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Ba é An Dr. Art Cosgrove an seachtú hUachtarán, agus an tUachtarán deireanach, ar 

Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Faoi Acht Ollscoileanna na hÉireann 1908, 

rinneadh comhollscoil de chuid Ollscoil Náisiúnta na hÉireann de Choláiste na 

hOllscoile, Baile Átha Cliath. Ba é an Dr. Cosgrove an chéad Uachtarán ar an 

gcomhollscoil nua, dar theideal Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil 

Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath, faoi réir Acht na nOllscoileanna 1997.  Ó 1 

Eanáir 1994 go dtí 31 Nollaig 2003 an téarma reachtúil a bhí aige mar Uachtarán ar an 

ollscoil. Le linn a Uachtaránachta rinneadh dul chun cinn nár bheag i bhfás agus i 

bhforbairt na hinstitiúide. Agus an dul chun cinn suntasach seo á scagadh, tuigfear go 

raibh bonn daingean leanúnach – traidisiúnta agus nuálaíoch – faoi. Ina dhiaidh sin is 

uile, is léir go rabhthas ag druidim le deireadh ré.  

 

Saolaíodh Art ar an 1 Meitheamh 1940, san Iúr, Contae an Dúin. Fuair sé a chuid 

oideachais ó Bhráithre Críostaí Scoil Ghraiméir na Mainistreach san Iúr. Bhain sé céim le 

céad onóracha amach sa Stair ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, sa bhliain 1961 agus 

leis seo, thug sé an bhliain 1961-2 ag freastal ar an Institiute of Historical Research i  

Londain. Bhronn Ollscoil na Banríona céim PhD air sa bhliain 1971 agus bronnadh céim 

LLD honoris causa air sa bhliain 1975 as a raibh saothraithe sa stair aige. Sa bhliain 1963 

ceapadh mar Léachtóir Cúnta é i Roinn Stair na Méanaoiseanna UCD. Tugadh ardú 

céime dó den chéad uair sa bhliain 1971 nuair a ceapadh mar Léachtóir é, ardú eile sa 

bhliain 1976 nuair a ceapadh ina Léachtóir Statúideach é, agus ardú eile fós sa bhliain 

1990 agus é ceaptha mar Ollamh Comhalta. Ghlac sé le cúraim Cheann Roinne don 

tréimhse 1990-1992 agus toghadh é mar Chathaoirleach ar na ComhRanna Staire don 

tréimhse 1991-1993. 

 

De réir mar a chuaigh sé féin chun cinn laistigh den choláiste, ba ríshoiléir dó na 

deacrachtaí agus an t-údar frustrachais a ghabh le grádú foirne agus le deiseanna chun dul 

chun cinn garimiúil a dhéanamh taobh istigh den Choláiste. 

 



Léirigh sé riamh agus é triocha bliain sna Ranna Staire – LuathStair na hÉireann, Stair na 

Meánaoiseanna, An Nua-Stair agus Nua-Stair na hÉireann – go raibh bua riarthóireachta 

aige, bíodh leibhéal ar bith i gceist. Thug sé go cumasach faoi ranganna teagaisc a 

riaradh, faoi churaclam agus na roghanna éagsúla taobh istigh de a phleanáil nó faoi 

uasmhéid na marcanna scrúduithe a áireamh - rud a dhéanfadh sé go furasta mar bhí luí 

aige leis an matamaitic.  Bhíodh cruinniú lánchumhachtach seachtainiúil ag na Ranna 

Staire agus cruinnithe Roinne ó am go chéile. Bhíodh fo-choistí a d’fhéachadh i ndiaidh 

gnéithe ar leith d’obair na Rann Staire. Ba iad na staraithe mórchlú Robin Dudley 

Edwards, T. Desmond Williams agus Rev. F.X. Martin a bhí i gceannas na Rann éagsúil 

agus ba spéisiúil agus ba mhór a raibh le foghlaim ag cruinnithe in ainneoin iad a bheith 

teannasach agus corraitheach go maith. Thuig baill fhoirne sóisearacha go dtugadh Art 

cluas mhaith le héisteacht do dhaoine agus thug siad lániontaoibh leis. Ba mhinic ráite ag 

an IarUachtarán, an Dr. Tom Murphy, gur deacair teacht ar dhuine den lucht acadúil a 

bhfuil ciall agus tuiscint aige/aici. Ní mar seo a bhí i gcás an Dr. Cosgrove: d’fhéadfadh 

sé grúpaí a bhí glan i gcoinne a chéile a ghríosadh chun go dtiocfaidís ar chomhréiteach. 

