ba shuntasaí inar 

comhnascadh gnéithe éagsúla de shaol na hollscoile – an dúchas láidir i gcomhpháirt le 

treallús nua-aimseartha, ról na hollscoile i saol an stáit maraon le mianta na hollscoile 

chun dul i bhfeidhm ar an saol domhanda. 

 

Mar lárionad margaíochta, thug An Oifig Chumarsáide faoi roinnt tionscnamh a 

chuirfeadh ar chumas na hollscoile curaclam modúlaithe nua a chur ar fáil do mhic léinn 

(le Meán Fómhair 2005 mar sprioc). Rinneadh mórán taighde ar an margadh agus léirigh 



torthaí an taighde gurbh fhiú tacú le forbairt bhranda don tionscnamh modúlaithe – UCD 

Horizons. Cuireadh feachtas margaíochta sa tsiúl a chuir na páirithe leasmhara (mic léinn, 

Comhairleoirí Gairmthreoracha, tuismitheoirí is rl.) ar fad ar an eolas faoin gcuraclam 

nua seo agus faoin slí ina rachadh sé i bhfeidhm orthu. 

 

Maidir le hearcú mac léinn, ba chodanna de fhorbairt UCD Horizons iad seoladh 

feachtais náisiúnta, eagrú agus riaradh Laethanta Oscailte i Márta na bliana 2005, 

athstruchtúrú agus leasú réamheolaire na hollscoile, uasdátú na fístéipe earcaíochta mac 

léinn agus tuairisciú rialta sna meáin. 

 

Ar leibhéal na straitéise, rinneadh athdhearadh ar mhodhanna fógraíochta na hollscoile 

chun iarracht níos éifeachtaí fós a dhéanamh na baill fhoirne agus na mic léinn is fearr a 

mhealladh. 

 

Ba í An Oifig Chumarsáide leis a rinne an phleanáil agus a chuir tús le córas inmheánach 

cumarsáide a chur baill fhoirne ar an eolas i dtaobh dul chun cinn UCD Horizons. 

 

Maidir le caidreamh leis na meáin, chuir An Oifig Chumarsáide seirbhís fhreagrúil 

réamhghníomhach agus trédhearcach ar fáil a chinnteodh: 

• An tuairisciú is leithne ar thograí oideachais agus taighde UCD 

• Caighdeán ard tuairiscíochta ar scéalta in-nuachta a bhaineann leis an ollscoil 

• Seirbhís freagraíochta a dhéanfadh freastal gairmiúil ar fhiosruithe agus ar 

iarratais ó na meáin 

Seoladh iris nua – UCD Today – a fhoilseofar cúig uaire in aghaidh na bliana. Is é aidhm 

na hirise seo ná áis a sholáthar chun nuachtscéalta inspéise a chur ar fáil do phobal UCD 

agus don phobal is leithne. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Mar thacaíocht le mórchuspóirí  na hollscoile a bhaint amach, bunóidh An Oifig 

Chumarsáide fóram agus gréasán cumarsáide ar a mbeidh ionadaithe ó gach cearn den 



ollscoil. Táthar ag súil leis go gcinnteofar mar seo go mbeidh córas éifeachtach 

cumarsáide ann taobh istigh den ollscoil agus lasmuigh. 

Feabhsófar an straitéis chumarsáide le linn na bliana 2005/2006 trí na gnéithe is mó 

práinn a shonrú. Mar chuid den fheachtas seo, seolfar straitéis fógraíochta agus díreofar 

breis airde ar na meáin náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Lorgófar tairiscintí maidir le tionscnamh chóras bainistíochta inneachair agus tá sé 

beartaithe go dtosófar ar é a chur ar fáil de réir a chéile ó Mheán Fómhair 2006 ar 

aghaidh. 

Beidh gníomhaíochtaí caidrimh phoiblí fós mar chuid lárnach d’obair na hOifige 

Cumarsáidí, gníomhaíochtaí cosúil le hócáidí speisialta, le fógraíocht, le brandú agus 

marsanacht, le caidrimh leis na meáin agus le hoiliúint. 

 

Forbairt agus Caidreamh le hIarmhic Léinn 

Is é is aidhm le Caidrimh Fhorbarthacha agus Iarmhac Léinn ná go gcothófaí caidreamh 

leanúnach le hiarmhic léinn a rachaidh chun tairbhe, ní hamháin don ollscoil, ach don 

iarmhac léinn féin tríd an teacht a bheidh aige/aici ar acmhainn oideachasúil, tacaíochta 

agus gréasánaithe. Is cuid mhór de shaol na hollscoile iad na hiarmhic léinn: seasann siad 

don rud is UCD ann agus braitheann an ollscoil go mór orthu agus é ar thóir stádais mar 

phríomhinstitiúid acadúil an stáit. 

