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Mar Chathaoirleach Bhord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, 
tá an-áthas orm an tuarascáil bhliantúil don bhliain acadúil 2012/2013 a chur os 
bhur gcomhair.

Bliain an-rafar ar fad a bhí ann i mbliana le haghaidh ITBÁL; ceann de na buaicphointí 
a bhí ann ná bronnadh dochtúireachta oinigh sa bhainistíocht ar Uachtarán na 
hInstitiúide, an tOllamh Ó Catháin, ag Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) i searmanas 
críochnúil comhghairme. Chuir an tOllamh Comhlach an Dr Hazry Desa, Déan na 
Scoile Nuálaíochta Gnó agus Teicnifhiontraíochta in UniMAP, síos ar mhaoirseacht 
an Ollaimh Uí Chatháin ar ITBÁL mar cheann a d’fhorbair an Institiúid le bheith ina 
heagraíocht a thugann aghaidh ar an domhan, ar bís chun na daoine is cliste ó ar fud 
an domhain a mhealladh.

D’fhógair Uachtaráin OÉ Mhá Nuad agus ITBÁL freisin bunú comhpháirtíochta nua 
straitéisí idir a gcuid institiúidí. Éascóidh an chomhpháirtíocht nua straitéiseach idir a 
gcuid institiúidí. Éascóidh an chomhpháirtíocht comhoibriú i gcláir fhochéimithe agus 
iarchéimithe; rochtain agus dul chun cinn na mac léinn; taighde, tráchtálaíocht agus 
fiontraíocht; agus idirnáisiúnú.

Is tuar maith é fás agus forbairt a leithéid de chomhpháirtíochtaí do thodhchaí ITBÁL, 
a dhéanann eagraíocht fhíordhomhanda den institiúid, ach í fréamhaithe go domhain 
ag an am céanna i gcóras oideachais na hÉireann.

Leanann foireann agus mic léinn ITBÁL orthu de bheith ag cur ról an-tábhachtach i 
gcrích i bhfás na hinstitiúide agus ba mhaith liom an deis phoiblí seo a thapú chun 
moladh a thabhairt don fhoireann agus do na mic léinn ar fad as bhur n-ionadaíocht 
éifeachtach ar son na hinstitiúide. Is mór againn bhur dtiomantas don institiúid 
agus d’fhorbairt chonaire dearfaí chun tosaigh le linn tréimhse deacra ó thaobh an 
gheilleagair de in Éirinn.

Tá mé ag súil go mór le bheith ag obair le hUachtarán, le baill Bhoird Rialachais, le 
bainistíocht agus le foireann na hinstitiúide sa bhliain acadúil atá amach romhainn.

Paul Breen
Cathaoirleach

00
Ráiteas an 
Chathaoirligh

Paul Breen
Cathaoirleach

Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain
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01
Intreoir an 
Uachtaráin

Clúdaíonn an tuarascáil bhliantúil seo an tréimhse ó 1 Meán Fómhair 2012 go 

31 Lúnasa 2013.

I mbliana d’fhoilsigh an tÚdarás um Ard-Oideachas (ÚAO) doiciméad dar teideal 

“Reconfiguration of the Irish System of Higher Education” i gcomhthéacs 

díospóireachta forleithne maidir leis an ngá atá ann le hathchóiriú an chórais 

ard-oideachais in Éirinn.

Mar fhreagra air sin d’ullmhaigh ITBÁL freagra a sholáthraíonn fís straitéiseach na 

hinstitiúide agus cur in iúl an t-ionad a fheiceann sí di féin laistigh de chomhthéacs 

an ard-oideachais sa todhchaí. Sa fhreagra seo léiríonn ITBÁL go mbíonn sí ag 

smaoineamh chun tosaigh, ag cur síos ar thodhchaí rafar don institiúid ach fós 

tiomanta do chothú réigiún Lár Tíre agus an oideachais tríú leibhéal laistigh dá 

cúlchríoch. Agus téarma an phlean straitéisigh reatha don institiúid ag teacht chun 

deiridh i 2013, tá tús curtha leis an bpróiseas pleanála do dhearadh plean straitéisigh 

nua. Rachaidh tuairimí na bpáirtithe leasmhara, na mac léinn agus na foirne i 

bhfeidhm ar fhorbairt agus ar chur i bhfeidhm an phlean nua, plean a amharcfaidh 

chun tosaigh agus a bheidh nuálach ó thaobh deartha agus forbartha.

Tá tacaíocht bhaill an Bhoird Rialachais le linn na tréimhse athbhreithnithe 

ríthábhachtach do rath na hinstitiúide. Ba mhaith liom cur in iúl gur mór agam 

tiomantas leanúnach na foirne bainistíochta agus fhoireann ar fad na hinstitiúide 

don institiúid.

An tOllamh Ciarán Ó Catháin 

Uachtarán

An tOllamh  Ciarán Ó Catháin
Uachtarán

Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain
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02
Rialachas

2.1 Baill an Bhoird Rialachais
Cinntítear comhdhéanamh an Bhoird Rialachais ag Acht na 
gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992 agus 1994.

Baill Ex-Officio de réir Ailt 4 d’Acht 1992
Paul Breen [Cathaoirleach, Alt 2(a)] 
An tOllamh Ciarán Ó Catháin [Stiúrthóir, Alt 2(b)]

Baill an Bhoird Rialachais de réir Ailt 4 d’Acht 1994

Faoi Alt 4(1)(a) agus (b)
Cmhlr. Jim Henson 
Cmhlr. Orla Leyden
Cmhlr. Jarlath Mc Donagh 
Edward Mc Evoy
Mary Toher
Cmhlr. Joe Whelan go dtí 2 Deireadh Fómhair 2012
Cmhlr. Gabrielle Mc Fadden ó 15 Bealtaine 2013

Faoi Alt 4(1)(c)
Kevin Mc Loughlin
Brigid Delamere

Faoi Alt 4(1)(d)
June Daly

Faoi Alt 4(1)(e)
John Madden
Michaela Hannick

Faoi Alt 4(1)(f)
Joseph LaCumbre

Faoi Alt 4(1)(g)
Breda Crehan-Roche 
Yvonne Kennedy
Liam Rhatigan
Natasha Kinsella
Fergal Lynam

Rúnaí don Bhord Rialaithe
John Mc Kenna

2.2 Foireann Bhainistíochta & Shinsearach
Tá ceithre scoil ag an Institiúid: Scoil Ghnó, Dhaonnachtaí, Innealtóireachta agus Eolaíochta; lena sheal 
roinntear iad seo i Rannóga chun cúrsaí/cláir a sholáthar do na mic léinn. Tá Ceann Scoile agus Ceann 
Roinne ábhartha ag gach Scoil.

Uachtarán  An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
Cláraitheoir  An Dr. Joseph Ryan 
Rúnaí/Rialtóir Airgeadais  John McKenna 
Ceannasaí na Scoile Gnó  Eoin Langan
Ceann Roinne, Cuntasaíocht Ghairmiúil, 
     Seirbhísí Airgeadais agus Ríomhaireacht Ghnó  Peter Melinn go dtí Mí na Nollag 2012,
  Brendan Doyle (Gníomhach) ó Eanáir 2013
Ceann Rannóige Staidéir Ghnó & Bhainistíochta  Owen Ross
Ceann na Scoile Daonnachtaí  An Dr. Marian Fitzgibbon
Ceann na Rannóige Daonnachtaí  Oliver Hegarty
Ceann na Rannóige Staidéir Fháilteachais, Turasóireachta & Caith. Aimsire John O’Hara
Ceann na Scoile Innealtóireachta  An Dr. Austin Hanley 
Ceann na Rannóige Innealtóireachta Sibhialta, Tógála agus Mianraí  Fergal Sweeney
Ceann na Rannóige Innealtóireachta Meicniúla, Meicitreonaice,
     Bogearraí & Leictreonaí  Marcus Rahilly
Ceann na Rannóige Innealtóireachta Meicniúla agus
     Polaiméire & Ceirdeanna  Joe Lawless
Ceann na Scoile Eolaíochta  Folamh
Ceann na Rannóige Eolaíochtaí Saoil agus Fisiciúla  An Dr. Don Faller 
Ceann na Rannóige Eolaíochtaí Altranais & Sláinte  An Dr. Pearse Murphy 
Stiúrthóir Taighde  Paul Killeen 
Bainisteoir Margaíochta agus Cumarsáide  Brian Lynch
Ceann Rannóg na Foghlama ar Feadh an tSaoil  An Dr. Michael Tobin
Bainisteoir Gnóthaí Acadúla & Riaracháin na Mac Léinn  Jackie Farrell 
An Bainisteoir Airgeadais  Betty Buckley
Bainisteoir na nAcmhainní Daonna  Liam Brennan  
Leabharlannaí  Josephine Corkery
Bainisteoir na Teicneolaíochta Faisnéise  Rossa Coleman 
Bainisteoir Eastát  Gerard Connolly go dtí Mí Feabhra 2013
  Cormac Cloonan ó Mhí Mhárta 2013
Bainisteoir na Seirbhísí Seachtracha  Helen Fitzsimons / Lorna Walsh
Stiúrthóir na gCaidreamh Idirnáisiúnta  Mary Simpson
Bainisteoir Sheirbhísí na Mac Léinn  Sarah La Cumbre
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03
Gnóthaí na 
Foirne Acadúla 
& na Mac Léinn

Comhpháirtíocht idir 
OÉ Má Nuad agus ITBÁL
D’fhógair Uachtaráin OÉ Mhá Nuad 
agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain bunú comhpháirtíochta 
straitéisí nua idir a gcuid institiúidí. 
Éascóidh an chomhpháirtíocht 
comhoibriú i gcláir fhochéime agus 
iarchéime; rochtain agus dul chun cinn 
na mac léinn; taighde, tráchtálaíocht 
agus fiontraíocht; agus idirnáisiúnú.

Ag tógáil ar rath na hoibre 
comhoibríche idir na hinstitiúidí le 
blianta beaga anuas, tabharfaidh an 
chomhpháirtíocht nua fhoirmeálta 
isteach forbairtí i réimsí comhlántacha 
taighde leithéidí na bitheolaíochtaí 
agus an cheimic. Agus é ag caint faoin 
gcomhpháirtíocht dúirt Uachtarán OÉ 
Má Nuad, an tOllamh Philip Nolan: “Tá 
OÉ Má Nuad agus ITBÁL tiomanta don 
fheabhas sa teagasc agus sa taighde, 
agus do bheith ag obair i gcomhar le 
lucht fiontair agus lenár bpobal féin. 
Táimid i lár báire i dtaca le forbairt ár 
réigiúin mar áit chónaithe agus oibre. 
Réitíonn an dá institiúid go nádúrtha 
le chéile, ó thaobh tíreolaíochta de ach 
freisin ó thaobh conair oideachasúil 
chomhtháite a chruthú do mhic léinn 
ar fud a lán disciplíní. Tá fís roinnte 
againn maidir le soláthar an oideachais 
tríú leibhéal in Éirinn; sin an fáth go 
bhfuil muid muiníneach go mbeidh an 
chomhpháirtíocht an-éifeachtach.”

Dúirt Uachtarán ITBÁL, an tOllamh 
Ciarán Ó Catháin: “Tá muid ag forbairt 
an chomhpháirtíocht fhoirmeálta 
straitéiseach seo chun tairbhe ár gcuid 
mac léinn chomh maith le forbairt 
shóisialta níos leithne réigiún Lár Tíre 
agus Lár Oirthir. Le chéile is féidir linn 
feabhas a chur ar sholáthar agus ar 
dheiseanna dul chun cinn ár gcuid mac 
léinn faoi láthair agus sa todhchaí. Trí 
bheith ag comhoibriú ar shainréimsí 
taighde is féidir linn feabhas a chur ar 
ár gcuid saineolais chomhchoitinn agus 
éifeachtúlachtaí a bhaint amach laistigh 
den chóras oideachasúil.”
 

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, 
cothabhálann agus 
forbraíonn an Chomhairle 
Acadúil agus a cuid 
fochoistí caighdeáin 
acadúla ar fud na 
hInstitiúide, agus tugann 
siad comhairle don Bhord 
Rialaithe faoi gach ceist a 
bhaineann le caighdeáin 
acadúla.

3.1 Ballraíocht na 
Comhairle Acadúla
An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
(Cathaoirleach), An Dr. Joseph Ryan, 
An Dr. Austin Hanley, An Dr. Marian 
Fitzgibbon, Jo Corkery, Sarah 
La Cumbre, Eoin Langan, Marcus 
Rahilly, Oliver Hegarty, An Dr. Don 
Faller, Kevin Mc Loughlin, Geraldine 
Mc Dermott, Marie O’Halloran, Jim 
Maguire, Des Cawley, Miriam O’Connor, 
An Dr. Paul Archbold, Stephen Harney, 
John O’Connor, Alison Sheridan, Jarlath 
Nolan, An Dr. Marc Cashin, John 
Madden, Michaela Hannick, Thomas 
Berry, Vincent Walsh, Owen Ross, 
An Dr. Pat Timpson.

