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Ráitis Oscailte
Bunaiodh Ollscoil na
hÉireann sa bhliain
1908 mar ollscoil
amháin le coláistí,
anois tá sí forbartha
ina cónaidhm
scaoilte, le campais
scaipthe ar fud na
tíre. Sa chónaidhm
tá ceothre chomh-ollscoil neamhspleách, dhá
choláiste aitheanta de chuid OÉ agus roinnt
institiúidí speisialta eile a bhaineann leis an
comh-ollscoileanna. Tógtha ina iomláine, is
gné thábhachtach é OÉ i gcóras ollscoile na
hÉireann atá ag leathnú. Níos mó agus níos
mó, tá rochtain idirnáisiúnta ag an Ollscoil,
de réir mar a leathnaíonn ár bball-institiúidí a
ngníomhaíochtaí thar lear.
Laistigh na cónaidhme, óna oifigí i gCearnóg
Mhuirfean, cuireann OÉ raon de sheirbhísí
ar fáil dár n-institiúidí agus feidhmíonn mar
phointe fócais dá n-idirghníomhaíocht.
Táimid tiomanta don taighde agus
scoláireacht a chur chun cinn ar na leibhéil
is airde thar raon iomlán na ndisciplíní a
ndéantar staidéar orthu inár n-ollscoileanna
agus coláistí. Mar fhoras cáiliúcháin
ainmnithe, dearbhaímid caighdeáin arda
acadúla inchomparáide do chéimeanna agus
cáilíochtaí a bhronnann OÉ. Níos ginearálta,
tugaimid go bródúil faoi ghníomhaíochtaí
chun an t-ardoideachas a chur chun cinn,
agus chun cur le saol sibhialta, cultúrtha
agus intleachtúil na hÉireann. Tá tiomantas ar
leith againn do thacú leis an nGaeilge agus le
cultúr saibhir agus ilchineálach ár náisiúin.
Sa bhliain 2018, leag OÉ amach plean
straitéiseach nua don tréimhse 2018-22,
i ndiaidh tréimhse de chomhairliúchán
leathan lenár ngeallsealbhóirí: ball-institiúidí,
comhaltaí de Sheanad OÉ, an fhoireann
inmheánach agus daoine eile ó earnáil
ardoideachais na hÉireann. Sa straitéis nua
leagtar amach cuspóirí uaillmhianacha chun
cur lenár misean, ag cur ar chumas OÉ
tabhairt faoi ról dioscúrsach níos infheicthe,
ní hamháin ag tacú leis an ardoideachas
ach freisin chun leasa na sochaí i gcoitinne
agus leas an phobail a chur chun cinn. Agus
muid ar an eolas faoina teorainneacha atá
orainn mar eagraíocht bheag, tá a fhios
againn gur féidir linn taisteal níos faide
chun na cuspóirí sin a bhaint amach nuair a
dhéanaimid comhoibriú lenár mball-institiúidí
agus le comhlachtaí eile in Éirinn agus níos
faide i gcéin. San eagrán seo de I gCroílár
OÉ léirítear a bhfuil bainte amach againn
leathbhealach tríd an bplean.

Chomh maith le bheith i mo chathaoirleach
ar Sheanad OÉ, an Coiste Oideachais
agus Sochaí agus Coiste na gCéimeanna
Oinigh, bhí mé mar ionadaí ag OÉ ag neart
ócáidí, mar óstach ag ócáidí OÉ agus mar
rannpháirtí i searmanais bronnta agus
searmanais bronnta oinigh in Éirinn agus thar
lear mar Sheansailéir na hOllscoile. Bhí bród
ar leith orm bheith i mo chathaoirleach ar
an gcéad Léacht de hÍde OÉ in 2018 in ónóir
do chéad Uachtarán na hÉireann Dubhglas
de hÍde, a bhí ina chomhalta de Sheanad
OÉ agus ina Ollamh le Gaeilge in COBÁC.
Ba mhór an onóir dúinn nuair a thoiligh an
tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn an chéad
léacht a thabhairt.
Leanamar ar aghaidh freisin lenár gclár
do Dheich mBliana na gCuimhneachán,
agus d’eagraíomar roinnt ócáidí le linn na
tréimhse. Mar chuid den chlár, tá tús curtha
againn le raon uaillmhianach d’fhoilseacháin
a chuirfidh oidhreacht bhuan de na deich
mbliana ar fáil. Bhí áthas orainn dul i
gcomhar leis an Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta agus leis an We were pleased to
collaborate with the Department of Business,
Enterprise agus Innovation agus leis an
Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (EIS) chun
mór-chomhdháil a eagrú mar cheiliúradh ar
chomóradh an chéid den EIS.
Nuair a tharla an phaindéim COVID-19, bhí
orainn dul in oiriúint go tapa le domhan a
bhí athraithe, bealaí nua a fhoghlaim le rudaí
a dhéanamh, obair ó chian, teacht le chéile
ar líne agus dul i dtaithí ar mhaireachtáil go
fíorúil. D’éirigh linn an toghchán do Sheanad
Éireann a chur i gcrích i Márta na bliana
2020, go sábháilte agus ag obair laistigh
de na treoirlínte i dtaca leis an tsláinte
phoiblí. Cuireadh isteach go mór ar ár gclár
d’imeachtaí iarbhír agus bhí orainn roinnt
rudaí a chur ar athló agus rudaí eile a chur
ar líne. Bhí ár gcéad seimineár ar líne againn
mar chuid den tSraith Seimineár Oideachais
agus Sochaí agus bhí ár searmanas Gradam
do 2020 ar líne freisin.
Ar an iomlán táimid sásta, d’ainneoin na
gcúinsí dúshlánacha, go bhfuil dul chun
cinn déanta againn le linn na tréimhse ó
2018 go 2020. San eagrán seo de I gCroílár
OÉ aibhsítear a bhfuil bainte amach ag OÉ,
agus ag an bhfoireann agus na mic léinn
inár nball-institiúidí, sna blianta sin. Tá áthas
orainn é a roinnt libh.

An Dr Muiris Ó Mainnín
SEANSAILÉIR NA HOLLSCOILE
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Tuairisc an
Chláraitheora
Mar a thugann an teideal le tuiscint, tugtar cur síos i I gCroílár OÉ ar raon na ngníomhaíochtaí agus na dtograí a rinne OÉ ónar
mbaile i 49 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath. Mar eagraíocht, támid tiomanta don ardoideachasa chur chun cinn, freastal
ar ár mball-institiúidí agus tacaíocht a thabhairt dá mic léinn, céimithe agus foireann. Tá áthas orainn an cur síos téacsúil agus
físe a chur i láthair chun ár gcuid oibre a léiriú agus chun ár gcion d’ardoideachas na hÉireann a chur in iúl.
I mí na Samhna 2018, sheol OÉ a phlean straitéiseach do 2018-2022. Leagadh amach ann na cúig sprioc straitéiseacha seo
a leanas don eagraíocht le linn na tréimhse:
luach soiléir a chur le
comh-ollscoileanna,
coláistí aitheanta agus
institiúidí gaolmhara
OÉ

tacú le hardoideachas
na hÉireann agus tacú
lena chur chun cinn
sa bhaile agus thar
lear

branda OÉ a fhorbairt
agus a úsáid go
náisiúnta agus go
hidirnáisiúnta, chun
tairbhe na mball
agus na hearnála
i gcoitinne

cion fiúntach a
dhéanamh do
shochaí shibhialta
na hÉireann

feabhas a chur ar
bhonn scileanna
fhoireann OÉ agus
ar a struchtúir
tacaíochta
cumasaithe.

Ag tabhairt cur síos ar an dul chun cinn atá déanta chun ár spriocanna straitéiseacha a bhaint amach i ngach ceann de na
trí bliana a chuimsítear, san eagrán seo de I gCroílár OÉ tógtar sinn chuig an lárphointe i gcur i bhfeidhm an phlean.
I I gCroílár OÉ freisin tugtar sonraí faoi chomhaltaí Sheanad OÉ, atá mar bhord rialaithe againn agus áirítear buneolas eile faoi
struchtúr agus rialachas na hOllscoile. Le gach eagrán nua tugtar eolas nuashonraithe faoinár scéimeanna agus cláir agus faoi
na himeachtaí poiblí atá eagraithe againn, i gcomhar le heagraíochtaí eile i gcásanna áirithe. Seo ár gcuireadh duit a fháil
amach faoi OÉ agus cad is mian linn a bhaint amach. Tá súil againn go mbeidh sé spéisiúil duit.

An Dr Attracta Ní Ailpín
CLÁRAITHEOIR

SONRAÍ TEAGMHÁLA
Ollscoil na hÉireann, 49 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, D02 V583, Éire
UAIREANTA OSCAILTE OIFIGE

9:15am-5pm, Luan-Aoine (ach amháin Laethanta Saoire Ollscoile, Poiblí agus Bainc)

TEIL

+353 (1) 439 24 24

MEÁIN SHÓISIALTA

www.nui.ie
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Seirbhísí do Mhic Léinn
agus Céimithe
Riachtanais
Máithreánaigh
agus Díolúintí
Tá freagracht
reachtúil ag Seanad
OÉ as bunriachtanais
máithreánaigh
(iontrála) a leagan
síos d’ollscoileanna OÉ; riarann OÉ
iad seo i gcomhairle leis na comhollscoileanna agus na coláistí aitheanta.
Leis an méadú ar ilchineálacht,
soghluaiseacht agus idirnáisiúnú ar
na mic léinn a thagann isteach inár
n-institiúidí cuirtear leibhéil nua de
chastacht leis an bpróiseas máthreánaigh.
Agus caighdeáin máithreánaigh á
gcoimeád, iarrtar ar OÉ agus a bhallinstitiúidí breithniú a dhéanamh ar níos
mó agus níos mó cáilíochtaí éagsúla
agus meascáin de cháilíochtaí agus cúinsí
casta oideachais ag mic léinn atá ag lorg
iontrála. Más rud é go bhfuil mic léinn
incháilithe ar dhíolúintí ó riachtanais
máithreánaigh nó go bhfuil breithiúnas ar
leith de dhíth orthu i dtaca le cáilíochtaí
a baineadh amach roimhe sin a chur le
chéile, déanann OÉ caidreamh le scoláirí,
tuismitheoirí, treoirchomhairleoirí agus
scoileanna, ag soláthar eolais agus
tacaíochta tríd an bpróiseas iarratais
díolúine. Idir 2018-2020, rinne OÉ
próiseáil ar bheagán os coinn 3,000
iarratas in aghaidh na bliana i dtaca
le díolúintí agus breithiúnas ar chúinsí
eisceachtúla.
u

2018: 3,119

u

2019: 3,210

u

2020: 3,113

Faigh tuilleadh eolais faoi riachtanais
máithreánaigh ag www.nui.ie/college.
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Searmanais Bronnta

Seirbhísí Cáipéisí do Chéimithe

Táirgeann OÉ páir agus teastais do
na searmanais bronnta uile i gcomhollscoileanna, coláistí aitheanta agus
coláistí gaolmhara de chuid OÉ.

Céimeanna agus cáilíochtaí de chuid
Ollscoil na hÉireann is ea na céimeanna
agus na cáilíochtaí a bhronnann ComhOllscoileanna agus i gColáistí Aitheanta
OÉ. Chomh maith leis na buntéistíméireachtaí
agus teastais uile a sholáthar d’institiúidí
OÉ, cuireann OÉ na seirbhísí cáipéisí seo
a leanas ar fáil freisin do chéimithe:

u

Sa bhliain 2018, chuir OÉ 39,068
pár agus teastas i gcló, le dáileadh
ag 211 searmanas bronnta a
eagraíodh thar phobal na hOllscoile.

u

Sa bhliain 2019, chuir OÉ 43,369
pár agus teastas i gcló do 277
searmanas bronnta.

u

Sa bhliain 2020, chuir OÉ 36,624 pár
agus teastas i gcló, cé gur cuireadh
searmanais bronnta ar athrló nó gur
reáchtáladh iad go fíorúil.

