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Misin agus Luachanna Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain

Ár Misean
Tá muid bródúil as ár misean agus ár ról sainiúil maidir le hardoideachas a 
sholáthar don réigiún lár tíre agus níos faide anonn. Cuimsíonn agus léiríonn an 
ráiteas misin croí-luachanna na hInstitiúide.

“Cláir oideachais, oiliúna agus taighde feidhmigh a chur ar fáil atá dírithe ar mhic 
léinn agus shlite beatha dár gcohórt éagsúil foghlaimeoirí agus é sin a dhéanamh 
i dtimpeallacht ghairmiúil agus thacúil.  Tá muid tiomanta go hiomlán chun 
dianphlé le fiontair ghnó réigiúnacha agus le pobail sóisialta agus muid ag díriú 
ag an am céanna ar chúrsaí domhanda.

Ár nGealltanais
Tá AIT geallta dá ról sa réigiún lár tíre agus ar fud na tíre.  Díríonn muid ar ár 
misean thar ár raon iomlán gníomhaíochtaí agus tá muid dírithe ar ár gcuid 
gealltanas a chomhlíonadh, a chuimsíonn tosaíochtaí, éiteas agus luachanna na 
hInstitiúide:

• Institiúid atá dírithe ar an mac léinn atá in AIT
• Soláthraíonn AIT oideachas agus taighde atá dírithe ar an mac léinn
• Tugann AIT rochtain uileghabhálach ar an ardoideachas
• Tá ról réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta ag AIT

Ár bhFís
Tá fís uaillmhianach agus dhúshlánach ag AIT um forbairt straitéiseach ár 
n-Institiúide, is é sin ná:

“Go mbeidh AIT in hollscoil teicneolaíochta arb iad na saintréithe a bheidh aige 
ná taithí den chéad scoth don fhoghlaimeoir, díriú idirnáisiúnta, ról ar leith sa 
réigiún, tionchar ardchaighdeáin a cuid ball foirne teagaisc, taighde fheidhmeach 
agus nuáil.”

Ár gcuid Spriocanna a Chomhlíonadh
Tá ár gcuid spriocanna straitéiseacha ar aon dul le spriocanna náisiúnta níos 
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Ráiteas an 
Chathaoirligh

Frank Ryan
Cathaoirleach

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain



Mar Chathaoirleach Bhord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, tá an-áthas orm an 
tuarascáil bhliantúil a chur i láthair don bliain acadúil 2016/17.

Bliain an-rathúil ab ea an bhliain seo caite le haghaidh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar 
institiúid ardoideachais nua-aimseartha dhinimiciúil í arb iad a saintréithe ná taithí den chéad scoth don 
fhoghlaimeoir, díriú idirnáisiúnta, ról ar leith sa réigiún, tionchar ardchaighdeáin a cuid ball foirne teagaisc, 
taighde fheidhmeach agus nuáil. Mar thoradh ar ár gcuid iarrachtaí sna réimsí sin, chomh maith lenár 
ngealltanas gan staonadh don fheabhas acadúil, tháinig muid sa Dara hÁit in Institiúid Teicneolaíochta 
na Bliana 2017 ag an Sunday Times. Leis an dámhachtain sin, bhog muid suas chuig an 10ú háit i clár na 
gcinnirí i dtábla a chuimsíonn institiúidí teicneolaíochta agus ollscoileanna. Leis an ngradam sin leagtar níos 
mó béime ar an bhfíric go bhfuil ár n-Institiúid chun tosaigh san earnáil ardoideachais in Éirinn maidir le 
soláthar oideachasúil, taighde, ár gcomhar leathan leis an tionscal agus ár bplé leis an bpobal níos leithne sa 
réigiún.

Mar Institiúid, ceann de na príomhbhuanna atá againn ná go bhfuil sé de chumas againn réimsí a aithint ina 
bhfuil ganntanais scile agus oibriú le gnóthais chun naisc a fheabhsú idir an fiontar agus an saol acadúil. Tá 
ár dtrí hInstitiúid um Thaighde Straitéiseach (Taighde Eolaíochta, Ábhair agus Bogearraí) ar aon dul leis na 
tosaíochtaí taighde réigiúnacha agus náisiúnta agus oibríonn siad i ndlúthpháirt le comhpháirtithe tionscail. 
Agus muid ag breathnú ar aghaidh i dtreo ár stádas mar Ollscoil Theicneolaíoch a bhaint amach, tá ár gcuid 
cuspóirí agus spriocanna feidhmíochta um thaighde agus nuáil, mar atá leagtha amach inár gComhaontú 
HEA le haghaidh 2014-2016, bainte amach againn nó sáraithe againn.

Ó bhí tús 2016 ann, tá AIT ina cuid den chuibhreannas CONFIRM faoi stiúir Institiúid Náisiúnta Tyndall in 
UL, a d’fhorbair agus a chuir isteach togra atá bunaithe ar Ard-Déantúsaíocht faoi Ghairm SFI um Ionaid 
Taighde i 2016. Tá an cuibhreannas faoi stiúir Ollscoil Luimnigh - Institiúid Náisiúnta Tyndall agus Coláiste 
na hOllscoile Chorcaí, Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí, OÉ na Gaillimhe, Ollscoil Mhá Nuad agus Institiúid 
Teicneolaíochta Luimnigh mar institiúidí comhpháirtí acadúla ann.

I mí Bhealtaine, d’fhógair SFI go mbeidh sé ag infheistiú €72 milliún i gcaitheamh na sé bliana seo chugainn 
i gceithre hIonad Taighde SFI nua in Éirinn, agus ina measc: Ionad CONFIRM um Dhéantúsaíocht Chliste. Is í 
fís CONFIRM ná déantúsaíocht na hÉireann a athrú ó bhonn agus a fhorbairt trí fhaisnéis a chuimsiú i dtáirgí, 
in innill, i gcórais táirgthe agus i slabhraí soláthair. Chun an fhís sin a chomhlíonadh, tabharfaidh CONFIRM 
faoi thaighde bunúsach eolaíochta agus innealtóireachta chun nuáil bhunathraitheach a bhaint amach sa 
déantúsaíocht dhigiteach. Le CONFIRM tá AIT ina ionad feabhais um forbairt phróisis agus theicneolaíochtaí 
ard-déantúsaíochta agus tacóidh sé le hearnálacha atá ríthábhachtach do gheilleagar na hÉireann trí maidir 
le páirt a ghlacadh in éiceachóras Déantúsaíochta Cliste.

Bíonn ár ráta freagartha do Shuirbhé ISSE ar Rannpháirtíocht Mac Léinn ag dul i méid fós i réimsí mar: 
Timpeallacht Thacúil, Idirphlé Ardchaighdeáin, Cleachtas Teagaisc Éifeachtach, Idirphlé idir Mic Léinn agus 
Baill Foirne Teagaisc, Foghlaim Chomhoibritheach, agus Straitéisí Foghlama. I mbliain chuaigh ráta ár gcuid 
mac léinn i méid ó 54% go 61% - líon mór i gcomparáid leis an ráta náisiúnta freagartha arb é 27%. 
Léiríonn sé freisin ár gcur chuige i dtreo an oideachais atá dírithe ar an mac léinn agus an timpeallacht 
chairdiúil atá cothaithe againn ar an gcampas.

Mar fhocal scoir, is mian liom ról chomhaltaí ár mBoird Rialaithe le bliain anuas a aithint agus gabhaim 
buíochas leo as a dtacaíocht leanúnach. Freisin ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Uachtarán, leis na 
baill foirne agus na mic léinn as a bhfuil á ndéanamh acu chun luachanna AIT a chur chun cinn agus muid 
ag díriú ar ár stádas mar Ollscoil Theicneolaíoch a bhaint amach.

Freisin is mian liom aitheantas a thabhairt do thacaíocht gach páirtí leasmhair d’obair na hInstitiúide agus 
gabhaim buíochas leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus leis an Údarás Ardoideachais as a dtacaíocht 
láidir leanúnach. 

Frank Ryan
Cathaoirleach
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Réamhrá
an Uachtaráin

An tOllamh  Ciarán Ó Catháin
An tUachtarán    

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain



Bliain an-bhrabúsach dúinn mar institiúid ar leibhéal réigiúnach, náisiúnta agus 
domhanda ab ea an bhliain seo caite. Chabhraigh ár gcuid ball foirne teagaisc agus 
gairmiúil linn forbairtí spreagúla nua a bhaint amach a dhaingnigh níos mó ár stádas 
mar ionad feabhais acadúil. Gabhaim buíochas as sin, agus as an ngealltanas agus an 
tacaíocht leanúnach atá léirithe ag ár mbaill foirne teagaisc. Bhí ról ríthábhachtach ag na 
daoine sin i gcabhrú lenár n-institiúid a mhúnlú mar an bpobal fáilteach agus bríomhar 
atá ann inniu.

Bhí ár rath mar institiúid ag brath i gcónaí ar ár gcumas oideachas den chéad scoth a 
thabhairt atá dírithe ar thaithí an mhic léinn agus ar fhoghlaim phraiticiúil, fheidhmeach. 
Éiríonn go han-mhaith linn leis an iarracht sin a bhuíochas do thacaíocht leanúnach ár 
gcuid ball foirne nuálach, a dhíríonn i gcónaí ar thacú le mic léinn agus ar a bhfiosracht 
intleachta a spreagadh. Ní dhéanann muid talamh slán den tiomantas sin agus leanfaidh 
muid orainn ag tacú le baill foirne agus iad ag iarraidh an timpeallacht is fearr agus is 
féidir a sholáthar dár gcuid mac léinn.

Gach bliain, déanann muid taifead ar éachtaí agus ar chlocha míle lárnacha na 
hinstitiúide. Sa Tuarascáil Bhliantúil seo tá achoimre ar na gníomhaíochtaí sin agus is 
ráiteas í ar an réimse leathan mianta atá againn dúinn féin mar Institiúid. Eiseamláir de sin 
é an gradam ‘Dara hÁit 2017 in Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ de chuid an Sunday 
Times. I measc na gcúiseanna gur bronnadh an dámhachtain sin bhí ár ráta iontach 
d’infhostaitheacht céimithe agus ár ngealltanas chun taighde fheidhmigh láidir agus chun 
feidhmíocht acadúil a ardú. Thug an Sunday Times trácht go léiríonn sé seasamh acadúil 
láidir AIT agus an t-údarás a tugadh dúinn le déanaí chun céimeanna PhD a bhronnadh 
sna réimsí Innealtóireacht Bogearraí agus Cumarsáidí Líonra, chomh maith leis na réimsí 
reatha Innealtóireacht Polaiméirí, Micribhitheolaíocht agus Tocsaineolaíocht.

Institiúid an-uaillmhianach muid agus tá ár bhfís mar atá bheith inár n-Ollscoil 
Theicneolaíocht (OT) curtha in iúl go soiléir againn. Beidh tionchar suntasach ag 
athdhearadh ár n-Institiúide a bhfuil duaiseanna buaite aici ar Bhaile Átha Luain agus ar 
réigiún leathan an Lár Tíre. Mar an t-aon soláthraí HEI amháin i Réigiún an Lár Tíre, tá ról 
cinniúnach ag an institiúid ina fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha. Ar aon 
dul leis an soláthar sin, tá sé mar aidhm againn bearnaí scile a líonadh agus a thuar pé 
áit a d’fhéadfadh siad teacht chun cinn agus píblíne de chéimithe a bhfuil na cáilíochtaí 
oiriúnacha acu agus atá réidh don obair a sholáthar don tionscal. Tríd an réigiún a 
dhéanamh níos tarraingtí, beidh céimithe ardoilte in ann a saol a chaitheamh, gasúir a 
thógáil agus oibriú agus iad ag leanúint den timthriall chun leas an Lár Tíre.