Aithníodh go forleathan go raibh cumas ceannaireachta ann, rud a d’fhág gurbh iomaí 

feachtas acadúil nó riaracháin a stiúraigh sé. Thuig comhghleacaithe agus mic léinn araon 

go bhféadfaidís lánmhuinín a bheith acu as, agus go bhféadaidís brath go huile is go 

hiomlán air. 

 

Ní hamháin gur shín sé lámh chúnta chuig cuallacht an Choláiste, ach d’oibrigh sé ar son 

na Samaritans agus ar son eagraíochtaí deonacha eile. 

 

Taobh istigh den tuiscint agus den mhuintearas, ní mó ná sásta a bhí Art le cúrsaí. Agus é 

fós ina léachtóir óg, labhair sé amach á rá go raibh mianach ollscoile den scoth sa 

choláiste. Bhí Cosgrove go láidir den tuairim go raibh sé de chumas ag UCD bheith mar 

cheann de phríomhollscoileanna na hEorpa. Ba í fís Newman a spreag Cosgrove riamh. 

De bharr na míshástachta seo le cúrsaí sa Choláiste, thosaigh Cosgrove ag gníomhú chun  

athchóirithe a chur i bhfeidhm agus ba dhuine de lucht bunaithe bhrainse UCD de 

Chumann Oibrithe na hÉireann (Worker’s Union of Ireland) é. Nuair a chuaigh na fir 

choire ar stailc, sheas sé lena phrionsabail ceardchumainn:- níor ghabh sé thar an bpicéad 



in ainneoin foláirimh go mbainfí de thuarastal lucht acadúil dá ndéanfadh an ceann roinne 

gearán ina leith. Chomh maith leis seo, fuair sé locht ar na hiarrachtaí luatha chun Boird 

Measúnaithe acadúla a bhunú, agus ar uair nó dhó níor ghlac sé leis na moltaí a rinne 

siad. 

 

Cé go raibh sé sáite i bpolaitíocht an Choláiste, níor thug sé riamh neamhaird ar thaighde 

ná ar léann na staire. Go deimhin, ba shuntasach an méid a rinne sé chun ainm na Roinne 

mar ionad léinn a chur chun cinn – léirigh sé an-bhua maidir le daoine a chur ag obair i 

riocht foirne agus ba chumasach an eagarthóireacht a dhéanadh sé  ar thorthaí an 

tsaothair. Ba é a leag amach an deich n-imleabhar de chuid an ‘Helicon History of 

Ireland’, a ghníomhaigh mar dhuine dá eagarthóirí agus a chuir go mór leis an imleabhar 

dar theideal ‘Late Medieval Ireland’ 1370 – 1541. Ba bhall é de Bhord Eagarthóirí an 

bhailiúcháin d’imleabhair A New History of Ireland ag Acadamh Ríoga na hÉireann. 

Ceapadh é mar eagarthóir aonair ar imleabhar 2 inar scríobh sé ceithre cinn de na caibidil 

inti. Ba eagarthóir nó ba chomheagarthóir leis é ar cheithre leabhar eile faoi stair na 

hÉireann, agus scríobh sé thart ar fiche alt nó caibidil sna himleabhair seo nó in irisí léinn 

eile. 

 

Ba bhall gníomhach é de chumainn léinn agus d’eagraíochtaí gairmiúla éagsúla:- thug sé 

tréimhse cúpla bliain mar Uachtarán ar an Dublin Historical Association agus mar 

eagarthóir ar fhoilseacháin dá chuid. Thug sé seal mar Uachtarán ar an Irish Historical 

Society leis. 

 

Ba iad a ghníomhaíochtaí chun coinníollacha a fheabhsú taobh istigh den Choláiste ba 

chúis lena bhallraíocht den College Promotions Committee don tréimhse 1976 – 78 agus 

lena thoghadh, sa bhliain 1979, mar bhall den Choiste Rialaithe. Bhí sé ina bhall den 

choiste seo agus ar an Údarás Rialaithe - an tÚdarás a ghlac áit an Choiste Rialaithe – ar 

feadh cúig bliana is fiche. Mar bhall den Choiste Rialaithe ceapadh nó toghadh é mar 

bhall de mhórán dá fho-choistí. I gcaitheamh an ama sin, bhí sé ina bhall den Choiste 