 

Trí ghníomhaíochtaí Chaidrimh Fhorbarthacha agus Iarmhac Léinn, neartófar ar an nasc 

le hiarmhic léinn. Agus é seo mar sprioc tá clár fairsing cuimsitheach ullmhaithe. 

Spreagann an clár iarmhic léinn chun páirt a ghlacadh in imeachtaí na hollscoile, ar 

bhonn áitiúil agus ar bhonn idirnáisiúnta. Is iomaí áis a chuirtear ar fáil d’iarmhic léinn, 

áiseanna a chuirfidh ar a gcumas teacht ar fhaisnéis, deiseanna aithne a chur ar dhaoine 

eile mar iad agus an deis teagmháil a choimeád le seanchairde agus le 

hiarchomhghleacaithe ina measc. Tá na mílte iarmhac léinn scaipthe ar fud an domhain 

(tá thart ar 110,000 cláraithe ar bhunachar na n-iarmhac léinn), rud a fhágann go 

nglacfaidh iarmhic léinn UCD páirt shuntasach i ngnóthú chuspóirí na hollscoile.  

Díríonn an clár seo ar scéimeanna tiomsaithe airgid leis. Glacann an tiomsú airgid páirt 



lárnach i ngnóthú cuspóirí. Tá buanstruchtúr gairimiúil á chur ar bun ina ndíreofar go 

mórmhor ar mhórbhronntóirí náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

 

Dul chun cinn go dtí seo 

Ta clár cumarsáide feabhsaithe curtha ar bun a chinnteoidh teagmháil le hiarmhic léinn. 

Cinntíonn an clár seo go bhfaigheann iarmhic léinn, iris amháin, ar a laghad, uair sa 

bhliain. Cuirtear nuachtlitir mhíosúil chuig na hiarmhic léinn a loirgíonn é. 

 

In Aibreán na bliana 2005 cuireadh 110,000 cóip de UCD Connections, iris iarmhac léinn 

UCD, chuig iarmhic léinn den chéad uair riamh agus chuir 8,000 iarmhac léinn scéal ar 

ais lena gcuid sonraí nua teagmhála. I Meitheamh na bliana 2005, d’fhreastail níos mó ná 

700 iarmhac léinn ar chóisir faoin aer mar chuid de chomóradh an chéid go leith.  

De bharr an fheachtais leanúnaigh cumarsáide, idirghníomhaíochta agus caidrimh tá fís 

cruthaithe a spreagann agus a shásaíonn bronntóirí uilig. I measc na mbronntóirí tá 

iarmhic léinn, chomh maith le daoine a mbeadh d’acmhainn acu síntiús suntasach a 

dhéanamh. Cuireadh aithne ar na daoine seo tríd an teagmháil a bhíonn ag baill ár mbord, 

ag ár mórbhronntóirí agus ag cairde le lucht gnó agus tráchtála. 

Don tréimhse 2003/2005, ghlac Fondúireacht UCD (UCD Foundation) le suas le €14m 

de shíntiúis ó fhondúireachtaí, ó thionsclaíocht agus ó dhaoine aonair. 

Thacaigh an t-airgead seo leis na tionscaimh seo a leanas: 

• Cathaoir Peter Sutherland i nDlí na hEoraipe; bunaithe i nDámh an Dlí tar éis do 

Peter Sutherland, iarchéimí de chuid UCD, síntiús a chur ar fáil go fial  

• Ionad um Staidéar Scannánaíochta O’ Kane; Oscailte sa Réadlann 

Mhaighnéadach i ndiaidh don Dr. Frank O’ Kane sintiús fial a dhéanamh 

• Clár Scoláireachtaí Newman 

 

Cuireann clár scoláireachtaí Newman deiseanna taighde ar fáil i UCD ag leibhéal na 

hiardhochtúireachta. Ó cuireadh tús leis sa bhliain 1989, tá éirithe leis an gclár seo na 

taighdeoirí is cumasaí a mhealladh sa tslí go n-aithnítear é mar chlár a mbíonn na 

taighdeoirí is fearr ó thaobh na héigse is na n-eolaíochtaí gníomhach ann. Go dtí seo, tá 

breis agus 90 scólairí ceaptha agus níos mó ná €8m bailithe ó chomhlachtaí Éireannacha 



agus idirnáisiúnta, ó chomhlachtaí leas-stáit, ó eagraíochtaí deonacha agus ó dhaoine 

aonair. Sa tréimhse 2003/2005, bhí fáil ar níos mó ná €1.2m agus ceapadh 15 Scoláirí 

