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Tá páirt ag UCD i gcur chun cinn ról na hÉireann, agus 

beidh páirt aige ann amach anseo. A bhuíochas leis an 

mbarr feabhais sa teagasc, san fhoghlaim agus sa taighde a 

mbaineann céimithe UCD fónamh astu tá deiseanna iontacha 

ar fáil dóibh. Cuidíonn an dul chun cinn ó thaobh taighde de 

go ndéanann an ollscoil  teorainneacha na feasa daonna a 

bhrú amach ag an leibhéal áitiúil agus domhanda araon.

Tacaíonn an obair chumarsáide a dhéanann Caidrimh na 

hOllscoile UCD leis an iarracht atá ann fís UCD a fhíorú, mar 

a dhéanann an obair bailithe airgid agus an obair caidrimh 

le halumni na hollscoile a bhíonn ar bun ag Forbair agus 

Caidreamh Alumni UCD.  

Aithníonn an ollscoil go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach 

gach spriocghrúpa a chur ar an eolas maidir leis an dul chun 

cinn ar fud raon réimsí atá á dhéanamh ag an ollscoil. An ról 

atá ag Caidreamh na hOllscoile ná úsáid a bhaint as bealaí 

éagsúla cumarsáide chun comhchaidrimh láidre agus tuiscint 

láidir a chothú i measc páirtithe leasmhara na hollscoile, go 

hinmheánach agus go seachtrach, ar díorma ilchineálach iad. 

Leathnaíonn agus daingníonn Forbairt agus Caidreamh Alumni 

UCD leis an idirchaidreamh atá ag an ollscoil le gach iar-

mhac léinn ar bhonn domhanda. A bhuíochas le clár caidrimh 

déthreo mealltar maoiniú chuig an ollscoil chun feabhas níos 

mó a chur ar a shaoráidí agus ar a chláir. Chomh maith leis 

sin, cinntíonn sé go bhfuil iar-mhic léinn go maith ar an eolas 

maidir le UCD, ag tógáil spiorad dílseachta, rannpháirteachais 

agus tiomantas feadh an tsaoil don ollscoil. 

Cláir Oibre a Mhúnlú   
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Caidrimh na hOllscoile 

Forbairt agus Caidreamh le hAlumni  

Aitheantas Speisialta 

Ag labhairt ar na 
seanlaethanta ag an 

taispeántas Living History 
a bhí mar chuid den 

chlár imeachtaí ag The 
Farewell to the Terrace 



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

8 9

Dul Chun Cinn go dtí seo 
Le linn na bliana tugadh faoi roinnt measúnachtaí 
chun anailís a dhéanamh ar éifeachtach na 
mórthionscadail chumarsáide, a bunaíodh chun 
tacú leis an cuspóirí straitéiseacha.  

Bunaithe ar athbhreithniú a rinneadh ar iris de 
chuid UCD dar teideal UCD Today cuireadh roinnt 
leasúchán i bhfeidhm ar ábhar agus ar dhearadh 
na hirise. Dhearbhaigh taighde margaidh an luach 
a bhaineann leis an iris a foilsítear cúig uaire 
sa bhliain agus a dáiltear ar 5,000 duine, mar 
bhealach le torthaí taighde fhoireann UCD a chur i 
bhfios do dhaoine agus fógraíocht a dhéanamh ar 
an iliomad imeachtaí a reáchtáiltear ar an gcampas.

Bunaithe ar athbhreithniú a rinneadh ar fhógraíocht 
le haghaidh earcú foirne rinneadh athdhaingniú ar 
pholasaí agus ar chleachtas sa réimse seo.

Chomh maith le caidreamh leis na meáin agus 
margaíocht réamhghníomhach, cuireann Caidrimh 
Ollscoile UCD seirbhís fhrithghníomhach eolais ar 
fáil do na meáin, agus an aidhm atá ag an tseirbhís 
sin ná freagraí tráthúla beachta a sholáthar 
maidir le saincheisteanna ollscoil-bhainteacha a 
bhaineann le leas an phobail agus le haon ghrúpa 
de pháirtithe leasmhara.

Dhírigh an mhargaíocht leanúnach a dhéantar ar 
UCD Horizons ar na hollchláir chéime a chur chun 
cinn agus feabhas a chur ar cháilíocht agus ar 
chainníocht na cumarsáide le hábhar mac léinn.

