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Céimeanna Straitéiseacha

Taighde & Tráchtálú

Tá áthas orm go bhfuil tú ag caitheamh súil ar
Thuarascáil an Uachtaráin 2010-11, bliain acadúil
dhúshlánach agus bhríomhar ag OÉ Má Nuad.

In ainneoin brúnna eacnamaíocha, bhí an caiteachas
a rinneadh ar thaighde a maoiníodh go seachtrach
fós níos mó ná €23 milliún in 2010, agus ní raibh
an oiread míreanna agus deismireachtaí foilsithe
ann riamh is a bhí i rith na tréimhse sin.

Tá clú agus cáil ar an Ollscoil seo againne mar an
institiúid tríú leibhéal is tapúla fáis in Éirinn. Tá líon
na bhfochéimithe agus n-iarchéimithe dúbailte ó
2004 i leith agus anois tá os cionn 8,413 agus 1,830
mac léinn faoi seach againn. Leanann rangú OÉ Má
Nuad ag dul in airde agus chonaiceamar méadú
ar na pointí Ardteistiméireachta a theastaíonn le
haghaidh iontrála chuig formhór na gcúrsaí anseo,
agus iad ag méadú ó 413 pointe go dtí 423 pointe ar an
meán. Chuaigh na pointí iontrála i méid toisc an líon
méadaithe iarratasóirí, figiúr nach bhfacthas chomh
hard riamh is a bhí sé in 2010. Léiríodh i bhfigiúirí an
CAO a eisíodh i Márta 2011 gur bhaineamar amach
an ráta fáis is airde as na hollscoileanna go léir sa tír,
le fás 9.1% ar chéatadán na n-iarratas céadrogha,
tráth nár tháinig aon athrú ar líon iomlán na mac léinn
a chuir iarratas isteach ar chúrsaí tríú leibhéal.
Agus muid ag tabhairt aghaidh ar thráth dúshlánach san
earnáil oideachais, rinneamar ceapachán lárnach d’fhonn
treo straitéiseach na hOllscoile a stiúradh sa todhchaí.
Ceapadh Nuala O’Loan, a bhí ar an gcéad Ombudsman
Póilíní i dTuaisceart Éireann ina Cathaoirleach ar an
Údarás Rialaithe ag deireadh 2010. Is státseirbhíseach
í a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi, bhí baint mhór ag
an mBanbharún O’Loan lenar tharla i stair oileán na
hÉireann le déanaí anuas, tráth a raibh ról ag a hoifig i
dtuairimí an phobail a athrú maidir le póilíneacht agus
maidir leis an gcaoi a nglactar le cúrsaí póilíneachta.

9.1%
Méadú 9.1% ar mhic léinn a
d'ainmnigh OÉ Má Nuad mar
chéad rogha don tríú leibhéal.

Tá tábhacht níos mó ná riamh ag baint le cláir Eorpacha
mar fhoinse shuntasach maoinithe agus, rinneadh éacht
mhór in 2011, nuair a d’éirigh leis an Ollamh Seán Ó Riain
ó Roinn na Socheolaíochta Deontas Tosaithe mór le
rá a fháil ón gComhairle Eorpach um Thaighde chun
iniúchadh a dhéanamh ar new deals in the new economy:
European workplaces in an era of transformation. Go
deimhin, d’éirigh leis na seacht gcinn d’aighneachtaí
a rinne an Ollscoil chuig painéal Eolaíochtaí Sóisialta
agus Daonnachtaí Dheontais Tosaithe na Comhairle
Eorpaí um Thaighde 2011 an tairseach cáilíochta a
shárú, agus fuair péire acu cuireadh chuig an dara céim
agus chuig an gcéim deiridh den mheasúnú. Tá sé mar
aidhm ag an gComhairle Eorpach um Thaighde maoiniú
a chur ar fáil don taighde is fearr san Eoraip agus is
furasta a fheiceáil chomh maith is a d’éirigh leo nuair a
fheictear an t-ard chaighdeán foriomlán sna daonnachtaí
agus sna heolaíochtaí sóisialta ag OÉ Má Nuad.
I ngradam a bhfuil meas chomh mór céanna air sna
heolaíochtaí, bronnadh Gradam Taighdeoir Óg Uachtarán
na hÉireann i gcomhar le Fondúireacht Eolaíochta
Éireann ar an Dr Natasa Mitic ó Roinn na Ceimice, an
gradam is mó clú d’innealtóirí óga agus d’eolaithe a
léiríonn sárchumas agus ceannródaíocht ina gcuid
réimsí. Bhronn Máire Mhic Ghiolla Íosa, Uachtarán na
hÉireann, an gradam go foirmiúil, rud a chuideoidh leis an
Dr Mitic grúpa taighde a bhunú chun aghaidh a thabhairt
ar fhrithsheasmhacht antaibheathach i suíomhanna
cliniciúla a bhfuil impleachtaí tromchúiseacha
aici maidir le folláine duine i ndiaidh obráide.
Bronnadh os cionn 50 gradam suntasach eile idir
chinn inmheánacha agus Eorpacha ó fhoinsí cosúil
le SFI, EU FP7, Fiontraíocht Éireann, IRCHSS agus
ón gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal, ar
thaighdeoirí ceannródaíocha i réimsí amhail fisic
mhatamaiticiúil; ceimic; innealtóireacht leictreonach;
líonraí gan sreang; ealaíona digiteacha, daonnachtaí
agus eolaíochtaí sóisialta; agus nuálaíocht agus TFC.

Thar gach réimse den Ollscoil d’fhoilsigh ár dtaighdeoirí
os cionn 300 páipéar irisleabhair agus leabhar ar
ardchaighdeán in 2010. I measc na bhfoilseachán mór
le rá bhí sraith de bhreis is deich n-alt irise, a fuair líon
mór luanna, a bhaineann leis an Ionstraim Heitridín don
Chian-Infridhearg (HIFI) a seoladh ar bord Réadlann
Spáis Herschel Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa i
mBealtaine 2009 chun imscrúdú a dhéanamh ar radaíocht
chúlra infridhearg i spás idir-réaltach. Tugadh tuairisc
sna páipéir, arna bhfoilsiú ag comhaltaí éagsúla de
chuibhreannas idirnáisiúnta ina bhfuil Grúpa Fisice
Turgnamhach an Ollaimh Anthony Murphy, ar fheidhmiú
na nglacadóirí agus ar roinnt de chéad torthaí oibríochtaí
HIFI, chomh maith le tuairisc faoi thorthaí nua maidir
le flúirse uisce agus, comhdhúile gaolmhara i spás idirréaltach. Rannchuidigh Grúpa an Ollaimh Murphy go mór
le dearadh na hionstraime thar roinnt blianta agus is
sampla é den chaoi a gcaithfear tabhairt faoi thréimhsí
fada forbartha i gcláir thaighde atá fíor-cheannródaíoch
sula mbeidh toradh a gcuid oibre le feiceáil.
←
Grianghraf d’Uachtarán na
hÉireann, Máire Mhic Ghiolla
Íosa agus an Dr Natasa Mitic
ag Áras an Uachtaráin.
↗
Sa ghrianghraf ag fógairt
Cerebeo, an mac-chuideachta
is déanaí de chuid na hOllscoile,
tá an tOllamh John Lowry, an
tOllamh Tom Collins, Uachtarán
Eatramhach OÉ Maigh Nuad
agus an Dr Jennifer Craig,
Príomhfheidmeannach
Cerebeo.

Tharla go leor forbairtí eolaíochta freisin sa tréimhse,
go háirithe sna disciplíní a bhain le TFC agus le
bithaisnéisíocht agus le héabhlóid mhóilíneach, agus
foilsíodh torthaí ceannródaíocha sna príomh-iriseáin
thaighde. Ag úsáid bogearraí creata matamaitice agus
speisialta, fuair taighdeoirí ag Institiúid Hamilton
réiteach ar an gcruacheist a bhí á plé le deich mbliana
anuas maidir le leathanbhanda saor in aisce, forleathan
agus éifeachtach a chur ar fáil do gach saoránach i
gcathracha an domhain d’fhonn tacú leis an “ngeilleagar
cliste”. Réitigh ár saineolaithe ar chúrsaí móilíneacha
sa Bhitheolaíocht agus sa Cheimic ceist a bhí ag dul ar
aghaidh chomh fada céanna, agus d’éirigh leo an tráth
ar tharla “Ollphléasc” an Dúlra a aithint tríd imscrúdú a
dhéanamh ar conas a cruthaíodh an chéad núicléas.
Faigheann an Oifig Tráchtálaithe tacaíocht ó
Fhiontraíocht Éireann i gcónaí faoin Tionscnamh
um Aistriú na Teicneolaíochta a Threisiú, agus
tá ag éirí thar barr le OÉ Má Nuad i roinnt réimsí
gníomhaíochta tráchtálaithe nuair a thomhaistear
é i gcoinne feidhmíochta náisiúnta, rud a
dhearbhaíonn rath ár straitéise forbartha reatha
i ngníomhaíochtaí aistrithe teicneolaíochta.

Chruthaigh an Ollscoil trí mhac-chuideachta le linn
2010-11 sna réimsí seo a leanas: feistí leighis, bainistíocht
ar stoc folaíochta, agus forbairt agus taighde drugaí.
Meastar go ndéanfaidh Mutebutton Ltd. athchóiriú as

an nua ar chóir leighis le haghaidh Tinnitis, neamhord
éisteachta a chuireann isteach go mór ar dhaoine; trí
Aniscan Ltd. beifear in ann faire fíor-ama a dhéanamh ar
bheostoc a bhfuil luach ard aige; agus tá CereBeo Ltd.
i mbun speisialaithe ar shamhlacha taighde nua agus
uathúla maidir le Lárchóras na Néaróg ag baint úsáide as
teicneolaíochtaí úrscothacha, lena n-áirítear braiteoirí.
Tá cead faighte chun Gorlann Ghnó 1,500 méadar
cearnach a thógáil le haghaidh mac-chuideachtaí thar
raon disciplíní, agus tá buiséad tiomanta againn chun tacú
lena thógáil agus lena fheidhmiú, agus tá maoiniú againn
ó Fhiontraíocht Éireann lena thógáil. I measc na rudaí
eile a d’éirigh linn a chur i gcrích bhí ocht gcinn de bhearta
ceadúnais, cruthaíodh 13 nasc tionscail nua agus nochtadh
13 aireagán nua. Tá ár dtaighdeoirí fós in iomaíocht go
rathúil le haghaidh tacaíochta ó Fhiontraíocht Éireann
trína gcuid Gradam ón gCiste Tráchtálaithe, C+ agus
Tacaíocht Féideartha, rud a shlánaigh €810,614 dóibh
sa bhliain acadúil seo a chuaigh thart amháin.
Forbairt ar an gCampas
Tá dlús curtha lenár bPlean Forbartha don Champas
agus tá roinnt saoráidí nua den scoth seolta le dhá
mhí dhéag anuas. D’oscail an tAire Turasóireachta,
Spóirt agus Cultúir agus alumnus ÓE Má Nuad, Mary
Hanafin TD, an foirgneamh úrscothach Iontas go
hoifigiúil, ag tús na bliana acadúla. Tá 200 ball foirne
acadúil agus taighdeoirí ag obair san fhoirgneamh,
ina measc tá daoine ó Scoil an Bhéarla, na Meán agus
na hAmharclannaíochta agus ó institiúidí taighde
NCG, NIRSA agus An Foras Feasa agus tá os cionn
350 mac léinn lonnaithe ann. Fuair an tionscadal arbh
fhiú €15 milliún é, agus a thóg 15 mhí le tabhairt chun
críche, maoiniú ón gceathrú timthriall den Chlár um
Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal agus ón Ollscoil.”
Cuireadh tús leis an obair thógála ar an síneadh
6,200 méadar cearnach le Leabharlann John Paul II
i mí na Samhna 2010 agus tá an chéad chéim de na
hoibreacha cumasaithe, ina raibh athruithe seirbhíse,
oibreacha bóthair, timpeallán, moilliú tráchta agus
díchoimisiúnú ar an droichead coisithe a nascann na
campais ó Thuaidh agus ó Theas, tugtha chun críche.
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Tá an dara céim den tógáil ar bun, agus tá cumhdach agus
bunsraitheanna an phríomhfhoirgnimh beagnach tógtha
agus tá an bealach isteach sealadach chuig aghaidh ó
Theas na leabharlainne ann anois, rud a thabharfaidh deis
an tsaoráid a úsáid mar is gnách nuair a bheidh an chuid
eile de na hoibreacha ar bun. Táthar ag súil go mbeidh
an tionscadal, ar fiú €20 milliún é, réidh faoi dheireadh
2012 agus cruthófar spás iomlán os cionn 10,000 méadar
cearnach ann, rud a chuirfidh méadú 130%, 216% agus
280% faoi seach ar an méid áirithintí agus suíochán a
bheidh ann chomh maith le ríomhairí a bheith le fáil ann.

Dul Chun Cinn na gClár
Mar chuid den chuairt oifigiúil a thug sí ar an Spáinn
ag deireadh mhí an Mhárta, sheol an tUachtarán
Máire Mhic Ghiolla Íosa an Dioplóma Comhpháirteach
i nGaeilge, Stair agus Cultúr idir ÓE Má Nuad agus
Ollscoil Alcala. Mar thoradh ar an gcomhoibriú idir
an dá institiúid, táthar ag cur an dioplóma ar fáil faoi
scáth Choláiste Éireannach Alcala agus beidh ár
dTeanglann agus ár Roinn Spáinnis páirteach ann.

Le linn do na céad chéimithe ón gcúrsa ceithre bliana
Dearadh Táirgí BSc a bheith ag ceiliúradh, rinneadh
coimisiúnú ar stiúideonna deartha tiomnaithe don
160 mac léinn atá ag freastal ar an gcúrsa seo. Tá an
spás cruthaitheach nuálaíochta, atá beagnach 200
méadar cearnach, suite ar chúl an fhoirgnimh Iontas
agus tá trí stiúideo deartha istigh ann agus ceardlann
fréamhshamhaltaithe. Cuireadh Bialann nua úrscothach
na hOllscoile i gcrích i mí Aibreáin, in ionad an ceann a
ndearnadh damáiste dó i dtine ag deireadh 2008 agus
tá clár ollmhór athchóirithe ar bun ar an bhFoirgneamh
Ealaíon, ar an Teach Oideachais agus ar an Teach Reitrice.
↗
An tUachtarán Máire Mhic Ghiolla
Íosa agus an tUasal Martin
Mac Giolla Íosa in éineacht leis
an Ollamh Fernando Galvan,
Reachtaire Ollscoil Alcala.
←
Sa phictiúr a tógadh nuair
a sheol na mic léinn www.
carsharing.ie, tá Ian Russell,
Oifigeach Gníomhaíochtaí
na Mac Léinn agus Frank
Fitzmaurice, Stiúrthóir Seirbhísí
Corparáideacha in éineacht leis na
mic léinn Ciaran Carr agus Barry
Mitchell. and Barry Mitchell.

Ag teacht leis an leibhéal mór forbartha atá á déanamh
ar an gcampas agus mar gheall ar imní faoi chúrsaí
sábháilteachta, seoladh beartas mór bainistíochta
taistil agus tráchta tar éis próiseas tagarmharcála
agus comhairliúcháin fhorleathan. Tá sé mar aidhm ag
an bhFeachtas Bainistíochta Soghluaisteachta agus
Tráchta líon na gcarranna nach mbíonn ach duine amháin
ag taisteal iontu a laghdú ar an gcampas, d’fhonn an
fhoireann agus na mic léinn a spreagadh chun modhanna
iompair níos inbhuanaithe a úsáid (siúl, rothaíocht,
iompar poiblí, roinnt carranna) agus chun rialacha
bainistíochta tráchta a chur i bhfeidhm. I dtionscnamh
gaolmhar de chuid an Údaráis Náisiúnta Iompair agus
Ionaid Oibre um Thaisteal Níos Cliste, bhí seoladh
carsharing.ie/nuim do mhic léinn ar siúl i mí Mheán
Fómhair agus chláraigh 285 mac léinn dó ar an lá.

Ag cuir leis an aitheantas a tugadh do na cúrsaí dlí B.C.L.
agus B.B.L. fuair an chéim Baitsiléara i nDlí LL.B. ag
OÉ Má Nuad creidiúnú ó Chumann Onórach Óstaí an
Rí. Tá an clár fochéime lánaimseartha seo a mhairfidh
ceithre bliana, ina leagtar béim ar scríbhneoireacht
sa dlí, ar scileanna abhcóideachta agus ar fhoghlaim
ó thaithí, ar an gceann is déanaí i bpunann na Roinne
Dlí a bhfuil an tacaíocht seo faighte aige.
Tá caidreamh maith anois idir an Ollscoil agus Coláiste
Oideachais Froebel, agus tá beirt mhac léinn BEd
as Froebel agus Má Nuad cláraithe anois. Ciallaíonn
an chomhghuaillíocht shainiúil seo gurb í ÓE Má
Nuad an t-aon institiúid a thairgeann raon iomlán
d’oideachas múinteoirí ar champas Éireannach - idir
bhunscoil agus mheánscoil síos tríd go dtí oideachas
aosach agus pobail. Táthar chun Roinn Froebel um
Luath-Óige agus Bunoideachas, laistigh d’Ionad
tiomnaithe Froebel, a bhunú nuair a aistreoidh an
coláiste oiliúna múinteoirí agus a cuallacht mac léinn
iomlán chuig OÉ Má Nuad i Meán Fómhair 2013.
Ag cur lenár bpríomh-láidreacht agus leis an saineolas atá
againn a aithnítear go hidirnáisiúnta sa réimse, thugamar
isteach an tionscnamh is déanaí i sraith fhada tionscnamh
chun tacú le hoideachas matamaitice i meánscoileanna,
go príomha scéim pointí bónais ar fud na hearnála le
haghaidh Matamaitic Ardleibhéil na hArdteistiméireachta
a thosóidh in 2012 ar feadh tréimhse tástála ceithre
bliana. Idir an dá linn, cuireadh tús le cúrsa forbartha
gairmiúil do mhúinteoirí matamaitice dara leibhéal sa
dá réimse ábhair agus i modheolaíochtaí teagaisc atá
clúdaithe sa tionscnamh Tionscadal Mata go luath in 2011.

Tá an 30 áit ar an gcúrsa sé seachtaine, lá
amháin sa tseachtain, oscailte dár scoileanna
comhpháirteacha, agus táimid ag súil go mbeidh
an cúrsa ar fáil níos forleithne amach anseo.
Tugann ár Lárionad Tacaíochta Matamaitice (LTM)
cúnamh dár bhfochéimithe, agus do mhic léinn ó
mheánscoileanna áitiúla comh maith, trí áis buail
isteach, seisiúin staidéir i ngrúpaí, agus trí sheirbhís
meantóireachta. Ionas go dtuigfidh tú cén sórt
scála atá i gceist, thug 600 mac léinn os cionn 7,000
cuairt ar an ionad le linn na tréimhse acadúla 201011. D’éirigh chomh maith sin leis an LTM gur bhuaigh
a bhainisteoir, an Dr Ciarán Mac an Bhaird, Gradam
“Rising Star” Sigma 2010 as an obair den scoth a rinne
sé i réimse na tacaíochta matamaitice agus staitisticí
in institiúidí tríú leibhéal, lena n-áirítear formhaoirsiú
a dhéanamh ar fhorbairt an LTM mar cheann de na
lárionaid is gnóthaí in Éirinn agus sa Bhreatain Mhór.
In iarracht staidéar ar Eolaíocht, Teicneolaíocht,
Innealtóireacht agus Matamaitic (STEM) a spreagadh,
chuamar i gcomhpháirt leis an gComhairle Contae,
le príomhlucht tionscail agus le soláthraithe áitiúla
oideachais i gCill Dara. Trí DVD fógraíochta agus
scéim scoláireachta atá beartaithe do mhic léinn dara
leibhéal táthar ag súil go meallfar agus go dtógfar
mic léinn tréitheacha ar rogha cúrsa agus slí bheatha
tríú leibhéal sna réimsí ábhair sin. I measc na gcúrsaí
lánaimseartha a chuireann ábhair STEM chun cinn tá: BSc
speisialaithe in Oideachas Eolaíochta a ullmhaíonn mic
léinn le matamaitic agus ábhair eolaíochta a mhúineadh
i scoileanna dara leibhéal; an MSc i Matamaitic don
Oideachas, i gcomhar le Cambridge University, atá dírithe
ar mhúinteoirí matamaitice dara leibhéal nach bhfuil
bunchéim acu san ábhar; agus cúrsa nua BSc in Oideachas
Matamaitice, faoi réir ag faomhadh na Comhairle
Múinteoireachta, rud a bhfuiltear dóchasach go méadófar
leis líon na múinteoirí atá speisialaithe i Matamaitic agus
i Matamaitic Fheidhmeach sa chóras dara leibhéal.

Súil Siar ar an mBliain
Bhí trí Dhámh na hOllscoile agus an ocht institiúid taighde
an-ghnóthach i mbun imeachtaí d’ardchaighdeán agus ag
obair ar thionscadail cheannródaíocha le bliain anuas. I
measc na dtéamaí éagsúla a pléadh ag na comhdhálacha
bhí cúrsaí meitéareolaíochta, bainistíocht ar an strus
a leanann teagmhais chriticiúla, agus gluaiseachtaí
athbheochana teanga, agus foilsíodh leabhair ar
Dhomhnach na Fola agus ar thoscaire a bhí ag Comhdháil
Síochána i bPáras agus ábhair eile nach iad. Thug rialtais
agus meáin choigríche onóir d’fhoireann na hOllscoile, mar
aon le heagraíochtaí domhanda agus comhlachtaí intíre
mór le rá. Idir Scoláireachtaí Fullbright agus Bitheolaíocht
Fungais, d’éirigh thar cionn lenár mic léinn leis na
staidéir a roghnaigh siad agus is iomaí luach saothair a
bhain siad amach i réimsí acadúla agus spóirt araon.
Bhí an Oifig Idirnáisiúnta agus an Oifig Alumni
gnóthach, cuireadh feabhas ar an ngréasán agus ar
chúrsaí acmhainní daonna in iarracht a bheith ar aon
dul le gníomhaíochtaí méadaithe. I mí Lúnasa 2011,
ainmníodh OÉ Má Nuad mar cheann de na hinstitiúidí
is fearr ar domhan maidir le hoideachas fochéime,
dar le The Princeton Review. Is é seo an chéad uair
go bhfuil institiúid ardoideachais atá lonnaithe
lasmuigh de Mheiriceá Thuaidh sa treoirleabhar seo, a
dtugtar aitheantas dó go hidirnáisiúnta, maidir leis na
“coláistí is fearr”, The Best 376 Colleges: 2012 Edition.
In iarracht cuidiú chun treo straitéiseach na hOifige
Alumni a bhunú agus bealaí a aithint inar féidir leis
an alumni leas a bhaint as a chéile agus as an Ollscoil,
bunaíodh Bord Comhairleach Alumni Mhá Nuad.

←
An Dr David Redmond,
Cláraitheoir; Mairead Bracken,
Rúnaí CISM Network Ireland,
Aonad Taighde Meabhairshláinte
agus Sóisialta (MHSRU), an
Roinn Síceolaíochta; John
Moloney, T.D., an tAire Míchumais
agus Meabhairshláinte;
an Dr Sinead McGilloway,
Stiúrthóir, MHSRU, an Roinn
Síceolaíochta; agus Sharon
Gallagher, Príomhthaighdeoir
agus Comhordaitheoir
Taighde/Oideachais CISM
Network Ireland, MHSRU,
an Roinn Síceolaíochta.
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Chabhraigh an Leabharlann agus an Oifig Rochtana
chun foghlaim ar líne a chur chun cinn agus chun próifíl
taighde na hOllscoile a ardú. Faoin tionscnamh Acmhainní
Digiteacha Náisiúnta Foghlama (NDLR), bronnadh
deontas tionscadail ar an Oifig Rochtana chun cuidiú le
forbairt acmhainní digiteacha ar líne. Is acmhainn oscailte
iad na hábhair teagaisc agus foghlama a bhí mar thoradh
ar an tionscnamh, a bhfuil sé mar aidhm acu leibhéil
scile a ardú i mbainistíocht ama, i scríbhneoireacht
acadúil agus i smaointeoireacht chriticiúil i measc
rudaí eile, agus bainfidh múinteoirí ar fud na tíre úsáid
astu agus go deimhin bainfear úsáid astu san earnáil
ardoideachais ina hiomláine. Seoladh RIAN.ie, bunachar
sonraí ar líne de thaighde Éireannach atá foilsithe, ina
dtaispeántar an t-ábhar atá i stórtha taighde na seacht
n-ollscoil in Éirinn agus in Institiúid Teicneolaíochta
Bhaile Átha Cliath, rud a léiríonn leis sin an tionchar
atá ag taighde ar infheisteoirí ionchasacha agus rud a
mhéadaíonn go suntasach luanna agus infheictheacht
thorthaí taighde na hÉireann chomh maith le próifíl
thaighdeoirí na hÉireann ar fud an domhain. Tá RIAN
i measc an chéad shrutha de thairseacha rochtana
oscailte náisiúnta ar domhan, rud a chuireann Éire chun
tosaigh sa ghluaiseacht chun an bonn eolais domhanda
a mhéadú, agus bhí OÉ Má Nuad ar an gcéad ollscoil
sa tír a bhunaigh stór institiúideach den chineál sin.

→
An tOllamh Tom Collins, an
tUachtarán Eatramhach;
Paddy Rowland, Bord
na Mona; Mark Farrell,
dalta sa chúigiú bliain in
Iar-bhunscoil Mhaigh Nuad;
agus Dan Flinter,
Cathaoirleach, Údarás
Rialaithe OÉ Maigh Nuad.

Mar a fheiceann tú, ba thréimhse í tréimhse acadúil
2010-11 ag OÉ Má Nuad a raibh gealladh mór fúithi
agus a bhí ceannródaíoch. Níl aon amhras orm ach go
mbeidh éachtaí acadúla na hinstitiúide den scoth seo le
feiceáil ar feadh blianta fada amach anseo, go háirithe
faoi stiúir an Uachtaráin nua, an tOllamh Philip Nolan.
Ba mhaith liom gach rath a ghuí air ina phost nua.

An tUasal Tom Collins
Uachtarán Eatramhach, Ollscoil na hÉireann Má Nuad

2

Súil Siar ar
an mBliain
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Na
2.1 hImeachtaí

Dámh na hEolaíochta Sóisialta

Dámh na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta

Bhí os cionn 1,000 páipéar, 115 ceardlann, agus trí
lánseisiún mar thoradh ar an 11ú comhdháil dhébhliantúil
de Chumann Antraipeolaithe Sóisialta na hEorpa
arna tionól ag an Roinn Antraipeolaíochta i mí Lúnasa.
Chruinnigh 1,400 lucht acadúil chun tuilleadh a fháil
amach faoi “Géarchéim agus Samhlaíocht” agus ba é
ábhar an spreagaithisc “Ainghníomhartha Daonna, Cearta
Daonna” (Human Atrocities, Human Rights) a thug an
tOllamh Talad Assad sa City University i Nua Eabhrac.

Ag comhdháil i mí Dheireadh Fómhair sheol John
Moloney TD, an tAire Míchumais agus Meabhairshláinte,
fóram chun faisnéis dea-chleachtais a chur chun cinn
agus a mhalartú maidir le Bainistíocht ar an Strus a
leanann Teagmhais Chriticiúla (CISM) agus caighdeáin
ghaolmhara, maidir le hinfhaighteacht agus soláthar
oiliúna, ar a dtugtar CISM Network Ireland. Cuireadh
láithreán Gréasáin agus leabhrán cuimsitheach an
Líonra i láthair os cionn 150 toscaire agus chuala siad
faoin tábhacht a bhaineann le CISM, faoina chur i
bhfeidhm agus faoi na prionsabail go léir a bhaineann
leis ar fud na seirbhísí éigeandála. Bunaithe san aonad
tiomnaithe ag an Roinn Síceolaíochta, tá an líonra á
reáchtáil ag ionadaithe ó ghníomhaireachtaí reachtúla,
deonacha, éigeandála, míleata agus ó ghníomhaireachtaí
eile ó thuaisceart agus ó dheisceart na hÉireann.

Bhí an chomhdháil bhliantúil de Chumann
Meitéareolaíochta na hÉireann ar siúl in OÉ Má Nuad
agus chlúdaigh aoichainteoirí ábhair amhail réamhaisnéis
na haimsire, crith talún, tionscnaimh ghlasa, agus
cothromaíocht san atmaisféir. Chuir an tOllamh John
Sweeney as Aonad um Thaighde agus Anailís ar Aeráid
na hÉireann (ICARUS) na hOllscoile clabhsúr leis na
himeachtaí lena chuid cainte maidir le “Oiriúnú don
Athrú Aeráide - na dúshláin d’Éirinn” (Climate Change
Adaptation – the challenges for Ireland). Sa ról atá
aici faoi láthair mar Uachtarán ar an Mary Robinson
Foundation – Climate Justice, thug an tIar-Uachtarán
agus Ard-Choimisinéir na NA cuairt ar ICARUS i mí
Feabhra. Maidir leis an téama gaolmhar “Éigeandáil
Aeráide” (Climate Emergency), rinne an tOllamh Brendan
Gleeson iniúchadh sa chéad léacht a thug sé ar na
hiarmhairtí domhanda agus na dúshláin a bheidh ann
i ndáiríre mar gheall ar athrú aeráide agus an gníomh
radacach a chaithfidh gach tír a ghlacadh chun an tráma
a bhainfidh le “Saol Uirbeach i mBaol” (An Urban World
at Risk) a mhaolú. Ar dhuine de na tíreolaithe uirbeacha
is ceannródaí ar domhan, is in Griffith University san
Astráil a bhí an tOllamh Gleeson sula ndeachaigh sé ag
obair in OÉ Má Nuad. Tá sé ina Ollamh le Tíreolaíocht
agus ina Leas-Stiúrthóir ar an Institiúid Náisiúnta
um Anailís Réigiúnach agus Spásúil (NIRSA).
Bhuail ionadaithe as cúirteanna dlí na RA agus na
hÉireann le chéile chun plé a dhéanamh ar thorthaí
suirbhé, arna údarú ag an léachtóir Brian Flanagan
sa Roinn Dlí, maidir le breithiúna Cúirte Uachtaraí
as deich dtír agus an úsáid a bhaineann siad as dlí
eachtrach i gcásanna maidir le cearta bunreachtúla.
Tugadh le fios sa suirbhé, a foilsíodh san International
& Comparative Law Quarterly, go measann go leor
breithiúna cúirte uachtaraí gur féidir leo glacadh lena
gcuid comhghleacaithe eachtracha mar fhoinse threorach
maidir le hábhar a bhaineann le cearta bunreachtúla.

Mar aitheantas ar na “iarrachtaí thar barr a rinne siad
chun cláir éifeachtacha a fhorbairt chun cabhrú le
pearsanra seirbhísí éigeandála ar an líne thosaigh ar fud
na hÉireann”, bronnadh Gradam “Comhbhunaitheoirí”
Fhondúireacht Idirnáisiúnta um Strus a leanann
Teagmhais Chriticiúla ar fhoireann CISM as OÉ Má Nuad
mar gheall ar for-rochtain chomhoibritheach i réimse na
hidirghabhála géarchéime ag an 11ú Comhdháil Domhanda
um Strus, Tráma agus Déileáil (World Congress on
Stress, Trauma and Coping) in Baltimore, SAM.
Tá ról lárnach ag eolaithe ón Lárionad Náisiúnta um
Gheoiríomhaireacht (NCG) sa chéad staidéar Eorpach
riamh atá á dhéanamh ar an gcéad chéim eile den idirlíon
trí bhíthin an tionscadail Geocrowd ar fiú €6 mhilliún é. I
dteannta comhghleacaithe sa Ghearmáin, sa Danmhairg,
san Eilvéis agus sa Ghréig, déanfaidh an NCG imscrúdú ar
conas a bhailítear, a scagtar, a mhínítear agus a úsáidtear
na milliúin “rianta gaile” a fhágann úsáideoirí ina ndiaidh
tar éis dóibh a bheith ar an idirlíon, nó tar éis SMS agus
cumarsáid eile a úsáid agus iad á dhéanamh sin d’fhonn
cur leis an méid eolais atá againn ar an saol. Tá Geocrowd
ag earcú 13 mhac léinn PhD ar fud sé ollscoil lena
n-áirítear OÉ Má Nuad ar feadh téarma trí bliana faoi chlár
oiliúna idirnáisiúnta Marie Curie, a bheidh mar chuid den
ghlúin nua seo de shaineolaithe idirlín. Beidh earcaithe
na hÉireann bunaithe i gceann de na hollscoileanna
comhpháirteacha san Eoraip agus roghnófar iad
bunaithe ar an saineolas reatha agus comhlántach atá
acu agus clúdófar réimsí amhail teicneolaíocht líonra,
sonraí geospásúla agus forbairt ar chórais ghréasáin.

