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Déanaimid ár ndícheall in UCD deiseanna a 

sholáthar do gach uile mhac léinn forbairt a 

dhéanamh ar a n-eolas, a n-inniúlacht agus 

a luachanna a chuideoidh leo ina saol. Ní hé 

amháin go ndírítear ar bharr feabhais a bhaint 

amach i gcúrsaí acadúla, ach dírítear freisin 

ar dheiseanna a sholáthar do mhic léinn 

tuiscint níos fear a fháil ar an tábhacht a 

bhaineann le hidirnáisiúntú, le héagsúlacht, le 

rannpháirtíocht sa phobal agus le saoránacht 

ghníomhach.

Tá áiseanna den chéad scoth ag UCD do mhic 

léinn mar a gcuireann os cionn 50 club spóirt 

agus breis is 110 cumann deiseanna ar fáil 

do mhic léinn bualadh le daoine, spéiseanna 

agus scileanna a fhorbairt agus a bheith 

gníomhach i bpobal UCD.   

A luaithe is a thosaíonn mac léinn le UCD 

tosaíonn siad amach ar aistear fionnachtana 

atá dúshlánach ach rathúil. Tacaíonn an 

bonneagar gairmiúil cúraim leis an aistear 

sin. Cuireann UCD acmhainní cuimsitheacha 

comhordaithe ar fáil chun a chinntiú go 

bhfuil daoine, áiseanna agus líonraí ar an 

gcaighdeán is airde ar fáil chun tacú leis an 

mic léinn.

 

Eispéireas den Chéad Scoth 
a Sholáthar do Mhic Léinn 
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Forbairt ar Áiseanna 

Cur le Rannpháirteachas 

Cúnamh Airgid do Mhic Léinn 

Crèche UCD

Leabharlann UCD 

Seirbhísí TF UCD

Sláinte agus Leas na Mac Léinn UCD

Tacaíocht do Mhic Léinn UCD

Spóirt UCD  

Ceol 

Cumainn na Mac Léinn 

Rannpháirteachas Pobail 

Gairmeacha agus Fostaíocht 
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Tionscadal Gateway, UCD 
Mar bhunchuid de straitéis UCD tá láthair campais 
bríomhar a bhunú, atá tacaithe ag gníomhaíochtaí 
acadúla agus cultúrtha araon, agus atá 
comhtháite go maith lena chomharsana agus leis 
an bpobal gnó.

Mar chuid den tionscadal Gateway, UCD, seolfar ré 
nua den saol ar champas Belfield ach conláistí nua 
cultúrtha agus sóisialta a thabhairt, Ionad Fáilte 
UCD agus halla taispeántais, pictiúrlann, bialanna 
agus asraoin mhiondíola, cóiríocht ar an gcampas 
do mhic léinn, áiseanna tráchtála, óstáin agus 
áiseanna comhdhála.

Saibhreoidh Gateway eispéireas iomlán an mhic 
léinn, cuirfear áiseanna fairsinge ar fáil don 
fhoireann agus cuirfidh sé creat ar fáil le gur 
féidir le UCD a bheith níos rannpháirtí ar bhonn 

gníomhach sa phobal áitiúil agus cur le forbairt 
shóisialta, eacnamaíochta agus timpeallachta 
chathair Bhaile Átha Cliath agus chontae Dhún-
Laoghaire-Ráth an Dúin. 

Bhuaigh an gnólacht Ingenhoven Architects, 
atá lonnaithe in Dusseldorf na Gearmáine, an 
duais sa chomórtas ailtireachta idirnáisiúnta 
don tionscadal Gateway. Tá cáil ar Ingenhoven 
Architects toisc a gcur chuige ardteicniúil maidir 
le dearadh inbhuanaithe ar fhoirgnimh. Chuir siad 
máistirphlean ar fáil do UCD – plean ar glacadh 
leis amach is amach agus a bhfuil morcháil air, 
don cheantar Gateway. Beidh foirgnimh Gateway 
mar bhonn is mar thaca d’fhís na hollscoile don 
todhchaí. 

Forbairt ar Áiseanna 

An t-idéal ná go dtacódh ollscoil le cónaí agus le foghlaim an mhic léinn ar an gcampas. Ag tabhairt 

aitheantais don tábhacht a bhaineann le pobal a chruthú, tá fís curtha ar bun ag an ollscoil de champas a 

chuireann timpeallacht shaibhir spreagúil ar fáil do mhic léinn, don fhoireann agus do chuairteoirí. 

Léiriú Ailtire ar fhorbairt 
Gateway UCD

E I S P É I R E A S  D E N  C H É A D  S C O T H  A  S H O L Á T H A R  D O  M H I C  L É I N N 
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Tionscadail i gcrích agus tionscadail 
atá fós idir lámha 
Ionad Eolaíochta UCD
Mar chéad chéim san athdhearadh ar Ionad 
Eolaíochta UCD a thosaigh le hIonad Eolaíochta 
Theas bhí bonneagar ar ardchaighdeán a sholáthar 
don cheimic shintéiseach agus do ghníomhaíocht 
ghaolmhar. Tosófar ar shuiteáil an aghaidh nua 
foirgnimh agus ar threalamh na saotharlainne i mí 
Eanáir 2008 agus tá sé beartaithe an tionscadal 
a bheith i gcrích i mí Mheán Fómhair 2008.  Tá sé 
beartaithe leis an Ionad Eolaíochta nua do UCD 
go mbeidh acmhainn claochlaithe ann d’eolaíocht 
in Éirinn, mar a gcuirfear áiseanna ar fáil a 
mheallfaidh na mic léinn, na céimithe agus an 
fhoireann is fearr ó réimsí na heolaíochta agus na 
hinnealtóireachta..

Tacóidh An Clár um Thaighde in Institiúidí Tríú 
Leibhéal (PRTLI), Timthriall 4 le maoiniú a chur 
ar fáil d’Eolaíocht UCD ionas gur féidir na gnéithe 
deireanacha den Ionad Eolaíochta Theas a chur i 
gcrích. Mar chuid den athfhorbairt beidh soláthar 
na gclár naineolaíochta, bithchógaisíochta, bia 
agus sláinte a fhaigheann maoiniú. 

Tá sé beartaithe go mbeidh an t-athdhearadh 
iomlán ar Fhoirgneamh Ionad Eolaíochta Theas i 
gcrích go luath sa bhliain 2010.

Eolaíochtaí Sláinte UCD   
Cuireann Ionad Eolaíochtaí Sláinte UCD áiseanna 
den chéad scoth ar fáil sna disciplíní seo a leanas: 
leigheas, altranas, cnáimhseachas, fisiteiripe, 
agus íomháú diagnóiseach. Tá cónascadh na 
dtrí dhisciplín seo mar chur i gcrích ar cheann 
de chuspóirí UCD comhtháthú agus daingniú 
a dhéanamh ar na cláir oibre taighde. Is é 
Leabharlann na nEolaíochtaí Sláinte an lárshaoráid 
shuntasach.  

Cuireann dearadh an fhoirgnimh san áireamh na 
haidhmeanna timpeallachta atá ann laghdú ar na 
riachtanais atá ann le haghaidh aerú meicniúil, 
chun an t-uasfhónamh a bhain as solas an lae 
agus feidhmíocht an fhuinnimh san fhoirgneamh ag 
amanna éagsúla le linn na bliana.

Scoil Ghnó UCD 
Rinneadh athchóiriú iarshéipéal champas na 
Carraige Duibhe, a tógadh sa bhliain 1894, a chur 
i gcrích i mí Eanáir 2007. A bhuíochas leis sin tá 
timpeallacht foghlama úrscothach anois ag an 
Scoil Ghnó a thagann lena stádas mar institiúid 
oideachais ghnó den chéad scoth. Beidh ról 
lárnach ag an áis nua seo i measúnú a dhéanamh 
ar an gclár oibre taighde atá ag Coláiste Gnó agus 
Dlí UCD agus ag an ollscoil i gcoitinne.

Ionad Eolaíochta UCD 
le códú le dathanna 

chun pasáil féideartha 
na tógála a chur in iúl 

E I S P É I R E A S  D E N  C H É A D  S C O T H  A  S H O L Á T H A R  D O  M H I C  L É I N N 
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Scoil na hAiltireachta, na Tírdhreacha 
agus na hInnealtóireachta Sibhialta UCD   
Sa bhliain 2002 fuair UCD an coimpléasc a bhí 
ag Philips in Newstead. Tá céatadán mór de na 
foirgnimh ar an suíomh anois curtha in oiriúint le 
gur féidir le Scoil Ailtireachta, Tírdhreacha agus 
Innealtóireachta Sibhialta UCD iad a úsáid do 
chuspóirí acadúla. 

Tar éis Chéim 1 den fhorbairt is féidir Richview 
a úsáid anois mar phríomhbhail na dtrí dhisciplín 
laistigh den Scoil. Toisc go bhfuil an coimpléasc 
a bhíodh ag Philips gar do Scoil Richview is 
féidir anois an dá shuíomh a chónascadh chun 
coimpléasc amháin a chruthú. Toisc go bhfuil sé 
lonnaithe idir an príomhchampas agus Richview, is 
féidir an chuid seo den champas a oscailt. 

Thosaigh an obair athchóriúchán i mí Bealtaine 2006 
agus cuireadh an obair sin i gcrích i mí Iúil 2007.

Foirgneamh Taighde UCD 
Is síneadh é Foirgneamh Taighde dhá stór UCD ar 
Fhoirgneamh Tierney a bhí ann ó na 1970í luatha 
i leith. San fhoirgneamh nua seo tá spás oifige, 
taispeántais, tionscadail agus seomraí cruinnithe 
a dearadh chun tacú leis an bpobal taighde. 
Cuireadh tús leis an obair thógála go luath sa 
bhliain 2006 agus cuireadh an obair sin i gcrích i 
mí Eanáir 2007. 

Is siombail é an foirgneamh nua, ag croílár an 
champais, de thiomantas UCD tógáil ar an taighde 
den chéad scoth agus an tábhacht níos mó is níos 
mó a bhaineann le taighde mar chuid de mhisean 
straitéiseach na hollscoile. 

Baineadh amach an dath spleodrach ar an 
bhfoirgneamh a bhuíochas le cumhdra copair, agus 
réitíonn cruth agus línte an fhoirgnimh go maith le  
Bunfhoirgneamh Tierney.

Tionscadal Athnuachana Newman agus 
Daonnachtaí 
Is é Foirgneamh Newman an foirgneamh acadúil is 
mó ar champas Belfield agus tacaíonn sé leis an 
díorma is mó de mhic léinn agus de bhaill foirne. 
Baineadh an chéad úsáid as an bhfoirgneamh 
seo sna 1970í agus níor tháinig mórán athraithe 
ar an bhfoirgneamh ó shin i leith. Leagan cur i 
bhfeidhm na gclár modúlaithe agus an chuir chuige 
chomhoibrithigh i leith an taighde béim ar an ngá 
atá ann feabhas a chur ar an bhfoirgneamh agus é 
a athnuachan ionas gur féidir tacú le riachtanais 
acadúla nua.  

