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leag Plean straitéiseach 2005–2008 ucD 

amach fís láidir agus spriocanna uaillmhianacha 

don oideachas bunchéime agus iarchéime. agus 

Plean straitéiseach reatha ucD ag sroicheadh 

dheireadh a théarma agus muid ag pleanáil don 

tréimhse 2009–2013, níor mhór dúinn machnamh 

a dhéanamh ar na nithe a baineadh amach go dtí 

seo agus ar mianta don todhchaí. 

tá ucD bródúil as a ghnóthachtálacha maidir le 

curaclam bunchéime atá modúlaithe go hiomlán, 

seimeastraithe, agus bunaithe ar chreidiúnú a 

fhorbairt agus a chur i ngníomh – UCD Horizons 

– a fheictear go náisiúnta, agus níos mó agus 

níos mó, go hidirnáisiúnta, mar shamhail 

d’oideachas mac léinn-bhunaithe solúbtha 

ardchaighdeáin ag leibhéal bunchéime. tá ucD ar 

thús cadhnaíochta chomh maith i bhforbairtí san 

oideachas iardhochtúireachta, le tabhairt isteach 

PhD struchtúrtha ucD agus forbairt ar chláir 

théamacha dhochtúireachta. 

Díreofar sna blianta amach anseo ar na forbairtí 

seo a dhaingniú, cláir bhunchéime a threisiú, 

oideachas iarchéime a fhás agus a fhorbairt agus 

na naisc idir oideachas agus taighde a fheabhsú. 

is léir ón líon mac léinn don bhliain 2007/08 

go bhfuil an ollscoil ag cloí lena straitéis na mic 

léinn is fearr a mhealladh as Éirinn agus thar lear, 

chomh maith le hilchineálacht na mac léinn a 

thagann isteach a mhéadú i réimsí mar mhic léinn 

lánfhásta, new Era agus idirnáisiúnta. 

 

ag Baint amach Barr 
Feabhais sa teagasc  
agus san Fhoghlaim
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líon na Mac léinn

Modúlú, seimeastrú agus UCD 
Horizons

Earcaíocht Mac léinn agus  
cláir nua 

an ceathrú leibhéal – léann 
iarchéime ucD 

Gníomhaíocht idirnáisiúnta

rannpháirtíocht ag leathnú 

nuálaíocht sa teagasc agus  
san Fhoghlaim 

oideachas aosach 

cáilíocht

Le linn 2007/08, 
mhéadaigh an 
líon mac léinn 

idirnáisiúnta ag 
freastal ar UCD go 

3,600, ag léiriú 
méadaithe de 8% ar 

an mbliain acadúil 
roimhe sin
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leanann ucD ar aghaidh ag cothú a thraidisiúin de phobal mac léinn ilchineálach, le líon na mac léinn fanta 

ag an leibhéal céanna sa bhliain acadúil 2007/08, lena n-áirítear méadú beag ar mhic léinn lánaimseartha 

bunchéime onóracha (féach tábla 1). 

Dhaingnigh ucD arís a áit mar institiúid ardoideachais le hiomrá idirnáisiúnta air, ag baint amach méadú de 

nach mór 20% ar a líon mac léinn idirnáisiúnta le linn na bliana. tagann mic léinn ucD as gach cearn den 

domhan: tá mic léinn as 116 tír ar an gcampas anois. léiríonn tábla 2 tíortha dúchais agus comhdhéanamh na 

mac léinn bunchéime agus iarchéime, agus taispeánann tábla 3 miondealú na mac léinn idirnáisiúnta roinnte 

idir mic léinn bhunchéime (66%) agus iarchéime (34%). tá toradh ag teacht ar iarrachtaí straitéiseacha ucD 

chun líon na mac léinn taighde iarchéime a mhéadú chomh maith: déanann mic léinn PhD ucD suas 30% de 

phobal PhD na hÉireann anois. léiríonn tábla 4 miondealú na mac léinn ar bronnadh dámhachtainí orthu le 

linn 2007/08. 

Tábla 1: Líon na Mac Léinn 2007/08

Bunchéim L/A P/A Iomlán
Céim Onórach  13,005   628   13,633 
Teastas/Dioplóma  52   1,485   1,537 
Mic Léinn Mhalartacha  286   184   470 
Mic Léinn Ócáideacha  533   424   957 

Iomlán Bunchéime  13,876   2,721   16,597 

Iarchéim L/A P/A Iomlán
PhD  1,395   158   1,553 
Máistreacht Taighde  311   63   374 
Máistreacht Mhúinte  1,607   841   2,448 
Teastas/Dioplóma  540   704   1,244 

Iomlán Iarchéime 3,853  1,766  5,619 

Iomlán na hOllscoile 17,729   4,487  22,216 

Nóta: Cuireann UCD roinnt clár ar fáil lasmuigh den champas, 
agus níl siad seo san áireamh leis na figiúirí thuas 

Tábla 2: Tíortha Dúchais na Mac Léinn

   Bunchéim Iarchéim Iomlán
Cathair agus Contae  
Bhaile Átha Cliath   7,348   2,181   9,529 
An Chuid Eile d’Éirinn  6,706   2,153   8,859 
Tuaisceart na hÉireann  280   51   331 
An Bhreatain Mhór  170   132   302 
An Chuid Eile den AE  706   435   1,141 
An Eoraip  51   43   94 
Meiriceá Thuaidh  652   122   774 
An Áise  509   316   825 
An Afraic  120   149   269 
Eile  55   37   92 

Iomlán  16,597  5,619  22,216 

Tábla 4: Mic Léinn ar Bronnadh Cáilíochtaí Orthu le 
linn 2007

Bunchéim    L/A       P/A Iomlán
Céim Onórach  3,421   557   3,978 
Teastas/Dioplóma  47   1,050   1,097 

Iomlán Bunchéime  3,468   1,607   5,075 
   
Iarchéim        L/A       P/A Iomlán
PhD  185   92   277 
Máistreacht Taighde  57   39   96 
Máistreacht Mhúinte  1,357   428   1,785 
Teastas/Dioplóma  685   615   1,300 

Iomlán Iarchéime  2,284   1,174   3,458 

Iomlán na hOllscoile   5,752   2,781   8,533

Nóta: Léiríonn na figiúirí na mic léinn ar bronnadh cáilíochtaí 
orthu idir 1 Eanáir agus 31 Nollag 2007 

Tábla 3: Mic Léinn Idirnáisiúnta

                                 Bunchéime       Iarchéime Iomlán
Idirnáisiúnta*  1,460   1,285   2,745 
JYA/Ócáideach/Malartach    1,083     1,083 

Iomlán  2,543   1,285   3,828 

Nóta: *An sainmhíniú anseo ar ‘Idirnáisiúnta’ ná na mic léinn 
sin a bhfuil gnáthchónaí orthu taobh amuigh de Phoblacht na 
hÉireann agus ní chuirtear san áireamh na mic léinn sin atá ar 
chlár Malartach, JYA nó aon chlár ócáideach eile (cuirtear iad 
seo i láthair leo féin) 

Líon na Mac Léinn
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TíOrTha DúChaIs na MaC LéInn

Tíortha Dúchais na 
Mac Léinn in UCD
n Os cionn 200 mac léinn
n 101 go 200
n 26 go 100
n 10 go 25
n Níos lú ná 10
n Gan an mhac léinn in UCD as an tír seo

Tíortha Dúchais na Mac 
Léinn in UCD 
n Os cionn 1,000 mac léinn
n 401 go 1,000
n 301 go 400
n 100 go 250
n Níos lú ná 200

Tíortha Dúchais na 
Mac Léinn in UCD 
n Os cionn 200 mac léinn
n 101 go 200
n 26 go 100
n 10 go 25
n Níos lú ná 10
n Gan aon mhac léinn as an tír seo in UCD
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is iad seo leanas spriocanna uaillmhianacha Phlean straitéiseach 2005-2008 ucD:

•	 Curaclam	modúlaithe	agus	seimeastraithe	a	chur	i	bhfeidhm	agus	athchóiriú	curaclaim	a	spreagadh	ag	

leibhéal modúil agus leibhéal an chláir;

•	 Díriú	ar	an	bpríomhchuraclam	agus	torthaí	foghlama	a	shainiú;

•	 Eispéireas	foghlama	na	mac	léinn	a	shaibhriú	trí	chúrsaí	roghnacha	UCD Horizons a sholáthar. 

tá dul chun cinn suntasach á dhéanamh ag ucD i gcónaí ar na meicníochtaí agus na próisis a leabú chun 

bainistiú éifeachtach gach cláir – idir chláir mhúinte agus chláir thaighde - a rialú agus a chumasú, ag an am 

céanna ag éascú forbairt leanúnach an chláir straitéisigh. Baineann seo le gach clár, idir chláir bhunchéime 

agus chláir théamacha iarchéime, réimse a ainmníodh mar bhunréimse forbartha i bPlean straitéiseach ucD 

agus straitéis Eolaíochta, teicneolaíochta agus nuálaíochta (sEtn) 2006–2013 an rialtais araon. 