3.2 Forbairtí Acadúla
3.2.1 Ginearálta
Bronnadh Dochtúireacht 
Oinigh ar Uachtarán na hITBÁL 
ag Ollscoil Mhalaeisiach.
Bronnadh dochtúireacht oinigh 
bhainistíochta ar uachtarán ITBÁL, an 
tOllamh Ciarán Ó Catháin, ag Universiti 
Malaysia Perlis (UniMAP) i searmanas 
críochnúil comhghairme. Agus é ag 
tabhairt ardlua don Ollamh Ó Catháin, 
dúirt an tOllamh Comhlach, an 
Dr Hazry Desa, Déan na 
Scoile Nuálaíochta Gnó agus 
Teicnifhiontraíochta in UniMAP: “Faoi 
mhaoirseacht an Oll. Uí Chatháin, 
rinneadh eagraíocht d’ITBÁL atá 
oscailte don domhan, í ar bís chun na 
daoine is éirimiúla a mhealladh ó ar 
fud an domhain agus bheith ag obair 
le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun 
tairbhe gach duine leasmhair.”
Tá an nasc idir ITBÁL agus UniMAP i 
measc na gcomhpháirtíochtaí is corraithí 
a forbraíodh ag ceachtar den dá 
institiúid le blianta beaga anuas, arsa 
an Dr Desa. “Don Oll. Ó Catháin, 
d’fheidhmigh a leithéid de 
chomhpháirtíocht ag leibhéal an duine 
aonair agus ag leibhéal na heagraíochta, 
i dtús báire trí phoist taighde iarchéime 
a tairiscíodh do scoláirí UniMAP. Tá an 
obair a dtugann taighdeoirí iarchéime 
de chuid UniMAP fúithi, mar shampla, 
ag seachadadh tairbhí méadaithe don 
dá phobal acadúil, agus is léiriú iad ar 
thairbhe charnach an eolais nua.”

3.2.2 An Scoil Ghnó
D’óstáil an Scoil Julia Yang, Déan na 
Cuntasaíochta ó Shanghai Industry & 
Commerce Foreign Language College 
(SICFL) agus í ar cuairt ag ITBÁL. Bhí an 
Déan Yang ar cuairt ag ITBÁL agus é i 
gceist naisc a bhunú leis an Scoil Ghnó i 
réimse na cuntasaíochta. Tá naisc láidre 
ag an Scoil Ghnó le Coláistí agus ag 
Ollscoileanna eile de chuid na Síne i 
réimse na Cuntasaíochta & an Ghnó.

Tréaslaíonn an Scoil Ghnó le Maureen 
Kinnarney a chríochnaigh a cuid staidéir 
ar an gclár do theicneoirí cuntasaíochta 
in ITBÁL. Bhí Maureen chomh tiomanta 
sin da cuid staidéir gur bhain sí an 2ú 
háit amach in Éirinn agus arís eile is 
léiriú dearfach é sin d’obair fhoireann 
acadúil na Scoile a sheachadann an clár.

Chríochnaigh mic léinn staidéir ghnó 
Mark Fitzpatrick agus Lauris Peips a 
mbliain staidéir sa Ghearmáin ar chlár 
Erasmus. Bhí gné shóisialta thaithí 

Erasmus ar fheabhas; rinneadh cairdeas 
nua lena lán mac léinn ó ar fud na 
Gearmáine, leoga ó gach cearn den 
Eoraip agus ó chuid eile an domhain. 
Cuimhneoidh Mark agus Lauris ar a 
dturas Erasmus go háirithe mar thaithí 
thraschultúrtha, mar a bhfuil tuiscint 
agus meas níos doimhne bainte amach 
acu do chultúr na Gearmáine, agus 
dá lán cultúr eile, trí na cairdis a rinne 
siad. Is mian leis na mic léinn buíochas 
a ghabháil leis an Oifig Idirnáisiúnta 
as a gcabhair maidir le heagrú an 
mhalartáin, agus mholfaidís do gach 
mac léinn a leithéid a dhéanamh.

D’fheidhmigh CIMA mar 
chomhpháirtithe le CMSGÉ (Cumann 
Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann) 
chun sraith de thráthanna na gceist i 
scoileanna ar bhonn réigiúnach ar fud 
na hÉireann, agus d’óstáil ITBÁL ceann 
acu seo i Mí Dheireadh Fómhair.

Uachtarán ITBÁL le feiceáil le 
Seansailéir UniMAP, HRH Tuanku 

Syed Putra Faizudin agus 
Leas-Seansailéir UniMAP, HRH Hajah 

Lailatul Shahreen Akashah, ag an 
searmanas comhghairme Perlis, 

an Mhalaeisia.

dochtúireacht 
oinigh 
bronnta 
ar an 
uachtarán



Tuarascáil Bhliantúil 2012 - 2013

12 13

3.2.3 An Scoil Daonnachtaí
Chuir an Scoil agallaimh i gcrích 
d’iarrthóirí do dhámhachtain an 
Uachtaráin agus rinneadh trí cheapachán. 
Cuirfidh na hiarrthóirí ar éirigh leo tús 
le staidéar chun an chéim M.A. a chur i 
gcrích le taighde faoi mhaoirseacht an 
Dr Shelia McGree, an Dr Ashling Jackson 
agus Teresa Brown.

Shínigh Uachtarán ITBÁL agus Cormac 
Lally, Cathaoirleach Chlann Shíomóin Lár 
Tíre, Meamram Tuisceana idir an Rannóg 
Daonnachtaí/Chúraim Shóisialta agus 
Clann Shíomóin Lár Tíre, le spriocanna a 
bhaineann le hintéirneachtaí, socrúcháin 
mhic léinn, taighde agus siompóisiaim.

Cuireadh tús le tionscadal comhoibríoch 
trasdhisciplíneach idir mic léinn 
Chumarsáide Amhairc agus Chúraim 
Shóisialta. Aidhm amháin de chuid an 
tionscadail seo ná taispeáint conas is féidir 
le dearadh feabhas a chur ar thaighde.

Baineann Karen Leonard le Foireann 
Tionscadail ar aidhm léi Straitéis Náisiúnta 
a dhearadh chun freastal a dhéanamh 
ar riachtanais Forbartha Gairmiúla 

Leanúnaí (FGL) oibrithe cúraim shóisialta 
agus oibrithe sóisialta. Cuimsíonn an 
fhoireann seo ionadaithe ón FSS, earnáil 
an Tríú Leibhéal agus an Chomhlachais 
Chlárúcháin (CORU).

D’fhreastail beirt mhac léinn cócaireachta 
– Emily Vargas agus Matthew O’Hara 
- ó Johnson & Wales University (JWU) 
i Meiriceá ar ITBÁL do Sheimeastar an 
Fhómhair. Chaith siad 4 seachtaine ag 
obair in Óstán Sheraton Bhaile Átha 
Luain agus chaith siad an chuid eile den 
seimeastar in ITBÁL.

3.2.4 An Scoil Eolaíochta
D’fhoilsigh an Dr. Cepta Brougham 
páipéar dar teideal ‘Screening for 
Genotoxicity and Oestrogenicity of 
Endocrine Disrupting Chemicals In Vitro’ 
sa Journal of Environmental Protection.

D’fhreastail an Dr Damien Brady agus 
an t-iarrthóir MSc Patricia Hughes 
ar chruinniú Fómhair Chumann na 
Micribhitheolaíochta Ginearálta (CMG) 
in Ollscoil Warwick. Roghnaíodh obair 
Phatricia ag CMG lena poibliú i meáin 
chumarsáide na Breataine.

Bíonn clár MSc Shláinte & Shábháilteacht 
na Timpeallachta fós ag mealladh mic 
léinn aibí ó phoist shinsearacha laistigh 
d’earnáil Phoiblí na hÉireann. Nascadh 
gnéithe a bhain le measúnú leanúnach 
roinnt de na mic léinn seo le haschuir 
inláimhsithe i dtéarmaí alt foilsithe in 
irisleabhair.

Fitzmaurice, P., Kealey, C., Brady, D.B 
& Fogarty, A. 2012. Stress a Major 
Occupational Hazard for Garda 
Organisation. Garda Review Iml. 40 Uimh. 
6 lgh 12-13.

O’Donovan, P, Kealey, C, & Brady D.B. 
2012. The dangers of needlestick injury in 
the Prison Service. Sláinte & Sábháilteacht. 
Léirmheas sa Phreas.

Keane, T., Kealey, C. & Brady, D.B. 2012. 
Is enough being done to protect the 
respiratory systems of fire fighters at 
today’s fires? International Firefighter. 
Sa phreas.

McEnroe, S., Kealey, C., Archbold, P & 
Brady, D.B. 2012. International Firefighter 
Modern Road Traffic Management, an 
Irish Perspective, Curtha faoi bhráid.

Bhí an Dr Damien Brady ar dhuine 
de na taighdeoirí ó na 14 Institiúid 
Teicneolaíochta a thug cuairt ar an 
mBruiséil ar 13 agus ar 14 Samhain chun 
tuilleadh a fhoghlaim faoi fhéidearthachtaí 
maoinithe do thaighdeoirí Éireannacha 
ón AE. Le linn na cuairte dhá lá chas 
siad ar an gCoimisinéir Eorpach um 
Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht - 
Máire Geoghegan-Quinn, chomh maith 
le Wolfgang Burtcher, Leas-Stiúrthóir 
Ginearálta AS Taighde agus Nuálaíocht 
(féach an grianghraf). Le linn na cuairte, 
tugadh faisnéis don ghrúpa faoi na 
meicníochtaí éagsúla maoinithe atá ar fáil 
ag taighdeoirí, lena n-áirítear faoi 
FP7 agus faoi Horizon 2020 – Creatchlár 
an AE um Thaighde agus Nuálaíocht a 
bheidh i bhfeidhm ó 2014 go 2020.

Chuir an Dr Mary McDonnell-Naughton 
páipéar i láthair dar teideal: Maternal 
Smoking and Alcohol Consumption 
during pregnancy as risk factors for 
Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) 
ag Comhdháil Idirnáisiúnta 2012 faoi 
Mharbh-bhreith, SIDS agus Marthain 
Naíonán a tionóladh i Baltimore, Maryland 
i Mí Dheireadh Fómhair. Dhírigh an 
chomhdháil ar fheabhsú shláinte na 
mban sula mbíonn siad le cúram linbh, ag 
méadú líon na mban a fhaigheann cúram 
luath réamhbhreithe agus ag cinntiú go 
bhfaigheann máithreacha agus babaithe 
an cúram leantach a theastaíonn uathu 
tar éis saolaithe.

3.2.5 An Scoil Innealtóireachta
Ba í an Scoil Innealtóireachta an táirgeoir 
rathúil i dtairiscint leis an Údarás um 
Shábháilteacht ar Bhóithre. Bronnadh 
an conradh, ar luach €1.5 milliún, do 
sheachadadh seirbhísí traenálaithe do 
thástálaithe HVM do ÚSB.

Chuir Michael O’Rourke, Léachtóir, an 
Rannóg Innealtóireachta Leictreonaí 
agus Ríomhaireachta páipéar i láthair ag 
Comhdháil Ghlúnta Foghlama Oscailte 
EDEN. Ba é teideal an pháipéir ná ‘The 
Development of Online Assessment in 
the Moodle VLE as a Replacement for 
Traditional Written Assessment’.

Glacadh le páipéar irisleabhair leis an 
Dr Ronan Flynn agus leis an Dr Edward 
Jones (OÉ Gaillimh) le haghaidh 
foilseacháin, dar teideal: “Feature 
selection for reduced-bandwidth 
distributed speech recognition”, 
Speech Communication, vol. 54, 
issue 6, pp. 836-843, July 2012.

Chuir an Dr Ronan Flynn agus an Dr 
Edward Jones (OÉ Gaillimh) caibidil i 
láthair dar teideal “Robust Distributed 
Speech Recognition Using Auditory 
Modelling” leis an leabhar Speech 
Recognition (ISBN 979-953-307-790-0).

Glacadh le páipéar dar teideal Wains: A 
pattern-seeking artificial life species, le 
Amy Butler, le Michael Russell, agus leis an 
Dr. Mark Daly le haghaidh foilseacháin san 
Artificial Life Journal - MIT Press (http:// 
www.mitpressjournals.org/loi/artl). Tá sé 
bunaithe ar obair ar thug Amy fúithi le 
haghaidh a Máistir san Innealtóireacht 
Bhogearraí, a maoiníodh ag an Institiúid 
um Thaighde Bogearraí (ITB).