Cuireadh an tionscadal seo ar bun chun feabhas a 
chur ar an eispéireas a bhaineann an fhoireann, na 
mic léinn agus an pobal araon as an bhfoirgneamh, 
agus tacaíonn sé le pleananna acadúla na 
Scoileanna agus na gColáiste.

Ceanglóidh an deic nua i mbealach isteach 
Fhoirgneamh Newman na ceantair éagsúla do 
choisithe lena n-áirítear Gairdín James Joyce 
agus an bealach isteach nua le céimeanna chuig 
Foirgneamh Newman.  

Cuireadh tús le sraith miontionscadal eile san 
Fhoirgneamh i lár 2007. Táthar ag ullmhú na 
gcáipéisí faisnéise chun an Tionscadal Foriomlán 
Athnuachana Newman agus na Daonnachtaí a 
threorú.

Teach Belfield
Sa bhliain 1934, cheannaigh UCD Teach agus 
tailte Belfield chun ionad spóirt agus páirceanna 
imeartha a sholáthar, mar ar tháinig campas 
Belfield ar an saol. Ina dhiaidh sin, d’fhorbair 
an ollscoil a champas agus cuireadh tailte 
comharsanachta eile leis.

Tógadh an foirgneamh sa bhliain 1801, is 
foirgneamh caomhnaithe é agus tá sé fós gan 

Teach Belfield

E I S P É I R E A S  D E N  C H É A D  S C O T H  A  S H O L Á T H A R  D O  M H I C  L É I N N 
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smál, a aolchloch athchóirithe tar éis athchóiriú 
mór a dhéanamh ar a dhíon, ar aghaidh an 
fhoirgnimh agus ar an taobh istigh. A bhuíochas 
le tionscadal athchóirithe íogair tá seomraí an 
fháiltithe anois á n-úsáid mar a bhíodh nuair a 
tógadh an foirgneamh ar dtús. 

Cuireadh i gcrích an fhorbairt ar Theach Belfield 
chun cóiríocht riaracháin agus fáiltithe a sholáthar 
d’Institiúid  William Jefferson Clinton don Léann 
Meiriceánach go luath sa bhliain 2007. 

Líomatáiste Ionad na Mac Léinn 
Cuirfidh forbairt ar Líomatáiste Ionad na Mac Léinn 
rochtain bhreise ar fail ar raon leathan caithimh 
aimsire cultúrtha agus fóillíochta. 

Mar chuid de thionscadal an Líomatáiste déanfar 
leathnú ar Ionad Mac Léinn UCD sa bhliain 
2000. Mar chuid den fhorbairt nua beidh stiúideo 
damhsa, téatar drámaíochta, ionad díospóireachta, 
spás le haghaidh coirmeacha ceoil, ionad ilmheáin, 
ionad gleacaíochta agus linn snámha. Chomh 
maith leis sin, mar chuid den fhorbairt cuirfear 
carrchlós ilstóir agus an bonneagar a bhaineann 
leis sin ar fáil. Táthar ag súil go n-osclófar an 
foirgneamh faoi mhí na Nollag 2009.

Tá sé beartaithe go n-úsáidfear Linn Snámha UCD 
mar ionad traenála le spás le haghaidh tuairim is 
300 duine. Cuirfidh an linn snámha 50 méadar áis 
áineasa/fóillíochta ar fáil do mhic léinn agus don 
phobal i gcoitinne agus bainfidh roinnt clubanna 
spóirt ina measc clubanna curachóireachta 
áireamh, rámhaíochta, fo-uisce, snámha agus peil 
uisce úsáid as an áis. Chomh maith leis sin, beidh 
an áis ina chuid den bhonneagar chun go ndéanfar 
forbairt ar shnámh mar spórt in UCD agus é mar 
chuspóir eile stádas éilite a bhaint amach.   

Crèche Thornfield
Táthar ag baint an méid úsáide agus is féidir as 
an crèche ag Rosemount. Mar thoradh air seo 
chuir an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí deontas ar fáil i dtreo na gcostas 
a bheadh ar an dara crèche a  thógáil ar champas 
Belfield.

UCD Bowl
Tá forbairt á dhéanamh i láthair na huaire ar UCD 
Bowl ionas go mbeidh airéine spóirt allamuigh ar 
ardhchaighdeán ar fáil le haghaidh sacair agus 
rugbaí. Freastalóidh an áis ar an dá spóirt agus 
comhlíonfaidh sí caighdeáin UEFA agus IRB maidir 
dromchlaí imeartha agus maidir le compord agus 
sábháilteacht lucht féachana. Déanfar soilsiú a 
shuiteáil chun freastal ar imeachtaí istoíche. 

Cuireadh Céim I den tionscadal seo i gcrích i 
mí Mheán Fómhair 2007. Leithdháileadh €1.25 
milliún ar UCD sa bhliain 2006 mar chuid de scéim 
deontais chaipitil na Roinne Ealaíon, Spóirt agus 
Turasóireachta.   

Déanfaidh an obair seo comhlánú ar an bhforbairt 
a rinneadh le déanaí ar an bPailliún Spóirt, áit a 
bhfuil seomraí gléasta úrscothacha. Cuireadh an 
áis seo ar fáil ar bhonn straitéiseach chun freastal  
ar riachtanais athraithe éadaí na lúthchleasaithe a 
bhíonn ag imirt sa Staidiam haca agus in UCD Bowl. 

Cuireadh tús le soláthar áiseanna páirceanna 
imeartha sintéiseacha i mí an Mheithimh 2007 
agus táthar ag súil é sin a bheith i gcrích go déanach 
sa bhliain 2007. San áireamh sna háiseanna 
seo beidh páirc imeartha rugbaí ag teacht le 
caighdeáin iomlána an IRB agus an chéad pháirc 
imeartha le dromchla sintéiseach, faofa ag an 
CLG, le haghaidh cluichí Gaelacha in Belfield.

Dearadh Ailtire ar an 
gcrèche Thornfield nua 
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Eolaíochtaí Sláinte Céim 3 – An Lia-
Bhiúró um Shábháilteacht ar Bhóithre   
Cuireadh tús leis an tógáil ar chéim 3 de 
Choimpléasc na nEolaíochtaí sláinte i mí Lúnasa 
2006 agus beifear in ann tosú á úsáid go déanach 
sa bhliain 2007.

Cuirfidh an chéim seo de Choimpléasc na 
nEolaíochtaí Sláinte cóiríocht ar fáil don Lia-Bhiúró 
um Shábháilteacht ar Bhóithre (LBSB). Cinntíonn 
athlonnú an LBSB chuig campas Belfield go leanfar 
leis an traidisiún comhpháirtíochta atá ann le fada 
an lá, ó 1971 i leith, idir an Biúró agus an ollscoil 
seirbhís um mhíochaine fóiréinseach a sholáthar, 
maille le míochaine um thrácht ar bhóithre, agus 
sábháilteacht ar bhóithre. 

Sa chéim seo cuirfear  2,200m² de chóiríocht 
saotharlainne agus tacaíochta ar fáil a chuirfidh 
rochtain dhíreach ar fáil ar Leabharlann na 
nEolaíochtaí Sláinte, Scoil Leighis agus Eolaíochtaí 
Leighis UCD agus áiseanna ollscoile eile.

Obair ealaíne 
Le déanaí chuir an ollscoil obair ealaíne le Edward 
Delaney lena bailiúchán ealaíne ilghnéitheach. Is 
dealbh ard cruach sé mhéadar ar airde é Celtic 
Twilight déanta as cruach dhosmálta fheadánach 
agus rinne an t-ealaíontóir é sa bhliain 1974. 
Dheonaigh an forbróir David Arnold an dealbh don 
ollscoil i ndil chuimhne a athar, agus beidh an obair 
ealaíne seo ar taispeáint go buan i gclós Institiúid 
Mhic Con Mí UCD, mar a dtabharfaidh sé fócas 
drámata nua dóibh siúd a bhaineann fónamh as an 
spás oscailte seo.

Rinne an ollscoil coimisiúnú ar Norman Teeling 
le go gcuirfeadh sé sraith péitéireachtaí ar fáil 
do líomatáiste Gateway roimh thús fhorbairt 
an tionscadail. Ina theannta sin, mar chuid den 
chaomhnú ar na tithe seanré ar an gcampas, fuair 
an ollscoil obair ealaíne le haghaidh na dtithe agus 
aistríodh an dealbh iontach Hibernia and Cloncurry 
le John Hogan chuig Teach Belfield. Rinneadh 
coimisiúnú ar Jason Ellis le dealbh mhór a chruthú 
agus beidh sé lonnaithe taobh le Halla Roebuck.

Tionscadail atá á ndearadh faoi 
láthair nó ag céim an choincheapa 
Tionscadal do Chóiríocht na Todhchaí 
Le cur i gcrích na cóiríochta le lóistín le aghaidh 
288 duine i Halla Roebuck Céim 1 sa bhliain 2006, 
tá sé anois mar chuspóir ag UCD cóiríocht le 
5,000 áit a sholáthar le haghaidh mic léinn agus 
foireann laistigh de thréimhse cúig bliana. Tá sé 
beartaithe go mbeidh forbairt na cóiríochta i Halla 
Roebuck Céim 2 faoi 2010 ag teacht le soláthar 

na n-áiseanna pobail gaolmhara breise. Bainfidh 
an campas féin sochar as an mbeocht níos mó a 
bheidh ann le dul i méid líon na n-áitritheoirí. 

Déanfar é seo a chomhlánú le fairsingiú ar shiopa 
Merville a bhfuiltear ag súil é a chur i gcrích go 
déanach sa bhliain 2007.

Ionad Talmhaíochta agus Eolaíocht an 
Chothaithe UCD – Innealtóireacht ar 
Bhithchórais 
Tá an ollscoil faoi láthair ag cur i gcrích a 
phleananna le hathlonnú a dhéanamh ar an Roinn 
Innealtóireacht Bithchórais ó Ardán Phort an Iarla. 
Cuirfear i gcrích oibreacha suntasacha 
athchóiriúcháin go luath sa bhliain 2008 laistigh 
d’Ionad Talmhaíochta agus Eolaíocht an Chothaithe 
ionas gur féidir gníomhaíocht uile na Scoile a 
bheith bailithe in ait amháin ar champas Belfield.  

Scoil Dlí Sutherland UCD 
Sa bhliain 2007 thug Peter Sutherland AS 
bronntanas mór ceannaireachta de €4 mhilliún le 
go gcaithfí é ar fhorbairt Scoil Dlí nua in UCD ar 
champas Belfield. Beidh ról tábhachtach ag an 
mbronntanas seo nuair atáthar ag iarraidh maoiniú 
a fháil ón Rialtas agus ó fhoinsí eile chun an €20 
milliún atá de dhíth don tionscadal a bhailiú.