Dul chun cinn go dtí seo
tá beagnach gach clár bunchéime de chuid 

na hollscoile – le roinnt eisceachtaí idirlinne – 

modúlaithe agus seimeastraithe go hiomlán, le 

torthaí foghlama curtha in iúl ag leibhéal cláir 

agus leibhéal modúil. tá scoileanna ag comhoibriú 

ar bhealaí nua suimiúla chun réimsí éagsúla 

ábhar a chomhcheangal agus tá siad ag díriú ar 

chláir a shainiú trí thorthaí foghlama. Bunaíodh 

cláir nua, mar shampla an Baitsiléir Eolaíochta 

i seandálaíocht agus Geolaíocht, chun réimsí 

staidéir a thabhairt le chéile chun céim ar leith a 

chur ar fáil. 

tugann an bealach ina gcuirtear cúrsaí roghnacha 

ar fáil tacaíocht do sholúbthacht ama an mhic 

léinn agus do shoghluaisteacht acadúil. is féidir le 

mic léinn dul ‘níos doimhne’ trí chúrsaí roghnacha 

a dhéanamh atá laistigh dá gcláir nó staidéar 

‘níos leithne’ a dhéanamh trí mhodúil roghnacha 

ghinearálta a dhéanamh i réimsí lasmuigh dá 

bpríomhréimse staidéir. De ghnáth, is féidir le mic 

léinn dhá chúrsa roghnacha a dhéanamh in aon 

bhliain amháin ar an dóigh seo, le héagsúlacht sa 

chur chuige. léiríonn tábla 1 conas a rinne mic 

léinn cúrsaí roghnacha sna cúig choláiste. 

is féidir athruithe suimiúla ó bhliain go bliain a 

fheiceáil i ‘soghluaisteacht’ na mac léinn – cé acu 

an roghnaíonn siad cúrsaí roghnacha óna gcláir 

féin nó as réimsí eile staidéir. tá mic léinn Ghnó 

agus Dlí an-‘soghluaiste’, agus léiríonn an líon 

do na hEalaíona agus léann ceilteach agus don 

Eolaíocht an raon atá ann do mhic léinn maidir le 

freastal ar raon leathan suime laistigh dá gcláir. 

B’ábhair roghnacha móréilimh iad modúil sna 

teangacha Feidhmeacha agus sa tsíceolaíocht i 

measc na mac léinn i Meán Fómhair 2007 – féach 

tábla 2. Forbraíodh polasaí maidir le soláthar 

cúrsaí roghnacha agus faomhadh iad le linn 2007, 

ag leagan amach na prionsabail ghinearálta a 

chothaíonn an ollscoil ó thaobh soláthar cúrsaí 

roghnacha de, lena n-áirítear conas is féidir 

‘bloic’ roghnacha a struchtúrú laistigh de scoil nó 

d’ábhair. 

Modúlú, semeastrú agus UCD Horizons

Tábla 1: % de chúrsaí roghnacha a dhéantar 
‘lasmuigh’ den chlár  

Coláiste Céim 1 Céim 2 Céim 3
Na hEalaíona agus an  
Léann Ceilteach  22% 18% 17%
Gnó agus Dlí 64% 68% 40%
Innealtóireacht, Matamaitic  
agus na hEolaíochtaí Fisiciúla  57% 64% 61%
Eolaíochtaí Daonna 48% 38% 34%
Eolaíochtaí Beatha 41% 48% 47%

Tábla 2: na hábhair roghnacha is mó a bhfuil  
éileamh orthu i measc na mac léinn Céim 1 

Ábhar  Clárúcháin Roghnacha

  Ar an  Lasmuigh 
  iomlán

Síceolaíocht  596 294
Léann an Altranais  445 26
Teangacha Feidhmeacha  424 424
Fealsúnacht  259 97
Dlí  212 18
Polaitíocht  186 107
Bainistíocht Spóirt  185 136
Bainistíocht Gnó  174 98
Ríomheolaíocht  155 37
Eacnamaíocht  148 110
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D’éirigh thar barr leis an gclárú ar líne le linn 

2007 agus bhain sé amach rátáil sásaimh iomlán 

de 78% i suirbhé ag tús an téarma ar thug 2,600 

mac léinn bunchéime freagra air. tá príomhról 

ag suirbhé na mac léinn ag tús an téarma agus 

ag athbhreithniú bliantúil an phríomhshéasúir 

chlárúcháin i bpróiseas fheabhsú leanúnach na 

hollscoile. ar na nithe eile a bhaineann leis an 

bhforbairt tacaíochtaí don ollscoil mhodúlaithe 

tá dlúthchomhoibriú idir clárlann ucD agus baill 

foirne acadúla agus riaracháin. 

Baineadh gnóthachtáil sa réimse bunchéime 

amach mar thoradh ar phróiseas comhoibríoch 

le caitheamh ama idir oifigí cláir, Boird chláir, 

scoileanna agus foirne i gclárlann ucD. Ba é Bord 

chlár Bunchéime na hollscoile an príomhfhóram 

díospóireachta agus rialaithe maidir le hathchóiriú 

curaclaim agus ceisteanna níos leithne ag baint le 

forbairt na gclár. 

Bhí tionchar suntasach ag forfheidhmiú an 

mhodúlaithe i ucD ar thaifeadadh agus faomhadh 

na ngrád. Bunaíodh grúpa oibre chun athbhreithniú 

a dhéanamh ar an bpróiseas a bhí ann agus rinne 

sé moltaí do phróiseas leasaithe a athchóireoidh 

na gnáthaimh mheasúnachta reatha agus a 

chuirfidh feabhas orthu, agus a chiallóidh go 

bhfoilseofar torthaí níos luaithe do mhic léinn. 

D’fhreastail an líon mac léinn is mó riamh i stair 

ucD ar scrúdú le linn sheisiún na scrúduithe 

samhraidh 2008. D’fhreastail 3,370 mac léinn ar 

scrúdú ar an luan, 12 Bealtaine 2008 san rDs. 

sholáthraigh an rúnaíocht acadúil ceannaireacht 

agus tacaíocht ar fud réimse de thionscnaimh 

rialachais, lena n-áirítear comhoibriú le déanaí 

le comhghleacaithe acadúla, lena raibh mapáil 

iomlán ar sholáthar dhámhachtain ucD, mór agus 

nach mór, le creatoibre náisiúnta na gcáilíochtaí 

i gceist. 

is léir ón líon mac léinn don bhliain 2007/08 go 

bhfuil ag éirí le straitéis na hollscoile maidir leis na 

mic léinn is fearr a mhealladh as Éirinn agus thar 

lear, chomh maith le cur leis an ilchineálacht sna 

mic léinn nua a thagann isteach amhail mic léinn 

lánfhásta, new Era agus idirnáisiúnta.

spriocanna don todhchaí
•	Modúlú	a	chur	i	bhfeidhm	–	freagracht,	

rannpháirtíocht agus simplíocht: ag bogadh i 

dtreo riaracháin níos comhtháite agus ag treisiú 

na tacaíochta riaracháin atá ar chúl mhodúlú 

ucD; 

•	Na	huirlisí	atá	ar	fáil	do	bhainistiú	curaclaim	

a shimpliú, ag bainistiú curaclaim níos éasca 

do scoileanna agus do chláir trí phróiseas níos 

éifeachtaí; 

•	Polasaí	agus	gnáthaimh	measúnachta	a	

athchóiriú chun éifeachta agus a fheabhsú, agus 

na torthaí a fhoilsiú níos luaithe do mhic léinn; 

•	Pleananna	sonracha	straitéise	a	fhorbairt	

do chláir, ag obair i dtreo athsheoladh UCD 

Horizons;

•	Athbhreithniú	iomlán	a	dhéanamh	ar	

pholasaithe agus gnáthaimh reatha ag baint 

le hathscrúduithe agus riail an chúitimh i 

measúnacht na mac léinn. 

Bronnann UCD 130 scoláireacht iontrála 

Bhronn ucD 130 scoláireacht iontrála ar mhic léinn ar fud na hollscoile a bhain na pointí is airde amach 

san ardteistiméireacht. ag cur na scoláirí iontrála san áireamh, bhí 537 mac léinn na chéad bhliana i 

measc ardghnóthachtálaithe ucD i 2007. Déanfar a ngnóthachtálacha a thaifeadadh ar a scríbhinní céime 

nuair a bhronnfar a gcéimeanna orthu. is ardghnóthachtálaithe iad mic léinn a bhaineann níos mó ná 540 

pointe amach san ardteistiméireacht. 