Sna blianta 2018 agus 2019, d’áirigh
na searmanais sin searmanais bronnta
a eagraíodh thar lear, i Singeapór,
Hong Cong, Bairéin, an Mhalaeisia,
an Spáinn, an tSín, agus Srí Lanca,
agus tíortha eile. Cruthaíonn Aonad
Bronnta OÉ páir shaincheaptha i dtaca
le bronnadh comhchéimeanna agus do
chéimeanna bunaithe ar chomhaontuithe
comhpháirtíochta in Éirinn agus thar lear.

u

Cóipeanna de Chéimeanna agus
Dioplómaí OÉ (eisithe mar cháipéisí
Béarla de thomhas A4)

u

Cóipeanna de Theistiméireachtaí
(eisithe mar cháipéisí Laidine de
thomhas A3)

u

Cóipeanna de Theastais

u

Fíorú de chóipeanna de cháipéisí OÉ

Bhí líon na n-iarratas ar sheirbhísí cáipéisí
in 2018 agus 2019 mar an gcéanna,
geall leis: 4,889 agus 4,827, faoi seach.
Bhí líon na n-iarratas beagán níos ísle in
2020: 4,127.
Tá foirmeacha iarratais do na seirbhísí
seo ar fáil ar shuíomh gréasáin OÉ:
www.nui.ie/services.

Cúl C-D: an Dr Moling Ryan, an Dr Denis O’Brien; Middle C-D: an Dr Michael Mulreany, an Dr Marian
O’Sullivan, Mr Ray Dolan, an Dr Lucy Fallon-Byrne, an Dr Christopher Sibley; Tosaigh C-D: Mr Martin
O’Halloran, an Dr Attracta Ní Ailpín, Mr Brendan White (IPA Professional Certificate in Housing Studies
Prize), an Dr Muiris Ó Mainnín, Mr Laurence Bond, Mr Aidan Horan at the 2019 IPA conferring ceremony.

Cáilíochtaí agus
Déarbhú Cáilíochta
Tugtar cumhacht do OÉ faoina chairt
céimeanna agus cáilíochtaí eile a a
bhronnadh ina choláistí aitheanta.
Cuireadh treise eile leis an ról seo in 2012
nuair a ainmníodh OÉ mar Chomhlacht
Dámhachtana Ainmnithe (DAB) faoin
Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú
Cáilíochta 2012.
Ina ról mar chomhlacht dámhachtana,
agus le treoir ó pholalsaithe agus
nósanna imeachta acadúla informed
ár gcomh-ollscoileanna, tá tacar de
pholasaithe, nósanna imeachta agus
treoirlínte forbartha ag OÉ chun cáilíocht
na gcáilíochtaí a bhronnann sé a
dhearbhú. Bímid páirteach go gníomhach
i ngníomhaíochtaí earnála do dheabhrú
cáilíochta agus feabhsúchán a thacaíonn
lenár gcoláistí aitheanta.

An Foras Riaracháin
Sa tréimhse 2018-2020, bhí áthas ar
OÉ fáilte ar ais a chur roimh an bhForas
Riaracháin (IPA) mar choláiste aitheanta
agus ‘soláthraí nasctha’ de chuid na
hOllscoile. Is é IPA príomhsholáthraí
oideachais agus oiliúna na hÉireann don
tseirbhís phoiblí, agus cuireann sé raon
leathan de chúrsaí céime, dioplóma
agus teastais creidiúnaithe ag OÉ ar
fáil atá curtha ar an gCreat Náisiúnta
Cáilíochtaí (NFQ). Agus a pholasaithe
dearbhaithe cáilíochta á gcur i bhfeidhm
aige, oibríonn OÉ i ndlúthchomhar le
IPA chun faomhadh agus athbhreithniú
tréimhsiúil a dhéanamh ar chláir d’fhonn
ardchaighdeáin acadúla, an timpeallacht
foghlama is fearr is féidir agus an
t-eispéireas mic léinn is fearr a chinntiú.

Tá cáipéisí uile OÉ maidir le polasaí
acadúil agus dearbhú cáilíochta ar
fáil go poiblí ónár suíomh gréasáin:
http://www.nui.ie/about/gvrnce.asp.

Cáilíochtaí OÉ 2015-2019
Le linn na tréimhse cúig bliana 2015-2019,
mhéadaigh líon na gcáilíochtaí OÉ ar an iomlán
faoi bheagán os cionn 11%. Cé nach raibh an
t-ardú scaipthe go cothrom, tharla an t-ardú
i ngach catagóir de ghradam.
D’fhan líon na dteastas a bronnadh idir 2015
agus 2019 seasta, le hardú 1.5% den chuid ba
mhó i gcatagóir na dteastas gairmiúil. Mhéadaigh
líon na gCéimithe Baitsiléara faoi 7%.
Mhéadaigh líon na gcéimithe dochtúireachta
(ard-dochtúireachtaí san áireamh) freisin, faoi 6%.
Bhí na harduithe is mó sna dioplómaí agus
céimeanna máistreachta. Mhéadaigh líon na
ndioplómaí a brinnadh go suntasach (faoi 15%)
ó 2015-2019, le hardú ollmhór i gcatagóir na
ndioplómaí gairmiúla (ardú 24%). Bhí an t-ardú
is mó (30%) i gcéimeanna máistreachta. Níor
bronnadh máistreachtaí gairmiúla ar bith in
2015 ach bronnadh 572 in 2019.
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868

Dochtúireachtaí

Tá Seanad OÉ freagrach as scrúdaitheoirí
seachtracha a cheapadh do na comhollscoileanna, ar mholadh ó na comhollscoileanna, agus as feidhmeanna
na scrúdaitheoirí sin a chinneadh,
i gcomhaontú leis na hollscoileanna.
Lean an Seanad den ról seo a líonadh
in 2018, 2019 agus 2020. Cé go bhfuil
riar na gceapachán de scrúdaitheoirí
seachtracha cineachta do na comhollscoileanna, cuirtear tuairiscí na
scrúdaitheoirí seachtracha ar aghaidh
chuig OÉ. Cuirtear tuairiscí ardleibhéil
orthu seo faoi bhráid an tSeanaid agus
scaiptear iad ina dhiaidh sin ar Chomhairlí
Acadúla ag léiriú saincheisteanna
coitianta ag teacht chun cinn le linn na
scrúduithe ar fud na n-institiúidí. Rinne
OÉ riar iomlán ar chóras na scrúdaitheoirí
seachtracha do Choláiste Ríoga na
Máinleá in Éirinn agus don IPA le linn na
tréimhse seo.

2015

2019

Cáilíochtaí

Cáilíochtaí

38,959

43,295

822
8,817

Máistrí

Ardchéimeanna
Dochtúireachta

Scrúdaitheoirí
Seachtracha

6,809
8
3
14,983

Baitsiléirí

Dioplómaí

Teastais

14,011
9,582
8,297
9,037
9,017

An tOll Santiago Sia, An tOll Micheal O’Flaherty, an tOll Philip Nolan
agus an Dr Attracta Ní Ailpín

An Dr Pádraig Yeates leis an Dr Muiris Ó Mainnín

Céimeanna Ard-Dochtúireahcta ar Shaothair Fhoilsithe
Is iad céimeanna ar shaothar foilsithe na cáilíochtaí is airde a bhronann an Ollscoil. Bronntar iad ar scoláirí a bhfuil cáil
idirnáisiúnta orthu as saothar foilsithe a mheastar a bheith ar an ord scoláireachta is airde, agus a chuir eolas nua le réimse
sainithe fiosraithe. Déanann OÉ riar ar an bpróiseas chun ard-dichtúireachtaí a bhronnadh, atá á mhaoirsiú ag coiste a
cheapann an Seanad. Sa bhliain 2019, mar thoradh ar athbhreithniú ar an bpróiseas agus na rialacháin rialaithe, ghlac Seanad
OÉ le moltaí ón gcoiste a bhí ceaptha leis na rialacháin a chuíchóiriú agus feabhas a chur ar an bpróiseas meastóireachta.

2018

2019

2020

An Dr Pádraig Yeates

DLitt

An tOllamh Noel Gerard McElvaney

DSc

An Dr Paul Garrett

James Ryan

DLitt

An tOllamh Kevin Cashman

DSc

An Dr Antonio An Tung Chuh

DSc
DSc

An Dr Pui Ying Iroh Tam

DMed

Sinead McCoole

DLitt

An tOllamh George Shorten

DLitt

An tOllamh James O’Gara

DSc

An tOllamh Santiago Sia

DLitt

An tOllamh Peter McHugh

An tOllamh J.F. Hilary Humphreys

DSc

An Dr Philipp Rosemann

DLitt

An Dr Austin Duffy

DMed

An tUas. Brendan Moran

DMed

An tOllamh Peter Lawlor

DMed

An Dr Mark Healy

DSc

DEng

An tOllamh Michael O’Flaherty

LLD

Céimeanna Oinigh
Amhail formhór na n-ollscoileanna eile, tá traidisiún
seanbhunaithe ag OÉ de chéimeanna oinigh a bhronnadh
ar dhaoine a bhfuil cáil eisceachtúil orthu. Den chuid is mó,
tugtar aitheantas leis na céimeanna seo ar cháil acadúil;
ina theannta sin, tugann an Ollscoil ómós dóibh siúd ‘a
bhfuil cion suntasach déanta acu don saol poiblí, bíodh
sé sin ina gcáil phearsanta nó ina gcáil ionadaíoch, trína
bhfuinnimh, seirbhís agus gníomhartha’. Cé gur bronnadh
céimeanna oinigh in 2018 agus 2019, ní raibh bronnadh
céime ann in 2020, de bharr na srianta COVID-19.

Céimeanna Oinigh 2018

An Dr Jean-Claude Juncker

Céimeanna Oinigh 2019

Michael Earley
DMed
As a chion do shláinte
agus folláine leanaí i
dtíortha i mbéal forbartha

Winnie M. Li
LLD
As a cion do na healaíona
agus mar urlabhraí do
chearta na mban

Michael J. Conry
DLitt
As a chion eisceachtúil do
Bhéaloideas agus oidhreacht
na hÉireann

Jean-Claude Juncker
Mar aitheantas as a ról
ceannaireachta ag am
ríthábhachachtach don
Aontas Eorpach

Joe Schmidt
As a chion do shaol
na hÉireann trí rugbaí

Ann Cleare,
Cumadóir
As a cion don Cheol

LLD

Vera Kreillkamp
DLitt
As a cion don Léann
Éireannach, an litríocht
agus na hamharcealaíona

DArts

DMus

David Donoghue,
LLD
Iar-Ambasadóir
As a chion, i measc nithe
eile, don chomhaontú i dtaca
le Spriocanna Forbartha
Inbhuanaithe na NA
Brian Mooney
DEd
An Breitheamh Onórach
Mary Laffoy, Cathaoirleach
Thionól na Saoránach
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An Breitheamh
Onórach Mary Laffoy,
Cathaoirleach Thionól
na Saoránach
As a cion don saol poiblí
agus don fheabhsúchán
ar an tsochaí

LLD

Abigail O’Brien,
DFA
Uachtarán, an tAcadamh
Ibeirneach Ríoga
As a cion do na
hamharcealaíona
An tOllamh Bernard
DLitt
O’Donoghue
As a chion don litríocht, mar
file agus mar scoláire araon

Gradaim agus Scoláireachtaí
Sprioc lárnach de chuid OÉ i gcónaí is ea cur chun cinn an léinn
agus aitheantas agus cothú ar ardchaighdeán acadúil. Tugann
an Ollscoil aitheantas, tacaíocht agus aitheantas poiblí do
scoláirí ag an leibhéal is airde gnóthachtála ar fud na mballinstitiúidí go léir. Cuirtear na gradaim seo ar fáil ar gach leibhéal
den staidéar acadúil, ó fhochéimithe go dtí an luacht acadúil
sinsearach, ar luach iomlán de bhreis agus €1,000,000 in
aghaidh na bliana.