Foilsíodh an páipéir irisleabhair seo a 
leanas leis an Dr Ronan Flynn agus leis an 
Dr Edward Jones (OÉ, Gaillimh) i Speech 
Communication: “Reducing bandwidth 
for robust distributed speech recognition 
in conditions of packet loss”, Speech 

Communication, iml. 54, Eagrán 7, lgh. 
881-892, Meán Fómhair 2012.

Faomhaíodh Liu Shidong agus Brian 
Mullarney go foirmeálta don cháilíocht 
M.Eng. tar éis dóibh a máistir taighde 
a chur i gcrích. Ba é an teideal a bhí ar 
thionscadal Liu ná “Natural Frequency 
Changes as Indicators of Structural
Damage in Steel Beams”, agus ba é 
an teideal a bhí ar thráchtas Bhriain ná 
“Assessment of  the Influence of Gait 
Parameters on Pedestrian Loading”. Is 
iad Liu agus Brian na chéad iarchéimithe 
taighde ar bronnadh céim orthu riamh ón 
Rannóg Innealtóireachta Sibhialta, Tógála 
& Innealtóireachta Mianraí. Maoiníodh 
tionscadal Liu faoi Scéim Sraith 1 TSR, 
agus maoiníodh Brian faoi Shíolchiste 
Uachtarán ITBÁL.

Glacadh le páipéar de chuid an 
Dr A. Hanley ag an 3ú ICoHSE, 
eagraithe ag an Lárionad Teicneolaíochta 
Cumarsáide agus Forbartha Daonna,
Universiti Malaysia Perlis.

tairiscint 
€1,500,000 
urraithe 
leis an 
Údarás um 
Shábháilteacht 
ar Bhóithre

<<  An Dr Damien Brady le feiceáil le 
taighdeoirí ó 14 I.T. na hÉireann sa 
Bhruiséil leis an gCoimisinéir Eorpach um 
Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht - Máire 
Geoghegan-Quinn, & Wolfgang Burtcher, 
Leas-Stiúrthóir Ginearálta AS Thaighde 
agus Nuálaíochta
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Éiríonn le 
tionscnamh 
nua chun 
cabhrú leis an 
bhfoghlaimeoir
fásta

3.2.6 An Rannóg Oideachais Aosaigh 
agus Leantaigh
Rinne Caroline Burke taighde faoi 
leabhrán a d’fhorbair sí chun cabhrú le 
hábhair mhic léinn (daoine dífhostaithe) 
chun teacht ar mhaoiniú. Luann an 
leabhrán foinsí maoinithe agus sonraí 
teagmhála arbh fhéidir iad a úsáid.

Thionóil an Rannóg Tráthnóna Oscailte 
ar 6 Meán Fómhair. Bhí líon na ndaoine 
a rinne freastal air níba mhó ná ar 
an dá ócáid roimhe sin, agus leoga 
chuaigh an ráta tiontaithe go mic léinn 
chláraithe in airde. Tá sé tábhachtach 
tabhairt faoi deara, áfach, airíonna 
athraithe na mac léinn páirtaimseartha 
– bíonn mórchuid acu anois ag lorg clár 
creidiúnaithe, mórchuid acu ag iarraidh 
plé mionsonraithe sula dtugann siad 
gealltanas, agus anois bíonn mórchuid 

3.3 Formheasa Cúrsa
AN SCOIL EOLAÍOCHTA
BSc (Onór.) san Eolaíocht Bhitréidliachta
 
RANNÓG AN OIDEACHAIS AOSAIGH AGUS LEANTAIGH
SPA do Theastas i Lean Six Sigma Leibhéal 7 (10 gcreidmheas)
SPA do Theastas i mBuneolas na Ráthaíochta Cáilíochta Leibhéal 6 (20 creidmheas)
SPA do Theastas sa Bhain. Cháilíochta Lean Six Sigma & Cruthaíocht Leibhéal 6 (60 creidmheas) 
SPA do Theastas sa Bhain. Cháilíochta Leibhéal 7 (20 creidmheas)
BA sa Staidéar Feidhmeach Andúile Leibhéal 8 (ab initio) + Forlíontán
 
AN SCOIL INNEALTÓIREACHTA
Baitsiléir Innealtóireachta (Onór.) sa Teicneolaíocht Déantúsaíochta Leibhéal 8
SPA do Theastas i mBuneolas na gCóras & an Chláraithe Chumarsáide Leibhéal 8
Máistir Inneal. san Infrastruchtúr Fuinnimh agus Cumarsáide Leibhéal 9, dioplóma iarchéime in
   Infrastruchtúr Fuinnimh & Cumarsáide agus SPA do mhodúil aonair
MSc san Innealtóireacht Bhogearraí Feidhmeacha Leibhéal 9
Baitsiléir Eolaíochta in Eolaíochta na hInnealtóireachta Timpeallachta Leibhéal 7
BE (Onór.) san Innealtóireacht Mheicniúil & Pholaiméire Leibhéal 8
BSc san Fhaisnéisíocht & sa Bhainistíocht Tionscadail le Gearmáinis (Springboard) 
Teastas san Fhaisnéisíocht Tionscadail Leibhéal 6 (Springboard) Dámhachtain Sainchuspóra
Teastas i bPróiseas Táthúcháin don Ard-déantúsaíocht (Springboard)
 
AN SCOIL STAIDÉIR GHNÓ
Ardteastas sa Ríomhaireacht do Ghnó
Teastas SPA san Fhoghlaim & Teagasc & Measúnú L6 (20 creidmheas) 
BA (Onór.) sa tSíceolaíocht Ghnó 8
 
AN SCOIL DAONNACHTAÍ
BA sna hEalaíona Cócaireachta (forlíontán) Leibhéal 7

acu ag lorg pleananna íocaíochta 
agus go deireanach tar éis dóibh an 
ceangaltas a dhéanamh bíonn tacaíocht 
agus cabhair leanúnacha ag teastáil ón 
mórchuid acu agus iad ag dul tríd an 
seimeastar.

D’éirigh leis an Roinn sa tionscnamh 
nua chun cabhrú leis an bhfoghlaimeoir 
fásta ‘filleadh ar an bhfoghlaim’. Is é 
teideal an tionscnaimh ná ‘Tóg an chead 
chéim lenár gcuid Clár páirtmhaoinithe 
Filleadh ar an bhFoghlaim’, mar ar féidir 
le mic léinn foghlaim cé acu:
1. Ag Foghlaim Conas Foghlaim
2. Treallús agus féinmhuinín

Chuir an Rannóg tús le cúrsa a bhí 
curtha in oiriúint d’fhostaithe de chuid 

Rosderra Meats i gCo. Liatroma. 
Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa, i Lean 
Six Sigma, ná go mbeadh daoine in 
ann scrúdú Lean Six Sigma Green Belt 
a dhéanamh tar éis dóibh an cúrsa a 
chríochnú.

Rollaigh an Rannóg 16 duine ar Nasc-
chlár, a sheachadfaí sa Tulach Mhór, 
agus é i gceist go leanfaidís ar aghaidh 
chuig an BA i mBainistiú Cúraim Leanaí, 
bliain a dó. Eagraíodh é seo i gcomhar 
le CGO Co. Uíbh Fhailí agus le Coiste 
Cúraim Leanaí Uíbh Fhailí ar iad is 
mó a mhaoiníonn an clár ar son na 
rannpháirteach.



Tuarascáil Bhliantúil 2012 - 2013

16 17

3.4 Staitisticí na Mac Léinn
Tugtar achoimriú gairid ar staitisticí na 
mac léinn. 

3.4.1 Tosaíochtaí na Lár-Oifige Iontrála (LOI) 
Déanann an Lár-oifig Iontrála (LOI) iarratais 
a phróiseáil go lárnach d’admháil go cúrsaí 
fochéime in institiúidí oideachais 3ú leibhéal. 
Seo a leanas na staitisticí iontrála go ITBÁL i Mí 
Mheán Fómhair 2012:

Tosaíochtaí1  21,839
1ú Thosaíochtaí2  4,539
Glacadh (glanlíon)3  1,435
Cláraithe4  1,243

1  Líon iomlán na dtagairtí tosaíochta ITBÁL i 
liosta iomlán tosaíochta LOI.
2   Líon na n-iarrthóirí LOI a chuir cúrsa ITBÁL 
mar a gcéad rogha.
3  Líon na dtairiscintí LOI ar glacadh leo 
d’áit ag ITBÁL, nach ngabhtar tairiscint 
ó áit eile ina n-ionad.
4  Líon na mac léinn ar tairiscíodh áit 
dóibh in ITBÁL ag LOI agus a ghlac 
lena n-áit san institiúid.

28%3.4.2  ...............................................................................  líon na mac léinn cláraithe de réir leibhéal an chúrsa ag 31 Eanáir 2013

céim onór./gairmiúil (1,545)
28% páirtaimseartha (1,558)
21% gnáthchéim (1,157)
19% ardteastas (1,050)
3% iarchéim (190)
1% bonnteastas (71) 
                                  iomlán 5,571

72%3.4.3  ...........................................................................  líon na mac léinn cláraithe de réir mhodh an chúrsa ag 31 Eanáir 2013

mic léinn lánaimseartha (4,013)
28% páirtaimseartha (1,558) 
                                  iomlán 5,571

29%3.4.4  .....................................................................................................  líon na mac léinn cláraithe de réir scoile ag 31 Eanáir 2013

an scoil daonnachtaí (1,154)
26% an scoil ghnó (1,066)
24% an scoil eolaíochta (957)
21% an scoil innealtóireachta (836)

                                  iomlán 4,013

51%3.4.5  ..............................................................................................  cothromaíocht inscne na mac léinn cláraithe lánaimseartha

mic léinn mná (2,046)
49% mic léinn fir (1,967) 
                                  iomlán 4,013

31%3.4.6  ..................  dámhachtainí bronnta (searmanas bronnta céimeanna, Samh. 2013)

mic léinn leibhéal 8 (615)
31% mic léinn leibhéal 7 (607)
26% mic léinn leibhéal 6 (510)
9% mic léinn eile (170)
3% mic léinn leibhéal 9/10 (67)

                                  iomlán 1,969



3.4.7 Bunús Baile na Mac Léinn atá 
Rollaithe ar Chúrsaí Lánaimseartha

Tá mar chuid den limistéar a nasctar 
de ghnáth leis an Institiúid ná Co. na 
hIarmhí, Uíbh Fhailí, An Longfort, Ros 
Comáin (theas) agus Gaillimh (thoir). 
Léiríonn an chairt seo anailís bhunús 
bhaile na mac léinn atá ag freastal ar 
an Institiúid.

831 
an iarmhí

347 
ros comáin

Eorpach - Baill AE (seachas Éire) 175
Eorpach - NeamhAE                  13
Idirnáisiúnta (seachas an Eoraip)           270

478 
gaillimh

550 
uíbh fhailí

1037 
eile den tír

3.4.8 Cúis Aistarraingthe na Mac Léinn 
atá Rollaithe ar Chúrsaí Lánaimseartha

Gach bliain fágann líon suntasach mac 
léinn an Institiúid gan a gcuid scrúduithe 

a chríochnú. Seo a leanas anailís na 
gcúiseanna a thugtar ag mic léinn as 

an gcúrsa a fhágáil

3.4.9 
Tá líon na Mac Léinn a bhaineann 

leas as Deontais/Dámhachtainí Ciste 
Shóisialta Eorpaigh (CSE), Údaráis 
Áitiúil agus eile atá á riar ag ITBÁL 

le fáil in Aguisín I

Printíseacht

18
03

10
01

01
30

06
13

73
28

44

Fostaíocht

IT eile/Ollscoil

Coláiste Eile Tríú Leibhéal

Chun an Ardteistiméireacht a dhéanamh arís

Ar Cúiseanna Airgeadais

Cúrsa oiliúna PLC/NCVA

Eile

Neamhfhógartha

Cúis Leighis

Níor thaitin/níor oir an cúrsa

Cód Aistarraingthe    |Líon iomlán    |Fáth

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

259 
an longfort
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an chuid
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scoláireachtaí 
spóirt

CEATHARLACH

AN CABHÁN

AN CLÁR

Ronan Farrell Rugbaí
Mick Mannion Rugbaí

Regina Dolan Lúthchleasaíocht
Grace Reilly Peil na mBan
Jimmy Fallon Sacar

Leanne Boyle Sacar na mBan

CORCAIGH
Meadhbh Flynn Peil na mBan
Alanna Murphy Sacar na mBan

John Travers Lúthchleasaíocht

CILL DARA
Emmet O’Keefe Peil Ghaelach
Daniel Flynn Peil Ghaelach
Ian Costigan Rugbaí
Michael Behan Rugbaí

GAILL IMH
Ronan Coyle Lúthcleasaíocht
Cormac Ó Laoi Peil Ghaelach
Jake Mulvany Cearáité
Martin Murray Cicdhornálaíocht
Michelle Burke Peil na mBan
Stephen Joyce Rugbaí
Alan Finnerty Rugbaí
Emma Curley Peil na mBan
Noel Varley Sacar
Shaunagh Jackson Sacar na mBan
Dan McArdle Rugbaí
Conor Loughrey Rugbaí
Bryan Dixon Rugbaí

CIARRAÍ
Cillian Fitzgerald Peil Ghaelach

LAOIS
Aisling Kehoe Peil na mBan

AN LONGFORT
Michael McHugh Peil Ghaelach
Timothy Jackson Peil Ghaelach
James McGivney Peil Ghaelach
Darren Farely Peil Ghaelach

MAIGH EO
Sam McCormack Rugbaí
Michael Allen Rugbaí

AN MHÍ
Shane Aston Lúthchleasaíocht
Shane Gallagher Peil Ghaelach
Brian McGovern Rugbaí
Colm O’Reilly Rugbaí

3.5 Gnóthachtáil na 
Mac Léinn
3.5.1 Scoláireachtaí Spóirt
I 1996 thug an Institiúid isteach 
Scéim Scoláireachtaí Spóirt do mhic 
léinn a shroich nó a raibh an cumas 
acu leibhéal an-ard feidhmíochta 
a bhaint amach ina rogha spóirt. 
Don bhliain acadúil 2012/2013 
bronnadh 79 scoláireacht agus 
táthar ag súil leis go mbeifear in 
ann líon & luach na scoláireachtaí 
a choimeád sna blianta atá 
romhainn. Tairiscíodh sparántachtaí 
breise freisin ag Comhairle 
Laighean CLG. Tá an Institiúid 
an-bhuíoch as urraíocht fhlaithiúil 
an tionscail agus na n-eagraíochtaí 
spóirt.

