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

Go mbeidh AIT ina hollscoil teicneolaíochta arb iad na 
saintréithe a bheidh aici 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 nGealltanais
Tá AIT geallta don ról atá againn i réigiún an 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 ár dtosaíochtaí, ár n-éiteas agus ár luachanna:

• 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 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 gcuid Spriocanna a Chomhlíonadh
Tá ár gcuid spriocanna straitéiseacha ar aon dul le spriocanna náisiúnta níos leithne atá 
leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta don Ardoideachas go dtí 2030.

“

“

”

”
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Is mór an pléisiúr dom Tuarascáil Bhliantúil Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le haghaidh na bliana 
2018/19 a chur i láthair. I gcaitheamh nach mór 50 bliain, 
chruthaigh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain í féin 
mar ionad feabhais acadúil ag a bhfuil tairiscint fheidhmeach 
atá dírithe ar an tionscal, cumais den chéad scoth ó thaobh 
taighde agus forbartha, agus saoráidí úrscothacha. Aistríonn an 
institiúid eolas ar bhealach a thacaíonn le fiontraithe, nuálaithe, 
FBManna agus comhpháirtithe tionscail, agus ag an am 
céanna cuirtear áit oiliúna ar fáil do mhic léinn chun gabháil do 
thaighde ar leibhéal ardréidhe teicneolaíochta.

Bhain an institiúid go leor éachtaí amach sa réimse acadúil i 
mbliana, agus an ceann ba shuntasaí mar an gcéad institiúid 
teicneolaíochta in Éirinn chun aontú don ionad cáiliúil 
Ardtaighde Ábhar agus Bithinnealtóireachta (AMBER) ag 
a bhfuil ceanncheathrú i gColáiste na Tríonóide Baile Átha 
Cliath. Tá sé ag barr thábla sraithe oifigiúil na hÉireann don 
taighde agus tá sé liostaithe ar liosta ‘Na 25 Ollscoil is Fearr 
Feidhmíochta ar an Domhan don Taighde Idirdisciplíneach’ 
de chuid U-Multirank don dara bliain as a chéile. Rud eile a 
dhaingníonn a rath, tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain mar an institiúid tríú leibhéal ag a bhfuil an t-aicmiú is 
airde um shásamh mac léinn lena dtaithí oideachais – rátáil 
atá coimeádta aici ar feadh sé bliana as a chéile. Tá cuid mhór 
de sin a bhuí leis na baill foirne a bhfuil ról ríthábhachtach acu 
ina n-aonar agus le chéile le feabhsú an tsoláthair oideachais 
trína n-aird ar thaithí mac léinn mar fhoghlaimeoirí. Cuireann 
na héachtaí sin le rath Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain agus dámhachtain an Good University Guide de chuid an 
Sunday Times, ‘Institiúid Teicneolaíochta na Bliana’ gnóthaithe 
aige i 2018.

Tá an institiúid uaillmhianach ar an mbealach freisin chuig 
bheith mar an dara hollscoil theicneolaíoch (OT) sa tír. Tá sé 
ríthábhachtach sannadh OT a bhaint amach chun acmhainn 
an réigiún Lár Tíre a chomhlíonadh agus déanamh cinnte go 
bhfanann sé iomaíoch. Tá Comhlacht an Rialtais daingean 
ó thaobh a ghealltanais chun an sprioc lárnach seo a 
chomhlíonadh. Faoi stiúir a Uachtaráin, an t-Ollamh Ciarán Ó 
Catháin, tá dul chun cinn mór déanta ag an institiúid maidir 
leis sin, mar aschur taighde na hinstitiúide a neartú. Faightear 
go bhfuil sé sin ríthábhachtach chun cabhrú leis a clú agus cáil 
ar fud an domhain mar an institiúid teicneolaíochta is fearr in 
Éirinn a fhorbairt agus a mhéadú. 

Mar an institiúid ardoideachais amháin a fhreastalaíonn ar an 
réigiún, tá seasamh uathúil ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain ó thaobh leas a bhaint as an Lár Tíre ar mhaithe leis 
na pobail atá ina gcónaí, a oibríonn agus a thógann clanna 
anseo. Tá an institiúid cheannródaíoch seo daingean ó thaobh 
a rúin chun deiseanna nua a thabhairt d’fhoghlaimeoirí 
nach raibh ar fáil sa réigiún roimhe sin trí hoideachas 
bunathraitheach a sholáthar agus sannadh OT a bhaint amach. 
Leanfaidh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar 
aghaidh ag méadú an bhuntáiste iomaíoch atá ag cuideachtaí 
atá bunaithe in Éirinn, líon na gcuideachtaí nua ardfháis eolas-
bhunaithe a mhéadú agus tacú le hinfheistíocht eachtrach 
dhíreach a tharraingt chuig an réigiún trína rannpháirtíocht i 

dtaighde agus i dtionscal mar a rinne sé chomh maith le bliain 
anuas.

Sa deireadh, tá daoine ag croílár na hinstitiúide seo agus tá 
siad ríthábhachtach ina rath, idir rath an ama atá thart, an ama 
faoi láthair agus na todhchaí. Thar cheann an Chomhlachta 
Rialaithe, ba mhaith liom an deis seo a thapú chun moladh 
a thabhairt don phobal mac léinn, ball foirne agus páirtithe 
leasmhara sa phobal mór a chuir leis an institiúid mar atá faoi 
láthair: foinse beatha don oideachas a dhéanann bun thar a 
hacmhainn, a théann in aghaidh ionchais agus a chruthaíonn 
níos fearr ná iomaitheoirí thar earnáil an ardoideachais.

Frank Ryan
Cathaoirleach, An Bord Rialaithe

Teachtaireacht ón gCathaoirleach
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Is muid Baile an Eolais 
Cruthaitheoirí, Nuálaithe agus Ceannairí
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I gcaitheamh an tsamhraidh d’fhógair muid ár 
gcomhpháirtíocht leis an Ionad Taighde AMBER, ionad mór 
le rá de chuid an SFI, ag a bhfuil ceanncheathrú i gColáiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath. Agus é sin á dhéanamh againn, 
tháinig muid chun bheith mar an gcéad institiúid i réimse 
an ardoideachais theicneolaíoch agus an t-ochtú institiúid 
ar fud na tíre chun aontú go foirmiúil don ionad - fianaise ar 
ár gcumais taighde agus innealtóireachta den chéad scoth. 
Cothóidh an chomhpháirtíocht spreagúil nua seo tionscnaimh 
taighde agus oideachais idir an institiúid agus comhpháirtithe 
reatha AMBER (TCD, RCSI, UCC, DCU, OÉ na Gaillimhe, UL agus 
Institiúid Tyndall) a chuirfidh chun cinn malairt acadúil agus 
forbairt an taighde agus na nuálaíochta, go háirithe i réimse na 
mbithábhar don tsláinte agus don gheilleagar ciorclach, córas 
eacnamaíoch a bheidh dírithe ar dhramhaíl a íoslaghdú. 

Trí AIT a chuimsiú sna braislí taighde bunaithe de chuid AMBER 
cuirfear ar chumas an ionaid aghaidh a thabhairt ar bhearnaí 
reatha san eolas, dul chun cinn in ábhair, san eolaíocht agus 
san innealtóireacht a spreagadh, agus feabhas sa taighde a 
aistriú go táirgí agus teicneolaíochtaí nua don tsochaí agus 
réitigh don tionscal. Cabhróidh ár dtaighdeoirí le straitéisí 
nua um polaiméirí inbhuanaithe a fhorbairt, mar athchúrsáil 
polaiméirí agus bithpholaiméirí nua, mar roghanna eile in áit 
brath ar an earnáil polaiméirí a bhíodh stiúrtha ag breoslaí 
iontaise de ghnáth. 

Bronnadh €1.1 milliún de chistiú caipitil Fhiontraíocht Éireann 
orainn chun saintrealamh a cheannach le haghaidh ár gcuid 
geatabhealaí teicneolaíochta – APT agus COMAND (Na 
hionaid is rathúla ar líonra Gheatabhealach Teicneolaíochta 
EI). Gheobhaidh APT, a phléann le polaiméirí, an chuid is 
mó den chistiú, €974,000, le haghaidh seacht bpíosa de 
threalamh speisialaithe. Cuirfidh sé sin ar chumas AIT freastal 
níos fearr ar riachtanais na hearnála déantúsaíochta in Éirinn 
i réimse na bpolaiméirí (ar luach €2 bhilliúin) go háirithe 
maidir le breisoiliúint, teicnící taighde agus forbartha, agus 
comhairleacht den chéad scoth a thabhairt do na cuideachtaí 
sin, agus cabhrú leo a gcuid pleananna teicneolaíocha a chur i 
gcrích. 

Tá an trealamh atá faofa don chistiú dírithe ar fheidhmeanna 
thar a bheith sofaisticiúil agus taighde agus forbairt 
cheannródaíoch. Tacaíocht mhór atá sa chistiú seo don 
obair atá ar siúl againn agus cuirfidh sé ar ár gcumas tacú le 
cuideachtaí ar spéis leo triail a bhaint as teicneolaíocht agus 
teicnící nua, a dhéanfaidh siad go léir a gcuid clár oibre féin 
don nuálaíocht a chumasú. Anuas air sin, cuirfidh an cistiú 
sin níos mó ar ár gcumais cabhrú linn le breisoiliúint a chur ar 
chuideachtaí, trí chúrsaí oiliúna gearrthéarmacha, céimeanna 
máistreachta nó leibhéal PhD - pé áit a mheasann siad go 
bhfuil bearna ina gcuid eolais. Beidh an saintrealamh sin 
suiteáilte go hiomlán ar an gcampas faoi dheireadh 2020.

Mar an institiúid ardoideachais amháin a fhreastalaíonn ar an 
Lár Tíre, tá cumas uathúil againn chun freastal ar riachtanais 
scile an tionscail faoi láthair agus amach anseo agus tá ról 
lárnach againn ó thaobh píblíne d’oibrithe ardoilte, solúbtha 
a chur ar fáil. Chuige sin, bhunaigh muid ceathrú dámh 
chun foghlaim sholúbtha a éascú. Leis an tsraith clár atá ar 
fáil i nDámh na Foghlama Leanúnaí, Ar Líne, Gairmiúla agus 
Cianfhoghlama tugtar na scileanna agus na hinniúlachtaí 
d’fhoghlaimeoirí atá riachtanach chun a ngairm a thosú nó a 
chur chun cinn i réimse leathan earnálacha agus deiseanna 

gairme don todhchaí. Chuaigh an dámh nua seo ó neart 
go neart, agus é ag tarraingt isteach €3 milliún de chistiú 
Springboard/Scileanna TFC chun 23 chlár spreagúil fochéime 
agus iarchéime a sholáthar. Cuireadh níos mó ná 740 áit ar fáil 
d’fhoghlaimeoirí féideartha ar mian leo breisoiliúint a fháil, a 
ngairm a athrú nó filleadh ar an bhfostaíocht. 

Tá an-áthas orm a rá gur ainmníodh Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain arís eile ar liosta ‘Na 25 Ollscoil 
Theicneolaíoch ar an Domhan’ don taighde idirdhisciplíneach 
de chuid U-Multirank. Úsáidtear cúig mhéadrach lárnach i 
rangú ollscoile U-Multirank chun feidhmíocht coláiste a shocrú. 
As sin, tá rátáil próifíle feidhmíochta de chúig scór ‘A’ (Suas ó 3 
anuraidh) bainte amach againn. Tar éis an dámhachtain sin a 
fháil don dara bliain as a chéile daingnítear níos mó ár stádas 
mar mhol le haghaidh taighde agus forbartha agus is fianaise 
í ar an taighde den chéad scoth atá á dhéanamh thar ár dtrí 
hionad taighde agus ár dhá gheatabhealach teicneolaíochta.  

Scéal spreagúil eile, ná go bhfuil comhpháirtíocht déanta 
againn le hionad €47 milliún an SFI, CONFIRM chun an chéad 
bhinse tástála in Éirinn a oscailt a bheidh oscailte do thionscal. 
Sa cheall tá líne phíolótach atá ár gcuid imscrúdaitheoirí ag 
a bhfuil maoiniú ó CONFIRM – an Dr Declan Devine, an Dr 
Niall Murray, an Dr Brian Lee, an Dr Sean Lyons, an Dr Enda 
Fallon agus an Dr Yuansong Qiao, ag úsáid chun an tionscal 
a mhúineadh agus a chur ar an eolas faoi theicneolaíochtaí 
nua um dhéantúsaíocht chliste agus an tairbhí a bhaineann 
lena nglacadh. Chun go mbogfadh Éire ar aghaidh mar ionad 
déantúsaíochta cliste, tá sé ríthábhachtach go dtacódh an 
tionscal léi. Táimid ag iarraidh é sin a éascú trí bhreisoiliúint a 
chur ar dhaoine i dteicneolaíochtaí nua agus láthair thástála a 
thabhairt don tionscal chun triail a bhaint as na hinniúlachtaí 
nua déantúsaíochta cliste.

Freisin shínigh muid comhaontú comhair le soláthraí cáiliúil 
luathoideachais sa Mhalaeis chun forbairt modúl ar líne, 
tionscadal taighde agus curaclam a éascú do chéimeanna sa 
chúram agus san oideachas luathbhlianta agus sreabhadh 
déthaobhach mac léinn agus foirne. Feabhsóidh an 
chomhpháirtíocht oideachais go mór foghlaim na mac léinn i 
gcúrsaí sa chúram agus san oideachas luathbhlianta, agus na 
scileanna á gcur ar fáil dóibh atá riachtanach chun gairmeacha 
rathúla a fhorbairt thar lear agus sa bhaile agus níos mó mac 
léinn Malaeisiach a spreagadh chun staidéar a dhéanamh linn.

Tá an-áthas orm a fhógairt freisin go bhfuil €5 mhilliún de 
mhaoiniú H2020 dáfa dúinn chun Tionscadal BioICEP a 
stiúradh; is é atá ann ná comhar Eorpach-Síneach a bunaíodh 
chun ualach na dramhaíola plaistí sa chomhshaol a laghdú. 
Duine dár gcuid taighdeoirí iardhochtúireachta, an Dr 
Margaret Brennan Fournet, a stiúrfaidh an tionscadal. Glacfaidh 
12 chomhpháirtí as ocht dtír páirt sa tionscadal Bith-Nuálaíocht 
an Gheilleagair Chiorclaigh le haghaidh Plaisteach (Bio 
Innovation of a Circular Economy for Plastics/BioICEP).

Sa deireadh, táimid fós daingean maidir lenár rún stádas 
ollscoile teicneolaíche a bhaint amach. Mar cheannairí sa 
tionscal, mar cheannairí sa réigiún, táimid leagtha ar dhul chun 
cinn an lár tíre agus an réigiúin mórthimpeall a chur chun cinn, 
rud a bheidh ríthábhachtach maidir le rath an phlean An Lár 
Tíre 2040. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár bpobal 
foirne, mac léinn agus comhpháirtithe tionscail - a chuir gach 
duine acu le forbairt ár n-institiúide agus atá ríthábhachtach 

Is muid Baile an Eolais 
Cruthaitheoirí, Nuálaithe agus Ceannairí
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 Buaicphointí 2018/2019

Tagann AIT chun cinn ar 
‘Liosta na 25 Ollscoil is Fearr 
Feidhmíochta ar fud an Domhain 
don Taighde Idirdhisciplíneach

Bronnadh áit d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
ar liosta ‘Na 25 Ollscoil is Fearr Feidhmíochta ar an Domhan’ 
de chuid U-Multirank i gcatagóir an taighde idirdhisciplínigh 
don dara bliain as a chéile. Úsáidtear cúig mhéadrach 
lárnach chun feidhmíocht coláiste a shocrú i rangú ollscoile 
U-Multirank, a léiríonn conas atá coláistí Éireannacha 
ag feidhmiú i gcomparáid lena gcuid comhpháirtithe 
idirnáisiúnta: Teagasc agus Foghlaim, Aistriú Eolais, Comhar 
Réigiúnach, Taighde agus Treo agus Claonadh Idirnáisiúnta. 
As sin, tá rátáil próifíle feidhmíochta de chúig scór ‘A’ (Suas ó 
3 anuraidh) bainte amach ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain.

Tá an institiúid seo a bhfuil dámhachtainí gnóthaithe againn 
ar cheann de díreach dhá hinstitiúid ardoideachais in Éirinn 
a bhain amach an liosta ‘25 is Fearr’ i mbliana i réimse an 
taighde idirdhisciplínigh atá bunaithe ar líon na n-uaireanta 
a thagraítear i bhfoilseachán acadúil a bhaineann le disciplín 
áirithe do cheann eile ó réimse dhifriúil eolaíochta. Dá mhó 
an fad idir an dá réimse, is ea is airde leibhéal an taighde 
idirdhisciplínigh in institiúid ardoideachais. Ós rud é gur minic 
go mbíonn teorainneacha an taighde ar imeall disciplíní, 
léiríonn nádúr idirdhisciplíneach an taighde freisin a charachtar 
nuálach, ceannródaíoch.

“Tar éis an dámhachtain sin a fháil don dara bliain as a chéile 
daingnítear níos mó ár stádas mar mhol le haghaidh taighde 
agus forbartha agus is fianaise í ar an taighde den chéad 
scoth atá á dhéanamh thar ár dtrí hionad taighde agus ár dá 
geatabhealach teicneolaíochta”, a dúirt an tOllamh Ciarán 
Ó Catháin, Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain. “Táimid geallta chun ár gcuid gníomhaíochtaí i réimse 
an taighde fheidhmigh den chéad scoth a shaibhríonn an 
rannpháirtíocht chathartha, shóisialta agus chultúrtha a 
fhorbairt níos mó, agus leanúint orainn ag spreagadh an 
athraithe shóisialta dhearfaigh inár bpobal,”  

Is iad Mic Léinn AIT ‘Na Mic Léinn 
is Sásta’ in Éirinn dar le Suirbhé 
Náisiúnta

Is iad na mic léinn atá i mbun staidéir in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain na mic léinn is sásta in Éirinn, 
a nochtadh i Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn 
(Irish Survey of Student Engagement/ISSE. Sa suirbhé bliantúil, 
inar breathnaíodh ar fhiche-seacht n-institiúid ardoideachais 
phoiblí, measadh naoi ngné den taithí mac léinn, a raibh ina 
measc cleachtais teagaisc éifeachtacha, foghlaim ardoird, 
foghlaim mhachnamhach agus chomhtháiteach, straitéisí 
foghlama, idirghníomhú mac léinn agus dáimh, caighdeán 
foriomlán an idirghníomhaithe, timpeallacht acadúil thacúil, 
foghlaim chomhoibritheach agus réasúnaíocht chainníochtúil.

Tar éis feidhmiú go maith go comhsheasmhach i ngach ceann 
de na réimsí sin, bhain AIT amach an áit is fearr don fhoghlaim 
chomhoibritheach agus do chaighdeán an idirghníomhaithe, 
a bhaineann an dara gné le taithí mac léinn ar chaidreamh 
tacúil le raon de dhaoine agus de róil eile ar an gcampas, agus 
tagraíonn an chéad cheann don mhéid a chomhoibríonn mic 
léinn le piaraí chun fadhbanna a réiteach nó máistreacht a 
fháil ar ábhar deacair, agus ar an mbealach sin a dtuiscint a 
dhoimhniú.

Baineann an institiúid, a bhfuil dámhachtainí bainte amach 
aici, agus ar ar bronnadh dámhachtain an Sunday Times 
‘Institiúid na Bliana i 2018’ taitneamh as an ráta freagartha is 
airde ag mic léinn ar fud na tíre don ISSE (60.5% i gcomparáid 
le 27.2%). Ghlac 38,371 mac léinn san iomlán a bhí cláraithe le 
cláir mhúinte, ar leibhéal fochéime agus iarchéime araon, páirt 
sa suirbhé, ba ionann sin agus 28% den daonra sprice agus 
méadú de 2,521 i gcomparáid le 2017.
 
Agus é ag cur fáilte roimh na fionnachtana, dúirt an Leas-
Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus an Cláraitheoir an Dr 
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Niall Seery: “Comhartha é ár rath leanúnach i réimse an sásamh 
mac léinn ar chaighdeán an taithí mic léinn atá ar fáil inár 
n-institiúid. Oibrímid gan staon chun timpeallacht chairdiúil, 
fháilteach agus uileghabhálach a chruthú ar an gcampas 
a thacaíonn le folláine mic léinn. Ag ár n-institiúid a bhfuil 
dámhachtainí gnóthaithe aici, tá guth an mhic léinn ina cuid 
ríthábhachtach dár gcuid próiseas um dhearbhú cáilíochta 
agus cuireann sé sin le leibhéil áthas ar an iomlán. Táimid an-
bhródúil as ár gcuid iarrachtaí sa réimse sin agus as an teideal a 
choimeád mar atá an corp mac léinn is sásta.”