Dámh na nEalaíon, an Léinn
Cheiltigh & na Fealsúnachta

Foilseacháin na nDámh

D’eagraigh an Foras Feasa agus Roinn an Bhéarla, na
Meán agus na hAmharclannaíochta an 34ú comhdháil
bhliantúil den Chumann Idirnáisiúnta um Staidéar
ar Litríochtaí Gael (IASIL) in 2010. Ba é téama an
chruinnithe seachtaine, ina raibh 300 toscaire as 22
tír rannpháirteach “Litríochtaí Gael agus Cultúr: Eolas
Nua agus Sean-Eolas” (Irish Literatures and Culture:
New and Old Knowledges). Bhí léamha filíochta
mar chuid den chlár ag Teach Bhaile an Chaisleáin,
bhí réamhbhreathnú ar scannáin Éireannacha ag
Institiúid Náisiúnta na Scannán, agus bhí fáiltiú
speisialta arna óstáil ag an Aire Gnóthaí Eachtracha,
Micheál Martin TD, ag Caisleán Bhaile Átha Cliath.
←
An tOllamh Fiona Palmer,
Ceann na Roinne Ceoil;
Bogdan Zdrojewski, Aire
Cultúir agus Oidhreachta
Náisiúnta na Polainne; an
tOllamh Halina Goldberg,
Ollscoil Indiana; an
tOllamh Tom Collins,
Uachtarán Eatramhach,
OÉ Maigh Nuad agus an
Dr Antonio Cascelli.

I measc na gcomhdhálacha eile a tionóladh le bliain
anuas bhí an Siompóisiam ar an nGorta Mór agus an
cheardlann taighde ar ghluaiseachtaí athbheochana
teanga arna comheagrú leis an ionad SPIN, Ollscoil
Amstardam. Mar chuid den tionscnamh atá á mhaoiniú
ag an IRCHSS, le comhurraíocht ó Fonds de recherche
société et culture Québec, bhí an Foras Feasa i
mbun ceardlainne déthaobhaí maidir le “Éire agus
Québec: Ionadaíocht, Cuimhne, Céannacht” (Ireland
and Quebec: Representation, Memory, Identity).
Mar cheiliúradh ar 200 bliain ó rugadh an laoch
ceoil, Chopin, thionóil Roinn an Cheoil siompóisiam
le haoi-chainteoirí ó Ollscoil Londain, Ollscoil
Indiana, Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath agus
OÉ Má Nuad. Chomh maith le haithris d’amhráin
Chopin, díríodh thar aon rud eile ar iniúchadh ar
thábhacht chultúrtha ilghnéitheach an cheoltóra.
Ag tráth a raibh beirt daoine mór le rá atá ar son
na síochána i dTuaisceart Éireann sa nuacht, is é
sin an Banbharún O’Loan mar Chathaoirleach nua
an Údaráis Rialaithe agus alumnus agus “Laoch
Síochána na hÉireann” John Hume, bhí sé tráthúil go
raibh an “chéad chleachtadh slándála, síochána agus
athmhuintearais” ar siúl ag OÉ Má Nuad. Chuir Lárionad
na hOllscoile um Staidéir Straitéiseacha agus Stair
Mhíleata fáilte roimh ghrúpa mac léinn ón Royal Dutch
Military Academy, atá bunaithe in Breda, an Ísiltír,
chun díriú ar imscrúdú a dhéanamh ar “thrioblóidí”
Thuaisceart Éireann agus ar an bpróiseas síochána.

Ag leanúint le téama na staire fóintí laistigh de shuíomh
socheolaíoch, foilsíodh Commemoration and Bloody
Sunday: Pathways of Memory leis an Dr Brian Conway i
sraith nua leabhar Palgrave Macmillan Memory Studies.
Agus imscrúdú á dhéanamh ar na nasc idir uisce, sláinte,
áit agus cultúr in Éirinn, sheol an Dr Ronan Foley as
Roinn na Tíreolaíochta Healing Waters Therapeutic
Landscape in Historic and Contemporary Ireland.
Sheol Roinn na Staire an t-eagrán is déanaí den
tsraith Makers of the Modern World leis an
bhfoilsitheoir Haus as Sasana. Scríobh an Dr Filipe
Ribeiro de Meneses Afonso Costa: Portugal agus
seo beathaisnéis cheannaire na toscaireachta chuig
Comhdháil Síochána Pháras 1919. Is lámhleabhar
cuimsitheach é an Closleabhar Cláreagraithe de
theicnící matamaitice agus cláreagraithe maidir le
próiseáil comharthaí fuaime, arna chur in eagar ag
Roinn an Cheoil agus arna fhoilsiú ag MIT Press.
Léiríodh i staidéar mórscála lena raibh baint ag 11 scoil,
22 múinteoir agus 217 leanbh as na naíonáin bheaga
agus mhóra, den chéad uair i gcomhthéacs Eorpach,
an éifeacht agus an luach ar airgead a bhaineann le
clár nuálach bainistíochta seomra ranga i scoileanna
na hÉireann. Fuarthas amach san Incredible Years
Ireland Study, arna choimisiúnú ag Archways agus
faoi stiúir an Aonaid um Thaighde Sóisialta agus
Mheabhairshláinte den Roinn Síceolaíochta, gur
bhain múinteoirí a bhí páirteach sa chlár oiliúna agus
ina chuid ranganna buntáistí móra as i gcomparáid
leis an ngrúpa rialaithe a bhí ar an liosta feithimh.
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An Luach
2.2 Saothair

Éachtaí na Foirne
Thug rialtais agus meáin choigríche onóir d’fhoireann
na hOllscoile, mar aon le heagraíochtaí domhanda
agus comhlachtaí intíre mór le rá le bliain anuas.
De bhun foraithne arna shíniú ag Príomh-Aire na Fraince,
François Fillon, bronnadh an teideal Chevalier de l’Ordre
des Palmes Académiques ar an Dr Thomas O’Connor.
Fuair Déan Dhámh na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus
na Fealsúnachta agus comhalta de Roinn na Staire an
gradam ó Mme Emmanuelle D’Achon, Ambasadóir na
Fraince in Éirinn, mar aitheantas ar an tseirbhís den
scoth a thug sé do chúrsaí cultúir agus oideachais.

←
An Dr Thomas O'Connor,
Déan Dhámh na nDán,
an Léinn Cheiltigh &
na Fealsúnachta.
↓
An Dr Filipe Ribeiro
de Meneses agus an
tOllamh Emeritus Gerard
Gillen, OÉ Maigh Nuad

Chuig an bPortaingéil, áit ar liostaíodh an Dr Filipe
Ribeiro de Meneses, léachtóir sinsearach i Roinn
na Staire, sa nuachtán Público mar dhuine de 10
bpearsa na Portaingéile, ina measc polaiteoirí mór
le rá, úrscéalaí agus bainisteoir club peile, a rinne
éachtaí faoi leith in 2010. Mar an t-aon fhear léinn
a fuair an gradam, breathnaítear ar an Dr Meneses
mar dhuine de na staraithe ar fiú trácht a dhéanamh
air chomh fada is a bhaineann sé leis an bhFichiú
hAois sa Phortaingéil, go háirithe mar gheall ar an
mbeathaisnéis a scríobh sé faoi Antonio de Oliveira
Salazar, an polaiteoir ba shuntasaí sa ré sin.
Mar gheall ar a ghradam gairmiúil i slí bheatha a raibh
dlúthnasc aige leis an mBeilg thar thréimhse dhá scór
bliain, bhronn Rí Albert II an gradam “Oifigeach na
Corónach” ar Gerard Gillen, Ollamh Emeritus le Ceol.
Is é Ambasadóir na Beilge, Robert Devriese, a bhronn
an suaitheantas ar an Ollamh Gillen thar ceann an Rí.
Mí ina dhiaidh sin, i mí na Nollag, thug comhghleacaí an
Ambasadóra san Ostair, an Dr Walter Hagg “Crios Onóir
don Eolaíocht agus do na hEalaíona” don Ollamh Gillen.

10–11

Agus í ag bronnadh Dámhachtainí Bliantúla um Fheabhas
sa Mhúinteoireacht de chuid an Acadaimh Náisiúnta
ar an Dr Ann O’Shea i measc daoine eile, tharraing an
Breitheamh Onórach Catherine McGuinness aird ar
an rannchuidiú thar cuimse a thugann faighteoirí na
dámhachtana ó thaobh teagaisc agus taighde san
ardoideachas. Is í an Dr O’Shea ó Roinn na Matamaitice,
duine den chúigear ar bronnadh gradaim orthu
ag an searmanas i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, a
bhunaigh Lárionad Tacaíochta Matamaitice (LTM) na
hOllscoile. Thug 600 mac léinn cuairt ar an Lárionad
7,000 uair anuraidh amháin. Bhí ról lárnach ag an
Dr O’Shea maidir le curaclaim a athdhearadh agus
cúrsaí agus acmhainní a fhorbairt chun teagasc na
matamaitice a fheabhsú ag OÉ Má Nuad agus in
institiúidí dara agus tríú leibhéal ar fud na tíre.
Fuair an Dr Ciarán Mac an Bhaird ón Roinn chéanna
agus Bainisteoir an Lárionaid gradam “Rising Star”
Sigma as an obair thar barr a rinne sé i réimse na
tacaíochta matamaitice agus staitisticí in institiúidí
tríú leibhéal. I measc a chuid éachtaí, rinne an Dr Mac
an Bhaird formhaoirsiú ar fhorbairt an LTM agus é
anois ar an lárionad is gnóthaí sa Bhreatain Mhór. Bhí
sé mar chomhairleoir maidir le lárionaid thacaíochta
a bhunú agus chabhraigh sé leis an athbhreithniú
cáilíochta a rinneadh ar sheirbhísí tacaíochta foghlama in
institiúidí tríú leibhéal eile. Bhí sé ar dhuine de na daoine
freisin a bhunaigh Líonra Tacaíochta Matamaitice na
hÉireann agus tá sé ar choiste an Líonra faoi láthair.
Mar aitheantas ar an saineolas atá aici ar chúrsaí
nuálaíochta agus teicneolaíochta, roghnaíodh Damini
Kumar, Stiúrthóir Deartha agus Cruthaitheachta agus
Ambasadóir an AE don Chruthaitheacht agus don
Nuálaíocht, mar bhuaiteoir ar Ghradam Microsoft WMB
Mná i mbun na Teicneolaíochta ag an gceathrú Comhdháil
agus Gradaim de Women Mean Business (WMB). Agus
í ag obair ar an taobh eile den domhan, chabhraigh an
tUasal Kumar mar mholtóir ar an gcomórtas “Your
Country Your Call” arna spreagadh ag an Uachtarán
Máire Mhic Ghiolla Íosa. D’admhaigh an tUasal Kumar,
mar gheall ar chaighdeán ard an chomórtais, go raibh
cinneadh deacair le déanamh agus an dá smaoineamh
deiridh á roghnú: bhain an chéad cheann le Lárionad
Seirbhísí Digiteacha Idirnáisiúnta a chruthú agus bhain
an dara ceann le mór-ionad sonraí glasa a thógáil.
Le bliain anuas, d’fhreastail Foireann Slándála na
hOllscoile, ar a bhfuil 15 dhuine, ar cheardlanna oiliúna
chun creidiúnú a fháil le haghaidh gradam Comhairle
na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna
(FETAC) agus Institiúid Slándála na hÉireann. Chuir
an clár forbartha ar chumas na foirne slándála go léir
creidiúnú a fháil as a dtaithí agus a gcuid scileanna a
fheabhsú. Agus ó thaobh acmhainní daonna de, fuair
seisear comhaltaí as Seirbhísí Campais Teastais
EqualSkills as inniúlacht i gcúrsaí ríomhaireachta.

Bronnadh Céimeanna
Cuireadh tús breá bríomhar le bliain acadúil 2010-11 sa
chéad sheachtain de Mheán Fómhair nuair a bronnadh
céimeanna ar 1,700 mac léinn ó OÉ Má Nuad thar
thréimhse trí lá. Sin líon nach bhfacthas riamh cheana.
Ina theannta sin, bronnadh seacht gcéim nua, lena
n-áirítear BAanna in Antraipeolaíocht, i bPolaitíocht,
agus sna hIlmheáin; Baitsiléir Ealaíon i Staidéar Gnó i
nGnó agus Bainistíocht, Gnó Eachaí, agus Bainistíocht
Fiontair; agus Dochtúireacht san Oideachas. I measc
na gcéimithe bhí 26 ball as Óglaigh na hÉireann (an
t-arm, an tseirbhís chabhlaigh agus an t-aerchór)
chomh maith le mic léinn idirnáisiúnta ón bPacastáin,
ón nGearmáin, na SA agus ón gCipir a fuair MAanna i
gCeannaireacht, Bainistíocht agus Staidéir Chosanta.
←
An Dr Ann O’Shea, OÉ Maigh Nuad, ar
ar bronnadh Gradam Sármhaitheasa sa
Mhúinteoireacht an Acadaimh Náisiúnta
in 2010 in éineacht leis an mBreitheamh
Onórach Catherine McGuinness,
Bronntóir na nGradam, ag an searmanas
i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.
↘
Bhronn OÉ Maigh Nuad Céim Oinigh DMus
ar an Ollamh Krzysztof Penderecki ón
Pholainn a bhfuil moladh idirnáisiúnta tuilte
aige mar chumadóir, mar stiúrthóir agus
mar oideachasóir.Krzysztof Penderecki.

Bronnadh gradaim ar thriúr mórphearsaí freisin i
mí Mheán Fómhair. In éineacht le searmanas inar
bronnadh Dochtúireacht Oinigh sa Cheol ar an Ollamh
Krzysztof Penderecki, a bhuaigh Gradam Grammy
trí huaire, rinne an cumadóir, an stiúrthóir agus an
t-oideachasóir as an bPolainn a bhfuil clú idirnáisiúnta
bainte amach aige, stiúradh ar léiriú dá Benedictus a
thug Cór Aireagail OÉ Má Nuad. Is iomaí fuaimriain
scannáin a bhfuil a shaothar le cloisteáil iontu, ina
measc The Shining, The Exorcist agus Shutter Island.
Fuair iar-Leasuachtarán Feidhmiúcháin na Nuálaíochta
agus na Teicneolaíochta ag IBM, Nick Donofrio,
dochtúireacht oinigh freisin. Tá sé aitheanta mar dhuine
de na príomhnuálaithe teicneolaíochta dá linne agus
é ar fónamh faoi láthair ar Choimisiún Náisiúnta na
SA maidir le Todhchaí an Ardoideachais (US National
Commission on the Future of Higher Education). Ina
theannta ag ceiliúradh an ghaisce bhí an scoláire agus
an t-eagarthóir idirnáisiúnta mór le rá ar shaothar Joyce,
an tOllamh Hans Walter Gabler, atá ina Chomhalta
Sinsearach Taighde faoi láthair ag an Institute of
English Studies, School of Advanced Study, Ollscoil
Londain agus an tOllamh Emeritus ag Ollscoil Munich.

Leis an bhfómhar tháinig sraith imeachtaí bronnta
duaiseanna, agus bhain 177 mac léinn fochéime agus
iarchéime thar gach dámh éachtaí amach ag searmanas
bliantúil Duaiseanna agus Gradaim OÉ Má Nuad ar an 28
Deireadh Fómhair 2010. Léirigh na buaiteoirí sárchumas
agus feabhas acadúil trí na marcanna is airde a fháil
ina gcuid staidéar. An tseachtain dar gcionn, bronnadh
100 scoláireacht iontrála mar aitheantas ar na pointí
arda a fuair mic léinn i Scrúdú Ardteistiméireachta
2010. Bhí cúigear mac léinn ón gcúrsa Baitsiléir san
Oideachas (faoi Roinn Froebel um Luath-óige agus
Bunoideachas) sa ghrúpa seo agus iad ar an gcéad
chohórt atá ann mar gheall ar an gcomhoibriú idir
OÉ Má Nuad agus Coláiste Oideachais Froebel a
fógraíodh go luath in 2010 (aistreofar an coláiste
oiliúna múinteoirí chuig an Ollscoil ó Mheán Fómhair
2013). Coicís ina dhiaidh sin, bronnadh 22 céim agus
dioplóma ar chéimithe Champas Chill Chainnigh ag an
searmanas bronnta bliantúil a bhí ar siúl i gCaisleán
Chill Chainnigh. Ciallaíonn an alumni is déanaí seo go
bhfuil líon iomlán na ngradam a bronnadh ar shaoránaigh
Chill Chainnigh agus na gcontaetha mórthimpeall
air os cionn 1,200 ó bunaíodh an Campas in 1997.
Fuair ceathrar eile a bhfuil clú agus cáil orthu
dochtúireachtaí oinigh i Meitheamh 2011. Bronnadh
Dochtúireacht Oinigh san Innealtóireacht ar dhuine de
na fiontraithe is rathúla in Éirinn, Eddie O’Connor as an
sárobair a rinne sé in earnáil an fhuinnimh in-athnuaite
ar fud an domhain. In éineacht leis ag an searmanas
bronnta agus go deimhin ag fáil onóra iad féin bhí
an staraí a throid ar son cearta ban Mary Cullen, an
t-iar-léachtóir ag OÉ Má Nuad agus státseirbhíseach
sinsearach agus saineolaí ar ghnóthaí dlí Joe Brosnan,
agus an céimí Ollscoile agus príomh-acadóir agus
taighdeoir teangeolaíochta an tOllamh David Little.

Ollscoil na hÉireann Má Nuad – Tuarascáil an Uachtaráin

Éachtaí na Mac Léinn
Ag searmanas speisialta ag Áras an Uachtaráin, bhronn
Uachtarán na hÉireann, Máire Mhic Giolla Íosa Gradaim
John O’Connell ar bhuaiteoir OÉ Má Nuad Donal Bligh mar
aon le Ronnie Fay agus John McCormick. Tá na gradaim
ainmnithe i ndiaidh an mhúinteora, an eagraí agus an
té a thug tacaíocht do dhaoine imeallaithe inár sochaí,
agus tugann siad aitheantas do dhaoine a dhéanann a
ndícheall chun sochaí chóir, chothrom agus chuimsitheach
a chruthú. Is céimí de chuid an Dioplóma Gairmiúil in
Obair Phobail agus in Obair don Aos Óg é an tUasal Bligh;
is é an tUasal Fay Stiúrthóir Lárionad Taistealaithe
Pavee Point agus is é an tUasal McCormick Stiúrthóir
ar Sheirbhísí Óige agus Leas-Phríomhfheidhmeannach
Chomhairle Óige Thuaisceart Éireann.
Bronnadh an duais tionscnaimh a ainmníodh in ómós an
Leifteanant-Ghinearáil Dermot Early, iar-Cheannasaí
Foirne Óglaigh na hÉireann a fuair bás go luath in
2010 ar an Leifteanantchoirnéal Patrick McDaniel
as an tráchtas den scoth a scríobh sé faoin gclár um
Theastas i gCeannaireacht Straitéiseach. Dar leis an
Ollamh Robert Galavan, Ceann na Scoile Gnó, bhí croí
agus anam an Leifteanant-Ghinearáil Early i gcúrsaí
oideachais agus forbartha agus is tráthúil an rud é
go dtugann an gradam seo ómós dá oidhreacht.
Lean OÉ Má Nuad ag fáil Scoláireachtaí Fulbright agus
tá beirt mhac léinn PhD ar tí a gcuid taighde a dhéanamh
sna Stáit Aontaithe. Tabharfaidh Lorcan Walsh, mac léinn
in innealtóireacht bithleighis faoina chuid taighde sa
Rannóg um Leigheas Codlata, Harvard Medical School,
ag speisialú i bhforbairt teicneolaíochtaí nua neamhtheagmhála chun scrúdú a dhéanamh ar phatrúin chodlata
daoine níos sine. Beidh Ronán Doherty, ó Roinn na NuaGhaeilge, ina Chúntóir Teagaisc Fulbright i dTeangacha
Iasachta ag Ollscoil Notre Dame in South Bend, Indiana.
(Tugann Gradaim Fulbright deis do mhic léinn as Éirinn
agus na SA, do scoláirí agus do ghairmithe dul i mbun
staidéir, léachtóireachta agus taighde ag ollscoileanna
agus ag institiúidí mór le rá sna tíortha faoi seach.)
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Bronnadh Staidéaracht Taistil Ollscoil Náisiúnta
na hÉireann ag deireadh 2010, ar an mac léinn PhD
Cassandra Collins BSc atá sa dara bliain dá cuid staidéir.
Bunaithe sa Roinn Bitheolaíochta, bainfidh taighde
Cassandra, maidir le hanailís phróitéamaíoch fheidhmiúil
ar phataigin planda fungais ar a dtugtar Armillaria mellea,
leas as €27,000 agus tabharfaidh sé deis di tabhairt faoi
thaighde comhoibritheach san Ísiltír, sa Danmhairg agus
níos faide ó bhaile. Tá sí i mbun na hoibre i gcomhar leis
an Dr David Fitzpatrick, bithaisnéisí fungais ag OÉ Má
Nuad agus an Dochtúir Thomas Keane agus an Dochtúir
Turner ag an Wellcome Trust Genome Campus sa RA.
Mar dhuine de dheichniúr mac léinn fochéime a ghlacfaidh
páirt i gclár socrúcháin na Scoile samhraidh um Thaighde
Éabhlóideach Mhóilíneach de chuid na hOllscoile
(SoMER), bhuaigh Edgar Medina gradam as a shaothar
ag an gcomhdháil idirnáisiúnta ar Bhitheolaíocht Fungais
in Edinburgh. Tá an tUasal Medina ina mhac léinn den
Universidad de Los Andes in Bogota Columbia agus
rinne sé a chuid taighde i saotharlann éabhlóideach
géanóim faoi mhaoirseacht an Dr David Fitzpatrick.
Ag déanamh a cur i láthair ar a cuid taighde maidir
le feidhmiú einsímí an-neamhghnácha san fhungas
pataigineach Aspergillus fumigatus, bhuaigh Karen
O’Hanlon BSc an duais don Phóstaer Ab Fhearr ag
an seachtú Cruinniú Idirnáisiúnta Asperfest san
Ísiltír. Tá an tUasal O’Hanlon ina mac léinn tríú bliana
faoi mhaoirseacht an Ollaimh Sean Doyle i Roinn na
Bitheolaíochta, agus éascaítear a saothar leis an
rochtain atá aici ar shamhail-chóras nimhneach feithide
a d’fhorbair an Dr Kevin Kavanagh agus atá faoina
cheannródaíocht. Tá taighde na hOllscoile dírithe ar
dhrugaí frith-fungais a aithint agus ar dhiagnóis níos
fearr a thabhairt maidir le hionfhabhtú A. fumigatus.

Próifíl
Ciarán Mac an Bhaird

Léachtóir, Roinn
na Matamaitice &
Bainisteoir, An Lárionad
Tacaíochta Matamaitice
Is é an chéad amharc a fuair Ciarán Mac an Bhaird
ar OÉ Má Nuad ná nuair a chuaigh sé isteach ann in
éineacht lena dheirfiúr in 1994 mar mhac léinn fochéime
sa Mhatamaitic agus sa Nua-Ghaeilge. Ní raibh ann
ach tús leis an gcaidreamh fada tairbhiúil a bhí aige
leis an Roinn Matamaitice agus Staitisticí. Thosaigh
Ciarán ag teagasc don Roinn in 1997 ag an am céanna
a raibh a staidéir iarchéime ar bun aige agus ó 2007 i
leith tá sé ina Bhainisteoir ar an Lárionad Tacaíochta
Matamaitice (LTM) agus bhí sé ina léachtóir ag an
Roinn. Baineann ról Bhainisteoir an LTM go príomha leis
an Lárionad a reáchtáil ar bhealach éifeachtach chun
freastal ar riachtanais foghlama uile mhic léinn OÉ Má
Nuad i gcúrsaí matamaitice. Ina cháil mar léachtóir,
déanann sé iarracht an oiread faisnéise stairiúla agus
praiticiúla agus is féidir faoin ábhar a ionchorprú ionas
go dtuigfidh na mic léinn cén fáth a bhfuil an cúrsa
ar bun acu agus céard is féidir a dhéanamh leis.
Is furasta Ciarán a spreagadh le mic léinn a mhúineadh
agus labhairt leo. Tugann sé cainteanna ar mhatamaitic
ag Laethanta Oscailte OÉ Má Nuad agus ag Laethanta
na hOllscoile agus tugann sé cuairt go rialta ar
mheánscoileanna chun míniú a thabhairt ar chur i bhfeidhm
praiticiúil na matamaitice. “Is breá liom a bheith ag
obair le mic léinn agus iarracht a dhéanamh cabhrú leo
chun dul i ngleic le saincheisteanna matamaitice. Is é
an rud is tábhachtaí ná a thaispeáint dóibh go mbíonn
gach duine ag streachailt le matamaitic ag tráth éigin.
Mar sin féin, má dhéanann siad a ndícheall agus má
iarrann siad cúnamh nuair a bhíonn deacrachtaí acu,
ansin is féidir leo dul chun cinn a dhéanamh. Dúshlán eile
a bhaineann le ról Chiaráin is ea mic léinn a spreagadh
a gcuid teicnící staidéir agus a ndearcthaí maidir le
matamaitic a athrú nó a chur in oiriúint. Tugann go leor
mac léinn modhanna praiticiúla leo ón scoil chuig an
ollscoil, ach ní oibríonn siad i gcónaí ag an tríú leibhéal.
Rugadh é i Muineachán agus níl aon drogall air obair chrua
a dhéanamh, d’oibrigh sé ar fheirm an teaghlaigh (rud a
dhéanann sé i gcónaí ag an deireadh seachtaine) agus bíonn
sé ag obair go páirtaimseartha nó go sealadach san Ollscoil
chun airgead a shaothrú lena chuid scolaíochta a chur i
gcrích. Bhí sé ina Fheitheoir ag na Scrúduithe Sinsearacha
ar feadh seacht mbliana, ina Theagascóir Sinsearach le
Matamaitic, agus ina theagascóir don Oifig Rochtana,
don Oifig Míchumais agus d’Oifig na Mac Léinn Lánfhásta.
D'oibrigh sé freisin le hOifig na dTaifead nuair a bhí mic
léinn á gclárú agus i Leabharlann John Paul II, agus bhí sé
ina Scoláire do Mhic Léinn na Leabharlainne in 1998-99.

Is é an cineál seo tiomantais a sheas le Ciarán ina chuid
iarrachtaí a d’fhág go bhfuil an LTM anois ar cheann
de na hionaid is cruógaí dá chuid in Éirinn nó sa RA. Tá
sé ar oscailt fiú amháin do mhic léinn iarbhunscoile as
an áit oíche amháin sa tseachtain agus gan aon táille
le híoc acu. “Bíonn an LTM ag forbairt agus ag athrú an
t-am ar fad. Gach bliain déanaimid athbhreithniú agus
meastóireacht ar ár gcuid seirbhísí go bhfeicfimid an
bhfuilimid in ann iad a chur in oiriúint nó tionscnaimh nua
a thabhairt isteach, cosúil le meantóireacht mac léinn
agus acmhainní ar líne, chun freastal ar raon níos leithne
mac léinn. Bhain mé taitneamh as a bheith ag obair ar
fhormhór díobh sin a fhorbairt cé go dtógann siad go leor
leor ama agus go gcuireadh sé mearbhall ort uaireanta,
go háirithe i bhfianaise an ró-mhaorlathais a bhaineann
leis. Is maith liom freisin a bheith ag déanamh taighde ar
na tionscnaimh seo ach tá sé an-deacair an t-am a fháil.”
Bíonn baint mhór ag Ciarán leis an saol ar an gcampas,
agus i measc na ndualgas a bhí air bhí sé ina Uachtarán
oinigh ar Chlub Púil agus Snúcair OÉ Má Nuad agus ar
an gCumann Matamaitice. Le linn dó a bheith ina mhac
léinn bhuaigh sé an Comórtas Snúcair Idir-Ollscoile le
OÉ Má Nuad den chéad uair in 2004 agus tá sé bródúil
go háirithe as an tréimhse a chaith sé ar Choiste an
Chlub nuair a chabhraigh siad chun an Scoláireacht
Snúcair a bhunú agus an Club a bhogadh chuig a shaoráid
úrscothach nua ar an gCampas Thuaidh. “Ba iontach an
onóir dúinn gur thug gairmithe cosúil le Ken Doherty,
Denis Taylor agus Steve Davis cuairt ar an gClub ag
OÉ Má Nuad agus iad an-sásta go deo leis an áit.”
Ag labhairt dó faoi ócáidí a mhairfidh ina chuimhne,
tarraingíonn Ciarán anuas an tréimhse a chaith sé ag
obair leis an Dr Pat McCarthy ar thionscadail taighde
éagsúla mar mhac léinn agus nuair a bhuail sé leis an
Ollamh Don Zagier a rinne scrúdú ar a thráchtas PhD.
Ina shainchúram reatha, bhí ríméad air Gradam Rising
Star sigma a bhaint amach in 2010 as an obair a rinne
sé maidir le Tacaíocht Matamaitice, “Ba léiriú a bhí sa
ghradam ar na teagascóirí den scoth atá ag obair dom
agus ar an saineolas agus an tacaíocht a fhaighim ó mo
chomhghleacaithe ag OÉ Má Nuad, go háirithe an Dr
Ann O’Shea, an tOllamh Stephen Buckley, agus foireann
riaracháin agus theicniúil na Roinne atá thar barr ar fad.”
Tá an LTM ag bogadh chuig spás tiomnaithe in 2011-12
agus tá súil ag Ciarán go mbeidh sé ag feidhmiú chomh
héifeachtúil agus chomh héifeachtach agus is féidir faoi
dheireadh na bliana acadúla; is é an dúshlán faoi leith
atá ag baint leis ná uaireanta oscailte oiriúnacha a fháil
agus teacht ar theagascóirí oiriúnacha don raon leathan
riachtanas atá ag na mic léinn. Tá dóchas ag Ciarán freisin
go n-éireoidh go maith le scéim phíolótach meantóireachta
piara, ag féachaint leis an scéim a leathnú amach anseo.
Agus ina shaol pearsanta féin, tá súil aige dhá pháipéar
lánaimseartha a fhoilsiú agus tionscadail leabhair eile
a bheith curtha ar bun aige faoi shamhradh 2012.
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An Seomra
2.3 Foirne
↓
An Banbharún Nuala
O'Loan agus na hOllúna
Tom Collins, an tUachtarán
Eatramhach, Philip
Nolan & Marian Lyons.

Ceapacháin

Scor

Ceapadh an Banbharún Nuala O’Loan mar Chathaoirleach
nua ar Údarás Rialaithe OÉ Má Nuad an 15 Nollaig 2010.
Bhí an Banbharún O’Loan ar an gcéad Ombudsman
Póilíní i dTuaisceart Éireann idir 2000 agus 2007, tráth
a raibh ról ag a hoifig ó thaobh tuairimí an phobail agus
na caoi inar glac siad le cúrsaí póilíneachta a athrú. Is
státseirbhíseach í a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi, agus
tá sí ina haturnae cáilithe a bhí ag léachtóireacht sa dlí
agus ina dhiaidh sin bhí sí ina Cathaoirleach Jean Monnet
i nDlí na hEorpa ag Ollscoil Uladh suas go dtí 2000. Bhain
sí gradaim éagsúla amach, ina measc Ceannasaí Dáma
ar Impireacht na Breataine (2007), céad Ambasadóir
Taistil Rialtas na hÉireann agus Toscaire Speisialta
um Choimhlint (2008), agus an teideal Banbharún ó
Theach na dTiarnaí i Sasana (2009). Bhronn OÉ Má
Nuad Dochtúireacht Oinigh sa Dlí uirthi in 2008.