De réir mar a mhéadaíonn an t-éileamh ar oideachas sa Lár Tír, ní mór go méadódh ár 
gcampas freisin chun bheith go mbeidh muid inár n-institiúid nuálach agus spreagúil. I 
mbliana, tá muid ag tnúth le forbairt mhór dár n-institiúid agus do Réigiún an Lár Tíre 
i gcoitinne agus foirgneamh STEM nua beartaithe. Cruthóidh an áis nua úrscothach 
acmhainn bhreise do suas le 1,000 mac léinn, rud a chuirfidh ar chumas na hinstitiúide 
freastal ar an éileamh méadaithe ar chéimithe STEM. Ina theannta sin, cuirfidh an 
foirgneamh STEM sin agus na cumais acadúla, tionscail agus taighde a bheidh ag gabháil 
leis le haistriú AIT i dtreo bheith ina hollscoil theicneolaíoch agus muid ag leanúint orainn 
ag spreagadh fáis agus nuálaíochta sa Lár Tíre.

An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
An tUachtarán
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Rialachas

Ball an Bhoird Rialaithe
Is iad Achtanna na gCeardcholáistí Réigiúnacha, 1992 agus 
1994 a chinneann baill an Chomhlacht Rialaithe. 

Baill Ex-Officio de réir Alt 4 d’Acht 1992 ón 1 Aibreán 2015
An tUas. Frank Ryan [Cathaoirleach Alt 2(a)] 
An tOllamh Ciarán Ó Catháin [An tUachtarán, Alt 2(b)]

Baill an Bhoird Rialaithe de réir Alt 4 d’Acht 1994 ón 1 Ai-
breán 2015 faoi 

Alt 4(1)(a) agus (b)
An tUas. Pat Gilmore
An Cmhlr Kathleen Shanagher
An Cmhlr Tom Farrell 
Ms. Laura Leonard
An tUas. Denis Magner
An Cmhlr Pat O Toole

Faoi Alt 4(1)(c)
An tUas. John O Connor 
Ms. Brigid Delamere

Faoi Alt 4(1)(d)
An tUas. James Keane

Faoi Alt 4(1)(e) 
An tUas. Kevin Ronan
Ms. Donna Mulkerrins

Faoi Alt 4(1)(f)
Ms. Geraldine Talty

Faoi Alt 4(1)(g)
An tUas. Paul Madden
Ms. Colette Ryan
An tUas. Liam Rattigan
Ms. Natasha Kinsella
An tUas. Kieran Mulvey

Rúnaí don Bhord Rialaithe
An tUas. Bill Delaney 



CRUINNITHE AN BHOIRD RIALAITHE
I rith na tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2016 go dtí an 31 Lúnasa 2017 bhí ocht gcruinniú ag an mBord Ri-
alaithe ar na dátaí seo a leanas:
• 14 Meán Fómhair 2016 

AN LUCHT BAINISTÍOCHTA AGUS BAILL FOIRNE SINSEARACHA
Tá trí scoil Dhámh san Institiúid: Gnó agus Fáilteachas, Innealtóireacht agus Faisnéisíocht agus Eolaíocht agus Sláinte atá 
roinnte faoi seach i Ranna a chun cúrsaí/cláir staidéir a sholáthar do mhic léinn.
Tá Déan Dáimh agus Cinn Roinne ábhartha ag gach Dámh.

An tUachtarán        An tOll. An tOllamh Ciarán Ó Catháin
Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir    

Leas-Uachtarán um Gnóthaí Airgeadais agus Corparáideacha   An tUas. Bill Delaney
An Leasuachtarán um Pleanáil Straitéiseach agus Feidhmíocht Institiúide  M John McKenna
Déan an Dámh Gnó agus Fáilteachais      An tUas. Eoin Langan
Ceann an Roinn Cuntasaíochta agus Ríomhaireachta Gnó    An tUas. Trevor Prendergast
Ceann an Roinn Gnó agus Staidéar Bainistíochta     An tUas. Owen Ross
Ceann an Roinn Staidéir Fháilteachais, Turasóireachta & Chaitheamh Aimsire  An Dr Anthony Johnson
Déan Scoil na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta    An Dr Austin Hanley
Ceann an Roinn Leictreonaice agus Faisnéisíochta     An tUas Marcus Rahilly
Ceann an Roinn Innealtóireacht Polaiméirí, Mheicniúil, Innealtóireachta & Tráid An tUas. Joe Lawless
Déan Dhámh na hEolaíochta agus na Sláinte     An Dr Don Faller
Ceann an Roinn Eolaíochtaí Beatha agus Fisiceacha     An Dr Carol O Donnell 
(Gníomhach)
Déan Roinn na hEolaíochta Spóirt agus Sláinte      An Dr Aoife Lane
           (ó mhí Eanáir 2017)
Ceann an Roinn Altranais agus Eolaíochtaí Sláinte     An Dr Pearse Murphy
Ceann an Roinn Eolaíochtaí Sláinte agus Deartha                                      An Dr Niall Seery / An tUas. Oliver Hegarty
         (go dtí an 31 Ean 2017 / 1 Feabhra 2017)

Ceann an Roinn Foghlama ar feadh an tSaoil Stiúrthóir    An Dr Michael Tobiin 
Margaíochta agus Cumarsáide       Ms Orla Thornton
Stiúrthóir Nuálaíochta agus Fiontair      An tUas. Michael Lonergan
Stiúrthóir na gCaidreamh Idirnáisiúnta      Ms. Mary Simpson
Bainisteoir na n-Acmhainní Daonna      An tUas. Liam Brennan 
Bainisteoir Airgeadais        Ms. Betty Buckley
Bainisteoir Theicneolaíocht na Faisnéise      An tUas. Rossa Coleman
Bainisteoir na nEastát        An tUas. Cormac Cloonan
An tOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta      An tUas.Fergal Sweeney
Bainisteoir Gnóthaí Acadúla agus Riarachán Mac Léinn     Ms Mary Goode 
Leabharlannaí         Ms. Josephine Corkery
Bainisteoir Seirbhísí na Mac Léinn       Ms. Sarah La Cumbre

• 26 Deireadh Fómhair 2016
• 7 Nollaig 2016  
• 8 Feabhra 2017
• 22 Márta 2017  
• 10 Bealtaine 2017   

• 21 Meitheamh 2017  
• 24 Lúnasa 2017

An Dr Joseph Ryan / An Dr Niall Seery   
(go dtí an 31 Ean 2017 / 1 Feabhra 2017)
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Rialachas

• 16 Meán Fómhair 2016 
• 14 Deireadh Fómhair 2016 
• 2 Nollaig 2016 
• 20 Eanáir 2017
• 10 Márta 2017 

• 5 Bealtaine 2017 
• 15 Meitheamh 2017

FOIREANN ACADÚIL AGUS GNÓTHAÍ MAC LÉINN
Is í an Chomhairle Acadúil an Comhlacht Reachtúil a 

ceapadh ag an mBord Rialaithe chun cabhrú le pleanáil, 
comhordú, forbairt agus maoirseacht ghníomhaíochtaí acadúla/oideachasúla na hInstitiúide. Cosnaíonn, 
coimeádann agus forbraíonn an Chomhairle Acadúil agus a cuid fochoistí na caighdeáin acadúla ar fud 
na hInstitiúide, agus cuireann siad comhairle ar an gComhlacht Rialaithe faoi gach ábhar a bhaineann le 
caighdeáin acadúla.  Bhí seacht gcruinniú ag an gComhairle Acadúil ar na dátaí seo a leanas:  
Tá Coiste Bainistíochta Feidhmiúcháin (CBF) na hInstitiúide, a ndéanann an tUachtarán nó a ainmní laistigh 
den Bhord cathaoirleacht air, ina choiste neamhreachtúil de chuid na hInstitiúide, arb é a ról ná cabhrú 

leis an Uachtarán le bainistíocht na hInstitiúide agus le straitéis agus beartas na hInstitiúide a cheapadh 
um faomhadh ag an mBord Rialaithe.  Bíonn cruinnithe ag an CBF gach coicís agus uair ar bith eile a 
mheastar a bheith cuí.  Bíonn rúnaí taifeadta i láthair ag gach cruinniú chun gníomhartha comhaontaithe a 
thaifeadadh.

BAILL NA COMHAIRLE ACADÚLA 
An tOllamh Ciarán Ó Catháin (Cathaoirleach) 
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AN FHOIREANN BAINISTÍOCHTA FEIDHMIÚCHÁIN
An tOllamh Ciarán Ó Catháin (Cathaoirleach)
An tUas. Bill Delaney
An Dr Niall Seery
An tUas. John McKenna
An Dr Don Faller

An tUas. Eoin Langan
An tUas. Austin Hanley
An tUas. Liam Brennan
Ms Orla Thornton

An Dr Joseph Ryan, An Dr Niall Seery
An Dr Austin Hanley
An tUas. Michael Lonergan (ó Bhealtaine 2017)
An tUas. Eoin Langan
An Dr Don Faller
Ms. Jo Corkery
An tUas. Owen Ross
An Dr Michael Tobin
Ms Nicola Ryan
An tUas. Noel Tierney (chuaigh an tUas. Mike O 
Dowd ina ionad ó Bhealtaine 2017)
An tUas. Paul O Meara
Ms Niamh Foley
An tUas. Padraig Cooke
An tUas. Mike Russell
Ms Martina Cunningham
Ms Finola Deavy
Ms Lorna Mitchell
An tUas. Jim Maguire

An Dr Sile O Flaherty
An Dr Therese Montgomery
Ms Donna Mulkerrins
Ms Clare Brennan
An tUas. Declan Rodgers
An tUas. Kevin Ronan
Ms. Cora Mc Cormack
An tUas. Oliver Hegarty
An tUas. Joe Lawless

Líon na mball foirne
I 2017, bhí 564 ball foirne san iomlán in AIT (53% B)
Foireann 2017 de réir inscne agus catagóire

Catagóir 2017
Fir Mná Iomlán % Mná

Acadúil 150 134 284 47%
Taighde 40 11 51 22%
Tacaíocht 73 156 229 68%

263 301 564 53%

Miondealú na mball foirne teagaisc ar fud STEM de réir inscne

2017

Fir Mná Iomlán % Mná
STEM 107 70 177 40%
Neamh-STEM

43 64 107 60%
150 134 284  47%
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Comhionannas

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain geallta 
chun deiseanna comhionanna a chur chun cinn agus 
chun timpeallacht a chruthú agus a choimeád ina 
leagtar luach ar éagsúlacht ár mball foirne agus 
mac léinn ar gach leibhéal agus i ngach réimse den 
Institiúid.

Tá an Institiúid tiomanta chun forbairt leanúnach 
beartas agus nósanna imeachta nach ndéanann 
idirdhealú ar bhoinn inscne, stádas pósta, aois, 
míchumas, cine, dath craicinn, creideamh, bunadh 
eitneach nó claonadh gnéis agus oibreoidh sí i gcónaí 
chun cleachtais éagóracha a dhíbirt, agus chun éiteas 
comhionannais a chur chun cinn agus a fhorbairt san 
Institiúid.
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Taithí agus 

ISSE
Is é ráta freagartha AIT fós an ráta is airde sa tír agus é cuid mhaith na rátaí eile, rud a bhaintear amach trí 
chur chuige comhpháirtíochta idir an Oifig Cáilíochta, na Baill Foirne Teagaisc agus Aontas na Mac Léinn.

Tábla na Rátaí Críochnaithe

Bliain Ráta Freagartha AIT Ráta Freagartha Náisiúnta

2014 41% 16%

2015 51% 22%

2016 54% 22%
2017 61% 27%
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Cén chaoi a dhéanfá measúnú ar do thaithí oideachasúil fhoriomlán san institiúid seo?