Airgeadais; bhí sé ina Chathaoirleach ar Choiste Leabharlainne an Choláiste; ba bhall é 

den Choiste um Chomhionannas Deiseanna, de Choiste an Uachtaráin um Fhorbairt na 



hOllscoile agus de Choiste Comhairleach an Uachtaráin um Áitribh Mac Léinn. Sa 

bhliain 1986 toghadh é mar bhall de Sheanad Náisiúnta Ollscoil na hÉireann agus lean an 

bhallraíocht seo go dtí gur éirigh sé as Uachtaránacht UCD. Thug an taithí seo ar fad 

seasamh an-láidir dó agus príomhfheidhmeannach an Choláiste á thoghadh ar éirí don Dr. 

Masterson as oifig i Nollaig na bliana 1993. 

Ní hé gur éirigh leis gach toghchán inar sheas sé mar iarrthóir a bhuachaint. Buadh air 

faoi dhó – sa bhliain 1981 agus arís sa bhliain 1984 nuair a chuir sé isteach ar an bpost 

mar Dhéan na nEalaíon. Níor éirigh leis ach oiread nuair a chuir sé isteach ar phost an 

Chláraitheora sa bhliain 1986. Ghlac sé gan cheasnaí leis na cora seo ar fad. 

 

Níorbh é an rogha iarrthóra ag an gComhairle Acadúil é ach, bhí lántacaíocht an Údaráis 

Rialaithe aige agus ba orthu san a bhí an dualgas moltaí a chur faoi bhráid an tSeanaid 

maidir leis an gceapachán. Ba é an Dr. Cosgrove an chéad duine a toghadh mar 

Uachtarán ar an gColáiste nár chéimí de chuid UCD é. É seo ráite ba léir, agus triocha 

bliain caite aige mar bhall foirne de chuid an choláiste, go raibh UCD go tiubh ina fhuil 

aige, fiú níos tiubhe ná mar a bhí ag céimithe de chuid an Chóláiste – ‘Hiberniores ipsis 

Hibernis’ faoi mar atá mar theideal aige ar alt amháin dá chuid. Ba é a dúradh i dtaobh an 

Mheáaoisí san úrscéal ‘Middlemarch’ le George Eliot ná: ‘Oh, he dreams footnotes, and 

they run away with all his brains’. Má bhí amhras ar dhaoine áirithe go raibh duine a bhí 

sáite sna meánaoiseanna ceapaithe mar cheannasaí ar ollscoil nua-aimseartha forásach, 

níorbh fhada gur múchadh pé imní a bhí orthu. In ainneoinn gur staraí ar na 

meánaoiseanna é, níor dhuine scaipthe ná ídéalach an Dr. Cosgrove: rug sé leis chun na 

hUachtaránachta an luí a bhí aige le hobair foirne, éifeacht i gcúrsaí riaracháin agus an 

spiorad céanna laochais sa tslí gur aithin daoine ná raibh rian den mór is fiú ag baint leis 

agus é ag feidhmiú mar ghiolla ag muintir an Choláiste. 

 

Thug sé faoina chuid oibre mar Uachtarán le fonn agus chur sé sraith de chuspóirí roimhe 

chun forbairt a dhéanamh ar acmhainní daonna agus fisiciúla. Thuig sé, anois agus é mar 

phríomhfheidhmeannach na hinstitiúide, go gcaithfeadh sé leas a bhaint as an na buanna 

agus na dea-thréithe ar fad a bhí léirithe aige agus é gníomhach i Roinn na Staire agus i 

ngnéithe eile de shaol an Choláiste le triocha bliain anuas. B’é an muintearas, an chaint 



neamhbhalbh agus an ghéarchúis a léirigh sé agus é i mbun idirbheartaíochta na tréithe ba 

mhó a chuaigh i bhfeidhm ar dhaoine. Ní hamháin gur iontach an té chun comhraidh é nó 

go raibh bua reacaireachta deisbhéalaí aige, ach d’éist sé go tuisceaneach lena raibh le rá 

ag daoine eile. Is léir é seo ó theist an Dr. Caroline Hussey, a bhí mar Chláraitheoir le 

linn don Dr. Cosgrove bheith ina Uachtarán, mar a mhaíonn sí nár éirigh riamh eatarthu 

le linn na tréimhse sin agus ba é ba mhó faoi deara é seo ná a thuiscint do phearsantacht 

an uile saghas duine.  