Sheol Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain éicea-
thionscnamh nua d’fhonn oideachas a chur ar mhic léinn, 
bhaill foirne agus ar an bpobal i gcoitinne faoin ngeilleagar 
ciorclach agus faoi úsáid fhreagrach an phlaistigh.

Leis an scéim nua um bailiú agus athchúrsáil buidéal 
plaisteach ar a dtugtar ‘Foireann Ghlas AIT’ leagtar béim 
ar an tábhacht a bhaineann leis ‘an t-ábhar a shórtáil agus 
a athchúrsáil i gceart a úsáidtear chun plaisteach geal a 
dhéanamh’ ar mhaithe leis an gcomhshaol. Is é atá san ábhar 
ar a dtugtar Teireataláit Phoileitiléine (PET), ná plaisteach 
láidir agus éadrom a úsáidtear chun pacáistiú bia agus 
deochanna a dhéanamh. D’ainneoin sin, tá feasacht íseal i 
measc custaiméirí ar a luach. 

Dar leis an Dr Noel Gately, atá ina bhainisteoir ar an 
nGeatabhealach um Theicneolaíocht Fheidhmeach Polaiméirí 
de chuid Fhiontraíocht Éireann (atá suite in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain), ábhar fíorluachmhar atá i 
bplaisteach, ar féidir, nuair a dheartar é agus nuair a dhéantar é 
a dhiúscairt i gceart, a athchúrsáil arís is arís eile chun táirgí nua 
a dhéanamh. 

“Tá sé an-éasca na buidéil plaistigh ghlain um dheochanna 
boga a dhéanann brandaí mar Coca Cola, Fanta nó Pepsi – a 
athchúrsáil agus is féidir iad a athphróiseáil go táirgí nua. Tá sé 
ríthábhachtach go dtosódh muid ag breathnú ar phlaisteach 
mar acmhainn nádúrtha,” a mhínigh sé. 
In aghaidh an chónaitheora, tá Éire ar na táirgeoirí is mó 

dramhaíola plaistí san AE, agus formhór na dramhaíola á 
onnmhairiú ar chostas an-íseal, á cur chuig líonadh talún nó á 
dhó, mar is amhlaidh sa chuid is mó de thíortha Eorpacha.

“Tá sé sin millteanach don chomhshaol agus don gheilleagar 
agus nuair a sheoltar an t-ábhar amach ón tír nó chuig líonadh 
talún, cailltear an deis an t-ábhar a athchúrsáil”, a dúirt an D 
Gately chomh maith. 
Agus é sin i gcuimhne acu, rinne Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain comhpháirtíocht le Shabra, cuideachta a 
d’athraigh tírdhreach athchúrsála na hÉireann ón mbonn trí 
hathphróiseáil dramhscannán phlaistigh agus buidéil tar éis 
iad a bheith úsáidte. Le haghaidh gach tona de dhramhaíl 
phlaisteach a bhailítear, tugann Shabra go flaithiúil do Chiste 
Carthanachta na Mac Léinn.

“Tá an-áthas orainn comhoibriú leo ar an tionscadal seo, a 
bhfuil súil againn, go gcabhróidh sé le hoideachas a chur ar 
ár bhfoireann agus mic léinn - mar mhicreacosma de shochaí 
na hÉireann - faoi réitigh inbhuanaithe um pacáistiú plaistigh 

Banking on Bottles: Seolann AIT Tionscnamh Foirne Uaine
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agus faoi bheith níos freagraí agus muid ag úsáid plaistigh,” 
a dúirt an Dr Declan Devine, stiúrthóir na hInstitiúide um 
Thaighde Ábhair in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. 
“Agus muid ag bogadh i dtreo geilleagair chiorclaigh, 
áit nach mór meas a léiriú ar riachtanais athúsáide, 
deisiúcháin agus athchúrsála agus dearadh agus táirgeadh 
ar siúl, tá sé ríthábhachtach go n-ardódh muid feasacht 
faoi inbhuanaitheacht. Freisin táimid fíorbhuíoch lenár 
gcomhpháirtí tionscail Teleflex as tacú linn leis an iarracht 
seo agus cabhrú le foireann agus mic léinn a spreagadh chun 
athchúrsála trí dhuaiseanna a urrú.”

Mar cheannaire i dtaighde agus nuálaíocht polaiméirí ó bhí na 
1970í ann, tá dul chun cinn fiúntach á dhéanamh ag Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i dtaighde agus forbairt 
maidir le hathchúrsáil plaisteach.

Tá leac nochta ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain atá tíolactha do shaol agus d’oidhreacht John Goor 
nach maireann, a bhfuil a chuideachta JL Goor, ag soláthar 
innealra, trealaimh agus ábhair polaiméirí do thionscal 
polaiméirí na hÉireann ar feadh níos mó ná 30 bliain. Ag an 
searmanas, a bhí ar siúl sa dámh úrscothach Innealtóireachta 
agus Faisnéisíochta de chuid na hinstitiúide, ceiliúradh ról 

mór an fhir as Cill Mhantáin i dtírdhreach an ardoideachais, ar 
fhág sé lorg buan ar thionscal plaisteach na hÉireann.

“Mar thoradh ar spéis bhuan John san oideachas faoi 
pholaiméirí, a thosaigh sna 1980í, tháinig comhpháirtíocht le 
hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chun cinn a mhair 
ar feadh na mblianta fada agus a thóg rath agus dul chun cinn 
eacnamaíoch chuig an Lár Tíre,” a dúirt an Dr Sean Lyons, Déan 
na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta”. “D’fheabhsaigh 
sé go mór an ghné phraiticiúil dár gclár céime sna polaiméirí 
trí threalamh a thabhairt agus a dheisiú agus d’oibrigh sé leis 
na léachtóirí chun bonn eolais a chur faoi ábhar an chúrsa agus 
socrúcháin oibre a chur ar fáil dár gcuid mac léinn.” 

Tugann AIT Ómós don 
Bhronntóir Innealtóireachta Polaiméirí John Goor
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Freisin bhain an tUas. Goor leas as a thionchar, mar fhear gnó 
agus bhall den Institiúid Ábhar (IoM) chun daoine mór le rá 
a tharraingt chun labhairt ag comhdháil bhliantúil an IoM, 
d’fhonn eolas a thabhairt don lucht freastail, a raibh go leor 
mac léinn polaiméirí as AIT ina measc, faoi theicneolaíochtaí 
agus fhorbairtí nua sa réimse. “Bhí sé an-tábhachtach do 
John an chéad ghlúin eile d’innealtóirí ábhair céime a chothú 
chun déanamh cinnte go leanfadh tionscal na bplaisteach 
ar aghaidh ag fás go rathúil. Mar gheall ar a saineolas agus 
taithí fhairsing ar an tionscal, bhí sé an-mhaith ag bearnaí a 
aithint san eolas agus mar sin chabhraigh sé sin ábhar cúrsa 
a fhorbairt chun na bearnaí sin a líonadh,” a mhínigh an Dr 
Lyons. 
Ag an am bhí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar 
cheann de na chúpla coláiste sa tír a raibh innealtóireacht 
polaiméirí mar shainábhar acu agus í ag soláthar píblíne seasta 
de chéimithe oilte teicniúla do thionscal méadaithe. Agus é sin 
i gcuimhne aige, chruthaigh an tUas. Goor Ciste Scoláireachta 
JL Goor, chun tacú le mic léinn le linn na dara, na tríú, agus na 
ceathrú bliana dá gcéim le sparánacht, rochtain ar threalamh 
agus meantóireacht.

 
Agus an léachtlann seo á hainmniú agus 
an leac seo á nochtadh, is mian linn 
aitheantas a thabhairt d’éachtaí John 
le linn a shaoil agus dá ról i gcabhrú 
le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain a mhúnlú - institiúid ar 
thús cadhnaíochta an taighde agus na 
forbartha ó thaobh polaiméirí.

“Fear an-fhlaithiúil a bhí i John agus meanma altrúíoch láidir 
ann”. Mairfidh a oidhreacht trína chlann, tríd an institiúid seo 
agus na mic léinn a raibh ról ríthábhachtach aige ina saol a 
mhúnlú. Agus an léachtlann seo á hainmniú agus an leac seo á 
nochtadh, is mian linn aitheantas a thabhairt d’éachtaí John le 
linn a shaoil agus dá ról i gcabhrú le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain a mhúnlú - institiúid ar thús cadhnaíochta 
an taighde agus na forbartha ó thaobh polaiméirí,” a dúirt an 
Dr Lyons. Ag an searmanas, labhair mac an tUas. Goor, Louis, 
“a chuireann an L i JL Goor’, faoin mbród mór atá ag a mhuintir 
as éachtaí a athar, a ghrá don oideachas ar innealtóireacht 
agus ábhar agus as a dtacaíocht dhaingean don institiúid, 
agus é ag rá: “Geallaim go leanfaidh mé ar aghaidh le traidisiún 
na for-rochtana a thosaigh m’athair agus tá súil agam, le 
himeacht ama, go mbeidh gach mac léinn innealtóireachta 

“

”
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ar tugadh tacaíocht dóibh trí Scoláireacht JL Goor in ann an 
fabhar a chur ar aghaidh agus cabhrú le mic léinn óga eile san 
innealtóireacht polaiméirí.”

Bhí Stiúrthóir Bainistíochta JL Goor Materials Ltd. Gearoid 
Clare i láthair freisin chun breathnú ar nochtadh na leice 
agus na léachtlainne. Casadh muintir Goor, ar an Uas. Clarke, 
céimí ó chéim Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain san 
innealtóireacht polaiméirí i 1994 tar éis gur cuireadh in aithne 
dó iad ag Paul Blackie, duine de léachtóirí na hinstitiúide 
san innealtóireacht polaiméirí. Ón gcasadh sin tháinig deis 
fostaíochta chun cinn maidir le suirbhé ar riachtanais roisín 
tionscal – agus mar thoradh air sin sa deireadh bunaíodh JL 
Goor Materials LTD agus cairdeas buan le muintir Goor. 

“Is mar gheall ar phaisean John agus é a bheith sásta a eolas 
fairsing ar an tionscal agus a bhlianta fada de thaithí a roinnt, 
a bhfuilimid anseo inniu. Bhí a chaidreamh le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an-tábhachtach dó agus 
dá bharr sin tá sé fós an-tábhachtach do JL Goor sa lá atá 
inniu ann. Mar gheall ar ról lárnach na hinstitiúide i bhforbairt 
thionscal na bpolaiméirí in Éirinn agus an chéad ghlúin eile 
d’innealtóirí polaiméirí a chruthú, is iontach an bealach é le 
hómós a thabhairt do John, agus déanamh cinnte go leanfaidh 
a oidhreacht ar aghaidh trí shaol na ndaoine a raibh tionchar 
aige orthu”, a dúirt an tUas. Clarke. 

D’fhreastail bean agus clann an Uas. Goor ar an searmanas 
nochta, chomh maith le baill lárnacha de thionscal polaiméirí 
na hÉireann, mar Declan O’Rourke (Longford Tool and Plastics), 

Catherine Collins (First Polymer Training) agus iarfhaighteoirí 
Scoláireacht JL Goor, a bhfuil go leor acu féin ag obair sa 
tionscal. Chun an ócáid a cheiliúradh, bronnadh dealbh 
ghreanta de dhair phortaigh ó stiúideo Celtic Roots i mBaile na 
hAbhann ar mhuintir Goor. 

Bronnadh €3 mhilliún de chistiú Springboard+ ar Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain thar 23 chlár spreagúil 
dírithe ar an tionscal ó leibhéal 6-9. Cuireadh níos mó ná 
742 áit san iomlán ar fáil d’fhoghlaimeoirí féideartha ar 
mian leo breisoiliúint a fháil, a ngairm a athrú nó filleadh 
ar an bhfostaíocht. I measc cuid de na cláir atá ar fáil tá 
teicneolaíochtaí nua mar Bhlocshlabhra, Réaltacht Bhreisithe 
agus Fhíorúil, Anailís agus Léirshamhlú Sonraí, chomh maith 
le hInnealtóireacht Shibhialta agus Foirgníocht, Ardábhair 
Pholaiméire, Cibearshlándáil, na hEalaíona Cócaireachta agus 
Eolaíocht Fheidhmeach Saotharlainne.

Dar leis an Dr Michael Tobin, Déan Dhámh na Foghlama 
Leanúnaí, Ar Líne, Gairmiúla agus Cianfhoghlama, ceapadh 
gach clár solúbtha lena ngabhann creidiúnú náisiúnta mar 
fhreagra ar riachtanais an tionscail sa Lár Tíre faoi láthair 
agus amach anseo agus is ionann é agus deis uathúil 
d’fhoghlaimeoirí leas a bhaint as breisoiliúint nó athoiliúint atá 
saor in aisce nó fóirdheonaithe go mór. “Tá foghlaim fhadsaoil 
ríthábhachtach chun bheith ‘oiriúnach don phost’ i bhfórsa 
saothair an lae inniu. 

Agus muid ag bogadh i dtreo geilleagair dhigitigh, tá 
teicneolaíochtaí agus deiseanna nua ag teacht chun cinn a 

Faigheann AIT Maoiniú Springboard de €3 Mhilliún 
le haghaidh Níos Mó Ná 700 Áit

“

”
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chiallaíonn gur gá d’oibrithe breisoiliúint a dhéanamh chun 
iomaíochas an tionscail agus an ghnó a choimeád,” a dúirt sé. 
“Lenár dtairiscint Springboard+ tabharfar na scileanna agus na 
hinniúlachtaí d’fhoghlaimeoirí atá riachtanach chun a ngairm 
a thosú nó a chur chun cinn i réimse leathan earnálacha agus 
deiseanna gairme don todhchaí”

Tá na cláir Springboard+ agus Scileanna TFC, nach mbíodh 
ar fáil de ghnáth ach dóibh siúd atá ag fáil leas sóisialach, 
oscailte anois dóibh siúd atá fostaithe agus dóibh siúd atá ag 
smaoineamh faoi fhilleadh ar an bhfostaíocht tar éis tréimhse 
fada de bheith as láthair, mar chúramaithe baile. Chun tacú 
le foghlaimeoirí, agus mar aitheantas do dhéimeagrafach 
athraithe na bhfoghlaimeoirí, táirgtear cláir Springboard+ trí 
raon leathan de bhealaí foghlama solúbtha agus nuálacha 
atá ceaptha chun oiriúint do ghealltanais ghairme agus 
teaghlaigh.

Agus muid ag bogadh i dtreo geilleagair 
dhigitigh, tá teicneolaíochtaí agus 
deiseanna nua ag teacht chun cinn 
a chiallaíonn gur gá d’oibrithe 
breisoiliúint a dhéanamh chun 
iomaíochas an tionscail agus an ghnó a 
choimeád.

Ceann de na príomhspriocanna atá leagtha amach i Straitéis 
Náisiúnta Scileanna na hÉireann 2025 ná an mian ráta 
rannpháirtíochta na hÉireann san fhoghlaim fhadsaoil a 
mhéadú go 10% faoi 2020 agus go 15% faoi 2025. Freisin tá 
sprioc um foghlaim fhadsaoil de 15% faoi 2020 socraithe ag an 

AE.

“Éascaíonn Springboard+ fás agus forbairt leanúnach fhórsa 
oibre na hÉireann, cabhraíonn sé le deiseanna gairme a 
dhéanamh seasmhach i leith na todhchaí trí scileanna agus 
eolas foghlaimeoirí a choimeád suas le dáta, rud a chuireann 
le hiontaoibh ghairmiúil agus le hinfhostaitheacht,” a dúirt 
Seadna Ryan, Ceann Roinn na Foghlama Fadsaoil. 
Sheol Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a taisce 
oifigiúil ar líne don taighde acadúil d’fhonn lorg láidir a cuid 
taighdeoirí a léiriú agus a saothar a dhéanamh níos inrochtana 
don phobal i gcoitinne. Gníomhaíonn taisce na hinstitiúide mar 
bhealach le cóipeanna digiteacha d’aschur intleachta a bhailiú, 
a chaomhnú agus a scaipeadh agus é ag léiriú lárú an taighde 
agus an aschur scoláire i réimse leabharlann na hinstitiúide.

Faoin gcoimirce sin, tá an leabharlann ag an lár ó thaobh 
fhorbairt na cumarsáide scoláirí, seirbhísí um bainistíocht 

Seolann AIT Taisce Institiúide 
Chun Taighde a Dhéanamh Inrochtana don Phobal i gCoitinne

“
”
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AIT ag Forbairt Teicneolaíochta um Phriontáil 3D Domhantarraingthe 
Nialais le hÚsáid sa Spás
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Piocadh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ag 
Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA) chun an chéad 
phrintéir 3D domhantarraingt nialais ar scála mór ar 
an domhan a fhorbairt le húsáid ar an Stáisiún Spáis 
Idirnáisiúnta mar chuid de chuibhreannas Eorpach níos 
leithne a chuimsíonn an chuideachta aeraspáis Ghearmánach 
Sonaca Groupa, BELVERYCREATIVE, soláthraí printéirí 3D as an 
bPortaingéil, agus OHB, Grúpa Gearmánach ceannródaíoch 
maidir le Spás agus Teicneolaíocht. 

Tarraingeoidh Project Imperial, atá le bheith ar siúl ar feadh 
dhá bhliana, ar shaineolas an Dr Sean Lyons, Déan Dhámh 
na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta, an Dr Declan 
Devine, Stiúrthóir na hInstitiúide um Thaighde Ábhair agus 
an Dr Ian Major, Príomhimscrúdaitheoir ag an Institiúid um 
Thaighde Ábhair, sna réimse déantúsaíocht breiseán, ardábhair 
pholaiméire agus cumaisc a chruthú do thimpeallachtaí 
dúshlánacha. Úsáidfidh na taighdeoirí teirmeaplaistigh ardnirt, 
fheidhmiúla chun printéir 3D a fhorbairt agus úsáid a bhaint as 
a bheidh in ann struchtúir innealtóireachta chasta a chruthú a 
bheidh níos mó ná an printéir féin.

“De ghnáth bíonn printéirí 3D bunaithe ar ábhair agus 
fheidhmeanna simplí. D’fhéadfadh go mbreathnódh siad go 
maith ach ní bhíonn siad crua ná láidir go leor le bheith go 
hiomlán feidhmiúil. Agus úsáid á baint as eolaíocht ábhair 
cheannródaíoch, táimid chun ábhair a cheapadh ar féidir 
a leasú nó a chumrú i gcomhair priontála i gcoinníollacha 
domhantarraingthe nialais ar an Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta,” a 
dúirt an Dr Sean Lyon.

“Tá go leor feidhmeanna ag baint leis an teicneolaíocht sin, má 
bhriseann rud éigin ar bhord na spásárthaí. Ní féidir pálasta 
agus codanna breise leis a sheol an bealach ar fad chuig an 
Stáisiún Spáis Idirnáisiúnta. Trí Project Imperial, beidh na 
spásairí in ann codanna a phriontáil de réir mar a bheidh siad 
ag teastáil in situ. Mar sin, dá mbrisfeadh spásaire a lámh, mar 
shampla, bheidís in ann plástar saincheaptha a phriontáil iad 
féin.”

Ina theannta sin, beidh foireann AIT ag breathnú ar 
fheidhmeanna eile le haghaidh na teicneolaíochta sin, mar 
réimsí ina ngabhann tairbhe le priontáil i ndomhantarraingt 
nialais le haghaidh na n-airíonna ábhartha a d’fhéadfadh 
a bheith úsáideach ar domhan. “D’fhéadfaí roinnt scafall 
cille a phriontáil i dtimpeallacht domhantarraingthe nialais 
agus ansin a thógáil ar ais ar domhan agus a ionchlannú i 
nduine. D’fheidhmeoidís níos fearr ná mar a d’fheidhmeodh 
siad dá bpriontálfaí iad faoi shrianta na domhantarraingthe 
ar domhan. Tá raidhse feidhmeanna féideartha ag gabháil 
leis sin,” a dúirt Déan Dhámh na hInnealtóireachta agus na 
Faisnéisíochta.

Tá an-áthas orainn bheith ag comhoibriú ar thaighde chomh 
ceannródaíoch sin
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sonraí taighde agus rannpháirtíocht sa scoláireacht dhigiteach. 
Fuarthas go bhfuil cur an taighde scoláire uaine i dtaisce 
lárnach i measc na straitéisí is mó tionchair ó thaobh taighde 
a chur in iúl. Ní hamháin go gcaomhnaíonn sé an taighde 
acadúil, ach freisin méadaíonn sé go mór an deis go luafaí 
scoláire mar go gcabhraíonn sé leis an taighde a aimsiú.

Faoi láthair, ceadóidh an chuid is mó d’fhoilsitheoirí an leagan 
neamhfhoilsithe dheireanach (tar éis athbhreithniú piaraí) de 
pháipéir a fhágáil i dtaisce taighde ar nós Research@THEA: AIT, 
rud a chiallaíonn gur féidir an leagan taisce agus an leagan 
fhoilsithe de pháipéar a fhoilsiú agus gur féidir hipearnasc a 
dhéanamh eatarthu. Go bunúsach, ciallaíonn sé sin go nochtar 
go dúbailte páipéir acadúla mar gur féidir an dá leagan a 
aimsiú trí Google agus Google Scholar. Freisin méadaíonn sé 
an lucht léitheoireachta féideartha don pháipéar acadúil mar 
go sroicheann sé iad siúd a d’fhéadfadh nach mbeadh síntiús 
acu don iris a bhfuil tú foilsithe inti.

