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Fís
Agus Plean Straitéiseach reatha UCD ag teacht 
chun deiridh, agus muid ag díriú ar an tréimhse 
2009-2013, tá sé oiriúnach machnamh a 
dhéanamh ar an méid a baineadh amach go dtí seo 
agus ár n-ardmhianta don todhchaí. 

Tá an fhís láidir agus an sprioc uaillmhianach 
a leagadh amach i bPlean Straitéiseach UCD 
2005-2008 beagnach go léir curtha i bhfeidhm. 
Bhaineamar amach ár spriocanna luaite maidir le 
bheith inár n-ollscoil dlúth-thaighde idirnáisiúnta ar 
thús cadhnaíochta a bhfuil ról lárnach aici i múnlú 
Éire na linne seo. 

Níor stad UCD riamh ar dhul i ngleic le dúshlán 
John Henry Newman maidir le bheith ina “alma 
mater ag an gcéad ghlúin eile”. Le 12 mhí anuas, 
lean an ollscoil ar aghaidh ag cur chun cinn an 
eolais agus ag cothú na foghlama i dtimpeallacht 
fionnachtana, chruthaitheachta, nuálaíochta agus 
feabhais, ag baint an méid is fearr as ár mic léinn, 
agus ag cur le saol sochaíoch, cultúrtha agus 
eacnamaíochta na hÉireann. 

Féachfaimid anois leis an gcéad tacar eile de 
thosaíochtaí na hollscoile a aithint. Beidh an fócas 
sna blianta amach anseo ar fhorbairtí a rinneadh 
le gairid a dhaingniú, cláir bhunchéime a threisiú, 
oideachas iarchéime a fhás agus a fhorbairt 
agus na ceangail idir oideachas agus taighde a 
fheabhsú. Má tá UCD agus Éire chun bheith san 
iomaíocht agus a bheith rathúil sa réimse seo atá 
dian-iomaíoch, caithfidh Plean Straitéiseach 2009-
2013 UCD bheith níos dána agus níos samhlaíoch 
ná riamh roimhe.

Iomrá idirnáisiúnta 
Chuir Forlíonadh Ardoideachais The Times (THES) 
UCD ag an 177ú háit do 2007, ag léimt 42 áit ó 

2006. Is de bharr an aitheantais idirnáisiúnta a 
bhain an curaclam modúlach nua UCD Horizons 
amach agus an méadú mór millteach a tháinig ar 
ghníomhaíocht taighde sna healaíona agus sna 
heolaíochtaí araon a tharla an léimt seo. 

Tá UCD bródúil as a ghnóthachtáil 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. Ba léir ón díorma mac léinn 
a tháinig isteach sa bhliain 2007/08 go bhfuil 
straitéis na hollscoile maidir leis na mic léinn is 
fearr a mhealladh ó Éirinn agus áiteanna eile fós 
ag feidhmiú go maith. Sa bhliain 2007/08, tháinig 
méadú ar an líon de mhic léinn idirnáisiúnta ar an 
gcampas as 116 tír go beagnach 3,600, méadú de 
thart ar 8% ar 2006/07. 

Tháinig méadú de 5.2% ar an líon de chéad 
roghanna CAO chun staidéar a dhéanamh i UCD i 
mí Feabhra 2008 agus mhéadaigh ár gcuid de mhic 
léinn ard-ghnóthachtála a bhain níos mó ná 540 
pointe amach san Ardteistiméireacht go 21% de 

“Tá dul chun cinn ollmhór déanta again le bliain anuas. Creidim 
gur féidir linn leanúint ar aghaidh leis an móiminteam seo agus 
é beartaithe againn níos mó a bhaint amach sa chéad Phlean 
Straitéiseach eile” 

Réamhrá leis an Dr Hugh Brady, Uachtarán UCD

Tá eochair-ról ag 
ambasadóirí na mac 
léinn i straitéis UCD 
maidir le leanúint ar 
aghaidh ag mealladh na 
mac léinn is fearr 
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na mic léinn éirimiúla seo. Tá toradh ag teacht ar 
ár n-iarrachtaí straitéiseacha maidir le líon na mac 
léinn taighde iarchéime a mhéadú chomh maith: 
déanann mic léinn PhD UCD suas 30% de phobal 
PhD ollscoile na hÉireann anois. 

Tá sé mar aidhm ag UCD bheith ina ollscoil 
chuimsitheach go sochaíoch ina bhfuil mic 
léinn ó chúlraí 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 lánfhásta agus mic léinn ó ghrúpaí 
socheacnamaíochta níos ísle. Rinne mic léinn ó 
ghrúpaí faoi ghannionadaíocht agus bealaí iontrála 
neamhchaighdeánacha suas 14.5% d’iontrálaithe 
bunchéime i 2007/08.

Cé go bhfuil forbairtí ollmhóra á ndéanamh ag 
acadóirí UCD i réimsí taighde den scoth agus 
maoiniú á fháil dó seo, níl go leor maoiniúcháin ag 
an ollscoil go fóill maidir lena phríomhdheontas ó 
chistí poiblí. Chuaigh mé i mbun feachtais ar bhonn 
gníomhach, le mo chomh-uachtaráin ollscoile, chun 
aghaidh a thabhairt ar an deacracht seo. Thug mo 
ról mar Uachtarán Chumann Ollscoileanna Éireann 
le linn 2008 fíordheis dom iarracht an sprioc seo a 
bhaint amach agus bhí idir dhúshlán agus shásamh 
le baint as.

Taighde agus nuáil
Leanann UCD ar aghaidh ag tógáil ar a ainm mar 
rogha-sprioc do thaighdeoirí ceannasacha, ag 
soláthar timpeallachta inar féidir leo tabhairt faoin 
nuálaíocht agus barr a gcumais a bhaint amach. 
Bhí bliain an-rathúil ag UCD ó thaobh maoiniúchán 
taighde de. Bronnadh conarthaí de níos mó ná 

100 milliún den chéad uair, agus b’ionann an 
luach iomlán agus 114.7 milliún, méadú de 19%. 
Chuir taigdheoirí ag NovaUCD isteach 50 faisnéisiú 
aireagáin anuraidh, méadú de 35% ar fhigiúir 2006. 

Plean Forbartha an Champais 
Thug UCD faoi raon leathan tionscnamh atá dírithe 
ar mhol ríthábhachtach rannpháirtíochta pobail a 
dhéanamh de Belfield le háiseanna leathana do 
mhic léinn. Tacóidh máistirphlean an Tionscadail 
Gateway, a dhear Ingenhoven Architects, le 
forbairt eispéiris shármhaith do mhic léinn ar 
champas Belfield. Soláthróidh athfhorbairt 
Ionaid Eolaíochta UCD acmhainn bhunathraithe 
d’eolaíocht na hÉireann agus soláthróidh tógáil 
Scoil Dlí Sutherland UCD timpeallacht foghlama 

den scoth dár mic léinn Dlí. Chuireamar feabhas 
chomh maith ar limistéir faoi chrainn chun imlíne 
chomhtháiteach a chruthú ar an gcampas a 
chuireann le caighdeán maireachtála i gcoitinne 
do gach duine atá ina chónaí agus ag obair ar an 
gcampas. Threisigh an polasaí agus an straitéis 
chuimsitheach fuinnimh a d’fhaomh Údaráis 
Rialaithe na hOllscoile ár spriocanna inbhuanaithe 
don champas. Cuirtear go mór leis an timpeallacht 
do mhic léinn, do bhaill foirne agus do chuairteoirí 
araon mar a gcuirtear saothair ealaíona ar 
taispeáint ar bhonn leanúnach ar fud an champais. 

Universitas 21
Rinne UCD CGB Universitas 21 a óstáil le linn mhí 
Bealtaine 2009, ag cur fáilte roimh uachtaráin, 
leas-seansailéirí agus ardbhainisteoirí ó 22 de 
phríomhollscoileanna an domhain. Ar bhuaicphointí 
na seachtaine sin bhí Siompóisiam Universitas 21 
Symposium, a thug aghaidh ar an ábhar Strategic 
Partnerships with the Developing World: A New 
Direction for Universitas 21 in Research and 
Education. Táim bródúil gur ghlac UCD ceannas i 
gcomhordú chomhiarrachtaí líonraí Universitas 21 i 
léann na forbartha idirnáisiúnta agus go mbeidh sé 
ar thús cadhnaíochta roinnt iarratas ar mhaoiniú a 
lorg chun tacú leis an obair seo. 

Céimeanna oinigh agus dámhachtainí 
Le linn na bliana, thug UCD onóir do dhaoine 
éagsúla a chuir go mór le saol na hÉireann agus 
an saol idirnáisiúnta i réimsí an ghnó, na n-ealaíon, 
an leighis, na heolaíochta, na hiriseoireachta, 
na heacnamaíochta, na heolaíochta sóisialta, an 
cheardchumannachais agus na luibheolaíochta. 
Bronnadh Bonn Ulysses UCD ar an bhfile 
Éireannach Thomas Kinsella mar aitheantas ar a 
sheasamh mar phríomhfhile Éireannach. 

Bronnadh Bonn Ulysses 
UCD ar an bhfile 
Éireannach, Thomas 
Kinsella, ar an 16 
Meitheamh 2008  



R É A M H R Á  L E I S  A N  U A C H T A R Á N

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

4

Téann ilchineálacht na gcuairteoirí ar ár gcampas 
i gcion orm i gcónaí. Le bliain anuas bhí deis 
ag ár mic léinn agus ár bhfoireann bualadh le 
húdair mar Jung Chang agus JK Rowling, eolaithe 
ceannródaíocha mar an Dr James D. Watson, agus 
pearsana siamsaíochta mar an fuirseoir Will Ferrell 
agus an t-aisteoir Ralph Fiennes.

Lua ar leith 
Ba chúis bróid dom é fáilte a chur roimh an 
Taoiseach san am, Bertie Ahern TD go UCD ar 
an 3 Aibreán 2008, an lá tar éis dó a fhógairt go 
mbeadh sé ag éirí as a phost ar an 6 Bealtaine. 
B’iomchuí gur thug sé cuairt ar an gcampas, i 
measc chlampar na meán, chun an phríomhóráid a 
thabhairt ag comhdháil na hInsitiúide don Léann na 
Breataine – na hÉireann UCD mar cheiliúradh deich 
mbliana ar Chomhaontú Aoine an Chéasta. 

I m’agallaimh dar teideal One to One le RTÉ i mí 
Iúil 2008, luaigh mé arís fócas na hollscoile ar 
fhorbairt iomlánaíoch na mac léinn agus na mball 
foirne chomh maith le spriocanna níos leithne na 
hollscoile. Faighim spreagadh i gcónaí ón tsuim 
atá ag an bpobal i UCD agus ón aiseolas dearfach 
atá faighte agam. 

Foireann
Tá baill foirne na hollscoile ag croílár fhíorú ár 
bPlean Straitéisigh. Trí fhorbairt leanúnach a 
dhéanamh ar scileanna na foirne, de bhreis ar 
earcaíocht straitéiseach na mball foirne nua, 

cuireann UCD timpeallacht shármhaith ar fáil 
dá phobal go léir ó thaobh teagaisc, foghlama, 
taighde agus forbairt phearsanta de. 

Chun foras foghlama den scoth a sholáthar dár 
mic léinn, earcaíonn UCD baill foirne acadúla atá 
ina gceannasaithe aitheanta ina réimsí saineolais 
féin. Tá UCD tiomanta de maoiniú agus tacaíocht 
a thabhairt dá n-obair thaighde i dtimpeallacht 
oscailte. 

Focal scoir
Bhain UCD tairbhe mhór le linn na tréimhse seo 
as comhairle réidh agus eispéireas an Údaráis 
Rialaithe agus a chathaoirligh, Kieran McGowan. 
Táim fíorbhuíoch as an treoir agus an tacaíocht a 
chuireann siad ar fáil domsa agus do m’Fhoireann 
Ardbhainistíochta agus muid ag obair i dtreo 
spriocanna straitéiseacha UCD a bhaint amach. 

Tá dul chun cinn ollmhór déanta again le bliain 
anuas. Creidim gur féidir linn leanúint ar aghaidh 
leis an móiminteam seo agus é beartaithe 
againn níos mó a bhaint amach sa chéad Phlean 
Straitéiseach eile.

Hugh Brady

Uachtarán 

Le linn chuairt an 
Taoisigh ar champas UCD 

i mí Aibreáin 2008 chun 
freastal ar chomhdháil do 

cheiliúradh 10 mbliana 
shíniú Chomhaontú Aoine 

an Chéasta tá (ó chlé): 
an tOllamh John Coakley, 
Stiúrthóir, Institiúid UCD 
don Léann Briotanach-

Éireannach; An Taoiseach 
an tUasal Bertie Ahern 
TD; Uachtarán UCD an 

Dr Hugh Brady; agus 
an Ró-Onórach Shaun 

Woodward, Rúnaí Stáit do 
Thuaisceart na hÉireann 
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Chruthaigh athstruchtúrú UCD go cúig 
Choláiste agus 35 Scoil le ceithre bliana 
anuas ollscoil dhinimiciúil nua-aimseartha 
agus tá sé seo ina dhúshraith dhaingean do 
bhaint amach spriocanna UCD don todhchaí. 

Siocair go bhfuil Coláistí agus Scoileanna 
UCD ag coinneáil suas le hathruithe tapa an 
domhain, tá siad de shíor ag baint tairbhe 
as deiseanna nua, á gcur féin in oiriúint do 
chúinsí nua agus ag léiriú dearscnaitheachta 
ina ndianiarrachtaí acadúla go léir.

2
Struchtúr Acadúil 
Dinimiciúil
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Forbairt na gclár 
Rinneadh cuid mhór de na cláir nua teagaisc agus 
foghlama a tugadh isteach faoi UCD Horizons a 
dhaingniú anuraidh. Fuair an próiseas seo cuid 
mhór cúnaimh ó cheapachán an Dr Joe Brady mar 
Dhéan Chlár na nEalaíon. 

De réir mar a tháinig Scoileanna isteach ar 
theicniúlachtaí na céime modúlaí, thosaigh Coiste 
Teagaisc agus Foghlama an Choláiste ag díriú 
níos mó ar eispéiris foghlama na mac léinn agus 
modhanna nua teagaisc agus measúnachta. Tá 
comhaltaí teagaisc – Maria-Rosario Hernandez 
agus Feargal Murphy – a fhaigheann maoiniúchán 
faoin gCiste Nuálaíochta Straitéisí ar thús 
cadhnaíochta sa mhisean seo; rinne foireann eile 
leis an Ollamh Danielle Clarke mar cheannaire 
uirthi Foghlaim ar bhonn Fiosraithe a thriail. 
D’fhorbair Scoil na nIarchéimithe sraith de 
mhodúil scileanna inaistrithe; is é an ceann is mó 
éileamh as na tairiscintí reatha ná ceardlann ar 
fhoilseachán acadúil. 

Ba í an tOllamh Gerardine Meaney, Scoil an 
Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta 
UCD an scoláire ceannasach ar éirigh léi ar an 
aon Chlár Feabhsúcháin Taighde Iarchéime sna 
Daonnachtaí a bhronn Comhairle Taighde na 

Tá Coláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh UCD déanta suas d’ocht Scoil:

Is é príomhfhócas an Choláiste ná: 

scoláirí daonnachta in Éirinn a bheith aige; 

Mhíchíl Uí Chléirigh UCD a chothabháil agus a fheabhsú; 

taighde agus acmhainní. 

Coláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh UCD

hÉireann um na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí 

gCultúr agus Stair Inscne scoláirí agus mic léinn 
taighde ó Scoil na Staire agus na Cartlannaíochta 
UCD, agus ó Scoil Stair na hEalaíne agus an 

Ollscoil Luimnigh. Cuireann sé samhail ar fáil do 
chláir dhochtúireachta théamacha amach anseo. 

Tá líon na mac léinn atá ag roghnú modúl sa 
Ghaeilge a dhéanamh mar chúrsaí roghnacha faoi 
UCD Horizons ag méadú. Anuraidh, thug Scoil na 
Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann 
agus na Teangeolaíochta UCD modúil teanga 
isteach ag freastal ar gach duine, idir thosaitheoirí 
agus dhaoine le hardeolais. Soláthraíonn MA nua, 
Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge (ar baineadh 
trial as i 2006/07), na scileanna atá riachtanach 
chun oibriú sna meáin Ghaeilge do mhic léinn 
ag an gceathrú leibhéal, agus tá móréileamh air. 
Le linn shamhradh 2008, d’éirigh leis an Scoil i 
gcomórtas chun deontas roinnt milliún euro a fháil 

d’fhonn cláir mháistreachta a sholáthar san 
aistriúchán, san ateangaireacht agus i scileanna 
eile Gaeilge atá de dhíth chun riachtanais Acht na 
dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh. Tosóidh an 
clár cúig bliana sa bhliain 2008/09. 
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ar Scoil na Seandálaíochta UCD agus Fondúireacht 
Mhíchíl Uí Chléirigh UCD. 

Ceapacháin acadúla
Bhí an t-ádh ar an gColáiste roinnt scoláirí oirirce 
a cheapadh go Cathaoireacha le linn 2007/08. 
Tagann an tOllamh Diane Negra go UCD ó Ollscoil 
East Anglia le bheith ina céad Ollamh le Léann 
Scannánaíochta i UCD. Ceapadh céimí de chuid 
UCD, an Dr Máire Ní Annracháin ó Ollscoil na 
hÉireann, Má Nuad go Cathaoir na Nua-Ghaeilge. 
Glacfaidh céimí eile de chuid UCD, an Dr Diarmaid 
Ferriter, ollúnacht i Nua-Stair na hÉireann nuair 
a chríochnóidh sé a théarma mar Ollamh Burns 
ar cuairt i gColáiste Bhostúin. Déanann triúr 
ball reatha an Choláiste suas an chuid eile de 

Kelly ina hOllamh le Luath-Ghaeilge; an tOllamh 
Gabriel Cooney ina Ollamh Seandálaíochta Ceiltí 
agus an Dr Ríonach Uí Ógáin ina Stiúrthóir ar an 
mBailiúchán Béaloidis Náisiúnta. 

Arís i mbliana, d’eagraigh na hacadóirí sa Choláiste 
réimse suimiúil de sheimineáir, de chomhdhálacha 
agus d’aoichainteoirí ar cuairt. Tháinig críoch le 
sraith sheimineár ar Litríocht Chomparáideach – an 
réamhimeacht le haghaidh na gclár máistreachta 
agus dochtúireachta a chomheagraigh an tOllamh 
Anne Fuchs agus an tOllamh Declan Kiberd – le 
cuairt ón scoláire oirirc George Steiner. I mí 
Aibreáin 2008, mheall collóiciam idirnáisiúnta a 
thionóil Ionad Taighde James Joyce UCD scoláirí 
sinsearacha agus mic léinn ceathrú leibhéal ó 
cheithre ilchríoch. Tháinig cuid mhór díobh seo ar 
ais chun freastal ar Scoil Samhraidh James Joyce. 
Ach caithfear a rá gurb é an ócáid is suntasaí le 
linn shéasúr na gcomhdhálacha 2007/08 ná an 
Chomhdháil Seandálaíochta Dhomhanda le linn mhí 
Iúil 2008, a mheall níos mó ná 1,700 cuairteoir 
chuig an gcampas ó gach cearn den domhan: 
ábhar mórtais do Scoil na Seandálaíochta UCD.

Taighde agus dámhachtainí
D’éirigh le tairiscint Global Ireland UCD – 
comhthogra le Coláiste na nEolaíochtaí Daonna 
UCD – maoiniúchán a aimsiú faoin gClár do 
Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal Timthriall 
4 (CTITL 4). Déanann an tionscadal, cuid 
de chuibhreannas Humanities Serving Irish 
Society (HSIS), lena n-áirítear an mhórchuid 
d’ollscoileanna na hÉireann agus Acadamh Ríoga 
na hÉireann, suas cuid d’Institiúid John Hume 
don Léann Éireannach Domhanda. I mí na Nollag 
2007, d’oscail Uachtarán UCD go hoifigiúil 

iardhochtúireachta i bhFoirgneamh Newman. 
Beidh seo ina theach ar dtús ag taighdeoirí Global 
Ireland – go dtí go dtógtar foirgneamh buan dóibh i 
gcoimpléasc Gateway UCD. 

Tugadh aitheantas arís i mbliana do stádas 
scolártha fhoireann acadúil an Choláiste nuair a 
toghadh James McGuire (Stair agus Cartlanna) 
agus an tOllamh Carmel Mc Carthy (Teangacha 
agus Litríochta) go hAcadamh Ríoga na hÉireann 
agus trí mheán an aitheantais idirnáisiúnta a 
tháinig ón Spáinn, ón Iodáil agus ón Fhrainc toisc 
chion acadúil na ndaoine seo a leanas: An Dr. 
Declan Downey agus an tOllamh Deirdre O’Grady, 
an tOllamh Mary Gallagher agus an tOllamh Vera 
Regan. 

Bronnadh níos mó ná 40% den 1 mhilliún 
maoiniúcháin a bronnadh faoi Chlár Náisiúnta 
Taighde Seandálaíochta Straitéisí nua na hÉireann 

An tUachtarán Máire 
Mhic Ghiolla Íosa ag 
oscailt na Comhdhála 
Seandálaíochta 
Domhanda i Halla 
O’Reilly i mí Iúil 2008
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Coláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh UCD   

Príomhoide an Choláiste 
An tOllamh Mary Daly

Scoil na Staire agus na 
Cartlannaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Richard Aldous

Scoil na Seandálaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Muiris O’Sullivan

Scoil Stair na hEalaíne agus an 
Pholasaí Chultúrtha UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Kathleen James-
Chakraborty

Scoil na gClasaicí UCD  
 Ceann na Scoile 
An Dr Michael Lloyd

Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta 
agus na Scannánaíochta UCD 
 Ceann na Scoile
An tOllamh Andrew Carpenter

Scoil na Gaeilge, an Léinn 
Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann 
agus na Teangeolaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Liam Mac Mathúna

Scoil na dTeangacha agus na 
Litríochta UCD 
Ceann na Scoile

Scoil an Cheoil UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Wolfgang Marx
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Coláiste Gnó agus Dlí UCD

Tá Coláiste Gnó agus Dlí UCD déanta suas de dhá Scoil: 

Tá mórsprioc ag an gColáiste díriú níos mó ar ghníomhaíochtaí ceathrú leibhéal agus méadú suntasach a 

bhaint amach in aschur taighde trí thacaíocht a thabhairt do thaighde aonair agus trí ionaid taighde nua dea-

mhaoinithe a fhorbairt.

Forbairt na gclár 
Coinníodh líon na mac léinn bunchéime sa 
Choláiste, gan géilleadh do laghdú ar chaighdeán 
na mac léinn ag teacht isteach. D’éirigh go maith 
leis an Scoil Dlí agus le Scoil Quinn ó thaobh 
iarratais CAO de, ag cothú a leibhéil phointí agus 
iad ag cur feabhais ar a stádais iomaíochta ag 
an am céanna. Rinneadh cinneadh an chéim Dlí a 
leathnú go clár ceithre bliana, ag teacht i bhfeidhm 
le rolluithe na bliana 2009/10, agus táthar ag 
dréim go mbeidh seo mealltach do mhic léinn a 
bheadh ag súil dul le dlí amach anseo. 

Tá an líon mac léinn dochtúireachta ag an leibhéal 
is airde riamh agus lean líon rolluithe na mac léinn 
iarchéime leis ag méadú le cláir nua sa dá Scoil ag 
cur go mór leis; tháinig méadú de 12.5% ar an líon 
iontrála ag Scoil Chéimithe Ghnó Michael Smurfit. 
Léiríonn an méadú mór a tháinig ar an tsuim i 
gcláir iarchéime go mbeidh fás láidir ag teacht ar 
an líon mac léinn sa bhliain 2008/09. 

Tá soláthar oideachais fheidhmeannaigh ag Scoil 
Chéimithe Ghnó Michael Smurfit ag méadú leis go 
tapa, go háirithe do chláir le rollú oscailte, le níos 
mó ná 300 rannpháirtí ann le 18 mí anuas. Tá na 
gcláir shaincheaptha ag freastal ar eagraíochtaí 
mar Allianz agus Google. 

Rinne Scoil Dlí UCD a Ionad Dlí Tráchtála a 
athsheoladh chun freastal ar an éileamh ar 
oideachas gairmiúil leanúnach atá i measc dlíodóirí 
agus lucht gnó. 

Taighde agus dámhachtainí 
Rinne An Scoil Ghnó UCD a straitéis taighde a 
athdhíriú, ag leagan béime ar láidreachtaí taighde 
atá ann cheana – Seirbhísí Airgeadais; Nuálaíocht, 
Fiontraíocht agus Bainistíocht Teicneolaíochta; 
agus Fostaíocht agus Eagraíochtaí – a luíonn 
isteach go maith lena gníomhaíochtaí teagaisc, 
a bhfuil féidearthacht maoiniúcháin acu agus 
a chuireann go mór le forbairt chultúrtha agus 
eacnamaíochta na hÉireann. 

D’úsáid an Dr Gavin Barrett ó Scoil Dlí UCD a 
Dhámhachtain Teagaisc an Uachtaráin chun 
taighde a dhéanamh ar Dhlí Bunreachtúil na 
hEorpa, ar ar bunaíodh díospóireacht phoiblí ar 
Chonradh Liospóin agus as a dtáinig leabhar ar ról 
pharlaimintí náisiúnta san AE. 

Forbairtí eile
Lean an Coláiste ar aghaidh ag cur lena 
rannpháirtíocht idirnáisiúnta, le tromlach na mac 
léinn idirnáisiúnta ar an gclár lánaimseartha MBA 
den chéad uair. 

Fuarthas faomhadh ón Údarás um Ard-Oideachas 
do mhaoiniúchán d’fhoirgnimh nua do Scoil Dlí 
UCD, a ionchorpróidh an chéad áis chliniciúil 
oideachais dhlíthiúil sa tír. Le maoiniúchán 
príobháideach i bhfeidhm, go háirithe an maoiniú 

Sutherland SC, is féidir anois tús a chur leis an 
tógáil. 

Leanadh leis an mbreithniúchán ar an suíomh is 
fearr do Scoil Chéimithe Ghnó Michael Smurfit UCD 
i gcomhthéacs an mhéadaithe ar spás fisiceach a 
bhfuil gá mór leis. Tá maoiniúchán príobháideach 

An Déan Tom Begley, 
Ceann na Scoile Ghnó 
UCD, le Geri McBride a 
fuair an duais ‘mac léinn 
is fearr i rang 2007’ san 
MBS i gCórais Faisnéise 
Bainistíochta 
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Ag dinnéar bliantúil 
Smurfit UCD, (ó chlé), 

Brian Goggin, POF 
Bhanc na hÉireann, Paul 

Quinn, Cathaoirleach 
Bhord Comhairliúcháin 
Thuaisceart Mheiriceá, 

Gina Quin, POF Chumann 
Lucht Tráchtála Bhaile 

Átha Cliath agus alumnus 
is fearr na bliana ó Scoil 
Smurfit UCD, Paul Haran, 

Príomhoide Choláiste 
Gnó agus Dlí UCD agus 

an tOllamh Frank Roche, 
Stiúrthóir Scoil Smurfit 

UCD 

An tOllamh Damien 
McLoughlin le Caroline 

Kinsella ón Scoil 
Ghnó UCD agus Mario 

Rosenstock ó Today 
FM ag an damhsa 

tionscnaimh alumni 

An tOllamh Joe 
McMahon, an Déan 

eatramhach, An Scoil 
Dlí UCD leis an Ollamh 

Zhu, Leas-Uachtarán 
Ollscoil na Síne don 
Eolaíocht Pholaitiúil 

agus an Dlí

de dhíth chun an méadú seo a bhaint amach, sa 
bhreis ar leathnú ar saineolaíocht intleachta, agus 
tá sé mar pháirt d’fheachtas caipitil na hollscoile. 
Tá grúpa saineolaithe idirnáisiúnta, a bhfuil Sir 
George Bain ina chathaoirleach air, ag tabhairt 
comhairle maidir le treo na Scoile Gnó sa todhchaí, 
lena n-áirítear an cheist maidir le suíomh. 

D’éirigh go maith le cláir chianfhoghlama Áiseacha 
Scoil Dlí UCD agus Scoil Chéimithe Ghnó Michael 
Smurfit UCD in iniúchtaí cáilíochta i mbliana. 
Tháinig méadú suntasach ar ghníomhaíocht 
alumni sna Scoileanna Gnó, lena n-áirítear damhsa 
tionscnaimh alumni. Leanadh ar aghaidh le forbairt 
shraith dhébhliantúil léachtaí ar cheannasaíocht 
smaointe faoin teideal Growing Ireland agus 
tionóladh Work Matters, an 26ú Comhdháil 

Quinn UCD – an chéad uair a reáchtáladh an 
chomhdháil in Éirinn. 

Toghadh Stiúrthóir Scoil Quinn UCD, an Dr 

Cuntasaíochta na hEorpa. Nuair a ghlacfaidh sí leis 
an uachtaránacht an bhliain seo chugainn beidh 
sí ar an gcéad Uachtarán Éireannach agus ar an 
gcéad Bhan-Uachtarán ar an gCumann. 

Ag Scoil Dlí UCD, cuireadh tús arís le léacht 
chuimhneacháin John M. Kelly agus i measc 

na Breataine Bige. 

Ceapacháin acadúla
Lean an Coláiste leis ag treisiú a chumais 
acadúil le roinnt ollamh nua ag tógáil post sna 
Scoileanna Gnó agus roinnt arduithe inmheánacha. 
Rinneadh ceapacháin eile ag leibhéil léachtóra/
léachtóra shinsearaigh. Rinneadh dul chun cinn ar 
thionscadal an Acadaimh Airgeadais Dhomhanda 
nuair a ceapadh stiúrthóir feidhmiúcháin agus 
stiúrthóir acadúil gníomhach. 

Cheap An Scoil Dlí UCD Déan nua, an tOllamh 
John Jackson a ghlacfaidh an cúram ón Déan 
eatramhach, an tOllamh Joe McMahon, i mí 
Dheireadh Fómhair 2008. 

Cheap An Scoil Ghnó UCD stiúrthóir idirnáisiúnta 
chomh maith. Leanann an scoil ag treisiú a nasc 
leis an tSín, maidir le hearcaíocht agus malartú 
dáimhe le hollscoileanna ansin, ag soláthar 
socrúcháin don chlár BComm (Léann an Ghnó/na 
Sínise). 
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Coláiste Gnó agus Dlí UCD 

Príomhoide an Choláiste An Scoil Dlí UCD 
Ceann na Scoile (eatramhach)
An tOllamh Joe McMahon  

An Scoil Ghnó UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Tom Begley
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Tá Coláiste na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na nEolaíochtaí Fisiciúla UCD déanta suas de sheacht 
Scoil: 

Is iad seo leanas príomhspriocanna straitéise an Choláiste: 

scoláireacht; 

deiseanna na mac léinn. Go háirithe, tá forbairt a chláir Bologna ríthábhachtach chun ceann de na raonta is 
leithne de roghanna oideachais san Eoraip a chur ar fáil do mhic léinn; 

Dhírigh an Coláiste ar na trí chroíréimse seo a leanas, bunaithe ar phleananna taighde Scoile agus ar an 
bpróiseas téamach: 

Oideachas maidir le hathchóiriú); 

Choláiste agus díriú ar Stokes agus cláir eile chun réimsí ainmnithe a fheabhsú. 

Coláiste na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na nEolaíochtaí Fisiciúla UCD 

Forbairt na gclár
Bhunaigh an Scoil Iarchéime Bord na gClár 
Iarchéime Múinte le linn na bliana acadúla 
2007/08, leis an Dr Kevin Hutchinson ó Scoil na 
nEolaíochtaí Matamaitice ina chathaoirleach air. 
Tá freagracht ar an mbord seo as maoirseacht 
a dhéanamh ar mhórchuid na gclár múinte sa 
Choláiste; déanann boird na gcláir bunchéime 
riarachán ar an gcuid eile, i gcásanna go bhfuil sé 
níos oiriúnaí sin a dhéanamh. 