 

Bhain sé leas éifeachtach as an eolas a bhí aige ar chúrsaí spóirt, go mórmhór rásaíocht 

capall agus an pheil, agus é i mbun cainte le hionadaithe na Rialtas Áitiúil. Ba mhinic a 

bhain sé leas as seo agus é ag iarraidh beartas áirithe a chur i bhfeidhm. Ba mhór an tsuim 

a chuir sé riamh sa spórt ó d’oibrigh sé taobh thiar den mbeár i dtigh tábhairne a athar, 

san Iúr, agus é ina gharsún óg. Deirtí i dtaobh an Dr. Coffey, an chéad uachtarán ar UCD, 

go mbíodh ainm agus cúlra gach duine de na mic léinn ar bharr a theanga aige. Bhíodh an 

rud céanna le rá i gcás an Dr. Tom Murphy a bhí ina Uachtarán ar Choláiste a bhí i bhfad 

Éireann níos mó le linn na 70idí agus na 80idí agus ainm bhaiste gach ball foirne aige. 

Bhí an bua céanna ag an Dr. Art Cosgrove, nach ndearmadfadh ainm dhaoine go deo.  

Seo tréith a eascraíonn as fíorshuim i leas na ndaoine mórthimpeall air. 

 

Is léir gur Uachtarán cumasach ab ea an Dr. Cosgrove, is cuma cén tslat tomhais a 

úsáidtear. Ó thaobh Acmhainní Daonna de, ba mhór an sásamh a chruthaigh sé do bhaill 

fhoirne UCD in obair a bpost. Thug sé tús áite do fhorbairt ghairmiúil ball foirne. 

Chruthaítí poist bhreise ag leibhéal an ChomhOllaimh agus ag leibhéil an léachtóra ar 

bhonn rialta. 

 

Anuas air seo, chuir sé córas nua in áit an tseanchórais ina mbíodh ar lucht acadúil de 

chuid na nDámh ar fad bheith in iomaíocht le chéile agus iad ar thóir líon teoranta post. 

Sa chóras nua, rinneadh poist shinsearacha léachtóireachta a ghrádú de réir coinníollacha 

soiléire sainmhínithe. Cuireadh córas feabhsaithe i bhfeidhm chun go bhféadfadh baill 

fhoirne riaracháin dul chun cinn a dhéanamh chomh maith. 

 



Bhí sé de rath air a bheith ina cheannaire ar UCD agus an tír faoi bhorradh eacnamaíoch. 

Cuireadh níos mó airgid ná riamh ar fáil d’ollscoileanna le hinfheistiú sa taighde agus ar 

chaiteachas caipitil. Bhí sé ar chumas cheannasaithe tionscalaíochta, tráchtála agus 

airgeadais síntiúis airgid a chur ar fáil go fialmhar don Choláiste. Sa tréimhse idir 1990 

agus 1994-5 (an chéad bhliain acadúil ag an Dr. Cosgrove mar Uachtarán) bhí €33m 

infheistithe i bhfoirgintí  an Choláiste. Caitheadh suas le €27m de seo ar áitribh Merville 

agus ar cheannach agus ar fhorbairt champas na Carraige Duibhe. De bharr an 

chaiteachais seo ní raibh fágtha sa chiste um fhorbairt tógála go luath sna 90idí ach €6m. 

Is mór idir é seo, agus na ceithre bliana deireannacha ag an Dr. Cosgrove ina Uachtarán, 

nuair a caitheadh €230m ar thograí caipitiúla. Is féidir céimeanna na hollfhorbartha seo – 

forbairt i bhfad níos fairsinge ná mar a taibhsíodh do Michael Tierney riamh - a ríomh ón 

tús le hoscailt Áras Daedalus, Ionad Teangacha agus Micríomhaireachta den scoth agus 

an chéad cheann riamh in aon ollscoil in Éirinn, sa bhliain 1997. Taobh istigh de chúpla 

bliain ina dhiaidh sin osclaíodh Ionad na nEalaíon, Foirgneamh Eolaíocht an Bhia, Ionad 

na Mac Léinn agus síneadh le háiseanna Ríomheolaíochta. Ina dhiaidh sin arís, tógadh 

foirgnimh shain-chuspóra don Institiúid Staidéir ar Athrú Sóisialta, don Ionad um 

Thaighde ar Ghalair Thógálacha, don Institiúid Uirbeach agus d’ Ionad Nuálaíochta 

Nova. Rinneadh forleathnú súntasach ar an bhfoirgneamh um Phleanáil Réigiúnach agus 

Uirbeach.  

