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Chuir UCD tús le raon leathan tionscnamh 

d’fhonn cáil a tharraingt ar champas 

Belfield mar ionad foghlama den chéad 

scoth, timpeallacht taighde a bhfuil clú 

domhanda uirthi agus mol ríthábhachtach 

den rannpháirtíocht phoiblí le háiseanna 

forleathana do mhic léinn. Bíonn athrú ag 

teacht ar an timpeallacht ollscoile de shíor, 

agus is gá go dtiocfadh a leithéid d’athrú 

leanúnach ar an infreastruchtúr fisiceach 

má táthar chun freastal mar is ceart ar 

riachtanais na mac léinn, ar bhaill foirne a 

bhfuil a gcuid oibre ag éirí níos soghluaiste 

agus ar an gcomhoibriú le tionscail atá de 

shíor á dhaingniú, fad atáthar ag cur an 

phobail áitiúil san áireamh. 

Ní hé amháin go gcuidíonn UCD le mic 

léinn barr feabhais acadúil a bhaint amach, 

ach cuireann sé deiseanna ar fáil dóibh 

tuiscint a fháil ar an tábhacht a bhaineann 

le rannpháirtíocht sa phobal, ar shaoránacht 

ghníomhach agus ar ilchineálacht.

A bhuíochas leis na háiseanna den scoth atá 

ag an ollscoil do mhic léinn is féidir leis na 

mic léinn cairdis a chothú, caitheamh aimsire 

agus scileanna sóisialta a fhorbairt agus a 

bheith ina mbaill ghníomhacha de phobal 

UCD. Clúdaíonn breis is 50 club agus 110 

cumann raon leathan suimeanna, scileanna 

agus caitheamh aimsire a iomlánaíonn an 

t-eispéireas acadúil do mhic léinn UCD. 

Ag Soláthar Eispéireas 
Archaighdeáin do Mhic 
Léinn 
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Áiseanna a fhorbairt 

Leabharlann UCD 

Seirbhísí Tf UCD 

Gairmeacha agus fostaíocht 

Seirbhísí Leighis agus 
Comhairleoireachta UCD do Mhic 
Léinn 

Comhairleoirí na Mac Léinn agus 
Séiplíneacht UCD 

Cúnamh Airgeadais do Mhic Léinn 

oifig Ghearáin na Mac Léinn

Spórt UCD

Ceol UCD 

Cumainn agus Gníomhaíochtaí na 
gCumann 

Rannpháirtíocht an phobail 

Amharc ríomhghinte de 
Thionscadal Gateway 

UCD 
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Tionscadal Gateway UCD 
Cuirfidh Tionscadal Gateway suaitheantas 

íocónach ar bun do UCD a léiríonn barr feabhais 

ailtireachta agus inbhuaine chomhshaoil. Ní hé 

amháin go gcuirfidh an tionscadal bealach isteach 

sa phobal ar fáil, ach cothóidh sé gníomhaíochtaí 

foghlama, fiontair ghnó, feasacht chultúrtha agus 

oidhreachta níos fearr agus cuirfidh sé feabhas ar 

naisc eolais.

Beidh Tionscadal Gateway UCD ina bhonn agus ina 

thaca d’fhorbairt eispéiris eisceachtúil don mhic 

léinn ach áiseanna a sholáthar atá riachtanach 

do na hollscoileanna is fearr. Nuair a bheidh an 

tionscadal i gcrích, beidh na nithe seo a leanas 

ar fáil: 100,000m2 de spás taispeántais ealaíne, 

cultúir, acadúil, oifige agus miondíola agus 

cóiríocht chónaithe do mhic léinn le carrchlós ag 

gabháil leis, naisc feabhsaithe do choisithe, plás 

Gateway agus ceann aistir bus nua. 

Rinne an gnólacht ailtireachta ardchumasach 

Ingenhoven Architects Tionscadal Gateway 

a dhearadh, agus cuireann an tionscadal 

máistirphlean ar fáil do champas Belfield le 

bealach isteach ardscothach ailtireachta ón 

N11 trí phlás Gateway, atá ina chroílár beoga ag 

Tionscadal Gateway. Tabharfaidh sé seo tú isteach 

i gcroílár an champais, a ndéanfar athmhúnlú air 

ionas go mbeidh dhá chiorcal ochtchruthacha de 

phlásóg le foirgnimh na hollscoile ina dtimpeall.

Mar chuid den ionad athmhúnlaithe cuirfear 

feabhas ar na naisc do choisithe, beidh spás 

oscailte fairsing ann agus tírdhreachú agus 

leanúnachas ag baint lena bhfuil le feiceáil sa 

chaoi is go mbeidh Belfield ina champas ollscoile 

glas inbhuanaithe nua-aimseartha 21ú haoise. 

Beidh na príomhstruchtúir thógtha suite ar 

13 heicteár, mar a n-áireofar dhá shraith 

chomhthreomhara foirgneamh, agus beidh an cuar 

is airde ag féachaint amach thar an N11. Beidh 

an díon cuartha céanna ag an tsraith foirgneamh, 

agus mar sin beidh leanúnachas ag baint le 

spásanna aitriacha phlás Gateway agus beidh siad 

dúnta isteach.

I mí Aibreáin 2007, sheol UCD comórtas d’fhonn 

páirtí tráchtála a roghnú chun Tionscadal Gateway 

a réadú. Léirigh roinnt mhaith páirtithe spéis ann 

agus roghnaíodh gearrliosta de chuibhreannais 

chun tairiscint a chur isteach don chonradh le 

dearadh, tógáil, maoiniú, cothabháil agus oibriú a 

dhéanamh ar an tionscadal. A luaithe is atá páirtí 

tráchtála roghnaithe ag UCD, cuirfidh sé isteach ar 

chead pleanála i 2009. 

Beidh dearadh Thionscadal Gateway UCD 

aireach ó thaobh íogaire an chomhshaoil agus na 

hardfheidhmíochta de, agus cuideoidh sé le UCD 

cur le forbairt shóisialta, eacnamaíochta agus 

chomhshaoil na cathrach. 

Áiseanna a Fhorbairt 

Téann beagnach gach gné de spás fisiceach an champais i bhfeidhm ar na mic léinn agus ar na bhfoireann, idir 

fhoirgnimh agus thírdhreach agus chomharthaí agus úsáid spáis. Tá sé den riachtanas go ndéanfaí pleanáil 

chúramach d’fhonn infreastruchtúr a fheabhsú agus a chur i bhfeidhm chun tacú leis an saol ar an gcampas, 

le fóillíocht agus le caitheamh aimsire. Léirigh an fhorbairt a rinneadh le déanaí ar an gcampas meon na 

hollscoile, is é sin infreastruchtúr a chruthú a fhreastalódh ar riachtanais agus ar éilimh na foirne, na mac léinn 

agus na comharsanachta araon.

Íomhá ríomhaireachta 
de Thionscadal Gateway 
UCD ar a chríochnú 
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Ionad Eolaíochta UCD 
Cuireann UCD níos mó céimithe eolaíochta ar 

fáil ná aon institiúid tríú leibhéal eile in éirinn. 

Mhéadaigh sé a rollúchán taighde ó 1998, agus 

is i réimse na hEolaíochta, na hInnealtóireachta 

agus na Teicneolaíochta atá 70% díobh. Tá 

acmhainneacht agus cáilíocht taighde agus oiliúna 

UCD, ag an leibhéal fochéime agus iarchéime 

araon san eolaíocht agus san innealtóireacht, 

riachtanach má tá éire chun a spriocanna 

náisiúnta a bhaint amach arna leagan amach 

sa Straitéis don Eolaíocht, Teicneolaíocht agus 

Nuálaíocht an Rialtais. 

An aidhm atá le hathfhorbairt Ionad Eolaíochta 

UCD ná scoláirí pobail agus eolaíochta a chothú, a 

bhfuil áiseanna agus uirlisí á roinnt acu lena cheile 

i gcóngar a chéile. An tasc atá ann ná dearadh a 

chur ar fáil a chlaochlóidh croí taighde eolaíochta 

agus áiseanna teagaisc na hollscoile agus a 

ghinfidh an acmhainneacht do ghníomhaíocht 

idirdhisciplíneach. 

Tá an chéad chéim d’athfhorbairt fhoirgneamh 

Theas an Ionaid Eolaíochta, atá buailte le hIonad 

UCD do Shintéis agus Bhitheolaíocht Cheimiceach, 

i gcrích anois. San áireamh sa chéad chéim seo tá 

saotharlanna, spásanna áit ar féidir le mic léinn a 

gcuid torthaí a scríobh, seomraí roinnte trealaimh 

agus cochaill múch-eastósctha, áit a mbeidh spás 

do 60 taighdeoir. 

I mí an Mhárta 2008, bhronn an tÚdarás um Ard-

oideachas €8 milliún ar UCD chun athchóiriú 

straitéiseach a dhéanamh ar áiseanna Ionad 

Eolaíochta UCD. Tacaíonn an Scéim feabhsúcháin 

Áiseanna Taighde seo leis an bplean claochlaithe i 

gcoitinne atá ann d’Eolaíocht ag UCD. 

Ceapadh foireann faoi cheannas RKD Architects 

chun an tIonad Eolaíochta go léir a dhearadh. 

Cuireadh tús le sraith ceardlann leis na 

Scoileanna, na Coláistí agus na hInstitiúidí cuí 

agus leis an bhfoireann ardbhainsitíochta d’fhonn 

díriú ar straitéisí chun feabhas a chur ar cháilíocht 

an infreastruchtúir teagaisc agus foghlama, an 

cumas taighde a dhaingniú, comharsanachtaí 

téamacha taighde a fhorbairt agus naisc leis an 

rialtas, le tionscail agus le hinstitiúidí tríú leibhéal 

eile a chothú.

Díreoidh an chéad chéim eile d’fhorbairt an Ionaid 

Eolaíochta, atá le cur i gcrích sa bhliain 2010, 

ar sholáthar áiseanna úrscothacha do chláir a 

fhaigheann maoiniú faoi pRTLI 4- ar cláir iad 

sna réimsí seo a leanas: Bith-naineolaíochta, 

Eolaíochtaí Bithchógaisíochta agus Bia agus 

Sláinte. 

Foirgneamh Newman 
féachann UCD go sonrach le barr feabhais a 

bhaint amach sa teagasc, san fhoghlaim agus i 

saol an mhic léinn. Laistigh de chreat thionscal 

athfhorbartha Newman aontaíodh go gcuirfí ar bun 

Scoil oideachais agus gníomhaíocht feadh Saoil 

UCD i Roebuck ar bhonn eatramhach. Cuideoidh an 

t-athlonnú seo leis na feabhsúcháin riachtanacha 

a mbeidh gá leo ar an gcóiríocht i bhfoirgneamh 

Newman. A bhuíochas leis an spás oifige 

ardchaighdeáin athchóirithe ag Roebuck bhíothas 

Léiriúchán ailtireachta 
d’Ionad Eolaíochta 
athfhorbartha UCD 
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in ann Acmhainní Daonna a athlonnú ann ag aistriú 

ó chóiríocht ar cíos in oifig pháirc Belfield. 

Trí uasghrádú na n-áiseanna closamhairc i 

bhfoirgneamh Newman, tá UCD in ann leanúint 

lena ghealltanas feabhas ar chur ar an eispéireas 

teagaisc agus foghlama do na mic léinn. Tacaíonn 

úsáid na teicneolaíochta caighdeánaithe teagaisc 

agus na dtacaí trealaimh closamhairc leis an gcur 

chuige ildisciplíneach i leith an oideachais.

Is lárionad cruinnithe mealltach ar an gcampas í 

an Deic ar na mBealach Isteach i bhfoirgneamh 

Newman a cuireadh i gcrích sa bhliain 2007. 

Chomh maith leis sin, rinneadh athchóiriú le déanaí 

ar an Arts Café agus cuirfidh sé seo go mór le 

beogacht fhoirgneamh Newman. Toisc athmhúnlú 

na n-áiseanna tá sé an áit níos cairdiúla fáiltí agus 

cuirfidh sé seo go mór le heispéireas an mhic léinn 

agus na foirne. 

Scoil Dlí Sutherland UCD
Tá Scoil Dlí UCD ar an scoil dlí is mó agus is 

ilchineálaí in éirinn agus tá sé tiomanta de 

timpeallacht saibhriúcháin oideachasúil a chur ar 

fáil dá mhic léinn, agus í ag obair i gcomhar leis an 

lucht dlí atá i mbun gairme in éirinn agus naisc a 

bhunú leis an bpobal dlí go hidirnáisiúnta.

