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Tá UCD tiomanta de a bheith ar ina ollscoil 

diantiaghde a chothaíonn an nuálaíocht 

agus fionnachtain chruthaitheach laistigh dá 

phobal de thaighdeoirí den scoth. 

Chomh maith le bheith ina cheannasaí in 

oideachas iarchéime, go náisiúnta agus 

san Eoraip, cuireann barr feabhais agus 

sainiúlacht taighde i UCD le spriocanna 

sóisialta, eacnamaíocha agus cultúrtha  

shochaí an eolais.

Tá UCD ag leanúint ar aghaidh ag tógáil ar a 

chlú mar rogha áit do thallann taighde ar thús 

cadhnaíochta, ag soláthar timpeallachta ina 

féidir le ceannasaithe taighde barr a gcumais 

a bhaint amach. Tá comhpháirtíochtaí 

agus comhoibriú á chur ar bun ag UCD le 

heagraíochtaí acadúla, pobail, gnó agus 

gairmiúla, ag feabhsú muiníne i UCD mar áit 

le haghaidh infheistithe ardcháilíochta agus 

ag déanamh ceannasaí náisiúnta de i maoiniú 

taighde. 

I dTreo Ollscoil 
Diantaighde  
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Maoiniú Taighde 

Scéimeanna Inmheánacha a thugann 
Tacaíocht do Thaighde 
Scéim Straitéise agus Mhór-Thionscnaimh 
Scéim Maoinithe Síol
Scéim Chomhaltacht Taighde an Uachtaráin 

Dámhachtainí Taighde

PRTLI
Dámhachtainí Uachtarán na hÉireann do 
Thaighdeoirí Óga 
Dámhachtain Fhiontraíocht Éireann
Boinn Óir Acadamh Ríoga na hÉireann
Gradaim Taighde Fuinnimh Charles Parsons 
agus Griffith Geoscience
Acadamh Ríoga na hÉireann

Gnóthachtáil Straitéiseach

Gnóthachtáil Taighde

Ceathrú Leibhéal

Institiúidí Taighde UCD 

Institiúid Mhic Con Mí don Taighde
Bithmhóilíneach agus Bithleighis UCD 
Ionad um Shintéis agus Ceimbhitheolaíocht UCD 
Ionad Míochaine Móilíní Bhaile Átha Cliath UCD 
Institiúid Uí Ghadhra UCD 
Institiúid Daonnachtaí na hÉireann UCD 
Institiúid Uirbeach Éireann UCD 
Institiúid Michíl Uí Chléirigh UCD 
Institiúid Clinton an Léinn Mheiriceánaigh UCD
Institiúid Spóirt agus Sláinte UCD 
Institiúid Dhomhanda Éireann UCD 
Ionad um Léann Síneach UCD/ Institiúid 
Confucius na hÉireann UCD 

NovaUCD

Foilseacháin Taighde  
Tá sonraí faoi na foilseacháin taighde go léir do 

thréimhse na Tuarascála seo le fáil ar líne ag 

www.ucd.ie/research/publications

Ba í Maria Cederlund, 
Scoil na hEolaíochta 
Bithmhóilínigh agus 

Bithleighis agus Institiúid 
Mhic Con Mí UCD, An 

Buaiteoir foriomlán den 
chomórtas Images of 
Research as a pictiúr 

Gene Expression in 
Zebrafish Embryos. 

Taispeánann an ruaim 
chorcraghorm an áit ina 
bhfuil an ghéin mab21l2 
i suth 28 uair d’aois suth 

an shéabra-iasc
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Maoiniú Taighde

Bhí an-rath ar UCD i méadú luach iomlán na dteagmhálacha taighde a fuair faoi 16% ar 2005/06. Chomh maith 

leis an ngnáthghníomhaíocht deontais, ar a bhfuil cur síos sa dá thábla seo a leanas, bhí UCD an-rathúil chomh 

maith ag aimsiú maoiniú iomaíoch náisiúnta, go háirithe tríd an gClár do Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal 

(PRTLI), maoinithe ag an Údarás um Ard-Oideachas, agus léirigh sé rath gan fasach i dtús a chur le roinnt 

tionscnamh spreagúil, a bhfuil cur síos orthu níos moille sa rannán seo. 

TÁBLA 1 – D AMHACHTAINÍ TAIGHDE

Bliain Luach iomlán na gConarthaí  Ranníocaíochtaí  Líon Iomlán na  Líon na dTograí  
 a Síníodh, Ranníocaíochtaí   Iomlán  dTeaghmhálacha  a Cuireadh 
 d’Fhorchostais san   d’Fhorchostais a Bronnadh Isteach 
 Áireamh 
 (€ milliúin) (€ milliúin)

2003/2004 49.8 5.6 405 685

2004/2005 62.5 8.1 495 1,074

2005/2006 82.9 11.8 664 1,245

2006/2007 96.3 14.8 556 1,234

TÁBLA 2 – FOINSÍ MAOINITHE

Foinsí Maoinithe Líon na gConartha Luach
    (€ milliúin)
Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI 86 23.2

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia 32 9.1

Coimisiún na hEorpa 31 4.7

An Bord Taighde Sláinte (HRB) 77 12.0

Fiontraíocht Éireann (EI) 31 4.7

Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (IRCSET) 63 3.9

An Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS) 20 1.5

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Chomhshaoil (GCC) 7 1.0

Gnó 28 8.6

Eile 181 27.6

Iomlán 556 96.3

Foirgneamh Taighde UCD 

I  D T R E O  O L L S C O I L  D I A N T A I G H D E  
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Scéim Inmheánach UCD a Thugann 
Tacaíocht do Thaighde 
Scéim Straitéiseach agus Mhór-Thionscnaimh 
Is aidhm amháin de chuid UCD é taighde 
idirdhisciplíneach a spreagadh chomh maith le 
cláir thraschampais a chuirfidh UCD san iomaíocht 
do dheiseanna maoinithe móra. Agus é ina dhara 
bliain, tá Scéim Taighde Straitéiseach agus Mhór-
Thionscnaimh UCD ag leanúint ar aghaidh ag 
spreagadh tograí straitéiseacha ar scála mór atá 
dealraitheach chun maoiniú de níos mó ná €10 
milliúin a mhealladh. Cuireadh an scéim ar bun 
chun tacú le roinnt staidéir féidearthachta (le 
maoiniú suas le €50,000) ar féidir a fhorbairt ina 
dtograí móra maoinithe. Tá an maoiniú le haghaidh 
cláir idirdhisciplíneacha, comhoibriú le hinstitiúidí 
seachtracha san áireamh.

Scéim Maoinithe Síol  
Tá an Scéim Maoinithe Síol anois ina thríú bliain, 
agus cuireann sé deiseanna solúbtha do mhaoiniú 
inmheánach ar fáil do thaighdeoirí. Is é an aidhm 
atá ag an Scéim ná maoiniú síl a sholáthar do 
thaighdeoirí ag gach céim dá ngairm, le béim 
faoi leith ar thionscadail a bhfuil de chumas 
iotu dul san iomaíocht go rathúil do thacaíocht 
sheachtrach ina dhiaidh sin. Tugadh isteach an 
dara gairm don Chlár Scaipeadh agus Aischur, 
freastal ar chomhdhálacha go háirithe, i mí an 
Mheithimh 2007 mar aitheantas ar an tairbhe 
mhór a bhaineann taighdeoirí agus an ollscoil as 
rannpháirtíocht i gcomhdhálacha.  Méadaíodh 
maoiniú atá ar fáil faoin Scéim go €1.25 milliúin i 
mbliana. Chuir níos mó ná 600 taighdeoir iarratais 
isteach ar an Scéim Maoinithe Síol sa bhliain 2007 
agus bronnadh maoiniú ar 43 faoin gcéad de na 
taighdeoirí seo. Féach Tábla 3.

TÁBLA 3 –SCÉIM MAOINITHE SÍOL

Babhta 2 2006
Clár Líon na   Méid a  
 nDámhachtain Bronnadh €
Scaipeadh agus Aischur 48 109,771

Fiontair agus Tráchtálú 7 35,000

 IOMLÁN 55 144,771

Babhta 1 2007
Clár Líon na   Méid a 
 nDámhachtain Bronnadh €
Comhoibriú Inmheánach agus Seachtrach 39 325,082

Scanadh na Léaslíne 29 295,949

Scaipeadh agus Aischur  104 156,647

Dámhachtainí Bheaga Trealaimh  24 251,895

 IOMLÁN 198 1,049,573

Babhta 1 (Dara Gairm) 2007
Clár Líon na   Méid a  
 nDámhachtain Bronnadh €
Scaipeadh agus Aischur  /  
Rannpháirtíocht Comhdhála Amháin 63     75,393

IOMLÁN 63 75,393

Scéim Comhaltachtaí Taighde an Uachtaráin 
Tairgeann Scéim Comhaltachtaí Taighde an 
Uachtaráin deis do thaighdeoirí UCD iarratas a 
chur isteach ar chomhaltacht inmheánach chun 
a bpróifíl taighde i UCD a fheabhsú. Is é aidhm 
na gcomhaltachtaí ná tacaíocht a thabhairt don 
lucht léinn a rachadh le forbairt ghairmiúil mar 
thaighdeoirí chun tairbhe a bhaint as tréimhse de 
thaighde dírithe. I 2006/07, fuarthas 31 iarratas 
do Scéim Comhaltachtaí Taighde an Uachtaráin 
agus bronnadh ocht dámhachtain. Féach Tábla 4.

TÁBLA � – DÁMHACHTAINÍ ÓN SCÉIM 
COMHALTACHTAÍ TAIGHDE AN UACHTARÁIN 

Ainm Scoil

An tOllamh Mark O’Malley Scoil na hInnealtóireachta Leictrí,  

 Leictreonaí agus Meicniúla UCD 

An tOllamh Gerry O’Sullivan Scoil na Fisice UCD 

An tOllamh Adrian Ottewill  Scoil na hEolaíochtaí  

 Matamaitice UCD

An Dr Gavin Barrett Scoil Dlí UCD

An tOllamh Alan Carr Scoil na Síceolaíochta UCD

An Dr Nuala Brady Scoil na Síceolaíochta UCD 

An Dr John Brannigan Scoil an Bhéarla agus na  

 Drámaíochta UCD

An Dr Graeme Warren Scoil na Seandálaíochta UCD

 

Pictiúr ar bronnadh 
duais ar sa chomórtas 

Images of Research dar 
teideal Microwave plasma 

standing wave le Greg 
Byrne i gcomhar le Denis 

Dowling

I  D T R E O  O L L S C O I L  D I A N T A I G H D E 
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é an aidhm atá lena taighde ná na comhathruithe 
gineacha a shainaithint is dócha is cúis le bodhaire 
agus daille i ndaoine. 

Tá dámhachtain PIYRA an Dr Blacque ag dul i 
dtreo iniúchadh ar bhitheolaíocht fabhráin; is é is 
fabhráin phríomhacha ann ná struchtúir ghearra 
cosúil le gruaig atá ar dhromchla cealla agus ag 
a bhfuil róil chéadfaigh thábhachtacha sa chorp. 
Mar thoradh ar locht i bhfabhráin príomhacha 
is féidir duáin chisteacha, diostróife reitineach 
agus mínormalachtaí cnáimhe a fháil. Ag úsáid 
péisteanna micreascópacha, déanfaidh an Dr. 
Blaque scrúdú ar an bhunús gineach fheidhmiú, 
rialúchán agus fhorbairt fabhráin.

Dámhachtainí Fhiontraíocht Éireann    
Bronnadh Dámhachtain Tráchtálú Faisnéise 
Fiontraíocht Éireann 2006 ar an Ollamh Barry 
Smyth, Scoil na Ríomheolaíochta agus na 
Faisnéisíochta UCD de bharr a cheannasaíochta 
i dtráchtálú thaighde ollscoile. Bronntar an 
dámhachtain bhliantúil ar thaighdeoir, ar ghrúpa 
taighdeoirí nó ar institiúid a léiríonn tiomantas, 
nuálaíocht agus rath maidir le tráchtálú taighde 
ollscoile. Agus é ag bronnadh na dámhachtana ar 
an Ollamh Smyth, dúirt Fergal Ó Móráin, Stiúrthóir 
Thráchtálú an taighde Fheidhmigh i bhfiontraíocht 
Éireann, gur bhain an tOllamh Smyth amach 
cothromaíocht chomhchuí idir rath acadúil agus 
tráchtála, agus gur éirigh leis taifead láidir de 
bharr feabhais sa taighde a chothabháil agus é 
ag tráchtálú a chuid oibre tríd an gcuideachta 
ChangingWorlds.

Laistigh de na heolaíochtaí tá ceithre chlár 
chomhoibríocha chun maoiniú athfhillteach a fháil: 

• Tógann Clár na hEolaíochta Bithchógaisíochta 
agus Cógaseolaíochta ar an Institiúid Náisiúnta 
do Thaighde agus Oiliúint Bhithphróiseála dar 
luach €72 milliúin, atá á mhaoiniú ag an UFT 
Éireann i bPáirc Nuálaíochta Belfield UCD;

• Tugann Food Ireland tacaíocht do cheann de 
na tionscail is mó in Éirinn, talamhghnó, trí 
fhorbairt ar chlár taighde comhoibríoch náisiúnta 
bia agus sláinte; 

• Tá an Clár Náisiúnta Naineolaíochta ceaptha 
sa dóigh is go mbeidh tionchar aige ar 
nainteicneolaíochtaí ata ag teacht amach a 
aithnítear mar phríomhghineadóirí saibhris na 
todhchaí;

• Éascóidh Eolaíocht Bithleighis comhdhlúthú 
agus comhordú gníomhaíochtaí taighde agus 
oiliúna sna heolaíochtaí bithleighis, ag seachadadh 
tairseach faisnéise comhtháite agus ardán atá 
infhaighte go náisiúnta do leigheas móilíneach/
aistritheach agus na heolaíochtaí bithleighis. 

Dámhachtainí Uachtarán na hÉireann 
SFI do Thaighdeoirí Óga 2006  
Mar aitheantas ar a gcumas eisceachtúil do 
cheannasaíocht ag imeallchrios eolais agus 
taighde, bronnadh Dámhachtainí Uachtarán 
na hÉireann SFI do Thaighdeoirí Óga ar 
bheirt thaighdeoirí de chuid UCD. Tugann na 
dámhachtainí seo, na dámhachtainí is airde 
gradam ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann, dar 
luach €1 mhilliúin an ceann thar chúig bliana, 
aitheantas d’innealtóirí agus d’eolaithe cumasacha 
ag am an-luachmhar ina ngairmeacha. Bhí beirt 
thaighdeoirí de chuid UCD, an Dr Emma Teeling 
agus an Dr Oliver Blacque, i measc cúigear 
faighteoirí a fuair níos mó ná €4 mhilliúin faoin 
scéim. Is é UCD an t-aon institiúid Éireannach a 
fuair níos mó ná dámhachtain amháin dhá bhliain i 
ndiaidh a chéile. 

Déanann taighde Dr Teeling a bhuaigh an duais 
PIYRA scrúdú ar éabhlóid mhóilíneach aireachtáil 
chéadfaigh i mamaigh ag úsáid na gcéadfaí 
cloisteála agus amharc ialtóige mar eiseamláir. Is 

Bronnadh €30 milliúin ar UCD faoin gclár do thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal, Timthriall 4, a mhaoinigh an 

tÚdarás um Ard-Oideachas, do thionscnaimh bhunathraithe i dtaighde eolaíochta agus na daonnachtaí.  Tá seo 

déanta suas de €17.5 milliúin de mhaoiniú bonneagair chaipitil d’fhorbairt Ionad Eolaíochta UCD agus €12.5 

milliúin de mhaoiniú athfhillteach do thionscadail sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí.

Laistigh de na daonnachtaí, beidh Institiúid na nÉireannach Domhanda ag díriú ar léann na hÉireann agus 

a dhiaspóra. Gheobhaidh Cartlann Sonraí na hEolaíochta Sóisialta maoiniú chomh maith chun bonneagar 

náisiúnta a chur ar aghaidh i mbailiúchán agus i mbainistíocht sonraí eolaíochta sóisialta. 

Dámhachtainí Taighde

Buaiteoirí ghradaim 
an Chomórtais SFI 
President of Ireland 
Young Researcher 
Award - an Dr Emma 
Teeling agus an Dr 
Oliver Blacque leis an 
Uachtarán Máire Mhic 
Giolla Íosa 
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Boinn Óir agus Ballraíocht Acadamh 
Ríoga na hÉireann   
Bronnadh Boinn Óir Acadamh Ríoga na hÉireann (RIA) 
ar an Ollamh James Dooge agus ar an Ollamh Peter 
Neary i réimsí na heolaíochta innealtóireachta 
agus sóisialta faoi seach. Meastar go forleathan 
gur duine de bhunaitheoirí hidreolaíocht nua-
aimseartha é James Dooge, a bhí ina Aire Gnóthaí 
Eachtracha tráth agus atá ina ollamh emeritus le 
hInnealtóireacht Shibhialta ag UCD. 

Níl aon amhras ná gur duine de na heacnamaithe 
acadúla is oirirce in Éirinn é an tOllamh Peter 
Neary, a bhí ina Ollamh le hEacnamíocht Pholaitiúil 
ag UCD ó  1980 go 2006. Is é an príomhréimse 
taighde atá aige ná teoiric thrádáil idirnáisiúnta, 
ina n-oibríonn sé ar pholasaí trádála agus 
tionsclaíochta, domhandú agus iomaíocht.