Mar bhróicéirí eolais, tá leabharlanna 
acadúla ina ngné ríthábhachtach 
de thírdhreach an ardoideachais. 
Tá ár leabharlann féin mar chroí na 
hinstitiúide.
Éascóidh an taisce nua comhlíonadh le glao an Fhóraim 
Náisiúnta nua um Thaighde Oscailte (National Open Research 
Forum/NORF) d’eagraíochtaí a dhéanann taighde agus é ag 
iarraidh go dtacódh siad le taighde oscailte trí shaothar a 
chur ar fáil i dtaisce agus cuirfidh sé ar chumas taighdeoirí 
coinníollacha maoinithe ó ghníomhaireachtaí móra maoinithe 
a chomhlíonadh, ar nós Horizon 2020, ar gnách go mbíonn 
ceanglais rochtana oscailte acu i ndáil le foilsiú an taighde.

Ag labhairt ar éis sheoladh thaisce na hinstitiúide, dúirt Leas-

Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir an Dr 
Niall Seery: “Mar bhróicéirí eolais, tá leabharlanna acadúla ina 
ngné ríthábhachtach de thírdhreach an ardoideachais. Tá ár 
leabharlann féin mar chroí na hinstitiúide. Éascóidh an taisce, 
atá stiúrtha ag ár gcuid leabharlannaithe acadúla, scaipeadh 
an taighde ní hamháin laistigh dár mballaí féin nó i bpobail 
taighde áirithe, ach ar fud an domhain. In AIT, tá muid inár 
gcruthaitheoirí eolais, inár nuálaithe agus inár gceannairí.”

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain tar éis dul i 
gcomhpháirtíocht le Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath 
agus Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath chun taighde 
a dhéanamh ar sheirbhísí comhairleachta do mhic léinn 
i dtionscadal nua ar luach €1.5 milliún. Beidh an taighde 
ceannródaíoch sin dár teideal Straitéis um Choimeád agus 
Plé le ‘Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn: Comhdhlúthú an 
Dea-Chleachtais, Lárú na Sonraí agus na Nuálaíochta i dTaithí 
an Mhic Léinn’, ar an gcéad taighde den saghas sin a dhéanfar 
in Éirinn.

I gcaitheamh thréimhse trí-bliana, gheobhaidh Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain €600,000 chun taighde 
a éascú ar chleachtais reatha i seirbhísí comhairleachta 
ardoideachais i réimsí mar fhéinmharú a chosc, idirghabháil 
agus tar éis iar-idirghabhála. Déanfaidh an fhoireann, faoi stiúir 
an tsíceolaí Treasa Fox iniúchadh ar fhreagairt do theagmhais 
chriticiúla, comhair nuálacha idirghníomhaireachta, agus treoir 
an dea-chleachtais idirnáisiúnta d’fhonn eolas agus acmhainní 
a thiomsú agus a chatagóiriú le húsáid sna 21 institiúid 
ardoideachais in Éirinn.

“Tá ár gcuid contrapháirtithe sa RA, san Eoraip, agus sna SA ag 
bailiú an chineál seo eolais le roinnt blianta, ach seo an chéad 
uair go bhfuil na hacmhainní riachtanacha againne, in Éirinn. 
Cuirfidh an maoiniú seo ar ár gcumas an obair a dhéanann na 
seirbhísí sin a iniúchadh, a chatagóiriú, a thiomsú agus a chur 
in iúl, agus muid ag éascú aistriú saineolais agus eolais ar fud 
na hearnála, chun na torthaí is fearr a chinntiú dár gcuid mac 

AIT mar Chomhpháirtí i dTionscadal €1.5 Milliún chun Taighde a 
dhéanamh ar 

“

”
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Líon Buaice Taispeántóirí i 
láthair ag Taispeántas AIT ar 
Ghairmeacha agus Staidéar 
Breise

Tharraing Taispeántas Gairmeacha agus Breisoideachas 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, a cheanglaíonn 
fostóirí móra na hÉireann lena píblíne de mhic léinn oilte, 
buaiclíon taispeántóirí ó réimsí éagsúla den tionscal.  

D’fhreastail níos mó ná 70 taispeántóir ó chuideachtaí ar nós 
Abbot, Alexion Pharmaceuticals, Almac Group, RBK, Johnson 
and Johnson Vision, Neueda Technologies, Centre Parcs Páirc 
Foraoise an Longfoirt, Harmac Medical Products, Ericsson, 
PPD, Medtronic, Sidero, Teleflex agus Boston Scientific ar an 
imeacht. 

“Tugadh deis do mhic léinn agus chéimithe nua nasc a 
dhéanamh le cuid de na fostóirí is mó sa tír - a bhfuil líon mór 
d’iar-mhic léinn AIT ina measc,” a dúirt Denise Dolan, Oifigeach 
Gairmeacha in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. “Le 
linn an aonaigh, d’fhoghlaim siad faoi phoist na todhchaí, cláir 
do chéimithe agus fiú deiseanna do staidéar breise.

Dúirt sí freisin: “Mar institiúid, ábhar bróid dúinn é go riarann 
muid go maith ar riachtanais an tionscail agus bímid ag obair 
gan staonadh chun an taithí oideachais is fearr a thabhairt 
dár gcuid mac léinn. Chun é sin a bhaint amach, tá dlúthnaisc 
cothaithe againn leis an tionscal (idir tionscal ilnáisiúnta 
agus dúchasach) chun bonn eolais a chur faoi na cláir atá á 
dtairiscint againn agus chun deiseanna socrúcháin den scoth a 
chur ar fáil dár gcuid mac léinn.

“Caidreamh siombóiseach atá sa chaidreamh seo sa mhéid 
is go dtugann socrúchán oibre geatabhealach dár gcuid 
comhpháirtithe tionscail chun daoine oilte a aithint agus a 
earcú, agus cuirimid píblíne sheasta de chéimithe ardoilte atá 
réidh leis an obair a chur ar fáil don tionscal. Ní taisme ar bith 

léinn” a dúirt Mrs Fox.

Cuirfear an maoiniú ar fáil trí Chiste Nuálaíochta agus 
Bunathraithe an Institiúid Ardoideachais, atá tiomnaithe 
do thacú le nuálaíocht agus le bunathrú ar fud an chórais 
ardoideachais, go háirithe i réimse thorthaí foghlama na mac 
léinn, coimeád agus dul chun cinn mac léinn - ar leibhéal 
institiúide agus aonair - agus trí chomhar idirinstitiúide, 
earnála agus idirearnála.

“Agus acmhainní gann, tá na spriocanna sin níos ábhartha 
anois ná mar a bhí riamh. Táimid ag súil go mbeifear in ann 
aithris a dhéanamh ar fud na hearnála ar chuid mhór de 
na gnéithe nuálacha agus de na gníomhartha de thoradh 
an taighde seo. Beidh ár gcuid comhghleacaithe go léir in 
ollscoileanna agus in institiúidí teicneolaíochta, bíodh go 
bhfuil siad mór nó beag, in ann rochtain a fháil ar oiliúint agus 
aistriú eolais a bheidh chun tairbhe ár gcuid mac léinn, ag 
deireadh an lae,” a dúirt Mrs Fox.

Agus é ag cur fáilte roimh an bhfógra, dúirt Uachtarán 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an tOllamh Ciarán 
Ó Catháin,: “Tá an-áthas orainn bheith i gcomhpháirtíocht 
le TCD agus UCD chun taighde a dhéanamh ar sheirbhísí 
comhairleachta do mhic léinn ar fud earnáil an Ardoideachais. 
Is iad na hinstitiúidí tríú leibhéal na soláthraithe is mó de 
sheirbhísí meabhairshláinte bunaithe ar an tsíceolaíocht 
do dhaoine óga in Éirinn, mar sin tá sé ríthábhachtach go 
dtabharfaí tacaíocht iomlán dóibh. Is iad mic léinn an lae 
inniu ceannairí gnó, fiontraithe, innealtóirí, speisialtóirí TF, 
forbróirí leighis agus cógaisíochta, altraí, oibrithe cúraim 
shóisialta agus polaiteoirí na todhchaí. Is ionann infheistíocht 
ina meabhairshláinte agus a bhfolláine agus infheistíocht i 
dtodhchaí ár dtíre.”

Is iad na hinstitiúidí tríú leibhéal 
na soláthraithe is mó de sheirbhísí 
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Ceiliúrann AIT 
Feabhas Acadúil 
ag Searmanais 
Bhronnta Céime 
2018
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I gcaitheamh nach mór caoga bliain, chruthaigh Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Á
tha Luain í féin mar ionad feabhais acadúi
l agus foghlama feidhmí. Mar institiúid, tá sé imithe ó
neart go neart agus cuid dá cuid iar-mhac léinn chun tosaigh
i gcuid de na cuideachtaí is mó ar an domhan a bhfuil ina 
measc
Boston Scientific, Ericsson, Intel, RBK, PPD, Mergon agus 
Neueda.
Tá caighdeán chéimithe AIT á aithint ag cuideachtaí mar sin
le fada an lá, agus iad ag leagan luacha orthu as a dtallann, a 
gcumas teicniúil
agus a réidhe leis an obair.

I mbliana, chuaigh cohórt eile de chéimithe leo.
Le linn dhá lae,
bronnadh dámhachtainí ar 1,804 mac léinn fochéime agus 132
mac léinn
iarchéime, agus astu siúd thug 15 díobh faoina n-oideachas 
iarchéime trí thaighde. Freisin bhronn Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain seacht gcéim
PhD: cúig cinn laistigh de Dhámh na hInnealtóireachta agus na 
Faisnéisíochta
agus dhá cheann laistigh de Dhámh na hEolaíochta agus na 
Sláinte.

Ghnóthaigh céimí amháin, an Dr Yuanyuan Chen, céad 
dhámhachtain
na hinstitiúide do ‘Mhná sa Taighde’ le haghaidh a
róil i gcanóin na heolaíochta i réimse na cairdeolaíochta 
idirghabhálaí.
Faoi stiúir an Dr Declan Devine, Stiúrthóir na hInstitiúide um 
Thaighde Ábhair in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile
Átha Luain, d’fhorbair an Dr Chen scafall
‘bioresorbable’ úrnua ar féidir
a chur in artairí corónacha calctha chun
sreabhadh fola chuig an gcroí a mhéadú. Déantar aireagán an 
Dr Chen, at
á déanta de mheascán uathúil de pholaiméir PLA, a phriontáil 
go tríthoiseach san institiúid agus
tá sé ceaptha le tuaslagadh sa chorp tar éis go mbeidh a 
fheidhm comhlíonta aige.

Le linn na searmanas thug Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta
Bhaile Átha Luain, an tOllamh Ciarán ó Catháin óráid mholta 
spreagúil
ina ndearna sé comhghairdeas leis na céimithe
deireanacha as a n-éacht agus inar luaigh sé ábhar atá gar dá 
chroí
- meabhairshláinte.

“Tá Éire i ngreim ag géarchéim meabhair
shláinte agus 1 as gach 10,000 duine óg ag cailliúint a bheatha 
de thoradh an fhéinmharaithe. Is iad mic léinn an lae inniu
ceannairí gnó,
fiontraithe, innealtóirí, speisialtóirí TF, forbróirí leighis agus 
cógaisíochta, altraí, oibrithe cúraim shóisialta agus polaiteoirí 
na todhchaí
agus mar sin tá sé fíorthábhachtach go dtabharfaí aire dóibh. 
“Infheistíocht i dtodhchaí ár dtíre
atá in infheistíocht i meabhairshláinte ár dtíre
,” a dúirt sé mar fhocal scoir.
Ag searmanais bhronnta céime 2018, freisin, bronnadh 21ú 
dámhachtain Comhaltachta Céimiúla
ar Rita Shah,
fiontraí rathúil as an India, a bhfuil teist an ardchaighdeáin don 
athchúrsáil in Éirinn ar a cuideachta nuálach
, Shabra
Group. Is í Comhaltacht Chéimiúil an onóir is airde de chuid na
hInstitiúide agus bronntar ar dhaoine í, a raibh ról tábhachtach 
acu
sa tsochaí, in Éirinn agus i réigiún an Lár Tíre, trí m
heán na ceannaireachta.

I measc dámhachtainí eile a bronnadh le linn an ócáid dhá lae
, bhí ‘Mac Léinn na Bliana’. I nDámh na
hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta, bhain Sebastian 
Makowiecki
an gradam, agus bronnadh an dámhachtain i
i nDámh an Ghnó agus an Fháilteachais ar Roslyn McDonnell. I
Roinn na Foghlama Fadsaoil, bronnadh dámhachtain ‘Mac 
Léinn
na Bliana’ ar Karen Flanagan. Bronnadh Dámhachtain 
Chuimhneacháin
Patricia Kearney ar Rachel Timothy i nDámh na hEolaíochta 
agus na Sláinte
.

“
”
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Figiúir don Bhliain  



                                                                                                                  Tuarascáil Bhliantúil AIT | 2018 - 2019 25  

4,818 412

86

Mic Léinn Fhochéime Mic Léinn Chúrsaí 
Iarchéime Múinte

Mic Léinn Taighde 
Iarchéime

Réimsí Fáis

+
R-fhogh-

laim
260

Páirtaim-
seartha

Idirnáisiúnta 
Mic Léinn

562

(+ 15% ó Mhárta 2016)

48% Fir52% Mná

Deighilt Inscne



26 Tuarascáil Bhliantúil AIT | 2018 - 2019                     

Líon na Mac Léinn 

Bonn iontrála d’iontrálaithe nua lánaimseartha de réir dáimhe le haghaidh na bliana acadúla 2018/2019.

Cohórt na mac léinn de réir boinn iontrála le haghaidh iontrálaithe nua-aimseartha nua don bhliain acadúil 2018/19. 

Mic léinn de réir leibhéal céime agus inscne ar fud AIT agus i Ranna STEM i 2018/19 
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Bliain Acadúil 2018/19

  Leibhéal Fir Mná Iomlán % Mná

GACH AIT Mic Léinn Fhochéime 2296 2522 4818 52%

Mic Léinn Chúrsaí Iarchéime 

Múinte

214 198 412 48%

Mic Léinn Taighde Iarchéime 48 38 86 44%

Iomlán AIT   2558 2758 5316 52%

STEM AIT Mic Léinn Fhochéime 1472 1119 2591 43%

Mic Léinn Chúrsaí Iarchéime 

Múinte

158 127 285 45%

Mic Léinn Taighde Iarchéime 46 37 83 45%

Iomlán STEM   1676 1283 2959 43%

AHSS AIT Mic Léinn Fhochéime 824 1403 2227 63%

Mic Léinn Chúrsaí Iarchéime 

Múinte

56 71 127 56%

Mic Léinn Taighde Iarchéime 2 1 3 33%

Iomlán AHSS   882 1475 2357 63%

% STEM AIT 2017/2018   59% 41% 50%  

% STEM AIT 2018/2019   66% 47% 56%  
 
Bhí 5,316 mac léinn in AIT i 2018/2019.  Ba ionann mná agus 52% de mhic léinn AIT i 2018/2019, céatadán cosúil le cohórt 2017/2018. 
As cohórt na mban, tá 43% i mbun STEM, arb ionann é agus méadú ó 41% i 2017/2018.

Treochtaí Dáimh go dtí 2018/19
Líon na Mac Léinn de réir Roinne 2016/17 go dtí 2018/19 (mic léinn scrúdaithe amháin san áireamh)

ROINN Márta 2017 Márta 2018 Márta 2019

Cuntasaíocht agus Ríomhaireacht Gnó 568 529 574

Staidéar Gnó agus Bainistíochta 673 613 659

Innealtóireacht Shibhialta agus Foirgníocht 117 127 148

Foghlaim Fhadsaoil 415 623 626

Dearadh 112 109 134

Bogearraí Leictreonacha Ríomhaire 534 497 425

Fáilteachas, Turasóireacht agus Fóillíocht 351 377 338

Na Daonnachtaí 580 611 618

Eolaíocht Bheatha agus Fhisiceach 485 498 550

Eolaíochtaí Spóirt agus Sláinte 341 372 355

Meicniúil agus Polaiméirí 244 262 334

Altranas agus Eolaíochtaí Sláinte 367 415 463

Ceirdeanna 174 192 263

IOMLÁN NA MAC LÉINN AMHAIL MÍ AN MHÁRTA 4961 5225 5487
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Sonraí Iarchéime
Miondealú ar Chorp na Mac Léinn Iarchéime de réir Dáimhe
DÁMH 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

MIC LÉINN CHÚRSAÍ IARCHÉIME MÚINTE        

Dámh an Ghnó agus an Fháilteachais 84 99 91 221

Dámh na hInnealtóireachta agus na 

Faisnéisíochta
85 83 52 45

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 99 48 68 58

Foghlaim Fhadsaoil 0 0 0 7

IOMLÁN 268 230 211 331

ARD-DIOPLÓMA        

Dámh an Ghnó agus an Fháilteachais 68 40 29 65

Dámh na hInnealtóireachta agus na 

Faisnéisíochta
0 11 22 16

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 7 0 0 0

Foghlaim Fhadsaoil 7 0 0 0

IOMLÁN 82 51 51 81

TAIGHDE        

Dámh an Ghnó agus an Fháilteachais 0 0 1 1

Dámh na hInnealtóireachta agus na 

Faisnéisíochta
49 53 56 58

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 26 27 29 27

IOMLÁN 75 80 86 86

IOMLÁN NA MAC LÉINN IARCHÉIME 425 361 348 498

Miondealú ar Chorp na Mac Léinn Iarchéime de réir Dáimhe agus Leibhéil
DÁMH 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

LEIBHÉAL 10        

Dámh na hInnealtóireachta agus na 

Faisnéisíochta
15 17 17 23

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 5 5 7 9

IOMLÁN 20 22 24 32

LEIBHÉAL 9        

Dámh an Ghnó agus an Fháilteachais 0 0 1 1

Dámh na hInnealtóireachta agus na 

Faisnéisíochta
34 36 39 35

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 21 22 22 18

IOMLÁN 55 58 62 54
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Líon na mBall Foirne
I 2018/2019, bhí 588 ball foirne san iomlán in AIT (54% B) Foireann 2018/19 de réir 
inscne agus catagóire

Catagóir 2018/2019
Fir Mná Iomlán % Mná

Acadúil 145 147 292 50%
Taighde 47 12 59 20%
Gairmiúil/Tacaíocht 80 157 237 66%

272 316 588 54%

Miondealú na mball foirne teagaisc ar fud STEM agus neamh-STEM de réir inscne

2018 2019

% Mná Mná Fir Iomlán % Mná

STEM 40% 82 110 192 43%

Neamh-STEM 62% 65 35 100 65%

Miondealú ar fhoireann teagaisc STEM de réir Dáimhe agus Inscne i 2018/2019

Dámh 2018 2019

% Mná Mná Fir Iomlán % Mná

Dámh na hInnealtóireachta & na Fais-

néisíochta

19% 21 79 100 21%

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 70% 54 23 77 70%

Dámh an Ghnó & an Fháilteachais* 33% 7 8 15 47%

40% 82 110 192 43%

*Cuimsíonn Gnó baill foirne acadúla a sholáthraíonn Ríomhaireacht, Anailísíocht agus Margaíocht Dhigiteach.

Foireann Acadúil de réir Phróifíl Gráid

  2018 2019

  Iomlán F % Iomlán F %

Léachtóir Cúnta 66 56% 68 60%

Léachtóir 200 48% 206 49%

Léachtóir Sinsearach 1 (Teagasc) 3 33% 3 33%

Léachtóir Sinsearach 2 (Ceann Roinne) 12 25% 11 27%

Léachtóir Sinsearach 3 (Déan Dáimhe) 4 0% 4 25%

Taithí agus Rannpháirtíocht Mac Léinn
Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn (Irish Survey of Student Engagement/ISSE)
Is é ráta freagartha AIT do ISSE, a baineadh amach trí chur chuige comhpháirtíochta idir Oifig na Cáilíochta, Baill Foirne Acadúla agus 
Aontas na Mac Léinn, fós an ráta is airde sa tír le farasbarr suntasach.  I 2019 bhí méadú de 3.4% ar rannpháirtíocht i gcomparáid le 
2018, le méid iomlán de 1802 freagairt céad bliana (1779 i 2018) agus bliana deireanaí agus méid iomlán de 142 chúrsa iarchéime (114 
i 2018). 