D’fhonn na cuspóirí seo a bhaint amach, tá sé 

beartaithe ag an ollscoil foirgneamh nua a bheith 

ann chun tacú leis an ngníomhaíocht teagaisc 

agus taighde atá bainteach leis seo. Is éard a 

bheidh is gceist leis na háiseanna nua seo ná 

an Scoil a athlonnú i suíomh níos lárnaí ar an 

gcampas a chuideoidh leis an Scoil timpeallacht 

phobail a chothú. 

Déanfar páirtmhaoiniú ar na bhfoirgneamh nua 

5,110m2 seo faoin bplean forbartha Náisiúnta 

2007–2013, le mórbhronntanas ó peter Sutherland 

SC, agus le hacmhainní ón ollscoil agus ó fhoinsí 

príobháideacha maoiniúcháin eile. Cruthóidh an 

foirgneamh nua spás nua-aimseartha nuálaíoch 

do theagasc agus do chleachtas scileanna dlí – 

rud nach bhfuil a mhacasamhail ann cheana féin 

in éirinn – agus rachaidh sé seo chun sochair 

na mac léinn, na n-acadóirí agus lucht an dlí. 

Beidh Scoil Dlí Sutherland UCD suit laistigh de 

chomharsanacht na forbartha Gateway de chuid na 

hollscoile. 

Foghlaim, Fóillíocht agus Áis Spóirt do 
Mhic Léinn 
Cé gur ar scaipeadh agus ar ghiniúint eolais atá 

príombhéim na hollscoile, tá cáil ar UCD le fada 

in lá toisc a ghníomhaíochtaí seach-churaclaim 

spóirt, clubanna agus cumann a chuireann le 

forbairt eispéireas na mac léinn. Dá bharr seo, 

glacann na mic léinn páirt agus braitheann siad 

go bhfuil siad níos baintí leis an ollscoil rud a 

chuireann go mór le coinneáil mac léinn agus 

feidhmíocht acadúil. 

Thug Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 

Dúin cead pleanála le go bhforbrófaí áis foghlama, 

fóillíochta agus Spóirt do Mhic Léinn ar champas 

Belfield. Beidh an áis nua seo lonnaithe idir an 

tIonad reatha do Mhic Léinn agus foirgnimh an 

Ionaid Spóirt. 

Laistigh den Ionad seo do Mhic Léinn a bhfuil 

curtha leis tá sé beartaithe spás a sholáthar do 

bhreis tacaíochta, fóillíochta agus raon conláistí 

cultúrtha do mhic léinn. I measc na n-áiseanna 

a chuirfear ar fáil tá linn snámha nua agus 

ionad gleacaíochta, stiúideo damhsa, seomra 

díospóireachta, téatar drámaíochta, seomraí 

ilmheáin agus seimineáir, ionad meáin, áiseanna 

sláinte do mhic léinn agus spás le haghaidh caife. 

Seoladh an tionscadal seo an samhradh seo le 

casadh an fhóid oifigiúil. Cuireadh tús leis na 

hoibreacha cumasúcháin nuair a athlonnaíodh 

an pháirc Imeartha Haca. Cuirfear tús leis an 

bpríomhthógáil i mí Aibreáin 2009, agus tá sé 

beartaithe an obair sin a bheith i gcrích go luath 

sa bhliain 2011. 

Institiúid Charles 
Beidh Institiúid Charles ina háis don taighde agus 

don oiliúint sa deirmeolaíocht a bheidh ina ionad 

An Deic Iontrála nua ag 
Foirgneamh Newman 



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

7 6

A G  S o L Á T H A R  E I S p é I R E A S  A R C H A I G H D E Á I N  D o  M H I C  L é I N N

Eorpach barr feabhais. Meallfaidh sí saineolaithe 

domhanda sa deirmeolaíocht agus mar thoradh air 

sin cuirfear cúram níos fearr ar fáil d’othair ach 

cóireálacha agus teiripí nua a aimsiú. 

Tá sé beartaithe ag UCD áis taighde agus oiliúna 

úrscothach a fhorbairt idir an tIonad Eolaíochtaí 

Sláinte agus Institiúid Conway UCD, a bheidh 

comhtháite leis an Aonad um Dheirmeolaíocht 

Chliniciúil agus le hIonad Taighde Chliniciúil UCD i 

gCúram Sláinte Acadúil Bhaile Átha Cliath. 

Chuir UCD agus an City of Dublin Skin and 

Cancer Hospital Charity €18 milliún ar fáil chun 

foirgneamh 2,600m2 a chur ar bun, a bheidh 

suite idir Institiúid Conway UCD agus an tIonad 

d’Eolaíochtaí Sláinte. Táthar ag súil go mbeidh an 

foirgneamh i gcrích i 2010.

Slán le hArdán Phort an Iarla 
I mbliain inar bhronn an RIAI gradam ardaithentais 

ar an Ionad Eolaíochtaí Sláinte, bhí 2008 ina bliain 

inar fágadh slán le hArdán phort an Iarla. Tá UCD 

ar a dhícheall a chinntiú go gcuirfear i gcuimhne 

do na glúnta amach anseo an ról suntasach a bhí 

ag an dream reatha i mbunú na hollscoile agus i 

bhforbairtí ar na glúnta de mhic léinn a tháinig ina 

ndiaidh. 

fuair UCD cead pleanála le déanaí go n-athlonnófaí 

fuinneog Kevin Barry san Ionad Eolaíochtaí 

Sláinte. Chuathas i mbun oibreacha feabhsúcháin 

an samhradh seo san Ionad Eolaíochtaí Sláinte 

chun ‘Ardán’ a chruthú, a bheidh ina spás a 

chothóidh atmaisféar cairdiúil agus limistéar 

comhchoiteann feabhsaithe. Beidh roinnt troscán 

éadrom sa spás sóisialta nua agus úsáidfear é mar 

spás sealadach do thaispeántais. 

Teorainn an champais 
Go traidisiúnta, bhí cáil ar UCD de bharr a 

fhearainn pháirce agus a thírdhreacha aibí. 

Cuireadh agus pleanáladh roinnt mhaith de na 

tailte seo nuair a forbraíodh na heastáit bhunaidh 

sa 18ú agus sa 19ú haois. Le gairid, tháinig 

forbairt níos gasta ar an ngé fhisiceach den 

champas. Mar seo tá sé níos tábhachtaí fós na 

crainn agus an choillearnach ar an gcampas a 

chosaint chun a chinntiú go gcothófar an clúdach 

crann do na glúnta amach anseo.

Toisc mhéid na forbartha a rinneadh ar an gcampas 

le 10 mbliana anuas, bhí iarracht dhian ann cur 

leis an líon crann ar an gcampas. Chuidigh sé seo, 

i dteannta chaomhnú na gcrann an na tírdhreacha 

atá ann faoi láthair, le UCD feabhas a chur ar na 

hascaill de chrainn agus na limistéir faoi chrann. 

Cuidíonn sé seo go léir feabhas a chur ar an 

timpeallacht agus cur le cáilíocht fhoriomlán an 

tsaoil do gach uile dhuine atá ag cónaí agus ag 

obair ar an gcampas. 

faoi láthair tá UCD ag fairsingiú a choillearnach 

ionas go mbeidh teorainn leanúnach mórthimpeall 

an champais, agus déanfar í seo a fhorbairt 

ina rian bogshodair, rothaíochta agus siúlóide. 

A luaithe is atá sé i gcrích sínfidh an rian seo 

mórthimpeall theorainn an champais agus cuirfidh 

sé 6.5 ciliméadar ar fáil agus cuirfidh sé ar bun 

arís an tairseach coillearnaí. 

Inbhuaine champas Belfield 
Ní foláir do gach cuid de phobal na hollscoile 

feidhmiú i gcomhar lena chéile má táthar leis 

an aistriú seo go campas inbhuaine a bhaint 

amach go sásúil. Tá an t-ádh ar UCD sa mhéid 

go bhfuil Aonad fuinnimh aige a fheidhmíonn go 

lánaimseartha d’fhonn éifeachtacht fuinnimh a 

bhaint amach ar an gcampas. 

Mar fhianaise air seo, d’fhaomh an tÚdarás 

Rialaithe sa bhliain 2008 straitéis chuimsitheach 

polasaí fuinnimh le haghaidh UCD. 

Laghdaigh an ollscoil astaíochtaí dé-ocsaíde 

carbóin ar champas Belfield faoi 9,000 tonna 

sa bhliain trí roinnt tionscnamh lena n-áirítear 

suiteáil coire 1MW a fheidhmíonn ar bhithmhais 

mhillíní adhmaid, soláthar fuinnimh ghlais agus 

cur i bhfeidhm roinnt beart d’fhonn bheith níos 

éifeachtaí leis an bhfuinneamh. 

faoi láthair, gintear 30% de riachtanas 

iomlán leictreachais Belfield ar an gcampas 

Déanfar Fuinneog 
Kevin Barry a 

athlonnú ó Ardán 
Phort an Iarla 
go hIonad na 
nEolaíochtaí  
Sláinte UCD 
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le Comhsholáthar Teasa agus fuinnimh, agus 

soláthraíonn Airtricity an chuid eile, 89% atá in-

athnuaite. 

I dtréimhse trí bliana, d’éirigh leis an Aonad 

fuinnimh trí thionscnamh a chur i bhfeidhm go 

sásúil d’fhonn úsáid fuinnimh a laghdú faoi 11% 

i 10 gcinn d’fhoirgnimh na hollscoile. Tá an 

tionscnamh seo á shíneadh amach anois ar fud 

gach foirgnimh ollscoile. Táthar ag féachaint ar 

an bhféidearthacht a bhaineann le córais teasa 

dhoimhne gheoiteirmeacha a bheith ann, a 

fhaigheann fuinneamh ón talamh. 

Sa bhliain 2007, bailíodh 2,675 tona de dhramhaíl 

ó UCD, agus i gcás 83% den dramhaíl sin rinneadh 

athchúrsáil uirthi nó úsáideadh í sa tionscal 

dramhaílfhuinnimh. Léiríonn sé seo ní hé amháin 

ról réamhghníomhach UCD i bhfianaise na 

bainistíochta dramhaíola, ach a thiomantas de 

campas atá inbhuanaithe tríd is tríd a sholáthar. 

Forbairtí eile 
I measc na bhforbairtí a tharla le déanaí i gcreis na 

hollscoile bhí suiteáil ar dhromchla nua rubair uile-

aimsire sábháilte don súgradh. Cuireadh bréagáin 

nua, frámaí dreapadóireachta agus cathair 

ghríobháin bhambú ar fáil – rud a chur gliondar ar 

chroí na leanaí uile. 

Tá cead pleanála faighte don Institiúid Nua le 

haghaidh Taighde Bithphróiseála agus oiliúna ón 

ÚfT, agus déanfar an Institiúid seo a fhorbairt 

ar Ascaill Ghleann na Mine. Tá dearadh sonrach 

tógála agus soláthar conartha ar bun go 

leanúnach. Tá sé beartaithe go mbeidh an áis nua i 

bhfeidhm sa bhliain 2010.

Tá an ollscoil díreach tar éis malartú talún a chur 

i gcrích ag Gort na Sceiche (tuairim trí heicteár) 

le haghaidh stráice talún ar cóimhéid in Áras 

Cónaithe Belgrove na Mac Léinn. Roimhe seo 

bhí an talamh ina chuid den teach altranais a bhí 

faoi stiúir Little Sisters of the poor. Cuirfidh sé 

seo an deis ar fáil don ollscoil forbairt níos mó 

a dhéanamh ar Áras Cónaithe Belgrove na Mac 

Léinn. Coinneoidh an ollscoil a hoibríochtaí le Gort 

na Sceiche go dtí luath sa bhliain 2010.

Eiseoidh pamarette cead pleanála don suíomh ag 

Doire Gheal le tacaíocht na hollscoile. Iarshuíomh 

de chuid cheanncheathrú Smurfit an suíomh seo, 

agus tá sé buailte le campas Belfield ag Cnoc 

na feá, agus cheannaigh pamarette é sa bhliain 

2003. Chuaigh an ollscoil i dtionscal forbartha 

d’fhonn maoiniú a dhéanamh ar an éadáil ó 

iarshuíomh de chuid philips.

Le déanaí chuir an ollscoil lena saothair ealaíne nuair a cuireadh 
saothair Jason Ellis agus Edward Delaney leis an mbailiúchán 
– bailiúchán atá de shíor ag fás. Is dealbh chloiche shuntasach 
Figurehead le Ellis agus léiríonn sí buaic loinge agus dar leis an 
ealaíontóir féin tá sí ar an dealbh chloiche shaorsheasmhach is mó 
in éirinn. 

Thóg sé breis is 10 mí na bloic chloiche a dhealbhú. Cuireadh an 
bhailchríoch mhín ar an dealbh chríochnaithe de láimh. Tá Figurehead 
suite ag bealach isteach Bhaile Eoghain chuig Belfield, UCD.