Rátáil 2014 2015 2016 2017

Go Maith/Ar Fheabhas 84% 83% 87% 87%

Rátáil 2014 2016 2016 2017

B’fhéidir Sea/Sea Cinnte 84% 83% 84% 83%

(Torthaí AIT ó Innéacsanna ISSE 2017 le haghaidh 
‘Gach Mic Léinn, tagarmharcáilte do Gach IAO, IT & 
Ollscoil’)
Tá sé AIT ag déanamh níos fearr ná mar is gnách sna 
catagóirí seo a leanas
• Timpeallacht Thacúil

• Idirghníomhú Ardchaighdeáin
• Cleachtas Teagaisc Éifeachtach  

 
 

• Idirghníomhú idir Mic Léinn agus Baill Foirne 
Teagaisc

• Foghlaim Chomhoibritheach
• Straitéisí Foghlama

Tá na torthaí le haghaidh AIT dearfach fós agus 87% de mhic léinn ag rátáil a dtaithí acadúil fhoriomlán mar 
go maith nó ar fheabhas. Mhéadaigh an rátáil sin ó 84% sa chéad bhliain den ISSE i 2014.  Ina theannta sin, 
roghnódh 84% de mhic léinn AIT dá mbeadh siad chun tosú as an nua san Ardoideachas.  D’fhan an rátáil sin 
mar an gcéanna ó bhí 2014 ann.

Innéacsanna ISSE le haghaidh AIT mar atá tagarmharcáilte i gcoinne na IAOnna go léir a ghlacann páirt in 
ISSE, na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus na hOllscoileanna go léir.  Déantar an tagarmharcáil sin do gach 
mac léinn, mic léinn na céad bliana, na bliana deireanaí agus mic léinn chúrsaí iarchéime múinte. 

Dá bhféadfá tosú as an nua, an rachfá chuig an institiúid chéanna a bhfuil tú ag freastal uirthi anois? 
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Leanann an Institiúid ar aghaidh ag tacú le soláthar ag leibhéal 6 agus 7 agus ag tacú leis an gCóras LADDER

Mic léinn de réir leibhéal céime agus inscne ar fud AIT agus i Ranna STEM i 2016/17  

Bhí 4,961 mac léinn in AIT i 2016/17.  
Bhí 50% de mhic léinn fhochéime, 50% de mhic léinn chúrsaí iarchéime múinte agus 99% de mhic léinn 
taighde iarchéime i mbun staidéir i réimsí STEM.  

IONTRÁLAITHE NUA

  2016/17

Iontrálaithe Nua Fo-
chéime Lánaimseartha

1005

     Iontrálaithe Nua Aibí 162

     % Aibí 16%

IDIRNÁISIÚNÚ

 2016/17
Lánaim-
seartha

Páirtaim-
seartha

I mbun Seir-
bhíse

  Iomlán

Idirnáisiúnta - AE 46 3 49
Idirnáisiúnta - Nea-

mh-AE
271 31 2 304

Mic Léinn Erasmus 
Isteach (EU agus Nea-

mh-AE)
148 0 148

Mic Léinn Malairte Eile 
(AE agus Neamh-AE)

2 0 2

Bliain Acadúil 2016/17
Leibhéal Fir Mná Iomlán % Mná

GACH AIT

Mic Léinn Fhochéime 2,192 2,388 4,580 52%
Mic Léinn Chúrsaí 
Iarchéime Múinte

165 136 301 45%

Mic Léinn Taighde 
Iarchéime

49 31 80 39%

Iomlán AIT 2,406 2,555 4,961 52%

STEM AIT

Mic Léinn Fhochéime 1,355 936 2,291 41%
Mic Léinn Chúrsaí 
Iarchéime Múinte

102 47 149 32%

Mic Léinn Taighde 
Iarchéime

49 30 79 38%

Iomlán STEM 1,506 1,013 2,519 40%

Ba ionann mná agus 52% de mhic léinn AIT i 2016/17
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Líon na mac léinn
Foghlaim agus Teagasc

Feabhas a chur chun cinn san fhoghlaim, sa teagasc agus sa mheasúnú, agus ar an mbealach sin 
taithí foghlama gach mic léinn a fheabhsú.

Sprioc straitéiseach atá ag an Institiúid ná: “Timpeallacht fhoghlama uileghabhálach a chothú agus a 
fhorbairt a chumhachtaíonn foghlaimeoirí chun bheith rathúil i dtimpeallacht dhinimiciúil”

Tá gníomhaíochtaí go léir an Aonaid Teagaisc agus Fhoghlama ailínithe leis an gcuspóir sin a bhaint amach, 
agus fionnachtana san ISSE, téamaí feabhais an Fhóraim Náisiúnta agus an Treochlár Digiteach mar bhonn 
dóibh.  Faoi 2016, bhí aon dámhachtain shainchuspóireach amháin ar a laghad bainte amach ag 51 ball 
foirne ar leibhéal 9 agus ar an mbealach sin cuireann siad le cuspóir Phlean Straitéiseach AIT 2014-2018 
mar atá líon na mball foirne a mhéadú ag a bhfuil cáilíocht oideolaíoch.  Ar aon dul le cuspóir de Phlean 

Iomlán 467 34 2 503

% Idirnáisiúnta 13% 3% 10%
Dámhachtainí Bronnta (Searmanas Bronnta Céime Samhain 2016)

Catagóir na Dám-
hachtana

Líon na Mac Léinn %

Leibhéal 6 480 23.0%

Leibhéal 7 623 29.9%

Leibhéal 8 647 31.0%

Leibhéal 9/10 167 8.0%

FORMHEASA CÚRSAÍ  

Dámh na hInnealtóireachta & na 
Faisnéisíochta
• Bsc sa Teicneolaíocht 

Phróiseáil Polaiméirí – Clár 
Printíseachta 

• Teastas i Sceidealú agus Rialú 
na Tógála Barainní

Dámh na hEolaíochta agus na 
Sláinte
• BA (Onóracha) i gCúram agus 

Oideachas Luathbhlianta
• Teastas sa Mhaireachtáil 

Thacaithe Fhéintreoraithe 
Dámhachtain 
Shainchuspóireach

Dámh an Ghnó & an 
Fháilteachais
• BA (Onóracha) Bainistíocht 

Fáilteachais ab initio Leibhéal 
8

Straitéiseach AIT 2014-2018 cheap an tAonad Foghlama 
agus Teagaisc próiseas 2 lá um ionduchtú foirne agus chuir 
siad i bhfeidhm é. D’fhaomh an Fhoireann Bainistíochta 
Feidhmiúcháin (FBM) sin ina dhiaidh sin le cur i bhfeidhm gach 
bliain le daoine ceaptha nua. 
Forbairt ghairmiúil neamhchreidiúnaithe

Na Chéad Chéimeanna san Fhoghlaim agus sa Teagasc: Ar aon 
dul le cuspóir de Phlean Straitéiseach AIT 2014-2018 cheap an 
tAonad F&T próiseas 2 lá um ionduchtú foirne agus chuir siad i 
bhfeidhm é.D’fhaomh an Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin 
(FBM) sin ina dhiaidh sin le cur i bhfeidhm gach bliain le daoine 
ceaptha nua.  Dhámh an Fóram Náisiúnta um Feabhsú Teagaisc 
agus Foghlama maoiniú ar an Aonad Teagaisc agus Foghlama 
le haghaidh an Tionscadal ‘What works and Why?’: http://
www.teachingandlearning.ie/digital-enhancement-funding/
showcasing-and-developing-digital-capacity-tel-week-projects-
febmarch-2016/technology-enhanced-learning-what-works-
and-why-2/

Foghlaim Feabhsaithe ag an Teicneolaíocht
Mar gheall ar athstruchtúrú agus bunú trí Dháimh agus 
athruithe ar thuairisciú ó Banner táthar níos éifeachtúlaí maidir 
le leas a bhaint as anailísíocht fhoghlama agus tuairisciú úsáide 
ag léachtóirí agus mic léinn. Is iad sin anois na sonraí bonnlíne 
um thuairisciú amach anseo. Comharthaíonn sonraí 2016 go 
n-úsáidtear an timpeallacht fhíorúil fhoghlama ar fud gach 
réimse acadúil chun taithí foghlama cumaisc a thabhairt do 
mhic léinn i ngach clár. 
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Taighde agus 
Nuáil

Taighde agus nuáil ardchaighdeáin, iomaíoch go hidirnáisiúnta 

Cuspóir na hInstitiúide Mais chriticiúil a fhorbairt i réimsí spriocdhírithe de chumas lárnach 
taighde ar aon dul le riachtanais réigiúnacha agus tosaíochtaí taigh-
de náisiúnta, agus tionchar chun taighde bunaithe ar an margadh a 
stiúradh i gcomhar le comhpháirtithe tionscail.

Táscaire feidhmíochta Líon na dtionscadal tionscail
Líon na gcuideachtaí fostaithe 
Luach iomlán na dtionscadal in €
Luach an rannpháirtíocht tionscail i dtionscadail

Bonnlíne Tionscadail = 53

Cuideachtaí = 48

luach na dtionscadal in €000 = €625
ranníocaíocht an tionscail in €000 = €212

Sprioc dheireanach, 
deireadh 2016

Tionscadail = Athbhreithnithe go 193

Cuideachtaí = Athbhreithnithe go 162

luach na dtionscadal in €000 = Athbhreithnithe go €2,943
ranníocaíocht an tionscail in €000 = Athbhreithnithe go €526

Dul chun cinn de réir 
Sprioc 2016, Trách-
taireacht agus foinse 
sonraí

Tionscadail = 230

Cuideachtaí = 161

luach na dtionscadal in €000 = €3,551
ranníocaíocht an tionscail in €000 = €633

Bhí dul chun cinn de réir spriocanna 2016 ar aon dul le pleanáil 
straitéiseach agus léiríonn sé fás leanúnach sa phlé le tionscal agus i 
ranníocaíochtaí tionscail le AIT.  Mhéadaigh luach na dtionscadal faoi 
2% agus mhéadaigh luach na ranníocaíochtaí tionscail faoi 6%. 
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Taighde agus nuáil ardchaighdeáin, 
iomaíoch go hidirnáisiúnta

Bhain AIT amach agus sháraigh sí gach cuspóir 
agus sprioc fheidhmíochta um thaighde 
agus nuáil le haghaidh 2016, agus le linn á 
gComhaontú HEA 2014-16, agus tús áite tugtha 
do thaighde feidhmeach agus do na critéir 
a chomhlíonadh/a shárú chun bheith inár 
n-Ollscoil Theicneolaíoch. 

Ba é cuspóir AIT ná cur le mais chriticiúil 
trínár gcuid iarrachtaí a dhíriú ar roinnt ardán 
straitéiseach bunaithe ar inniúlachtaí lárnacha 
(is iad sin ná ábhair, eolaíocht bhitheach agus 
bogearraí) a forbraíodh i gcaitheamh na 
mblianta - ar aon dul le riachtanais réigiúnacha 
agus tosaíochtaí taighde náisiúnta, taighde 
treoraithe ag an margadh i gcomhar le 
comhpháirtithe tionscail. 

Sholáthair AIT cláir ardchaighdeáin sa taighde 
iarchéime ar leibhéal 9 agus 10 ar aon dul leis 
na réimsí lárnacha sin, agus cláir fhochéime, 
chun píblíne inbhuanaithe taighdeoirí 
ardchaighdeáin a sholáthar lenár misean 
feidhmeach dírithe ar thionchar a stiúradh.  I 
measc tháscairí feidhmíochta eile bhí údarás 
tarmligthe chun bronnadh ar leibhéal PhD 
(Micribhitheolaíocht, Tocsaineolaíocht, 
Innealtóireacht Polaiméirí agus Mheicniúil, 
agus Bogearraí agus TFC), áis Moil Taighde, 
Stiúrthóir Staidéir Iarchéime a cheapadh, 
oiliúint iarchéime struchtúrach a sholáthar 
tríd ‘Chomhaontas Taighde Céimithe’ THEA 
agus cláir Bhraisle MEND, pleananna forbartha 
gairmiúla a chur i bhfeidhm agus próisis um 
dhul ar aghaidh taighdeoirí. 