Bronnann Seansailéir na hOllscoile, An Dr Muiris Ó Mainnín,
na gradaim ar mhic léinn, céimithe agus baill foirne ag
searmanas bliantúil. Bhí an searmanas ann i dTeach an
Ard-Mhéara, Baile Átha Cliath in 2018 agus i Staid Aviva in
2019. Mar thoradh ar shrianta a leagadh síos faoi Covid-19
bhí searmanas na nGradam OÉ ann go fíorúil den chéad uair
in 2020. Is féidir an searmanas a fheiceáil ar ár suíomh gréasáin:
www.nui.ie/news/2020/Awards2020/Ceremony.asp

Seo a leanas raon leathan de ghradaim agus duaiseanna OÉ.
Leibhéal Luathghairme
agus Iardhochtúireachta

Leibhéal Iarchéime

Leibhéal Céime

Leibhéal Fochéime

Scéim Deontais OÉ don
Lucht Acadúil Luathghairme

LEIBHÉAL DOCHTÚIREACHTA

Scoláireacht Pierce Malone
san Fhealsúnacht

Scoláireachtaí agus Duaiseanna
Liteartha OÉ an Dr H H Stewart

Scoláireacht agus Duais
Chiste Theach an Ardmhéara
sa Ghaeilge

Scoláireachtaí agus Duaiseanna
Leighis OÉ an Dr H H Stewart

Scoláireacht agus Duais Chiste
Theach an Ard-Mhéara i Stair
na hÉireann

Duaiseanna Foilseacháin

Comhaltacht
Iardhochtúireachta OÉ
sna Daonnachtaí
Comhaltacht
Iardhochtúireachta OÉ
sna hEolaíochtaí
Comhaltacht
Iardhochtúireachta OÉ
An Dr Garret FitzGerald
sna hEolaíochtaí Sóisialta
Gradam Scoláire
Fulbright-OÉ

Scoláireachtaí Taistil
Dochtúireachta OÉ sna
Daonnachtaí agus sna
hEolaíochtaí Sóisialta
Scoláireachtaí Taistil
Dochtúireachta OÉ sna
hEolaíochtaí
Scoláireacht Taistil OÉ
an Dr Peter Sutherland
sa Staidéar Eorpach
Scoláireacht OÉ Denis Phelan
Comhaltacht OÉ E. J. Phelan
sa Dlí Idirnáisiúnta
Scoláireacht agus Duais
OÉ an Dr Mary L Thornton
san Oideachas
LEIBHÉAL MÁISTREACHTA

Scoláireacht agus Duais
OÉ san Oideachas
Duaiseanna an Dr T.K.
Whitaker sa Ghaeilge
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Duais Ealaíne agus Deartha OÉ
Scoláireacht Chumann OÉ
Londain
Boinn Rialtas na Fraince agus
Duaiseanna OÉ as Ardghradam
ar Chéimeanna Déacha
Boinn Rialtas na Fraince agus
Duaiseanna OÉ as Inniúlacht
sa Fhraincis
Duais Ambasáid na Spáinne
agus OÉ as Inniúlacht sa
Spáinnis

Duais Taighde Staire na hÉireann
Duais Foilseacháin i Stair
na hÉireann

Is féidir próifílí
fhaighteoirí na
ngradam a fheiceáil
ar ár suíomh gréasáin:
www.nui.ie/awards/
Awards_Alumni_
Profiles.asp

Scéim Deontais OÉ don Lucht Acadúil Luathghairme
Mar thoradh ar thástáil phíolótach rathúil in 2018-19 (beagnach 120
iarratas agus 21 deontas a bronnadh), cheadaigh Seanad OÉ scéim deontais
leanúnach chun tacú leis an lucht acadúil luathghairme chun scileanna
eagraíochta comhdhála agus siompóisiam a fhorbairt agus chun líonraí
agus comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a ghiniúint don taighde sa todhchaí.
Tá an scéim deontais ar oscailt don lucht acadúil uile sna disciplíní go léir.

‘Deis an-tábhachtach an ea an chomhdháil dom le naisc i mo
réimse féin a fhorbairt agus a neartú […] chuir ar mo chumas
foghlaim faoi fhorbairtí nua i mo réimse […] mó phróifíl féin
a thógáil sa phobal acadúil. Táim cinnte go raibh meas ar an
eispéireas […] agus bhí an t-ádh orm léachtóireacht bhuan a
fháil i COBÁC.’

‘Bhí an-tábhacht le bronnadh an deontais
seo orm toisc […] go gcuireann sé le mo
theistiméireacht agus cruthaíonn sé go bhfuil
sé de chumas orm maoiniú seachtrach a
fháil […] Tríd an gceardlann seo a eagrú […]
cuireadh feabhas suntasach ar mo scileanna
bainistíochta agus cumarsáide. […] Chuir
mé isteach ar phost léachtóra, a fuair mé ar
deireadh. Leathnaigh sé mo líonra léinn agus
an cumas le comhar amach anseo.’
An Dr Fangzhe Qiu (Ollamh Cúnta i Scoil
na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an
Bhéaloidis, COBÁC)

Lioganna
Núíosacha i
gCaitilís
Neamhshiméadrach

An Ceart chun
Beatha ar Muir

Hip Hap sa
Diaspóra
Cúbach

Stair Dlí
Impiriúil

An Fheiniméaneolaíocht
agus Comhfhios Innill

An t-Iartharán san
Fhicsean Coitianta

Corparáidí i gCoimhlint
Iosrael/na Palaistíne

Stair Shóisialta na
hÉireann agus Óige

Ailciliú
Neamhshiméadrach
Orgánachatalaíoch

Meicneatrasduchtú Ceall

Comharthaíocht Ceall agus an Slabhra Aicile

Ealaíona, Daonnachtaí
& Eolaíochtaí Sóisialta
Polaitíocht na
‘Leochaileachta’
Insintí na hÉireann i
Litríocht na hAirgintíne

Pobail Sléibhe
agus an
Caipitleachas
Dearcthaí na nDaoine
Dúchasacha i Láithreáin
Oidhreachta Domhanda
Cheanada

Chun tuilleadh mionsonraí a fháil, féach www.nui.ie/awards,
seol r-phost chuig awards@nui.ie nó lean OÉ ar Twitter @
OÉMerrionSq nó ar Facebook @NationalOllscoilofIreland.
I GCROÍLÁR OÉ

MOF
Mhaighnéadacha

Meaisínfhoghlaim
Tonnta An Leictriceimic &
Imtharraingthe Galair Thógálacha

Soilse Dearga an Cleachtais Bhithchultúrtha
Nua-Aoiseachais agus Inbhuanaitheacht

Ailtireacht agus
Tírdhreach Mheiriceá
Stair na Cabhrach Daonnúla Gáinneáil
An tArdoideachas
ar Dhaoine
agus Leas an Phobail san Eoraip
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Torthúlacht
Nanchumaisc Fireann i Mamaigh

Eolaíochtaí

Polaitíocht Teanga
agus Scarúnachas

Eitic Ainmhithe
agus Comhshaoil

An Eitnicheoleolaíocht
Stairiúil agus Léann
na hÉireann

Mar a léirítear thíos, tugann OÉ do mhaoiniú thar speictream
iomlán na ndisciplíní, lena n-áirítear taighde idirdhisciplíneach,
trí roinnt scéimeanna iarchéime agus iardhochtúireachta.

Tástáil Tuaslagtha
i dTionscail
Cógaisíochta

An Mhatamaitic Fheidhmeach
agus Sreabhmheicnic

Topaicí Taighde Maoinithe OÉ 2018-20

Comhartheicníocht
Graiféine i
gCealla Gréine

Fisic Ábhair Chomhdhlúite:
Ábhar Candamach

An Dr Laura Anderson (Ollamh Cúnta sa Cheoleolaíocht,
COBÁC)

C-D: an Dr Ruth Canning, an Dr Ciarán McCabe, an Dr Muiris Ó Mainnín, an tOll Guy Beiner,
an Dr Michael Dwyer

Duais Taighde Stairiúil
na hÉireann 2019

Léacht Dhuais Taighde
Stairiúil na hÉireann 2019

Duais Foilseacháin OÉ
sa Stair 2019

Bronnadh Duais Taighde Stairiúil na
hÉireann 2019 ar an Ollamh Guy Beiner
as Forgetful Remembrance: Social
Forgetting and Vernacular Historiography
of a Rebellion in Ulster (Oxford University
Press, 2018). Tá an tOllamh Beiner ina
ollamh le nua-stair in Ollscoil Ben-Gurion
sa Negev in Iosrael agus b’é Scoláire
Burns do 2019-2020 ag Boston College.
Rinne sé a PhD i nua-stair na hÉireann
in COBÁC áit a raibh sé ina scoláire
de chuid na Comhairle um Thaighde
in Éirinn. Díríonn taighde an Ollaimh
Beiner den chuid is mór ar chuimhne
agus díchuimhne sa ré déanach nuaaimseartha.

Sa bhliain 2019, lean OÉ den traidisiún
nua-bhunaithe de Dhuais Taighde
Stairiúil na hÉireann a mharcáil le léacht
ón bhfaighteoir. Thug an tOllamh
Guy Beiner a léacht, ‘Forgetting in the
Decade of Commemorations: New
Directions for Irish Historical Research,’
an 27 Samhain 2019 in oifigí OÉ ag 49
Cearnóg Mhuirfean. Rinne an tOllamh
Beiner scrúdú ar choincheap na cuimhne
fite fuaite leis an díchuimhne, ag díriú ar
an mbunchoincheap de ‘dhíchuimhne
shóisialta’, ag ceistiú tuairimí traidisiúnta
de ‘chuimhne choiteann’, ag tarraingt
aird ar na teorainneacha lenar féidir
le staraithe a dhéanamh chun cuidiú
linn tuiscint a fháil ar an am atá thart
agus ag díriú ar chion na ndisciplíní
eile, amhail an tsocheolaíocht agus an
antraipeolaíocht, do thuiscint níos casta
ar idirghníomhaíocht na staire agus na
cuimhne.

Bronnadh Duais Foilseacháin OÉ sa Stair
2019 ar an Dr Ruth Canning as a leabhar,
The Old English in Early Modern Ireland:
The Palesmen and the Nine Years War,
1594-1603 (Boydell and Brewer, 2019).
Scrúdaítear sa leabhas an tionchar
sochpholaitiúil ag an gcogadh ar fhoirmiú
aitheantais i measc daonra mionlaigh
Sean-Shasanach na hÉireann.

Thug an tOllamh James Kelly (OCBÁC)
freagra.
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Gradaim Speisialta
An Dr Michael Dwyer
Strangling Angel: Diphtheria and
Childhood Immunisation in Ireland
(Liverpool University Press, 2018).
An Dr Ciarán McCabe
Begging, Charity and Religion
in Pre-Famine Ireland
(Liverpool Univeristy Press, 2018).