Slat sé mhéadar ar airde agus dealbh chruach fheadánach atá sa 
saothar Celtic Twilight (ar chlé) le Delaney, a cruthaíodh i 1974, 
agus a thug an forbróir David Arnold an saothardo UCD i Meán 
fómhair 2007 i ndil chuimhne a athar. Tá an dealbh seo ar taispeáint 
go buan anois i gclós Institiúid Conway UCD, agus bhíodh sí ar 
taispeáint i bhfoirgneamh American Airlines ar Shráid Bhagóid, Baile 
Átha Cliath. 

Forbairtí dealbhóireachta ag UCD

Cuireadh isteach 
dromchla uile-aimsire 
rubair, atá sábháilte do 
shúgradh, i naíolann 
lae UCD 
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An dul chun cinn go dtí seo 
Rinneadh tagarmharcáil ar leabharlann UCD chun 

í a chur i gcomparáid le leabharlanna dá leithéid 

ar fud an domhain, agus dréachtaíodh plean 

Straitéiseach 2009–2013 na Leabharlainne ina 

dhiaidh sin, ag cur san áireamh treo straitéiseach 

na hollscoile, ag tagairt go háirithe don teagasc 

agus don fhoghlaim agus do thacaíocht don 

taighde. 

Dréachtaíodh plean oibríochta le haghaidh 2008–

09 chun roinnt de na moltaí a bhí sa Dréacht-

phlean Straitéiseach a chur i bhfeidhm.

Lean Leabharlann UCD uirthi ag feabhsú a 

seasaimh i measc na leabharlann acadúil eile 

in éirinn agus sa Bhreatain mar nuálaí in úsáid 

theicneolaíochtaí Web 2.0, go háirithe an 

láithreacht a bunaíodh ar facebook le déanaí. 

Rinne sí óstáil ar roinnt cuairteoirí ó ollscoileanna 

Universitas 21 a raibh suim acu i bhforbairtí 

theicneolaíochtaí Web 2.0 na Leabharlainne, a cur 

i bhfeidhm píolótach ar theicneolaíocht RfID (radio 

frequency identification) sa bhailiúchán iasachtaí 

gearrthéarmacha agus a hobair ar thacaíocht 

faisnéise Litearthachta. 

D’fhonn tacú le taighde, cuireadh tús leis an obair 

chun stór institiúideach a chruthú, agus mar 

chuid den túsobair bailíodh saothair eacnamaithe 

UCD mar chuid den tionscadal Ar Líne de chuid 

Líonra na nEacnamaithe Eorpacha. faoi láthair 

tá tuairim is 450 mír ar fáil sa stór. Tá an 

Leabharlann páirteach i dtionscadal earnálach 

IUA, arna mhaoiniú ag fEé, d’fhonn líonra de stóir 

institiúideacha in earnáil ollscoileanna na héireann 

a chur ar bun. 

Cruthaíodh spásanna breise do léitheoirí i 

Leabharlann James Joyce chun feabhas a chur ar 

úsáid na suíochán agus an spáis oibre, nuair a 

bogadh stoc nach n-úsáidtear go minic chuig áis 

stórála ag Newstead. A bhuíochas leis an atheagrú 

ar na spásanna oibre is féidir teacht níos éascú ar 

shoicéid leictreachais agus ar phointí líonra. 

Rinne an leabharlann athstruchtúrú ar a 

heagrúchán ionas go mbeadh sí anois ina 

Tacaíocht Seirbhísí Acadúla Leabharlainne mar ar 

féidir le baill foirne nasc níos dírí a bheith acu le 

Cúig Choláiste UCD. Ceapadh daoine chuig poist 

nua Leas-cheannaireachta.

Gnóthachtálacha suntasacha 
•	D’éirigh	Sean	Phillips	as	i	mí	an	Mhárta	2008	

tar éis 30 bliain ag feidhmiú ina Leabharlannaí 

ollscoile;

•	Osclaíodh	Taispeántas	Grianghrafadóireachta	

Beckett Country, 14 Aibreán 2008, bunaithe ar 

shraith 33 painéal de ghrianghraif bunaithe ar 

shaol Samuel Beckett a thug an tollamh Eoin 

o’Brien mar bhronntanas don ollscoil;

•	 Thug	an	tOllamh	Andrew	Carpenter	sraith	de	

sceitsí Le Brocquy mar bhronntanas don ollscoil 

– sceitsí a ullmhaíodh d’fhoilsiú a leabhair Eight 

Irish Writers;

•	Ar	Leibhéal	2	de	Leabharlann	James	Joyce	

cuireadh cuid de Leabharlann Austin, atá ar 

iasacht bhuan ó poetry Ireland do Bhailiúcháin 

Speisialta Leabharlann UCD, ar taispeáint i 

gcaibinéid darach saintógtha; 

•	Cuireadh	tús	le	hobair	d’fhonn	cuid	shuntasach	

d’imleabhar Institiúid Confucius a chur leis an 

gcatalóg;

•	Cuireadh	i	gcrích	athshreangú	Leabharlann	

Richview le linn shamhradh 2008 agus anois 

tá nasc leis an líonra agus cumhacht ar fáil 

Leabharlann UCD 

Tá dréacht scríofa ag Leabharlann UCD dá plean straitéiseach nua tar éis dul i gcomhairle leis na pobail 

teagaisc agus foghlama. An fhís atá ann do na cúig bliana seo chugainn ná forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí, 

acmhainní agus áiseanna na Leabharlainne, ar bhealach dinimiciúil nuálaíoch, go caighdeán a bheadh ag 

teacht le haon ollscoil Eorpach diantaighde eile. Tacóidh sé le foirgneamh acmhainní taighde, ach seirbhísí 

tacaithe agus neamhthacaithe a sholáthar do thaighdeoirí ag gach leibhéal agus trí fheabhas a chur ar fhiontar 

taighde na hollscoile ach torthaí taighde na hollscoile a chur i láthair agus a thaispeáint i stór institiúideach. 

Cuirfidh an leabharlann leis an eispéireas teagaisc agus foghlama ach seirbhísí a fhorbairt agus a fheabhsú a 

thacaíonn le foghlaim, agus trí thimpeallacht foghlama den chéad scoth a sholáthar, a thacóidh le riachtanais 

ilchineálacha taighde agus foghlama. Táthar ag súil go mbainfear seo amach ach forbairt a dhéanamh ar spás 

fíorúil leabharlainne, le seirbhísí bainteacha ar líne ag baint úsáide as teicneolaíochtaí Web 2.0.
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do dhaoine a úsáideann a ríomhairí glúine sa 

leabharlann;

•	 Cuireadh	tús	le	hobair	d’fhonn	‘aghaidh’	

leictreonach a chruthú, a fhorbróidh an leabharlann 

sna 12 mhí seo chugainn, d’fhonn feabhas a chur 

ar úsáid acmhainní leabharlainne agus ar rochtain 

ar chabhair agus theagasc ar líne; 

•	Aontaíodh	go	ndéanfaí	tástáil	agus	gealltanas	

a thabhairt suíomh gréasáin na leabharlainne a 

phortáil i gcóras bainistíochta inneachair nua na 

leabharlainne le linn na bliana;

•	 Tugadh	isteach	iasachtaí	ríomhairí	glúine	i	

leabharlanna na nEolaíochtaí Sláinte agus James 

Joyce;

•	Coinbhéartaíodh	bailiúchán	iasachtaí	

gearrthéarmacha Leabharlann James Joyce 

ionas go mbeidís ina n-iasachtaí inléite ag RfID, 

rud a rinneadh an samhradh seo, agus cuirfidh 

sé seo feabhas suntasach ar an tseirbhís 

d’úsáideoirí na leabharlainne, ag cur rochtain 

ghasta éifeachtach ar fáil nuair atá na deasca 

seirbhíse dúnta.

Cuspóirí don todhchaí
•	 Líon	na	n-acmhainní	monagraif	a	mhéadú	chun	

tacú le teagasc, foghlaim agus taighde;

•	 Scileanna	faisnéise	litearthachta	a	leabú	i	

ngach clár mar chuid de chuspóir saintréithe 

na gcéimithe de chuid na hollscoile sa dréacht-

Straitéis um oideachas agus Eispéireas na Mac 

Léin 2009–2013;

•	 Tráchtais	leictreonacha	a	chur	san	áireamh	sa	

stór institiúideach agus an Stór Institiúideach 

a chomhtháthú leis an gcóras Bainistíochta 

Inneachair Taighde ionas gur féidir foilseacháin 

taighde a uasdátú gan uaim;

•	Uirlisí	cuardaigh	úrscothacha	(Metalib	agus	

SfX) a chur i bhfeidhm chun feabhas a chur 

ar rochtain gan uaim ar gach acmhainn 

leabharlainne agus faisnéise;

•	 Seirbhís	phíolótach	foláirimh	a	chur	i	bhfeidhm	

do riarthóirí na hollscoile de réir próifílí 

comhaontaithe sainoiriúnaithe iomchuí;

•	Plean	forbartha	tógála	a	cheapadh	don	

leabharlann chun áiseanna úrscothacha 

léitheoireachta, staidéir agus taighde a 

sholáthar le soláthar imleor d’úsáideoirí agus do 

ghníomhaíochtaí speisialtachta. 

I mí feabhra 2008, chuir Réitigh Leabharlainne 
agus Ríomh-nuálaíochta UCD i gcrích forbairt stóir 
institiúidigh a bhfuil rochtain oscailte air chun torthaí 
thaighdeoirí UCD a bhailiú, a chaomhnú agus a 
scaipeadh.

Roghnaigh Leabharlann UCD an stór toisc a 
sholúbthacht foinse oscailte, toisc go bhfuil úsáid 
shásúil á baint ag ollscoileanna éireannacha eile as 
agus toisc go bhfuil tacaíocht áitiúil ar fáil. 

Tá an Leabharlann ag píolótú an stóir le Scoil na 
hEacnamaíochta, na Tíreolaíochta, na pleanála agus 
polasaí Comhshaoil UCD agus le hInstitiúid Geary 
UCD. Tá an fhorbairt nuálaíoch seo mar chuid de 
thionscadal trí bliana ar chuir Grúpaí Leabharlannaithe 
IUA tús leis agus a fhaigheann páirtmhaoiniú faoin 
gCiste don Nuálaíocht Straitéiseach de chuid an 
Údaráis um Ard-oideachas.

An fhoireann tionscadail (chun tosaigh, ó chlé): Liam Cleere, Gary Mahon, Carmel Norris agus Jennifer Collery. Ar cúl (ó chlé): Gavin 
Henrick, Ros Pan, Lisa Ryan agus David Gallagher

Stór Institiúideach Taighde do Leabharlann UCD
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An dul chun cinn go dtí seo 
Le linn 2007, cuireadh feabhas mór ar sheirbhísí 

soghluaiste do mhic léinn agus don fhoireann 

le tabhairt isteach na seirbhíse Leathanbhanda 

Soghluaiste. Tugadh isteach an tseirbhís náisiúnta 

i mí Lúnasa 2007 tar éis trialacha a reáchtáil 

le mic léinn agus foireann UCD níos luaithe sa 

bhliain. Idirbheartaíodh margadh maith i gcomhar 

le HEAnet, do mhic léinn ag 50% faoi bhun na 

ngnáthphraghsanna margaidh. Chuir Seirbhísí 

Tf UCD comhéadan Connect UCD nua ar fáil 

le seirbhísí mórfheabhsaithe do mhic léinn sa 

timpeallacht shoghluaiste nua – le 20 feidhmchlár 

tábhachtach ar fáil anois, méadú ar an spás 

ríomhphoist go 1GB, tá 2GB de spás stórála 

do Chomhaid Ghréasáin ar fáil agus tá eochair 

dhiosca shoghluaiste ar fáil do mhic léinn nua.

fairsingíodh na seirbhísí taighde chun freastal ar 

an éileamh atá ag dul i méid ó mhórthionscadail 

taighde lena n-áirítear cumas óstála níos mó a 

bheith ann in Ionad Sonraí Daedalus. Rinneadh 

óstáil ar bhraislí móra d’áiseanna ríomhaireachta 

do Scoil na hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí 

agus Meicniúla UCD, Scoil na Ríomheolaíochta 

agus na faisnéisíochta agus d’Institiúid Conway 

UCD. Le cúnamh maoiniúcháin do threalamh ón 

ÚAo, méadaíodh an acmhainneacht stórála go dtí 

430TB agus tugadh isteach seirbhís ‘stóráil ar 

éileamh’ d’úsáideoirí taighde. 

Cuireadh feabhas ar bhainistíocht shuíomh 

gréasáin UCD le tabhairt isteach an chórais 

bainistíochta inneachar (CBI) agus le soláthar 

seirbhísí oiliúna agus tacaíochta don fhoireann 

agus do Scoileanna d’fhonn cuidiú leo a 

leathanaigh ghréasáin reatha a choinbhéartú. 