Trí líonrú le comhlacht atá bunaithe sa Ríocht 
Aontaithe, Epigeum, tá modúl gréasánbhunaithe 
i scileanna taighde do mhic léinn iarchéime 
forbartha ag Scoil na Ríomheolaíochta agus 
na Faisnéisíochta UCD, i gcomhar le Scoil na 
Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an 
Leighis Tréidliachta. Tá sé beartaithe rollú an 
chúrsa seo a leathnú ar fud an Choláiste sa bhliain 
seo chugainn. 

Reáchtáil an Coláiste próiseas cuimsitheach leis 
na Scoileanna go léir, lena n-áirítear laethanta 
ar shiúl, láithriúcháin ar fud an Choláiste agus 
grúpaí oibre. Ón bpróiseas seo bunaíodh trí 
théama ildisciplíneacha don Choláiste go léir agus 
ainmníodh roinnt téamaí atá ag teacht aníos. Tá 
curadh ainmnithe le gach téama, chomh maith le 
spriocanna soiléire agus fruilíochtaí Scoile. Is iad 
seo leanas na sonraí: 

McElroy);

Rickard);

Jarvis).
Ina theannta sin, ainmníodh na réimsí seo a leanas 
mar théamaí atá ag teacht aníos agus a fhorbrófar 
an bhliain seo chugainn: 
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Taighde agus dámhachtainí 
Mar pháirt de straitéis an Choláiste spreagadh 
agus luach saothair a thabhairt do nuálaíocht 
sa teagasc agus san fhoghlaim, bunaíodh 
scéim dhámhachtainí Coláiste-bhunaithe, le 
béim faoi leith ar aitheantas a thabhairt do 
ghnóthachtálacha sa teagasc agus san fhoghlaim 
a chur le feabhsú cáilíochta agus éifeachtachta i 
gcláir theagaisc an Choláiste. 

I mbliana, ba iad seo leanas na chéad daoine a 
fuair na dámhachtainí: An Dr Amanda Gibney, 
Scoil na hAiltireachta, na Tírdhreacha agus 
na hInnealtóireachta Sibhialta UCD as a cion 
suntasach ar son forbairt curaclaim agus cláir; 
An Dr Donal Finn, Scoil na hInnealtóireachta 
Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúil UCD as a chion 
rannpháirteachas na mac léinn a spreagadh i 
modúl teicniúil; agus an Dr Dominic Zerulla, Scoil 
na Fisice UCD as a cion rannpháirteachas na mac 
léinn in oideachas na Fisice ar fud raon leibhéil a 
spreagadh. 

Is fianaise an liosta gnóthachtálacha do 2007/08 
gur dúblaíodh an ghníomhaíocht taighde sa 
Choláiste le roinnt blianta anuas. Is iad seo a 
leanas roinnt samplaí sonracha den rath sin: 

SFI agus trí dhámhachtain Léachtóra 
Innealtóireachta FEÉ; 

Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (IEIT) 
agus táthar ag fanacht le faomhadh don 
rannpháirtíocht i gceann eile; 

céim na cuairte ar an ionad. 

Tá baint ag an Ollamh Julie Berndsen agus 
an Dr Tony Veale ó Scoil na Ríomheolaíochta 
agus na Faisnéisíochta UCD leis an IEIT nua 
‘Next Generation Localisation’, a fhaigheann 
maoiniúchán ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. 
Tá DCU i gceannas ar an IEIT i gcomhar le UCD, 
Ollscoil Luimnigh agus Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath. Beidh baint ag UCD le forbairt 
teicneolaíochtaí urlabhra d’aistriúchán labhairt-go-
labhairt i gcúinsí ina bhfuil na lámha agus na súile 
gnóthach agus giniúint samhail shéimeantach le 
bainistíocht a dhéanamh ar ábhar digiteach. 

Bithleigheas Ríomhaireachta dámhachtain de 

An tOllamh Sior 
Brian Hoskins (ar 
chlé) ag Seimineár 
Aoichainteora Oirirc 
de chuid Coláiste na 
hInnealtóireachta, na 
Matamaitice agus na 
nEolaíochtaí Fisiciúla 
UCD leis an tOllamh 
Don McElroy, Scoil 
na hInnealtóireachta 
Ceimicí agus 
Bithphróisis UCD

3.19 milliún ó Chomhairle Taighde na hÉireann 
um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht 
(IRCSET). Déanann coiste é a bhainistiú, agus 
tá an coiste seo déanta suas de na daoine seo 

agus an tOllamh Des Higgins (Scoil an Leighis 
agus na nEolaíochtaí Leighis UCD), an tOllamh 

agus na Faisnéisíochta UCD), an Dr Ted Cox (Scoil 
na nEolaíochtaí Matamaitice UCD) agus an Dr 
Emer Cunningham (Léann Iarchéime), agus líon 
mór comh-imscrúdaitheoirí i UCD, Coláiste Ríoga 
na Máinlianna in Éirinn agus Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath. Ghlac an clár leis an gcéad dá 
ghrúpa de mhic léinn agus beidh sé ar siúl ó mhí 
Dheireadh Fómhair 2007 go Meán Fómhair 2012.

Leanann plean an Choláiste do 2008-2010 le 
príomhchlár fhorbairt ábhar-shonrach i Scoileanna 
agus forbairt théamach an Choláiste. Is bun-
dhúshraith do na chéad chéimeanna eile ná 
forbairt an infreastruchtúir oiriúnaigh chun na 
gníomhaíochtaí taighde ar fud na Scoileanna sa 
Choláiste, atá ag méadú go mór, a chothabháil. Tá 
sé mar aidhm ar leith ag an bplean díriú orthu seo 
leanas:

ghníomhaíochtaí taighde; 

atá ailínithe le téamaí an Choláiste. 

Beidh an príomhfhócas an bhliain seo chugainn 
ar áiseanna oiriúnacha agus ardchaighdeáin a 
sholáthar trí athfhorbairt an Ionaid Eolaíochta, go 
háirithe áiseanna a sholáthar ar an gcampas do 
mhórthionscnaimh, lena n-áirítear Ionad CLARITY 
do Theicneolaíochtaí Gréasáin Braiteora, Taighde 
Teicneolaíochta do Maireachtáil Neamhspleách 
(TRIL) agus Saotharlann UCD do Chórais 
Choimpléascacha agus Oiriúnaitheacha (CASL).
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Coláiste na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus na nEolaíochtaí Fisiciúla UCD 

Príomhoide an Choláiste
An tOllamh Nick Quirke

Scoil na hInnealtóireachta Leictrí,
Leictreonaí agus Meicniúla UCD 
Ceann na Scoile

Scoil na hAiltireachta,
na Tírdhreacha agus na
hInnealtóireachta Sibhialta UCD  
Ceann na Scoile
An Dr Mark Richardson  

Scoil na nEolaíochtaí 
Geolaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Frank McDermott

Scoil na hInnealtóireachta
Ceimicí agus Bithphróisis UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Don MacElroy

Scoil na nEolaíochtaí 
Matamaitice UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Seán Dineen

Scoil na Ríomheolaíochta agus 
na Faisnéisíochta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Joe Carthy

Scoil na Fisice UCD
Ceann na Scoile
An tOllamh Gerry O’Sullivan
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Forbairt na gclár
Ba bhliain thábhachtach í 2007/08 maidir le 
fás Choláiste na nEolaíochtaí Daonna (CED) 
UCD. Is é UCD an chéad ollscoil Éireannach a 
bhain struchtúir amach atá modúlaithe agus 
seimeastraithe go hiomlán, agus a chloíonn le 

Aistrithe Creidiúna na hEorpa. D’éascaigh 
seo mór-athdhearadh ar churaclam ceann de 
phríomhchéimeanna an Choláiste, Baitsiléir sna 
hEolaíochtaí Sóisialta. Is í príomhthréith na céime 
anois ná sraith de bhealaí staidéir saincheaptha 
ó leibhéal bunchéime go leibhéal iarchéime. Bhí 
móréileamh ar an gcuraclam nua i measc na mac 
léinn, rud a léiríodh le méadú de 100% i gcéad 
roghanna CAO. 

Chuir na comhaltachtaí i bhforbairt acadúil, 
a fuair maoiniúchán ó FEÉ – Údarás um Ard-
Oideachas, feabhas mór ar thuiscint an Choláiste 
ar an mhórdhinimic atá ag baint le teagasc agus 
foghlaim. Chomh maith le tionscadail teagaisc 
aonair a fhorbairt ag leibhéal bunchéime ina 

Scoileanna féin, rinne na trí chomhalta CED 
taighde tábhachtach institiúide ar phatrúin 
foghlama níos mó ná 2,000 mac léinn bunchéime. 
Laistigh de thréimhse 18 mí chuir na comhaltaí 
naoi bpáipéar comhdhála a bhfuil piarmheasúnú 
déanta orthu i láthair ar a n-obair ghrúpa agus 
aonair agus glacadh le roinnt alt iriseáin le go 
bhfoilseofaí iad. Beifear in ann tuilleadh forbartha a 
dhéanamh ar an Scéim Chomhaltachta a bhuíochas 
leis an maoiniúchán FEÉ 2 atá faighte ag UCD. 

Le linn 2007/08, dhaingnigh Coláiste na 
nEolaíochtaí Daonna a Scoil Iarchéime. Iarrann 
CED ar gach mac léinn taighde iarchéime tabhairt 
faoi 30 creidiúnú múinte ar a laghad, rud a 
tharlaíonn i UCD amháin, agus, i bpáirtíocht le 
Coláiste Gnó agus Dlí UCD, cuireann sé clár 40 

tiomnaithe in ardmhodhanna taighde. Bhí clár 
forbartha scileanna inaistrithe ann mar bhreis 
leis an gclár seo. Forbraíodh agus seoladh cláir 
théamacha nua agus Scoláireachtaí Ad Astra 

C O L Á I S T E  N A  N E O L A Í O C H T A Í  D A O N N A  U C D 

Tá Coláiste na nEolaíochtaí Daonna UCD déanta suas de 10 Scoil: 

Comhshaoil UCD;

UCD;

Is iad seo leanas aidhmeanna an Choláiste: 

cheisteanna ag baint le polasaí náisiúnta agus idirnáisiúnta; 

heolaíochtaí sóisialta agus daonna; 

eacnamaíochta atá ag teacht chun cinn a chomhlíonadh; 

Coláiste na nEolaíochtaí Daonna UCD 

Drámadóir agus 
údar Peter Sheridan 
ag labhairt ag an 
gcomhdháil ar Alcohol 
and Drug Use in Young 
People le linn Bhealtaine 
2008, a d’óstáil Scoil na 
Síceolaíochta UCD 
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Chainníochta, agus rinneadh na Scoláireachtaí 
a fhorbairt agus a sheoladh trí bhronnadh cláir 
iomaíoch Chláir Oideachais Thaighde Iarchéime 
(COTI)/Chláir Chomhairle Taighde na hÉireann um 
na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta 

nua i Síceolaíocht Oideachais agus sheol CED 
cláir théamacha sa Léann Éireannach Domhanda 
agus Stair an Leabhair in éineacht le Coláiste 
na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh. Thug David 
Begg, Comhdháil na gCeardchumann agus Mary 
Doyle, Roinn an Taoisigh aitheasc ag Siompóisiam 
Iarchéime 2007/08. Shínigh Scoil an Léinn 
Shóisialta Fheidhmeannaigh comhaontú ag cruthú 

chun rogha pháirtaimseartha a chur ar fáil 

D’óstáil an Coláiste roinnt léachtaí ardghradaim 
a thug scoláirí dearscnaitheacha idirnáisiúnta. I 
mí Iúil 2008, thug an tOllamh Martha Fineman, 
Ollamh Dlí Robert W. Woodruff, Scoil Dlí Emory, 
léacht ar Vulnerability and Equality do lucht 
éisteachta mór. Rinne Scoil na Córa Sóisialta agus 
An Scoil Dlí UCD comhóstáil ar an léacht. 

Ar na buaicphointí i rith na bliana bhí an 
chomhdháil a d’óstáil Institiúid Léann na Breataine 
– na hÉireann UCD (ILBS) agus a fuair urraíocht 
ó Roinn an Taoisigh chun comóradh 10 mbliana 
Chomhaontú Aoine an Chéasta a cheiliúradh. Ar 
an 3 Aibreán 2008 , rinne an Coláiste seimineár 
a óstáil i dTeach Newman chun an scoláireacht 
ar Éirinn a rinne acadóirí an Choláiste idir 2006 
agus 2008 a thaispeáint. Thug Dermot McCarthy, 
Ard-Rúnaí an Rialtais aitheasc ar an téama Future 
Direction of the Irish Public Service. 

Ar an 23 Bealtaine 2008, rinne Scoil na 
Síceolaíochta UCD comhdháil idirnáisiúnta a óstáil 
ar Alcohol and Drug Use in Young People. D’oscail 
an drámadóir, stiúrthóir scannán agus údar, 

eispéiris féin. 

D’eagraigh Scoil na Córa Sóisialta UCD agus Scoil 
Quinn UCD díospóireacht nuálaíoch phoiblí ar 
thionscadail agus ghníomhartha a bhaineann leis 
an bhfreagracht shóisialta i ngnó ar an 24 Aibreán 
2008. Ba iad Mick Wallace, tógálaí agus forbróir, 
agus an t-iriseoir Sara Burke na haoichainteoirí 
agus ghlac an lucht éisteachta páirt bheoga ann. 

I mí Bealtaine 2008, d’óstáil Scoil na Fealsúnachta 
UCD fóram idir-dhisciplíneach a ar Perspectives 

on Intercorporeality and Intersubjectivity leis an 
Ollamh Gail Weiss, Ollscoil George Washington, 
mar spreagchainteoir. D’óstáil Scoil an Léinn 
Shóisialta Fheidhmeannaigh comhdháil bhliantúil 
Líonra Tithíochta na hEorpa i mí Iúil 2008, agus 
d’eagraigh Léann na mBan comhdháil dar teideal 
What Ivory Towers? Gender, Body and Sexuality ag 
Institiúid Dhaonnachtaí na hÉireann i mí Bealtaine 
2008. 

Taighde agus dámhachtainí 
Ba thréimhse an-rathúil í 2007/08 do scoláirí 
sna hEolaíochtaí Daonna maidir le maoiniúchán 
iomaíoch taighde a fháil ó fhoinsí ardghradaim 
éagsúla. Fuair beirt scoláirí i CED maoiniú 
faoi thionscnaimh EUROCORES Fhondúireacht 
Eolaíochta na hEorpa (FEE). Úsáideann an 
dá thionscadal ar Anailís Il-leibhéil ar Thionól 
Vótálaithe agus Sásamh Beatha na hEorpa 
modheolaíocht cosúil lena chéile a leathnófar go 
réimsí eile de thaighde trasnáisiúnta. D’éirigh 
le seisear acadóirí sa Choláiste i scéimeanna 
maoiniúcháin Chomhairle Taighde na hÉireann um 
na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta 
(CTÉDES) do thaighde ar raon ilchineálach 
réimsí, go háirithe ilchineálacht chultúrtha, 
imeascadh, margaí saothair, aeriompar, 
cánachas agus íomháineachas radhairc. Fuarthas 
maoiniúchán taighde eile uathu seo a leanas: 
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, 
Coimisiún na hEorpa, Fondúireacht Templeton 
agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 
Fuair roinnt scoláirí eile Comhaltachtaí CTÉDES 
nó Comhaltachtaí Taighde an Uachtaráin. Ina 
theannta sin, bhí rath as cuimse ar an gColáiste 
i ndámhachtainí bliantúla CTÉDES Rialtas na 
hÉireann. Fuair 17 mac léinn dochtúireachta 
san iomlán ó 8 Scoil sna hEolaíochtaí Daonna 
maoiniúchán.  

Ceapacháin Acadúla
Chuir an Coláiste fáilte roimh na comhghleacaithe 
nua seo leanas: An Dr Veronica Crossa, Scoil 

Comhshaoil UCD; An Dr Julien Mercille, Scoil 

Comhshaoil UCD; An Dr Christopher Cowley, 
Scoil na Fealsúnachta UCD; An Dr Joseph David 
Cohen, Scoil na Fealsúnachta UCD; agus an Dr 

Idirnáisiúnta UCD.

C O L Á I S T E  N A  N E O L A Í O C H T A Í  D A O N N A  U C D 
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Coláiste na nEolaíochtaí Daonna UCD 

Príomhoide an Choláiste
An tOllamh Brigid Laffan

Scoil na Fealsúnachta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Brian O’Connor

Scoil an Léinn Shóisialta
Fheidhmeannaigh UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Suzanne Quin

Scoil na Tíreolaíochta, 
na Pleanála agus Polasaí 
Comhshaoil UCD 
Ceann na Scoile 
An tOllamh Alun Jones

Scoil na Polaitíochta agus 
Gnóthaí Idirnáisiúnta UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Attracta Ingram

Scoil na Socheolaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Aogán Mulcahy

Scoil na hEacnamaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Rodney Thom

Scoil an Léinn Eolais agus na 
Leabharlannaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Ian Cornelius

Scoil na Síceolaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Barbara Dooley

Scoil an Oideachais is Foghlaim
feadh Saoil UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Marie Clarke

Scoil na Córa Sóisialta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Sara Cantillon
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Tá Coláiste na nEolaíochtaí Beatha UCD déanta suas d’ocht Scoil: 

Tá sé mar aidhm ag an gColáiste méid na n-aonad acadúil agus taighde a mhéadú chun mais chriticiúil a bhaint 
amach chomh maith le forbairt na straitéisí measúnachta a chuireann foghlaim na mac léinn chun cinn.

Chuir roinnt tosca leis an rath atá orainn faoi láthair:

C O L Á I S T E  N A  N E O L A Í O C H T A Í  B E A T H A  U C D

Coláiste na nEolaíochtaí Beatha UCD

Forbairt na gclár

tagartha oibriú le Scoileanna i bhforbairt ar shraith 
modúl ba mhaith le gach ceann díobh a chur ar 
fáil sa mheántéarma, ag cur san áireamh an gá 
atá le leathán cothrom d’acmhainní acadúla ar fud 
dhaonra na mac léinn. 

Cuireadh tús le tionscadal ar fud an Choláiste 
ag baint le forbairt straitéisí measúnachta. Is 
iad na spriocanna ná réimse leathan modhanna 
measúnachta a fhorbairt atá éifeachtach i gcur 
chun cinn fhoghlaim na mac léinn agus atá 
infheidhmithe éifeachtach ó thaobh úsáid ama 
na foirne de. D’ainmnigh gach Scoil clár amháin, 
rinne siad iniúchadh measúnachta air agus tá siad 
ag forbairt plean gníomhaíochta ag díriú ar chur 
chuige réasúnach i dtaobh mheasúnacht na mac 
léinn. 

Sheol Coláiste na nEolaíochtaí Beatha UCD, 
i gcomhar le Coláiste na hInnealtóireachta, 
Matamaitice agus Eolaíochtaí Fisiciúla UCD, Scéim 
Dámhachtainí Teagaisc an Choláiste a thionscain 

tOllamh Alan Keenan, le suas le cúig dhámhachtain 
sna hEolaíochtaí Beatha le bronnadh go bliantúil. 
Is mar aitheantas ar ghnóthachtálacha sa teagasc 
agus san fhoghlaim a chuir le cáilíocht agus le 
héifeachtacht a fheabhsú i gcláir oideachais 

bhunchéime agus iarchéime an Choláiste atá an 
scéim nua seo. Ba iad seo leanas na daoine a fuair 
dámhachtainí Choláiste na nEolaíochtaí Beatha 
2008: an Dr Tom Curran, Scoil na Talmhaíochta, 
Eolaíocht an Chothaithe agus na Tréidliachta UCD, 
mar aitheantas ar a chion i bhforbairt curaclaim 
ar an gclár Bithchórais BE; an Dr Mark McEntee, 
Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD, 
mar aitheantas ar a chion i bhforbairt curaclaim 
laistigh den chlár Radagrafaíochta BSc; agus an Dr 
Louise Rainford, Scoil an Leighis agus Eolaíocht an 
Leighis, mar aitheantas ar a cion suntasach ar son 
athstruchtúrú an chláir Radagrafaíochta BSc. 

Mhéadaigh líon na mic léinn iarchéime go 1,608 
(48% ina mic léinn múinte agus 52% ina mic léinn 
taighde) le linn na bliana acadúla 2007/08. Ag 

145 mac léinn taighde go Céim 2 roimh an 
tréimhse ag tosú i mí Lúnasa 2008. 

Le bliain anuas tugadh isteach na cláir théamacha 
dhochtúireachta seo leanas isteach: Clár 
Iarchéime Ceimice Bhaile Átha Cliath (i gcomhar 
le TCD); Bithfhaisnéisíocht agus Bithleigheas 
Ríomhaireachtúil; Modhanna Eipidéimeolaíochta 
agus Taighde a Chothú san Oiliúint in Éirinn; 
Leigheas Aistritheach (i gcomhar le scoileanna 
leighis eile trí Leigheas Móilíneach Éireann). 
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Taighde agus dámhachtainí
D’fhógair an tAire Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta, Micheál Martin agus Ard-Stiúrthóir 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, an tOllamh 
Frank Gannon, trí dhámhachtain Chnuasaigh 
Taighde Straitéiseach (CTS) do Choláiste na 
nEolaíochtaí Beatha UCD, dar luach 19.8 milliún. 

Fuair an Cnuasach Taighde Straitéiseach 
Bithnainimoibrithe, faoi stiúir an Ollaimh Kenneth 
Dawson, 7.2 milliún de mhaoiniúchán. Beidh sé 
ina cheannródaí i dtuiscint ar conas a imoibríonn 
cáithníní nanascála le hábhair bheo, ag úsáid 
roinnt de na huirlisí fisiceacha, ceimiceacha, 
bitheolaíochta agus innealtóireachta is forbartha 
atá ar fáil. Déanann sé iarrachtaí eolaithe 
ceannasacha ó na hollscoileanna seo a leanas a 
chomhshnaidhmeadh: UCD, Coláiste na Tríonóide, 
Baile Átha , Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 
Ollscoil Luimnigh, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad, 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus 
Ollscoil Uladh a chomhshnaidhmeadh. 

Fuair Líonra Seachadta Drugaí na hÉireann deontas 
de 5.2 milliún agus déanfaidh sé foirmithe béil 
agus análaithe de mhóilíní biteicneolaíochta 
a chaitear a instealladh de ghnáth. Tugann an 
cnuasach Institiúid Conway UCD le chéile le 
Scoil na Cógaisíochta TCD, Coláiste Ríoga na 
Máinlianna agus UCC, ag cruthú mais chriticiúil 
saineolais i réimse seachadta drugaí. 

Bronnadh deontas 7.4 milliún ar Chnuasach 
Taighde na Bitheolaíochta Atáirgí, le 400,000 
sa bhreis ó chomhpháirtithe tionsclaíochta. Tá 
drochthionchar suntasach ag torthúlacht íseal i 
measc ba déiríochta ar an tionscal déiríochta, agus 
is é aidhm thaighde an chnuasaigh seo ná móilíní 
a aimsiú agus a ionramháil chun torthúlacht ba a 
fheabhsú. Tá an cnuasach déanta suas de ghrúpa 
d’eolaithe ó UCD agus Teagasc, a bhfuil aitheantas 
idirnáisiúnta bainte amach acu, chomh maith 

Biotrin Technologies. 

Thug Cumann Tréidliachta Mheiriceá (CTM) 
creidiúnú iomlán do chlár MVB UCD go ceann 
seacht mbliana, rud a chuireann ar chumas 
chéimithe UCD tréidliacht a chleachtadh i 
gCeanada nó sna SA gan scrúdú speisialta do 
‘chéimithe eachtrannacha’ a dhéanamh. 

Ba é Billy Fleming ó Scoil na Ceimice agus na 
Ceimbhitheolaíochta UCD buaiteoir an chomórtais 
AccesScience 2008, a tionóladh i Halla O’Reilly. 
Agus é ag labhairt leis an lucht éisteachta de 
600 duine, leag sé amach an taighde reatha in 
aimsiú bealaí chun teiripí ríthábhachtacha drugaí 
a ghineadh sa tsaotharlann in áit a bheith ag brath 
ar acmhainní críochta lómhara an dúlra. 

Tá an tOllamh Michael McGlinchey, Scoil na 
Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD ar 
dhuine de sheisear acadóirí de chuid UCD a 
toghadh ina mbaill d’Acadamh Ríoga na hÉireann 
(ARÉ) sa bhabhta ballraíochta a fógraíodh le linn 
mhí Bealtaine 2008. 

Bhuaigh cuideachta sheachthairbhe UCD Celtic 
Catalysts duais ‘Rising Star’ ag Fóram Thistle 
Eolaíochta Bithí 2008 an Chumainn Bhitionscail 
(Albain). Bronnadh an dámhachtain mar aitheantas 
ar an tráchtálaíocht ar thaighde sintéise chiriúil a 
rinneadh sa Scoil. 

na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD 
don pháipéar is fearr, a raibh an tOllamh Kenneth 
Dawson i gceannas air, ag Cruinniú Bhord 

Washington DC.

Dámhachtain Bhliantúil Institiúid Ceimice na 
hÉireann don Cheimic 2008. Thug sé spreagléacht 
dar teideal Visualising Chemistry san Ionad do 
Shintéis agus Ceimbhitheolaíocht (ISC) le linn 
Aibreán 2008 mar pháirt de shraith léachtaí Eva 

Ceapacháin acadúla ag Grád 
Comhlaigh nó Grád Ollaimh 

Rinneadh na ceapacháin a leanas ag leibhéal 
comhlaigh nó leibhéal ollaimh: Johan Ericsson; 

Gil Lee; Ronan O’Connell; Gareth Redmond; Helen 
Roche; agus Richard Tremblay.

Seoladh forlíonadh an 
Irish Medical Journal 
ag léiriú torthaí chlár 
taighde seacht mbliana 
Aonad an Bhoird Taighde 
Sláinte do Stádas Sláinte 
agus Biseach Sláinte, 
a sheol an tUachtarán 
Máire Mhic Giolla Íosa 
go hoifigiúil ar an 20 
Meán Fómhair 2007 ag 
Institiúid Conway UCD. 
Sa ghrianghraf (ó chlé): 
an tOllamh Gerard Loftus 
(Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh); Uachtarán 
UCD, an Dr Hugh Brady; 
an tOllamh Cecily 
Kelleher (Scoil na Sláinte 
Poiblí agus Eolaíocht 
an Daonra UCD); an 
tUachtarán Mary Máire 
Mhic Ghiolla Íosa; Andrew 
Murphy (Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh); an 
Dr John Murphy, Irish 
Medical Journal, an Dr 
Mairead O’Driscoll (BTS); 
agus an tOllamh Brian 
McKenna (Príomhoide, 
Coláiste na nEolaíochtaí 
Beatha UCD)
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Príomhoide an Choláiste
An tOllamh Brian McKenna

Scoil an Leighis agus Eolaíocht 
an Leighis UCD 
Ceann na Scoile

Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht 
an Chothaithe agus an Leighis 
Tréidliachta UCD  
Ceann na Scoile
An tOllamh Maurice Boland

Scoil na Ceimice agus na 
Ceimbhitheolaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Earle Waghorne

Scoil an Altranais, an 
Chnáimhseachais agus na gCóras 
Sláinte UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Gerard Fealy 

Scoil na Bitheolaíochta agus na 
hEolaíochta Comhshaoil UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Tom Bolger

Scoil na Fisiteiripe agus na 
Gníomheolaíochta UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Brian Caulfield

Scoil na hEolaíochta 
Bithmhóilínigh agus an 
Bithleighis UCD 
Ceann na Scoile
An Dr Gethin McBean

Scoil na Sláinte Poiblí agus 
Eolaíocht an Daonra UCD 
Ceann na Scoile
An tOllamh Cecily Kelleher

Coláiste na nEolaíochtaí Beatha UCD 



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

2 1

3

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
■ Os cionn 200 mac léinn
■ 101 go 200
■ 26 go 100
■ 10 go 25
■ Níos lú ná 10
■ Gan an mhac léinn in UCD as an tír seo

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

Tíortha Dúchais na 
Mac Léinn in UCD 
■ Os cionn 200 mac léinn
■ 101 go 200
■ 26 go 100
■ 10 go 25
■ Níos lú ná 10
■ 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:

leibhéal modúil agus leibhéal an chláir;

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

rannpháirtíocht agus simplíocht: ag bogadh i 
dtreo riaracháin níos comhtháite agus ag treisiú 
na tacaíochta riaracháin atá ar chúl mhodúlú 
UCD; 

a shimpliú, ag bainistiú curaclaim níos éasca 
do Scoileanna agus do chláir trí phróiseas níos 
éifeachtaí; 

athchóiriú chun éifeachta agus a fheabhsú, agus 
na torthaí a fhoilsiú níos luaithe do mhic léinn; 

do chláir, ag obair i dtreo athsheoladh UCD 
Horizons;

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: 

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

do gach mac léinn ardghnóthachtála céad 
bliana, ní hamháin dóibh siúd ón AE; 

hathstruchtúrú leathanaigh ghréasáin na gclár 
bunchéime chun leagan amach na leathanach 
Ealaíon agus Eolaíochta a leanúint; 

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 
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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 

Chultúrtha an Leighis 

Chruthaitheach

Scoil Chéimithe Ghnó agus Dlí 

Oiliúnú Feidhmeannach

Bainistíocht Teicneolaíochta

Géilliúntas

Idirnáisiúnta; Margaíocht; agus Léann 
Margaíochta agus Eagraíochta

Scoil Chéimithe na nEolaíochtaí Daonna 

Scoil Chéimithe na nEolaíochtaí Beatha

Matanchnámharlaigh 

Obair 

Ceannaireachta) 

Dhiagnóiseach

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: 

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; 

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; 

a éascú agus deiseanna do shoghluaisteacht 
idirnáisiúnta a mhéadú. 
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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 

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 

Acadamh Scríbhneoireachta Léirmheastóireacha 
de chuid Oifig Chomhairleoirí na Mac Léinn 
Lánfhásta d’aosaigh ag teacht isteach, a mhair 
trí lá; 

lánaimseartha ag méadú leis, le níos mó na 300 
díobh ag glacadh le tairiscintí ó UCD; 

níos mó comhoibre le hinstitiúidí ceangailte le 
FETAC, tháinig méadú ar líon na mac léinn ag 
teacht isteach trí scéim cheangail FETAC; 

chun tairbhe do níos mó ná 40 mac léinn 
lánfhásta ó bhí 2004 ann; 

hÉireann | UCD ocht scoláireacht bunchéime nó 
iarchéime ar ochtar ball as pobail inimirceach 
nua na hÉireann; 

ERA scoláireachtaí do 30 mac léinn New ERA, 
faoi mhíchumas nó aosacha; 

léinn ardspreagtha eile le linn 2007; 

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. 
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nuadheartha atá ag glacadh páirte sa scéim 
Chomhionannas Deise a Sholáthar i Scoileanna; 

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; 

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: 

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; 

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: 

leis ón ollscoil?

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 

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:

páirtaimseartha Oideachais Aosaigh;

Eolaíocht, san Innealtóireacht agus sa Tráchtáil 
a ceapadh go háirithe chun mic léinn a thabhairt 
chuig leibhéal iontrála ar an ollscoil 

a mheall 928 mac léinn chuig raon leathan 
cúrsaí creidiúnaithe; 

thabhairt;

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:

rochtana do mhic léinn lánfhásta a chur in iúl do 
dhaoine;

Ardoideachas do mhic léinn lánfhásta a chruthú;

agus an Soláthar Bonnléibhéil i UCD Horizons;

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.
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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: 

UCD, Institiúid Bainistíochta an Aigéin Chiúin na 
hÁise, i Hong Cong agus i Singeapór; 

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: 

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

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;

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. 
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Tá UCD tiomanta de bheith ina ollscoil dlúth-
thaighde cheannasach Eorpach a spreagann 
nuálaíocht agus fionnachtain chruthaitheach 
laistigh dá pobal de thaighdeoirí den scoth. 

Leanann UCD ar aghaidh ag tógáil ar an 
gcáil atá air mar rogha ionaid do thaighdeoirí 
ceannasacha, ag soláthar timpeallachta inar 
féidir leo nuáil agus barr feabhais a bhaint 
amach. Tá UCD ag cruthú comhpháirtíochtaí 
oideachais agus taighde agus comhoibrithe 
spreagúla freisin le heagraíochtaí acadúla, 
pobail, gnó agus gairmiúla, ag cur leis an 
muinín i UCD mar sprioc don infheistíocht 
ardchaighdeáin agus ag déanamh ceannaire 
náisiúnta de maidir le maoiniúchán taighde. 