Faoi láthair ag an gcéim forbartha, táthar ag súil 
go mbeidh an foirgneamh i gcrích sa bhliain 2010 
agus cuirfidh sé 4,000m² d’áiseanna úrscothacha 
ar fáil chun tacú le Scoil Dlí UCD

Ag nochtadh pictiúir 
Edward Delaney dar 
teideal Celtic Twilight (ó 
chlé go deas): Eamonn 
Ceannt, Leas-Uachtarán 
um Fhorbairt Caipitil 
agus Tráchtála UCD, 
David Arnold, Forbróir 
agus mac Edward 
Delaney, Eamonn Delaney
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
Tacaíonn UCD le leathnú amach a dhéanamh ar 
an gclár oibre rannpháirtíochta ach tabhairt faoi 
roinnt tionscnamh: 

• Naisc le scoileanna, le grúpaí pobail agus le 
heagraíochtaí deonacha, ag soláthar eolais 
agus ag tabhairt comhairle maidir le roghanna 
ardoideachais, gníomhaíochtaí chun tuairim a 
fháil ar shaol na hollscoile, scoileanna samhraidh 
agus deiseanna oideachais in ionaid for-rochtana; 

•Cúrsaí rochtana a sholáthar sna Daonnachtaí 
agus sna hEolaíochtaí Daonna, Eolaíocht agus 
Innealtóireacht, agus Tráchtáil do dhaoine fásta 
a bhfuil mar aidhm acu an t-ardoideachas a chur 
chun cinn;   

• Conair iontrála solúbtha chun staidéar a 
dhéanamh in UCD, lena n-áirítear conair iontrála 
speisialta bunaithe ar fhorais amhail aois aibí a 
bheith bainte amach, a bheith faoi mhíchumas 
grúpáil shocheacnamaíochta agus cáilíocht FETAC; 

• Tacaí cuí a sholáthar ionas gur féidir le gach mac 
léinn páirt iomlán a ghlacadh i saol na hollscoile. 
Ina measc – cláir na seisiún tionscnaimh, 
ceardlanna ar scileanna acadúla, acadamh sa 
scríbhneoireacht acadúil, cóiríocht bunaithe 
ar riachtanais do mhic léinn faoi mhíchumas, 
ábhair agus teicneolaíochtaí inrochtaineachta 
agus meantóireacht, comhairle, treoir agus 
sparánachtaí airgeadais.

Nithe Suntasacha atá bainte amach go 
dtí seo 
Tá forbairt tagtha ar an tSeirbhís um Thacú 
Míchumais (STM) le roinnt blianta anuas chun an 
t-éileamh atá ag teacht ó dhaoine faoi mhíchumas 
a léiriú go mbeadh rochtain chothrom acu ar 
ardoideachais agus ar rannpháirtíocht san 
ardoideachas. Ag feidhmiú de réir múnla 
cuimsitheachta maidir le míchumas, tacaíonn UCD 
le mic léinn a bhfuil míchumas amhairc, cloisteála, 
fisiceach/gluaiseachta acu, breoiteachtaí 
ainsealacha agus riochtaí fadtéarmacha leighis. 
Cuirtear cláir tacaíochta in oiriúint go speisialta 
don mhac léinn aonair agus bunaítear iad ar 
phróiseas measúnaithe sonrach. Sa bhliain acadúil 
2006/07 bronnadh céim ó UCD ar 72 mac léinn 
san iomlán a bhí cláraithe leis an STM.

Chuir an Clár Nua ERA, i gcomhar le Clár Rochtana 
na Tríonóide agus Múinteoirí ar Cuairt ó Sheirbhísí 
don Lucht Siúil sraith ceardlann ar fáil le haghaidh 
mic léinn ón Lucht Siúil agus dá dtuismitheoirí. 

D’imigh ERN nua UCD i gcomhpháirt le hOifig Chlár 
na hEolaíochta agus le hOifig na gComhairleoirí do 
Mhic Léinn Lánfhsta chun clár meantóireachta i 
measc piaraí a sholáthar do mhic léinn nua a bhí 
ag teacht isteach i mbliain a haon. Cuireadh 
oiliúint ar 10 mac léinn nua ERA agus d’fheidhmigh 
siadsan ina meantóirí le linn na chéad bhliana.

Tá 80 céimí nua ERA ann ó gach clár le haghaidh 
na bliana acadúla 2006/07.

Is cúis áthais é don ERA nua go bhfuarthas 
maoiniú scoláireachta ó roinnt deontóirí, idir 
dheontóirí poiblí agus dheontóirí príobháideacha, 
agus gan a dtacaíocht don ERA nua ní bheifí in ann 
an cuspóir maidir le comhionannas rochtana a 
bhaint amach.  

Cur le Rannpháirteachas 

An aidhm atá ag UCD ná a bheith ina ollscoil atá cuimsitheach go sóisialta áit a nglacann mic léinn ó chúlraí 
éagsúla páirt iomlán agus cothrom i ngach gné de shaol na hollscoile. Díríonn an ollscoil go speisialta ar 
ghrúpaí faoi-ionadaithe i réimse an ardoideachais lena n-áirítear mic léinn faoi mhíchumas, foghlaimeoirí fásta 
agus mic léinn ó ghrúpaí socheacnamaíochta níos ísle. 

Oibríonn foirne tiomnaithe in Oifig an Stiúrthóra Rochtana agus Ionad Aosoideachais UCD chun an sprioc 
seo a bhaint amach, i gcomhar lena gcomhghleacaithe ar fud na hollscoile. Chomh maith leis an ról seo i 
gcur le rannpháirteacha, déanann Ionad Aosoideachais UCD éascú ar an bhfoghlaim ar feadh an tsaoil ach 
raon deiseanna foghlama a sholáthar do dhaoine fásta. Chláraigh os cionn 1,000 mac léinn do chúrsaí a 
bhfuil creidiúintí ag dul dóibh, agus ghlac 3,000 mac léinn sa bhreis páirt i gcúrsaí ar bhonn spéise in Ionad 
Aosoideachais UCD. I gcas roinnt mhaith mac léinn, ba é seo an chéad uair a riabh seans acu páirt a ghlacadh 
san ardoideachas. Léiríonn na ranganna aosoideachais seo tiomantas na hollscoile tacú leis an bhfoghlaim ar 
feadh an tsaoil agus páirt a ghlacadh sa phobal i gcoitinne.

Mic léinn ar éirigh leo sa 
chúrsa rochtana agus 

ócáid bhronnadh na 
ngradam 
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Tairgeadh áit ar chéim sna hEalaíona in UCD 
do chaoga seacht mac léinn lánfhásta a chuir i 
gcrích cúrsa Rochtana ar na hEalaíona agus na 
hEolaíochtaí Sláinte. Glacadh le ceathrar eile 
ar chéim san Eolaíocht Shóisialta. Tá mic léinn 
lánfhásta eile ar chláir eile in UCD agus in áiteanna 
eile. 

Fuair ocht mac léinn ón gClár Rochtana ar 
Eolaíocht agus Innealtóireacht áit ar Chéim 
Eolaíochta. Tairgeadh áiteanna san Fisiteiripe, 
san Fhisic Theoiriciúil, sa Ríomheolaíocht agus 
sa tSláinte agus sa tSábháilteacht ar mhic léinn 
rochtana lánfhásta eile.

Ghluais os cionn leath de na mic léinn a bhí 
cláraithe ar an gclár rochtana Tráchtála ar aghaidh 
chun céim BComm a dhéanamh.

Rinne Oifig na gComhairleoirí do Mhic Léinn 
lánfhásta píolótú ar Acadamh Scríbhneoireachta 
Riachtanaí réamhchlárúchain do mhic léinn 
lánfhásta a bhí ag teacht isteach i mbliain a haon 
sa bhliain 2006. Chláraigh nócha hocht mac léinn 
le haghaidh an Acadaimh trí lá seo. Chomh maith 
leis sin, d’fhreastail 160 mac léinn lánfhásta ar Lá 
an tSeisiúin Tionscnaimh do Mhic Léinn Lánfhásta. 

Rinne Oifig an gComhairleoirí do Mhic Léinn 
Lánfhásta píolótú, i gcomhair leis an gClár Nua 
ERA, ar chlár meantóireachta piara do mhic léinn 
lánfhásta atá ag teacht isteach i mbliain a haon. 
Cuireadh oiliúint ar chúigear mac léinn lánfhásta 
agus d’fheidhmigh siad mar mheantóirí le haghaidh 
35 mac léinn lánfhásta nua a bhí ag teacht isteach 
san ollscoil. 

Cuireadh maoiniú ar fáil le haghaidh tríocha trí 
mac léinn lánfhásta le haghaidh tréimhse trí bliana 
a bhuíochas le deontas flaithiúil ó Scoláireacht 
Kathleen Rooney Miller. Cuireadh an scoláireacht 
phríobháideach seo ar fáil – scoláireacht a dhíríonn 
ar mhic léinn lánfhásta agus a thagann trí mheán 
na gCistí Éireannacha – ó 2004 i leith.  

Bronnadh 150 scoláireacht UCD sa bhliain 2006 
ar chúig mhac léinn déag ó chúlraí ilghnéitheacha. 
Díríodh iad seo ar mhic léinn a bhí tar éis constaicí 
móra a shárú, amhail míbhuntáiste sóisialta/
oideachais, deacrachtaí airgeadais, míchumas nó 
cúinsí deacra saoil chun cuidiú leo a n-uaillmhianta 
tríú leibhéal a bhaint amach.

Sa bhliain 2006 seoladh suíomh gréasáin 
comhtháite nua d’Oifig an Stiúrthóra Rochtana. 
www.ucd.ie/access  agus tá na trí sheirbhís 
rochtana san áireamh ar shuíomh gréasáin amháin.

B’ionann an líon mac léinn ó ghrúpaí faoi-
ionadaithe agus 14% de na mic léinn fochéime nua 
a tháinig isteach sa tréimhse 2006/07.

Cuspóirí Amach Anseo 
Meastóireacht ar an tionchar atá ag na 
tionscnaimh reatha agus nua rannpháirteachais trí 
mheán tionscadail taighde chomhoibritheacha a 
fhaigheann maoiniú ón gCiste um Chuimsitheacht 
Shóisialta le hInstitiúid Uí Ghadhra UCD. 

Meastóireacht a dhéanamh ar thionchar na 
gcúrsaí rochtana do mhic léinn lánfhásta ar rátaí 
rannpháirteachais agus dul ar aghaidh chuig 
ardoideachas trí mheán staidéar dochtúireachta 
ar mhic léinn lánfhásta ar chúrsaí rochtana 
páirtaimseartha. 

Dul i ngleic le rochtain ardoideachais, le 
comhionannas agus le riachtanais tacaíochta atá 
ag na pobail nua atá ag teacht chun cinn in Éirínn, 
lena n-áirítear baill den lucht siúil.

Forbhreathnú ar mhic léinn fochéime  
de réir cláir 

2006/07  Mic Léinn Nua Iomlán 

STM 126        410

ERA Nua 121 386

Lánfhásta 332 931 (Lánaimseartha)

  +606 (Páirtaimseartha)

Cúrsa Rochtana 149

Ag cruinniú eolais do 
mhic léinn lánfhásta 
ionchasacha - Ronan 
Murphy agus Una 
Hegarty ó Sheirbhís 
Tacaíochta do Mhic Léinn 
Lánfhásta UCD 

E I S P É I R E A S  D E N  C H É A D  S C O T H  A  S H O L Á T H A R  D O  M H I C  L É I N N 



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

7 �

Is é atá sa Chiste Leasa Mac Léinn ná ciste a 
chuireann tacaíocht ar fáil do mhic léinn a mbíonn 
deacrachtaí acu le linn a dtréimhse ag staidéar in 
UCD. Cuimsíonn raon an chiste na mic léinn sin 
nach féidir leo fónamh a bhaint as na gnáthchonair 
cúnaimh, ar chúis amháin nó ar chúis eile.   Is 
féidir iarratas a dhéanamh ag aon am le linn an 
bliana acadúla agus déanann an coiste Ciste Leasa 
Mac Léinn breithniú ar na hiarratais sin. Tagann an 
Coiste seo le chéile ar bhonn tráthrialta.