Mar aitheantas ar a ngnóthachtáil acadúil 
eisceachtúil, bronnadh ballraíocht an RIA ar thriúr 
scoláirí de chuid UCD i mí Bealtaine 2007. Is é seo 
an onóir is mó is féidir le scoláirí agus eolaithe ag 
obair in Éirinn a fháil. Bronnadh na dámhachtainí ar: 

• An tOllamh Comhlach Jennifer Todd, Scoil na 
Polaitíochta agus na nGnóthaí idirnáisiúnta UCD 
agus Comhalta Sinsearach Taighde an IRCHSS;

• An tOllamh Desmond Higgins, Ollamh le 
Bithfhaisnéisíocht, Institiúid Mhic Con Mí UCD, 
an eolaí ríomhaireachta is luaite ar an domhan; 

• An tOllamh Ciaran Regan, Scoil na hEolaíochta 
Bithmhóilínigh agus an Bithleighis UCD, Ollamh 
le Néarchógaseolaíocht agus Comhordaitheoir 
an Ghrúpa Taighde Néarthreapeolaíochta 
Feidhmí.

Le linn na bliana toghadh an tOllamh Paul 
Engel mar Leas-Uachtarán ar an Acadamh agus 
Cathaoirleach ar choiste na nEolaíochtaí Beatha. 

Gradaim Taighde Fuinnimh Charles 
Parsons agus Griffith Geoscience 
San áireamh i gcur i ngníomh Phlean Forbartha 
Náisiúnta 2007 – 2013 an rialtais bhí tionscnaimh 
nua fuinnimh: Dámhachtainí Taighde Fuinnimh 
Charles Parsons agus Dámhachtainí Taighde 
Griffith Geoscience. 

Ba UCD an t-aon institiúid a bhuaigh dhá cheann 
de na seacht nDámhachtain Taighde Fuinnimh 
Charles parsons, dar luach €5.38 milliúin. 
Roghnaigh painéal piarmheasúnaithe idirnáisiúnta 
na hiarratais a bhuaigh, as 22 togra as 11 
institiúid tríú leibhéal. Ba ceann amháin de na 
buaiteoirí é Ionad Taighde Leictreachais UCD, faoi 
stiúir an Ollaimh Mark O’Malley. Is comhoibriú é 
idir an Grúpa Taighde ar Chórais Chumhachta ag 
UCD agus an tionscal leictreachais in Éirinn, agus 
tá a thaighde dírithe ar thrí phríomhréimse: margaí 
leictreachais nua agus iad sin atá ag teacht 
amach, imeascadh cumhacht gaoithe i ngreillí 
leictreachais, agus oibríochtaí córais chumhachta. 
Ba é Ionad Taighde Bithacmhainní UCD, faoi 
stiúir an Ollaimh Shane Ward, é an dara buaiteoir. 
Cuirfidh an dámhachtain seo dar luach €3 
mhilliúin go mór le obair an Ionaid ar bhithbhreosla 
leachtach agus taighde ar bhithmhais-go-
fuinneamh.

Bhuaigh UCD dhá cheann de na hocht 
nDámhachtain Taighde Griffith Geoscience chomh 
maith, a bronnadh ar an Ollamh Patrick Shannon 
as Grúpa Taighde Geo-eolaíocht Mara agus 
Peitriliam, agus an tOllamh Christopher Bean as an 
nGrúpa Geoifisice. Tháinig na dámhachtainí seo go 
níos mó ná €2 mhilliún.

Bhunaigh an grúpa taighde Geo-eolaíochta Mara 
agus Peitriliam sárghrúpa eolaithe chun díriú ar 
thuiscint ar phróisis ghrinneall na farraige maidir 
le fána agus domhainmhara de agus, i soláthar 
frámaíocht gheolaíoch d’fhorbairt imchuach, 
fionnachtain pheitriliam agus anailís taisce amach 
ó chósta na hÉireann. Tugtar aitheantas go 
hidirnáisiúnta don ghrúpa taighde Geoifisice ag 
UCD de bharr a gcuid oibre ag cur leis an tuiscint 
ar a leithéid de fheiniméin choimpléascacha agus  
creathanna talún agus aeráid. 

An tOllamh Peter 
Neary (ar chlé) 

agus an tOllamh Jim 
Dooge (ar dheis) ag 

taispeáint a ngradam 
a bhronn Acadamh 
Ríoga na hÉireann 

orthu 
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Taighde maidir le Dul in Aois   
Tá UCD ina cheannasaí ar an Ionad Taighde 
Teicneolaíoch do Maireachtáil Neamhspleách 
(TTMN), infheistiú de $30 milliúin / €20 milliúin 
a seoladh i mí Eanáir 2007 agus lena raibh 
comhoibriú i gceist le Coláiste na Tríonóide, 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Grúpa Sláinte 
Digiteach na hEorpa nua ag Intel. Cruthóidh an 
tIonad TTMN ceann de na hiarrachtaí  taighde 
is mó in iarmhairt aosúcháin ar fud an domhain. 
Rachaidh a thionscadail taighde i ngleic leis na 
hiarmhairtí fisiceacha, cognaíocha agus sóisialta 
a bhaineann le dul in aois, bunaithe ar thaighde 
eitneagrafach agus innealtóireacht bhithleighis. Tá 
timpeallacht taighde ghníomhach, ardchaighdeáin 
ag UCD i réimse an chúraim shláinte: tógann an 
tIonad TTMN air seo agus déanann sé ionad barr 
feabhais de UCD ó thaobh na hinnealtóireachta 
bhithleighis, agus an cineál seo taighde de, san 
Eoraip. 

Is é an tOllamh Richard Reilly as Scoil na 
hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí agus 
Meicniúla Stiúrthóir an Ionaid TTMN agus 
Príomhthaighdeoir de ghníomhaíochtaí 
Innealtóireachta Bhithleighis an Ionaid TTMN. 

Tá foireann mhór d’innealtóirí bhithleighis anseo 
atá dírithe ar fáil, ar bhailiúchán agus ar mhíniú 
marcálaithe iompraíochta an aosúcháin.  Ní ar 
thaighde saotharlainne amháin atá an bhéim, ach 
ar sheachadadh agus bailmheas réitigh theicniúla 
laistigh de thimpeallacht an bhaile chomh maith. 
Díríonn an Ionad TTMN ar innealtóireacht néarach 
agus próiseáil comhartha ilmhódach, chomh maith 
leis an ardán teicneolaíochta a thugann tacaíocht 
don chlár ar fud an chuibhreannais.

Saotharlann na gCóras Coimpléascach 
agus Oiriúnaitheach  
Bunaíodh Saotharlann na gCóras Coimpléascach 
agus Oiriúnaitheach (SCCO) i mí na Samhna 2006 
agus, faoi stiúir an Dr Scott Rickard, bailíonn 
sé le chéile níos mó ná 30 príomhthaighdeoir 
agus 175 mac léinn iarchéime agus 
taighdeoir iardhochtúireachta as Scoileanna 
Gnó, Ríomheolaíochta agus Faisnéisíochta, 
Innealtóireacht Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúla, 
Eolaíochtaí Geolaíochta agus Eolaíochtaí 
matamaitice UCD agus Institiúid Mhic Con Mí UCD 
in áis thiomnaithe de 2,600m² thar cúig urlár. 

Gnóthachtáil Straitéiseach 

Pictiúr ar bronnadh duais 
ar sa chomórtas Images 
of Research. An teideal 
atá ar an bpictiúr seo, 
arna chruthú ag Brian 
O’Mullane ná Gesture 
Recognition. An aidhm 
atá leis an tionscadal  
TRIL ná teicneolaíocht 
chuiditheacha chruthú do 
dhaoine scothaosta.  Seo 
sraith pictiúr a tógadh 
le linn próisis ar leith a 
bhain le geáitsí fisiciúla 
a aithint agus tá an 
teicneolaíocht á forbairt 
ag an bhfoireann taighde. 
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Tá SCCO déanta suas de 25 príomhthaighdeoir SFI 
i réimsí Ríomhbhitheolaíochta, Ríomheolaíocht, 
Eolaíocht Dhlúthshonraí, Córais Bhraite, 
Matamaiticí Fasinéise agus Cumarsáide agus 
Airgeadas Matamaitice chun cláir taighde 
nuálaíocha agus iarchéime a chruthú a 
tharchéimníonn teorainneacha  disciplíneacha.  

An Leigheas Aistritheach 
Bunaíodh comhpháirtíocht chomhoibríoch 
cúig bliana idir Institiúid Mhic Con Mí UCD agus 
Servier Laboratories, comhlacht cógaisíochta 
ceannasaíoch Francach, i mí Feabhra 2007 le 
deontas de €3.3 milliún. Ar dtús, díríonn Ionad 
Servier um Leigheas Aistritheach UCD, comhoibriú 
Francach-Éireannach ag tabhairt eolaíocht 
bhithleighis go dtí an pobal, ar fhorbairt a dhéanamh 
ar chógais nua chun brú fola ard agus galar croí a 
chóireáil. Amach anseo, rachaidh clár taighde an 
Ionaid I ngleic le riachtanais neamh-chomhlíonta i 
réimsí mar chliseadh croí agus galar Alzheimer. 

Ionad Taighde Digiteach Náisiúnta  
Is clár €25 milliúin é an Ionad Taighde Digiteach 
Náisiúnta (ITDN) a d’fhorbair cuibhreannas 
institiúidí tríú leibhéal, ina measc UCD, Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, 

Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta 
Dhún Laoghaire agus an Coláiste Náisiúnta um 
Ealaín agus Dearadh sa bhliain 2006,  le cúnamh 
ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha. Is é misean an ITDN ná luach a chruthú 
trí thaighde nuálaíoch a aistriú go poitéinseal 
tráchtála. 

Tionscadal Géanóm Uathachais
Tá ról an-mhór ag taighdeoirí UCD I dtionscadal 
ceannasach domhanda a bhfuil mar aidhm 
aige na géanóim a aimsiú a chuireann leis an 
riosca go bhforbrófaí uathachas. Gheobhaidh 
an cuibhreannas idirnáisiúnta ar a dtugtar an 
Tionscadal Géanóm Uathachais (TGU) infheistiú 
de €12 mhilliúin ó eagraíochtaí idirnáisiúnta 
éagsúla thar na trí bliana amach romhainn. 
Beidh páirt le glacadh ag taighdeoirí UCD, an 
tOllamh Andrew Green agus an Dr Sean Ennis as 
Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis, agus 
taighdeoirí de chuid Choláiste na Tríonóide sa 
tionscadal, a bhfuil sé mar aidhm aige ceangal 
a aimsiú idir eolas cliniciúil agus géiniteach in 
othair agus trí seo, tuiscint níos fearr a fháil ar 
na fachtóirí a chuireann le huathachas. Beidh seo 
ríthábhachtach d’fhorbairt dhiagnóisic, cóir leighis 
dírithe agus idirghabháil.   

Cormac Nolan, Scoil na 
Bitheolaíochta agus na 

hEolaíochta Comhshaoil 
UCD, a bhain an tríú 

háit sa chomórtas 
Images of Research 

dá phictiúr dar teideal 
Sleeping with the 

Anemone. Seo séacla 
breactha ón Mhuir 

Chairib a úsáideann a 
dhathanna spleodracha 

agus a adhaircíní 
bána chun cliaint 

a mhealladh chuig 
an mbundán leice. 

Aimsíodh na ceann seo 
in uisce éadomhain tar 
éis d’fhoireann tumadh 

in Turneffe Atoll, an 
Bheilís 
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Institiúid Faisnéisíochta Bithleighis  
Is comhpháirtíocht é an Institiúid Faisnéisíochta 
Bithleighis (IFB) ar a bhfuil UCD i gceannas, 
le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, Coláiste na 
Tríonóide agus Ollscoil na Banríona, Béal Feirste 
ag obair le Hewlett-Packard. Bunaíodh an institiúid 
taighde uile-Éireann nua seo sa bhliain 2007 chun 
na huirlisí bogearra a fhorbairt atá de dhíth chun 
an ceangal idir géin agus galair mar ailse, galair 
chardashoithíoch agus diaibéiteas a fhiosrú. 

Is é sprioc an IFB ná taighde a dhéanamh agus 
caighdeáin idirnáisiúnta a fhorbairt i réimse na 
fhaisnéisíochta bithleighis. Forbróidh an institiúid 
cláir oideachais ar fhaisnéisíocht bhithleighis 
chomh maith do na hearnálacha tráchtála agus 
poiblí agus cuideoidh said foireann de sheirbhísí 
tráchtála a chruthú don tionscal sláinte.  Ansin 
beidh béim láidir ar thaighde córais agus soláthar 
seirbhíse trí ríomhaireacht ar scála mór, chomh 
maith le bainistíocht agus mianadóireacht sonraí 
agus amharcléiriú sonraí.

Comhdháil agus Taispeántas Blaschka  
Rinne UCD agus Músaem Stair an Dúlra óstáil 
ar an gcéad chomhdháil idirnáisiúnta ag díriú ar 
Leopold agus Rudolf Blaschka, ealaíontóirí gloine 
– mac agus athair. In éineacht leis an gcomhdháil 
bhí taispeántas poiblí de roinnt de chuspaí 
Bhlaschka nach raibh ar taispeáint riamh roimhe 
sin. Tá clú ar dhealbhóireachtaí gloine Blaschka 
as a dtábhacht stairiúil, theicniúil agus ealaíne 
agus ina measc tá cuspaí d’ainmhithe mara agus 
orgánaigh mhicreascópacha fhormhéadaithe atá 
mionsonraithe go hanatamaíoch agus beacht 
go heolaíoch. Seoladh Bitheolaíocht ar bhonn 
Bailiúcháin i mBaile Átha Cliath (CoBiD), an 
comhpháirtíocht UCD a d’eagraigh an chomhdháil, 
sa bhliain 2003 chun teagasc agus taighde a chur 
chun cinn in eiseamail bitheolaíochta caomhnaithe 
a choinnítear i mbailiúcháin mhúsaeim.  Is é CoBiD 
an t-aon clár teagaisc ar bhonn bailiúcháin sa 
domhan. Reáchtálann Scoil na Bitheolaíochta agus 
na hEolaíochta Comhshaoil agus Ard-Mhúsaem na 
hÉireann (Stair an Dúlra) é.

Ceapann Foras Croí na hÉireann Ollamh 
de chuid UCD mar Uachtarán 
Ceapadh an tOllamh Eoin O’Brien, Ollamh Cúnta 
Cógaseolaíocht Mhóilíneach ag Institiúid Mhic Con 
Mí UCD, mar Uachtarán ar Fhoras Croí na hÉireann.  
Ba bhunaitheoir agus stiúrthóir an Aonaid Brú 
Fola é an tOllamh O’Brien, atá ina chairdeolaí 
agus ceannasaí domhanda I hipirtheannas agus 
tá níos mó ná 600 páipéar eolaíochta foilsithe 
aige faoi thaighde hipirtheannais.  Is údar Blood 
Pressure Measurement agus ABC of Hypertension 
é agus suíonn sé ar bhoird eagarthóireachta de 
roinnt irisí eolaíocha a dhíríonn ar hipirtheannas; 
is Cathaoirleach an Choiste um Mheasúnú Bhrú 
Fola i Suímh Easpa Acmhainní é ag an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte.

Comórtas Íomhánna Taighde  
B’ócáid uathúil in Éirinn é an comórtas agus 
taispeántas íomhánna Taighde ina raibh níos mó 
ná 250 íomhá a chruthaigh taighdeoirí in UCD, ag 
taispeáint doimhne agus ilchineálachas an taighde 
atá ar siúl san ollscoil. Bhain na híomhánna 
a tugadh isteach don chomórtas agus atá le 
feiceáil sa taispeántas le disciplíní acadúla agus 
taighde UCD go léir, na hEalaíona, na hEolaíochtaí 
Beatha, na hEolaíochtaí Sóisialta, na Daonnachtaí, 
Innealtóireacht agus Eolaíochtaí Fisiciúla. 
Reáchtáiltear an comórtas agus an taispeántas go 
bliantúil anois i UCD.  

Gnóthachtáil Taighde 

Samhail ghloine 
Blaschka d’ochtapas 
(©Ard-Mhúsaem na 
hÉireann
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Comhoibriú Réaltfhisice Plasma le 
hOllscoil Oxford 
Athbhunaíodh mór-thionscadal comhoibríoch 
taighde idir Coláiste Naomh John, Oxford, agus 
Scoil na hEolaíochtaí Matamaitice UCD a rachaidh 
i ngleic le buncheisteanna réaltfhisiceacha. 
Oibreoidh taighdeoirí UCD, faoi stiúir an Dr Peter 
Duffy i mBaile Átha Cliath, le comhpháirtithe 
taighde in Oxford i dtreo tuisceana faoin ról atá 
ag suaiteacht mhaignéadaithe in iompar agus 
luasghéarú cháithníní an-fhuinnimhiúil i gcuasáir 
agus micreacuasáir. Déanfar na samhlacha 
teoiriciúla agus ríomhaireachtúla a fhorbraítear 
i UCD agus in Oxford a chur i gcomparáid leis 
an eolas a fhaightear ó na réaltléimh.  Is gné ar 
leith den tionscadal seo é a nádúr ildisciplíneach; 
ag tarraingt ar réimsí na réalteolaíochta 
bhreathnaithí, fisicí teoiriciúla, eolaíocht 
ríomhaireachtúil agus forbairt i dteoiric an iompair 
do phlasma domhanda, comhleáite núicléach.  