A bhuíochas le féilire imeachtaí ar líne ar shuíomh 
gréasáin UCD tá rochtain ar fáil do léachtóirí, 
d’aoichainteoirí, do sheimineáir agus d’imeachtaí 
sóisialta ar an gcampas.

Leanann an tseirbhís nuachta ar líne ag cur chun 
cinn na hoibre a mbeadh spéis ag spriocghrúpaí 
inmheánacha agus seachtracha acu iontu. Tháinig 
méadú ar líon na n-amas ar an suíomh gréasáin i 
gcaitheamh na bliana.   

Is é atá i UCD Connections ná foilseachán bliantúil 
ceannródaíoch na hollscoil leis haghaidh alumni 
na hollscoile agus dáiltear 120,000 cóip. Tá an 
irisleabhar seo ar cheann de na foilseacháin is 
airde caighdeán a chuireann UCD ar fáil. 

Nithe Suntasacha atá bainte amach   
Sa bhliain 2006 ainmníodh bronnadh an teideal 
Ollscoil na Bliana an Sunday Times ar UCD. 
Bunaíodh seo d’fhormhór ar an leibhéal nuálaíochta 
agus an athraithe straitéisigh a thug nuachtáin 
agus tráchtairí faoi deara maidir leis an ollscoil.   

Chun comóradh a dhéanamh ar UCD ag fágáil 
Ardán Phort an Iarla tar éis 124 bliain, eagraíodh 
clár imeachtaí Farewell to the Terrace. Lean an 
clár seo ar aghaidh ar feadh ceithre lá agus mar 
chuid de na himeachtaí reáchtáladh coirm cheoil 
sa Cheoláras Náisiúnta, mar ar díoladh na ticéid 
uile agus mar ar bronnadh Bonn Foundation Day 
2006 ar Maeve Binchy. Sheinn an pianódóir John 
O’Conor, atá ina chéimí de chuid UCD, agus léigh 
scríbhneoirí eile ó UCD sleachta as saothair de 
chuid scríbhneoirí cáiliúla eile ó UCD, lena n-
áirítear Kate O’Brien, James Joyce agus Flann 
O’Brien. Chomh maith leis sin, bhí ceiliúradh 
mar chuid den chlár seo don fhoireann go léir ó 
Ardán Phort an Iarla atá imithe ar scor agus bhí 
díospóireacht L&H ann idir na mic léinn reatha 
agus iarbhaill an chumainn, mar a ndearnadar 
díospóireacht ar an rún seo a leanas: Youth is 
wasted on the young.  

D’fhreastail beagnach 3,000 iar-mhac léinn ar 
chóisir i ngairdín Phort an Iarla, ar thaispeántas ar 
stair UCD ó 1880 go 1970 agus ar shraith léachtaí 
agus turas. Cuireadh Coronation Mass le Mozart ar 
stáitse mar ar imigh roinnt mhaith céimithe ar ais 

Caidrimh na hOllscoile 

Seoladh chárta 
aifinideachta UCD 

An príomhchuspóir atá ag Caidrimh na hOllscoile ná na priomhtheachtaireachtaí ó UCD a chur in iúl do 
mhuintir na hÉireann agus don phobal idirnáisiúnta trí mheán na meán go léir ach úsáid a bhaint as raon 
gníomhaíochtaí agus cleachtas ar ardchaighdeán.

Go háirithe, déanann Caidrimh na hOllscoile bainistiú ar mhargaíocht straitéiseach, ar chaidrimh leis na 
meáin agus ar ghníomhaíocht um bainistiú imeachtaí. Chomh maith leis sin, tacaíonn sé le raon leathan 
gníomhaíochtaí cumarsáide inmheánacha. An cuspóir atá leis ná ardán a sholáthar chun na nithe suntasacha 
a bhaineann UCD amach a chur chun cinn sa teagasc agus san fhoghlaim taighde agus i réimsí eile.

C L Á I R  O I B R E  A  M H Ú N L Ú  
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chuig Séipéal na hOllscoile ar Fhaiche Stiabhna. 
Ag gabháil leis an gclár imeachtaí seo, foilsíodh 
leabhar comórtha Farewell to the Terrace, agus 
forlíonadh san Irish Times. San iomlán, d’fhreastail 
breis is 5,000 iar-mhac léinn ar na himeachtaí. 