Déantar aithris ar inniúlachtaí lárnacha 
trasghearrtha straitéiseacha lenár n-Institiúidí 
Taighde, ár n-ionaid Gheatabhealach 
Teicneolaíochta (APT agus COMAND) agus an 
t-Ionad um Sheirbhísí Tionscail & Dhearadh 
(CISD) a thugann tacaíocht do thionscail 
réigiúnacha agus phobail agus a sholáthraíonn 
bonn eolais don teagasc. Leis an éiceachóras 
trasdisciplíneach sin de thaighde agus nuáil 
baintear amach aistriú feabhsaithe eolais/
teicneolaíochta chuig an bhfiontar trí thráchtálú 
ghníomhaíochtaí taighde AIT i dteannta le tacú 

le rath maoinithe maidir le Horizon 2020 agus 
Ionaid Taighde SFI.  

Plé níos fearr leis an bhfiontar agus leis an 
bpobal agus malartú eolais cumhdaithe

I dtuarascáil an Ghrúpa Straitéise Fiontair 
cuireadh an méid seo a leanas in iúl: 

“Tar éis oideachais agus taighde, tá tríú ról ag 
institiúidí oideachais: fiontraíocht a chur chun 
cinn....Ní mór go mbeadh úsáid an eolais agus 
tráchtálú an taighde cumhdaithe i gcultúr 
agus i mbonneagar an chórais ardoideachais. 
Chun é sin a bhaint amach ní mór go leanfaí ar 
aghaidh ag cur béime ar chuideachtaí campais 
nua, ar chultúr ar son na nuálaíochta ina 
gcosnaítear agus ina mbaintear leas as maoin 
intleachta, cláir san innealtóireacht, seirbhísí 
comhairleachta, seirbhísí faisnéise, foirmeacha 
nua clár forbartha do chéimithe agus naisc 
níos fearr idir institiúidí ardoideachais agus an 
fhiontraíocht phríobháideach”. 

Tá an “tríú ról” sin mar atá plé le fiontraíocht 
agus leis an bpobal agus malartú eolais ina 
thosaíocht agus ina dhifreálaí straitéiseach 
lárnach um AIT. Lean muid ar aghaidh ag 
forbairt na gníomhaíochta sin i rith 2016 agus 
tá muid fós mar thacaíocht d’fhiontraíocht sa 
réigiún chun a acmhainn nuálaíochta a fhorbairt 
agus cabhrú le cuideachtaí táirgí, próisis 
agus dearaí nua a fhorbairt.  Bhí tacaíocht 
d’fhiontraíocht sa réigiún fós mar chuid dár 
misean lárnach.  Tosaíocht straitéiseach lárnach 
do AIT - oibriú i gcomhpháirt le Fiontraíocht 
Éireann - ná méadú mór a dhéanamh ar líon na 
ngnóthas dlútheolais, dian ar eolas, dírithe ar 
onnmhairí sa Lár Tíre.
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Bhronn Fiontraíocht Éireann maoiniú ar AIT i 2016 chun an tIonad Lár Tíre Nuálaíochta agus 
Taighde, ar ngorlann gnó campais a mhéadú (níos mó ná faoi dhó).  Le MIRC méadaithe méadófar 
bonneagar agus acmhainn taighde, nuálaíochta agus fiontraíochta an Lár Tíre - agus beidh sé 
trasthoiseach ó thaobh a thionchair ar spriocanna na hÉireann faoi straitéis fáis Eoraip 2020 an 
AE.  Tacóidh MIRC méadaithe le fás cliste (stiúrtha ag eolas agus nuáil), feabhsóidh sé iomaíochas, 
cothóidh sé cruthú suntasach post, tacóidh sé le coinneáil céimithe agus méadóidh sé Oll-luach 
Breise sa Lár Tíre - ar aon dul le sprioc uileghabhálach Phlean Straitéiseach AIT 2014-2018 - forbairt 
iomaíochais réigiúnaigh agus acmhainn nuálaíochta sa Lár Tíre.

Tagarmharc

AIT CIT DKIT GMIT
IT Baile 

Bhlainséir
Tam-

hlacht
Trá Lí Leitir Ceanainn

Luim-
neach

WIT

Geatabhealaí 
Teicneolaíoch-

ta
2 2 0 1 0 1 1 1 2 1 1 3

Foinse:  Próifílí Feidhmíochta Institúidí agus Earnála don Chóras Ardoideachais 2013/2014 (sonraí foilsithe is deireanaí)

Táscaire soiléire dár neart sa taighde feidhmeach ná gur bhronn Fiontraíocht Éireann dhá 
Gheatabhealach Teicneolaíochta chuig an Institiúid. 

• Teicneolaíocht Polaiméirí Fheidhmeach
• COMMAND - Meáin Cheangailte

Ó bhí tús 2016 ann, tá AIT ina comhpháirtí i gCuibhreannas faoi stiúir Ollscoil Luimnigh 
agus Institiúid Náisiúnta Tyndall, a d’fhorbair agus a chuir isteach togra atá bunaithe ar Ard-
Déantúsaíocht faoi Ghairm Chláir SFI um Ionaid Taighde i 2016.  

Ar an 2 Bealtaine 2017, d’fhógair Fondúireacht Eolaíochta Éireann go n-infheisteoidh sé €72 
mhilliún i gcaitheamh na 6 bliana amach romhainn i gceithre hIonad Taighde úrscothach nua 
de chuid SFI in Éirinn – lena n-áirítear Ionad CONFIRM um Dhéantúsaíocht Chliste. Rinneadh an 
cinneadh tar éis phróiseas cuimsitheach piarmheastóireachta idirnáisiúnta ar ghlac saineolaithe 
ceannródaíocha tionscail agus acadúla páirt ann sna 12 mhí roimhe sin. 

Is í fís CONFIRM ná déantúsaíocht na hÉireann a athrú ó bhonn agus a fhorbairt trí fhaisnéis 
a chuimsiú i dtáirgí, in innill, i gcórais táirgthe agus i slabhraí soláthair.  Chun an fhís sin a 
chomhlíonadh, tabharfaidh CONFIRM faoi thaighde bunúsach eolaíochta agus innealtóireachta 
chun nuáil bhunathraitheach a bhaint amach sa déantúsaíocht dhigiteach.  Freisin forbróidh 
CONFIRM binsí tástála agus línte fréamhshamhla chun teicneolaíochtaí CONFIRM a bhailíochtú. 

Tá AIT rannpháirteach i nó i gceannas ar chuid mhór de Phacáistí Oibre Beartaithe agus Tionscadail 
Spriocdhírithe an Ionaid. 

New Frontiers

Thacaigh Clár ‘New Frontiers’ AIT, arna sholáthar i réigiún an Lár Tíre-Lár-Oirthir i gcomhpháirt le 
hOllscoil Mhá Nuad, le 14 gnóthas nua rannpháirteach i 2016/17 – agus an chéad chohórt tacaithe 
faoi chonradh nua a bronnadh ar AIT ag Bord Fhiontraíocht Éireann i bhFeabhra 2016 chun an 
Clár a sheachadadh le linn na tréimhse 2016-2020  Áirítear leis na táirgí atá á bhforbairt ag na 
14 ghnóthas nua bogearraí um bainistíocht tionscadal, codanna gluaisteáin chun feidhmíocht a 
fheabhsú, beoir cheardaí agus bróga nuálacha do thrí-atlanaithe.  

Ghnóthaigh cúigear dá gcliaint New Frontiers le haghaidh 2015/16 Maoiniú €50k um Thús 
Iomaíoch ó Fhiontraíocht Éireann i rith 2016.  Bhuaigh Acres Machinery an Dámhachtain don 
Innealra Feirme is Fearr ag a gCraobhchomórtas 2016 dá inneall Supercrop1, a fheabhsaíonn an 
próiseas sleabhctha d’fhéar tirim agus shadhlas.



Tuarascáil Bhliantúil 2016 - 2017

21

Ionad ESA Space Solutions in Éirinn
Seoladh Ionad ESA Space Solutions in Éirinn – 
a bhfuil AIT ina chomhpháirtí ann i dteannta 
le hInstitiúid Náisiúnta Tyndall, Ollscoil Mhá 
Nuad, Braisle Acmhainní Fuinnimh agus Muirí 
na hÉireann, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa 
agus Fiontraíocht Éireann – i mí Mheán Fómhair 
2016.  Éascaíonn Ionad ESA Space Solutions in 
Éirinn rochtain ar chláir an GSE, cuireann sé 
chun cinn réitigh spáis agus tacaíonn le forbairt 
cuideachtaí Éireann, idir cuideachtaí nua agus 
cuideachtaí atá ann cheana, sna hearnálacha 
spáis agus iartheachtacha. Oibríonn Ionad ESA 
Space Solutions in Éirinn sna ceithre hionad 
comhpháirtí – an MIRC in AIT ina measc.  I 
mí Eanáir 2017, tharla an chéad chruinniú de 
Bhord Measúnaithe Tairisceana Ionad ESA 
Space Solutions in Éirinn sa MIRC chun iarratais 
a mheasúnú a fuarthas mar fhreagra ar Ghlao 
Oscailte buan an Ionaid um Ghor Gnó.

Plean Gníomhaíochta an Lár Tíre do Phoist 
2015-2017

Tá AIT i gceannas ar sheacht mBeart agus 
ina comhpháirtí le páirtithe leasmhara eile 
i raon leathan Gníomhartha thar Phlean 
Gníomhaíochta an Lár Tíre do Phoist.  I rith 
2016, chuir muid isteach sé Tuarascálacha Dul 
chun Cinn gach sé mhí do Choiste Faireacháin 
an Phlean maidir leis na Gníomhartha a stiúrann 
muid.

Pleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus 
Pobail

D’oibrigh AIT i ndlúthpháirt leis na Comhairlí 
Contae sa réigiún i rith 2015 agus iad ag forbairt 
a gcuid Pleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus 
Pobail ar pleananna 6-bliana iad (mar atá 
sainordaithe faoin Acht um Leasú Rialtais Áitiúil 
2014).  Lean muid ar aghaidh ag obair leis na 
Comhairlí i rith 2016 maidir leis an raon leathan 
Gníomhartha dá bhfuil muid inár gCeannaire 
nó inár gComhpháirtí i PÁEPanna Chomhairlí 
Contae na hIarmhí, an Longfoirt, Uíbh Fhailí, 
Laois agus Ros Comáin le haghaidh na tréimhse 
2016-2021/22. 
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Malairt 
Idirnáisiúnta

Mac Léinn agus foirne

Shínigh AIT comhaontú malairte mac léinn agus foirne le Beijing Information Science and Technology 
University (BISTU) in Ambasáid na hÉireann, Béising ar an 21 Deireadh Fómhair 2016. Leis an 
gcomhaontú táirgfear an deis do bheirt mhac léinn ó Dhámh na hInnealtóireachta & na Faisnéisíochta in 
AIT socrúchán a dhéanamh nó tréimhse staidéir a chaitheamh i BISTU i 2017 agus tá áthas ar AIT fáilte a 
chur roimh bheirt mhac léinn malairte ó BISTU i rith na bliana acadúla 2017-18.  

Grianghraif ó chlé go deis:
An tUas. Peter Yang, Oifig Fiontraíocht Éireann sa tSín, Ms. Mary Doyle, Leas-Ard-Rúnaí an Roinn Oideachais & Scileanna, 
Ambasadóir na hÉireann chun na Síne, an tUas. Paul Kavanagh, an Dr Austin Hanley, Déan na hInnealtóireachta &  na 
Faisnéisíochta AIT agus Ms. Jiang Yura, Déan an Chaidrimh Idirnáisiúnta, BISTU. 
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Méadú Spás Oifige AIT sa tSín

Thaisteal an tOllamh Ciarán Ó Catháin 
chuig Wuhan chun dara hOifig AIT na Síne 
a oscailt ar an 26 Márta 2017 le tacaíocht 
ó chomhpháirtí Síneach AIT, Foundation 
College of China for Scholarly Cooperation 
(FCCSC).  Is í Wuhan príomhchathair Cúige 
Hubei agus is í an naoú cathair is mó sa 
tSín agus cónraí ar díreach os cionn 10 
milliún duine ann.  Thug an tOllamh Ó 
Catháin a chéad chuairt ar Wuhan in Eanáir 
na bliana 2014 agus thug sé faoi deara 
na naisc mhéadaitheacha trádála agus 
oideachais idir Co. na hIarmhí agus Cúige 
Hubei. Thug an Rialtóir Wang Guosheng 
cuairt ar Éirinn i mí na Samhna 2014 nuair a 
síníodh comhaontú comhair idir Comhairle 
Contae na hIarmhí agus Cúige Hubei.  Leis 
an gcomhaontú leagtar síos na boinn um naisc eacnamaíocha, shóisialta, chultúrtha agus oideachais.  Thug 
toscaireachtaí ón Roinn Oideachais agus Scileanna cuairt ar Wuhan i mí Dheireadh Fómhair 2014, 2015 agus 2016.  
Thug toscairí ón mBiúró Oideachais agus ó chriosanna eacnamaíocha i gcúige Hubei cuairt ar Co. na hIarmhí agus 
d’óstaigh AIT go leor toscaireachtaí oideachais.