 

Mar bharr ar an mborradh tógála, tugadh faoi roinnt mhaith ollthionscamh. Aistríodh An 

Scoil um Leigheas Tréidliachta ó Dhroichead na Dortha go dtí campas Belfield, 

tionscnamh a raibh costas de €40m ag baint leis. Tógadh scoil fochéime do Dhámh na 

Tráchtála – Scoil Ghnó Uí Chuinn – ar chostas €24m. Sa scoil seo dírítear go mórmhór ar 

an ríomhtheicneolaíocht agus ar an ríomhfhoghlaim. Tógadh Institiúid Mhic Chon Mí um 

Thaighde Bithmhóilínigh agus Bithleighis chun forbairt a dhéanamh ar an gcomhthaighde 

ildhisciplíneach. Tógadh Ionad na nEolaíochtaí Sláinte agus cuireadh síneadh le háitrimh 

Glenomena, cuid d’ionad cónaithe an champais. 

 

Bhí caint ar an Scoil Tréidliachta agus ar Ionad na Mac Léinn ó na 60idí ar aghaidh. I 

gcás na bhfoirgneamh nua-thógtha eile, ba léiriú iad san ar an bhforás a bhí ag teacht ar 



an gColáiste de réir na riachtanas a d’eascair as sochaí nua-aimseartha a bhí de shíor ag 

athrú. Ar éirí don Dr. Cosgrove as a phost, thagair nuachtán de chuid na mac léinn dó mar 

‘Art the Builder’ (Art an Tógálaí). Cé gurbh fhíor é seo ar shlí, níor chuir sé san áireamh 

gur chuid do fhís straitéiseach an Dr. Cosgrove iad na foirgnimh éagsúla a tógadh ar fud 

an champais, agus nach ballaí stroighne amháin a bhí iontu. Thuig sé gur ghá na 

foirgnimh bhreise a chuirfeadh bonn socair faoi fheabhas an teagaisc agus an taighde.  

 

Ba sa tSeanGhréag amháin a d’fhéadfaí ollscoil a bhunú gan agat ach píosa adhmaid: an 

fealsúnaí agus an mac léinn suite ag dá cheann na craoibhe. Ba léiriú iad na foirgnimh 

nua seo ar an mborradh a bhí faoin nuálaíocht acadúil: thug na foirgnimh seo ionad cinnte 

do na disciplíní éagsúla. Ba as na forbairtí seo a d’fhás sraith nua d’ábhair taighde: 

Staidéir Mheiriceánacha, Staidéir Chomhionannais, Staidéir Mhí-chumais, An 

Ríomhthráchtáil, An Mheitéareolaíocht. Go deimhin, b’ait le baill áirithe den lucht 

acadúil comhaimseartha teidil cuid de na hábhair taighde; cuir i gcás An Géanóm, An 

Próiteóm agus An Bhithfhaisnéisíocht in Institiúid Mhic Chon Mí. 

 

Ba le linn dó a bheith ina Chathaoirleach ar Chomhdháil Phríomhfheidhmeannach 

Ollscoileanna na hÉireann (Conference of Heads of Irish Universities) a mhol an Dr. 

Cosgrove go gcuirfí córais dearbhú cáilíochta i bhfeidhm. D’fhaomh baill fhoirne UCD 

do scéim phíolótach a chur sa tsiúl. Mar thoradh ar an scéim seo cuireadh baill na Rann 

ag déanamh mioniniúchaidh ar an obair acu féin agus ar shlite a d’fhéadfaí feabhas a chur 

leis an obair chéanna. Tugadh tacaíocht don idirphlé ildhisciplíneach, tras-dháimhe, 

idirollscoile. Glacadh leis go gcaithfeadh UCD béim níos mó fós a chur ar an taighde 

agus thuig an tUachtarán gurbh é an feabhas sa teagasc agus san fhoghlaim an bunús as a 

d’eascródh nósmhaireacht diantaighde. I dtaca leis seo, bunaíodh an tIonad um Fheabhas 

Teagaisc agus Foghlama agus bronntaí Dámhachtainí an Uachtaráin don Fheabhas 

Teagaisc ar bhonn rialta. 