Tábla na Rátaí Críochnaithe

Bliain Ráta Freagartha AIT Ráta Freagartha Náisiúnta

2017 61% 27%

2018 65% 28%

2019 68.5% 35%
 
Tá na torthaí le haghaidh AIT dearfach fós agus 86% 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.
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Forbairtí 
Straitéiseacha 
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AthenaSWAN
I mórthionscnamh náisiúnta ar thug an Institiúid Ardoideachais tacaíocht dó, seoladh 
Cairt Athena SWAN in Éirinn ag tús 2015. Léiríonn figiúir arna bhfoilsiú ag an Údarás 
Ardoideachais neamh-chomhionannas inscne mar fhadhb don earnáil.  Tá i bhfad níos 
mó i gceist le Athena SWAN, áfach, ná díreach ‘uimhreacha a réiteach’ ná ‘mná a réiteach’ 
is ionann é agus bealach leis an gcultúr a athrú in Ardoideachas na hÉireann.  Aithnítear 
leis an Dámhachtain Chré-umha go bhfuil bonn láidir ag Institiúid chun deireadh a chur le 
claonadh inscne agus cultúr uileghabhálach a fhorbairt ina leagtar luach ar gach ball foirne.    

Rinne Institiúid Teicneolaíocht Bhaile Átha Luain iarratas Chairt Athena SWAN, glacadh 
leis agus déanfaidh sí iarratas ar an Dámhachtain Chré-umha i mí na Samhna 2018.  Chun 
ullmhú don phróiseas féinmheasúnaithe agus don iarratas, d’fhreastail baill den fhoireann 
SAT ar cheardlann faoi Chlaonadh Neamhchomhfhiosach a Aithint agus a Láimhseáil i mí 
Dheireadh Fómhair 2017.  

 

Aithnítear leis an Dámhachtain Chré-umha go 
bhfuil bonn láidir ag Institiúid chun deireadh a chur 
le claonadh inscne agus cultúr uileghabhálach a 
fhorbairt ina leagtar luach ar gach ball foirne. 

AIT le dul leis an mBealach Rochtana ar Ar-
doideachas
D’éirigh le AIT ina hiarratas ar an IUA chun dul leis an mBealach Rochtana ar Ardoideachas 
(BRAA) sa bhliain acadúil 2019/20. Táirgeann BRAA, scéim coláiste, áiteanna le pointí 
laghdaithe agus tacaíocht bhreise sa choláiste d’fhágálaithe scoile ó chúlraí faoi 
mhíbhuntáiste socheacnamaíoch.  Ní mór d’iarratasóirí ar BRA raon de tháscairí airgeadais, 
sóisialta agus cultúrtha a chomhlíonadh chun go ndéanfaí iad a mheas d’áit le pointí 
laghdaithe agus tacaíocht bhreise sa choláiste agus ní féidir iarratais a dhéanamh ach 
ar líne tríd an CAO.  Tá AIT ina ball den Bhealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi 
Mhíchumas (DARE) tionscnaíodh é. Tá dul le BRAA ar aon dul le straitéis agus le beartas 

“
”
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rochtana na hinstitiúide.

Dámhadh €250,000 de mhaoiniú Rialtais ar Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chun cabhrú lena haistriú 
go hollscoil theicneolaíoch do réigiún an Lár Tíre. Mar 
chuid dá próiseas athstruchtúraithe, leanfaidh an institiúid 
a bhfuil dámhachtainí gnóthaithe aici, uirthi ag méadú a 
hacmhainn taighde iarchéime chun tuilleadh deiseanna 
breisoiliúna a thabhairt do bhaill foirne ar aon dul leis na 
critéir incháilitheachta ábhartha atá leagtha amach in Acht 
na n-Ollscoileanna Teicneolaíocha 2018. Le tairiscint taighde 
iarchéime atá ag méadú, cabhróidh an maoiniú le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ag treisiú a cuid méadrachtaí 
trí thionscnamh mar Shíolchiste an Uachtaráin.

Agus taighde, nuálaíocht agus fionraíocht mar ghnéithe 
lárnacha dá haistriú, tá dul chun cinn mór déanta ag Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain cheana maidir le stádas 
Ollscoile Teicneolaíche a bhaint amach. Agus í ag riar go 
maith ar riachtanais an tionscail (idir tionscal ilnáisiúnta 
agus dúchasach), díríonn an institiúid go mór ar chur 
lena próifíl taighde agus nuálaíochta i ngnéithe lárnacha 
mar theicneolaíochtaí bunathraitheacha le blianta beaga 
anuas agus tá cainéil curtha i bhfeidhm aici chun eolas 
agus teicneolaíochtaí a aistriú ar bhealach a thacaíonn lena 
gcomhpháirtithe tionscail réigiúnacha agus náisiúnta. Léiríonn 
an méadú ar líon a cuid tionscadal tionscail agus a feidhmíocht 
láidir chomhsheasmhach maidir le Dearbháin Nuálaíochta go 
bhfuil go leor dul chun cinn déanta cheana ag an Institiúid i 
dtreo na critéir ábhartha OT a bhaint amach.

Agus é ag cur fáilte roimh an maoiniú, dúirt Uachtarán 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an tOllamh 
Ciarán Ó Catháin: “Táimid fós geallta go hiomlán chun ár rún 
stádas ollscoile teicneolaíche a bhaint amach. Mar an t-aon 
IAO sa réigiún, tá an caidreamh ríthábhachtach idir mian ár 
n-Institiúide bheith ina hollscoil theicneolaíoch agus rath an 
tionscail sa réigiún chun tosaigh inár gcuid tosaíochtaí chun 
soláthar oideachais, oiliúna agus taighde comhaimseartha 
agus ábhartha a choimeád agus a fhorbairt.
“Cabhróidh an maoiniú seo linn lenár gcuid iarrachtaí chun 
breisoiliúint a chur ar fhórsa oibre oilte agus píblíne de 
chéimithe d’aigne theicniúil atá réidh leis an obair, a sholáthar 
don tionscal. Institiúid thar a bheith uaillmhianach atá ionann 
agus mianta againn chun bheith inár soláthraí oideachais 
bunathraitheach i dtírdhreach nua an AO, chomh maith le 
cur lenár stádas mar cheannaire san aschur taighde agus 
nuálaíochta feidhmí atá dírithe ar an tionscal, agus tionchar 
aige sin go léir ar an réigiún.”

Dúirt an t-Aire Stáit Mary Mitchell O’Connor: “Le forbairt 
acmhainne taighde agus cháilíochtaí foirne beidh institiúidí in 
ann cuir chuige chomhoibritheacha réigiúnacha a chur chun 
cinn, lena n-áirítear ó thaobh ollscoileanna teicneolaíocha a 
fhorbairt. Leagtar béim anseo ar an líon foirne a mhéadú ag a 
bhfuil scileanna úra teicniúla agus taighde agus ar thaighde 
institiúide a nascadh le feabhas teagaisc agus níos mó céimithe 
a chruthú atá réidh leis an obair agus a bhfuil na scileanna 
a theastaíonn go réigiúnach agus go náisiúnta i dtionscail 
straitéiseacha”.

Agus taighde, nuálaíocht agus 

€ 250K leithdháilte ar AIT chun Fís Theicneolaíoch na hOllscoile a 

“

”
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fionraíocht mar ghnéithe lárnacha dá haistriú, tá dul chun 
cinn mór déanta ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain cheana maidir i dtreo stádas Ollscoile Teicneolaíche a 
bhaint amach. 
 
 
 
 

Déanann AIT Comhpháirtíocht le CONFIRM ag a 
bhfuil maoiniú €47 milliún ó SFI chun an chéad 
Bhinse Tástála Polaiméirí in Éirinn a oscailt  

Neartófar tionscail innealtóireachta na hÉireann le hoscailt saoráide nua dóibh chun 
forbairt mar chuid de shainchúram níos leithne um thionscal 4.0. D’fhógair ionad taighde 
Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ), CONFIRM, go bhfuil comhpháirtíocht déanta aige le 
hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chun binse tástála do pholaiméirí a fhorbairt arb 
é an chéad cheann a bheidh ar fáil don tionscal.

Leithdháileadh €4.5m ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chun an láithreán a 
thógáil, lena n-áirítear ceall um ard-dhéantúsaíocht chliste agus línte píolótacha inti gur féidir 
leis an tionscal a úsáid. Beidh gach cineál tionscail – ó FBManna go cuideachtaí ilnáisiúnta – in 
an binse tástála a úsáid nuair a bheidh sí i bhfeidhm.



                                                                                                                  Tuarascáil Bhliantúil AIT | 2018 - 2019 35  

Dúirt CONFIRM gur fhorbair sé bogearraí speisialta oiliúna chun oibriú i gcomhar leis an 
gceall déantúsaíochta cliste chun taispeáint d’úsáideoirí conas na hinnill déantúsaíochta 
cliste a bhunú agus a oibriú. Is féidir le cuideachtaí ar spéis leo an líne phíolótach a úsáid 
oibriú i gcomhar leis an bhfoireann CONFIRM trí threalamh atá a cheadúnú do chuideachtaí 
atá bunaithe ar an láithreán nó trealamh a thógann siad chuig an tsaoráid. Mar shampla, 
is féidir róbat a shuiteáil sa cheall chun foghlaim conas a oibríonn sé i gcomhar le 
teicneolaíocht eile sula dtógtar ar ais é agus é a chur i bhfeidhm i saoráid féin na cuideachta.

Tá forbairt na dteicneolaíochtaí polaiméire tábhachtach do go leor tionscal atá bunaithe in 
Éirinn. Le haghaidh fhormhór na bhfearas leighis teastaíonn comhpháirt polaiméire amháin 
ar a laghad agus mar sin is teicneolaíocht lárnach é in earnáil na Teicneolaíochta Leighis atá 
déanta suas de 400 cuideachta agus a fhostaíonn níos mó na 12,000 duine ar fud na tíre.  
 

An Rialtas ag Infheistiú €25 milliún 
i Saoráid STEM AIT 

Cruthóidh an foirgneamh STEM nua ar luach €25 Mhilliún de chuid Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain acmhainn bhreise do suas le 1000 mac léinn breise agus 70 ball foirne, rud 
a chuirfidh ar chumas na hinstitiúide freastal ar an éileamh méadaithe ar chláir STEM mar 

Léaráid Ealaíontóra



36 Tuarascáil Bhliantúil AIT | 2018 - 2019                     

Dám-
hachtainí 
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Céad Ghradaim Scoláireachta 
Feabhais AIT
Gach bliain, bronnann AIT Scoláireachtaí Feabhais ar mhic 
léinn Ardteistiméireachta a ghnóthaíonn go maith chun a 
n-éacht acadúil den scoth a cheiliúradh. I mbliana, dámhadh 
dámhachtain de €500 agus ballraíocht chuimsitheach gym - 
chun rochtain a thabhairt dóibh ar shaoráidí úrscothacha na 
hinstitiúide ar feadh bliana - ar aon mhac léinn déag sa chéad 
bhliain, ar ghnóthaigh gach duine acu níos mó ná 500 pointe. 

Agus é ag déanamh comhghairdis leis na mic léinn ar a 
n-éacht scoile dúirt an Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla 
agus Cláraitheoir, an Dr Niall Seery: “Tá díograis agus gealltanas 
suntasach chun bhur gcuid staidéir léirithe ag gach duine 
agaibh agus bhain siad amach éacht acadúil mór mar gheall 
air sin. Agus muid ag ceiliúradh bhur ratha, tóg nóiméad 
chun aitheantas agus moladh a thabhairt do bhur gcuid 
tuismitheoirí, múinteoirí, príomhoidí, agus comhairleoirí 
treorach, ar ghlac siad go léir ról lárnach maidir libh a chothú 
agus cabhrú libh in bhur bhforbairt acadúil go dtí seo.”
 

Déanann AIT Comhpháirtíocht 
le Radisson Blu  chun Aghaidh a 
Thabhairt ar an nGanntanas Mór 
Saothair i dTionscal Fáilteachais 
na hÉireann

Buaicbhliain eile ab ea an bhliain seo caite don turasóireacht 
in Éirinn agus níos mó ná 10.6 milliún duine ó thíortha eile 
ag tabhairt cuairte uirthi (ba ionann sin agus méadú 6.7% i 
gcomparáid le 2017.) Mar gheall ar an méadú sin ar éileamh 
tá go leor post á gcruthú sa tionscal. Faoi 2021, beidh níos 
mó ná 40,000 post nua cruthaithe san fháilteachas agus sa 
turasóireacht agus tá céimithe ag teastáil lena n-aghaidh.

Mar an t-aon soláthraí oideachais fháilteachais agus 
turasóireachta sa Réigiún Lár Tíre, tá Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain ag cabhrú le haghaidh a thabhairt ar 
ghanntanais scile san earnáil trí chócairí, foireann bainistíochta 
beáir agus óstáin den scoth a chur ar fáil a bheidh ag obair i 
gcuid de na hóstáin agus de na bialanna is fearr sa tír. Tá fostóir 
amháin den sórt sin, an Radisson Blu 4-réalta, ag glacadh 
céimeanna chun cabhrú leis an gcoláiste lena chuid iarrachtaí 
chun aghaidh a thabhairt ar an nganntanas scile agus saothair 
trí chlár scoláireachta úrnua atá deartha chun mic léinn a 
spreagadh le tabhairt faoi ghairm i dtionscal an fháilteachais 
agus na turasóireachta.

Tá mic léinn ionchais ar spéis leo cáilíochtaí a fháil mar 
Ardteastas sna hEalaíona Cócaireachta, Ardteastas i 
Maoirseacht Beáir, agus Baitsiléir Ealaíon sa Bhainistíocht 
Fáilteachais incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar 
scoláireacht, atá luacháilte ag €1000 in aghaidh an chinn.

“Tá an Radisson Blu ag iarraidh tallann úr a aimsiú agus a 
chothú i dtionscal an fháilteachais agus na turasóireachta 
ionas gur féidir leo daoine oilte a fháil le fostú ina gcuid 
óstán. Is mian leo rochtain a fháil ar na daoine is fearr go 
luath – tionscnamh thar a bheith forásach atá anseo. Tá naisc 

láidre againn le cheana ó thaobh socrúchán oibre, aoi-
léachtaí, cuairteanna ar láithreáin, poist do chéimithe agus 
cúrsaí Springboard+, síneadh é seo ar an gcaidreamh sin”, a 
mhínigh an Dr Anthony Johnston, atá in cheann ar an Roinn 
Fáilteachais, Turasóireachta agus Staidéir Fóillíochta.
Ag labhairt dó faoin ról lárnach atá ag an institiúid maidir 
le píblíne de chéimithe atá cáilithe go cuí a sholáthar don 
tionscal, dúirt Fergus O’Donovan, Bainisteoir Ginearálta an 
Radisson Blu,: “Lena cur chuige i dtreo an oideachais, bíonn 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain á réiteach féin 
don todhchaí agus ag díriú ar an tionscal chun céimithe 
solúbtha a chur ar fáil a leagtar luach ard orthu. Le linn 

chúlú eacnamaíochta, is é tionscal an fháilteachais agus na 
turasóireachta is minic a mbíonn thíos leis ar dtús, ach freisin 
is é an tionscal is tapa a thagann ar ais chuige féin – tá an 
geilleagar faoi bhláth arís, agus mar sin seachas ligean do 
ghanntanas leanúnach scileanna teacht salach ar an bhfás, 
táimid ag déanamh infheistíocht chuí inár bpíblíne tallainne 
don todhchaí.”

Gnóthaíonn AIT SURE ‘An 
Chomhpháirtíocht Acadúil is 
Fearr ag na Dámhachtainí Náisiúnta 
Oideachais 

Ghnóthaigh an chéad líonra acadúil in Éirinn atá tiomnaithe 
chun taighde STEM a chur chun cinn ar fud earnáil an 
ardoideachais teicneolaíochta duais mhór ag na Dámhachtainí 
Náisiúnta Oideachais, dámhachtainí mór le rá i nDroichead na 
Dothra, Baile Átha Cliath níos luaithe i mbliana. 

Dámhadh an ‘Chomhpháirtíocht Acadúil is Fearr’ ar an Líonra 
Taithí do Mhic Léinn Fhochéime san Eolaíochta (Science 
Undergraduate Research Experience (SURE) Network) le 
haghaidh a chuid oibre chun taighde fochéime a spreagadh 
trí cheardlanna a chur ar fáil chomh maith le comhdháil 
bhliantúil, forbairt churaclaim agus irisleabhar acadúil nua-
bhunaithe.

Sa chatagóir An Chomhpháirtíocht Acadúil is Fearr, bronntar 
dámhachtainí le haghaidh straitéisí nuálacha, dána agus 
cruthaitheacha a úsáidtear chun comhair éifeachtacha a 
chothú. Chun go n-éireodh leo, ní mór do dhámhachtaithe 
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fianaise a léiriú ar fheidhmíocht den scoth i ngach eagraíocht 
comhpháirtí de réir táscairí sonracha, mar nuáil, caighdeáin 
teagaisc agus taighde, agus taithí mac léinn.

Agus í ag cur fáilte roimh an scéal, dúirt an Dr Therese 
Montgomery, ball de Líonra SURE agus léachtóir sa Roinn 
Eolaíochta Beatha agus Fisicí in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain,: “Cuireann Líonra SURE ardán den scoth ar fáil chun 
aird a tharraingt ar chaighdeán agus éagsúlacht an taighde 
arna dhéanamh agus arna stiúradh ar leibhéal fochéime ar fud 
earnáil an ardoideachais theicneolaíoch.”
Dúirt a comhghleacaí agus comhbhall de Líonra SURE, an 
Dr Anne Marie O’Brien, ata ina léachtóir freisin i Roinn na 
n-Eolaíochtaí Beatha agus Fisiceacha: 
 “Tugann SURE deis do scoláirí óga uaillmhianacha a dtallann a 
léiriú, ní hamháin don lucht acadúil agus don tionscal, ach don 
phobal mór freisin.”

Tá Líonra SURE, a bunaíodh i 2017 ina phobal institiúidí agus 
scoláirí ar spéis leo cleachtas a fheabhsú sa taighde agus na 
heolaíochtaí fochéime. Reáchtáladh a chéad chomhdháil, 
a chomhordaigh an Dr Montgomery agus an Dr O’Brien 
thar ceann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, ag 
an am céanna thar thrí láithreán Líonra SURE - Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, Ollscoil na Tríonóide Baile 
Átha Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge – i mí 

Mheán Fómhair na bliana seo caite agus d’fhreastail níos mó 
ná 500 mac léinn fochéime agus ball foirne acadúil uirthi.

Ag labhairt dó faoin dámhachtain, dúirt an Dr Don Faller, 
Déan Dhámh na hEolaíochta agus na Sláinte in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain,: “Tá ról ríthábhachtach ag 
Líonra SURE maidir leis an taighde fochéime den scoth atá 
ar siúl ar fud thírdhreach an ardoideachais theicneolaíoch a 
thabhairt chun tosaigh. Tá an tionscnamh ceannródaíocht 
seo ríthábhachtach chun taighde STEM a chur chun cinn agus 
scoláirí óga a fhorbairt a fhaigheann taithí ar chur i láthair i 
dtimpeallacht thacúil agus spreagúil.

 
 

Cúrsa Bainistíochta Foirgníochta 
AIT curtha ar Ghearrliosta do 
Dhámhachtainí Náisiúnta ICE

Cuireadh Dámhachtain Sainchuspóra (DSC) Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar ghearrliosta do 
Dhámhachtainí na hÉireann um Feabhas san Fhoirgníocht (ICE) 
sa chatagóir ‘Cúrsa Tríú Leibhéal – Cúrsa Iarchéime nó FLG’. 

Freagraíonn an DSC sa Bhainistíocht Foirgníochta, a forbraíodh 
i ndlúthchomhairle le tionscal na foirgníochta, go díreach 
do bhearnaí scile aitheanta i dtionscal na foirgníochta 
nua-aimseartha. Dírítear sa chlár seo ar dhúshláin an lae 
inniu mar phróisis bainistíochta barainní a chur i bhfeidhm, 
eacnamaíocht foirgníochta agus inniúlacht i dteicneolaíocht an 
Samhaltú Faisnéise Foirgnimh (SFF) agus cuirtear ar fáil é agus 
formáid foghlama cumaisc á úsáid.

Forbraíodh an tsamhail um sholáthar an chúrsa chun déanamh 
cinnte go bhféadfadh mic léinn breisoiliúint a dhéanamh agus 
gan tionchar diúltach aige sin ar a gcothromaíocht oibre/
saoil. Baintear é sin amach trí léachtaí ar líne a mheascadh le 
léachtaí traidisiúnta sa rang a thugann foireann ag a bhfuil 
taithí fhairsing ar an tionscal. Táirgtear an DSC sa Bhainistíocht 
Foirgníochta tríd an meicníocht mhaoinithe Springboard+, 
a chuireann ar chumas raon leathan daoine breisoiliúint a 
dhéanamh gan ualach an chostais 
iomarcaigh 
Ag labhairt faoi chaighdeán an ghearrliosta, dúirt Stiúrthóir 
Dhámhachtainí ICE: “Bliain láidir eile ab ea í d’fhoirgníocht na 
hÉireann agus táimid ag feiceáil go bhfuil an tionscal ag fás 
go leanúnach. Deis den scoth atá sna Dámhachtainí ICE chun 
stoc a thógáil san áireamh agus éachtaí sna hearnálacha poiblí 
agus príobháideacha a mholadh. Bhí an caighdeán an-ard ar 
fad i mbliana agus léirítear sin leis an ngearrliosta. Tá todhchaí 
gheall i ndán freisin, agus na figiúir is deireanaí ó AECOM, ag 
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Bronnann AIT Comhaltacht Chéimiúil ar POF Harmac
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Bronnadh Comhaltacht Chéimiúil ar John Somer, 
POF agus Uachtarán Harmac Medical Products, 
ag searmanas speisialta i gComhairle Contae Ros 
Comáin i mí Dheireadh Fómhair 2018. 