Bhunaigh AIT comhchláir sa Dearadh agus sna hIlmheáin le hOllscoil Jianghan, Wuhan.  Tharla roinnt 
cuairteanna idir Baile Átha Luain agus Wuhan ó seoladh an clár.  Leis an gcaidreamh seo feictear 
gluaiseacht idir AIT agus Ollscoil Jianghan gach bliain ó 2014 ar aghaidh.  Thug Déan Dhámh na 
hEolaíochta agus léachtóir Deartha ó AIT cuairt ar mhic léinn Deartha in Ollscoil Jianghan.  Ghlac os cionn 
20 mic léinn páirt i gclár samhraidh sa Dearadh Grafach in AIT i mí Lúnasa 2016 agus tá sé beartaithe 
grúpa eile a sheoladh i 2017. 

Is mian le AIT comhar a leathnú le hOllscoil Jianghan agus le hollscoileanna i gceantair eile chun geilleagar 
Chúige Hubei a mhéadú mar TFC, Innealtóireacht Mheicniúil, Dearadh, Biteicneolaíocht, Gnó agus 
Cuntasaíocht.  Trí chláir a dhearadh agus béim á cur ar fhoghlaim phraiticiúil déanfar cinnte go mbeidh 
mic léinn réidh don tionscal chun freastal ar riachtanais an tionscail i gCúige Hubei.  

I rith na cuairte sin ar Wuhan, thug an tOllamh Ó Catháin cuairt ar Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta 
Wuhan inar díríodh sa phlé ar chomhar um chláir iarchéime agus taighde.   

Is ionann mic léinn idirnáisiúnta agus 12% de dhaonra na mac 
léinn in AIT i rith na bliana 2016-17 agus níos mó ná 150 mac léinn 
ón tSín in AIT.  Aistríonn formhór na mac léinn Síneach go AIT ó 
ollscoileanna comhpháirtí.  I rith na cuairte sin ar an tSín, thaisteal 
an tOllamh Ó Catháin agus Meng Jing go Kunming.

Déanann an tOllamh Ó Catháin (AIT) agus an tUachtarán Ni Hongwei (Ollscoil 
Eolaíochta & Teicneolaíochta Wuhan) comhaontuithe sínithe a mhalairt.

Ag síniú comhaontaithe chun oifig AIT i Wuhan a oscailt 
Chun tosaigh: Dean Wang ó FCCSC agus an tOllamh Ó Catháin, AIT Ag an gcúl: Phlip 
Wu of FCCSS agus Meng Jing, AIT
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Buaicph-
ointí 
Lárnacha

AN DÁMH GNÓ AGUS FÁILTEACHAIS

Bhí áthas ar Dhámh an Ghnó fáilte a chur roimh George Lee ó RTÉ a thug 
caint spéisiúil agus ghreannmhar do shlua lán go doras de mhic léinn 
agus bhaill foirne. Díríodh sa chaint ar scéalta ón tréimhse a chaith sé 
mar Eagarthóir Eacnamaíochta le RTÉ agus ar a thaithí mar T.D. sa Rialtas 
deireanach. Chlúdaigh sé raon leathan ábhar a chuimsigh eacnamaíocht, 
na meáin, an timpeallacht, BREXIT agus an pholaitíocht agus labhair sé leo 
ar bhealach greannmhar agus eolasach a choimeád a lucht éisteachta faoi 
dhraíocht ar feadh uair go leith. 

Ó C go D  - Karen Guest, Léachtóir, Owen Ross 
Ceann Roinne, Henry Joyce Léachtóir, George 
Lee, Brian Toolan Léachtóir, Trevor Prendergast 
Ceann Roinne

Clinic Eolais Dlí in Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain

Sheol an Roinn Gnó agus Staidéir Bhainistíochta 
Clinic Eolais Dlí i mí Eanáir, 2017. Ritheadh an 
chlinic ag mic léinn a bhí i mbun staidéir i nDámh 
an Ghnó, agus iad faoi stiúir léachtóirí dlí arna 
bhfostú ag an Institiúid.  Bhí an chlinic oscailte do 
mhic léinn AIT a bhí ag lorg eolais dlí faoi cheann ar 
bith de réimsí cleachtais an chlinic mar a bhí an dlí 
ar thearmann, dlí na hinimirce, dlí na fostaíochta 
agus dlí na tionóntachta cónaithe. Reáchtáladh an 
chlinic oíche amháin gach mí ó 6.00 pm – 8:00 pm 
agus í faoi stiúir an Dr Chris McDermott, Ms Mary 
Corrigan, Ms Alison Hough agus Ms Elaine Walsh. 
Ba é cuspóir an chlinic ná deis a thabhairt do mhic 
léinn dlí AIT a bhí i mbun staidéir sa roinn freastal 
ar sheisiúin chomhairle dlí, gabháil do thaighde dlí 
agus eolas dlí a thabhairt dá gcomhscoláirí 

DÁMH NA HEOLAÍOCHTA AGUS NA SLÁINTE

Ba é 2016 an 21ú bliain de Sheachtain na hEolaíochta, ar imeacht náisiúnta agus bliantúil é ina 
gceiliúrtar réimsí spéisiúla na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na 
matamaitice (STEM).  Is í aidhm Sheachtain na hEolaíochta ná ábharthacht na heolaíochta, 
na teicneolaíochta agus na matamaitice inár saol laethúil a chur chun cinn agus an 
tábhacht atá acu a léiriú maidir le forbairt shochaí na hÉireann sa todhchaí agus maidir 
leis an ngeilleagar.  Is í SFI - Fondúireacht Eolaíochta Éireann a bhainistíonn Seachtain na 
hEolaíochta.

Mar chuid de rannpháirtíocht Dhámh na hEolaíochta agus na Sláinte i Seachtain na 
hEolaíochta 2016, óstáladh Seo Bóthair do Bhunscoileanna áitiúla.  D’fhreastail daltaí ó 
ocht mbunscoil ar sheó an-spéisiúil ar Eolaíocht an tSorcais sa Roinn Altranais & Cúram Sláinte, áit ar 
tugadh siamsaíocht dóibh ag an Dr Ken Farquahar ón The Inspirational Theatre Company sa RA.  
Tá PhD sa Cheimic ag an Dr Farquahar agus is Léachtóir Onórach é sa Chumarsáid Eolaíochta 
in Ollscoil East Anglia.  Freisin bhí sé ina churadh domhanda sa lámhchleasaíocht a léiríonn, 
mar chuid dá sheó, an fhisic a thacaíonn le cuid de na léirithe sa sorcas, le taispeántais bheo de 
lámhchleasaíocht, rince, scátáil etc.  
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Environ2017 

Bhí an chomhdháil acadúil ba mhó a reáchtáladh riamh in AIT ón Luan an 10 Aibreán go dtí an Chéadaoin an 
12 Aibreán. Bhí toscairí ó SAM, ón nGearmáin, ón RA, ó Thuaisceart Éireann agus Éirinn i láthair agus tá na 
saorálaithe mic léinn agus na baill foirne den scoth ón Institiúid le moladh as rath na comhdhála.  Tharraing an 
chomhdháil trí-lae a d’eagair an Dr Andy Fogarty, an Dr Sile O’Flaherty (Comhthionólaithe na Comhdhála), Marese 
Ward Shine (Comhordaitheoir Comhdhála) agus Sinead Macken (Environmental Sciences Association of Ireland - 
Idirchaidreamh ESAI) trí chéad agus cúig déag toscaire.  

Cuireadh i láthair os cionn 100 páipéar béil agus 60 póstaer, agus iad i roinnte i sé théama déag, ag an gcomhdháil.
Ba iad na téamaí a clúdaíodh ná:

• Seirbhísí Bithéagsúlacht agus Éiceachórais 
• Nanaitheicneolaíocht agus an Comhshaol
• Socheacnamaíocht an Chomhshaoil
• Cáilíocht Aeir
• Forbairt Uirbeach
• Cáilíocht agus Acmhainní Uisce
• Speicis Ionracha
• Éiceathocsaineolaíocht
• Úsáid Talún agus Talmhaíocht Inbhuanaithe
• Bainistíocht Dramhaíola
• Bainistíocht Chomhshaoil
• Beartais agus Cumarsáid i leith an Chomhshaoil
• Cúrsaí Mara agus Cósta
• An Timpeallacht agus Sláinte an Duine
• Fuinneamh agus Athrú Aeráide 

I measc cuid de bhuaicphointí na comhdhála bhí díospóireacht plé leis an bpobal dar teideal “Draining the Shannon- Flood 
Mitigation” - a bhí lán go doras agus ag a labhair beirt airí, an tAire Denis Naughten (An Roinn Cumarsáide, Athrú Aeráide 
agus Comhshaoil) agus an tAire Sean Canney (Roinn Oifig na n-Oibreacha Poiblí agus Faoisimh ó Thuilte).  Tuairiscíodh an 
díospóireacht seo ar Nuacht RTÉ ag 9pm agus freisin taispeánadh é ar Newstalk agus ar gach stáisiún raidió áitiúil. Bhí an 
imeacht chun tosaigh ar Twitter, rud nach minic a tharlaíonn i gcás comhdhálacha acadúla. 

Ba é téama na comhdhála ná “Putting the Eco in the 
Economy”. 

Rinneadh an saothar seacláide (sa phictiúr ar chlé) a 
rinneadh a choimisiúnú go speisialta do chomhdháil 
Environ, ag an Uas. Kevin Ward, Roinn an Fháilteachais, na 
Turasóireachta agus na Fóillíochta. 

Gné uathúil de Environ 2017 ab ea gréagán ealaíne arbh 
fhéidir a ithe agus a bhí déanta go hiomlán as seacláid. 
Léirigh an saothar ealaíne bonn cruacha agus coincréite, 
agus é ag tabhairt taca agus é in aimhréidh timpeall an 
domhain chun an méid a bhíonn i bpáirt ag an éiceolaíocht, 
an timpeallacht agus an geilleagar a léiriú. 
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DÁMH NA HINNEALTÓIREACHTA AGUS NA FAISNÉISÍOCHTA

Chláraigh Dámh na hInnealtóireachta & na Faisnéisíochta 252 mac léinn céad bliana ar an Déardaoin, an 8  Meán 
Fómhair 2016, méadú de 10% ó 2015/2016. Is i réimse na hInnealtóireachta Meicniúla a fheictear an méadú is mó 
agus na cúrsaí ar an timpeallacht thógtha inchurtha leis na cúrsaí eile de thoradh méaduithe measartha a bheith 
tagtha ar líon na mac léinn. 
Bhí an taithí neartaithe foirne do Mhic Léinn na Céad Bliana ar siúl ar an Máirt an 20 Meán Fómhair.  Mheas na mic 
léinn agus na baill foirne gurbh mhór an chabhair an cleachtas ó thaobh na mic léinn a imeascadh agus a shocrú 
síos.
AN ROINN FOGHLAMA AR FEADH AN TSAOIL.