Seanad Éireann
Toghchán Sheanad Éireann 2020
Ba chúinsí iad nár tharla riamh roimhe sin iad na cúinsí a bhain le heagrú an toghcháin seo mar thoradh ar an ráig Covid-19
agus na srianta rialtais a bhain leis. Cé gur thosaigh ag ullmhú don toghchán i mí Eanáir, ní bhfuarthas dearbhú ón Roinn
Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil gur chóir dó leanúint ar aghaidh go dtí Dé Sathairn 28 Márta 2020.
Ag céim dhéanach, i ndiaidh plé leis an Roinn, cheap an Seanad an Cláraitheoir mar Cheann Comhairimh toisc,
mar thoradh ar shrianta rialtais, nach raibh an Seansailéir ábalta a bheith i láthair sa Halla.
Bhí an comhaireamh an an 31 Márta agus an 1 Aibreán 2020 le líon an-laghdaithe de bhaill foirne i gcomparáid le
comhairimh roimhe. Rinneadh na himeachtaí go léir a shruthú beo ar shuíomh gréasáin OÉ a chuir ar chumas daoine na
himeachtaí a fheiceáil ó chian. Moladh d’iarrthóirí agus gníomhairí toghcháin gan bheith i láthaur agus d’fhan a bhformhór
ar shiúl. Coinníodh cumarsáid leanúnach ar siúl leis an hiarrthóirí. Bhí meáin shóisialta OÉ úsáideach chun nuashonruithe ar
an gcomhaireamh a chraoladh i bhfíor-am.
Bhí mórtas ar OÉ a ról bunreachtúil
a chur i bhfeidhm agus toghchán
Sheanad Éireann a riar, ag leanúint de
thraidisiún d’ionadaíocht na hOllscoile,
nár briseadh, a bhí ann sular bunaíodh
an Stát. I ndiaidh na ballóide poist,
cuireadh an comhaireamh toghcháin i
dtoghcheantar OÉ go luath in Aibreán
2020 nuair a toghadh na seanadóirí
seo a leanas go cuí le Seanad Éireann:

OÉ agus Seanad Éireann
De réir an bhunreachta tá iallach ar OÉ
clár toghthóirí Sheanad Éireann OÉ a
choinneáil, a fhoilsítear an 1 Meitheamh
gach bliain agus ar a bhfuil ainm, seoladh
agus sonraí cáilíochtaí na gcéimithe go
léir atá cláraithe faoin 26 Feabhra sa
bhliain ar leith sin.
Is sa reachtaíocht náisiúnta, Acht
Toghacháin an tSeanaid (Baill PhríomhScoile), 1937, (arna leasú), a chinntear
na spriocdhátaí do chlárúchán toghthóirí
agus d’fhoilsiú an chláir bhliantúil.
Tá gach duine atá ina s(h)aoránach
de chuid na hÉireann agus a fuair céim
(seachas céim oinigh) ó Ollscoil na
hÉireann i dteideal a bheith cláraithe
mar thoghthóir ar chlár toghthóirí OÉ.

An Seanadóir Rónán Mullen

Ní mór do chéimithe OÉ clárú aon uair
amháin chun a gcead vótála a éileamh.
Ina dhiaidh sin, tá sé tábhachtach
go gcuirfidh siad OÉ ar an eolas má
athraíonn said an seoladh ar a bhfuil
ag iarraidh a mballóid poist a fháil,
aimsir an toghcháin.

Ról Sibhialta Tábhachtach
Cion tábhachtach don tsochaí shibhialta
is ea ról OÉ sa chothabháil ar chlár
Sheanad Éireann agus in eagrú na
dtoghchán. Is é an toghchán chun
suíocháin na n-ollscoileanna (OÉ agus
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)
i Seanad Éireann a líonadh an t-aon
toghchán náisiúnta inar féidir diaspóra
na hÉireann a vótaí a chaitheamh.

Faigh tuilleadh eolais ar www.nui.ie/elections/seanad-register.asp.
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An Seanadóir
Michael McDowell

An Seanadóir
Alice-Mary Higgins

An ceart vótála a chur chun cinn
Oibríonn OÉ gach bliain i ndlúthchomhar
leis na hoifigí bronnta céime agus leis
na hoifigí caidrimh céimithe sna ballollscoileanna agus coláistí, chun an
‘ceart le vóta an tSeanaid a éileamh’
a chur chun cinn i measc céimithe.

Na hUimhreacha
Sa bhliain 2018, cuireadh 2,107 céimí
leis an gclár, baineadh 61 ainm (rud
a iarradh, daoine a fuair bás, taifead
dúbailte) agus rinneadh breis agus
9,000 taifead a nuashonrú. Bhí 108,251
toghthóír ar Chlár 2018. Sa bhliain 2019,
cuireadh 4,077 toghthóir leis an gClár
agus baineadh 112 de chun líon iomlán
na dtoghthóírí cláraithe a thabhairt go
dtí 112,216. Le linn na paindéime, níor
cuireadh ach 1,543 toghthóir leis an gclár
ach rinneadh breis agus 8,000 taifead a
nuashonrú. Baineadh 3,603 ainm, rud a
d’fhág go raibh líon iomlán na gcéimithe
ar Chlár Sheanad Éireann 2020 ag
110,156.

ÓCÁIDÍ
OÉ

A Thiarna John Alderdice

An tOll Liam Mac Mathúna

Léacht de hÍde
Sa bhliain 2018, thug
Micheál D. Ó hUigínn,
Uachtarán na hÉireann,
an chéad Léacht de hÍde
OÉ, a eagraíodh ag OÉ i
gcomhpháirt le Scoil na
Gaeilge, an Léinn Cheiltigh
agus an Bhéaloidis i COBÁC
agus COBÁC, an 24 Meán
Fómhair 2018 i COBÁC.
Foilsíodh an léacht seo in
2019.
Thug an tOllamh Liam Mac Mathúna an
dara léacht, ‘Douglas Hyde’s American
Tour, 1905-1906,’ an 1 Deireadh
Fómhair 2019 i COBÁC. D’aibhsigh
an tOllamh Mac Mathúna an rath a
bhí ar chamchuairt Dhubhglas de hÍde
ar Mheiriceá, a d’fhéach le feasacht a
mhéadú sna Stáit Aontaithe i dtaca le
hathbheochain na teanga, airgead a
dhéanamh do Chonradh na Gaeilge ach
freisin le dul i gcion ar chaidreamh phobal
na nGael-Mheiriceánach le hÉirinn mar
‘go hídéalach, bhog sé an náisiúnachas
cultúrtha go croílár na smaointeoireachta
polaitiúla Gael-Mheiriceánaí, ar feadh
tamaill ar aon chaoi’. Thug an tOllamh
Regina Uí Chollatáin (COBÁC) freagra.
Is féidir an léacht a fheiceáil ar ár suíomh
gréasáin: www.nui.ie/news/2019/
HydeLecture/postevent.asp

Cárta poist le hÁirse Cloiche ó Dubhghlas de
hÍde, le caoinchead ó Leabharlann Aidan Heavey
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Cúl: an Dr Emer Purcell, an Dr Attracta Ní Ailpín, an tUas John
Sheehan, an Dr Raghnall Ó Floinn, an tUas Kenneth Milne,
an tOll Alf Tore Hommedal, an tOll Howard Clarke, an tUas
Owen Kegan, an Dr Ruth Johnson / Tosaigh: an Dr Muiris
Ó Mainnín, an Dr Irene Baug, A Soilse Else Berit Eikeland,
Ard-Mhéara Nial Ring, Liv Helga Dommanses

Léacht Cuimhneacháin
an Dr Garret FitzGerald
Mar chuimhneachán ar an iar-Seansailéir,
bhunaigh OÉ Léachtaí Cuimhneacháin an
Dr Garret FitzGerald, sraith de léachtaí ag
cainteoirí gradamúla ar thopaicí a bhfuil
tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leo.
Thug an Tiarna John Alderdice (an Ceann
Comhairle i dTionól Thuaisceart Éireann
1998-2004) an séú léacht sa tsraith,
‘Brexit and the Belfast Agreement:
mitigating the return to disturbance
in our historic relationships’ i Halla an
Choláiste, Coláiste Ríoga na Máinleá in
Éirinn i nDeireadh Fómhair 2018. Thug an
Seanadóir Michael McDowell an freagra.
Cuireadh Léacht Cuimhneacháin an
Dr Garret FitzGerald do 2020 ar athló
agus ansin rinneadh é a athchumrú do ré
COVID, mar ócáid ar líne in Eanáir 2021.

OÉ agus Féile Staire Bhaile
Átha Cliath
Téann OÉ i gcomhpháirt le Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath agus
institiúidí Chríoch Lochlann chun
léachtaí, seimineáir agus siompóisiamaí
a chur i láthair mar cheiliúradh ar stair
Lochlannach Bhaile Átha Cliath agus
naisc le pobail stairiúla Lochlannacha i
dTuaisceart na hEorpa.
Sa bhliain 2018, chuaigh OÉ, Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, Ambasáid
Ríoga na hIorua agus Ollscoil Bergen
i gcomhar lena chéile chun dhá ócáid
a eagrú i dtaca le stair chomhroinnte
na Lochlannach agus na hÉireann.
I siompóisiam, Our Friends from the
North? Irish and Norse in the Viking
Age, an 4 Deireadh Fómhair 2018
léachtaí iomlánacha ón Ollamh Alf
Tore Hommedal (Músaem Ollscoile
Bergen) agus an Dr Raghnall Ó Floinn
(iar-Stiúrthóir ar Ard-Mhúsaem na

hÉireann) agus ionchur ó Irene Baug
(Ollscoil Bergen), John Sheehan (Coláiste
na hOllscoile Corcaigh), Linzi Simpson
(Seandálaí) agus Catherine Swift
(Coláiste Mhuire gan Smál). Thug an
tOllamh Jan Erik Rekdal (Ollscoil Oslo)
léacht ‘The Legend of St Sunniva and
its representation of Christianiszation
of Norway’ i dTeach an Ard-Mhéara
an 5 Deireadh Fómhair 2018.
Sa bhliain 2019, chuaigh OÉ, Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, Dublinia
agus Ambasáid Ríoga na hIorua i
gcomhar lena chéile ar dhá ócáid i
gcomhar le Cairde Bhaile Átha Cliath
na Meánaoise in Ard-Mhúsaem na
hÉireann. Thug an Dr Tom Birkett (ACOC)
léacht, ‘Stories for Our Times? Retelling
the Norse Myths,’ in Acadamh Ríoga
na hÉireann an 11 Deireadh Fómhair
2019. An 12 Deireadh Fómhair 2019, sa
siompóisiam The Viking Age: Dynasties,
Digs and Discoveries phléigh scoláirí
as Éirinn, an Bhreatain agus Críoch
Lochlann tochailtí le déanaí agus fríotha
seandálaíochta suntasacha ag Ionad Ché
Adhmaid, Oifigí Chomhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath. I measc na gcainteoirí
bhí Clare Downham (Ollscoil Learphoill),
Elna Siv Kristoffersen (Ollscoil Stavanger),
Unn Pedersen (Ollscoil Oslo), Anna
Helena Petersén (Institiúid na hIorua don
Taighde Cultúrtha) agus Håkon Reiersen
(Ollscoil Stavanger).
Sa bhliain 2020, thug an tOllamh
Søren M Sindbæk (Ollscoil Aarhus, an
Danmhairg) léacht ar líne, ‘The beginning
of Viking Age towns: new excavations
in Ribe, Denmark’ don tríú comhoibriú
idir Ollscoil na hÉireann agus Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath d’Fhéile
Staire Bhaile Átha Cliath. Phléigh an
tOllamh Sindbæk na fríotha ón tochailt
ag Ribe sa Danmhairg, an chéad bhaile a
bhí ann sa Chríoch Lochlann ag tús ré na
Lochlannach.