I rith na bliana seo a chuaigh thart, fágadh slán le roinnt
comhaltaí foirne a raibh ardmheas orthu san Ollscoil:

Ceapadh Tom Collins, atá ina fhear léinn cáiliúil agus
ina chomhalta sinsearach foirne, ina Uachtarán ar
OÉ Má Nuad i mí Mheán Fómhair 2010. Is ar bhonn
eatramhach a rinneadh an ceapachán sin. Bhí an tOllamh
Collins ina Dhéan Teagaisc agus Foghlama agus ina
Cheann ar Roinn an Oideachais sular ceapadh ina
Leasuachtarán ar Ghnóthaí Seachtracha é i 2009. Mar
alumnus na hOllscoile agus iar-Stiúrthóir ar Institiúid
Teicneolaíochta Dhún Dealgan, ba é an tOllamh Collins
an Comhairleoir a bhí ag an Rialtas maidir leis an
bPáipéar Uaine (1998) agus an Páipéar Bán (2000) ar
Oideachas Aosach agus tá sé ina Chathaoirleach ar an
gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
faoi láthair. Bhí sé ina léachtóir agus d’fhoilsigh sé cuid
mhaith ábhar faoi chúrsaí oideachais agus scríobhann
sé go rialta san Irish Times agus i meáin náisiúnta eile.

An tUasal Mary Keane, Cúntóir
Feidhmiúcháin, Seirbhísí Mac Léinn

Beidh an tOllamh Philip Nolan ag glacadh ról an
Uachtaráin i mí Lúnasa 2011. Faoi láthair, tá an tOllamh
Nolan ina Chláraitheoir, ina Uachtarán Ionaid agus
ina Leasuachtarán um Ghnóthaí Acadúla ag Ollscoil
na hÉireann, Baile Átha Cliath, post atá aige ó 2004 i
leith. Is mór-eolaí leighis é agus teagascóir ollscoile
a bhfuil ómós mór dó, agus bhí sé lárnach sna
hathruithe agus sna forbairtí a tharla ag Ollscoil na
hÉireann, Baile Átha Cliath le blianta beaga anuas.

An tOllamh Kim McCone, Scoil an Léinn Cheiltigh

I ndiaidh don Ollamh Emeritus Vincent Comerford dul
ar scor, ghlac Marian Lynch an post mar Ollamh le Stair
agus í mar Cheann na Roinne sin freisin. Mar alumnus
ar OÉ Má Nuad, tá taithí phearsanta ag an Ollamh
Lyons ar an Ollscoil lena BA, lena hard-dioplóma, lena
Máistreacht taighde agus lena staidéir dochtúireachta
chomh maith le taithí léachtóireachta dhá bhliain
sa Nua-Stair. D’fhoilsigh sí cuid mhaith ar chaidrimh
Franc-Éireannacha, ar imirce mhuintir na hÉireann
chuig mór-roinn na hEorpa i dtréimhse na nua-aoise
luaithe, agus ar ghnéithe éagsúla de stair na hÉireann.

An tOllamh Barra Boydell, Ollamh
Comhlach, Roinn an Cheoil
An Dr Proinsias Breathnach, Léachtóir
Sinsearach, Roinn na Tíreolaíochta
An tUasal Brian Cassidy, Fear Coire, an Teach Cumhachta
An tUasal Ann Cresswell, Oifigeach
Riaracháin, Oifig an Sparánaí
An tUasal Jean Doolan, Cúntóir Sinsearach
Feidhmiúcháin (páirtaimseartha), an Oifig Rochtana
An Dr Ted Fleming, Léachtóir Sinsearach, an
Roinn um Oideachas Aosach agus Pobail

An tUasal Mary Kearney, Ceann na Seirbhísí
do Léitheoirí, an Leabharlann
An Dr Deirdre Kirke, Léachtóir Sinsearach,
Roinn na Socheolaíochta
An tUasal Dave Leavey, Oifigeach
Riaracháin, an Oifig Airgeadais
An tOllamh Colm Lennon, Ollamh
Comhlach, Roinn na Staire
An tUasal Angela Lucas, Léachtóir
Sinsearach, Roinn an Bhéarla
An tUasal Ed Madden, Stiúrthóir na Seirbhísí Eadrána
An tUasal Maureen Mooney, Cúntóir Sinsearach
Feidhmiúcháin, Oifig an Chláraitheora
An tUasal Gabrielle Murphy, Cúntóir
Feidhmiúcháin, Roinn na Tíreolaíochta
An tUasal Deirdre Ní Cheallaigh,
Léachtóir, Scoil an Léinn Cheiltigh
An tUasal Michael O’Dwyer, Léachtóir
Sinsearach, Roinn na Fraincise
An tUasal Rosaleen O'Riordan, Oifigeach Riaracháin,
an Roinn um Oideachas Aosach agus Pobail
An tUasal Etáin Ó Síocháin, Leabharlannaí
Cúnta, an Leabharlann
An tUasal John Joe O’Sullivan, Príomhoifigeach
Teicniúil, an Roinn Bitheolaíochta
An tUasal Marie-Thérèse Power, Cúntóir Feidhmiúcháin,
Seomra na Meaisíní, Seirbhísí an Champais
An tOllamh Dennis Pringle, Ollamh Emeritus,
Roinn na Tíreolaíochta
An tUasal Valerie Seymour, Ceann na
mBailiúchán, an Leabharlann

Próifíl
Gregory Connor

Léachtóir, an Roinn Eacnamaíochta,
Airgeadais agus Cuntasaíochta

Thosaigh Gregory Connor ag obair sa Roinn
Eacnamaíochta, Airgeadais agus Cuntasaíochta, áit a
bhfuil sé ina ollamh agus ina thaighdeoir faoi láthair,
i Meán Fómhair 2008. Tá cáil air mar dhuine den
lucht acadúil is mó atá chun cinn i réimse na gcóras
bainistíochta riosca agus na bainistíochta riosca punann,
is é atá i mbun an chláir céime Máistreachta freisin
in Anailís Riosca Airgeadais agus Eacnamaíoch.
Tar éis dó fochéim a bhaint amach san eacnamaíocht
ó Georgetown University, chuaigh Gregory i mbun
PhD dá chuid féin ar an ábhar seo ag Yale University.
Mhúin sé airgeadas ansin ag Northwestern University
agus ag an University of California, Berkeley sna Stáit
Aontaithe. Nuair a ghlac sé briseadh acadúil ón bpost
sin, tháinig sé go hÉirinn agus bhí sé ina léachtóir ag
an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath sular chaith
sé 17 mbliana ag an London School of Economics. Bhí
Gregory ina Stiúrthóir Taighde ag Barra Inc. roimhe sin.
Mar dhuine a bhfuil taithí aige ar roinnt timpeallachtaí
acadúla ar fud an domhain, creideann Gregory gurb iad
na cáilíochtaí is mó atá ag baint le Má Nuad ná an stair
fhada faoi leith atá ag an ollscoil mar lárionad foghlama.
Ag labhairt dó faoina shlí bheatha fhada mar léachtóir,
míníonn Gregory go bhfuil sé sách deacair léachtaí
a thabhairt d’fhochéimithe ar feadh na chéad chúpla
bliain ach go n-éiríonn sé níos éasca tar éis cleachtadh
na mblianta fada “Éiríonn an léachtóireacht níos éasca
agus baineann tú sásamh as de réir mar a théann tú
amach sna blianta.” Ag an am céanna, deir sé go bhfuil
dúshlán ag baint i gcónaí le topaicí ar chaighdeán
maith a aimsiú do mhic léinn dochtúireachta.
Tá Gregory ar fónamh faoi láthair ar Choiste Anailíse
Riosca agus Iniúchta OÉ Má Nuad, áit a deir sé “Déanaimid
iarracht hipitéis a fháil maidir leis an gcás is measa
i gcónaí don Ollscoil, amhail dóiteáin, stoirmeacha,
tubaistí airgeadais, cóisirí a théann as smacht, srl agus
a ndéanaimid deimhin de gur thóg an Ollscoil gach
beart rialaithe riosca iomchuí chun ullmhú dóibh.”

Sna chéad laethanta tar éis dó tosú amach ar a shlí bheatha
d’fhorbair Gregory teicníc staitistiúil chun samhlacha na
dtosca a mheas atá in úsáid go forleathan fós sa lá atá
inniu ann. “Dhear mé comhpháirt lárnach den nós imeachta
nuair a bhí mé amuigh ag siúl i bpáirc sa chathair taobh
le Loch Michigan taobh amuigh de Chicago.” Anuraidh,
scríobh sé páipéar taighde lena chomhghleacaí sa roinn,
Tom Flavin, acadóir as DCU ina ndearnadh comparáid idir
géarchéimeanna creidmheasa na SA agus na hÉireann.
“Lean eacnamaí mór le rá, Paul Krugman, suas é seo le
colún a scríobh sé bunaithe air san New York Times. Ar
ndóigh bhí mé an-sásta leis seo, agus tuige nach mbeinn.”
Ag labhairt dó faoi ócáidí a mhairfidh ina chuimhne san
Ollscoil go dtí seo, smaoiníonn Gregory ar ócáid a tharla
cúpla mí ó shin tar éis géarchéim airgeadais 2008, nuair a
tugadh cuireadh dó bheith ar phainéal díospóireachta in
OÉ Má Nuad leis an Dr Garret Fitzgerald nach maireann.
“Labhair mé féin agus an Dr Fitzgerald le chéile i ndiaidh
na cainte agus bhí sé go breá bualadh leis agus a chuid
tuairimí a chloisteáil maidir leis an ngéarchéim.”
Maidir le tionscadail atá ar na bacáin, tá Gregory
ag scríobh dhá pháipéar maidir le luaineacht an
mhargaidh airgeadais i limistéar an Euro, i gcomhar le
beirt mhac léinn dochtúireachta. Ó thaobh teagaisc
de, tá sé ag obair ina roinn chun na cúrsaí maidir le
hairgeadas a thabhairt chun dáta “ionas go mbeidh siad
ábhartha do riachtanais ár mac léinn sa 21ú haois”.
Eanan Strain has a multitasking role at NUI Maynooth
depending on the day of the week. The first two days are
spent at the Academic Advisory Office while he is found
at the Career Development Centre for the remainder.
The Academic Advisory office functions as a convenient
first point of contact for students who wish to seek
advice or assistance with their general experience of
University life. The Office can provide an ombudsmanlike role for students who may be encountering
difficulties in their programme of study. Eanan is in
constant contact with Lecturers, Department Heads,
administrative staff, and frequently recommends other
specialist student services such as the Medical Centre,
Counselling Service, Chaplaincy, Residence Office,
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Próifíl
Eanan Strain

An tIonad Forbartha Gairme
& An Oifig Chomhairleach Acadúil

Tá cúpla cúram ar Eanan Strain ag OÉ Má Nuad ag brath
ar cén lá den tseachtain é. Caitheann sé an chéad dá
lá san Oifig Chomhairleach Acadúil agus is san Ionad
Forbartha Gairme a bhíonn sé an chuid eile den am.
Feidhmítear an Oifig Chomhairleach Acadúil mar chéad
phointe teagmhála do mhic léinn ar mian leo comhairle
nó cúnamh a fháil maidir lena dtaithí ghinearálta ar shaol
na hOllscoile. Is féidir leis an Oifig ról cineál cosúil le ról
an ombudsman a sholáthar do mhic léinn a bhféadfadh
deacrachtaí a bheith acu leis an gclár staidéir a roghnaigh
siad. Bíonn Eanan i dteagmháil rialta le Léachtóirí, le Cinn
Ranna, agus leis an bhfoireann riaracháin, agus molann sé
go minic seirbhísí speisialaithe eile do mhic léinn cosúil
leis an Ionad Leighis, an tSeirbhís Chomhairleoireachta,
an tSéiplíneacht, an Oifig Chónaithe, Aontas na Mac
Léinn, srl. “Caithfidh mé a bheith ar an eolas i gcónaí
faoi na ranna éagsúla acadúla, riaracháin agus seirbhísí
mac léinn ar fad atá san Ollscoil i mo phost san Oifig
Chomhairleach Acadúil, agus mar a oibríonn gach ceann
acu sin astu féin agus le chéile. Caithfidh mé a bheith
ar an eolas freisin faoi spriocdhátaí tábhachtacha
agus faoi rialacha agus faoi bheartais na hollscoile.”
Is é is aidhm don Ionad Forbartha Gairme pleanáil gairme
a spreagadh agus feasacht a ardú i measc chuallacht na
mac léinn faoin méid oibre a bhaineann leis an bpróiseas.
“Níl sé éasca do mhic léinn tuiscint agus míniú a thabhairt
ar ‘cé hiad féin’ agus ‘cén cineál rud a spreagann iad’ ionas
gur féidir leatsa ansin na sainroghanna agus an t-iompar
sin a úsáid chun díriú ar chineál áirithe stíle maireachtála
agus poist a shásóidh tú agus a n-éireoidh go maith leat
ann.” Tá an tIonad ag obair ar láithreán Gréasáin nua agus
beidh raon cainteanna agus ceardlann ar siúl aige le
linn na bliana maidir leis na nithe seo a leanas: CVanna,
litreacha cumhdaigh, agallaimh, pleanáil gairme, obair/
staidéar thar lear, iarratais ar phoist/chúrsaí a ullmhú go
maith, ag cuardach fostaíochta, agus dea-bhéasaíocht
ghnó. Tá deasc chabhrach ar fáil ó Luan go hAoine
le haghaidh ‘fiosruithe gasta’ agus cuirtear seisiúin
threoracha ar fáil do mhic léinn ar bhonn pearsanta.
Ina phost féin, tugann Eanan freagra ar fhiosruithe na mac
léinn; déanann sé idirchaidreamh le fostóirí, le soláthraithe
cúrsaí, le comhlachtaí gairmiúla, le lucht acadúil agus
uaireanta le tuismitheoirí; tugann sé an leabharlann
gairmeacha suas chun dáta (lena mbaineann cuardach
forleathan ar líne); bíonn sé chun dáta le treochtaí agus
le himeachtaí sa mhargadh saothair, le beartais nua arna
nglacadh ag fostóirí agus ag comhlachtaí gairmiúla, nó
le haon athruithe nua a dhéantar ar chúrsaí ar leibhéal
fochéime agus iarchéime in Éirinn agus uaireanta thar lear.

“Caithfimid fios a bheith againn faoi cad atá i gceist
le poist éagsúla, leis an margadh fostaíochta, faoi
cad á lorg ag fostóirí agus soláthraithe cúrsaí ó mhic
léinn, agus faoi bhealaí nua ina múinimid do mhic léinn
margaíocht a dhéanamh ar a gcuid scileanna chomh
mór agus is féidir leo mar fhostóirí ionchasacha.”
Bhain sé céim BSc Onóracha amach i Síceolaíocht, agus
rinne Eanan PgDip i nGairmthreoir ina dhiaidh sin agus
bhain sé cáilíocht ghairmiúil amach ó Ollscoil Uladh. Nuair
a cháiligh sé mar chomhairleoir gairme in 2007, thaisteal
sé ar fud na hÉireann ag obair le grúpaí éagsúla sa cháil
seo, ina measc an pobal i gcoitinne, mic léinn dara leibhéal,
agus daoine a bhí páirteach i bprintíseachtaí ceirde. “Ach
níl aon amhras faoi ach gurb iad na mic léinn tríú leibhéal
is mó a thugann dúshlán dom, is iad is spéisiúla agus is iad
an grúpa ar fearr liom oibriú leo.” Cuir sé iarratas isteach
ar phost ansin san Ionad Forbartha Gairme i COBÁC agus
ghlac sé leis an bpost sin agus ansin bhog sé chuig post
den chineál céanna ag OÉ Má Nuad tar éis bliain amháin.
“Is iad na luachanna a mheasaim atá bunúsach don ról
atá agam ná: ionbhá, meas dearfach neamhchoinníollach,
tuiscint go bhféachann gach duine ar an saol óna
bpeirspictíocht féin beag beann ar chomh leathan (nó
chomh caol!) leis sin, agus a bheith sásta éisteacht le
daoine agus iad a spreagadh.” Is dóigh gur mar gheall
ar na ceithre bliana a chaith Eanan ag obair leis na
Samáraigh mar oibrí deonach agus mar thraenálaí atá
an dearcadh seo aige ar an saol; thug sé cúnamh freisin
chun ciontóirí a raibh meabhairghalair éagsúla orthu a
athshlánú ar ais sa tsochaí agus rinne sé cuid mhaith
obair bhreathnadóireachta i raon leathan gairmeacha. “Is
iomaí rud atá feicthe agam thar na blianta, agus níl mórán
eile sa saol a chuirfeadh iontas orm anois! Déarfainn go
gcuidíonn sé seo go mór liom i mo phost reatha agus ar
a laghad ar bith beidh mé in ann muinín a thabhairt do
mhic léinn nach bhfuil siad ina n-aonar sna deacrachtaí
a bheidh rompu agus go bhfaighidh siad lámh chúnta.”
Admhaíonn Eanan go mbíonn a dhóthain le déanamh
aige uaireanta toisc na srianta go léir agus toisc go
mbíonn riachtanais éagsúla ag na mic léinn go léir bíonn
dúshlán ag baint le comhairle a chur orthu. Oibríonn sé
le mic léinn agus leis an bhfoireann agus foghlaimíonn
sé rudaí uathu, dream dar leis atá cumasach agus
éirimiúil agus a bhfuil suim acu sa cheird. “Níl aon dá lá
mar an gcéanna agus is iontach an rud é a bheith in ann
é sin a rá faoi phost ar bith. Is breá liom nuair a thagann
duine ar smaoineamh a oibríonn go maith dó féin agus
a fhorbraíonn plean lena bhaint amach.” Tá sé de shíor
ag féachaint ar bhealaí nua le tabhairt, mar shampla,
faoin treoir-agallamh duine ar dhuine le mic léinn agus
ba mhaith leis teoiricí atá ann cheana a chur ag obair go
hiomlán, agus forbairt a dhéanamh orthu chun clár pleanála
gairme atá chomh cuimsitheach agus chomh háisiúil agus
is féidir a leagan amach do mhic léinn na hOllscoile.
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Eispéireas
2.4 na
Mac Léinn

Éachtaí Spóirt
Seoladh an tsraith is déanaí den chlár scoláireachta
spóirt ag OÉ Má Nuad trí chomhpháirtíocht na
hOllscoile le Cumann Peile Lúthchleas Phádraig
Naofa. Beidh an t-imreoir sacair faoi 20, Jake Carroll
ó Leamhcán ar an gcéad scoláire ón gclub peile le
tabhairt faoi chéim ghnó trí bliana sa Bhainistíocht
Fiontair. Cuireann na scoláireachtaí seo ar chumas mic
léinn a bhfuil tallann acu a gcumas acadúil agus spóirt
a bhaint amach trí rochtain ar shainoiliúint, oiliúint
corpacmhainne, síceolaíocht spóirt, comhairle sláinte
agus cothaithe, anailís feidhmíochta agus cúnamh le
bainistíocht stíle maireachtála i rith a gcéimeanna.
I measc na n-éachtaí sacair eile, is beag nár éirigh le
foireann Céadbhliana OÉ Má Nuad an Corn Harding a
bhaint amach, scóráil na sealbhóirí, an Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath, cúl an bhua san 89ú nóiméad. Agus iad
ina n-óstaigh ar an ócáid den chéad uair ó 1995, bhí an
bua faighte ag foireann sacair na hOllscoile ar Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath agus Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh chun an cluiche ceannais a bhaint amach.
D’eagraigh club Púil agus Snúcair OÉ Má Nuad cluiche
taispeántais chun comóradh a dhéanamh ar 25
bliain ón gCluiche Ceannais cáiliúil idir Steve Davis
agus Dennis Taylor. Chomh maith le hathchruthú den
fhráma cáiliúil deiridh leis an liathróid dhubh idir an
mbeirt imreoirí mór le rá, a raibh 18 milliún daoine
ag breathnú air, an líon is mó riamh agus a bhuaigh
fear ó Thuaisceart Éireann ar deireadh, bhí deis ag an
triúr scoláirí snúcair, Rob Donohoe, Vincent Muldoon
agus Jonathan Williams, fráma an duine a imirt.

←
Scoláirí rugbaí Barnhall
OÉ Maigh Nuad.

Maidir leis an CLG, bhain OÉ Má Nuad an babhta
leathcheannais amach i gCorn Sigerson na bliana 2011
don dara bliain as a chéile, tar éis an bua a fháil ar rogha
na coitiantachta, Ollscoil na Ríona, Béal Feirste i gcluiche
iomaíoch sa dara babhta, agus Ollscoil Luimnigh, lán
d’imreoirí sinsearacha idirchontae agus réalta Chiarraí sa
bhabhta ceathrú ceannais. In ainneoin go leor imreoirí a
bheith in easnamh de bharr gortuithe, rinne an fhoireann
peile iarracht chróga agus níor chaill siad ach le dhá
chúilín i gcoinne speisialtóirí an Choirn Sigerson, Ollscoil
Uladh, Baile Shiurdáin. Roghnaíodh ceathrar imreoirí ón
Ollscoil do na foirne All Star Sigerson in 2010-11, Conor
Brophy (Cill Dara), David Quinn (Baile Átha Cliath),
Tommy Johnson agus Michael Newman (an Mhí).

Bronnadh Scoláireachtaí CLG MBNA ar 16 mic léinn ó
seacht gcontae difriúil ar fud na hÉireann go déanach
sa bhliain 2010 agus beidh siadsan ag súil le bheith
ar na foirne amach anseo. Agus é ag bronnadh na
ndámhachtainí, dúirt Bryan Kelly, Oifigeach Airgeadais
Gnó, go raibh bród ar MBNA Éireann a chuid féin a
dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt don traidisiún
láidir pobail sna cluichí Gaelacha agus dóibh siúd atá
ina n-ambasadóirí don spórt, dá gclubanna agus dá
gcontaetha in OÉ Má Nuad. Ag an searmanas bronnta,
rinne an tOllamh Tom Collins, Uachtarán na hOllscoile
comhghairdeas leis na scoláirí spóirt agus mhínigh
sé chomh ríthábhachtach agus atá na scoláireachtaí
seo agus mar a léiríonn caighdeán na bhfaighteoirí
an iomaíocht ina measc siúd atá sna tóir orthu.
Léirigh OÉ Má Nuad-Barnhall RFC a chumas ar an bpáirc
rugbaí i gcoinne an 17 bhfoireann a bhí san iomaíocht
ag Comórtas Rugbaí le Seachtar an Fhómhair arna
eagrú ag CUSAI agus an IRFU, agus bhí an bua acu ar
Thamhlacht i gcluiche ceannais spleodrach. Bhí an
bua ag an bhfoireann freisin i gcoinne Isotonians sa
chluiche deiridh den séasúr sa tsraith Uile-Éireann.
Éachtaí Acadúla
Bhain foireann róbónna sacair, ar a dtugtar RoboÉireann an
bua amach sa Chomórtas Dúshlánach Oscailte ag Robocup
2011 a bhí ar siúl in Iostanbúl, sa Tuirc. Bhí an fhoireann
comhdhéanta de mhic léinn agus baill foirne ó Institiúid
Hamilton agus Ranna Innealtóireacht Leictreonach
agus Eolaíocht Ríomhaireachta na hOllscoile. Agus iad
ag glacadh páirte sa tSraith Gnáthardáin in aghaidh
26 foireann eile ó áiteanna ar fud an domhain, bhain
RoboÉireann an duais amach le haghaidh taighde nuálaíoch
ar logánú uathrialaitheach róbónna. Chuir Thomas Whelan
agus Sonja Stuedli, príomhúdair an taighde seo, a gcuid
saothar i láthair ag an siompóisiam bliantúil Robocup
freisin, a eagraíodh i gcomhar leis an gcomórtas.
Tháinig beirt mac léinn fochéime, ó na Ranna Eolaíocht
Ríomhaireachta agus Innealtóireacht Bogearraí, chomh
maith le hiarchéimí i dTeicneolaíocht an Cheoil sa tríú
háit i mbabhtaí ceannais na hÉireann den chomórtas
Imagine Cup 2011 de chuid Microsoft, an dúshlán forbartha
bogearraí is mó le rá ar domhan d’institiúidí tríú leibhéal.
Bhuail Foireann Savvy, comhdhéanta de Mark Reilly,
Nikita Skripko (an bheirt acu sa dara bliain) agus Patrick
McGlynn (mac léinn PhD), 60 iontráil eile le Project
SAV, réiteach réaltacht bhreisithe úrnua do dhaoine
lagamhairc a chuireann ar a gcumas ionadú céadfach
a dhéanamh trí fhuaimeanna a lua le hoibiachtaí.
Fuair an Cumann Fraincise ag OÉ Má Nuad an ceann is fearr
ar Chumann Fraincise Choláiste na Tríonóide, Baile Átha
Cliath chun Comórtas Díospóireachta Béil Fraincise IdirOllscoile 2011 de chuid Ambasáid na Fraince a bhuachan.
Bhain na mic léinn dara bliain an gradam amach lena gcuid
argóintí maidir leis an easpa saoirse, cothromais agus
bráithreachais i bpolaitíocht, oideachas, imirce agus cearta
ban na Fraince. Bhí Neil Kelly, Julie Douglas, Maria-Sophie
Braun agus Orla McGrath ar an bhfoireann díospóireachta,
agus fuair siad tacaíocht láidir ón Roinn Fraincise.
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Agus iad ag léiriú scileanna stocaireachta agus
taighde den scoth, mheas painéal breithnithe na
mic léinn dara bliana dlí, Cliodhna Potter agus Peter
O’Loughlin, a bheith ar an mbeirt chainteoirí is fearr ag
an gcéad comórtas cúirte bréige idir-ollscoile, Corn
Thomás an tSíoda. Bhí an Breitheamh Ard-Chúirte
John MacMenamin ina bhall den phainéal sin.
Roghnaíodh Andrew Maloney ó Thulach Mhór i gContae
Uíbh Fhailí, mac léinn sa bhliain dheireanach de chéim
Ceoil agus Nua-Ghaeilge, i measc níos mó ná 350 iarrthóirí
chun páirt a ghlacadh sa Chlár Washington-Éire. Cuirfidh
intéirneacht chlúiteach dhá mhí agus dianchúrsa oiliúna i
gceannaireacht agus fónamh ar a chumas léargas uathúil
a fháil ar chultúr gairmiúil agus sóisialta Mheiriceá.

Ag deireadh mhí an Mhárta, rinne an Ollscoil ceiliúradh
ar an 17ú Eagrán de Ghradaim na gClubanna agus na
gCumann in Óstán an Glenroyal. Rinneadh poiblíocht
ar an ócáid mar dheis den scoth do mhic léinn chun a
bheith rannpháirteach i raon leathan gníomhaíochtaí, a
chabhraíonn chun saol beoga a chruthú ar an gcampas,
tá na gradaim seo mar bhuaicphointe na bliana ina
dtugtar luach saothair do na mic léinn aonair agus do
na grúpaí mac léinn as a gcuid oibre le linn na bliana
acadúla. Seo a leanas buaiteoirí Ghradaim na bliana 2011:
An Club is Fearr
An Club Snúcair & Púil
An Cumann is Fearr
Playdo
An Club is Mó Feabhais
Rovers
An Cumann is mó Feabhais
An tAontas Críostaí
Lúthchleasaí na Bliana
David Lohan (Boghdóireacht)
Pearsa na Bliana i Measc na gCumann
Julie Douglas (Fraincis)

←
Mic léinn ag baint
taitnimh as cuid
den cheol beo ag an
Gathering Festival.

Gníomhaíochtaí Bliantúla
D’fhill an Gathering Festival ar Mhá Nuad don dara uair
ar an 30 Aibreán 2011. Bhí an ghrian go hard sa spéir ar
an lá, agus ghlac bannaí seanbhunaithe cosúil leis na
Coronas agus na Sawdoctors páirt san fhéile, chomh
maith le tallann níos úire cosúil le Ryan Sheridan agus
na Rubberbandits. Bhí na taibheoirí i mbun ceoil ar thrí
stáitse i bhfoirgneamh na Mac Léinn agus sa charrchlós
in aice leis, chomh maith le seastáin carnabhail agus
díoltóirí bia. I bhfianaise ardchaighdeán an cheoil, bhí
praghas na dticéad fós thar a bheith réasúnta ag €25 do
mhic léinn agus €35 dóibh siúd nach raibh ina mic léinn.
Thug 200 rothaithe, bailitheoirí agus baill foirne
tacaíochta, comhdhéanta de mhic léinn, alumni, cairde
agus baill teaghlaigh aghaidh ar aimsir an Mhárta don
24ú Rothaíocht ag Mic Léinn OÉ Má Nuad chun na
Gaillimhe ar son Carthanachta 2011 chun an aistear 11
uair an chloig a dhéanamh ón gcampas chuig an gcathair
iartharach. Eagraíodh roinnt ócáidí ar mhaithe le hardú
feasachta agus tiomsú airgid roimh an rothaíocht,
cosúil le tráthanna na gceist boird, pacáistí málaí
agus comórtas rugbaí leaiste. I mbliana d’éirigh leis an
bhfoireann dheonach, faoi stiúir na mac léinn, €81,000
a bhailiú le haghaidh Teach Pieta, lárionad géarchéime
maidir le féindíobháil agus féinmharú atá ag obair sna
pobail áitiúla i mBaile Átha Cliath agus i Luimneach.

Club-Fheidhmeannach na Bliana
Aisling Goff (MUCK)
Lúthchleasaí Céadbhliana na Bliana
Jake Carroll (Sacar)
Pearsa Céadbhliana na Bliana i Measc na gCumann
Dean Mac Cearáin (Cuallacht)
Imeacht na Bliana i measc na gClubanna
Corn Harding (Sacar)
Imeacht na Bliana i measc na gCumann
Dominicon (Cluichí)
An Cumann Nua is Fearr
Meabhairshláinte

An Dearcadh
2.5 Idirnáisiúnta

Malartuithe Léannta
Ag cur leis an treocht maidir le caidrimh idirnáisiúnta
a neartú agus an traidisiúin cultúrtha agus léannta
a fheabhsú ag OÉ Má Nuad, bhronn an Ollscoil
Scoláireachtaí Iontrála ar 22 scoláire idirnáisiúnta
chomh maith le Scoláirí Fulbright agus Mitchell araon
a fháiltiú le bliain anuas. (Aithníonn na Scoláireachtaí
Iontrála Idirnáisiúnta sár-iarrachtaí acadúla na
mac léinn san obair atá déanta acu roimhe seo).
Bhí seachtar Ambasadóirí i láthair ag an searmanas
chun gradaim don fhochéimí agus don iarchéimí is fearr
a bhronnadh ar Angelique Griffith ó Stáit Aontaithe
Mheiriceá (atá ag déanamh staidéir ar Bhaitsiléir
Ealaíon i mBéarla agus i Spáinnis) agus Ruchin Jin ón
tSín (atá ag tabhairt faoi Chéim Mháistir san Eolaíocht
Ríomhaireachta) faoi seach. Bhí beirt mhac léinn sa bhliain
dheireanach ó Ollscoil Changzhou, an tSín sa chohórt
idirnáisiúnta seo freisin. Tá Wei Zhang agus Ming Ming Liu
chun céimeanna onóracha Baitsiléara a fháil san Eolaíocht
Ríomhaireachta Fheidhmeach agus san Innealtóireacht
Leictreonach tar éis a gceathrú bliain staidéir a chur i
gcrích in Éirinn, tar éis staidéar trí bliana a chur i gcrích ina
dtír dúchais. Tá go leor comhaontuithe den sórt seo ann
idir OÉ Má Nuad agus institiúidí oideachais Síneacha.