Is í an dámhachtain sin an onóir acadúil is mó 
ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
agus bronntar í ar dhaoine, a ghlac ról mór, trí 
cheannaireacht nó ghníomhaíochtaí scoláireachta, 
in Éirinn, sa réigiún Lár Tíre agus, go deimhin, ina 
bpobail áitiúla. 

Agus an Chomhaltacht Chéimiúil bronnta air, 
deonaíodh ballraíocht fhadsaoil ar an institiúid ar an 
Uas. Somers, a bhfuil teist shuntasach aige sa ghnó, 
agus a bhfuil dlúthchaidreamh cothaithe aige leis 
an institiúid.

I 1998, faoi cheannaireacht an Uas Somers, 
mhéadaigh Harmac Medical Products a gcuid 
oibríochtaí i SAM chun freastal ar riachtanais a 
mbonn cliant idirnáisiúnta a bhí ag dul i méid. 
Roghnaíodh An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin 
dá gceanncheathrú Eorpach. 

Fostaíonn an déantóir fearas leighis, ar minic 
a thagraítear dó mar chomhpháirtí ceilte na 
gcuideachtaí Fortune 500”, anois níos mó ná 300 
duine (a bhfuil go leor acu ina gcéimithe polaiméire 
ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain) ag a 
bhonn, agus é i measc na bhfostóirí is mó sa réigiún. 

Agus é i láthair ag an searmanas bronnta, mhol an 
tUas. Eugene Cummins, Príomhfheidhmeannach 
Chomhairle Contae Ros Comáin an tUas. Somers 
as a “ról uathúil sa phobal” agus ghabh sé buíochas 
dó as “na poist atá cruthaithe aige agus as an 
suaimhneas intinne agus an mhuinín a thugann sé 
do na céadta fostaí gach lá.” 

Bhí ról spreagthach ag infheistíocht Harmac 
sa Chaisleán Riabhach agus sa Réigiún Lár Tíre 
i gcoitinne i bhforbairt na hÉireann mar mhol 
do theicneolaíocht an leighis agus 13 de na 15 
chuideachta teicneolaíochta leighis is mó ar an 
domhan bunaithe in Éirinn anois.

Lena cumais den scoth na hÉireann sa taighde 
i dteannta le dianchomhar idir cuideachtaí, 
institiúide taighde agus cliniceoirí, tá Éire ina hardán 
foirfe don tionscal chun tosú, smaoineamh as an 
nua agus leanúint ar aghaidh ag dul i méid. 

Tá lorg bhuan fágtha ag an Uas. Somers a bhfuil an 
daonchairdeas go smior ann, ar shaol na ndaoine 
a raibh plé aige leo. Lena ndearcadh dírithe ar an 
bhfostaí ó thaobh an ghnó, a fuair sé le hoidhreacht 
óna athair, a bhunaigh Harmac, Lewis S. Somers 
III, bhí sé in ann rath a bhaint amach ar fud an 
domhain. 

Ba é Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain, an tOllamh Ciarán Ó Catháin a bhronn 
an Chomhaltacht Chéimiúil, agus labhair sé faoi 

chumas suntasach ceannaireachta an Uas. Somers, 
a fhlaithiúlacht agus a ghealltanas do na pobail ina 
mbíonn a chuid fostaithe ina gcónaí agus ag obair. 
 
“Bíonn an cumas ag ceannairí den scoth fostaithe a 
spreagadh, agus cabhrú le daoine eile fís a fheiceáil 
agus creideamh inti agus nuáil a stiúradh ina 
gcuideachta. Trína ról i Harmac, tá níos mó ná sin 
déanta ag John. 
Tá cultúr iontach luacha, buíochais agus measa 
cumhdaithe aige ina 1,000 fostaí ar fud an domhain. 

“Tá sé ag athrú shaol a chuid fostaithe trí 
dheiseanna meantóireachta agus ceannaireachta 
don fhorbairt, don fheasacht ar shláinte, ag 
spreagadh a gcoinsiasa sóisialta agus ag déanamh 
cinnte go dtacaíonn sé lena chuid ball foirne agus 
iad i mbun forbartha gairmiúla leantaí.

Labhair an Comhairleoir Ivan Connaughton, 
Cathaoirleach, Comhairle Contae Ros Comáin faoin 
mbronnadh freisin, agus é ag rá: ‘Is cuí go mbeadh 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ag 
bronnadh na dámhachtana mór le rá seo ar John 
Somers. Tá caidreamh den scoth ag Comhairle 
Contae Ros Comáin agus AIT lena chéile agus meas 
acu ar a chéile atá imithe i méid thar na blianta 
agus leanfaimid orainn ag obair i gcomhpháirt lena 
chéile chun leas an réigiúin.”

Bíonn an cumas ag ceannairí 
den scoth fostaithe a spreagadh 
, agus cabhrú le daoine eile 
fís a fheiceáil agus creideamh 
inti agus nuáil a stiúradh ina 
gcuideachta agus trína ról i 
Harmac, tá níos mó ná sin déant 
a ag John.

”
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Agus an onóir seo bronnta air, tá an tUas. Somers i 
gcomhluadar crann solais mór le rá mar an iar-
Uachtarán Máire Mac Giolla Íosa, Mary O’Rourke, 
Paddy Cooney, an Dr Don Panoz, Stephen Grant, 
Eamonn Coghlan, Barry McGuigan, Sonia O’Sullivan, 
Mark Rohan agus an tOllamh Dato’ Kamarudin 
Hussin.

Bronnadh onóir is airde na hInstitiúide, Comhaltacht 
Chéimiúil ar an mbean ghnó rathúil agus an fiontraí 
síoraí as an India, Rita Shah, le linn an tsearmanais 
bhronnta de chuid Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain 2018. Bronnadh an teideal, lena 
ndeonaítear ballraíocht fhadsaoil ar an institiúid do 
Rita, uirthi as a ról tábhachtach i sochaí na hÉireann.

Tá Rita ina comhbhunaitheoir Shabra Plastics, 
cuideachta a d’athraigh tírdhreach athchúrsála 
na hÉireann ón mbonn trí hathphróiseáil 
dramhscannán phlaistigh agus buidéil tar éis iad a 
bheith úsáidte. Thosaigh Shabra mar chuideachta 
bheag agus anois tá cliaint aige ó chuideachtaí 
gormshlise go FBManna in earnálacha éagsúla, lena 
n-áirítear tionscal an bhia, comhairlí contae áitiúla 
agus comhlachtaí leathstáit agus tá clú agus cáil 
tuillte aige mar cheann de na hionaid athchúrsála is 
fearr san Eoraip.

Le blianta beaga anuas, tá an chuideachta atá 
bunaithe i gCo. Mhuineacháin forbartha ag Rita 
mar lárionad athchúrsála agus súil ghéar aici ar na 
margaí sa bhaile agus na margaí onnmhairithe. Trí 
mheán Shabra, tá slándáil poist agus suaimhneas 
intinne tugtha ag Rita agus a comhpháirtí gnó, do 
go leor fostaithe agus dá gcuid teaghlach. 

Trína cuid beart gnaíúil, tá 
saol daoine ar dhá mhór-roinn 
feabhsaithe as cuimse ag Rita 
trí dheiseanna oideachais, 
gairmeacha agus todhchaí gheal 
a chruthú díreach trí mheán 
seiftiúlachta, díograise agus 
dúthrachta.

Tá a chuid ama agus a spiorad roinnte go 
flaithiúil ag Rita thar na blianta, cé nach minic 
go bhfógraítear a cuid oibre carthanachta. Faoi 
choimirce Shabra Charity, tá scoileanna tógtha ag 
Rita sa Chéinia, tá foscadh, slándáil agus scafall 
oideachais tugtha aici do na mílte leanbh, tá 
taighde ar ghalair mharfacha maoinithe aige agus 
chabhraigh sí leis na háiseanna a uasghrádú in 
Ospidéal Mater i mBaile Átha Cliath.

Le tacaíocht ó Shabra Charity, d’oscail Ospidéal 
Mater a Roinn um Sheicheamhú Géiniteach i 
2017. Is í an tsaoráid shuaitheanta sin an chéad 
shaoráid dá leithéid in Éirinn agus í in ann othair 
a dhiagnóisiú agus a chóireáil sula bhforbraíonn 
airíonna, rud a mhaolaíonn faoi seach, an 
dóchúlacht do thorthaí diúltacha. Roimhe sin, ba 
ghá na cineálacha sin tástálacha a sheoladh thar 
lear agus d’fhéadfadh go dtógfadh siad idir 18 mí 
agus 2 bhliain chun torthaí a chur ar fáil.

Agus é ag bronnadh an Chomhaltacht Chéimiúil, 
mhol Déan Dhámh na hInnealtóireachta agus na 
Faisnéisíochta, an Dr Sean Lyons, Rita as a cuid 
iarrachtaí carthanachta, a bá leo siúd atá ar an 
ngannchuid, a ceannaireacht gnó agus a díograis 
dá gcuid fostaithe. “Tá an oiread sin tugtha ag Rita 
don phobal domhanda, trí chabhrú leo siúd atá ar 
an ngannchuid le hiarrachtaí Shabra Charity, an 
timpeallacht a chosaint trí hiarrachtaí athchúrsála a 
cuideachta, aire a thabhairt d’fhostaithe, nó díreach 
aire a thabhairt do dhaoine ar saoire in Óstán 
Moyvalley, creideann sí i ndáiríre, nach bhfuil aon 
teorainn leis an bhfocal ‘aire’,” a dúirt sé.

Dúirt Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain, an tOllamh Ciarán Ó Catháin: “Trína 
cuid beart gnaíúil, tá saol daoine ar dhá mhór-
roinn feabhsaithe as cuimse ag Rita trí dheiseanna 
oideachais, gairmeacha agus todhchaí gheal a 
chruthú díreach trí mheán seiftiúlachta, díograise 
agus dúthrachta.”

Agus an onóir seo bronnta orthu, tá an tUas. 
Somers agus Ms Shah i gcomhluadar crann solais 
mór le rá, an t-iar-Uachtarán Máire Mac Giolla Íosa, 
Mary O’Rourke, Paddy Cooney, an Dr Don Panoz, 
Stephen Grant, an tOllamh Dato’Kamarudin Hussin, 
Eamonn Coghlan, Barry McGuigan, Sonia O’Sullivan, 
Mark Rohan, Nicky McFadden, an tOllamh Tan Sri 
Dato’Wira an Dr Mohd Shukri Ab Yajid, An tOllamh 
Liu Gong Hui, an Dr Mary Guinan, Pat Beirne, Mary 
Burke, James McGee agus John Gorman.

Onóir Acadúil is Airde na hInstitiúide 
Bronnta ar Fhiontraí Síoraí

“

”
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Éachtaí 
Mac 
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Mic Léinn Shíceolaíocht an 
an Ghnó as AIT curtha ar 
Ghearrliosta do Ghradaim an 
Champais Taistil Chliste
 
Cuireadh mic léinn ó Shíceolaíocht an Ghnó in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Lisa O’Brien agus Rory 
Donlon, ar Ghearrliosta do na Gradaim Campais Taistil Chliste 
sna catagóirí ‘Beochan Ilmheán’ agus ‘Físeán Ilmheán’. Bhí 
iarrachtaí na mac léinn tríú bliana faoi seach ceaptha chun 
a gcuid piaraí a spreagadh chun leas a bhaint as modhanna 
malartacha taistil, mar charr-roinnt nó rothaíocht.

I bhfíseán Ms O’Brien, tarraingíodh aird ar thairbhí an 
iompair inbhuanaithe, lena n-áirítear laghdú ar bhrú tráchta 
agus méadú ar cháilíocht bheatha don duine aonair, agus i 
bhfíseán an Uas. Donnell díríodh ar thairbhí an ‘taistil chliste’ 
trí ‘rothaíocht don rath’. Ina fhíseán feictear é ag caitheamh 
gnáthlae gan a charr chun dul ar a rothar chuig an gcoláiste. 
Déanann sé liosta de na fáthanna iomaí a bhféadfadh go 
roghnódh duine an rothaíocht, lena n-áirítear laghdú ar strus 
agus méadú ar fholláine chardashoithíoch.

Cruthaíodh na tionscadail ar dtús mar chuid de mhodúl 
ar na Meáin Shóisialta atá ina chuid de chéim Bhaitsiléir i 
Síceolaíocht an Ghnó. Tar éis do a gcuid tasc a chur i gcrích, 
mhol an ceannaire modúl, Geraldine McDermott, a cuireadh ar 
ghearrliosta freisin do Ghradam an Champais Taistil Chlise, do 
na mic léinn a gcuid tionscadal a chur isteach.

“Mar mhic léinn i Síceolaíocht an Ghnó, tá léargas uathúil acu 
ar iompraíocht tomhaltóirí agus bhí siad in ann an t-eolas 
sin a shealbhaigh siad lena leas sa tasc seo,” a mhínigh siad. 
“Bhí na mic léinn an-ghafa leis an tionscadal agus ba léir gur 
thuig go raibh i bhfad níos mó i gceist leis seo ná díreach obair 
le haghaidh thasc coláiste agus go bhféadfadh go mbeadh 
tionchar i bhfad níos leithne acu. Rud atá níos éachtaí fós ná go 
raibh siad san iomaíocht in aghaidh mac léinn beochana agus 
deartha as gach cearn d’Éirinn.”

Léiríonn na tionscadail seo gealltanas Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain chun an oideachais fheidhmigh, rud atá 
ina eiseamláir den chaoi a gcuimsíonn léachtóirí taisc ón 
saol réadúil sa churaclam. Bronnadh teastas ‘Áit sa Chluiche 
Ceannais’ agus lógó ‘Áite sa Chluiche Ceannais’ ar gach iarrthóir 
ar an ngearrliosta le húsáid ar a CV agus a leathanach LinkedIn.

Cuirtear clár an Champais Taistil Chliste ag an Údarás Náisiúnta 
Iompair le maoiniú ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus 
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Spóirt agus tá sé dírithe ar champais tríú leibhéal ar fud na 
hÉirinn ar mian leo pleananna taistil a fhorbairt don áit oibre. 

Téann Mic Léinn Ceirdeanna ó 
AIT san Iomaíocht snaCluichí Oilimpeacha 

WorldSkills sa Rúis 

Roghnaíodh beirt mhac léinn ó Roinn na hInnealtóireachta 
Sibhialta agus na gCeirdeanna in AIT chun ionadaíocht a 
dhéanamh ar Éirinn ar na 45ú ‘Cluichí Oilimpeacha’ WorldSkills 
i Kazan, sa Rúis. Bhí Jack O’Donnell agus Daniel Curtin, a 
chuaigh san iomaíocht sa phluiméireacht agus i gcothabháil 
feithiclí troma faoi seach, i measc 16 iomaitheora as Éirinn a 
roghnaíodh le dul san iomaíocht sa chomórtas idirnáisiúnta 
mór le rá a mheastar go forleathan mar na ‘Cluichí Oilimpeacha 
Scile’.

Chaith Jack, as an Leitir Mór, Co na Gaillimhe, agus Daniel as 
Eidhneach, Co. an Chláir, deich seachtaine i mbun dianoiliúna 
chun ullmhú i gcomhair an chomórtais. Bhain an bheirt, 
atá faoi bhun 25 bliana d’aois, a n-áit amach ar Fhoireann 
WorldSkills na hÉireann trí shaineolas suntasach a léiriú ina 
gcuid réimsí ag babhta cáilithe Irish Skills Live.

Is í an aidhm atá i gceist leis an gcomórtas, áit a dtaispeánann 
iontrálaithe a gcuid scileanna i réimsí éagsúla, a raibh ina 
measc cothabháil aerárthaí, teiripe scéimhe, déanamh 
caibinéad, cócaireacht, foirgníocht, obair mhiotail, suiteálacha 
leictreacha, siúinéireacht, pluiméireacht agus téamh, 
seirbhís bhialainne, táthú, seoladh lastais, marsantú físe, 
néalríomhaireacht, leagan bloc, samhaltú faisnéise, ná cúrsaí 
coláiste, printíseachtaí agus tréimhsí oiliúna a chur chun cinn a 
tháirgeann scileanna agus foghlaim tríd an obair.

“Táimid thar a bheith bródúil as éacht Daniel agus Jack. 
Tugann an comórtas seo smaoineamh an-soiléir do mhic 
léinn ionchais, tuismitheoirí agus do chomhairleoirí treorach 
ar a bhfuil i gceist leis an bprintíseacht agus na deiseanna 
gairme a ghabhann leo,” a dúirt Joe Lawless, Ceann an Roinn 
Innealtóireachta Sibhialta agus Ceirdeanna in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. “Tá sé sin ríthábhachtach 

chun dul i ngleic lenár nganntanas náisiúnta scileanna.”

Is é an comórtas WorldSkills, a reáchtáiltear gach dhá bhliain, 
an imeacht oideachais ghairmiúil is mó ar an domhan. Chuaigh 
tuairim is 1,600 iomaitheoir as 60 tír san iomaíocht ag an 
imeacht i mbliana. 
 

FÉACH AR: ‘Uisce - An 
Gearrscannán Beochana’ a 
Taispeánadh ag an bhFéile 
Scannán Still Voices 

Roghnaíodh ‘Uisce’ gearrscannán cúig nóiméid a léiríodh 
ag mic léinn tríú bliana ón mBaitsiléir Ealaíon (Onóracha) 
sa Bheochan agus sa Léiriú atá i mbun staidéir in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, chun taispeáint ag an 
bhFéile Scannán Still Voices, féile mór le rá i gCo an Longfoirt sa 
chatagóir “Made in the Midlands”. 

In ‘Uisce’ insítear scéal a laoich den ainm céanna - 
seanchailleach thaighdeach, a Corr cairdiúil agus corr cinniúna 
dochreidte. Gach lánghealach, cuireann dia na farraige áit 
dúchais Uisce trína chéile, ach de réir mar a bhriseann gealach 
na fola isteach, ní mór di a dícheall a dhéanamh chun an stoirm 
mhearaí a stopadh. 

Dar leis an léachtóir beochana agus deartha Yvonne Hennessy, 
iarracht ollmhór a bhí sa tionscadal comhoibritheach um 
ghearrscannán, ina raibh dhá sheachtain déag d’obair 
dheartha agus fhorbartha i gceist, agus thriail sé a cuid 
léiritheoirí agus beochantóir. 

“I gcaitheamh an tseimeastair, d’fheabhsaigh ár mic léinn 
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beochana agus léirithe a riar scileanna agus d’fhorbair siad 
scileanna nua san ealaíontacht thraidisiúnta agus i réimse 
na mbogearraí chomh maith. Ó thaighde, dearadh carachtar 
agus scéalchlárú go maisíocht fuaime agus guthú a dhearadh, 
d’oibrigh ár mic léinn i dteannta a chéile agus thug siad faoin 
dúshlán, agus sa deireadh chruthaigh siad saothar ar féidir leo 
a bheith fíorbhródúil as,” a dúirt sí. 

Mar sin, an bhfuil Uisce thar a hacmhainn? Féach ar an 
réamhbhlaiseadh anseo: https://vimeo.com/336064127 _

Dúshlán an Mhac Léinn Céad 
Ghlúine 
 
Le haghaidh go leor mac léinn coláiste ón gcéad ghlúin, 
is féidir leis an réimse tríú leibhéal bheith dúshlánach, go 
háirithe mura bhfuil meantóir acu ar féidir leo iad a threorú trí 
dheacrachtaí shaol an choláiste. Bhí sé amhlaidh do Jessica 
O’Brien, mac léinn chuntasaíochta sa bhliain dheireanach as 
Eatharlach, Co. Chill Mhantáin. Cé nárbh líne dhíreach a bhí i 
gceist lena turas féin chuig an oideachas tríú leibhéal, tá súil 
aige go gcruthóidh a scéal do dhaoine óga eile nach é an 
bóthar ar a thosaíonn atá tábhachtach, ach seachas sin do 
dhearcadh agus do ghealltanas chun tú féin a fheabhsú, agus 
coinneáil ort.