Bhronn UCD 130 scoláireacht iontrála ar mhic léinn i mí na Nollag 2007
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Earcaíocht Mac Léinn agus Cláir Nua 

leagadh síos spriocanna soiléire chun a chinntiú go mbeidh ucD go fóill ina rogha ollscoile ag na mic léinn is 

cumasaí agus is uaillmhianaí. Mar pháirt de straitéis chomhordaithe earcaíochta, d’oibrigh an ollscoil go dian 

chun: 

•	 Cáilíocht	agus	líon	na	dteagmhálacha	le	mic	léinn	féideartha	aonair	a	mhéadú;	

•	 Cáilíocht	agus	leibhéal	na	faisnéise	atá	ar	fáil	ag	an	mac	léinn	aonair	agus	ag	a	c/homhairleoirí	a	mhéadú.	

Dul chun cinn go dtí seo 
tá tuiscint níos fearr anois ag mic léinn féideartha 

ar na deiseanna atá ar fáil dóibh trí UCD Horizons, 

agus ar an oideachas ar leith nach féidir leo a fháil 

ach amháin i ucD. 

tá siad ag taispeáint muiníne láidir trí ucD a 

roghnú chun staidéar a dhéanamh ann, mar atá 

le feiceáil ón méadú de 5.2% i gcéad roghanna 

cao idir 2007 agus Feabhra 2008. Mar thoradh ar 

fheachtas sásúil ‘change of Mind’ tháinig méadú 

eile de 5.8% orthu i mí Bealtaine agus iúil 2008. 

thug 7,073 mac léinn a chéad rogha do ucD, i 

gcomparáid le 6,724 sa bhliain 2007. 

tháinig méadú mór ar líon na mac léinn féideartha 

a bhí ag tabhairt cuairte ar champas ucD, le 

níos mó ná 6,000 mac léinn iar-bhunscoile agus a 

dteaghlaigh ag freastal ar na laethanta oscailte 

Bunchéime le linn mhí na nollag 2007. thug 

ambasadóirí na Mac léinn ucD 7,000 mac léinn 

eile ar thurais champais le linn na bliana, mar 

pháirt den chlár cuairteanna campais. 

tháinig mórmhéadú ar an trácht ag tabhairt 

cuairte ar shuíomh gréasáin ucD tar éis 

sheoladh MyucD (www.ucd.ie/myucd), tairseach 

idirghníomhach do mhic léinn féideartha chun iad 

a threorú trína dteagmháil leis an ollscoil. is é 

ucD an chéad ollscoil in Éirinn lena leithéid d’uirlis 

teagmhála féinoiriúnaithe a chur i bhfeidhm. 

cuireann an tairseach bunachar cuimsitheach 

sonraí d’eolas ar chláir bunchéime ar fáil, ar an 

saol i ucD agus liostáil iomlán d’ócáidí iontrála. 

tá an deis ag mic léinn tréithe ar leith go léir na 

tairsí a úsáid, mar shampla litríocht a iarraidh agus 

turais champais a chur in áirithe. tagann MyucD in 

áit sheansuíomh UCD Horizons. 

Mhéadaigh ucD a líon mac léinn ardghnóthachtála, 

agus chuir sé feabhas ar cháilíocht na teagmhála 

leo. tionóladh Dámhachtainí taispeántais iontrála 

ucD i mí na samhna 2007 chun aitheantas a 

thabhairt do ghnóthachtáil acadúil na mac léinn 

céad bliana a bhain 540 pointe nó níos mó amach 

ina scrúduithe ardteistiméireachta, nó a gcoibhéis. 

Bronnadh an dámhachtain ar 537 mac léinn ag 

searmanas i halla o’reilly. tagann na mic léinn ó 

níos mó ná 200 scoil as 32 contae, chomh maith 

le scoileanna i dtíortha eile. D’éirigh le thart ar 

4% de níos mó ná 63,634 iarrthóir cao ar chúrsaí 

bunchéime an ghnóthachtáil seo a bhaint amach, 

agus roghnaigh 21% den ghrúpa cumasach seo a 

n-oideachas tríú leibhéal a fháil i ucD. 

rinneadh an réamheolaire bunchéime, Your 

Potential Your UCD, a athfhorbairt chomh maith 

chun struchtúr na tairsí a léiriú. Go háirithe, 

taispeánann na rannáin Ealaíne agus Eolaíochta 

den réamheolaire níos mó eolais ar leagan amach 

atá comhsheasmhach leis an gcuid eile den 

fhoilseachán agus a bhfuil níos mó tairbhe do mhic 

léinn féideartha ann. 

rinneadh cuid mhór ionadaíochta ar ucD ag 

taispeántais ghairme agus oideachais chomh maith, 

mar shampla higher options agus Fás opportunities. 

spriocanna don todhchaí
•	 	Osclófar	na	Dámhachtainí	Taispeántais	Iontrála	

do gach mac léinn ardghnóthachtála céad 

bliana, ní hamháin dóibh siúd ón aE; 

•	 	Leanfar	ar	aghaidh	le	forbairt	MyUCD,	le	

hathstruchtúrú leathanaigh ghréasáin na gclár 

bunchéime chun leagan amach na leathanach 

Ealaíon agus Eolaíochta a leanúint; 

•	 	Reáchtálfar	Scoil	Samhraidh	do	mhic	léinn	

Éireannacha atá tar éis an cúigiú bliain ar an 

iar-bhunscoil a chríochnú. cuirfear é seo ar fáil 

do mhic léinn féideartha ó na 32 contae, agus 

táthar ag súil go nglacfaidh thart ar 100 páirt 

ann. Go háirithe, beidh an ollscoil ag dúil le mic 

léinn a roghnú a bhfuil taifead maith acadúil acu 

chomh maith le scileanna agus buanna ar leith, 

chun ilchineálacht phobal ucD a mhéadú. 

Bronnann UCD 130 scoláireacht iontrála 



t u a r a s c á i l  a n  u a c h t a r á i n

2 8

a G  B a i n t  a M a c h  B a r r  F E a B h a i s  s a  t E a G a s c  a G u s  s a n  F h o G h l a i M

An Ceathrú Leibhéal – Léann Iarchéime UCD 

tá cláir thaighde iarchéime agus cláir mhúinte iarchéime araon i gceist le hoideachas iarchéime i ucD. Ba 

bhliain an-tábhachtach í 2007/08 maidir leis an gclár oibre a bhunú a thuilleadh do rath léann iarchéime 

ucD: rinne scoileanna iarchéime na hollscoile, le tacaíocht ó oifig Dhéan an léinn iarchéime agus oiliúint 

iardhochtúireachta, dul chun cinn suntasach i dtreo fáis i soláthar múinte iarchéime agus taighde iarchéime. 

tá ucD ar thús cadhnaíochta san iarrach Éire ceathrú leibhéal a bhaint amach agus tá an líon is airde de 

mhic léinn taighde iarchéime in Éirinn aige. tá níos mó ná 1,500 mac léinn PhD scaipthe ar fud chúig scoil 

iarchéime ucD. lean ucD ar aghaidh ag mealladh iarrthóirí ardchaighdeáin PhD agus tá sé in áit mhaith 

chun na spriocanna sstu a chomhlíonadh maidir le líon na PhD a dhúbailt faoi 2013. Éascaíodh an méadú 

ar líon na mac léinn PhD i ucD le hearcaíocht ar mhic léinn isteach i roinnt clár PhD téamach a forbraíodh 

ó mhaoiniúchán a rinneadh ar chláir thaighde i maoiniúchán ctitl 4 ón Údarás um ard-oideachas agus ó 

mhaoiniúchán a fuarthas ó chnuasaigh taighde straitéiseacha (ctsanna) Fhondúireacht Eolaíochta Éireann.

Ba iad mic léinn iarchéime thart ar 6,000 de na mic léinn – níos mó ná 25% de dhaonra iomlán na mac léinn 

i ucD. as na 6,000 mac léinn iarchéime seo, tá thart ar 4,000 ag léamh le haghaidh cáilíochta múinte 

iarchéime. 