←
Grianghraf den Aire
Martin Mansergh agus é
ag labhairt leis an lucht
éisteachta faoi chaidreamh
na hÉireann agus na Síne.

Ar an gcaoi chéanna, tá scoláirí Éireannacha ag tabhairt
faoi staidéar in Shanghai, Miami, Boston, Toronto, Páras,
Beirlín, Maidrid, Barcelona, Ljubljana agus Prág faoi
láthair i measc áiteanna eile. Déanann an Ollscoil na mic
léinn atá ag staidéar ann a spreagadh go gníomhach chun
leas a bhaint as an deis chun staidéar a dhéanamh ag
ceann de níos mó ná 100 institiúid comhpháirtíochta san
Eoraip, san Áise, san Astráil, i Meiriceá Theas nó i SAM.
Tá comhaontuithe curtha i gcrích freisin chun comhchláir
céime, taighde comhoibritheach agus deiseanna le
staidéar a dhéanamh thar lear a éascú le haghaidh mac
léinn idirnáisiúnta idir OÉ Má Nuad agus ollscoileanna
sa tSín, sa Chóiré, sa Bhrasaíl, i SAM, i gCeanada, sa Rúis
agus ar fud na hEorpa faoin gclár Erasmus. Mar shampla,
rinne an Oifig Idirnáisiúnta comhoibriú a éascú idir Roinn
na Tíreolaíochta agus an City University i Nua-Eabhrac.
Bhí cuairt ag saineolaí Fulbright, ceardlann idirnáisiúnta
maidir le hathrú aeráide agus inbhuanaitheacht uirbeach,
agus comhfhoilseacháin i gceist leis. Uaireanta leanann
comhaontuithe malartuithe ó chomhoibriú maith taighde,
mar a tharla sa chás seo le Hunter College (ceann de

champais an City University i Manhattan) agus i gcás
Ollscoil Fordham, áit a bhfuil comhoibriú láidir ar bun
ag Roinn an Bhéarla maidir le téatar na hÉireann.
Tá an Dr Priscilla Mooney, taighdeoir iardhochtúireachta
i Roinn na Tíreolaíochta ag obair ag Lárionad Náisiúnta
SAM um Thaighde Atmaisféir (NCAR) i gColorado
mar chuid de thionscadal taighde idirnáisiúnta eile,
faoi Chomhaltacht Soghluaisteachta Idirnáisiúnta
IRCSET-Marie Curie. Tá sí bunaithe ag an lárionad
ceannasach domhanda seo um thaighde aeráide chun
forbairt bhreise a dhéanamh ar an tsamhail Taighde agus
Réamhaisnéise Aimsire chun é a chur i bhfeidhm maidir
le samhlú aimsire agus réamhaisnéis aimsire réigiúnach.
Fillfidh an Dr Mooney ar OÉ Má Nuad in 2012, tar éis
naisc láidre a bhunú idir an Ollscoil, Ollscoil Oxford (áit
a mbeidh sí ar iasacht ina dhiaidh seo) agus an NCAR.
Bliain de Rudaí Nua
I mí Lúnasa 2011, ainmníodh Ollscoil na hÉireann, Má Nuad
mar cheann de na hinstitiúidí is fearr ar domhan maidir
le hoideachas fochéime, agus sin dar le The Princeton
Review, an chuideachta seirbhísí oideachais a bhfuil cáil
mhór air. Roghnaigh an Princeton Review an Ollscoil le
bheith san áireamh sa chéad eagrán eile den treoirleabhar
bliantúil de na “coláistí is fearr” a mbíonn an-tóir air,
The Best 376 Colleges: 2012 Edition (Random House/
Princeton Review Books), rud nár tharla riamh roimhe
sin. Is é seo an chéad uair a bhfuil institiúid ardoideachais
atá lonnaithe lasmuigh de Mheiriceá Thuaidh sa
treoirleabhar a dtugtar aitheantas idirnáisiúnta dó.
Dúirt Robert Franek, Leas-Uachtarán Sinsearach na
Foilsitheoireachta, The Princeton Review, “Roghnaíomar
Ollscoil na hÉireann, Má Nuad mar cheann de na
coláistí fochéimithe “is fearr” againn bunaithe ar
roinnt critéar a thógaimid san áireamh agus muid ag
féachaint ar scoileanna don leabhar seo. Ar an gcéad
dul síos, ní mór dúinn ardmheas a bheith againn ar
a gcláir acadúla agus an méid eile atá á thairiscint
acu. Ar an dara dul síos, tógtar sonraí institiúide a
bhailímid ó na scoileanna agus tuairimí a gcuid mic
léinn atá ag freastal orthu, bunaithe ar shuirbhéanna
a chuirimid orthu, san áireamh sna roghnúcháin.”
Dúirt an tOllamh Lawrence Taylor, Leas-Uachtarán um
Ghnóthaí Idirnáisiúnta “I Stáit Aontaithe Mheiriceá, tá
raon leathan institiúidí oideachais tríú leibhéal ann atá
difriúil ní amháin ó thaobh caighdeáin de ach ó thaobh
méide, fealsúnachta agus cur chuige maidir le hoideachas
freisin. In ionad an tseirbhís chéanna a sholáthar do gach
duine, nó do gach duine atá in ann áit a bhaint amach, tá
dearcadh ann go mbainfidh mac léinn áirithe an tairbhe
is fearr as an áit is oiriúnaí dó/di, nuair atá an méid, an
cur chuige i leith an oideachais, an pobal, na luachanna
agus na háiseanna curtha in oiriúint do riachtanais
an mhic léinn sin ar an mbealach is fearr. Roghnaíodh
OÉ Má Nuad le cur san áireamh mar gheall ar a fís
oideachais atá bunaithe ar an mac léinn. Breathnaíonn
OÉ Má Nuad uirthi féin mar phobal foghlama, áit nach
gcuirtear “teagasc” ar mhic léinn amháin, ach go dtugtar
an treoir agus an tacaíocht dóibh atá riachtanach le
forbairt mar fhoghlaimeoirí faoina dtreoir féin”.
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Sa chéad chúrsa dá leithéid sa tSín, tionscnaíodh
céim sa Ghaeilge in Ollscoil Bhéising um Staidéir
Iasachta (Beijing Foreign Studies University - BFSU).
Bhí Martin Mansergh TD, Aire Stáit; A Shoilse Declan
Kelleher, Ambasadóir na hÉireann chun na Síne; agus
an tOllamh Yulu Chen, Uachtarán BFSU i gceannas ar
an searmanas, inar seoladh freisin an leagan Síneach
de China and the Irish (sraith Léachtaí Thomas Davis
ar RTÉ Raidió 1, a craoladh in 2008). Tá caidreamh
seanbhunaithe ag OÉ Má Nuad le BFSU, an ollscoil
cheannasach sa tír i ndáil le teangacha iasachta, tar éis
Lárionad um Léann Éireannach a sheoladh ann in 2007.
.

↑
An tUasal Michelle Brien, Oifigeach Margaíochta
Idirnáisiúnta; an tUasal Paul Mullally, Oifigeach
na Mac Léinn Idirnáisiúnta agus an tUasal Wayne
Henry, Stiúrthóir na hOifige Idirnáisiúnta.

Borradh faoin Idirnáisiúnú
I mí na Nollag 2010, tháinig deireadh le ceapachán an
Ollaimh Taylor mar Chathaoirleach ar an bhFochoiste
Idirnáisiúnta de Chumann na nOllscoileanna Éireannacha.
Chuimsigh ról an Ollaimh Taylor ionadaíocht a
dhéanamh ar rannpháirtíocht na n-ollscoileanna i
ndoiciméad straitéise Grúpa Ardleibhéil an Rialtais,
Investing in Global Relations, ina leagtar béim ar
thábhacht straitéiseach an idirnáisiúnaithe maidir le
forbairt an ardoideachais in Éirinn amach anseo.
De réir mar atá borradh ag teacht ar an straitéis
idirnáisiúnaithe náisiúnta, tá pleananna don Oifig
Idirnáisiúnta ag treisiú, le méadú ag teacht ar an
bhfoireann dá bharr. Tá Michelle Brien tar éis ról a
ghlacadh mar Oifigeach Margaíochta Idirnáisiúnta/
Comhordaitheoir Tacaíochta Mic Léinn, ag tabhairt
léi an taithí a fuair sí mar Speisialtóir Margaíochta
Idirnáisiúnta le haghaidh Houghton Mifflin Harcourt, an
foilsitheoir oideachais de réitigh clóite agus foghlama
digití do leanaí in aois scoile. Ghlac Paul Mullally post mar
Oifigeach Idirnáisiúnta/Comhordaitheoir um Staidéar
Thar Lear, agus tógann sé an post tar éis téarma trí
bliana a chaitheamh ag Coláiste Uí Ghríofa, Baile Átha
Cliatha, mar Bhainisteoir ar Aontas na Mac Léinn ar dtús
agus mar Bhainisteoir um Chaidreamh Idirnáisiúnta
ina dhiaidh sin. Bhí an tUasal Mullally ina Uachtarán
ar Aontas na Mac Léinn in OÉ Má Nuad in 2005-06.
Ceapadh Wayne Henry ina Stiúrthóir nua ar Oideachas
Idirnáisiúnta i mí Feabhra 2011. Tá an tUasal Henry ag
cur treo straitéisigh nua ar fáil don Oifig Idirnáisiúnta
agus tá taithí naoi mbliana ón ról a bhí aige roimhe sin
mar Bhainisteoir na hOifige Idirnáisiúnta ag Ollscoil
East Anglia in Norwich, Sasana. Roimhe sin bhíodh an
tUasal Henry ina chónaí sa tSeapáin ar feadh beagnach
deich mbliana, ag obair in Ollscoil Idirnáisiúnta Tóiceo.
Tá 1,000 mac léinn idirnáisiúnta ar an gcampas faoi láthair.
Is ionann sin agus 9% de dhaonra iomlán na mac léinn
agus tá ionadaithe ann ó níos mó ná 25 tír, amhail an Araib
Shádach, an Bhrasaíl, Ceanada, an India, an Nigéir, Peiriú,
an Rúis, SAM, an tSeapáin, an tSile, an tSín agus Vítneam.
Chomh maith leis sin, tá tír dúchais seachas Éirinn ag
níos mó ná aon trian den fhoireann acadúil, rud a fhágann
gur institiúid idirnáisiúnta í OÉ Má Nuad i ndáiríre.

An Oifig
2.6 Rochtana

Mic Léinn agus Baill Foirne Spreagthach
Mar chuid de chlár for-rochtana scoileanna de chuid Chlár
Rochtana OÉ Má Nuad (CRMN) i gCill Dara, tugadh isteach
gradam nua chun aitheantas a thabhairt do na múinteoirí
spreagthacha agus do na daoine óga le tallann atá ag
déanamh difear mór ar fud scoileanna LINK an chontae.
Ainmníodh 18 dalta séú bliana bunaithe ar a gcarachtar
spreagthach, a stádas mar eiseamláir do dhaltaí níos
óige, a n-iarrachtaí agus a ndua maidir lena mbrionglóid
a bhaint amach, agus a dtiomantas dá gcuid staidéir.
Tar éis iad a roghnú chun Gradam OÉ Má Nuad do
Dhaltaí Spreagthacha, iarradh ansin ar na daltaí
Ardteistiméireachta múinteoir scoile nó baill foirne a
roghnú a bhí lárnach maidir le rudaí a bhaint amach ar
a n-aistear oideachais. Ba chomhthréith ag gach duine
a ainmníodh é an spreagadh agus an chabhair a thug
siad, gach duine ar a mbealach féin, leis na daltaí chun
a bheith muiníneach agus creideamh a bheith acu go
raibh sé ar a gcumas acu rud ar bith ar dhírigh siad air
a bhaint amach. Ainmníodh na múinteoirí agus na baill
foirne seo do na Gradaim do Bhaill Foirne Spreagthacha
mar gheall ar an gcumas spreagtha a bhí iontu go
smior – ceann de na tréithe is tábhachtaí sa ghairm.
Chuir Martha Brandes ón Oifig Rochtana fáilte roimh na
daoine a fuair na gradaim den chéad uair, agus bhronn Ann
O’Brien, Stiúrthóir Rochtana, agus an Dr Gerry Jeffers ón
Rannóg Oideachais a nduaiseanna orthu. San aitheasc
uaidh, thug an Dr Jeffers ardmholadh do na daltaí as
na roghanna a bhí déanta acu go dtí seo agus ghlac sé
buíochas lena dtuismitheoirí agus lena múinteoirí as a
dtiomantas i leith na ndaoine óga sin. B’ardú meanman
dó go raibh an-mheas ag na daltaí ar a múinteoirí, mar a
léiríodh leis na hainmniúcháin, agus mar chonclúid dúirt
sé go raibh dóchas mór ann don todhchaí le daoine óga
d’ardchaighdeán mar iad ann mar cheannairí féideartha.
Foghlaim Dhigiteach
Faoin tionscnamh Acmhainní Digiteacha Náisiúnta
Foghlama (NDLR), bronnadh deontas tionscadail de
€3000 ar Simon Ahern, Oifigeach Teicneolaíochta
Oideachais agus Bridget Gormley, Comhairleoir
Tacaíochta Foghlama do Dhaoine faoi Mhíchumas
san Oifig Rochtana chun cuidiú le forbairt
acmhainní digiteacha ar líne ag OÉ Má Nuad.
Spreag gníomhaíochtaí in Student+, modúl tacaíochta
foghlama measctha le haghaidh mic léinn fochéime
céadbliana a fhaigheann tacaíocht ó Chlár Rochtana
Mhá Nuad, na hacmhainní seo. Cabhraíonn an clár seo
le mic léinn atá ag dul isteach san ollscoil trí dheis
a chur ar fáil dóibh a gcuid scileanna foghlama agus
acadúla a fhorbairt. Tá sé mar aidhm ag Student+ ar
deireadh foghlaimeoirí comhoibritheacha, gníomhacha,
neamhspleácha a chothú a éiríonn leo an t-athrú chuig
éilimh chúrsa tríú bliana a sheasamh, rud a fhágfaidh
go mbeidh rátaí coinneála níos airde dá bharr.

Sa tionscadal áirithe seo, cruthaíodh gníomhaíochtaí
digiteacha le díriú ar roinnt scileanna, bunaithe ar
shamhail foghlama neamhspleách agus éagsúlachta
a chuireann ar chumas foghlaimeoirí a bheith ag
obair ar a luas féin, chun feasacht maidir lena
bhfoghlaim féin a fheabhsú agus chun a scileanna a
neartú maidir le bainistíocht ama, scríbhneoireacht
acadúil agus smaointeoireacht chriticiúil.
Déantar na hábhair chruthaitheacha teagaisc agus
foghlama nua seo a stóráil ar láithreán Gréasáin NDLR le
nasc chuig láithreán Gréasáin Chlár Rochtana Mhá Nuad,
rud a chuireann le hacmhainn oscailte do mhúinteoirí ar
fud na tíre agus go deimhin san earnáil ardoideachais
iomlán. San aois dhigiteach seo tá na huirlisí eatramhacha
an-tábhachtach do rath na mac léinn ó thaobh teagaisc
acadúil agus dhearcadh foghlama na mac léinn de araon
laistigh de thimpeallacht foghlama neamhspleách.
Is tionscnamh in earnáil an ardoideachais in Éirinn é
NDLR chun comhroinnt ábhar foghlama digiteach agus
na taithí múinteoireachta a ghabhann leo a chumasú i
measc ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus
coláistí éagsúla. Le maoiniú ón Údarás um Ard-Oideachas,
is é misean an NDLR ná “tacaíocht a thabhairt do bhaill
foirne in earnáil an ardoideachais agus iad a chur chun
cinn ó thaobh comhoibrithe de agus maidir le hacmhainní
foghlama digití agus na cleachtais mhúinteoireachta
a ghabhann leo a fhorbairt agus a chomhroinnt”.
Aistear an Mhic Léinn Lánfhásta
Leathnaíodh an Cúrsa Samhraidh um Aistí a Scríobh,
a bhunaigh Oifig na Mac Léinn Lánfhásta in 2003,
chun seisiúin a sholáthar a phléann le TF, acmhainní
Leabharlainne, Moodle agus scileanna eagrúcháin
chomh maith leis an bpríomhbhéim a bhaineann fós le
scríbhneoireacht chriticiúil. Rinneadh ábhar acmhainní
a chomhdhlúthú ar láithreán Gréasáin Chlár Rochtana
Mhá Nuad chun mic léinn a spreagadh chun a scileanna
TF a fheabhsú, agus fáil réidh leis an ngá le bileoga
eolais agus fótachóipeáil den chuid is mó. Tá méadú ag
teacht ar líon na gcúrsaí seo i gcaitheamh na mblianta le
freastal ar líon rannpháirtithe atá ag dul i méid i gcónaí, ó
80 mac léinn in 2006 go 14 a chláraigh i samhradh 2011.
Is é príomhaidhm an chúrsa samhraidh ná leas a bhaint
as teicníochtaí um idirghabháil luath chun comhionannas
deiseanna a éascú do mhic léinn lánfhásta maidir le
scileanna a bheith acu chun páirt iomlán a ghlacadh
ar an tríú leibhéal (bearna a aithníodh sa phróiseas
agallaimh). Mar sin, cuimsítear raon leathan scileanna
staidéir ann, go háirithe maidir le haistí acadúla a scríobh,
cabhraíonn sé le mic léinn eolas ginearálta a fháil amach
faoin Ollscoil agus, le déanaí, faoi na hacmhainní TF
atá aici. Ar an gcaoi chéanna, cé go bhfuil ábhar eile i
gceist, tugadh isteach cúrsa matamaitice ar leithligh
in Iúil 2009 i gcomhar leis an Roinn Matamaitice
agus leis an Lárionad Tacaíochta Matamaitice.
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Léirigh suirbhé a rinne Oifig na Mac Léinn Lánfhásta
le déanaí conas mar a d’éirigh leis na rannpháirtithe
ón gcúrsa samhraidh 2006 sa chéad bhliain dá gcúrsa
céime: Fuair 79% de na daltaí seo grád 2.2 nó níos
airde. Nochtaigh an suirbhé freisin na tairbhí sóisialta
a baineadh as baint a bheith acu leis an gcúrsa cosúil le
bheith níos compordaí sa chéad bhliain; grúpaí sóisialta
a bunaíodh ag an am a choinneáil; a bheith níos muiníní
ag déileáil leis an bhfoireann acadúil agus tacaíochta;
creideamh a bheith acu go raibh buntáiste acu de
thoradh ar an gcúrsa a ghlacadh; cur amach a bheith
acu ar an gcampas; agus gaol acu leis an institiúid.
Léiríonn Robert Power é seo. Tar éis an Cúrsa Samhraidh
um Aistí a Scríobh do Mhic Léinn Lánfhásta a chur
i gcrích in 2004, chuir an tUasal Power tús lena BA
san Antraipeolaíocht, sa Spáinnis agus sa Bhascais
agus tar éis dó a chéim a bhaint amach, bronnadh
Gradam William Wild air don Tráchtas is Fearr san
Antraipeolaíocht. Le cúnamh ó sparánacht OÉ,
chuir sé Máistreacht faoi theagasc dhá bhliain san
Antraipeolaíocht i gcrích in 2009 agus thosaigh sé ar PhD
ina dhiaidh sin, clár staidéir idirdhisciplíneach sa Roinn
Antraipeolaíochta agus i Roinn na Spáinnise. Bronnadh
Scoláireacht John Hume ar an Uasal Power in 2009
agus bronnadh scoláireacht IRCHSS na bliana 2011 air.
Áitíonn an tUasal Power go raibh an Cúrsa Samhraidh
um Aistí a Scríobh ríthábhachtach dó i gcaitheamh a
bhlianta fochéime agus iarchéime: “Choinnigh mé mo
chuid nótaí ón samhradh sin i gcónaí agus d’fhéach
mé orthu gach uair a shuigh mé síos chun aiste a
dhéanamh”. Creideann sé gur féidir lena rath mar
mhac léinn agus mar mhúinteoir araon a chur i leith an
chúrsa seo agus níl dabht ar bith ach gurb é sin a thug
spreagadh dó a bheith ina theagascóir air in 2008.
Tugann an tUasal Power a thaithí leathan mar theagascóir
agus mar léachtóir ócáideach sa dá Roinn ina bhfuil sé
agus mar mhac léinn lánfhásta leis don chúrsa samhraidh.
Oibríonn sé le hOifigeach na Mac Léinn Lánfhásta agus
le teagascóir eile, Ann Roundtree, maidir le forbairt an
chúrsa gach bliain. Le déanaí, tá béim níos mó á leagan
ar acmhainní TF agus tá seisiúin nua maidir le torthaí
foghlama i gcomhréir le tionscadal torthaí foghlama
na hOllscoile a cuireadh i gcrích i mí na Nollag 2010.

Déanta in Má Nuad
Ilsealbhaíodh Gemma Ennis, Mac Léin rochtana a bhain
céim BA sa Ghearmáinis agus sa Mhatamaitic amach
in 2002 mar Phearsa Mór le Rá “Déanta in Má Nuad”
ag Mór-Rince na nAlumni ar an 11 Meitheamh 2011.
Tar éis a cuid staidéir a dhéanamh, chuaigh an tUasal
Ennis go Londain le tabhairt faoi Dhioplóma Iarchéime
san Oideachas Bunscoile ag Ollscoil Brunel, ach bhí
orthu filleadh ina dhiaidh sin ar chúinsí teaghlaigh.
Thosaigh sí ag obair in Oifig Rochtana OÉ Má Nuad,
áit ar ghlac sí freagracht as an gclár for-rochtana
scoileanna agus rinne sí sraith de thionscnaimh thar
a bheith rathúla a fhorbairt, go háirithe “Sowing the
Seeds of Science” i gcomhar le Dámh na nEolaíochtaí.
Faoin tionscnamh seo, leathnaíodh an clár for-rochtana
chuig roinnt bunscoileanna i gCill Dara agus chuir sé
an tUasal Ennis i dteagmháil lena gcéad uaillmhian
gairme beatha, sé sin múinteoireacht bhunscoile.
Thosaigh sí ag staidéar don cháilíocht bhunscoile in
2005 le hArd-Dioplóma sa Bhunoideachas ar líne i
gColáiste Hibernia. Bhain sí a céim amach in 2006 agus
níos déanaí sa bhliain sin thosaigh sí mar mhúinteoir
i Scoil Náisiúnta Cill Bhrighde i mBaile Átha Troim,
áit a bhfuil sí ina múinteoir cruthaitheach tiomanta
do na naíonáin shóisearacha agus shinsearacha
ar bhonn ilranga. Tá sí ina Leas-Phríomhoide
gníomhach i gCill Bhrighde faoi láthair freisin.
Ar feadh a saol oibre, thacaigh an tUasal Ennis le
luachanna an chomhionannais deiseanna agus an
chuimsithe mar a bhí aici in OÉ Má Nuad. Creideann sí
go bhfuil oideachas ina cheart do leanaí agus go bhfuil
buntús maith tuillte ag leanaí óga go háirithe ó thaobh an
oideachais de, le go mbeidh siad in ann leas a bhaint as na
roghanna is fearr agus iad ag dul tríd an gcóras oideachais.
Tá an tUasal Ennis tar éis Máistreacht san Oideachas
agus sa Bhainistíocht Oiliúna (ríomh-fhoghlaim) a chur
i gcrích in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus
dhírigh sí ar thaighde bunaithe sna scoileanna ina
tráchtas i réimse na leanaí agus na smaointeoireachta
fealsúnaí. Tá sí ag tógáil sosa ghairme ar feadh bliana
in 2012 agus ag bogadh chun na hAstráile le leanúint
ar aghaidh lena taighde i réimse na fealsúnachta, na
smaointeoireachta fealsúnaí agus na tairbhí a bhaineann
lena sníomh isteach i gcuraclam bunscoile na hÉireann.
“D’éirigh liom á bhuíochas do Mhá Nuad,” a dúirt an
tUasal Ennis in aitheasc glactha mothúchánach, inar
mhol sí obair na hOifige Rochtana agus a Stiúrthóir,
Ann O’Brien. Leag an tUasal O’Brien béim ar an gcaoi
go léiríonn an bhean óg den scoth seo luachanna OÉ Má
Nuad ina saol gairmiúil agus ina saol pearsanta araon.
“Is sampla iontach í freisin de leas iomlán a bhaint as
deiseanna oideachais agus í ag leanúint ar aghaidh
lena haistear foghlama ar feadh an tsaoil,” a dúirt sí.

An
2.7 Leabharlann

Forbairt Straitéiseach
Ba thréimhse thar a bheith gnóthach don Leabharlann
ag OÉ Má Nuad í an bhliain acadúil 2010-11 ó thaobh
na straitéise de. Ar an 20 Deireadh Fómhair, sheol an
Tánaiste agus an tAire Oideachais agus Scileanna, Máire
Ní Chochláin TD RIAN.ie, bunachar sonraí ar líne de
thaighde foilsithe Éireannach. Bailítear agus taispeántar
an t-ábhar atá i stórtha taighde na seacht n-ollscoil in
Éirinn agus in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath sa tairseach Gréasáin seo. Beifear in ann seirbhísí
cosúil le cuardach agus giniúint staitisticí níos fearr
a fhorbairt ag baint úsáid as barainneacht mhórscála
leis an líonra náisiúnta de stórtha na n-institiúidí.
Léireoidh an acmhainn seo tionchar an taighde
d’infheisteoirí agus do lucht maoinithe féideartha,
a aithníonn an luach a bhaineann le scaipeadh níos
forleithne ar thaighde, agus méadóidh sé go suntasach
luanna agus infheictheacht thorthaí taighde na hÉireann
chomh maith le próifíl thaighdeoirí na hÉireann ar fud an
domhain. Tá RIAN i measc an chéad sruth de thairseacha
rochtana oscailte náisiúnta ar domhan, rud a chuireann
Éire chun tosaigh sa ghluaiseacht chun an bonn eolais
domhanda a mhéadú, agus bhí OÉ Má Nuad ar an gcéad
ollscoil sa tír a bhunaigh stór institiúideach den chineál
sin. Sa bhliain a chuaigh thart, bhí an Leabharlann ina
comhpháirtí gníomhach freisin i dtionscadail amhail
an Stór Náisiúnta Fuaime agus Físe le maoiniú ón 5ú
Clár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal. Tagann
ról lárnach na Leabharlainne sna tionscnaimh seo
leis an bpríomhchuspóir i bPlean Straitéiseach na
hOllscoile chun a próifíl taighde a ardú trína torthaí
agus a láidreachtaí sa réimse seo a chur ar taispeáint.
Beagán le cois seachtaine ina dhiaidh sin, ar an 29
Deireadh Fómhair, chas an tAire Uí Chochláin an fód chun
comóradh a dhéanamh ar thús na tógála ar an síneadh
úrscothach ar an leabharlann. Déanfaidh an spás nua
seo, atá le bheith críochnaithe i bhfómhar 2012, méid
agus cumas na leabharlainne a mhéadú níos mó ná dhá
oiread a bhfuil ann faoi láthair, ag cur limistéir staidéir ar
fáil, idir cinn shóisialta agus cinn chiúine, chomh maith le
seomraí do ghrúpaí, do bhaill foirne agus d’iarchéimithe,
limistéar sainbhailiúchán saintógtha, seomraí oiliúna um
litearthacht faisnéise agus caifé. Beidh an foirgneamh
taobh le hOllionad Leabharlainne, ionad den scoth le
haghaidh imeachtaí agus taibhléirithe cultúrtha. Dar le
Cathal McCauley, Leabharlannaí Ollscoile, “Daingneoidh
an síneadh ollmhór seo ar an Leabharlann stádas na
hOllscoile mar mhórinstitiúid teagaisc agus taighde.”
Le maoiniú ón Acmhainn Dhigiteach Foghlama Náisiúnta,
chuaigh an Leabharlann i mbun comhoibrithe leis na
leabharlanna sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath,
in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus in Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath chun foireann
uirlisí rochtana oscailte náisiúnta a chruthú. Leagann
Measuring your Research Impact, nó MyRi, béim ar na
huirlisí éagsúla atá ar fáil do thaighdeoirí chun luanna
a rianú agus chun tacú le feasacht bibliméadrachta. Tá
ranganna teagaisc ar líne, agallaimh, pleananna ceachta
agus bileoga oibre sa phacáiste, agus is féidir iad a
chur in oiriúint do riachtanais na rann ar leithligh.

Chuaigh an Leabharlann agus Roinn na Staire i mbun
oibre le chéile chun MA i gCartlanna Stairiúla a dhearadh
agus a chur ar fáil. Is forbairt nua a bhí i gceist leis
seo, agus chruthaigh baill foirne na leabharlanna, na
gcartlann agus caomhnaithe raon modúl don chlár agus
chuir siad ar fáil iad. Cuireann an mhúinteoireacht, a
bhíonn ar siúl i Leabharlann Russell, Leabharlann Eoin
Pól II, an tSaotharlann Caomhnaithe agus Lárionad na
gCartlann agus Taighde Oifig na nOibreacha PoiblíOÉ Má Nuad rochtain dhíreach ar speisialtóirí ar fáil
do mhic léinn agus cuireann sí ar a gcumas formáidí
éagsúla a fheiceáil agus a láimhseáil go praiticiúil.
Tugadh faoi athbhreithniú cáilíochta thar a bheith
rathúil sa Leabharlann go déanach sa bhliain 2010,
nuair a thug na hathbhreithneoirí inmheánacha,
chomh maith leo siúd ó Ollscoil Durham agus an
Imperial College i Londain ardmholadh d’fhoireann
agus do sheirbhísí na Leabharlainne.
Taispeántais agus Bailiúcháin
Ag leanúint ar aghaidh lena traidisiún seanbhunaithe,
óstáladh taispeántais éagsúla spreagthacha sa
Leabharlann i gcaitheamh 2010-11. Eagraíodh an
taispeántas ealaíon bliantúil de phictiúir agus
grianghraif le foireann agus mic léinn na hOllscoile i
rith Sheachtain na nEalaíon i mí na Nollag 2010, agus
thaispeáin Leabharlann Russell comhfhreagras leis
an gCairdinéal John Henry Newman i gcomhthráth leis
an dearbhú gur beannaitheach é an mhí chéanna.
Rinne ceathrú Féile na bhFoilseachán bliantúil, a
eagraíodh i mí Eanáir, comóradh ar an aschur ó Dhámh
na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh agus na Fealsúnachta
agus ó Choláiste Phádraig, Má Nuad i bhfoirm chlóite
agus leictreonach araon. Taispeánadh dhá bhunachar
sonraí a raibh baint ag OÉ Má Nuad leo freisin, The
Irish in Europe ag cur taighde maidir le himirce na
nÉireannach chuig Mór-roinn na hEorpa sa 17ú agus san
18ú hAois chun cinn (www.irisheurope.ie) agus Rian (a
bhfuil trácht air thuas). Eagraíodh roinnt taispeántas i
Leabharlann Russell le bheith ar siúl ag an am céanna
leis an bhFéile, lena n-áirítear Pugin’s legacy; Early
Life of the Irish College of St Patrick, Salamanca;
agus Maynooth Gaelic manuscripts on screen.
Mí amháin ina dhiaidh sin, bhí obair thábhachtach
stairiúil a rinne Leabharlann Russell, an Lárionad um
Staidéar ar Thithe agus ar Eastáit Stairiúla na hÉireann
ag OÉ Má Nuad, Caisleán Howard in Yorkshire agus
Ancestry.com mar ábhar do chlár TG4. Tá an tionscadal
Rolla Teistiméireachta Morpeth ag déanamh anailíse
ar scrolla ollmhór atá 412 méadar ar fhad agus ar a
bhfuil 275,000 síniú a bailíodh as áiteanna ar fud na
hÉireann. Is iomaí cur síos atá déanta air, ó chineál
daonáirimh réamhghorta nó fiú sampla ón 19ú haois
de líonra sóisialta, agus d’fhéadfadh sé léargas uathúil
a chur ar fáil maidir le saol, sochaí agus polaitíocht na
hÉireann ón tréimhse sin. Tá tuilleadh faisnéise, lena
n-áirítear gearrthóg ón gclár Nuachta ar fáil ar láithreán
Gréasáin na Leabharlainne (www.library.nuim.ie).
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Lean an Leabharlann ar aghaidh ag cur lena cuid
bailiúchán ó thaobh ábhar clóite, leictreonach agus
gearrshaolach de. Chuir roinnt tabhartas suntasach,
lena n-áirítear bailiúchán pearsanta an Oirmhinnigh
Thomas Finan mór le rá ó Roinn na gClasaicí Ársa, go
mór leis an mbailiúchán clóite. I réimsí na fealsúnachta,
diagachta agus stair na heolaíochta, bronnadh ábhar
ar an Leabharlann ó Ernan McMullin, nach maireann,
alumnus de chuid Choláiste Phádraig, Má Nuad
agus Ollamh Emeritus in Ollscoil Notre Dame.
Bhí an-áthas ar an Leabharlann a bheith mar thairbhí
den tabhartas flaithiúil ar pháipéir Teresa Deevy i
samhradh 2011. Cuirfidh sé seo go mór leis an gcartlann
agus beidh sé ríluachmhar maidir le taighde a éascú,
do scoláirí Éireannacha agus idirnáisiúnta araon, ar
dhuine de na drámadóirí Éireannacha ba uathúla agus ba
dhúshlánaí ón 20ú hAois. Tá raon litreacha sa chartlann
seo ó dhaoine mór le rá cosúil le Jack B. Yeats agus
Frank O’Connor, cóipeanna de léirmheasanna agus
dréachtaí de shaothar ficsin an Uasail Deevey chomh
maith le roinnt beag ábhar gearrshaolach téatair.