Mórthionscnaimh chun cabhrú le 
bochtaineacht a laghdú i náisiúin atá 
ag forbairt 
Fuair UCD €1.5 milliúin de mhaoiniú i gcéad 
bhabhta de Chlár Comhoibrithe Straitéiseach 
Chúnamh Éireann; faigheann an clár spreagadh ó 
chomhpháirtíochtaí idir institiúidí tríú leibhéal in 
Éirinn agus a gcontrapháirtithe i dtíortha ata ag 
forbairt.  Cuirfidh Tionscnaimh an Léinn Forbartha 
idirnáisiúnta foireann idirdhisciplíneach ar bun 
de thaighdeoirí ó Institiúid Mhic Con Mí UCD, 
Institiúid Uí Ghadhra UCD agus Institiúid Uirbeach 
na hÉireann UCD chun bochtaineacht i dtíortha atá 
ag forbairt a imscrúdú.  Tá an tOllamh Patrick Paul 
Walsh i gceannas an tionscnaimh UCD seo, agus i 
measc na bpríomhréimsí taighde tá: Sláinte agus 
VEID/SEIF; Bochtaineacht agus Míbhuntáiste; 

Dea-Rialachas; Fás Pró-bhochtaineachta; 
Oideachas; Comhionannas Inscne; Bia agus 
Slándáil Slí Beatha; agus Comhshaol.  

Aonad Acmhainne Géanóim Naomh 
Uinseann UCD    
Cuireann oscailt Aonad Acmhainne Géanóim 
Naomh Uinsinn UCD leis an Aire Oideachais agus 
Eolaíochta, Mary Hanafin, TD, i mí Aibreáin 2007, 
ar chumas eolaithe eolas ó dhaonraí d’othair 
Éireannacha a roinnt agus a chur i gcomparáid 
le heolas ó dhaonraí d’othair ar fud an domhain. 
Ba mhórthosaíochtaí do thaighdeoirí cliniciúla 
ag UCD iad galair díblithe mar chliseadh croí, 
ailse, airtríteas agus diaibéiteas, agus cuireann 
an tsaoráid ar chumas eolaithe cliniciúla 
bheith ag obair le hInstitiúid Mhic Con Mí UCD 
teicneolaíochtaí atá ag teacht amach a úsáid ar 
roinnt de na galair domhanda is righne. 

Ionad um Iompraíocht agus Sláinte 
Seoladh tionscnamh taighde nua i mí Bealtaine 
2007 in Institiúid Uí Ghadhra UCD a dhíríonn 
ar Shláinte agus Iompraíocht Sláinte. Tá an 
tIonad nua um Iompraíocht agus Sláinte chun é 
féin a bhunú mar ionad barr feabhais domhanda 
a fhoirmeoidh díospóireachtaí polasaí agus a 
scrúdóidh an dóigh ina ndéanann daoine cinnt ag a 
mbíonn tionchair ar a saoil. Ba é an tOllamh Colm 
harmon, Stiúrthóir  Institiúid Uí Ghadhra UCD, 
duine de na príomhcheannasaithe ar an taighde in 
éineacht leis an Ollamh Patrick Wall as Scoil na 
Sláinte Poiblí agus Eolaíocht an Daonra. Agus Éire 
mar phríomhfhócas aige, tá an taighde úrnua atá 
idir lámha san Ionad díreach bainteach le sochaí 
na hÉireann atá ag athrú go sciobtha agus leis an 
phobal polasaí.

Ar ghearrliosta an 
chomórtas Images of 

Research bhí an pictiúr 
a chruthaigh an Dr 

Alfonso Blanco, Institiúid 
Mhic Con Mí UCD, dar 
teideal Different World 

II – Islands. Léiríonn an 
pictiúr spór raithní faoin 
micreascóp leictreonach
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Taighde ar Bhia agus Sláinte
Tá naoi dtionscnaimh taighde ar siúl i UCD 
i réimse an taighde ar Bhia agus Sláinte. 
Ceapadh an tOllamh Michael Gibney chun an 
Institiúid idirdhisciplíneach Bhia agus Sláinte a 
stiúradh. Fuathas maoiniú de níos mó ná €20 
milliún le haghaidh na dtionscadal taighde a 
leanas: Food Ireland; Clár Taighde Náisiúnta an 
Bhia Fheidhmigh; Ionad Náisiúnta Taighde ar 
Bhiaréim agus Sláinte; Clár Taighde Náisiúnta 
Géanómaíocht Cothaíochta; Faireachas Náisiúnta 
ar Shábháilteacht Bia agus Cothaíocht; Clár 
Náisiúnta Forbartha do Chéimithe. I measc na 
gcomhpháirtithe taighde tá Coláiste na hOllscoile 
Corcaigh, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, 
Ollscoil Uladh, Ollscoil Luimnigh, Teagasc agus 
roinnt eile.   

Téann Taighdeoir Ceannródaíoch sa 
Naineolaíocht isteach in Institiúid Mhic 
Con Mí UCD 
Tháinig an tOllamh Suzi Jarvis agus a grúpa 
feidhmiúcháin nanscála go dtí Institiúid Mhic 
Con Mí UCD le déanaí ón Ionad um Thaighde 
ar Nanstruchtúirí Oiriúnaithe agus  Nain-
fheistí ag Coláiste na Tríonóide Bhaile Átha 
Cliath. Ta bunachar scileanna ag a foireann 
idirdhisciplíneach, ina measc fisic, innealtóireacht 
mheicniúil, eolaíocht na n-ábhar, matamaitic, an 
cheimic, bitheolaíocht agus síceolaíocht. Ag baint 
úsáide as teicnící mhicreascóp fhórsa adamhach, 

tá an tOllamh Jarvis agus a ghrúpa ag imscrúdú 
fheidhmíocht an scála nanaiméadar de mhóilíní 
orgánacha agus bitheolaíochta. Tá roinnt de 
chomhoibriú náisiúnta agus idirnáisiúnta ag an 
ngrúpa agus is comhbhunaitheoir í an tOllamh 
Jarvis chomh maith ar Fhóram Idirnáisiúnta ar 
Nanai-tribhitheolaíocht, a iniúchann eolaíocht an 
thribhitheolaíochta (eolaíocht agus teicneolaíocht 
dhromchlaí idirghníomhacha i ngluaisne 
choibhneasta) ag an nana-scála. 

Bronntar Dámhachtain Intleacht 
Shaorga Idirnáisiúnta ar Chuideachta 
Seachthairbhe UCD  
Fuair ChangingWorlds, cuideachta seachthairbhe 
NovaUCD, Dámhachtain Feidhmiú Imscartha 
ón  Association for the Advancement of Artificial 
Intelligence (AAAI). Bronnadh an dámhachtain, 
a thugann aitheantas d’fheidhmiúcháin ráthúla 
praiticiúla agus tráchtála de theicneolaíochtaí  
Intleachta Shaorga i dtionscal, ag an naoú 
comhdháil bhliantúil déag AAAI a tharla i mí Iúil 
2007. Thug an tOllamh Barry Smyth ó Scoil na 
Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta UCD, 
duine de bhunaitheoirí ChangingWorlds, an páipéar 
a bhuaigh, dar teideal Enabling Intelligent Content 
Discovery on the Mobile Internet. Cuireann an 
páipéar síos ar conas a d’imscar oibreoirí fóin póca 
ar fud an domhain an teicneolaíocht pearsanú 
tairsí ClixSmart a d’fhorbair ChangingWorlds chun 
leasa úsáidiú tairsí a sheachadadh as a dtagann 
úsáid méadaithe tairsí agus fás ioncaim.  

Sa dara háit sa 
chomórtas  Images 
of Research bhí 
Bridge’s Soul le Daniel 
Cantero Lauer, Scoil 
na hAiltireachta, na 
Tírdhreacha agus na 
hInnealtóireachta 
Sibhialta UCD. Léiríonn 
an pictiúr seo an 
earráid choibhneasta a 
bhaineann le UNB (Under 
vehicle Bending moment) 
do mhinicíochtaí éagsúla 
shíntoinn phróifílí bóthar, 
le freagra le haghaidh 
1cm aimplitiúide mar 
thagairt 
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Tá níos mó céimithe ag UCD ná mar atá ag aon 
ollscoil in Éirinn. Ag 5,907, seasann seo do 26% de 
dhaonra mhic léinn iomlán UCD. Mhéadaigh líon na 
gcéimithe taighde i UCD go suntasach go 1,908 sa 
tréimhse 2006/07.  Go forleathan, tá 22% de na 
céimithe taighde go léir in institiúidí ardoideachais 
in  Éirinn ag UCD. 

Dul Chun Cinn go dtí seo 
Tar éis bhunú na gcúig Scoil Chéimithe UCD sa 
bhliain acadúil 2005/06 faoi stiúir an Ollaimh 
Michael Ryan, Déan le Léann Dochtúireachta agus 
Oiliúint Iardhochtúireachta, bunaíodh struchtúir 
rialachis nua don oideachas iarchéime i UCD i 
mbliana. Bhí bunú, agus ceadú téarmaí tagartha 
do Bhord Chláir Iarchéime na hOllscoile i gceist 
leis seo, ag a bhfuil freagracht as maoirseacht 
ar gach clár iarchéime I UCD agus ar na cúig 
Bhord Scoile Céimithe UCD. Sa mhórchuid de na 
Scoileanna, bunaíodh fo-bhord do chláir múinte 
iarchéime chomh maith.  

Tugadh isteach agus cuireadh i bhfeidhm PhD 
struchtúrtha UCD do gach mac léinn PhD ag 
teacht isteach go UCD i Meán Fómhair 2006. 
Bhí taighde agus módúil i modheolaíocht taighde 
agus scileanna inaistrithe i gceist le cur i ngníomh 
an PhD struchtúrtha. Ina theannta seo, rinneadh 
modúlú ar na cláir múinte iarchéime go léir. 

Go suntasach, bunaíodh 100 post Scoláire Taighde 
Ad Astra nua ceithre bliana, agus tugadh isteach 
treoirscéim nua chun pleananna taighde agus 
forbartha gairmiúla a fhorbairt le gach scoláire. 

Glacadh raon de thionscnaimh chun céimithe a 
mhealladh chuig an ollscoil:

• Rinneadh suíomh gréasáin an Léinn Iarchéime a 
uasghrádú agus rinneadh ábhair nua brandaithe; 

• Cuireadh tús le treoiphróiseas iarratais ar líne do 
raon de chláir iarchéime agus fuarthas aiseolas 
an-dearfach faoi ó iarratasóirí; 

• Tionóladh ócáid fáilteach tionscnaimh do 
chéimithe taighde ag teacht isteach i mí 
Dheireadh Fómhair 2006;  

• Tionóladh Lá Deiseanna Céimithe tionscnaimh 
UCD ar an 21 Feabhra 2007. D’fhreastail níos 
mó ná 1,100 céimí féideartha nua freastal air 
seo, ina measc fochéimithe as ollscoileanna 
eile agus mic léinn lánfhásta féideartha a bhí i 
bhfostaíocht. 

Tá ceangail féideartha chláir iarchéime UCD le 
hollscoileanna comhpháirtithe tríd Universitas 21 a 
imscrúdú faoi láthair.  

Spriocanna don Todhchaí  
Sa bhliain 2007 déanfar an Plean Taighde agus 
Forbartha Gairmiúil (PTFG) a chur i bhfeidhm 
go céimneach do gach mac léinn PhD ag teacht 
isteach agus déanfar forbairt agus comhordú ar 
rialacháin do gach chéim taighde eile. Is foireann 
uirlisí é an PTFG chun cabhrú le hullmhúchán agus 
dul chun cinn taighde agus scileanna gairmiúla. 
Is bunpháirt den chlár struchtúrtha PhD é agus 
tá sé ceaptha go sonrach chun cabhrú le pleanáil, 
monatóireacht agus críochnú staidéir PhD.   

Beidh comhordú á dhéanamh ar gach clár múinte 
iarchéime chomh maith leis an rogha leathan de 
mhódúil atá ar fáil anois.

Tá sé ar intinn chomh maith daonra céimithe UCD 
a mhéadú ó 26% go 40% agus cláir iarchéime 
comhoibríocha a fhorbairt le hollscoileanna eile in 
Éirinn agus thar lear. 

Beidh méadú leanúnach de líon na mac léinn PhD 
ann chun an líon PhDa dhúbailt faoi mbliain 2013, 
de réir sprioc an rialtais.

Leagann Plean Straitéise UCD amach go soiléir an sprioc go mbeidh an ollscoil ar thús cadhnaíochta 

go náisiúnta agus san Eoraip in oideachas iarchéime. Tá seo tábhachtach d’fhorbairt UCD mar ollscoil 

dhiantaighde, do bheogacht a phobail acadúil agus do rath na hÉireann mar shochaí eolais. 

Ceathrú Leibhéal 

Mic Léinn ag cur 
chun cinn Lá Oscailte 

Deiseanna do Mhic 
léinn i Halla O’Reilly i mí 

Feabhra 2007
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Tiocfaidh méadú leanúnach ar líon na mac léinn PhD 
chun go mbainfí amach sprioc an rialtais – is é sin 
líon na mac léinn PhD a dhúbailt faoin mbliain 2013. 

Faoi láthair tá 135 Imscrúdaitheoir ag Institiúid 
Mhic Con Mí. In éineacht lena bhfoirne gaolmhara 
de isteach is amach le 320 céimí agus 150 
comhalta 150 iardhochúireachta, tá pobal de 
thuairim is 600 duine san institiúid. Is í Janet Allen 
Stiúrthóir na hInstitiúide. 

Dul Chun Cinn go dtí seo 
D’éirigh le hInstitiúid Mhic Con Mí UCD i roinnt 
tairiscintí faoin PRTLI, Timthriall 4 chun cláir do 
chéimithe a fhorbairt in dá réimse: Eolaíochtaí 
(Bith)chógaisíochta agus Cógaseolaíochta (BPS) 
agus Líonraí Eolaíochtaí Bithleighis (BMSN). 

Bronnadh €19.8 milliún in ioncam 
piarmheasúnaithe ar imscrúdaitheoirí Institiúid 
Mhic Con Mí le linn na bliana faoi chaibidil. peer 
Rinne imscrúdaitheoirí Mhic Con Mí fiche nochtadh 
fionnachtana, ceithre iarratas ar phaitinn agus 
dhá chomhaontú ceadúnaithe a thaisceadh. 
Ina theannta sin, go dtí mí Lúnasa 2007, chuir 
céimithe a bhfuil baint acu le himscrúdaitheoirí 
Mhic Con Mí isteach 53 PhD agus cúig thráchtas 
Máistreachta le linn na tréimhse.

Mar chomhlánú ar na cláir thaighde reatha in 
Institiúid Mhic Con Mí agus san Ionad um Shintéis 
agus Bitheolaíocht Cheimiceach, tógann an clár 
nua in Eolaíochtaí (Bith)chógaisíochta agus 
Cógaseolaíochta ar an tionscnamh Taighde agus 
Oiliúint Bhithphóiseála (NBRT). I dteannta a 
chéile, díreoidh na tionscnaimh thábhachtacha 
seo ar thaighdeoirí oilte a sholáthar don tionscal 
bithchógaisíochta (e.g. Wyeth, Amgen). Díreofar 

go háirithe ar theiripeolaíocht bhitheolaíoch a 
sholáthar – móilíní a tháirgeann cealla ar féidir 
úsáid a bhaint astu chun cóireáil a chur ar ghalair 
chomónta a bhíonn ar dhaoine amhail airtríteas, 
galar duán agus galar athlasta na bputóg.  

Déanfaidh an Líonra Eolaíochtaí Bithleighis 
éascú ar chomhtháthú agus chomhordú náisiúnta 
ar ghníomhaíochtaí taighde agus oiliúna sna 
heolaíochtaí bithleighis. Táthar ag súil go mbeidh 
páirt ag an líonra i soláthar tairseach eolais agus 
ardán a mbeidh rochtain náisiúnta air le haghaidh 
an leighis mhóilínigh/aistrithigh agus le haghaidh 
na n-eolaíochtaí beithleighis. Gné thábhachtach ná 
forbairt ar dheiseanna oiliúna taighde atá curtha 
in oiriúint do chliniceoirí chun eolaithe-chliniceoirí 
a chothú.  

Chuir an tOllamh Mike Scott an chéad saotharlann 
thrasghéineach ar bun in UCD. Tá an tsaotharlann 
lonnaithe i Saoráid Saor ó Phataiginí – is é sin 
Seirbhísí Biteicniúla Institiúid Mhic Con Mí UCD, 
agus thosaigh an tsaotharlann seo ag feidhmiú i mí 
Lúnasa 2007.

Seo a leanas na cuspóirí straitéiseacha ag Institiúid Mhic Con Mí UCD: 

• Lárionad barr feabhais a chur ar bun sna beitheolaíochtaí in UCD laistigh de 10 mbliana agus rath an ionaid 

sin á mheas de réir na dtorthaí a nglactar leo go hidirnáisiúnta;

• Soláthar a dhéanamh ar na nithe seo a leanas: rialachas éifeachtach, struchtúir bhainistíochta agus 

chomhairleacha mar bhonn is mar thaca don bharr feabhais eolaíochta, taighde comhoibritheach, comhtháthú 

ar dhisciplíní, cosaint ar mhaoin intleachtúil agus fionnachtana a bhogadh go gasta chuig bith-thionscail;

• Ceannaireacht a thairiscint i mbaint amach na gcuspóirí straitéiseacha níos leithne ag an ollscoil i réimsí 

taighde, foghlama agus aistriú teicneolaíochta sna heolaíochtaí bithleighsis;

• Nuálaíocht a bhaint amach trí mheán an chomhoibrithe agus na comhpháirtíochta ag an leibhéal áitiúil, 

náisiúnta agus idirnáisiúnta le comhpháirtithe acadúla, cúraim shláinte agus tráchtála.