C-D: an Dr Muiris Ó Mainnín, an tOll Simon Marginson,
an Dr Attracta Ní Ailpín, an tOll Aidan Mulkeen

Oideachas
agus an tSochaí

C-D: an tOll Michael Brophy, an tOll
Pat O’Shea, an Dr Attracta Ní Ailpín, an tOll
Celeste Kinginger agus an tOll Mary Gallagher

An tOll Peter Maassen

Sraith Oideachais agus Sochaí OÉ
Tacaíonn fochoiste an tSeanaid ar Oideachas agus Sochaí leis an Ollscoil chun a ról a fhorbairt sa
rannpháirtíocht shibhialta agus chun a sprioc straitéiseach a bhaint amach le hardoideachas na hÉireann a
chur chun cinn sa bhaile agus thar lear. Déanann sé é seo go háirithe trí phlé agus díospóireacht a chur chur
cinn i dtaca le ról leathan na n-ollscoileanna sa 21ú hAois. Bhí ceithre imeacht sa tsraith seo le linn 2018-2020.

The Kantian University: Worldwide
Triumph and Growing Insecurity
An 7 Samhain 2018, thug Simon
Marginson, Ollamh le hArdoideachas
Idirnáisiúnta in Ollscoil Oxford an léacht i
gColáiste na nAinéistéisithe, 22 Cearnóg
Mhuirfean.Ina léacht, phléigh an tOllamh
Marginson a choincheap i dtaca leis
an ‘multiversity’ (“ilollscoil”); ag aithint
roinnt neamhdhiongbháilteachtaí a
thagann de bharr a bheith ag iarraidh
bheith ina ilollscoil, ag freastal ar raon
de riachtanais shóisialta atá de shíor ag
leathnú. Thug an tOllamh Aidan Mulkeen
(Ollscoil Mhá Nuad) freagra.

Foreign Language Learning
‘Languages Connect’ Strategy:
A Symposium on Perspectives
for Higher Education
B’iad na dúshláin a bhíonn roimh
institiúidí ardoideachais mar thoradh
ar straitéis an rialtais d’fhoghlaim
nuatheangacha a bhí mar fhócas ag
siompóisiam lae a d’eagraigh OÉ, i
gcomhar leis Scoil na dTeangacha, na
Litríochtaí agus na gCultúr in ACOC,
agus lonnaithe ann, an 30 Samahin
2018. I straitéis na hÉireann do
theangacha iasachta san oideachas
(2017-2026), Déanann Teangacha Nasc,
aithníodh go follasach ‘an tuairim chearr
gur leor an Béarla’.
I measc na gcainteoirí bhí an tOllamh
Celeste Kinginger (Ollscoil Penn State),
an Dr Jenny Bruen (OCBÁC), an tOllamh
Michael Brophy (COBÁC), an Dr Martin
Howard (ACOC), an tOllamh Leigh
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Oakes (Coláiste Queen Mary, Londain),
an Dr Clive Earls (OMN), an Dr Éamon Ó
Cofaigh (OÉ Gaillimh) agus an tOllamh
Mary Gallagher (COBÁC).

Ireland’s Progress in
Implementing the Bologna
Objectives: Greater Mobility,
HE Co-operation and Better
Outcomes for Students
Rinneadh measúnú ar chul chun
cinn na hÉireann le cur i bhfeidhm
Phróiseas Bologna i seimineár leathlae
an 8 Bealtaine 2019, a d’eagraigh OÉ
i gcomhar le Cumann Ollscoileanna na
hÉireann agus a tionóladh sa GoetheInstitut i mBaile Átha Cliath.
Thug David Crosier, taighdeoir
ardoideachais ó Líonra Eurydice de
chuid an Choimisiúin Eorpaigh agus
Comhchathaoirleach ar Ghrúpa
Oibre BFUG ar Mhonatóireacht, an
eochairléacht ‘Developments in the
EHEA: The Case of Ireland’. Thug Aaron
Frahil (Leas-Uachtarán, Oideachas,
Aontas na Mac Léinn, ACOC) dearcadh
mhic léinn, agus chuir Maeve McElwee
(Stiúrthóir, Caidreamh Fostóirí, Ibec)
dearcthaí na bhfostóirí in iúl, Bhí plé
le painéal ann faoi stiúir an Dr Deirdre
Lillis (Ollsocil Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath agus comhalta den Seanad) le
hionchur ón Ollamh Pól Ó Dochartaigh
(Cláraitheoir & Leas-Uachtarán, OÉ
Gaillimh), Barbara Kelly (Stiúrthóir, QQI)
agus an Dr Aline Courtois (Comhalta
Iar-Dhochtúireachta OÉ sna hEolaíochtaí
Sóisialta 2016-18).

On Good Authority: Perspectives
on Institutional Governance in
Irish Higher Education
Rinne OÉ agus Cumann Ollscoileanna
na hÉireann (IUA) comhóstáil ar
sheimineár gréasáin, On Good Authority:
Perspectives on Institutional Governance
in Irish Higher Education, an 20
Samhain 2020. B’é an tOllamh Colin
Scott (COBÁC) a bhí na chathaoirleach
ar an ócáid. Thug an tOllamh Peter
Maassen (Ollscoil Oslo) an eochairléacht
ar ‘Good institutional governance in
higher education: The act of balancing
academic, economic, organisational,
socio-cultural and political objectives
and realities’. Bhí ionchar ón Ollamh Pat
Clancy (COBÁC), an Dr Catherine Day
(Cathaoirleach, Bord Rialaithe ACOC), an
tOllamh Pat O’Connor (COBÁC & Ollscoil
Luimnigh) agus Cameron Keighron (iarchomhalta Aontas na Mac Léinn, Údarás
Rialaithe OÉ Gaillimh).
Is féidir an seimineár gréasáin a
fheiceáil ar ár suíomh gréasáin:
www.nui.ie/news/2020/
PostEventHEGovernanceSeminar.asp

C-D: Patricia Maguire, an Dr Martin Howard,
an tOll Chris Williams, an Dr Attracta Ní Ailpín

Foilseacháin

Tá na foilseacháin
go léir ar fáil ó

www.nui.ie/
publications/

Léacht de hÍde
2018: Oidhreacht
Dhubhghlas de hÍde
Thug Micheál D. Ó
hUigínn, Uachtarán of
Ireland, an chéad Léacht
de hÍde OÉ, arna h-óstáil
ag an gColáiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath an
24 Meán Fómhair
2018. Labhair an tUachtarán Ó hUigínn
faoin gcéad uachtarán ar Éirinn agus a
oidhreacht leanúnach don Ghaeilge, do
chultúr na hÉireann agus d’oideachas na
hÉireann trína rannpháirtíocht le Conradh
na Gaeilge, COBÁC, Ollscoil na hÉireann
agus rialtas na hÉireann i ndiaidh bhaint
amach na saoirse.
Chuir an tOllamh Andrew Deeks,
Uachtarán COBÁC an tUachtarán i láthair
agus thug Seansailéir OÉ, an Dr Muiris
Ó Mainnín, athmhachnamh.

Léacht Cuimhneacháin an
Dr Garret FitzGerald 2016/17
Thug an tOllamh Brigid
Laffan, Stiúrthóir, Ionad
Robert Schuman don ArdLéann (Institiúid Ollscoile
na hEorpa, Flórans) cúigiú
Léacht Cuimhneacháin
an Dr Garret FitzGerald i
Meán Fómhair 2016 i Halla
an Choláiste, Coláiste
Ríoga na Máinleá in Éirinn.
Freagraíonn an tOllamh
John FitzGerald don léacht i ‘In Defence of
the State: Fractious Politics in Hard Times’.
D’fhoilsigh OÉ an léacht in 2018.
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A Review and Evaluation of the
NUI Uversity Collaborative
Model of Higher Education
Provision through the MA in
Creative Process
Ba choláiste
aitheanta d’Ollscoil
na hÉireann é
Uversity ó 20132018 agus, le
linn na tréimhse
sin, d’oibrigh sé
i gcomhpháirt
le 24 de na
príomhinstitiúidí
ardoideachas ar oileán na hÉireann
chun Máistreacht sna hEalaíona (MA)
sa Phróiseas Cruthaitheach a thairiscint.
Cuireadh an clár céime seo ar fáil do
mhic léinn idirnáisiúnta ar feadh trí bliana
acadúla ó 2014-2017. D’fhoilsigh OÉ
an tuairisc seo bunaithe ar thaoghde ag
an bhfoireann ag EQI (An Lárionad um
Meastóireacht, Cáilíocht agus Cigireacht)
ag an Institúid Oideachais, Ollscoil
Chathair Bhaile Átha Cliath.

The Kantian University:
Worldwide Triumph and
Growing Insecurity
Arna fhoilsiú in
2018, seo é an
chéad eagrán sa
tsraith Oideachais
& Sochaí OÉ.
Maíonn an tOllamh
Simon Marginson
(Ollscoil Oxford) go
bhfuil ollscoileanna

na linne seo ag déileáil le
neamhdhiongbháilteachtaí ag eascairt
as a bheith ag iarraidh a bheith ina
n-ilollscoileanna, ag soláthar don tsochaí
ar raon bealaí atá de shíor ag leathnú.
Dar leis tá baol neamhéifeachtúlachta sa
tsamhail seo, agus imní go bhféadfaidh
an ilollscoil smacht a chailliúint ar a
chinniúint féin de réir mar a éiríonn sé
cuntasach do líon agus raon níos mó de
pháirtithe leasmhara. Tugann an tOllamh
Aidan Mulkeen (Cláraitheoir agus LeasUachtarán, OMN) freagra.

Foreign Language Learning and
Ireland’s ‘Languages Connect’
Strategy: Reflections following a
Symposium on Perspectives for
Higher Education
Sa dara foilseachán
sa tsraith
Oideachais &
Sochaí, tugann
raon de scríbhneoirí
on Ardoideachas
dearcthaí ar
fáil i dtaca leis
na dúshláin
a chuireann
Déanann Teangacha Nasc: Straitéis
na hÉireann do theangacha iasachta
san oideachas 2017-2026. Tagann an
foilseachán seo sna sála ar shiompóisiam
lae OÉ a eagraíodh i gcomhar le Scoil
na dTeangacha, na Litríochtaí agus
na gCulrúr i gColáiste na hOllscoile
Corcaigh (ACOC) i ní na Samhna 2018.