Cuireadh feabhas ar uirlisí cuardaigh le tabhairt 

isteach fearas cuardaigh Google mar ar féidir 

innéacsú a dhéanamh ar inneachar Gréasáin 

iomlán UCD. Cuireadh i bhfeidhm an tairseach 

d’ábhar mac léinn nua MyUCD agus seoladh é 

i mí Dheireadh fómhair 2007. Dhear Taighde 

UCD i gcomhar le Seirbhísí Tf UCD tairseach dá 

úsáideoirí taighde agus chuir sé i bhfeidhm é. 

Seirbhísí TF UCD 

Tá cúig phríomhthéama i bplean straitéiseach Sheirbhísí Tf UCD d’fhonn feabhas ar chur ar an timpeallacht Tf do 

mhic léinn agus don fhoireann, chun tacú le cuspóirí oideachais agus taighde na hollscoile: 

•		Soghluaiseacht	na	Mac	Léinn:	Seirbhísí	TF	na	mac	léinn	a	fhorbairt	agus	a	chur	i	bhfeidhm,	ar	seirbhísí	iad	atá	

inrochtana ar na gcampas agus lasmuigh den champas i dtimpeallacht atá lán-soghluaiste; 

•		Infreastruchtúr	Taighde:	Croísheirbhísí	stórála,	óstála	agus	áiseanna	ríomhaireachta	a	chur	i	bhfeidhm	do	

ghrúpaí taighde UCD, le foireann speisialtachta oiliúna taighde Tf agus tacaíochta; 

•		Bainistíocht	Faisnéise:	Rochtain	éasca	ghréasánbhunaithe	a	sholáthar,	le	comhéadain	chórais	nua	chun	tacú	le	

príomhphróisis ghnó;

•		Teicneolaíocht	Oideachais	agus	ríomhfhoghlaim:	Spásanna	nua	teicneolaíocht-chumasaithe	a	fhorbairt	le	

gabháil léachta agus seirbhísí píolótacha do thionscnaimh ríomhfhoghlama;

•		Gréasán	UCD:	Seirbhísí	nua	gréasáin	a	chur	i	bhfeidhm	maille	le	timpeallacht	tairsí	feabhsaithe,	lena	n-áirítear	

Inlíon UCD.

Fuair gach mac léinn 
iontrála méaróg 

chuimhne shoghluaiste 
ar chríochnú cúrsa 

ionduchtúcháin dóibh 

Ceann amháin de 
spásanna foghlama 

feabhsaithe nua 
Sheirbhísí TF UCD 
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Rinneadh suirbhé teicneolaíochta i measc na mac 

léinn don dara huair i mí Aibreáin 2008, agus 

léirigh a thorthaí go mbaineann mic léinn UCD 

an-úsáid go deo as ríomhairí glúine (82%), as 

teicneolaíocht gan sreang (56%), as leabharlann 

ar líne na hollscoile (81%) agus as ríomhfhoghlaim 

(82%).

Tógadh Ionad Sonraí úrscothach Daedalus sa 

bhliain 2006 ag baint úsáide as teicneolaíocht 

uiscefhuaraithe a chuireann an acmhainneacht ar 

fáil óstáil a dhéanamh ar chríochthimpeallachtaí 

ríomhaireachta ar bhealach an-éifeachtach. Óna 

thús, bhain úsáideoirí taighde UCD an-úsáid as an 

Ionad Sonraí agus tá suiteáil braisle náisiúnta ina 

fhorbairt thábhachtach d’acmhainneacht Taighde 

Tf i UCD. Déanann an fhoireann Taighde Tf tacú 

I mí an Mheithimh 2008, tháinig ICHEC (Irish 
Centre for High-End Computing ICHEC) ar 
chomhaontú óstáil a dhéanamh ar bhraisle 
ríomhaireachta náisiúnta nua in Ionad Sonraí 
Daedalus, Belfield. Rinneadh an tIonad Sonraí a 
mhéadú faoi 50% le linn an tsamhraidh agus bhí 
an áis nua beo i mí Iúil 2008. Déanfaidh UCD 
óstáil ar an gcroíbhraisle 2,560 le haghaidh 
ICHEC agus ceannóidh sé acmhainneacht 
thiomnaithe d’úsáideoirí UCD. 

UCD ag óstáil na Braisle 
Ríomhaireachta Náisiúnta i 
gcomhar le ICHEC

Sholáthraigh Seirbhísí 
TF UCD Comhéadan 
UCD Connect nua le 
seirbhísí  
an-fheabhsaithe do 
mhic léinn 

le óstáil, stóráil agus áiseanna ríomhaireachta 

UCD san ionad, agus déanfaidh ICHEC an bhraisle 

náisiúnta a bhainistiú agus tacú léi. 

Cuspóirí don todhchaí 
Sa bhliain 2008, rinne Seirbhísí Tf UCD 

athbhreithniú ar na riachtanais atá ann do na cúig 

bliana seo chugainn agus chuir i gcrích straitéis 

Tf mar chuid de phróiseas pleanála straitéisí na 

hollscoile. I measc na bpríomhchuspóirí don chéad 

chéim eile den fhorbairt tá: 

•	 Infreastruchtúr	lárnach	a	fhorbairt	don	

oideachas agus don Taighde, lena n-áirítear 

áiseanna TfC agus teicneolaíochta seomra 

ranga agus acmhainneacht stórála an Ionaid 

Sonraí le haghaidh taighde;

•	Cur	i	bhfeidhm	seirbhísí	ríomh-inneachair	d’fhonn	

tacú le teagasc, fad is atáthar ag leathnú amach 

na spásanna foghlama nua atá lánchumasaithe 

ag an teicneolaíocht;

•	Acmhainneacht	bainistíochta	sonraí	a	

fhorbairt chun tacú le Taighde Tf agus cur le 

hacmhainneacht stórála agus le hacmhainneacht 

ríomhaireachta ardfheidhmíochta;

•	 Seirbhísí	gréasánbhunaithe	dírithe	ar	an	

úsáideoir a sholáthar d’fhonn tacú le seirbhísí 

riaracháin agus seirbhísí na mac léinn;

•	A	chinntiú	go	bhfuil	Gréasán	UCD	éascú	le	

bainistiú, feabhas a chur ar chuardach, ar 

bhainistíocht inneachair agus ar rochtain ar 

sheirbhísí trí mheán na timpeallachta tairsí agus 

an Inlíon. 
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Dul chun cinn go dtí seo
Athdhearadh na foilseacháin agus an t-ábhar 

margaíochta inmheánach ionas go gcuirfí san 

áireamh iontu an athbhrandáil nua a rinneadh ar an 

Ionad forbartha Gairme.

Is áis luachmhar, a raibh an-tóir uirthi ón tús, na 

spásanna seasaimh inar féidir surfáil ar an idirlíon, 

maille leis an seomra cumarsáide nua. 

Thug breis is 200 cuideachta agus fostóir 

ionchasach cuairt ar an gcampas thar dhá 

sheimeastar agus daingníodh níos mó an 

caidreamh le tionscail éireannacha agus le 

tionscail ón RA trí mheán na gcuairteanna ar an 

láthair chuig 25 cuideachta. 

Gnóthachtálacha suntasacha 
•	D’fhreastail	breis	is	100	fostóir	ar	Dhá	Aonach	

Gairmeacha i UCD i Halla o’Reilly agus 

d’fhreastail 4,000 mac léinn ar an dá imeacht;

•	 I	mí	Feabhra	2008,	bhí	25	cur	i	láthair	ar	

sceideal na Seachtaine tionscnaimh Gairmeacha 

le 50 cainteoir, roinnt mhaith ina n-alumni de 

chuid UCD, agus a gcuid cur i láthair ag baint le 

roinnt mhaith clár de chuid UCD; 

•	Cuirfear	i	bhfeidhm	forbairt	modúil	Gairmeacha	

a bhfuil creidmheasanna ag dul dó sa bhliain 

acadúil 2008/09;

•	 Foilsíodh	go	náisiúnta	dhá	cheann	

d’fhoilseacháin Sandra Walker, Comhairleoir 

Gairmeacha ag UCD, agus baineann an dá 

fhoilseacháin le gairmeacha: Student Guide to 

Career Planning and Job Search (comh-údar), 

agus Career Guide for Arts Humanities and 

Social Sciences;

Gairmeacha agus Fostaíocht 

I measc na bpríomhfhorbairtí d’oifig Ghairmeacha agus fostaíochtaí UCD bhí:

•		Athbhrandáil	ar	Ionad	Forbartha	Gairme	UCD	i	gcomhthéacs	foriomlán	Phlean	Straitéiseach	UCD,	ag	cruthú	

aonaid den chéad scoth atá dírithe ar na mic leinn chun tacú le forbairt mhic léinn UCD agus idirghabhálacha 

tráthúla iomchuí maidir le gairmeacha a sholáthar;

•		Feabhas	a	chur	ar	acmhainní	leictreonacha	d’fhonn	eispéireas	ardchaighdeáin	a	sholáthar	do	mhic	léinn	UCD	

sa 21ú haois;

•		Athstruchtúrú	a	dhéanamh	ar	an	timpeallacht	fhisiceach,	agus	ar	an	gcaoi	sin	seirbhís	eolais	agus	

leabharlann ghairmeacha chuiditheach a sholáthar do mhic léinn atá ag déanamh taighde ar ghairmeacha; 

•	Caidrimh	sheachtracha	a	thógáil	le	fostóirí	idirnáisiúnta	agus	le	forais	ghairmiúla;

•		Rannpháirtíocht	na	foirne	leis	an	bhforas	gairmiúil	Graduate	Careers	Ireland	ar	choistí	agus	grúpaí	oibre	

éagsúla.

•	Cuireadh	clár	cuimsitheach	de	sheimineáir	

ghairmeacha agus de cheardlanna ar fáil le linn 

sheimeastar 1 agus 2 do gach mac léinn. 

Cuspóirí don todhchaí  
•	A	bheith	ar	an	rogha	ollscoile	do	na	fostóirí	is	

fearr in éirinn agus thar lear;

•	A	chinntiú	go	ndéanfar	margaíocht	éifeachtach	

ar gach seirbhís;

•	Comhoibriú	le	Alumni	UCD	ach	bunachar	sonraí	

a chur ar bun de alumni atá toilteanach cur i 

láthair a dhéanamh mar gheall ar dhul chun cinn 

gairme;

•	 Tá	togra	á	dhréachtú	faoi	láthair	ag	an	tSeirbhís	

Chomhairleach um fhorbairt Gairme don ceathrú 

leibhéal agus do chomhaltaí iardhochtúireachta. 

Tá sé seo ag teacht leis na moltaí a d’eascair 

as tionscadail an ÚAo agus Research Careers 

paths agus a cuireadh faoi bhráid na foirne 

Ardbhainistíochta i UCD;

•	Go	ndéanfadh	Ionad	Forbartha	Gairme	UCD	

bainistiú tionscadail agus táirgeadh ar áis Eolais 

ar Ghairmeacha d’fhonn cuidiú leis an bpleanáil 

agus leis an gcinnteoireacht i gcomhar le 

hEarcaíocht Mac Léinn UCD, Bainisteoirí Chlár 

Margaíochta UCD agus Seirbhísí Tf; 

•	Go	leanfadh	an	fhoireann	orthu	ag	obair	le	

Graduate Careers Ireland ag leibhéal an 

fheidhmeannais agus an choiste, freastal ar 

raon Cúrsaí san fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach 

lena n-áirítear comhdhálacha náisiúnta agus 

idirnáisiúnta de réir an chleachtais is fearr agus 

smaointe a líonrú maidir le hIonad forbartha 

Gairme UCD. 
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Dul chun cinn go dtí seo
An tSeirbhís Leighis 

Lean Seirbhís Leighis UCD do Mhic Léinn ag cur 

lena huaireanta oscailte. Le linn an téarma, bíonn 

sí ar oscailt le linn am lóin, dhá mhaidin go luath 

agus bíonn clinicí ann dhá oíche sa tseachtain. 

Ciallaíonn sé seo go bhfuil leibhéal feabhsaithe 

seirbhíse ann do mhic léinn. 

Bhí bliain shásúil ag an tseirbhís ag idirghabháil le 

hAontas na Mac Léinn maidir le Cothú Sláinte. Tá 

buíochas ar leith ag dul Moira o’Loughlin atá ina 

Riarthóir; leis an Altra Geraldine McDermott; leis 

an oifigeach Leasa do Mhic Léinn, Vivian Rath; 

leis an Dr fiona Thompson agus le Caroline Ward, 

Comhairleoir na Mac Léinn.