Newman. Tá clár bronntóirí bunaithe in Éirinn agus sna Stáit Aontaithe chun bronntóirí a 

aithint agus chun a thathaint orthu gur fiú sintiús a dhéanamh chun go n-éireoidh le UCD 

a chuspóirí straitéiseacha a bhaint amach. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Leanfaidh UCD de bheith ag lorg slite a ar a bhféadfaí feabhas a chur ar an gcaidreamh a 

bhíonn aige le hiarmhic léinn, chun go rachaidh an caidreamh chun tairbhe dóibh araon. 

Reáchtálfar clár bronnta ar bhonn bliantúil chun deis a thabhairt d’iarmhic léinn sintiús a 

bhronnadh ar thogra ar leith a bhaineann lena n-ábhar pearsanta suime nó lena n-ábhar 

staidéir féin. 

 

Beidh teacht ar níos mó foilseachán iarmhac léinn de réir mar a bhunófar suíomh idirlín 

níos cuimsithí chuige (m.sh. nuachtlitir leictreonach dar theideal eConnections). 

Tabharfaidh sé seo an deis d’iarmhic léinn teagmháil a dhéanamh le comhscoláirí, le 

lucht comhshuime agus leis an ollscoil féin. Tá sé beartaithe seoladh ríomhphoist fad 

bheatha shaoil a chur ar fáil do mhic léinn. Cuirfear leis an réimse imeachtaí d’iarmhic 

léinn i dtreo is go mbeidh siad i dteagmháil leis an ollscoil agus go mbeidh deiseanna acu 

bualadh le hiar-chomhscoláirí. 

 

Seolfar clár mór bronntaí sa bhliain 2006 a chabhróidh le UCD cuspóirí forbartha a 

bhaint amach. An rud is mó a bheidh ar bun faoin gclár ná síntiúis shuntasacha a 

mhealladh ó dhaoine aonair, ó chorporáidí agus ó fhondúireachtaí. 

 

 

 

 

 

 

 



Imeachtaí na Mac Léinn Idirnáisiúnta 
Is deas le UCD an t-ilchultúrachas i saol na hollscoile, rud a eascraíonn as cuairteanna na 

mac léinn idirnáisiúnta ar an ollscoil. Bíonn UCD de shíor ag iarraidh níos mó mac léinn 

idirnáisiúnta fós a mhealladh chun na hollscoile. Ar an mbonn céanna, leanann An Oifig 

Idirnáisiúnta de bheith ag spreagadh mac léinn de chuid UCD, agus ag crúthú deiseanna 

dóibh, chun tréimhse a chaitheamh ag staidéar thar lear.  

 

Dul chun cinn go dtí seo 

Mic léinn a mbealach chugainn 

Thug suas le 3,000 mac léinn idirnáisiúnta (níos mó ná 11% de dhíorma iomlán na mac 

léinn) seal i UCD le linn na bliana acadúla 2004/05. Ba de bhunadh 102 tír éagsúil na mic 

léinn seo – an chéad uair a raibh níos mó ná 100 tír éagsúil i gceist. Chláraigh thart ar 

71% díobh  ar chúrsaí lán-aimseartha fochéime nó iarchéime; ba mhic léinn ar cuairt iad 

an fuíollach (29%) a bhí páirteach i scéim an JYA nó sa chlár déthaobhach malartaithe. 

Ón bhliain 2000/01 ar aghaidh tá ardú suntasach tagtha ar líon na mac léinn a thagann ó 

Cheanada, ón tSín, ón Fhrainc, ón Ghearmáin, ón Bhreatain Mhór, ón India, ón 

Mhalaeisia, ón Nigéir agus ó na Stáit Aontaithe. 

 

Mic léinn linne ar a mbealach uainn  

Sa bhliain 2003/04 thug 302 de mhic léinn UCD tréimhse ag staidéar thar lear mar chuid 

den scéim Socrates/Erasmus. Ba é 283 líon na mac léinn sa bhliain 2004/05. Tá 

ollscoileanna i bPoblacht na Seice, sa Pholainn agus sa Liotuáin díreach tar éis teacht 

isteach sa scéim. 