Ba iad faighteoirí Scoláireachtaí 
Spóirt ITBÁL do 2012/2013 ná:

faighteoirí nua

faighteoirí nua

UÍBH FHAIL Í
Brian Grehan Peil Ghaelach
Kelley Cunningham Peil na mBan
Martin Lyons Rugbaí
Gary Pyke Rugbaí
Kevin O’Connor Rugbaí
Laurence O’Reilly Lúthchleasaíocht
Peadar Hennessy Rugbaí

ROS COMÁIN
Joseph Brennan Iomáint
Cathal Shine Peil Ghaelach
Luke McCabe Júdó

T IOBRAID ÁRANN
Chris O’Meara Rugbaí
Rossa Raylor Rugbaí
Jack Feeney Rugbaí

AN IARMHÍ
Luke Corless Peil Ghaelach
Aoife McCarthy Liathróid Láimhe
Killian Murphy Iomáint
Pietro Scannicchio Rugbaí
Kieran Martin Peil Ghaelach
Ger Egan Peil Ghaelach
Alan Stone Peil Ghaelach
Paul Fennell Iomáint
Paul Maxwell Rugbaí

L .  GARMAN
Conor George Wilson Lúthchleasaíocht

CILL MHANTÁIN
Ben Porter Rugbaí
Josh O’Rourke Rugbaí

A N  C A B H Á N
Killian Clarke Peil Ghaelach

G A I L L I M H
Nora Ward Peil na mBan
Patrick Madden Rugbaí
Martin Staunton Rugbaí
Daniel Cunningham Sacar
TJ Forde Sacar

CILL CHAINNIGH
Louise Holmes Lúthchleasaíocht

L IATROIM
John Mulligan Peil Ghaelach

ROS COMÁIN
Neil Harney Sacar

AN IARMHÍ
James Dolan Peil Ghaelach
Alan Coffey Peil Ghaelach
Stephen Relihan Sacar
Kelly Boyce Jordan Peil na mBan
Brendan Fagan Rugbaí
Aidan Connaughton Rugbaí
Vincent Connolly Lúthchleasaíocht

faighteoirí nua faighteoirí leanúnacha

BAILE ÁTHA CLIATH
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dámhachtainí 
spóirt

3.5.2 Dámhachtainí Spóirt
Seo a leanas Buaiteoirí na nDámhachtainí Spóirt do 2012/2013:

John Travers  Lúthchleasaíocht na bhFear
Louise Holmes  Lúthchleasaíocht na mBan
Craig Sheriff  Cispheil na bhFear
Angelina Rigney  Cispheil na mBan
Sonya Mulryan  Camógaíocht Shinsearach
Catriona Daly  Camógaíocht Mhic Leinn na 1ú bhliana
Emma Richardson  Eachaíocht
Colm O’Brien  Peil Sigerson
Ollie Sheridan  Peil Idirmheánach
Alan O’Connell  Peil Mhic Léinn na 1ú Bhliana
Kiera Ward  Peil Shinsearach na mBan
Laura O’Dowd  Peil na mBan (Corn Uí Dhonnchaidh)
Aisling Kehoe  Peil Mhic Léinn 1ú Bhliain na mBan
Claire Kavanagh  Haca
Dermot Gath  Iomáint Shinsearach
Jamie Fitzsimons  Iomáint Mhic Léinn na 1ú Bhliana
Luke McCabe  Ealaíona Comhraic
Liam Doran  Rugbaí Sinsearach
Mark Kennedy  Dara Foireann XV Rugbaí
Josh O’Rourke  Rugbaí Mhic Léinn na 1ú Bhliana
TJ Forde   Sacar na bhFear – 1ú Foireann
Mark Rigney  Sacar na bhFear – 2ú Foireann
Massod Mohammdi  Sacar na bhFear – 3ú Foireann
Damian Sherlock  Sacar na bhFear – 4ú Foireann
Emma Curley  Sacar na mBan
Shaunagh Jackson  Sacar Mhic Léinn 1ú Bhliain na mBan
Francesco Mauro  Futsal
Christy Rohan  Snámh
Sylvain Gobet  Eitpheil na bhFear
Bruna Biarese  Eitpheil na mBan

3.5.3 Gníomhaíocht na Mac Léinn
Gearrliostaíodh gearrscannán le 
Catherine Mooney, mac léinn 4ú bliain 
sna meáin dhigiteacha, sa chomórtas 
náisiúnta Dare2BDrinkAware.ie.
Fógraíodh an gearrliosta ag an eagraíocht 
um fhreagracht shóisialta alcóil 
drinkaware.ie. Rinneadh na scannáin ar 
fad ag mic léinn tríú leibhéal, agus tugann 
siad dúshlán an nóis sheanbhunaithe 
in Éirinn de bheith ag ól i mbabhtaí 
dí agus cuireann siad chun tosaigh an 
smaoineamh gur chóir go mbeadh daoine 
ag ól ag luas níos measartha.

I scannán Catherine, ‘Reality Realised’, 
cuimhníonn cailín siar ar oíche a chaith 
sí ag ól, agus tuigeann sí nach raibh an 
oíche chomh maisiúil is ba mhian léi 
smaoineamh go raibh.

Bhuaigh foirne mhac léinn ó ITBÁL 
an chéad agus an dara háit i gcéad 
chomórtas Sábháilteacht agus Sláinte 
Cheirde i Réimse an Chúraim Shláinte an 
Údaráis Sláinte agus Shábháilteachta, atá 
dírithe ar fhochéimithe altranais ar fud 
réimse an ardoideachais.
Ba í an fhoireann a bhuaigh ná Arlene 
Conry, Noreen Minogue agus an Captaen 
Leanne Murphy. Ba iad baill na foirne a 
tháinig sa dara háit, ó ITBÁL freisin, ná 
Ann Buglar-Kavanagh, Joanne Forde agus 
an Captaen Aine O’Reilly. Is é aidhm an 
chomórtais ná timpeallacht a sholáthar 
inar féidir le mic léinn fhochéime bheith 
ag comhoibriú agus ag obair le chéile 
chun feabhas a chur ar a gcuid eolais 
agus ar an tuiscint atá acu faoin tsláinte 
agus faoin tsábháilteacht cheirde i suíomh 
cúraim shláinte, agus na rudaí sin a 
fhorbairt agus a leanúint. 
Bhí i gceist leis an gcomórtas suíomh 
ón bhfíorshaol a lua ag úsáid foghlaim 
fhadhb-bhunaithe; b’éigean do na 
banaltraí fochéime aghaidh a thabhairt 
air seo agus ansin a chur faoi bhráid 

an ÚSS. Dúirt an Dr Anne Drummond, 
Cathaoirleach Ghrúpa Oideachais Tríú 
Leibhéal an ÚSS: “Ní mór do gach gairmí 
altranais tuiscint mhaith a bheith acu den 
tsláinte agus den tsábháilteacht cheirde, 
agus bheith in ann an t-eolas seo a chur i 
bhfeidhm ina saol oibre laethúil. Éascaíonn 
timpeallacht shábháilte oibre na gairmithe 
altranais maidir le cúram optamach a chur 
ar fáil, rud a théann chun tairbhe an othair 
agus an chúramóra araon.”
Thréaslaigh an Dr Pearse Murphy, Ceann 
na Rannóige Altranais agus Eolaíochta 
Sláinte, ITBÁL, leis na mic léinn maidir 
lena mbua: “Is éacht é seo, a thógann ar 
ócáidí roimhe seo nuair a bhuaigh ár gcuid 
mac léinn altranais scoláireachtaí, mar 
shampla, agus nuair a chuir siad taighde 
i gcrích don FSS. Léiriú an-soiléir é seo de 
spreagthacht agus de chumas ár gcuid 
mac léinn, agus tuar maith atá ann do 
chaighdeán ár gcuid céimithe altranais sa 
todhchaí.”

Le feiceáil ag an ócáid mar ar fógraíodh 
gearrliosta chomórtas scannáin 2013 
DARE2BDRINKAWARE.ie a bhí na mic léinn 
ITBÁL: Mary Stevenson, as Cionn Eitigh, Co. 
Uíbh Fhailí & Catherine Mooney (ar dheis), ó 
Ath Liag, Co. Ros Comáin, a gearrliostaíodh 
dá scannán, ‘Reality Realised’.
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3.6 Gníomhaíochtaí Spóirt
Seo a leanas foilseacháin fhoirne:

Jude I. Ngadaonye, Luke M. Geever, 
Martin O. Cloonan, Clement L. 
Higginbotham, (2011), Synthesis and 
characterisation of thermo-sensitive 
terpolymer hydrogels for drug delivery 
applications, Journal of Polymer 
Research, 18 (6), 2307-2324.

Jude I. Ngadaonye, Luke M. Geever, 
Martin O. Cloonan, Clement L. 
Higginbotham (2012),
Photopolymerised thermo-responsive 
poly (N,N-diethylacrylamide)-based 
copolymer hydrogels for potential drug 
delivery applications, Journal of Polymer 
Research,19(3), 9822.

Gunning M.A., Istrate O.M., Geever 
L.M., Lyons J.G., Blackie P., Chen  B., 
Higginbotham C.L., (2012), The effect 
of maleic anhydride grafting
efficiency on the flexural properties of 
polyethylene composites, Journal of 
Applied Polymer Science, Imleabhar 124 
(6), 4799-4808.

Istrate O.M., Gunning M.A., 
Higginbotham C.L., Chen B (2012), 
Structure–property relationships of 
polymer blend/clay nanocomposites: 
compatibilized and noncompatibilized 
polystyrene/propylene/clay, Journal
of Polymer Science: Part B: Polymer 
Physics, 50.431-441.

Nihal E. Vrana, Kazuaki Matsumura, 
Suong-Hyu Hyon, Luke M. Geever, 
James E. Kennedy, John G. Lyons, 
Clement L. Higginbotham, Paul A. 
Cahill, Garrett B. McGuinness (2012), 
Cell encapsulation and cryostorage in 
PVA-gelatin cryogels: Incorporation 
of carboxylated-poly-L-lysine as 
cryoprotectant, Journal of Tissue
Engineering and Regenerative Medicine, 
6(4), 280-90.

Harding, Nuala “Emerging Issues III - 
From Capacity Building to
Sustainability” Teidil oibre na Caibidle: 
“Conversations on an emergent 
professional network - a personal 
reflection of the background, 
development and sustainability of
the Educational Developers in Ireland 
Network”. Educational Developers 
in Ireland Network, 2011-2013, 
ITBÁL, Éire.

Cashin, M., Fannon, L., Langan, E., agus 
Ryan, S. (2012) “Converting a Course 
for Online Delivery” in Enhancing 
Flexibility in Higher Education, Baile 
Átha Cliath: Institiúidí Teicneolaíochtaí 
na hÉireann.

McDermott, G. “Social Media in 
Education: where do you stand”, Líonra 
Nuálaíochta Foghlama, 4ú Comhdháil 
Bhliantúil, 27 D. Fómhair 2011, Baile 
Átha Cliath.

Harding, N., Donnelly, R., O’Keeffe, 
M., Russell, M. “Action Research for 
Educators – Learning Innovation”, 
Líonra Nuálaíochta Foghlama, 5ú 
Comhdháil Bhliantúil, 11 D. Fómhair 
2012, Baile Átha Cliath.