I measc roinnt de shamplaí na ngníomhaíochtaí tá:

•	Ríomhphoist	an	Leasuachtaráin	ag	tabhairt	

foláirimh do mhic léinn maidir le ábhar spéise ar 

an ngréasán a bhaineann le cúrsaí sláinte;

•	Cainteanna	ar	spóirt	agus	ar	dhrugaí;	

•	 Dáileadh	ar	phacáiste	frithghiniúnach;

•	Cur	chun	cinn	na	vacsaíne	le	haghaidh	leicní	

agus meiningítis;

•	 Sraith	cainteanna	ó	dhochtúirí	agus	ó	

chomhairleoir alcóil;

•	 Feasacht	a	Spreagadh	i	ndáil	le	Sláinte	Ghnéis.

Lean an tSeirbhís Leighis ag fostú seirbhísí an 

chomhairleora alcóil, Donal Kiernan, a oibríonn ar 

fhoireann Seirbhíse Sláinte na Mac Léinn. Cuidíonn 

sé seo le mic léinn comhairleoir a fheiceáil ar 

bhealach a laghdaíonn an stiogma a bhaineann le 

fadhbanna alcóil agus dá bharr sin tá sé níos éasca 

orthu an chéad chéim a ghlacadh.

Reáchtálann Joe Conway Clinic Gortuithe Spóirt/

Mhatánchnámharlaigh Speisialtachta. Tá saineolas 

fairsing aige i réimse na ngortuithe spóirt agus 

sa leigheas spóirt. Seo soláthar breise atá ina 

chúnamh mór do na seirbhísí do mhic léinn mar go 

gclúdaíonn sé ní hé amháin gortuithe spóirt ach 

fadhbanna matánchnámharlaigh i gcoitinne freisin. 

Tá pleananna idir lámha faoi láthair an suíomh 

gréasáin a uasdátú, atá in úsáid mar uirlis 

chothaithe sláinte agus ar a bhfuil eolas atá 

ábhartha do mhic léinn lena n-áirítear vacsaíniú 

MMR, feasacht i ndáil le meiningíteas, le brú agus 

le sláinte ghnéis.

Tá Leabhair foilsithe ag an tSeirbhís Sláinte do 

Mhic Léinn, i gcomhar le Seirbhís Leabharlainne 

UCD, maidir leis an Scéim oidis Leighis. 

An aidhm atá ag an scéim seo ná cuidiú le 

mic léinn bainistiú a dhéanamh ar a sláinte 

fhisiceach agus mhothúchánach féin. Is cineál 

treoir féinchabhrach atá ann ag baint úsáide as 

leabhair atá formhuinithe ag dochtúirí, ag altraí 

nó ag síceolaithe. Molann an fhoireann leighis, 

comhairleoir, Aontas na Mac Léinn nó ball foirne 

leasa eile leabhar do mhac léinn, agus is féidir leis 

an mac léinn ansin an leabhar a fháil ar iasacht ó 

Leabharlann UCD. 

Is í an tSeirbhís Leighis a cheap an Bhileog Eolais 

le hUimhreacha Teagmhála Úsáideacha, bileog 

atá ar cóiméid le cárta creidmheasa ina bhfuil 

uimhreacha teileafóin a bheadh úsáideach don mac 

léinn lena n-áirítear uimhreacha éigeandála, línte 

cabhracha agus uimhreacha na foirne leasa. Tá 

lógó an fheachtais please Talk air maille le heolas 

ar alcól agus ar an gcorp. 

An tSeirbhís Chomhairleoireachta 

Earcaíodh dhá shíceolaí sa bhreis chuig an 

tseirbhís. Tosóidh siad beirt sa bhliain acadúil 

2008/09. 

Rinne an tSeirbhís Chomhairleoireachta cur i 

láthair ag Seisiún Tionscnaimh an Uachtaráin 

do mhic léinn na chéad bhliana agus ghlac sí 

páirt i gcláir Thionscnaimh eile a reáchtáladh 

ar an gcampas. Cuirfidh sí lena ról sna Seisiúin 

Tionscnaimh do Mhic Léinn Lánfhásta agus New 

ERA i 2008/09.

Seirbhísí Leighis agus Comhairleoireachta UCD do Mhic Léinn 

An ráiteas misin atá ag Seirbhís Leighis do Mhic Léinn UCD ná chaighdeán den scoth cúraim phríomhúil, 

síceolaíochta agus shíciatraigh a sholáthar do mhic léinn atá cláraithe le UCD, de bhreis ar an méid a 

gheobhaidís óna ndochtúir teaghlaigh agus a seirbhísí cúraim shláinte féin.

Cuireann an tSeirbhís Comhairleoireachta do Mhic Léin tacaíocht faoi rún, síceolaíochta agus seirbhís 

chomhairleoireachta indibhidiúil ar fáil do mhic léinn. Cuimsíonn an tseirbhís measúnú, síciteiripe agus seirbhís 

atreorúcháin do mhic léinn. Chomh maith leis sin, cuireann sí seirbhís chomhairliúcháin ar fáil d’fhoireann na 

hollscoile i ndáil le haon chúis imní a bheadh acu i ndáil le mic léinn ar leith. 
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Chuir Seirbhís Chomhairleoireachta do Mhic léinn, i 

gcomhar le hAontas na Mac Léinn, lena cainteanna 

ag am lóin do mhic léinn dar teideal Mental Health 

and Well-Being a reáchtáiltear do mhic léinn gach 

seachtain in Ionad na Mac léinn agus clúdaíodh 

réimsí amhail brú, obair a chur ar an méar fhada, 

cairdis agus caidrimh, dúlagar agus bainistíocht 

ama. Cuireadh ábhar scríofa breise ar fáil maidir 

leis na cainteanna i nuachtán na mac léinn The 

Observer. 

Rinne an tSeirbhís, i gcomhar le comhghleacaithe 

san earnáil tríú leibhéal, leis an IUA agus le 

Comhairleoirí Coláiste eile, forbairt ar bhunachar 

sonraí maidir le fadhbanna a cuirtear in iúl le linn 

comhairleoireachta le mic léinn.

Chuidigh an tSeirbhís Chomhairleoireachta do 

Mhic Léinn le forbairt, le cur i bhfeidhm agus le 

meastóireacht an Chláir piara-Mheantóireachta 

phíolótaigh agus thacaigh sí le fairsingiú an chláir 

seo chuig Scoileanna eile san ollscoil. D’oibrigh sí 

i gcomhar le hAontas na Mac Léinn sa Doiciméad 

Tionscadail Alumni i ndáil le Cuidiú le Mic Léinn 

atá i gcruachás agus tá sé beartaithe é seo a 

bheith i gcrích i bhfómhar 2008. 

Bhíothas i mbun líonrú seachtrach le forais amhail 

External Aware, Grow, The Internet Advisory 

Board, Awareness Education agus Bodywhys 

chun mic léinn a chur ar an eolas maidir leis na 

heagraíochtaí tacaíochta seo. 

Tá an tSeirbhís Comhairleoireachta do Mhic Léinn 

UCD ina ball anois den British Heads of University 

Counselling Services (HUCS) agus rinne sí a córas 

ríomhphoist a chomhtháthú lena chóras ar mhaithe 

leis an idirphlé leanúnach agus eolas a roinnt ar 

shaincheisteanna a bhaineann le mic léinn. 

Ba mhór an onóir don tSeirbhís Comhairleoireachta 

do Mhic Léinn óstáil a dhéanamh ar an gcéad 

Chruinniú Samhraidh Bliantúil de chuid HUCS agus 

ar an Seimineár Bainistíochta i mí an Mheithimh 

2008 i Scoil Ghnó Quinn UCD, ar an téama 

seo a leanas Who’s Afraid of Mental Health? 

Our Changing Roles. Stiúrthóir na Seirbhíse 

Comhairleoireachta do Mhic Léinn UCD a thug an 

príomhaitheasc ar an ábhar The Roles, Rights and 

Responsibilities of Student Counselling Services in 

Higher Education.

Cuspóirí don todhchaí 
An tSeirbhís Leighis 

•	Clinic	Ghortuithe	Spóirt	a	Fhorbairt;

•	 Leanúint	leis	na	obair	le	hAontas	na	Mac	Léinn	

ar Shláinte a Chothú;

•	Uasghrádú	agus	forbairt	a	dhéanamh	ar	

bhogearraí an chleachtais;

•	 Forbairt	agus	cur	chun	cinn	a	dhéanamh	ar	an	

scéim d’oidis Leighis; 

•	 Forbairt	a	dhéanamh	ar	Iniúchadh,	ar	

Athbhreithniú piaraí agus ar chruinnithe 

cliniciúla ar an láthair;

•	 Iniúchadh	a	dhéanamh	ar	dheiseanna	

maoiniúcháin éagsúla d’fhonn feabhas a chur ar 

na raon seirbhísí leighis atá ar fáil do mhic léinn.

An tSeirbhís Chomhairleoireachta 

•	 Leanúint	agus	fairsingiú	na	croísheirbhíse	

comhairleoireachta agus na gclár síc-

oideachasúil do mhic léinn; 

•	Cur	leis	na	huaireanta	oscailte	ó	Mheán	Fómhair	

2008 ionas go gcuimseoidh siad roinnt seisiún 

go luath ar maidin agus seisiúin rialta go 

déanach sa tráthnóna; 

•	 Tá	sé	beartaithe	socrúchán	oiliúna	

cliniciúil a bheith ann i Meán fómhair 

2008, a fhairsingeoidh an chroísheirbhís 

comhairleoireachta;

•	An	tSraith	Seimineár	don	Fhoireann	Acadúil	

a atosú agus cur leis i 2008/09 chun cuidiú 

le baill foirne atá ag déileáil le mic léinn atá i 

gcruachás;

•	Cur	leis	na	cainteanna	ar	an	gcampas	ag	am	

lóin d’fhonn réimsí cosúil leo seo a leanas a 

chuimsiú: socrú isteach sa choláiste, dúlagar, 

bás, bainistíocht ama agus brú scrúduithe.

Thaispeáin torthaí 
shuirbhé teicneolaíochta 

i mí Aibreáin 2008 gur 
mórúsáideoirí ríomhaire 

glúine iad mic léinn UCD, 
rud a chiallaíonn gur 

eochairbhealach é an 
t-idirlíon chun cumarsáid 
a dhéanamh le mic léinn 
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Dul chun cinn go dtí seo  
Le linn 2007/08, bhí Comhairleoirí na Mac Léinn 

i mbun imeachtaí mar seo a leanas a reáchtáil: 

Seisiúin Tionscnaimh do Mhic Léinn Nua, An fóram 

Coinneála, Monatóireacht piaraí, an pobal Ceoil agus 

Seachtain na hIlchineálachta Cultúrtha. Glacann siad 

páirt freisin i gcoistí amhail an Coiste Cónaitheoirí, 

an Coiste Cothaithe Sláinte, Siompóisiamaí ar an 

bpobal, Coiste Leasa na Mac Léinn, Coiste Cúnaimh 

do Mhic Léinn agus Coiste Creise. 

I measc na mbuaicphointí i 2007/08 bhí siad seo 

a leanas:

•	Cuireadh	monatóireacht	piaraí	i	bhfeidhm	go	

céimneach ionas go n-áireodh sí gach mac léinn 

Eolaíochta, New ERA agus Talmhaíochta;

•	An	Fóram	Coinneála:	rinne	Comhairleoir	Mac	

Léinn agus an Leasoifigeach Iontrála bainistiú 

ar thionscadal arna mhaoiniú ag an ÚAo, ag 

tuairisciú ar staitisticí coinneála UCD le dhá 

bhliain anuas; 

•	 Seachtain	na	hIlchineálachta	Cultúrtha:	

D’eagraigh Comhairleoir Mac Léinn an 

tseachtain seo i gcomhar le hAontas na Mac 

Léinn, agus fairsingíodh an tseachtain sa bhliain 

2007/08 leis an taispeántas, a thug Suas Soc 

agus Concern chuig an gcampas, dar teideal 

1,000 Families. Seo portráidí de theaghlaigh ar 

fud an domhain a thóg an grianghrafadóir Uwe 

ommer mar chuid den fheachtas idirnáisiúnta 

dar teideal Building Unity Through Diversity;

•	West Side Story: Comhairleoir Mac Léinn a 

léirigh, agus Leasuachtarán na Mac Léinn an 

thionscain an chéad Cheoldráma pobail UCD 

seo, agus d’éirigh thar barr leis – le criú de idir 

fhoireann agus mhic léinn na hollscoile agus 

díoladh gach ticéad gach oíche;

•	Rinne	Comhairleoirí	Mac	Léinn	cur	i	láthair	ag	

an Tríú Comhdháil maidir le hEispéireas Céad 

Bliana sa RA agus ag Comhdháil an Chumainn 

Mheantóireachta Idirnáisiúnta i SAM;

•	Bhailigh	Comhairleoirí	Mac	Léinn	i	gcomhar	

le hAontas na Mac Léinn agus le Cumann na 

Mac Léinn agus na Scoláirí Síneacha breis is 

€13,000 don China Earthquake Appeal fund a 

sheol Cumann na Croise Deirge chuig an tSín. 