 

Thug nach mór 60 mac léinn tréimhse ag staidéar i dtíortha lasmuigh den Aontas Eorpach 

– san Astráil, i gCeanada, sa tSile, sa tSeapáin agus sna Stáit Aontaithe. Tá comhaontais 

mhalartaithe socraithe le hollscoileanna eile ó shin:- Ollscoileanna Toronto agus British 

Columbia i gCeanada, an PUC sa tSile, Ollscoil New South Wales san Astráil, Ollscoil 

Otago sa Nua-Shéalainn agus Ollscoil Síneach Hong Kong. Cuireadh leis an 

gcomhaontas malartaithe mac léinn atá ag UCD le hOllscoil Waseda i dTóiceo sa bhliain 

2005. Tríd an scéim aon-treo seo, thug naonúr mac léinn ó Ollscoil Waseda tréimhse ag 



staidéar i gceann amháin de na Dámha seo: Ealaíona agus an Léann Cheilteach, 

Eolaíochtaí Daonna nó Tráchtáil. Tá comhaontas déilíneach curtha ar bun le hOllscoil 

Keio i dTóiceo, agus táthar ag súil le teacht na chéad dhíorma mac léinn i Meán Fómhair 

2006. 

Maidir le forbairtí leis an Áis, bronnadh céimeanna, sa bhliain 2005, ar lucht an chéad 

ranga riamh (39 mac léinn)  a rinne staidéar ar chúrsa BSc sa Ríomheolaíocht, cúrsa a bhí 

comhriaraithe ag UCD agus Ollscoil Fudan i Shanghai. 

 

Cuspóirí amach anseo 

Sa Phlean Straitéiseach ar an idirnáisiúntacht, aithníodh an gá atá le Coiste Comhairle 

Idirnáisiúnta a bhunú agus le Stiúrthóir ar Chaidrimh Idirnáisiúnta a cheapadh. Tá sé i 

gceist sraith ceardlann a reáchtáil chun an cheist a phlé agus an plean a chur i gcrích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comóradh an chéid go leith ag UCD: Ré chaite á cheiliúradh ré úr 

á chruthú 
 

Rinneadh mórcheiliúradh sa bhliain 2004 ar chomóradh 150 bliain de shaol UCD a 

osclaíodh i dtosach mar Ollscoil Chaitliceach na hÉireann i Samhain na bliana 1854 agus 

í faoi stiúr An Chairdinéil John Henry Newman. Cuireadh sraith d’imeachtaí ar siúl a 

thug tábhacht do thionchar náisiúnta agus idirnáisiúnta na hOllscoile.  

 

Chonacthas do Newman go raibh páirt ar leith le glacadh ag an Ollscoil sa tsaol nua-

aimseartha agus is í an fhís chéanna a bhí ag UCD riamh ó shin; oiliúint mar a dhéanfadh 

máthar a chur ar na glúine a thiocfadh inár ndiaidh (to be ‘the alma mater of the rising 

generation’). Is ar an tuiscint seo atá UCD gníomhach sa tsaol agus is díol suntais againn 

é gur iad céimithe de chuid UCD a bheidh gníomhach sa tsaol mór amach anseo. 

 

Ba é an tUas. James Maguire a bhí mar Chathaoirleach ar choiste UCD 150, coiste a 

bunaíodh chun na cuspóirí seo a leanas a bhaint amach: 

• tionchar na hollscoile a chur in iúl go forleathan 

• an íomhá is dearfaí den ollscoil a chur i láthair an phobail 

• comhpháirt a dhéanamh le daoine ón taobh amuigh in imeachtaí 

• mórtas na mball foirne agus na mac léinn a mhúscailt 

• taifead a chnuasú de ghaiscí agus d’éachtaí na hollscoile le 150 bliain anuas 

• bonn a dhaingniú ar a dtógfaí cúrsaí sa todhchaí 

 

Baill an Choiste: 

An tUas. James McGuire  Cathaoirleach 

An Dr. Richard Aldous  Scoil na Staire 

An Dr. Padraic Conway  LeasUachtarán um Chaidrimh Ollscolaíochta 

An tOll. Paricia Lysaght  Roinn Bhéaloideas Éireann 

An Dr. John McCafferty  Scoil na Staire 

An tUas. Peter MacDonagh  Céimí 



An tUas. Moore McDowell  Roinn na hEacnamaíochta 

Ms. Eilis O’Brien   Stiúrthóir na Cumarsáide 

An Dr. Anthony Roche  Scoil an Bhéarla 

An tOll. Michael Ryan Cathaoirleach na Cógaiseolaíochta/Institiúid Mhic 

Chon Mí 

An tUas. Mark Simpson  Dámh an Agri-Bhia agus na Timpeallachta 

An Dr. Cormac Taylor  Institiúid Mhic Chon Mí 

An tUas. Ryan Tubridy  Céimí 

An tOll. Harry White   Ollamh an Cheoil 

 