Harvey, J., Heelan, A., Harding, N., Mc 
Mahon, M. “Creating and Supporting 
an Inclusive Curriculum”, Líonra 
Nuálaíochta Foghlama, 5ú Comhdháil 
Bhliantúil, 11 D. Fómhair 2012, Baile 
Átha Cliath.

Harding, N., Donnelly, R., O’Keeffe, 
M., Russell, M. “Shared Ambitions 
Support Educators in Practitioner Action 
Research”, Society for Research in 
Higher Education (SRHE) Comhdháil 
Bhliantúil Thaighde 2012, Celtic Manor 
Celtic Resort, 12 -14 Nollaig 2012, 
Newport, An Bhreatain Bheag.

Phillips, J., MacGiolla Rí, D agus 
Callaghan, S (2012). “Encouraging 
Research in Social Work: Narrative as 
the Thread Integrating Education and 
Research in Social Work.” Social Work 
Education 31(6): 785-793.

foilseacháin 
fhoirne

gníomhaíochtaí 
spóirt

3.7 Gníomhaíochtaí 
Spóirt
Tugtar sonraí faoi chuid de 
mhóréachtaí spóirt fhoirne & 
dhaoine aonair na hInstitiúide i 
rith 2012/2013 in Aguisín II.
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3.8 Seirbhísí na Mac Léinn
Cuma Nua, Léargas Nua – Lárionad 
Acmhainní Mac Léin ITBÁL
Mórthoradh ar athbhreithniú 
comhairleach straitéiseach a rinneamar 
ná an socrú Rannóg Sheirbhísí na Mac 
Léinn a athbhrandáil mar Lárionad 
Acmhainní Mic Léinn ITBÁL. Chuir 
aiseolas ó mheasúnú DIRECTIONS ar 
fud an champais go raibh obair fós le 
déanamh chun feasacht níos fearr a 
chothú maidir leis an tseirbhís, agus 
go raibh daoine trína chéile agus ar 
easpa eolais maidir le ról Seirbhísí 
na Mac Léinn; mheasc na mic léinn 
suas a sainchúram siúd le hobair na 
Rannóige Clárúcháin, le hAontas na 
Mac Léinn, le Seirbhísí Ríomhaireachta, 
an Leabharlann, páirceáil, srl. Léiríonn 
na cearnóga daite ár bhfoireann 
ildhisciplíneach.
Léiríonn gach cearnóg dhaite sa lógó 
nua réimse eile seirbhíse; forbraíodh 
comharthaíocht dorais lasnairde 
chun an réimse seirbhíse a léiriú, 
m.sh tá comhartha corcra ag an Oifig 
Gairmeacha agus nuair a dhéanann tú 
cliceáil ar an gcearnóg chorcra ar an 
suíomh gréasáin tugann sin díreach 
chuig an Rannóg Gairmeacha thú.

Seirbhís Tacaíochta Mhíchumais 
& Foghlama
San iomlán cláraíodh 220 mac léinn 
le Seirbhís Tacaíochta Míchumais & 
Fhoghlama ITBÁL, sin 210 mac léinn 
lánaimseartha agus 10 mac léinn 
páirtaimseartha. Bhí 144 mac léinn 
lánaimseartha i dteideal maoiniú a 
fháil ó Chiste CSE na hOifige Náisiúnta 
Rochtana do Mhic Léinn le Míchumais. 
Chun a bheith i dteideal maoiniú a fháil 
bíonn iachall ar na mic léinn fianaise 
dhoiciméadach a sholáthar maidir lena 
míchumas ó speisialtóir aitheanta, agus 
ní mór dóibh tabhairt faoi Mheasúnú 
Riachtanais leis an Oifig Mhíchumais. 
San iomlán fuair an Institiúid 
€282,757.37. Baintear úsáid as CMLM 
chun seirbhísí tacaíochta oideachais 
a mhaoiniú do mhic léinn faoi mar 
a léirítear sa chlár thíos. Seachadtar 
seirbhísí ag Oibrithe Tacaíochta 
Oideachasúla (OTO) a fhostaítear 
go hinmheánach & go seachtrach. 
Aicmítear OTO mar Chúntóirí Acadúla, 
traenálaithe Formáide Ailtéarnaí agus 
Teicneolaíochta Oiriúnaithí, Scríobhaithe 
Nótaí, Cúntóirí Pearsanta (CP), oidí agus 
Ateangairí Teanga Comharthaíochta. 
Tacaíonn FSD freisin le hOide Tacaíochta 
Foghlama a sholáthraíonn tacaíocht 
foghlama duine le duine agus scagadh 
Disléicse agus Oide Teicneolaíochta 
Oiriúnaithí.

Tionscadal Tacaíochta Piarchuidithe 
do Mhic Léinn Phiarchuidithe (PASS):
Is é atá i PASS (Peer Assisted Student 
Support i mBéarla) ná clár iariontrála 
ina mbíonn mic léinn oilte dara bliain 
(ceannairí PASS) ag éascú seisiúin 
sheachtainiúla staidéir le mic léinn ón 
disciplín chéanna atá sa chéad bhliain.
I measc na n-aidhmeanna a bhaineann 
leis tá sé i gceist ag PASS cabhrú le lucht 
na chéad bhliana dul i dtaithí go gasta 
ar an ardoideachas.
• An bhliain acadúil seo, eagraíodh 8 
seisiún PASS go rathúil le linn na bliana, 
ag clúdach 13 chlár. Bhí na seisiúin seo 
ar fáil do 305 mac léinn chéad bhliana.
• Oileadh 37 gceannaire PASS thar 6 lá 
i Mí Lúnasa agus i Mí Mheán Fómhair. 
Chuir 26 cheannaire seisiúin i gcrích 
agus chríochnaigh 21 acu a n-irisleabhar 
chun 5 chreidiúint breise ECTS a 
fháil. D’fhreastail 5 ceannairí PASS ar 
Chomhdháil Náisiúnta na gCeannairí 
PASS, a tionóladh i ITGME.
• Le linn na bliana, chríochnaigh 6 
ball foirne Ceardlann na Maoirseoirí 
Treorach Forlíontaí. Fostaíodh 
Comhordaitheoir PASS ar feadh 14 uair 
in aghaidh na seachtaine ar a mhéid.

tacaí do 
mhic léinn
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04
Gníomhaíochtaí 
Taighde & 
Forbartha

4.1 Gníomhaíochtaí Taighde
Spreag scéal faoi thionscadal taighde 
ITBÁL maidir le héifeachtúlacht ola chócó 
chun dul i ngleic le meath na bhfiacla 
freagra dochreidte ó mheáin an domhain; 
d’fhoilsigh breis is 100 eagraíocht an scéal 
i gCeanada, san India, sa Chóiré, sa Rúis, 
Meiriceá, RA, na hOileáin Fhilipíneacha, 
Mór-Roinn na hEorpa, srl. Tá an taighde 
á chur i gcrích ag an iarchéimí Patricia 
Hughes, le maoirseacht ag an Dr Damien 
Brady.

Scéim Scoláireachta Iarchéime 
EMBARK
D’éirigh le hiarratas an taighdeora ó 
ITBÁL, Laura Grehan, chuig EMBARK, 
Scéim Scoláireachta Iarchéime IRCSET (Irish 
Research Council for Science, Engineering 
& Technology). Baineann sí le grúpa 
ardghradaim taighdeoirí sa tír a fuair 
an dámhachtain; is é an rud nár éirigh 
ach le níos lú ná 15% de na hiarrthóirí i 
ngairm dhámhachtana 2011 EMBARK. 
Ba é príomh-mhaoirseoir togra maoinithe 
IRCSET Laura ná an tOll. Clement 
Higginbotham ó Institiúid Taighde Ábhair 
ITBÁL, an tOll. Maoiníodh Céim Mháistir 
Laura, dar teideal, “Development of the 

next generation of artificial scaffolds 
for bone regeneration” faoi ghairm 
Shíolchiste an Uachtaráin 2010, agus 
tá maoirseacht á déanamh aici ag an 
Dr. Luke Geever, ag an Ollamh Clement 
Higginbotham agus ag an Dr. Sinead 
Devery.

Taighdeoir ITBÁL chun Rogha 
Sintéiseach a Fhorbairt do Nóduithe 
Cnáimhe
Tá cóir leighis nua d’othair atá thíos leis 
mar gheall ar limistéir mhóra caillteanais 
chnáimhe á forbairt ag ITBÁL. Rachaidh 
an taighde, atá ag taiscéaladh rogha 
sintéiseach do nóduithe cnáimhe, chun 
tairbhe na n-othar sin a chuaigh faoi scian 
agus ar baineadh fíochán ailseach díobh, 
nó a chaill cnámh mar gheall ar thimpistí 
nó ionfhabhtuithe.
Tá an taighdeoir sinsearach in ITBÁL, an 
Dr. Declan Devine, chun glacadh le post in 
Ollscoil Harvard, ina Center for Advanced 
Orthopaedic Studies siúd, chun leanúint 
ar aghaidh lena chuid taighde. Beidh 
sé lonnaithe sa Beth Israel Deaconess 
Medical Center ar feadh 2 bhliain, agus 
an tréimhse maoinithe ag Comhaltacht 
Idirnáisiúnta Amach Marie Curie. Is é a 
bheidh sa chóir leighis ná nasc scafaill 
polaiméireach in éineacht le próitéiní 
ar léiríodh go cliniciúil go gcabhraíonn 
siad i leasú cnáimhe. Beidh an scafall a 
fhorbraítear san obair seo bunaithe ar 
struchtúr nádúrtha na cnáimhe agus beidh 
airíonna aige atá cosúil le hairíonna na 
cnáimhe nádúrtha. Arsa an Dr Devine: 
“Ós rud é go ngaistítear na próitéiní 
laistigh den chnámh saorga, teastaíonn 
tiúchain níos ísle chun cnámha a leasú i 
gcomparáid leis na dáileoga a úsáidtear 
faoi láthair ag cliniceoirí. Beidh sé mar 
bhuntáiste breise aige seo go laghdóidh 
sé costas iomlán an ghnáthaimh 
mháinliachta i gcomparáid le húsáid na 
córa leighis reatha próitéine. Má éiríonn 
leis, d’fhéadfaí an staidéar seo a fhorbairt 
chun teicneolaíocht ardáin a dhéanamh 
de le cóir leighis a chur ar raon leathan 
tinneas daonna.”

Le forbairt chomhábhar nua 
teirmeaphleaisteacha ardnirt fuair 
taighdeoirí de chuid ITBÁL maoiniú 
chun beirt taighdeoirí nua a fhostú
d’fhorbairt chomhábhar nua 
teirmeaphleaisteacha ardnirt (TPC) ó 
dhramhaíl iartomhaltóra. Dearfar na 
hábhair seo chun freastal a dhéanamh 
ar riachtanais na n-earnálacha iompair, 
tógála agus fuinnimh in-athnuaite anseo 
in Éirinn. Aithníodh na hearnálacha seo 
mar réimsí le hardphoitéinseal fáis d’úsáid 
na gcomhábhar i dtuarascáil anailíse 
margaí a coimisiúnaíodh ag Taighdeoir 
Sinsearach ag an Institiúid um Thaighde 
Ábhar (ITÁ) in ITBÁL. Thug an tOll. 
Clement Higginbotham, Stiúrthóir ITÁ, 
agus Príomhimscrúdaitheoir an staidéir an 
méid seo le fios: “tá an-ráchairt ag teacht 
ar na comhábhair theirmeaphleaisteacha 
chun bheith curtha in áit na n-ábhar 
traidisiúnta, leithéidí cruach, alúmanam 
agus comhábhair theirmithéachtacha, i 
réimsí ar nós táirgeadh fuinnimh in-
athnuaite, iompar agus tógáil, réimsí ar 
earnálacha ríthábhachtacha iad ar fad do 
gheilleagar na hÉireann”.
De réir an Dr. Luke Geever, Taighdeoir 
Sinsearach in ITÁ agus comhoibrí ar 
an staidéar reatha, “tá riachtanais an 
mhargaidh do tháirgí tógála/tionsclaíocha 
bunaithe ar riachtanais iomadúla nuálacha 
margaidh ar féidir iad a dhíorthú ó TPC, 
agus tá malartaíocht mhiotail ag teacht 
go mór chun cinn”. Spreagadh seo go 
háirithe ag an méadú a tháinig le déanaí 
ar phraghas na cruach, méadú a chuir 
iachall ar chomhlachtaí rogha ábhair a 
chuardach a bhfuil costas níos ísle ag 
baint leis.  