Dul chun cinn go dtí seo
Féachann ucD le rogha mhealltach inmharthana 

a dhéanamh de dhul chun cinn ó oideachas 

bunchéime go dtí oideachas iarchéime agus 

dochtúireachta do níos mó mac léinn – agus 

aistriú a chinntiú idir timthriallta oideachais chun 

go é seo a bhaint amach. cuireann ucD sraith 

leathan clár múinte iarchéime ar fáil, le níos mó 

ná 230 clár iarchéime éagsúla, idir cháilíochtaí 

teastais agus Dhioplómaí agus chéimeanna 

Máistreachta, iad dírithe ar shuimeanna sonracha 

na mac léinn. Bhí an ollscoil ar thús cadhnaíochta 

in Éirinn le tabhairt isteach agus leathnú na 

gclár PhD struchtúrtha agus téamach, rud a 

fuair tacaíocht ó fheabhsuithe i ngnáthaimh 

mhaoirseachta taighde agus oiliúint aonair i 

bhforbairt phearsanta agus scileanna taighde do 

mhic léinn. Bunaíodh níos mó ná 20 clár téamach 

PhD le linn na bliana acadúla 2007/08. 

le linn na bliana, cuireadh feabhas ar an bPlean 

taighde agus Forbartha (PtF) do mhic léinn 

dhochtúireachta, tar éis fhorbairt na céime 

píólótaí le scoláirí taighde ad astra ucD i 

2006/07. cuireadh an PtF ar fáil do gach mac 

léinn PhD a tháinig isteach le linn Mheán Fómhair 

2007. Bhain mic léinn nua úsáid as deiseanna 

chun páirt a ghlacadh i modúil chineálacha 

scileanna-bunaithe chomh maith mar pháirt dá 

n-oiliúint dhochtúireachta. i measc na modúl 

seo bhí: croíscileanna taighde; Bainistíocht 

tionscadail do thaighdeoirí; aistriú nuálaíochta 

agus faisnéise i – réamhchúrsa fiontraíochta; 

aistriú nuálaíochta agus faisnéise ii – ag aistriú 

teicneolaíochta ó thaighde go dtí geilleagar 

eolasbhunaithe; agus ullmhúchán do theagasc in 

ollscoil. 

Ba théama leanúnach le linn na bliana é próifíl 

institiúideach oideachais dhochtúireachta agus 

a fheidhm sa tsochaí a mhéadú. Mar pháirt 

den lá Gnóthachtálacha taighde iarchéime 

tionscnaimh, a tionóladh i mí Dheireadh Fómhair 

2007, thug an tollamh Patrick cunningham, 

Príomhchomhairleoir Eolaíochta le rialtas na 

hÉireann, spreagóráid ar Guardians of Knowledge, 

Drivers of Change – Universities Serving Society. 

ansin thionóil painéal saineolaithe, leis an Dr John 

Bowman as Questions and Answers ar rtÉ mar 

chathaoirleach, plé ar Ról Taighde agus Oideachas 

PhD sa tSochaí agus Geilleagar Eolais. 

Gnóthachtálacha tábhachtacha  
i measc na ngnóthachtálacha tábhachtacha 

le linn na bliana bhí rath mór ucD i gcomórtas 

chomhairle taighde na hÉireann d’fhorbairt 

chláir oideachais taighde iarchéime (cotianna). 

as na cúig coti a bronnadh ar fud na hearnála 

ollscoile, bhí acadóirí de chuid ucF i gceannas 

ar cheithre cinn, agus bhí ucD mar chomhpháirtí 

sa chúigiú. Ba ghnóthachtáil as cuimse é seo 

agus léirigh sé luach shamhail PhD struchtúrtha 

ucD. Ba iad seo leanas na cotianna ar 

éirigh leo: Bithfhaisnéisíocht agus Bithleighis 

ríomhaireachtúil; inscne, cultúr agus Féiniúlacht; 
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Forbairt inbhuanaithe; Eolaíochtaí sóisialta 

cainníochta; agus Micrea-naininnealtóireacht.

Forbraíodh roinnt clár téamach PhD chomh maith 

i gcláir thaighde a fuair maoiniúchán faoi ctitl 

an Údaráis um ard-oideachas timthriall 4 agus 

cnuasaigh taighde straitéisigh Fhondúireacht 

Eolaíochta Éireann. 

críochnaíodh modúlú na gclár iarchéime múinte 

uile ucD le linn 2007/08. ar an 5 Márta 2008, 

tionóladh lá um Dheiseanna do chéimithe ar 

an gcampas agus bhí móréileamh air i measc 

na mac léinn bunchéime ucD agus iad siúd a 

tháinig ó institiúidí eile a raibh suim acu níos mó a 

fhoghlaim faoi eispéireas iarchéime ucD. 

tugadh isteach raon clár iarchéime múinte nua 

ucD mar seo leanas: 

scoil Chéimithe na nEalaíon agus an Léinn 
Cheiltigh 

•	Dioplóma	Iarchéime	sa	Léann	Meiriceánach	

•	Máistir	Ealaíon	Stair	Shóisialta	agus	

chultúrtha an leighis 

•	Máistir	Ealaíon	Litríocht	Chomparáideach

•	Máistir	Ealaíon	Léiriúchán	Scannáin

•	Máistir	Ealaíon	Inscne	agus	Scríobh

•	Máistir	Ealaíon	Léiriúchán	don	Amharclann	

•	Máistir	Ealaíon	Scríbhneoireacht	

chruthaitheach

scoil Chéimithe Ghnó agus Dlí 

•	Dioplóma	sa	Ghnó	Ardbhainistíochta	agus	

oiliúnú Feidhmeannach

•	 Teastas	Iarchéime	i	Nuálaíocht	agus	

Bainistíocht teicneolaíochta

•	Dioplóma	Iarchéime	i	nDlí

•	MBA	Seirbhísí	Airgeadais/Rialachas	agus	

Géilliúntas

•	MSc	Gnó	x	4	Shnáithe:	Ríomhghnó;	Gnó	

idirnáisiúnta; Margaíocht; agus léann 

Margaíochta agus Eagraíochta

•	Máistreacht	i	mBainistíocht

scoil Chéimithe na nEolaíochtaí Daonna 

•	MSocSc	Imirce,	Cine	agus	Eitneachas

scoil Chéimithe na nEolaíochtaí Beatha

•	Hard-Dioplóma	sa	Léann	Síciteiripe

•	Dioplóma	Iarchéime	sa	Leigheas	

Matanchnámharlaigh 

•	MSc	Síciteiripe	Anailíseach	Ghrúpa	

•	MSc	Sábhailteacht,	Sláinte	agus	Leas	ag	an	

obair 

•	MSc	Altranas	(Ardchleachtas	

ceannaireachta) 

•	MSc	Síciteiripe	Shíocanailíseach

•	MSc	Víreolaíocht	Chliniciúil	agus	

Dhiagnóiseach

•	MSc	i	gCórais	Shláinte

•	MSc	Síciteiripe	Ealaíne	Leanaí

•	MSc	san	Altranas	(Ardchleachtas	

ceannaireachta)

Ag an Lá um Deiseanna 
do Chéimithe 2008, 
labhraíonn mac léinn 
iarchéime féideartha leis 
an Dr Porscha Fermanis 
as Scoil an Bhéarla, 
na Drámaíochta agus 
na Scannánaíochta 
faoi dheiseanna i Scoil 
Chéimithe na nEalaíon 
agus an Léinn Cheiltigh 

spriocanna don todhchaí 
aithníonn ucD luach an chreata trí-thimthriall 

baitsiléara-máistreachta-dochtúireachta atá ag 

croílár phróiseas Bologna. Déanfaidh ucD na rudaí 

seo a leanas: 

•	A	straitéis	a	fhorbairt	chun	bealaí	agus	ionchais	

shoiléire a sholáthar ó leibhéal baitsiléara go 

leibhéil mháistreachta agus dhochtúireachta, 

ag cinntiú go mbeidh ucD ina rogha sprioc 

idirnáisiúnta i measc na mac léinn iarchéime; 

•	An	creat	trí-thimthriall	a	úsáid	chun	soiléireacht	

a thabhairt i réimse na ndeiseanna oideachais 

atá ar fáil ag mic léinn féideartha, foghlaim 

ar feadh an tsaoil a chumasú – lena n-áirítear 

gnóthú scileanna – ach díriú ar dheiseanna 

Forbartha leanúnacha Gairmiúla; 

•	Comhoibriú	idir-institiúide	a	bhrú	ar	aghaidh	agus	

a éascú agus deiseanna do shoghluaisteacht 

idirnáisiúnta a mhéadú. 



t u a r a s c á i l  a n  u a c h t a r á i n

3 0

a G  B a i n t  a M a c h  B a r r  F E a B h a i s  s a  t E a G a s c  a G u s  s a n  F h o G h l a i M

Dul chun cinn go dtí seo
lean dul chun cinn ar aghaidh i dtreo deiseanna 

spreagúla a chur ar fáil do mhic léinn ucD chun 

staidéar thar lear trí chláir mhalartacha. le linn 

2007/08, den chéad uair, bhí soghluaisteacht 

ann i measc na mac léinn idir ucD agus ollscoil 

Queensland san astráil, ollscoil Fudan, ollscoil 

renmin agus ollscoil hong cong sa tsín, tec de 

Monterrey i Meicsiceo, ollscoil auckland sa nua-

shéalainn, ollscoil náisiúnta shingeapór, agus 

ollscoil connecticut, ollscoil stát san José agus 

Ollscoil	Virginia	sna	SA.	Bunaíodh	trí	chomhaontú	

malairte dhéag le hollscoileanna san astráil, i 

gceanada, sa tsín, sa chóiré, i Meicsiceo, sa 

nua-shéalainn agus sna sa, ag soláthar líon mór 

deiseanna malairte breise do mhic léinn ucD ag 

príomhollscoileanna lasmuigh den aE. tá seo sa 

bhreis ar chláir mhalartacha nua le 11 institiúid 

Eorpacha mór-le-rá trí chlár Erasmus. sa bhliain 

2007/08, chaith 269 mac léinn de chuid ucD 

roinnt ama thar lear mar pháirt de chlár Erasmus. 