Ag Tógáil Ollscoil  
Dlúth-Thaighde den  
Chéad Scoth



R E P O R T  O F  T H E  P R E S I D E N T

3 8

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

3 8

Maoiniú Taighde

Scéim Mhaoinithe Síl UCD 
Scéim Chomhaltachta Taighde Uachtarán UCD 
Dámhachtainí Straitéiseacha agus 
Mórdhámhachtainí UCD 

Dámhachtainí agus Gradaim Thaighde

Gnóthachtálacha Straitéiseacha

Nuacht agus Gnóthachtáil Taighde 

Institiúidí Taighde UCD 

Institiúid Conway UCD um Taighde 
Bithmhóilíneach agus Bithleighis 
Institiúid Geary UCD 
Institiúid Uirbeach na hÉireann UCD 
Institiúid Daonnachtaí na hÉireann UCD 
Saotharlann Chórais Choimpléascacha agus 
Oiriúnaitheach (CASL) UCD 
Institiúid Bia agus Sláinte UCD 
Institiúid John Hume don Léann Éireannach 
Domhanda UCD 
Institiúid Charles 
Institiúid Clinton don Léann Meiriceánach UCD 
Institiúid na hÉireann don Léann Síneach 
Fondúireacht Mhíchíl Uí Chléirigh UCD 
Institiúid UCD do Chláir Chomhoibritheacha 
Spóirt agus Sláinte 

Cláir Comhoibritheacha

Ionad do Shintéis agus Bitheolaíocht 
Cheimiceach (CSCB)
Leigheas Móilíneach Éireann (MMI)
Ionad Náisiúnta um Taighde Digiteach (NDRC)
Institiúid Náisiúnta um Taighde agus Oiliúint 
Bhithphróiseála (NIBRT)
Taighde Teicneolaíochta do Mhaireachtáil 
Neamhspleách (TRIL) 
Institiúid um Fhaisnéisíocht Bhithleighis

NovaUCD

Foilseacháin taighde
Tá sonraí gach foilseacháin taighde don tréimhse 
le fáil ar líne ag www.ucd.ie/research/publications

Léiríonn buaiteoir iomlán 
Chomórtas Images of 
Research 2008 – dar 
teideal ‘Ray-zor Sharp 
Vision’ – súil roic mín 
agus a sheall le cruth 

casta. Ciallaíonn an 
t-oiriúnú seo go bhfuil 

súil an roic an-íogair do 
ghluaiseachtaí laistigh 

de réimse mór amhairc. 
Ba mhac léinn PhD 

UCD, Edward Farrell, 
Scoil na Bitheolaíochta 

agus na hEolaíochta 
Comhshaoil UCD a thóg 

an ghrianghraf 
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Maoiniú Taighde

Tábla 1: Dámhachtainí Taighde

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

2003/2004 49.8 5.6 405 685

2004/2005 62.5 8.1 495 1,074

2005/2006 82.9 11.8 664 1,245

2006/2007 96.3 14.8 556 1,234

2007/2008  114.7 17.3 484 1,090

Tábla 2: Foinsí Maoinithe

Foinse Maoinithe Líon na gConarthaí  Luach
    (  milliún)

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) 150 56.3

An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia  28 11.2

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil  25 4.7

Coimisiún na hEorpa 24 5.7

An tÚdarás um Ard-Oideachas lena n-áirítear PRTLI 23 4.9

An Bord Taighde Sláinte  16 6.4

Fiontraíocht Éireann 31 2.9

Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht,  
Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (IRCEST)  52 7.1

Comhairle Taighde na hÉireann um na Daonnachtaí  
agus na hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS)  22 5.2

An Comhairle Náisiúnta um Thaighde agus  
Forbairt Foraoise (COFORD) 4 2.2

Gnó 20 2.3

Eile 89 5.8

Iomlán 484 114.7

Bhí bliain an-rathúil ag UCD. Bronnadh conarthaí de níos mó ná 100 milliún den chéad uair riamh, agus 
bhí an luach iomlán suas 19% go 114.7 milliún (féach Táblaí 1 agus 2). Bhí an líon mórdhámhachtainí 
comhoibritheacha faoi Ionaid Eolaíochta, Innealtóireachta agus Teicneolaíochta (IEITanna) agus Cnuasaigh 
Taighde Straitéise (CTSanna) Fhondúireacht Eolaíochta Éireann ag croílár na feidhmíochta seo. Cruthaíonn 
na dámhachtainí ildisciplíneacha seo comhpháirtíochtaí acadúla-tionsclaíochta i roinnt réimsí, lena n-áirítear 
ríomheolaíocht, fuinnimh gréine, forbairt drugaí agus nainbhitheolaíocht. 

San áireamh leis an maoiniú seo de 114.7 milliún tá 3.4 milliún do thionscadail a fuair maoiniú ó PRTLI 4. 
San iomlán, bronnadh 29.8 milliún ar UCD faoi PRTLI 4, déanta suas de 17.5 milliún don chéad chéim den 
Ionad Eolaíochta agus 12.3 milliún do chláir chomhoibritheacha náisiúnta. Ghlac UCD páirt i gcomhaontas 
comhpháirtíochta chomh maith le Bord Ospidéal Craicinn agus Ailse Chathair Bhaile Átha Cliath as a dtáinig 

12 mhilliún de mhaoiniú seachtrach d’fhorbairt Institiúid Charles.



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

4 0

A G  T Ó G Á I L  O L L S C O I L  D L Ú T H - T H A I G H D E  D E N  C H É A D  S C O T H

Scéim Chomhaltachta Taighde Uachtarán UCD 
Cuireann Scéim Chomhaltachta Taighde an 
Uachtaráin deis ar fáil do thaighdeoirí i UCD 
smaointe nua taighde a fhiosrú nó cuairt a 
thabhairt ar ionaid eile ar feadh tréimhse ghearr. 
Chuir ocht dtaighdeoir déag iarratais isteach 
ar an dámhachtain ardghradaim i 2008 agus tá 
ainmneacha na n-iarrthóirí ar éirigh leo leagtha 
amach i dTábla 4 thíos. 

Tábla 4: Dámhachtainí Comhaltachta Taighde an 
Uachtaráin 

Ainm Aonad
An tOllamh Maria Baghramian Scoil na Fealsúnachta UCD 

An tOllamh Orla Feely  Scoil na hInnealtóireachta  
 Leictrí, Leictreonaí agus 
Meicniúla UCD 

An tOllamh Declan Gilheany Scoil na Ceimice agus na  
 Ceimbhitheolaíochta UCD 

An tOllamh Tom Inglis Scoil na Socheolaíochta UCD 

An tOllamh Attracta Ingram Scoil na Polaitíochta agus  
 Gnóthaí Idirnáisiúnta UCD 

An tOllamh Jonathan Malthouse   Scoil na hEolaíochta 
Bithmhóilínigh agus Bithleighis 
UCD 

An tOllamh Aidan Moran Scoil na Síceolaíochta UCD 

Aimsíonn eolaithe de chuid 
UCD cóireáil féideartha do 
IBD
D’aimsigh eolaithe de chuid UCD cur chuige 
teiripeach féideartha do Ghalar Putóige 
Athlastach (IBD), galar ainsealach díblithe a 
bhuaileann níos mó ná 15,000 duine in Éirinn 
agus na milliún duine ar fud an domhain. Léirigh 
an fhoireann gur féidir leo comharthaí an ghalair 
a aisiompú beagnach go hiomlán i samhail ag 
baint úsáide as rangú nua drugaí darb ainm 
coscairí hiodrocsaláise, agus foilsíodh alt air san 
iriseán Gastroenterology. Mhínigh an tOllamh 
Cormac Taylor, as Institiúid Conway UCD, gur 
imríodh cleas ar an bputóg nuair a cuireadh na 
drugaí nua i bhfeidhm agus shíl an phutóg nach 
raibh go leor ocsaigine aige, rud a chuir bealaí 
cosanta i bhfeidhm, agus a chosc bás na gceall a 
líneálann an chonair ghastraistéigeach.

Scéimeanna Inmheánacha a Thugann 
Tacaíocht do Thaighde 
Scéim Mhaoinithe Síl UCD 
Agus é ina cheathrú bliain anois, tá sé mar aidhm 
ag an Scéim Mhaoinithe Síl maoiniú a sholáthar do 
thaighdeoirí ag gach céim dá ngairmeacha, le béim 
faoi leith ar thionscadail ar féidir leo bheith san 
iomaíocht do thacaíocht sheachtrach níos moille. 
Bronnadh 1.1 milliún san iomlán le linn 2007/08 
don Scéim Mhaoinithe Síl, le 42% de 762 iarratas 
ag fáil maoinithe (féach Tábla 3). 

D’oscail snáithe nua den scéim Scaipthe agus 
Torthaí, ‘Óstáil Comhdhála’, Babhta 1 2008 do gach 
ball foirne taighde buan ó leibhéal léachtóra go 
leibhéal ollaimh. Tá maoiniú ar fáil chun tacaíocht a 
thabhairt chun comhdháil nó fóram suntasach eile 
a óstáil i UCD. Forbraíodh an tsnáithe nua seo chun 
comhoibriú a chur chun cinn agus chun fóram a 
sholáthar do dhíospóireacht agus do phlé. Fuarthas 
iarratais ó 26 taighdeoir don snáithe nua agus 
tugadh maoiniú do sheacht gcinn.

Tábla 3: Scéim Mhaoinithe Síl

Babhta 2 2007

Clár Líon na  Méid a
 nDámhachtainí Bronnadh   
 
Scaipeadh & Torthaí  58 99,917

Fiontair & Tráchtálú 4 25,000

Iomlán 62 124,917

Babhta 1 2008

Clár Líon na Méid a  
 nDámhachtainí Bronnadh 
Scaipeadh & Torthaí 122 151,095

Scaipeadh & Torthaí –  
Óstáil Comhdhála 7 50,175

Comhoibriú  33 299,918

Inmheánach & Seachtrach  31 243,206

Dámhachtainí Trealaimh Bhig 18 192,190

Fiontair & Tráchtálú 3 25,019

Total 214 961,603

Babhta 1 (Dara Gairm) 2008

Clár Líon na  Méid a
 nDámhachtainí  Bronnadh 
Scaipeadh & Torthaí – Rannpháirtíocht  48 49,775

Iomlán  48 49,775
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Dámhachtainí Straitéiseacha agus Mórdhámhachtainí UCD 
Soláthraíonn Scéim na nDámhachtainí Straitéiseacha agus na Mórdhámhachtainí tacaíocht d’fhorbairt na 
mórchlár idirdhisciplíneach a dhéanann dul chun cinn ar an straitéis taighde i UCD. Liostálann Tábla 5 na 
tionscnaimh straitéiseacha agus na mórthionscnaimh a faomhadh le linn 2008: 

Tábla 5: Tionscnaimh Straitéiseacha agus Mórthionscnaimh a Faomhadh 

Aonad Iomlán  Ceannaire Feidhm

Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh  
agus an Bithleighis UCD  26,000  William Gallagher Íomháú sna hEolaíochtaí Beatha 

     

Scoil na Bitheolaíochta agus na  
hEolaíochta Comhshaoil UCD 50,000 Jeremy Simpson Áit Scagtha Ard-thréchuir

Taighde UCD 50,000 Des Fitzgerald  Institiúid Charles do Thaighde agus 
Oideachas Deirmeolaíochta 

Scoil na Sláinte Poiblí agus  
Eolaíocht an Daonra UCD 25,000 Richard Tremblay Clár Forbartha Óige 

 

Scoil Ghnó UCD (NITM) 50,000 Petra Arhweiler Ionad Taighde na Líonraí Nuálaíochta  

I mí an Mheithimh 2008, roghnaigh Aontas Idirnáisiúnta 
na Glan-Cheimice agus na Ceimice Feidhmí (IUPAC) an 
Dr Emilie Banide, céimí PhD le déanaí ón CSCB agus 
Scoil na Ceimice agus na Bitheolaíochta Ceimicí, mar 
dhuine dá chúigear Ceimiceoirí Idirnáisiúnta Óga na 
Bliana (2008), bunaithe ar chaighdeán a tráchtais PhD 
agus na foilseacháin a tháinig as. 

Níos luaithe sa bhliain, bronnadh an Duais do 
Cheimiceoirí Óga (2007), urraithe ag The Irish Times 
agus roghnaithe ag coiste Acadamh Ríoga na hÉireann 
ar an Dr Banide. Roghnaíodh a tráchtas mar an tráchtas 
PhD ceimice is fearr in Éirinn agus ba í iarrthóir na 
hÉireann ar dhuais IUPAC ansin í.
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Ceimic eoirí Idirnáisiúnta Óga na Bliana IUPAC

Dr Emilie Banide, CSCB agus Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD 
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Cláir Oideachais Thaighde Iarchéime 
Bhain UCD amach torthaí as cuimse sna Cláir Oideachais Thaighde Iarchéime a fuair maoiniú ó Chomhairle 
Taighde na hÉireann um na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS) agus Comhairle Taighde na 
hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (IRCSET), mar go raibh sé i gceannas ar cheithre 
cinn de na cúig chlár a bronnadh. Tugann an Clár Oideachais Thaighde Iarchéime grúpaí d’ardacadóirí le chéile 
atá dírithe ar théama sonrach chun cur chuige níos foirmiúla agus níos struchtúrtha a sholáthar i dtaobh 
oideachas taighde agus foirmiú gairme do scoláirí dochtúireachta agus máistreachta. Ba iad seo leanas na 
cláir a bronnadh: 

gClár Iarchéime do na hEolaíochtaí Sóisialta Cainníochta in éineacht leis an Ollamh Patrick Paul Walsh;

bhForbairt Inbhuanaithe. Tá an clár seo eagraithe i ngrúpaí idirdhisciplíneacha a chuimsíonn pleanáil, polasaí 
comhshaoil, innealtóireacht, fuinneamh agus éiceolaíocht; 

Scannánaíochta UCD i gceannas ar an gclár iarchéime in Inscne, Cultúr agus Stair; 

an gclár PhD sa Bhithfhaisnéisíocht agus sa Bhithleighis Ríomhaireachtúil. 

Dámhachtainí agus Gradaim Thaighde

Dámhachtain Tráchtálaithe don Ollamh 
Regan
Bronnadh Bonn Ór Acadamh Ríoga na hÉireann 
sna Daonnachtaí ar an Ollamh George Eogan, 
Ollamh emeritus Seandálaíochta Ceiltí i UCD, a 
bhfuil cáil air mar dhuine de phríomhsheandálaithe 
na hÉireann. Chuir a chlár oibre seandálaíochta i 
nGleann na Bóinne le 40 bliain anuas lena bunú 
mar pháirc náisiúnta agus lena hainmniú mar 
Shuíomh Oidhreachta Domhanda ag UNESCO.   

Bronnadh boinn óir RIA ar ollamh de 
chuid UCD 
Bronnadh Bonn Ór Acadamh Ríoga na hÉireann 
sna Daonnachtaí ar an Ollamh George Eogan, 
Ollamh emeritus Seandálaíochta Ceiltí i UCD, a 
bhfuil cáil air mar dhuine de phríomhsheandálaithe 
na hÉireann. Chuir a chlár oibre seandálaíochta i 
nGleann na Bóinne le 40 bliain anuas lena bunú 
mar pháirc náisiúnta agus lena hainmniú mar 
Shuíomh Oidhreachta Domhanda ag UNESCO. 

Ag fógairt na 
ndámhachtainí 

maoiniúcháin GREP bhí 
(ó chlé): an tOllamh 

Eugene O’Brien, Institiúid 
Uirbeach na hÉireann; 

an tOllamh Denis Shiels, 
Institiúid Conway UCD; 
an tOllamh Gerardine 

Meaney, Scoil an 
Bhéarla, na Drámaíochta 
agus na Scannánaíochta 

UCD; agus an tOllamh 
Paul Devereux, Comhalta 

Taighde Geary 

Clár Bia Fheidhmigh Muirí 
Fuair Tionscnaimh Taighde Bia Feidhmigh 
Muirí (MFFRI) maoiniú de 5.2 milliún chun 
cuibhreannas taighde ildisciplíneach a chruthú 
lena mbeadh baint ag taighdeoirí ó Scoil na 
Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an 
Leighis Tréidliachta UCD. Tá an MFFRI déanta 
suas de thaighdeoirí ó UCD, Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh, Ollscoil na hÉireann Gaillimh, Ollscoil 
Luimnigh, Ollscoil Uladh Cúl Raithne agus Teagasc. 
Ainmneoidh an cuibhreannas comhábhair agus 
táirgí nua bia muirí agus ar an dóigh seo cothóidh 
sé suíomh ceannasach na hÉireann sa mhargadh 
domhanda de luach 50 billiún do bhianna 
feidhmeacha. 
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Ionad Eolaíochta, Innealtóireachta 
agus Teicneolaíochta (CSET) CLARITY 
Is tionscnamh idir UCD agus Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath é Ionad CLARITY do 
Theicneolaíochtaí an Ghréasáin Braiteora (www.
clarity-centre.org) a fhaigheann tacaíocht ó 
thaighdeoirí ag Institiúid Náisiúnta Tyndall, 
Corcaigh. Faigheann an t-ionad maoiniú mar 
CSET ón FEÉ agus tá baint ag comhpháirtithe 
tionsclaíochta dúchasacha agus ilnáisiúnta leis. 
Díríonn sé ar an ‘nGréasán Braiteora’, a ghabhann 
an trasnú idir dhá réimse thábhachtacha taighde 
– Brath Oiriúnaitheach agus Fionnachtain Eolais. 
B’ionann an t-infheistiú iomlán in CLARITY agus 

16.4 milliún thar cúig bliana. Beidh CLARITY 
ina ósta ag thart ar 90 ball foirne taighde agus 
tacaíochta – tá earcaíocht ghníomhach d’fhoirne 
taighde agus riaracháin ar siúl faoi láthair. 

Clár Stokes Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ)
Bunaíodh Clár Ollúnachta agus Léachtóireachta Stokes an FEÉ sa bhliain 2007 chun tacaíocht a thabhairt 
d’earcaíocht straitéiseach príomhphearsanra taighde ag leibhéil éagsúla, ar an dóigh seo ag cur ar chumas 
Scoileanna agus Institiúidí baill foirne ardchaighdeáin a imeascadh sna cnuasaigh saineolais atá acu cheana. Chuir 
gairm Stokes an FEÉ 2007 maoiniú ar fáil do 32 ollúnacht san iomlán (b’fhiú 180,000 sa bhliain gach ceann) 
agus 35 léachtóireacht (b’fhiú 90,000 sa bhliain gach ceann) ar feadh thréimhse na dámhachtana. Bronnadh naoi 
n-ollúnacht agus trí léachtóireacht Stokes (féach Tábla 6) ar UCD, ar fiú 11.3 milliún san iomlán iad. 

Gnóthachtálacha Straitéiseacha

Gnóthachtálacha CLARITY 

Bhaile Átha Cliath agus i UCD maoiniú breise 
de 900,000 ó Fhiontraíocht Éireann agus ón 
nGíomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil; 

Fearr ar Thaighdeoirí CLARITY (Maurice Coyle, 
Jill Freyne agus Barry Smyth) ag Comhdháil 
Idirnáisiúnta na bliana seo ar Hipirmheáin 
Oiriúnaitheacha agus Córais Oiriúnaitheacha 
Ghréasánbhunaithe (Hannover, an Ghearmáin) 
as ucht a n-oibre ar féin-oiriúnú an tsuímh 
comhroinnte físeáin móréilimh YouTube; 

Peter Briggs agus Barry Smyth) HeyStaks 
Technologies Ltd chun teicneolaíocht cuardaigh 
sóisialta a thráchtálú. Beidh an chuideachta 
lonnaithe i NovaUCD agus tá sé ar cheann de 
cheithre thionscnamh nua chun Ciste Nuálaíochta 
Gréasáin Eircom, de luach 10,000 a roinnt; 

Tábla 6: Dámhachtainí Chlár Stokes Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 

Iarrthóir  Dámhachtain  Scoil/Institiúid   

Emmanuel Reynaud Léachtóireacht Scoil na Bitheolaíochta agus na hEolaíochta Comhshaoil UCD   

Ar feitheamh Ollúnacht   Scoil na Fisice UCD

An Dr Brian Vohnsen Léachtóireacht Scoil na Fisice UCD   

Ar feitheamh Léachtóireacht Institiúid Conway UCD  

Ar feitheamh Ollúnacht  Institiúid Conway UCD

Ar feitheamh Ollúnacht  Institiúid Conway UCD

Mathias Wilm  Ollúnacht  Institiúid Conway UCD  

Andrew Phillips Léachtóireacht Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD    

Gil Lee Ollúnacht  Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD    

Johan Ericsson Ollúnacht  Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD   

Ulla Knaus Ollúnacht  Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD   

Neil Ferguson Neil Ferguson Scoil na hEolaíochta Bithmhóilinigh agus an Bithleighis UCD   

Anna Roujeinikova Léachtóireacht Scoil na hEolaíochta Bithmhóilinigh agus an Bithleighis UCD   

Jaoo Marques Silva Ollúnacht  CASL UCD  

Nigel Boston Ollúnacht  CASL UCD /Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta   

Mark Flanagan Léachtóireacht CASL UCD /Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta   
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cuairt: an tOllamh Robin Burke (Ollscoil DePaul 
in Chicago) atá ag teacht isteach san fhoireann 
go ceann bliana ar Scoláireacht Fulbright; 

agus an Dr Pierre-Antoine Champin (Ollscoil 
Claude Bernard Lyon 1, an Fhrainc) atá ag fáil 
maoinithe dá chuairt ó Ionad Náisiúnta Thaighde 
Eolaíochta na Fraince.

Cnuasaigh Taighde Straitéisigh 
Soláthraíonn clár na gCnuasach Taighde 
Straitéisigh (CTSanna) maoiniú do 
chomhpháirtíochtaí acadúla-tionscail a bhfuil sé 
mar aidhm acu leas a bhaint as saineolas eolaithe 
ar fud speictream de dhisciplíní. Bronnadh 4 CTS 
as an 12 a bhí le maoiniú go náisiúnta ar UCD 
(féach Tábla 7). Cabhraíonn CTSanna eolaithe, 
innealtóirí agus cliniceoirí a cheangal le chéile i 
gcomhpháirtíochtaí ar fud shaol na hacadúlachta 
agus na tionsclaíochta chun comhghníomhaíochtaí 
taighde a dhéanamh i réimsí a bhfuil tábhacht 
straitéiseach ag baint leo d’Éirinn, ag an am 
céanna an t-am agus na hacmhainní a thabhairt do 
na cnuasaigh sin chun tuilleadh comhpháirtíochtaí 
tionscail a mhealladh agus a shaothrú.  

Sa ghrianghraf 
(ó chlé) tá 

comhbhunaitheoirí 
‘HeyStaks’, an Dr 
Maurice Coyle, an 

tOllamh Barry Smyth 
agus Peter Briggs

Tábla 7A: Cnuasaigh Taighde Straitéisigh (CTSanna) Fhondúireacht Eolaíochta Éireann a Bronnadh ar UCD 

Cnuasaigh Taighde Straitéisigh – Institiúid Cheannasach UCD

Nóta: Níl forchostais agus ranníocaíochtaí tionscail san áireamh leis na figiúirí thuas. 

Teideal Iomlán Luach
Iomlán na 
Dámhachtana 
( )

Méid a  
Bronnadh ar 
UCD ( ) thar 
3 bliana

Scoil Institiúid  
Chomhpháirtíochta 
Cheannasach UCD

Institiúidí  
Chomhpháirtío-
chta

Comhpháir-
tithe Tionscail

Ard-Bhith-
aithrisigh do 
Choinbhéartú 
Fhuinneamh na 
Gréine

4,742,366 2,495,814 Scoil na hIn-
nealtóireachta 
Ceimicí agus 
Bithphróisis 
UCD

An tOllamh Don 
MacElroy

Ollscoil Luimnigh, 
OCBÁC

Airtricity, Celtic 
Catalysts, 
STREP

BioNanoInteract 7,241,740 2,864,521 Scoil na  
Ceimice  
agus na 
Ceimbhitheo-
laíochta UCD

An tOllamh Kenneth 
Dawson

Coláiste na 
Tríonóide, Coláiste 
na hOllscoile 
Corcaigh, OÉ Má 
Nuad, Ollscoil 
Luimnigh, Ollscoil 
Uladh

Intel, Biotrin, 
Cellix, Glantreo, 
ThermoFisher, 
DePuy

Líonra Taighde 
Seachadadh 
Drugaí na 
hÉireann 
(IDDN)

5,278,749 947,389 Scoil na 
Talmhaíochta, 
Eolaíocht an 
Chothaithe 
agus an 
Leighis Tréidlia-
chta UCD

An tOllamh David 
Brayden

Coláiste na 
Tríonóide, Coláiste 
na hOllscoile 
Corcaigh, Coláiste 
Ríoga na Máinleá 
in Éirinn 

Genzyme, 
Sigmoid, WEP

Cnuasach 
Taighde 
Bitheolaíochta 
Atáirgeach

7,410,200 4,557,922 Scoil na 
Talmhaíochta, 
Eolaíocht an 
Chothaithe 
agus an 
Leighis Tréidlia-
chta UCD

An tOllamh Alex 
Evans

Teagasc Pfizer Animal 
Healthcare, 
Biotrin
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Eochair thocsaineach ghalar Alzheimer ainmnithe
Tá taighdeoirí UCD i measc na gcomhúdar ar thuarascáil a chuir tús leis na hócáidí móilíneacha as a 
dtagann galar Alzheimer. Tugann na torthaí, a foilsíodh i Nature Medicine (22 Meitheamh 2008) le 
tuiscint go bhfuil sprioc nua féideartha ann d’fhorbairt treapeolaíochtaí drugaí chun troid in éadan an 
ghalair dhochúlaithe agus mheathlúcháin seo. Buaileann galar Alzheimer níos mó ná 40,000 duine 
in Éirinn agus 29.8 milliún duine ar fud an domhain. Mhínigh an tOllamh Dominic Walsh, Institiúid 
Conway UCD, agus comhúdar an pháipéir, go dtugann na torthaí tacaíocht don teoiric atá ag éirí níos 
coitianta gur féidir go dtarlaíonn easnaimh cuimhne ghalar Alzheimer mar thoradh ar chailliúint spíonta 
deindríteacha agus go ndéantar an próiseas seo a mheánú le holagaiméirí amyloid ß–phróitéin (Aß), agus 
ní le monaiméir nó plaic Aß mar a síleadh roimhe seo. 

Neasach an Chomórtais 
Images of Research 
2008 – ‘Cube 
Turbulence’, a chruthaigh 
Owen Grogan, Scoil 
na hAiltireachta, na 
Tírdhreacha agus na 
hInnealtóireachta 
Sibhialta UCD

Tábla 7B: Cnuasaigh Taighde Straitéisigh (CTSanna) Fhondúireacht Eolaíochta Éireann a Bronnadh ar UCD 

Cnuasaigh Taighde Straitéisigh – Institiúid Comhpháirtíochta UCD 

Teideal Iomlán Luach Iomlán  Méid a   Scoil   Institiúid   Institiúid   
 na  Bronnadh    Chomhpháirtíochta  Cheannasach  
  Dámhachtana  ar UCD ( )     UCD     
  ( )   thar 3 bliana       

Próiseáil  3,978, 541 289,018  Scoil na  An Dr Chris  Coláiste na  
Chomhartha          Ríomheolaíochta   Bleakley  hOllscoile  
Digiteach          agus na    Corcaigh
Éifeachtach         Faisnéisíochta UCD      
Leabaithe do 
Shláinte Dhigiteach
Shoghluaiste 
(TCDEL)
         
Cnuasach   6,971,997  877,319  Scoil na  An tOllamh   Ollscoil Luimnigh 
Cógaiseolaíochtaí          hInnealtóireachta Brian Glennon    
Soladstaide          Ceimicí agus       
         Bithphróisis UCD 

Ard- 7,024,583  265,659  Ríomheolaíocht   An Dr Michela   Ollscoil na   
gheoteicneolaíochtaí          agus Faisnéisíocht  Bertolotto  hÉireann Má  
         UCD      Nuad

Líonra   4,347,426  380,171  Eolaíocht   An tOllamh William  Ollscoil na   
Sármhaitheasa do          Bhithmhóilíneach Gallagher  hÉireann  
Bhithábhair          agus Bhithleighis     Gaillimh  
Fheidhmeacha          UCD       
 
Nóta: Níl forchostais agus ranníocaíochtaí tionscail san áireamh leis na figiúirí thuas. 
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An Dámhachtain don Pháipéar Mac 
Léinn is Fearr
Bhuaigh Amaya Vega, mac léinn PhD i Scoil 
na hEacnamaíochta UCD, an Dámhachtain 
don Pháipéar Mac Léinn is Fearr, dámhachtain 
ardghradaim, ag Comhdháil Réigiúnach Eolaíochta 
Mheiriceá Thuaidh. Is é teideal pháipéar Vega, 
atá bunaithe ar a tráchtas PhD, ná Residential 
Location and Travel-to-Work Mode Choices under 
Central and Suburban Employment Destination 
Patterns. Sholáthraigh Scéim Mhaoinithe Síl UCD 
maoiniú di chun freastal ar an gComhdháil. 

Dámhachtain Tráchtálaithe 
Bhronn Fiontraíocht Éireann Dámhachtain 
Tráchtálaithe ar an Ollamh Gerry Byrne agus 
Eamonn Ahearne as an dul chun cinn nuálaíoch 
a rinne siad ar theicneolaíocht chaideálaithe 
uisce. Tá an taighde a rinne siad ar fhorbairt 
theicneolaíocht na bpróiseas dílsithe ag Ionad 
Eolaíochta Ard-déantúsaíochta UCD ceadúnaithe 
anois ag an nGrúpa ABS i Loch Garman. Tháinig an 
taighde, a fuair maoiniú faoi scéim thráchtálaithe 
Fhiontraíocht Éireann, aníos le próiseas chun 
feidhmiú chórais chaideálaithe ABS a fheabhsú. 
Thug Fiontraíocht Éireann agus an Grúpa ABS 
aitheantas don tionscadal mar shampla sármhaith 
de chomhoibriú tionscail-acadúil.

Óstálann UCD nód CECAM 
Nuair a fógraíodh go mbeadh ceann de na 
sé ‘nód’ Eorpacha do ríomhanna adamhacha 
agus móilíneacha bunaithe in Éirinn, bhog 
tóraíocht na hÉireann le bheith ina ionad 
taighde ríomhaireachtúil ar aghaidh céim eile. 
Le tríocha bliain anuas bhí ról maighdeogach 
ag CECAM – an tIonad Eorpach do Ríomhanna 
Adamhacha Móilíneacha – i ndul chun cinn 
shamhaltú fheiniméin adamhacha mhóilíneacha. 
Is iomaí céim ar aghaidh san eolaíocht a tháinig 
as an taighde seo agus chabhraigh sé réimse an 
tsamhaltaithe ríomhaireachtúil a dhaingniú mar 
uirlis ríthábhachtach fionnachtana. Rangaíodh 
tairiscint na hÉireann, ar a raibh UCD i gceannas, 
sa tríú háit as 12 tairiscint ó phríomhollscoileanna 
na hEorpa tar éis cuairt a thug tascfhórsa ag 
déanamh ionadaíochta ar Chomhairle CECAM ar 
UCD le linn Eanáir 2008.  

Baineann páipéar UCD Duais PNAS
D’fhógair Imeachtaí Acadamh Náisiúnta na 
nEolaíochtaí (PNAS) gur bhuaigh páipéar ar a raibh 
UCD i gceannas, Understanding the nanoparticle-
protein corona using methods to quantify exchange 
rates and affinities of proteins for nanoparticles, 
Duais Cozzarelli 2007. Roghnaíodh an páipéar 
seo as níos mó ná 3,600 alt taighde a d’fhoilsigh 
PANE le linn 2007 agus tugann Duais Cozzarelli 
aitheantas do pháipéir a léiríonn cion as cuimse 
sna disciplíní eolaíochta a seasann Acadamh 
Náisiúnta Eolaíochtaí na Stát Aontaithe dóibh. 