Institiúid Mhic Con Mí um Taighde Bithmhóilíneach agus Bithleighis UCD 

Múinteoirí eolaíochta 
Laura Barry, Seosamh 
Ó Braonáin agus Aoife 
McCarthy lena samhail 
de DNA déanta le linn 
an chláir  SFI Secondary 
Teachers Assistant 
Researchers (STARs) in 
Institiúid Mhic Con Mí.
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Nithe Suntasacha a Baineadh Amach 

Earcaíodh roinnt ball tábhachtach foirne lena n-
áirítear an Dr Ollie Blacque (fabhráin phríomhúla), 
An tOllamh Suzie Jarvis (micreascópacht fórsa 
adamahach), An tOllamh Helen Roche 
(meitibileacht i gcothú an duine) agus An tOllamhr 
Michael Keane (ceaptha ina Ollamh le Leigheas 
agus Teiripeolaíocht).Ceapadh an Dr Giuliano Elia 
ina Stiúrthóir ar an tsaoráid mhais-
speictriméadrachta.

Arna chur ar bun in Institiúid Mhic Con Mí UCD 
tháinig Biontrack sa dara háit sa Chlár Forbartha 
Cuideachta Campais a reáchtáladh i mi na Samhna 
2006. Is é atá in Biontrack ná soláthraithe 
bogearraí chun tacú le taighdeoirí próitéiní i 
dtionscail agus sa saol acadúil. 

Faoin scéim nua struchtúrtha PhD ag UCD cheap 
an Institiúid modúil le haghaidh 207 céimí agus 
chuir sí na modúil sin ar fáil. Ina measc bhí siad 

seo a leanas: Introduction to Core Research Skills, 
Advanced Research Skills for Biological Scientists, 
Introduction to ‘Omic’ and Advanced Imaging 
Technologies, Communications for Research 
Scientists, Neuroimmunology and Immunology. 

Ceapadh PhD nua Bithfhaisnéisíocht agus 
Bithleigheas Ríomhaireachta agus rinne an 
tOllamh Denis Shields forbairt air i rith na 
tréimhse. An aidhm atá leis ná oiliúint mhaith 
idirdhisciplíneach a thabhairt do mhic léinn, idir 
thaithí uimhríochta agus thaithí sa taighde 
bitheolaíochta a chur ar fáil dóíbh. 

A bhuíochas leis an gclár for-rochtana 2006/07 
Science4Schools fuarthas an deis iontais na 
heolaíochta agus an taighde eolaíochta a tabhairt  
3,000 dalta bunscoile agus iar-bhunscoile agus a 
gcuid múinteoirí ar bhonn náisiúnta. I measc na n-
imeachtaí bhí ScienceWorks, ceardlanna 
bunscoile, cláir thaithí oibre don idirbhliain agus 
AccesScience Junior, a d’imigh i gcomhar leis an 
gclár ambasadóirí nua UCD chun turais faoi threoir 
mórthimpeall an champais a thabhairt do dhaltaí 
roimh an imeacht. 

Rinne AccesScience ’07 ceiliúradh ar a 10ú bliain 
ag feidhmiú le seimineáir Merville agus tugadh 
cuireadh ar ais do roinnt de na daoine a bhuaigh 
cheana chun páirt a ghlacadh sa cheiliúradh. 
Bhain an mac léinn dochtúireachta Elaine 
McSherry an chéad duais dá cur i láthair The 
Missing Links?: How Breast Cancer Spreads.

Cuspóirí Amach Anseo   
Cruthóidh Institiúid Mhic Con Mí UCD timpeallacht 
idirdhisciplíneach shaibhir d’fhonn barr feabhais i 
dtaighde bithleighis a chothú ach naisc a chruthú 
laistigh de na heolaíochtaí bitheolaíochta leis na 
hospidéil teagaisc atá ag UCD, le cúrsaí ceimice 
trí mheán an CSCB, le disciplíní atá ag teacht 
chun cinn a bhfuil baint acu le bitheolaíocht córas 
amhail matamaitic fheidhmeach, ríomheolaíocht 
agus innealtóireacht agus le heacnamaíocht trí 
mheán Institiúid Uí Ghadhra UCD.

Rath ar pháipéar taighde   
Ar na foilseacháin a raibh an tionchar is mó acu le linn na tréimhse idir chaibidil bhí na foilseacháin 

a tháinig ó fhoireann taighde an Ollaimh Denis Shields [Edwards RJ, Moran N, Devocelle M, Kiernan 

A, Meade G, Signac W, Foy M, Park SDE, Dunne E, Kenny D and Shields DC. Bioinformatic discovery 

of novel bioactive peptides, Nature Chemical Biology 2007; 3:108-112]. Cuireann an páipéar síos 

ar an gcaoi a ndearna an fhoireann iniúchadh ar cibé acu an bhféadfadh dearadh bithfhaisnéisíochta 

olagaipheiptídí atá dírithe go sonrach ar réigiúin de scannáin i gcóngar a chéile a d’fhéadfadh a bheith 

comhartha-shaibhir sainaithint a dhéanamh ar modhnóirí fheidhm phláitíní an duine. Fuair siad amach go 

bhfuil scáileáin chórasacha den chineál seo ina n-uirlisí an-éifeachtach chun móitífeanna comharthacha a 

aimsiú i gconair chomharthaíochta móilíneacha

I  D T R E O  O L L S C O I L  D I A N T A I G H D E

Colour Life with Science 
le Isabel Kelly, Teresian 

School, Domhnach Broc, 
Baile Átha Cliath 4, a 
bhuaigh an duais sa 

chatagóir iar-bhunscoile 
de chomórtas póstaer 
AccessScience ’07 de 

chuid Institiúid Mhic Con 
Mí, UCD
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An misean atá ag an Ionad, faoina stiúrthóir, An 
tOllamh Pat Guiry, ná eolas, sláinte agus dul chun 
cinn eacnamaíochta a chothú trí bharr feabhais 
a bhaint amach in eolaíochtaí ceimiceacha na 
sintéise agus na bitheolaíochta ceimicí, chun bonn 
taighde an náisiúin a shaibhriú agus chun éascú a 
dhéanamh ar fhorbairt a dhéanamh ar an tionscal 
cógaisíochta in Éirinn. Seo a leanas na cuspóirí 
straitéiseacha atá ag an Ionad:

•Eolas a chur chun cinn sna heolaíochtaí sintéise 
agus bitheolaíochta ceimicí, mar chuid den 
iarracht sa taighde bithleighis comhoibritheach;

• Freagairt d’athruithe ar an tionscal cógaisíochta 
in Éirinn agus don tionscal bithchógaisíochta atá 
ag teacht chun cinn;

• Próifíl taighde na hÉireann a ardú trí mheán an 
chomhoibrithe idirnáisiúnta agus le níos mó 
foilseachán ardtionchair a sholáthar;

• Fiontraíocht a chothú, tacú le haistriú 
teicneolaíochta agus comhpháirtíochtaí láidre a 
chothú le tionscail;

• Cláir taighde agus teagaisc ar ardchaighdeán a 
sholáthar do mhic léinn Éireannacha ag an tríú 
leibhéal agus ag an gceathrú leibhéal;

• Cláir for-rochtana shuntasacha a fhorbairt 
chun chur leis na tuiscint atá ag an bpobal ar 
eolaíochtaí ceimiceacha.

Dul Chun Cinn go dtí seo 
Sa tréimhse 2006/07, d’fhoilsigh taighdeoirí an 
ionaid os cionn 130 iris phiaramheasúnaithe agus 
tug siad breis is 160 léacht agus taispeántas 
póstaeir agus bronnadh os cionn €4 mhilliún ar an 
ionad mar mhaoiniú inmheánach.  

Ceapadh an tOllamh Stefan Oscarson ar an gcéad 
Ollamh le Bitheolaíocht Cheimiceach i Scoil na 
Ceimice agus na Bitheolaíochta Ceimicí UCD i mí 
Feabhra 2007. An príomhspéis taighde atá ag an 
Ollamh Oscarson ná sintéis na dtáirgí nádúrtha atá 
gníomhach go bitheolaíoch, go háirithe 
olagaishiúicrídí agus gliceachomhchuingeach, le 
go n-úsáidfí iad i turgnaimh leighis agus i gcur i 
bhfeidhm an leighis. Bronnadh gradam Earcaíochta 
Ollaimh SFI ar an Ollamh Oscarson dar luach 
€760,000 i mí Feabhra 2007. 

Bhí ról lárnach ag taighdeoirí an Ionaid i clár 
Feabhsúcháin Céimithe sna hEolaíochtaí 
(Bith)chógaisíochta agus Cógaseolaiochta arna 
mhaoiniú ag PRTLI, Timthriall 4. Is é atá i gceist 
leis seo ná comhoibriú le comhghleacaithe i 
gColáiste na Tríonóide, in Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath, i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh 
agus i gColáiste Ríoga na Máinleá. 

Is é atá san Ionad um Shintéis agus Bhitheolaíocht Cheimiceach ná comhoibriú idir na heolaíochtaí 

ceimiceacha idir UCD, Coláiste na Tríonóide agus Coláiste Ríoga na Máinleá. Le 48 príomhimscrúdaitheoir 

agus a bhfoirne, tá an tIonad déanta suas de bhreis is 200 taighdeoir. Tagann taighdeoirí UCD (33 

príomhimscrúdatheoir) ó Scoileanna na Ceimice agus na Bitheolaíochta Ceimicí UCD, na nEolaíochtaí 

Bithmhóilineacha agus Bithleighis, na Fisice agus na Ceimice agus na hInntealtóireachta Bithphróisis. 

Ionad um Shintéis agus Bitheolaíocht Cheimiceach (CSCB)

Rannpháirtithe sa 15ú 
Siompóisiam Eorpach 
ar Cheimic Orgánach a 
reáchtáladh in UCD i mí 
Iúil  2007
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Shroich an clár for-rochtana Science@CSCB os 
cionn 1,500 mac léinn trí mheán sraith ceardlann 
leathlae, seachtain taithí oibre don idirbhliain, 
léachtaí léirithe agus cuairteanna ar scoileanna. 
Bronnadh an sparánacht RDS Science Live ar an 
bhfoireann for-rochtana a chuir ar a gcumas 
taighde UCD a thabhairt chuig daltaí in iar-
bhunscoileanna in os cionn 20 scoil le cur i láthair 
idirghníomhach.  

Nithe Suntasacha a baineadh amach   
Reáchtáladh an cúigiú siompóisiam ag an Ionad, 
dar teideal Recent Advances in Synthesis and 
Chemical Biology V, i gColáiste Ríoga na Máinleá i 
mí na Nollag 2006. D’éist 200 toscaire le léachtaí 
tionscnaimh ó shé léachtóir oirirce, ag cur síos 
ar an trasnú idir ceimic agus bitheolaíocht. Seo 
a leanas na léachtóirí: An tOllamh Erick Carreira 
(ETH), Barbara Imperiali (MIT), Peter Sadler 
(Ollscoil Dhún Éideann), Tom Simpson (Ollscoil 
Bristol), Anna Maria Papini (Ollscoil Fhlórans), 
agus Gerard Canters (Ollscoil Leiden).

Chomh maith leis sin reáchtáil taighdeoirí an 
Ionaid ceardlann trí lá ar an téama seo a leanas  
Modern Carbohydrate and Glycoconjugate 
Chemistry agus chuir taighdeoirí óga Eorpacha 
agus ó na SA a gcuid obair thaighde i láthair agus 
chuir siad tús le comhpháirtíochta lena bpiaraí.   

Reáchtáladh ceardlann COST Action D40, 
Innovative Catalysis: New Processes and 
Selectivities san Ionad. An príomhchuspóir a 
bhí leis an gceardlann ná taighde nua nuálaíoch 
réamhiomaíoch a aimsiú agus an bhunchloch a 
leagan le haghaidh soláthar earraí tionsclaíochta 
agus próiseas le buntáistí iomaíochta níos mó ná 
na cinn is fearr atá ann faoi láthair. 

Reáchtáladh an 115ú Siompóisiam Eorpach ar 
Cheimic Orgánach in UCD i mí Iúil 2007 agus bhí 
sé ar an imeacht is mó a bhain le ceimic orgánach 
a reáchtáladh riamh in Éirinn le tinreamh de bhreis 
is 600 rannpháirtí náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Cuspóirí Amach Anseo  
Leanfaidh an tIonad ar a dhícheall chun a chuspóirí 
straitéiseacha, taighde agus foghlama a bhaint 
amach de réir mar a leagadh amach nuair a 
cuireadh an t-ionad ar bun:

• •Daingniú a dhéanamh ar na naisc idir 
UCD, Coláiste na Tríonóide agus Coláiste 
Ríoga na Máineá ach tacú leis an taighde 
comhoibritheach sna hinstitiúidí sin; 

• Cur leis an líon mac léinn PhD agus cur 
níos mó le taighde ach níos mó comhaltaí 
iardhochtúireachta a earcú agus níos mó 
eolaithe a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu a 
mhealladh chuig an ionad; 

• Bheith gníomhach i bhfoinsí maoiniúcháin a lorg 
chun tacú leis an taighde;

• Cur le cáilíocht agus le cainníocht na 
bhfoilseachán piaramheasúnaithe agus le líon 
na léachtaí a thugann taighdeoirí an Ionaid ar 
bhonn cuireadh a fháil;

• Nuashonrú a dhéanamh ar mhodúil reatha agus 
modúil nua a cheapadh don oiliúint fochéime 
agus céime;

• Cur i gcrích ar dhearadh na céime nua BSc 
sa Cheimic Leighis agus sa Bhitheolaíocht 
Cheimiceach ar cuireadh tús leis nuair a 
tháinig a chéad mhic léinn isteach i mí Mheán 
Fómhair 2007;

• Cur leis an gclár for-rochtana Science@CSCB 
le go gcuirfeadh sé san áireamh níos mó 
cuairteanna ó mhic léinn agus ó theagascóirí.

Taighde Síodaí
D’fhoilsigh príomhimscrúdaitheoir de chuid 
an Ionaid, an Dr Matthias Tacke, agus a 
fhoireann taighde i Scoil Ceimice agus na 
Bitheolaíochta Ceimicí UCD, foilseachán 
a bhfuil suntas mór ag baint leis le torthaí 
réamhchliniciúla ar gníomhaíochta frith-
shiada  Titanocene Y ar ailse i gcíocha 
an duine agus i samhail luchóige. Sa 
tsamhail luchóige, tháinig laghdú ní hé 
amháin ar thoisc an tsiada ach ar a thoirt 
chomh maith mar a raibh sé ag aon trian 
dá thoise bunaidh. Bhí grúpa Dr Tacke ag 
obair ar dhrugaí frith-shiada a bhain les an 
ngrúpa titanocene le cúig mbliana anuas.

James Claffey, Clara 
Pampillón, An Dr Katja 

Strohfeldt, An Dr 
Matthias Tacke agus 

Nigel Sweeney
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Chuidigh an tIonad le hailíniú a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí institiúidí taighde bhtihleighis 
Bhaile Átha Cliath leis na sé ospidéal teagaisc faoi 
chreat choiteann amháin a ceapadh chun éascú 
a dhéanamh ar an gcomhoibriú trasinstitiúídieach 
agus feabhas a chur ar an gcumas taighde aistrithigh.

I measc na bpríomhthorthaí tá:

• Pobal leighis mhóilínigh a chruthú ar bhonn 
idirnáisiúnta;

• Cláir thaighde nua agus teicneolaíochtaí 
cumasúcháin a mbeidh tionchar idirnáisiúnta ag 
institiúidí acadúla rannpháirteacha orthu; 

• Diagnóisic nua,  teiripeolaíocht agus straitéisí 
idirghabhála níos éifeachtaí;

• Bailiúcháin bhitheolaíochta luachmhara a chur 
le chéile ina bhfuil faisnéis ardchomhthéacsúil 
d’imscrúdaitheoirí indibhidiúla;

• Curaclam oideachais ildisciplíneach a thógáil ar 
a bhfuil an tionscal bithchógaisíochta bunaithe 
agus a chumasaíonn foghlaim feadh saoil gairme.

Dul Chun Cinn go dtí seo  
Tharla oscailt oifigiúil Aonad Taighde Géanóim 
Naomh Uinseann UCD i mí Aibreáin 2007. 
Cuireann an t-infheistiú seo ag UCD i gcomhpháirt 
le hOspidéal Ollscoile Naomh Uinseann, leis an 
DMMC agus leis an Údarás um Ard-Oideachas 
líonra cliniciúil comhtháite ar fáil a chuireann ar 
chumas UCD ceannaireacht a ghlacadh faoi scáth 
Líonra Bonneagair Taighde Chliniciúil Eorpach. 
Déanfaidh an tsaoráid seo uasmhéadú ar an 
tsineirge idir eolaithe binsebhunaithe agus eolaithe 
cliniciúla. 