I measc na mórthionscnamh cumarsáide eile 
bhí tacú leis an gcomórtas ailtireachta Gateway 
agus forbairt a dhéanamh ar an gcumarsáide 
agus ar straitéis caidrimh meáin do sheoladh 
Chúram Sláinte Acadúil Bhaile Átha Cliath, 
comhpháirtíocht idir UCD, Ospidéal Ollscoile 
an Mater Misericordiae agus Ospidéal Ollscoile 
Naomh Uinseann.   

Socraíodh cárta creidmheasa nua le AIB mar a 
ndéanann an banc €25 a dheonú in aghaidh gach 
cuntais a osclaítear agus cuirtear céatadán de 
gach idirbhirt isteach  gciste forbartha na hollscoile.

Cuspóirí Amach Anseo 
Díreoidh clár cuimsitheach cumarsáide ar na 
mic léinn is fearr a mhealladh chuig UCD agus 
míneoidh sé na buntáistí acadúla, iomlánaíocha, a 
bhaineann le curaclam UCD Horizons. Mar thoradh 
ar dhlúthobir leis an Oifig um Earcú Mic Léinn 
cuirfear teachtaireachtaí mealltacha ina luí ar 
ábhar mac léinn. Tabharfar tús áite do chumarsáid 
ghréasánbhunaithe i rith na bliana le teacht. 
Déanfar é seo a fhíorú trí ghníomhaíochtaí ar líne 
agus margaíochta, rud a atreoróidh ábhar mac 
léinn, tuismitheoirí agus gairmthreoraithe chuig an 
micreashuíomh gréasáin, MyUCD.

Príomhchupsóír a bheidh ann amach anseo ná béim 
a leagann ar thorthaí taighde a chur chun cinn. Tá 
Oifig Chaidrimh na hOllscoile ag cur saintreorach 
ar fáil chun go mbeidh rochtain ar shaineolaithe 
acadúla níos fusa do na meáin.

C L Á I R  O I B R E  A  M H Ú N L Ú  
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Fuarthas freagra an-mhaith ó thorthaí suirbhé 
a rinneadh ar chéimithe chun a fháil amach cén 
tacaíocht atá ann do phleananna na hollscoile, 
mar ar chuir tuairim is 89% in iúl go raibh muinín 
acu as UCD agus aitheantas á thabhairt acu don 
luach a bhraitheadar a bhí ag baint lena gcéim 
le UCD agus leis an rath a bhí orthu ina ngairm. 
Thug sé seo an faomhadh d’Fhondúireacht UCD 
feabhas a chur ar a straitéis bailithe airgid agus 
seo a leanas príomhghnéithe na straitéise sin: 
cultúr an deonaithe a chur ar bun in UCD: tógáil ar 
líonraí alumni UCD: cláir bailithe airgid nua a chur i 
bhfeidhm agus ullmhú le haghaidh mórfheachtais.  

In Éirinn, mar is fíor i dtíortha eile, tháinig 
bunathruithe ar roinnt gnéithe den ardoideachas. 
Toisc gur gluaiseadh i dtreo ardoideachais ar scála 
mór agus an méadú ar líon na mac léinn, chomh 
maith leis na héilimh a dhéanann an pobal go 
mbeadh níos mó oideachais ar a shaoránaigh, ní 
mór d’ollscoileanna cur lena mbonn maoiniúcháin 
agus ioncam a fháil ó fhoinsí daonchairdiúla. An 
sprioc atá ag Forbairt agus Caidrimh le hAlumni 
UCD, mar sin, mar sin, tá ioncam agus tacaíocht 
do UCD a mhéadú agus bainfidh an ollscoil sochair 
shoiléire uaidh seo. Braithfidh athfhorbairt an 
champais agus cáilíocht an eispéiris UCD do gach 
mac léinn níos mó ná riamh ar an rath a bheidh ar 
straitéisí bailithe airgid na hollscoile.