 

Ba i dteannta a chéile a cuireadh i gcrích na forbairtí acadúla, fisiciúla agus foirne, chomh 

maith leis an méadú a tháinig ar líon na mac léinn. Sa bhliain 1993-4, ba é 15,854 líon 

iomlán na mac léinn, díorma de 3,635 mac léinn iarchéime (suas le 23% den uasmhéad) 



san áireamh. Faoin mbliain 2002-3, ba é 21,339 an líon iomlán mac léinn , agus ba 

iarchéimithe 5,437 díobh sin (25%). Cuireadh polasaí um Chomhionannas Deiseanna i 

bhfeidhm chun comhionannas sa chóras iontrála a chinntiú do mhic léinn lánfhásta, do 

mhic léinn míchumais agus do mhic léinn ó cheantair faoi mhíbhuntáiste. Réitigh an Dr. 

Cosgrove go maith leis na mic léinn agus d’éirigh go maith le pé obair a rinne siad le 

chéile. Thug sé cluas le héisteacht do pholasaithe Aontas na Mac Léinn agus thug sé 

lántacaíocht do chumainn agus do chlubanna uile an Choláiste. 

 

Ghlac an Dr. Cosgrove go hoscailte leis nach mbeadh aon toradh fiúntach ar a chuid oibre 

le linn a Uachtaránachta murach comhoibriú fial a chomhleacaithe. 

 

Eisean a bhí i gceannas ar institiúid ollscoile mar a raibh linn ollmhór de bhuanna agus de 

scileanna éagsúla. Thuig sé cad iad na buanna ba mhó a bhí aige féin, agus is iad na 

buanna céanna seo a bhí le sonrú go soiléir sna polasaithe a chuir sé i bhfeidhm. I 

ndeireadh na dála, b’áisitheoir é: an t-imreoir-bhainisteoir. Ba mhinic é i gcomhairle le 

daoine agus ag dáileadh freagrachtaí ar dhaoine. Ghlac sé le comhairle choistí An Údaráis 

Rialaithe, na Comhairle Acadúla agus na nDámh. Ba líonmhar lucht a thacaíochta, a 

bhean chéile Emer ina measc. Clann cúigear mac agus ceathrar íníon atá orthu agus fós 

fhéin, b’ann di agus dá tacaíocht i gcónaí agus é i gceannas ar an gColáiste. Ba mhinic í 

ag ócáidí bronnta céime ag cur fáilte roimh mhic léinn agus roimh thuismitheoirí – bean 

uasal, cosúil lena fear céile; beirt a shín lámh cúnta chuig dhuine ar bith de chuallacht an 

Choláiste a bhí breoite nó ar cailleadh gaol nó cara leo. Is cinnte gur inmholta a méid a 

rinne sise ar mhaithe le UCD, agus táimid go mór faoi chomaoin aici dá bharr. 

 

Mhair Uachtaránacht an Dr. Cosgrove deich mbliana, tréimhse ina raibh borradh faoin 

uile ní. Le linn an ama sin, lean sé de bheith ag fógairt seasamh UCD i gcainteanna agus 

sna hidirbheartaíochtaí le hAirí Rialtais, leis an HEA, le daoine a mbeadh sé d’acmhainn 

acu sintiús a chur ar fáil agus le gníomhairí eile. D’fhág sé crot thar a bheith fónta ar an 

institiúid ar fhágáil dó: údar mór mórtais dó. Faoin gcóras nua, cheapfaí an chéad 

Uachtarán eile ar shlí a bheadh difriúil amach is amach leis na slite a ceapadh na 

hUachtaráin a ghabh roimhe sin, an Dr. Cosgrove féin san áireamh. Pé duine a cheapfaí 



ina Uachtarán, b’uasal a oidhreacht mar bhí obair shuntasach déanta a ghníomhódh mar 

bhonn chun forbairtí níos mó fós a dhéanamh chun go bhfeidhmeodh UCD go 

héifeachtach i ré nua-aoiseach na hÉireann. Ba léiriú, ní hamháin ar fhuinneamh agus ar 

dhíograis an Dr. Cosgrove é an staidéar gairmiúil a rinne sé ar an dlí tar éis dó éirí as 

oifig, ach ar an tábhacht a d’aithin seisean sa phróiseas leanúnach foghlama. Ba mhór an 

méid a rinne sé ar mhaithe le UCD agus is ceart agus is cóir do UCD é seo a aithint agus 

comaoin agus buíochas dá réir a chur in iúl. Guíonn gach duine de mhuintir na hollscoile 

gach rath agus gach séan ar An Dr. Cosgrove, agus ar a bhean Emer. 

 

Donal Mc Cartney 

IarOllamh le Nua-Stair na hÉireann 

UCD 

 

 

 

 

  