Tá dul chun cinn maith á dhéanamh ar thaighde 
aistritheach agus cliniciúil ar fud na cathrach 
tar éis don DMMC tairiscint chomhordaithe a 
dhaingniú ón Wellcome Trust agus maoiniú a fháil 
ón HRB chun Ionad Bhaile Átha Cliath um Thaighde 
Cliniciúil a chur ar bun. Mar chuid den fhorbairt ar 
bhonneagair tras-institiúideach tá mórchlár oiliúna 
altraí agus cur ar bun bonneagar comhtháite 

faisnéisíochta. Don dara ceann de na tionscnaimh 
seo, tá céim phíolótach idir lámha chun Córas 
Bainistíochta Faisnéise Biobank a chruthú don 
Chuibhreannas Ailse Próstatach DMMC.

D’fhreastail baill ó scoileanna leighis na hollscoile, 
ó institiúidí taighde na hollscoile agus na n-
ospidéal ó ghníomhaireachtaí maoiniúcháin 
rialtais ar chomhcheardlanna a reácháil an HRB 
agus  ceardlann DMMC Clinical Research Training 
in Ireland, a reáchtáladh i mí Mheán Fómhair 
2006.  Breithníodh le linn na ceardlainne ar an 
gcaoi is fear le heolaí-chlinceoirí a oiliúint sna 
heasnaimh atá ann faoi láthair i gcúrsaí pearsanra 
agus acmhainní agus beartú ar an mbealach is 
fearr ar aghaidh; sa chás seo ag cuidiú le bunú 
na bunchloiche d’iarratas an Líonra Eolaíochta 
Bithleighis ar mhaoiniú PRTLI chun tacú le hoiliúint 
ar eolaí-chliniceoirí.

I mí Dheireadh Fómhair 2006, thionóil Baill ón 
gCoiste Comhairleach Eolaíochta, ar Lá Eolaíochta 
DMMC, a reáchtáladh in Institiúid an Leighis 
Mhóilínigh de chuid Choláiste na Tríonóide, 
Ospidéal San Séamas. D’fhreastail breis is 
100 eolaí ar an ócáid rud a chuir an deis ar fáil 
d’imscrúdaitheoirí ag leibhéal na hiarchéime agus 
na hiardhochtúireachta a gcuid taighde a chur i 
láthair i réimsí na hailse, an galair néarshíciatrach, 
an ionfhabhtaithe, an athlasta agus na himdhíonachta.

Ionad um Leigheas Móilíneach Baile Átha Cliath 

Is sampla é Ionad um Leigheas Móilíneach Bhaile Átha Cliath de thiomantas UCD dá chomhpháirtíochtaí  

comhoibritheacha sna heolaíochtaí bithleighis. Tá an comhfhiontar seo ag cuidiú le UCD, le Coláiste na 

Tríonóide agus le Coláiste Ríoga na Máinleá Baile Átha Cliath a lonnú ag lár an bhairr feabhais sa taighde agus 

san oideachas. Ceapadh an Dr Ruth Barrington ina Príomhfheidhmeannach i mí Bealtaine 2007.

Ag oscailt an Aonaid 
um Thaighde Géanóim 
O. Naomh Uinseann 
UCD (clé go deas):
An Dr Hugh Brady, 
Uachtarán, UCD; 
Mary Hanafin TD, 
An tAire Oideachais 
agus Eolaíochta; An 
Dr Seamas Donnelly, 
Stiúrthóir, Aonad um 
Thaighde Géanóim 
N. Uinseann UCD; An 
tOllamh Noel Whelan, 
Cathaoirleach, Bord O. 
Naomh Uinseann; An 
Dr Risteard O’Laoide, 
Cathaoirleach, Bord 
Leighis O. Naomh 
Uinseann 
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Nithe Suntasacha bainte amach  
go dtí seo 
Reáchtáladh ocht gcúrsa agus gceardlann DMMC 
idir Meán Fómhair 2006 agus Lúnasa 2007. Ba 
chúrsaí gearra múinte iad seo i mbitheolaíochtaí le 
béim mhór ar thaighde aistritheacha, a mbaineann 
céimithe úsáid as chun cur lena gcéimeanna 
eolaíochta agus a mbaineann oibrithe agus 
foireann iardhochúireachta úsáid astu mar oiliúint 
feadh gairme ar fud na ndisciplíní agus na n-
institiúidí. 

Reáchtáladh ceardlann idirnáisiúnta DMMC 
Epigenetics: From Mechanisms to Medicines i UCD 
i mí an Mheithimh 2007. Is snáithe nua de chlár 
oideachais agus oiliúna DMMC iad na ceardlanna 
idirnáisiúnta, a bhaineann fónamh as an teaglaim 
de shaineolas na tíre agus saineolas idirnáisiúnta. 

Faoi shamhradh an bliana 2007, bhí méadú tagtha 
ar líon na ndaoine ag freastal ar cheann amháin 
nós níos mó de chúrsaí DMMC ó cuireadh iad ar 
bun i mí na Nollag 2003 go 1,228 le roinnt mhaith 
daoine ag freastal air athuair. B’ionann iomlán na 
ndaoine a d’fhreastail ó UCD agus na hospidéil 
atá gaolta le UCD agus 551 duine. Is saineolais 
teagaisc tras-institiúídeach aá ann freisin; bhí 161 
ball foirne bunaithe i máthair-institiúidí DMMC 
agus in ollscoileanna agus ospidéil eile in Éirinn 
ina teagascóirí ar Chúrsaí DMMC. Tá roinnt mhaith 
díbh a mhúin ar chúpla cúrsa, agus is ionann an 
t-iomlán ó UCD agus 53 duine.

Cuspóirí Amach Anseo  
Is deis ar leith atá in Ionad Bhaile Átha Cliath um 
Thaighde Cliniciúil an bonneagar reatha a cheangal 
lena chéile agus bonneagar sa taighde cliniciúil 
nua a chur ar bun. Ceanglóidh sé na GRUnna in 
Ospidéal Beaumont Hospital, Ospidéal Naomh 
Uinseann agus Ospidéal an Mater Misericordiae 
chun líonra ar fud na cathrach a chruthú chun a 
chinntiú gur féidir le líon níos mó othar fónamh 
a bhaint as an taighde cliniciúil ar bhealach níos 
costéifeachtaí. 

Sa bhliain amach romhainn, leanfaidh clár 
oideachais agus oiliúna DMMC ar aghaidh 
ag forbairt agus cuirfidh sé san áireamh 
cúrsaí comhoibritheacha leis an tionscal 
bithchógaisíochta. Sna fhadtéarma cuirfear 
oideachas trasinstitiúídeach ar fáil le níos mó 
cúrsaí agus gluaisfear chuig an ríomhfhoghlaim.

Is bunobair é bunú an Líonra Bonneagair don 
Taighde Cliniciúil do thionscadal mór uaillmhianach 
le togra uile-Éireann a ceapadh chun Leigheas 

Móilíneach na hÉireann a chur ar bun, i gcomhar le 
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus le Coláiste 
na hOllscoile, Gaillimh ag nascadh na bpáirtithe 
reatha ag an DMMC. Bainfidh MMI úsáid as 
samhail DMMC agus as an mbonneagar reatha 
chun gníomhaíochtaí na gcúig institiúid taighde 
bithleighis is mó in Éirinn a ailíniú, maille les na 
hospidéil atá nasctha leo. Cruthóidh sé mais 
chriticiúil agus ionad barr feabhais i dtaighde agus 
oideachas an leighis mhóilínigh.

Seoladh an Líonra 
Bonneagair um Thaighde 
Cliniciúil na hÉireann go 
hoifigiúil i mí Eanáir 2007. 
Cuireadh an Líonra seo ar 

bun faoi Mheamram Tuisceana idir UCD, Coláiste 
na Tríonóide, Coláiste Ríoga na Máinleá Éireann, 
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, Ollscoil na 
hÉireann, Maigh Nuad agus DMMC. Nascann an 
comhaontú seo le chéile na cúig scoil leighis agus 
na hospidéil atá nasctha leo chun líonra a chruthú 
a bhfuil ar a chumas léann cliniciúil a chur ar fáil 
sna réimsí galair go léir. Faigheann sé maoiniú ón 
mBord Taighde Sláinte agus ó Fheidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte. 

Ceapadh comhordaitheoir le déanaí don líonra, 
Margaret Cooney Uasal, le déanaí laistigh 
de Stiúrthóireacht DMMC agus gluaisfidh sé 
i dtreo fhorbairt a dhéanamh ar bhonneagar 
náisiúnta a éascaíonn an taighde cliniciúil is 
déanaí i dtimpeallacht shlán rialaithe. I measc na 
bpríomhchuspóirí tá:

• A chinntiú go gcuirfear cláir oideachais agus 
oiliúna i bhfeidhm don fhoireann taighde 
chliniciúil;

• Cuidiú le himscrúdaitheoirí acadúla Éireannacha 
agus neamh-acadúla páirt a ghlacadh i léann 
cliniciúil il-lárnach;

• Cur chuige caighdeánaithe a bheith ann maidir 
le bithbhancáil ag gach suíomh;

• Cuidiú le nósanna imeachta comhchuibhithe in 
Éirinn maidir le toiliú eolas ach, athbhreithniú 
eiticiúil, monatóireacht ar shonraí, tuairisciú ar 
tharluithe neamhfhabhracha, srl, ag teacht leis 
an obair atá idir lámha san Eoraip.

Is é ICRIN ionadaí na hÉireann laistigh de Líonra 

Bonneagair Taighde Chliniciúil na hEorpa.  
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Dul Chun Cinn go dtí seo  
Tá an Institiúid i gcónaí ag díriú ar mhórfhoilseacháin 
a chur ar fáil i bhfoinsí a bpiaraí agus ba bhliain 
mhaith í an bhliain acadúil 2006/07 do thaighdeoirí 
na hinstitiúide le hábhar foilsithe sna foilseacháin 
seo a leanas Journal of Human Resources, 
Canadian Journal of Economics, Quarterly Journal 
of Economics, American Economic Review, 
Economic Inquiry i measc foinsí eile. 

Bliain bhríomhar a bhí ann maidir le seimineáir 
–ina measc bhí seimineár ar iompraíocht 
idirdhisciplíneach, arna mhaoiniú ag Ionad Uí 
Ghadhra um Iompraíocht agus Sláinte, agus 
saotharlann ar mhodhanna cáilíochtúla.  

Leanadh ar aghaidh leis an dlúthpháirtíocht le 
grúpaí taighde sna comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta 
lena n-áirítear RAND Corporation, Kennedy School 
of Government in Harvard agus University of 
Chicago Harris School of Public Policy.  

Bíonn mic léinn iarchéime níos baintí anois le 
braislí taighde. Glacann mic léinn iarchéime páirt 
i roinnt grúpaí léitheoireachta, i seimineáir, i 
gceardlanna agus i gcláir theicniúla. Sa bhliain 
2006/07 rinne an Institiúid óstáil ar thrí mhac 
léinn mar chuid dá comhpháirtíocht le Harvard.

Mar thoradh ar an athdhearadh ó bhonn a rinneadh 
ar an suíomh gréasáin tá léiriú níos soiléire ann ar 
an obair a bhíonn ar bun in Institiúid Uí Ghadhra 
agus ar na himpleachtaí ó thaobh polasaí de a 
bhaineann leis an obair sin. Lean Institiúid Uí 
Ghadhra UCD lena láithreacht mhaith sna meáin 
– amhail agallaimh ar thaighde sna meáin in Éirinn, 
sa RA agus sna SA. I mbliana leathnaíodh torthaí 
na hoibre chun go gcuimseofaí sraith cruinnithe 
faisnéise, agus úsáid as ábhair nuálaíocha 
gréasáinbhunaithe amhail podchraoladh chun ábhair 
físe agus fuaime ó léachtaí tábhachtacha a dháileadh.

Nithe Suntasacha a Baineadh Amach  
Bhí rath suntasach ar an Institiúid i mórchomórtais 
taighde náisiúnta. I gCéim 4 den PRTLI , arna mhaoiniú 
ag an Údarás um Ard-Oideachas, d’éirigh leis 
an Institiúid mórinfheistíocht a fháil i gCartlann 
Sonraí Eolaíochtaí Sóisialta Éireann. Faoi chlár 
Chiste an Rialtais don Nuálaíocht Straitéiseach 
(CNS) fuair an Institiúid maoiniú dá cuid oibre ar 
mheastóireacht a dhéanamh ar na cláir rochtana 
atá ag an ollscoil agus forbairt ar staidéar 
fadaimseartha  mhic léinn na hollscoile agus mhic 
léinn iardhochtúireachta agus ar chlár Chúnamh 
Éireann, atá faoi stiúir an Ollaimh Paul Walsh.  

Sháraigh conarthaí a síníodh sa tréimhse 2006/07 an 
€3 mhilliún agus tá iarratais ar dheontais déanta 
ag an Institiúid ar chomórtais mhaoiniúcháin 
idirnáisiúnta dar luach breis is €7 milliún. 

Seoladh mórthionscadail taighde i rith na bliana. 
Cuireadh tús leis an gcéad chlár turgnamhach 
ar pholasaí sóisialta, faoi stiúir an Dr Orla Doyle, 

Institiúid Uí Ghadhra UCD 

In Institiúid Uí Ghadhra UCD bítear i mbun roinnt den taighde is ceannródaí ar chúrsaí a bhaineann le conair 

saoil agus leis an gcaoi a dtéann polasaí poiblí i bhfeidhm ar réimsí amhail torthaí na tréimhsí luath-óige, 

éagothroime i measc an ógra, iompraíocht i measc daoine atá imithe ar scor agus roghanna oideachais. Ar 

na saintréithe a bhaineann leis an Institiúid tá a dhearcadh trasdisciplíneach ar an gclár oibre taighde, mar 

a ndéantar iniúchadh ar na réitigh a d’fhéadfaí a fháil ar shaincheisteanna eacnamaíochta, polaitíochta, 

eipidéimeolaíochta agus sóisialta. An fhís atá ag an Institiúid ná: 

• Tacú le modhanna ceannródaíocha iniúchóireachta, a mbeadh taighde den chéad scoth mar thoradh orthu;

• Feabhas a chur ar an bpróifíl idirnáisiúnta agus rangú a dhéanamh ar a thaighdeoirí;

• Ról lárnach a ghlacadh san oiliúint ar an gcéad ghlúin eile de thaighdeoirí agus mar sin an méid is mó a 

bhaint as na deiseanna atá ann do chéimithe a bheith ag obair i dteannta na dtaighdeoirí sinsearacha ar 

thionscadail atá idir lámha;

• Anailís oibiachtúil agus réitigh éifeachtacha a sholáthar a théann i ngleic leis na dúshláin a bhíonn ar 

chinnteoirí aghaidh a thabhairt orthu.

An tOllamh  James 
Heckman (Ollamh 
UCD le hEolaíocht & 
Sochaí agus Buaiteoir 
Duais Nobel san 
Eacnamaíocht),ar 
cuairt i rang i Scoil 
Phobail Bawnogue, 
Cluain Dolcáin, Baile 
Átha Cliath.  Thóg 
an tOllamh Colm 
Harmon, Stiúrthóir 
Institiúid Uí Ghadhra  
an pictiúr dar teideal 
Investing in Children. 
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Preparing for Life i gceantar Darndale Bhaile 
Átha Cliath agus is é a bheidh ar bun sa chlár 
ná cohórt leanaí a roghnú, ón mbroinn go dtí a 
mblianta luatha ar scoil, le hidirghabháil a bhfuil 
dianmheastóireacht déanta air. Tá Stiúrthóir na 
hInstitiúide, An tOllamh Colm Harmon agus an 
Dr Vincent Hogan i gceannas meastóireachta 
eacnaiméadrach  - clár um infheistiú caipitil dar 
teideal Building Schools for the Future (BSF), 
agus an aidhm atá ag an gclár sin tá a chinntiú go 
mbeidh áiseanna nua-aimseartha ón 21úhaois ar a 
laghad ag gach iar-bhunscoil laistigh de thréimhse 
10-15 bliana.  Seo a leans a thug an tIar-Phríomh-
Aire, Tony Blair, ar an gclár  “ the greatest school 
renewal programme in British history reversing a 
generation of under-investment in our schools”. 

Cuspóirí Amach Anseo   
Tógfaidh Institiúid Uí Ghadhra UCD ar na 
príomhcheapacháin agus an rath a bhí ar an 
Institiúid ó thaobh maoiniúcháin de, le roinnt 
sainspriocanna:

• Dul sa tóir ar dheiseanna maoiniúcháin nua 
lena n-áirítear an Clár Basic Frontiers de chuid 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, Comhairle 
Taighde na hEorpa agus deiseanna Cláir Creatlaí 
eile; 

• Ag cur le spéiseanna taighde eile i gcúrsaí 
iompraíochta agus sláinte. Ar cheann de na 
mórspriocanna atá ann don tréimhse 2007/08 
tá acmhainní a chinntiú le haghaidh mórchlár 
taighde ar bhearta chun sláine a mheas 
agus iad ag teacht le tuiscint níos fearr a 
bheith ann ar na cúiseanna atá le difríochtaí 
a bheidh ann idir sláinte na ndaoine éagsúla 
sa tír. Chomh maith leis sin, tógfaidh an 
Institiúid ar a acmhainneacht le haghaidh 
na mórthionscnamh taighde i réimse na n-
idirghabhálacha sa pholasaí sóisialta, lena n-
áirítear modheolaíochtaí staitistiúla;   

• Cláir thaighde a struchtúrú ina n-ionaid 
féinchothaithe amhail ionad Iompraíochta agus 
Sláinte. I measc na spriocanna le haghaidh 
2007/08 tá comhdhlúthú a dhéanamh ar 
an obair ar thuairimíocht phoiblí agus ar 
iompraíocht pholaitiúil agus micrea-anailís ar 
pholasaí poiblí;  

• Agus feidhm á baint as an gcomhghuaillíocht 
leis an Harris School of Public Policy in Ollscoil  
Chicago beidh saineolas breise ar fáil don chlár, 
agus táthar i mbun pleananna a cheapadh le go 
gcuirfí ar bun cláir atá dírithe ar ghairmithe a 
oibríonn i réimse na cinnteoireachta.