Dul Chun Cinn go dtí seo 
Cuireann an Clár Comhaltachtaí  Newman 
deiseanna taighde ar fáil ag an leibhéal 
iardhochtúireachta agus óna chur ar bun sa bhliain 
1989, tá sé tar éis taighdeoirí den chéad scoth a 
mhealladh ar bhonn comhréireach a fuair maoiniú 
flaithiúil ó ghnóthaí agus ó thionscail. Cuideoidh 
dhá chomhpháirtíocht nua thábhachtacha, le 
Baxter Healthcare agus Safefood, a chinntiú go 
mbeidh rath leanúnach ar an gclár.  

Tá comhaltachtaí Newman ina ngné riachtanach 
de straitéis taighde UCD. Leanann an clár ag cur ar 
chumas na hollscoile a theorainneacha a leathnú 
amach maidir leis an eolas atá ar fáil cheana féin 
agus dul chun sochair gheilleagar na hÉireann 
agus an domhain. Cuireann an líon mór foilseachán 
a chuireann Comhaltaí Newman UCD ar fáil go mór 
leis an aschur taighde ón ollscoil. 

Cuireadh feabhas ar an teagmháil leis an alumni 
trí chlár dinimiciúil a thug le chéile ranganna 
1956, 1966 and 1981.  Chomh maith leis an iris 
d’alumni cuidíonn an iris UCD Connections agus 
an nuachtlitir leictreonach eConnections naisc 
riachtanacha a chothú agus leanann siad ag 
éascú agus ag cur leis an gcumarsáid le halumni 
ar fud an domhain. Cuireann cruthú pobail ar líne 
UCD le céimithe deiseanna níos fearr a bheith 
acu le hidirghníomhú lena chéile. Tógann sé am 
na caidrimh fhíorúla seo a thógáil ach is féidir na 
sochair a fheiceáil sna cláir plé agus an líonrú 
sóisialta chomh maith le sonraí d’ardchaighdeán 
don bhunachar alumni.

Forbairt agus Caidreamh le hAlumni na hOllscoile   

Léirigh ceapachán Aíne Gibbons ina Leas-Uachtarán um Fhorbairt go bhfuil treo nua á ghlacadh maidir le 

gníomhaíochtaí forbartha agus Caidrimh le hAlumni na hOllscoile. Déanfaidh sí maoirseacht ar leathnú amach 

Fhondúireacht UCD mar ullmhú le haghaidh tionscnamh mór bailithe airgid sa bhliain 2009. 

An Dr Hugh Brdy, 
Uachtarán UCD, 
an tOllamh Imelda 
Maher, Cathaoirleacht 
Sutherland sa Dlí 
Eorpach agus Peter 
Sutherland AS. Thug 
an tUasal Sutherland 
bronntanas flaithiúil de 
€4mhilliún do UCD chun 
go gcuirfí Scoil Dlí nua 
ar bun.

C L Á I R  O I B R E  A  M H Ú N L Ú  
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Nithe suntasacha atá bainte amach  
Chuir Peter Sutherland AE, Cathaoirleach ar BP 
agus ar Goldman Sachs International, deontas 
€4 mhilliún ar fáil i dtreo fhorbairt Scoil Dlí nua 
UCD agus a bhuíochas leis sin beifear ábalta tosú 
ar na pleananna tógála de réir an sceidil a bhí 
beartaithe. Tá Peter Sutherland ar dhuine d’alumni 
na Scoile agus tá sé ag tacú go dícheallach leis an 
ollscoil le fada an lá.

Bhí an slán a d’fhág UCD le hArdán Phort an Iarla 
le sraith imeachtaí comórtha ar cheann de na 
teacht le chéile is mó riamh d’alumni na hOllscoile.  

Seoladh Ciste Alumni Ardán Phort an Iarla chun a 
chinntiú go gcoinneofaí oidhreacht Phort an Iarla 
le haghaidh na mac léinn a bheidh san ollscoil 
amach anseo. An cuspóir leis an gciste ná maoiniú 
a dhéanamh ar athchóiriú na Fuinneoige Comórtha 
Kevin Barry agus saoráidí ospidéil a bhun d’alumni 
Ardán Phort an Iarla mar chuid den tionscadal 
Gateway nua. Bhí sé ar an achainí airgid mó is 
rathúla dá chineál agus léiríonn sé dílseacht agus 
tacaíocht na gCéimithe a d’fhreastail ar Ardán 
Phort an Iarla. 