Faigheann ollamh de chuid UCD 
dámhachtain UWIG 
Thug Grúpa Comhtháite Gaoithe Áirge onóir 
don Ollamh le hInnealtóireacht Leictreach, 
Mark O’Malley, mar fhaighteoir Dhámhachtain 
Ghnóthachtála Bhliantúil an ghrúpa. Fuair an 
tOllamh O’Malley an dámhachtain mar aitheantas 
ar ionchur agus ceannaireacht mhórthaibhseach 
i dtáirgeadh an staidéir ‘All-Island Grid Study 
for Renewables Integration’. Is tionscadal 
cuimsitheach taighde teicniúil é an Staidéar 
Eangaí Uile-Oileáin a chuireann ar chumas an 
chórais cumhachta leictrí agus an eangaí náisiúnta 
méideanna móra leictreachais táirgthe ó fhoinsí 
inathnuaite a ionsú. 

Comórtas RoboRugby UCD
Scaoil mic léinn nuálaíocha innealtóireachta agus 
ríomheolaíochta 21 róbat do chraobh ceannais 
chomórtas RoboRugby Siemens a reáchtáladh 
le linn Bhealtaine 2007 i UCD. Ba é seo ceathrú 
bliain na hócáide le 62 mac léinn ag glacadh 
páirte sa chomórtas, a bhfuil sé mar aidhm aige 

Nuacht agus Gnóthachtáil Taighde

Ag cuairt suímh an 
Ionaid Eorpaigh do 

Ríomhaireachtaí 
Móilíneacha Adamhacha 
(IERMA) tá: an tOllamh 

Claude Guet (Tascfhórsa 
IERMA), an tOllamh 

Giovanni Ciccotti 
(Tascfhórsa IERMA); 

an tOllamh Nick Quirke 
(Príomhoide, Coláiste na 

hInnealtóireachta, na 
Matamaitice agus na 

nEolaíochtaí Fisiciúla); an 
tAire Mary Hanafin, TD; 

an tOllamh Des Fitzgerald 
(Leas-Uachtarán 

Taighde); agus an 
tOllamh Eberhard Gross 

(Tascfhórsa IERMA) 
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spórt agus spraoi a bhaint as innealtóireacht 
agus scileanna taobhsmaointeoireachta 
agus seiftiúlachta a fhorbairt ag an am 
céanna. Creideann Brian Mulkeen, as Scoil 
na hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí agus 
Meicniúla UCD, gurb é an dóigh is fearr chun 
scileanna innealtóireachta agus fadhbréitigh ná 
tabhairt faoin dearadh praiticiúil.

Rangú domhanda d’ollamh de chuid 
UCD 
Rangaíodh an tOllamh Da-Wen Sun, as Scoil na 
Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus 
an Leighis Tréidliachta, i measc 1% d’eolaithe 
talmhaíochta is fearr an domhain, de réir 
bhunachar sonraí Essential Science Indicators 
(ESI). Soláthraíonn bunachar sonraí ESI ó Thomson 
Scientific sonraí chun eolaithe, institiúidí, tíortha 
agus iriseáin aonair a rangú. De réir na sonraí 
a díorthaíodh thar thréimhse de 10 mbliana, tá 
2,127 eolaí san iomlán ar an 1% de na heolaithe 
is luaite i gcatagóir na nEolaíochtaí Talmhaíochta, 
agus tá an tOllamh Sun ag barr an liosta lena 
rangú de 51. 

An Páipéar Mac Léinn is fearr ag 
FoodSim2008 
Fuair Ilias Soumpasis, taighdeoir i Scoil na 
Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an 
Leighis Tréidliachta, an dámhachtain don Pháipéar 
Mac Léinn is Fearr ag an gComhdháil Dhébhliantúil 
Idirnáisiúnta Insamhalta Bia agus Cothaithe, 
FoodSim 2008. Ba é aidhm na hoibre a chuir 
Soumpasis agus a mhaoirseoir, an tOllamh Francis 
Butler, i láthair ná modh malartach a thaispeáint 
chun forleathadh na pataigine salmonella a 
insamhlú ag leibhéal na feirme, a thugann 
réamhaisnéis níos beaichte ar conas a fhorbraíonn 
salmonella ar fheirmeacha muc i gcomparáid le 
samhlacha atá ann cheana. 

Seoladh córas Próifíl Taighdeora 
Chur Taighde UCD an córas Próifílithe Taighdeora 
ar fáil ar fud na hollscoile uile. Soláthraíonn na 
próifílí bealach chun gnóthachtálacha taighde 
na mball foirne acadúil agus taighde i UCD a 
thaispeáint do phobal domhanda. Glacadh leis 
an gcóras Próifílithe Taighdeora, a dhear an 
pobal taighde don phobal taighde, go forleathan 
agus rinneadh é a ionchorprú i suímh ghréasáin 
Scoileanna agus Institiúidí ar fud UCD. Tá níos mó 
ná 1,200 próifíl de bhaill foirne acadúla anois ar 
fáil (www.ucd.ie/research/people).

Cabhraíonn taighdeoir as 
UCD cóireáil tosaigh do 
VEID a ainmniú 
D’fhoilsigh an New England Journal of 
Medicine torthaí ó mhórstaidéir cliniciúil 
chun luacháil a dhéanamh ar chóras cóireála 
VEID a úsáidtear go coitianta ar othair atá 
ag tosú teiripe den chéad uair. Dhearbhaigh 
an staidéar gurb é ceann de na cuingreacha 
trí dhruga a ordaítear is minice d’ionfhabhtú 
tosaigh VEID-1 an ceann is éifeachtaí chun 
VEID a shochtadh. D’aimsigh an staidéar 
chomh maith gur fheidhmigh córas dhá 
dhruga go hinchomparáideach ar othair 
a bhí soghabhálach i leith seachthorthaí 
diana ó choscairí trascrioptáis aisiompaithe 
núicléisíde (CTAN) a dhéanann suas páirt 
den chóras trí dhruga. Dúirt an tOllamh 
Bill Powderly, Ceann Scoil an Leighis agus 
Eolaíocht an Leighis UCD, go bhfuil se 
rí-thábhachtach staidéar a dhéanamh ar 
éifeachtacht choibhneasta chóireálacha 
éagsúla agus a seachthorthaí, fiú nuair atá 
siad le fáil ar an margadh.

Ag comhdháil 
FoodSim2008 (ó chlé): 
an Dr Enda Cummins, 
Scoil na Talmhaíochta, 
Eolaíocht an Chothaithe 
agus an Leighis 
Tréidliachta UCD; Ilias 
Soumpasis, Scoil na 
Talmhaíochta, Eolaíocht 
an Chothaithe agus an 
Leighis Tréidliachta UCD; 
agus an Dr Graeme 
Horley, Oifigeach na gClár 
Eolaíochta, Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann 

Mic léinn innealtóireachta 
agus ríomheolaíochta na 
chéad bhliana ag ullmhú 
don dúshlán RoboRugby
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Dul chun cinn go dtí seo
Chuir mic léinn iarchéime faoi mhaoirseacht 
chigirí Conway UCD isteach 51 tráchtas PhD, 
sé thráchtas MD agus ceithre thráchtas MSC 
agus d’fhoilsigh cigirí de chuid Conway UCD 279 
páipéar piar-athbhreithnithe san iomlán le linn 
na tréimhse. Bhronn FEÉ dhá Ollúnacht Stokes 
agus Léachtóireacht Stokes amháin i réimse na 
Bitheolaíochta Córais ar Institiúid Conway UCD 
( 3.15 milliún san iomlán). Ina theannta sin, 
fuair Institiúid Conway UCD maoiniú ó dheontas 
Infreastruchtúir an Údaráis um Ard-Oideachas 
( 1.2 milliún) chun tacú le hathfhorbairt Áis 
Bhithleighis UCD. 

Rinne Ionad Taighde Próitéamaíochta na 
hInstitiúide an Chéad Lá Taighde Próitéamaíochta 
in Éirinn a óstáil le linn Aibreán 2008, faoi 
choimirce Chumann Taighde Próitéamaíochta na 
Breataine. 

Le maoiniú faoi Thimthriall 4 PRTLI an Údaráis 
um Ardoideachas do Chlár Líonraí na nEolaíochtaí 
Bithleighis, ghlac Institiúid Conway UCD páirt sa 
i gclár nuálaíoch Chomhaltacht Eolaí Cliniciúil 
atá á bhainistiú trí Leigheas Móilíneach Éireann 
(MMI). Is é seo an chéad chlár náisiúnta a bhfuil 
baint ag cúig scoil leighis na hÉireann leis agus 
soláthraíonn sé deiseanna oiliúna PhD speisialaithe 
do dhochtúirí cáilithe leighis chun dul i mbun 
taighde bithleighis. Tá Institiúid Conway UCD ina 
ósta ag triúr de na comhaltaí taighde seo. Leanann 
Institiúid Conway UCD ar aghaidh ag tabhairt 

tacaíochta d’oideachas i réimse na nEolaíochtaí 
Aistritheacha agus d’óstáil sí cúrsa do MMI ar 
Theicnící agus Straitéisí sa Leigheas Móilíneach. 

Is Suíomh Oiliúna Marie Curie do Néar-
imdhíoneolaíocht Mhóilíneach é Institiúid Conway 
UCD. Mheall an clár seo mic léinn iarchéime 
as gach cuid den AE go UCD. I mí an Mhárta 
2008, mheall a Céad Siompóisiam ar Néar-
imdhíoneolaíocht níos mó ná 250 rannpháirtí as 
gach cearn den domhan chun páirt a ghlacadh i 
ndíospóireacht eolaíochta. 

Tionóladh 7ú Féile Thaighde Bhliantúil Conway 
ar an 20 Meán Fómhair 2007, ag taispeáint 
gnóthachtálacha taighde na hInstitiúide. Chuir 
taighdeoirí Conway UCD 120 coimriú i láthair 
i Halla O’Reilly UCD agus d’fhreastail níos mó 
ná 300 duine ar an ócáid. Tugadh cuireadh do 
thriúr aoichainteoirí oirirce ón bpobal taighde 
idirnáisiúnta léachtaí iomlánacha a thabhairt: an 
tOllamh Peter Dervan, Institiúid Teicneolaíochta 
California; An tOllamh Kim Nasmyth, Ollscoil 

hOllscoile, Londain. 

I mí Dheireadh Fómhair 2007, d’fhógair Merck 
Sharp & Dohme Ireland (Sláinte Dhaonna) a 
urraíocht feadh bliana do Shraith Léachtaí 
agus Seimineár Conway (CLASS). Chinntigh 
an comhoibriú tionscail-acadúil go leanann na 
seimineáir sheachtainiúla ar aghaidh a mheallann 
taighdeoirí le clú domhanda chun aitheasc a 
thabhairt d’imscrúdaitheoirí agus do mhic léinn 
iarchéime Conway UCD. 

Díríonn an clár taighde ag Institiúid Conway UCD don Taighde Bithmhóilíneach agus Bithleighis ar mhóilíní 
bitheolaíochta, ag scrúdú conas a chuireann móilíní aonair le gnáthfheidhmiú cealla agus orgáin dhaonna, agus 
conas a chuireann galar isteach air seo. Is í an tOllamh Janet Allen Stiúrthóir na hInstitiúide. 

Bronnadh 37 milliún d’ioncam deontais piar-athbhreithnithe ar Institiúid Conway UCD don Taighde 
Bithmhóilíneach agus Bithleighis le linn na bliana. Go háirithe, bhí taighdeoirí Conway UCD rathúil 
maidir le maoiniú a fháil ón FEÉ chun croítheicneolaíochtaí na hInstitiúide a uasghrádú. Soláthraíonn na 
croítheicneolaíochtaí rochtain ar threalamh agus tacaíocht theicniúil den scoth d’imscrúdiatheoirí. I measc na 
bhfeabhsuithe a fuair maoiniú ó dheontais FEÉ le linn na bliana bhí: 

Institiúid Conway UCD don Taighde Bithmhóilíneach agus Bithleighis



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

4 9

A G  T Ó G Á I L  O L L S C O I L  D L Ú T H - T H A I G H D E  D E N  C H É A D  S C O T H

Diaibéiteach le linn mhí an Mheithimh, a mheall 
níos mó ná 150 toscaire idirnáisiúnta. 

Spriocanna don todhchaí 
Leanfaidh Institiúid Conway UCD ag tógáil mais 
chriticiúil i réimse na Bitheolaíochta Córais trí 
fhorbairtí acadúla agus infreastruchtúir. Tiocfaidh 
Ollaimh nua Stokes an FEÉ, Ulla Knaus agus Johan 
Ericsson isteach san Institiúid le linn Fhómhar 
2008. Leanfaidh an Institiúid ar aghaidh ag cothú 
leigheas aistritheach tríd Institiúid Charles atá sna 
hardchéimeanna pleanála. 

I mí Dheireadh Fómhair 2007, d’óstáil an tOllamh 
Oliver Fitzgerald agus an tOllamh Pauline Rudd 
(Institiúid Conway UCD Conway agus INTOB) 
8ú Siompóisiam Jenner, Glicibitheolaíocht agus 
an Leigheas, faoi choimirce Chumann Ríoga an 
Leighis. Rinne Institiúid Conway UCD ceardlann 
idirnáisiúnta a óstáil chomh maith ar Eipiginteacht 
Shóisialta a d’eagraigh an tOllamh Richard 
Tremblay i mí an Mhárta 2008. Le linn mhí an 
Mhárta chomh maith, d’óstáil an tOllamh Philip 
Newsholme cruinniú de chuid an Chumainn 
Bhithcheimicí agus d’óstáil Ionad Taighde 
Diaibéitis UCD siompóisiam ar Neifreapaite 

Is féidir go gcabhróidh triail nua leis an gceimiteiripe a 
sheachaint 
D’fhorbair eolaithe ag Institiúid Conway UCD agus Ospidéal Ollscoile Naomh Uinsinn triail d’othair ailse 
cíche nua-dhiagnóisithe a thiocfadh cabhrú le roinnt ban ceimiteiripe a sheachaint. Rinne roinnt grúpaí 
neamhspleácha ar fud an domhain na torthaí a thástáil agus a bhailíochtú, i staidéir lena raibh níos mó 
ná 8,000 othar i gceist. Mhol Cumann Oinceolaíochta Cliniciúla Mheiriceá go n-úsáidtear an triail seo 
ar gach othar ailse cíche nua-dhiagnóisithe. Mhínigh an tOllamh Joe Duffy, Institiúid Conway UCD agus 
Ospidéal Ollscoile Uinsinn, gur féidir go gcabhródh an triail seo réiteach níos saincheaptha a chur ar 
fáil d’othair. 

Baill den choiste CLASS, 
in éineacht le hionadaithe 
de chuid Merck, Sharp 
& Dohme (MSD) Ireland 
agus an tOllamh Leroi 
as Imperial College 
London, a thug an chéad 
cheann de na léachtaí 
arna n-urrú ag MSD. Sa 
ghrianghraf (ó chlé) Tim 
Sparey, Merck Sharp 
& Dohme; an tOllamh 
Janet Allen, Institiúid 
Conway UCD; An Dr Keith 
Murphy, Institiúid Conway 
UCD; An Dr Derek Brazil, 
Institiúid Conway UCD; 
an tOllamh Armand Leroi, 
Imperial College London; 
An Dr Neil Boyle, Merck 
Sharp & Dohme; An Dr 
Orina Belton, Institiúid 
Conway UCD; agus An Dr 
Peter Smyth, Institiúid 
Conway UCD

Buaiteoir AccesScience 
’08, Billy Fleming, leis an 
láithreoir Pat Kenny
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Dul chun cinn go dtí seo
Tá foilseacháin phiar-athbhreithnithe ina 
bpríomhfhócas ag an Institiúid agus foilsíodh ailt 
de chuid thaighdeoirí na hInstitiúide sa Journal 
of Applied Econometrics, Journal of Business and 
Economics Statistics, Economic Inquiry agus an 
British Journal of Political Science, chomh maith le 
roinnt eile.

Lean an tsraith sheachtainiúil Seimineár 
Iompraíochta ar aghaidh, le clár beoga de pháipéir 
ó aoichainteoirí náisiúnta agus idirnáisiúnta. 
Sheol an tIonad um Iompraíocht agus Sláinte 
sraith Seimineár Modhanna Cainníochta Taighde, 
atá déanta suas d’aoichainteoirí iarrtha, máistir-
ranganna agus ceardlanna. Ina theannta sin, 
tionóladh roinnt mór-ócáidí, lena n-áirítear 
comhdhálacha ar ardoideachas, eacnamaíocht 
shláinte agus taighde sláinte idirdhisciplíneach. 

Sheol Institiúid an tSaotharlann Dinimicí chun 
tacaíocht a thabhairt do thaighde agus d’oiliúint 
i réimse na hAnailíse ar Líonraí Sóisialta, 
Próisis Shóisialta Grúpaí agus na nEolaíochtaí 
Ríomhaireachtúla Sóisialta agus chun cabhrú 
le comhoibriú idir thaighdeoirí in anailísiú ar 
iompraíocht dhinimiciúil agus choimpléascach i 
líonraí sóisialta agus próisis ghrúpaí. 

Tá Institiúid Geary UCD ag comhoibriú le 
hInstitiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan chun 
scrúdú a dhéanamh ar iompraíocht rioscúil 
sláinte, go háirithe, iompraíocht rioscúil tiomána. 
Forbraíodh tionscadail chomhoibritheacha le 
grúpaí d’ospidéil chliniciúla i gcomhpháirtíocht 
le hOspidéal Ollscoile Mater Misericordiae agus 

Ospidéal Ollscoile Naomh Uinsinn. Lean an dlúth-
theagmháil ar aghaidh le comhpháirtíochtaí 
taighde idirnáisiúnta, lena n-áirítear RAND 
Corporation, Kennedy School of Government ag 
Harvard agus University of Chicago: Harris School 
of Public Policy. 

Tá obair ar siúl ar luacháil an chéad chláir um 
beartas sóisialta trialach in Éirinn, Preparing for 
Life, i bpobail Dharndál, Radhairc an Mhóta agus 
Belcamp i mBaile Átha Cliath. Thosaigh earcaíocht 
an chláir i mí Eanáir 2008 agus tá mná le haghaidh 
clainne sna pobail seo á n-earcú go fóill trí ospidéil 
mháithreachais. 

Críochnaíodh obair allamuigh ar SHARE – an 
Suirbhé Sláinte, Aosaithe agus Scoir san 
Eoraip – agus an pháirt Éireannach den staidéar 
fadaimseartha seo díobh siúd os cionn 50 bliain 
d’aois, a seoladh ar an 20 Deireadh Fómhair 2007. 

Chuir rangaithe Mheán Fómhair 2008 ó bhunachar 
sonraí na bPáipéar Taighde san Eacnamaíocht 
(RePeC) Institiúid Geary UCD sa 47ú háit go 
hidirnáisiúnta agus sa 13ú háit san Eoraip i measc 
ionaid ollscoil-bhunaithe. Cuireann seo Institiúid 
Geary UCD sa 1% de na hinstitiúidí is fearr ar fud 
an domhain. 

Thug an RePeC ardrangaithe d’acadóirí aonair 
a bhfuil baint acu leis an Institiúid chomh 
maith. Rangaíodh na hacadóirí seo a leanas de 
chuid UCD i measc an 10% is fearr san Eoraip, 
comhiomlánaithe ar fud na dtomhas rangaithe go 

James Heckman, Karl Whelan, Ronald Davies agus 
James Markusen. Ba iad seo leanas comhaltaí 

Déanann Institiúid Geary UCD taighde ceannródaíoch ar cheisteanna maidir le saol an duine agus an éifeacht 
a bhíonn ag beartas poiblí ar réimsí mar thorthaí luathóige, neamh-chomhionannais óige, iompair scoir agus 
roghanna oideachais. Is é sainmharc na hInstitiúide ná a taighde trasdisciplíneach a scrúdaíonn réitigh 
éifeachtacha ar cheisteanna eacnamaíocha, polaitíochta, eipidéimeolaíochta agus sóisialta. Is é Stiúrthóir na 
hInstitiúide ná an tOllamh Colm Harmon. 

Is é fís na hInstitiúide ná: 

taighde; 

do mhic léinn iarchéime chun oibriú in éineacht le hardtaighdeoirí ar thionscadail bheo; 

déanta beartas.

Institiúid Geary UCD 
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Taighde Reatha ag 
Geary 
San Ionad Iompraíochta agus Sláinte, tá 
taighdeoirí Geary ag tabhairt faoi roinnt 
mórthionscadal taighde i réimse an 
ardoideachais. 

Staidéar EuroStudent 
Suirbhé ar fud na hEorpa ar 
choinníollacha socheacnamaíochta agus 
maireachtála ag mic léinn tríú leibhéal. 

Staidéar Ollscoileanna na hÉireann 
Mórstaidéar painéil ar mhic léinn agus 
ar thaighdeoirí sna seacht n-ollscoil 
Éireannacha.

Cláir Rochtana Ardoideachais 
(i bpáirt le Tionscnamh 
Rannpháirtíochta Leathnaithe New ERA 
UCD)
Déanann an staidéar seo luacháil 
ar thionchar na gclár rochtana ar 
rannpháirtíocht, coinneáil agus rath 
oideachais.

Neasach an 
Chomórtais Images 
of Research 2008 

– ‘Finding Nanno’, a 
chruthaigh Lee Toms, 
Scoil na nEolaíochtaí 

Geolaíochta UCD 

an staidéir SHARE dóibh siúd os cionn 50 bliain 
d’aois i mí Dheireadh Fómhair 2008; 

in eacnamaíocht iompraíochta, lena 
n-áirítear cruthú comhpháirtíochtaí nua le 
comhghleacaithe i Scoil na Ríomhaireachta 
agus na Faisnéisíochta UCD agus caidrimh 
leanúnacha le comhghleacaithe i gColáiste na 
nEolaíochtaí Beatha UCD; 

bhforbairt modhanna trialacha luachála lena 
n-áirítear treisiú ár gceangal le comhpháirtithe 
AE trí Líonra Eorpach Idirghabhálacha Luathóige; 

bhunchéime, a bhí á reáchtáil go rathúil ar 
bhonn píolótach le dhá bhliain anuas.

seachtracha a bhí bainteach le UCD agus a bhí i 
measc an 10% is fearr san Eoraip: Ollamh Cúnta le 
hEacnamaíocht Sláinte i UCD, an Dr James Smith 
(RAND), an tOllamh Ian Walker (Warwick) agus an 
Dr Arnaud Chevalier (Royal Holloway). 

B’ionann na conarthaí a síníodh do thaighde 
seachtrach le linn 2007/08 agus os cionn 1 
mhilliún. Seoladh Staidéar Ollscoileanna na 
hÉireann (IUS) le linn mhí Aibreáin 2008, suirbhé 
gréasánbhunaithe ag scrúdú an daonra mac léinn 
tríú agus ceathrú leibhéal i seacht n-ollscoil na 
hÉireann. Críochnaíodh an chéad bhabhta den 
staidéar i mí Bealtaine agus cuireadh torthaí i 
láthair ag roinnt ócáidí acadúla agus beartais.

Spriocanna don todhchaí 
Cuirfidh Institiúid Geary UCD leis na 
gnótháchtálacha seo, le béim faoi leith ar seo a 
leanas do 2009:  
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Dul chun cinn go dtí seo 
D’éirigh thar barr le UII le linn 2007/08, ag 
mealladh mórdheontas faoi EU FP7 lena n-áirítear: 
YEAR, Gníomhú Comhordaithe agus Tacaíochta 
( 270,000); ASSET, Tionscadal comhoibritheach 
( 402,600 do UCD); HAPPINESS, Deontas 
Chomhairle Taighde na hEorpa ( 95,000) agus clár 
Malartach na hEoráise Erasmus a sholáthraíonn 
maoiniú do chúigear mac léinn lánaimseartha 
PhD ón Áise chun teacht go UCD le staidéar ar 
feadh trí bliana. Ina theannta sin, d’éirigh leis an 
UII maoiniú náisiúnta iomaíoch a fháil tríd an FEÉ, 
IRCHSS agus IRCSET. 

Le linn na bliana leathnaigh an Institiúid chun 
freastail ar 27 mac léinn PhD agus cúigear 
comhaltaí iardhochtúireachta. 

Beidh an chéad chohórt de Chlár Oideachais 
Taighde Iarchéime IRCHSS/IRCSET ( 1.5 milliún) 
a bheidh le hóstáil in UII ag tosú i Meán Fómhair 
2008. Fuair an Clár PhD i bhForbairt Inbhuanaithe 
maoiniú do 10 mhac léinn lánaimseartha. Is iad 
ceithre chnuasach: an Chláir ná Bithéagsúlacht 
agus Athrú Aeráide; Polasaí agus Eacnamaíocht 
an Chomhshaoil; Pleanáil agus Úsáid Talún; agus 
Iompar agus Infreastruchtúr. 

Bronnadh an Dámhachtain ardghradaim Ollaimh 
ar Cuairt E.T.S. Walton FEÉ ar an Ollamh Roger 
White ó Memorial University, Ceanada atá ina 
phríomhthaighdeoir i samhaltú athrú úsáide talún. 

Bronnadh Deontas ardghradaim Fhondúireacht 
Eolaíochta na hEorpa, a mhaoinigh IRCHSS ar an 
Dr Susana Ferreira agus ar an Ollamh Peter Clinch, 
Scoil na Tíreolaíochta, na Pleanála agus Polasaí 
Comhshaoil UCD, agus an Dr Finbarr Brereton, le 
tacaíocht ó UII do HAPPINESS (Sonas, Institiúidí 
Polaitiúla, Timpeallacht Nádúrtha agus Spás), 
anailís chomparáideach ar thionchar choinníollacha 
an chomhshaoil, réimis chomhshaoil agus 
comhthéacs polaitíochta ar leas suibiachtúil. 

Tugann an tionscadal Réimse Taighde an Eorpaigh 
Óig 2008 (YEAR2008), maoinithe faoi EU FP7 
agus leis an Ollamh Eugene O’Brien i gceannas 
air, deis do thaighdeoirí luathchéime ó gach cuid 
den Eoraip a n-obair i réimse iompair ar bhóthair 
a thaispeáint do shaineolaithe sa réimse céanna. 
Tugadh cuireadh do chaoga taighdeoir freastal ar 
Chomhdháil an Réimse Taighde Iompair 2008 i 
Ljubljana na Slóivéine le linn Aibreán 2008, chun a 
n-obair a chur ar taispeáint.

Spriocanna don todhchaí
Is é toilmhian an Tionscadail Timpeallachta Uirbí 
a fhaigheann maoiniú ón nGníomhaireacht um 
Chaomhnú Comhshaoil ná polasaí agus pleanáil 
spáis a cheangal le cinnteoireacht ag leibhéil 
áitiúla agus réigiúnacha, ag úsáid samhail 
ríomhaire-bunaithe (MOLAND) chun aghaidh a 
thabhairt ar ghnéithe eacnamaíochta, comhshaoil 
agus sóisialta ar bhealach comhtháite. Is 
bunsprioc é seo a rolladh amach mar uirlis oibríoch 
a fheabhsóidh forbairt inbhuanaithe. 

Tá UII ag comhordú cláir laistigh de UCD dar 
teideal ‘Earth Systems Institute’ a bhfuil an 
tOllamh Frank Convery i gceannas air. Tugann an 
tionscnamh le chéile taighdeoirí sna réimsí seo a 
leanas: Domhanchórais, Bithacmhainní, Nainriosca, 
Bithchoimpléascacht, Beartas Comhshaoil, 
Staidéir Uirbeacha (lena n-áirítear Iompar agus 
Úsáid Talún) agus Fuinneamh chun aghaidh a 
thabhairt ar thionchar athraithe chomhshaoil agus 
athraithe foinsí fuinnimh ar Éirinn sa todhchaí.

Institiúid Uirbeach na hÉireann UCD 

Is ionad d’fhorbairt teicneolaíochtaí, beartas agus smaointe nua é Institiúid Uirbeach na hÉireann (UII), a 
bunaíodh chun dálaí na timpeallachta oibre agus maireachtála a fheabhsú, agus aontaíonn sé innealtóirí, 
pleanálaithe, ailtirí, geografaithe, eacnamaithe agus eolaithe, i dtreo bealaí nuálaíocha a aimsiú chun dul i 
ngleic le dúshláin na forbartha inbhuanaithe. 

Soláthraíonn bróisiúr 
Institiúid Uirbeach 

na hÉireann i réimse 
Transport, Infrastructure 

and Land Use sampla 
de thionscadail agus 

foilseacháin reatha de 
chuid UCD údaraithe ag 
an ngrúpa taighde seo 
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Dul chun cinn go dtí seo
Le linn thréimhse na tuarascála seo, bhí 29 
mac léinn dochtúireachta agus beirt chomhaltaí 
iardhochtúireachta ina mbaill den HII. Bhí triúir 
ball foirne acadúla de chuid Choláiste na nEalaíon 
agus an Léinn Cheiltigh UCD agus acadóir ar 
cuairt cleamhnaithe leis an HII agus iad ar saoire 
shabóideach don taighde. 

Ina theannta sin, tá seisear príomhimscrúdaitheoirí 
ó Choláiste na nEalaíon agus an Léinn Cheiltigh 
i gceannas ar shnáithe taighde laistigh de chlár 
an HII agus leanann foireann Leabharlainne agus 
Cartlainne Fhíorúil na hÉireann um Thaighde 
ar aghaidh ag digitiú ábhair dhaonnachta 
thábhachtacha ó stoc saibhir cartlainne UCD. 

I réimse líonraithe idirnáisiúnta sna daonnachtaí, 
tá an HII ina bhall gníomhach den Chuibhreannas 
um Institiúidí Taighde sna Daonnachtaí agus de 
Ghrúpa Institiúidí Ardstaidéir na nDaonnachtaí ag 
Ollscoil Londain.

Gnóthachtálacha tábhachtacha 
Chuir sraith ardmholta sheimineár 
idirdhisciplíneach HII agus léachtaí eile fócas 
beoga ar fáil do phlé agus díospóireacht i measc 
mic léinn, acadóirí agus i measc an phobail a  
raibh suim acu ann. I measc na gcainteoirí a ghlac 
páirt bhí: 

An 
Pobal Iúdach in Éirinn agus Síonachas; 

An Cultúr Détheangach in Éirinn in am Bhanríon 
Victoria; 

Náisiún, Diaspóra agus Iltíreacht in Éirinn; 

Féiniúlacht agus 
Bréagriocht; 

 Tráma agus Fís agus 
Múnlú na Staire. 

Rinne HII, i gcomhpháirtíocht le Scoil na 
dTeangacha agus na Litríochtaí UCD, sraith 
léachtaí a óstáil ar litríocht chomparáideach a thug 
príomhscoláirí idirnáisiúnta. I measc na scoláirí sin 
bhí an tOllamh Elizabeth Boa (Ollscoil Nottingham), 
an tOllamh Aleida Assman (Ollscoil Constanz) agus 

Thug an tOllamh Tomás Ó Cathasaigh (Staidéir 
Cheiltigh, Harvard), an tOllamh Julian Thomas 
(Seandálaíocht, Manchain) agus an tOllamh 
Werner Jeanrond (Diagacht, Glaschú) Léachtaí 
Oirirce HII. 

D’óstáil HII roinnt comhdhálacha ardphróifíle a 
thug aghaidh ar shaincheisteanna leathana mar 
shampla tionchar cultúrtha an domhandaithe in 
Éirinn, domhan-scríobh agus imirce; cultúir scripte 
agus chló in Éirinn; teoiric na haiteachta agus 
litríocht.

Spriocanna don todhchaí
Díreoidh clár oibre taighde straitéisigh HII ar na 
daonnachtaí in Éirinn i gcomhthéacs domhanda 
comparáideach. Ardóidh seo láidreachtaí 
mórthaibhseacha UCD i scoláireacht agus taighde 
sna daonnachtaí agus bainfidh sé fónamh as 
rochtain HII ar líonraí taighde in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta. 