Bainfidh Jessica céim amach go luath, tar éis freastal ar dhá 
choláiste eile roimhe sin agus tabhairt faoi cheithre chúrsa i 
réimsí mar fhorbairt bogearraí agus cluichí ríomhaire, agus 
riarachán oifige. Agus í díreach 17 mbliana d’aois, chláraigh sí 
le cúrsa i bhforbairt cluichí ríomhaire i gCeatharlach, ach chaith 
sí am gairid ansin agus tar éis babhta d’fhadhbanna sláinte, thit 
sí siar lena cuid oibre cúrsa agus bhí uirthi éirí as. 

Cé gur bhain sí taitneamh as a cúrsa, ní raibh a croí istigh ann 
i ndáiríre agus níor shamhlaigh sí í féin ag obair mar fhorbróir 
cluichí agus í ag fiafraí di féin cad eile a d’fhéadfadh sí tabhairt 
faoi. “Bhínn thar a bheith cumasach i gcónaí le huimhreacha 
ach ní raibh mé cinnte conas é a chur i gcleachtas sa saol 
réadúil,” a dúirt sí. 

Agus í i gCeatharlach, casadh a céile ar Jessica, agus tháinig 
a máthair chun bheith ina duine a raibh tionchar mór aici ar 
shaol Jessica. Mhol sí do Jessica smaoineamh faoi thabhairt 
faoi chéim sa chuntasaíocht níos faide ó bhaile, agus rinne sí 
sin. Ar an drochuair, nuair a rinne Jessica iarratas ar Institiúid 

Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus go leor coláistí eile 
den chéad uair, níor glacadh léi. “Bhí mé croíbhriste nuair nach 
bhfuair mé tairiscint sa chéad bhabhta ná sa dara babhta agus 
bhí mé trína chéile,” a dúirt sí. “Bhí na pointí agam; 
Bhí na hábhair agam – Cheap mé dom féin “cad atá ar siúl 
anseo?”

D’athraigh cúrsaí tar éis gur casadh léachtóir AIT uirthi, agus 
d’athraigh saol Jessica go deo. Mhínigh sé di d’ainneoin go 
raibh neart pointí aici le haghaidh na céime sa chuntasaíocht, 
nár chomhlíon sí na critéir bhreise agus nach nglacfaí léi riamh 
tríd an ngnáthphróiseas iontrálacha – rud éigin nach raibh 
ar eolas aici. Ina áit, mhol sé di clárú le cúrsa do theicneoir 
cuntasaíochta – clár leibhéal 6 ar feadh dhá bhliana a bhí 
ceaptha chun bealach rochtana eile chuig céim tríú leibhéal a 
chur ar fáil.

“Ní hí an Ardteist bun agus barr an tsaoil; thuig mé gurb 
iomaí slí le beithíoch a fheannadh, mar sin chláraigh mé le 
clár dhá-bhliana sa Chuntasaíocht a chríochaigh mé sula 
ndeachaigh mé ar aghaidh chuig an dara bliain den Bhaitsiléir 
Ealaíon (Onóracha) sa Chuntasaíocht,” a mhínigh sí. “Réimse 
dhúshlánach atá sa chuntasaíocht, ach tugann na léachtóirí 
seo go leor tacaíochta agus cabhrach. Déanann siad an turas 
leis na mic léinn agus mar sin is mór an spreagadh iad!”.

Le haghaidh go leor mac léinn coláiste 
ón gcéad ghlúin, is féidir leis an réimse 
tríú leibhéal bheith dúshlánach, go 
háirithe mura bhfuil meantóir acu ar 
féidir leo iad a threorú trí dheacrachtaí 
shaol an choláiste.

Ritheann athair Jessica gnóthas tacsaí an-rathúil agus is feighlí 
linbh í a máthair. “Tháinig mo thuismitheoirí in aois nuair nach 
mbíodh céim ag teastáil don chuid is mó de phoist, anois is 
ar éigean nach mbíonn cáilíocht iarchéime uait chun dul san 
iomaíocht sa mhargadh post”, a mhínigh sí. “Ag an am sin 
bhíodh tú in ann maireachtáil leis an bpá íosta, sa lá atá inniu 
sin is ar éigean go mbíonn beirt atá ag obair leis an bpá sin in 
acmhainn maireachtála. Nílim ag iarraidh bheith saibhir, ach 
ba bhreá liom bheith compordach – bheith in ann dul ar saoire 
uair amháin sa bhliain agus gan iallach a bheith orm brath ar 
gach seic pá.” 

Cé gur thacaigh Jessica go mór lena cuid mianta oideachais, 
ós rud é nach ndeachaigh siad féin tríd an bpróiseas, mhol siad 
do Jessica labhairt le comhairleoir treorach chun féachaint cén 
roghanna a bhí aici agus cabhrú léi iarratas a dhéanamh ar 
mheicníochtaí cistithe mar SUSI. “Bhí an oiread sin ceisteanna 
agam faoi cá háit ar cheart dom dul agus cé ar cheart dom 
labhairt leo faoin gcúrsa sin agus faoin gcúrsa siúd agus cé 
nach raibh siad in ann cabhrú liom leis na nithe sin, rinne siad a 
ndícheall chun cabhrú liom,” a mhínigh sí. 

“Tá an t-ádh liom go bhfuil tuismitheoirí chomh cuidiúil agam; 
bhí siad i láthair le haghaidh gach oíche eolais coláiste agus 
is cuimhin liom an mhaidin gur imigh sé chuig an gcoláiste, 
phacáil mo mham agus mo dhaid an gluaisteáin agus thiomáin 

“

”
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siad liom chun slán a fhágáil. Bhí siad ar bís agus mé ag clárú 
- dúirt mo mham i modh grinn go raibh sí ag iarraidh bogadh 
síos anseo liom!”

Le haghaidh Jessica, uirlis don tsoghluaisteacht shóisialta í, 
is bealach é lena cuid spriocanna a chomhlíonadh chun saol 
níos fearr a dhéanamh dó féin agus dá clann. “Cuireann sé 
gach duine ar an leibhéal céanna,” a dúirt sí. “Is cuma cá háit 
a dtosaíonn tú ach tógfaidh an t-oideachas tú chuig an áit a 
bhfuil tú ag iarraidh a bhaint amach. Osclaíonn sé doirse.”

Tar éis a céim a bhaint, is mian le Jessica tabhairt faoi chéim 
mháistreachta, ach níl sí ag iarraidh fós, a deir sí. Tá sí chun 
taisteal ar dtús.

Baineann Mac Léinn san 
Fhiontraíocht Cócaireachta Bonn 

Óir i nGradaim Blas na hÉireann

Bhain mac léinn san Fhiontraíocht Chócaireachta amach an 
duais ba mhó ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ag 
dámhachtainí Blas na hÉireann le haghaidh a bhéile a tharraing 
go leor cainte ‘Muiceoil Stróicthe Deataithe Rósta go Mall’. 
D’fhorbair Ciaran Kiviney, chef cumasach ag a bhfuil níos mó 
ná 15 bliana de thaithí an táirge ‘béile réamhullmhaithe’ don 
táirgeoir muiceola Éireannach Waldron Meats mar chuid dá 
shocrúchán cócaireachta sa bhliain dheireanach. 

Ceapadh an saothar cócaireachta a ghnóthaigh an bonn óir 
sa chatagóir ‘Béilí Réamhullmhaithe & Bianna Ullmhaithe, Te 
(Feoil) agus é ag obair i ngastraphub áitiúil. “Rinne mé taighde 
ar an margadh agus bhreathnaigh mé ar na béilí móréilimh 
ar bhiachláir sa cheantar. Ag an am, bhí mé ag obair mar chef 
i gceann de na bialanna cáiliúla i mBaile Átha Luain, ionas go 
mbeadh tuiscint agam ar cén béilí muiceola a raibh éileamh 
mór orthu,” a mhínigh an tUas. Kiviney.

Tar éis dó labhairt lena phiaraí sa chócaireacht agus le húinéirí 
Waldron’s, shocraigh an fiontraí cócaireachta táirge inrochtana 
a chruthú chun taithí na bialainne a thógáil chuig seomra 
bia an ghnáthdhuine. “Bhí mé ag iarraidh smaoineamh faoi 
riachtanais an ghnáthchustaiméara nach mbíonn an t-am acu 
chun muiceoil stróicthe a dhéanamh - próiseas mall agus fada 
a fhéadann níos mó ná cúig uaire an chloig a thógáil. Tá an 
béile nua muiceola stróicthe sin rósta go mall, deataithe agus 
blasta, agus an rud is fearr ar fad, tá sé éasca a dhéanamh. Ní 
gá ach é a chur san oigheann agus hé presto! Is féidir le duine 
ar bith béile muiceola stróicthe a dhéanamh i níos lú ná 20 
nóiméad - ní gá bheith i do chef,” a dúirt sé freisin. 

Is mó an tairbhe dár gcuideachta é 
dlúthchomhar le AIT agus tugann 
sé deis dúinn, faoi seach, an raidhse 

tallainne atá againn anseo sa Lár Tíre a 
thaispeáint.

D’fhill an tUas. Kiviney, a ghlac cur chuige ‘céim aistir’ i dtreo a 
oideachais, d’fhill sé ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain i 2016 mar mhac léinn aibí chun a staidéar fochéime a 
chríochnú. Chláraigh sé leis an mBaitsiléir Ealaíon (Onóracha) 
san Fhiontraíocht Chócaireachta d’fhonn breisoiliúint a 
dhéanamh agus aistriú go gairm in earnáil an fhorbairt táirgí 
bia. Bhí a shocrúchán oibre mar chuid lárnach den chéim san 
fhiontraíocht chócaireachta atá dírithe ar an tionscal.  

Agus an táirge nua seo á chruthú, chuir an tUas. Kiveney 
cuid mhór dá chuid scileanna sa taighde margaidh, san 
fhorbairt agus sa tástáil eolaíochta a i bhfeidhm chun cinntiú 
go mbeadh an táirge oiriúnach don mhargadh. Ba ghá dó 
lucht sprice an táirge a thuiscint chomh maith leis na gnéithe 
lárnacha i ndáil le dáileadh agus stóráil. Agus é ag obair i 
ndlúthpháirt leis an bhfoireann phósta, Yvonne agus Michael 
Waldron, rinne sé raidhse tástálacha, a chuimsigh tástáil 
bhaisce agus tástáil ar sheilfré, a bhí an-rathúil. “Nuair a rinne 
muid an táirge a fholúsphacáil agus nuair a d’fhág muid é, 
mhair sé ar feadh trí seachtaine, rud a chiallaíonn sé go bhfuil 
sé go hidéalach le scaipeadh chuig ollmhargaí,” a dúirt sé. 

Tá clú agus cáil ar Waldron Meats, atá faofa ag Bord Bia, le fada 

an lá as táirgí muiceola Éireannacha den chaighdeán is airde 
a tháirgeadh. Tá siad chomh muiníneach as a raon táirgí, go 
gcuireann clann Waldron na táirgí nua go léir san iomaíocht i 
ndámhachtainí Blas na hÉireann um thástáil chaoch ar bhlas. 
“Tástáil mhaith í chun féachaint an bhfuil táirgí inmharthana; 
an dtaitneoidh siad leis an bpobal,” a dúirt an tUas. Kiveney. 
“Nuair a chuir muid mo tháirge muiceola stróicthe san 
iomaíocht agus nuair a bhain sé an gearrliosta amach, bhí a 
fhios againn go n-éireodh thar barr leis. Is iontach an rud é an 
dámhachtain óir a bhaint do Waldron Meats, táimid go léir ar 
bís.”

Agus í ag moladh na hinstitiúide as caighdeán a chuid mac 
léinn, dúirt Mrs Waldron: “Is mó an tairbhe dár gcuideachta é 
dlúthchomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
agus tugann sé deis dúinn, faoi seach, an raidhse tallainne 

”

“
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Samhlaigh go mbeadh piolla ‘draíochta’ priontáilte go 
3T a d’fhéadfadh othair a thógáil a d’fhéadfadh cógais 
a mheascadh agus a scaoileadh sna cainníochtaí cearta 
agus sna coinníollacha cearta mar
a bheadh socraithe ag a bpróifíl ghéiniteach uathúil 
féin. Sin todhchaí an chúram sláinte agus tá taighdeoirí 

Measann taighdeoirí le fada an lá, go bhfuil oideasú 
comhthráthach cógas, a dtugtar ‘polypharmacy’ air, i measc 
na gcúiseanna is mó le neamhchomhlíonadh teiripeach ag 
othair. I gcás go leor daoine, cuirtear mearbhall orthu agus 
bíonn siad trína chéile ag iarraidh cuimhneamh ar mheascán 
de chógais a thógáil, agus caighdeán beatha níos measa agus 
rátaí comhlíontachta idir 50-70% mar thoradh air sin. 

Má dhéantar é a oideasú i gceart, má thugtar na dáileoga 
cearta agus má láimhseáiltear i gceart é, is féidir le tairbhí an 
‘polypharmacy’ bheith i bhfad níos mó ná na costais, agus 
méadú ar ionchas saoil, i measc tairbhí eile, mar thoradh air. 
Agus é sin i gcuimhne acu, chuir taighdeoirí ón Institiúid um 
Thaighde Ábhar in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
le chéile a n-eolas fairsing ar eolaíocht ábhar, déantúsaíocht 
breiseán, agus múnlú trí hinstealladh chun fadhb ualach ard na 
bpiollaí agus droch-chomhlíonadh teiripeach a chur i gceart. 

Tá gormchló forbartha ag an iarrthóir dochtúireachta Evert 
Fuenmayor agus a stiúrthóir an Dr Ian Major do phiollaí 
in-saincheaptha, a fhéadann drugaí a mheascadh agus a 
scaoileadh sna cainníochtaí agus sna coinníollacha cearta 
thar thréimhse fhada ama. Is féidir an teicneolaíocht um 
sheachadadh drugaí, ar féidir a ionghabháil trí bhéal 
nó a ionphlandú faoin gcraiceann, a chur in oiriúint do 
riachtanais sonracha an othair de réir mar atá socraithe ag 
a bpróifíl ghéiniteach. “Agus géanomaíocht na cógaisíochta 
á húsáid againn, is féidir linn próifíl ghéiniteach a úsáid 
chun éifeachtúlacht drugaí a thuar agus dáileoga a threorú,” 
a mhínigh Evert, a bhfuil cúlra aige san innealtóireacht 
mheicniúil. “Go bunúsach insíonn sé dúinn cén freagra a 
bheidh ag duine ar chógais.” 
 
Thosaigh an bheirt trí cheistiú an mbeadh polaiméirí 

Piolla Amháin chun Iad go Léir a Leigheas? Forbraíonn Taighdeoirí AIT 
Teicneolaíocht Phearsantaithe ‘Déanta don Ordú’ le haghaidh Chúram 
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comhoiriúnach go bitheolaíoch, in-bhithmhillte trí phriontáil 
3T ina n-uirilisí oiriúnacha um sheachadadh in-saincheaptha 
drugaí. Ag an am, bhí sé á úsáid ag taighdeoirí le haghaidh 
rudaí ar nós fréamhshamhaltaithe thapa agus codanna a 
dhéanamh, seachas seachadadh drugaí. “Nuair a thosaigh 
muid an taighde seo, smaoineamh úrnua a bhí sa smaoineamh 
go bhféadfaí priontáil 3T a úsáid chun drugaí a sheachadadh 
chuig an gcorp – ní raibh sé á dhéanamh ag éinne,” a 
dúirt an fear 29 mbliana d’aois as Veiniséala. “D’éirigh linn 
teicneolaíocht chúram sláinte an-phearsantaithe, inoiriúnaithe 
a chruthú.”

Thóg sé trí bliana do Evert barr feabhais a chur ar an 
teicneolaíocht priontála 3T a bhraitheann ar pholaiméirí 
sonracha agus ar pharaiméadair sonracha chun substaintí 
gníomhacha a sheachadadh agus bhí sé mar bonn dá chéad 
dhá fhoilseachán PhD. D’úsáid sé caiféin mar shubstaint 
ghníomhach ar dtús agus thuig sé go luath go bhféadfadh 
sé próifíl scaoilte an phiolla a athrú cén chaoi agus cén 
uair a ndearnadh é a sheachadadh - trí hathruithe beaga 
incriminteacha a chur ar na socruithe ar a phrintéir 3-T. 

Leis an teicneolaíocht nua seo, cuirtear 
tús le ré chúram sláinte nua-aimseartha 
an-speisialaithe a fhéadann cabhrú 
le daoine saol níos faide agus níos 
sláintiúla a chaitheamh.

“Mheasc agus leáigh muid an t-ábhar, rinne muid filiméad leis 
agus d’fhothaigh muid isteach sa phrintéir é. Ag brath ar na 
socruithe atá roghnaithe againn, táimid in ann próifílí drugaí 
difriúla amach is amach a fháil,” a mhínigh sé. “Le díreach dhá 
chlic d’fhéadfainn é a oibriú amach go mairfeadh an piolla ar 
feadh trí lae sa chorp nó sé huaire an chloig - níor bhraith sé 
ach ar riachtanais an othair.” 

Sa chéad chéim eile den taighde, inar díríodh ar fhorbairt 
déchisil um sheachadadh drugaí iolracha, rinne siad turgnaimh 
le drugaí atá níos ábhartha go cliniciúil, mar Lovastatin 
agus Hidreaclóraitiaisíd. Déantar na drugaí sin a oideasú in 
éineacht a chéile do shiondróm meitibileach, ar meascán de 
ghalair é a fhéadann tarlú thar shaolré duine mar atá galair 
chardaishoithíocha, ardbhrú fola, colaistéaról, agus éidéime. 

“Ní gá go dtuigfeadh duine é, ach is í siondróim mheitibileach 
an chúis is mó le básanna ar féidir a chosc in Éirinn. Ní hé 
gan chúis go ndeirtear le daoine gearradh siar ar bhianna 
próiseáilte agus sailleacha sáithithe” a mhínigh Evert. “Seachas 
an t-ualach ard piollaí a bhaineann le ‘polypharmacy’, is féidir le 
neamhchomhlíonadh teacht chun cinn ó dhaoine a cheapann 
“Ó, táim ag mothú ceart go leor inniu, ní gá dom an cógas a 
tugadh ar oideas a chríochnú,” ach is é fírinne an scéil ná i gcás 
stróc, galar croí agus cliseadh croí - go dtarlaíonn siad díreach. 
Ní mhothóidh tú ag teacht iad; ní hionann iad agus slaghdán 
nuair a mhothaítear airíonna.” 

Cuirtear tús le ré nua de chúram sláinte nua-aimseartha an-
speisialaithe, le teicneolaíocht um phriontáil 3T a fhéadann 
cabhrú le daoine saol níos faide agus níos sláintiúla a 

chaitheamh. D’fhéadfadh sé a tarlú go dtógfaí teicneolaíocht 
drugaí in-shaincheaptha a thógáil chuig an mórshráid agus go 
bhféadfadh cógaiseoirí ar fud na tíre piollaí ó phróifílí éagsúla 
drugaí a phriontáil go 3T ar fud na tíre. 

“Beidh cógaiseoirí in ann próifíl na ndrugaí a dhéanamh 
ag brath ar riachtanais uathúla othair ar an toirt. Agus na 
polaiméirí cearta atá lódáilte le drugaí acu chomh maith 
le printéir 3T beag, bheadh siad in ann do chuid piollaí a 
phriontáil sa chógaslann féin,” a mhínigh sé. “Táimid fós ag 
foghlaim faoi na freagraí a bhíonn ag daoine difriúla ar dhrugaí 
difriúla agus faoi chuir chuige theiripe agus mar sin cé nach 
bhfuil sé bainte amach againn fós, seo an treo a bhfuil dáileadh 
cógais ag dul agus seo a bhfuilimid ag súil leis.”

Teicneolaíocht lárnach cumasaithe don teorainn nua seo sa 
chógas pearsantaithe atá i bpriontáil 3-T agus is féidir piollaí 
a dhéanamh go héasca agus gan mhórán costais léi atá 
saincheaptha le haghaidh othar aonair nó foghrúpaí daonra. 
Cé go bhfuil an teicneolaíocht nua seo thar a bheith spreagúil, 
áfach, tá teorainneacha i gceist léi: “Tógann sé timpeall ceithre 
huaire an chloig d’Evert baisce de 30 piolla a phriontáil ar 
phrintéir deisce,” a chuir an Dr Major in iúl, agus iad ag rá freisin: 

“Cé gur féidir le modhanna traidisiúnta an táirgthe na mílte 
piolla in aghaidh uair an chloig a dhéanamh ar inneall amháin 
um dhéanamh piollaí.” 

Chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb sin, tá cur chuige um 

“
”
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Tá ceathrú réabhlóid thionsclaíoch ar tí tarlú in Éirinn agus í spreagtha 
ag dul chun cinn sa déantúsaíocht chliste – teacht le chéile an domhain 
dhigitigh agus fhisicigh a chuireann ar chumas inneall ‘labhairt’ le chéile 
tríd an idirlíon. 

‘Daoine Polaiméire’ na hÉireann i gCeannas ar Réabhlóid 

Tá ceathrú réabhlóid thionsclaíoch ar tí tarlú in Éirinn agus í 
spreagtha ag dul chun cinn sa déantúsaíocht chliste – teacht 
le chéile an domhain dhigitigh agus fhisicigh a chuireann ar 
chumas inneall ‘labhairt’ le chéile tríd an idirlíon. 