Bhaist Club na mBád UCD The Graduate ar bhád 
in onóir do na céimithe a thug airgead do Chiste 
Chlub na mBád UCD. Bunaíodh Club na mBád sa 
bhliain 1917 agus tá sé lonnaithe i nDroichead na 
hInse, ceann de na cumainn is sine san ollscoil.

Cuspóirí Amach Anseo  
D’fhonn méadú agus éagsúlú a dhéanamh ar 
an ioncam príobháideach a gintear rachaidh 
Fondúireacht UCD i mbun feachtas teileafóin i 
bhfómhar na bliana 2007. Déanfar foireann de 
thuairim is daichead mac léinn a earcú agus 
oilfear iad mar ghlaoirí agus tá dhá fheachtas 
sé seachtaine beartaithe ionas gur féidir dul i 
dteagmháil le tuairim is 10,000 céimí gach bliain.

An cuspóir atá leis an bhfeachtas ná:

• Feabhas a chur ar an gcaidreamh idir an ollscoil 
agus na céimithe;

• Spéis a mhúscailt i dteacht le chéile agus i 
mórimeachtaí amach anseo;

• Ciste do Chéimithe a bhunú agus feabhas a chur 
ar na eispéireas acadúil, cultúrtha, sóisialta 
agus spórtúil do mhic léinn

Beidh bailiú airgid ar scála mór mar bhunchloch ag 
an straitéis bailithe airgid nua mar go mbeidh an 
líon céimithe a bheidh ina ndeontóirí tábhachtach 
don ollscoil mar uirlis idirbheartaíochta 
nuair atáthar ag iarraidh tacaíocht a lorg ó 
mhórdheontóirí eile. 

Táthar i mbun obair bhunaidh chun an ollscoil 
a ullmhú don Fheachtas do UCD, an chéad 
iltionscadal mór san iarracht bailithe airgid. 
Roghnófar tionscadail a bhfuil an acmhainn iontu a 
bheith ina dtionscadail ar chaighdeán domhanda, 
bunaithe ar thaighde idirdhisciplíneach, ar 
nuálaíocht agus ar chaomhnú oidhreachta agus 
infheistiú i mic léinn agus i bhfoireann acadúil 
na ollscoile. Tá sprioc an fheachtais fréamhaithe 
sna mór-éachtaí flaithiúlachta go dtí seo a rinne 
daoine ar son UCD agus ar an muinín atá ag daoine 
sa todhchaí. Cruthóidh Fondúireacht UCD bord 
idirnáisiúnta chun tacú leis an bhfeachtas agus 
comhordú a dhéanamh ar bhailiú airgid ar son UCD.

Leanfar leis an clár Caidrimh le Céimithe – iubhaile 
airgid, óir agus rúibín  – agus cuirfear imeachtaí nua 
leis an bhféilire san iarracht caidrimh mhaithe a chur 
ar bun le líon céimithe atá de shíor ag dul i méid.  

Ardán Phort an Iarla uair 
dá raibh 

C L Á I R  O I B R E  A  M H Ú N L Ú  
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Samhain 2006
Denis O’Brien
Bronnadh Céim Oirirc sa Dlí ar 
Denis O’Brien mar aitheantas 
ar na mór-éachtaí atá bainte 
amach aige mar fhear gnó agus 
mar fhiontraí in Éirinn. Céimí 
de chuid UCD sa Pholaitíocht, 
Stair agus Loighic sa bhliain 

1977, tá cuideachtaí teileachumarsáide agus 
cumarsáide bunaithe aige agus tá sé i mbun iad 
a reáchtáil le leasa in Éirinn agus i mbreis is 
30 tír thar lear. Bhí sé ina Chathaoirleach ar an 
gCoiste Eagrúcháin do na hOilimpeacha Speisialta 
sa bhliain 2003 agus bhí mar eagraí ar bhailiú 
€73 milliún don imeacht. Tá sé ina stiúrthóir 
ar Concern worldwide, agus ina chathaoirleach 
ar  Frontline, An Fhondúireacht Idirnáisiúnta um 
Chosaint na gCosantóirí Cearta Daonna. 