Institiúid Daonnachtaí na hÉireann UCD 

Is spás dinimiciúil cruthaitheach é Institiúid Daonnachtaí na hÉireann (HII) UCD do thaighde agus do 
dhíospóireacht sna daonnachtaí agus sna heolaíochtaí daonna. Díríonn spriocanna straitéiseacha an HII ar 
thacaíocht a thabhairt do nuálaíocht agus barr feabhais i dtaighde sna healaíona agus sna daonnachtaí, ag 
an am céanna ag soláthar ardáin do mhic léinn ardchaighdeáin dochtúireachta agus scoláirí gairme. Is é an 
Dr Marc Caball stiúrthóir na hInstitiúide. Faigheann a chlár taighde reatha maoiniú trí Thimthriall 3 PRTLI an 
Údaráis um Ard-Oideachas agus is é a theideal ná ‘Identity, Memory and Meaning in the 21st Century’.

An Dr Marc Caball, 
Stiúrthóir Institiúid 
Daonnachtaí na 
hÉireann, agus 
an t-úrscéalaí 
Hugo Hamilton, 
a ghlac páirt i 
sraith seimineár 
idirdhisciplíneach IDÉ 
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Dul chun cinn go dtí seo
Ó seoladh é go mall sa bhliain 2006, d’fhás CASL 
ó 175 taighdeoir agus ball foirne go 2010. I 
measc na mórchlár tá Taighde Teicneolaíochta do 
Mhaireachtáil Neamhspleách (TRIL) agus CLARITY, 
a bheidh á óstáil i CASL go dtí tús 2009. Le linn 
Lúnasa 2008, thosaigh an príomh-mhatamaiticeoir, 
an tOllamh Nigel Boston le hInstitiúid Claude 
Shannon mar Ollamh Stokes FEÉ le glanailgéabar 
agus Ailgéabar Feidhmeach. 

Gnóthachtálacha tábhachtacha 

Institiúid Claude Shannon ar Chódú agus 
Cripteagrafaíocht ag Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh; 

Scientific Predictions of 
the Irish Climate in the 21st Century – a 
chomheagraigh an tOllamh Peter Lynch agus a 
sheol an tAire Comhshaoil John Gormley TD; 

Briggs, in éineacht leis an Ollamh Barry Smyth, 
HeyStaks, teicneolaíocht chun cuardach an 

Saotharlann Chórais Choimpléascacha agus Oiriúnaitheacha (CASL) UCD 

Is tionscnamh taighde nuálaíoch é Shaotharlann Chórais Choimpléascacha agus Oiriúnaitheacha (CASL) UCD 
a chuireann faisnéisíocht, matamaitic fheidhmeach agus ríomheolaíochtaí ag croílár straitéis eolaíochta UCD. 
Tríd CASL, tá taighdeoirí in airgeadas, sna heolaíochtaí daonna agus in eacnamaíocht ag baint leasa as uirlisí 
faisnéisíochta, géineolaíochta agus bitheolaíocht ríomhaireachtúil chun eolas nua a sholáthar ó fhaisnéis 
choimpléascach. Déanann an CASL roinnt de na taighdeoirí is nuálaí in Éirinn a óstáil, atá ag obair i réimsí 
éagsúla mar shamhlú bithleighis, réamhaisnéisí airgeadais agus tarluithe tubaisteacha. Soláthraíonn an CASL 
réitigh nua i mianadóireacht sonraí agus samhlú ríomhaireachtúil do na fadhbanna is achrannaí ar domhan, i 
sláinte, in airgeadas agus sa chomhshaol. Is é an Dr Scott Rickard Stiúrthóir na hInstitiúide. 

idirlín a fheabhsú trí eolas a chruachadh agus a 
roinnt; 

Michael O’Neill le linn Lúnasa 2008 as ucht an 
tionscadail EDGE (Éabhlóid i dTimpeallachtaí 
Dinimiciúla le hÉabhlóid Ghramadaí); 

Pádraig Cunningham, dhá fheidhmchlár bogearra 
ar fáil le haghaidh anailíse ar shonraí bithleighis, 
metaFIND agus enableNMF;

Naoú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Réimsí agus 
Feidhmchláir Chríochta a bheidh ar siúl ar an 
13–17 Iúil 2009 i UCD.

Spriocanna don todhchaí

mhatamaitic airgeadais. 

Neasach an Chomórtais 
Images of Research 

2008 – ‘Seastars’, a 
chruthaigh an  

Dr Julia Sigwart, Scoil 
na Bitheolaíochta 

agus na hEolaíochta 
Comhshaoil UCD 
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Institiúid Bia agus Sláinte UCD 
Fuair an Institiúid 8.64 milliún le déanaí 
mar pháirt den Ionad Náisiúnta um Thaighde 
Bia Fheidhmigh (NFFRC), a fhaigheann 
cómhaoiniú ó Fiontraíocht Éireann agus ó 
cheithre mhórchuideachta bia Éireannacha. 
Déanfaidh an NFFRC, lena n-áirítear Coláiste 
na hOllscoile, Corcaigh, Ionad Taighde Bia 
Teagasc Moorepark agus Ollscoil Luimnigh mar 
chomhpháirtithe, imscrúdú ar fhorbairt bianna 
feidhmeacha bunaithe ar bhainne, ag díriú ar réimsí 
sláinte mar fhorbairt luath-naíonda, siondróim 
meitibileach, imdhíonacht/ionfhabhtú agus ailse 
chalaireicteach. Beidh taighde an Ionaid, faoi 
chomhordú an Ollaimh Dolores O’Riordan as Scoil 
na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus 
an Leighis Tréidliachta, bunaithe ar thaighde ar 
leithlisiú, charactracht, fhoirmiú agus bhailíochtú 
bhithghníomhaithe bainne. 

Gnóthachtálacha tábhachtacha 
Fuair an Institiúid 971,000 ó Fhoras na Mara 
agus an Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus 
Bia mar pháirt de Chlár Bianna Feidhmeacha 
Muirí. I gcomhar le taighdeoirí ó Choláiste na 
hOllscoile, Corcaigh agus Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh, déanfaidh Tionscnamh Taighde Bianna 
Feidhmeacha Muirí faoi cheannas an Ollaimh John 
O’Doherty, as Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht 
an Chothaithe agus an Leighis Tréidliachta UCD, 
comhábhair agus táirgí nua bia muirí a ainmniú 
trí dhíriú ar na trí réimse seo a leanas: úsáid na 
dramhaíola ó phróiseáil éisc; úsáid inbhuanaithe 
éisc agus feamainn thearcúsáidte; agus forbairt 
táirgí breisluacha ó dhobharshaothrú. 

Bronnadh conradh ceithre bliana de luach 
625,870 do UCD ar an Institiúid ó EU FP7 

chun córas faireachais nochta ceimicí bia a 
chruthú laistigh den AE. Déanfaidh tionscadal 
FACET (Tasc Nochta Blaistithe, Breiseán agus 
Pacáistiú Bia) imscrúdú ar na trí chroíréimse seo 

a leanas i gcomhar le 20 comhpháirtí ar fud an 
AE: neamhchosaint ar bhreiseáin bhia, substaintí 
blaistithe agus imircigh phacáistithe bia. 

Tríd an Bord Taighde Sláinte agus FIRM fuair an 
Institiúid 1.62 milliún as a ról i mbunú Ionaid 
Taighde Náisiúnta ar Chothú, Murtall agus 
Diaibéiteas (NRC). Leis an Ollamh Cecily Kelleher, 
as Scoil na Sláinte Poiblí agus Eolaíocht an Daonra 
UCD, i gceannas ar fhoireann ildisciplíneach 
UCD agus ag obair le taighdeoirí ó Choláiste na 
hOllscoile, Corcaigh, agus Teagasc, agus ar bhonn 
uile-Éireann le Réadlann Shláinte Dhaonra na 
hÉireann agus Thuaisceart na hÉireann, déanfaidh 
an NRC taighde, atá iomaíoch go hidirnáisiúnta 
agus a sholáthróidh an bunús fianaise do bheartas 
poiblí, cothú sláinte agus cleachtas cliniciúil ar 
chosc agus bhainistiú murtaill agus diaibéitis agus 
mhí-oird mheitibileacha bhainteacha. 

Ghlac an Institiúid le ról ceannasach faoin 
Ollamh Mike Gibney, le Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath agus Ollscoil Uladh mar chomhpháirtithe i 
gcuibhreannas Chomheagraíocht Géanómaíocht 
Chothaitheach na hÉireann. Is é feidhm an 
chuibhreannais ná bunachar mór sonraí a chruthú 
le heolas a léiríonn an feinitíopa cothaitheach 
náisiúnta. Fuair UCD maoiniúchán ó FIRM do dhá 
ghné de chuid an tionscadail, an Suirbhé Náisiúnta 
um Chothaíocht Daoine Fásta ( 1.54 milliún) agus 
an Staidéar ar Dhúshlán Meitibileach ( 982,362). 

Tá an tOllamh Francis Butler, Scoil na 
Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an 
Leighis Tréidliachta UCD, i gceannas ar fhoireann 
UCD laistigh den Institiúid ar thionscadal dar 
luach 2.3 milliún a fhaigheann maoiniú ó FIRM, 
dar teideal ‘Bianna Sábháilte agus Sláintiúla’. 
Le taighdeoirí ó Teagasc, Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh, Ollscoil na Banríona Béal Feirste, 
Ollscoil Uladh Baile Shiurdáin, an Institiúid 
Agraibhia agus Eolaíochtaí Bitheacha i dTuaisceart 
na hÉireann agus Údarás Sábháilteachta 
Bia na hÉireann, forbróidh an tionscadal clár 

Tugann Institiúid Bia agus Sláinte UCD, tionscnamh ildisciplíneach uile-champais, príomhacadóirí agus 
taighdeoirí as gach réimse de thaighde bia agus sláinte in UCD. I measc na réimsí seo tá sábháilteacht bia; bia 
agus an tomhaltóir; táirgeadh bia; rialúchán bia; bia agus cothaíocht; eolaíocht an bhia agus bithchórais bhia. 
Is é aidhm na hInstitiúide ná taighde a chothú ar fud na ndisciplíní agus, trína taighde, tionchar a bheith aici ar 
bheartais náisiúnta agus Eorpacha; feasacht an phobail ar shaincheisteanna bia agus sláinte a chur chun cinn; 
agus dul i ngleic le comhpháirtithe idirnáisiúnta. Is é Mike Gibney Stiúrthóir na hInstitiúide. 

Institiúid Bia agus Sláinte UCD 
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monatóireachta agus faireachais do shábháilteacht 
bia agus sláinte ar oileán na hÉireann. 

Tá príomhról ag an Institiúid chomh maith 
faoin Ollamh Butler i Líonra Measúnaithe 
Cainníochta Riosca Miocróbach na hÉireann. 
Is é sprioc an líonra, a fhaigheann maoiniú faoi 
FIRM ( 291,115), ná líonra ildisciplíneach 
ardchaighdeáin de shaineolaithe a fhorbairt, a 
fhaigheann aitheantas idirnáisiúnta, ar fheidhmiú 
measúnacht cainníochta riosca miocróbach mar 
uirlis chun tacú le gníomhartha bainistíochta 
riosca. 

Is comhpháirtí ceannasach é Institiúid Bia agus 
Sláinte UCD de Chomhaontas Taighde Bia agus 
Sláinte na hÉireann (IFHRA), a bunaíodh chun 
tiomantas straitéiseach don taighde i réimse 
bia agus sláinte a stiúradh. Faigheann an IFHRA 
maoiniú ón Údarás um Ard-Oideachas faoi 
Thimthriall PRTLI 4, agus fuair an Institiúid 1.8 
milliún de. Agus é ag obair go dlúth le hinstitiúidí 
eile ar an oileán a bhfuil baint acu le taighde bia 
agus sláinte, beidh ról sonrach ag an Institiúid i 
bhforbairt na hearnála ceathrú leibhéal i dtaighde 
bia agus sláinte ar oileán na hÉireann. 

Le roinnt blianta anuas, reáchtáil an Institiúid an 
Clár Forbartha do Chéimithe Bia, a maoiníodh faoi 
FIRM ( 500,000). D’fhorbair UCD, Coláiste na 
hOllscoile, Corcaigh agus Teagasc an clár leis an 
aidhm oiliúint scileanna a sholáthar do mhic léinn 
iarchéime agus baill foirne taighde in ollscoileanna 
agus institiúidí taighde in Éirinn. Tá béim láidir 
ag modúil ar an gclár seo ar na scileanna atá á 
gcuardach ag ceannairí san earnáil Agraibhia, an 
tionscal Bia agus institiúidí eile náisiúnta agus 
idirnáisiúnta.

Spriocanna don todhchaí 
Ag leanúint ar aghaidh le héiteas ildisciplíneach 
na hInstitiúide, tosóidh roinnt scoláireachtaí PhD 
Ad Astra i bhfómhar 2008. I measc na dtéamaí 
trasdisciplíneacha tá: Staidéar ar Thuiscint agus 
Thoilteanas Tomhaltóirí íoc as Cothaíocht agus 
Éilimh Sláinte ar Bhia; Murtall, Gníomhaíocht 
Fhisiceach agus an Timpeallacht Tógtha: 
Idirghabhálacha Timpeallachta na hÁite Oibre 
(Dreapadh Staighre) do Bhainistiú Meáchain 
agus Sláinte; agus Tomhas Lorg Carbóin Thrádáil 
Bia na hÉireann. Tá scoláireacht Ad Astra eile 
faoi shiúl atá ag scrúdú rialachas príobháideach 
shábháilteacht agus cháilíocht an bhia.

Íomhá a tógadh le 
meaisín scanacháin a 
úsáidfidh ceann de na 
staidéir i dtionscadal 

JINGO do thomhas 
chomhshuíomh coirp 

lena n-áirítear dlús 
mianra cnáimhe, 

mais saille agus mais 
thrua. Taispeánann an 
íomhá seo miondealú 

an dlúis mianra 
cnáimhe i gcodanna 
sonracha den chorp
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Scannánaíochta UCD a d’eagraigh seo. Chuir an 
Institiúid maoiniú ar fáil do scoláireachtaí agus 
sparánachtaí taistil, a chuir ar chumas 20 mac 
léinn PhD as ar fud an domhain freastal ar ócáid 
atá le bheith ina hócáid bhliantúil; 

ar ar fhreastail 20 ardacadóir a roghnaíodh go 
háirithe ó bhallinstitiúidí de chuid Universitas 21;

Talmhaíocht in Éirinn, a d’eagraigh an Dr Graeme 
Warren, Scoil na Seandálaíochta UCD;

UCD i mbliana ar an téama Shared Histories: 
Plantation, Migration, Integration and the Irish. 

Sheol an Institiúid scéim chomhaltachta 
Ealaíontóir Cónaithe chun rannpháirtíocht ina chlár 
poiblí a chur chun cinn. Ba í an chéad Chomhalta 
Ealaíne ná an file, an Dr Nessa O’Mahony, a 
thógfaidh a post i mí Dheireadh Fómhair 2008. Tá 
a saothair foilsithe agus aistrithe go forleathan 
agus bronnadh roinnt dámhachtainí agus 
sparánachtaí idirnáisiúnta uirthi.

Institiúid John Hume don Léann Éireannach Domhanda UCD 

Ionannaíonn ochtó milliún duine ar fud an domhain iad féin ar dhóigh éigin le hÉirinn agus le hÉireannachas. 
Leis an gcomhthéacs leathan seo mar chúlra aige, is é aidhm Institiúid John Hume don Léann Éireannach 
Domhanda UCD ná:

shaoránaigh dhomhanda; 

an lae inniu; 

coinbhleachta, idirchultúrthacht, imeascadh agus forbairt.

Seisiún painéil 
ón gcéad Fhóram 
Domhanda 
Éireannach a 
tionóladh i Nua-
Eabhrac i mí na 
Samhna 2007 
(ó chlé): Niall 
O’Dowd, Declan 
Kelly, Don Keough, 
John Duffy, Loretta 
Brennan Glucksman, 
Uachtarán UCD, an 
Dr Hugh Brady, Denis 
Kelleher agus David 
McWilliams

Dul chun cinn go dtí seo
Chríochnaigh Stiúrthóir na hInstitiúide, an Dr Brian 
Jackson, in éineacht le príomhimscrúdaitheoirí 
(PIanna) na hInstitiúide, an chéad bhabhta 
earcaíochta do chomhaltachtaí iardhochtúireachta 
agus staidéarachtaí PhD faoi Thimthriall PRTLI 4 
an Údaráis um Ard-Oideachas. Tá ceithre phost 
iardhochtúireachta agus seisear mac léinn PhD ag 
glacadh páirte sa chlár ó Dheireadh Fómhair 2008. 

Maoinítear gníomhaíochtaí eile le maoiniú 
daonchairdiúil agus ó ioncam ginte. Tá óstáil 
agus rannpháirtíocht i raon ócáidí ina measc, lena 
n-áirítear iad seo leanas:

tionóladh i Nua-Eabhrac le linn Shamhain 2007 
agus a mheall 1,000 rannpháirtí. Ghlac 30 
cainteoir ó Éirinn agus na Stáit Aontaithe páirt 
sa chlár. Beidh an dara fóram ar siúl i mBaile 
Átha Cliath ar an 10 Samhain 2008; 

Joyce. Ba í an tOllamh Anne Fogarty ó 
Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na 
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Gnóthachtálacha tábhachtacha
Sheol an tAire Sláinte agus Leanaí, Mary Harney 
TD, Institiúid Charles ar an 13 Meitheamh i 
dTaighde UCD. Ceapadh bord stiúrthóirí agus 
tagann sé le chéile gach ráithe chun rialachas 
a sholáthar don Institiúid. Trí shraith ceardlann 
sonrach dearaí, chríochnaigh fochoiste tógála an 
bhoird sceideal tosaigh cóiríochta, ráiteas faoi 
shreabhadh airgid réamh-mheasta agus plean 
tionscadail. Cuireadh fochoiste cliniciúil le chéile 
chomh maith a mbeidh cruthú de cheangail le 
haonaid deirmeolaíochta eile in Éirinn agus thar 
lear mar pháirt dá shainchúram, chomh maith le 
hoiliúint mac léinn leighis agus altranais i ngnéithe 
éagsúla na deirmeolaíochta. 

Institiúid Charles

Is comhpháirtíocht í Institiúid Charles idir Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD, ospidéil 
chleamhnaithe (Ospidéal Ollscoile Naomh Uinsinn agus Ospidéal Ollscoile). Fís na hInstitiúide ná bheith ina 
ceannródaí domhanda i dtaighde agus oiliúint deirmeolaíochta, as a dtiocfaidh cúram feabhsaithe othair trí 
aimsiú cóireálacha agus teiripí nua.

Ag seoladh Institiúid 
Charles tá (ar cúl, ó 

chlé): Stephen Walsh; 
an tOllamh Eoin O’Brien 
(Institiúid Conway UCD); 
Matthew O’Brien; Gerard 
Lawler, Thomas Brennan; 

Padraig O’Cearbhaill; 
Seamus Kennedy; an 
tOllamh Bill Powderly 

(Scoil an Leighis agus 
Eolaíocht an Leighis 

UCD); agus Ciaran Ryan. 
Chun tosaigh (ó chlé): 
Oonagh Manning; an 

tOllamh Des Fitzgerald 
(Oifig an Leas-

Uachtaráin Taighde); 
Peter O’Flanagan; 

Uachtarán UCD an Dr 
Hugh Brady; Mairin 

McDonagh-Byrne; agus 
an Dr Paul Collins

Spriocanna don todhchaí
Nuair a chríochnófar an treoir shonrach le haghaidh 
dhearadh an fhoirgnimh agus nuair a dhéantar 
leagan amach an fhoirgnimh a shíneadh amach, 
ligfidh sé sin don chéim shonrach dearaidh 
tógála tosú mar ullmhú do chead pleanála. Ina 
theannta sin, beidh an bord ag féachtaint le 
hOllamh le Deirmeolaíocht Chliniciúil/Stiúrthóir 
Institiúide a earcú chun bheith i gceannas ar an 
Institiúid, chomh maith le Coiste Comhairliúchán 
Idirnáisiúnta a bhunú.
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Institiúid Clinton don Léann Meiriceánach UCD 

Bunaíodh Institiúid Clinton don Léann Meiriceánach ag UCD le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann mar aitheantas 
ar chion ríthábhachtach an iar-Uachtaráin William Jefferson Clinton ar son Phróiseas Síochána na hÉireann. Tá 
an Institiúid tiomanta de dul chun cinn a dhéanamh i dtaighde acadúil agus i bplé poiblí ar na Stáit Aontaithe 
in Éirinn agus thar lear. Déanann sé dul chun cinn maidir le misean straitéiseach UCD a chláir thaighde a 
idirnáisiúnú agus cláir thaighde agus theagaisc ildisciplíneacha a chothú. Is é an tOllamh Liam Kennedy 
Stiúrthóir na hInstitiúide.

An tAmbasadóir 
Kathleen Stephens, 
an Feisire Peter King 
agus David Byrne SC 
ag an bhFóram ar an 
bPróiseas Síochána 
i bhFoirgneamh 
Capitol Stáit Aontaithe 
Mheiriceá i mí 
Bealtaine 

idirnáisiúnta. Ceapadh comhalta iardhochtúireachta 
chun tacaíocht a thabhairt don tionscadal. 

I mí Bealtaine 2008, rinne an Institiúid Fóram 
ar an bPróiseas Síochána a chomhóstáil i 
bhFoirgneamh Capitol in Washington. Bhí an ócáid 
chomórtha 10 mbliana ag ceiliúradh Chomhaontas 
Aoine an Chéasta agus chruinnigh sé le chéile 
rannpháirtithe ó Chomhdháil na Stát Aontaithe, 
an White House agus grúpaí neamh-rialachais 
chun plé a dhéanamh ar na ceachtanna ar féidir 
iad a fhoghlaim faoi idirghníomhaíochtaí na 
ngníomhaireachtaí seo mar shamhail do réiteach 
coinbhleachta sa domhan i gcoitinne.

Spriocanna don todhchaí
Leanfaidh Institiúid Clinton UCD ar aghaidh ag 
tógáil a chlár iarchéime agus taighde. Is é a bheidh 
i gceist leis seo ná: 

chun próifíl idirnáisiúnta na hinstitiúide, a 
fhoireann teagaisc agus a mhic léinn a fheabhsú; 

agus Eorpacha chun tacú le tionscadail taighde, 
agus comhpháirtíochtaí nua maoiniúcháin 
a chothú le hearnálacha poiblí agus 
príobháideacha chun tacú le cláir chultúrtha 
agus fhor-rochtain; 

feabhais sa Léann Meiriceánach a chur chun 
cinn, trí thionscadail taighde chomhoibritheacha, 
Scoil Samhraidh na hInstitiúide agus malairtí i 
measc mac léinn iarchéime. 

Dul chun cinn go dtí seo
Le linn na bliana acadúla 2007/08 chuir an 
Institiúid sceideal gnóthach de sheimineáir 
taighde, léachtaí poiblí, shiompóisiamaí 
agus chomhdhálacha idirnáisiúnta ar fáil. Bhí 
comhdhálacha ar Human Rights and Media 
(Bealtaine 2008), Labour History (Aibreán 
2008) san áireamh leis seo, chomh maith le 
siompóisiamaí ar Chogaí Vítneam agus na 
hIaráice (Samhain 2007) agus SAM agus Próiseas 
Síochána Thuaisceart na hÉireann (Bealtaine 
2008). Rinne sé roinnt ócáidí a chomheagrú chomh 
maith in éineacht le comhpháirtithe idirnáisiúnta, 
lena n-áirítear siompóisiamaí ar Contemporary 
American Culture ag Ollscoil Warwick (Márta 
2008) agus ar Transnational American Studies ag 
an Ollscoil Shaor i mBeirlín (Bealtaine 2008). 

Lean an Institiúid ar aghaidh ag tabhairt 
tacaíochta do thionscadail thiomanta, 
chomhoibritheacha chun tús a chur lena chultúr 
taighde. Ina measc seo bhí tionscadail ar Stáit 
Aontaithe Mheiriceá agus ar Thuaisceart na 
hÉireann, 1968–2000; Cogadh agus Féiniúlacht 
Mheiriceá, agus na Gael-Mheiriceánaigh – 
tionscadail ar bhain scoláirí agus gairmithe 
Éireannacha agus idirnáisiúnta leo go léir. 

Lean na cláir iarchéime leo ag fás, le cláir nua 
mháistreachta sna Meáin agus Coinbhleacht 
Idirnáisiúnta tugtha isteach agus méadú 
ar iontrálaithe PhD. Tá cultúr iarchéime na 
hInstitiúide ceangailte go dlúth le líonraí 
idirnáisiúnta agus gníomhaíochtaí taighde. Le linn 
Iúil 2008, thug dara Scoil Samhraidh Institiúid 
Clinton scoláirí agus mic léinn dochtúireachta 
le chéile as gach cuid den Eoraip agus Stáit 
Aontaithe Mheiriceá chun saincheisteanna reatha 
ag baint le staidéar ar SAM a phlé. 

Le linn mhí na Samhna 2007, bronnadh deontas 
IRCHSS ( 300,000) ar an Ollamh Kennedy chun 
tacaíocht a thabhairt do thionscadal taighde trí 
bliana ar ghrianghrafadóireacht agus coinbhleacht 
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Dul chun cinn go dtí seo
Tharla méadú ar earcaíocht na mac léinn Síneach 
go UCD, tríd is tríd, le linn na bliana acadúla 
2007/08, agus ag an am céanna lean an t-éileamh 
ar áiteanna ar an gclár bunchéime BComm le 
Léann Síneach ó mhic léinn sa tír seo ag méadú 
leis. Sna cúig bliana roimh 2006, earcaíodh níos 
lú ná 20 mac léinn sa bhliain go UCD ón tSín; i 
2008, bhí na figiúirí seo ardaithe go 100. Chuir 
mic léinn na tíre seo 159 iarratas isteach ar 
14 áit ar an gclár BComm le Léann Síneach sa 
bhliain 2006/07, 223 iarratas ar 19 áit sa bhliain 
2007/08, agus tá 21 áit bronnta as 260 iarratas 
ar chlár 2008/09. Forbraíodh dhá chroímhodúl 
agus modúl roghnach déag don chlár seo. 

D’fhorbair an Institiúid clár nua staidéir réamh-
mháistreachta atá le tosú sa bhliain 2008/09. 
Is réiteach nuálaíoch é an clár staidéir réamh-
mháistreachta ar an dúshlán a bhain le céimithe 
ardchaighdeáin Síneacha a earcú agus a ullmhú 
do chúrsaí iarchéime ag UCD: déanfaidh 20 mac 
léinn bunchéime ón mbliain dheireanach i dtrí 
ollscoil chomhpháirtíochta Shíneacha freastail 
ar an gcúrsa Staidéir Réamh-mháistreachta, lena 
n-áirítear trí mhodúl na bliana deireanaí bunchéime 
ina dara seimeastar sa Dlí nó sa Ghnó, réimsí 
ábhar bhliain phíolótach an chláir. Tá an clár 
Staidéir Réamh-mháistreachta sa cheathrú bliain 
de shamhail 3+1+1 ina gcaitheann mic léinn trí 
bliana ina n-ollscoil Shíneach agus dhá bhliain 
i UCD, ag caitheamh an bhliain dheireanach 
ag déanamh cúrsa máistreachta. Is toradh ar 
chomhaontais idir UCD agus a ollscoileanna 

comhpháirtíochta sa tSín é an clár, chomh maith le 
comhaontais laistigh de UCD féin idir an Institiúid 
agus na Scoileanna rannpháirteacha. 

Thug bunú na Scéime Scoláireachta UCD–
CSS (Comhairle Scoláireachta na Síne), trí 
chomhiarrachtaí na hInstitiúide agus Staidéir 
Iarchéime UCD, 10 scoláire PhD go UCD. Cuireadh 
comh-mhaoirseacht ar na gclár taighde PhD i 
bhfeidhm idir an Institiúid agus na Scoileanna Dlí 
agus Gnó. 

Chun riachtanais ghnóthaí Éireannacha sa tSín a 
ainmniú agus a chomhlíonadh, rinne an Institiúid 
Suirbhé Náisiúnta ar Ghnólachtaí agus Cuideachtaí 
in Éirinn ar an ngá atá le Tacaíocht agus Saineolas 
i nGnó na Síne, agus Oiliúint i dTeanga agus i 
gCultúr na Síne. Tá na comharthaí luatha ón 
taighde seo an-dearfach.

Spriocanna don todhchaí

Léann Síneach i gcomhpháirtíocht le scoileanna 
bainteacha i UCD; 

Mháistreachta mar chlár friothálach i réimsí 
ábhar eile; 

foirgneamh nua a bhaint amach don Institiúid i 
UCD; 

dochtúireachta agus iar-dhochtúireachta ar 

Institiúid na hÉireann don Léann Síneach 

Seoladh Institiúid na hÉireann don Léann Síneach go hoifigiúil ar an 26 Meán Fómhair 2006 le Leas-Príomhaire 
na Síne, Zeng Peiyan, tar éis tréimhse forbartha tosaigh nuair a tugadh Ionad an Léinn Shínigh UCD air. Tá 
an Institiúid Confucius UCD bunaithe san Institiúid na hÉireann don Léann Síneach. Is é an tOllamh Dr Liming 
Wang Stiúrthóir na dhá hInstitiúidí.

Tá sé mar aidhm ag an Institiúid ceangail oideachais, chultúrtha agus ghnó níos láidre a chruthú idir Éirinn 
agus an tSín, agus ina thaobh sin tá na príomhspriocanna seo a leanas ag an Institiúid: 
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bhonn níos leithne de shaincheisteanna bunaithe 
ar an tSín; 

cur fianaise taighde ó bhunfhoinse ar fáil chun 
tionchar a bhaint amach ar chinntí maidir le 
polasaí;

cinn chomh maith le feasacht ar theanga agus 
ar chultúr na Síne in Éirinn; 

Ceiliúrann ealaíontóirí cultúrtha An Bhliain Nua Shíneach ag 
UCD 
Chothaigh Institiúid na hÉireann don Léann Síneach agus Institiúid Confucius UCD an traidisiún nua 
maidir le Féile bhliantúil an Earraigh agus Mórthaibhiú na Bliana Nua Síní a tionóladh i Halla O’Reilly 
UCD i mí Feabhra 2008. Bhí níos mó éilimh ar cheiliúradh Bhliain an Francaigh fiú ná bhí ar Cheoldráma 
mórthaibhseach Bhéising 2007. Bhí thart ar 1,000 de lucht féachana faoi dhraíocht ag Compántas 
Ceoldrámaíochta Chengdu, ar thug a ealaíontóirí togha mórthaispeántais de dhamhsa, scáileanna láimhe, 
aeraclaíocht agus canadh. Thug Compántas Puipéid Scáile Bailing Béising, na léiritheoirí gairmiúla 
deireanacha den fhoirm ársa ealaíne seo ar domhan, taibhiú aoibhinn chomh maith. 

Grianghraf ar chlé: Taibheoir ó Chompántas Puipéid Scáile Bailing Bhéising. Grianghraf ar dheis: Liu Yi ón gCompántas Ceoldrámaíochta Sichuan (sa chúlra) 
agus Yang Hong ón gCompántas Ceoldrámaíochta Chengdu ag Institiúid Confucius do Cheiliúradh Bhliain Nua Shíneach na hÉireann i UCD 

hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon 
i dtreo na gceangal eacnamaíocha a dhaingniú 
agus caidrimh idir Éirinn agus an tSín a 
fheabhsú; 

for-rochtana shamhaltacha agus spreagúla a 
fheabhsóidh tuiscint ar idirchultúrthacht agus 
gníomhaíocht idirchultúrtha in Éirinn.
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Dul chun cinn go dtí seo
Leathnaigh obair agus próifíl na Fondúireachta 
go mór le linn 2007/08. Idir Meán Fómhair 
agus Nollaig 2007, rinneadh ceiliúradh 400 
bliain Lováin a chomóradh le roinnt ócáidí poiblí 
ardphróifíle. Ina measc seo bhí mórthaispeántais 
d’ábhair Phroinsiasacha agus ábhair bhainteacha 
a cuireadh ar taispeáint go poiblí den chéad uair 
riamh i gcomhar le hIarsmalann Hunt i Luimneach 
(airgead Proinsiasach ó iardheisceart na 
hÉireann), Waterford Treasures (páipéir Wadding) 
agus An Leabharlann Náisiúnta (dialann Thadhg Uí 
Chianáin ar Theitheadh na nIarlaí). 