Éigse: A Journal of Irish Studies
Foilseachán is ea Éigse:
A Journal of Irish
Studies atá dírithe ar
chothú an taighde i
réimse teanga agus
litríocht na Gaeilge.
Foilsíodh ann neart
de théacsanna nár
foilsíodh roimhe de phrós agus véarsa ón
tSean-Ghaeilge go Nua-Ghaeilge, lena
n-áirítear míreanna ó scéalaíocht ó bhéal.
Go rialta, bíonn míreanna tábhachtacha
in Éigse maidir le gramadach,
foclóireacht, pailéagrafaíocht, méadracht
agus stair na Gaeilge, chomh maith
le raon leathan de thopaicí liteartha
na Gaeilge. Bunaíodh ar dtús é le
tiomnacht ó Adam Boyd Simpson, agus
anois maoinítear foilsiú Éigse trí Scéim
Foilseacháin OÉ agus bíonn a fhorbairt á
mhaoirsiú ag an gCoiste Foilseachán. In
Éigse Imleabhar 40, a foilsíodh in 2019,
tá (i measc nithe eile) dhá alt maidir le
cúrsaí Gaeilge agus Saoirse:
u

‘Ó Cheiliúradh go Critic: Nualitríocht
na Gaeilge agus Éirí Amach 1916’
le Máirín Nic Eoin

u

‘”The Turning of the Tide,” Craobh
an Chéitinnigh agus Coimhlint
na Gaeilge i 1916’ le Regina Uí
Chollatáin

Tá tuilleadh eolais faoi Éigse ar fáil
ar www.nui.ie/eigse/.
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Lorg na Leabhar: Festchrift
do Phádraig A. Breatnach
Curtha in eagar
ag Caoimhín
Breatnach,
Meidhbhín
Ní Úrdail agus
Gordon Ó Riain,
i Lorg na Leabhar
tá cnuasach d’aistí
in onóir don chion
ollmhór a rinne an
tOllamh Pádraig A. Breatnach don léann
i raon leathan de réimsí lena n-áirítear
Laidin na Meánaoise, an Nua-Ghaeilge
Luath, an phailéagrafaíocht, an stair
liteartha, filíocht na hochtú hoiase déag,
agus litríocht agus teanga na NuaGhaeilge. Pléann na scríbhneoirí ábhar
scríofa a bhaineann leis an nGaeilge
Luath, le Gaeilge na Meánaoise agus
leis an Nua-Ghaeilge chomh maith leis
an mbéaloideas i gceantair Ghaeilge
in Éirinn, in Albain agus ar Oileán
Mhanainn.
Sa chnuasach seo d’aistí, a d’fhoilsigh
Ollscoil na hÉireann in 2019, tugtar onóir
don Ollamh Pádraig A. Breatnach a bhí
ina Eagarthóir ar iris OÉ, Éigse: A Journal
of Irish Studies ó 1986 go 2010.

Deontais d’Fhoilseacháin Léinn
Tá sé d’aidhm ag Scéim Foilseachán
OÉ foilseacháin agus taighde léinn
ag baill foirne acadúla sna comhollscoileanna agus sna coláistí aitheanta
a chur chun cinn agus a spreagadh.
Tá an scéim ar oscailt do bhaill foirne
lánaiimseartha agus páirtaimseartha
ó chomh-ollscoileanna agus coláistí
aitheanta OÉ. Cuireann OÉ deontais
i gcúnamh ar fáil dhá uair in aghaidh
na bliana d’fhoilseacháin léinn ag baill
foirne chomh-ollscoileanna agus choláistí
sitheanta OÉ, ar bhonn iarratas aonair
chuig an Seanad. Faoin scéim, féadfar
deontais suas le €3,000 a bhronnadh.
Bronnadh deontais foilseacháin de bhreis
agus €76,851 san iomlán d’fhoilseacháin
idir 2018-2020: €28,655 in 2018,
€17,896 in 2019 agus €30,300 in 2020.

Ireland’s Education Yearbook
Rinne OÉ cómhaoiniú ar fhoilsiú Ireland’s
Education Yearbook ag Education
Matters ón uair a foilsíodh ar dtús é.

€28,655

€17,896

€30,300

Deontais
foilseacháin
bronnta i 2018

Deontais
foilseacháin
bronnta i 2019

Deontais
foilseacháin
bronnta i 2020

An Breitheamh Catherine McGuinness

Deich mBliana na
gCuimhneachán
John Redmond and the Irish
Parliamentary Party: A Centenary
Symposium
Ar chomóradh an chéid ó rugadh
John Redmond, eagraíodh an
siompóisiam John Redmond and the
Irish Parliamentary Party: a Centenary
Symposium an 6 Márta 2018 i nGailearaí
Náisiúnta na hÉireann. Arna comheagrú
ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta
agus Gaeltachta, Ollscoil na hÉireann,
Acadamh Ríoga na hÉireann agus
Scoil na Staire COBÁC, mar chuid de
chlár cuimhneacháin John Redmond
an Stáit, d’fhéach an siompóisiam
le hathmheasúnú a dhéanamh ar
John Redmond agus ar a bhain Páirtí
Parlaiminteach na hÉireann (IPP) amach
faoin cheannas. Sna Deich Bliana na
gCuimhneachán seo, rinneadh breithniú
ar shaincheisteanna agus ócáidí a bhain
leis an IPP amhail Rialtas Dúchais, An
Chéad Chogadh Domhanda, Ceart
Vótála do Mhná agus daonlathas
parlaiminteach.
Thug an Ceann Comhairle, Seán Ó
Fearghaíl, TD, an t-aitheasc tosaigh.
Thug an Dr Margaret O’Callaghan
(QUB), an Dr Margaret Ward (QUB)
agus an tOllamh Paul Bew (QUB)
eochairléachtaí. Bhí an tiar-Thaoiseach
John Bruton ina chathaoirleach ar an
gcéad seisiún. Bhi páipéir ann ó scoláirí

linnaithe sa Bhreatain agus in Éirinn,
lena n-áirítear an Dr Conor Mulvagh
(COBÁC), an Dr Martin O’Donoghue
(Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
agus OÉ Gaillimh), an Dr Colin Reid
(Sheffield) agus an Dr Michael Wheatley
(scoláire neamhspleách). Chuir Dioscúrsa
Acadamh Ríoga na hÉireann leis an
Ollamh Alvin Jackson (Dún Éideann)
clabhsúr ar an ócáid.
Bhí garpháistí agus Grandchildren agus
clann gharchlainne John Redmond, John
Dillon agus baill eile den IPP i láthair.
Ag labhair di faoin ócáid a bhí maoinithe
ag a roinn, dúirt an tAire Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta ag an am,
Josepha Madigan: ‘Tá áthas an domhain
orm tacú le hócáidí mar seo, a chuidíonn
le tuairimí a mhalartú maidir lenár stair
chomhroinnte agus a thugann an deis
do ghlúin nua scrúdú a dhéanamh ar
bheatha agus oidhreacht chasta John
Redmond – oidhreacht a bhí, go dtí seo,
míthuigthe agus faoi scáil.

Political Voices: The Participation
of Women in Irish Public Life,
1918-2018
I mí na Nollag 2018, i gcomhar le
hInstitiúid Eolaíochtaí Sóisialta Ollscoil
Mhá Nuad le maoiniú ón Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta, d’eagraigh
OÉ siompóisiam mar chuid de Dheich
mBliana na gCuimneachán ag OÉ. An
Breitheamh Catherine McGuinness a
thug an eochair-aitheasc, ‘Reflecting
on the Participation of Women in Irish
Public Life, 1918-2018’. Bhí ionchuir
ann ón Ollamh Senia Pašeta, an Dr John
Borgonovo, an Dr Margaret Wood, Claire
McGing, Uas., an Dr Caitríona Beaumont,
an Dr Pádraig Yeates, an tOllamh Linda
Connelly, agus an Dr Ailbhe Smyth.

An tOll Paul Bew

C-D: Barbara Lockyear, John Green agus
Mary Green, garpháistí John Redmond,
leis an Dr Muiris Ó Mainnín

John Redmond
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C-D: an Dr Caitríona Beaumont, an Dr Emer Purcell, an Dr Attracta Ní Ailpín, an tOll Senia Pašeta,
An Breitheamh Catherine McGuinness, an tOll Philip Nolan, Josepha Madigan, TD, an Dr John
Borgonovo, an Dr Muiris Ó Mainnín, an tOll Linda Connolly, an Dr Margaret Ward, An tSeanadóir
Alice-Mary
INSIDE
NUIHiggins, an Dr Pádraig Yeates, an Dr Sarah-Anne Buckley, Claire McGing

Comóradh
Céad Bliain
EIS (ILO)
The Declaration of
Philadelphia Revisited
Mar cheiliúradh ar chomóradh an
chéide den Eagraíocht Idirnáisiúnta
Saothair, rinne Ollscoil na hÉireann (OÉ),
an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair
(ILO) agus an Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta (DBEI) comhoibriú chun lá
ceiliúrtha a eagrú i mBaile Átha CLiath
i Meán Fómhair 2019.
Príomh-mhír an cheiliúrtha ab ea
comhdháil náisiúnta in Ionad Comhdhála
Hibernia, Caisleán Bhaile Átha Cliath, ar
an téam ‘The Declaration of Philadelphia
Revisited,’ ag tagairt do Fhorógra
Philadelphia tosaigh a raibh Edward J.
Phelan (a bhí ina Ard-Stiúrthóir ar an ILO
ag an am) ina phríomhscríbhneoir air. Is
é an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn a
d’oscail an chomhdháil. B’iad Guy Ryder
(Ard-Stiúrthóir, ILO), An tOllamh Virginia
Doellgast (Ollscoil Cornell) agus Mark
Connaughton (Abhcóide Sinsearach)
a thug na trí léacht chomhlánacha.

An tUas Danny McCoy, an tUas Guy Ryder, An tAire Heather Humphreys, TD,
an tUas Kailash Satyarthi, an Bhean-uasal Sumedha Satyarthi, Patricia King,
an tOll Philip Nolan, an Dr Attracta Ní Ailpín

Léacht Edward J. Phelan 2019
Téann Ollscoil na hÉireann agus an
Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO)
i gcomhar lena chéile chun Léacht
Edward Phelan a eagrú. Bunaíodh an
tsraith léachtaí seo sa bhliain 2013 in
onóir do Edward J. Phelan. Rugadh
Edward Phelan in Éirinn, agus bhí
gairm chlúiteach aige san Eagraíocht
Idirnáisiúnta Saothair. An 17 Meán
Fómhair 2019, thug Kailash Satyarthi,
Buaitear Duais Síocháná Nobel, an
ceathrú Léacht OÉ/ILO Edward J. Phelan:
‘Globalisation of Compassion for a
Child-friendly World’. Reáchtáladh an
léacht san Ionad Comhdhála i gCaisleán
Bhaile Átha Cliath. Bhí freagraí ó Guy
Ryder, ILO, Heather Humphreys, TD, Aire
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, Danny
McCoy, IBEC, agus Patricia King, ICTU.

Cartlanna
Is in OÉ atá cartlanna Ollscoil na hÉireann agus Ollscoil Ríoga na
hÉireann a bhíodh ann tráth. Tá obair ar siúl i gcónaí chun ábhar
cartlainne a stóráíl, a choimeád agus a chosaint don todhchai. Bíonn
spéis i gcónaí ag scoláirí agus ginealeolaithe iontu. Tá tábhacht leo
do OÉ féin agus déantar iad a cheadú go rialta.
Taisclann luachmhar d’ábhar céadfhoinse is ea an chartlann agus tá
sí ar fáil le ceadú ach coinne a dhéanamh. Cuireadh moill ar chuid dár
n’obair mar thoradh ar chúinsí eisceachtúla 2020 ach beidh cáipéisí ón
gcartlann a bhaineann le deich mbliana na gcuimhneachán 1912-1922
mar chuid den Taisclann Dhigiteach nua ar líne, a chuirfidh an t-ábhar
ar fáil don phobal acadúil níos leithne agus don phobal i gcoitinne.