Is é atá sa Chiste Cúnaimh do Mhic Léinn ná 
ciste chun tacú le mic léinn faoin míchumas is mó 
agus déanann Coiste Leasa agus Cúnaimh Mac 

Léinn UCD an ciste seo a riar. Faigheann an ciste 
maoiniú ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta le 
cúnamh ó Chiste Sóisialta na hEorpa tríd an PFN.  

Is é ata sa Scéim Fóirdheontas Cúraim Leanaí 
ná scéim chun tacú leis na mic léinn atá ina 
dtuismitheoirí is mó a bhfuil gá acu le cúnamh 
airgid agus cuireann sé ranníocaíocht ar fáil i 
dtreo na gcostas a bhíonn ar chúram leanaí. Is 
féidir an t-airgead seo a chur ar fáil le haghaidh 
leanaí atá in crèche UCD nó in áiseanna cúraim 
leanaí lasmuigh den champas. Bunaítear gach 
fóirdheontas ar riachtanais ar leith an mhic léinn 
agus déanann an Coiste Fóirdheontais Cúraim 
Leanaí measúnú orthu.

Cúnamh Airgid do Mhic Léinn 

Is féidir le mic léinn deacrachtaí airgid a bheith acu mar thoradh ar ioncam íseal leanúnach, na costais a 

bhaineann le cúram leanaí nó deacrachtaí airgeadais a eascraíonn as nithe nach bhfuiltear ag súil leo – mar 

shampla bás, timpiste nó breoiteacht.

Tá trí scéim i bhfeidhm ag an ollscoil do mhic léinn a bhfuil gá acu le cúnamh airgid. D’fhormhór déantar na 

scéimeanna sin a mhaoiniú tríd an gCiste Sóisialta Eorpach trí mheán an Phlean Forbartha Náisiúnta 2006-

2013. Tagann maoiniú breise ó dheontais agus ó fhíneálacha a ghearrtar ar mhic léinn. 

Ionad na Mac Léinn UCD
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Reáchtálann Oakmount Crèche Ltd crèche mar 
chuideachta sheachbhrabúsach a bhfuil bord 
stiúrtha aige ar a bhfuil foireann agus mic léinn atá 
ina dtuismitheoirí.

Tá an fhoireann go léir cáilithe ina ngairmithe 
sa chúram leanaí agus tugtar tacaíocht dóibh trí 
mheán an bhreisoideachais agus oiliúna. 

Tá sé mar pholasaí ag an ollscoil don crèche go 
dtabharfaí tús áite do mhic léinn a bhfuil leanaí acu. 

I measc na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim atá 
ar fáil do theaghlaigh tá:

• Ranganna Stretch and Grow do leanaí 2-5 bliana 
d’aois; 

• Gymboree le haghaidh leanaí níos óige (1-2 
bliain d’aois); 

•  The French Experience – Ranganna Fraincise do 
leanaí atá 2-5 bliana d’aois. 

Cuspóirí Amach Anseo
Fuarthas cead pleanála i mí Iúil 2007 i gcomhair 
an dara crèche – Thornfield – a thógfar ar an 
gcampas ag barr Pháirc Greenfield. Beidh spás 
ann le haghaidh suas le 65 leanbh agus tá sé 
beartaithe a dhoirse a oscailt roimh dheireadh na 
bliana 2009.

Crèche UCD  

Tá crèche ar champas UCD anois le tuairim is 30 bliain anuas. D’fhás an crèche ón 40 áit a bhí ann ar dtús 

go naíolann ar féidir léi freastal ar bhreis is 60 leanbh. Rinneadh athchóiriú iomlán sa bhliain 2006 ar an ionad 

reatha saintógtha agus tá sé suite in aice le bealach isteach Chluain Sceach. Buailte le ceantar coillearnaí, tá 

dhá ghairdín mhóra ag an bhfoirgneamh aonstóir áit ar féidir leanaí súgradh go sábháilte. 

UCD Oakmount crèche 
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
A bhuíochas leis an dara céim den IReL (Irish 
Electronic e-Library) cuireadh feabhas mór ar na 
hacmhainní eolais ar líne sna daonnachtaí, sna 
heolaíochtaí sóisialta agus sa dlí, le tuairim is 
10,000 iris agus bunachar sonraí anois ar fáil. 

Ceapadh cláir scileanna litearthachta eolais agus 
cuireadh iad ar fáil ag an leibhéal ionduchtúcháin, 
na foghlama agus na tacaíochta taighde. A 
bhuíochas le bunú clár struchtúrtha PhD cuireadh 
an deis ar fáil le leabú a dhéanamh ar scileanna 
leabharlainne agus eolais sa ghné den chlár a 
bhaineann le scileanna inaistrithe. Cuireadh leis an 
oiliúint a thugtaí go traidisiúnta i scileanna eolais 
chun go gcuimseofaí ní hé amháin fionnachtain 
agus rochtain ach meastóireacht, stóráil, athúsáid 
eolais, agus seisiúin ar ábhair ar nós stíleanna 
tagartha, bradaíl liteartha, agus an chaoi le 
déileáil le tagairtí sa leabharliosta. Bhain idir 
thaighdeoirí is fhoireann acadúil fónamh astu seo. 

Cuireadh roinnt áiseanna líonraithe sóisialta ar 
líne in oiriúint do chuspóirí leabharlainne d’fhonn 
feabhas a chur ar an bhfor-rochtain d’úsáideoirí. 
Ceapadh blaganna do sheirbhísí léitheora, do 
thaighdeoirí, d’úsáideoirí seirbhíse, d’úsáideoirí na 
heolaíochta sláinte, d’áiseanna sa staidéar fíorúil 
agus d’fhoilsitheoirí na rochtana oscailte.   

Cuireadh craobhleabharlann ar bun i saol fíorúil 
Second Life. Tá leabharlann UCD ar an gcéad 
leabharlann lena seirbhísí a chur i láthair ar an 
mbealach seo, agus is féidir le daoine a úsáideann 
Second Life rochtain a fháil ar acmhainní 
gréasánbhunaithe, ar bhlaganna, ar chur i láthair, 
agus ar roinnt ríomhleabhar.  

Cuireadh feabhas ar rochtain ar stoc féin na 
Leabharlainne nuair a cuireadh i bhfeidhm nasc 

díreach idir tagairtí a fuarthas sna bunachair 
shonraí agus téacs iomlán na n-alt foinseach 
(findit@ucd), agus áis chomhlántach mar ar féidir 
cuardach a dhéanamh ar fud braislí na mbunachar 
sonraí (crosssearch@ucd).

Cuireadh síneadh le huaireanta oscailte Leabharlann 
James Joyce le linn mhíonna an tsamhraidh. 

Osclaíodh dhá chraobhleabharlann nua in Ionad 
Eolaíochtaí Sláinte UCD agus ar Champas na 
Carraige Duibhe. Tá an leabharlann ag cur cruth 
nua ar bhealach dinimiciúil agus nuálaíoch ar na 
háiseanna le haghaidh foghlama. Is féidir leis an 
bhfoireann oiliúint a chur ar úsáideoirí sna seomraí 
scileanna faisnéise maidir leis na bealaí is fearr 
eolas a aithint agus a mheas.  

Seoladh Leabharlann agus Cartlann Fhíorúil 
na hÉireann i rith na bliana, tionscadal de 
chuid Institiúid Daonnachtaí na hÉireann arna 
mhaoiniú ag PRTLI, agus tá ról lárnach ag an 
Leabharlann ann.  Cuireann sé seo rochtain ar 
fáil do thaighdeoirí ar ábhar digiteach (lena n-
áirítear ábhar clóite, lámhscríbhinní, grafaice agus 
closábhar) ó chúpla stór éagsúil.

Cuspóirí agus Pleananna Amach Anseo
Cuirfear stór ar líne ar bun chun rochtain a 
thabhairt do dhaoine ar na foilseacháin agus na 
tráchtais a scríobh taighdeoirí ó UCD mar chuid 
de thionscnamh a fhaigheann maoiniú ón gCiste 
um Chuimsitheacht Shóisialta le stór a chruthú 
le haghaidh na seacht n-ollscoil Éireannacha. I 
bhforbairt ghaolmhar, glacfaidh leabharlann UCD, 
ag oibriú le cuibhreannas de leabharlanna móra 
Eorpacha, part i dtairiscint €2 mhilliún chun 
tairseach taighde eacnamaíochta ardphróifíle a 
chur ar fáil ar a mbeadh foilseacháin de chuid 
thaighdeoirí eacnamaíochta UCD.

Seolfar closturas podchraolta de Leabharlann 
James Joyce le gur féidir é a íoslódáil ar mp3 ón 
suíomh gréasáin, agus beidh an t-úsáideoir ábalta 
turas a dhéanamh ar a gcaoithiúlacht. 

Cuirfear i bhfeidhm go hiomlán seirbhís ghasta 
iasachta, a ndearnadh píolótú air le linn 2006/07, 
agus tá sé beartaithe tabhairt faoi thionscnaimh 
speisialta chun cur le fáil agus úsáid ríomhleabhar. 

Leabharlann UCD

Tacaíonn Leabharlann UCD le stádas UCD mar ollscoil diantaighde ach seirbhísí agus áiseanna a sholáthar a 

chuireann le gníomhaíochtaí foghlama, taighde agus teagaisc na mac léinn agus na foirne. Chun é seo a bhaint 

amach, cuirfidh an leabharlann leis an mbailiúchán foilseachán atá aige, foilseacháin chlóite agus foilseacháin 

ar líne, cuirfidh sé leis an timpeallacht fhisiceach foghlama, agus soláthróidh sé punann bhreisithe de sheirbhísí 

fíorúla leabharlainne ar bhonn 24/7, agus déanfaidh sé na seirbhísí leabharlainne a chomhtháthú le forbairtí 

ríomhfhoghlama na hollscoile. 
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
Sa bhliain 2007 bhain 25,000 úsáideoir sa 
tseachtain úsáid as Seirbhísí TF – an líon is mó go 
dtí seo. An chúis a bhí leis an méadú as cuimse sin 
ná an úsáid fhorleathan a bhaintear as an líonra gan 
sreang – de ghnáth 10,000 úsáideoir sa tseachtain- 
agus an líon níos mó daoine a bhfuil ríomhaire glúine 
acu – líon atá anois ag sárú 50% de dhaonra na 
mac léinn. Cuireadh le seirbhís thairseach UCD le 
go gcuimseofaí taighde, teagasc agus foghlaim, 
leabharlanna agus seirbhísí riaracháin iomána 
d’úsáideoirí agus tá sé anois ar an bpríomhphointe 
rochtana TF ar an gcampas agus lasmuigh den 
champas.