4.2 Forbairt champais
Osclaíodh Láthair Idirnáisiúnta ITBÁL, le 
lorg de 6,818m2 agus limistéar iomlán 
urláir fhoirgnimh de 9,715m2, osclaíodh í 
go hoifigiúil ag An Taoiseach, Enda Kenny 
T.D. Baineadh úsáid as thart ar 850 tonna 
cruach struchtúrtha agus as 50,000 bloc 
coincréide chun an áis a thógáil, atá in ann 
freastal a dhéanamh ar lucht féachana de 
2,000 duine.

rath 
domhanda 
taighde
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05
An Rannóg 
Acmhainní 
Daonna 5.1 Forbairt & Oiliúint 

na Foirne
Chas an Coiste Forbartha Gairmiúla, 
agus Bainisteoir AD/Ginearálaí AD 
le chéile cúig huaire le linn bhliain 
acadúil 2012/2013. Chuaigh sriantaí 
leanúnacha buiséadacha i bhfeidhm 
ar mhaoiniú do cháilíochtaí níos 
airde. Chuaigh athruithe agus 
neamhchinnteacht in earnáil an tríú 
leibhéal i bhfeidhm ar líon níos mó 
foirne, áfach, maidir le tabhairt faoi 
staidéar do cháilíochtaí níos airde agus 
é i gceist athoiliúint a dhéanamh i 
ndisciplíní gaolmhara.

Bhí cláir Fhoghlama & Teagaisc a 
eagraíodh trí Aonad F&T na hInstitiúide 
an-luachmhar i dtaca le comhlíonadh 
aidhm na hInstitiúide leibhéal feabhais 
a bhaint amach sa timpeallacht 
fhoghlama trí rochtain ar straitéisí agus 
trí mhodhanna Foghlama & Teagaisc 
reatha nuashonraithe a sholáthar do 
gach ball foirne.

Ba é luach iomlán mhaoiniú faofa CFG 
don bhliain ná €260,289.

maoiniú 
faofa 

€260,289 06
Naisc 
Idirnáisiúnta 6.1 Soghluaisteacht na Mac Léinn

San iomlán rinne 180 mac léinn Eorpacha staidéar in Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Liain le linn na bliana acadúla 2012/13. Faoi bhainistiú Mary Simpson, 
soláthraíonn an Oifig Idirnáisiúnta ag an Institiúid, pointe fócais do na mic léinn, 
oifig í mar a bpléitear lena gcuid fiosrúchán ar fad ar bhealach gairmiúil.

Sreabhadh Isteach na Mac 
Léinn ó Thíortha an AE

An Bheilg  06
An Fhionlainn  11
An Fhrainc  40
An Ghearmáin  06
An Iodáil   57
An Ísiltír   02
An Pholainn  16
An Phortaingéil  01
An Spáinn  28
An Eilvéis  04
An Tuirc   09
___________________________

Iomlán   180

Mór-réimse forbartha don Institiúid le blianta beaga anuas is ea gur tháinig méadú 
ar líon na mac léinn neamhAE atá ag staidéar san Institiúid. Tá an Institiúid an-
mhórtasach, agus le ceart, faoi na seirbhísí a sholáthraítear dá leithéid de mhic léinn 
agus déantar gach iarracht cinntiú go dtéann siad i dtaithí ar na difríochtaí cultúrtha 
agus eacnamaíocha a bhaineann le cónaí agus le staidéar a dhéanamh in Éirinn. I 
mbliana rollaíodh 251 mac léinn neamhAE ag an Institiúid faoi na ceannteidil seo 
a leanas:

Bliain    Líon na Mac Léinn
___________________________

Bunchúrsa  37
Fochéimithe   165
Iarchéimithe  24
Athscrúduithe  25
___________________________

Iomlán   251

Léiríonn 
ITBÁL fás 
i líon na 

mac léinn
idirnáisiúnta

Le feiceáil ó chlé go deis:
An tOllamh Jim Walsh, Leasuachtarán 

OÉ Má Nuad, An tOllamh Philip Nolan, 
Uachtarán OÉ Má Nuad, An tOllamh 
Ciarán Ó Catháin, Uachtarán ITBÁL, 

An Dr. Joseph Ryan, Cláraitheoir ITBÁL
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Ilghnéitheach

Roghnaíodh céimí gnó ITBÁL, Brendan 
Óg Farrell, mar bhall de chéad Global 
100 Éire Teo. 2012, mar a léirítear ómós 
do na 100 ceannaire gnó is mó tionchar 
ar fud líonra domhanda na hÉireann. 
Tugann Global 100 liosta de na daoine 
is mó tionchair agus gradaim ó raon 
éagsúil réimsí: Éireannaigh a léirigh nasc 
láidir le hÉirinn agus a chruthaigh go 
bhfuil ardghnóthachtáil bainte amach 
acu sa ghnó idirnáisiúnta. Cruthaíodh 
an Global 100 innéacs, a nuashonrófar 
go bliantúil, de na 100 ceannaire gnó 
is mó tionchair ar fud líonra domhanda 
na hÉireann, agus bailíochtaíodh agus 
roghnaíodh an grúpa tionscanta go 
cúramach ag grúpa oirirc cuairteoirí. 
“Tá sé mar aidhm againn, trí Global 
100, taispeántas an-láidir brandaí 
a chruthú i gcomhar lenár gcuid 
ceannairí domhanda gnó agus tacú, 
trína dhéanamh sin, leis an tionchar sin 
ar féidir linn a chur i bhfeidhm”. Ian 
Hyland, foilsitheoir & POF Business & 
Finance Media agus Bunaitheoir INC.

7.1 Aíonna/Léachtóirí Cuairte
Bhí taithí lucht cosanta na gceart 
daonna i bpáirceanna diamaint na 
Siombáibe agus i gCónaidhm na 
Rúise mar ábhar ag léacht phoiblí a 
tugadh san institiúid. An teideal a 
bhí ar an léacht ná: “Reporting from 
the Front Line”, a comheagraíodh ag 
an eagraíocht um chearta daonna, 
Front Line Defenders, agus ag an Scoil 
Daonnachtaí, i léachtlann Earl of Rosse. 
Labhair triúr cainteoirí oirirc le linn 
na léachta: Mary Lawlor, Bunaitheoir 
agus Stiúrthóir Feidhmiúcháin Front 
Line Defenders; Olga Sadovskaya, 
Leas-stiúrthóir, “Coiste in aghaidh an 
Chéasta” Nizny Novgorod, Cónaidhm 
na Rúise; agus Farai Maguwu,
Stiúrthóir an Lárionaid um Thaighde 
& Fhorbairt, an tSiombáib.  Arsa an 
Dr. Chris McDermott, léachtóir sa dlí 
in ITBÁL: “Is deis an-luachmhar é seo 
cloistéail go pearsanta ó na cosantóirí 
líne tosaigh a bhíonn ag feidhmiú i 
suímh an-dúshlánacha. Cé go dtuigtear 
níos fearr anois na deacrachtaí a bhfuil 
ar na hoibrithe seo aghaidh a thabhairt 
orthu, ní mór dúinn dul i ngleic leis an 
réchúis agus bheith de shíor ag iarraidh 
béim a chur ar dhrochbhail na ndaoine 
in áiteanna achrainn an domhain.”

Tiomsaíonn 
mic léinn 

airgead do 
Chumann 

Ghalar 
Néarón 

Luadrach

Thug scoláire agus craoltóir clúiteach 
Dickens léacht phoiblí faoi Charles 
Dickens i Leabharlann Goldsmith. 
Goldsmith. Thug an Dr Leon Litvack ó 
Ollscoil na Ríona aitheasc ilmheáin dar 
teideal “Charles Dickens on Tour: The 
Belfast Public Readings”.
Eagraíodh an léacht chun comóradh 
a dhéanamh ar an dá chéad bliain a 
chuaigh thart ó rugadh Charles Dickens. 
Is léitheoir é an Dr Litvack sa Staidéar 
Victeoiriach in Ollscoil na Ríona, é 
ag obair go príomha ar litreacha, ar 
lámhscríbhinní agus ar ghrianghraif 
a bhaineann leis an úrscéalaí. Údar 
roinnt leabhar agus foilseachán eile is 
ea é, lena n-áirítear ‘Clarendon Edition 
of Our Mutual Friend’, ‘The Complete 
Critical Guide to Dickens’ agus 
‘Ireland and Europe in the Nineteenth 
Century’. Ghníomhaigh sé freisin mar 
chomhairleoir agus mar eagarthóir do 
BBC Education faoi chláir a táirgeadh 
mar thionlacan ag drámuithe shaothar 
Dickens: “Forging the World of Great 
Expectations” agus “David Copperfield: 
Dickens’ Favourite Child”.

7.2 Imeachtaí Institiúide
Tionóladh cruinniú tionscanta Bhord 
Chairde Mheiriceá ITBÁL, Teo, in 
Atlanta, Georgia ar 13 Samhain. Is 
iad baill an bhoird ná Kevin Conboy, 
an Dr Donald Panoz, David Fitzgerald, 
Brendan Farrell agus Paul Breen. 
D’fhreastail an tOllamh Ciarán Ó 
Catháin agus Brian Lynch ar an 
gcruinniú freisin. Is é cuspóir Chairde 
Mheiriceá ITBÁL ná airgead a thiomsú 
chun cur ar chumas na hinstitiúide 
a cuid tosaíochtaí straitéiseacha a 
sheachadadh don réigiún. Phléigh an 
bord cineálacha éagsúla cur chuige i 
dtaca le tiomsú airgid, lena n-áirítear 
aithint daoine ardghlanfhliuchais, 
céimithe ITBÁL i Meiriceá, ócáidí 
agus imeachtaí.

Tharla seoladh foirmeálta Cairde 
Mheiriceá ITBÁL san Ardchonsalacht 
ar Bhóthar Peachtree, Atlanta, Dé 
Céadaoin, 14 Samhain. D’fhreastail 
ionadaithe ón bpobal 

Gael-Mheiriceánach in Atlanta ar 
an ócáid. Chuir Paul Gleeson, an 
tArdchonsal, fáilte roimh na haíonna, 
agus thug Cathaoirleach an Bhoird, 
Kevin Conboy, óráid don lucht 
éisteachta, ag déanamh tagairtí dá 
chuid nasc féin le Lár Tíre. Labhair an 
tOllamh Ó Catháin faoin institiúid agus 
thug sé breac-chuntas faoi fhís ITBÁL 
don todhchaí agus faoin ról a chuirfidh 
Cairde Mheiriceá i gcrích maidir leis 
sin a bhaint amach. Ba é an cainteoir 
deiridh ná an Dr. Panoz, a thug óráid 
chumasach faoi bhunú Elan i mBaile 
Átha Luain, faoi conas a thacaigh an 
institiúid le lucht an tionscail sa réigiún, 
agus faoi thábhacht ITBÁL i dtaca le 
saol eolais agus fiontair 
Lár Tíre. 

Tugann mac léinn ó ITBÁL, Aidan Murphy, seic do €1,600 do Nicky McFadden, 
TD, ar son Chumann Galar Néarón Luadrach na hÉireann. Le feiceáil freisin tá an 
léachtóir Dymphna Scanlon (ar dheis) agus mic léinn eile ó rang Aidan, Abdulaziz 
Aljohani, Sinéad Barry, Kim Bevans, Orla Breathnach, Anthony Carrig, Thomas 
Forde, Sinead Kennedy, Lorna Kiernan, Ciarán Mac Eochaidh, Karen Marrinan, 
Darren McDonald, Conor Skehan, Alona Verseckiene agus Mairead Whitton, a 
d’eagraigh lá scléipe do mhic léinn agus don fhoireann roimh an Cháisc. Thiomsaigh 
na mic léinn an t-airgead trí phleanáil agus trí chur i bhfeidhm na himeachta, dar 
teideal ‘Beauty and the Beast’; dlúthchuid den mhodúl bainistíochta imeachta 
ina gcéim siúd a bhí ann. Agus í ag glacadh leis an seic, ghabh Nicky McFadden 
buíochas leis na mic léinn as an airgead a thiomsú agus dúirt sí go raibh súil aici go 
leanfaidís orthu de bheith ag tiomsú airgid don charthanacht.
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Tionóileadh cluiche ceannais agus cluiche 
leathcheannais Chord ardghradam 
Sigerson an Irish Daily Mail Sigerson 
Cup in ITBÁL ar 22 Feabhra agus ar 23 
Feabhra. Ina theannta sin, d’óstáil ITBÁL 
Corn Trench, urraithe ag an Irish Daily 
Mail freisin, agus Corn na Mac Léinn, sin 
6 chluiche leathcheannais agus trí chluiche 
ceannais san iomlán, chomh maith le 
chéad chluiche ceannais Chorn Comhairle 
Ardoideachais. Dúirt an tOll. Ciarán 
Ó Catháin, Uachtarán ITBÁL, an méid seo 
“Buaicphointe de chuid fhéilire CLG is 
ea Deireadh Seachtaine Chorn Sigerson 
an Irish Daily Mail, agus tá sé de bhua ag 
cluichí leathcheannais agus ceannais na 
bliana seo go bhfuil cuid de na himreoirí 
is fearr amuigh le feiceáil iontu.” Dúirt 
Sinead Lambe, Bainisteoir Margaíochta 
agus Urraíochta an Irish Daily Mail: “Cúis 
mhór phléisiúir dúinn é go bhfuil babhta 
ceannais Chorn Sigerson an Irish Daily 
Mail á thionól i gcampas nua ar dóigh 
ITBÁL. Is cuí go ndéanfaí a leithéid de 
chomórtas tábhachtach gradamach 3ú 
leibhéal a óstáil i gceann de na háiseanna 
spóirt is fearr sa tír.”