Cuspóirí don todhchaí 
•	Ceapadh	Oifigeach	Míchumais	chuig	líonra	na	

gComhairleoirí Mac Léinn agus anois tá 13 

Chomhairleoir Mac Léinn ann san iomlán;

•	 Síneadh	an	clár	Monatóireachta	Piaraí	chuig	na	

hEolaíochtaí Daonna, an Leigheas Tréidliachta, 

Dlí agus roinnt clár sna hEolaíochtaí Sláinte;

•	Cur	chun	cinn	na	gComhairleoirí	Mac	Léinn	trína	

rannpháirtíocht i gcoistí, bainistíocht imeachtaí 

agus dáileadh bileog eolais i ngach ceann de na 

pacáistí eolais do mhic léinn na chéad bliana 

agus iad a dháileadh ar bhaill foirne;

•	 Tógáil	ar	an	obair	a	rinneadh	i	mblianta	roimhe	

seo i gcur ar aghaidh na sprice feabhas a chur ar 

eispéireas na mac léinn i UCD.

Comhairleoirí na Mac Léinn agus Séiplíneacht UCD 

I rith 2007/08 lean Comhairleoirí na Mac Léinn orthu ag cur leis an gcuspóir seirbhís tacaíochta dhinimiciúil a 

sholáthar do mhic léinn UCD. Mar aitheantas go bhfuil comhairleoirí na mac léinn mar bhunchuid de struchtúir 

nua an choláiste agus ina gcuid riachtanach den fheabhas atá á chur ar eispéireas na mac léinn i UCD ceapadh 

dhá chomhairleoir nua do mhic léinn sa bhliain 2007/08, agus anois tá 12 ann san iomlán. 

An aidhm atá leis an bhfeachtas tacaíochta do 
mhic léinn ‘please Talk’ ná mic léinn a bhfuil 
cúiseanna imní orthu a spreagadh le cúnamh a 
lorg agus go bhfeicidís gur láidreacht agus ní 
laige é déanamh amhlaidh. Is séiplínigh agus 
comhairleoirí mac léinn i UCD a thionscain an 
feachtas agus is é an réalta CLG Seán Óg Ó 
hAlpín a sheol an feachtas. Toisc go raibh rath 
ar an bhfeachtas seoladh é ar bhonn náisiúnta 
i mí an Mhárta. Ag an seoladh náisiúnta 
oifigiúil i dTeacht Newman, dúirt an Dr Hugh 
Brady, Uachtarán UCD, go raibh an feachtas 
ina theachtaireacht dhóchasach do dhaoine 
óga mar go gcuireann sé i gcuimhne dóibh 
nach cúis náire in aon chor é cúnamh a lorg. 

An feachtas tacaíochta Mac 
Léinn UCD ‘Please Talk’  
anois ina fheachtas náisiúnta
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Cúnamh Airgeadais do Mhic Léinn 

Bíonn deacrachtaí airgeadais uaireanta ag mic léinn, deacrachtaí a eascraíonn as ioncam íseal fadtéarmach, 

costais chúraim leanaí nó fadhbanna airgeadais ó tharluithe nach rabhthas ag súil leo amhail bás, timpiste nó 

breoiteacht. 

Tá trí scéim i bhfeidhm ag an ollscoil do mhic léinn a cheapann a bhfuil gá acu le cúnamh airgeadais. 

faigheann na scéimeanna seo maoiniú d’fhormhór ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) trí mheán an phlean 

forbartha Náisiúnta (pfN) 2006–2013. faightear maoiniú breise ó bhronntanais airgid agus ó fhíneálacha a 

ghearrtar ar mhic léinn. 

Is ciste lánroghnach é Ciste Leasa na Mac Léinn 

a chuireann tacaíocht ar fáil do mhic léinn a 

bhfuil fadhbanna a tharlaíonn gan choinne le linn 

a dtréimhse staidéir ag UCD. Cuimsíonn raon na 

chiste seo na mic léin sin nach féidir leo fónamh a 

bhaint as na gnáthbhealaí cúnaimh, ar cibé cúis. 

féadfar iarratais a dhéanamh ag aon am i rith na 

bliana acadúla agus déanann Ciste an Choiste 

Leasa Mac Léinn, a thagann le chéile go rialta, 

breithniú ar an hiarratais sin. 

Cuireadh an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn ar bun 

chun cuidiú leis na mic léinn faoi mhíbhuntáiste is 

mó i ngátar. Déanann Ann o’Hanlon, Comhairleoir 

Mac Léinn, Scoil na Ríomheolaíochta agus na 

faisnéisíochta, an ciste a riar thar ceann an 

Choiste Cúnaimh do Mhic Léinn. Is í an Roinn 

oideachais agus Eolaíochta a chuireann maoiniú ar 

fáil don chiste, le cúnamh ó CSf trí mheán an pfN. 

Cuidíonn Ciste Cúnaimh Chúraim Leanaí do Mhic 

Léinn leis na mic léinn atá ina dtuismitheoirí 

is mó a bhfuil gá acu le cúnamh airgid agus 

cuireann sé airgead ar fáil i dtreo na gcostas 

cúraim leanaí. féadfar gur do leanaí i gcreis UCD 

an cúnamh seo nó do leanaí atá i gcúram leanaí 

in áit éigin lasmuigh den champas. Bunaítear 

gach fóirdheontas a thugann UCD ar riachtanas 

indibhidiúil an duine agus déanann Coiste Ciste 

Cúraim Leanaí do Mhic Léinn UCD iad seo a 

mheas. Is í Anna farrell, Comhairleoir Mac Léinn, 

atá ina cathaoirleach ar an gcoiste agus tá sí 

lonnaithe san Ionad Eolaíochtaí Sláinte. 

Don bhliain acadúil 2007/08, bhí €745,000 

ar fáil do UCD chun cuidiú le mic léinn a 

raibh deacrachtaí airgid acu. Den tsuim sin, 

leithdháileadh €157,000 ar an gCiste Leasa Mac 

Léinn, €157,000 ar an gCiste Cúnaimh do Mhic 

Léinn agus €117,000 ar an Scéim fóirdheontais 

do Chúram Leanaí. Leithdháileadh an t-iarmhéid 

€314,000, ar an gciste New ERA. Cinntíonn na 

cistí seo go bhfaigheann mic léinn tacaíocht airgid 

agus iad ag fíorú a bhfíseanna i UCD. 

Oifig Ghearáin na Mac Léinn 

Dar le UCD is baill iomlána den ollscoil iad na mic léinn, agus dá bhrí sin, ba chóir caitheamh leo go cóir 

cothrom comhionann. Mar aitheantas ar an ngá atá ag mic léinn go ndéileálfaí lena bhfadhbanna agus 

iad ag freastal ar an ollscoil, chuir UCD struchtúr ar bun chun a chinntiú go mbeadh nósanna imeachta 

comhleanúnacha éifeachtacha ag an ollscoil réiteach a fháil ar ghearáin dhlisteanacha na mac léinn, de réir 

phrionsabail an cheartais agus na córa. 

Chruthaigh an Chomhairle Acadúil oifig 

Ghearáin na Mac Léinn i mí feabhra 2007 agus 

cuireadh ar bun an oifig i mí Iúil 2007 mar ar 

ceapadh oifigeach Gearáin do Mhic Léin UCD. 

An príomhthasc ag an oifig le linn na bliana ná 

gnáthaimh a bhunú d’fhonn an cur chuige is fearr 

a bheartú maidir le réiteach aighnis. Dhéileáil an 

oifig le 30 gearán ó na mic léinn le linn na bliana 

acadúla 2007/08. 

An tosaíocht atá ag an oifig amach anseo ná eolas 

a sholáthar do na mic léinn a bheidh ag teacht 

isteach an bhliain seo chugainn agus a chur in 

iúl dóibh go bhfuil an oifig ann maille le raon na 

seirbhísí a chuireann sí ar fáil. 
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Dul chun cinn go dtí seo  
•	Cuireadh	Páirc	Imeartha	IRB-cheadaithe	

Lánmhéide Uile-aimsire Rugbaí i gcrích i mí 

Mheán fómhair 2007;

•	Cuireadh	Páirc	Imeartha	Uile-Aimsire	don	Pheil	

Ghaelach (páirc Devlin) i gcrích i mí na Samhna 

2007;

•	Cuireadh	céim	a	haon	d’fhorbairt	UCD	Bowl	i	

gcrích. Is é seo an staidiam baile, áis le 1,500 

suíochán, do UCD AfC agus UCD RfC. Reáchtáil 

UCD a chéad chluiche baile i UCD Bowl i mí an 

Mhárta 2008; 

•	Athlonnú	na	Páirce	Imeartha	Ilfhéir	Haca	in	aice	

na páirce Imeartha Uile-Aimsire Rugbaí;

•	Níos	mó	de	chur	i	bhfeidhm	céimneach	an	Chláir	

Get in Gear, agus é ag dul isteach ina cheathrú 

bliain. Chuir an clár seo gleacaíocht agus 

feasacht sláinte ar fáil do bhreis is 450 duine trí 

chlár nuálaíoch mar a gcuirtear clár in oiriúint 

don duine aonair. 

I bhfiontar spórtúil ar leith, chuaigh Club Sacair 

UCD i gcomhar lena gcontraphárithe rugbaí i 

gcomhaontú d’fhonn tailte a roinnt i UCD Bowl sa 

chéad chluiche i Léig Eircom ar an 7 Márta 2008. 

fuair peter Hutton ar fhoireann Derry City cúl go 

déanach sa chluiche agus siobadh pointe ó UCD 

mar ar baineadh scór deiridh de 3-2 amach. D’fhág 

an Club a thailte baile i bpáirc Belfield ag deireadh 

an tséasúir dheiridh tar éis 29 bliain ansin. 

Sa chluiche 56th Colours i nDomhnach Broc 

bhuaigh foireann Rugbaí UCD go héasca, le scór 

deiridh de 50–20, ag fáil an láimh in uachtar ar a 

n-iomaitheoirí ar fhoireann Choláiste na Tríonóide ó 

Rannóg Dó den Léig Uile-éireann. 

Léirigh foireann Eitpheile na mBan UCD athuair 

gurb iadsan an fhoireann is fearr, agus iad ag 

buachan a dtríú Cord Mac Léinn i ndiaidh a chéile 

ar an 16 agus 17 feabhra 2008 in ollscoil Leeds 

agus in ollscoil Uirbeach Leeds.

Reáchtáil Ionad Spóirt UCD, i gcomhar le hAontas 

na Mac Léinn UCD agus Rannóg Spóirt Chumann 

Cathaoireacha Rothaí na héireann, a Chomórtas 

Tionscnaimh Cispheile arna mhaoiniú ag o2, an 

chéad chomórtas dá leithéid in institiúid tríú 

leibhéal in éirinn. 

Bhí bliain thar na bearta ag Club Bád UCD agus 

Club Bád na mBan UCD mar ar bhaineadar i 

gComórtas 60th, ag buachan cluichí sna comórtais 

seo a leanas: Neptune Head, Lagan Head, St 

Michael’s Head, Neptune Regatta agus Commercial 

Regatta. Ba í an chéad áit sa Dublin Head an 

chéad uair ar bhuaigh UCD le 35 bliain agus mar 

sin ba mhór an t-éacht é don chlub. Bhuaigh an 

scuad na Comórtais ollscoile ag an Leibhéal 

Idirmheánach chomh maith agus an Novice National 

Championship of Ireland sa bhliain 2007. 

Roghnaíodh ochtar imreoirí Lacrosse UCD chun 

imirt ar son na héireann, agus roghnaíodh cúpla 

ball foirne ó UCD chun iad a chóitseáil. 

Spórt UCD

féachann plean straitéiseach Spóirt UCD leis na nithe seo a leanas a bhaint amach: 

•	Eispéireas	ardchaighdeáin	sláinte	agus	folláine	saoil	a	sholáthar	do	gach	mac	léin	ollscoile;

•		Líon	na	mac	léinn	atá	rannpháirteach	sa	spórt,	sa	ghleacaíocht	agus	san	fhóillíocht	a	mhéadú.	Faoi	láthair	

seasann na figiúirí sin ag 8,000; 

•	Áiseanna	ilchuspóra	den	scoth	a	sholáthar	a	fhreastalóidh	ar	raon	leathan	spórt;

•	Ionad	Ardfheidhmiochta	a	sholáthar	do	lúthchleasaithe	éilíte	ar	fud	spóirt	éagsúla.