Sa bhliain  2007 tugadh isteach clár ríomhaire glúine 
do gach mac léinn agus é tacaithe ag  Intel agus 
Microsoft.  Cuireadh an pacáiste Learn / Chill / Play 
ar fáil trí mheán na soláthraithe Ríomhairí Pearsanta 
agus tá sé tacaithe le hiasacht bhainc ó AIB.    

Cuireadh leis an tseirbhís tacaíochta le hIonad 
TF nua in Newstead agus na limistéir idirlín SUAS 
(Stand up and Surf) san Ionad Eolaíochta. Déanann 
na limistéir um rochtain sholúbtha seo, a bhfuil 
an-tóir orthu, an teicneolaíocht a chomhtháthú le 
spásanna oscailte sna foirgnimh, agus mar sin is 
féidir rochtain éasca a fháil ar an tairseach UCD 
Connect, ar ríomhphost, ar chur teachtaireachtaí  
agus ar ghlaonna gutháin Skype. 

Reáchtáil Seirbhísí TF UCD cúig lá de chúrsaí 
ionduchtúcháin TF do gach mac léinn nua a tháinig 
isteach le linn Sheachtain Sheisiúin Tionscnaimh do 
bhreis is 3,900 mac léinn a bhí i láthair. Cuireann 
an cúrsa mórshochair ar fáil do mhic léinn agus 

don fhoireann ach mic léinn a ullmhú roimh ré don 
teicneolaíocht a bheidh in úsáid acu ina n-obair chúrsa. 

Tugadh faisnéis dóibh siúd a bhí ag freastal ar an 
ócáid le linn cúrsa 20 nóiméad maidir leis an uile 
ní a bheadh orthu bheith ar eolas faoi sheirbhísí TF 
in UCD. Chomh maith leis sin, fuair siad eochair 
bhrandáilte 1GB agus cóip den Treoirleabhar TF do 
Mhic Léinn le haghaidh 2007. 

Táthar tar éis cur go mór lena bhfuil le tairiscint 
ag an tseirbhís TF do ghrúpaí taighde agus anois 
tá áiseanna óstála tiomnaithe agus cumas stórála 
fiontar solúbtha ar fáil. Oibríonn an fhoireann TF 
le hinstitiúidí agus le húsáideoirí taighde chun 
teicneolaíocht a chur i bhfeidhm do thionscadail 
mhórscála. I measc na samplaí de seo le linn 2007 bhí:

• Leabharlann Taighde agus Stór Cartlainne Fíorúil 
na hÉireann (IVRLA), tionscadal náisiúnta a 
thacaíonn le taighde ceannródaíoch trí rochtain a 
cheadú ar ábhar digitithe ; 

• Scoil Ríomheolaíochta agus Faisnéisíochta UCD 
, a bhfuil píolótú á dhéanamh aici faoi láthair ar 
an mbraisle Ardfheidhmíochta nua ‘Meteorite’ do 
Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta 
UCD. Beidh an bhraisle seo mar chuid den 
lárbhraisle pobail; 

• Oibriú go dlúth le pearsanra ó Institiúid Mhic Con Mí 
agus Bithfhaisnéisíochta mar aon le soláthraithe 
crua-earraí ar an bpíblíne nua Próitéamaíochta. 
Tarlaíonn an óstáil don trealamh TF seo in Ionad 
Sonraí Daedalus UCD agus beidh na sonraí ón 
mais-speictriméadar lonnaithe ar an áis stórála 
sonraí fiontar nua atá ag Seirbhísí TF UCD.

Cuspóirí Amach Anseo  
I measc na bPríomhfhorbairtí tá:

• Cur leis an mbonneagar agus leis na hionaid sonraí; 

• Seirbhísí nua chun tacú le forbairt an 
ríomhábhair agus níos mó úsáide as 
teicneolaíocht sa seomra rang;

• Forbairt a dhéanamh ar stóráil sonraí 
straitéiseacha agus ar chumas cartlainne;

• Teicneolaíochtaí gréasáin a chur i bhfeidhm chun 
tacú le láithreacht ghréasáin UCD agus chun 
feabhas a chur air;

• Cur i bhfeidhm leanúnach ar sheirbhísí TF mac 
léinn lárnacha;

• Forbairt ar sheirbhísí um bainistiú eolais chun 
tacú le foireann UCD agus le cinnteoireacht.

Seirbhísí TF UCD 

An aidhm atá le Seirbhísí TF in UCD ná go mbeadh TF mar bhunchuid den teagasc, den fhoghlaim agus den 

taighde san ollscoil ach seirbhísí a fhorbairt chun campas 24/7 a chruthú don fhoireann agus do mhic léinn.  
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Díríonn na seirbhísí ar thréimhsí le linn an téarma 
agus leis na tréimhsí is mó éileamh. Tá 17 fostaithe 
sa tseirbhís le cóimheas dochtúir amháin: 8,000 
mac léinn agus altra amháin :8,000 mac léinn.

Nuair a ceapadh Stiúrthóir ar Chomhairleoireacht 
do Mhic Léinn i mí Feabhra 2007 cuireadh an 
comhthéacs ar fáil le go scarfaí Sláinte Mac léinn 
in dhá sheirbhís, Seirbhís Leighis na Mac Léinn UCD 
agus Seirbhís Comhairleoireachta na Mac Léinn 
UCD, ach fós ag coinneáil na gceangal agus na 
peirspictíochta a bhaineann leis an ildisciplíneacht 

Chuir an tSeirbhís Comhairleoireachta do Mhic 
Léinn tús le ceapadh plean straitéisigh ar 
leith ach fós féin choinnigh an tSeirbhís roinnt 
comhspriocanna, comhroinnt áitreabh fisiceach 
agus comhroinnt seirbhísí riaracháin le Seirbhís 
Leighis na Mac léinn in ionad Sláinte na Mac Léinn 
ar champas Belfield.  

Dul Chun Cinn go dtí seo 
Seirbhís Leighis 
• D’éirigh leis an tSeirbhís cur lena huaireanta 

oscailte le linn an téarma. Bhí an fhoireann 
riaracháin agus leighis an-solúbtha maidir le 
hathruithe a chur i bhfeidhm ar a sceidil oibre 
chun freastal ar an huaireanta oscailte sa 
bhreis. 

• Ceapadh an Dr Joe Conway le déanaí agus is 
príomhbhall é den fhoireann, go háirithe toisc a 
scileanna i leigheas spóirt;

• Choinnigh an tSeirbhís comhairleoir maidir le 
halcól, Donal Kiernan agus cuireadh le próifíl na 
seirbhíse seo;

• Cuireadh i bhfeidhm pacáiste bogearraí 
ríomhaire Dochtúra Teaghlaigh go sásúil;   

• Reáchtáladh feachtas eolais laistigh den 
tSeirbhís maidir le frithghiniúint agus le galair 

An Feachtas Please Talk  
Bhí comhairleoir mac léinn UCD an tAthair Tony Coote ag taisteal abhaile ó shochraid bhrónach i 
nDoire. Ba mhac léinn eolaíochta a bhí básaithe agus í tar éis lámh a chur ina bás féin. Ag labhairt 
le beirt dá chomhghleacaithe dúirt sé, “Nach díol trua é nach raibh duine éigin tar éis a rá léi ‘téigh 
agus labhair le duine”. Mar thoradh ar an mbás seo chuir an tAthair Coote agus daoine eile feachtas 
nua ar bun dar teideal Please Talk. Sheol an t-iománaí ó Chorcaigh, Seán Óg Ó hAilpín, an feachtas. 
Ag an seoladh (clé go deas) An Dr Martin Butler, Leas-Uachtarán do Mhic Léinn UCD, Sean Óg Ó 
hAilpín, An tAthair Tony Coote agus Barry Colfer, Oifigeach Leasa Oideachais, Aontas Mac Léinn UCD.

Seirbhísí Leighis agus Comhairleoireachta UCD 

An ráiteas misin atá ag Seirbhís Sláinte na Mac Léinn UCD ná caighdeán den chéad scoth de chúram leighis 

phríomhúil, síceolaíochta agus síciatrach a chur ar fáil do mhic léinn chláraithe in UCD, chun tacú lena ndochtúirí 

leighis féin agus le seirbhísí cúraim shláinte eile. 
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ghnéas-tarchurtha ag díriú ar gach mac léinn 
san ollscoil. Baineadh é seo amach ach pacáistí 
eolais a chruthú agus a dháileadh ar mhic léinn 
a thug cuairt ar an tseirbhís is cuma cibé cúis;

• Ceapadh bileog eolais ar thoise cárta 
creidmheasa, ar a raibh uimhreacha gutháin 
tábhachtacha agus línte cabhracha agus suímh 
ghréasáin. An aidhm a bhí leis ná rochtain a 
thabhairt do mhic léinn ar eolas faoi na foinsí 
cabhrach atá ann. Chomh maith leis sin, bhí 
eolas ann maidir le hólachán sábháilte; 

• Ghlac baill foirne páirt i Seachtain Sláinte na 
bhFear; 

• Chuir an tSeirbhís go rialta le ríomhphoist an 
Leas-Uachtaráin chuig mic léinn ag leagan 
béime ar ábhair abartha ar leathanach tosaigh 
an tsuímh ghréasáin;   

• Thug baill foirne cuairt ar Ollscoil Sheffield sa 
RA d’fhonn pleanáil d’Ionad nua Sláinte agus 
Comhairleoireachta Mac Léinn. 

Seirbhís Comhairleoireachta 
• Cuireadh bileoga eolais maidir le brú scrúduithe 

ar fáil do mhic léinn agus tá ábhar leictreonach 
á dhearadh faoi láthair;

• Cuireadh ar bun níos mó bailiú sonraí chun 
freastal ar chuspóirí cliniciúla agus taighde;

• Chuathas i mbun gníomhaíochtaí meáin chun cur 
le dearcadh poiblí maidir le comhairleoireacht a 
chur ar mhic léinn;

• Cuireadh níos mó comhairliúcháin agus 
cuairteanna ar sheirbhísí comhairleoireachta 
ollscoile, ar fhorais ghairmiúla agus ar 
ghníomhaireachtaí meabhairshláinte ar fáil ;

• Reáchtáladh sraith seimineár don fhoireann 
acadúil maidir le cuidiú le mic léinn in anacair. 

Cuspóirí agus Pleananna amach anseo 
Seirbhís Leighis 
• Oibriú le páirtithe leasmhara chun a chinntiú 

go bhfreastalaíonn Ionad Sláinte agus 
Comhairleoireachta Mac léinn ar riachtanais na 
mac léinn;

• Mar scéim phíolótach sa tréimhse 2007/08, 
reáchtálfaidh an Dr Joe Conway clinicí speisialta 
spóirt;

• Forbairt sa bhreis ar sheirbhísí frithghiniúna arna 
reáchtáil ag altraí;

• Tionscnaimh chuí um chothú sláinte, go háirithe 
tionscnaimh ghréasánbhunaithe;

• Seisiúin oiliúna a reáchtáil don fhoireann chuí 
maidir le saincheisteanna a bhaineann le 
meabhairshláinte na mac léinn;

• Seolfar an tionscnamh Books on Prescription 
i mí Eanáir 2008. Seo scéim mar a molfar do 
mhic léinn leabhair áirithe a léamh a meastar 
iad a bheith cabhrach mar a mbaineann lena 
bhfadhbanna pearsanta. Beidh leabhair i stoc ag 
an leabharlann agus déanfaidh an leabharlann 
iasachtaí a bhainistiú.  Dheonaigh Wyeth €3,000 
chun díol as ceannach na leabhar.