D’óstaigh an Roinn Foghlama ar Feadh an tSaoil tríú comhdháil an National Higher Education Lifelong Learning 
Ireland Network (HELLIN) ar an 9, anseo san Institiúid.  Ba é téama na comhdhála ná Foghlaim Fadsaoil – 100 
bliain – Ag Cuimhneamh, Ag Machnamh agus ag Samhlú as an Nua.  Cuireadh i láthair 22 pháipéar ar théamaí 
atá ábhartha don Fhoghlaim Fadsaoil agus bhí níos mó ná 70 toscaire ó institiúidí ardoideachais ar fud na tíre 
(Ollscoileanna agus Institiúidí) i láthair aici.

Tugadh eochairláithreachais ar 
• Rannpháirtíocht Daoine Fásta in Éirinn san Fhoghlaim Fadsaoil.’ An Dr Nora Condon, An tAonad Taighde 

Scileanna agus Margaidh Saothair, Baile Átha Cliath, Éire
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• Foghlaim Fadsaoil – Toradh a fháil ar an Infheistíocht An tUas. Ronan Emmett, Ceann Foghlaim agus Sealbhú 
Tallainne, Boston Scientific, Corcaigh.

• Is í an Fhoghlaim Fadsaoil an Todhchaí agus 
Todhchaí na Foghlama Fadsaoil’ An tUas. Brian 
Mulligan, An tIonad um Foghlaim Ar Líne, Institiúid 
na Teicneolaíocht, Sligeach. 

Tugadh tacaíocht idirnáisiúnta don chomhdháil ag 
Eucen (Líonra Ollscoileanna Eorpacha um Oideachas 
Leanúnach agus an AAACE (Cumann Mheiriceá um 
Oideachas Aosach agus Leanúnach) 
Áirítear le héachtaí ár gcuid foirne agus 
daoine aonair ón Institiúid - 2016/2017:

LÚTHCHLEASAÍOCHT:
Bhí bliain níos fearr ná a bhí riamh ag Club 
Lúthchleasaíochta AIT i  2016/2017 agus é cruthaithe 
anois mar cheann de na hinstitiúidí tríú leibhéal is fearr 
sa tír ó thaobh na Lúthchleasaíochta.  

Tháinig CL AIT sa tríú háit agus ghnóthaigh sí an 
Institiúid Teicneolaíochta is fearr as fiche-dó foireann i 
gComórtas Faoi Dhíon na n-Ollscoileanna Éireannacha, 
a reáchtáladh in Airéine Idirnáisiúnta AIT ar an10 
Feabhra.  I measc na mac léinn a ghnóthaigh boinn 
óir ar an lá bhí Andrew Heney don Léim Ard, Amy 
McTeggart sna hImeachtaí Measctha agus Laura Dolan 
sa Mheáchan don fhad.  Ba í sin an fhoireann ba mhó 
in AIT riamh agus an áit chríochnaithe ab airde ag na 
craobhchomórtais sin.

Ghnóthaigh Liam Brady Curadh Trastíre Ollscoileanna 
na hÉireann ag Craobhchomórtas IUAA a reáchtáladh i 
mBaile an Aba. 

ar an 4Márta agus bhí sé ina chaptaen ar fhoireann na 
bhfear dár gcuid a bhain amach boinn don cheathrú 
bliain as a chéile.  Tháinig foireann na mban dár gcuid 
sa séú háit agus Nadine Donegan ina captaen orthu.    

Tháinig AIT sa cheathrú háit agus ghnóthaigh sí an 
Institiúid Teicneolaíochta is Fearr, as fiche-trí foireann 
i gCraobhchomórtas T&F Lasmuigh Ollscoileanna na 
hÉireann i 2016.  Bronnadh boinn óir ar Ian Rogers 
(Léim Chuaille), Amy McTeggart (Imeachtaí Measctha) 
agus Dearbhail Foley (Léim Chuaille).  Arís, ba í sin an 
fhoireann ba mhó riamh a bhí ag AIT agus 

ba í an áit ab airde riamh inar chríochnaigh an 
fhoireann ag na craobhchomórtais sin.

CISPEHIL NA BHFEAR:
Choimeád foireann na bhfear a stádas roinn a dó i 
Sraithchomórtas na gColáistí.  Ar an drochuair ní raibh 
an bua ag an bhfoireann i roinnt cluichí an-iomaíocha, 
agus trí cinn caillte acu ag naoi bpointe san iomlán.  
Chríochnaigh siad sa dara háit i Sraithchomórtas na 
gClubanna, an críoch ab fhearr a bhí ag AIT riamh.  

CLG:
I rith na bliana acadúla 2016-2017, ghlac deich 
bhfoireann ó Chlub CLG AIT páirt i gcomórtais 
náisiúnta.  Mar atá amhlaidh i gcónaí, bhí an leibhéil 
rannpháirtíochta an-ard agus cluichí CLG ar fáil do gach 
leibhéal imreora.  An séasúr sa chaite d’imir foirne CLG 
na bhFear sa roinn ab airde agus ag na leibhéil ab airde 
agus d’éirigh go han-mhaith leo agus daonra réasúnta 
beag na mac léinn atá ag AIT tógtha san áireamh.

Chuaigh an Club Iománaíochta san iomaíocht i gCorn Uí 
Riain ach tar éis feachtais mhaith sa Sraithchomórtas, 
bhí díomá orthu sa chraobhchomórtas agus iad 
tarraingthe in aghaidh foirne i bhfad níos fearr mar 
Choláiste an Gharda Síochána.  
Bhí luach saothair le baint de thoradh fhás Chlub CLG 
na mBan in AIT agus ár bhfoirne Chorn Giles agus 
Donaghy araon ag dul san iomaíocht i gcluichí ceannais 
Sraithchomórtais; bhuaigh siad Corn Giles ach chaill 
siad Corn Donaghy in aghaidh céad foirne an-láidir ó 
LIT.  Sa chraobhchomórtas, ábhar bróid do AIT ab iad 
dhá fhoireann na mBan.  Chaill foireann Chorn Giles le 
méid beag in aghaidh DCU sa chluiche ceannais.

Ina theannta sin, i rith 2016-2017, ghlac dhá fhoireann 
CLG do Mhic Léinn Idirnáisiúnta ó AIT páirt i Lá 
Blitzchomórtais CLG in UL agus cluichí ceannais an 
ghrúpa bainte amach ag an dá fhoireann.

RUGBAÍ NA MBAN:
Bliain an-rathúil ab ea seo d’Fhoireann Rugbaí na mBan 
in AIT.  Tar éis dhá bhliain d’fhoireann a thógáil, chuaigh 
an fhoireann ar ais i Roinn a Dó de Shraithchomórtas 
Rugbaí na mBan arna rith ag Student Sport Ireland 
agus chuaigh siad tríd na céimeanna grúpa den 
sraithchomórtas gan chaillteanas; ansin bhí bua 
soiléir acu sa chluiche leathcheannais in aghaidh IT 
Shligigh.  Freisin chuaigh an fhoireann san iomaíocht 
sa chomórtas Idir-ollscoile a d’óstaigh NUIG agus d’imir 
siad i Roinn a hAon in aghaidh na bhfoirne is fearr sa 
sraithchomórtas agus iad ag cruthú iad féin go han-
mhaith.  Tá an fhoireann déanta suas de mheascán 
d’imreoirí oilte agus d’imreoirí nua agus le slua imreoirí 
le teacht arís an bhliain seo chugainn, éireoidh go maith 
le Rugbaí na mBan in AIT.
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Céad Ghradaim Scoláireachta Feabhais
Aitheantas á thabhairt do Mhic Léinn 1ú Bliana a ghnóthaigh 500 pointe + san Ardteistiméireacht.
Cheiliúir AIT rath na gcéad fhaighteoirí dá Scoláireachtaí Feabhais, a bronnadh ar ghrúpa roghnaithe de mhic 
léinn céad bliana ag searmanas speisialta ar an gCéadaoin, an 23 Samhain, mar aitheantas do na pointí arda a 
ghnóthaigh siad ina gcuid scrúduithe ardteistiméireachta.
I nDeireadh Fómhair na bliana seo, bhronn AIT an duais mór le rá “Institiúid Teicneolaíochta na Bliana an Sunday 
Times - Dara hÁit 2017” ar AIT, éacht ar ábhar mór bróid é do AIT.  Bronnadh na Scoláireachtaí Feabhais den chéad 
uair chun a cuid mac léinn a cheiliúradh a ghnóthaigh 500 pointe níos mó i scrúduithe na hardteiste. Dúirt an 
tOllamh Ciarán Ó Catháin, “Is bealach iontach iad na scoláireachtaí seo chun comhghairdeas a dhéanamh lenár 
gcuid mac léinn as a n-éacht acadúil agus léiriú go bhfuilimid ag tacú leo ina dturas acadúil anseo san institiúid.”

Ag labhairt dó ag an searmanas dúirt Uachtarán AIT an tOllamh Ciarán Ó Catháin “Tá an-áthas agus an-bhród orm 
na scoláireachtaí seo a bhronnadh den chéad uair ar an seisear faighteoirí mar aitheantas dá gcuid oibre crua agus 
dá gcuid éachtaí acadúla den scoth ina gcuid torthaí ardteistiméireachta. Freisin is deis é aitheantas agus moladh 
a thabhairt dá gcuid tuismitheoirí, múinteoirí, príomhoidí agus comhairleoirí treorach ar ghlac siad go léir ról 
tábhachtach sna mic léinn seo a chothú agus i gcabhrú leo lena gcuid éachtaí.
Dúirt an tOllamh Ó Catháin gur pobal méadaitheach é AIT atá éagsúil agus a mbíonn a tionchar domhanda ag 
méadú i gcónaí. Tá muid chun tosaigh sa nuáil, sa teagasc agus i leas mac léinn agus ábhar bróid dúinn é gur 
roghnaigh gach duine de na mic léinn tús a chur lena dturas oideachais tríú leibhéal linn.

Ba iad na mic léinn ar bronnadh an Scoláireacht Feabhais orthu i mbliana ná: 
• Nicole Mooney – 530, BA (Onóracha) sa Chuntasaíocht

Meánscoil Chill an Átha, Raithean, Co. Uíbh Fhailí
• Dayna Mc Callion – 510, BA Gnó (Onóracha) sa Dlí

Coláiste Mhuire, Béal Átha Ghártha, Co. na Gaillimhe
• Gavin Murray – 505, BA (Onóracha) Cuntasaíocht

Pobalscoil an Mhóta, Móta, Co na hIarmhí 
• Shannon Lawless-Molyneux – 505, BSc san Altranas Tréidliachta

Meánscoil Iósaf, Droichead Chaisleán Loiste, Co na hIarmhí
• Maria Foran – 505, BSc san Eolaíocht Sláinte agus sa Chothú

 Meánscoil Mhuire, Éadan Doire, Co. Uíbh Fhailí
• Eva Camon – 500, BSc (Onóracha) san Altranas Ginearálta 

Pobalscoil Naomh Rynagh, Beannchar, Co. Uíbh Fhailí
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Gnóthaíonn AIT an “Dara hÁit - Institiúid 
Teicneolaíochta na Bliana’ de chuid an Sunday 

Times – 2017 
Tar éis aighneachta iomaíche ó AIT siar i mí Iúil, fuair an 
Institiúid fógra ag tús mhí Dheireadh Fómhair go raibh 
an duais mór le rá “Institiúid Teicneolaíochta na Bliana 
de chuid an Sunday Times – Dara hÁit 2017”, bainte 
amach ag AIT, agus í bogtha suas aon áit amháin sa rang 
agus ag teacht sa 10ú háit i mbliana i dtábla sraithe na 
n-Institiúidí go léir ar fud na tíre. 

Bhí áit chun tosaigh AIT ó thaobh infhostaitheacht 
céimithe, taighde feidhmeach láidir agus feidhmíocht 
acadúil a ardú i measc na gcúiseanna leis na 
dámhachtainí a fógraíodh inniu. Thug an Sunday 
Times trácht go léiríonn sé seasamh acadúil láidir AIT 
in éineacht leis an bhfíric gur tugadh údarás do AIT 
céimeanna PhD a bhronnadh sna réimsí innealtóireacht 
bogearraí agus cumarsáidí líonra, chomh maith 
leis na réimsí reatha innealtóireacht polaiméirí, 
micribhitheolaíocht agus tocsaineolaíocht.