Ag croílár an athraithe shuntasaigh sin ar an teicneolaíocht 
tá an chill déantúsaíochta cliste úrnua de chuid Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain arb í an aidhm atá i gceist 
leis ná ‘daoine a bhaint den phróiseas’, agus seachas sin 
róbait, braiteoirí cliste agus algartaim chasta chun cruinneas, 
iontaofacht agus luas líní táirgthe a fheabhsú.

Is í CONFIRM, ionad taighde um dhéantúsaíocht chliste ar 
luach €47 milliún arna maoiniú ag SFI atá dírithe ar iomaíochas 
déantúsaíochta na hÉireann a fheabhsú trí dhul chun cinn sa 
teicneolaíocht, an t-aon bhinse tástála bunaithe ar pholaiméirí 
in Éirinn atá oscailte don tionscal.

“

”
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‘Daoine Polaiméire’ na hÉireann i gCeannas ar Réabhlóid 

Tá cuma an-teibí ar an déantusaíocht 
chliste fós – is gá dúinn oideachas a 
chur ar an tionscal

Tá seisear imscrúdaitheoirí maoinithe CONFIRM – an Dr Declan 
Devine, an Dr Niall Murray, an Dr Brian Lee, an Dr Sean Lyons, 
an Dr Enda Fallon agus an Dr Yuansong Qiao - a thagann siad 
go léir ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain - ag úsáid 
na cille sin chun an tionscal a mhúineadh agus a chur ar an 
eolas faoi theicneolaíochtaí nua um dhéantúsaíocht chliste 
agus na tairbhí a bhaineann lena nglacadh.

“Cé go ndéantar go leor cainte faoi dhéantúsaíocht chliste 
agus tionscal 4.0, ó thaobh iad a chur i bhfeidhm go praiticiúil 
sa tionscal, tá tuiscintí daoine orthu fós an-doiléir. Meastar go 
bhfuil sé dobhraite,” a mhínigh an Dr Declan Devine, atá ina 
stiúrthóir ar an Institiúid um Thaighde Ábhar. 

“Chun go mbogfadh Éire ar aghaidh mar ionad déantúsaíochta 
cliste, tá sé ríthábhachtach go dtacódh an tionscal léi. Táimid 
ag iarraidh é sin a éascú trí bhreisoiliúint a chur ar dhaoine 
i dteicneolaíochtaí nua agus láthair thástála a thabhairt 
don tionscal chun triail a bhaint as na hinniúlachtaí nua 
déantúsaíochta cliste.” 

Ciallaíonn róbataic agus faisnéis 
shaorga gur féidir linn dul san 
iomaíocht i gcoinne saothair ar chostas 
íseal

Is fada go bhfuil Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
chun tosaigh sa taighde agus na nuáil polaiméirí, agus í ag 
cothú na nglúinte d’innealtóirí polaiméirí ardoilte atá anois 
mar chnámh droma d’earnáil rathúil na teicneolaíochta leighis 
in Éirinn – earnáil a bhraitheann go mór ar theicneolaíocht 
polaiméirí. 

Meastar gur ghlac Éire go luath le déantúsaíocht fhreagrúil, 
cheangailte agus tá sí san ionad idéalach le haghaidh 
réabhlóide sa déantúsaíocht chliste mar gheall ar a bonn 
láidir déantúsaíochta agus TFC. Tá dhá thairseach arna 
mhaoiniú ag Fiontraíocht Éireann ar a campas ag Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain atá ina micreacosma de sin. 

Is iad an dá thairseach ná COMAND, arb í a réimse saineolais ná 
innealtóireacht TFC, agus APT arb í próiseáil polaiméirí a réimse 
saineolais.  
 

Ní hí an cheist ná má ghlacaimid 
gníomh, 
ní mór dúinn gníomh a ghlacadh

Sa domhan thiar, áit a mbíonn costas an tsaothair ard, is é an 
t-aon bhealach do chuideachtaí le dul san iomaíocht le tíortha 
ag a bhfuil saothar ar chostas íseal ná trí phróisis uathoibrithe 
thar a bheith sofaisticiúil i.e. déantúsaíocht chliste. 

“Más mian le hÉirinn bheith iomaíoch fós, ní mór dúinn 
gníomh a ghlacadh anois sula gcuirtear brú orainn ag 
geilleagair costais ísil agus ardteicniúla atá ag cur fáilte 
roimh an déantúsaíocht chliste cheana. Ní hí an cheist ná 
má ghlacaimid gníomh; ní mór dúinn gníomh a ghlacadh 
nó caillfear as éadan poist. D’fhéadfadh go mbeadh eagla ar 
dhaoine roimh uathoibriú, ach is í fírinne an scéil ná go mbeidh 
tionchar an-dearfach ar fad ag an déantúsaíocht chliste ar 
gheilleagar an Lár Tíre agus na hÉireann. 

“

”
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shaincheapadh piollaí iomaí a mheascann próiseas ardmhéid, 
múnlú insteallta, le priontáil 3T chun piollaí saincheaptha a 
dhéanamh ag ráta táirgthe i bhfad níos airde. Cé go bhfuil sí 
ag céim luath fós, léiríonn an obair seo gealladh mór maidir le 
bheith in ann piollaí in-shaincheaptha a tháirgeadh a éascóidh 
cúram sláinte réabhlóideach ‘déanta d’ordú’. 
Le deireanaí bronnadh dámhachtain na hInstitiúide 
um Thaighde Ábhar don ‘Pháipéar is Fearr ar an Iomlán 
2019’ ar Evert, le haghaidh a thaighde ceannródaíoch dá 
PhD, faigheann sé freisin Síolchiste Uachtarán Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. 

Is í AIT an chéad IT a aontaíonn 
d’Ionad Taighde SFI AMBER i 
gColáiste na Tríonóide

Is í Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an chéad 
institiúid teicneolaíochta chun comhpháirtíocht fhoirmiúil 
a dhéanamh le AMBER, Ionad Taighde SFI um Ardtaighde 
Ábhar agus Bithinnealtóireachta a bhfuil a cheanncheathrú i 
gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath. 

Cothóidh an chomhpháirtíocht tionscnaimh taighde agus 
oideachais idir an institiúid agus comhpháirtithe reatha AMBER 
(TCD, RCSI, UCC, DCU, OÉ na Gaillimhe, UL agus Institiúid 
Tyndall) a chuirfidh chun cinn malairt acadúil agus forbairt 
an taighde agus na nuálaíochta, go háirithe i réimse na 
mbithábhar don tsláinte agus don gheilleagar ciorclach, córas 
eacnamaíoch a bheidh dírithe ar dhramhaíl a íoslaghdú.  

Le rannpháirtíocht AIT méadóidh taighde úrscothach an 
ionaid ar eolaíocht ábhar, ar taighde acadúil é atá dírithe 
ar thionscal i réimsí criticiúla agus nua den gheilleagar a 
bhaineann le polaiméirí le húsáid sna heolaíochtaí beatha, 
in ábhair inbhuanaithe agus sa déantúsaíocht tionscail. Trí 
AIT a chuimsiú i mbraislí taighde bunaithe AMBER cuirfear 
ar chumas an ionaid aghaidh a thabhairt ar bhearnaí reatha 
san eolas, dul chun cinn in ábhair, san eolaíocht agus san 
innealtóireacht a spreagadh, agus feabhas sa taighde a aistriú 
go táirgí agus teicneolaíochtaí nua don tsochaí agus réitigh 
don tionscal. 

Clúdóidh an dara céim de thaighde Ionad AMBER an tréimhse 
2019-2025. Cabhróidh taighdeoirí AIT le straitéisí nua um 
polaiméirí inbhuanaithe a fhorbairt, mar athchúrsáil polaiméirí 
agus bithpholaiméirí nua, mar roghanna eile in áit brath ar 
an earnáil polaiméirí a bhíodh stiúrtha ag breoslaí iontaise 
de ghnáth. Ligfidh sé sin don ionad oibriú le cuideachtaí 
thar earnálacha iolracha i réimse an laghdú dramhaíola agus 
úsáid éifeachtúil acmhainní. Rud atá ríthábhachtach ná go 
bhfeabhsóidh AIT AMBER trína saineolas fairsing ar phróiseáil 
polaiméirí ionas go mbeifear in ann staidéar a dhéanamh ar 
réimse na n-ábhar ó fhionnachtain go húsáid.

Téann AIT le AMBER ag uair ríthábhachtach ina leathnú. Faoi 
láthair tá comhpháirtíochtaí ag AIT le 40 cuideachta ar fud TFC, 
teicneolaíochtaí agus fearais leighis, chomh maith leo siúd san 
inbhuanaitheacht agus sa déantúsaíocht. Leanfaidh AMBER ar 
aghaidh ag méadú go mór a infheistíochta sa tionscal le linn 
dhara céim an Ionaid, agus é ag ailíniú a fhíse le Enterprise 
2025, cáipéis bheartais náisiúnta na hÉireann leis an Roinn 
Gnó, Fiontraíochta agus Nuálaíochta. 

Beidh ról ríthábhachtach ag AMBER ó thaobh cuideachtaí 
ilnáisiúnta agus FBManna maidir le nuáil a spreagadh agus 
léireoidh sé tionchair ar an ngeilleagar trí chuideachtaí 
ilnáisiúnta atá bunaithe in Éirinn a choimeád, a dtaighde a 
stiúradh agus cláir oibre forbartha chomh maith le cabhrú 
le plé nua le tionscal a spreagadh agus a mhéadú. Freisin 
tarraingeoidh sé infheistíocht dhíreach eachtrach go hÉirinn 
agus infheistíocht ó ghnóthais faoi úinéireacht eachtrach 
in Éirinn, neartóidh sé infheistíocht FBM sa taighde agus 
forbróidh sé agus cruthóidh sé macghnóthais nua.

Agus é ag cur fáilte roimh an bhfógra, dúirt an tOllamh Mark 
Ferguson, Ard-Stiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 
agus Príomhchomhairleoir Eolaíochta do Rialtas na hÉireann: 
“Deis mhór atá sa chomhpháirtíocht seo um chomhar taighde, 
agus é ag tógáil tallannacha éagsúla le chéile chun dul chun 
cinn eacnamaíoch agus sóisialta a dhéanamh agus taighde a 
chur i bhfeidhm sa tionscal. Tá Fondúireacht Eolaíochta Éireann 
ag súil le leanúint ar aghaidh ag tacú le hIonad Taighde SFI, 
AMBER, ar ionad é atá ar thús cadhnaíochta sa domhan, agus 
le cumas na hÉireann a mhéadú chun tionchar dearfach a imirt 
ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar trí thaighde eolaíochta den 
scoth.”

Dúirt an Dr Declan Devine, Stiúrthóir na hInstitiúide um 
Thaighde Ábhair in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain: “Tá clú agus cáil orainn le fada an lá as eolaíocht den 
scoth ar féidir a chur i bhfeidhm. Trí dhul i gcomhpháirtíocht 
le hIonad Taighde SFI, AMBER, cuirfear ar ár gcumas níos 
mó taighde a leathnú i réimsí saineolais tríd an Tairseach 
um Theicneolaíochtaí Polaiméirí Feidhmeacha (TPF), Ionad 
Náisiúnta na hÉireann um Thaighde ar Ábhair agus Phróiseáil 
Polaiméirí,

a dúirt an tOllamh Mick Morris, Stiúrthóir AMBER: “Mar 
chuid de dhara céim AMBER, léireoidh an t-ionad tionchair 
shuntasacha a bheidh chun tairbhe daoine aonair, pobal, 
eagraíochtaí agus na sochaí in Éirinn agus thar lear chomh 
maith. Tá an-áthas orainn fáilte a chur roimh Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chuig an ionad chun 
taighde úrscothach ar eolaíocht ábhar a chur i gcrích agus 
comhaontais straitéiseacha a bhunú leis an tionscal. Tá 
caighdeán ár dtaighde eolaíoch ríthábhachtach do AMBER 
maidir le plé fadtéarmach leis an tionscal a tharraingt agus a 
choimeád, trí fhórsa saothair oilte a chur ar fáil chun dul san 
iomaíocht le haghaidh cistí lasmuigh den státchiste agus 
déileáil le dúshláin domhanda. Beidh ról tábhachtach ag AIT 
sna spriocanna uaillmhianacha sin a bhaint amach mar chuid 
den ionad.”

Deis mhór atá sa chomhpháirtíocht seo 
um chomhar taighde, agus é ag tógáil 
tallannacha éagsúla le chéile chun dul 
chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta 
a dhéanamh agus taighde a chur i 
bhfeidhm sa tionscal. ”
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Tugann an taighde reatha le tuiscint 
gurb amhlaidh go gcruthaítear trí phost 
ardoilte le haghaidh gach róbait a 
thógtar isteach i gcuideachta. Ní post ar 
íosphá a bheidh i gceann ar bith de na 
poist sin – poist ardoilte ar phá maith 
a bheidh iontu san innealtóireacht 
polaiméirí, in uathoibriú agus in 
innealtóireacht bogearraí.              

Mar phríomhbhall de chuibhreannas CONFIRM, insíonn sé go 
leor faoi chlú agus cháil Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain mar chomhpháirtí nuálaíochta rogha don tionscal gur 
roghnaíodh í chun an cheall déantúsaíochta cliste seo a bhunú 
chomh maith leis an líne phíolótach ina dhiaidh agus léirítear 
ag an méid mór Dearbhán Nuálaíochta ó Fhiontraíocht Éireann 
a chomhlánaíonn sí gach bliain. 

“Tá aithne orainn mar ‘na daoine polaiméire’ ar fud na 
hÉireann agus na hEorpa agus tá cúis mhaith leis sin. 
Acmhainn náisiúnta le húsáid ag an tionscal atá inár gceall 
déantúsaíochta cliste. Táimid ag iarraidh go mbeadh a fhios ag 
cuideachtaí idir cuideachtaí móra agus beaga go bhfuilimid 
oscailte don ghnó. Tá an maoiniú againn, tá na daoine againn 
agus tá an saineolas againn,” 
 A dúirt an Dr Devine mar fhocal scoir. Comhoibríonn 

Cuideachta Cheimiceach Arran agus AIT ar Thionscadal  
Uathúil  

Taighde Tionscail-Acadúil 
Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus Cuideachta 
Cheimiceach Arran, ball den Ghrúpa Almac, ag comhoibriú 
ar thionscadal uathúil PhD ina dhéantar imscrúdú ar úsáid 
bithchatalaithe sa tsintéis neamhshiméadrach ar aimíní agus 
diamines ciriúla. I gceannas ar an tionscadal tá Lauryn Bracken, 
céimí ón mBaitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sna hEolaíochtaí 
Cógaisíochta in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, a 
fuair Scoláireacht Dochtúireachta an Uachtaráin ón Institiúid le 

déanaí. 

Beidh an Dr Noreen Morris agus an Dr Sean Reidy, ar léachtóirí 
iad an bheirt sa cheimic in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain, ina gcomhstiúrthóirí do Lauren, arb as an Tulach 
Mhór, Co. Uíbh Fhailí di, i gcomhar leis an Ollamh Tom Moody, 
Leasuachtarán ar Fhorbairt na Teicneolaíochta agus Tráchtálú, 
Almac Sciences agus Cuideachta Cheimiceach Arran, agus an 
Dr Peter Cairns, Bainisteoir Teicniúil, Cuideachta Cheimiceach 
Arran.

Díreofar sa tionscadal, atá le tosú i nDeireadh Fómhair 2019, 
ar roghanna malartacha níos glaise agus níos barainnní in 
áit modhanna táirgthe cheimicigh le haghaidh na sintéise 
ar aimíní agus ‘diamines’ ciriúla. Agus í ag cur fáilte roimh 
an maoiniú, dúirt an Dr Noreen Morris: “Tá deis spreagúil ag 
gabháil leis an tionscadal seo sa mhéid is gur féidir leis an 
mac léinn agus na stiúrthóirí araon a nochtadh do réimsí 
nua agus spreagúla taighde. Ardóidh comhar le Cuideachta 
Cheimiceach Arran, cuideachta cheimiceach seanbhunaithe 
ag a bhfuil taithí fhairsing agus a oibríonn le cliaint ar fud an 
domhain, próifíl Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
mar bhonn um feabhas taighde agus forbartha agus beidh 
tuilleadh taighde chomhoibrithigh amach anseo mar thoradh 
air.”

Ag labhairt dó faoin bhfógra, dúirt an tOllamh Moody: “Tá 
an-áthas orainn tacú le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain leis an iarracht seo agus táimid ag tnúth le hoibriú le 
chéile thar na chéad cheithre bliana eile. Tá sé de rún againn na 
bithchatalaígh go léir a theastaíonn don imscrúdú seo a chur 
ar fáil don institiúid agus, ar ndóigh, treoir agus saineolas ónár 
saineolaithe sa réimse seo.” 
 

Dámhann Fiontraíocht Éireann 
Maoiniú Ollmhór Caipitil sa 
Bhreis ar €1 Milliún do APT agus 
COMAND le haghaidh Trealaimh 
An-Speisialaithe

Dhámh Fiontraíocht Éireann €1.1 milliún de chistiú caipitil ar 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chun saintrealamh 
a cheannach le haghaidh ár gcuid tairseach teicneolaíochta 
– APT agus COMAND (Na hionaid is rathúla ar líonra 
ThairseachTeicneolaíochta EI). 
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Dámhadh an chuid is mó den chistiú, €974,000, 
ar APT, a phléann le polaiméirí le haghaidh seacht 
bpíosa de threalamh speisialaithe. Cuirfidh sé sin 
ar chumas AIT freastal níos fearr ar riachtanais 
na hearnála déantúsaíochta in Éirinn i réimse na 
bpolaiméirí (ar luach €2 bhilliúin) go háirithe maidir 
le breisoiliúint, teicnící taighde agus forbartha, agus 
comhairleacht den chéad scoth a thabhairt do na 
cuideachtaí sin, agus cabhrú leo a gcuid pleananna 
teicneolaíocha a chur i gcrích. 

Tá an trealamh atá faofa don chistiú dírithe ar 
fheidhmeanna thar a bheith sofaisticiúil agus 
taighde agus forbairt cheannródaíoch. Tacaíocht 
mhór atá sa chistiú seo don obair atá ar siúl againn 
agus cuirfidh sé ar ár gcumas tacú le cuideachtaí 
ar spéis leo triail a bhaint as teicneolaíocht agus 
teicnící nua, a dhéanfaidh siad go léir a gcuid clár 
oibre féin don nuálaíocht a chumasú,” a mhínigh an 
Dr Sean Lyons, Déan Dhámh na hInnealtóireachta 
agus na Faisnéisíochta in Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain. 

Mar bhall de Líonra Thairseach Teicneolaíochta 
EI, is acmhainn náisiúnta í an teicneolaíocht nua 
seo atá ar fáil do gach duine le húsáid is cuma 
cá háit a bhfuil siad suite. “Tá na blianta fada de 
thaithí ag ár bhfoireann lánoilte i T&F do thionscal 
na bpolaiméirí agus mar sin tá siad ansin chun 
cabhrú le cuideachtaí a gcláir oibre taighde a chur 
chun cinn. Anuas air sin, cuirfidh sé seo níos mó 
ar chumas AIT cabhrú le breisoiliúint a chur ar 
chuideachtaí, trí chúrsaí oiliúna gearrthéarmacha, 
céimeanna máistreachta nó leibhéal PhD - pé áit a 
mheasann siad go bhfuil bearna ina gcuid eolais,” a 
dúirt an Dr Lyons. 

Le haghaidh COMAND, cuirfidh an cistiú caipitiúil 
arna thacú ag Fiontraíocht Éireann ar chumas 
comhpháirtithe tionscail réitigh Faisnéise Saorga 
agus Anailísíochta Sonraí a fhorbairt agus a fhíorú ar 

fud an imill agus an néil.

Meastar go mbeidh an saintrealamh sin suiteáilte 
go hiomlán agus i bhfeidhm ar an gcampas faoi 
thús 2020. 

Agus tarbhfhrídeanna le bheith ar an mbagairt 
is mó roimh dhaoine, is iad beacáin síotáice a 
fhéadann ‘tubaiste dhomhanda’ a chosc mar atá 
méadú ar fhrithsheasmhacht fhrithmhiocróbach 
- is é sin ná cumas baictéar troid in aghaidh 
éifeachtaí cógais a úsáidtí roimhe sin chun iad a 
chóireáil, a deir an tOllamh Neil J Rowan, Stiúrthóir 
na hInstitiúide um Thaighde Eolaíochta Bithí in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus 
Ollamh Taca i Scoil an Leighis in OÉ na Gaillimhe.