Litir chuig Seanad Ollscoil na hÉireann ó Chomhairle Contae Chorcaí ag
éileamh go gcuirfí Eoin MacNeill ar ais ina ollamh i gColáiste na hOllscoile,
Baile Átha Cliath [9 Márta 1918] (Cartlann OÉ). Foilseoidh Preas Ollscoil
Chorcaí foilseachán céad bliain OÉ Eoin MacNeill: the Pen and the Sword,
curtha in eagar ag Conor Mulvagh agus Emer Purcell.)
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Laureate Síochána Nobel 2014,
Kailash Satyarthi

Fíricí agus Figiúirí 2018-2020
Gradaim agus Scoláireachtaí
2018: breis agus €1 milliún bronnta in 135 scoláireacht, deontas agus duais
2019: breis agus €1 milliún bronnta in 153 scoláireacht, deontas agus duais
2020: breis agus €1 milliún bronnta in 141 scoláireacht, deontas agus duais
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Céimeanna Oinigh
a bronnadh

Páir agus teastais céime
a cuireadh i gcló

Searmanas Bronnta a
reáchtáladh ar fud phobal OÉ

2018: 5

2018: 39,068

2018: 211

2019: 7

2019: 43,369

2019: 277

2020: curtha ar athló

2020: 36,624

2020: 199 (go fíorúil, den chuid ba mhó)

Iarratas ar
Seirbhísí Doiciméid

Cás díolúine máithreánaigh
a próiseáladh

Chéim Ard-Dochtúireachta a
bronnadh do Shaothar Foilsithe

2018: 4,889

2018: 3,119

2018: 5

2019: 4,827

2019: 3,210

2019: 8

2020: 4,127

2020: 3,113

2020: 6

Ócáidí a Reáchtáladh
sna Ball-Institiúidí

A bronnadh mar Dheontais
d’Fhoilseacháin Léannta

Céimí ar chlár toghthóirí
Sheanad Éireann OÉ

2018: 89 ócáid a reáchtáladh in OÉ

2018: €28,655

2018: 108,251

2019: 64 ócáid a reáchtáladh in OÉ

2019: €17,896

2019: 112,216

2020: 12 ócáid a reáchtáladh in OÉ

2020: €30,300

2020: 110,156
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Fíricí agus Figiúirí ar fud an Cónaidhme
TTagraíonn na staitisticí faoi líon na mac léinn anseo thíos do cheithre chomh-ollscoileanna OÉ agus na coláistí atá nasctha
leis na hollscoileanna sin, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, Ollscoil Leoghis agus Eolaíochtaí Sláinte agus an Foras
Riaracháin (IPA), an dá cheann acu ina gcoláistí aitheanta de OÉ.
Faigheann céimithe ó na hinstitiúidí seo go léir cáilíochtaí de chuid Ollscoil na hÉireann. I gcás na gcomh-ollscoileanna agus
a gcoláistí nasctha, is iad na comh-ollscoileanna a bhronnann céimeanna ar na céimithe. Bíonn Seansailéir OÉ i bhfeighil ag
ócáidí bronnta céime i gcoláistí aitheanta.
Áirítear sna huimhreacha thíos mic léinn atá ag gabháil do staidéar do cháilíochtaí OÉ ag ball-institiúidí in Éiirinn. Ní áirítear
sna huimhreacha mic léinn ar chúrsaí Forbartha Gairmiúla Leanúnaí nó cúrsaí oiliúna nach mbronntar cáilíochtaí OÉ mar
thoradh orthu. Tá thart ar 1,000 mac léinn cláraithe ar chláir a sholáthraíonn ball-institiúidí OÉ thar lear, agus bronntar
cáilíochtaí OÉ mar thoradh orthu seo, ach níl siad san áireamh sa tábla thíos.

Líon na Mac Léinn 2018-20
2017-18

2018-19

2019-20

UG NA
IOMLÁIN NA
PG NA
MAC LÉINN MAC LÉINN MAC LÉINN

UG NA
IOMLÁIN NA
PG NA
MAC LÉINN MAC LÉINN MAC LÉINN

UG NA
IOMLÁIN NA
PG NA
MAC LÉINN MAC LÉINN MAC LÉINN

71,993

Bliain
Acadúil

2017-18

2018-19

2019-20

94,598

22,605

72,591

96,514

23,923

72,655

97,797

Leibhéal
Céime

COBÁC

ACOC

OÉG

OMN

Coláiste
Ríoga na
Máinleá
in Éirinn

IPA

NCAD

Coláiste
San
Aingeal,
Sligeach

Coláiste
Ealaíne
Bhoirne

Foras
Bainistíochta na
hÉireann

Institiúid
Baincéireachta

UG

18,394

15,511

14,077

10,216

2,341

1,328

997

876

-

-

8,253

PG

8,114

4,513

4,288

2,071

1,209

302

148

516

15

616

813

UG & PG

26,508

20,024

18,365

12,287

3,550

1630

1,145

1,392

15

616

9066

UG

18,236

15,821

14,221

10,451

2,453

1,247

1,064

964

-

-

8,134

PG

8,498

5,157

4,449

2,160

1,327

382

134

477

13

574

752

UG & PG

26,734

20,978

18,670

12,611

3,780

1,629

1,198

1,441

13

574

8,886

UG

18,256

16,035

14,590

10,742

2,661

1,402

1,129

992

-

-

6,848

PG

8,766

5,662

4,716

2,263

1,262

471

135

540

14

532

781

UG & PG

27,022

21,697

19,306

13,005

3,923

1,873

1,264

1,532

14

532

7,629

B’ionann mic léinn i gcomh-ollscoileanna OÉ, coláistí aitheanta agus coláistí nasctha (figiúirí ar fáil do
Choláiste San Aingeal, Sligeach agus NCAD) a gcoinníonn an ÚAO taifeid ina leith agus 37% de líon iomlán
na mac léinn in ardoideachas na hÉireann in 2017-18, 36% de líon iomlán na mac léinn san ardoideachas in
2018-19 agus 37% de líon iomlán na mac léinn san ardoideachas in 2019-20.
Foinsí: ÚAO 2017-18, 2018-19 agus 2019-20: COBÁC, ACOC, OÉG, OMN, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn, Coláiste
San Aingeal, SLigeach, NCAD – FTE iad go léir nuair is ionann 1.0 FTE agus mac léinn cláraithe i 60-ECTS d’ábhar curaclaim
i mbliain acadúil ar leith. Faightear figiúirí don IPA, IMI agus Institiúid Baincéireachta go díreach ón institiúid ábhartha. Is
ionann figiúirí IPA, IMI agus Institiúid Baincéireachta agus comhaireamh na mac léinn nuair is ionann 1.0 mac léinn agus
1 mac léinn, beag beann ar líon na ECTS a bhfuil staidéar á dhéanamh orthu.
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49 Cearnóg Mhuirfean
FOIREANN OÉ
Cláraitheoir
An Dr Attracta Ní Ailpín
Oifigigh Shinsearacha
Riaracháin

Seomra an Bhoird
Seomra na mBilleardaí

Ionad Cruinnithe & Imeachtaí do Bhall-Institiúidí
Toisc go bhfuilimid lonnaithe i lár na príomhchathrach is iontach an suíomh OÉ do
chruinnithe agus imeachtaí. Ceann dár gcuspóirí chun an chead sprioc inár bPlean
Straitéiseach 2018-22 a bhaint amach – luach soiléir a chur le comh-ollscoileanna,
coláistí aitheanta agus institiúidí gaolmhara OÉ – ab ea feabhas a chu ar áiseanna do
chruinnithe agus comhdhálacha ag 49 Cearnóg Mhuirfean. Sa bhliain 2019, laghdaíodh
líon na n-imeachtaí, na seimineár agus na gcruinnithe in OÉ chun togra mór athchóirithe
a cheadú. Sa bhliain 2020, bhíomar ag súil go mbainfeadh ár mbaill taitneamh as na
háiseanna nuachóirithe ach cuireadh srian suntasach ar imeachtaí iarbhír mar thoradh
ar an bpaindéim COVID-19. Dá bhrí sin, rinne na comh=ollscoileanna óstáil ar 89 imeacht
in 2018, 64 imeacht in 2019 agus 12 imeacht in 2020.
Tá trí sheomra ar fáil ag OÉ do chruinnithe, vivas, seoltaí, fáiltithe agus imeachtaí eile:
Seomra na mBilléardaí, Seomra an Bhoird agus Seomra Phelan. I ngach seomra tá córas
closamhairc le scáileán tadhaill, áiseanna físchomhdhála agus clár bán leictreonach; sa
dá sheomra is mó tá áiseanna do mhicreafóin raidió agus micreafóin fánaíochta agus
sa seomra is mó tá córas lúibe.
Tá na seomraí inrochtana. Is féidir na seomraí a shocrú le freastal ar riachtanais
á n-aíonna:
Socraítear Seomra
na mBilleardaí
(38m2) mar sheomra
booird, le cóiríocht do
suas le 12.

Is féidir Seomra an
Bhoird (52m2) ar
shocrú ar nós seomra
boird, seomra ranga nó
amharclainne le cóiríocht
do 25-30 duine.

I Seomra Phelan
(77m2) tá spás
compordach do 40 le
socrú ar nós seomra
boird nó seomra ranga
agus 60 le socrú ar nós
amharclainne.

Ceann Airgeadais
agus Riaracháin
An tUas. Denis Dowling
Seirbhísí Ríomhaireachta
An tUas. Eric Lamb (go dtí Iúil 2019)
Céann TFC
An tUas. Aidan McNamara
(ó mhí na Samhna 2019)
Ceann Gnóthaí Acadúla
agus Clárlainne
Patricia Maguire, Uas.
Oifigigh Riaracháin
Ann Milner, Uas.
Andrea Durnin, Uas.
Maura Tierney, Uas.
Cúntóirí Feidhmiúcháin
Sinsearacha
An tUas. Neil Brennan
Sarah Connolly, Uas.
(Saoire, Bealtaine 2020)
Karyn O’Brien, Uas.
An tUas. Gerry Penston
An Dr Emer Purcell
Helen Scanlon, Uas.
An tUas. Eddie Smyth
An Dr Sorcha Uí Chonnachtaigh
(ó D. Fómhair 2020)
Cúntóirí Feidhmiúcháin
An tUas. Myles Kehoe
Audraí O’Driscoll Uas.
(páirtaimseartha)
Annamarie O’Sullivan, Uas.
Fáilteoir
An tUas. Gerry Maher
Oifigeach Seirbhísí
An tUas. Darren Fallon

Seomra Phelan
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Stair

Bunús
Ollscoil na Banríona na hÉireann
Sa bhliain 1845 le hAcht Choláiste
na Banríona bunaíodh trí choláiste
nua chun ‘an Fhoghlaim a Chur Chun
Cinn in Éirinn’: Coláiste na Banríona
Corcaigh, Coláiste na Banríona Gaillimh
agus Coláiste na Banríona Béal Feirste.
Osclaíodh na Coláistí seo do theagasc in
1849, agus sa bhliain 1850 nascadh le
chéile iad faoi scáth Ollscoil na Banríona
na hÉireann, arna bhunú le Cairt Ríoga.
Ollscoil Chaitliceach na hÉireann
Le hathscript ón bPápa a eisíodh in
1847 cáineadh Coláistí na Banríona
mar ‘dochrach don reiligiún’, agus
moladh d’easpaig na hÉireann Ollscoil
Chaitliceach a bhunú, de mhúnla
Lováine. Ghlac foraithne ó Shionad
Dhurlas in 1850 leis an moladh. An
12 Samhain 1851, ceapadh John Henry
Newman mar chéad Reachtaire ar an
Ollscoil Chaitliceach, institiúid a bunaíodh
agus a maoiníodh go neamhspleách ar
an Stát. Osclaíodh an Ollscoil Chaitliceach
go foirmiúil i Samhain na bliana 1854.
An Ollscoil Ríoga
San Acht Oideachais Ollscoile (Éire), 1879
bhí foráil ann chun Ollscoil nua a bhunú
in Éirinn, ar a tugadh Ollscoil Ríoga na
hÉireann, a raibh a scrúduithe ar oscailt
do gach iarrthóir, cé acu ar fhreastal siad
ar léachtaí Choláiste nó nár fhreastal.
Bronnadh Cairt na hOllscoil Ríoga an 27
Aibreán 1880 agus díscaoileadh Ollscoil
na Banríona an 3 Feabhra 1882.
Mar thoradh ar bhunú na hOllscoile
Ríoga, bhí deis ann le feabhas a chur
ar shuíomh mhic léinn na hOllscoile
Caitlicí, nach mbíodh céimeanna
aitheanta Ollscoile ar fáil dóibh roimhe
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Paitinní Litreacha OÉ, 1912

sin. D’athraigh St Patrick’s House (anois
Áras Newman, Faiche Stiabhna) a ainm
go dtí an Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath agus ghlac ceannas, faoi stiúir
na nÍosánach, ar obair uile na hOllscoile
Caitlicí, ach amháin teagasc an leighis,
a lean i Sráid Cecilia, faoin teideal Scoil
Leighis na hOllscoile Caitlicí.
Lean Coláistí na Banríona i gCorcaigh,
Gaillimh agus Béal Feirste ag feidhmiú
mar a bunaíodh iad in Acht na bliana
1845, ach ní raibh aon stádas speisialta
ar bith acu i dtaca leis an Ollscoil Ríoga,
ná ní raibh aon pháirt éifeachtach acu i
gcruthú a polasaí ná i ndearadh a cúrsaí.