Tá ranna Rialtais ag féachaint níos mó chuig AIT chun 
poist a fhorbairt agus a spreagadh sa Lár Tíre, agus 
chun torthaí táirgeachta a fheabhsú. I mbliana, tá 
an Roinn talmhaíochta, bia agus mara ag maoiniú 
tionscadail a ritheann AIT agus OÉ na Gaillimhe 
chun bainistíocht agus éifeachtúlacht a uasghrádú ar 
láithreáin dobharshaothraithe intíre.
Ag labhairt faoin dámhachtain, dúirt Uachtarán 
AIT, an tOllamh Ciarán Ó Catháin, “Aithnítear leis 
an dámhachtain seo, ról tábhachtach, obair chrua 
agus tiomantas ár gcuid ball foirne go léir ar fud na 
hInstitiúide, agus iad ag déanamh Institiúide den scoth 
de AIT dár gcuid mac léinn, dár gcuid ball foirne, dár 
bpáirtithe leasmhara agus don phobal i gcoitinne sa 
réigiún Lár Tíre.   Is pobal beag ach méadaitheach muid 
a bhíonn ag méadú i gcónaí agus muid ag díriú ar bheith 
inár gceannaire i réimse na n-Institiúidí Teicneolaíochta 
sa nuáil, sa teagasc, sa taighde feidhmeach agus i leas 
mac léinn.  Leag muid amach fís den chineál Institiúid 
ardoideachais a raibh muid ag iarraidh a bheith inár 

bPlean Straitéiseach 2014/18 agus tá go leor déanta 
againn chun an fhís sin a chomhlíonadh agus an 
dámhachtain inniu mar chuid de sin. Is Institiúid í AIT a 
bhíonn ag dul i dtaithí ar chúrsaí i gcónaí agus cuirfidh 
an éacht seo lenár n-iarracht  

argóint a dhéanamh ar son Ollscoile Teicneolaíche 
neamhspleáiche sa Lár Tíre.”
Bhí 91% de rang na gcéimithe ó 2015 fostaithe, nó 

i mbun staidéir bhreise 6 mhí tar éis bhronnadh na 
gcéimeanna, ar fianaise eile é ar chur chuige nuálach 
AIT chomh maith lena cuid dlúth-nasc leis an tionscal.

Oibríonn Mic Léinn Altranais ó AIT le Nurture 
Africa
Thaisteal deichniúr mac léinn altranais agus beirt bhall 
foirne acadúil, an Dr Des Cawley agus an tUas. Tommy 
Healy, go Uganda mar shaorálaithe thar lear ar chlár 
arna bhainistiú ag an Eagraíocht Neamhrialtais  
(ENR) Nurture Africa i mí an Mheithimh agus i mí 
Iúil 2016.  Ní mór a aithint gur chuir eolas altranais 
turgnamhach na mac léinn, a ndíograise, agus a 
dtoilteanas ginearálta gabháil go hiomlán don obair 
gach lá, luach mór le hobair na heagraíochta (ENR).  
Taithí dhearfach, shásúil agus an-fhiúntach a chuaigh 
go croí ionainn a bhí ann. Taithí den scoth ab ea í do na 
mic léinn féin agus dhearbhódh siad féin gur baineadh 
tairbhe aisti. 

Ghlac an fhoireann saorálaithe páirt in oiliúint HBCT 
sa tsaotharlann i Nurture Africa agus iad éascaithe ag 
baill foirne ansin. Leis an oiliúint sin soláthraíodh teoiric 
shonrach agus scileanna praiticiúla i leith scagadh HIV 
agus chuimsigh sí réamhchúraim sábháilteachta maidir 
le scagadh agus cúram cliant do scagadh HIV.
Bhain gach duine an-taitneamh agus an-luach as na 
Clinicí Pobail HIV agus na Cuairteanna Oideachais 
Scoile (Cothú na Sláinte etc). D’fhoghlaim an grúpa 
go leor ó cuairteanna baile agus na tionscadail 
ar mhaireachtáil inbhuanaithe agus d’ainneoin 
dheacrachtaí mothúchánacha roinnt saorálaithe tar 
éis dó bochtaineacht, drochshláinte, faillí leanaí agus 
mí-úsáid a fheiceáil; ábhar iontais do gach duine ab iad 
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dínit agus dianseasmhacht mhuintir na hAfraice agus 
iad ag tabhairt aghaidhe ar thaithí saoil chomh diúltach 
sin.

Chabhraigh gach saorálaí le taifeadadh TF ar phlé 
úsáideoirí seirbhíse leis an gclinic, rud a léirigh go 
soiléir an dlúthmhonatóireacht ar thaithí an úsáideoir 
seirbhíse ar an gcúram. Sa deireadh, bhí cuairt ar Hope 
Springs Haven, áit arb í an aidhm ná an t-eolas ar HIV/
AIDS a mhéadú i measc na gcailíní leochaileacha, a 
gcuid teaghlach agus pobal agus ar an mbealach sin 
cur ar a gcumas roghanna saoil eolacha agus folláine 
a dhéanamh agus cúram cuí a fháil, ina thaithí a thug 
léargas an-mhaith.
Ag deireadh an tsocrúcháin, d’fhreastail an grúpa ar 
ócáid in Ambasáid na hÉireann, siamsaíocht tar éis 
gnáthamh laethúil na hoibre, agus chuir an chuairt 
sin ar chumas saorálaithe AIT bualadh le comhaltaí 
pearsanra ó na ENRanna Éireannacha eile agus 
idirghníomhú leo.  Mhol Ambasadóir na hÉireann, an 
tUas. Donal Cronin agus an tAire don Diaspóra agus 
Chúnamh Thar Lear go hard saorálaithe Foirne agus 
Mic Léinn AIT as a gcuid iarrachtaí ar an turas seo agus 
mhol siad na haltraí óga as gabháil don obair. Ba mhór 
an onóir sin agus ba mhór an tairbhe a bhain na mic 
léinn as agus iad in ann tuairim níos leithne a thuiscint i 
dtaobh an tsaorálachais dhomhanda.

Dámhachtain alumnas
Bronnadh Dámhachtain 2016 AIT don Alumnas 
Innealtóireachta Polaiméirí ar an Uas. Pat Whyte. 
Tá Pat Whyte, céimí ó Roinn Polaiméirí AIT i 1982, 
ina Stiúrthóir Bainistíochta in Irish Micro Mouldings 
(IMM), ceann de na déantúsaithe fearas leighis 
is mó tionchair agus is úire in Éirinn. Bhí poist 
lárnacha ag Pat i dtionscadal na bplaisteach, lena 
n-áirítear comhairleacht do Mannesman Demag 
agus Stiúrthóir Screentech sular díoladh le Creganna 

é.  Is urlabhraí dinimiciúil agus paiseanta é Pat 
do thionscal na bpolaiméirí in Éirinn agus leis an 
dámhachtain seo aithnítear a ról mór sa réimse sin ó 
bhain sé céim amach ó IT Bhaile Átha Luain.  Is duine 
fíorthábhachtach agus mórthionchair é i dTionscal 
Plaisteach na hÉireann; agus é ag cabhrú le réimse 
na múnlála leighis cruinnis a chruthú agus a mhúnlú; 
ag obair i ndlúthpháirt le hinstitiúidí oideachais chun 
cinntiú go bhfuil na scileanna riachtanacha agus na 
hinniúlachtaí lárnacha ag céimithe le go n-éireodh 
leo sa réimse dhúshlánach seo agus ag seirbheáil ar 
chomhlachtaí mar Rannán Plaisteach an Institiúid 
Ábhar.
Grand Prix Lúthchleasaíochta AIT 2017

Ba é ár mian don Grand Prix Idirnáisiúnta i mbliana 
ná leanúint ar aghaidh ag méadú an imeachta agus 
á thógáil go leibhéal nua i rangú domhanda na 
n-imeachtaí faoi dhíon. Leis an imeacht i mbliana, ár 
gceathrú imeacht, ardaíodh muid ón 14ú háit chuig an 
11ú áit sna cruinnithe lúthchleasaíochta faoi dhíon 



is fearr ar an domhan, as réimse de níos mó ná 600 
imeacht, gradam as a bhfuil muid an-bhródúil. 

Tharraing an imeacht clúdach mór sna meáin ar 
leibhéal náisiúnta ach bhí sé le feiceáil go soiléir freisin 
sna meáin idirnáisiúnta agus i gcomhráite sóisialta.  
Craoladh ár bpacáiste buaicphointí teilifíse ar fud 
asraonta na hÉireann agus na hEorpa agus rinneadh an 
imeacht a bheoshruthú ar YouTube.  Is léir ón aiseolas 
agus ón gcomhfhreagras atá á bhfáil againn tar éis an 
imeachta, go meastar gur rath mór atá i Grand Prix 
Idirnáisiúnta AIT ó thaobh an spóirt in Éirinn agus ar fud 
an domhain.  

Leanfaidh muid orainn ag cur leis an meanma agus leis 
an bhfuinneamh dearfach sna blianta atá romhainn
Aontas na Mac Léinn AIT

“Your Welfare Week” – “Blindboy”
D’eagar Aontas na Mac Léinn “Your Welfare Week” 

inar díríodh ar fheasacht faoi Mheabhairshláinte, 
Sláinte Ghnéis agus Sláinte Fhisiceach. Bhí an imeacht 
ar siúl ar feadh seachtaine agus gníomhaíochtaí ar siúl 
ar fud champas an choláiste. Ba é buaicphointe na 
bliana ná “Your Welfare Fair” inar tugadh deis do mhic 
léinn bualadh agus idirghníomhú le gníomhaireachtaí 
seachtracha sna trí réimse áirithe sin. Bhí níos mó ná 20 
eagraíocht i láthair ar an lá.  
Labhair an príomhchainteoir “Blindboy” ó na 

Rubberbandits faoina thaithí ar imní agus thug sé 
leideanna agus cleasa cuidiúla do na mic léinn agus na 
baill foirne a bhí i láthair maidir le Teiripe Iompraíochta 
Cognaíche (CBT) a úsáid.  Ina theannta sin, tháirg 
seirbhís chomhairleachta na hInstitiúide ceardlann ar 
CBT an lá dar gcionn, agus bhí slua mór i láthair aici. 

Caint ar Mheabhairshláinte – Niall “Bressie” 
Breslin

Bhí an-áthas ar 
Aontas na Mac Léinn 
in AIT, a bhuíochas 
dár gcomhpháirtithe 
i mbrainse Bhanc na 
hÉireann in AIT, Bressie 
a óstáil don dara 
bliain i dhá bhliain. 
Labhair Bressie faoina 
dheacrachtaí féin mar mhac léinn coláiste agus faoi 
na cathanna a bhíonn le sárú aige fós mar ealaíontóir 
ceoil mór le rá. Bhí Aontas na Mac Léinn lán le daoine a 
tháinig chun éisteacht leis ag labhairt agus ag freagairt 
ceisteanna ar feadh nach mór dhá uair an chloig. 

AN INSTITIÚID UM THAIGHDE EOLAÍOCHTA BITHÍ 

Tá áthas ar an BRI comhghairdeas a dhéanamh le 3 
Comhaltaí Cuairte nua ar Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain, ba iad sin ná an Dr Eoghan Clifford 
(OÉ na Gaillimhe), an tOllamh Deborah Power (Ollscoil 
Algarve, an Phoirtaingéil) agus an tUas. Seán O’ Laoide 
(Oifigeach Tréidliachta Contae Comhairle Contae na 
hIarmhí agus Ceann an fheidhm Tréidliachta). 