←
An tOllamh Chris Morash, Ceann
Roinn an Bhéarla, OÉ Maigh Nuad
agus an tUasal Jacqui Deevy
(gariníon Teresa Deevy – fuair
Teresa Deevy féin bás in 1963).
↘
An tUasal Mary Coughlan T.D.,
Tánaiste agus Aire Oideachais agus
Scileanna agus an tOllamh Tom
Collins, Uachtarán Eatramhach,
OÉ Mhaigh Nuad ag casadh an
fhóid don síneadh €20 milliún
atá le cur leis an leabharlann.

Lean an obair chatalógaithe agus chaomhnaithe ar
aghaidh ar Chartlann Eastáit Bhéal na mBuillí, atá á
choinneáil i Lárionad Cartlainne agus Taighde Oifig
na nOibreacha Poiblí-OÉ Má Nuad ag Teach Bhaile
an Chaisleáin. Tá bailiúchán suntasach doiciméad sa
Chartlann a bhaineann le glúine de mhuintir Mahon
i mBéal na mBuillí, Contae Ros Comáin, ó aimsir an
ghorta chomh fada le déanach san 20ú haois.
Chun tacaíocht a thabhairt do thaighde agus d’fhoghlaim
bhreise, cheannaigh an Leabharlann an bunachar
sonraí de Nuachtáin na Breataine ón 19ú hAois. Tá
rití iomlána san acmhainn seo de mhórbhileoga
náisiúnta agus réigiúnacha tábhachtacha a dhéanann
ionadaíocht ar ghnéithe polaitiúla agus cultúrtha
éagsúla de shochaí na Breataine ón ré sin.

Seirbhísí & Rannchuidiú na Leabharlainne
D’fhreastail níos mó ná 1,300 ar Oiliúint Scileanna
Faisnéise Leabharlainne (Library Information Skills
Training (LIST)), clár de sheisiúin ghairide ar na seirbhísí
éagsúla leabharlainne agus eile, a cuireadh ar fáil i
rith na bliana acadúla. Rinne Ruairí Quinn TD, an tAire
Oideachais agus Scileanna, an tionscnamh seo a mholadh.
Luaigh sé LIST mar shampla den chleachtas is fearr ag
Comhdháil Leabharlanna Náisiúnta agus Ollscoile na
hÉireann i gColáiste na Tríonóide i Meitheamh 2011.
Tá an Leabharlann fós ag baint leasa as teicneolaíochtaí
ar líne agus cuireadh leis an méid a baineadh amach
roimhe sin chun seirbhís chomh cuimsitheach agus is
féidir a sholáthar dá húsáideoirí. Tá aiseolas dearfach ann
ón úsáid atá á baint as Flickr, Facebook agus Twitter agus
i mbliana chuir an Leabharlann an deis ar fáil do mhic léinn
chun téacsanna saor in aisce a sheoladh ón gcatalóg ar
líne chuig a bhfóin phóca. Cuireadh tús rathúil le húsáid
a bhaint as cóid Mhearfhreagartha (QR) agus seoladh
feidhmchláir iPhone agus Android chun solúbthacht
níos fearr a thairiscint d’úsáideoirí maidir le rochtain a
fháil ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí na leabharlainne.
Chuir baill foirne na leabharlainne le forbairt
náisiúnta agus idirnáisiúnta leabharlann trí pháipéir
chomhdhála a chur i láthair, imeachtaí a óstáil agus
nithe a fhoilsiú i rith na bliana. Taispeánadh cúig
phóstaer ag Comhdháil INULS, agus bronnadh an
chéad duais agus an tríú duais ar OÉ Má Nuad.
Tá forbairt bhreise déanta ar an gcomhpháirtíocht idir
Leabharlann na hOllscoile agus Iarbhunscoil Mhá Nuad
chun ranganna faisnéise litearthachta a chur ar fáil do
mhic léinn dara bliana agus Ardteistiméireachta.

Próifíl
Mairéad McQuaid
Leabharlannaí, Cill Chainnigh
Leabharlann an Champais

Tá Mairead McQuaid ag ceiliúradh deich mbliana ag
campas Chill Chainnigh de chuid OÉ Má Nuad, áit a
bhfuil sí ina Leabharlannaí Campais faoi láthair. Is iad na
príomhdhualgais atá uirthi ná reáchtáil réidh leabharlann
an champais, le cúnamh ó bheirt chúntóirí leabharlainne,
oiliúint faisnéise litearthachta a sholáthar don fhoireann
agus do mhic léinn, agus an bailiúchán leabhar a fhorbairt. “I
gcomhar leis an bhfoireann leabharlainne ó Mhá Nuad, bhí
baint agam le modúl faisnéise litearthachta creidiúnaithe
a thabhairt isteach sa chúrsa céime BA Staidéir Áitiúla
agus Pobail agus faoi láthair bím ag múineadh dhá mhodúl
ar leibhéil éagsúla. Ba thaithí iomlán nua agus spreagúil
domsa a bhí ann – ó leabharlannaí go léachtóir!” Tá sí i
gceannas freisin ar sheirbhísí TF agus ar láithreán Gréasáin
an champais a chothabháil. Tá Mairead thar a bheith
bródúil as an láithreán Gréasáin nua seo. Creideann sí
go léirítear an campas go han-dearfach ann agus rinne sí
an-chuid oibre chun é a fhorbairt (http://kilkenny.nuim.ie).
Dar le Mairead, tá freagrachtaí an-éagsúla uirthi agus
bíonn siad ag athrú i gcónaí de thoradh ar an mbuíon beag
foirne ar champas Chill Chainnigh agus ar chomh fada agus
atá sé ón bpríomh-champas i Má Nuad. De thoradh ar an
scála a bheith níos lú, tá braistint phobail ann i ndáiríre
ina mbíonn an fhoireann ag obair as lámha a gcéile nuair
is gá, fiú mura dtagann sé faoin sainchúram atá orthu
go hoifigiúil. Cé gurb é Leabharlannaí an teideal atá aici,
uaireanta iarrtar ar Mhairead a bheith ina feitheoir le
haghaidh scrúduithe, nó cabhair bhreise a thabhairt ag
ócáidí poiblíochta, cuidiú le bronnadh na gcéimeanna
nó déileáil le ceisteanna faoi chúrsaí ó mhic léinn reatha
agus ionchasacha. “Is féidir teacht orm ag baint na
soithí amach as an miasniteoir i gceaintín an champais,
ag eagrú seomraí le haghaidh léachtaí, ag freagairt an
dorais, agus ag gníomhú mar fháilteoir de réir mar is gá!”
Bíonn dúshláin shonracha i gceist mar gheall ar chomh
fada agus atá siad ón bpríomhchampas i Má Nuad, go
háirithe i ndáil le fadhbanna teicniúla sa leabharlann nó
deacrachtaí le seirbhísí TF. “Níl an fhoireann tacaíochta
in ann siúl trasna an campas chugainn le cabhrú linn,
mar sin d’fhoghlaim mé conas a bheith in ann go leor a
dhéanamh mé féin agus a bheith ag obair le foireann na
leabharlainne agus an lárionaid ríomhairí ar an teileafón
chun na fadhbanna seo a réiteach sa chaoi nach mbeimid
ag fanacht ar feadh seachtainí chun an réiteach a fháil.”

Mar gheall ar chomh dlúth agus atá an campas, bíonn
go leor idirghníomhaithe laethúil leis na mic léinn, rud a
fhágann go gcuireann an fhoireann aithne an-mhaith orthu.
Chomh maith leis sin, ós rud é go mbíonn an leabharlann ar
oscailt go dtí 9 i.n. formhór na laethanta agus go mbíonn
mic léinn lánfhásta ag freastal ar léachtaí san oíche,
míníonn Mairead gurb iad foireann na leabharlainne is
túisce a thugann mic léinn cuairt orthu nuair a bhíonn
daoine uathu le héisteacht lena bhfadhbanna, lena
gceisteanna nó lena n-iarratas. “Tá sé go hiontach a bheith
in ann ainmneacha a lua le haghaidheanna agus dul chun
cinn na mac léinn atá i mbun cúrsa Teastais a leanúint
ar feadh na bliana chomh maith le haistear na mac léinn
céime, ó chúnamh a thabhairt leo clárú ag an tús agus
déileáil lena gcuid fiosrúcháin i gcaitheamh na mblianta,
go cabhair a thabhairt ag na searmanais bhronnta céime.”
Ón mbliain 2002 i leith, tá foireann an champais ag obair go
dlúth leis an Oifig Bronnta chun bronnadh na gcéimeanna a
reáchtáil ag Túr Paráide Chaisleán Chill Chainnigh seachas
dul isteach leis na searmanais bhronnta céime níos mó
ag Má Nuad. Dar le Mairead is deis iontach é seo chun an
ceiliúradh ag deireadh aistear na mac léinn a chomhroinnt.
Tá céim ag Mairead sna Seirbhísí Sóisialta ó Ollscoil
Uladh agus Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht
Faisnéise agus Leabharlainne ó Ollscoil Northumbria.
Ón uair a bhain sí a céim amach in 1997, bhíodh sí ag
obair den chuid is mó i leabharlanna acadúla in Éirinn
(OÉ Gaillimh agus Ollscoil Luimnigh) ach bhí sí san
Astráil agus sa RA freisin ar feadh tamaill roimh di
tosú i Leabharlann Champas Chill Chainnigh in 2001.
Bhain Mairead tairbhe as a rannpháirtíocht maidir le
modúl creidiúnaithe sa litearthacht fhaisnéise a fhorbairt
agus a mhúineadh ar an gcúrsa céime BA ar chúpla
bealach. “Mhothaigh mé go raibh mé ag baint amach
go leor leis an múinteoireacht den chéad uair agus ag
féachaint ar na mic léinn ag sú isteach na faisnéise sin,
agus a fhios agam go mbainfidís úsáid as chun cabhrú
leo leis an gcuid eile dá staidéir.” Chonaic sí freisin na
buntáistí a bhaineann leis an uirlis ríomh-fhoghlama
Moodle a úsáid chun rochtain ar acmhainní a chur ar
fáil do mhic léinn ar an gcampas agus lasmuigh dó,
agus ba mhaith léi tuilleadh clár oiliúna sna scileanna
litearthachta faisnéise a fhorbairt do mhic léinn Teastais
agus Iarchéime ag baint úsáide as an teicneolaíocht seo.
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Gníomhaíochtaí
2.8 Alumni

Naisc a Cheiliúradh

Má Nuad Den Scoth

Cuireadh fáilte roimh 150 aoi ag an gceathrú Mór-Rince
Athaontaithe Alumni, lena n-áirítear iarchéimithe ón
gceithre tréimhse deich mbliana a chuaigh thart chun
ceiliúradh agus nascadh a dhéanamh. Chuir an tOllamh
Tom Collins, Uachtarán, atá ina alumnus é féin le nasc
leis an Ollscoil ar feadh beagnach ceathracha bliain i róil
éagsúla, fáilte roimh ionadaithe ó earnáil oideachais na
hÉireann chomh maith leis an Aire Stáit, Brian Hayes TD
(iarchéimí Staire agus Socheolaíochta sa bhliain 1991)
ag an ócáid bhliantúil. Tugadh onóir do bheirt bhan ina
alumni, a rinne ionadaíocht den scoth ar OÉ Má Nuad, ag
an ócáid a bhí ar siúl in Halla Pugin i Meitheamh 2011.

Bunaíodh Bord Comhairleach Alumni Má Nuad mar
iarracht chun cabhrú le treo straitéiseach na hOifige
Alumni a bhunú agus chun bealaí a aithint inar féidir
le halumni tairbhe a sholáthar dá chéile. Eagraíodh an
cruinniú tosaigh i mí Feabhra, agus tá an bord sceidealta
chun bualadh le chéile ar a laghad trí huaire in aghaidh
na bliana. Agus iad ag gníomhú mar ambasadóirí
don Ollscoil, seo a leanas na comhaltaí boird.

Bhronn an tOllamh Collins Gradam Alumni an Uachtaráin
ar an scríbhneoir agus file Mary O’Donnell, as a saothar
filíochta agus próis den scoth go príomha. Chuaigh
an tUasal O’Donnell isteach i gColáiste Phádraig in
1974 agus bhain sí amach céim BA i nGearmáinis agus
Fealsúnacht, MA i nGearmáinis agus Ard-Dioplóma
san Oideachas. Ó na 1980í i leith tá sé bhailiúchán
filíochta foilsithe aici, chomh maith le dhá bhailiúchán
gearrscéalta agus trí úrscéal, agus tá an iliomad gradam
bainte amach aici, lena n-áirítear Gradam William
Allingham agus Duaiseanna Gearrscéalta Sheachtain
Scríbhneoirí Lios Tuathail, V.S. Pritchett agus Fish
Idirnáisiúnta. Tá an-cháil uirthi mar chritic drámaíochta
tábhachtach, bíonn sí le cloisteáil ar an raidió náisiúnta
agus le feiceáil in irisí acadúla éagsúla. Tugadh aitheantas
dá stádas i measc scoth na scríbhneoirí agus na
n-ealaíontóirí Éireannacha nuair a tugadh cuireadh di
dul isteach i gcumann Aosdána. D’fhreastail an tUasal
O’Donnell freisin mar chomhalta d’Údarás Rialúcháin na
hOllscoile agus mar aoi-léachtóir sa scríbhneoireacht
chruthaitheach do mhic léinn Béarla roghnaithe.

Peter Finnegan, Stiúrthóir, Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath (BA 1976)

Vincent Comerford, Ollamh Emeritus, OÉ Má Nuad
Bernadette Coyne, Stiúrthóir Bainistíochta,
Amárach Consulting (BA 1987)

Frank Fitzmaurice, Stiúrthóir Seirbhísí
Corparáideacha, OÉ Má Nuad
Karen Kelly, Oifigeach Alumni, OÉ Má Nuad (BA 2009)
Flor Madden, Cathaoirleach Feidhmiúcháin,
Weddings at Home (BA 1988)
Hayley McCann, Múinteoir Meánscoile,
Tíreolaíocht agus Teagasc Críostaí (BA 2007)
Aengus Ó Maoláin, Uachtarán Aontas na
Mac Léinn, OÉ Má Nuad (BMus 2009)

Insealbhaíodh Gemma Ennis, Leas-Phríomhoide
gníomhach i Scoil Náisiúnta Chill Bhrighde (Baile Átha
Troim) i measc Alumni Mór le Rá “Déanta in Má Nuad”.
Tháinig an tUasal Ennis chuig an Ollscoil trí Chlár
Rochtana Mhá Nuad in 1999, ag baint amach céime i
nGearmáinis agus i Matamaitic. Bhí sí ag obair in Oifig
Rochtana na hOllscoile, áit a ndearna sí roinnt clár
for-rochtana scoile thar a bheith rathúla a fhorbairt, go
háirithe “Sowing the Seeds of Science”, roimh ArdDioplóma san Oideachas Bunscoile a chur i gcrích.
↑

Athaontaíodh freisin (mí Lúnasa seo caite) mic léinn
Erasmus Staire agus ábhar eile ó rang na bliana 1993-94.
Thaistil na rannpháirtithe ón Ostair, ón nGearmáin, ón
Spáinn agus ón mBeilg. Tháinig an chuid is mó díobh
chuig an Ollscoil ar dtús tríd an treoirscéim ECTS
le maoiniú ón mBruiséil a bhí ceannródaíoch maidir
le córais creidiúnaithe le modúil inchomparáide a
ghlacadh ar fud ollscoileanna na hEorpa. Chas na
cuairteoirí le roinnt mac léinn Éireannach ón tréimhse
chéanna agus leis an Ollamh Vincent Comerford a bhí
mar chomhordaitheoir acadúil don ECTS ag an am.

An tUasal Gemma
Ennis, an tOllamh Tom
Collins, an tUachtarán
Eatramhach, agus an
tUasal Mary O'Donnell.

Is é alumnus amháin de chuid OÉ Má Nuad a bhfuil
tairbhe déanta aige ar son gach duine atá ina chónaí
ar oileán na hÉireann ná John Hume. Chuir sé cearta
sibhialta chun cinn ar feadh a shaoil, agus toghadh é mar
bhuaiteoir agus RTÉ ag cuardach an duine is tábhachtaí
i stair na hÉireann. Bronnadh an gradam ar an Uasal
Hume as a fheachtas gan staonadh ar son na síochána i
dTuaisceart Éireann. Agus a chás á chur i láthair, dúirt an
t-iriseoir Miriam O’Callaghan go raibh gach duine againn
ag baint leasa as a chuid iarrachtaí. Ó liosta tosaigh de
40 (a fuarthas ó shuirbhé IPSOS/MRBI), thángthas ar
chinneadh maidir le 10 Is Fearr bunaithe ar vótaí ón bpobal
i gcoitinne agus laghdaíodh an liosta ina dhiaidh sin go
cúigear iarrthóirí, lena n-áirítear Mícheál Ó Coileáin,
Bono, Máire Mhic Róibín agus Séamas Ó Conghaile
chomh maith le Laureate Dhuais Nobel na Síochána.
Rugadh é i dteaghlach neamhpholaitiúil in 1937, agus
bhí John Hume i measc an chéad dreama de Chaitlicigh
chun oideachas meánscoile saor in aisce a fháil.
Chláraigh sé ag OÉ Má Nuad in 1954 faoi scoláireacht
chun staidéar a dhéanamh ar Fhraincis agus Stair.
Rinneadh cur síos air mar scoláire den scoth, agus
mhothaigh sé go raibh dualgas air cabhrú leo siúd nach
raibh chomh maith as leis féin mar gheall ar chomh
buíoch agus a bhí sé as a oideachas ollscoile a fháil.
Rinneadh athdhearadh ar leathanach baile tiomanta
Oifig na nAlumni (www.alumni.nuim.ie) chun tionscnaimh
nua a chur san áireamh amhail “Foláirimh d’Alumni” agus
“Spotsolas ar Alumni”. Tá sé mar aidhm leis an gcéad
tionscnamh sin alumni a choinneáil ar an eolas maidir le
jabanna, socrúcháin oibre agus imeachtaí alumni, agus
leagann an dara ceann acu béim ar alumni atá ag cruthú
post, a bhfuil dul chun cinn déanta acu ina ngairmeacha
beatha nó a chuir go mór lena réimse roghnaithe nó
lena bpobal. Le beagnach 50,000 duine ar bhunachar
sonraí na n-alumni, tá an Oifig Alumni ag súil leis go
mbeidh sé seo ina thairseach dinimiciúil úsáideach le
coinneáil i dteagmháil leis an lucht alumni, chun nuacht
agus ócáidí faoin Ollscoil a chur in iúl agus le cabhrú i
dtreo is go mbeidh Cumann Alumni OÉ Má Nuad ina
shócmhainn dáiríre d’iarchéimithe OÉ Má Nuad.
Is acmhainn nua í Karen Kelly a ghlac post mar Oifigeach
Alumni. Bhain an tUasal Kelly, atá ina Alumnus den
Ollscoil, céim amach in 2009 mar mhac léin lánfhásta
i Stair agus Antraipeolaíocht. Bhíodh poist aici mar
Stiúrthóir Tráchtála ar ACNielsen Éire agus Stiúrthóir
Díolacháin agus Margaíochta le eRatings.com roimhe seo.

→
An tUasal Karen
Kelly, Oifigeach
Alumni.

OÉ Má Nuad a Mholadh ó na hAirde
Rinneadh ceiliúradh ar chomóradh airgid Chór Aireagail
Mhá Nuad le mórcheolchoirm d’alumni na hOllscoile
agus d’fhreastail aoi oinigh, an tUachtarán Máire Mhic
Ghiolla Íosa air. Bhí an Cór comhdhéanta de 22 mac léinn
ón Ollscoil agus ó Choláiste Phádraig, Má Nuad araon
agus faoi stiúir ag Aongus Ó Maoláin, iarchéimí ceoil agus
Uachtarán Aontas na Mac Léinn. Tar éis an taibhléirithe,
chuir an tUachtarán Mhic Ghiolla Íosa a comhghairdeas
in iúl faoin gcloch mhíle a bhaint amach agus rinne sí
tagairt do Yeats ag rá gur léirigh tiomantas agus paisean
don cheol an chóir “oideachas ag lasadh tine, seachas ag
líonadh buicéid (education not filling the pail, but lighting
a fire)”. Le 25 bliain anuas, chan níos mó ná 250 céimí
den chór i go leor de na grúpaí córúla is mó le rá in Éirinn,
lena n-áirítear Anúna agus an Cór Aireagail Náisiúnta.
I measc na n-ócáidí ceoil eile le bliain anuas bhí Seirbhís
na gCarúl Nollag i mí na Nollag agus an tSeirbhís Chórúil
i mí an Mhárta. Mar thionscnamh nua in 2010, tugadh
cuireadh d’alumni chuig na hócáidí ceoil seo mar aíonna
den Oifig Alumni. Bhí an t-éileamh ar na ticéid i bhfad
chun tosaigh ar an méid a bhí ar fáil, agus bhí an-áthas
ar na halumni sin a bhí i láthair nasc a dhéanamh lena
nAlma Mater arís. Dúirt alumnus amháin, ag tagairt don
ócáid i mí an Mhárta, “Ba thaibhléiriú den chéad scoth
a bhí ann agus bhí an béile go breá, i bhfad níos fearr
ná mar a bhíothas ag súil leis. B’ábhar iontais amach
agus amach í an ócáid iomlán don aoi a bhí liom, máthair
iarchéimí. Bhí mé bródúil as OÉ Má Nuad arís dá bharr!”
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Oifig na Gaeilge agus Oifig Acht
2.9 na
dTeangacha Oifigiúla

San Ollscoil

Seachtain na Gaeilge

I rith na bliana seo leanadh den fhorbairt ar thimpeallacht
bháidhiúil don Ghaeilge ar an gcampas, ar eolas a
scaipeadh faoi chaíonna an teanga a fhoghlaim agus
a úsáid agus ar chomhoibriú le húdaráis, le ranna, le
baill foirne agus le mic léinn na hOllscoile. Eagraíodh
imeachtaí cúltúrtha agus sóisialta; d’fhreastail baill den
Ollscoil ar ócáidí Gaeilge san Ollscoil féin agus lasmuigh
di. Leanadh den chomhoibriú le hOifigigh Ghaeilge in
institiúidí eile agus den teagmháil le heagraíochtaí
Gaeilge. Sholáthair an Oifig ábhar dílis, eolas faoin
nGaeilge agus aistriúcháin d’oifigí agus do ranna éagsúla
idir acadúil, riaracháin agus sheirbhíse. Rinneadh
fógraíocht leanúnach ar ranganna agus ar imeachtaí
Gaeilge san Ollscoil agus i saol na Gaeilge lasmuigh agus
seoladh eolas amach chuig gach roinn agus aonad.

D’eagraigh Oifigeach na Gaeilge, Cuallacht Cholm
Cille agus Oifigeach Imeachtaí Cultúrtha is Gaeilge an
SU ócáidí do mhuintir na Gaeilge. Bhí ceol, litríocht,
cluichí is cibeal san áireamh. Dhein foireann na
Leabharlainne agus Ionad na nGairmeacha a gcion
chomh maith, le taispeántais ar leith. D’eagraigh
Susan Durack agus Barbara McCormack taispeántas,
Pádraig Ó Duinnín: Foclóirí agus Scoláire i Leabharlann
Eoin Pól 11. D’éirigh go breá le Bál na Gaeilge, arna
reachtáil ag Cuallacht Cholm Cille agus Oifigeach
Imeachtaí Cultúrtha agus Gaeilge an SU.

Ranganna agus Comhrá Gaeilge
Bhí freastal maith ar na ranganna a eagraíonn Ionad
na dTeangacha agus Oifig na Gaeilge do bhaill foirne
na hOllscoile i mbliana. Bíónn ranganna ar siúl am
lóin Dé Máirt agus Dé Céadaoin. Chláraigh cúigear
is daichead mac léinn nach bhfuil an Ghaeilge mar
ábhar léinn acu do ranganna faoin gclár IWLP.
Seomra na Gaeilge
Bhí ‘laethanta oscailte’ agus seisiúin chomhrá rialta
i Seomra na Gaeilge. Tá leabhair, bileoga eolais,
dlúthdhioscanna agus DVDanna ann le ceadú agus tá
suíomhanna gréasáin a bhaineann le gnéithe éagsúla den
Ghaeilge agus den chultúr marcáilte ar an ríomhaire.

Aoiscríbhneoir
Is í Biddy Jenkinson, file, drámadóir agus scríbhneoir
próis an aoi-scríbhneoir a tháinig go dtí an Ollscoil i
mbliana.. Léigh sí dánta nua dá cuid, agus scéal as an
leabhar is déanaí aici, Pádraig Ó Duinnín - Bleachtaire.
Bhí idir bhaill foirne agus mhic léinn i láthair.
Teangmháil le Saol na Gaeilge agus
le hEagraíochtaí Gaeilge
D’fhreastail an tOifigeach ar ócáidí éagsúla a reachtáil
eagraíochtaí Gaeilge, ina measc An tOireachtas,
seoltaí leabhar ag Foras na Gaeilge, Coiscéim agus
An Gúm. D’éirigh thar barr leis an turas bliantúil go dtí
Oireachtas na Samhna i gCill Áirne a d’eagraigh Oifig
na Gaeilge agus Cuallacht Cholm Cille. Thug Oifig na
Gaeilge tacaíocht do sheachtar déag mac léinn freastal
air. Bhí mic léinn as coláistí éagsúla na tíre ann.
Duais ó Ghlór na nGael
Fuair Cuallacht Cholm Cille Duais Aitheantais
as a ndíograis i rith na bliana seo. siad
aitheantas ó Ghlór na nGael.
Cóisir Chlabhsúir Bhliana

←
An tUasal John Murphy,
mac léinn PhD agus
an Dr John Stephens,
Roinn na Ceimice.

Scéim na nÁrasán Gaeilge
Bhí cúigear déag mac léinn ina gcónaí in Árasáin
Ghaoth Dobhair i mbliana – in ‘Árasáin na Gaeilge’.
Déardaoin, 11 Samhain, bhí teacht le chéile do na
mic léinn i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath.
D’fhreastail UCD, UCC, UL, TCD agus OÉ Má Nuad
ar an ócáid; béile, quiz boird agus seisiún ceoil a bhí
i gceist, arna eagrú ag Clár Ní Bhuachalla, Oifigeach
Gaeilge UCD, agus Cumann Gaelach na hOllscoile. Bhí
Oifigigh Ghaeilge na gcoláistí i láthair chomh maith.

Cuireadh deireadh leis an mbliain acadúil le hoíche
chultúrta. Oifigeach na Gaeilge i gcomhar le Rónán
Ó Dochartaigh a d’eagraigh an oíche. Léigh Tadhg Ó
Dúshláine dánta as a shaothar; sheinn Róisín Kelly,
Donal Moran agus Caoimhghin Ó Caoláin ceol den scoth
agus bhí amhráin ón bhfonnadóir Eilín Ní Bheaglaoich.
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Buaicphointí
3.1 Taighde

Tréimhse a bhfuil gealladh fúithi
In ainneoin brúnna eacnamaíocha, bhí an caiteachas
a rinneadh ar thaighde a maoiníodh go seachtrach
fós níos mó ná €23 milliún in 2010, agus ní raibh
an oiread míreanna agus deismireachtaí foilsithe
ann riamh is a bhí i rith na tréimhse sin.
Rinneadh éacht mór in 2011, nuair a d’éirigh leis an
Ollamh Seán Ó Riain ó Roinn na Socheolaíochta Deontas
Tosaíochta mór le rá a fháil ón gComhairle Eorpach
um Thaighde chun iniúchadh a dhéanamh ar New deals
in the new economy: European workplaces in an era
of transformation. Déanfar iniúchadh sa staidéar seo
ar na cineálacha féidearthachtaí soch-pholaitiúla atá
laistigh den gheilleagar eolasbhunaithe domhanda
comhaimseartha agus na dálaí polaitiúla agus na straitéisí
faoinar féidir tuilleadh orduithe socheacnamaíocha
níos sóisialta agus níos daonlathaí a dhéanamh. Go
deimhin, d’éirigh leis na seacht gcinn d’aighneachtaí a
rinne an Ollscoil chuig painéal Eolaíochtaí Sóisialta agus
Daonnachtaí Dheontais Tosaithe na Comhairle Eorpaí
um Thaighde 2011 an tairseach cáilíochta a shárú, agus
fuair péire acu cuireadh chuig an dara céim agus chuig
an gcéim deiridh den mheasúnú. Tá sé mar aidhm ag
an gComhairle Eorpach um Thaighde maoiniú a chur
ar fáil don taighde úrnua is fearr san Eoraip agus is
furasta a fheiceáil chomh maith is a d’éirigh leo nuair
a fheictear caighdeán foriomlán na ndaonnachtaí
agus na n-eolaíochtaí sóisialta ag OÉ Má Nuad.
I ngradam a bhfuil meas chomh mór céanna air sna
heolaíochtaí, bronnadh Gradam Taighdeoir Óg Uachtarán
na hÉireann i gcomhar le Fondúireacht Eolaíochta
Éireann ar an Dr Natasa Mitic atá anois i Roinn na
Ceimice, a bhíodh ag obair in Ollscoil Queensland go
dtí gur tháinig sí go OÉ Má Nuad in 2010. Is é an gradam
is mó clú in Éirinn d’innealtóirí óga agus d’eolaithe a
léiríonn sárchumas agus ceannródaíocht ina gcuid
réimsí. Bhronn Máire Mhic Ghiolla Íosa, Uachtarán na
hÉireann, an gradam go foirmiúil, rud a chuideoidh leis an
Dr Mitic grúpa taighde a bhunú chun aghaidh a thabhairt
ar fhrithsheasmhacht antaibheathach i suíomhanna
cliniciúla a bhfuil impleachtaí tromchúiseacha aici
maidir le folláine duine i ndiaidh obráide. Tabharfar
réigiúin sna sprioc-einsímí le fios ina cuid staidéar a
bhfuil baint acu le frithsheasmhacht antaibheathach
atá caomhnaithe agus nach bhfuil i mbaol sócháin, agus
mar sin cuirfear spriocanna oiriúnacha i láthair iontu
chun drugaí nua a dhearadh a mhairfidh níos faide.
Thar gach réimse den Ollscoil d’fhoilsigh taighdeoirí
OÉ Má Nuad os cionn 300 páipéar irisleabhair
agus leabhar ar ardchaighdeán in 2010.
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I measc na bhfoilseachán mór le rá bhí sraith de bhreis is
deich n-alt irise, a fuair líon mór luanna, a bhaineann leis an
Ionstraim Heitridín don Chian-Infridhearg (HIFI) a seoladh
ar bord Réadlann Spáis Herschel Ghníomhaireacht Spáis
na hEorpa i mBealtaine 2009 chun imscrúdú a dhéanamh
ar radaíocht chúlra infridhearg i spás idir-réaltach.
Tugadh tuairisc sna páipéir, arna bhfoilsiú ag comhaltaí
éagsúla de chuibhreannas idirnáisiúnta ina bhfuil Grúpa
Fisice Turgnamhach an Ollaimh Anthony Murphy, ar
fheidhmiú na nglacadóirí agus ar roinnt de chéad torthaí
oibríochtaí HIFI, chomh maith le tuairisc faoi thorthaí
nua maidir le flúirse uisce agus, comhdhúile gaolmhara
i spás idir-réaltach. Rannchuidigh Grúpa an Ollaimh
Murphy, ina bhfuil na himscrúdaitheoirí neamhspleácha
an Dr Neal Trappe agus an Dr Tully Peacocke, go mór le
dearadh na hionstraime thar roinnt blianta agus is sampla
é den chaoi a gcaithfear tabhairt faoi thréimhsí fada
forbartha i gcláir thaighde atá ar thús cadhnaíochta i
ndáiríre sula mbeidh toradh a gcuid oibre le feiceáil. Nuair
a dhéanann siad amhlaidh, bíonn an méid rannchuidithe
a thugann siad d’eolas tréan agus thar barr ar fad.
Ar an dara foilseachán ar a dtarraingítear aird bhí
athbhreithniú a rinne an Dr Martina Schroeder ón
Institiúid Imdhíoneolaíochta maidir le feidhmeanna
ceallacha na n-aicmí einsímí (helicase) DDX3 RNA na
bpróitéiní DEAD-box daonna, a measadh go raibh baint
acu le rialú an timthrialla chille agus rialú apaptóise, agus
a d’fhéadfadh meicníocht a chur ar fáil trína bhféadfaí
drugaí a dhíriú ar an Víreas Easpa Imdhíonachta Daonna
(VEID) agus ar Heipitíteas C, dhá ghalar a chruthaíonn
bagairt mhór do shláinte daoine ar fud an domhain.
Ar an tríú buaicphointe bhí an staidéar arna sholáthar ag
an nGrúpa Bitheolaíoch Ceimiceach idirdhisciplíneach,
ina raibh na húdair Kevin Kavanagh, Gary Jones, John
Stephens agus Sean Doyle, dar teideal “Self-Protection
against Gliotoxin A Component of the Gliotoxin
Biosynthetic Cluster, GliT, Completely Protects
Aspergillus fumigatus Against Exogenous Gliotoxin”.
Bíonn an fungas pataigineach Aspergillus fumigatus ina
shiocair le galar i ndaoine imdhíon-sochta cosúil le hothair
a bhfuil ailse ag dul dóibh agus bíonn sé ina chúis mhór
le mortlaíocht. Mar aon le caighdeán na heolaíochta,
is díol spéise é freisin gur foilsíodh an páipéar seo in
PLoS Pathogens, cuid den Public Library of Science,
an príomh-iriseán rochtana oscailte idirnáisiúnta. Tá
foilseachán na hOllscoile oscailte dá bhrí sin le léamh
agus le húsáid ag aon duine a bhfuil nasc idirlín acu
agus ní do dhaoine a bhfuil síntiúis acu amháin. Tá sé
sin ar aon dul le beartas OÉ Má Nuad arna ghlacadh
in 2011 d’fhonn rochtain oscailte ar gach ceann dá
foilseacháin taighde a éascú chomh fada agus is féidir.