OÉ 1908-2018
Le hAcht Ollscoileanna na hÉireann,
1908 bunaíodh dhá Ollscoil nua –
Ollscoil na hÉireann agus Ollscoil na
Banríona Béal Feirste agus díscaoileadh
an Ollscoil Ríoga an 31 Deireadh Fómhair
1909. Faoin Acht seo, rinneadh Ollscoil
chónaidhmeach den Ollscoil Náisiúnta
lena ceannáras i mBaile Átha Cliath agus
le trí Chomh-Choláiste bunaithe le Cairt:
an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath;
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; agus
Coláiste na hOllscoile, Gaillimh. Tugadh
stádas agus teideal iomlán nua do
Choláistí na Banríona i gCorcaigh agus
i nGaillimh. Tugadh bunreacht nua don
Choláiste Ollscoil Íosánach, Baile Átha
Cliath agus cónascadh í le Scoil Leighis
na hOllscoile Caitlicí. Thug an tAcht

cumhacht do Sheanad na hOllscoile
aitheantas a thabhairt do chúrsaí staidéir
in institiúidí eile chun críche céimeanna.
Le hAcht na nOllscoileanna, 1997, a
tháinig i bhfeidhm an 16 Meitheamh
1997, rinneadh athshainmhíniú ar
nádúr agus ról Ollscoil na hÉireann.
Rinne an tAcht athbhunú freisin ar na
trí Chomh-Choláistí de chuid Ollscoil
na hÉireann, agus an coláiste aitheanta,
Coláiste Phádraig, Má Nuad mar
Chomh-Ollscoileanna.
Leis an Acht um Cháilíochtaí agus
Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus
Oiliúint) 2012, a tháinig i bhfeidhm i
mí na Samhna 2012, sainmhíníodh an
Ollscoil mar ‘chomhlacht dámhachtana
ainmnithe’. Mar sin, cuireann an tAcht
de cheangal ar an Ollscoil socruithe um
dhearbhú cáilíochta a bhunú maidir le
‘soláthraithe nasctha’ a sheachadann cláir
oideachais a bhfuil gradaim na hOllscoile
mar thoradh orthu. Tá soláthar san
Acht freisin d’athbhreithniú tréimhsiúil
ar nósanna imeachta na hOllscoile
um dhearbhú cáilíochta ag Dearbhú
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann, an
tÚdarás a bunaíodh faoin Acht chum
maoirsiú a dhéanamh ar dhearbhú
cáilíochta ar bhreisoideachas agus
ardoideachas agus oiliúint in Éirinn.

Rialachas
Seanad OÉ 2018

Faoi láthair cuimsíonn OÉ ceithre
chomh-ollscoil, dhá choláiste aitheanta
agus cúig choláiste de chuid comhollscoile. Tá a hÚdarás Rialaithe
féin ag gach institiúid laistigh de
chónaidhm OÉ; is é Seanad OÉ Údarás
Rialaithe foriomlán na hOllscoile, faoi
cheannas an tSeansailéara. Le hAcht
na nOllscoileanna, 1997, a tháinig i
bhfeidhm an 16 Meitheamh 1997,
rinneadh athshainmhíniú ar nádúr
agus ról Ollscoil na hÉireann. Rinneadh
athbhunú ar an Seanad, atá ina Bhord
Rialaithe ar an Ollscoil, le ballraíocht
d’ochtar agus tríocha, mar seo a leanas:

Comhghairm OÉ

Faoi fhorálacha Chairt Ollscoil na
hÉireann, tugtar ‘An Seanad’ ar Bhord
Rialaithe na hOllscoile. Déantar cuid
mhór d’obair an tSeanaid trína fhochoistí:

Áirítear le Comhghairm Ollscoil
na hÉireann an Seansailéir, an LeasSeansailéir, Comhaltaí an tSeanaid,
Ollaimh agus Léachtóirí agus Céimithe
na hOllscoile. I gcomhréir leis na
forálacha i Reachtanna na hOllscoile,
tá sé de cheangal ar OÉ clár a choinneáil
de chéimithe uile na hollscoile, ar a
dtugtar Clár na Comhghairme. Tugann
an Chomhghairm deis do chéimithe
OÉ bheith páirteach i rialachas agus
cinnteoireacht na hollscoile. Bíonn
toghchán ann d’ochtar comhaltaí chuig
Seanad OÉ le Comhghairm gach cúig
bliana. Tá gach céimí i dteideal cóta a
chaitheamh – nó gá dóibh ach a bpáipéir
vótála a iarradh.

u

An Buanchoiste

u

An Coiste Airgeadais

u

An Coiste Comhairleach
Infheistíochta

u

Coiste na gCláraitheoirí (Fochoiste
na hOifigeach Iontrála)

u

An Coiste Oideachais agus Sochaí

u

An Seansailéir

u

Coiste na gCéimeanna Oinigh

u

Príomhoifigigh na gComhOllscoileanna

u

Coiste na bhFoilseachán

u

u

Cláraitheoir na hOllscoile

Coiste na gCéimeanna ar
Shaothar Foilsithe

u

Ceathrar comhaltaí ainmnithe
ag an Rialtas

u

Ceathrar tofa ag gach ceann
de na Comh-Ollscoileanna

u

Ochtar comhaltaí tofa le
Comhghairm

u

Ceathrar comhaltaí comhthofa

Faoin Acht, tá feidhmeanna agus
freagrachtaí ag Seanad Ollscoil na
hÉireann i dtaca leis na nithe seo a
leanas: bunriachtanais máithreánaigh
a chinneadh; athbhreithniú ar ábhar
agus teagasc na gcúrsaí; scrúdaitheoirí
seachtracha a cheapadh; céimeanna
agus cáilíochtaí eile a bhronnadh.
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Airgeadas
Tagann an Coiste Airgeadais le chéile
roimh gach Seanad agus, mar sin, bhí
trí chruinniú aige in ngach ceann de
na blianta 2018-2020. Gach Bealtaine
cuirtear ráitis airgeadais OÉ faoi bhráid
an tSeanaid le faomhadh, agus ansin,
agus iad faofa ag Oifig an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste (OCAG) cuirtear iad
chuig an Údarás um Ard-Oideachas agus
an Roinn Oideachais agus Scileanna. Tá
ráitis airgeadais na hOllscoile ar fáil ar ár
suíomh gréasáin ag www.nui.ie/about/
finance.asp.

49

COMHALTAÍ 2020
Seansailéir
An Dr Muiris Ó Mainnín MA, DLitt

Tofa ag an Údarás,
Coláiste na hOllscoile
Corcaigh

Cláraitheoir

An tUas. Owen J. Dinneen

An Dr Attracta Ní Ailpín, BA (OÉ),
MSc (Dub), MBA (Lond),
LLD jure officii

An Dr Marian McCarthy

Príomhoifigigh na
gComh-Ollscoileanna

Tofa ag an Údarás,
OÉ Gaillimh

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha
Cliath: An tOllamh Andrew J. Deeks,
BE, MEngSc, PhD (UWA), FIEAust,
Leas-Seansailéir, Uachtarán

An tOllamh Pól Ó Dochtartaigh, PhD

Coláiste na hOllscoile Corcaigh:
An tOllamh Patrick G. O’Shea, PhD,
FIEEE, FAPS, FAAAS, Seach-LeasSeansailéir, Uachtarán (go dtí Meán
Fomhair 2020); An tOllamh John
O’Halloran, BSc, PhD, DSc, Seach-LeasSeansailéir, Uachtarán Eatramhach
(ó Mheán Fómhair 2020)

An Dr Eric Mortimer

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh:
An tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh,
BComm, DipPrAcc, PhD (Leeds),
CA (Éire), Seach-Leas-Seansailéir,
Uachtarán

An tOllamh Marie McLoughlin

Ollscoil Mhá Nuad: An tOllamh
Philip Nolan, MB BCh BAO, BSc, PhD,
Seach-Leas-Seansailéir, Uachtarán

An Dr Valerie Mannix Boyle
An tUas. Dermot Breen

An Dr Pat Morgan BSc, PhD
An tUas. Brendan O’Looney

Tofa ag an Údarás,
Ollscoil Mhá Nuad
An tOllamh Jim Walsh
An tOllamh Marian Lyons
An Dr Joe Larragy

Tofa le Comhghairm,
03 Deireadh Fómhair 2017
An tUas. James Doorley
Cliona de Bhaldraithe Marsh, Uas.
An tUas. Tommy Francis
An Dr Helen Gallagher

Ainmnithe ag an Rialtas

Catherine Harney, Uas.

An tOllamh Patrick Clancy

An tUas. Noel McGrath

An Dr Barbara Doyle Prestwich

An tUas. John P. O’Donovan

An tUas. John Hurley

Linda M.P. O’Shea Farren, Uas.

An Dr Deirdre Lillis

Tofa ag an Údarás, An Coláiste
Ollscoile, Baile Átha Cliath
An tOllamh Joe Brady
An tOllamh Pat Guiry
An tOllamh Imelda Maher
An tOllamh Dermot Morgan
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Comhthofa
An tOllamh Mark Rogers, B.A. (Mod)
Nat Sci., Ph.D. Cláraitheoir/LeasUachtarán, An Coláiste Ollscoile,
Baile Átha Cliath
An tOllamh John O’Halloran,
Cláraitheoir/Leas-Uachtarán, Coláiste
na hOllscoile Corcaigh (go dtí Meán
Fómhair 2020); An tOllamh Stephen
Byrne, Cláraitheoir Eatramhach,
Coláiste na hOllscoile Corcaigh (ó mhí
na Samhna 2020)
An tOllamh Aidan Mulkeen LeasUachtarán Acadúil, Cláraitheoir agus
Leas-Uachtarán, Ollscoil Mhá Nuad
An tOllamh Cathal Kelly,
Príomhfheidhmeannach/Cláraitheoir,
Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn

Ollscoil na hÉireann, 49 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, D02 V583
T (353 1) 439 2424
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