Gléasadh taispeántas de chailísí Proinsiasacha, 
a athaimsíodh mar thoradh ar thionscadal 
Fhondúireacht Mhíchil Uí Chléirigh UCD ar chultúr 
maoine na n-ord déirce a fuair maoiniúchán 
ón IRCHSS, in Ard-Mhúsaem na hÉireann – Na 
hEalaíona Maisiúla agus Stair, Dún Uí Choileáin, 
agus tá sé ar siúl faoi láthair. Mheall taispeántas 
comhoibritheach dar teideal Writing Irish history: 
the Four Masters and their World, lena raibh 
Fondúireacht Mhíchil Uí Chléirigh UCD, Acadamh 
Ríoga na hÉireann agus Coláiste na Tríonóide Baile 
Átha Cliath i gceist, níos mó ná 80,000 duine. 

Le linn Bhealtaine 2008, tionóladh an Dara Scoil 
Samhraidh Bhliantúil Mhíchil Uí Chléirigh i Leuven 
ar théama imirce agus deoraíochta. B’ócáid nua 
é seo mar gur thug sé staraithe, teangeolaithe, 
oifigigh stáit agus socheolaithe ó Éirinn agus ón 
Eoraip le chéile go rathúil chun scrúdú a dhéanamh 
ar choincheapa agus shaincheisteanna ag baint le 
himirce na linne seo agus imirce stairiúil. 

Lean an Institiúid ar aghaidh ag tionóladh 
seimineáir sheachtainiúla ar gach gné de stair, 
theanga agus litríocht na hÉireann. Cuireadh tús 
le lá faoi leith tiomnaithe do staidéir dhomhanda 
Phroinsiasacha agus le prófíliú ar thionscadail 

éagsúla na hInstitiúide i dtreo a próifíl idirnáisiúnta 
a fheabhsú. 

Lean an Institiúid ar aghaidh, i bpáirt le Cartlanna 
UCD, lena clár maidir le caomhnú agus catalógú 
lámhscríbhinní agus leabhair na bProinsiasach. 
Tá comhalta iardhochtúireachta ag obair go 
lánaimseartha ar chatalóg leictreonach na 
lámhscríbhinní D (‘Páipéir Wadding’) atá á 
gcaomhnú go leanúnach le maoiniú ón gComhairle 
Oidhreachta. Tá leabhair ó bhailiúchán na 
bProinsiasach á gcatalógú faoi láthair ag 
sainchomhairleoir i gcomhar le Bailiúcháin 
Speisialta UCD. Tá na lámhscríbhinní C (‘Páipéir 
Louvain’) á liostáil chomh maith sula mbogann siad 
ó Leabharlann na bProinsiasach Chill Iníon Léinín 
go Cartlanna UCD. 

Tionscnaíodh tionscadal nua a fhaigheann maoiniú 
ó chlár INSTAR na Comhairle Oidhreachta ar Éire 
a Mhapáil: bás agus adhlacadh in Éirinn ón gcéad 
go dtí an 8ú céad AD agus ceapadh comhalta 
iardhochtúireachta chun tabhairt faoin taighde.

Spriocanna don todhchaí 
San áireamh le plean na hInstitiúide do 2008/09 
tá forbairt na dtionscadal leabhar nua lena bhfuil 
catalógú agus bainistiú leabhar i gceist i gCill Iníon 
Léinín, Co. Bhaile Átha Cliath agus i mainistreacha 
ar fud na hÉireann. Tá tosú ar thionscadal 
leabharlainne stairiúil i gceist leis seo chomh 
maith i bpáirt leis an Katholieke Universiteit 
Leuven, Ollscoil Antwerp agus Iarsmalann Plantin-
Morteus, Antwerp. 

Fondúireacht Mhíchil Uí Chléirigh UCD 

Tá misean Fhondúireacht Mhíchil Uí Chléirigh déanta suas de thrí phríomhshnáithe: 

agus a bhainistiú trí chatalógú, dhigitiú agus choimeádaíocht agus athchóiriú saineolaíoch; 

chomhdhálacha rialta agus fhoilseacháin; 

trí fhorbairt mórthionscadail. 

Is é an Dr John McCafferty Stiúrthóir na hInstitiúide. 
Psalter of Caimín. 

Fuarthas an íomhá 
seo le caoinchead ón 

gcomhpháirtíocht UCD-
OFM atá coinnithe i 

gcartlanna UCD
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Dul chun cinn go dtí seo
Cé go bhfuil an Institiúid Spóirt agus Sláinte go 
fóill sna céimeanna luatha forbartha, rinneadh dul 
chun cinn suntasach le bliain anuas. Tá Saotharlann 
Cruthachtála Daonna lánfheidhmeach anois aige ina 
fhoirgneamh Newstead, le trealamh den scoth do 
thomhas fiseolaíoch d’inniúlacht aclaíochta agus 
paraiméadair sláinte bhainteacha. Ina measc seo tá 
scanadh DEXA (stádas cnáimhe agus comhshuíomh 
coirp), dinimiméadracht isicinéiteach (láidreacht 
agus cumhacht na matán), muilte coise móra 
agus eirgiméadair rothair le coscáin leictreonacha 
(cumas oibre), ‘Portapres’ (airíonna artaireacha 
agus inathraitheacht croíráta) agus ‘Bod Pod’ 
(céatadán shaill coirp). 

Ceapadh bainisteoir saotharlainne, Romain Denis, 
ó Ollscoil Brunel, agus tá an tsaotharlann ag 
óstáil roinnt tionscadal comhoibritheach, lena 
n-áirítear spreagadh leictreach de mhatáin chun 
meáchan a chailleadh (an Dr Brian Caulfield/
BMR Ltd), corpacmhainn fheidhmeach i ndaoine 
aosta (An tOllamh Mike Gibney, Institiúid Bia agus 
Sláinte UCD) agus an tionchar atá ag searradh ar 
láidreacht na matán (an tOllamh Philip Newsholme, 
Conway UCD). 

I measc na gceapachán eile bhí an Dr Chris 
Lonsdale, síceolaí spóirt atá ag teacht go UCD 
ó Ollscoil na Síne Hong Cong. Tá an Dr Lonsdale 
ag tógáil poist ar leith, a fhaigheann cómhaoiniú 
ó Aontas Peil Rugbaí na hÉireann (APRÉ) chun 
seirbhísí spóirt a fhorbairt don APRÉ, chomh 
maith le teagasc agus taighde don ollscoil. Le 
bliain anuas, ceapadh an tOllamh Boreham mar 
Chathaoirleach ar Choiste Creidiúnaithe Institiúid 
Spóirt na hÉireann agus ceapadh an tOllamh De 
Vito ar an gcoiste seo chomh maith. Ina theannta 
sin, toghadh an tOllamh de Vito mar Chomhalta na 
dáimhe Leighis Spóirt agus Aclaíochta. 

Rinne an Institiúid óstáil ar bheirt aoi-acadóirí 
le linn na bliana (an Dr Geir Resaland, Osló 
agus Nienke Wijnstok, Amstardam), agus thug 

an tOllamh Jos Twisk agus an tOllamh Willem 
can Mechelen (Amstardam) cuairteanna chun 
tionscadail chomhoibritheacha a phlé. Thionóil 
seisear ball foirne déag as Scoil Oideachais 
Fhisicigh na hIorua a seimineár taighde bliantúil 
san Institiúid, agus thug an tOllamh ar Cuairt 
David Goldspink agus a dheartháir oirirc, an 
tOllamh Geoffrey Goldspink, cainteanna taighde.

Bronnadh deontais taighde ón mBord Taighde 
Sláinte (an Dr Deirdre Hurley-Osing) agus Institiúid 
Spóirt na hÉireann (an tOllamh Boreham agus an 
tOllamh De Vito), chomh maith le dhá staidéaracht 
IRCSET agus dhá staidéaracht Ad Astra.

Spriocanna don todhchaí
aghaidh ag leathnú a gníomhaíochtaí agus a 
cumas ina príomhréimsí oibríochta. Tá iarratais ar 
dheontais taighde curtha isteach nó beartaithe 
a chur isteach chuig an mBord Taighde Sláinte, 
Snáithe 3, FP7 agus foinsí inmheánacha mar 
thionscnamh Taighde Straitéiseach Choláiste 
na nEolaíochtaí Beatha. Déanfar naisc thaighde 
chomhoibritheacha inmheánacha agus 
sheachtracha lena n-áirítear iad sin le Bologna, 
Amstardam, Maastricht, Vín, Ollscoil Luimnigh, 
Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus 
Ollscoil Uladh) a dhaingniú agus ceapfar ar a 
laghad ollamh amháin de sheasamh idirnáisiúnta. 
Déanfar naisc inmheánacha a bhfuil tábhacht 
straitéiseach ag baint leo a threisiú, go háirithe 
le Scoil na Sláinte Poiblí agus Eolaíocht an 
Daonra UCD agus déanfaidh clár téamach PhD in 
Aclaíocht agus Sláinte suíomh an ábhair seo mar 
phríomhthéama taighde i gColáiste na nEolaíochtaí 
Beatha a chomhlánú. Beidh príomhról go fóill ag 
an Institiúid agus a foireann maidir le taighde agus 
saineolas scoláireachta a aistriú go hobair na 
gcoistí inmheánacha agus seachtracha agus forais 
chinnteoireachta a bhfuil baint acu le spórt agus 
sláinte.

Institiúid Spóirt agus Sláinte UCD 

Cuireadh Institiúid Spóirt agus Sláinte UCD ar bun faoi stiúir an Ollaimh Colin Boreham. Na haidhmeanna atá 
ag an Institiúid, tríd is tríd, ná cothú a dhéanamh ar ghleacaíocht don tsláinte agus barr feabhais sa spórt do 
mhuintir na hÉireann. Bainfidh an Institiúid na haidhmeanna sin amach trí raon gníomhaíochtaí – ina measc 
teagasc, taighde agus soláthar seirbhíse. Feidhmíonn an Institiúid de réir na bprionsabal seo a leanas:
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Ionad do Shintéis agus Bitheolaíocht Cheimiceach (CSCB)

Is comhoibriú sna heolaíochtaí ceimiceacha idir UCD, Coláiste na Tríonóide agus Coláiste Ríoga na Máinleá 
in Éirinn é an tIonad do Shintéis agus Bitheolaíocht Cheimiceach (CSCB). Is é a mhisean ná eolas, sláinte, 
agus dul chun cinn eacnamaíochta a chothú chun bunachar acmhainní taighde agus oideachais na tíre a 
shaibhriú agus chun forbairt na dtionscal cógaisíochta in Éirinn a éascú. Is an tOllamh Pat Guiry Stiúrthóir na 
hInstitiúide. Is é aidhm an CSCB ná: 

hacadúlachta agus i dtionscail; 

taighde agus forbairt cógaisíochta a mhealladh go hÉirinn. 

Dul chun cinn go dtí seo 
I 2007/08, bhronn an CSCB céimeanna ar 
bheagnach 30 mac léinn PhD, d’fhoilsigh sé 150 alt 
in iriseáin phiar-athbhreithnithe, thug sé 145 léacht 
ar chuiridh agus cur i láthair póstaeir agus bronnadh 
níos mó ná 9.5 milliún de mhaoiniú seachtrach 
air. Cláraíodh sé nochtadh aireagán, comhaontú 
ceadúnais amháin agus seacht bpaitinn. 

Seoladh clár téamach iarchéime sna hEolaíochtaí 
(Bith)chógaisíochta agus Cógaiseolaíochta, a 
fuair maoiniú ó Thimthriall PRTLI 4 an Údaráis 
um Ard-Oideachas i gcomhar le comhghleacaithe 
i gColáiste na Tríonóide, Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 
Ollscoil na Banríona Béal Feirste agus Coláiste 
Ríoga na Máinleá in Éirinn, i UCD. 

I measc na n-ócáidí a d’óstáil an CSCB bhí: 

Chriostalú Próitéin, Meán 
Fómhair 2007 i UCD; 

Dhrugaí Miotalbhunaithe, Meán Fómhair 2007 i 
gColáiste Ríoga na Máinleá in Éirinn; 

Bitheolaíocht Cheimiceach VI, Nollaig 2007; 

Chemistry and Cancer, 
Feabhra 2008;

Flash an ERA, 
Márta 2008;

imdhíoneolaíochta, Márta 2008; 

chuid an SBE ar Bhithinnealtóireacht agus 
Nainteicneolaíocht, Iúil 2008 i UCD.

Gnóthachtálacha tábhachtacha 
Tionóladh an séú siompóisiam bliantúil de chuid an 
CSCB Recent Advances in Synthesis and Chemical 
Biology VI i gColáiste na Tríonóide Baile Átha 
Cliath ar an 14 Nollaig 2007. D’éist 200 toscaire 
le léachtaí iomlánacha ó sheisear aoichainteoirí 
oirirce, ag cur síos ar thaighde reatha ag an 
teorainn idir ceimic agus bitheolaíocht.

Tionóladh comhdháil bliantúil Bristol Association 
for Crystal Growth (BACG) 2007, comhchruinniú 
leis an Irish Association for Crystal Growth (IACG), 
i UCD le linn Mheán Fómhair. 

Tionóladh an chéad chruinniú d’Institiúid na 
hÉireann um Dhrugaí Miotalbhunaithe i gColáiste 
Ríoga na Máinleá in Éirinn ar 20 Meán Fómhair 
2007, leis an Ollamh Kevin B. Nolan, CSCB agus 
gColáiste Ríoga na Máinleá, mar chathaoirleach. 

Spriocanna don todhchaí 
Leanfaidh an CSCB ar aghaidh ag iarraidh na 
spriocanna straitéiseacha, taighde agus foghlama 
a leagadh amach nuair a tionscnaíodh é a bhaint 
amach trí fhéachaint leis na rudaí seo leanas 
dhéanamh: 

agus Bitheolaíocht Cheimiceach, a tosaíodh 
lena chéad iontrálaithe i Meán Fómhair 2007, a 
chríochnú; 

mar shnáithe nua gníomhaíochtaí le maoiniú 
faoi Thimthriall 4 PRTLI an Údaráis um Ard-
Oideachas; 

chun tuilleadh cuairteanna ó mhic léinn a 

múinteoirí a chur san áireamh.
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Gnóthachtálacha tábhachtacha 
Chomhordaigh Leigheas Móilíneach Éireann 
iarratas rathúil, faoi cheannas an Dr Peter 
Doran, Stiúrthóir Ionad Taighde Cliniceach UCD 
thar ceann comhinstitiúidí MMI agus i bpáirt 
le hOllscoil na Banríona, Béal Feirste, chun 
bithbhanc rialacháin de shamplaí folláine deonacha 
Éireannacha a bhunú, GeneLibrary Ireland. 
Tháinig Ollscoil Uladh isteach sa chuibhreannas 
ó shin. Táthar ag dréim go gcoinneoidh bithbhanc 
GeneLibrary Ireland samplaí DNA agus fola ó níos 
mó ná 10,000 deonaí ar fud na hÉireann, chomh 
maith le torthaí ó scrúdú sonrach leighis agus 
eolas ar stíl bheatha agus timpeallacht. Ligfidh 
forbairt GeneLibrary Ireland do thaighdeoirí 
scrúdú a dhéanamh ar an ról atá ag géin éagsúla i 
ngalair agus próisis sláinte, ar an dóigh seo ag cur 
feabhas ar shláinte. 

Tá MMI, leis an Dr Peter Doran, Scoil an Leighis 
agus Eolaíocht an Leighis UCD, ag glacadh páirte 
sa líonra uile-Eorpach Infreastruchtúr Taighde 
Bhithbhancáil agus Acmhainní Bithmhóilíní chun 
a chinntiú gur féidir le taighdeoirí Éireannacha 
tairbhe a bhaint as líonra na mbithbhanc san 
Eoraip agus go bhforbrófar GeneLibrary Ireland de 
réir an chleachtais idirnáisiúnta is fearr. 

Faoi cheannas an Ollaimh William Watson, Scoil 
an Leighis agus Eolaíocht an Leighis, tá MMI 
ag éascú fabhrú Chuibhreannais Taighde Ailse 
Phróstatach ó líonra trasinstitiúide ar fud chathair 
Bhaile Átha Cliath go hacmhainn náisiúnta, lena 
mbeidh baint ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, 

Leigheas Móilíneach Éireann (MMI)

Ar an 17 Aibreán 2007, d’athraigh Ionad Leighis Mhóilínigh Bhaile Átha Cliath (DMMC) go Leigheas Móilíneach 
Éireann (MMI) nuair a cuireadh Coláiste na hOllscoile, Corcaigh agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh le 
comhpháirtithe an DMMC, UCD, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus Coláiste Ríoga na Máinleá in 
Éirinn. Is cuideachta sheachbhrabúsach é MMI a bhunaigh a hinstitiúidí comhpháirtíochta chun a spriocanna 
coitianta a bhaint amach maidir le haistriú taighde eolaíochta go torthaí ar chaighdeán níos fearr d’othair a 
luathú. Is í an Dr Ruth Barrington an Príomhfheidhmeannach.

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus a n-ospidéil 
chleamhnaithe. 

Le linn mhí an Mheithimh 2006, d’éirigh le tairiscint 
DMMC ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, 
UCD agus Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn 
infheistiú de roinnt mhilliún euro a fháil ón Wellcome 
Trust agus an Bord Taighde Sláinte d’Ionad Bhaile 
Átha Cliath um Thaighde Cliniceach (DCCR). 
Soláthróidh DCCR an t-infreastruchtúr do thaighde 
cliniciúil i mBaile Átha Cliath, lena n-áirítear líonra 
teicneolaíochta faisnéise taighde ar fud na cathrach 
agus clár oiliúna d’altraí taighde. 

Níos luaithe i mbliana, ceapadh Jeremy Towns mar 
Bhainisteoir Cláir don DCCR, agus tá struchtúir 
bhainistíochta, ar a bhfuil an tOllamh Michael Keane, 
Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD, ag 
déanamh ionadaíochta ar UCD, anois i bhfeidhm 
chun tacú le réimse de ghrúpaí galair/taighde le 
hionadaí as ar fud na cathrach. I rith an tsamhraidh, 
thosaigh grúpaí galair i nDiaibéiteas agus Fiobróis 
Scamhógach ag obair ar thionscadail taighde clinicí 
cathracha. Táthar ag súil le cead pleanála d’áis nua 
don taighde cliniciúil ag Ospidéal San Séamas i Meán 
Fómhair 2008 agus déanfaidh coimisiúnú na háise 
seo sa bhliain 2010 an líonra d’áiseanna taighde 
cliniciúil, a bhfuil siad sin in Ospidéal Ollscoile Mater 
Misericordiae agus Ospidéal Ollscoil Uinsinn san 
áireamh leis, a chomhlánú. 

Tógann cúrsaí agus ceardlanna MMI ar 
láidreachtaí chúig phríomhinstitiúid acadúla agus 
ospidéil teagaisc chleamhnaithe. Soláthraíonn 
siad bealach struchtúrtha, a bhfuil rochtain éasca 
air, do mhic léinn iarchéime agus baill foirne 
a scileanna agus a n-oiliúint sna heolaíochtaí 
bitheacha a fhorbairt, le béim mhór ar thaighde 
aistritheach. I measc bhuaicphointí na tréimhse 
seo bhí reáchtáil an chúrsa Móilíní go Leighis 
den dara huair, i gcomhpháirtíocht le Wyeth agus 
reáchtáil an chúrsa i dTeicnící agus Straitéisí sa 
Leigheas Móilíneach den cheathrú huair.

Ag seoladh LMÉ tá 
(ar cúl, ó chlé): an Dr 
Ruth Barrington (POF, 
LMÉ); Uachtarán UCD, 
an Dr Hugh Brady; 
an Dr John Hegarty 
(Propast, Coláiste na 
Tríonóide Baile Átha 
Cliath); an Dr Michael 
Murphy (Uachtarán, 
Coláiste na hOllscoile, 
Corcaigh); an tUasal 
Michael Horgan (POF/
Cláraitheoir, Coláiste 
Ríoga na Máinleá 
in Éirinn). (Chun 
tosaigh, ó chlé): an 
Dr Pat Morgan (Déan 
an Léinn Iarchéime, 
Ollscoil na hÉireann 
Gaillimh); an Dr 
Michael Kamarck 
(Cathaoirleach, LMÉ); 
agus Mary Hanafin, 
Iar-Aire Oideachais 
agus Eolaíochta  
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Ionad Náisiúnta um Thaighde Digiteach (INTD)

Bhunaigh cuibhreannas d’institiúidí tríú leibhéal (UCD, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste na 
Tríonóide Baile Átha Cliath, Institiúid Ealaíne, Deartha agus Eolaíochta Dhún Laoghaire agus NCAD) an tIonad 
Náisiúnta um Thaighde Digiteach sa bhliain 2006 le tacaíocht ón Roinn Cumarsáide, Muirí agus Acmhainní 
Nádúrtha, agus feidhmíonn sé mar ionad barr feabhais seachbhrabúsach neamhspleách. Tugann taighde 
feidhmeach teicneolaíochta digití an NDRC tacaíocht don tionscal digiteach atá ag teacht amach in Éirinn, 
ag dúnadh na bearna idir taighde nuálaíoch agus an margadh. Tá comhoibriú, bunaithe ar fhoirne tionscadail 
ildisciplíneacha agus ilpháirtíochta, ag croílár éiteas agus mhisean réiteach-dhírithe NDRC. Is é Ben Hurley 
POF an Ionaid.

Neasach an 
Chomórtais Images 
of Research 2008 – 
‘Point of Reduction’, 
a chruthaigh Triona 

Nicholl, Scoil na 
Seandálaíochta UCD 

gairm níos mó freagraí, ag cruthú bunachair láidir 
as ar féidir tionscadail a roghnú.

Spriocanna don todhchaí
Tugadh comhaontais chonartha chun críche 
le roinnt tionscadail agus tá siad seo le tosú 
gan mhoill. Féachfaidh tionscadal amháin dá 
leithéid, LiDAR, a chuir an Dr Debra Laefer, 
Scoil na hAiltireachta, na Tírdhreacha agus na 
hInnealtóireachta Sibhialta UCD, isteach, ar 
mhodhanna nua chun íomhánna cianbhraite agus 
néalta pointe LiDAR a léiriú, a shamhaltú, a 
léirmhíniú agus mianadóireacht sonraí a dhéanamh 
orthu do ghlúin nua de shamhaltú cathrach 
innealtóireacht-chumasaithe. Cruthóidh tionscadal 
eile, Inside Out, ag díriú ar réimse na feasachta 
sláinte agus murtall óige, modúl spreagúil cluichí 
foghlama do leanaí, ag cur ar a gcumas tuiscint a 
fhorbairt maidir leis an corp daonna agus sláinte. 

Dul chun cinn go dtí seo 
D’earcaigh NDRC roinnt príomhbhall le linn na 
tréimhse, lena n-áirítear beirt Cheannairí sa 
Taighde Aistritheach (Kevin Jennings agus Kevin 
Smith) ar ionann iad agus Príomhimscrúdaitheoirí 
agus tá siad dearscnaitheach siocair a mbéime 
láidre ar bhaint amach glacadh luath le 
teicneolaíocht nuálaíoch sa mhargadh. Earcaíodh 
anailísithe gnó (Daniel Crowley, Majella Murphy 
agus Kathryn Parkes) chomh maith chun oibriú le 
foirne tionscadail, ag díriú go háirithe ar shamhaltú 
gnó agus taighde margaidh. 

Sheol NDRC trí ghairm ar Chur in Iúl Suime 
i dTaighde Aistritheach Comhoibritheach i 
dTeicneolaíochtaí Digiteacha. Agus iad ag díriú 
ar chuideachtaí acadúla, cuideachtaí na hearnála 
príobháidí agus cuideachtaí sóisialta, mheall gach 
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Dul chun cinn go dtí seo
Le 12 mhí anuas rinne NIBRT dul chun cinn 
suntasach, mar ar fhaomh an ÚFT agus an rialtas 
Togra Chéim 2 NIBRT.

I mí Aibreáin 2008, ceapadh an Dr Maurice Treacy 
ina POF ar NIBRT. Bhí an Dr Treacy ag obair le 
FEÉ sular thosaigh sé le NIBRT, áit a raibh sé 
ina Stiúrthóir ar Eolaíochtaí Beatha. Iomlánaíodh 
foireann ardbhainistíochta NIBRT le ceapachán an 
Dr Ian Nelligan i mí Bealtaine 2008 mar Stiúrthóir 
Oiliúna NIBRT. Tháinig an Dr Nelligan chun oibre le 
NIBRT ó Wyeth áit a riabh sé ina Chomhstiúrthóir 
ar Oibríochtaí Teicniúla. 

I mí Bealtaine 2008, d’fhógair NIBRT comhoibriú 
taighde le mórchuideachta chógaisíochta Eli Lilly 
i SAM. Díreoidh an chomhpháirtíocht taighde seo, 
leis an Ollamh Pauline Rudd agus le Saotharlann 

Institiúid Conway UCD, ar tháirgí bitheolaíochta 
a ghlicealú. De bhreis air sin, d’fhorbair NIBRT 
cláir thaighde le cuideachtaí cógaisíochta dála 
Organon, Schering Plough, Astellas, Shire agus 
Merck Serono.

Bunaíodh an rath a bhí ar NIBRT i gcomhoibriú 
taighde a fhorbairt le tionscail ar an ardán 
taighde den scoth atá aige, a fuair aitheantas dá 
fheabhais nuair a glacadh le hiarratais ar dheontais 
ó na foinsí seo a leanas Creat 7 an AE, Cancer 
Research Ireland, Fiontraíocht Éireann agus FEÉ. 

Shínigh NIBRT conarthaí freisin chun réitigh 
shainoiriúnaithe phraiticiúla oiliúna a thabhairt don 

An Institiúid Náisiúnta um Thaighde agus Oiliúint Bhithphróiseála (NIBRT)

Is cuibhreannas an Institiúid Náisiúnta um Thaighde agus Oiliúint Bhithphróiseála idir UCD, Coláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus IT Shligigh arna mhaoiniú ag an ÚFT agus 
an misean atá aici ná tacú le tionscal bithphróiseála na hÉireann ach réitigh oiliúna agus taighde den chéad 
scoth a sholáthar in áiseanna úrscothacha.

Íomhá ríomhaireachta 
den áis nua INTOB atá 
beartaithe do champas 
Belfield 

Luath-aimsiú ailse 

chóras a chuideoidh le ‘bithchomharthaí sóirt’ féideartha a shainaithint a chuireann in iúl go bhfuil 
luathchineálacha ailse ar dhuine. Bhain na taighdeoirí é seo amach ach breathnú ar struchtúir i móilíní 
sainiúla i siúcra, atá ceangailte le próitéin atá cruthaithe ag ailse nó le próitéin a chruthaíonn an corp 
mar fhreagra ar an ailse. Mhínigh an tOllamh Pauline Rudd gur tugadh faoi dearadh go raibh athruithe sna 
siúcraí atá ceangailte le próitéin sa séiream fola i ngach cineál ailse ar bhreathnaigh siad orthu, agus go 
bhfuil an chuma ar an scéal gur luath-chomharthaí sóirt iad go bhfuil an galar ar dhuine. De bhreis air sin, 
dúirt sí gur éirigh leo athraithaigh siúcra-nasctha de phróitéin áirithe a aithint atá bainteach le cineálacha 
éagsúla ailse – ina measc ailse phróstatach, ailse phaincréasach, ailse ubhagánach agus ailse chíche.

tionscal bithchógaisíochta, lena n-áirítear Pfizer, Eli 
Lilly agus Wyeth. Mar chuid den oiliúint seo tá clár 
oideachais acadúil NIBRT agus go háirithe an rath 
leanúnach atá ar an MEngSc san Innealtóireacht 
Bhithchógaisíochta i UCD. 

Tugadh cead pleanála iomlán do NIBRT don áis 
atá beartaithe aige ar champas Belfield, ag 
bealach isteach Ascaill Ghort na Mine. Tá an 
próiseas tairisceana Eorpach do dhearadh na háise 
i gcrích anois. Tá sé beartaithe go gcuirfear tús 
leis an tógáil in earrach 2009 agus go mbeidh an 
foirgneamh ag feidhmiú go hiomlán i bhfómhar 
2010. Cuirfidh foirgneamh NIBRT áiseanna 
úrscothacha taighde agus oiliúna ar fáil, monarcha 
phíolótach bhithphróiseála san áireamh. 

Ar na nithe a chuir le rath NIBRT bhí a 
chomhpháirtíochtaí lena chomhghleacaithe in 
Institiúidí Ardoideachais (IAO). I mí Aibreáin 2008, 
thacaigh NIBRT le seoladh GlycoSciences Ireland, 
tionscnamh uile-oileáin d’fhonn pobal eolaíochta 
dinimiciúil a chruthú idir na páirtithe leasmhara 
tionsclaíocha agus acadúla.
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Taighde Teicneolaíochta do Mhaireachtáil Neamhspleách (TRIL)

Is éard atá san Ionad TRIL ná comhoibriú idir páirtithe tionsclaíochta agus acadúla lena n-áirítear UCD, 
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Intel d’fhonn teicneolaíochtaí 
a fhorbairt chun feabhas a chur ar shaol daoine atá ag dul in aois. Tá saotharlanna tiomnaithe ag an Ionad 

dteannta an Dr Aaron Quigley, Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta UCD. 

Dul chun cinn go dtí seo 
Tá tuairim is 70 duine ag obair le TRIL agus tá 
siad scaipthe amach ar fud na n-ollscoileanna 
rannpháirteacha go léir, Intel Ireland agus na 
suíomh cliniciúil amhail Clinic TRIL ag Ospidéal 
San Séamas, Baile Átha Cliath. Athlonnaíodh Ardán 
Teicneolaíochta TRIL (ATT) i Saotharlann Chórais 
Choimpléascacha agus Oiriúnaitheachta (CASL) UCD.

I measc ghnóthachtálacha Ionad TRIL le bliain anuas 
tá siad seo a leanas:

BioMOBIUS ar an 22 Aibreán 2008: Córas crua-
earraí in-roinnte oscailte a chuidíonn le taighdeoirí 
réitigh shofaisticiúla theicneolaíochta a fhorbairt 
go gasta don taighde bithleighis. Ghlac UCD tús 
áite san fhorbairt; 

An Institiúid um Fhaisnéisíocht Bhithleighis 

Cuireadh an Institiúid um Fhaisnéisíocht Bhithleighis (IBI) ar bun sa bhliain 2007 mar ardán uile-Éireann don 
taighde, oideachas agus fiontraíocht san fhaisnéisíocht bhithleighis. I measc na bpáirtithe a bhunaigh é, faoi 
cheannas UCD, tá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus Ollscoil na 

Dul chun cinn go dtí seo 
Chuir Bord Iarchéime IBI clár PhD ar bun do 
Scoláirí Iarchéime IBI. Díreoidh an clár ar na 
nithe seo a leanas: oiliúint tras-institiúideach le 
haghaidh scileanna cineálacha agus téamacha; 
socrúcháin institiúideacha agus intéirneachtaí i 
dtionscal. 

Faoi láthair tá IBI ag tacú le dhá iarratas ar 
mhaoiniú d’fhonn tabhairt faoina chuspóirí, lena 
n-áirítear: 

cheannas Ollscoil na Banríona, Béal Feirste;

hÉireann, Gaillimh faoi bhráid FEÉ i réimse na 
Forbartha ar Eagar Glycan agus Innealtóireacht 
na nGabhadóirí Carbaihiodráití.

Chuir IBI clár Scoláirí PhD ar bun. Faoi láthair tá 
sé mhac léinn PhD i mbun taighde i gcroí-réimsí 
IBI - Bithfhaisnéisíocht agus Faisnéisíocht Sláinte. 
Seo a leanas na hábhair thaighde: Modhanna 
iolracha a úsáid i dteannta a chéile d’fhonn 
géin dhaonna a thuar agus a mhacasamhlú; 
Bithóipsí ailse a anailísiú le cúnamh ón ríomhaire; 
Anailís a dhéanamh ar shonraí casta ó thaighde 
anatamaíochta; Feabhas a chur ar theicnící braite 
ailse ag baint úsáide as radar Sár-Leathanbhanda 
(UWB); Measúnú a dhéanamh ar shonraí 
cáilíochta i dtaifid chúraim shláinte; agus Samplaí 
bitheolaíochta a rianú i suímh iolracha.