Nollaig 2006
Ronnie Delany
Bronnadh Céim Oirirc sa Dlí ar 
Ronnie Delany mar aitheantas ar 
na héachtaí a rinne sé ar feadh 
a shaoil a thug inspreagadh do 
mhuintir na hÉireann. Bhuaigh 
sé bonn óir sa rás 1,500 méadar 
i gCluichí Oilimpeacha in 

Melbourne, san Astráil sa bhliain 1956 agus tá sé 
ar dhuine de na fir spóirt agus de na hambasadóirí 
spóirt mó clú in Éirinn.  Is céimí eacnamaíochta 
é de chuid Ollscoil Villanova i SAM, bhí sé san 
iomaíocht le gradam ó gach cearn den domhan 
agus bhuaigh sé an chéad bhonn óir de chuid na 
hÉireann i gCluichí Domhanda Ollscoileanna sa 
bhliain 1961.  D’oibrigh sé ar feadh na mblianta 
i mBaile Átha Cliath ina Phríomhfheidhmeannach 
ar B&I Line sular chuir sé ar bun a ghnó 
comhairleoireachta margaíochta agus spóirt féin. 

Meitheamh 2007
Milo O’Shea
Bronnadh Céim Oirirc sa Litríocht ar Milo O’Shea 
mar aitheantas ar an obair ar feadh an tsaoil ar 
an stáitse agus ar an scáileán agus é ar dhuine 
d’aistreoirí móra na hÉireann. Rugadh agus 
tógadh é i mBaile Átha Cliath, agus bhí sé ag 
aisteoireacht le breis is trí scór bliain. Rinne sé 
aisteoireacht leis na  Abbey Players, sa tsraith 
BBC Me Mammy agus an iliomad léiriúchán ar 
stáitse, cláir theilifíse agus scannán, lena n-áirítear 
a ról mar Leopold Bloom i scannán 1967 le Joseph 
Strick den úrscéal  Ulysses.  

Alfred Brendel
Bronnadh Céim Oirirc ar Alfred Brendel mar 
aitheantas ar an méid a rinne seo ar son sheinm 
an cheoil. Tá sé ar dhuine de na ceoltóirí is fearr 
riamh, agus sheinn sé mar aonréadaí, i gceol 
aireagail, i gcoirmeacha ceoil leis na ceolfhoirne 
is fearr ar domhan agus le stiúrthóirí. Lean a 
ghairmréim breis is caoga bliain agus tá clú agus 
cáil ar leith air dá léiriú féin ar repertoire na 
hOstaire-na Gearmáine.

Amartya Sen
Bronnadh Céim Oirirc ar an Ollamh Amartya 
Sen mar aitheantas ar a chuid oibre maidir 
leis an ngorta, le teoiric fhorbairt an duine, le 
heacnamaíocht leasa, leis na bunchúiseanna le 
bochtaineacht agus le liobrálachas polaitiúil. 
Rugadh é san India, agus an mórchoincheap a 
chuir seisean le smaointeoireacht na 20ú haoise 
ná coincheap na ‘hinniúlachta’. Bhuaigh sé Duais 
Nobel dá leabhair a aistríodh go breis is 30 teanga.

Aitheantas Speisialta 

Ag ócáid bronnta 
céimeanna oirirce (ó 
chlé go deas): Milo 
O’Shea, Alfred Brendel 
agus an tOllamh 
Amartya Sen  

Ag ócáid chomórtas an 
Ryder Cup, bronnadh 
céimeanna oirirce sa Dlí 
ar chaptaein na bhfoirne 
ón Eoraip agus ó na Stáit 
Aontaithe, Ian Woosnam 
(ar chlé) agus Tom 
Lehman, chomh maith 
le ceathrar eile a bhfuil 
clú domhanda orthu, i mí 
Mheán Fómhair 2006
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Bonn Foundation Day
Maeve Binchy
Tá an Dr Maeve Binchy ar duine de na céimithe is 
mó a bhfuil cionn ag daoine uirthi agus bronnadh 
Bonn Foundation Day uirthi i mí an Mheithimh 
2007. Bronnadh an bonn mar aitheantas ar a 
scileanna agus a rath thar na bearta i dtraidisiún 
mór ha hÉireann – an scéalaíocht.  