Tríd an ollscoil ar fad thug baill fhoirne faoi thograí ar leith a chuirfeadh tionchar na 

hollscoile ar réimse gnéithe de shaol na hÉireann ar a súile do dhaoine: ní fhéadfadh 

institiúid ar bith eile tionchar UCD ar fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta, eolaíoch, acadúil 

agus dlíthiúil an stáit a shárú. Cruthaíodh suíomh idirlín ar leith inar cuireadh eolas ar fáil 

do bhaill fhoirne, do mhic léinn, do chéimithe agus do chairde uilig na hollscoile ar na 

himeachtaí eagsúla a bhí ar siúl. 

 

Seo cuid de na himeachtaí a bhí ar siúl: 

 

I measc na bhfoilseachán a eisíodh mar chomóradh ar an gcéad go leith bhí The UCD 

Aesthetic, 150 years of UCD Writers; eagraithe ag an Dr. Anthony Roche ó Scoil an 

Bhéarla. Tugann an leabhar cuntas ar ochtar is fiche d’údair agus d’fhilí UCD ó Newman 

anuas go dtí drámadóir de chuid an lae inniu Conor McPherson. Scríbhneoirí agus baill 

d’fhoireann acadúil UCD a rinne na léirmheasanna. 

 

Osclaíodh Ionad Idirnáisiúnta um Staidéar Newman (ICNS) in Áras Newman. Is ionad 

acadúil é an ICNS, bunaithe ag UCD i gcomhpháirt le Fondúireacht Newman Éireann. Is 

é atá mar chuspóir ag an ionad ná tacaíocht le staidéar agus taighde a dhéantar ar bheatha 

agus ar shaothar John Henry Newman, an té a bhunaigh Ollscoil Chaitliceach na 

hÉireann. Is san ICNS atá Leabharlann Fhondúireacht Newman, a tugadh do UCD ar 

iasacht bhuan, lonnaithe. Bronnann an Fhondúireacht dhá ghradam scoláireachta 



iarchéime gach bliain. Is í an Dr. Teresa Iglesias, ó Scoil na Fealsúnachta, a ceapadh mar 

Stiúrthóir ar an Ionad. 

 

Ceol 

Iarradh ar Michael McGlynn, céimí ó Roinn an Cheoil, píosa ceoil a chumadh d’ocáid an 

cheiliúrtha do Scoláirí Córúla UCD: cuireadh an píosa Road of Passage i láthair den 

chéad uair, faoi stiúr Desmond Earley, ag searmanas bronnta na gcéimeanna oinigh ar 2 

Samhain.  

 

Ba mhórthéama é an ceol le linn na bliana: ar 3 Samhain rinneadh léiriú speisialta ar 

leagan Elgar de Newman’s Dream of Gerontius sa Cheoláras Náisiúnta. B’iad 

Ceolfhoireann RTE, Cumann Córúil Our Lady’s agus Scoláirí Córúla UCD a chuir i 

láthair é. Ba é an tOll. Harry White a stiúraigh Cór Barócach agus Ceolfhoireann UCD 

agus Aifreann Bach i mionB á chur i láthair acu. D’eisigh na Scoláirí Córúla dlúthdhiosca 

mar chomóradh ar an ócáid – Ad Astra: Road of Passage – ina raibh an píosa 

coimisiúnaithe ag McGlynn. 

 

Bronnadh Céimeanna Oinigh 

Ba iad bronnadh céimeanna na Fondúireachta an searmanas ba mhó bronnta céimeanna 

oinigh i stair UCD. Bronnadh céimeanna oinigh ar 14. Tugadh aitheantas do na daoine 

seo as ucht a raibh saothraithe acu sna hEolaíochtaí Acadúla, sna Daonnachtaí, sna 

hEalaíona, sa spórt agus sa daonchairdeas de réir éitis agus aidhmeanna na hollscoile. Is 

sár-acadúlaithe cuid acu, cé go gcuimsíonn a gcuid buanna réimse forleathan de ghnéithe 

lasmuigh dá n-ábhar staidéir; cuid eile tá a ndíograis caite acu le beartas poiblí agus 

sóisialta, agus i gcás roinnt eile acu tá mórtas cine léirithe acu os comhair a 

gcomhÉireannach agus os comhair an domhain. 