Cuspóirí don todhchaí 

Structhúrtha PhD de chuid IBI a chur ar bun ar 
bhonn foirmiúil.

comhdháil SPARC/CARDI i mBéal Feirste ar an 
10 Meitheamh 2008;

IEEE EMBC08 in Vancouver, Ceanada ar an 20 
Lúnasa 2008.

Cuspóirí don todhchaí 
Tá imeachtaí beartaithe – ina measc:

BioMOBIUS a óstáil i UCD ar an 10 Meán 
Fómhair 2008;

éagsúla, lena n-áirítear snáitheanna cognaíocha 
agus sóisialta; arna dtiomáint ag forbairt 
Teicneolaíochta ATT.



Dul chun cinn go dtí seo 
Ba mhór an chabhair a fuair foireann nuála 
NovaUCD nuair a d’infheistigh Fiontraíocht 
Éireann beagnach 3 mhilliún thar thréimhse 
cúig bliana san ionad ionas go bhféadfaí cur leis 
an líon ball foirne. Thosaigh cúigear ball foirne ag 
obair le NovaUCD – ina measc gairmithe aistrithe 
teicneolaíochta, bainisteoir conarthaí agus baill 
sa tacaíocht riaracháin. A bhuíochas leis an 
infheistíocht seo is féidir le NovaUCD cur lena 
thorthaí nuála a eascraíonn as an bhfairsingiú 
gasta ar an ioncam le haghaidh taighde i UCD le 
blianta beaga anuas. 

Le bliain anuas, cuireadh 49 aireagán i bhfios do 
NovaUCD agus comhdaíodh 23 iarratas paitinne 
tosaíochta ar fud réimsí na n-eolaíochtaí beatha, na 
hinnealtóireachta agus na teicneolaíochta faisnéise 

agus cumarsáide. De bhreis air sin, comhdaíodh 
cúig CCP (Comhaontas Comhoibriúcháin 
Paitinne) agus seacht n-iarratas paitinne 
náisiúnta/réigiúnacha. Tá úsáid á baint as an 
maoin intleachtúil seo anois, mar a bhfuil ocht 
gcomhaontas ceadúnais sínithe le cuideachtaí 
dúchasacha agus idirnáisiúnta éagsúla. 

De bhreis air sin, ag deireadh na bliana, lonnaíodh 
23 cuideachta dian-eolais, a ghlacann 90% den 
spás atá ar fáil san ionad cothaithe fiontar, i 
NovaUCD. Tá dhá chuideachta dhéag tar éis 
bogadh ar aghaidh anois ó NovaUCD chun spás a 
fhágáil do chuideachtaí nuabhunaithe eile. 

I mbliana cuireadh cúrsaí ceannródaíocha sa 
nuáil agus sa fhiontraíocht san áireamh sa 
chlár struchtúrtha nua PhD, mar chuid de Chlár 
Scileanna Inaistrithe do Mhic Léinn Iarchéime. 

NovaUCD

Ar na mórchuspóirí straitéiseacha do UCD tá cur le cuspóirí sóisialta, eacnamaíochta agus cultúrtha shochaí 
eolais na hÉireann. Is é NovaUCD, Ionad Nuála agus Aistrithe Teicneolaíochta na hollscoile, agus féachann sé 
leis an gcuspóir seo a bhaint amach ar na bealaí seo a leanas:

Stiúrthóir NovaUCD, an Dr Pat Frain.

I mí Mheán Fómhair 2007, ceapadh an tOllamh Mark Keane ina Leasuachtarán ar Nuáil agus seoladh 
mórphróiseas comhairliúcháin agus abhbhreithniúcháin ar straitéis nuála UCD. 

Is seach-chuideachta de chuid UCD é 
ChangingWorlds a n-úsáideann 50 gníomhaire 
líonra soghluaiste ar fud an domhain a 
teicneolaíocht – teicneolaíocht a bhfuil tionchar 
aici ar ‘eispéireas in-úsáideachta’ na milliún 
úsáideoir fóin ar an idirlíon soghluaiste, agus 
bhuaigh an chuideachta an Gradam Nuála Irish 
Technology Leadership Group (ITLG)/Irish Times.

 

Gradam Nuála buaite ag ChangingWorlds 

Is eagraíocht neamhspleách ITLG, ar a bhfuil roinnt de na ceannairí ardleibhéil i Silicon Valley, a bhunaigh 
an gradam seo chun aitheantas a thabhairt don chuideachta Éireannach a léirigh an poitéinseal is mó 
i gcomhthéacs idirnáisiúnta. Rangaíodh ChangingWorlds ag Uimhir 8 i Fast 50 2007 de chuid Deloitte 
Technology, rangú de na 50 cuideachta teicneolaíochta is gasta fáis in Éirinn.

David Moran, POF, ChangingWorlds
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Mheall na cúrsaí seo, arna bhforbairt ag NovaUCD 
agus Scoil Chéimithe Ghnó Michael Smurfit UCD, 
breis is 40 mac léinn agus tá ról lárnach acu 
féidearthachtaí tráchtála a gcuid taighde a chur in 
iúl do mhic léinn iarchéime.

Bhain roinnt de chliantchuideachtaí NovaUCD 
gnóthachtálacha suntasacha amach le linn na 
bliana. Ba é AP EnvEcon, seach-chuideachta 
ó Aonad Eacnamaíochta Comhshaoil Scoil 
na Tíreolaíochta, na Pleanála agus Polasaí 
Comhshaoil UCD, a bhuaigh Clár Forbartha 
Cuideachta Champais NovaUCD 2007 (CFCC). 

Fuair BiancaMed £250,000 ó Invest NI i dtreo 
bhunú ionad T&F in Institiúid na Leictreonaice, na 
Cumarsáide agus na Teicneolaíochta Faisnéise 
in Ollscoil na Banríona, agus d’oscail Duolog 
Technologies oifig nua in California mar chuid dá 
phleananna don fhairsingiú. 

Fuair Enzolve Technologies infheistíocht 
shuntasach ó Fhiontraíocht Éireann agus ó 

infheisteoirí príobháideacha chun cuidiú leo 
‘NeoScreenPak’ a tháirgeadh, raon nua de 
phacáistí diagnóiseacha chun scagthástáil a 
dhéanamh ar neamhoird a chuireann isteach ar 
leanaí nuabheirthe. 

Sheol Evolution TempSheets.com, córas ar líne 
atá éasca a úsáid, a dearadh chun cuidiú le 
gníomhaireachtaí earcaíochta – gníomhaireachtaí 
a fhaigheann poist shealadacha do dhaoine, agus 

chun ardán gnó-go-gnó a fhorbairt a chuireann 
feabhas ar shásanna láimhe soghluaiste Vodafone 
ar fud an domhain. 

Bhí HeyStaks ar cheann de na cheithre 
chuideachta nua atá le Ciste Nuála Gréasáin 
Eircom, dar luach 100,000, a roinnt agus sheol 
Q-Validus Spreadsheet Safe, clár nuálaíoch oiliúna 
agus creidiúnaithe d’fhonn cuidiú le gnóthaí na 
rioscaí a bhaineann le droch-dhearadh, droch-úsáid 
agus droch-rialú scarbhileoige a laghdú. 

Mar léiriú ar cheannaireacht idirnáisiúnta NovaUCD 
san aistriú teicneolaíochta, ceapadh an Dr Pat 
Frain ina Chathaoirleach ar ProTon Europe. Is 
líonra Pan-Eorpach ProTon d’oifigí aistrithe eolais, 
de chumainn náisiúnta aistrithe eolais agus de 
chuideachtaí atá cleamhnaithe le hollscoileanna 
agus le heagraíochtaí poiblí taighde eile. Tá 250 
ball-institiúid i 28 tír Eorpach sa líonra, maille le 10 
gcumann chomhpháirteacha náisiúnta, agus bíonn 
sé i dteagmháil le breis is 600 ollscoil Eorpach.

Cuspóirí don todhchaí 
An fhís atá ag NovaUCD ná bheith ina cheannaire 
idirnáisiúnta i dtráchtálú taighde agus gímohaíocht 
dian-eolais eile a rachadh chun sochair 
eacnamaíocht agus shochaí na hÉireann. Nuair 
a chuirfear i bhfeidhm Straitéis Nuála nua UCD 
déanfar tuilleadh forbartha ar Pháirc Nuála Belfield 
a chuideoidh le breis fiontar lonnú ar an gcampas. 
De réir na taithí idirnáisiúnta seo an chéad chéim 
a gcaithfidh Éire a thógáil d’fhonn cultúr nuála 
a fhorbairt, agus mar a rinne sé cheana, tá sé 
beartaithe ag NovaUCD a bheith ina urgharda ar na 
forbairtí seo. 

An Dr Denise Cornally 
agus an Dr Anna 

Edvardsson, Eolaithe 
Forbraíochta, Enzolve 

Technologies

An Dr Padraic Conway, 
Leasuachtarán ar 

Chaidrimh Ollscoile 
UCD; An Dr Pat Frain, 

Director, NovaUCD; An 
Dr Jimmy Devins TD, 
An tAire Eolaíochta, 

Teicneolaíochta 
agus Nuála agus an 

tOllamh Mark Keane, 
Leasuachtarán Nuála 

UCD ag freastal ar 
an ócáid nuair a thug 
an tAire Devins cuairt 

ar NovaUCD agus 
ar Institiúid Conway 

UCD don Taighde 
Bithmhóilíneach agus 

Bithleighis i mí Iúil 2008
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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 
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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 

tar éis 30 bliain ag feidhmiú ina Leabharlannaí 
Ollscoile;

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;

sceitsí Le Brocquy mar bhronntanas don ollscoil 
– sceitsí a ullmhaíodh d’fhoilsiú a leabhair Eight 
Irish Writers;

cuireadh cuid de Leabharlann Austin, atá ar 
iasacht bhuan ó Poetry Ireland do Bhailiúcháin 
Speisialta Leabharlann UCD, ar taispeáint i 
gcaibinéid darach saintógtha; 

d’imleabhar Institiúid Confucius a chur leis an 
gcatalóg;

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;

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; 

a thabhairt suíomh gréasáin na leabharlainne a 
phortáil i gcóras bainistíochta inneachair nua na 
leabharlainne le linn na bliana;

leabharlanna na nEolaíochtaí Sláinte agus James 
Joyce;

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

tacú le teagasc, foghlaim agus taighde;

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;

stór institiúideach agus an Stór Institiúideach 
a chomhtháthú leis an gcóras Bainistíochta 
Inneachair Taighde ionas gur féidir foilseacháin 
taighde a uasdátú gan uaim;

SFX) a chur i bhfeidhm chun feabhas a chur 
ar rochtain gan uaim ar gach acmhainn 
leabharlainne agus faisnéise;

do riarthóirí na hollscoile de réir próifílí 
comhaontaithe sainoiriúnaithe iomchuí;

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: 

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

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

príomhphróisis ghnó;

gabháil léachta agus seirbhísí píolótacha do thionscnaimh ríomhfhoghlama;

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 



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

8 1

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

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: 

Oideachas agus don Taighde, lena n-áirítear 
áiseanna TFC agus teicneolaíochta seomra 
ranga agus acmhainneacht stórála an Ionaid 
Sonraí le haghaidh taighde;

tacú le teagasc, fad is atáthar ag leathnú amach 
na spásanna foghlama nua atá lánchumasaithe 
ag an teicneolaíocht;

fhorbairt chun tacú le Taighde TF agus cur le 
hacmhainneacht stórála agus le hacmhainneacht 
ríomhaireachta ardfheidhmíochta;

úsáideoir a sholáthar d’fhonn tacú le seirbhísí 
riaracháin agus seirbhísí na mac léinn;

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 

Gairmeacha i UCD i Halla O’Reilly agus 
d’fhreastail 4,000 mac léinn ar an dá imeacht;

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; 

a bhfuil creidmheasanna ag dul dó sa bhliain 
acadúil 2008/09;

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:

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;

sa 21ú haois;

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

éagsúla.

ghairmeacha agus de cheardlanna ar fáil le linn 
sheimeastar 1 agus 2 do gach mac léinn. 

Cuspóirí don todhchaí  

fearr in Éirinn agus thar lear;

ar gach seirbhís;

a chur ar bun de alumni atá toilteanach cur i 
láthair a dhéanamh mar gheall ar dhul chun cinn 
gairme;

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;

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; 

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:

foláirimh do mhic léinn maidir le ábhar spéise ar 
an ngréasán a bhaineann le cúrsaí sláinte;

agus meiningítis;

chomhairleoir alcóil;

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 

ar Shláinte a Chothú;

bhogearraí an chleachtais;

scéim d’Oidis Leighis; 

Athbhreithniú Piaraí agus ar chruinnithe 
cliniciúla ar an láthair;

maoiniúcháin éagsúla d’fhonn feabhas a chur ar 
na raon seirbhísí leighis atá ar fáil do mhic léinn.

An tSeirbhís Chomhairleoireachta 

comhairleoireachta agus na gclár síc-
oideachasúil do mhic léinn; 

2008 ionas go gcuimseoidh siad roinnt seisiún 
go luath ar maidin agus seisiúin rialta go 
déanach sa tráthnóna; 

cliniciúil a bheith ann i Meán Fómhair 
2008, a fhairsingeoidh an chroísheirbhís 
comhairleoireachta;

a atosú agus cur leis i 2008/09 chun cuidiú 
le baill foirne atá ag déileáil le mic léinn atá i 
gcruachás;

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:

céimneach ionas go n-áireodh sí gach mac léinn 
Eolaíochta, New ERA agus Talmhaíochta;

Léinn agus an Leasoifigeach Iontrála bainistiú 
ar thionscadal arna mhaoiniú ag an ÚAO, ag 
tuairisciú ar staitisticí coinneála UCD le dhá 
bhliain anuas; 

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;

an Tríú Comhdháil maidir le hEispéireas Céad 
Bliana sa RA agus ag Comhdháil an Chumainn 
Mheantóireachta Idirnáisiúnta i SAM;

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 

gComhairleoirí Mac Léinn agus anois tá 13 
Chomhairleoir Mac Léinn ann san iomlán;

hEolaíochtaí Daonna, an Leigheas Tréidliachta, 
Dlí agus roinnt clár sna hEolaíochtaí Sláinte;

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;

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  

Lánmhéide Uile-aimsire Rugbaí i gcrích i mí 
Mheán Fómhair 2007;

Ghaelach (Páirc Devlin) i gcrích i mí na Samhna 
2007;

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; 

na Páirce Imeartha Uile-Aimsire Rugbaí;

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: 

seasann na figiúirí sin ag 8,000; 

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:

bhliain go leith;

Náisiúnta;

gur féidir leo páirt a ghlacadh sa cheolfhoireann 
(bronntar suas le 15 scoláireacht gach bliain 
anois);

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: 

Engage, líonra náisiúnta a bunaíodh d’fhonn 
rannpháirtíocht shaoránach a chothú san 
ardoideachas in Éirinn. Déanann CSLCEV 
ionadaíocht thar ceann UCD sa líonra seo;

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; 

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;

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; 

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;

UCD i soláthar an mhodúil roghnaigh Foghlama 
Seirbhíse Leibhéal 2; 

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;

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:

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;

do dhámha agus d’fhoireann UCD ar fhoghlaim 
seirbhíse agus pobalbhunaithe, agus ar ábhair 
bhainteacha;

acadúla ag díriú ar rannpháirtíocht pobail;

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: 

bhfuil gnéithe den rannpháirtíocht pobail ag baint leo;

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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Campus Engage i bhforbairt an pholasaí 
ar rannpháirtíocht pobail in earnáil an 
ardoideachais in Éirinn;

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. 



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

9 3

6

Le breis is 150 bliain anuas bhí ról lárnach ag 
UCD i múnlú fhorbairt chultúr, shochaí, stair, 
pholaitíocht agus gheilleagar na hÉireann agus 
Éire a chur ar a bonnaibh i measc náisiúin an 
domhain. Tá an uaillmhian seo fós i réim i UCD an 
lae inniu, agus é ag díriú ar bharr feabhais acadúil 
a sholáthar agus éascú a dhéanamh ar thaighde 
idirnáisiúnta den chéad scoth. 

Ní féidir le UCD an uaillmhian ollmhór seo a bhaint 
amach ar bhonn leanúnach gan a chéimithe óga. 
Tá súil ag an ollscoil caidreamh níos doimhne a 
chruthú lena alumni, agus ar an mbealach seo cur 
le cumhachtaí seachtracha tionchair ar féidir leo 
dul i bhfeidhm ar an athrú dearfach agus UCD a 
chur chun cinn ar bhonn domhanda. 

A bhuíochas le Caidrimh Ollscoile UCD 
tá timpeallacht chumarsáide ann atá idir 
chomhtháite agus chomhleanúnach d’fhonn tacú 
le gníomhaíochtaí oideachais agus taighde UCD.

An aidhm atá ag Forbairt agus Caidrimh Alumni UCD 
ná nasc ar feadh an tsaoil a sholáthar idir an ollscoil 
agus a alumni ar fud an domhain agus idir spiorad 
rannpháirtíochta agus spiorad dílseachta a chothú. 
Bítear ag súil, le freagracht bailithe airgid UCD, gur 
féidir leis an alumni rud éigin a thabhairt ar ais dá 
alma mater d’fhonn cuidiú leis an rath leanúnach, 
rud a rachaidh chun sochair na nglún mac léinn 
cumasach a thiocfaidh ina ndiaidh.

Cláir Oibre a Mhúnlú
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Caidrimh na hOllscoile 

Forbairt agus Caidrimh Alumni 

Aitheantas Speisialta 

An Shamhain 2007, 
d’fháiltigh UCD roimh 

Tarja Halonen, 11ú 
Uachtarán Phoblacht 
na Fionlainne, ag lón 
um chearta an duine 
i dTeach Newman. An 
Dr Maurice Manning, 

Uachtarán Choimisiún 
na hÉireann um Chearta 

an Duine; An Dr Pentti 
Arajarvi, fear céile 

Uachtarán na Fionlainne; 
An tUachtarán Tarja 
Halonen agus an Dr 

Pádraic Conway, Leas-
Uachtarán um Chaidrimh 

Ollscoile
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Dul chun cinn go dtí seo 
Rinneadh mór-athbhreithniú ar 48 suíomh gréasáin 
acadúil le linn na bliana. Aimsíodh cúpla réimse ar 
ghá dul i ngleic leo tar éis iniúchadh a dhéanamh 
ar an nascleanúint, an t-inneachar agus an 
dearadh a úsáideann gach Scoil agus Coláiste. 
Thairis sin, chuidigh an t-athbhreithniú athshainiú 
a dhéanamh ar chuspóir shuíomh gréasáin UCD 
mar bhealach chun cumarsáid sheachtrach a 
dhéanamh. Dearbhaíodh an buntáiste airgeadais 
a bhaineann le hoibriú laistigh de theimpléad 
uilíoch sa mhéid gur léirigh torthaí an iniúchta 
go soiléir gur féidir leis na Scoileanna a fhanann 
laistigh den teimpléad uilíoch an gréasán a chur 
in oiriúint dá riachtanais féin, an leas is fearr agus 
is féidir a bhaint as tionchar a n-inneachair agus 
a n-inneachar a aistriú chuig córas bainistíochta 
inneachair UCD go héasca. 

Cuireann na tionscadail mhargaíochta céimithe 
feabhais mhargaíochta nideoige ar fáil le haghaidh 
na Scoileanna Céimithe agus na Scoileanna 
éagsúla ar leith. Déanfar plean níos fadtéarmaí 
agus níos straitéisí a fhorbairt i dteannta phlean 
toraidh an tionscadail seo.

Tá bunachar sonraí na n-imeachtaí ar líne 
gníomhach anois. Le míonna beaga anuas cuireadh 
leis an mbunachar chun imeachtaí na mac léinn a 
chur san áireamh agus an cuspóir leis seo ná cuidiú 
le mic léinn, leis an bhfoireann agus le cuairteoirí a 
fháil amach céard atá ar siúl i UCD inniu. 

Cuireann an uirlis mhargaíochta tacaíocht 
phraiticiúil ar fáil do na Coláistí, na Scoileanna 
agus na hInstitiúidí a bhfuil seans ann nach 

mbeadh saineolas ná saintaithí mhargaíochta 
inmheánach acu. 

Ag tógáil ar an tuarascáil tagarmhairc a rinneadh 
ar mhonatóireacht ar an meáin, rinne an Oifig 
athbhreithniú ar láithreacht UCD sna meáin chlóite 
náisiúnta. Chuir an t-athbhreithniú léargas ar fáil i 
ndáil leis an tionchar a bhíonn ag caidrimh mheáin 
agus léirigh sé an luach a bhaineann le saineolas 
acadúil a chur chun cinn.

Anuraidh mar thoradh ar athbhreithniú a rinneadh 
ar earcaíocht foirne daingníodh an polasaí agus an 
cleachtas fógraíochta sa réimse seo. De bhreis ar 
an obair sin, cuireadh i gcrích plean gnó, ina bhfuil 
anailís ar iomaitheoirí idirnáisiúnta agus measúnú 
ar éifeachtacht na mbealaí fógraíocht éagsúla.

Gnóthachtálacha tábhachtacha 
Is ollscoil UCD a chuireann deiseanna ar fáil 
do mhic léinn atá chomh maith céanna leis na 
deiseanna atá ar fáil in aon áit ar fud an domhain. 
Tá rath leanúnach UCD Horizons ina shampla 
amháin de seo, a raibh 5.2% de mhéadú ar 
roghanna céad áite in iarratais CAO 2008 mar 
thoradh air. Is mór an tábhacht a bhaineann leis na 
deiseanna atá á dtairiscint ag UCD a chur in iúl go 
soiléir do pháirtithe leasmhara cuí sna mic léinn 
náisiúnta agus idirnáisiúnta is fearr a mhealladh 
agus a choinneáil.

Is bealaí fós iad foilsiú dhá irisleabhar na 
hollscoile, UCD Connections agus UCD Today chun 
fionnachtana taighde agus gnóthachtáil acadúil a 
chur i láthair maille leis na himeachtaí iomadúla 
a reáchtáiltear ar an gcampas. Déanann Grúpa 
Comhairleach na bhFoilseachán maoirseacht 

Caidrimh na hOllscoile 

Ar na nithe is tábhachtaí do UCD leis na mic léinn is fearr a mhealladh in Éirinn agus ó thíortha eile tá dea-
cháil na hOllscoile ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. Ar an gcaoi chéanna, tá ról tábhachtach ag 
dea-cháil agus an dearcadh atá ag daoine i leith na hollscoile san iarracht na teagascóirí agus na taighdeoirí 
is cumasaí a mhealladh chun oibre i UCD. Ní foláir Éire a chur i láthair ina tír lán féinmheas agus cumas, 
mealltóir T&F, agus UCD ina institiúid atá ag brú chun tosaigh cheannródaíocht an eolais agus atá ina baile 
nádúrtha don taighde agus an nuáil cheannródaíoch. 

Bíonn Caidrimh Ollscoile UCD ag feidhmiú chun teachtaireachtaí lárnacha a chur in iúl do pháirtithe 
leasmhara inmheánacha agus seachtracha – teachtaireachtaí sainiúcháin – trí na meáin náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. An príomhfhócas atá ann ná tacú le haidhmeanna na hollscoile agus cuidiú léi a cuspóirí a 
bhaint amach trí úsáid sciliúil a bhaint as meáin chumarsáide agus uirlisí cumarsáide, chomh maith le tacú 
agus comhairle a sholáthar i ndáil le nósanna imeachta agus cleachtais inmheánacha. Is éard atá i gceist 
leis seo ná bainistiú a dhéanamh ar an margaíocht straitéiseach lárnach, ar chaidrimh leis na meáin, ar 
chaidrimh phoiblí, ar chumarsáid inmheánach agus ar mhór-imeachtaí bainistíochta ar son na hollscoile. 
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ar na foilseacháin i dteannta ionadaithe ó gach 
cuid den ollscoil. Tá an nuacht ar líne fós ar 
an bpríomhbhealach gnóthachtálacha agus 
fionnachtana UCD a chlúdach. 

Thacaigh an Oifig Chaidrimh Ollscoile le roinnt 
mhaith imeachtaí, seoltaí agus comhdhálacha 
ardphróifíle a bhí ar siúl san ollscoil. Seo thíos 
roinnt samplaí. 

Chuir rath UCD Horizons 
le méadú de 5.2% i 

gcéad roghanna iarratais 
CAO 2008 

Mhíbhuntáiste sa shlainte 
Sheol an tUachtarán, Máire Mhic Giolla Íosa 
torthaí cláir seacht mbliana ar an 20 Meán 
Fómhair 2007 – clár a raibh breis is 40,000 duine 
páirteach ann – idir mhná i dtréimhsí luatha an 
toirchis is dhaoine scothaosta. Foilsíodh 24 
páipéar taighde mar chuid den mhórthionscadal 
seo, a reáchtáil an tAonad HRB um Stádas Sláinte 
agus Gnóthachtáil Sláinte, i bhforlíonadh speisialta 
den Irish Medical Journal. Léirigh na torthaí go 
bhfuil limistéir bheaga ann d’fíor-mhíbhuntáiste, go 
háirithe i limistéir uirbeacha, agus thug sé le fios 
gur chóir iarracht pholasaí speisialta a dhéanamh 
d’fhonn teacht ar na grúpaí agus na daoine is mó 
faoi mhíbhuntáiste i sochaí na hÉireann. 

Annála na gCeithre Máistrí 
I mí Dheireadh Fómhair 2007, tugadh le chéile 
Annála na gCeithre Máistrí, croinic ar stair na 
hÉireann ón réamhstair go dtí an bhliain 1616 
a thiomsaigh Proinsiasaigh na hÉireann. Seo 
an chéad uair ar tugadh iad le chéile ón mbliain 
1636 i leith i dtaispeántas atá á reáchtáil i 
gcomhar lena chéile ag Proinsiasaigh na hÉireann, 
Acadamh Ríoga na hÉireann, UCD agus Coláiste na 
Tríonóide. Writing Irish History: the Four Masters 
and their World, is teideal don taispeántas agus 
tá sé ina chuid de chomóradh 400 bliain Lováin 
atá ar siúl chun bunú an choláiste Phroinsiasaigh 
Éireannaigh i Lováin na Beilge a cheiliúradh.

Uachtarán Phoblacht na Fionlainne 
Ar an 13 Samhain 2007, d’fháiltigh UCD roimh 
Tarja Halonen, 11ú Uachtarán Phoblacht na 
Fionlainne, ag lón um chearta an duine i dTeach 
Newman. Bhí plé ann idir an Dr Maurice Manning, 
Uachtarán Choimisiún na hÉireann um Chearta 
an Duine, lucht acadúil eile agus an tUachtarán 
Halonen ar cheisteanna a bhaineann leis an 
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An Dr Art Cosgrove, 
(Uachtarán UCD 1994-
2003), An Dr Paddy 
Masterson (Uachtarán 
UCD 1986-1993), leis 
an Uachtarán UCD 
An Dr Hugh Brady, ag 
an seoladh The Sense 
of Creation i dTeach 
Newman 

Spriocanna don todhchaí 
Má táthar chun fás líon an bhoinn chéimithe 
a choinneáil ag leibhéal na fochéime agus na 
hiarchéime araon níor mhór a bheith ag oibriú 
d’fhonn na mic léinn Éireannacha is fearr a 
choinneáil agus mic léinn ardchumasacha 
idirnáisiúnta a mhealladh. Ní foláir na deiseanna 
atá le tairiscint ag UCD a chur in iúl do ghrúpaí ar 
leith mac léinn má táthar chun spriocanna Straitéis 
an Rialtais um Eolaíocht, Teicneolaíocht agus 
Nuálaíocht a bhaint amach, i measc spriocanna 
eile. 

gceartas sóisialta agus le cur chun cinn an 
chomhionannais, téamaí a bhí lárnach ina saol 
polaitiúil go dtí seo. 

Triail nua leis an gceimiteiripe 
I mí Eanáir 2008, d’fhorbair eolaithe ag Institiúid 
Conway UCD agus Ospidéal Ollscoile Naomh 
Uinseann tástáil einsíme d’othair a bhfuiltear 
díreach tar éis ailse cíche a dhiagnóis iontu, agus 
seans nach mbeadh gá ag na mná sin ceimiteiripe 
a fháil dá bharr. Féadtar a thuar an leathfaidh an 
ailse ó shuíomh na cíche nó nach leathfaidh, ach 
leibhéal einsíme ar leith a thástáil sa siad. Rinne 
roinnt grúpaí neamhspleácha ar fud an domhain na 
torthaí a bhailíochtú i staidéir a rinneadh ar bhreis 
is 8,000 othar.

Géarchéim mhaoiniúcháin sa triú leibhéal 
I mí an Mhárta 2008 ina dhiaidh sin ag oibriú trí 
mheán Chumann Ollscoileanna Éireann, tharraing 
an Dr Hugh Brady i gcomhar le huachtaráin na sé 
ollscoil Éireannacha eile aird ar an ngéarchéim 
mhaoiniúcháin san earnáil. Tar éis deich mbliana 
d’infheistíocht faoi bhun an méid is gá, thit croí-
mhaoiniúchán diaidh ar ndiaidh ‘go praiticiúil’ 
agus tá ollscoileanna den tuairim go bhfuil uair 
na cinniúna sroichte mar a dtosóidh cáilíocht na 
seirbhíse ag titim. 

Seoladh leabhar  
Seoladh The Sense of Creation: Experience and the 
God Beyond i dTeach Newman ar an 25 Meitheamh 
2008 mar ar tugadh le chéile uachtaráin agus iar-
uachtaráin UCD nuair a tháinig údar an tsaothair, 
an Dr Paddy Masterson le chéile leis an Dr Hugh 
Brady agus an Dr Art Cosgrove chun an saothar 
nua seo a cheiliúradh, saothar a chuirfidh go mór 
le fealsúnacht chomhaimseartha an réigiúin de réir 
gach cosúlachta.

Is treoir mhaith an tionscadal gréasáin d’fhorbairt 
‘Scoil an dea-chleachtais’ ó thaobh cumarsáid 
sheachtrach de. Déanfar seo a chur i bhfeidhm 
go céimneach sa bhliain amach romhainn i ngach 
ceann de na Scoileanna. Cuireann an gréasán 
deiseanna níos fearr ar fáil freisin chun teagmháil 
a bheith ann le spiocdhreamanna seachtracha ach 
úsáid a bhaint as na hilmheáin. Tá sé beartaithe 
ag an oifig an gréasán a úsáid ar bhealach níos 
dinimiciúla sa bhliain atá romhainn. 

Déanfar plean fógraíochta earcaíochta foirne 
a mheas i gcomhthéacs UCD agus institiúidí 
ardleibhéil eile.

Leanfaidh an fheidhm chumarsáide inmheánach 
ag cuidiú leis an ardbhainistíocht a bpleananna 
cumarsáide atá dírithe ar fhoireann agus ar mhic 
léinn a chur i bhfeidhm agus torthaí chláir oibre na 
hollscoile a chur i bhfeidhm mar a dtéann roinnt de 
na tionscadail i ngleic le ceisteanna cumarsáide 
agus cinnteoireachta.



disciplíní a chéile;

Éireannach go bunúsach, ach a bhfuil tionchar 
domhanda aici;

Gnóthachtálacha tábhachtacha 
Rinneadh dul chun cinn maith san fheachtas don 
scoil nua Scoil Dlí Sutherland UCD le linn na bliana 
agus tá an bailiú airgid don fhoirgneamh nua 27 
milliún beagnach i gcrích. Is é A & L Goodbody an 
príomhurraitheoir corparáideach don Scoil Dlí nua. 

Tá traidisiún seanbhunaithe ag ollscoileanna sa 
RA agus i SAM iarraidh ar a alumni bronntanas a 
thabhairt don alma mater acu gach bliain. An sprioc 
atá leis sin á caidreamh ar feadh an tsaoil a bhunú 
agus cultúr a chothú mar a dtugtar ar ais don alma 
mater. Chuige seo, sheol Fondúireacht UCD a chéad 
fheachtas bailithe airgid ar an teileafón in earrach na 
bliana 2007 chun Ciste Alumni a bhunú. Le linn na 
bliana chuathas i dteagmháil le isteach is amach le 
8,000 céimí agus gealladh 250,000 don ollscoil. 
Ina chéad bhliain, thacaigh an Ciste le scoláireacht 
Nua ERA, le Scoláirí Córacha UCD, le scoláireachtaí 
do Cheolfhoireann Shiansach UCD agus leis an 
tSeirbhís Chomhairleachta do Mhic Léinn. 