Rugadh í i mBaile Átha Cliath, agus thosaigh sí a 
gairmréim mar mhúinteoir tar éis di céim a bhaint 
amach in UCD. Ansin chuaigh sí le hiriseoireacht 
leis an Irish Times agus foilsíodh a céad úrscéal, 
Light a Penny Candle, sa bhliain 1982 agus ó shin i 
leith scríobh sí an iliomad úrscéal agus gearrscéal, 
gach ceann acu le mór-rath orthu. Cuireadh roinnt de 
na scéalta sin in oiriúint don cineama agus don teilifís. 

Tá clú agus cáil dhomhanda uirthi. Nuair a bhí 
sí ag trácht i mbliana ar a tréimhse mar mhac 
léinn in Ardán Phort an Iarla dúirt sí:  “Ní féidir 
é go rabhamar lán le gáire chuile lá, ach sin mo 
chuimhne air.”  

Bonn Ulysses 
Hilary Putnam
Bronnadh an Bonn Ulysses ar an Ollamh Hilary 
Putman mar aitheantas ar an méid iontach a rinne 
sé le linn a saoil i saol na fealsúnachta. Bhí sé 
ar dhuine de na fealsúnaithe is mó tionchar agus 
is bisiúla i Meiriceá le 50 bliain anuas. I measc 
an méid a rinne sé ar son na fealsúnachta, bhí 
sé ar dhuine de na chéad daoine le ríomhaire a 
mhúnlú ar aighne an duine. Chomh maith leis 
sin, d’fhorbair sé  “loighic candaim”, teoiric 
chuimsitheach don mhíniú ar theangacha 
nádúrtha, agus argóintí i bhfabhar agus i gcoinne 
cineálacha éagsúla réaltachta. Is ollamh oirirc é a 
thugann cuairt ar Scoil na Fealsúnachta UCD.

Robert Grubbs
Bronnadh Bonn Ulysses ar an Ollamh Robert 
Grubbs mar aitheantas ar a obair ceannródaíoch 
sa cheimic orgánach. Bronnadh an Duais Nobel 
sa Cheimic air sa bhliain 2005 toisc forbairt a 
dhéanamh ar mhodh sintéiseach ar a dtugtar 
meiteastáis – malartú adaimh idir mhóilíní chun 
substaintí nua a chruthú. Tá an próiseas anois 
ar cheann de na himoibriúcháin is tábhachtaí sa 
cheimic orgánach. I measc na bhfeidhmeanna 
reatha a baintear as a catalaígh tá peitriliam 
atá bunaithe ar cheimicí a ionadú le foinsí 
inathnuaite lena n-áirítear ola ó shíolta agus úsáid 
a mhodheolaíochta sa leighis. Bhí tionchar mór 
ag a chuid oibre ar cheimic shintéiseach agus 
tá féidearthachtaí millteacha móra acu i gcúrsaí 
leighis agus na tionscal polaiméire.  

Bronnadh Bonn Ulysses ar an Ollamh Grubbs ag 
an 15ú Siompóisiam Eorpach ar Cheimic Orgánach 
a reáchtáladh in UCD i mí Iúil 2007. Bhí sé ar an 
imeacht is mó sa cheimic orgánach a reáchtáladh 
riamh in Éirinn, agus mealladh breis is 600 mac 
léinn náisiúnta agus idirnáisiúnta chuig UCD dá bharr.

Gradaim Foundation 
Bronnadh gradaim Foundation Day ar bheirt 
chéimithe óga i mí na Samhna 2006.

Tugadh aitheantas do Ciara O’Brien toisc an méid 
suntasach a bhain sí amach sa spórt. Bhuaigh sí 
103 uair d’Éirinn i haca sinsearach agus bhí ról 
lárnach aici freisin i bhforbairt Chumann Haca na 
mBan in UCD. 

Tugadh aitheantas do Ciaran Lawlor as ucht a 
chuid oibre i gcur chun cinn díospóireachta. Bhí 
sé ina fhórsa taobh thiar den iarratas a rinne UCD 
go dtionólfaí Comórtas Díospóireachta Domhanda 
na nOllscoileanna 2005 in Éirinn, rud a baineadh. 
Seo an t-imeacht is mó do mhic léinn ar domhan 
seachas imeachtaí spóirt

Ciara O’Brien agus 
Ciaran Lawlor 

lena ngradaim do 
mhóréachtaí ag 

dinnéar Foundation 
Day UCD 2006

An tOllamh Robert 
Grubbs
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