Ba é an Taoiseach, Enda Kenny TD, a 
d’oscail go hoifigiúil an chéad láthair 
lúthchleasaíochta laistigh in Éirinn atá 

ar caighdeán domhanda, in ITBÁL. 
I searmanas, ar fhreastail roinnt 
lúthchleasaithe clúiteacha Éireannacha 
air, An Dr Ronnie Delaney, an Seanadóir 
Eamonn Coghlan, John Treacy, agus chéad 
lúthchleasaí Oilimpeach mná na hÉireann, 
Maeve Kyle, d’fhógair an Taoiseach 
oscailt Láthair Idirnáisiúnta ITBÁL, láthair 
a chosain €10m. Chuir an Taoiseach síos 
ar an láthair mar “dhea-scéala ní hamháin 
do mhuintir Bhaile Átha Luain, ach freisin 
don cheantar go ginearálta,” agus dúirt 
an Taoiseach freisin gurb é seo “an cineál 
forbartha a mheallann níos mó mac léinn, 
níos mó airde, níos mó infheistíochta”.

Dar le Enda Kenny go gcuireann an Láthair 
Idirnáisiúnta “go mór le ITBÁL, agus is 
cinnte go réitíonn sí le bhur dtuairim féin, 
agus le tuairim an rialtais, i dtaca leis 
an nasc criticiúil idir an tsláinte fhisiciúil 
agus intinne agus mhothúchánach. Tá 
an poitéinseal a bhaineann leis an láthair 
seo ríshoiléir. An rud is tábhachtaí ná 
go dtacaíonn sí go díreach le tairiscintí 
acadúla na hinstitiúide i réimsí ar nós 
bainistíocht spóirt, eolaíocht spóirt agus 
teiripe spóirt; disciplíní iad seo mar a bhfuil 
oideachas agus oiliúint á gcur ar ghlúin 
nua ghairmithe spóirt.” Lean an Taoiseach 
air: “Cuirfidh an acmhainn den scoth seo 
an timpeallacht fhoirfe ar fáil do mhic 
léinn ITBÁL inar féidir leo a gcuid scileanna 

agus a gcuid eolais a chur i bhfeidhm. 
Infheistíocht ar fheabhas atá ann sa 
todhchaí, todhchaí a bhfuil an-ghealladh 
faoi anois freisin dá bharr.”

Agus é ag labhairt ag an oscailt, chuir 
an tOllamh Ciarán Ó Catháin, Uachtarán 
ITBÁL agus Chumann Lúthchleasaíochta 
Éireann, síos ar an Láthair Idirnáisiúnta 
mar “ionad brionglóidí”, é ag rá go 
ndéanfaí de: “ionad cothaithe do laochra 
nua i réimse spóirt na hÉireann, laochra a 
mbeidh cuimhne ar a n-ainmneacha.”

Is cuid de chlár cuimsitheach infheistíochta 
in ITBÁL í an Láthair Idirnáisiúnta, clár a 
raibh breis is €115 milliún i gceist leis ó 
thús na mílaoise. Cé go bhfuarthas go 
leor den mhaoiniú ón Státchiste, fuarthas 
mórchuid an chaiteachais €10 milliún don 
láthair go díreach ag ITBÁL. Bhronn an 
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt 
maoiniú de €737,500 i dtreo thógáil na 
háise i 2012 faoin Saintionscnamh Raon 
Lúthchleasaíochta. Tá Comhairle Bhaile 
Átha Luain ag íoc €250,000 i dtreo an 
chostais thar thréimhse 5 bliana.

^ Le feiceáil ag seoladh dheireadh seachtaine 
Chraobh Peile CLG Ardoideachais an Irish 
Daily Mail ar thailte an ionaid óstála, ITBÁL 
a bhí imreoirí de chuid ITBÁL, ó chlé go deis, 
Cathal Shine, Ros Comáin, Killian Clarke, an 
Cabhán, agus Gary Connaughton, an Iarmhí.

chéad láthair 
laistigh de 
chaighdeán 
domhanda 
in Éirinn 
oscailte go 
hoifigiúil
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08
Tuairisc 
Airgeadais

INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA BHAILE ÁTHA LUAIN
Cuntas Comhdhlúthaithe Ioncaim & Caiteachais 

don bhliain dar deireadh 31 Lúnasa 2013
   
               2013      2012
        NÓTA  €000’s     €000’s
      
IONCAM
Deontas Stáit                    1     18,617      19,652 
Táillí teagaisc agus ranníocaíochta an mhic léinn           2 16,211   15,644  
Amúchadh na ndeontas caipitil iarchurtha          16   3,958     4,029
Deontais & conarthaí taighde             3   3,303     3,166
Ioncam eile               5   4,781     2,441
Ioncam maoinithe tacaíochta na mac léinn aitheanta           4      675        580
Ioncam úis             166        380
Gníomhaíochtaí coimhdeacha           19     2,257               2,035

                               49,968      47,927 
 
CAITEACHAS   
Rannóga acadúla                      6   24,739   24,211
Seirbhísí acadúla                          7   1,626     1,496
Costais áiseanna               8   2,746     2,941
Riarachán & seirbhísí lárnacha             9   7,319     5,997
Seirbhísí na mac léinn agus speansais ghinearálta oideachasúla        10   2,111     2,113
Deontais agus conarthaí taighde             3   3,529     3,329
Ioncam maoinithe tacaíochta mic léinn curtha i bhfeidhm          4      675        580
Dímheas              13   3,945     4,029
Caillteanas ar dhiúscairt na sócmhainní seasta          16          4            0
Gníomhaíochtaí coimhdeacha           19   1,931        1,657

                                   48,625      46,353  
     
BARRACHAS OIBRIÚCHÁIN                              1,343        1,574  
 
Aistriú chuig Cúltaca na Forbartha Caipitil         18  (2,524)    (1,155)
BARRACHAS CARNTHA AG TÚS NA BLIANA                  3,073        2,654  
       
                     _______    _____________
BARRACHAS CARNTHA AG DEIREADH NA BLIANA                  1,892        3,073  
 

Ní hann d’aon ghnóthachain ná caillteanais seachas na cinn sin a aithnítear thuas.  
Is cuid de na ráitis airgeadais iad an ráiteas polasaithe cuntasaíochta, an ráiteas sreabhadh airgid agus na nótaí 1 go 23.

Sínithe:      Dáta:

 Paul Breen
 Cathaoirleach Bhord Rialachais ITBÁL

Sínithe:      Dáta:

 An tOll. Ciarán Ó Catháin
 Uachtarán ITBÁL
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09
Aguisíní

Aguisín I

Líon na Mac Léinn a bhaineann leas as Deontais/Dámhachtainí Ciste Shóisialaigh 
Eorpaigh (CSE), Údaráis Áitiúil agus eile

INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA BHAILE ÁTHA LUAIN

Clár Comhardaithe Comhdhlúthaithe ag 31 Lúnasa 2013

   
               2013      2012
        NÓTA  €000’s     €000’s
      
SOCMHAINNÍ SEASTA                13    94,188      91,748 
       
                               94,188      91,748  
         
SÓCMHAINNÍ REATHA   

Stoc                              38          41
Féichiúnaithe & Réamhíocaíochtaí               14   3,840     6,569 
Airgead sa bhanc agus ar láimh                               8,314        9,845  
     
                               12,192      16,455

DLITEANAIS REATHA   

Creidiúnaithe agus speansais fhabhraithe – Suimeanna atá       15 10,170   11,108
le bheith dlite laistigh de bhliain amháin
                    ________    _____________ 
GLANSÓCMHAINNÍ REATHA                    2,022                     5,347 

                     ________    _____________

GLANSÓCMHAINNÍ                   96,210      97,095  
 
   
Arna léiriú ag:            

Deontais iarchurtha chaipitil            16 94,188   91,748 
Cuntas ioncaim agus caiteachais        1,892           3,073
Cúlchiste forbartha caipitil           18          130        2,274

                     96,210        97,095  
 

Is cuid de na ráitis airgeadais iad an ráiteas polasaithe cuntasaíochta, an ráiteas sreabhadh airgid agus na nótaí 1 go 23. 

Sínithe:      Dáta:

 Paul Breen
 Cathaoirleach Bhord Rialachais ITBÁL

Sínithe:      Dáta:

 An tOll. Ciarán Ó Catháin
 Uachtarán ITBÁL
      

LÍON NA MAC LÉINN 
ATHNUACHANA 2012/13:

Leibhéal 6 Leibhéal 7 IOMLÁN

488 512 1000

INSTITIÚID:  Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain    (Foirm D) 

Líon na Mac Léinn ar Chláir Leibhéal 6 agus Leibhéal 7     BLIAIN ACADÚIL  2012/13 

    
    

Líon na ndaoine a cháiligh do Dheontais Chothabhála Táille 
Ranníocaíochta an 
Mhic Léinn amháin

Neamh-
sheal- 
bhóirí

Deonta

Líon 
Iomlán 
na Mac 
Léinn

LEIBHÉAL 6

Rátaí Cóngaracha (B) Rátaí Neamhchóngaracha (A)

100% 50%100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25%

68 0 3 2 125 3 7 5 76 1 198 488

LEIBHÉAL 7 49 1 3 2 96 2 7 3 109 5 235 512

IOMLÁN 117 1 6 4 221 5 14 8 185 6 433 1000

ANAILÍS LÍON IOMLÁN NA MAC LÉINN ATHNUACHANA LEIBHÉAL 6/LEIBHÉAL 7 2012/13

Leibhéal 6

CÓN. NEAMHCHÓN. IOMLÁN

35 53 88

Leibhéal 7 13 34 47

Líon na mac léinn a cháiligh don Sainráta Deontais Chothabhála 2012/13  

(Mic Léinn TCMLE fágtha ar lár)
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Aguisín II

Seo a leanas cuid de na móréachtaí a 
rinne foirne agus daoine aonair ár 
gcoláiste i rith 2012/2013:

Lúthchleasaíocht:
Thosaigh Lúthchleasaíocht ITBÁL amach 
go láidir le taispeántas láidir sna Rásaí 
Sealaíochta Bóthair i Má Nuad i Mí na 
Samhna 2012. Tá moladh tuillte ag an 
bhfoireann cúigir a chríochnaigh sa 
10ú háit as na 25 fhoireann a thosaigh 
amach; an-toradh go deo é seo ag cur san 
áireamh gurbh é seo an chéad uair a raibh 
foireann ag ITBÁL ar an líne thosaigh.
I Mí Feabhra, le hoscailt Láthair 
Idirnáisiúnta ITBÁL – an t-ionad nua do na 
Cluichí Laistigh Idir-ollscoile – chríochnaigh 
ár bhfoirne, idir fhir agus mhná sa séú 
háit san iomlán. Mar dhlaíóg mhullaigh 
sháraigh John Travers taifead Ollscoileanna 
na hÉireann don rás 1,500, faoi sheacht 
soicind. I Mí Mhárta, chuir ITBÁL foireann 
ochtair na bhfear amach sa Rás Trastíre 
i mBaile Shiúrdáin. Bhí John Travers i 
gceannas ar an bhfoireann a fuair an áit 
is airde a fuair sí riamh, iad ag fáil bua ar 
Sheaimpíní ITPL mar chuid dá ngaisce.

Camógaíocht:
Tar éis drochthús ar fad don séasúr 
bheadh an-chathú ar an bhfoireann éirí 
as ach níor thréig a misneach iad agus 
léirigh siad an-chinneadh agus an-
diongbháilteacht ar fad, rud a raibh mar 
thoradh air a rath i gcluiche ceannais 

Sciath Uí Mheachair, agus freisin trína 
dtaispeántais i gcluichí 7-An-Taobh Mhic 
Léinn 1ú Bhliana Uile-Éireann. Tá gealladh 
faoin todhchaí níos mó ná riamh mar 
gheall ar an díograis a léirigh na himreoirí 
i mbliana. Comhghairdeachas le Caoimhe 
Mahon, Captaen na Foirne, as a bheith 
roghnaithe d’Fhoireann Sárimreoirí Purcell.