 

Na hEalaíona 

Michael Flatley  Rinceoir agus fiontraí 

Imogen Stuart   Dealbhóir 



Eithne Healy Cathaoirleach ar an Amharclann Náisiúnta – Amharclann 

na Mainistreach, agus tacóir leis na healaíona 

Anne Madden   Ealaíontóir 

 

Gníomhaíochtaí Daonnúla agus daonchairdis 

Christina Noble Bhunaigh sí Fondúireacht Leanaí i Vítneam agus sa 

Mhongóil 

Lochlann Quinn  Tionsclóir agus bronntóir 

 

Feabhas Acadúil agus i gCúrsaí Foghlama 

Sir Derek Morris  Uachtarán ar Oriel College 

An tOll. Garret FitzGerald Ollscoil Pennsylvania: saineolaí domhanda ar an 

gcógaiseolaíocht agus ar neamhoird chardashoithíocha 

An tOll. Wolfgang Meid Universitaet Innsbruck: saineolaí idirnáisiúnta ar an 

teangólaíocht chlasaiceach agus ar theangacha ceilteacha  

An tAthair John Dardis SJ Uachtarán Ord na nÍosánach in Éirinn: guth labhartha thar 

cheann teifeach san Eoraip agus saineolaí ar shaothar Joyce 

 

Tionchar soch-eacnamaíoch agus polaitiúil 

David Byrne Coimisinéir Eorpach san AE 

Bruce Morrison Iarfheisire de chuid na Stát Aontaithe a bhí freagrach as 

Acht Inimirce 1994 na SA 

An Dr. Pearse Lyons Uachtarán Alltech: eolaí, nuálaí agus fiontraí 

Charlie Bird Iriseoir le RTÉ 

Niall O’Dowd Eagarthóir ar an Irish Voice, ar an Irish American 

Magazine a ghlac páirt i bproiséas na síochána 

 

Spórt 

Mick O’Dwyer Iarpheileadóir le Ciarraí 

Kevin Heffernan Iarpheileadóir le Baile Átha Cliath 



Willie John McBride Iarimreoir rugbaí idirnáisiúnta a d’imir ar fhoireann na 

hÉireann agus ar fhoireann na Leon 

Kevin Moran Imreoir sacair, a d’imir ar fhoireann na hÉireann agus ar 

fhoireann Mhanchain Aontaithe, iarpheileadóir le Baile 

Átha Cliath 

 

Bhronn UCD céim oinigh NUI (Ollscoil Náisiúnta na hÉireann) ar an lúthchleasaí 

mórchlú Haile Gebreselassie chomh maith. 

 

Ag deireadh na bliana, bhronn UCD dochtúireachtaí oinigh ar cheathrar a rinne móréacht 

ar mhaithe le pobail an domhain uile. Rinneadh na bronntaí seo ar an ngníomhaí daonnúil 

agus ceoltóir Bob Geldof, ar as do Bhaile Átha Cliath é; ar Neil Jordan, léiritheoir 

scannán, údar agus céimí de chuid UCD; ar an Dr. Robert Gallo eolaí leighis a bhfuil clú 

domhanda air agus ar an eolaí polaitiúil clúiteach an tOll. Carole Pateman. 

 

Tugadh onóir leis don Dr. Phillip Sharp (MIT) leis an gcéad bhronnadh riamh de Bhonn 

Ulysses. Bronnadh an bonn seo air as ucht a bhfuil saothraithe aige i dtaobh fionnachtan 

bithmhóilíneach agus i dtaobh an dul chun cinn atá déanta sa chóir leighis a chuirtear ar 

dhaoine le galair ar nós scléaróis iolrach, heipitíteas agus ailse. 

 

Scoláireachtaí Mac Léinn 

Seoladh dhá scéim scoláireachta UCD 150: 

Is é UCD a mhaoiníonn Scoláirí UCD 150 trí iomlán €250,000 a chur ar fáil, thar 

thréimhse trí bliana, do mhac léinn amháin i ngach contae in Éirinn. 

Sheol Dámh an Agri-Bhia agus na Timpeallachta scéim, a bhfuil luach €200,000 ag baint 

léi agus atá maoinithe ag deich gcomhlacht in earnáil an agri-ghnó. Bronnfar na gradaim 

seo ar dheichniúr mac léinn. Ní hamháin go beidh cúnamh airgid acu, ach gheobhaidh 

siad deis seal a chaitheamh ar thaithí oibre leis an gcomhlacht urraíochta. 