 
Tionscadal um Éagothroime Oideachas 
Is í an Dr Dorren Mc Mahon a fuair an Deontas 
Barr Feabhais Marie Curie dar luach €1.3 milliún 
– maoiniú le haghaidh tionscadal ceithre bliana 
idirdhisciplíneach ar éagothroime oideachais 
trasnáisiúnta i measc dhaoine óga na hEorpa. Is 
deontais thar a beith iomaíoch iad na Deontais 
Barr Feabhais agus is annamh a bhronntar iad sna 
heolaíochtaí sóisialta. A bhuíochas leis an deontas 
bhíothas in ann foireann tionscadail trasnáisiúnta a 
chur le chéile chun díriú ar na dearcthaí discipline  
éagsúla atá ag cur leis an éagothroime i gcúrsaí 
oideachais. De réir mar a théann an tionscadal ar 
aghaidh tá sé ag teacht chun solais go bhfuil an-
chumas ann eolas a roinnt maidir leis na cleachtais 
is fearr san Eoraip agus go deimhin sa taighde 
trasdomhanda.  

Cé go bhfuil roinnt mhaith taighde comparáideach 
déanta ar dhifríochtaí náisiúnta ar na meánleibhéil 
gnóthachtála oideachais, díríonn an tionscadal seo 
ar an éagsúlú atá ann ón meán sa chomhthéacs 
trasnáisiúnach Eorpach. Tá sraith de thorthaí 
a chuireann an tionscadal ar fáil – ina measc 
mórmhonagraif, sraith páipéar oibre, suíomh 
gréasáin, tairseach forbartha a fhorbairt ar 
éagothroime oideachais, comhdhálacha agus 
foilseacháin piarmheasúnaithe. Mar chuid den chlár 
rinneadh óstáil ar mhic léinn céime de bharr na 
comhpháirtíochta atá idir Institiúid Uí Ghadhra agus 
an Clár Ildisciplíneach ar Éagothroime ar bun in Harvard. 

An Dr Dorren 
McMahon (lár) agus 

comhghleacaithe Jason 
McKay, agus an Dr Karen 

Robson
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
Le linn thréimhse na tuarascála seo, bhí 34 
mac léinn dochtúireachta, ceithre chomhalta 
iardhochtúireachta agus ceithre thaighdeoir 
tionscadail nasctha le Institiúid Daonnachtaí 
UCD. Chomh maith le Stiúrthóir na hInstitiúide 
agus le Bainisteoir na hInstitiúíde, tá seisear 
príomhtgaighdeoirí ó Choláiste Ealaíon agus Léinn 
Cheiltigh UCD ar chlár reatha na hInstitiúide.  Ar 
fhoireann Leabharlann agus Chartlann Fhíorúil 
na hÉireann tá bainisteoir tionscadail agus 
seisear digiteoirí atá ag digitiú slam mór d’ábhar 
daonnachtaí ón stoc atá i gcartlann UCD.

Tá an Institiúid Daonnachtaí tiomanta de feabhas 
ar chur ar an mhais chriticiúil sna daonnachtaí 
ag an leibhéal náisiúnta trí mheán a cuid nasc 
le hinstitiúidí eile, lena n-áirítear a naisc taighde-
mhaoinithe le Coláiste Phádraig, Droim Conrach, 
agus lena naisc leis an Ionad Náisiúnta um Léann 
Francach/Éireannach in Institiúid Teicneolaíochta 
Thamhlachta. I réimse an líonraithe idirnáisiúnta 
sna daonnachtaí, tá an Institiúid Daonnachtaí ina 
bhall gníomhach den Chuibhreannas le haghaidh 
taighde sna Daonnachtaí.  

I measc na n-ábhar idirdhisciplíneacha a ndearna 
mic léinn dhochtúireachta na hInstidiúide iniúchadh 
orthu bhí siad seo a leanas: leaca cuimhneacháin 
agus séadchomharthaí mar chuimhne ar an nGorta 
Mór in Éirinn; céannachtaí méisiliteacha agus 
tírdhreach i lár-réigiún na hÉireann, agus coincheap 
na géineolaíochta sa tréimhse i ndiaidh 1945 de 
litríocht na Gearmáine; ábhar paranormálta in Éirinn, 
sa Bhreatain agus sa Fhrainc na naoú haois déag; 
na cogaí cathracha i cineama Eorpach sa tréimhse 
tar éis 1989.  

Tháinig forbairt sa bhreis ar sheimineár 
idirdhisciplíneach na hInstitiúide agus í anois ina 
príomhfhócas don phlé i measc thaighdeoirí sna 
daonnachtaí agus sna heolaíochtaí daonna in UCD 
agus lasmuigh de UCD. 

Thug an tOllamh Alain Peyraube (CNRS Páras), 
scoláire i dteangeolaíocht na hÁise thiar agus 
ball de Chomhairle Taighde na hEorpa, agus clú 
domhanda air, Aoi-Léacht de chuid na hInstitiúide 

i mí Dheireadh Fómhair 2006;  Thug an tOllamh 
Philip Esler, diagaire agus scoláire Bíobla, agus 
an príomhfheidhmeannach reatha de Chomhairle 
Taighde Ealaíon agus Daonnachtaí na RA léacht 
maidir le daonnachtaí agus aistriú eolais i mí na 
Samhna 2006; Thug an tOllamh Steven Uran, 
saineolaí ar stair nua-aoise na Fraince (CNRS 
Páras) agus an tOllamh  Sneja Gunew (Ollscoil 
British Columbia), scoláire idirnáisiúnta san 
ilchultúrachas, Aoi-léachtaí i mí an Mhárta agus i 
mí Bealtaine 2007.

Mar chuid den tiomantas níos leithne ag UCD 
scoláireacht ar chaighdeán idirnáisiúnta a chur 
chun cinn, bíonn UCD Press, atá nasctha le HII, i 
gcónaí ag forbairt mar cheannródaí sa mhargadh 
i dtaighde a bhaineann le hÉirinn, idir stairiúil 
is chomhaimseartha. Le linn na bliana acadúla 
2006/07 rinne an Institiúid óstáil ar Ionad UCD 
don Léann Ceanadach ar bhonn eatramhach 
agus rinne an Institiúid bainistiú ar chlár 
ghníomhaíochtaí an Ionaid sin.

Cuspóirí Amach Anseo 
Díreoidh clár oibre taighde straitéiseach na 
hInstitiúide ar Éirinn sa chomhthéacs domhanda 
comparáideach. Tá sé beartaithe le clár dá leithéid 
go mbainfear úsáid as láidreachtaí iomadúla UCD 
sa Léann Éireannach agus Eorpach ar fud gach 
disciplín agus go mbainfear fónamh as an teacht 
atá ag an Institiúid ar líonraí in Éirinn agus ar 
líonraí idirnáisiúnta.

Institiúid Dhaonnachtaí na hÉireann, UCD 

Cuireann Institiúid Daonnachtaí an hÉireann, UCD, go mór le misean straitéiseach UCD a bheith ina 

mhórollscoil diantaighde idirnáisiúnta.  

Na cuspóirí straitéiseacha atá ag an Institiúid ná tacú le nuálaíocht agus feabhas sna healaíona agus 

sa taighde daonnachtaí, agus ardán a sholáthar do mhic léinn dochtúireachta den chéad scoth agus do 

chomhaltaí iardhochtúireachta. Tá na institiúid faoi stiúir an Dr Marc Caball. Cuirtear maoiniú ar fáil dá chlár 

taighde reatha trí mheán Thimthriall 3 de PRTLI an Údaráis um Ard-Oideachas dar teideal Identity, Memory and 

Meaning in the 21st Century. 

Ag Comhdháil 
na hInstitiúide  
Communities of 
Knowledge (clé 
go deas): Clara 
Cullen, Scoláire 
Dochtúireachta 
UCD, An Dr Marc 
Caball, Stiúrthóir, 
Institiúid Daonnachtaí 
Éireann UCD, an 
tOllamh Mary Daly, 
Príomhoide, Coláiste 
na nEalaíon agus an 
Léinn Cheiltigh agus 
an  Dr Michael Ryan, 
Leabharlann Chester 
Beatty
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Dul Chun Cinn go dtí Seo   
Thionóil roinnt grúpaí ildisciplíneacha agus 
chuibhreannais idirnáisiúnta agus cuireadh líon 
mór tograí faoi bhráid na bhfoinsí náisiúnta agus 
Eorpacha a chuireann maoiniú ar fáil. I measc na n-
ábhar a ndeachaigh na tograí i ngleic leo bhí athrú 
aeráide, rialúcháin maidir le tógáil éifeachtach 
fuinnimh, todhchaí lasta bóthar san Eoraip, 
leabharlanna digiteacha agus samhaltú uirbeach. 

Reáchtáil IUÉ seimineáir agus comhdhálacha 
ardphróifíle faoi scáth an mbraislí atá ann faoi 
láthair agus faoi scáth na réimsí nua atá ag teacht 
chun cinn. D’fhreastail 100 gnó mór, pleanálaithe 
sna húdaráis áitiúla, forbraitheoirí, cinnteoirí agus 
ionadaithe ón tionscal maoine ar sheimineár a 
reáchtáladh ar chánachas talún. D’fhreastail lucht 
éisteachta idirnáisiúnta ar chomhdháil a reáchtáil 
UCD i gcomhar le Coláiste na Tríonóide ar thaighde 
a bhain le droichid agus iompar. I mí na Nollag 

2006, thug an tAire Stáit, Conor Lenihan cuairt 
ar sheoladh na bileoige eolais leis an Developing 
World Research Group. 

Tá an líon mac léinn taighde ag dul i méid i gcónaí. 
Faoi láthair tá naoi dtaighdeoir iardhochtúireachta 
agus 127 mac léinn PhD agus Máistreachta 
Taighde ann. Sa bhliain 2006/07, chuir 
comhchomhatlaí agus mic léinn IUÉ níos mó ná 
100 foilseachán ar fáil. 

Cuspóirí Amach Anseo 
Bhí rath ar an Institiúid Uirbeach mar ar bhain 
sí amach Clár Taighde Céime IRCHSS/IRCSET 
(GREP) le clár PhD a chur ar bun san Fhorbairt 
Inbhuanaithe. Tá an dámhachtain seo ar an gcéad 
cheann dá leithéid in Éirinn agus tá sé seo ag 
feitheamh le faomhadh ó Choiste Feidhmeach na 
Comhairle Taighde. 

Cuirfidh an clár ceathrú leibhéal san Fhorbairt 
Inbhuanaithe céimithe ar fáil a bhfuil oiliúint 
faighte acu ionas go mbeidh siad ábalta modhanna 
teicniúla agus polasaí ó dhisciplíní éagsúla a chur i 
bhfeidhm maidir le fadhbanna casta a bhfuil a fhios 
acu nach bhfuil réiteach orthu. Tá an clár dírithe ar 
chéimithe atá ag smaoineamh ar dhul le taighde, 
ó raon disciplíní, agus a bhfuil spéis acu i dtaighde 
idirdhisciplíneach ar na dúshláin a bhaineann le 
Forbairt Inbhuanaithe. San áireamh ba chóir go 
mbeadh céimithe a bhfuil disciplíní éagsúla mar 
chúlra acu sna hEolaíochtaí Daonna agus Sóisialta 
agus sna hEolaíochtaí Beatha. 

 

Institiúid Uirbeach Éireann, UCD 

Conor Lenihan TD, 
Aire Stáit le Stiúrthóir 

na hInstitiúide, An 
tOllamh Eugene 

O’Brien ag seoladh 
na bileoige eolais leis 
an Developing World 

Research

Is é atá in Institiúid Uirbeach Éireann (IUÉ) ná ionad mar a ndéantar forbairt ar theicneolaíochtaí, ar 

pholasaithe agus ar smaointe nua le feabhas a chur ar chaighdeáin oibre agus ar chaighdeáin mhaireachtála. 

Bhí an tOllamh Eugene O’Brien in Stiúrthóir ar an Institiúid sa tréimhse tuairiscithe.

Seo a leanas na príoimhchuspóirí atá ag braislí taighde IUÉ :

• Fuinneamh agus an Timpeallacht Laistigh: cur leis an tuiscint atá ann ar an gcaoi le feabhas a chur ar 
fheidhmíocht an fhuinnimh agus na timpeallachta laistigh trí mheán an taighde acadúil agus fheidhmigh agus 
trí mheán an chomhoibrithe le comhpháirtithe sa rialtas agus i dtionscail;

• Iompar agus Bonneagar Iompair: modhanna nua agus feabhsaithe a fhorbairt le héascú a dhéanamh ar 
iompar éifeachtach daoine agus earraí; 

• Timpeallacht Uirbeach: eolas agus tuiscint a chur chun cinn maidir le saincheisteanna a bhaineann leis an 
timpeallacht uirbeach a chuimsíonn caighdeán maireachtála agus sláinte, éiceolaíocht agus bithéagsúlacht, 
úsáid talún agus a impleachtaí, tuillte agus maolú ar an mbaol ó thuillte, seirbhísí uirbeacha lena n-áirítear 
uisce agus diúscairt dramhaíola;

• Polasaí Timpeallachta agus Tuaithe: ionad taighde idirnáisiúnta a fhorbairt a dhéanann anailís tuaithe agus 
timpeallachta, a bhfuil sainmheon ildisciplíneach mar bhonn is mar thaca aige a bheidh mar ardán don chur 

chuige comhtháite comhordaithe maidir le saincheisteanna lárnacha.
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Dul Chun cinn go dtí seo 
Le linn 2006/07 chuir an Institiúid go mór lena 
chlár caomhnaithe agus lena stoc de lámhscríbhinní 
meánaoiseacha agus nua-aoise luaithe mar 
chuid de na comhaontuithe aistrithe atá aici le 
Proinsiasaigh na hÉireann. Tá Lámhscríbhinn A4, 
Acallam na Senórach, ar cheann de na téacsanna 
liteartha ó Éirinn na luath-aoise atá fós ar marthain 
agus is ón 16ú haois an chóip áirithe seo. Tá 
caomhnú na lámhscríbhinne seo ar cheann de 
na saothair is casta agus ar an gceann a thóg 
an méid is mó ama ar tugadh faoi riamh ar phár 
in UCD go nuige seo. Táthar i mbun caomhnú a 
dhéanamh faoi láthair ar lámhscríbhinní ‘D’, a 
dtugtar páipéir Wadding orthu go minic, i gcomhar 
leis an gComhairle Ealaíon. Bhí torthaí thar na 
bearta ar an obair a rinneadh ar an gcéad imleabhar, 
obair a rinne Susan Corr, agus beidh a cuid oibre 
mar bhunús le hobair bhreise ar an lámhscríbhinn 
iontach seo.

Ba í 2007 comóradh 350 bliain ar bhás Luke 
Wadding agus comóradh 400 bliain ar bhunú 
Choláiste N. Antaine i Lováin (Leuven na Beilge). 
Is í an Dr Edel Bhreatnach ón Institiúid an 
comhordaitheoir náisiúnta do chomóradh oifigiúil 
an rialtais ar na hócáidí seo, faoi scáth Roinn 
an Taoisigh. Is féidir breathnú ar an gclár iomlán 
imeachtaí a chuimsíonn an chuid is mó de na 
hinstitiúidí tríú leibhéal agus cultúrtha ag www.
louvain400.eu. Ar na buaicphointí suntasacha atá 
san áireamh tá seoladh an fhéilire i mí na Nollag 
2006 agus an chéad chur ar stáitse den St Francis 
Cantata le Michael McGlynn an 1 Márta 2007.  Bhí 
sraith comhdhálacha agus seimineár in UCD agus 
in áiteanna eile, a sheol an tUachtarán Máire Mhic 
Giolla íosa sa Bheilg agus a sheol an Taoiseach, 
Bertie Ahern TD in Éirinn, múnlaithe mórthimpeall 
scoil samhraidh na hInstitiúide in Leuven i mí 
Bealtaine.

Leanadh leis an obair ar thionscadal a fuair 
maoiniú ó IRCHSS le catalógú a dhéanamh ar 
ábhar oidhreachta a bhain le hoird déirce bhochta 
in Éirinn. Táthar i mbun tástála ar mhíreanna nua a 
fuarthas, agus táthar ag súil an tionscadal a chur i 
gcrích mar a bhí beartaithe faoin spriocdháta, is é 
sin an 31 Eanáir 2008. 

Cuspóirí Amach Anseo  

Leanfaidh comóradh 400 Lováin le linn 
gheimhreadh 2007, mar a mbeidh ábhar á fháil 
ar iasacht maille le saineolas ón Institiúid chun 
taispeántais a chur ar siúl san Ard-Mhúsaem, sa 
Leabharlann Náisiúnta, i Músaem Phort Láirge, i 
Músaem Hunt agus taispeántas comhoibritheach 
a reáchtálfaidh UCD i gcomhar le hAcadamh Ríoga 
na hÉireann agus le Coláiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath. 