Tréimhse Cheannródaíoch
Ba thréimhse í 2010-11 inar tharla go leor forbairtí
ceannródaíocha do thaighdeoirí OÉ Má Nuad,
go háirithe sna disciplíní a bhain le TFC, le
bithaisnéisíocht agus le héabhlóid mhóilíneach, agus
i gceimic shintéiseach, agus foilsíodh roinnt torthaí
ceannródaíocha i bpríomh-iriseáin thaighde.
Tá córas leathanbhanda saor in aisce, forleathan agus
éifeachtach do gach saoránach i gcathracha an domhain
níos gaire dúinn anois a bhuíochas sin do thaighde
ag Institiúid Hamilton, lárionad idirnáisiúnta taighde
ildisciplíneach OÉ Má Nuad, atá dírithe ar an nasc idir
matamaitic agus disciplíní cosúil le teicneolaíocht na
faisnéise agus bitheolaíocht. Le deich mbliana anois tá
cathracha ar thóir an réitigh sin san iarracht tacú leis an
“ngeilleagar cliste” ach ba dheacair teacht ar an réiteach
mar gheall ar theorainneacha sa teicneolaíocht. D’fhorbair
taighdeoirí Hamilton creat nua matamaitice chun anailís
a dhéanamh ar fheidhmiú agus ar iompar comharthaí
raidió agus chruthaigh siad ríomhchláir bogearraí
ina dhiaidh sin chun cur ar chumas tarchuradóirí WiFi
feidhmiú go héifeachtach. Tá na cinn deiridh sin cruthaithe
i dtrialacha agus bhí taispeántais mhórscála ar bun go
luath in 2011 i gcomhar le comhpháirtithe sa tionscal.
Ón bpobal daonna go dtí ríocht na n-ainmhithe áit a
bhfuil an craobh ghinealaigh d’artrapóid, ar ionann
iad agus 80% de na hainmhithe ar fad atá ar eolas
lena n-áirítear feithidí, crústaigh agus damháin
alla, tarraingthe amach arís go radacach i ndiaidh
fhoilsiú an taighde comhoibrithigh idir taighdeoirí
bithaisnéisíochta ó OÉ Má Nuad (Davide Pisani),
University College London, Natural History Museum
London, Dartmouth College agus Montreal University.
Tugadh le fios sa staidéar go bhfuil an hipitéis, a bhí i
mbéal na ndaoine le 15 bliana anuas, inar dúradh go bhfuil
an gaol is mó ag mílechosaigh agus ag céadchosaigh le
chelicerates, cosúil le damháin alla, mícheart agus go
bhfuil go deimhin gaol níos gaire acu le feithidí agus le
crústaigh cosúil le portáin agus gliomaigh. Rinne Aonad
um Éabhlóid Mhóilíneach agus Bithaisnéisíochta na
hOllscoile ceannródaíocht ar an staidéar ar MhicreaRNA in orgánaigh neamhshamhlacha, a úsáideadh sa
chás seo, in Éirinn agus táthar ag díriú ar na móilíní
sin in ard-thaighde maidir le sláinte agus galar.

←
An Dr James Mc Inerney,
Roinn na Bitheolaíochta.

Tar éis 10 mbliana a chaitheamh i mbun taighde,
tá an t-aonad céanna ón Roinn Bitheolaíochta i
gcomhar leis an Sanger Institute in Cambridge, a
bhfuil cáil air ar fud an domhain, tar éis an t-imeacht
aonair is iontaí ó thús na beatha ar an bpláinéad seo
a aithint, is é sin an tráth a tharla “Ollphléasc” an
Dúlra. Is eol go forleathan go bhfaightear DNA gach
speicis sa núicléas ach níor thuig aon duine ar feadh
i bhfad conas a cruthaíodh an chéad núicléas.
Fuair foireann James McInerney amach gur tharla
sé thart ar dhá bhilliún bliain ó shin, gur leáigh dhá
orgánach bhitheolaíocha aonchille, prócaróit, nach
raibh fíor-núicléas ag ceachtar acu, le chéile chun
beith nua a chruthú, eocarót a raibh núicléas aige. Mar
thoradh ar an mbloc tógála bunúsach seo cruthaíodh
gach orgánach ilchille, go príomha feithidí, plandaí,
ainmhithe, agus daoine. Tá go leor feidhmeanna
ag obair na foirne i dtaighde biteicneolaíochta
agus i dtuiscint na teicneolaíochta clónála.
Rinne eolaithe ceimice catalaíche na hOllscoile, an Dr
John Stephens agus John Murphy (mac léinn PhD) forbairt
ar chur chuige éifeachtúil, glan agus saor ó mhiotal chun
comhdhúile ciriúla ardíonachta a ghiniúint i gcomhar le
comhpháirtithe ó Ollscoil na Ginéive. Cé go bhfuil cáil ar
na sulfónáití seo toisc na n-úsáidí sintéiseacha atá acu
agus an tábhacht bhitheolaíoch atá leo, tá tarraingt níos
leithne ag baint leis an obair seo de bhrí go bhféadfar
é a chur i bhfeidhm ar fheidhmghrúpaí éagsúla.

→
John Murphy, mac léinn PhD,
agus Dr John Stephens,
Roinn na Ceimice.

Ag éascú forbairtí ceannródaíocha leighis an lae amárach,
is mórthionscnamh straitéiseach é an Mol Taighde
Aistritheach (MTA) a chomhcheanglaíonn saineolas
taighde OÉ Má Nuad agus Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath le Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn,
an scoil leighis is mó sa tír, agus na hIonaid Taighde
Aistritheacha agus Cliniciúla ospidéal-bhunaithe a
bhaineann leis. Is é is aidhm don MTA a bheith mar
cheannaire in eolaíocht bhithleighis aistritheach, ag
cothú saineolas comhcheangailte na n-eolaithe, na
n-innealtóirí, na gcliniceoirí agus an tionscail d’fhonn
cóir leighis nua agus teicnící diagnóiseacha nua a
fhorbairt chun sláinte an duine a fheabhsú, chun oiliúint
a chur ar shaineolaithe an lae amárach agus chun dlús
a chur faoi réitigh thráchtála chuig áit an mhargaidh. Ní
hamháin go mbeidh ról cinniúnach ag an MTA ó thaobh
eolaíocht bhithleighis a chur chun cinn, ach déanfaidh sé
seachadadh freisin ar nuálaíochtaí lárnacha in earnáil
thionscal teicneolaíocht leighis (medtech) na hÉireann,
rud atá fíor-thábhachtach do gheilleagar na hÉireann.
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Tréimhse a raibh luach saothair le baint aisti
Ag tógáil ar an saineolas ardleibhéil arna fhorbairt
faoi Ghradam PIYRA roimhe seo, bronnadh Gradam
do Phríomh-Imscrúdaitheoir (PI) Fhondúireacht
Eolaíochta Éireann ar an Dr Jiri Vala as an Roinn na
Fisice Matamaiticiúla chun forbairt bhreise a dhéanamh
ar ríomhaireacht chandamach. Déanfaidh an gradam
cúig bliana, ar fiú os cionn €400,000 é, imscrúdú ar
“phróiseáil faisnéise candamaí lochtlamhálach go
nádúrtha: ó choincheapa maidir le meáin, gléasanna agus
algartaim”. Tugann taighde an Dr Vala i ríomhaireacht
chandamach thoipeolaíoch deis glúin nua de ríomhairí
candamacha cumhachta a tháirgeadh ina n-aimsítear
réiteach éifeachtúil ar fhadhbanna ríomhaireachta
achrannacha ar ríomhairí comhaimseartha agus atá
lochtlamhálach go nádúrtha. Léirítear sa tionscadal
leibhéal nua taighde sa sféar seo agus tá gealladh
faoi le haghaidh torthaí eolaíocha bunúsacha agus
feidhmchláir atá suimiúil ar bhonn teicneolaíoch le
tionchar mór i bpróiseáil faisnéise candamaí, i bhfisic
ábhair chomhdhlúite, i bhfisic staitistiúil, eolaíocht
ábhar agus i réimsí eile. D’fhéadfadh sé sin cabhrú sa
deireadh thiar, mar shampla, chun nanaitheicneolaíocht
a fhorbairt agus chun réimsí eile amhail dearadh agus
samhaltú drugaí agus i gcúrsaí slándála náisiúnta.
I gcomhar leis an Dr Vala, bhí an Dr Joost Slingerland
ón Roinn chéanna ina Phríomh-Imscrúdaitheoir freisin
ar thionscadal FEÉ “ord toipeolaíoch, ríomhaireacht
chandamach agus éifeacht Hall ar chandam codánach”
ó 2009 i leith. Déanann a ghrúpa staidéar ar ábhair
agus ar ghléasanna a bhfuil airíonna meicniúla candaim
urghnácha acu agus ar a gcur i bhfeidhm maidir le dearadh
ríomhairí candamacha. Tá meaisíní den sórt sin ina gcúis
le réabhlóid ar chriptiú sonraí agus diaidh ar ndiaidh
ba chóir go gcumasódh siad ionsamhlú éifeachtúil a
dhéanamh ar chórais chandamacha amhail próitéiní móra
nó forsheoltóirí le teocht ard. Dírítear an taighde ag OÉ
Má Nuad ar chrua-earraí candamach a stórálann faisnéis
in airíonna domhanda (toipeolaíoch) an mheáin fhisiciúil,
atá neamhíogair ar beagnach gach suaitheadh. Tá taighde
an ghrúpa foilsithe i bpríomh-iriseáin, lena n-áirítear
Physical Review, a fuair roinnt Moltaí ó Eagarthóirí, agus
a raibh píosa faoi in Physics le déanaí, Iriseán an American
Physical Society a tharraingíonn aird ar pháipéir den scoth.
Fuair an Dr Gillian Hendy, céimí PhD ón Roinn Ceimice,
Comhaltacht Idirnáisiúnta Amach AE FP7-Marie Curie as
an tionscadal a rinne sí dar teideal “conducting organic
materials for applications in tissue engineering”. Cuireann
an maoiniú seo, atá níos mó ná €200,000, ar chumas
an Dr Hendy oibriú leis an Ollamh Robert Langer ag an
Massachusetts Institute of Technology. Mar ghrúpa
taighde ceannródaíoch in Ábhair a bhfuil aitheantas
idirnáisiúnta aige, le breis is 100 comhalta, 1,200 páipéar
taighde, 800 paitinn agus cúnamh tugtha aige le 25
cuideachta a chur ar an bhfód, tá an Dr Hendy ag obair le
roinnt de na taighdeoirí is mó tallainne ina réimse. Fillfidh
sí ar Mhá Nuad le linn na tríú bliana dá gradam, ag tabhairt
saineolais nua léi, mar aon le smaointe taighde agus nasc
comhoibritheach chuig an nGrúpa Leictriceimice agus
Ábhar, an tsaotharlann óstaí a bheidh ann ar filleadh di.

Tá sé i gceist ag an Dr Hendy ábhar nua scafaill
bith-dhíghrádaithe a fhorbairt le hairíonna scaoilte
drugaí is féidir a spreagadh le leictreachas chun
athghiniúint néarchille a thabhairt, lena bhféadfaí
cabhrú leis na milliúin daoine ar fud an domhain.
Ar an taobh eile den speictream TF tá líonraí gan sreang,
réimse ina ndearnadh forbairtí móra le 10 go dtí 15 bliana
anuas sa mhéid is go mbíonn siad le feiceáil sa ghnáththeach ag baile mar bhealach chun ríomhairí glúine,
ríomhairí deisce agus fiú amháin fóin chliste agus táibléid
a nascadh leis an Idirlíon. In ainneoin gur tháinig taighdeoirí
ar fheabhsuithe do na líonraí sin, is minic go mbítear mall
ó thaobh glacadh leo toisc nach bhfuil na gléasanna sách
solúbtha. Cé gur réiteach níos solúbtha é “raidió bogearraí”
atá ann le haghaidh tarchuir comharthaí ar leibhéal íseal, tá
sé mar aidhm ag FLAVIA, an Gradam Comhair AE FP7 ar fiú
€3.6 milliún é, sraitheanna níos airde de na gléasanna sin a
ghlacadh agus iad a leagan amach ionas go mbeifear in ann
athchumrú níos fearr a dhéanamh orthu. Sa chomhthéacs
sin, tá Institiúid Hamilton, a fuair €262,000, ag féachaint
ar conas is féidir le WiFi a bheith níos solúbtha agus cad
is féidir a dhéanamh leis an tsolúbthacht sin. Tá deichniúr
comhpháirtithe idirnáisiúnta ag FLAVIA, ina measc CNIT,
Alvarion, NEC, Telefonica Research, Mobimesh, BenGurion University, IITP, IMDEA Networks agus Sequans.
I gcúrsaí digiteacha freisin, d’éirigh leis an Foras
Feasa maoiniú a fháil le haghaidh dhá mhórchlár faoin
gClár um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal, is é sin
clár PhD struchtúrach idir-institiúideach in Ealaíona
Digiteacha agus Daonnachtaí agus an Tionscadal um Stór
Closamhairc Náisiúnta (NAVR). Tá an chéad cheann díobh
sin, leis an bPríomh-Imscrúdaitheoir, an tOllamh Margaret
Kelleher, ag obair i gcomhpháirt le Coláiste na Tríonóide
Baile Átha Cliath, le hAcadamh Ríoga na hÉireann, le OÉ,
Gaillimh agus le Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus
cuimsíonn an cuibhreannas taighde deireanach sin, leis
na Príomh-Imscrúdaitheoirí an Dr John Keating agus an
tOllamh Rob Kitchin, ar an gcéad trí cinn in éineacht le
hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus an
Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha; is iad comhaltaí
Mhá Nuad An Foras Feasa, NIRSA agus an Leabharlann.
Earcaíodh seisear mac léinn chuig an gclár DAH agus
cuireadh tús leis an obair ar NAVR, tionscadal ceithre
bliana ar fiú €5.1 milliún é, chun Stór Digiteach Iontaofa a
thógáil a bheidh inscálaithe, inrochtana agus inbhuanaithe
agus stór rochtana do na daonnachtaí agus na heolaíochtaí
sóisialta cáilíochtúla, a thabharfaidh aghaidh dá réir sin ar
easnamh lárnach i mbonneagair thaighde HSS na hÉireann.
I measc na gclár PhD PRTLI5 eile a bhfuil tús curtha
acu le céimeanna earcaíochta agus oibríochtúla tá an
clár i mBithanailís agus Treapeolaíocht (Bio-AT) atá le
cur ar bun i bhfómhar na bliana 2011 agus ina mbeidh
ochtar mac léinn rannpháirteach ag OÉ Má Nuad, chomh
maith leis an gclár um Thionscnamh Teileachumarsáide
do Chéimithe, áit a bhfuil dhá phost mac léinn líonta
cheana féin agus péire eile le líonadh san fhómhar.

Is í an tOllamh Kelleher, Stiúrthóir an Foras Feasa,
ionadaí na hÉireann ar Bhuanchoiste um Dhaonnachtaí
Fhondúireacht Eolaíochta na hEorpa (ESF) agus is
comhalta í dá ghrúpa oibre ar Bhonneagair Thaighde
do na Daonnachtaí. I mí an Mheithimh 2011, bhí an Foras
Feasa i mbun Cheardlann an Earraigh do Dhaonnachtaí
Fhondúireacht Eolaíochta na hEorpa, siompóisiam
speisialta do thaighdeoirí i dtús a ngairme, ina raibh
rannpháirtithe ó 12 thír san Eoraip. Seolfar an forógra
a bheidh mar thoradh air, Changing Publication
Cultures in the Humanities, níos déanaí sa bhliain.
Fuair an Roinn Innealtóireachta Leictreonaice dhá
ghradam deontais shuntasacha in 2010, mar chomhpháirtí
sa Chnuasach Taighde Straitéisigh maidir le Córais
Fuinnimh Leictreacha Inbhuanaithe arna mhaoiniú
ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann agus ar fiú €5.9
milliún é, agus mar cheannródaí i snáithe taighde
um Mhéadreolaíocht Fhíorúil agus Chothabháil
Réamhfháistineach an Ionaid Náisiúnta um Thaighde
Déantúsaíochta (ICMR). Faoi stiúir Choláiste na hOllscoile,
Baile Átha Cliath, i gcomhpháirt leis an Institiúid Taighde
Eacnamaíochta agus Sóisialta, Coláiste na Tríonóide,
agus Ollscoil Luimnigh, tugann cnuasach taighde CFLI
25 príomh-chuideachtaí Éireannacha agus idirnáisiúnta
a bhfuil spéis acu i dteicneolaíochtaí fuinnimh agus
eangaí cliste le chéile. Is é an sprioc atá leis dul i ngleic le
taighde feidhmeach bunúsach agus dúshláin thaispeánta
a bhaineann le córais fuinnimh leictreacha chomhtháite,
chliste agus inbhuanaithe sa todhchaí. Díreoidh foireann
OÉ Má Nuad ar na dúshláin a bhaineann le bainistíocht
éifeachtúil, stóinsithe, sheasmhach, chomhordaithe
a dhéanamh ar thaobh an éilimh de ar ualaí cliste.
Is ionad teicneolaíochta á threorú ag an tionscadal é an
ICMR arna mhaoiniú ag an rialtas agus é mar mhisean
aige ríomhchlár taighde agus forbartha a chuirfidh
na réitigh cheannródaíocha ar fáil a theastóidh ionas
go mbeidh Éire in ann a bheith iomaíoch fós in arddéantúsaíocht. A bhuíochas don deontas €422,000
a fuarthas ó Fhiontraíocht Éireann agus an ICMR, tá
taighdeoirí sa Ghrúpa Taighde Dinimice agus Rialaithe
ag obair i gcomhpháirt le baill sa tionscal chun
méadreolaíocht fhíorúil faoi threoir sonraí agus réitigh
chothabhála réamhfháistiní a fhorbairt le haghaidh raon
próiseas déantúsaíochta ag baint úsáide as teicnící
mianadóireachta sonraí agus meaisínfhoghlama
úrscothach. Tá teicneolaíocht cheadúnaithe ag taighdeoirí
Innealtóireachta Leictreonaice le haghaidh cothabháil
réamhfháistineach do Edwards (RA), rud a thugann deis
réamh-mheas cruinn a thabhairt maidir leis an saolré
fhónta atá fanta ag folúschaidéal a úsáidtear sa tionscal
déantúsaíochta leathsheoltóra. I nuacht eile, bhunaigh
an Roinn an tIonad um Thaighde ar Fhuinneamh na Mara,
le 10 taighdeoirí, chun fócas a chur ar fáil le haghaidh
gníomhaíochtaí taighde i bhfuinneamh tonnta agus taoide.

←
An Dr Ronan Farrell,
Institiúid Callan,
OÉ Maigh Nuad.

Nuálaíocht, Tionscal agus TFC
Bhunaigh OÉ Má Nuad Institiúid Taighde Callan le bliain
anuas chun díriú ar nuálaíocht agus ar thorthaí taighde
a réadú trí oibriú leis an tionscal d’fhonn ceisteanna
taighde ábhartha i dteicneolaíochtaí TFC a aithint
agus a fhreagairt, agus trí rochtain a chur ar fáil ar an
mbonn eolais agus ar an saineolas atá ag breis is 40
taighdeoir i gcumarsáid gan sreang, i mianadóireacht
sonraí agus in asbhaint eolais, i bpróiseáil íomhánna
agus físchomharthaí, agus i gcórais chognaíocha agus
chliste. Cuimsítear san Institiúid nua, atá ag obair
cheana féin le Intel, NXp agus Alcatel Lucent Bell Labs,
an Institiúid um Micrileictreonaic agus um Chórais Gan
Sreang chomh maith le taighdeoirí ó na Ranna Eolaíochta
Ríomhaireachta agus Innealtóireachta Leictreonaice.
Sa chomhoibriú ar a dtugtar “Dublinked” idir an Ollscoil
agus na ceithre Údarás Áitiúil i mBaile Átha Cliath d’fhonn
nuálaíocht atá cumasaithe ag sonraí a chothú sa réigiún
uirbeach, tá sonraí struchtúracha agus oibríochta maidir
leis an gcathair á nochtadh trí thairseach aontaithe arna
bronnadh ag IBM. Anuas ar an gcéad nochtadh sonraí sna
réimsí téamacha tráchta, comhshaoil, uisce, comhshaoil
mara agus miondíola, dírítear ceardlanna, comórtais agus
imeachtaí for-rochtana ar fheasacht a mhéadú agus na
sonraí a úsáid. Is é an cuspóir ná cabhrú ionas go mbeidh
cuideachtaí beaga agus móra in ann táirgí agus seirbhísí
nua a fhorbairt, le húsáid arís taobh istigh de Bhaile Átha
Cliath mar shuíomh tástála agus le díol ar fud an domhain.
Faoi stiúir OÉ Má Nuad, ba bhailchríoch a bhí sa síniú i
mBealtaine 2011 ar obair a bhí ar siúl ar feadh dhá bhliain
ag an Dr Ronan Farrell (Institiúid Callan) agus an Dr Tim
McCarthy (an Lárionad Náisiúnta um Gheoiríomhaireacht)
a bhain leis an tionscadal taighde StratAG de
chuid Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ).
An mhí chéanna, d’éirigh le Lárionad Taighde Luachslabhra Teileachumarsáide FEÉ (CTVR), ag díriú ar
theicneolaíochtaí gan sreang agus ar theicneolaíochtaí
rochtana optúla agus ar ailtireachtaí líonra, an dara
gradam maoinithe cúig bliana a bhaint amach ar fiú
beagnach €20 milliún é. Le tacaíocht ó chuideachtaí
amhail Alcatel Lucent, Xilinx agus Eircom, bhí tionchar
domhanda ag an lárionad taighde teileachumarsáide is
ceannródaí in Éirinn ó thaobh taifead foilseachán den
scoth a bhaint amach, roinnt gnólachtaí nuathionscanta
ar éirigh go maith leo, agus próifíl an-ard sa réimse a
bhaineann le teileafónaíocht soghluaiste don chéad ghlúin
eile, agus ó thaobh a bheith ag obair le teicneolaíocht
agus le lucht déanta beartas ar fud an domhain sna chéad
sé bliana oibríochta a bhí aige. Lena cheanncheathrú
i mBaile Átha Cliath, mar chuid den chuibhreannas
freisin tá Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh/Tyndall agus Ollscoil Luimnigh,
agus is é an Dr Farrell atá i mbun gníomhaíochtaí
taighde i dteicneolaíochtaí rochtana raidió.
Is é an nasc atá ag OÉ Má Nuad leis an Lárionad
Teicneolaíochta do Chathracha Níos Cliste IBM an ghné
is déanaí de chaidreamh fada buan ilghnéitheach idir
an Ollscoil agus an chorparáid sa réimse áirithe seo.
Neartaíodh an ceangal le IBM trí urraíocht a thabhairt
do mhic léinn PhD agus trí chomhoibriú sna tionscnaimh
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Dublinked agus SmartBay de chuid an Chláir um Thaighde
in Institiúidí Tríú Leibhéal i measc bealaí eile. Tá cuid
mhaith den chomhoibriú taighde reatha dírithe ar
ghníomhaíocht arna giniúint ag an duine a bhrath agus a
thuar laistigh den timpeallacht uirbeach, dúshlán taighde
casta agus dinimiciúil a bhfuil éilimh air ó fhearainn
éagsúla, idir shaincheisteanna tíreolaíocha, iompair
shochaí agus shaincheisteanna teicniúla “mór-sonraí”.
In iarracht aitheantas a thabhairt don ghairm TFC mar
chumasóir lárnach an fháis eacnamaíoch, na nuálaíochta
agus an iomaíochais agus dá fhorbairt mar thosaíocht
shuntasach den chlár oibre e-Scileanna san Eoraip, tá
an Institiúid um Luach Nuálaíochta curtha ar conradh
ag an gCoimisiún Eorpach chun tionscadal taighde
úrnua a dhéanamh chun creat pan-Eorpach a fhorbairt
don ghairmiúlacht TFC, rud a chumasóidh cleachtais
TFC agus soghluaisteacht do ghairmithe cáilithe i ngnó
na hEorpa, san earnáil phoiblí agus in eagraíochtaí
acadúla, chomh maith le Clár Oiliúna Eorpach do
Bhainisteoirí TFC (Príomhoifigigh Faisnéise) d’fhonn
tacú le nuálaíocht agus le buntáiste iomaíoch agus iad a
stiúradh sna heagraíochtaí ar a bhfreastalaíonn siad.

thar na cúig bliana amach romhainn. Cloiseadh ag an
gcomhdháil freisin faoi staidéar tagarmharcála úrnua
maidir le Creat Aibíochta Inniúlachta TF an IVI arna
ghabháil ar láimh ag sé phríomhchuideachta ola agus
gáis dhomhanda inar taispeánadh go raibh cuideachtaí
a bhfuil aibíocht TF-CAI níos airde acu 33% níos
éifeachtúla ná meán a bpiaraí ó thaobh caiteachas
foriomlán ar TF agus 44% níos éifeachtúla ó thaobh
caiteachais ar bhonneagar TF in aghaidh an úsáideora a
fhaigheann tacaíocht. Agus aitheantas á thabhairt don
tábhacht a bhaineann le cleachtais theicneolaíochta
níos éifeachtúla agus níos glaise don tionscal, sheol an
IVI SICT mar cheann de phróisis chriticiúla TF-CAI.
Sa bhaile, ainmníodh an IVI le Lárionad Inniúlachta
Nuálaíochta TF Fhiontraíocht Éireann/Údarás Forbartha
na hÉireann a óstáil, ceann de shé lárionad den sórt
sin a bhfuil sé de chúram orthu buntáiste iomaíoch a
bhaint amach i dtionscal in Éirinn trí rochtain a fháil ar
inniúlacht nuálach an phobail taighde. Díreofar sa taighde
ar TF-CAI an IVI, slí chun cabhrú le bainistiú a dhéanamh
ar chastacht agus ar na trádmhalartuithe a theastaíonn
chun athrú a dhéanamh go leanúnach ar inniúlacht TF
eagraíochta agus luach gnó intomhaiste a chur ar fáil ag
an am céanna, chomh maith leis na réimsí bainistíochta
nuálaíochta, nuálaíocht seirbhísí agus faisnéis
inbhuanaithe agus cleachtas teicneolaíocht chumarsáide.
Anailís Spásúil

←
An tOllamh Tom Collins, an
tUachtarán Eatramhach;
an tUasal Sean Sherlock
T.D., an tAire Post agus
Nuálaíochta; agus an
tOllamh Martin Curley.

Cuireadh na chéad réamhthorthaí den chéad suirbhé
pan-Eorpach riamh a rinneadh ar ghairmithe sinsearacha
TF, atá mar chuid den chéad chéim bailithe sonraí
den Chreat Gairmiúlachta TFC Eorpach seo agus den
Tionscadal Oiliúna CIO, i láthair ag Cruinniú Mullaigh
na hEorpa den IVI in 2011. Arna reáchtáil i gcomhar le
Comhairle na gCumann Gairmiúil Eorpach Faisnéisíochta,
fuarthas amach sa suirbhé a rinneadh ar 370 lucht
gairme ó chomhlachtaí tionscail, acadúla, rialtais agus
gairmiúla go bhfuil imní ar ghairmithe sinsearacha TFC
san Eoraip go gcuirtear isteach ar threochtaí atá ag dul i
méid i ngluaiseacht cleachtóirí TFC i measc na mballstát
mar gheall ar easpa trédhearcachta in inniúlachtaí,
deimhnithe agus i gcáilíochtaí TFC, le breis is 1,300
cúrsa deimhnithe ar fáil faoi láthair ar fud an réigiúin.
Cúpla mí níos túisce, dúradh sa Chruinniú Mullaigh
bliantúil den IVI i Meiriceá Thuaidh go bhfuil sé
de chumas ag TF inbhuanaithe (SICT) coigiltis de
beagnach €662 (US$950) billiún a scaoileadh le
haghaidh gnó ar fud an domhain faoin mbliain 2020, ach
mura ndéantar é seo a iniúchadh d’fhéadfadh costas
méadaitheach an fhuinnimh méadú 20% go dtí 30%
a chur ar chaiteachas TF, atá cothrom le €314 billiún,

Bhonn Esri Ireland an stádas “Lárionad Forbartha
Esri” ar an Lárionad Náisiúnta um Gheoiríomhaireacht.
Is í OÉ Má Nuad an chéad institiúid acadúil a bhfuil
an t-ainmniúchán seo faighte aici in Éirinn agus í i
dteannta 26 lárionad den chineál céanna a roghnaíodh
le bheith mar chuid de chlár domhanda a thugann
aitheantas d’ollscoileanna a sheachadann oideachas
eiseamláireach agus cláir thaighde i gCórais
Faisnéise Geografaí (GIS). Is é an Esri an ceannródaí
domhanda ó thaobh na mbogearraí GIS is ceannasaí
ar domhan a fhorbairt agus tugann an t-aitheantas
sin aitheantas don NCG mar cheann de na mórionaid
dhomhanda le haghaidh GIS agus Anailís Spásúil.
I Mí an Mheithimh seoladh Cartlann Sonraí Cáilíochtúla
na hÉireann (IQDA), cartlann eolaíochtaí sóisialta
dhigiteach a fheidhmíonn mar stór le haghaidh na
sonraí neamhuimhriúla go léir arna nginiúint ag
taighdeoirí sóisialta in Éirinn, agus rinneadh an seoladh
mar chuid d’Ardán Eolaíochta Sóisialta na hÉireann
arna mhaoiniú faoin gClár um Thaighde in Institiúidí
Tríú Leibhéal (PRTLI). Tá an chartlann lonnaithe
san Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus
Spásúil (NIRSA), agus is taifead riachtanach í ar shaol
comhaimseartha na hÉireann chomh maith le bheith
ina chlár tábhachtach le haghaidh stair shóisialta sa
todhchaí agus beidh ról tábhachtach aige ó thaobh an
chultúir chomhroinnte a chur chun cinn agus sonraí
maidir le heolaíocht shóisialta sa tír a athúsáid.