Ghlac 93 mac léinn eile páirt i malairtí amach 

neamh-aE, méadú de níos mó ná 25% ar an mbliain 

roimhe sin. 

i mí na nollag 2007, d’óstáil ucD ceardlann a 

mhaoinigh unEsco d’ochtar acadóirí iarácacha. 

Bhí an clár, dar teideal Training of Trainers in 

Teacher Education for Sustained Quality Education, 

dírithe ar chur le hatógáil chóras oideachais 

na hiaráice le cúnamh ón bpobal idirnáisiúnta. 

sholáthraigh an cheardlann modhanna 

athbhreithnithe curaclaim, modheolaíochtaí nua 

teagaisc agus dearadh ábhair oiliúna i réimse an 

oideachais fisice. rinne oifig idirnáisiúnta ucD 

agus scoil na Fisice ucD an clár a chomhriar. 

Gníomhaíocht Idirnáisiúnta

Mic léinn idirnáisiúnta 
ag fáil a gcéimeanna ar 

chlár Leighis UCD

i measc phríomhbhuntáistí idirnáisiúnaithe ucD tá ilchineálacht agus caoinfhulaingt i measc a mhac léinn agus 

a phobal acadúil, cnuasach tallainne níos leithne agus comhpháirtíochtaí spreagúla taighde thar lear. le linn 

2007/08, mhéadaigh an líon mac léinn idirnáisiúnta ag freastal ar ucD go beagnach 3,600, méadú de thart 

ar 8% ó 2006/07. tháinig na mic léinn seo as 116 tír éagsúil. tháinig méadú suntasach ar líon na mac léinn 

ó cheanada, ón tsín, ón nGearmáin, ón india, ón iodáil, ón nigéir, ón bPolainn, ón rómáin, ón afraic theas, ón 

ra agus ó na sa. 
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rinne institiúid institiúid John hume don léann 

Éireannach Domhanda ucD ceardlann a óstáil ar 

an léann Éireannach agus Diaspóra a chruinnigh 

le chéile 20 acadóir as ar fud líonra Universitas 

21. Ba deis é seo do ucD obair na hinstitiúide 

John hume a thaispeáint agus ceannas a ghlacadh 

i mbunú creat dinimiciúil do staidéar an léinn 

Éireannaigh agus diaspóra ar fud an líonra. Beidh 

an Dr Brian Jackson i gceannas ar an tionscnamh 

seo thar ceann an líonra. 

tháinig ionad ucD um staidéar thar lear i 

bhfeidhm i mí lúnasa 2008. tógann an tionad 

ar rath agus dea-chleachtas na gclár staidéir 

thar lear/Bliain shóisearach thar lear atá ag 

coláistí agus scoileanna cheana agus tugann 

sé tacaíocht do chomhordú dheiseanna staidéir 

thar lear atá ag teacht isteach ar fud ucD. tá 

sé ag soláthar leibhéal ard seirbhíse do gach mac 

léinn staidéir thar lear ucD agus gach institiúid 

chomhpháirtitheach. Fógraíodh ceapachán 

Enda carroll mar chéad Bhainisteoir an ionaid 

um staidéar thar lear ag Bricfeasta bliantúil 

ucD ag comhdháil naFsa (cumann Mheiriceá 

thuaidh d’oideoirí idirnáisiúnta, a tionóladh i 

Washington Dc le linn mhí Bealtaine 2008. tá 

arddíospóireachtaí ar siúl cheana maidir le soláthar 

na gclár staidéir thar lear a leathnú ar fud 

scoileanna ucD le linn 2009. 

Forbairtí amach anseo  
Díreoidh ucD idirnáisiúnta an bhliain acadúil seo 

chugainn ar obair le scoileanna agus coláistí chun 

tosaíochtaí agus spriocanna meántéarma a bhunú 

i réimse earcaíochta na mac léinn idirnáisiúnta. 

Mar an gcéanna, beidh feabhsú eispéireas na 

mac léinn idirnáisiúnta ina bhunsprioc go fóill ar 

fud na hollscoile. leanfaidh díospóireachtaí ar 

aghaidh le mórchomhlachtaí maoiniúcháin agus 

gníomhaireachtaí scoláireachta thar lear maidir 

le cláir a éascú atá dírithe go sonrach ar na mic 

léinn taighde idirnáisiúnta is fearr. cuirfear raon 

tionscnamh i bhfeidhm lena mbeidh ceangail 

dhéthaobhacha agus iltaobhacha le hollscoileanna 

ceannasacha ar fud an domhain i gceist chun 

tacaíocht a thabhairt do phróifíl ucD agus é a 

fheabhsú go náisiúnta, go réigiúnach agus go 

hidirnáisiúnta. táthar ag dréim go dtiocfaidh 

buntáistí suntasacha i réimsí mar earcaíocht mac 

léinn idirnáisiúnta agus suíomh idirnáisiúnta. 

UCD hosts Universitas 21 aGM 

le linn mhí Bealtaine 2008, rinne ucD cruinniú Ginearálta Bliantúil Universitas 21 a óstáil, ag fáiltiú 

roimh 50 uachtarán, leas-seansailéir agus ardbhainisteoir ón líonra uile. ar bhuaicphointí na seachtaine 

bhí siompóisiam Universitas 21, a thug aghaidh ar an ábhar Strategic Partnerships with the Developing 

World: A new direction for universitas 21 in research and education. thug an siompóisiam le chéile 

150 saineolaí agus cleachtóir i réimse forbartha idirnáisiúnta, ardionadaithe ollscoile ó bhall-institiúidí 

Universitas 21, ionadaithe ó mhórchomhlachtaí maoiniúcháin idirnáisiúnta mar an Wellcome trust agus 

an Ford Foundation agus tugadh cuireadh do chainteoirí ról na n-ollscoileanna maidir le rannpháirtíocht i 

mórthionscadail forbartha idirnáisiúnta a phlé. D’oscail uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa, an 

siompóisiam go hoifigiúil agus thug sí aitheasc ar dhúshláin na forbartha idirnáisiúnta. Mar thoradh ar an 

siompóisiam, ghlac ucD ceannas i gcomhordú chomhiarrachtaí líonraí Universitas 21 i léann na forbartha 

idirnáisiúnta agus beidh sé ar thús cadhnaíochta roinnt móriarratas ar mhaoiniú a lorg chun tacú leis an 

obair seo. Beidh an tollamh Paul Walsh ina phríomhacadóir ar an tionscadal seo le tacaíocht ón an Dr 

Erik lithander i ucD idirnáisiúnta. 

Uachtaráin Universitas 21 i mBaile Átha Cliath 2008 leis an Uachtarán na hÉireann McAleese
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Dul chun cinn go dtí seo 
ag deireadh na bliana 2006/07, léirigh an phróifíl 

iontrála do Mheán Fómhair 2007 go ndearna 

mic léinn as grúpaí faoi ghannionadaíocht agus 

bealaí iontrála neamhchaighdeáin suas 14.5% 

de dhaonra na mac léinn bunchéime. Ón mbliain 

2000, bronnadh céimeanna ar 442 mac léinn new 

Era ó ucD, agus mhéadaigh rollú na mac léinn 

lánfhásta ar chúrsaí bunchéime lánaimseartha 85% 

ó bhí 2004/05 ann. tugann an tseirbhís taca um 

Míchumas tacaíocht do beagnach 400 mac léinn. 

Déantar cláir thacaíochta a indibhidiúlú do gach 

mac léinn bunaithe ar phróiseas measúnachta 

sonrach. 