Ag eascairt as aistriú os cionn 1,500 leabhar 
luatha cúige UCD, cuirfear tús le tionscadal 
comhoibritheach idir an Institiúid, Katholieke 
Universiteit Leuven agus Ollscoil Münster in 
earrach na bliana 2008 d’fhonn athstruchtúrú a 
dhéanamh ar stoc na leabharlainne ó na coláistí 
Proinsiasacha 17ú haoise i Lováin agus sa Róimh.

Institiúid Mhichíl Uí Chléirigh UCD 

Is é misean na hInstitiúíde seo ná leanúint leis an traidisiún atá ann san fhoghlaim faoi stair agus faoi 

shibhialtacht na hÉireann a chuir na Proinsiasaigh Éireannacha ar bun sa 17ú haois; caomhnú a dhéanamh ar 

na lámhscríbhinní atá fós ar marthain agus na leabhair a thug Proinsiasaigh na hÉireann do UCD; bailiúchán a 

chur ar fáil mar uirlis taighde do scoláirí sa Léann Éireannach; feidhmiú mar acmhainn oideachais do scoláirí 

in Éirinn agus thar lear; agus spéis a mhúscailt in oidhreacht shaibhir na tíre ón stair in Éirinn. Is é an Dr John 

McCafferty stiúrthóir na hinstitiúide.

Lógó chomóradh 400 
Lováin 

Cailís Phroinsiasach 
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
Sa tréimhse 2006/07 reáchtáil an Institiúid 
seimineáir thaighde, léachtaí poiblí, siompóisiam 
agus comhdhálacha idirnáisiúnta. Ina measc bhí 
na comhdhálacha seo a leanas: The United States 
and Iraq: Reflections and Projections (Samhain 
2006) agus Terrorism and the City (Eanáir 2007), 
agus bhí clúdach leathan sna meáin, idir theilifís 
is mheáin chlóite, ar an dá imeacht. I measc aoi-
chainteoirí na bliana bhí: Mike Davis (Ollscoil 
California, Irvine), An tOllamh Marilyn Young 
(Ollscoil Nua-Eabhracy), An tOllamh Werner Sollors 
(Ollscoil Harvard), An tOllamh Donald Pease 
(Coláiste Dartmouth), agus an tOllamh John Carlos 
Rowe (Ollscoil California Theas).

Lean an Institiúid ag tacú le tionscadail tiomnaithe 
comhoibritheacha a bheadh ceannródaíoch sa 
chultúr taighde. Le linn na tréimhse 2006/07 chuir 
an Institiúid síolchaipiteal ar fáil do thionscadail 
sna SA agus i dTuaisceart Éireann, 1968-2000; 
War and American Identity; and The American-Irish 
– bhí gairmithe agus scoláirí Éireannacha agus 
idirnáisiúnta rannpháirteach i ngach ceann de na 
tionscadail. 

Forleathnaíodh na cláir do chéimithe (MA agus 
PhD sa Léann Meiriceánacha) chun go mbeadh 
roinnt mhaith modúl nua atá comhroinnte le 
haonaid ghaolmhara i gColáiste Ealaíon agus an 
Léinn Cheiltigh UCD a chuir feabhas ar an meascán 
ildisciplíneach.  

I mí Iúil 2007 reáchtáil an Institiúid a chéad scoil 
samhaidh, sraith seachtaine de cheardlanna agus 
de léachtaí a thug le chéile 60 scoláire agus mac 
léinn dochtúireachta ó na SA agus ón Eoraip. Bhí 
ról tábhachtach ag an scoil samhraidh i bhforbairt 
stádas na hInstitiúíde mar phríomhionad don Léann 
Ceilteach agus fóram le haghaidh díospóireachtaí 
domhanda maidir le staidéar a dhéanamh ar stair, 
ar chultúr agus ar pholasaí eachtrach Mheiriceá.  

I mí Eanáir 2007 bhog an Institiúid go hoifigí 
tiomnaithe i dteach Belfield, a ndearnadh 
athchóiriú air.

 

Cuspóirí Amach Anseo  
Leanfaidh Institiúid Clinton ar aghaidh ag tógáil 
a chlár do chéimithe agus a chlár taighde, agus 
i measc na ngníomhaíochtaí chun é sin a bhaint 
amach déanfar na nithe seo a leanas:

• Seolfar clár nua MA sa bhliain 2008/09 – 
déanfaidh an MA sna Meáin agus sa Choimhlint 
Idirnáisiúnta nasc a chruthú le tionscadail a 
fhaigheann tacaíocht ón Institiúid agus bainfidh 
sé feidhm as taighde agus teagasc tras-
institiúideach sa réimse seo;

• Deiseanna maoiniúcháin náisiúnta agus 
Eorpacha a lorg chun tacú le tionscadail 
taighde, agus cothú a dhéanamh ar 
chomhpháirtíochtaí nua maoiniúcháin le 
hearnálacha poiblí agus príobháideacha chun 
tacú le cláir for-rochtana agus cultúrtha;

• Comhpháirtíochtaí a fhorbairt leis na meáin agus 
le heagraíochtaí cultúrtha eile in Éirinn chun 
tacú le tionscadail na hInstitiúide. Sa tréimhse 
2007/08 cuimseoidh sé seo comhoibriú leis 
an Temple Bar Cultural Trust chun maoiniú a 
fháil le comhdháil/féile a eagrú atá dírithe ar 
chaidreamh ceoil idir Éirinn agus na SA;

• Cur leis an gcomhoibriú idirnáisiúnta le hionaid 
barr feabhais sa Léann Meiriceánach, trí 
mheán tionscadail taighde chomhoibritheacha, 
scoil samhraidh na hInstitiúide agus malartú 
céimithe. 

 

Institiúid Clinton don Léann Meiriceánach, UCD 

Cuireadh Institiúid Clinton don Léann Meiriceánach, UCD ar bun le tacaíocht rialtas na hÉireann mar aitheantas 

ar an méid mór a rinne an tUachtarán William Jefferson Clinton ar son phróiseas na síochána in Éirinn. Tá 

an Institiúid, faoi stiúir an Ollaimh Liam Kennedy, tiomanta do chur chun cinn an taighde acadúil agus an 

chomphlé phoiblí i leith na Stát Aontaithe in Éirinn agus in áiteanna eile. An misean straitéiseach atá ag UCD 

ná idirnáisiúnú a dhéanamh ar chláir thaighde chun cláir idirdhisciplíneacha taighde agus oiliúna a chothú. 

Ag scoil samhraidh 
Institiúid Clinton don 

Léann Meiriceánach UCD 
bhí (ar cúl, ó chlé go 

deas):An tOllamh Donald 
Pease (Dartmouth 

College),An  Dr Hamilton 
Carroll (University of 

Leeds) agus an tOllamh 
Liam Kennedy (UCD); 

(chun tosaigh, ó chlé go 
deas):An tOllamh Janet 

Davis (University of 
Texas), An tOllamh John 
Carlos Rowe (University 
of Southern California) 

agus an tOllamh 
Donatella Izzo (Ollscoil 

Naples,”L’Orientale”)
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Dul Chun Cinn go dtí seo  
Chomh maith leis an Ollamh Boreham, tá an 
tOllamh Giuseppe De Vito agus an Dr Brian 
Caulfield anois le ISS agus ceapadh an tOllamh 
Greg Whyte mar Aoi-Ollamh  

Tá sé beartaithe comhbhaill foirne agus foireann 
lánaimseartha eile a cheapadh, lena n-áirítear 
síceolaí spóirt leis an IRFU/Comhairle Spóirt na 
hÉireann. Le bliain anuas d’fhoilsigh an fhoireann 
os cionn 40 alt piarmheasúnaithe, lena n-áirítear 
roinnt irisí a raibh ardtionchar acu. Tá roinnt 
tionscadal fós idir lámha agus bronnadh conradh 
de chuid an Bhoird Taighde Sláinte le déanaí chun 
iniúchadh a dhéanamh ar na héifeachtaí a bhíonn 
ag gleacaíocht ar phian droma, agus an tionscadal 
faoi stiúir an Dr Deirdre Hurley-Osing. 

Cuireadh ar bun BSc nua sa tSláinte agus sa 
Ghníomheolaíocht agus ghlac an chéad chohórt 
mac léinn a n-áiteanna sa bhliain 2007. I measc na 
bhforbairtí dáimhe tá athchóiriú ar an tsaotharlann  
fheidhmíocht dhaonna san fhoirgneamh  Phillips 
mar a bhí, mar aon leis an gcéad seachadadh 
trealaimh. 

Bhí gach ball foirne páirteach i raon leathan 
gníomhaíochtaí acadúla agus scoláireachta 
lena n-áirítear comhdhálacha a eagrú agus aoi-
chainteanna a thabhairt, bheith rannpháirteach 
i gcoistí agus in eagraíochtaí seachtracha agus 
páirt a ghlacadh sa cheapadh polasaí ar bhonn 
náisiúnta. 

Cuspóirí Amach Anseo   
Mar thír bheag, ní féidir rath spórtúil na hÉireann 
a bhunú ar chomórtas agus ar roghnú nádúrtha, 
ach caithfear é a threorú tríd na hacmhainní 
eolaíochta atá ann agus trí mheán na hardoiliúna. 
Ar an gcaoi chéanna, is léir anois gur féidir roinnt 
mhaith de na galair ainsealacha mhóra atá ag 

dul i bhfeidhm ar shláinte an phobail a chosc nó 
a fheabhsú ach tabhairt faoin ngleacaíocht chuí. 
Tabharfaidh ISS le chéile agus déanfaidh comhordú 
ar iarrachtaí uile a eolaithe agus a chleachtóirí a 
bhfuil saineolas suntasach acu agus móiminteam 
institiúideach UCD chun go gcruthófaí ionad 
iontach barr feabhais in Éirinn.

I measc na sainchuspóirí tá earcaíocht sa bhreis 
a dhéanamh ar fhoireann ardleibhéil acadúil 
agus tacaíochta, naisc a chruthú le Forais 
Rialaithe Náisiúnta Spóirt maidir le soláthar 
seirbhíse spóirt, forbairt ar áis saotharlainne den 
chéad scoth san ISS, agus maoiniú sa bhreis a 
fháil chun tacú le gníomhaíochtaí taighde. Ar 
deireadh thiar, tabharfar tús áite do leanúint leis 
an bhfairsingiú ar chomhtháthú an BSc nua le 
teagasc, ar thaighde agus soláthar seirbhíse le 
comhpháirtithe, idir chomhpháirtithe laistigh de 
UCD agus comhpháirtithe lasmuigh den ollscoil. 

Institiúid Spóirt agus Sláinte UCD 

Tá Institiúid Spóirt agus Sláinte UCD díreach tar éis a chéad bhliain a chur i gcrích faoi stiúir an Ollaimh Colin 

Boreham. Cuireadh ISS ar bun mar chuid den fhís níos leithne spórt agus sláinte a chur chun cinn ar champas 

UCD agus do náisiún iomlán na hÉireann. Tá an ISS ann chun an uasfhónamh a fháil as feidhmíocht spórtúil 

agus sláinte in Éirinn ach eolaíocht a chur ar bun, a chur i bhfeidhm agus na torthaí a scaipeadh. Tairgeann an 

Institiúid raon seirbhísí idirdhisciplíneacha le haghaidh speictream leathan riachtanas. Ina measc tá sláinte 

phoiblí agus folláine agus barr feabhais i gcúrsaí spóirt, ag aithint go bhfuil ról riachtanach ag gníomhaíochtaí 

spóirt agus fisiceacha i bhfeabhas a chur ar fheidhm agus ar fheidhmíocht an duine.   

De réir mar atá an institiúid ag déanamh a chuid teagaisc, taighde agus a fheidhmeanna seirbhíse, tá an 

institiúid faoi stiúir na bprionsabal seo a leanas: 

• Seirbhísí teagaisc agus for-rochtana a sholáthar ar an gcaighdeán is airde;  

• A dícheall a dhéanamh tús áite a bhaint amach i dtaighde idirnáisiúnta na heolaíochta spóirt. 

Mac léinn leighis UCD, 
Joanne Cuddihy a 
bhaineann fónamh as 
saineolas agus tacaíocht 
Institiúid Spóirt agus 
Sláinte UCD. Bhain sí 
curiarracht Éireannach 
nua amach sa rás 400 
méadar sa Chomórtas 
Lúthchleasaíocht 
Domhanda sa tSeapáin 
i mí Lúnasa 2007 agus 
beidh sí ag rás ar son 
na hÉireann i gCluichí 
Oilimpeacha Bhéising sa 
bhliain 2008.  
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
D’éirigh leis an Institiúid maoiniú a dhaingniú, dar 
luach €2.6 milliún faoi thimthriall 4 den PRTLI, do 
chláir thaighde maidir le hÉirinn Dhomhanda mar 
chuid den chuibhreannas taighde comhoibritheach, 
an tionscadal Humanities Serving Irish Society, 
ailíniú straitéiseach ar thionscadail taighde i 
ndaonnachtaí na hÉireann ó Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath, ón gColáiste Náisiúnta 
Ealaíne is Deartha, Ollscoil na hÉireann Maigh 
Nua, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 
agus Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, faoi scáth 
Acadamh Ríoga na hÉireann.

Seo a leanas aidhmeanna chlár na hInstitiúide:

• Claochlú a dhéanamh ar an gcaoi a ndéantar 
staidéar ar Éirinn;

• Ath-shamhlú a dhéanamh ar an gcoincheap ‘ollscoil’;

• Nasc a sholáthar don scoláireacht, don pholasaí 
agus don rannpháirteachas gníomhach sa 
tsaoránacht. 

Féachann an clár taighde le dul thar na 
teorainneacha traidisiúnta a bhain i gcónaí le cláir 
‘Léann Éireannach’ agus breathnú ar Éirinn sa 
chomhthéacs comparáideach idirnáisiúnta ag baint 
úsáide as chur chuig modheolaíochta ar fud raon 
disciplíní sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí 
sóisialta. 

Sainaithníodh ceithre phríomhthéáma laistigh den chlár:

• Coiscéimeanna na hÉireann: oidhreacht agus 
tírdhreach;

• Céannachtaí Éireannacha: cur i láthair cultúrtha 
agus teangeolaíoch;

• An Stát agus an tSochaí: forbairt stairiúil agus 
dúshláin chomhaimseartha;

• An t-eispéireas Éireannach: réiteach coimhlinte 
eitnea-náisiúnta, comhtháthú polaitiúil agus 
forbairt eacnamaíochta i gcomhthéacs na 
hÉireann-na Breataine, na hEorpa agus sa 
chomhthéacs domhanda.

Tarlóidh an chéad bhabhta earcaíochta le haghaidh 
na bpost iardhochtúireachta agus dochtúireachta 
faon gclár seo sa bhliain 2008.  

Roimhe seo, chuir an Institiúid imleabhar d’aistí 
gearra ar fáil chun misean ma hInstitiúíde 
a shoiléiriú, chun go gcuirfí ar bun branda 
na hInstitiúide laistigh den chomhthéacs 
‘Léann Éireannacha’ agus chun athdhearbhú a 
dhéanamh ar ról na hollscoile i gcruthú fóraim 
don idirghníomhú scoláireachta, polasaí agus 
rannpháirtíochta saoránachta.

Rinne an Institiúid óstáil ar an 59ú Scoil 
Samhraidh Idirnáisiúnta i mí Iúil 2007. Dhírigh an 
clár ar pholasaí eachtrach na hÉireann idir 1919 
agus 2006 agus d’amharc sé ar an bhforbairt a 
tháinig ar Éirinn trí mheán phriosma an pholasaí 
eachtraigh agus an chaidrimh idirnáisiúnta. Bhí 
an clár faoi stiúir an Ollaimh Michael Kennedy, 
eagarthóir feidhmeach na sraithe Documents 
on Irish Foreign Policy de chuid Acadaimh Ríoga 
na hÉireann agus rinne painéal de shaineolaithe 
oirirce  UCD an cur i láthair, maille le saineolaithe 
ó ollscoileanna eile in Éirinn, sa Bhreatain agus ó 
na Fórsaí Cosanta.  

Cuspóirí Amach Anseo 
Beidh formáid na scoile mar theimpléad do 
scoileanna samhraidh eile amach seo. Tá sé 
beartaithe go mbeidh plandú agus eisimirce mar 
théama ag scoil samhraidh 2008. 

Tá an Institiúid tar éis gealltanas a dhaingniú 
le gur féidir leis maoiniú a dhéanamh ar shraith 
léachtaí poiblí agus ar shiompóisiam maidir le 
heolas agus an saoránach. 

Institiúid Dhomhanda na hÉireann, UCD 

Aithnítear i bPlean Straitéiseach UCD go gcaithfear Institiúid Dhomhanda na hÉireann a chur ar bun mar chuid 

den leas níos leithne ag an ollscoil i bpobal domhanda na hÉireann agus mar phríomhghné dá straitéis taighde i 

gcoitinne chun na nithe seo a leanas a bhaint amach:

• Réimsí láidreachta a shainaithint chun tús áite a thabhairt dóibh;

• Idirdhisciplineacht agus comhoibriú a chothú;

• Cláir thaighde a idirnáisiúnú.