Seirbhís Comhairleoireachta 
• A bheith mar bhunchuid de shaol na hollscoile 

ar bhealach réamhghníomhach mar a bhféadfaí 
roinnt de na deacrachtaí a bhíonn ag mic léinn a 
aithint roimh ré – na deacrachtaí a phléann mic 
léinn le linn a seisiún comhairleoireachta agus 
a thacóidh le gnáthfhorbairt tascanna shaol na 
mac léinn; 

• Leanúint ag cur le lárghníomhaíochtaí agus le 
hábhar tacaíochta spriocdhírithe;

• Suíomh gréasáin a fhorbairt do mhic léinn mar 
fhoinse eolais;

• Cur leis an gclár meantóireachta piara chun go 
gcuimseofaí Scoileanna breise in UCD;

• Forbairt a dhéanamh ar chlár Bibliotherapy ag 
cur leis an gclár Books on Prescription;

• Cur leis an rannpháirteachas i misean 
oideachais, sóisialta, meabhairshláinte agus 
folláine na hollscoile.
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
• Seoladh scéim phíolótach maidir le 

meantóireacht piara i mí Mheán Fómhair 2006 
le haghaidh mic léinn eolaíochta, Nua-aoise agus 
lánfhásta agus bhí an-rath ar an scéim; 

• Sheol an Coiste um Chothú Sláinte Comórtas 
um Bia Sláintiúil, agus comhairleoir mac léinn i 
gceannas air, agus reáchtáladh an comórtas i mí 
Aibreáin 2007. Chuir scoil chócaireachta Cooks 
Academy bia ar fáil bunaithe ar na hoidis a chuir 
na mic léinn isteach ar an gcomórtas agus ba 
é Tom Doorley, léirmheastóir bia an Irish Times, 
moltóir an chomórtais;

• Bhí Comhairleoirí na Mac Léinn mar chuid den 
ghrúpa d’Oibrithe Deonacha UCD Thar Lear a 
d’imigh den chéad uair go Nicearagua i mí Iúil 
2007; 

• Ghlac Comhairleoirí na Mac Léinn páirt i méadú 
a dhéanamh ar líon threoraithe na seisiún 
tionscnaimh do mhic léinn agus cuireadh le 
líon na n-imeachtaí do mhic léinn i mí Mheán 
Fómhair 2006.

Cuspóirí Amach Anseo  
• Ceapadh beirt chomhairleoirí mac léinn nua sa 

tréimhse 007/08, duine amháin chun freastal 
ar Scoil Ghnó Michael Smurfit UCD agus Scoil 
Dlí UCD agus duine chun freastal ar Scoil na 
Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta UCD;

• Cur leis an tionscadal meantóireachta piara sa 
tréimhse 2007/08 le go gcuimseofaí gach mac 
léinn eolaíochta, Nua-aoise agus talmhaíochta; 

• Tá seó ceoil pobail UCD beartaithe le haghaidh 
mí Feabhra 2008 agus beidh comhairleoir mac 
léinn mar léiritheoir ar an seó sin;

• Leanfaidh comhairleoirí na mac léinn a bheith 
páirteach san fheachtas Please Talk, lena 
mballraíocht ar an gCoiste Cothaithe Sláinte, ar 
Choiste an Crèche, ar Choiste na nÁitritheoirí 
agus ar choistí eile;

• Cur chun cinn na seirbhíse comhairleoirí mac 
léinn le bileog eolais a dháilfear ar bhreis is 
5,000 mac léinn nua i bpacáistí mac léinn agus 
a dháilfear ar an bhfoireann.

Comhairleoirí na Mac Léinn agus Séiplíneacht UCD 

Lean comhairleoirí na mac léinn, ag teacht le moltaí Thascfhórsa an Uachtaráin maidir le Seirbhísí Tacaíochta 

Mac Léinn, sa tréimhse 2006/07 ag obair mar bhunchuid de gach Oifig Cláir chomh maith le sannadh do 

ghrúpaí áirithe mac léinn, dála mic léinn idirnáisiúnta, Nua-aoise agus lánfhásta. Tá deichniúr anois i ngrúpa na 

gcomhairleoirí mac léinn rud a léiríonn go n-aithnítear iad anois mar chuid lárnach de na struchtúir nua Coláiste 

agus mar ghné riachtanach chun feabhas a chur ar eispéireas na mac léinn san ollscoil.  

Cé gurb é bunsprioc chomhairleoirí na mac léinn a bheith ar fáil do mhic léinn ar bhonn duine le duine, lean siad 

freisin sa tréimhse 2006/07 lena rannpháirteachas i raon coistí agus tionscnamh Coláiste, amhail an Ciste 

Leasa Mac Léinn, an Coiste um Chothú Sláinte, Coistí Foireann-Mic Léinn, an Feachtas Please Talk (a seoladh i 

mí Feabhra 2007) agus an Grúpa Tacaíochta Méala .

Comhairleoirí Mac Léinn 
UCD ón thaobh na láimhe 

clé: Carl Lusby, Ronan 
Murphy, Colleen Blaney,  

Ros McFeely, Jennifer 
Murphy, Jacqueline 

Levine, Kieran Moloney, 
Aoife FitzGerald, Anna 

Farrell agus  Aisling 
O’Grady
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
Tá Spórt UCD ag leanúint lena chlár um fhorbairt 
is fheabhsú áiseanna. Sa bhliain 2007 cuireadh 
i gcrích na chéad chéimeanna eile den pháirc 
imeartha sintéiseach agus tá páirc imeartha 
CLG úrscothach anois ann i bPáirc Devlin, agus 
d’fhaomh an IRB páirc imeartha rugbaí lántoiseach 
ag Newstead. Rinneadh uasghrádú ar an UCD 
Bowl ionas go mbeadh sé ag comhlíonadh na 
gcaighdeán ceadúnaithe atá ag UEFA, le 1,500 
suíochán agus soilsiú nua. Is san Bowl a bheidh 
cluichí baile UCD  AFC agus UCD RFC agus é 
ag feidhmiú mar áis chomhroinnte. Bíonn UCD 
san iomaíocht ag an leibhéal is airde ar bhonn 
náisiúnta sa dá spórt sin. Cuireadh áiseanna ar 
fáil don Institiúid Spóirt agus Sláinte ar shuíomh 
Newstead. Cuireadh tús le clár oibre taighde na 
hInstitiúide chun rannpháirteachas a spreagadh 
agus chun spórt agus gníomhaíocht fhisiceach a 
chur chun cinn, i gcomhar le Scoil Fisiteiripe agus 
Eolaíocht na Feidhmíochta UCD.   

Bhain an mac léinn leighis Joanne Cuddihy amach 
curiarracht nua d’Éirinn sa rás 400m – is é sin  
50.73 soicind ag Comórtas Lúthchleasaíochta 
Domhanda in Osaka, sa tSeapáin i mí Lúnasa 
2007 agus tá sí ag leanúint lena cuid traenála le 
haghaidh na nOilimpeacha i Béising.

Bhuaigh foireann Pheil Ghaelach na bhFear 
an Chraobh Pheil Ghaelach Bhaile Átha Cliath 
sa bhliain 2006 agus chaill siad, ar éigin, ag 
leathchraobh Laighean in Rhode. 

Sháraigh an Rothaí Louise Moriarty curiarracht na 
hÉireann sa rás 3,000 méadar agus bhain sí an 
t-ochtú háit sa Tour de Bretagne.

Bhain Padraig White, caiteoir casúir, an dara háit sa 
Chomórtas Lúthchleasaíochta Sinsearach Náisiúnta.  

D’éirigh le foireann sacair na bhFear an 
leathchraobh den League Cup a bhaint. D’éirigh 
leis an gclub an bua a fháil i ngach comórtas tríú 
leibhéal, lena n-áirítear an chéad Léig Ollscoileanna 
agus Coláistí, Corn Collingwood, Corn Harding 

agus Corn an Dr Tony O’ Neill Faoi 21. Roghnaíodh 
Darren Forsyth agus James O’Sullivan do Léig 
Eircom Faoi 18 agus 19 faoi seach.

Choinnigh Rugbaí UCD a stádas AIB League 
Division 1. Bhí na himreoirí rugbaí Ian Keatley, 
Conor McInerney, Sean O’Brien, Paul Donohoe 
agus Kevin Sheehan ar an bhfoireann grand slam 
faoi 20.  Roghnaíodh Fergus McFadden agus 
Robert Kearney chomh maith d’fhoireann A na 
hÉireann sa bhliain 2007. Roghnaíodh ceathrar 
céimithe de chuid UCD chun a bheith ar scuad na 
hÉireann don Chorn Domhanda Rugaí 2007: Brian 

Spóirt UCD 

Tá sé mar sprioc ag Spóirt UCD eispéireas sláinte agus saoil den chéad scoth a sholáthar don 23,000 mac 

léinn nó mar sin atá cláraithe leis an ollscoil. Le 59 club atá gaolta le Comhairle Aontais Lúthchleasaíochta 

UCD agus le ballraíocht de bhreis is 8,500 mac léinn, tá idir chláir nua is chláir bhreise á gcur i bhfeidhm go 

céimneach chun níos mó mac léinn a mhealladh ionas go mbeadh spórt, fóillíocht agus gleacaíocht mar chuid 

de sceideal seachtainiúil na mac léinn agus mar chuid dá saol go ginearálta. 

Tiomnaíodh nócha hocht de 330 acra champas Belfield don spórt, le háiseanna nua beagnach i gcrích, agus is 

féidir le mic léinn rochtain éasca a fháil ar áiseanna spóirt agus fóillíochta. Tá fás agus forbairt á dhéanamh i 

gcónaí ar an gCeantar Spóirt atá mórthimpeall an Ionaid Spóirt de réir mar a chuirtear bonneagar riachtanach 

d’áiseanna leis. Ar na forbairtí is fearr tá an leathnú atá á dhéanamh ar Líomatáiste Cheantar na Mac Léinn, a 

mbeidh linn snámha mór mar chuid de, agus tá tionscadal seo ag céim an deartha ag an staid seo.

Ainmníodh Rena 
Buckley ó fhoirne 

chamógaíochta agus 
Pheil Ghaelach na 
mBan UCD ar an 

Duine Spóirt Dr Tony 
O’Neill na bliana ag 
ócáid i mí Bealtaine 

2007

Imreoirí agus lucht 
bainistíochta UCD 
ag ceiliúradh tar 
éis don fhoireann 
Comórtas Sinsearach 
Pheil Ghaelach a 
bhuachan(©Sportsfile)

E I S P É I R E A S  D E N  C H É A D  S C O T H  A  S H O L Á T H A R  D O  M H I C  L É I N N 



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

8 2

O’Driscoll, Denis Hickie, Brian Carney agus Paddy 
Wallace. Chláraigh an cúigiú himreoir Gordon 
D’Arcy, le haghaidh clár céime sna healaíona i mí 
Mheán Fómhair 2007.