Féachann ucD le nuáil go leanúnach i soláthar 

seirbhísí a bhaineann le rochtain. le linn 

2006/07, rinne an fhoireann new Era, ag obair 

i gcomhpháirtíocht le scoil an leighis agus 

Eolaíocht an leighis ucD, dul chun cinn suntasach 

sa bhreis chun gairm an leighis a oscailt do mhic 

léinn ó ghrúpaí faoi ghannionadaíocht. Ó bhí 2003 

ann, bronnadh céimeanna ar 15 mac léinn new 

Era ón gclár leighis bunchéime. 

Buntacaíonn cultúr an fheabhais leanúnaigh i 

soláthar tacaíochta agus seirbhíse leis an gcur 

chuige a ghlactar. le linn na bliana bhí an chéad 

aschur ó mheasúnacht cainníochta ar an gclár new 

Era, a raibh oifig an stiúrthóra rochtana agus 

institiúid Geary ucD i gceannas air. agus é ag 

fáil maoiniúcháin ó chiste nuálaíochta straitéisí 

(cns) an Údaráis um ard-oideachas, d’eisigh an 

tionscadal páipéar bán dar teideal An Historical 

Overview of the Evolution of Access Programmes 

in Ireland and Internationally, agus rinne sé suirbhé 

sonrach ar na hiar-bhunscoileanna atá ceangailte 

le ucD, a ndéanfar sonraí uathu a anailísiú agus a 

úsáid chun feabhsuithe atá de dhíth ar chur chuige 

an chláir new Era a bhunú orthu. 

Gnóthachtálacha tábhachtacha 
•	Ghlac	100	mac	léinn	lánfhásta	páirt	san	

acadamh scríbhneoireachta léirmheastóireacha 

de chuid oifig chomhairleoirí na Mac léinn 

lánfhásta d’aosaigh ag teacht isteach, a mhair 

trí lá; 

•	 Tá	líon	na	mac	léinn	lánfhásta	bunchéime	

lánaimseartha ag méadú leis, le níos mó na 300 

díobh ag glacadh le tairiscintí ó ucD; 

•	Mar	thoradh	ar	thionscnaimh	réamhiontrála	agus	

níos mó comhoibre le hinstitiúidí ceangailte le 

FEtac, tháinig méadú ar líon na mac léinn ag 

teacht isteach trí scéim cheangail FEtac; 

•	Chuaigh	Scoláireacht	Kathleen	Rooney	Miller	

chun tairbhe do níos mó ná 40 mac léinn 

lánfhásta ó bhí 2004 ann; 

•	Bhronn	Scoláireacht	Éireannach	Nua	Bhanc	na	

hÉireann | ucD ocht scoláireacht bunchéime nó 

iarchéime ar ochtar ball as pobail inimirceach 

nua na hÉireann; 

•	 Sholáthraigh	scéim	nua	scoláireachta	AIB	New	

Era scoláireachtaí do 30 mac léinn new Era, 

faoi mhíchumas nó aosacha; 

•	Bronnadh	scoláireacht	UCD	150	ar	16	mhac	

léinn ardspreagtha eile le linn 2007; 

•	 Tá	63	iar-bhunscoil	ceangailte	anois	leis	an	

gclár new Era, lena n-áirítear roinnt scoileanna 

Rannpháirtíocht ag leathnú

tá sé mar aidhm ag ucD bheith ina ollscoil atá cuimsitheach go sóisialta, ina mbíonn mic léinn as cúlraí 

ilchineálacha rannpháirteach go hiomlán agus go cothrom i ngach gné de shaol na hollscoile. cuireann 

an ollscoil fáilte roimh mhic léinn atá faoi mhíchumas, foghlaimeoirí aosacha agus mic léinn as grúpaí 

socheacnamaíocha níos ísle. 

Mar pháirt de phríomhollscoil taighde na hÉireann, tá polasaí agus cleachtas laistigh d’oifig an stiúrthóra 

rochtana eolasach agus spreagtha. cuireann sé tacaíochtaí tráthúla bainteacha ar fáil do dhíorma ilchineálach 

na mac léinn. cuireann an ilchineálacht seo ucD ar thús cadhnaíochta iarrachtaí náisiúnta i dtreo an chultúir 

shóisialta agus eacnamaíochta d’fhoghlaim ar feadh an tsaoil a chur chun cinn. 

tugann na réimsí tacaíochta in oifig an stiúrthóra rochtana – new Era (clár sonraithe chun rochtain ó ghrúpaí 

socheacnamaíochta níos ísle a mhéadú), an tseirbhís taca um Míchumas agus oifig chomhairleoir na naosach 

– tacaíocht do níos mó ná 1,700 mac léinn i ucD. i measc na dtacaíochtaí a sholáthraíonn an ollscoil tá cláir 

ionduchtúcháin, ceardlanna scileanna, cóiríocht ar bhonn riachtanais, ábhair agus teicneolaíochtaí inrochtana, 

comhairle, treoir agus sparánachtaí chun cabhrú le mic léinn páirt iomlán a ghlacadh i saol na hollscoile. 



t u a r a s c á i l  a n  u a c h t a r á i n

3 3

a G  B a i n t  a M a c h  B a r r  F E a B h a i s  s a  t E a G a s c  a G u s  s a n  F h o G h l a i M

nuadheartha atá ag glacadh páirte sa scéim 

chomhionannas Deise a sholáthar i scoileanna; 

•	D’éascaigh	clár	cuimsitheach	bunscoile	New	

Era, lena bhfuil 33 bunscoil i gceist, mic léinn 

bhunscoile áitiúla chun fiosrúchán a dhéanamh 

ar ucD trí chuairteanna scoile, leathanaigh 

oibre, cuairteanna campais agus i gcomhar le 

hollscoil na hÉireann Má nuad; 

•	Rinne	New	ERA,	i	gcomhpháirtíocht	le	Scoil	na	

Gaeilge, an léinn cheiltigh, Bhéaloideas Éireann 

agus na teangeolaíochta ucD, agus múinteoirí 

áitiúla ar cuairt, ceardlann eile do thuismitheoirí 

lucht taistil. 

i gcomhar le scoil na nEolaíochtaí Matamaitice 

ucD, chur new Era deis ar fáil do mhic léinn 

Matamaitice bunchéime sa bhliain dheireanach 

oibriú le múinteoirí agus mic léinn mhatamaitice 

i sé iar-bhunscoil áitiúla trí scéim ambasadóirí 

Bunchéime ucD. 

Fuair new Era maoiniúchán scoláireachta ó roinnt 

deontóirí, idir phoiblí agus phríobháideach. Bhí 

scoláireacht Ealaíon alumni ucD, scoláireacht 

irish life and Permanent agus scoláireacht 

citigroup i measc na scoláireachtaí nua a d’éirigh 

le new Era a fháil. 

tá an tseirbhís taca um Míchumas, i gcomhar 

le hinstitiúidí ardoideachais (ia) eile agus 

cumann ollscoileanna Éireann (coÉ), ag forbairt 

córais sonraí agus eolais nua a ligfidh do chritéir 

chaighdeánaithe thrédhearcacha a úsáid ar 

fud institiúidí ardoideachais do mhic léinn faoi 

mhíchumas. 

spriocanna don todhchaí 
siocair go bhfuil ucD in iúl ar riachtanais phobal 

Bhaile átha cliath maidir le foghlaim ar feadh 

an tsaoil, thiomnaigh sé rannpháirtíocht iomlán 

i dtionscnamh nua líonra ardfhoghlama a fuair 

maoiniúchán ó cns an Údaráis um ard-oideachas, 

le hinsitiúidí ardoideachais eile atá bunaithe i 

mBaile átha cliath. 

tá roinnt forbairtí straitéiseacha idir lámha, lena 

n-áirítear: 

•	Bealach	Rochtana	Ardoideachais	(BRA),	a	

fhaigheann tacaíocht ó cns an Údaráis um 

ard-oideachas chomh maith, agus atá ag dul 

faoi athbhreithniú suntasach faoi láthair i dtreo 

scéim náisiúnta nua a fhorbairt agus a thabhairt 

isteach faoi 2010; 

•	 Tá	dhá	thionscnamh	eile	a	fhaigheann	tacaíocht	

ó mhaoiniúchán cns an Údaráis um ard-

oideachas le críochnú sa bhliain 2008/09: 

torthaí ó thionscadal Measúnachta rochtana 

new Era agus ó thionscadal cothromais 

rochtana, atá á chomhordú ag an coÉ. 