Bhuaigh Foireann 
Eitpheile na mBan 
UCD a dtríú teideal 
Corn na Mac Léinn 

Bhuaigh Club Bád 
UCD sa Dublin Head, 
den chéad uair le 35 
bliain anuas
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Rinne Club Leadóige Boird UCD a iubhaile cúig 

bliana is seachtó a cheiliúradh mar ar bhain siad 

amach an chéad áit sna comórtais idir-ollscoile in 

ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath i mí feabhra, 

agus an teideal á bhuachan acu don naoú bliain 

as a chéile agus iad ar tí an churiarracht a leag 

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath síos ó 

1949 go 1956 a shárú. 

Ag an gcraobhchluiche Uile-éireann Idir-ollscoile 

i mí an Mhárta choinnigh foireann Rothaíochta 

na mBan an teideal a bhuaigh siad anuraidh i 

mBéal feirste, agus iad ag buachan an rása foirne 

i bpáirc an fhionnuisce. Bhain Louise Moriarty 

an teideal indibhidiúil chomh maith, agus í ar an 

gcéad bhean an duais seo a choinneáil. 

D’éirigh le foireann Cispheile na bhfear UCD a 

dteideal a chosaint sa Chraobhchluiche ollscoil 

don tríú bliain as a chéile in ollscoil Chathair 

Bhaile Átha cliath nuair a bhuaigh siad ar ollscoil 

Uladh, Baile Shiurdáin le scór 65–48 sa chraobh.

D’éirigh le foireann Shinsearach Camógaíochta 

UCD an Corn Ashbourne a choinneáil, ag buachan 

ar IT phort Láirge, le scór 5–9/0–9 i bpáirc Mhic 

Easmuinn. Chuir an fhoireann críoch iontach leis an 

séasúr agus í ag buachan i gCorn Uí Mhaolagáin, 

i gcomórtais Camógaíochta Idir-ollscoile, tar éis 

buachan ar IT phort Láirge. 

D’éirigh thar barr le Club Eachaíochta UCD ag 

na Craobhchomórtais Idir-ollscoile Teitreatlain 

Náisiúnta, a reáchtáladh in ollscoil na Banríona, 

Béal feirste. Bhain an fhoireann an bonn óir 

amach, ag buachan ar 30 foireann. Bhain an 

club an bonn óir ag an gcóras prix Capprilli sa 

Chomórtas Idir-ollscoile Náisiúnta, ag buachan ar 

59 iomaitheoir. I measc na ngradam indibhidiúil 

a fuair UCD, bhí an teideal don Eachraíocht 

indibhidiúil is fearr, ag buachan ar 80 duine eile. 

Ag searmanas Gnóthachtálacha Spóirt Budweiser 

UCD ar an 24 Aibreán 2008 in Ionad Spóirt UCD 

tugadh gradaim do bheagnach 300 mac léinn 

as a ngnóthachtálacha spóirt thar ceann na 

hollscoile le bliain anuas. Ainmníodh captaen an 

Chlub Eacaíochta Dean Cobbe ar Dhuine Spóirt 

na Bliana an Dr Tony o’Neill, agus bronnadh an 

teideal Riarthóir Club na Bliana Gerry Horkan ar 

chaptaen Chlub Bád na bhfear UCD, Jason Brooke. 

Bronnadh teideal Duine Spóirt Tréidliachta David 

o’Connor ar bhuaiteoir Chraobhchluiche Chontae 

Bhaile Átha Cliath UCD agus Uile-éireann agus na 

Léige Náisiúnta, paul ormond.

Mar aitheantas ar an méid a bhain iomróirí, 

liagóirí agus cóitseálaí Chlub Bád UCD amach in 

oilimpeacha 1948, tugadh an t-ainm Olympian 

go hoifigiúil ar an mbád nua ag Searmanas 

Ainmniúcháin Bád UCD. Tugadh aitheantas 

freisin do bheirt rannpháirtithe ag oilimpeacha 

1976 Montreal agus an criú Sinsearach VIII a 

bhuaigh an 1974 Ladies Challenge plate, an t-aon 

uair a bhuaigh UCD ag Henley. Ag deireadh an 

tsearmanais nochtadh Bord an Chaptaein agus an 

Uachtaráin. Tá an bord anois ar taispeáint go buan 

san Ionad Spóirt. 

D’éirigh le peter Lawrie, iarscoláire gailf UCD, 

teacht aniar thar oíche ó bheith cúig bhuille ar gcúl 

i gComórtas Gailf na Spáinne ar an 2 Bealtaine 

2008 chun buachan ar an Spáinneach Ignacio 

Garrido i breisimirt tob-éaga chun an teideal an 

Turais Eorpaigh a bhaint. 

Cuspóirí don todhchaí 
Táthar ag leanúint le forbairt na bpleananna 

chun spórt agus sláinte a bheith ina 

gcroíghníomhaíochtaí i UCD go gach mac léinn agus 

ball foirne, chomh maith leis an bpobal i gcoitinne. 

Cuirtear acmhainní suntasacha ar fáil d’fhonn 

feabhas a chur ar an iarracht ‘an cleachtas is fearr’ 

a sholáthar san eispéireas ollscoile ag Belfield le 

hinfreastruchtúr tábhachtach breise spóirt mar atá 

feicthe leis an Ionad Snámha, Caithimh Aimsire 

agus fóillíochta do Mhic Léinn. Tá sé beartaithe ag 

UCD Ionad Réigiúnach Barr feabhais a sholáthar 

mar chuid de straitéis spóirt náisiúnta an Rialtais. 

Leanfaidh sé ag cur chun cinn an chláir Get in Gear 

do mhic léinn éigníomhacha, agus tá cuid mhaith 

den chlár tionscnaimh do mhic léinn na chéad 

bhliana tiomanta do spórt agus do chaitheamh 

aimsire mar chuid den eispéireas. 

Ba í Louise Moriarty 
as Foireann 

Rothaíochta Ban 
UCD  an chéad bhean 
riamh a choinnigh an 
choróin teidil aonair  



Dul chun cinn go dtí seo 
Seo an 10ú bliain ar an bhfód ag Scoláirí Córacha 

UCD, cór atá tar éis gradaim a bhuachan. Bunaíodh 

an cór sa bhliain 1998, agus ó shin i leith tá 

sé ag cur UCD os comhair an phobail, ag baint 

aitheantais amach ar an gcampas agus i measc 

an phobail cheoil i gcoitinne dá ardchaighdeán 

feidhmíochta agus ildánachta. Bíonn sé ag cur i 

láthair do chuairteoirí a thagann chuig an ollscoil 

ag Dinnéar Lae Bhunaithe UCD, ag imeachtaí mac 

léinn ar fud an champais agus níos mó agus níos 

mó le grúpaí ceoil a bhíonn ag taibhiú lasmuigh 

den ollscoil. 

Is ensemble córach Scoláirí Córacha UCD ina 

bhfuil mic léinn chumasacha ó gach cuid de 

UCD. Cuireann an scéim foghlaim ghairmiúil agus 

timpeallacht feidhmíochta ar fáil do na mic léinn seo 

ach clár dúshlánach ilghnéitheach a sholáthar do na 

Scoláirí gach bliain acadúil agus é seo go léir faoi 

stiúir an Stiúrthóra Ealaíne Desmond Earley. 

Chun carachtar ar leith a thabhairt do Scoláirí 

Córacha UCD, cuireadh le chéile bailiúchán d’ábhar 

a saincheapadh don chór seo, arna chóiriú go 

speisialta chun a bhfuaim ar leith féin a thabhairt 

dóibh. Cuireann na cóirithe seo, agus tiomantas 

i leith an cheoil nua, Scoláirí Córacha UCD chun 

tosaigh sa déanamh ceoil in éirinn. 

An aidhm atá ag Ceolfhoireann Shiansach UCD 

(arna bhunú ag Ciarán Crilly sa bhliain 2002 nuair 

a tugadh UCD Sinfonia uirthi) ná ensemble ar scála 

mór a bhunú a bhféadfadh UCD a bheith mórálach 

aisti. Sa bhliain 2007, athsheoladh Ceolfhoireann 

Shiansach UCD (UCDSo) chun a toise agus a stádas 

nua a léiriú. Bhí a ceathrú cur i láthair bliantúil ag 

UCDSo sa Cheoláras Náisiúnta i mí Aibreáin 2008 

agus bhí a lucht féachana is mó riamh ann ag an 

dtaibhiú sin (beagnach 1,000 duine) agus tá cáil ar 

an gceolfhoireann anois mar cheann de na ceolfhoirne 

amaitéaracha is fearr sa tír.

I measc mórghnóthachtálacha UCDSo tá na nithe 

seo a leanas:

•	 Fairsingiú	ó	faoi	bhun	20	ball	go	80	ball	in	dhá	

bhliain go leith;

•	Bheith	ina	pháirt	rialta	de	sceideal	an	Cheolárais	

Náisiúnta;

•	 Scoláireachtaí	a	chur	ar	bun	do	mhic	léinn	ionas	

gur féidir leo páirt a ghlacadh sa cheolfhoireann 

(bronntar suas le 15 scoláireacht gach bliain 

anois);

•	UCDSO	a	chur	ar	bun	mar	cheann	de	na	modúil	

aitheanta roghnacha faoin scéim UCD Horizons 

(atá á dhéanamh faoi láthair ag breis is 30 mac 

léinn).

Cuspóirí don todhchaí 
Ag ceiliúradh Deich mBliana ar an bhód, taibheoidh 

Ceolfhoireann Cheolchoirme RTé dhá choirmcheoil 

le Scoláirí Córacha agus Alumni UCD, ceann 

sa Cheoláras Náisiúnta i mí na Nollag le Cara 

o’Sullivan (soprán), agus an Deutsches Requiem 

le Brahms in Ard-Eaglais phádraig (earrach 2009). 

De bhreis air sin, seolfaidh na Scoláirí an fhéile 

Chóracha Idir-ollscoile ag UCD, agus beidh an deis 

ag na mic léinn oibriú le ensemble tábhachtach de 

chuid na hAlban, The Giondar Ensemble. 

Tá sé mar aidhm ag UCDSo leanúint leis an ráta 

gasta fáis, ó thaobh líon na ndaoine atá ag cur 

isteach ar bhallraíocht agus ar chaighdeán a 

sheinnteoirí agus a thaibhiúchán. An bhliain seo 

chugainn, tá sé le ceolchoirm a sheinm agus 

beidh sí á chraoladh beo, imeacht a bhfuil sé 

ag súil a reáchtáil arís amach anseo, chomh 

maith leis an ‘Russian Spectacular’ sa Cheoláras 

Náisiúnta. Táthar ag súil go leanfaidh an fairsingiú 

ar an lucht féachana ag an ráta céanna go dtí 

go mbeidh UCDSo ag díol na dticéad uile ina 

cheolchoirmeacha sa Cheoláras Náisiúnta. 

Ceol UCD 

Tá raon leathan ensemble ceoil ag UCD, rud a thugann an deis do mhic léinn triail a bhaint as an gceol ó 

aoiseanna éagsúla agus i stíleanna éagsúla. Is féidir le haon duine a bhfuil suim acu sa cheol agus a bhfuil cumas 

ceoil acu ar mhian leo sásamh a bhaint as an bpaisean seo bheith sna córacha agus sna ceolfhoirne. An sprioc 

atá leis ná deis a sholáthar do mhic léinn UCD páirt a ghlacadh sa déanamh ceoil ag an gcaighdeán is airde agus 

toradh a gcuid oibre a chur i láthair lucht éisteacha sásta.

Scoláirí Córacha UCD. 
Ó thaobh na láimhe clé 
Ann McLaughlin, Cristina 
McGrath agus Elizabeth 
McLaughlin
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Dul chun cinn go dtí seo 
Tá líon na ndaoine a ghlacann páirt sna cumainn 

fanta stuama seasta. Tá breis is 4,000 duine 

cláraithe leis na cumainn is mó san ollscoil. Tá 

roinnt cumann nua ag cur go mór le próifíl na mac 

léinn, lena n-áirítear an Cumann Rúiseach agus an 

Cumann Gaisce. 

Thug breis is 2,000 mac léinn ón dara leibhéal 

cuairt ar an gcampas i mí Eanáir don dara bliain 

de léiriúchán an Chumainn Drámaíochta don 

Ardteistiméireacht, agus i mbliana ba é an dráma 

Othello a léiríodh. 