D’éirigh le foireann haca na bhFear UCD Roinn 1 
bhaint amach, agus bíonn siad san iomaíocht anois 
ag na leibhéil arda cúigeacha ina mbíonn Foireann 
Haca na mBan UCD ag imirt. 

Cuspóirí Amach Anseo 
Táthar ag cur i gcónaí leis na pleananna chun 
Spórt agus Sláinte a bheith mar ghníomhaíocht 
lárnach in UCD le haghaidh na mac léinn agus 

na foirne chomh maith leis an bpobal i gcoitinne. 
Tá acmhainní suntasacha geallta chun feabhas 
a chur ar an iarracht an cleachtas is fearr a chur 
ar fáil mar a mbaineann sé leis an eispéireas in 
UCD leis na háiseanna bonneagair spóirt nua mar 
shampla na gnéithe nua caithimh aimsire agus 
fóillíocht i Líomatáiste Cheantar na Mac Léinn. 
Tá sé beartaithe ag Spóirt UCD Ionad Réigiúnach 
Barr Feabhais a sholáthar mar chuid de straitéis 
spóirt náisiúnta an Rialtais. Leanaimid orainn ag 
cur chun cinn an chláir Get in Gear do mhic léinn 
éighníomhacha agus clár um sheisiúin tionscnaimh 
do mhic léinn na chéad bhliana a bhfuil eolas 
cuimsitheach ar spórt agus fóillíocht san ollscoil 
mar chuid shuntasach de 

Imreoir rugbaí de chuid 
UCD  Fergus McFadden 
agus é ar tí scóráil don 

fhoireann 

Rothaí ó UCD, Louise 
Moriarty 
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
Sa tréimhse 2006/07, chuir Ceolfhoireann 
Shiansach UCD dhá cheolfhoireann ar stáitse, an 
chéad cheann ar an gcampas sa Halla Astra – ag 
teacht ar an bpobal i gcoitinne – agus an dara 
ceann sa Cheoláras Náisiúnta. I measc na saothar 
a sheinn siad bhí Siansa Uimh 5 le Shostakovich 
agus Siansa Uimh. 2 le Sibelius. Chomh maith 
leis sin, cuireadh Lieder eines fahrenden Gesellen 
(Songs of a Wayfarer; Norah King, soprano)le 
Mahler agus Coinséartó Uimh. 1  le Prokofiev ar 
stáitse le haonréadaí Cora Venus Lunny. Sa bhliain 
2007/08, tá sé beartaithe ag an gCeolfhoireann 
leanúint lena chomhpháirtíocht le Redmond 
O’Toole (giotár Brahms) a sheinnfidh Coinséartó 
don Giotár le Villa-Lobos agus is í Mary McCague 
an t-aonréadaí a sheinnfidh Coinséartó don Phianó 
le Ravel. Ar na buaicphointí eile beidh an New 
World Symphony le Dvorák.

Bhí bliain ghnóthach eile ag Scoláirí Córach 
UCD. Thug siad a gcéad cheolchoirm in Eaglais 
Dhomhnach Broc i gcomhar leis an Earley Music 
Ensemble mar ar chas siad roinnt de na hamhráin 
Nollag is fear leis an bpobal. Ba dheas an fhuaim 
a bhí ann agus an cór ag canadh in éineacht le 
haonréadaithe den chéad scoth (roinnt mhaith 
díobh ina Scoláirí iad féin) agus leis na huirlisí. 
Chan na Scoláirí freisin ag imeachtaí ar fud an 
champais, ag seirbhísí do phobal UCD le linn 
na bliana acadúla agus ar imeachtaí mór le rá 
mar shampla Dinnéar Foundation Day UCD. Tá 
Pleananna idir lámha chun líonra de chéimithe a 
chur ar bun agus mar sin bonn a chruthú ónar féidir 
fanacht i dteagmháil le hiarbhaill.

Rinne iar-Chór Choláiste UCD athstruchtúrú air 
féin agus anois is Cór Fiolarmónach UCD atá air. 
Is faoi stiúir Thomas Kehoe atá an cór, agus tá 
sé beartaithe aige idir fhoireann is mhic léinn a 
thabhairt isteach mar bhaill, mar a gcanfaidh siad 
ceol ó raon éagsúil ceoil chóraigh agus ó sheánraí 
éagsúla. Féachann an Cór leis na caighdeáin is 
airde a bhaint amach mar a mbaineann le teicníc 
chórach agus teacht le chéile i dtimpeallacht 
dianoibre agus ardtaitneamhachta. Cuirfidh an cór 
a chéad choirm cheoil ar stáitse i mí na Samhna 
2007. An teideal atá ar an gclár ná Four Weddings 
and a Funeral agus beidh ceol ann ó Bach, Duruflé, 
Walton, Whitacre agus canfar Requiem Fauré. 

Future objectives
ISa tréimhse 2007/08, cuirfear leis an méid 
rannpháirtíochta a bhíonn ag na grúpaí ceoil 
leis an gclár  UCD Horizons. Is féidir le mic 
léinn a bheith ag canadh nó ag seinm le Scoláirí 
Ceoil UCD, le Ceolfhoireann Shiansach UCD, le 
Cór Fiolarmónach UCD agus le Ceolfhoireann 
Bharócach UCD chun creidiúintí a ghnóthú, faoi 
réir triail a dhéanamh. Tá siad á dtairiscint mar 
mhodúil roghnacha do mhic léinn ar gach clár 
agus i ngach ábhar. Bronnfar gráid bunaithe ar 
chaighdeán chion an mhic léinn agus an taifead 
tinrimh ag an mac léinn sin. Táthar ag súil  go 
bhfeidhmeoidh an deis nua seo mar dhreasacht 
bhreise a beith páirteach i ngrúpaí ceoil UCD de 
réir mar a chruthaíonn siad nasc idir saol cultúrtha 
an champais leis an bpobal i gcoitinne.

Ceol 

Tá raon leathan de ghrúpaí a chuireann coirmeacha ceoil ar stáitse ag UCD, agus mar sin is féidir leis na mic 

léinn dul i dtaithí ar cheol ó réanna éagsúla agus ar stíleanna éagsúla. Is féidir le héinne a bhfuil spéis acu sa 

cheol agus atá sásta am a chaitheamh leis an bpaisean seo a bheith páirteach sna córacha agus na ceolfhoirne. 

Feidhmíonn Ceolfhoireann Shiansach UCD, Scoláirí Córach UCD, Cór Fiolarmónach agus Ceolfhoireann 

Bharócach UCD mar ambasadóirí ar an gcampas agus lasmuigh den champas, agus is fianaise é seo go bhfuil 

na mic léinn ní hé amháin go maith go hacadúil ach go bhfuil siad oilte ag an gcleachtas féin.

Scoláirí Córacha 
UCD ag canadh 
ag deireadh an 
tseimeastair ag 
fáiltiú i mí na Nollag  
2006
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Dul Chun Cinn go dtí seo  
Cuirtear le gach réimse cumann gach bliain, 
le breis is 100 cumann cláraithe ann anois. 
Ina theannta sin, tá ról níos tábhachtaí agus 
níos tábhachtaí ag cumainn na mac léinn i 
ngníomhaíochtaí eile na hollscoile, agus cumainn 
ag cur le clár na Mac Léinn ina nAmbasdóirí, 
foireann tionscadail Ionad na Mac Léinn, agus ról 
suntasach a bheith acu in imeachtaí ‘Farewell to 
the Terrace’.  Bíonn cumainn i gcónaí ag glacadh 
tús áite san idirghníomhú le mic léinn nua agus 
tá ról ar leith ag Cumann Mac Léinn  Penang 
agus ag an gCumann Mac Léinn Idirnáisiúnta. 
Athbhunaíodh Cumann For-rochtana UCD, a 
dhéanann teagasc a thairiscint i gceantair faoi 
mhíbhuntáiste, agus cuireadh an Oíche C&E 
Superbowl ar fáil d’áitritheoirí an champais agus 
do mhic léinn Mheiriceánacha amháin.  

Tríd is tríd, tá méadú tagtha ar líon na mac léinn 
atá rannpháirteach sna cumainn, le líon carnach 
de 35,000 cláraithe ina mbaill sna cumainn. 
Tá ballraíocht de bhreis is 4,000 i roinnt de na 
cumainn is mó in UCD. Lean líon agus caighdeán 
na n-imeachtaí ag dul i méid, agus níos mó 
imeachtaí ardphróifíle agus ardacmhainneacht ag 
tarlú ar an gcampas. I mbliana cuireadh ar bun 
roinnt cumann nua, lena n-áirítear an tSeirbhís Dlí 
do Mhic Léinn, mar ar féidir le mic léinn comhairle 
dlí neamhthreorach saor in aisce a fháil. Rinneadh 
atheagrú ar Líonra Teilifíse an Champais, agus 
anois is féidir infheistiú caipitil suntasach a 
dhéanamh sa réimse seo. Bhuaigh an Cumann 

Leighis Cumann na Bliana UCD 2007, agus is é 
Cumann Newman a bhain Cumann Beag na Bliana.

Cuireadh leis an oiliúint d’oifigigh na gcumann 
i mbliana, agus tá modúil ann anois maidir le 
réiteach fadhbanna agus le réiteach coimhlinte. 

Bíonn cumainn na mac léinn i gcónaí ag tairiscint 
deiseanna ar leith do mhic léinn bualadh le 
mórphearsana a bhfuil clú idirnáisiúnta orthu agus 
iad a chloisteáil, maille le daoine eile ón gcultúr 
coiteann. I measc na n-aoi-chainteoirí a thug cuairt 
ar na cumainn le 12 mhí anuas bhí An Breitheamh 
SA Antonin Scalia, mórphearsana spóirt Brian 
O’Driscoll agus George Hook; scríbhneoirí grinn 
Graham Linehan agus Bill Bryson; an t-aisteoir Erik 
Per Sullivan; agus an fuirseoir Ardal O’Hanlon.

Bhí rath náisiúnta ar an gCumann Liteartha agus 
Staire (L&H) athuair, le foireann amháin i gcraobh 
chomórtas díospóireacht an Irish Times agus duine 
eile ag buachan Más na hÉireann Mace.  Ceapadh 
Ciaran Lawlor, iar-iniúchóir L&H agus tionólaí an 
Chomórtais Dhomhanda ina Leas-Phríomh-mholtóir 
don Chomórtas Díospóireachta Domhanda 2008 sa 
Téalainn. Bhí cumann drámaíochta UCD páirteach 
arís i bhFéile Drámaíochta na Mac Léinn, agus is 
iad a bhain na n-ainmniúchán is líonmhaire agus 
an méid is mó gradam, agus bhuaigh siad an duais 
don léiriúchán is fearr don tríú bliain as a chéile. 