Iarrachtaí
3.2 Tráchtálaithe

Bhí an dá lárionad anailíse spásúla seo ag obair le chéile
le trí bliana anuas chun an Fhaireachlann Taighde UileÉireann (AIRO) a chruthú. Arna mhaoiniú ag PRTLI4,
tugann an tairseach mapála agus sonraí ilfhreastail
rochtain in aisce do phleanálaithe, do lucht ceaptha
beartas áitiúil agus náisiúnta agus do thaighdeoirí ar
gach faisnéis atá ar fáil go poiblí, agus tugann sé deis,
mar shampla, ionas gur féidir le hiarrthóirí olltoghcháin
anailís a dhéanamh go gasta agus go héifeachtúil ar
shonraí micri-leibhéil a bhaineann le daoine a d’fhéadfadh
a gcuid vótaí a chaitheamh (déimeagrafaic dhaonra,
stádas socheacnamaíoch, srl.) agus toghcheantair a
chur i gcomparáid laistigh de na dáilcheantair, chomh
maith le faisnéis luachmhar a thabhairt do pháirtithe
polaitiúla a bheidh in ann a gcur chuige maidir le
ceapadh beartas agus cinnteoireacht a athchóiriú ó
bhonn. Éascaítear leis an mbunachar sonraí freisin
cruthú, iniúchadh agus idirghníomhú le léarscáileanna
ar gach scála idir chinn áitiúla agus Eorpacha.
Iarrachtaí Tráchtálaithe
Tá OÉ Má Nuad ag seasamh lena ról mar cheannaire
náisiúnta i dtráchtálú taighde agus ba ionann feidhmíocht
na bliana acadúla seo caite agus feidhmíocht a tharla i
mblianta roimhe seo. Faigheann an Oifig Tráchtálaithe
tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann (FÉ) i gcónaí faoin
Tionscnamh um Aistriú na Teicneolaíochta a Threisiú.

Meastar go mbeidh sé de chumas ag an ngléas seo
athchóiriú iomlán a dhéanamh ar an gcóireáil do
Thinniteas, an neamhord díblithe ina gcloiseann
an duine torann paiteolaíochta, a chruthaítear ina
inchinn mar fhreagra ar ionchur fuaime neamhiomlán
ó éisteacht neamhfhoirfe. D’éirigh leis an gcuideachta
infheistíocht a fháil ó Fhiontraíocht Éireann agus
ó infheisteoirí aingeal príobháideacha, a chuirfidh
ar chumas Mutebutton dlús a chur faoi thástálacha
cliniciúla mórscála ar a ghléas cóireála le haghaidh
Tinnitis agus deimhniú ISO a bhaint amach roimh a
cheadú rialála agus sula rachfar i mbun déantúsaíochta
an ghléis. Meastar go bhfuil Tinniteas Buan ag cur
isteach ar bhreis is 20,000 duine in Éirinn amháin agus
os cionn 40 milliún duine ar fud an domhain. Táthar ag
súil go seolfar an táirge nua sa dara cuid de 2012.
Bunaíodh mac-chuideachta eile ar bhonn na
teicneolaíochta arna cruthú ag an Dr Ronan Farrell
agus ag an Dr Jim Kinsella as Institiúid Callan. Rinne
Aniscan Ltd. tráchtálú ar tháirge ionas go mbeifear in
ann faireachán fíor-ama a dhéanamh ar bheostoc a bhfuil
luach ard aige (eachaí, mairteoil, zó-eolaíocht, srl.). Bhí
an taighde inar díríodh ar an margadh beostoc maoinithe
ag Ciste Tráchtálaithe C+ Fhiontraíocht Éireann agus
táthar i mbun tástálacha i bhfeirmeacha graí in Éirinn,
san Astráil agus san Araib Shádach le linn 2011.

Rinne FÉ comparáid idirnáisiúnta le déanaí ar shonraí
na feidhmíochta maidir le haistriú teicneolaíochta agus
bhí torthaí láidre le feiceáil in Éirinn nuair a cuireadh
i gcomparáid í le staidreamh na Stát Aontaithe agus
na hEorpa (féach Fíor 1). Tá ag éirí thar barr le OÉ Má
Nuad i roinnt réimsí gníomhaíochta tráchtálaithe nuair
a thomhaistear é i gcoinne feidhmíochta náisiúnta,
rud a dhearbhaíonn rath straitéis forbartha reatha na
hOllscoile i ngníomhaíochtaí aistrithe teicneolaíochta.

→
Comparáid Idirnáisiúnta
idir Shonraí maidir le
Feidhmíocht Aistriú
na Teicneolaíochta

Mac-chuideachtaí
AE 2008

sa 2009

LAO’s
ÉIR 2008

ÉIR 2009

ÉIR 2010

Méadracht OÉ Má Nuad
I measc mhéadracht OÉ Má Nuad 2010-11 bhí trí mhacchuideachta a bunaíodh agus cuireadh ocht gceadúnas
i gcrích, chomh maith le 13 nasc tionscail nua a chruthú
agus an líon céanna aireagán nua á nochtadh. I gceann
de na mac-chuideachtaí, Mutebutton Ltd., tá gléas
cóireála neamh-ionrach an Dr Ross O’Neill le haghaidh
Tinnitis agus tháinig sé sin díreach i ndiaidh Ghradam
Fhiontraíocht Éireann “One to Watch” i gcomhair na
teicneolaíochta, a forbraíodh i gcomhar leis an Dr
Paul O’Grady agus leis an Ollamh Barak Pearlmutter.

Is cuideachta taighde nideoige ar conradh é Cerebeo Ltd.
atá i mbun speisialaithe ar shamhlacha taighde nua agus
uathúla maidir le Lárchóras na Néaróg ag baint úsáide as
teicneolaíochtaí úrscothacha, lena n-áirítear braiteoirí.
Leis na samhlacha nua seo beifear in ann aistriú réamhchliniciúil go cliniciúil a dhéanamh, rud a chuirfidh dlús faoi
fhionnachtain drugaí, a ghlactar go forleathan mar rud a
bhfuil fadhb leis sa tionscal. Arna bhunú ag an Dr Jennifer
Craig agus ag an Ollamh John Lowry, díreofar cuid mhaith
de thaighde na cuideachta féin ar na nGalar Scitsifréine
agus Alzheimer agus ar shamhlacha saincheaptha
a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt orthu sin.
Lean taighdeoirí na hOllscoile ag dul in iomaíocht
go rathúil le haghaidh tacaíochta ó Fhiontraíocht
Éireann trí Ghradaim an Chiste Tráchtálaithe,
C+ agus Féidearthachtaí, rud a shlánaigh
€810,614 dóibh sa bhliain acadúil seo caite.
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Líonrú
Thug Connect 2011, imeacht líonraithe arna óstáil ag an
Oifig Tráchtálaithe ag Óstán Carton House, os cionn 250
toscaire le chéile ó shaol gnó agus acadúil an domhain. Is é
an spreagadh atá taobh thiar den imeacht débhliantúil seo
comhpháirtíochtaí comhghaolmhara a chothú trí thaighde
agus forbairt a nascadh le chéile le smaointe maithe gnó, a
chabhraíonn sa deireadh thiar chun fostaíocht a ghiniúint,
onnmhairí a mhéadú agus ioncam a thabhairt isteach.
Dá réir sin, déantar sárthaispeántas ag an imeacht ar an
saineolas taighde ag OÉ Má Nuad agus soláthraítear deis
líonraithe do thoscairí le “nascadh + nuáil a dhéanamh”.
D’fhreastail meascán de chuideachtaí beaga, meánacha
agus móra ar an imeacht, lena n-áirítear fiontair
amhail Printpac (Baile Átha Cliath), Viadynamics
(Port Láirge) agus Xyea (Gaillimh), chomh maith le
corparáidí móra amhail Alltech agus Intel. Bhí os cionn
50 taighdeoirí móra de chuid OÉ Má Nuad ó na Ranna
Eolaíochta, Gnó agus Innealtóireachta rannpháirteach
ag Connect 2011 trí chúnamh a thairiscint don tionscal
chun bacainní teicniúla a shárú le cur ar a gcumas
táirgí agus seirbhísí nua a chur ar an margadh.

↑
An Dr John Scanlon,
Stiúrthóir, an Oifig
Tráchtálaithe ag bronnadh
an Ghradaim Thráchtálaithe
2010 ar an Dr Ross O’Neill.
←

Tá ag éirí leis an gcoincheap Connect, rud a léiríodh ag
imeacht 2009 agus a thug deis do Shimmer Research
agus Tunepresto leas a bhaint as saineolas OÉ Má
Nuad chun teicneolaíochtaí nua a fhorbairt agus a gcuid
gnólachtaí a thabhairt chuig an gcéad chéim eile. Tá
deontais Fhiontraíocht Éireann ar fáil do chuideachtaí
ar mian leo oibriú le saineolaithe acadúla ag an Ollscoil.

Kieran Daly, Leasuachtarán

Acmhainní & Cúrsaí

Forbartha Gnó ag

Le bliain anuas bhog an Oifig Tráchtálaithe chuig spás
athchóirithe níos mó i bhFoirgneamh John Hume ar
an gCampas Thuaidh. Sheol an fhoireann láithreán
Gréasáin nua, a dhíríonn ar fhaisnéis a sholáthar don
tionscal agus do phobal na hollscoile, agus cuireadh
an chéad eagrán dá bróisiúr bliantúil le chéile chun
aird a tharraingt ar ghníomhaíocht tráchtálaithe
chomh maith le bróisiúr Biotech ina bhfuil cur síos
ar dheiseanna le haghaidh gnólachtaí a fhorbairt.

Shimmer Research agus
an Dr Tomas Ward, Roinn
na hInnealtóireachta
Leictreonaí. Dearann
agus forbraíonn Shimmer
ardán braiteora ar féidir é
a chaitheamh (Tá sampla
ina ghlac ag an Dr Ward).
Léann an fearas seo
comharthaí ón gcorp agus
tarchuireann sé iad gan
sreang chuig ríomhairí
agus gléasanna boise eile.

I rith na tréimhse 2010-11, bhain OÉ Má Nuad pleanáil
amach le haghaidh Lárionad Nuálaíochta agus Goir.
Tá buiséad tiomanta ag an Ollscoil chun tacú le tógáil
agus le reáchtáil an lárionaid le cúnamh maoinithe

ó Fhiontraíocht Éireann chun é a thógáil. Beidh
mac-chuideachtaí thar raon disciplíní sa tsaoráid
agus tabharfaidh sé deis do OÉ Má Nuad freastal a
dhéanamh dá mhac-chuideachtaí féin agus cuideachtaí
fáis a mhealladh chun dul i dteagmháil leis an Ollscoil
agus comhoibriú léi. Tairgfidh an Lárionad seirbhísí
tacaíochta agus meantóireachta dá chliaint éagsúla.
Lean an Oifig Tráchtálaithe i mbun a modúil scileanna
ginearálta “Nuálaíocht agus Tráchtálú Taighde” GSE2
do mhic léinn PhD agus taighdeoirí iardhochtúireachta i
mbliana. Is é is aidhm don mhodúl an cultúr tráchtálaithe
taighde a chur in aithne do thaighdeoirí atá ag tús
a ngairme agus na scileanna is gá a thabhairt dóibh
chun toradh a gcuid taighde a thráchtálú, chun an
cumas a thabhairt dóibh idirghníomhú leis an tionscal
agus a gcuid scileanna a fheabhsú chun nuáil a
dhéanamh agus gníomhú le meon fiontraíochta.
Luach Saothair na hOibre
Mar aitheantas ar chomh maith is a d’éirigh leis an
seach-chuideachta Mutebutton, roghnaíodh an Dr
Ross O’Neill mar bhuaiteoir Ghradam Tráchtálaithe
OÉ Má Nuad 2010, a thugann aitheantas don
rannchuidiú a thug sé agus chomh maith is a d’éirigh
lena theicneolaíocht réabhlóideach go dtí seo.
Tá cáil ar an gComórtas d’Fhiontraithe Mac Léinn as cultúr
nuálaíochta agus fiontraíochta a chur chun cinn laistigh
de chuallacht na mac léinn san Ollscoil. Bhain Alvaro
Palomo Navarro, mac léinn innealtóireachta leictreonaice
PhD, an chéad áit amach i gcomórtas na bliana seo, ar
fiú €6,000 é. Bhunaigh a chuideachta, eBitez, bogearraí
fón cliste chun an chéad ghlúin eile de shiopadóireacht
ollmhargaidh ar líne a stiúradh. Fuair Paul Kavanagh,
mac léinn Máistreachta in innealtóireacht bogearraí,
€3,000 as a fhiontar Momentum, a bhfuil sé d’aidhm
aige acmhainn ar líne a sholáthar do dhaoine aonair chun
a bhfeachtais phearsanta féin a thosú chun poiblíocht
a dhéanamh ar shaincheisteanna a bhaineann leis an
tomhaltóir ba mhaith leo a réiteach ina gceantar/gcontae
féin. Bhí ProDesign Embroidery, cuideachta bunaithe a
thairgeann bróidnéireacht shaincheaptha le haghaidh
coisbheart agus éadaí spóirt sa dara háit in éineacht le
dream eile; is mic léinn gnó fochéime iad bunaitheoirí na
cuideachta Keith Walsh agus Mark Reynolds. Sa dara háit
freisin bhí HorseBase, an áit mhargaidh ar líne le haghaidh
capall spóirt ardchaighdeáin as Éirinn ina dtugtar
seirbhís ilfhreastail. Tá a chuid fiontraithe Kevin Quinn
agus Martin Lonergan i mbun staidéir ar Bhainistíocht
Fiontraíochta. Ba iad seo a leanas urraitheoirí
chomórtas 2011: Banc na hÉireann Má Nuad agus
Fitzgerald Solicitors agus ba é an painéal moltóireachta
don chraobhchomórtas ná a gcuid ionadaithe faoi
seach: Teresa Gorman, Bainisteoir, agus Paul Lavery,
Aturnae mar aon le Conor Boyce, Aturnae Paitinne,
FRKelly agus Conor Mallaghan, BS, Carton House.

Próifíl
Dr Stephen McLaughlin
Ceann Taighde &
Forbartha, IVI.

Tá an Dr Stephen McLaughlin ina Cheann Taighde agus
Forbartha ar an Institiúid um Luach Nuálaíochta (IVI),
an cuibhreannas nuálaíochta oscailte, domhanda arna
bhunú in 2006 ag Intel, The Boston Consulting Group
agus OÉ Má Nuad. Le breis is 50 comhalta ar fud an
domhain ina gcuimsítear príomheagraíochtaí tionscail,
comhairleoireachta, seachbhrabúsacha agus acadúla,
rinne IVI forbairt agus tástáil ar bhealaí nua chun
infheistíochtaí TF a ailíniú níos fearr le torthaí gnó bonnlíne
agus é sin ar bun acu gan mórán cainte faoi in aon chor.
Déanann Stephen cur síos ar an gcéad aschur taighde a
bhí ag an IVI, an Creat Aibíochta Inniúlachta TF (TF-CAI),
mar bhealach gonta chun cabhrú le Príomh-Oifigigh
Faisnéise bainistiú a dhéanamh ar chastacht agus ar
thrádmhalartuithe a theastaíonn chun athrú leanúnach
a dhéanamh ar inniúlacht TF in eagraíocht agus luach
gnó intomhaiste a sheachadadh ag an am céanna. “Cé
go bhfuil an IVI dírithe faoi láthair ar fhorbairt agus ar
úsáid leanúnach an TF-CAI, tá sé freisin ag leagan síos
aschur taighde maidir le néal-ghlacadh, inbhuanaitheacht
TFC, gairmiúlacht TFC agus oiliúint na bPríomhOifigeach Faisnéise, agus tá tuilleadh tionscadal ar
na bacáin le haghaidh na tréimhse 2011-12 ar fad.”
Sula ndeachaigh sé ag obair in IVI i mí Feabhra 2010, bhí
Stephen mar Chomhaltacht Taighde Sinsearach Adam
Smith le hOllscoil Ghlaschú, áit a dhírigh sé a chuid oibre
ar nuálaíocht seirbhíse agus ar aistriú éifeachtach eolais
laistigh d’eagraíochtaí casta, agus spéis ar leith aige i
slabhraí soláthair/líonraí soláthair. Bhí róil éagsúla aige
roimhe sin ag IBM, agus is mar Bhainisteoir Optamaithe
an tSlabhra Soláthair a chríochnaigh sé don GLA.

Tá Stephen bródúil as a bhfuil bainte amach ag an IVI go
dtí seo, “Mar eagraíocht T&F nuathionscanta, tá fás thar
cuimse tagtha air le 12 mhí anuas. Ba mhór an éacht don
IVI an TF-CAI a thabhairt go dtí pointe ina n-úsáideann
cuideachtaí ar fud an domhain anois é, agus bhain mé sult
as an bhfuinneamh agus as an mbeocht a bhain leis sin.”
Dar le Stephen, an rud is éasca faoina phost ná a bheith
ag obair le taighdeoirí agus le comhpháirtithe sa tionscal
atá spreagtha, díograiseach, fiosrach agus tiomanta. Is é
an rud is deacra ná bainistiú a dhéanamh ar an ionchas idir
taighde tionscail agus acadúil toisc go mbaineann dúshláin
i gcónaí leis an ngá a bheith críochnúil agus a bheith gasta.
Agus é ag féachaint chun cinn ar an todhchaí, míníonn
Stephen, “Ar an iomlán, le hOllscoil Ghlaschú agus IBM
rinne mé a lán oibre maidir le nuálaíocht seirbhíse agus
bheadh an-suim agam a fheiceáil conas a d’fhéadfaí an
taighde seo a fhorbairt a thuilleadh i gcomhthéacs an IVI/
OÉ Má Nuad. I measc na spriocanna atá aige ba mhaith leis
tuilleadh a fhoilsiú mar dhuine aonair, ach b’fhéidir mar
eagraíocht thar aon ní eile. “Tá sé mar phríomhchuspóir
agam aschur foilseacháin an IVI a mhéadú. Má fhéadaim
rannchuidiú leis an aschur seo beidh mé an-sásta go deo!”
Tugann sé léachtaí freisin ar chúrsaí gnó a bhaineann le
TF agus tá sé ag ullmhú modúil faoi láthair ar “TF agus
Nuálaíocht Láidir’ don Mháistreacht nua i mBainistíocht TF.
Mar dhuine nach bhfuil i bhfad ag obair in OÉ Má Nuad,
creideann Stephen go bhfuil sé de bhuntáiste ag an
Ollscoil nach bhfuil an iomarca staire ag baint léi, rud
a chiallaíonn go gcuirtear fáilte roimh chomhoibriú
idir ranna agus institiúidí taighde. “Tá naisc iontacha
freisin ag an Ollscoil leis an tionscal rud a thug deis
rochtain gan sárú a bheith againn ar ár dtaighde agus
cabhrú dá bharr sin lena cinntiú go bhfuil ár dtaighde
[IVI] ábhartha, cothrom le dáta, agus infheidhme.”
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Próifíl
Teresa Coll
Maoirseoir Párolla,
an Oifig Airgeadais.

Mar Mhaoirseoir Párolla na hOllscoile, tá Teresa
Coll freagrach as a chinntiú go ndéantar íocaíochtaí
párolla a phróiseáil ar bhealach cruinn agus tráthúil
agus go gcomhlíontar gach spriocdháta reachtúil
ábhartha. Ní rud éasca é sin ag glacadh leis go bhfuil
ar an meán 50 tuarastal sa tseachtain agus os cionn
1,500 tuarastal in aghaidh na míosa le próiseáil.
Baineann cúraimí éagsúla le ról Teresa lena n-áirítear
próiseáil a dhéanamh ar choigeartuithe pá a bhaineann
le sos sabóideach, téarma oifige, saoire tuismitheoirí,
saoire mháithreachais, pasanna taistil agus an
scéim rothar chun na hoibre. Déanann sí maoirsiú ar
asbhaintí deonacha lena n-áirítear árachas sláinte
agus suibscríbhinní ceardchumainn, nuashonruithe
ar dheimhnithe creidmheasa cánach, agus déanann
sí réiteach agus comhordaíonn sí rialuithe párolla
sula ndéantar an próiseáil deiridh ar thuarastail.
Tá triúr ball foirne san Oifig Párolla, a chuireann fáilte i
gcónaí roimh an idirphlé a bhíonn acu le pobal an choláiste.
“Ar bhonn laethúil, bím i dteagmháil le ranna acadúla,
taighde agus riaracháin maidir le fiosruithe pá agus gach
ábhar a bhaineann le párolla agus tugaim tacaíocht dóibh.”
Bíonn Teresa i dteagmháil rialta freisin leis na Coimisinéirí
Ioncaim agus leis an Roinn Coimirce Sóisialaí maidir le
cánacha agus le hárachas sóisialta. “I mo phost bíonn
orm tuiscint mhionsonraithe a bheith agam ar rialacháin
leasa shóisialaigh agus rialacháin a bhaineann le cánachas
fostóirí agus fostaithe a athraíonn go bliantúil agus dá
bhrí sin ní mór dúinn an t-eolas atá againn a nuashonrú
go leanúnach. Freisin, bíonn spriocdhátaí measartha
teann againn agus caithfear iad a chomhlíonadh.”
Chuir Teresa tús lena slí bheatha gairmiúil mar chúntóir
cuntas sular thosaigh sí ag obair leis na Coimisinéirí
Ioncaim in 1981. Chaith sí 18 mbliana déag ag an
ngníomhaireacht stáit, áit a raibh poist éagsúla aici
lena n-áirítear ag déileáil leis an bpobal san oifig áitiúil
fiosrúchán agus ag obair i rannóga na dtuarastal agus
an chánachais féinmheasúnaithe. Bhí sí fostaithe
ag Banc na hÉireann ar feadh tréimhse ina dhiaidh
sin, agus bhog sí ansin go Cill Choca áit ar oibrigh sí
i gcomhair radharceolaí áitiúil go dtí go bhfuair sí
an post in Oifig Airgeadais OÉ Má Nuad in 2003.

Sa chéad phost a bhí aici san Ollscoil fuair Teresa taithí
ag obair san Oifig Íocaíochtaí, taithí a sheas go maith
léi, “Ag an gcéim luath seo, thug an post seo deis dom a
bheith i mbun idirchaidrimh le foireann ó Ranna eile agus
ar ndóigh chuidigh sé sin liom caidreamh a bhunú leis an
bhfoireann, rud a chuidigh liom nuair a thosaigh mé ag
obair san Oifig Párolla.” Cé go bhfuair sí taithí ollmhór
ag plé le dualgais phárolla sna poist a bhí aici roimhe
seo, thapaigh sí an deis cur lena cuid oideachais agus
cháiligh sí mar Theicneoir Párolla deimhnithe in 2005.
Ar ndóigh bíonn dúshláin nua le sárú gach bliain san
Oifig Párolla agus gach uair a thugtar isteach Buiséad
nua Rialtais bíonn sé mar chúram ar Teresa a chinntiú
go ríomhtar gach asbhaint reachtúil nua i gceart agus
go bhfuil córas párolla na hOllscoile comhlíontach go
hiomlán. “Leis seo ní mór raon seiceálacha láimhe agus
ríomhanna a dhéanamh agus nuair a dhéanaimid an párolla
gach mí Eanáir is éacht é nuair a théann gach rud mar
is ceart agus nuair a chomhlíontar gach spriocdháta.”
Tá Teresa ag obair i láthair na huaire i ngrúpa oibre
chun imscrúdú a dhéanamh ar uathoibriú na mbileog
ama ócáideach laistigh den chóras párolla. Tá sé mar
chuspóir leis an tionscadal seo an próiseas reatha
a shruthlíniú agus é a dhéanamh níos éifeachtúla,
rud a chuireann feabhas suntasach ar fheidhmiú na
hOifige Párolla. Ag labhairt di faoi bhuntáistí OÉ Má
Nuad, tá Teresa buíoch as an timpeallacht chairdiúil
agus an spiorad muintearais atá inti agus measann sí
go bhfuil an t-ádh léi oibriú in áit chomh breá léi.
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An tÚdarás
Rialaithe

Liosta de Bhaill an Údaráis
Rialaithe de Réir an Phainéil

Mac léinn iarchéime
An tUasal Robert Dixon

Cathaoirleach
An Banbharún Nuala O’Loan

Ainmní IBEC
An tUasal Una Halligan

De Bhrí Oifige
An tOllamh Philip Nolan
An Dr David B. Redmond
An tUasal Mike O'Malley (Rúnaí)

Ainmní ICTU
An tUasal Annette Kennedy

Baill den fhoireann acadúil
ar Ollaimh nó Ollaimh
Chomhlacha iad
An tOllamh Margaret Kelleher
An tOllamh Mark Boyle
Baill bhuana nó lánaimseartha
d’fhoireann acadúil na
hOllscoile nach Ollaimh ná
Ollaimh Chomhlacha iad
An Dr Muireann Ní Bhrolcháin
An tUasal Anastasia Crickley
An Dr Bernard Mahon
An Dr Aidan Mulkeen
Fostaithe buana nó
lánaimseartha na hOllscoile nach
cuid den fhoireann acadúil iad
An tUasal James Cotter
An tUasal Paula Murray
(Leas-Chathaoirleach)
Oifigigh thofa Aontas
na Mac Léinn
An tUasal Rob Munnelly
An tUasal Fiach O'Neill

Ainmnithe Iontaobhaithe
Choláiste Phádraig, Maigh Nuad
An tUasal Sean Ashe
An Moinsíneoir FíorOirmhinneach Hugh Connolly
Folamh
Céimithe na hOllscoile
An Dr Úna Crowley
An tUasal Michael Smyth
Ionadaithe ÓE sa Seanad
An tOllamh Mary Corcoran
An tOllamh Jim Walsh
Ainmnithe an Aire
An tOllamh Martin Curley
An tUasal Teresa Murray
Baill Sheachtracha Eile
An tUasal Peter Cassells
An tUasal Richard George
An Dr Mary Canning
le deimhniú
Oifigeach Riaracháin
An tUasal Vivienne Murray
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Ar chúl (c-d): An Dr David B. Redmond, Cláraitheoir; An tOllamh Mark Boyle; An tUasal Richard
George; An tOllamh Margaret Kelleher; An tUasal Mike O'Malley; An tOllamh Jim Walsh; An
tUasal Sean Ashe; An Moinsíneoir Fíor-Oirmhinneach Hugh Connolly; An Dr Bernard Mahon;
An tUasal Michael Smyth; An tUasal Peter Cassells; An tUasal Rob Munnelly.
An Tosach (c-d): An tUasal Teresa Murray; An tUasal Annette Kennedy; An tOllamh Mary Corcoran;
An tOllamh Philip Nolan, Uachtarán; An Banbharún Nuala O’Loan; An tUasal Paula Murray; An tUasal
Anastasia Crickley; An Dr Mary Canning; An tUasal James Cotter; An tUasal Fiach O'Neill.
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AIRGEADAS,
STAITISTICÍ &
URRAITHEOIRÍ
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Ioncaim
5.1 &Cuntais
Caiteachais

2009/10

2008/09

€

€

Deontais Stáit

26,535,989

33,762,273

Táillí Mac Léinn

41,849,908

35,570,040

4,983,560

3,256,050

Ioncam

Ioncam Eile

73,369,457

72,588,363

Deontais Taighde agus Tionscadail

23,533,462

25,914,045

Iomlán

96,902,919

98,502,408

39,935,749

40,626,033

Seirbhísí Acadúla agus Seirbhísí Eile

6,307,134

6,250,256

Áitreabh

9,056,627

8,929,858

Caiteachas
Dámha agus Ranna Acadúla

Suim Leithdháilte do Chuspóirí Caipitil

3,075,570

1,232,802

Riarachán agus Seirbhísí Lárnacha

6,568,527

6,709,096

Caiteachas Ginearálta Oideachais

3,888,786

3,726,374

Seirbhísí Mac Léinn

3,310,429

3,101368

Caiteachas Ilghnéitheach

1,023,813

916,522

73,166,635

71,199,395

Deontais Taighde agus Tionscadail

23,533,462

25,914,045

Iomlán

96,700,097

97,113,440

Mic Léinn deréir
5.2 Cúrsa
agus Bliana
Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3

Cúrsaí Céime
Iarchéimithe sna hEalaíona+

371

371

693

570

633

593

Iarchéimithe san Eolaíocht Shóisialta+

533

472

Iarchéimithe san Eolaíocht

272

276

248

190

190

183

Iarchéimithe in Innealtóireacht

53

84

49

51

42

34

M.Sc. i mBogearraí Ríomhaire
(Innealtóireacht Bogearraí)*

13

16

11

16

19

18

557

574

524

177

176

164

4ú Bliain san Eolaíocht

70

85

99

90

103

84

27

22

14

3ú Bliain san Eolaíocht

76

73

73

101

76

98

12

25

19

2ú Bliain san Eolaíocht

96

91

79

76

119

89

95

107

138

126

127

117

109

104

132

85

93

137

102

93

98

1ú Bhliain san Eolaíocht
4ú Bliain B.Sc. Onóracha Luathaithe

1

4ú Bliain i bhFisic Theoiriciúil agus
Eolaíocht Ríomhaireachta

0

0

1

1

1

5

3ú Bliain i bhFisic Theoiriciúil agus
Eolaíocht Ríomhaireachta

0

0

0

0

0

1

5

2ú Bliain i bhFisic Theoiriciúil agus
Eolaíocht Ríomhaireachta

0

0

0

0

0

1

5

8

1ú Bliain i bhFisic Theoiriciúil agus
Eolaíocht Ríomhaireachta

0

0

0

0

0

0

1

6

9

3ú Bliain i bhFisic Theoiriciúil agus Matamaitic

8

8

2

2

4

3

3

2

6

2ú Bliain i bhFisic Theoiriciúil agus Matamaitic

5

8

6

2

3

5

2

1

1

1ú Bliain i bhFisic Theoiriciúil agus Matamaitic

3

7

7

7

2

3

4

2

1

4ú Bliain in Innealtóireacht Bogearraí

25

20

18

20

27

37

6

4

2

3ú Bliain in Innealtóireacht Bogearraí

20

28

17

17

18

18

47

46

64

2ú Bliain in Innealtóireacht Bogearraí

39

24

30

20

18

20

33

58

52

1ú Bliain in Innealtóireacht Bogearraí

28

33

22

26

26

26

21

31

73

28

34

4ú Bliain i bhFisic mar aon le Réaltfhisic

2

6

8

12

8

8

35

3ú Bliain i bhFisic mar aon le Réaltfhisic

13

6

7

12

14

13

5

2ú Bliain i bhFisic mar aon le Réaltfhisic

13

12

11

5

12

15

8

6

1ú Bhliain i bhFisic mar aon le Réaltfhisic

10

12

10

12

4

13

16

11

6
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Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3