Dámhachtainí scoláireachtaí Bhanc 
na héireann | éireannacha nua UCD 

thug Banc na hÉireann, i gcomhar le ucD, scéim 

scoláireachta Éireannach nua isteach atá dírithe 

ar bhaill de ghrúpaí eitneacha as lasmuigh den 

aE, agus atá anois ina gcónaí in Éirinn. 

caithfidh iarrthóirí ar an scéim scoláireachta 

bheith ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann 

ar feadh trí bliana ar a laghad agus bheith 

incháilithe go dlíthiúil le fanacht ann bunaithe 

ar eadóirseacht Éireannach, stádas dídeanaithe, 

cead daonnúil, cead fanachta nó bheith i seilbh 

ceadúnais oibre Éireannach le trí bliana anuas. 

Dúirt ronan Murphy ó oifig an stiúrthóra 

rochtana i ucD go bhfuil na scoláireachtaí – 

luacháilte ag suas le €5,000 sa bhliain ar feadh 

tréimhse chlár bunchéime nó iarchéime an mhic 

léinn – dírithe ar dhaoine a bhfuil constaicí 

suntasacha eacnamaíochta rompu maidir le dul 

chun na hollscoile. 

Faighteoirí Scoláireachtaí Bhanc na hÉireann | Éireannacha Nua UCD - Olakunle 
Animashaun ón Nigéir, Yombo Rahman ón Nigéir, Samuel Ogwu Lekwadi ón Afraic 
Theas agus Shane Liz Andaloc ó na hOileáin Fhilipíneacha - leis an gCláraitheoir, an 
Dr Philip Nolan agus Sinead Mulryan ó Bhanc na hÉireann 

Forbhreathnú ar Mhic Léinn Bhunchéime de réir Cláir

 Iontrálaithe Nua Iomlán
DSS 109  420
New ERA 117  425
Lánfhásta 336  971 L/A 
Lánaimseartha
FETAC 27  45
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Comhaltachtaí sa Teagasc agus san 
Fhorbairt acadúil 
cuireadh comhaltachtaí ucD sa teagasc agus 

san Fhorbairt acadúil ar bun i mí Bealtaine 

2007, mar ar ceapadh ocht gcomhalta. tháinig 

na comhaltaí seo ó dhisciplíní iléagsúla amhail 

ríomhaireacht, innealtóireacht, tíreolaíocht, 

teangacha, teangeolaíocht agus síceolaíocht, 

ach iad uile aontaithe san aon sprioc amháin - is 

é sin nuálaíocht agus barr feabhais a chur chun 

cinn san fhoghlaim trí thaighde a dhéanamh ar 

an gcleachtas reatha i réimsí a bhfuil tábhacht 

straitéiseach ag baint leo. roghnaigh na 

comhaltaí, le linn na chéad bhliana den scéim 

dhá théama straitéiseacha a ndéanfaí tuilleadh 

iniúchta orthu: 

•	Cad	a	mbíonn	mic	léinn	na	chéad	bhliana	ag	súil	

leis ón ollscoil?

•	Cén	chaoi	a	mbíonn	mic	léinn	rannpháirteach	

agus inspreagtha ina n-eispéireas foghlama?

Eispéireas na chéad bhliana 

an sprioc a bhí ag an bhfoireann tionscadail, 

a raibh an Dr niamh Moore i gceannas uirthi 

(tíreolaíocht) agus ar a raibh an Dr sara o’sullivan 

(socheolaíocht), an Dr amanda Gibney (ailtireacht, 

tírdhreach agus innealtóireacht shibhialta) agus 

Feargal Murphy (Gaeilge, an léann ceilteach, 

Béaloideas Éireann agus teangeolaíocht), ná 

iniúchadh a dhéanamh ar a mbíonn mic léinn na 

chéad bhliana san ollscoil ag súil leis agus na 

bealaí ar féidir dul i ngleic leis na riachtanais 

seo ag pointe cinniúnach in eispéireas foghlama 

na mac léinn. rinne an fhoireann suirbhé i 

measc mhic léinn na chéad bhliana agus thug 

sí faoi deara go raibh éagsúlachtaí ann ar fud 

na réimsí ábhar ó thaobh leibhéal féinmhuiníne 

agus scileanna foghlama na mac léinn. De réir an 

taighde: Bhí eispéireas dearfach ag 83% de na mic 

léinn sa chéad bhliain; agus bhí imní ar roinnt mac 

léinn nach mbeidís in ann imeascadh go sóisialta, 

a gcuid ama a bhainistiú agus maidir lena gcumais 

acadúla. 

Mic léinn a mhealladh le páirt a ghlacadh

an sprioc a bhí ag an bhfoireann tionscadail 

seo, a raibh rosario hernandez (teangacha 

agus litríochtaí) i gceannas uirthi agus ar a 

raibh an Dr Eilis hennessy (síceolaíocht), an Dr 

Patricia	Kieran	(Innealtóireacht	Cheimiceach	

agus Bhithpróisis) agus henry Mcloughlin 

(ríomhaireacht agus Faisnéisíocht), ná iniúchadh 

a dhéanamh ar an eispéireas a bhí ag mic léinn atá 

cláraithe ar ábhair roghnacha neamhchláir agus ar 

eispéireas na foirne ag teagasc na mac léinn sin 

agus ag déanamh measúnachta orthu. rinne an 

fhoireann suibhe i measc na mac léinn agus chuir 

raon den fhoireann acadúil faoi agallamh. léirigh 

torthaí an tionscadail na nithe seo a leanas: bhí 

formhór na mac léinn (80%) sásta lena n-eispéireas 

i leith na n-ábhar neamhchláir; agus bheadh gá le 

hathruithe i gceisteanna oibríochtúla, chomh maith 

le cúrsaí forbartha acadúla d’fhonn feabhas a chur 

ar an eispéireas do mhic léinn amach anseo.

Dreasachtaí sa nuálaíocht i ndearadh 
modúil agus i gcleachtas oideolaíoch 
chun éascú a dhéanamh ar an teagasc agus ar 

an bhfoghlaim ag leibhéal an mhodúil, cuireadh 

ar bun scéim um Deontais tacaíochta do Mhodúil 

sa bhliain 2008. is é cuspóir na scéime bealach a 

thabhairt don fhoireann forbairt a dhéanamh ar chur 

chuige nua oideolaíoch agus aon chur chuige nua a 

chur i bhfeidhm d’fhonn feabhas a chur ar na modúil 

reatha dá dtabhairt i seisiún 2008/09. cuireadh 

suas le €5,000 ar fáil do chomhordaitheoirí modúil 

trí mheán próiseas iomaíoch. Bunaíodh painéal 

measúnachta, ar a raibh comhghleacaithe ó 

chomhaontas ardoideachais Bhaile átha cliath, 

agus mhol an painéal sin sé dhámhachtain le go 

ndéanfaí forbairt orthu.

Nuálaíocht sa Teagasc agus san Fhoghlaim 

tar éis diantréimhse d’athstruchtúrú acadúil agus d’athdhearadh an churaclaim trí mheán an tionscnaimh 

ucD horizons, thosaigh pobal acadúil na hollscoile ar shiarmhachnamh, sa bhliain 2007/08, ar a mhodhanna 

agus a chleachtais teagaisc agus ar chur chuige foghlama an mhic léinn sa churaclaim nua. Ba léir go raibh 

an siarmhachnamh ag dul i méid ar cheisteanna a mbíonn ar mhic léinn dul i ngleic leo san fhoghlaim – agus 

múinteoirí ina gcur chuige oideolaíoch, mar a bhfacthas rath ar an scéim nua comhaltachta sa teagasc agus 

san Fhorbairt acadúil ag dul chun cinn agus cur le feasacht, cás-staidéir a bhain go sonrach leis an gcoláiste 

ar raon ceisteanna atá ag dul i méid faoi cheannaireacht leas-Príomhoideí don teagasc agus don Fhoghlaim 

agus deiseanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla oiliúna a chuirtear ar fáil trí mheán an ionaid teagaisc agus 

Foghlama. 
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Dul chun cinn go dtí seo 
i 2007/08, d’éirigh leis an ionad oideachais 

aosaigh na nithe seo a leanas a bhaint amach:

•	 3,425	clárúchán	a	mhealladh	i	gcúrsaí	éagsúla	

páirtaimseartha oideachais aosaigh;

•	Cúrsaí	Rochtana	a	thairiscint	sna	hEalaíona,	san	

Eolaíocht, san innealtóireacht agus sa tráchtáil 

a ceapadh go háirithe chun mic léinn a thabhairt 

chuig leibhéal iontrála ar an ollscoil 

•	 Teastais	a	thairiscint	i	ndisciplíní	tábhachtacha	

a mheall 928 mac léinn chuig raon leathan 

cúrsaí creidiúnaithe; 

•	 Sraith	ceardlann	tacaíochta	do	mhic	léinn	a	

thabhairt;

•	 Sraith	ábhar	tacaíochta	don	Oideachas	Aosach	

a scaipeadh ar gach duine de na 922 mac léinn 

creidmheasa ar chláir chreidiúnaithe oideachais 

aosaigh.