Ar na tionscnaimh nua i mbliana bhí ciste Newman, 

a d’fheidhmigh faoi oifig an Leasuachtaráin do 

Mhic Léinn. Tá an ciste ann chun ranníocaíochtaí 

Cumainn agus Gníomhaíochtaí na Mac Léinn

Cuireann an timpeallacht i UCD saol sóisialta beoga ar fáil do gach ball den ollscoil. Cuireann gach cumann 

mac léinn de chuid UCD deiseanna suntasacha ar fáil don fhorbairt phearsanta, go háirithe i ndáil le scileanna 

saoil amhail bainistíocht ar dhaoine, eagrúchán agus bainistíochta ama. 

aon uaire a sholáthar d’imeachtaí agus do 

ghníomhaíochtaí do mhic léinn, imeachtaí nach 

dtiocfadh de ghnáth faoi ghnáthghníomhaíochtaí 

club agus cumann. 

Bhuaigh an Cumann Litearthachta agus Staire 

(L&H) an teideal Cumann na Bliana UCD 2008, 

agus bhuaigh an Cumann Gaelach, anois ag a 

chomóradh céad bliain, an gradam do Chumann 

Beag na Bliana. Tháinig Cumann Drámaíochta UCD 

amach chun tosaigh athuair i bhféile Drámaíochta 

Mhic Léinn na héireann, mar ar bronnadh an líon 

is mó ainmniúchán ar an gcumann agus an líon 

gradam is mó chomh maith. Bhuaigh sé an gradam 

don ‘Léiriúchán foriomlán is fearr’ don cheathrú 

bliain as a chéile. 

Bhain na cumainn díospóireachta ag an leibhéal 

náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, ag buachan 

na gComórtas Idir-ollscoile i gCorcaigh agus i 

gColáiste na Tríonóide agus ag buachan Mhás na 

héireann, agus ag buachan an teidil i gComórtas 

an Irish Times chomh maith, a reáchtáladh in 

Belfield. D’éirigh le trí fhoireann áit a fháil sa 

chraobh i gCraobhchomórtas Díospóireachta an 

Domhain sa Téalainn, agus bhain UCD an cúigiú 

háit amach i rangálacha Díospóireachta an 

Domhain, ag teacht chun tosaigh ar Yale. 

Cuireann cumainn na mac léinn deiseanna ar leith ar 

fáil do mhic léinn UCD bualadh le daoine a bhfuil cáil 

idirnáisiúnta orthu, maille le daoine tábhachtacha 

sa chultúr pobail. Le 12 mhí anuas thug na 

cuairteoirí seo a leanas cuairt ar na cumainn: na 

haisteoirí Will ferrell agus Ralph fiennes, na húdair 

JK Rowling agus Jung Chang agus an fuirseoir agus 

láithreoir taistil Michael palin.

Cuspóirí don todhchaí 
Leag plean Straitéiseach UCD béim ar an 

tábhacht a bhaineann leis na cumainn agus le 

gníomhaíocht na gcumann i bhforbairt agus 

i gcothú na ngníomhaíochtaí oideachasúla, 

cultúrtha agus sóisialta seach-churaclaim 

ardchaighdeáin iomadúla atá ann do mhic 

léinn. Leanfar leis an soláthar do chreidiúnú le 

haghaidh na ngníomhaíochtaí seach-churaclaim i 

gcomhar le hIonad UCD don fhoghlaim Seirbhíse, 

Rannpháirtíocht pobail agus Saorálaíocht. 

Thug JK Rowling cuairt ar UCD chun Gradam 
James Joyce a bhailiú a bhronn Cumann 
Litearthachta agus Staire UCD uirthi ar an 
12 feabhra 2008. Sheas an lucht féachana 
de 600 duine chun bualadh bos a thabhairt 
di. Glac Rowling, a thug léamh ón seachtú 
leabhar, an leabhar deireanach, den tsraith 
Harry potter, Harry Potter and the Deathly 
Hallows, páirt i seisiún Ceisteanna agus 
freagraí 30 nóiméad leis an lucht féachana 
maidir lena gairm scríbhneoireachta agus a 
carachtair fhicseanúla. 

Údar Harry Potter, JK Rowling 
agus í ar cuairt i UCD

Ag an ócáid: Michael McGrath, Iniúchóir an Chumainn Litearthachta agus 
Staire le JK Rowling leantóir Harry Potter Leonard Caprani, aois a 10, ó 
Chluain Sceach, Baile Átha Cliath 



Dul chun cinn go dtí seo  
Tá an obair fós ar siúl i gcur chun cinn agus 

i gcothú na rannpháirtíochta saoránachta i 

UCD, d’fhonn naisc a chothú agus a thógáil le 

heagraíochtaí pobail áitiúla ar na bealaí seo a 

leanas: 

•	Bhí	UCD	ar	cheann	de	bhunaitheoirí	Campus	

Engage, líonra náisiúnta a bunaíodh d’fhonn 

rannpháirtíocht shaoránach a chothú san 

ardoideachas in éirinn. Déanann CSLCEV 

ionadaíocht thar ceann UCD sa líonra seo;

•	 Seoladh	gradam,	dar	teideal	Recognition	of	

Voluntary Engagement (RoVE), arna urrú ag 

Ciste Alumni UCD, do mhic léinn. Tugann RoVE 

aitheantas don tsaorálaíocht agus cothaíonn 

an tsaorálaíocht ach aitheantas a thabhairt 

don méid a dhéanann mic léinn UCD ar son an 

tsaoil sa phobal, bíodh sé sin ar an gcampas nó 

lasmuigh den champas; 

•	Reáchtáil	CSLCEV	ceardlann	dar	teideal	

Community Engagement in an Academic 

Context i mí Bealtaine 2008 d’fhoireann 

UCD. Dhírigh an cheardlann ar na dúshláin a 

bhaineann le gnéithe den rannpháirtíocht pobail 

a chomhshnaidhmeadh le modúil acadúla i UCD 

agus na réitigh ar na dúshláin sin;

•	Bunaíodh	grúpa	líonra	UCD	Connect	(Grúpa	

CBL) chun éascú a dhéanamh ar an líonrú, ar 

chomhroinnt eolais agus ar chumarsáid i ndáil 

le rannpháirtíocht shaoránach i measc dhámha 

agus fhoireann UCD ar fud an champais; 

•	Bhunaigh	CSLCEV	ionad	atá	tiomnaithe	do	chur	

chun cinn na gcoincheap agus na smaointe 

a bhaineann le rannpháirtíocht shaoránach i 

measc dhámha, fhoireann agus mhic léinn UCD 

agus na pobail agus na heagraíochtaí áitiúla;

•	Bíonn	CSLCEV	ag	obair	le	Scoil	Ghnó	Quinn	

UCD i soláthar an mhodúil roghnaigh foghlama 

Seirbhíse Leibhéal 2; 

•	 I	mbliana	d’fhorbair	UCDVO	tionscadal	tithíochta	

in Gros Morne, Háítí agus i gcéim a haon den 

fhorbairt tógadh naoi dteach d’íospartaigh na 

dtuillte agus do dhaoine faoi mhíbhuntáiste sa 

phobal;

•	 Tógadh	dhá	ionad	sláinte	i	Nicearagua	ó	

bhunaigh UCDVo an tionscadal i gcomhar le 

Roinn Sláinte Nicearagua i 2007.

Cuspóirí don todhchaí  
Bheartaigh CSLCEV ar roinnt cuspóirí 

gearrthéarmacha agus meántéarmacha don bhliain 

acadúil 2008/09, ina measc:

•	 Lá	Náisiúnta	Saorálaíochta	de	chuid	Volunteer	

Centres Ireland ‘Give it a Swirl’ ar an 26 Meán 

fómhair 2008: Cuireann grúpaí saorálaithe 

tionscadail leis an téama ‘Nuamhaisiú pobail’ i 

gcrích ar an lá;

•	Raon	ceardlann	a	fhorbairt	agus	a	chur	ar	fáil	

do dhámha agus d’fhoireann UCD ar fhoghlaim 

seirbhíse agus pobalbhunaithe, agus ar ábhair 

bhainteacha;

•	 Éascú	ar	fhorbairt	an	tsoláthair	ar	mhodúil	

acadúla ag díriú ar rannpháirtíocht pobail;

•	 Sraith	seimineár	agus	seisiún	faisnéise	

a sholáthar do mhic léinn le béim ar an 

tsaorálaíocht agus ar ábhair bhainteacha;

Rannpháirtíocht Pobail 

Cuireadh ar bun Ionad UCD don fhoghlaim Seirbhíse, Rannpháirtíocht pobail agus Saorálaíocht (CSLCEV) i mí 

Dheireadh fómhair 2007 chun cothú agus spreagadh a dhéanamh ar rannpháirtíocht shaoránach. Tá an t-ionad 

tiomanta de oideachas sóisialta iomlánach a sholáthar do mhic léinn, a bhfuil saoránacht mar chuid daingean 

den oideachas sin, fad atáthar ag díriú ar thrí phríomhghníomhaíochtaí: 

•	 Saorálaíocht	a	chothú	agus	a	spreagadh;

•	Oibriú	le	dámha	agus	le	foireann	UCD	chun	modúil	acadúla	a	fhorbairt	agus	a	chur	chun	cinn,	ar	modúil	iad	a	

bhfuil gnéithe den rannpháirtíocht pobail ag baint leo;

•	Naisc	a	chothú	leis	an	earnáil	neamhbrabúis,	go	háirithe	sa	phobal	áitiúil.

Cuireann Saorálaithe Thar Lear UCD (UCDVo) an deis ar fáil do mhic léinn UCD tabhairt faoin obair dheonach 

sa domhan forbraíochta. Tá UCDVo fásta go mór ó cuireadh é ar bun nuair a d’imigh grúpa beag d’oibrithe 

deonacha chuig Deilí sa bhliain 2003. Mar charthanacht cláraithe agus sínitheoir de chuid Chód Eitice 

Chómhlámh cloíonn UCDVo le creat gairmiúil morálta na saorálaíochta. Go dtí seo, tá breis is 350 mac léinn 

agus ball foirne de chuid UCD tar éis taistil le UCDVo agus cuirtear tuairim is 90 áit ar fáil gach bliain.
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•	Rannpháirtíocht	trí	mheán	an	líonra	

Campus Engage i bhforbairt an pholasaí 

ar rannpháirtíocht pobail in earnáil an 

ardoideachais in éirinn;

•	Naisc	nua	a	aimsiú	agus	a	fhorbairt	le	

heagraíochtaí pobail áitiúla.

faoina phleananna athstruchúrúcháin reatha 

tá sé beartaithe ag UCDVo iarratais agus 

athbhreithniúcháin fhoirmiúla ar thionscadail 

a thabhairt isteach lena eagraíochtaí 

Rothaíocht go Béising 2008
I mí Mheán fómhair 2007, rothaigh triúr 
(lena n-áirítear beirt iar-shaorálaithe de chuid 
UCDVo, Conor Rowan agus paul Ryan) chuig 
na hoilimpeacha i mBéising. Thóg an t-aistear 
seo, a bhí 15,000 ciliméadar ar fhad, 11 mhí 
orthu, mar ar rothaigh siad trasna na fraince, 
na Gearmáine, na hostaire, hUngáire, na Cróite, 
na Seirbia, na Bulgáire, na Gréige, na Tuirce, 
na Seoirsia, na hAsarbaiseáine, na hIaráine, 
na Tuircméanastáine, na hÚisbéiceastáine, 
na Táidsíceastáine agus na Cirgeastáine go 
dtí gur shroich siad an tSín. Ní hé amháin 
gur móreachtra a bhí anseo ach d’éirigh leo 
airgeadh a bhailiú le haghaidh UCDVo. 

UCDVO i Háítí 2008
I mbliana rinne UCDVo coimisiúnú ar 
dhearadh tí leis an eagraíocht óstach 
the Sisters of Jesus and Mary, i Háítí. 
Leagann an dearadh seo síos caighdeán 
nua tithíochta don réigiún. Cuireadh i gcrích 
céim a haon de seo sa samhradh agus tá sé 
beartaithe go n-úsáidfidh eagraíochtaí eile sa 
réigiún an teimpléad agus go n-úsáidfear í ar 
shuímh eile de chuid UCDVo.

neamhrialtasacha óstacha san India, Háítí agus 

Nicearagua d’fhonn feidhmíocht a chothú ar 

thionscadail agus caidreamh níos comhionainne a 

chinntiú lena eagraíochtaí óstacha. 

Mar Chumann de chuid UCD, tá níos mó agus níos 

mó rannpháirte ag UCDVo san ionchur a bhíonn 

ag mic léinn UCD ag leibhéal an bhoird agus tá 

sé beartaithe aige roinnt grúpaí gníomhaíochta 

a bhunú chun cuíchóiriú a dhéanamh ar 

ghníomhaíocht agus cur le rannpháirt na mac léinn 

sa rith a dhéantar ar an eagraíocht ó lá go lá. 