Mar phríomthéama taighde don ollscoil ainmníodh Léann Éireannach. Is é misean na hinstitiúide cláir thaighde 

a sholáthar mórthimpeall an téama seo ar cláir iad a bhaineann úsáid as an stoc cartlainne ar leith atá ann 

agus tacú le raon cumais agus saineolais laistigh de UCD. Is é an Dr Brian Jackson stiúrthóir na hInstitiúide.
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Cuspóirí Amach Anseo  
• Seolfar dhá chlár nua do chéimithe - MSc i 

Staidéar Gnó Síneach sa bhliain 2008 agus MA 
sa Léann Comhaimseartha Síneach sa bhliain 
2009; 

• Déanfar fairsingiú ar an BComm sa Léann 
Síneach atá ann cheana féin chun ábhair eile a 
chur san áireamh;

• Comhoibriú idirnáisiúnta sa bhreis a chur chun 
cinn agus fiú feasacht níos mó in Éirinn ar an 
tSínis agus ar chultúr na Síne;

• Teagasc agus taighde ar Léann Síneach laistigh 
de UCD agus in Éirinn i gcoitinne a fhorbairt 
agus a chur chun cinn;

• Seirbhísí a sholáthar don phobal agus do na 
hearnálacha príobháideacha a dhéanfaidh éascú 
ar fheabhas a chur ar chaidrimh agus daingniú a 
dhéanamh ar an naisc eacnamaíochta idir Éirinn 
agus an tSín;

• Deiseanna nua maoiniúcháin a lorg;

• Idirchaidreamh níos mó a bheith ann le 
cinnteoirí, mar a gcuirfí níos mó fianaise chéad 
láimhe ar fáil a bheadh mar bhonn agus mar 
threoir do cheisteanna polasaí agus a mbeadh 
tionchar acu ar chinntiú polasaí.

Dul Chun Cinn go dtí seo  
Ceann de na clocha míle is mó a tharla i rith na 
bliana ná nuair a sheol Leas-Phríomhaire na Síne 
Zeng Peiyan  Institiúid Confucius na hÉireann, 
UCD, an 26 Meán Fómhair 2006.  Tá an Institiúid 
tiomanta do chur chun cinn agus d’fhorbairt na 
Sínise, chultúr na Síne agus gnóthaí na Síne. 
Is comhfhiontar é de chuid Oifig Chomhairle 
Idirnáisiúnta na Sínise, Ollscoil Renmin , an tSín 
agus UCD. 

Bhí rath ar an BComm (Léann Síneach) a reáchtáladh, 
mar ar chuir an Institiúid 12 mhodúl ar fáil den chéad 
uair in Éirinn. Glacadh le 159 iarratasóir ar an gclár 
sa bhliain 2006 agus bronnadh 14 áit. Bhí méadú 
40% ar líon rannpháirtithe sa bhliain 2006, mar ar 
chuir 223 duine isteach air agus bronnadh 19 n-áit.

Chomh maith leis sin, cuireadh tús le cúig chlár 
for-rochtana agus is féidir le mic léinn UCD agus 
an pobal i gcoitinne cur isteach orthu. I measc 
na gclár sin tá cláir Sínise, ha healaíona comhraic 
agus peannaireachta.

Reáchtáladh comhdháil idirnáisiúnta, ar fhreastail 
os cionn 130 toscaire uirthi as 13 thír uirthi, 
agus ba é seo an teacht le chéile is mó riamh 
in Éirinn, chun iniúchadh a dhéanamh ar na 
forbairtí eacnamaíochta, cultúrtha, sóisialta agus 
polaitíochta is déanaí sa tSín. 

Reáchtáladh roinnt imeachtaí cultúrtha, an Beijing 
Opera san áireamh, chun feasacht chultúrtha a 
chur chun cinn maidir le héagsúlacht, stair agus 
traidisiúin na Síne. 

Rinneadh suirbhé ar leas na scoileanna dara leibhéal 
maidir le Sínis a bheith á múineadh mar theanga 
iasachta. Fuarthas aiseolas dearfach agus mar 
thoradh air sin tá roinnt scoileanna dara leibhéal 
ag tosú ceachtanna Sínise agus gníomhaíochtaí 
cultúrtha do idir mhic léinn is mhúinteoirí. Tá na 
múinteoirí uile bainteach leis an Ionad. 

Ionad na hÉireann don Léann Síneach/Institiúid Confucius na hÉireann UCD 

Cuireann an tIonad le cuspóirí straitéiseacha UCD ach cur chun cinn a dhéanamh ar a phróifíl idirnáisiúnta i 

réimsí na hearcaíochta ar mhic léinn agus an taighde. Chomh maith leis sin, déanann sé comhordú ar raon 

cúrsaí  agus clár céime agus déanann iad a fhorbairt ar cúrsaí agus cláir iad a cuireadh ar bun chun eolas 

agus tuiscint níos fearr a chothú ar an tSín. Faoi stiúir a Stiúrthóra, An Dr Liming Wang, an aidhm atá ag 

an Institiúid ná oibriú leis an rialtas, le gnóthaí agus leis an lucht acadúil in Éirinn agus sa tSín chun naisc 

oideachais, chultúrtha agus thráchtála níos daingne a chruthú idir an dá thír. 

Seo a leanas príomhchuspóirí an Ionaid: 

• Méadú ar líon na mac léinn Síneach a earcaítear trí mheán na gclár comhpháirtíochta;

• Céimeanna a thairiscint do mhic léinn Éireannacha sa Léann Síneach;

• Próifíl taighde idirnáisiúnta sa Léann Síneach a fhorbairt;

• Éascú a dhéanamh ar fhorbairt na nasc eacnamaíochta agus cultúrtha eile idir Éirinn agus an tSín;

• Seirbhísí comhairliúcháin gairmiúla a sholáthar don rialtas agus do ghnóthaí.

Baill de Chuideachta 
Opera Bhéising ón tSín 
a bhí ar stáitse in UCD 
i mí an Mhárta  2007
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
Tá NovaUCD freagrach as cur i bhfeidhm pholasaí 
um mhaoin intleachtúil UCD agus tacú le forbairt 
a dhéanamh ar chonair láidre leis an mhaoin 
intleachtúil sin a chur i bhfeidhm. Baineadh amach 
na spriocanna go léir a bhí leagtha amach don 
tréimhse 2006/07 maidir le hainmniú, cosaint 
agus tráchtálú ar mhaoin intleachtúil UCD, go 
príomha trí mheán na gcuideachtaí nua agus 
seanbhunaithe. 

Le linn na bliana, chuir UCD feabhas ar a 
pholasaí maidir le maoin intleachtúil University 
College Dublin, Intellectual Property Policy and 
Procedures, a ndearna Údarás Rialaithe UCD 
faomhadh air, agus seoladh é. Tá sé beartaithe leis 
an bpolasaí seo tacú go gníomhach le tráchtálú 
mhaoin intleachtúil na hollscoile sa chaoi is go 
gcinnteofar go mbainfear an t-uaséifeacht as 
ar mhaithe leis an tsochaí agus ar mhaithe le 
geilleagar na hÉireann, fad is a mhéadaítear go 
suntasach na dreasachtaí airgeadais dóibh siúd a 
chruthaíonn maoin intleachtúil.

Tá an leibhéal caiteachas ar T&F ag dul i méid in 
UCD agus mar seo táthar ag tiomáint mhéadú líon 
na nochtaí aireagán agus deiseanna tráchtálaithe 
eile. Le bliain anuas mhéadaigh an líon nochtaí 
aireagán a d’fhógair NovaUCD ó 29 mar a bhí 
ann an bhliain roimh ré go 44. Is léiriú é seo ar 
an méadú suntasach a tháinig ar leibhéal na 
maoine intleachtúla a d’fhéadfaí a ghiniúint ar 
fud na hollscoile óna cláir thaighde. Chomh maith 
leis sin, chomhdaigh UCD seacht n-iarratas ar 
phaitinní anuraidh ar fud gach réimse den ollscoil 
agus comhdaíodh seacht bpaitinn PCT (Patent 
Co-operation Treaty) agus ceithre iarracht ar 
phaitinní náisiúnta/réigiúnach. Le linn 2006/07, 

síníodh sé cinn de chomhaontuithe ceadúnaithe 
le cuideachtaí Éireannacha agus le cuideachtaí 
idirnáisiúnta.   

Ag deireadh na bliana, bhí 23 cuideachta 
dianeolais ann, in ionann sin agus 85% den spás 
cothaithe fiontar atá in Ionad NovaUCD. Ag 
teacht le straitéis NovaUCD’s de bheith i gcónaí 
ag athnuachan a phobail fiontraithe, fuair sé 
chuideachta ó NovaUCD a ‘gcéim’ le linn na bliana 
agus dá bhrí sin bhí spás ann le haghaidh fiontair nua.

Nithe suntasacha atá bainte amach    
Táthar ag cur go mór le foireann teicneolaíochta 
NovaUCD tar éis do Fhiontraíocht Éireann a 
fhógairt go bhfuil sí chun beagnach €3 mhilliún 
a infheistiú thar an gcéad chúig bliana eile chun 
oifig aistrithe teicneolaíochta UCD a fhorbairt. A 
bhuíochas leis an infheistiú is féidir le NovaUCD 
triúr eile a fhostú a bhfuil saineolas agus taithí acu 
in aistriú teicneolaíochta agus daoine eile a fhostú 
chun tabhairt faoi chonarthaí a bhainistiú agus 
faoi thacaíocht riaracháin.  

D’éirigh le roinnt cuideachtaí atá lonnaithe in 
NovaUCD airgead a fháil le linn na bliana chun 
tionscadail a mhaoiniú. D’éirigh le BiancaMed 
– cuideachta um theicneolaíocht sláinte ar seach-
chuideachta í de chuid Scoil na hInnealtóireachta 
Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúla UCD  €2.5 
milliún a dhaingniú ó DFJ ePlanet Ventures agus ó 
infheisteoir reatha eile ResMed. Visor, agus chuir 
an chuideachta um réitigh chuntasaíochta idirlíon-
bhunaithe i gcrích babhta cothromais €1 mhilliún 
ó Fhiontraíocht Éireann agus ó infheisteoirí 
príobháideacha.  

NovaUCD – An tIonad um Aistriú Nuálaíochta agus Teicneolaíochta

Ar cheann de mhórstraitéisí UCD tá cur leis na cuspóirí sóisialta, eacnamaíochta agus sóisialta a bhaineann 
le sochaí an eolais. Maidir leis sin, seo a leanas príomhbhearta a ainmníodh i bPlean Straitéiseach UCD le 
haghaidh NovaUCD, Ionad um Aistriú Nuálaíochta agus Teicneolaíochta na hollscoile: 

• Tús a chur le clár um bainistiú eolais;

• Maoin intleachtúil UCD a ainmniú agus a chosaint;

• Tráchtálú a dhéanamh ar mhaoin intleachtúil UCD trí mheán an cheadúnaithe agus leis na seach-chuideachtaí;

• Oiliúint a chur ar fhoireann UCD san aistriú eolais agus sa fhiontraíocht ach comhtháthú a dhéanamh ar 
NITM  (National Institute of Technology Management) le NovaUCD;

• Comhpháirtíochtaí corparáideacha a chur ar bun le ghnóthaí agus le tionscail chun feabhas a chur ar 
ghníomhaíochtaí taighde.

Tá an Bord faoi chathaoirleacht Paul McCambridge atá ina Leas-Uachtarán agus ina Stiúrthóir 
Bainisteoireachta ar Xilinx maoirseacht ar ghníomhaíochtaí NovaUCD agus tá ionadaithe sinsearacha ó UCD, 
ó thionscail, urraitheoirí NovaUCD agus gníomhaireachtaí  a chuireann maoiniú don taighde ar fáil ar an mbord 
freisin. Is é an Dr Pat Frain stiúrthóir NovaUCD.
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Bhí Aonta Technologies, cuideachta de chuid 
NovaUCD, ina comhbhuaiteoir ar Chraobh 
Réigiúnach Bhaile Átha Cliath 2006 de Chomórtas 
Uile-Éireann Seedcorn de chuid InterTradeIreland. 
Tá Aonta ag baint úsáide as dul chun cinn i réimse 
na teicneolaíochta chun áiseanna comhdhálacha 
bunaithe a úsáideann meáin chumarsáide den 
chuid is mó, a fhorbairt d’fhiontair dhomhanda 
agus do mhargadh an tsoláthraí seirbhíse. 

Tá an Ciste Síolchaipitil €30 milliún de chuid 
AIB lonnaithe in NovaUCD agus é a chómhaoiniú 
ag AIB agus ag Fiontraíocht Éireann. Ba é seo 
an chéad chiste a cuireadh ar bun faoi Scéim 
Síolchaipitil agus Fiontraíochta €175 milliún 
Fhiontraíocht Éireann don tréimhse 2007-2012. 

Seo é an 12ú bliain ag Clár Forbartha Cuideachtaí 
Campais de chuid NovaUCD a bheith ag soláthar 
tacaíochta do 11 chuideachta nuabhunaithe 
ardteicniúla atá ag forbairt coincheapa chun 
fiontair forbartha atá ar bhonn maith tráchtála a 
chruthú.   

Bhronn Fitfone an Gradam Forbartha do 
Chuideachta Campais, a reáchtálann NovaUCD. 
Chuir an Dr Conor O’Brien Fitfone ar bun, mar ar 
dhear agus ar fhorbair sé ardán teicneolaíochta 
agus mar a bhfuair sé paitinn don teicneolaíocht 
sin – teicneolaíocht a chuireann ar chumas an 

Tá NovaUCD lonnaithe 
i dteach álainn ón 
18ú haois ar champas 
na hollscoile. Tá na 
foirgneamh geal, oscailte 
agus ar ardchaighdeán 
le spás comhroinnte 
mar ar féidir le pobal 
na bhfiontraithe aithne 
a chur ar a chéile, idir 
aithne ar bhonn foirmiúil 
is aithne ar bhonn 
neamhfhoirmiúil

An Dr Conor O’Brien, 
buaiteoir ar ghradam 
um Fhorbairt 
Cuideachta 

I  D T R E O  O L L S C O I L  D I A N T A I G H D E



T U A R A S C Á I L  A N  U A C H T A R Á I N

6 �

fhóin phóca cianrochtain a fháil ar mheasúnú 
sláinte agus folláine rud a chuireann le hionchas 
saoil an duine.

Tá raon tionscnamh ann chun feasacht a 
spreagadh ar fud an champais lena n-áirítear 
forbairt ar mhodúil PhD ar thráchtálú ar aischuir 
taighde agus ar chláir oiliúna eile a cheapann agus 
a reáchtálann NovaUCD.

Ceapadh an Dr Pat Frain, Stiúrthóir NovaUCD ina 
chathaoirleach ar Chomhairle AURIL (Association 
of University Research and Industry Links). Is 
cumann gairmiúil é AURIL a dhéanann ionadaíocht 
thar ceann na ngairmithe san Aistriú Eolais in Éirinn.  

Cuspóirí Amach Anseo  
An fhís atá ag NovaUCD’s ná tús áite a bheith 
aige i dtráchtálú an taighde agus gníomhaíochtaí 
dianeolais eile ar mhaithe leis an ngeilleagar 
agus leis an tsochaí. Ag tógáil ar an rath a bí ar 
an aistriú teicneolaíochta agus ar fhorbairt na 
gcuideachtaí campais, cheap NovaUCD plean 
uaillmhianach cúig bliana agus i measc cuspóirí an 
phlean sin tá siad seo a leanas: 

• Maoin intleachtúil a aithint go luath, a ghabháil, 
a chosaint agus a thráchtálú;

• Fiontraíocht a chur chun cinn agus forbairt a 
dhéanamh ar chuideachtaí campais le béim ar 
leith á leagan ar sheach-chuideachtaí UCD; 

• Socruithe comhoibriúcháin agus 
comhpháirtíochta a fhorbairt le tionscail;

• Cur le feasacht agus le heolas ar thráchtálú 
agus cultúr nuálaíochta agus fiontraíochta a 
chruthú.

An tOllamh Ciaran 
Regan

Gradam Nuálaíochta NovaUCD 2007
Bronnadh gradam Nuálaíochta NovaUCD ar 
an Ollamh Ciaran Regan mar aitheantas ar 
an rath a bhí air nuair a chuir sé ar bun naisc 
straitéiseacha chomhoibreacha lárnacha 
le tionscail agus sa tráchtálú ar thaighde 
naineolaíochta. 

I measc na nithe a bhain sé amach go dtí seo 
d’éirigh leis maoiniú €10 milliún a dhaingniú ó 
Wyeth Discovery agus ó Fhondúireacht Eolaíochta 
Éireann chun Grúpa Taighde sa Néaraitheiripe 
Fheidhmeach a chur ar bun in UCD a bhfuil mar 
aidhm aige spriocanna néaraiteiripe a aithint. 
Bhí tábhacht ar leith ag baint leis an nasc seo sa 
chinneadh a rinne Wyeth ina dhiaidh sin chun áis 
um airgeadh drugaí bith-theiripe dar luach €13 
milliún a bhunú in UCD. 

Dhírigh a thaighde ar thuiscint a fháil ar 
mheicníochtaí phlaisteachas na hintinne agus 
fónamh a bhaint as na meicníochtaí seo mar 
spriocanna do dhrugaí nua. Is a ainm atá 
luaite leis na haireagáin i gcás sé phaitinn 
de chuid UCD agus chomh maith leis sin 
comhbhunaigh sé seach-chuideachta UCD Berand 
Neuropharmacology sa bhliain 2004 atá ag 
forbairt teiripelaíocht nua chun cóireáil a chur 
ar dhaoine le huathachas agus daoine a bhfuil 
iomarca meáchain orthu. 

I  D T R E O  O L L S C O I L  D I A N T A I G H D E