Spriocanna don todhchaí 
Féachfaidh an Oifig Chaidrimh Alumni le himeachtaí 
nua a eagrú le hiarchéime a thabhairt le chéile 
lena chlár agus cuirfear ar bun teacht le chéile 10 
mbliana, a fhéachfaidh le ‘alumni caillte’ a nascadh 
arís leis an ollscoil – céimithe nach bhfuil an Oifig 
i dteagmháil leo níos mó mar nach bhfuil sonraí 
teagmhála chun dáta aici dóibh. Ní foláir don Oifig 
feabhas a chur ar a chumas ardáin dhigiteacha a 
úsáid d’fhonn dul i dteagmháil lena líonraí. 

Ceapfar foireann ghairmiúil bhailithe airgid chun 
cuidiú le Fondúireacht UCD agus lena eagraíochtaí 
gaolmhara i SAM agus sa RA. 
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UCD Connections 
irisleabhar alumni

Forbairt agus Caidrimh Alumni 

Fanann an Oifig Forbartha agus Caidrimh Alumni i dteagmháil le pobal ardpháirteach alumni ar fud an domhain; bíonn 
sí i gceannas mhórfheachtais bhailithe airgid na hollscoile; agus bainistíonn an t-ioncam daonchairdiúil a fhaigheann 
UCD trí Fhondúireacht UCD (Éireann), Fhondúireacht John Henry Newman (SAM) agus Cairde UCD (RA).

Cuireadh feabhas ar an teagmháil leis an alumni trí chlár dinimiciúil d’athaontuithe i Hall O’Reilly do ranganna 
na mblianta 1958, 1968 agus 1983 ar a dtugtar na Iubhailí Cúig Bliana Fichead, Daichead Bliain agus Caoga 
Bliain. An príomhbhealach a ndéantar cumarsáide leis an alumni ná trí mheán UCD Connections irisleabhar 
nuadheartha alumni a bhfuil ag éirí thar na bearta leis.

Dul chun cinn go dtí seo 
Cuireann Clár Comhaltachtaí Newman deiseanna 
taighde ar fáil ag an leibhéal iardhochtúireachta 
agus ó cuireadh tús leis sa bhliain 1989, mheall 
sé taighdeoirí ardchumais ar bhonn leanúnach – 
taighdeoirí a fuair urraíocht fhlaithiúil ón lucht gnó 
agus ó thionscail. D’fhás an líon iomlán Comhaltaí 
Newman go dtí 11 sa bhliain 2008, arna mhaoiniú 
ag A. Menarini, Abbott Laboratories, Actelion, 
Baxter Healthcare, C&C, Dawn Farm Foods, Merck 
Serono, Nycomed Products, Pierse Contracting, 
Sanofi-aventis agus Safefood.

Déanfar comóradh 21 bliain Clár Comhaltachtaí 
Newman a cheiliúradh sa bhliain 2010, le 
mórshiompóisiam agus le teacht le chéile 
Chomhaltaí Newman. 

Rinne Fondúireacht UCD an réamhobair 
ullmhúcháin le haghaidh feachtas ilthionscadal mór 
dar teideal The Campaign for UCD: Forming Global 
Minds. Roghnaíodh cúig thionscadal den chéad 
scoth le go gcuirfí iad san áireamh san fheachtas, 
agus seo a leanas spriocanna an fheachtais:

in Éirinn;
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Aitheantas Speisialta 

Samhain 2007
Dermot Desmond
Bhronn UCD Dochtúireacht Oinigh sa Dlí ar 
Dermot Desmond ar an 23 Samhain 2007 mar 
aitheantas ar an gcion thar na bearta a rinne sé 
don nuálaíocht agus don fhiontraíocht in Éirinn. Ag 
searmanas an bhronnta, bronnadh bonn Ulysses 
UCD air chomh maith, a bhronntar ar dhaoine a 
chruthaigh eintiteas nó corpas eolais a chuireann 
go suntasach le leas an phobail. Is aitheantas an 
dara dámhachtain sin ar an ról lárnach a bhí aige 
agus é ar an duine leis an bhfís ar bunaíodh an 
IFSC uirthi. 

Nollaig 2007
Stephen Rea
Ar an 3 Nollaig 2007, bhronn UCD Dochtúireacht 
Oinigh sa Litríocht ar an aisteoir Stephen Rea ‘don 
chion ar leith a rinne sé ar son na dtaibhealaíon’. 
Taobh amuigh dá shaol gairmiúil, tá Rea ina 
urlabhraí le haghaidh Cystinosis Ireland agus ina 
thaidhleoir le haghaidh UNICEF ina chláir VEID/

Sa ghrianghraf (ar dheis): 
Ag searmanas oifigiúil an 
bhronnta i Halla O’Reilly 
Hall – an Dr Geoffrey 
Dean agus Anthony Pilaro 

Sa ghrianghraf (ar chlé): 
Bronnadh Dochtúireacht 
Oinigh Dlí ar Dermot 
Desmond le linn 
Shamhain 2007 

SEIF san Afraic fho-Shahárach. De bhreis air sin, 
thacaigh sé leis an taighde ar VEID/SEIF ag UCD 
agus thug sé aird phraiticiúil ar an obair atá ar siúl 
in Ionad Taighde UCD do Ghalair Ionfhabhtaíocha. 

Meitheamh 2008
Dr Geoffrey Dean
Bhronn UCD Dochtúireacht Oinigh san Eolaíocht ar 
an Dr Geoffrey Dean. Bhí an Dr Dean ar an gcéad 
eolaí a fuair amach óna chuid staidéar leighis go 
gcúisíonn idir thosca géiniteacha agus thosca 
timpeallachta scéarlóis iolrach. Sa bhliain 1968, 
ceapadh é ar an gcéad stiúrthóir ar Bhord Taighde 
Soch-Leighis na hÉireann áit ar bhunaigh sé bunáit 
taighde do sheirbhísí sláinte na hÉireann. Sa 
bhliain 2003, bhronn rialtas na Breataine CBE air 
mar aitheantas ar a chion ar son taighde leighis.

Anthony Pilaro
Bhronn UCD Dochtúireacht Oinigh sa Dlí ar 
Anthony Pilaro i mí an Mheithimh 2008 mar 
aitheantas ar a dhaonchairdeas, go háirithe an 
cúnamh a chuir sé ar fáil in Éirinn. Is aturnae agus 
baincéir infheistíochta é, agus ar an tacaíocht 
dhaonchairdiúil a chuir Pilaro ar fáil in Éirinn tá 
bunú an ghailearaí taispeántais, The Studio i 
mBaile Átha Cliath agus an bronntanas suntasach 
a thug sé chun chuidiú le bunú Ionad Taighde UCD 
do Ghalair Ionfhabhtaíocha.

Gach bliain ar an 16 Meitheamh, comóradh Lá 
Bloom James Joyce, bronnann UCD céimeanna 
oinigh ar dhaoine ó gach cuid den saol a bhfuil 
an mhian acu difríocht a dhéanamh ar son an 
phobail agus athruithe a chur sa siúl. Thug an 
ollscoil aitheantas do sheachtar i mbliana sna 
hearnálacha seo a leanas: foraoiseacht, leigheas, 

Bronnadh Dochtúireacht 
Oinigh sa Litríocht ar an 
aisteoir Stephen Rea i mí 
na Nollag 2007



Examiner, The Irish Times, The Sunday Tribune 
agus The Sunday Press. Toghadh í mar theachta in 
Dáil Éireann sa bhliain 1987, agus ceapadh í ina 
hurlabhraí le haghaidh an Pháirtí Dhaonlathaigh um 
Chúrsaí Eachtracha agus Thuaisceart Éireann. Sa 
bhliain 1989, d’fhill sí ar an iriseoireacht leis an 
The Irish Times, agus ceapadh í ina heagarthóir ar 
an nuachtán sa bhliain 2002.

Bronnadh Dochtúireacht oinigh san Eolaíocht 
ó UCD ar an Ollamh Stephen O’Rahilly, atá ina 
Chathaoireach ar Leighis Meitibileach agus ar an 
mBitheolaíocht Chliniciúil ag Ollscoil Cambridge. 
D’fhóin sé mar chomhairleoir eolaíochta don 
Ionad Leighis Mhóilínigh, Baile Átha Cliath agus 
d’Ionad UCD um Thaighde ar Dhiaibéiteas. Tá an 
iliomad gradam buaite ag an Ollamh O’Rahilly 
toisc a thaighde lena n-áirítear bonn ón gCumann 
Inchríneolaíochta, bonn an European Journal of 
Endocrinology agus Gradam Idirnáisiúnta Novartis 
don Taighde Cliniciúil ar Dhiaibéiteas. 

Bhronn UCD Dochtúireacht oinigh sa Dlí ar 
an Ollamh Ji Baocheng, Cláraitheoir agus iar-
Uachtarán Ollscoil Renmin sa Síne. Faoi láthair tá 
sé ina leaschathaoirleach ar an 10ú Comhdháil na 
nDaoine Náisiúnta; ina bhall den Choimisiún um 
Chéimeanna Acadúla de chuid na Comhairle Stáit 
agus ina bhall de Ghrúpa Measúnachta Disciplíní 
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iriseoireacht, eacnamaíocht, eolaíocht shóisialta, 
ceardchumannachas agus luibheolaíocht. 

Bhronn UCD céim Oinigh sa Dlí ar Olive Braiden 
mar aitheantas ar a feachtas oibre ar shon 
chearta na mban. I mí Lúnasa 2003, ceapadh í 
ina cathaoireach ar an gComhairle Ealaíon. Tá 
sí ina Coimisinéir um Chearta an Duine, ina ball 
boird den tSeirbhís Chúirteanna agus den Bhord 
Comhairleach um Cheapacháin Bhreithniúnacha 
agus ina cathaoireach ar an nGníomhaireacht um 
Thoirchis Ghéarchéime. Ceapadh í ar Chomhlacht 
Tagarmharcála na Seirbhíse Poiblí sa bhliain 
2006, agus tá sí ina ball freisin de Thascfhórsa 
Oilimpeacha Londain 2012.

Bhronn UCD Dochtúireacht Oinigh sa Dlí ar 
Des Geraghty. Ba FPE é agus iarbhall d’Údarás 
RTÉ. Faoi láthair tá Geraghty ina bhall de Bhord 
Filíochta na hÉireann. Rinneadh scairshealbhóir 
tofa d’Amharclann na Mainistreach de sa bhliain 
1998 agus ceapadh é ar bhord FÁS an bhliain 
dár gcionn. D’fhóin sé ar an Údarás Iomaíochais 
Náisiúnta agus faoi láthair tá sé ina bhall de 
Chomhairle Feidhmiúcháin ICTU. 

Bronnadh céim oinigh sa Dlí ar Geraldine Kennedy, 
eagarthóir The Irish Times. Nuair a thosaigh sí ina 
gairm iriseoireachta d’oibrigh sí leis na nuachtáin 
seo a leanas: The Munster Express, The Cork 

Ag an ócáid (ó thaobh 
na láimhe clé): Olive 

Braiden; An tUasal Des 
Geraghty; An tOllamh 
Stephen O’Rahilly; An 
tOllamh Jürgen Huss; 

An Dr Hugh Brady, 
Uachtarán, UCD; An 

tOllamh Ji Baocheng; An 
tOllamh Xu Zhihong; agus 

Geraldine Kennedy



Bonn Ulysses 
An tOllamh Shuh Narumiya
Tá an tOllamh Shuh Narumiya ar dhuine de 
shaineolaithe an domhain ar bhitheolaíocht na 
gceall agus bhronn UCD Bonn Ulysses air ag 
Institiúid Conway ar an 23 Bealtaine 2008. 
Fuair an tOllamh Narumiya an gradam mar 
aitheantas ar a thaighde agus a fhionnachtana 
eolaíochta i réimse na bitheolaíochta ceall. 
Díríonn obair eolaíochta an Ollaimh Narumiya ar 
dhá phríomhcheist: cé chaoi a ndéanann cealla a 
gcruth, cén chaoi a ngluaiseann siad ó fhíocháin; 
agus an chaoi ar féidir le cur isteach ar na 
meicníochtaí seo a bheith ina gcúis le galar.

Thomas Kinsella
Bronnadh Bonn Ulysses UCD ar an bhfile 
Éireannach Thomas Kinsella mar aitheantas ar a 
chuid saothar, atá breac, mar a deir an file féin, le 
‘háiteanna pearsanta bunaithe’, agus tá cathair 
Bhaile Átha Cliath ag croílár a shaothar. Agus é ag 
labhairt ag searmanas an bhronnta in UCD ar an 
16 Bealtaine (Lá Bloom) 2008, luaigh an tOllamh 
Maurice Harmon an chaoi ar ghlac Baile Átha 
Cliath seilbh ar Kinsella níos mó ná aon scríbhneoir 
eile ó James Joyce i leith.
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na Comhairle; ina bhall den Choiste Eolaíochtaí 
Sóisialta de chuid na hAireachta Oideachais; agus 
ina leas-Uachtarán ar Chumann Oideachais na Síne 
um Malartú Idirnáisiúnta. 

Bhronn UCD Dochtúireacht oinigh san Eolaíocht 
ar Jürgen Huss mar aitheantas ar an tionchar a 
bhí aige ar rialtas na hÉireann i leith na forbartha 
inbhuanaithe in earnáil na foraoiseachta. 
Bhí dlúthbhaint aige le UCD agus le duine de 
na tionscnóirí a chuir an líonra Silva ar bun, 
líonra Eorpach d’ollscoileanna foraoiseachta a 
chuidíonn le mic léinn foraoiseachta Éireannacha 
seimseastar a chaitheamh thar lear agus le mic 
léinn Eorpacha teacht go UCD agus taithí a fháil 
ag plé le foraoiseacht na hÉireann. 

Bhronn UCD Dochtúireacht oinigh sa Dlí ar an 
Ollamh Xu Zhihong mar aitheantas ar a thaighde 
ar feadh an tsaoil ar fhorbairt plandaí agus ar 
bhiteicneolaíocht plandaí. D’oibrigh an tOllamh Xu 
ag Institiúid John Innes, Norwich agus in Ollscoil 
Nottingham, ag forbairt gnáthaimh a chuirfeadh 
feabhas ar chultúr eile san eorna. Bhí sé ina 
Uachtarán ar Ollscoil Peking ón mbliain 1999, 
agus ina chathaoirleach ar Chumann na Síne um 
Bitheolaíocht Ceall agus ar Chlár Choiste Náisiúnta 
an Duine agus Bithsféar UNESCO. 

Iúil 2008
Eddie O’Connor
Bhronn UCD Dochtúireacht Oinigh ar Eddie 
O’Connor, bunaitheoir agus POF Mainstream 
Renewable Power, i mí Iúil 2008. Chuir O’Connor 
Airtricity Holdings ar bun sa bhliain 1997 agus 
d’fhóin sé ina POF ar an gcomhlacht sin go dtí gur 
díoladh é i mí Eanáir 2008. An uaillmhian is déanaí 
atá aige ná Ollrige Eorpach Amach ón gCósta a 
thógáil a chinnteoidh go mbeidh an Eoraip in ann 
freastail uirthi féin ó thaobh fuinnimh de agus 
chomh maith leis sin leictreachas saor ó charbóin 
a chruthú. Tá sé ina rúnaí ar Chumann Fuinnimh 
Ghaoithe na hEorpa.

Saineolaí i mbitheolaíocht 
na gceall, an tOllamh 
Shuh Narumiya, ar 
bronnadh Bonn Ulysses 
UCD, le hUachtarán UCD, 
an Dr Hugh Brady

Bronnadh Dochtúireacht 
Oinigh san Eolaíocht ó 
UCD ar Eddie O’Connor i 
mí Iúil 2008 

Bronnadh Bonn Ulysses 
UCD ar bhuaiteoir Dhuais 
Nobel, an t-eolaí, an 
tOllamh Ferid Murad 
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An tOllamh Ferid Murad
Mar aitheantas ar a fhionnachtain i ndáil le 
hocsaíd nítrigine a úsáid i ndrugaí a dhéanamh 
agus i dteiripe galair, bronnadh Bonn Ulysses 
UCD ar an Ollamh Ferid Murad, buaiteoir Duais 
Nobel le heolaíocht. Bhí a obair cheannródaíoch 
eolaíochta ina bhunús don taighde bitheolaíochta 
a bhain le réimsí nua a iniúchadh a chuireann 
targaidí drugaí ar fáil don iliomad galar, lena 
n-áirítear hipirtheannas scámhógach, ailse agus 
galar cairdiach. Tar éis an tsearmanais fhoirmiúil 
bhronnta, thug an tOllamh Murad a léacht Ulysses 
dar teideal ‘Discovery of Nitric Oxide and its 
Application in Drug Development’ in Institiúid 
Conway UCD ar an 17 Meán Fómhair 2007.

Bonn Lae Bhunaithe 
Mícheál Ó Muircheartaigh
Mar aitheantas ar an méid thar na bearta a rinne 
alumnus de chuid UCD, Mícheál Ó Muircheartaigh, 
ar son spórt na hÉireann agus ar son na Gaeilge, 
bhronn UCD Bonn Lae Bhunaithe air ar an 9 
Samhain 2007. Tá an Muircheartaigh ar dhuine 
de na tráchtairí spóirt is iomráití in Éirinn, agus 
d’oibrigh sé ina mhúinteoir i mBaile Átha Cliath 
sula raibh sé ina chraoltóir lánaimseartha le RTÉ. 
I lár na 1980dí, ghlac sé áit Mhíchíl O’Hehir mar 
phríomhthráchtair spóirt RTÉ. 

Bronnadh Bonn Lá 
an Bhunaithe UCD ar 
chéimí UCD, Mícheál Ó 
Muircheartaigh 
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Ar na gnéithe is ríthábhachtaí san iarracht 
ag UCD timpeallacht foghlama den chéad 
scoth a sholáthar dá mhic léinn tá a léachtóirí 
agus a bhaill foirne acadúla, ar saineolaithe 
aitheanta iad ina réimsí eolais féin. Tá ról 
bunúsach ag doimhne a gcuid eolais agus 
a gcumas gairmiúil i mbaint amach Phlean 
Straitéiseach UCD. 

Cuireann UCD timpeallacht eisceachtúil ar fáil 
don teagasc, don taighde agus don fhorbairt 
phearsanta trí fhorbairt leanúnach scileanna 
a bhall foirne, maille le hearcaíocht straitéise 
foirne nua. 

Tá UCD tiomanta de éisteacht leis an lucht 
bainistíochta agus leis an bhfoireann agus 
freastal ar a riachtanais. An aidhm a bhí leis 
an leasú a rinneadh le déanaí ar struchtúr 
fheidhm Acmhainní Daonna (AD) na hollscoile 
ná feabhas a chur ar shoiléireacht róil 
agus bainistiú a dhéanamh ar mheasúnú 
thimpeallacht na heagraíochta. 

Forbairtí Foirne 

7
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Forbairtí Foirne 

Ceapacháin Ollúnachta 

Ceapacháin Chomhollúnachta 

Ceapacháin Léachtóra Shinsearaigh 

Ceapacháin Ardbhainistíochta 
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Dul chun cinn go dtí seo 
Tá Páirtithe AD ann agus iad ag obair go dlúth le 
bainistíochta agus le foireann Coláiste/Scoile/
Aonaid. Cuidíonn sé seo le AD UCD tuiscint a fháil 
ar na príomhdhúshláin AD atá ann ag leibhéal an 
Choláiste, na Scoile agus an Aonaid, agus cuidíonn 
sé leo seirbhísí AD lárnacha a sholáthar ar bhonn 
níos éifeachtaí. 

Tá AD UCD rannpháirteach go hiomlán i roinnt 
tionscadal de chuid na bhfoirne Ardbhainistíochta 
amhail Rialachas agus Bainistíocht Acadúil, 
Gairmeacha le haghaidh Taighdeoirí, Prótacail 
Earcaíochta Acadúla agus Táscairí Feidhmíochta 
Lárnacha a Fhorbairt. 

Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar 
phróisis lárnacha AD. Rinneadh athbhreithniú ar 
pholasaithe agus ar chleachtais Chomhionannais 
agus Éagsúlachta, rinneadh athsheoladh ar 
an gClár Cúnaimh Fostaithe agus cuireadh 
tús le hathbhreithniú ó bhonn ar an bpróiseas 
earcaíochta. Thairis sin, thug UCD isteach cumas 
Forbartha Eagraíochta agus tá an ról seo ag oibriú 
ar fud na hollscoile d’fhonn feabhas a chur ar 
shoiléireacht róil, ar struchtúir na heagraíochta 
agus bainistiú a dhéanamh ar an tionscadal um 
measúnú ar thimpeallacht na heagraíochta. Táthar 
i mbun athbhreithniú a dhéanamh faoi láthair ar 
an gcaoi a gcuirtear polasaithe agus gnáthaimh 
AD i láthair ar an suíomh gréasáin AD ionas go 
mbeidh siad níos inrochtana don fhoireann ar fud 
na hollscoile. 

I réimse na hearcaíochta, bhí ról lárnacha 
ag AD UCD i gCathaoir Stokes FEÉ agus sa 
Chlár Léachtóireachta, mar ar bronnadh 16 ról 
straitéiseacha ar UCD. Táthar páirteach ar bhonn 
leanúnach i dtionscnaimh earcaíochta. 

Rinne AD UCD coimisiúnú ar chlár forbartha 
ceannaireachta, i gcomhpháirt le hOllscoil 

Cranfield i ndáil le dearadh agus soláthar. Cuireadh 
Clár Ceannaireachta UCD (arna mhaoiniú ag Ciste 
Nuálaíochta Straitéiseach an Údarás um Ard-
Oideachas) ar fáil do bhreis agus 140 ball foirne 
sinsearach ar fud na hollscoile. 

Cuirfear i bhfeidhm go céimneach Córas 
Bainistíochta agus Forbartha Feidhmíochta UCD 
(CBFF UCD), atá ina chreat a thacaíonn le forbairt 
foirne ar bhealach struchtúrtha eolach, le haghaidh 
breis is 3,00 ball foirne ollscoile. Cothaíonn an clár 
cumarsáid déthreo idir chomhghleacaithe, mar a 
n-aithneofar agus a rachfar i ngleic le riachtanais 
forbartha i gcomhthéacs spriocanna na hollscoile. 

Spriocanna don todhchaí 
Tá sé riachtanach a chinntiú go mbainfidh an 
ollscoil amach luach ar airgead do sheirbhísí AD. 
Chun é seo a bhaint amach, tá sé den riachtanas 
go ndéanfaí éifeachtacht agus taithí na foirne in 
úsáid sheirbhísí AD a fheabhsú.

Faoi láthair tá athbhreithniú ar cháilíocht na 
bpróiseas earcaíochta agus ar eispéireas 
na n-iarrthóirí ar siúl ach ríomh-earcaíocht a 
tabhairt isteach ar bhonn píolótach i roinnt de na 
Scoileanna agus na hAonaid. 

Cuireadh tús le déanaí le meastóireacht ar suíomh 
gréasáin AD, agus an aidhm atá leis ná go mbeadh 
an suíomh níos dírithe ar an úsáideoir. 

Táthar i mbun athbhreithniú cuimsitheach ar an 
gClár Ionduchtaithe Foirne maille le forbairt ar 
Chlár oiriúnaithe Ionduchtaithe Scoile do Cheann 
Scoile. 

Feictear go ndéanfar tuilleadh forbartha ar 
sheirbhís Forbartha Eagraíochta agus cur i 
bhfeidhm céimneach ar shuirbhé maidir le 
Timpeallacht Eagraíochtúil go déanach sa bhliain 
2009. 

Forbairtí Foirne 

Cuireadh i gcrích athbhreithniú ar an bhfeidhm AD sa bhliain 2007 agus cuireadh i bhfeidhm struchtúr agus 
seirbhís athbhreithnithe. Bhí comhairliúchán forleathan ann mar chuid den athbhreithniú le gach ball acadúil, 
riaracháin, teicniúil agus bainistíochta a bhaineann úsáid as seirbhísí AD ar fud na hollscoile. An aidhm atá leis 
an struchtúr agus leis an tseirbhís nua ná:

shofhreagrach agus go bhfreastalaíonn sí ar riachtanais na bainistíochta agus na foirne.
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Ceapacháin agus Arduithe Céime 
Rinneadh na ceapacháin atá liostáilte sna táblaí seo a leanas sa tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2007 go dtí an 31 
Lúnasa 2008. 

Ceapacháin Ollúnachta 
Sa liosta anseo thíos tá liosta de na 21 ceapachán acadúil a rinneadh i dtréimhse na tuarascála chuig post an 
Ollaimh agus áiríonn sé idir earcaigh nua UCD agus foireann i UCD a fuair ardú céime.   

Ainm  Aonad

An tOllamh Angela Bourke  Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na 

Teangeolaíochta UCD 

An tOllamh Anthony Brabazon An Scoil Ghnó UCD 

An tOllamh John Coakley Scoil na Polaitíochta agus Gnóthaí Idirnáisiúnta UCD

An tOllamh Terence Dolan Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta UCD 

An tOllamh Finbarr McAuley An Scoil Dlí UCD 

An tOllamh Deirdre O’Grady Scoil na dTeangacha agus na Litríochta UCD 

An tOllamh James Phelan Scoil na Bitheolaíochta agus na hEolaíochta Comhshaoil UCD 

An tOllamh Howard Sidebottom Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD 

An tOllamh Shane Ward  Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht agus Chothaithe agus an Leighis  

Tréidliachta UCD 

An tOllamh Damian McLoughlin  An Scoil Ghnó UCD 

An tOllamh Gabriel Cooney Scoil na Seandálaíochta UCD 

An tOllamh Robert Johnston An Scoil Ghnó UCD 

An tOllamh Ronan O’Connell Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD 

An tOllamh Michael Keane Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD 

An tOllamh Ciaran O Hogartaigh An Scoil Ghnó UCD 

An tOllamh Matthias Wilm Institiúid Conway UCD

An tOllamh Gil Lee Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD

An tOllamh Jeremy Simpson Scoil na Bitheolaíochta agus na hEolaíochta Comhshaoil UCD

An tOllamh Ronald Davies Scoil na hEacnamaíochta UCD 

An tOllamh Chen-Ching Liu Scoil na hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúla UCD 

An tOllamh Richard Tremblay Scoil na Sláinte Poiblí agus Eolaíocht an Daonra UCD 
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Ceapacháin Comhollúnachta 
Sa liosta anseo thíos tá liosta de na 26 ceapachán acadúil a rinneadh i dtréimhse na tuarascála chuig post an 
Chomh-ollaimh agus áiríonn sé idir earcaigh nua UCD agus foireann i UCD a fuair ardú céime.  

Ainm Aonad 

An tOllamh Richard Aldous Scoil na Staire agus na Cartlannaíochta UCD

An tOllamh Hans-Benjamin Braun Scoil na Fisice UCD

An tOllamh Michael Bruen  Scoil na hAiltireachta, na Tírdhreacha agus na hInnealtóireachta  

Sibhialta UCD 

An tOllamh Francis Butler  Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht an Chothaithe agus an Leighis  

Tréidliachta UCD 

An tOllamh Padraig Dunne Scoil na Fisice UCD

An tOllamh Brian Glennon Scoil na hInnealtóireachta Ceimicí agus Bithphróisis UCD 

An tOllamh Lorraine Hanlon Scoil na Fisice UCD

An tOllamh Michael Lloyd Scoil na gClasaicí UCD 

An tOllamh Liam Murphy Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta UCD

An tOllamh Philip Newsholme Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bhithleighis UCD 

An tOllamh Donal O’Shea Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD

An tOllamh Muiris O’Sullivan Scoil na Seandálaíochta UCD 

An tOllamh Andrea Prothero An Scoil Ghnó UCD 

An tOllamh Bairbre Redmond Scoil an Léinn Shóisialta Fheidhmeannaigh UCD 

An tOllamh Aisling Reynolds-Feighan Scoil na hEacnamaíochta UCD

An tOllamh John Sheridan Scoil na hInnealtóireachta Leictrí, Leictreonaí agus Meicniúla UCD 

An tOllamh Ian Sommerville Scoil na nEolaíochtaí Geolaíochta UCD 

An tOllamh Torres Sweeney  Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht agus Chothaithe agus an Leighis  

Tréidliachta UCD

An tOllamh Ben Tonra Scoil na Polaitíochta agus Gnóthaí Idirnáisiúnta UCD 

An tOllamh William Watson Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD

An tOllamh Barbara Kirby  Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht agus Chothaithe agus an Leighis  

Tréidliachta UCD

An tOllamh Helen Roche Scoil na Sláinte Poiblí agus Eolaíocht an Daonra UCD 

An tOllamh Brendan Murphy Scoil na nEolaíochtaí Matamaitice UCD 

An tOllamh Nial Friel Scoil na nEolaíochtaí Matamaitice UCD 

An tOllamh Stephen Gordon  Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht agus Chothaithe agus an Leighis  

Tréidliachta UCD

An tOllamh Gareth Redmond Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD
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Ceapacháin Léachtóra Shinsearaigh 
Sa tábla anseo thíos tá liosta de na 27 ceapachán acadúil a rinneadh i dtréimhse na tuarascála chuig post an 
Léachtóra Shinsearaigh agus áiríonn sé idir earcaigh nua UCD agus foireann i UCD a fuair ardú céime.  

Ainm  Scoil

An Dr Berna Grist Scoil na Tíreolaíochta, na Pleanála agus Polasaí Comhshaoil UCD 

An Dr Jason Last Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD

An Dr Ríonach Uí Ógáin Bailiúchán Béaloidis Náisiúnta 

An Dr Barbara Dooley Scoil na Síceolaíochta UCD 

An Dr Ann Bourke An Scoil Ghnó UCD

An Dr Alison Hanlon  Scoil na Talmhaíochta, Eolaíocht agus Chothaithe agus an Leighis  

Tréidliachta UCD

An Dr Emer O’Beirne Scoil na dTeangacha agus na Litríochta UCD 

An Dr Deirdre Hurley-Osing Scoil na Fisiteiripe agus na Gníomheolaíochta UCD

An Dr Damian Mooney Scoil na hInnealtóireachta Ceimicí agus Bithphróisis UCD 

An Dr Carmel Hensey Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus an Bithleighis UCD 

An Dr James Sullivan Scoil na Ceimice agus na Ceimbhitheolaíochta UCD

An Dr Susi Geiger An Scoil Ghnó UCD 

An Dr Michelle Butler Scoil an Altranais, an Chnámhseachais agus na gCóras Sláinte UCD 

An Dr Donal Bredin An Scoil Ghnó UCD 

An Dr Eleni Mangina Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta UCD

An Dr Gareth Dyke Scoil na Bitheolaíochta agus na hEolaíochta Comhshaoil UCD

An Dr Jacob Eisenberg An Scoil Ghnó UCD 

An Dr Bettina Migge  Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na 

Teangeolaíochta UCD

An Dr Dominic Zerulla Scoil na Fisice UCD 

An Dr Cosima Stubenrauch Scoil na hInnealtóireachta Ceimicí agus Bithphróisis UCD 

An Dr Michael O’Neill Scoil na Ríomheolaíochta agus na Faisnéisíochta UCD

An Dr Suzanne Donnelly Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD

An Dr Jennifer Thompson Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD

An Dr Mary Codd Scoil na Sláinte Poiblí agus Eolaíocht an Daonra UCD 

An Dr Neil Ferguson Scoil na hEolaíochta Bithmhóilínigh agus Bithleighis UCD

An Dr Aisling Mulligan Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD

An Dr Frances Hayes Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis UCD

Ceapacháin Ardbhainistíochta 
Sa tábla anseo thíos tá na ceapacháin ardbhainistíochta a rinneadh i dtréimhse na tuarascála chuig poist 
ardbhainistíochta agus áiríonn sé idir earcaigh nua UCD agus foireann i UCD a fuair ardú céime.

Ainm Teideal

An tOllamh Maurice Boland Príomhoide Coláiste 

An tOllamh Mark Keane  Leasuachtarán don Nuálaíocht agus don Chomhpháirtíocht  

Chorparáideach 

An tUasal Gerard O’Brien Leasuachtarán Airgeadais/Sparánaí 

An Dr Ríonach Uí Ógáin Stiúrthóir an Bhailiúcháin Bhéaloidis Náisiúnta 