Cispheil:
Chríochnaigh Foireann na bhFear sa tríú 
háit i Roinn a Dó Theas agus chríochnaigh 
Foireann na mBan cluiche ceannais Roinn 
a Trí, áit ar chaill siad de bheagán in 
aghaidh Choláiste Mhuire.

Eachaíocht:
D’fhreastail ár bhFoireann Eachaíochta 
ar an gCraobh Bhliantúil Náisiúnta 
Idir-ollscoileanna, a d’óstáil COBÁC. 
D’fhreastail foireann láidir 13 marcach ar 
an deireadh seachtaine, iad san iomaíocht 
i nDreasáiste, Seóléimneach agus i bPrix 
Caprilli thar dhá lá. D’éirigh thar barr le 
muintir ITBÁL an deireadh seachtaine sin 
– seo an bhliain ab fhearr a bhí acu go dtí 
seo. D’éirigh thar barr le tástáil na foirne 
Dreasáiste agus cuireadh iad sa chúigiú 
háit in Imeacht na Foirne. Bliain an-mhaith 
a bhí ann d’ár gcuid rannpháirteach sa 
Seóléimneach; d’éirigh le ceathrar as an 
seisear Top 32 an Dara Babhta a bhaint 
amach. Bhí tástálacha maithe agus babhtaí 
breátha seóléimnigh ag na marcaigh eile. 
Bhí caighdeán an chomórtais an-ard le linn 
an deireadh seachtaine; bhí 19 gcoláiste 
san iomaíocht agus an-iarracht go deo a 
bhí ann ó thaobh na foirne de gur bhain 
siad an cúigiú háit amach i gCatagóir 
Iomlán na gColáistí. Léiríonn sin, cé gur 
club beag atá againn i gcomparáid le 
coláistí eile, go bhfuil oiread céanna 
marcach ardtallainne againn.

Peil Ghaelach:
Peil Sigerson
D’óstáil ITBÁL Craobh Sigerson 2013. 
Cháiligh ár gcuid Peileadóirí Sinsearacha 
chun páirt a ghlacadh i gcluichí 
leathcheannais na sraithe, ach buaileadh 
iad ag buaiteoirí na Sraithe agus Chraobh 
Sigerson, ITBÁC.
Peil Inmheánach
Bhí feachtas sraithe den scoth ag na 
Peileadóirí Idirmheánacha; bhuaigh siad 
Sraith Chonnacht agus cháiligh siad do 
chluiche leathcheannais in aghaidh IT 
Cheatharlach inar buaileadh ITBÁL le dhá 

phointe. Shroich siad grúpa an cheathrair 
dheireanacha sa Chraobh ach buaileadh 
iad ag foireann an-láidir ó OCBÁC.
Peil Mhic Léinn na 1ú Bhliana
Arís eile, d’éirigh go maith le Peileadóirí 
na 1ú Bhliana; bhuaigh siad in aghaidh OÉ 
Gaillimh agus ITGME, agus chríochnaigh 
siad ar comhscór in aghaidh IT Shligigh. 
Bhí cluiche ceannais 1ú Bhliain 7-imreoir 
Chúige Laighean buaite againn in aghaidh 
IT Cheatharlach, ach bhuail an fhoireann 
chéanna muid i gcluiche leathcheannais 
na Sraithe tar éis am breise.

Peil na mBan:
Peil Shinsearach na mBan
Tar éis dóibh Corn Uí Loingsigh a bhaint, 
cuireadh cailíní ITBÁL roinn chun tosaigh 
sa tsraith agus sa chraobh. Chuir muid tús 
maith le feachtas na sraithe, nuair a bhuail 
muid OÉ Má Nuad sa chéad bhabhta. 
Buaileadh go dona muid ansin in IT 
Shligigh ach le bua ar ITBÁC cháiligh muid 
do chluiche leathcheannais na Sraithe, 
mar ar chaill muid de bheagán in aghaidh 
IT Cheatharlach. Sa Chraobh, bhí ITBÁL sa 
ghrúpa céanna le Coláiste Mhuire I agus le 
OÉMN. Tar éis dúinn cailliúint in aghaidh 
Coláiste Mhuire I, bhí cath fíochmhar 
againn le OÉMN, mar ar chaill ár gcuid 
cailíní le pointe amháin. Chuaigh OÉMN ar 
aghaidh gur bhuaigh siad Corn Giles.
Dara Foireann na mBan
An fás an toradh a bhíonn ar rath agus 
bhí an-mholadh tuillte ag gach duine 
a bhí rannpháirteach i gCumann na 
mBan i bhforbairt an dara foireann. Sa 
tSraith, d’imir ITBÁL go maith ach chaill 
siad amach ar dhifríocht scóir maidir 
le cáiliú do chluiche leathcheannais na 
Sraithe. Sa Chraobh bhí an bua againn 
in aghaidh ITGME agus chaill muid de 
bheagán in aghaidh Shligigh, rud a d’fhág 
muid i gcluiche leathcheannais Sciath Uí 
Dhonnchaidh in aghaidh OUMA, agus 
i gcluiche ceannais in aghaidh Coláiste 
Mhuire I, cluiche a chaill muid 
de bheagán.
Foireann 1ú Bhliain na mBan
Ghlac na mná páirt  i gComórtas 1ú 
Bhliain Uile Éireann, mar ar bhuail siad 
OÉG agus OÉMN, ach chaill siad de 
bheagán in aghaidh na foirne a bhuaigh 
an comórtas. An-iarracht go deo déanta 
ag gach duine a bhí rannpháirteach ann!

gnóthachtáil 
spóirt

Rob Heffernan 
agus é ar 
tí babhta 

ceannais siúil 
na bhfear a 

ghnóthú
Feabhra 2013
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Liathróid Láimhe:
Rinne Aoife McCarthy ionadaíocht ar 
ITBÁL i gCraobh Dhomhanda na gColáistí 
in Arizona. In ainneoin móriarrachta, 
buaileadh í de bheagán sa chluiche 
ceannais. Rinne Aoife agus a deirfiúr 
Natasha ionadaíocht ar ITBÁL freisin sna 
Cluichí Idir-ollscoile 40x20 i nDún an Rí.

Iomáint:
Iomáint Shinsearach
Bhuaigh Iománaithe Sinsearacha ITBÁL in 
aghaidh IT Shligigh, chaill siad in aghaidh 
OÉ Má Nuad sa tSraith ach cháiligh siad 
le himirt in aghaidh Tiobraid Árann/ITL sa 
chluiche ceathrú ceannais, mar ar chaill 
muid. D’éirigh go maith linn i gCorn Uí 
Riain – fuair muid bua iontach ar Choláiste 
na Tríonóide ach ina dhiaidh sin chaill 
muid d’Ollscoil na Ríona, rud a d’fhág 
go raibh orainn aghaidh a thabhairt arís 
ar Thiobraid Árann/ITL. Chaill ITBÁL don 
fhoireann, a bhuaigh Corn Uí Riain agus 
a léirigh a gcumas in aghaidh dúshláin 
chróga ó ITBÁL.
Iomáint Mhic Léinn na 1ú Bhliana
Imríodh Sraith na bliana seo i sraith 
chiorclach idir ITBÁL, IT Shligigh agus OÉ 
Mhá Nuad; ba iad na buaiteoirí iomlána 
ná ITBÁL agus cháiligh siad do chluiche 
ceathrú ceannais Sraithe in aghaidh ITL; ar 
lá an chluiche bhí ITL róláidir do ITBÁL.

Haca:
Shroich foireann Haca na mBan in ITBÁL 
cluiche leathcheannais chraobh CUSAI. 
D’imir an fhoireann Mheasctha roinnt 
cluichí cairdeachais. Bhí diminsean breá 
idirnáisiúnta ag baint leis an gcampa an 
séasúr seo, le rannpháirtíocht ó chuid de 
mhic léinn Erasmus na Fraince. Tríd is 
tríd, bhí séasúr an-spórtúil agus 
an-taitneamhach ag an gCumann Haca.

Ealaíona Comhraic:
Júdó
Bhain Luke McCabe dhá bhonn óir ag 
Craobh Júdó Idir-Ollscoile Uile-Éireann. 
Is é Luke Seaimpín reatha Náisiúnta 
Éireannach na bhFear Sinsearach faoi 
100kg freisin.

Cicdhornálaíocht
Bhain Martin Murray Comhrac Teidil 
Sinsearach K-1 Meánmheáchain Éadroim 
Uile-Éireann.
Cearáité
Bhain Jake Mulvany Imeacht Kata Donn/
Dubh na bhFear Sinsearach ag Craobh 
Cearáité Idir-ollscoile 2013.

Rugbaí:
D’fhéadfaí a mhaíomh go raibh a shéasúr 
ba rathúla riamh ag an gcumann le líon 
mór imreoirí ag freastal ar an traenáil i rith 
na bliana. Bhain an fhoireann Shinsearach 
an grúpa ar bhealach nár fhág aon amhras 
fúthu, agus ansin tháinig siad ar ais ó 
na mairbh in aghaidh ITPL le cáiliú don 
cheathrú babhta ceannais as a chéile.
Tionóladh chéad chluiche Cuimhneacháin 
le Andrew Claxton i Mí Eanáir, agus tá súil 
againn imeacht bhliantúil a dhéanamh de 
seo in aghaidh Wilson’s Old Boys.
Den chéad uair riamh bhain an 2ú 
XV craobh Uile-Éireann, rud a léirigh 
caighdeán domhain na n-imreoirí rugbaí 
atá ar fáil in ITBÁL anois. Bhain Foireann 
ardtallainn de Mhic Léinn 1ú Bhliana 
Cluiche Ceannais Uile-Éireann amach trí 
bhua a fháil ina gcuid cluichí grúpa ar 
fad, agus trí Cheatharlach a threascairt sa 
chluiche leathcheannais. Tuar maith é sin 
do thodhchaí an rugbaí in ITBÁL.

Sacar:
Chríochnaigh 1ú Fhoireann na bhFear 
sa chomh 1ú áit i bPríomhroinn CUFL 
Thiar, agus ansin bhuail siad ITPL sa 
chluiche ceathrú ceannais, sular cuireadh 
amach iad sa chluiche leathcheannais in 
aghaidh ITBÁL tar éis am breise. Bhain 
siad cluiche ceathrú ceannais Chorn CFAI 
amach freisin. Shroich an Dara Foireann 
cluiche ceathrú ceannais CUFL amach ach 
cuireadh amach iad ag foireann láidir ó 
IT Cheatharlach. Bhí séasúr den scoth ag 
an Tríú Foireann agus bhain siad amach 
Cluiche Ceannais Chorn Bob Eustace den 
chéaduair riamh, ach buaileadh iad de 
bheagán ag IT Cheatharlach.
 

Bhain an Ceathrú Foireann cluiche ceathrú 
ceannais na Sraithe amach agus cuireadh 
amach iad ag Coláiste Ghríofa.
Buaileadh Foireann na mBan i gcluiche 
ceathrú ceannais na Príomhroinne ag 
OÉ Corcaigh agus ansin chuaigh siad ar 
aghaidh gur bhain siad Cluiche Ceannais 
na Scéithe amach, ach ansin chaill siad in 
aghaidh OÉ Gaillimh. Bhuaigh siad Pláta 
Idir-Ollscoile WSCAI tar éis dóibh an bua a 
fháil ar OÉG, OUBS agus OÉMN.

Futsal:
Bhain Foireann na bhFear Cluiche 
Ceannais Réigiúnach CUFL agus ghlac 
siad páirt sa Chluiche Ceannais Náisiúnta. 
Shroich Foireann na mBan an Cluiche 
Ceannais Náisiúnta amach freisin, 
ach tar éis dóibh cailliúint i gcluiche 
leathcheannais an choirn in aghaidh 
na foirne a bheadh mar bhuaiteoirí sa 
deireadh, chuaigh siad ar aghaidh gur 
bhuaigh siad Sciath Futsal WSCAI.

Cluichí Domhanda na nOllscoileanna:
Tionóladh na cluichí Samhraidh sa Rúis 
agus bhí triúr imreoirí san iomaíocht 
againn le haghaidh áit ar Fhoirne na 
hÉireann. Tá Neil Harney ar Scuad Sínithe 
na bhFear agus tá Shaunagh Jackson agus 
Emma Curley ar Scuad Sínithe na mBan.

Snámh:
Ghlac an Fhoireann Snámha páirt sa 
Chomórtas Idir-ollscoile Snámha agus 
Tarrthála den chéaduair agus d’éirigh thar 
barr leo; thug Simone de Ruosi trí bhonn 
abhaile – ceann óir agus dhá chinn 
cré-umhaí.

Eitpheil:
Shroich idir Fhoireann na bhFear agus 
Fhoireann na mBan an cluiche ceathrú 
ceannais amach, ach chaill siad in aghaidh 
OCBÁC agus in aghaidh Ollscoil na Ríona 
faoi seach.
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