Cumainn na Mac Léinn agus Gníomhaíocht Shóisialta

Leagann Plean Straitéiseach UCD béim ar an tábhacht a bhaineann le cumainn agus le gníomhaíocht na gcumann 

i bhforbairt agus i gcothú gníomhaíochtaí iomadúla ardchaighdeáin eis-churaclaim oideachais, cultúrtha agus 

sóisialta do mhic léinn. Maidir le soláthar tugann cumainn an deis do mhic léinn forbairt phearsanta a bhaint 

amach, go háirithe maidir le scileanna saoil amhail bainistíocht, eagrúchán agus bainistíocht ama.  

Breitheamh na Cúirte 
Uachtaraí sna SA (lár) 

ag glacadh le teastas ag 
ceiliúradh a cheapacháin 

mar Leas-Uachtarán ar 
Chumann Dlí UCD agus 

an teastas á bhronnadh 
air ag Sean Tracey, 

Cisteoir an Chumainn 
(ar chlé) agus Richard 
Mulrooney, Iniúchóir an 

Chumainn (ar dheis)

Mainicíní ó Sheó Faisin 
na nEalaíon ag ócáid 

grianghrafadóireachta 
chun an t-imeacht a chur 

chun cinn 
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Dul Chun Cinn go dtí seo  
Tugadh isteach modúl nua um fhoghlaim seirbhíse, 
don 30 mac léinn atá i Scoil Quinn UCD, mar ar 
thugadar faoi thionscnaimh phobail agus chuspóirí 
na foghlama acadúla.

Chuir an tIonad lena bhonn comhpháirtithe pobail 
chun go gcuimseofaí naoi n-eagraíocht: Angel’s 
Quest Aware, Blackrock Hospice, Catherine 
McAuley Centre, Cheshire Ireland, Debra Ireland, 
Jesuit Centre for Faith and Justice, Our Lady’s Grove, 
Roslyn Park College, agus an Chuideachta Téatair. 

Sraith léachtaí ag cur fiontraithe sóisialta i láthair 
le caint ó Mel Young, Stiúrthóir ar an gCorn do 
Dhídeanaithe, i mí Feabhra 2007.

Chuathas i mbun suirbhé cuimsitheach ar an mbonn 
comhpháirtithe pobail ionas go mbeidís mar chuid 
den treo a ghlacfaidh an tIonad amach anseo. 

Cuireadh comhchaidrimh ar bun le hOllscoil na 
hÉireann, Gaillimh, le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath agus le hOllscoil Chathair 

Bhaile Átha Cliath chun go mbeadh scáthghrúpa 
ann d’ionaid rannpháirteachais phobail ón 
ardoideachas (múnlaithe ar an US Campus 
Compact Program).

Tugadh isteach na Gradaim Engage do mhic léinn 
Quinn UCD na chéad bhliana, agus iad urraithe ag 
Banc na hÉireann.

Cuspóirí Amach Anseo  
D’fhonn tógáil ar a bhfuil bainte amach go dtí seo, 
tá sé beartaithe tabhairt faoi bhearta breise chun: 

• •Socrúcháin phobail a thabhairt isteach 
atá leabaithe agus nasctha go hacadúil le 
samhaltacha gnóthaí reatha amhail margaíocht 
agus cuntasaíocht; 

• Leanúint leis an bhfoghlaim seirbhíse mar 
mhodúl neamhspleách don ghrúpa iomlán mic 
léinn leibhéal 2/3;

• Cur leis an líon eagraíochtaí comhpháirtíochta 
ag an Ionad;

• Rannpháirteachas níos leithne a bhaint amach i 
measc fhoireann UCD.

Rannpháirteachas Pobail 

Tá Ionad Scoile Quinn UCD um Fhoghlaim Seirbhíse agus Rannpháirteachas sa Phobal ann ó mhí an Mheithimh 

2005 i leith 

Is é misean an Ionaid ná:  

• Mic Léinn Scoil Quinn UCD a spreagadh le go n-amharcfaidís ar rannpháirteachas sa phobal mar bhunchuid 

dá n-oideachas tríú leibhéal agus dá saol oibre agus pearsanta amach anseo; 

• Naisc a chur ar bun le comhpháirtíochtaí pobail Scoil Quinn UCD, ar féidir leis an dá thaobh fónamh a bhaint astu; 

• An fhoireann a spreagadh le go mbeidís rannpháirteach sa phobal agus é seo a chur chun cinn sa churaclam acadúil.   

Tionscadail Phobail  
“Rinneamar ár gclár le Happy Faces Day de chuid Debra Ireland 
áit a bhféadfadh an pobal páirt a ghlacadh i stiúideonna 
grianghrafadóireachta ar fud na tíre agus go nglacfaí portráid ghairmiúil 
díobh ar chostas €20. Tugadh na fáltais uile do charthanacht. Táimid 
páirteach in eagrú, i bhfoilsiú agus i gcomhordú an imeachta iomláin.  

Mar mhic léinn Scoil Quinn UCD, bhí fhois againn cheana féin faoi 
loighistice agus mar sin bhí léargas againn ar a mbeimis ag súil leis 
agus muid ag iarraidh an t-imeacht a eagrú. Chomh maith leis sin, 
tuigimid go raibh spriocanna le sroicheadh agus an chaoi is fearr 
déanamh amhlaidh. 

Mholfainn d’éinne an tionscnamh Foghlama Seirbhíse a dhéanamh. 
Seans go mbeifeá in amhras an féidir leatsa aon chion a dhéanamh ar son an tionscnaimh seo, ach seans 
go mbeadh ionadh ort fút féin!”  Mac Léinn BComm David Rainey

Sa phictiúr thuas tá David Rainey (ar chlé) le baill na foirne Lorna Purcell, Annette Larkin and Richard Tunney
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Dul Chun Cinn go dtí seo 
D’eirigh to thios on next line. Replace with text: 
D’éirigh go maith lenár gcéimithe, athuair, sa 
bhliain 2006 le 51% díbh ag tabhairt faoi bhreis 
staidéir, le 42% i bhfostaíocht, 6% gan a bheith ar 
fáil d’fhostaíocht agus 1% ag lorg fostaíochta. Bhí 
an céatadán de chéimithe le bunchéim ag bhí ag 
lorg fostaíochta fós íseal le roinnt mhaith díobh 
fostaithe nó ag leanúint ar aghaidh leis an staidéar 
agus leis an bhfoghlaim. I margadh fostaíochta 
atá ag athrú déantar iarracht a chur ina luí ar mhic 
léinn tabhairt faoi chur chuige dea-ullmhaithe 
spriocdhírithe níos luaithe sa bhliain acadúil 
nuair a tharlaíonn formhór na hearcaíochta. Tá 
dianiomaíocht ann do phoist mhaithe do chéimithe 
sa bhaile agus thar lear.  

D’fhonn cuidiú le mic léinn sa chur chuige sin, 
reáchtáladh Aonach Gairmeacha UCD i mí 
Dheireadh Fómhair i Halla O’Reilly ag díriú ar 
fhostóirí in Éirinn. Bhí an tAonach ina dheis mhaith 
freisin chun mic léinn a chur ar a n-airdeall maidir 
leis an earcaíocht a tharlaíonn go luath sa bhliain 
dheireanach. Cuireadh leis an Aonach le hAonach 
Teagaisc a reáchtáladh san fhómhar agus le 
hAonach Eolaíochta, Innealtóireachta agus TF a 
reáchtáladh san earrach.  Tá aonaigh eile á gcur ar 
fáil anois ag Cumann na Seirbhísí Gairmeacha do 
Chéimithe in Éirinn, san fhómhar maille le haonach 
ar Staidéar do Chéimithe san earrach. Mealladh 
móreagraíochtaí idirnáisiúnta le cuairt a thabhairt 
ar an gColáiste chun earcaíocht a dhéanamh.  

Le blianta beaga anuas tá níos mó is níos mó 
daoine a bhfuil a mbunchéim críochnaithe acu 
ag tabhairt faoi staidéar agus oiliúint iarchéime, 
seachas ag dul díreach isteach sa mhargadh 
fostaíochta. Spreagadh iad le déanamh amhlaidh 
leis an raon leathan obair chúrsa atá ar fáil san 
ollscoil. Tá cáilíocht na bpost a bhíonn á bhfáil 
ag daoine a bhfuil ardchéim acu i bhfad níos fearr 
ná cáilíocht na bpost a fhaigheann daoine le 
bunchéimeanna, mar a mbeifí ag súil leis. D’éirigh 
go maith freisin le daoine a thug faoi chúrsaí 
dioplóma iarchéime sa mhargadh fostaíochta. Mar 
sin tá fíor-rogha ann do mhic léinn a bhfuil céim 
bainte amach acu, dul díreach isteach sa mhargadh 
fostaíochta nó tabhairt faoi staidéar sa bhreis.

Ar an obair a bhíonn ar bun ag Oifig Gairmeacha 
agus Ceapachán UCD le mic léinn tá 
comhairleoireacht phearsanta agus ‘córas 
dualgais’ a thugann an deis do mhic léinn 
comhairle a fháil gan coinne a bheith déanta 
acu roimh ré ar bhonn laethúil. Bhí tinreamh 

maith ag na cruinnithe comhairleacha, an obair 
ghrúpa, na cláir oideachais gairme, cainteanna 
faoi ghairmeacha agus seimineáir. Tá an tSeirbhís 
Gairmeacha lonnaithe i leabharlanna agus oifigí 
saintógtha i bhfoirgneamh Leabharlainne ag Belfield 
agus i Scoil Smurfit UCD sa Charraig Dhubh.  

Bíonn an fhoireann Gairmeacha agus Ceapachán 
i mbun ábhar eolais a chur ar fáil maidir le 
gairmeacha do chéimithe agus i mbun fiontair 
chomhoibritheacha eile a bíonn á dhéanamh ag 
AGCSI agus Cumann Seirbhísí Comhairleacha 
Gairmeacha do Chéimithe sa Bhreatain agus in 
Éirinn. Tá suíomh gréasáin ann, gradireland (www.
gradireland.com), a ndéantar nuashonrú air gach 
lá ar a gcuirtear na seirbhísí gairmeacha in Éirinn 
ar an eolas faoi fholúntas, agus ar a bhfuil eolaire 
Gradireland, a ceapadh i gcomhar leis an AGCSI 
agus leis na foilsitheoirí GTI agus atá ar fáil do 
mhic léinn agus do chéimithe.  

Gairmeacha agus fostaíocht 

Cuireann UCD oideachas ar mhic léinn, spreagann sé iad agus cuidíonn leo todhchaí a aimsiú dóibh féin a 

chuireann ar a gcumas an méid is éifeachtaí a dhéanamh ar son shaol sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíochta 

na hÉireann agus an phobail dhomhanda i gcoitinne.

Dioplóma sa Leigheas Tréidliachta  
Sa bhliain 2007 bhí Eibhlín Leahy ó Órán 

Mór, Co. na Gaillimhe ar an gcéad duine 

le Dioplóma san Altranas Tréidliachta ar 

glacadh léi mar altra tréidliachta leis an Royal 

College of Veterinary Surgeons (RCVS) sa RA. 

Cuireann an dioplóma seo na scileanna, an 

t-eolas agus an muinín ar fáil chun tacaíocht 

altranais den chéad scoth a chur ar fáil. 

Amharctar ar an RCVS mar fhoras atá ina 

thagarmharc don altranas tréidliachta ar fud 

an domhain.
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