 

Comhdhálacha 



• Thionóil an Dr. Dominic Walsh agus a chomhghleacaithe in Institiúid Mhic Chon Mí  

mórchomhdháil idirnáisiúnta dar théama an néarmheathlú, an próiseas atá mar bhonn 

le galair cosúil le galar Parkinson agus galar Alzheimer. 

• Thionóil an tIonad um Staidéir Fhorbartha comhdháil dar théama ‘Issues and 

Challenges in working on International Development’ inar pléadh na gnéithe is mó 

súntais agus dúshláin. Thug an chomhdháil seo deis do mhic léinn cur lena gcuid 

eolais ar shlite beatha agus ar dheiseanna intéirneachta le réimse eagraíochtaí 

neamhrialtais forbartha agus feachtais, agus le Comharchumann Forbartha Éireann 

(Development Co-operation Ireland). 

• B’é saothar an Dr. Máire MacNéill (a saolaíodh céad bliain go cruinn roimhe sin) a 

bhí mar théama ag an gcomhdháil dar theideal ‘An Léann Ceilteach – comóradh an 

chéid go leith’ á reáchtáil ag Dámh an Léinn Cheiltigh in ómós don Dr. MacNéill. 

• Reáchtáil Dámh na nEolaíochtaí Daonna comhdháil dar theideal University and 

Society: From Newman to Market inar labhair an tIarOllamh Sheldon Rothblatt ó 

Ollscoil California, Berkeley ar an ábhar The Modern University and its Discontents: 

the fate of Newman’s legacy in Britain and America. Bhí trí mhórthéama ag an 

gcomhdháil: an t-oideachas liobrálach i ndiaidh Newman, misean taighde na hollscoile 

agus an ollscoil agus an tsochaí shibhialta. 

• D’eagraigh an tIonad Taighde Eolaíochta Sóisialta seimineáir dar theideal Counting, 

Measuring, Valuing: Four decades of Social Science Research at UCD in aitheantas 

don 20ú bliain den Chlár ar Shuirbhé Idirnáisiúnta Sóisialta (ISSP). 

• Is é an teideal a bhí ar an gcomhdháil de chuid Dhámh an Bhith-Ghnó agus na 

Timpeallachta ná Bio-diversity in the Farmed Landscape: Building a Knowledge Base 

to Inform Agri-environmental Policy. Bhí sé mar chuspóir go spreagadh an 

chomhdháil seo caint ar an talamhaíocht nua-aimseartha agus an tionchar a bhíonn aici 

ar an mbith-ilghnéitheacht. Chomh maith leis seo diríodh aird ar an ngá atá ann le 

polasaí ceart agri-thimpeallachta. 

• Tháinig saineolaithe ó cheithre aird an domhain go dtí an chomhdháil ar an ngalar 

SEIF sa mhílaois nua. HIV in the New Millenium – The Past, Present and Future of 

HIV-AIDS teideal na comhdhála agus dhírigh na hOllaimh Bill Hall agus Bill 

Powderly aird ar na dúshláin a ghabhann le dul i gleic leis an ngalar i gceantair nach 



bhfuil go leor de na hacmhainní cuí iontu. Ba dhuine de na haoi-chainteoirí an tOllamh 

Robert Gallo. Ba é siúd an té a d’aithin víreas an SEIF an chéad lá riamh. 

 

Léirithe, taispeántais agus foilseacháin staire 

• Sheol Clólann UCD an t-eagrán deiridh de litreacha Peter le Page Renouf, 1822 – 

1897. Ba léachtóir é Peter agus ina dhiaidh sin b’Ollamh é le linn deich mbliana 

tosaigh na hOllscoile Caitlicí. 

• Sheol na hinnealtóirí, na hailtirí agus lucht pleanála léiriú dar theideal Realising 

Visions. Ba léiriú é seo ar thaighde, ar stair agus ar ghnóthachtúla iarmhic léinn agus 

iaracadúlaithe. Scríobh an tOllamh Vincent McCabe stair na Dáimhe. 

• Sa léiriú dar theideal Science Uncovered tugadh cuireadh do bhaill an phobail, 

d’iarmhic léinn eolaíochta agus do mhic léinn reatha freastal ar sheimineáir a thug 

cúigear cainteoirí iarchéime. 