Gnóthachtálacha tábhachtacha 
Bronnadh dámhachtainí oideachais aosaigh ar 

bhreis is 300 mac léinn ag an searmanas Bronnta 

Bliantúil a reáchtáladh i ucD i mí Bealtaine 2008. 

Fuair na mic léinn teastais agus Dioplómaí ar fud 

raon leathan ábhar. i measc na mbonnchúrsaí/

gcúrsaí rochtana do Mhic léinn lánfhásta a 

chuireann oideachas aosach ar fáil tá rochtain 

ar na hEalaíona agus na hEolaíochtaí sóisialta; 

rochtain ar thráchtáil, agus rochtain ar Eolaíocht 

agus innealtóireacht. 

spriocanna don todhchaí  
cuideoidh ionad oideachais aosaigh ucD leis an 

ollscoil foghlaimeoirí lánfhásta a mhealladh agus 

tacú leo ar na bealaí seo a leanas:

•	An	réasúnaíocht	is	bun	le	comhionannas	

rochtana do mhic léinn lánfhásta a chur in iúl do 

dhaoine;

•	Bealaí	rochtana	agus	dul	chun	cinn	chuig	an	

ardoideachas do mhic léinn lánfhásta a chruthú;

•	Naisc	a	bhunú	idir	na	cláir	Oideachais	Aosaigh	

agus an soláthar Bonnléibhéil i UCD Horizons;

•	Raon	níos	forleithne	de	straitéisí	teagaisc	agus	

foghlama a fhorbairt d’fhoghlaimeoirí lánfhásta 

san ardoideachas.

Oideachas Aosach 

cuireann an tionad oideachais aosaigh deiseanna páirtaimseartha, feadh an tsaoil ar fáil do dhíorma mac léinn 

lánfhásta iléagsúil. Bunaítear roinnt mhaith dá obair straitéiseach ar an bpolasaí is déanaí maidir le foghlaim 

ar feadh an tsaoil agus ar phleananna straitéiseacha na hollscoile. seo a leanas príomhchodanna an chláir: 

foghlaim do chách (cúrsaí spéise); cúrsaí creidmheasa; cúrsaí rochtana; forbairt ghairmiúil agus tacaíocht 

foghlama; agus taighde.

Na deiseanna éagsúla 
atá ar fáil i UCD don 
fhoghlaim feadh saoil 

Dioplóma Iarchéime i dTeagasc agus i 
bhFoghlaim Ollscoile 
i mí Eanáir 2008, bronnadh Dioplóma iarchéime 

sa teagasc agus san Fhoghlaim ollscoile ar ochtar 

agus bronnadh trí cinn eile ag leibhéal an teastais 

iarchéime.

cruthaíodh dhá mhodúl nua i mbliana ar bhealach 

a bheadh luachmhar do lucht acadúil ollscoile ar 

mhian leo a bheith ar an eolas is déanaí maidir le 

forbairtí i ndearadh curaclaim agus san fhoghlaim 

fadhb-bhunaithe. 

Cur leis an raon cur chuige atá Fiosrúchán
Bhunaithe agus Fadhb-bhunaithe (EPBL)

Déanann ionad ucD don teagasc agus don 

Fhoghlaim an tionscadal Fiosrúchán-Bhunaithe 

agus Fadhb-bhunaithe a chomhordú agus tá 

an tionscadal maoinithe ag an Údarás um ard-

oideachas trí mheán FEÉ. chuir an tionscadal seo 

tacaíocht oideachais agus forbairt foirne ar fáil do 

dhearadh agus do chur i bhfeidhm na dtionscnamh 

fiosrúchán-bhunaithe agus fadhb-bhunaithe ar 

fud raon disciplíní i ucD. ina measc bhí dearadh 

modúil idirghairme PBl agus dhá mhodúl EBl 

i litríocht an Bhéarla. D’áirigh sé freisin cur i 

bhfeidhm modúil síceolaíochta PBl agus cur i 

bhfeidhm cláir Mháistreachta PBl san ultrafhuaim. 

reáchtáil an tionscadal seo scoil samhraidh PBl 

i gcomhar le Facilitate, an líonra Éireannach PBl i 

ucD idir an 23–27 Meitheamh 2008.



a G  B a i n t  a M a c h  B a r r  F E a B h a i s  s a  t E a G a s c  a G u s  s a n  F h o G h l a i M

t u a r a s c á i l  a n  u a c h t a r á i n

3 6

Dul chun cinn go dtí seo 
le linn 2007/08, thug an ollscoil a Gnáthaimh 

athbhreithniúcháin cháilíochta chun dáta agus 

chuir sí tús le timthriall athbhreithniúcháin 

cháilíochta níos giorra (seacht mbliana).

cuireadh na hathbhreithniúcháin seo a leanas i 

gcrích le linn na tréimhse: 

•	Athbhreithniú	ar	na	cláir	céime	Ghnó	le	páirtí	

ucD, institiúid Bainistíochta an aigéin chiúin na 

háise, i hong cong agus i singeapór; 

•	 Scoil	Dlí	UCD;

•	 Scoil	Ríomhaireachta	agus	Faisnéisíochta	UCD.

le linn na bliana, ghlac ucD tús áite, i gcomhar le 

Bord cáilíochta na hollscoileanna agus cumann 

ollscoileanna Éireann, sna hullmhúcháin don 

chomhdháil cháilíochta ard-oideachais, ar an 

téama seo a leanas: Opportunities and Challenges 

in Developing Fourth-Level Education.

spriocanna don todhchaí 
leanfaidh an ollscoil léi ag cur i bhfeidhm 

go céimneach a clár athbhreithniúcháin, 

agus déanfaidh sí pleanáil, de bhreis ar na 

hathbhreithniúcháin cháilíochta seo, chun 

acmhainneacht a fhorbairt le tabhairt faoi 

athbhreithniúcháin ar fud na hollscoile i 

bpríomhréimsí tábhachtacha. ina theannta sin, 

tabharfar tacaíocht do thionscnaimh atá dírithe 

ar cháilíocht a aontaíodh a raibh gá leo chun cur 

leis an bhfeabhsúchán agus leis an mbreisiúchán 

curaclaim, amhail teagasc ardchaighdeain agus 

bearta chun rannpháirtíocht na mac léinn ina 

gcuid foghlama a thomhas agus a mheas – agus 

a rannpháirtíocht i saol na hollscoile i gcoitinne. 

sa bhliain acadúil 2008/09 díreoidh an ollscoil 

ar ullmhúcháin chun athbhreithniú institiúideach 

a dhéanamh, atá sceidealaithe le haghaidh 

2009/10. 

Cáilíocht 

an aidhm atá le creat cáilíochta ucD ná feabhas a chur ar éifeachtacht a chroíghníomhaíochtaí – is é 

sin teagasc agus foghlaim, taighde, nuálaíocht, eispéireas an mic léinn agus rannpháirtíocht an phobail 

agus for-rochtain. téann an creat i ngleic le gach réimse gníomhaíochta san ollscoil, ag díriú ar spriocanna 

straitéiseacha na hollscoile agus ag cur leis na spriocanna sin. 

seo a leanas na prionsabail atá mar bhonn is mar thaca le creat cáilíochta ucD: 

•	 Tá	na	nithe	seo	a	leanas	riachtanach	má	táthar	chun	misean,	spriocanna	agus	gníomhaíochtaí	na	hollscoile	

a bhaint amach: teagasc agus foghlaim ar ardchaighdeán, eispéireas an mhic léinn, taighde agus nuálaíocht 

agus rannpháirtíocht an phobail agus an alumni; 

•	Déanfaidh	an	ollscoil	meastóireacht	ar	a	bhfuil	bainte	amach	aici	i	gcoinne	na	dtagarmharc	iomchuí	

náisiúnta agus idirnáisiúnta. tá a phróisis athbhreithniúcháin cáilíochta bunaithe ar fhianaise, mar a 

gcuireann aiseolas ó na páirtithe leasmhara an bunús ar fáil don anailís agus do na tátail ar a mbunófar an 

phleanáil d’fheabhsúcháin;

•	Comhghleacaíocht	–	léiríonn	gnáthaimh	na	hollscoile	prionsabail	an	phiar-athbhreithniúcháin,	de	réir	mar	a	

fhéachaimid le réimsí a aithint a bhfuil gá feabhas a chur orthu, comhoibriú agus malartú an dea-chleachtais 

a chothú, agus sainmheon na féinmheastóireachta a spreagadh. 