4ú Bliain i Ríomh-Bhitheolaíocht
agus Bithaisnéisíocht

4

4

2

4

5

9

15

17

11

3ú Bliain i Ríomh-Bhitheolaíocht agus Bithaisnéisíocht

5

4

4

2

3

6

15

2ú Bliain i Ríomh-Bhitheolaíocht agus Bithaisnéisíocht

6

5

6

4

4

3

11

15

1ú Bhliain i Ríomh-Bhitheolaíocht
agus Bithaisnéisíocht

0

11

9

8

4

4

6

13

15

4ú Bliain i mBiteicneolaíocht

6

13

17

15

12

10

3

5

14

3ú Bliain i mBiteicneolaíocht

5

6

14

17

15

13

15

21

16

2ú Bliain i mBiteicneolaíocht

10

7

9

14

19

22

11

15

22

1ú Bliain i mBiteicneolaíocht

22

15

12

24

20

22

16

14

18

27

21

22

3ú Bliain Eolaíochtaí Bitheacha Bliain Thar Lear

1

4ú Bliain sna hEolaíochtaí Bitheolaíocha

58

48

41

41

25

38

3ú Bliain sna hEolaíochtaí Bitheolaíocha

57

57

50

41

41

26

2ú Bliain sna hEolaíochtaí Bitheolaíocha

67

63

63

57

45

44

38

1ú Bhliain sna hEolaíochtaí Bitheolaíocha

69

68

61

72

60

46

33

40

50

36

4ú Bliain i gCeimic mar aon le Ceimic Chógaisíochta

26

12

18

17

7

3ú Bliain i gCeimic mar aon le Ceimic Chógaisíochta

8

13

12

19

18

7

2ú Bliain i gCeimic mar aon le Ceimic Chógaisíochta

9

9

12

11

19

19

1ú Bhliain i gCeimic mar aon le Ceimic Chógaisíochta

25

12

9

11

10

20

38

15

3ú Bliain BSc Na hIlmheáin

3

2ú Bliain BSc sna hIlmheáin

9

5

1ú Bhliain BSc sna hIlmheáin

22

13

10

1

4ú Bliain i Síceolaíocht trí Eolaíocht

18

17

22

12

18

3ú Bliain i Síceolaíocht trí Eolaíocht

14

18

17

21

12

18

2ú Bliain i Síceolaíocht trí Eolaíocht

17

20

19

21

20

16

1ú Bhliain i Síceolaíocht trí Eolaíocht

25

19

20

20

23

20

18

4ú Bliain san Innealtóireacht

44

24

20

18

17

19

18

19

3ú Bliain san Innealtóireacht

13

28

19

19

19

19

20

25

2ú Bliain san Innealtóireacht

12

14

25

19

17

17

19

23

24

1ú Bhliain san Innealtóireacht

21

14

11

24

33

22

21

20

28

4ú Bliain Dearadh Táirgí

10

19

18

23

3ú Bliain i nDearadh Táirgí

16

10

2ú Bliain i nDearadh Táirgí

21

18

10

1ú Bhliain i nDearadh Táirgí

37

25

21

3ú Bliain Oideachas Eolaíochta

25

2ú Bliain san Oideachas Eolaíochta

31

30

1ú Bliain san Oideachas Eolaíochta

32

29

4ú BA Antraipeolaíocht Idirnáisiúnta

2

3ú Bliain san Antraipeolaíocht Idirnáisiúnta

3

15

16

12

32

1

3ú Bliain BA san Antraipeolaíocht

12

8

2ú Bliain BA san Antraipeolaíocht

12

16

14

1ú Bhliain BA san Antraipeolaíocht

31

21

19

18

3ú Bliain sna hEalaíona

749

634

602

615

597

630

622

607

594

2ú Bliain sna hEalaíona

729

874

734

688

728

745

733

695

674

Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana
1ú Bhliain sna hEalaíona

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3
902

878

3ú Bliain sna hEalaíona - Céim Onóra Aonábhair

11

30

12

45

37

39

36

45

34

2ú Bliain sna hEalaíona - Céim Onóra Aonábhair

2

0

18

10

28

28

35

30

36

4ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta

23

43

33

36

44

25

13

16

15

3ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta

53

23

42

31

40

43

27

17

16

2ú Bliain BA sa Bhéarla

33

1ú Bliain BA Obair Phobail & Obair don Aos Óg

65

121

93

96

1ú Bliain Baitsiléir san Oideachas

858

809

835

15

3ú Bliain BA Béarla

16

18

1ú Bliain BA sa Bhéarla

22

21

2ú Bliain BA sa Stair

15

3ú Bliain BA Stair

21

15

1ú Bliain BA sa Stair

23

25

2ú Bliain sa Dlí agus sna Dána

21

3ú Bliain Dlí agus Ealaíona

51

26

1ú Bliain sa Dlí agus sna Ealaíona

20

22

1ú Bhliain sa Ghnó agus sa Chuntasaíocht

2

3ú Bliain Dlí agus Ealaíona Idirnáisiúnta

1

3ú Bliain Dlí agus Ealaíona le Socrúchán

38

2ú Bliain Gnó agus Cuntasaíocht

30

850

822

21

16

30

44

9

3ú Bliain Gnó agus Dlí

33

15

1ú Bliain sa Ghnó agus sa Dlí

13

19

3ú Bliain sa Bhainistíocht Gnó Idirnáisiúnta

3

3ú Bliain Dlí agus Gnó Idirnáisiúnta

2

3ú Bliain Dlí agus Gnó le Socrúchán

1

4ú Bliain Gnó & Bainistíocht Idirnáisiúnta

3

3ú Bliain sa Bhainistíocht Gnó

1

16

1

4ú Bliain BBA Bainistíocht Ghnó

2

3ú Bliain BBA Bainistíocht Ghnó

49

51

2ú Bliain sa Bhainistíocht Gnó

81

55

53

1ú Bhliain i mBainistíocht Gnó

39

37

56

3ú Bliain BBA sa Ghnó Eachaí

2

4ú Bliain BBA Gnó Eachaí

1

2

3ú Bliain sa Ghnó Eachaí

19

10

2ú Bliain sa Ghnó Eachaí

17

21

13

1ú Bhliain i nGnó Eachaí

57

20

18

26

19

4ú Bliain i mBA Airgeadais Idirnáisiúnta

0

2

0

2

3

3ú Bliain i mBA Airgeadais Idirnáisiúnta

1

0

3

0

2

3

37

41

41

45

59

116

3ú Bliain i mBA Airgeadais

827

1

3ú Bliain BA Béarla Idirnáisiúnta

2ú Bliain sa Ghnó agus sa Dlí

985

2ú Bliain i mBA Airgeadais

47

38

44

46

43

78

112

111

96

1ú Bhliain i mBA Airgeadais

41

60

58

53

67

73

104

127

124

2

1

4ú Bliain BA in Airgeadas & Cuntasaíocht Idirnáisiúnta
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Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3

3ú Bliain BA in Airgeadas &
Cuntasaíocht Idirnáisiúnta

1

2

3ú Bliain in Airgeadas agus Cuntasaíocht

70

84

93

58

2ú Bliain in Airgeadas agus Cuntasaíocht

64

77

89

94

63

1ú Bliain in Airgeadas agus Cuntasaíocht

48

71

81

96

80

54

3ú Bliain in Airgeadas Luathaithe

0

0

0

0

0

1

3ú Bliain i mBA Ceoil

5

35

31

29

1ú Bliain BA Airgeadas Idirnáisiúnta
& Eacnamaíocht

29

32

33

27

35

26

2ú Bliain i mBA Ceoil

27

33

35

31

29

37

31

33

35

1ú Bhliain i mBA Ceoil

32

25

36

36

27

26

37

41

41

4ú Bliain i mBA Ceoil Idirnáisiúnta

1

0

0

3

3

3ú Bliain i mBA Ceoil Idirnáisiúnta

0

1

1

0

2

3ú Bliain i dTeicneolaíocht an Cheoil

29

27

27

27

2ú Bliain i dTeicneolaíocht an Cheoil

43

36

42

32

32

1ú Bhliain i dTeicneolaíocht an Cheoil

45

39

45

47

41

4ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta i
dTeicneolaíocht an Cheoil

7

3

3

3ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta i
dTeicneolaíocht an Cheoil

3

6

3

3

4ú Bliain i Staidéar Eorpach

15

4

6

14

11

3ú Bliain i Staidéar Eorpach

10

16

5

8

16

8

2ú Bliain i Staidéar Eorpach

11

11

17

10

13

16

14

1ú Bhliain i Staidéar Eorpach

26

21

17

24

22

20

22

4ú Bliain in Airgeadas agus Bainistíocht Fiontair

11

15

21

15

3ú Bliain in Airgeadas agus Bainistíocht Fiontair

9

13

14

19

22

2ú Bliain in Airgeadas agus Bainistíocht Fiontair

0

13

11

18

21

25

1ú Bhliain in Airgeadas agus Bainistíocht Fiontair

0

0

19

16

20

28

29

1ú Bhliain BBS i mBainistíocht Fiontair

38

2ú Bliain BBS Bainistíocht Fiontraíochta

39

19

33

41

4ú Bliain i bhFraincis agus Staidéar Stairiúil

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3ú Bliain i bhFraincis agus Staidéar Stairiúil

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2ú Bliain i bhFraincis agus Staidéar Stairiúil

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1ú Bhliain i bhFraincis agus Staidéar Stairiúil

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4ú Bliain i nGearmáinis agus Staidéar Stairiúil

0

0

0

0

0

0

2

0

6

3ú Bliain i nGearmáinis agus Staidéar Stairiúil

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2ú Bliain i nGearmáinis agus Staidéar Stairiúil

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1ú Bhliain i nGearmáinis agus Staidéar Stairiúil
2ú Bliain BA sa Tíreolaíocht

21

3ú Bliain BA Tíreolaíocht

13

26

0

3

2

6

4

0

4

4

6

6

0

3

4

10

0

0

1

24

30

32

31

30

38

3ú Bliain i mBA Matamaitice
2ú Bliain i mBA Matamaitice
1ú Bhliain i mBA Matamaitice
4ú Bliain BA Idirnáisiúnta i Matamaitic
3ú Bliain i Staidéar ar na Meán

4

Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3

2ú Bliain i Staidéar ar na Meán

40

28

36

34

34

35

39

1ú Bhliain i Staidéar ar na Meán

37

38

40

42

38

34

35

36

39

45

35

38

4ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta i Staidéar na Meán

3

1

2

4

3ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta i Staidéar na Meán

3

2

1

1

3ú Bliain BA sna hIlmheáin

12

11

2ú Bliain BA sna hIlmheáin

15

11

12

1ú Bhliain i mBA sna hIlmheáin

30

22

15

15

3ú Bliain BA sa Pholaitíocht

1

4ú Bliain BA Polaitíocht Idirnáisiúnta

1

3ú Bliain BA Polaitíocht Idirnáisiúnta

13

12

2ú Bliain BA sa Pholaitíocht

21

20

14

1ú Bhliain i mBA sa Pholaitíocht

23

25

26

22

3ú Bliain i Síceolaíocht

58

49

55

57

31

2ú Bliain i Síceolaíocht

53

56

53

54

57

36

35

38

37

1ú Bhliain i Síceolaíocht

24

24

26

25

21

23

21

25

23

0

34

0

Staidéar Sóisialta Feidhmeach

5

1ú Bliain BA Polasaí Poiblí

27

18

43

14

18

22

3ú Bliain in Eolaíocht Shóisialta

52

51

41

33

38

43

27

2ú Bliain in Eolaíocht Shóisialta

53

57

49

43

34

40

45

30

1ú Bhliain in Eolaíocht Shóisialta

61

56

65

60

50

36

45

44

35

4ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta san
Eolaíocht Shóisialta

0

0

1

3ú Bliain i mBA Idirnáisiúnta san
Eolaíocht Shóisialta

0

0

0

1

7008

6591

6016

5407

5148

5069

4826

4689

4444

Iomlán
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Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3

Cúrsaí Dioplóma:
Ard-Dioploma san Aistriuchan

24

34

34

19

17

30

23

23

22

22

24

20

26

4

2

2

4

1

1

2

4

12

22

22

22

19

14

20

18

12

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Ard-Dioplóma in Antraipeolaíocht

0

2

0

1

0

0

0

0

0

Ard-Dioplóma sna hEalaíona (Oideachas
Saoránach Sóisialta Polaitiúil)

0

0

0

0

0

0

22

18

16

Dioplóma Iarchéime in Obair don Phobal

0

0

26

27

41

26

0

0

0

Ard-Dioplóma sna hEalaíona
(Turasóireacht Chultúrtha)*

0

0

0

0

0

0

12

10

11

13

13

7

6

8

6

14

19

0

0

0

0

17

16

15

20

22

23

20

22

17

25

21

23

6

3

4

1

3

2

3

1

3

160

161

156

138

148

159

151

141

170

28

31

31

26

21

25

10

9

16

13

17

19

Ard-Dioplóma i gCuntasaíocht Ghairmiúil
Dioplóma Iarchéime in Oideachas
Aosach agus Pobail
Ard-Dioplóma i bhFisic Fheidhmeach*
Ard-Dioplóma sna hEalaíona
(Comhairleoireacht agus Treoir d'Aosaigh)
Ard-Dioplóma sna hEalaíona (Feidhmiúcháin
na T.F.C. san Oideachas)

19
8

(Cill Chainnigh agus Maigh Nuad)

Ard-Dioplóma sna hEalaíona (Airgeadas)
Ard-Dioplóma sna hEalaíona (Cianbhraiteacht)
Dioplóma Iarchéime sna hEalaíona
(Treoirchomhairleoireacht Scoile)
Ard-Dioplóma in Eolaíocht Eacnamaíoch
Dioplóma Iarchéime in Oideachas
Dioplóma Iarchéime i mBainistíocht Oideachais
Dioplóma Iarchéime i gCeannaireacht Oideachais

14

19

21

120

126

143

Ard-Dioplóma sa Bhunoideachas

34

Dioplóma Iarchéime san
Innealtóireacht Leictreonaice

13

16

6

1

Ard-Dioplóma i dTeicneolaíocht Faisnéise*

34

37

6

5

6

6

0

18

0

0

5

20

Ard-Dioplóma i dTeagasc agus Foghlaim Nuálaíoch
Ard-Dioplóma i Stair na hÉireann

9

9

11

13

17

13

1

1

6

Ard-Dioplóma i Matamaitic

5

5

4

1

3

3

1

0

3

Ard-Dioplóma in Eolaíocht Mhatamaiticiúil

3

3

2

2

1

1

11

9

1

3

0

5

0

Ard-Dioplóma i Léann na Matamaitice
Dioplóma Iarchéime i dTeicneolaíocht an Cheoil

7

3

7

3

3

2

12

8

21

19

9

12

11

10

0

0

0

Ard-Dioplóma in Innealtóireacht Bogearraí

2

2

0

1

0

0

Ard-Teastas in Eolaíocht (Eolaíocht
Ríomhaireachta)

2

4

1

1

5

Ard-Dioplóma i Staitisticí

3

5

0

3

Dioplóma Iarchéime san Ard-Oideachas

6

21

31

21

16

25

26

12

7

3

15

21

14

29

35

35

0

9

21

27

29

30

20

0

29

46

9

11

0

5

7

10

12

37

42

39

Ard-Dioplóma i bhFealsúnacht

Dioplóma sna hEalaíona (Comhairleoireacht
agus Treoir d'Aosaigh)
Dioplóma sna hEalaíona (Staidéar
Drámaíochta agus Amharclainne)
Dioplóma i Staidéar Andúile
Dioplóma i gCeol Eaglasta

3

6

2

7

Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana
Dioplóma in Obair don Phobal agus don Aos Óg

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3
29

64

74

68

52

52

Dioplóma in Oideachas Leanúnach

0

0

0

0

0

0

Dioplóma sa Léann Éireannach

2

Dioplóma i Stair Áitiúil

0

0

0

24

20

13

Dioplóma i bhFealsúnacht

0

0

0

0

0

Dioplóma i bhForbairt Tuaithe

2

0

0

7

Dioplóma in Idirghabháil agus i
Réiteach Coinbhleachta

Dioplóma sa Ghaeilge

0

0

0

41

0

0

0

0

1

7

0

22

10

18

11

18

25

8

17

0

14

12

25

12

0

0

29

50

53

44

24

38

Teastas Iarchéime in Antraipeolaíocht

4

3

2

7

1

8

Teastas Gairmiúil san Teagasc agus Foghlaim

0

0

19

19

Teastas Iarchéime sna hEalaíona i
Suíomhanna Cúram Sláinte

13

Teastas Iarchéime um Theoiricí in
Oideachas Aosach agus Pobail

15

Teastas Iarchéime i dTeagasc agus Foghlaim

13

Teastas i dTeagasc agus Foghlaim Shocheolaíoch

0

0

0

11

Teastas in Oiliúint d'Oiliúnóirí i dTreoir d'Aosaigh

0

0

0

0

Teastas sa Chultúr & Sochaí

4

8

Teastas i nGnó Eachaí

6

Teastas i nDaoine, Áiteanna & Oidhreacht

2

2

20

9

17

9

6

12

Teastas san Eolaíocht

0

0

Teastas san Innealtóireacht

3

8

7

7

5

10

Teastas in Eacnamaíocht, Airgeadas
agus Bainistíocht Fiontair

8

15

7

6

5

2

3

Teastas an Fhorais Idirnáisiúnta

11

8

5

7

3

2

124

133

131

Céim Cianoideachais

32

45

73

124

118

117

0

0

19

Céim Iarchéime sa Chianoideachas

0

0

0

0

0

0

12

9

Síneadh Céime d'Innealtóirí (DEFT)

5

10

15

15

21

17

30

25

Clár Malairte Erasmus Thar Lear

26

79

52

55

44

63

54

169

146

140

Clár Malairte Erasmus ar Cuairt

160

149

198

196

197

179

268

279

289

Mic Léinn Ócáideacha (Cáilitheoirí
agus B.A.Th. san áireamh)

338

354

289

283

274

268

Teastas I Muineadh na Gaeilge d'Aosaigh

7

10

15

Teastas i Litríocht na Gaeilge

0

0

0

0

0

0

1369

1392

1438

1348

1190

1196

50–51

Ollscoil na hÉireann Má Nuad – Tuarascáil an Uachtaráin

Mic Léinn de réir Cúrsa agus Bliana
Céim Fhochéime Pháirtaimseartha:
BA i Staidéar Áitiúil agus Pobail
(Cill Chainnigh agus Maigh Nuad)

2010/11 2009/10 2008/9 2007/8 2006/7 2005/6 2004/5 2003/4 2002/3

147

164

186

194

222

223

184

1

0

0

12

14

21

22

8539

8147

7640

6961

6574

6509

6149

BA Obair Phobail & Obair don Aos Óg

200

5967

5778

14

Céim Chianfhoghlama:
B.Sc. i bhForbairt Tuaithe
For iomlán

187

* Fuair na cúrsaí seo cúnamh ó Chiste Sóisialta na hEorpa
+ Fuair roinnt de na mic léinn ar na cúrsaí seo cúnamh ó Chiste Sóisialta na hEorpa

Líon na Mac Léinn de réir Dáimhe
agus Stádais Chéimí

2009/10

% 2008/9

% 2007/8

% 2006/7

% 2005/6

% 2004/5

% 2003/4

%

Lánaimseartha
Dámh Fochéimithe na n-Ealaíon, an
Staidéir Cheiltigh agus na Fealsúnachta

4191 52

Dámh Iarchéimithe na n-Ealaíon, an
Staidéir Cheiltigh agus na Fealsúnachta

816 10

Dámh Fochéimithe na hInnealtóireachta
agus na hEolaíochta

1302 16

Dámh Iarchéimithe na hInnealtóireachta
agus na hEolaíochta
Fo-iomlán

363

3897 51

3470 50

3192 49

3285 51

3127 51

3005 51

9

708 10

758 12

783 12

761 12

778 13

1222 16

1200 17

1142 18

1013 16

981 16

950 16

224

233

713

4

6672 82

304

4

6136 80

261

4

5639 81

253

4

5345 83

242

4

5323 83

4

5093 83

4

4966 84

Páirtaimseartha
Dámh Fochéimithe na n-Ealaíon, an
Staidéir Cheiltigh agus na Fealsúnachta

612

8

624

8

647

9

596

9

638 10

562

9

560 10

Dámh Iarchéimithe na n-Ealaíon, an
Staidéir Cheiltigh agus na Fealsúnachta

510

6

513

7

280

4

216

3

173

3

125

2

123

2

Dámh Fochéimithe na hInnealtóireachta
agus na hEolaíochta

11

0

16

0

15

0

38

0

19

0

22

0

9

0

Dámh Iarchéimithe na hInnealtóireachta
agus na hEolaíochta

96

1

25

0

16

0

1

0

6

0

7

0

5

0

Fo-iomlán

1229 15

1178 15

958 13

851 12

836 13

716 11

697 12

Iomlán

7901 97

7314 95

6597 94

6196 95

6159 96

5809 94

5663 96

Erasmus ar Cuairt
Erasmus Thar Lear #
Teastas NUI i mBainistíocht na
Treorach Oideachais d'Aosaigh
Cianoideachas
Iomlán

149

2

198

3

196

3

197

3

179

3

169

3

146

2

52

1

55

1

44

1

63

1

54

1

30

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

45

1

73

1

124

2

118

2

117

2

124

2

133

2

8095 100

7585 100

# Curtha san áíeamh cheana féin sna Figiúiri Lán-Aimseartha thuas

6917 100

6511 100

6455 100

6119 100

5942 100

URRAITHEOIRÍ
5.3 TAIGHDE

Urraitheoirí Taighde
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Analog Devices
Aspire
Tascfhórsa Pobail Bhaile Átha Luain
Atlantic Philanthropies
Austrian Film Magazine Skip
Gníomhaireacht na hOstaire um Chur Chun Cinn Taighde
Bayer Schering Pharma AG
Biosensia
Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI)
Tascfhórsa Drugaí Áitiúil Phobal na Canálach
Cumann Gailf Theach Chartún
An Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO)
An tIonad um Staidéar Trasteorann
Lárionad Tithe Stairiúla na hÉireann
Lárionad um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht (CSET)
Cisco Systems Inc.
Citigroup
Scoláireacht Comhpháirtíochta Chluain Dolcáin 2005
Comhpháirtíocht Chluain Dolcáin Teo
COFORD Clár Taighde Foraoise 2000-2006
An Ghníomhaireacht um Chomhrac na Bochtaineachta
An Coimisiún um Uaireanta Altranais
Connecticut Cooperative Highway Research Program (SAM)
Cumas Teoranta
An Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime
DAFRD Research Stimulus Fund
An Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil
An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
DePuy Ireland
Clár Discovery
Comhairle Contae Dhún na nGall
Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath
An Chomhairle um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRC)
An Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI)
Cumann Léann Oideachais na hÉireann (ESAI)
Eircom
Eli Lilly
Scéim Comhaltachta Iardhochtúireachta an Tionscnaimh Embark (IRCSET)
An Chomhairle um Thaighde sna hEolaíochtaí Fisiceacha (EPSRC) - Tionscadail
Clár Taighde Fhiontraíocht Éireann um Theicneolaíochtaí a Chur Chun Cinn
Ciste Tráchtálaithe (CP) Fhiontraíocht Éireann
Comhthionscadal Ionad Inniúlachta Fhiontraíocht Éireann
Cruthú Coincheapa (PC) Fhiontraíocht Éireann
Forbairt Teicneolaíochta (TD) Fhiontraíocht Éireann
Deontas Staidéar Féidearthachta Fhiontraíocht Éireann
Clár Comhpháirtíochta Nuálaíochta Fhiontraíocht Éireann

Ollscoil na hÉireann Má Nuad – Tuarascáil an Uachtaráin

Urraitheoirí Taighde
‘Innovation Vouchers’ de chuid Fhiontraíocht Éireann
Clár Comhoibrithe Idirnáisiúnta Fhiontraíocht Éireann
Ciste Fhiontraíocht Éireann um Thaighde Nuálaíochta
An Tionscnamh um Aistriú na Teicneolaíochta a Threisiú (TTSI) le Fiontraíocht Éireann
Ulysses Fhiontraíocht Éireann
Fiontraíocht Éireann/IRCSET
Cumann Eolaíochtaí Comhshaoil na hÉireann (ESAI)
Environmental Systems Research Institute (ESRI/USA)
Clár Cosanta Comhshaoil RTDI an EPA 2000-2006
Clár STRIVE na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) 2007 -2013
Oideachas agus Oiliúint an Choimisiúin Eorpaigh: Clár Grundtvig
Oideachas agus Oiliúint an Choimisiúin Eorpaigh: Erasmus (Clár um Fhoghlaim ar feadh an tSaoil)
Oideachas agus Oiliúint an Choimisiúin Eorpaigh: Clár Comenius
Clár an Aontais Eorpaigh um Chomhoibriú Eolaíoch Idirnáisiúnta (INCO)
Tionscnamh an Aontais Eorpaigh um Ghníomh Comhoibrithe Taighde le haghaidh Teicneolaíochta (CRAFT)
Clár ERASMUS an Aontais Eorpaigh
Clár Taighde ESPON 2006 an Aontais Eorpaigh
Cúigiú Creatchlár an Aontais Eorpaigh (FP5)
Séú Creatchlár an Aontais Eorpaigh (FP6)
Seachtú Creatchlár an Aontais Eorpaigh (FP7)
Tionscnamh INTAS an Aontais Eorpaigh
Teicneolaíochtaí Faisnéise & Cumarsáide (TFC) an Aontais Eorpaigh
Clár Leonardo da Vinci an Aontais Eorpaigh (2000 –2006)
Comhaltachtaí Marie Curie an Aontais Eorpaigh
Deontas Líonra an Aontais Eorpaigh um Oiliúint Taighde
Tionscadal STREP an Aontais Eorpaigh
An Coimisiún Eorpach (Bliain Eorpach na Saoránachta trí Oideachas 2005)
An Chomhdháil Eorpach um Bitheolaíocht Mhóilíneach (EMBO)
An Oifig Eorpach um Thaighde agus Fhorbairt Aeraspáis (EOARD)
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, 2000-2006 & 2007-2013
Ciste Sóisialta na hEorpa: Clár Oibríochtúil Infheistíochta um Chaipiteal Daonna 2007-2013 (CSE)
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA)
Bord Forbartha Fhine Gall
Foras na Gaeilge
Ambasáid na Fraince in Éirinn
Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann
GlaxoSmithKline S.p.a
Google Inc.
Maoiniú Idirmheánach ón HEA
Clár Thuaidh-Theas an HEA um Thaighde Comhoibrithe
Clár an HEA um Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal (PRTLI SRAITH 4 & 5)
Ciste an HEA um Thionscnaimh Straitéiseacha
Taighde HEA ar an Earnáil Teicneolaíochta
Henkel Loctite Ireland
An Chomhairle Oidhreachta
Hewlett Packard (Déantúsaíocht)
Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC)
Comhaltacht Oiliúna HRB Cochrane
Deontas Trealamh ón HRB
Clár Léinn PhD ón mBord Taighde Sláinte
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Urraitheoirí Taighde
Dámhachtainí Taighde an HRB
Deontais Tionscadal Taighde an HRB
Clár um Dhámhachtain Dáimhe IBM
Intel Corporation
An Lárionad Idirnáisiúnta um Fhorbairt Áitiúil & Réigiúnach (ICLRD)
International Reading Association
Comhaltachtaí Iardhochtúireachta an IRCHSS
Deontais ón IRCHSS ar Thionscadail Thaighde
Comhaltachtaí Taighde Sinsearacha ón IRCHSS
Dámhachtain ón IRCSET um Buntaighde
Tionscnamh Embark IRCSET
Scéim Comhaltachta Iardhochtúireachta an IRCSET
Scéim Ulysses IRCSET
Fondúireacht Ollscoile na hÉireann agus Cheanada (ICUF)
Comhpháirtíocht Éireann-Talamh an Éisc
Clár Cúnaimh na hÉireann um Chomhoibriú Straitéiseach idir Chúnamh na hÉireann
& an Institiúid Ardoideachais agus Taighde (2007-2011)
Ionad Eachaí na hÉireann
Cumann Seoirseach na hÉireann
Foras Ospíse na hÉireann
An Chomhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS)
Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (IRCSET)
Cumann Ollscoileanna Éireann (IUA)
James agus Adeline Callery
Joint Astronomy Centre (USA)
Iontaobhas Joseph Rowntree
Coiste Gairmoideachais Chill Dara
Iontaobhas Leverhulme
An Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil (LGCSB)
Foras na Mara
Coláiste Mhuire gan Smál
Bord Forbartha Chontae na Mí
Merck KGaA
Microsoft Ireland
Misean Cara – Tacaíocht ó Éirinn do Mhisinéirí
MS Ireland
Diostróife Mhatánach Éireann (MDI)
Comhairle Eolaíoch NARSAD (SAM)
Acadamh Náisiúnta um Chomhtháthú Taighde, Teagaisc agus Foghlama
An Coiste Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí (NACD)
An tIonad Náisiúnta don Teicneolaíocht san Oideachas (NCTE)
An Coiste Comhairleach Náisiúnta ar Chiníochas agus Idirchultúrachas (NCCRI)
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE)
Stór Náisiúnta um Fhoghlaim Dhigiteach (NDLR)
An Institiúid Náisiúnta um Anailís Réigiúnach agus Spásúil (NIRSA)
An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta (NRA)
National Rosacea Society (USA)
Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann (CNÓÉ)
Clár Taighde NORFACE ERA-NET
OÉ Má Nuad
Oifig Tráchtálaithe OÉ Má Nuad
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Urraitheoirí Taighde
Dámhachtain OÉ Má Nuad ar Thaighdeoir Nua
Deontas Foilseachán OÉ Má Nuad
Oifig OÉ Má Nuad um Chur Chun Cinn Cáilíochta
Ciste OÉ Má Nuad um Fheabhsú Taighde
OÉ Má Nuad, ITT agus DIT
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Ionad Teicneolaíochta Domhanda Oriflame
Oifig an Aire Lánpháirtíochta
Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP)
Oifig Thithe an Oireachtais
Older & Bolder
PLANET Líonra na gComhpháirtíochtaí
Pro Helvetia, Comhairle Ealaíne na hEilvéise
Ciste PRODEX (Gníomhaireacht Spáis na hEorpa)
Raising Performance Ltd.
Acadamh Ríoga na hÉireann (RIA)
An Chomhairle um Shaoráidí Eolaíochta agus Teicneolaíochta (STFC)
Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ)
Seagate Technology Media (Éire)
Deontas Comhdhála agus Ceardlanna FEÉ
Dámhachtain EUREKA FEÉ
Forlíonadh Tionscail/Taighde/Trealaimh FEÉ
Deontas Imscrúdaitheora FEÉ
Dámhachtain FEÉ Uachtarán na hÉireann do Thaighdeoir Óg
Feabhsú Gairm Príomhthaighdeoirí FEÉ (PICA)
Clár an FEÉ um Oirir Thaighde
Múinteoirí Eolaíochta ina dTaighdeoirí Cúnta FEÉ (STAR)
Braisle Taighde Straitéiseach FEÉ
Dámhachtain um Fhorbairt Nuálaíochta sa Teicneolaíocht FEÉ (TIDA)
Comhaltacht Walton FEÉ
Siúracha na Trócaire
Solvay Pharmaceuticals B.V.
Comhpháirtíocht an Dheasbhaile
Aireacht Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Spáinne
Tionscnamh Forbartha don Óige Thamhlacht Thiar Teo (TWCDI)
TDK Electronics Ireland Ltd.
Teagasc
Comhaltacht Teagasc Walsh
Trócaire
An tÚdarás Comhionannais
Clár na hÉireann/na Breataine Bige 2007-2013: INTERREG IV
Coláiste Innealtóireachta Iarúsailéim
Clár T&F Náisiúnta an NHS um Meabhairshláinte Fhóiréinseach (RA)
Ollscoil Stáit Ohio
The Wellcome Trust
Ollscoil Ghlaschú
Aerfhórsa SAM
Youngballymun Ltd.
Wavebob Ltd.
Coimisiún Forbartha an Iarthair
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