• D’eagraigh Coiste na gCéimithe i nDámh an Agri-Ghnó agus na Timpeallachta 

imeacht dhá lá inar díríodh go hiomlán ar an Afraic. B’imeacht é seo a rinne ceiliúradh 

ar an ilchultúrachas a ghabhann leis an díorma mac léinn, ní hamháin taobh istigh den 

Dámh, ach i UCD trí chéile. Rinne sé díol suntais de na naisc dhomhanda atá ag an 

Dámh agus ag na baill fhoirne inti. Chomh maith leis seo, bailíodh airgead do Self-

Help, cumann carthannachta Éireannach a dhíríonn ar dheireadh a chur leis an ngorta 

sa bhfaidthéarma. 

• Chuir an Leabharlann na Bailiúcháin Speisialta atá cnuasaithe le 150 bliain anuas ar 

taispeáint. Bhí cuid de na rudaí is luachmhaire agus is suimiúla inti ar taispeáint agus 

cuireadh leabhrán cuimhneacháin ar fáil dá thoradh. 

• Le linn bhliain an chomórtha sheol Scoil Ghnó Smurfit suíomh idirlín d’iarmhic léinn 

chun an ceangal a dhaingniú idir an scoil agus iarmhic léinn. 

 

Imeachtaí Mac Léinn 

• Bhain na mic léinn leas as comóradh an chéid go leith chun aird dhaoine a tharraingt 

ar imeachtaí dá gcuid féin. 

• D’fhoilsigh Saorálaithe Thar Lear UCD leabhar comórtha dar theideal Colour on a 

Grey Canvas, ina n-eachtraíonn siad na rudaí a thit amach dóibh agus iad i measc 



mhuintir New Delhi. Thacaigh an Seanadóir Feargal Quinn leis an leabhar seo. 

Díoladh 1,000 cóip den leabhar, leabhar a spreagfaidh mic léinn chun féachaint i dtreo 

chúltúir uile an domhain agus iad ar thóir an eolais. 

• D’eagraigh An Oifig Idirnáisiúnta an Cultural Diversity Week, seachtain ina raibh an 

t-ilchultúrachas mar ábhar céiliúrtha. Cuireadh clár d’imeachtaí ar bun, taispeántas 

idirnáisiúnta agus taispeántais cheoil le na drumadóirí De Jimbe-Bisi ón Nigéir, 

cnagcheoltóirí ón tSín agus ceoltóirí traidisiúnta Gaelacha in measc. 

• D’fhoilsigh an L&H – an cumann is ársa agus is mó a mbíonn trácht air san Ollscoil – 

eagrán teoranta de dhá imleabhar inar ríomhadh stair an chumainn. Centenary History 

of the Literary and Historical Society of University College Dublin an t-ainm a bhí air. 

Ba é James Meehan bhí mar eagarthóir ar imleabhar 1855 – 1955, agus Frank 

Callanan ar imleabhar 1955 – 2005. 

• I rith Seachain na Mac Léinn UCD, thionóil UCD Craobh Díospóireachtaí Ollscoile an 

Irish Times. 

• Reáchtáil Dámh na nEalaíon an imeacht BA Student for a Day, i dtreo is go 

bhfaigheadh daoine léargas ar shaol mic léinn ealaíon UCD. Lá iomlán de léachtanna 

agus d’imeachtaí a bhí i gceist i nDámh na nEalaíon UCD. 

 

Conclúid 

Is é UCD príomhollscoil na hÉireann. Cuireann sé an rogha is fairsinge d’ábhair ar fáil 

agus is fearr in Éirinn iad na deiseanna taighde a sholáthraítear. Is fíorphobal acadúil ann 

féin é Campas Belfield, faoi mar a ghuígh Newman agus níl a mhacasamhail le fáil in áit 

ar bith eile sa tír. Is mór ag UCD oideachas iomlán a chur ar mhic léinn, agus chuige seo 

spreagtar na mic léinn chun a bheith gníomhach in imeachtaí eile taobh amuigh den 

staidéar. Aithnítear nach é an léann amháin a chuireann oiliúint ar an duine. Níl a shárú le 

fáil ar chaighdeán na n-áiseanna teagaisc, taighde, iostais agus áineasa. 

 

B’é príomhsprioc na bliana comórtha ná fiontraíocht na mball foirne, na mac léinn agus 

na gcéimithe a chraobhscaoileadh. D’fhreastail iarbhaill fhoirne, céimithe nár tháinig an 

táirseach isteach le fada an lá agus an pobal áitiúil ar imeachtaí sóisialta ar champas 

Belfield. Ba dheas le UCD an deis a fháil dúchas na hollscoile a roinnt orthu araon. Is 



iomaí rud a rinneadh, bíodh soilsiú an champais nó dearadh branda UCD 150 i gceist, 

chun go músclófaí mórtas na ndaoine as an ollscoil iontach seo.  
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