Oibreoidh na saineolaithe seachtracha sin i 
ndlúthpháirt leis an Ollamh Neil Rowan agus le Grúpa 
Stiúrtha BRI chun comhairle a thabhairt faoi threoir 
straitéiseach agus faoin institiúid taighde a chur chun 
cinn maidir le gníomhaíochtaí taighde, nuála agus 
fiontraíochta. 
Éascóidh na coinní sin líonrú agus cothú nasc 
tábhachtach go réigiúnach, go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta i réimsí ag a bhfuil tábhacht straitéiseach 
ó thaobh taighde. 
Áirítear inter alia 
le gníomhaíochtaí 
tábhachtacha eile 
a bhaineann leis 
na Comhaltachtaí 
Taighde Cuairte sin 
cabhrú le tograí um 
maoiniú taighde a 
ullmhú mar Co-PI/
chomhoibritheoirí; 
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cabhrú leis an athbhreithniú ar oideachas iarchéime 
agus léachtaí foirmiúla/neamhfhoirmiúla a thabhairt 
le cuireadh in AIT. 

An Dr Eoghan Clifford, atá ina léachtóir faoi láthair san 
Innealtóireacht Shibhialta, OÉ na Gaillimhe, agus 15 
bliana de thaithí aige sna réimsí uisce, fuíolluisce agus 
iompar inbhuanaithe. Déanann Eoghan bainistíocht 
ar mhaoiniú taighde de thart ar €5m, áit a ndéanann 
sé comhordú agus comhpháirtíocht ar thionscadail 
H2020 éagsúla sa réimse sin, mar Waternomics 
ar luach €2.95 milliún. Faoi láthair bainistíonn sé 
foireann de thriúr taighdeoirí iardhochtúireachta, 
2 Comhaltaí Taighde, 1 chúntóir taighde, seachtar 
mac léinn PhD, agus beirt mhac léinn MEngSc. 

Comhoibríonn sé le 
BRI ar thionscadail 
DAFM agus EPA, 
mar an tionscadal 
dobharshaothraithe an-
rathúil (www.morefish.
ie); ghnóthaigh Eoghan 
bonn óir sa rothaíocht i 
gCluichí Parailimpeacha 
2016. Bhí cruinnithe ag 
an Dr Clifford cheana 

féin le baill foirne, maidir le scaoileadh ama don 
taighde, sna réimsí eolaíocht sláinte agus athshlánú 
chun eolas a thabhairt ar bhonn a thaithí ar thraenáil 
Oilimpeach, rannpháirtíocht agus théarnamh.

Is é Seán O’ Laoide, an tOifigeach Tréidliachta Contae 
i gComhairle Contae na hIarmhí faoi láthair agus tá 
sé ina Cheann ar an bhFeidhm Tréidliachta. Déanann 
sé bainistíocht agus maoirseacht ar an bhfoireann 
Sláinte Poiblí Tréidliachta agus Conradh Seirbhíse 
á chur i gcrích aige le hÚdarás Sábháilteachta 
Bia na hÉireann. Glacann Sean páirt i bhfoireann 
Bhainistíochta an Earnáil Comhshaoil ar a bhfuil 
freagracht shonrach as cáilíocht uisce, lena n-áirítear 
ionadaíocht ar chruinnithe bainistíochta Cheantar 
Idirnáisiúnta Abhantraí na Sionainne chun pleanáil 
a éascú don CTU. Glacann sé páirt mar shaineolaí 
ar leas ainmhithe, sábháilteacht beatha/bia agus 
sláinte ainmhithe don AE. Tá Seán ina uachtarán faoi 
láthair ar an Union of European Veterinary Hygienists; 
tá sé ina chathaoirleach ar FAWC Euro (Fóram na 
gcomhairlí leas ainmhithe san Eoraip; agus ina ionadaí 
Éireannach ag Fóram Eorpach na gComhairlí Leasa. 
Ghlac Seán ról luachmhar comhairle i dtionscadail 
DAFM agus GCC agus tá sé ag cabhrú le hiarratais 
taighde ar feitheamh don BRI a mhúnlú.

Tá an tOllamh Deborah Power ina Stiúrthóir 
faoi láthair ar Roinn na Bitheolaíochta agus na 

hInnealtóireachta agus tá cathaoir Ollúna aici sa 
Tocsaineolaíocht Chomhshaoil, Ollscoil Algarve, 
an Phortaingéil. Tá fachtóir Scopus H de 35 aici 
agus os cionn 250 foilseachán aici in irisí móra 
tocsaineolaíochta agus tá sí ina Príomheagarthóir ar 
General and Comparative Endocrinology (Elsevier 
An Ísiltír). Tá Deborah ina hOllamh Cuairte freisin 
i Roinn na Zú-fhiseolaíochta, Ollscoil Gothenburg, 
an tSualainn agus ina hOllamh Cuairte in Ollscoil 
Shanghai, an tSín. Tá an tOll Power ina ball den 
ghrúpa Inchríneolaíocht Chomparáideach agus 
Bitheolaíocht Imeasctha (5 Imscrúdaitheoirí, 6 
Mac Léinn Iardhochtúireachta; 7 PhDanna; 4 MSc) 
in Ionad na n-Eolaíochtaí Mara. Tá Deborah ina 
Leaschathaoirleach do Chomhaltachtaí Marie- 
Sklodowska-Curie (Comhshaol) agus chomhoibrigh sí 
le BRI ar thionscadal EU Interreg Sharebiotech   Tá mic 
léinn an MSc trí thaighde socraithe ag an Oll Power 
sa BRI mar chuid dá gclár oiliúna Erasmus agus faoi 
láthair tá sí ag comhoibriú ar iarratais deontais nua a 
scríobh do JPI agus H2020 le haghaidh 2017.

Plé le Comhairle Contae Ros Comáin

Phléigh an Institiúid tríd an Oifig um Pleanáil 
Straitéiseach & Feidhmíocht Institiúide agus trí 
chomhar leis an Dr Mary McDonnell Naughton, 
léachtóir san Altranas agus san Eolaíocht Sláinte le 
Comhairle Contae Ros Comáin maidir le Tionscnamh 
a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus Clár um 
Chuimsiú Sóisialta agus Ghníomhachtú Pobail i 
gceantar Fhearann na Manach.  
Tá Fearann na Manach ar cheann de na ceantair 
uirbeacha nua is mó fáis sa tír ach gan bonneagar 
pobail ann.  Is í aidhm an ghrúpa seo, ná corp taighde 
a dhéanamh trí chomhpháirtíocht, a chothóidh plé 
a bheidh mar bhonn eolais do Chomhairle Contae 
Ros Comáin, pobal Fhearann na Manach agus Leader 
Ros Comáin agus iad ag iarraidh ceantar bríomhar, 
tarraingteach agus inbhuanaithe a choimeád 
ina leanfar ar aghaidh ag díriú ar fhás sóisialta 
agus eacnamaíoch, agus aghaidh á tabhairt ar an 
easnamh áiseanna um ‘Chaitheamh Aimsire agus 
Thaitneamhacht’ agus um ‘Pobal agus Oideachas’.
An féidir le hÉirinn freagairt don éiginnteacht 
atá cruthaithe ag an athrú ar an timpeallacht 
eacnamaíoch idirnáisiúnta trí thabhairt faoi 
‘straitéis dreasacht scileanna’?

D’fhoilsigh an Irish Times alt le Ceann an Roinn Gnó 
agus Bainistíochta an tUas. Owen Ross ar an 27 
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Aibreán 2017. Tugtar le tuiscint san alt seo gur féidir 
le hÉirinn freagairt don éiginnteacht atá cruthaithe ag 
an athrú ar an timpeallacht eacnamaíoch idirnáisiúnta 
trí thabhairt faoi ‘straitéis dreasacht scileanna’ a 
dhéanfaidh an fórsa saothair is oilte ar an bpláinéad as 
fágálaithe scoile. Is féidir an t-alt iomlán a fháil ar an 
nasc seo a leanas: http://www.irishtimes.com/news/
education/we-should-cut-college-fees-for-courses-
linked-to-skills-shortages-1.3027498 
Tar éis an t-alt a fhoilsiú, labhair Owen le Pat Kenny 
ó Newstalk ar a chlár raidió ar an 13 Aibreán. I rith 
an agallaimh, phlé Owen faoin gcaoi go bhféadfadh 
‘straitéis dreasachta scileanna’ bheith ina phlean 
teagmhasachta dá gcaillfeadh Éire a buntáiste maidir 
leis an ráta cánach corparáide.

IONAD CONFIRM UM DHÉANTÚSAÍOCHT CHLISTE
Ó bhí tús 2016 ann, tá AIT ina cuid den chuibhreannas 
HEI/RPO  faoi stiúir UL-Tyndall, a d’fhorbair agus a 
chuir isteach togra  €47m (SFI, €25m, Airgead tionscail 
€8m, Comhchineál Tionscail €14m) atá bunaithe 
ar Ard-Déantúsaíocht faoi Ghairm SFI um Ionaid 
Taighde i 2016.  Is í fís CONFIRM ná déantúsaíocht 
na hÉireann a athrú ó bhonn agus a fhorbairt trí 
fhaisnéis a chuimsiú i dtáirgí, in innill, i gcórais táirgthe 
agus i slabhraí soláthair.  Tá AIT rannpháirteach i nó i 
gceannas ar chuid mhór de Phacáistí Oibre Beartaithe 
agus Tionscadail Spriocdhírithe an Ionaid.  Ar an 10 
Feabhra reáchtáil an Cuibhreannas Ceardlann chun 
socrú i dteannta le comhpháirtithe tionscail tionchar 

féideartha Déantúsaíochta Cliste agus Tionscail 4.0 ar 
Thionscal na hÉireann.  Thug an Cuibhreannas cur i 
láthair do Phainéal Tionchair SFI ar an 2 Márta.  

Polaiméir athchúrsáilte | Tráchtálú
Thug foireann taighde MRI faoi thráchtálú gráid 
nua d’ábhar polaiméirí athchúrsáilte. I Márta 2017 
reáchtáladh na trialacha próiseála rathúla san Iodáil 
ag baill foirne MRI Michael Hopkins Jnr agus Crevan 
O Donnell. Forbraíodh an t-ábhar seo mar chuid de 
thionscadal tráchtálaithe arna mhaoiniú ag Fiontraíocht 
Éireann le 3 bliana anuas le cabhair ón ionad náisiúnta 
um próiseáil polaiméirí (APT) atá suite freisin ar an 
gcampas in AIT. Tá an t-ábhar sin ag na céimeanna 
deireanacha de thráchtálú agus bainfidh cuideachtaí 
Éireannacha leas as faoi dheireadh 2018.

Físeán Taispeántais AIT 
Ar an13 Meitheamh, tar éis cúpla míosa de dhéanamh, 
bhí an-bhród orainn físeán nua AIT a sheoladh ina 
thaispeántar ár n-institiúid, de réir mar a fheiceann 
muid agus mar a bhíonn taithí againn uirthi gach lá. 
Cruthaíodh an físeán chun nascadh lenár bhfeachtas 
um CAO 2017 chun sracfhéachaint a thabhairt do 
dhaoine ar dhomhan AIT agus chun daoine a spreagadh 

chun teacht isteach agus ár ndomhan a iniúchadh agus 
a ndomhan féin a nochtadh. Ba é coincheap an fhíseáin 
ná na gnéithe go léir dár n-institiúid a thaispeáint 
a dhéanann áit iontach um staidéar.  Leis an bhfís 
gabhadh meanma na ngnéithe éagsúla agus fuair sé 
aiseolas an-dearfach tar éis gur scaoileadh é.
Taispeántas Fhíseáin Idirnáisiúnta AIT 
Ar an 19 Iúil sheol muid go bródúil físeán Thaithí an 
Mhic Léinn Idirnáisiúnta AIT, ar éirigh leis meanma ár 
gcuid mac léinn idirnáisiúnta a ghabháil chomh maith 
leis na fáthanna gur roghnaigh siad AIT don staidéar.  
Roinneann dream iontach de mhic léinn idirnáisiúnta 
a gcuid scéalta agus taithí, a léiríonn cén fáth gur áit 
uathúil agus móréilimh í AIT do na mic léinn sin. 
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