Tar éis chomhar taighde cúig-bliana, ar luach 
€600,000 ina ndearnadh imscrúdú ar úsáid 
béite-1-3, 1-6-D-glucan - siúcra a thagann chun 
cinn go nádúrtha agus a fhaightear i gcillbhallaí 
fungas - chun troid in aghaidh ionfhabhtuithe 
ainsealacha baictéaracha, mar sheipsis agus 
niúmóine, forbraíodh idirghabháil theiripeach nua 
a d’fhéadfadh cúram othar a fheabhsú go mór 
agus a d’fhéadfadh idirghabháil chomhlántach nó 
mhalartach a chur ar fáil in áit antaibheathaigh tús 
líne a úsáid

“D’éirigh linn leas a bhaint as airíonna na 
mbeacán leighis ó thaobh prímeála imdhíonaí 
chun ionfhabhtuithe sa chonair riospráide 
íochtair a chóireáil a tharlaíonn mar thoradh ar 
bhaictéir, marKlebsiella pneumoniae, a bhfuil 
frithsheasmhachtaí iolracha acu in aghaidh 
antaibheathach. Tá an cumas ag ár gcuid 
fionnachtana ár gcur chuige i dtreo déileáil 
le frithsheasmhacht fhrithmhiocróbach agus 
breoiteacht dhaonna i gcoitinne a athrú ó bhonn, a 
dúirt an tOllamh Rowan.

D’fhéadfadh go mbeadh Leigheas i Muisiriúin Síotáice 
chun Déileáil le 

“

”
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“Chuir ró-úsáid antaibheathach ar speictream leathan le 
scaipeadh suntasach na bpataiginí baictéaracha iolracha 
atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí, a d’fhéadfadh, mura 
gcuirfí srian leo, cur le tubaiste dhomhanda - I gcaitheamh 
níos lú ná 30 bliain, d’fhéadfadh go mbeadh frithsheasmhacht 
fhrithmhiocróbach bheith freagrach as níos mó básanna ná 
ailse fiú,” a mhínigh sé. “Tá na fionnachtana ón taighde seo, ina 
mbaintear leas as spreagadh imdhíonach na mbeacán leighis, 
ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb atá ag 
scaipeadh ar fud an domhain.”

Faoi stiúrthóireacht an Ollamh Rowan, d’fhorbair Emma 
Murphy, iarrthóir dochtúireachta atá i mbun taighde in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an chéad 
phróiseas biteicneolaíochta atá in ann cainníochtaí 
ardíonachta den chumasc fungasach seo i bhfoirmliú steiriúil 
atá oiriúnach um úsáid infhéitheach. Faoi láthair tá an 
fhoireann i mbun iniúchta ar fhorbairt tráchtála an phróisis 
d’fhonn é a leathnú agus freisin tá sé ag déanamh machnaimh 
ar riachtanais amach anseo chun an margadh a bhaint amach.

“Chuir ró-úsáid antaibheathach ar 
speictream leathan le scaipeadh 
suntasach na bpataiginí baictéaracha 
iolracha atá frithsheasmhach in 
aghaidh drugaí, a d’fhéadfadh, 
mura gcuirfí srian leo, cur le tubaiste 
dhomhanda.

Agus é ag cur fáilte roimh an nuacht, dúirt Uachtarán 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an tOllamh 

Ciarán Ó Catháin: “Léiríonn an tionscadal comhoibritheach 
seo atá ar thús cadhnaíochta ar an domhan, cruthaitheacht, 
seiftiúlacht agus díograis ár gcuid eolaithe agus cliniceoirí 
atá thar a bheith oilte agus a oireann dár stádas mar an 
institiúid teicneolaíochta is fearr um thaighde ar fud earnáil an 
ardoideachais theicneolaíoch, cuireann sé chun tosaigh muid 
maidir le nuáil dhomhanda agus cruthú eolais.”

Tá an taighde seo maoinithe ag an Bord Taighde Sláinte (BTS) 
na hÉireann thar thréimhse cúig-bliana. 

An Méid is féidir le Daoine atá os 
Cionn  Céad Bliain d’Aois a Mhúineadh Dúinn faoi Shaol 
Fada a Chaitheamh agus Dul in Aois

Cé nach mbíodh mórán duine sa chlub roimhe seo, tá méadú 
as cuimse tagtha ar mhéid na ndaoine a cheiliúrann a gcéadú 
lá breithe ar fud an domhain fhorbartha agus an domhan atá 
i mbéal forbartha - sa mhéid is gurb iad daoine os cionn céad 
bliana d’aois an déimeagrafach is tapa atá ag fás ar fud an 
domhain. In Éirinn, tá daonra na ndaoine os cionn céad bliain 
d’aois tar éis méadú go tobann - ag 20% i gcaitheamh díreach 
ceithre bliana. Meastar go méadóidh an líon sin, arb ionann é 
agus 456 faoi láthair, faoi dheich faoin mbliain 2050. Le casadh 
an chéid, meastar go mbeidh níos mó ná 25 milliún duine os 
cionn céad bliana d’aois ar fud an domhain.

Cé gur féidir an feiniméan suntasach sin a chur i láthair, i 
bpáirt, dul chun cinn sa chúram sláinte, sa teicneolaíocht, 
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i gcoinníollacha maireachtála agus geilleagair níos fearr, 
measann Alison Fagan, taighdeoir MSc i Roinn an Altranais 
agus Cúram Sláinte in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain, nach mar a shíltear a bhítear ó thaobh saol fada a 
chaitheamh. “Is fada an lá go meastar gur eiseamláirí de dhul in 
aois rathúil atá i ndaoine os cionn céad bliana d’aois. Bhí mé ag 
iarraidh go mbeadh a fhios agam cad a rinne siad, seachas an 
gnáthrud, chun a saolré a mhéadú, a dúirt sí.

Faoi stiúrthóireacht an Dr Mary McDonnell Naughton agus 
Lorraine Gaffney, ar léachtóirí iad beirt i nDámh na hEolaíochta 
agus na Sláinte, thug Alison faoi samplaí de dhaoine os 
cionn céad bliana d’aois in Éirinn a aimsiú agus agallamh 
a chur orthu. Níorbh fhada gur nocht sí réimse d’fhachtóirí 
síceasóisialta a mbíonn tionchar an-chumhachtach acu ar 
phróiseas an aosaithe.  
 
 
 
 
 
 

Uaigneas: marfóir ciúin

Ba í an chéad chosúlacht a tháinig chun cinn óna taighde ná 
tábhacht na nascachta sóisialta agus naisc láidre le cairde, le 
gaolta agus leis an bpobal i gcoitinne. “Níl mé ag caint ar an 
gcaoi a ndéanfaimis nascacht shóisialta a rangú sa lá atá inniu 
ann – d’fhéadfainn a rá go bhfuil mé thar a bheith nasctha 
go sóisialta mar go bhfuil 700 cara agam ar Facebook agus 
go leanann 300 duine mo leathanach Instagram – ach níl cur 
amach acusan ar an saol sin ar chor ar bith. Is ag caint faoi naisc 
réadama atá siad, idirghníomhú duine le duine leis na daoine 
mórthimpeall orthu,” a dúirt sí. “I saol an lae inniu, áit ar cosúil 
gur mó an ‘nasc’ idir daoine ná mar a bhí riamh, is í an fhírinne 
go bhfuilimid go hiomlán scoite amach óna chéile – íoróin 
chruálach atá ann ar léir dom níos mó é ó thosaigh mé an 
taighde seo. Féach timpeall aon chafé agus feicfidh tú daoine 
ina suí i ngrúpaí agus iad beag beann ar a chéile – agus gach 
duine acu gafa lena bhfóin.”

Fadhb an-fhorleathan ata in uaigneas agus scaradh sóisialta 
a mbíonn tionchar acu ar gach sraith sa tsochaí. Meastar go 
mbíonn mná Éireannacha idir 65 agus 85 ach go háirithe i 
mbaol druidim isteach iontu féin tar éis dul ar scor nó céile 
a chailliúint. Ar an taobh eile den scála, áfach, tá leibhéil 
bhuaice de dhúlagar agus d’imní le feiceáil i measc daoine idir 
16 bliana agus 24 bliana d’aois agus níos mó ná 10% díobh 
ag rá go mothaíonn siad uaigneach go minic nó i gcónaí. “Is 
measa an t-uaigneas don tsláinte ná caitheamh tobac - marfóir 
ciúin atá ann. Is gá dúinn éisteacht leis na daoine atá os cionn 
céad bliana agus atá ag rá linn ár gcuid caidreamh sóisialta 
a fhorbairt, na fóin a leagan síos agus labhairt lena chéile i 
gceart,” a dúirt Alison.

 
 
 
 
 

Féiniúlacht a choimeád: caithimh 
aimsire, spriocanna agus róil

Bhí sé ríthábhachtach do shaol fada na ndaoine os cionn 
céad bliana d’aois freisin fanacht gníomhach agus iad ar 
scoir chomh maith le “caithimh aimsire, spriocanna agus 
róil a choimeád. Ba mhinic go mbíodh caithimh aimsire, ar 
nós rince, ar siúl acu ó bhí siad óg. Chuimhnigh sí ar a céad 
choinne le duine de na rannpháirtithe is sine sa staidéar – fear 
beoga 106 bliain d’aois agus luí aige leis an ngarraíodóireacht: 
“Stad mé ag an teach agus chonaic mé fear ag dul timpeall a 
ghairdín ar nós na gaoithe ar lomaire marcaíochta. Agus mé 
ag ceapadh gurbh é an mac a bhí i gceist, chuir mé mé féin in 
aithne dó agus d’fhiafraigh mé de an bhféadfainn labhairt lena 
athair. Rinne sé gáire, léim sé den lomaire faiche chun lámh a 
chroitheadh liom.” Go luath ina dhiaidh sin, fuair Alison amach 
go raibh cead tiomána gníomhach fós ag an bhfear sin agus 
go dtiomáineadh sé chun an Aifrinn gach Domhnach chun a 
chairde a fheiceáil.

Chuaigh an spéis a chur na daoine os cionn céad bliana 
d’aois sa saol mórthimpeall orthu ar mhacra-leibhéal agus ar 
mhicrea-leibhéal araon i bhfeidhm go mór uirthi. Bhí tuairim 
ag gach duine acu ar na scéalta móra a bhí chun tosaigh i 
dtimthriall na nuachta ag an am, agus na cinn ba shuntasaí ná 
#MeToo and #Repealthe8th, agus iad leagtha ar ról a ghlacadh 
sa phlé poiblí. “Mar altra oilte a oibríonn i gcúram daoine 
breacaosta, is minic go bhfeicim othar ag an taobh eile den 
speictream - seandaoine a dhruid isteach iontu féin mar go 
measann siad nach bhfuil aon duine ag iarraidh éisteacht lena 
bhfuil le rá acu, cé go bhfuil na blianta fada de thaithí acu a 
d’fhéadfadh an tsochaí leas a bhaint aisti,” a dúirt sí.
 

Dianseasmhacht agus cumhacht an 
mheoin dhearfaigh 

Léirigh go leor rannpháirtithe sa staidéar claonadh i dtreo 

dianseasmhachta - tréith a chabhraigh leo trí thréimhsí thar 
a bheith dúshlánach. Bhí cuid acu fágtha ina ndílleachtaí, bhí 
deacrachtaí ag cuid acu ina saol pósta agus iad fágtha ag tógáil 
clainne ina n-aonar agus bhí cuid eile acu nár phós riamh. 
Le haghaidh Alison, níorbh í an eachtra féin a bhí i gceist leis 
an gcosúlacht ach an chaoi ar dhéileáil siad léi: “Níor chuir 
céimeanna ar gcúl isteach orthu, rinne siad gaisce nuair ba ghá 
agus ní dhearna siad gearán faoi.” Luaigh sí go leor scéalta mar 
shamplaí, i scéal amháin tugadh sonraí faoi bhean a chuaigh 
i mbun cúraim lánaimseartha dá fear chéile nuair a d’éirigh 
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sé tinn go dtí go raibh sé ina shláinte arís. “An rud is suntasaí 
faoi sin ná go bhfuil sé sine ná í ag dhá bhliain agus go raibh 
sí 96 ag an am,” a mhínigh sí. “Ábhar spreagtha é an cineál sin 
dianseasmhachta agus an meon dearfach sin i leith an tsaoil, 
ba cheart dúinn go léir an sampla sin a leanúint.”

Le casadh an chéid, meastar go mbeidh 
níos mó ná 25 milliún duine os cionn 
céad bliana d’aois ar fud an domhain.
 
 
 
 
 
 

 
 

Ag smaoineamh faoin todhchaí

Agus níos mó daoine ná riamh ag baint amach 100 bliain d’aois 
agus aois níos sine, tá daoine atá os cionn céad bliana d’aois 
in Éirinn ag tosú le tionchar a imirt ar an tsochaí ar leibhéal 
mór. Trí thaighde atá bunaithe ar eolas páirtithe leasmhara 

ar nós thaighde Alison, beidh na huirlisí ag déantóirí beartais 
chun pleanáil don todhchaí agus tacaí a chur i bhfeidhm chun 
freastal ar an éileamh méadaithe ar thithíocht, sheirbhís, cúram 
leighis agus machnamh faoin aois phinsin agus oibre. “Is gá 
dúinn an plé sin a dhéanamh anois,” a dúirt sí. “Mar atá, tá an 
córas chúram sláinte trína chéile cheana. Ní imeoidh an fhadhb 
seo; éireoidh sí níos measa de réir mar a mhéadóidh daonra na 
ndaoine os cionn céad bliana d’aois.”

Measann Alison gur fearr cosc ná leigheas agus áitíonn sí gur 
gá níos mó airgid a leithdháileadh do chothú na sláinte agus 
múineadh do dhaoine conas roghanna níos fearr a dhéanamh 
agus fanacht sláintiúil – rud nach bhfeictear de ghnáth ar fud 
an domhain fhorbartha. “Ar an drochuair, bíonn sé de nós 
againn déileáil le fadhbanna de réir mar a thagann siad chun 
cinn, seachas iad a chosc ar an gcead dul síos,” a dúirt sí. Rudaí 
eile ar féidir a dhéanamh chun dul in aois rathúil a chur chun 
cinn ná daoine a spreagadh chun fanacht ina dtithe níos faide 
mar go bhfuil sé cruthaithe go mbíonn dul in aois sa phobal 
níos tairbhiúla agus níos éifeachtaí ó thaobh costais. Molann 
sí go mbuailfeadh comharsana isteach ar na daoine is mó atá 
i mbaol aonraithe shóisialta – is iad sin ná baintreacha fir agus 
daoine a bhfuil cónaí orthu faoin tuath.

“An méid a bhfuil mé ag iarraidh béim a chur air ná gur féidir 
linn, mar shochaí agus mar dhaoine aonair, foghlaim ó dhaonra 
na ndaoine atá os cionn céad bliana d’aois agus athruithe a 
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dhéanamh láithreach a mbeidh tionchar acu ar ár dturas chuig 
an tseanaois agus faide agus cáilíocht ár saoil a mhéadú. Ní 
gá dúinn ach éisteacht lenár seandaoine agus luach a leagan 
orthu agus an meas a léiriú orthu atá tuillte acu,” a dúirt sí mar 
fhocal scoir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnadh an chéad dámhachtain do 
‘Mná sa Taighde’ de chuid Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar an 
Dr Yuanyuan Chen as a ról sa chanóin 
eolaíochta. 

Taighdeoir ón Institiúid um Thaighde Ábhar in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain atá inti agus tá dul chun 
cinn fiúntach déanta aici i dteicneolaíocht na steintíní trína 
cuid oibre le polaiméirí agus fearais leighis in-bhithmhillte. 
D’fhorbair an Dr Chen, arb as an tSín ó dhúchas í scafall úrnua 
ar féidir a chur in artairí corónacha calctha chun sreabhadh 
fola chuig an gcroí a mhéadú. Agus cúlra aici san altranas, is 
maith a thuigeann an Dr Chen go bhfuil galair artaire corónaí 
agus imeallaí ag dul i méid chomh maith leis na fadhbanna a 
bhaineann leis na réitigh steintín chorónaigh ar an margadh 
faoi láthair.

“Tá an chuid is mó de na steintíní corónacha ar an margadh 
faoi láthair buan agus is gá obráid ionrach chun iad a fheistiú 
agus ní féidir iad a bhaint. Is minic go mbíonn deacrachtaí ag 
othair a bhfeistítear na steintíní sin iontu ar nós freagartha 
uath-imdhíonachta. Agus iad ag plé leis sin, bíonn orthu 
cógais fhrithdhiúltaithe a thógáil chun nach ndiúltódh a 
gcoirp don steintín corónach. Ní mór na piollaí sin a thógáil go 
comhsheasmhach ar feadh na coda eile de shaol na n-othar 
agus is féidir go mbeadh fo-iarmhairtí gránna acu.

Tá cuid de na cuideachtaí teicneolaíochta leighis is mó ar an 
domhan, Abbott Vascular san áireamh, ag iarraidh steintiní atá 
in-bhithmhillte go hiomlán ar féidir leis an gcorp a shú d’fhonn 
an gá le hobráid ionrach a íoslaghdú. Bhain táirge amháin 
den sórt sin, a dhéantar ó ábhar costasach ar a dtugtar PLLA, 
amach an margadh ach bhí deacrachtaí i gceist. Le haghaidh 
cuideachtaí mar Abbot, saincheist mhór atá i dtiús steintín mar 
go bhfuil a steintín in-bhithmhillte dhá oiread níos mó ná na 
steintíní buana ar an margadh. I gcás fearas leighis beag mar 
steintíní, tá méid an-tábhachtach mar d’fhéadfadh fíochán 
fás timpeall an artaire agus é a bhrú, agus sreabhadh fola a 
shrianadh mar thoradh air sin.

“Is mór an onóir dom an chéad 
dhámhachtain seo a fháil agus measaim 
go gcomharthaítear léi gealltanas na 
hinstitiúide chun tacú le mná i STEM.

 

 
Is í an difríocht is mó idir na steintíní atá an Dr Chen ag cruthú 
agus na steintíní atá ar fáil ar an margadh faoi láthair, ná go 
bhfuil a cuid steintíní déanta as polaiméir níos láidre, atreisithe 
a chuireann ar a cumas steintíní corónacha in-bhithmhillte níos 
tanaí agus níos marthanaí a chruthú. Níl leisce uirthi a rá go 
bhfuil an teicneolaíocht réabhlóideach seo um fearais leighis 
fós ina tús agus go bhfuil dúshláin ag baint léi.
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Tá steintíní in-ionsúite go teoiriciúil 
agus is féidir leo domhan an leighis sa 
lá atá inniu ann a athrú amach is amach 
ach níl an teicneolaíocht tugtha chun 
foirfeachta.

“Tá steintíní in-ionsúite go teoiriciúil agus is féidir leo domhan 
an leighis sa lá atá inniu ann a athrú amach is amach ach níl 
an teicneolaíocht tugtha chun foirfeachta. Comhlíonann 
na steintíní sin feidhm thábhachtach agus nuair atá a jab 
déanta acu, ba cheart go mbrisfeadh siad síos agus go súfadh 
an corp go nádúrtha iad. Tagann fadhbanna chun cinn má 
thuaslagann siad ró-luath agus mura bhfuil a bhfeidhm 
comhlíonta acu cheana féin,” a dúirt an Dr Chen.

Tá an steintíní a bhfuil an Dr Chen ag forbairt san Institiúid 
um Thaighde Ábhar (ITA) in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain déanta as meascán uathúil de pholaiméir PLA agus 
is féidir iad a tháirgeadh ar chostas an-íseal. Agus próiseas á 
úsáid ar a dtugtar Samhaltú Deasctha Cumaiscthe (SDC), tá an 
Dr Chen ag déanamh phriontáil 3-D ar na steintíní corónacha 
san fhoirgneamh agus bíonn siad á dtástáil acu go síoraí 
chun a mbith-chomhoiriúnacht a sheiceáil. Agus steintíní 
in-ionsúite i measc na réimsí is mó a bhfuil gealladh fúithi sa 
chairdeolaíocht idirghabhálacha, tá nuáil an Dr Chen ábhartha 
ach go háirithe. Tá a cuid steintíní níos tanaí agus níos 
marthanaí na cinn eile ar an margadh faoi láthair, beifear in 
ann iad a tháirgeadh ar chostas i bhfad níos lú agus laghdóidh 
siad an gá le hobráidí ionracha.

Mar aitheantas dá ról tábhachtach i gcanóin na heolaíochta, 
bronnadh dámhachtain Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain do ‘Mhná sa Taighde’ ar an Dr Chen, ar éirigh léi 
ina Viva don PhD le déanaí. “Is mór an onóir dom an chéad 
dhámhachtain seo a fháil agus measaim go gcomharthaítear 
léi gealltanas na hinstitiúide chun tacú le mná i STEM agus 
chun cothroime inscne inár bhfórsa saothair a bhaint amach,” 
a dúirt sí.

Maoineoidh an dámhachtain ‘Mná sa Taighde’ a chuimsíonn 
sparánacht de €37,000, an Dr Chen ar feadh bliana chun cur 
ar a cumas smaointe nua a fhorbairt, iarratas a dhéanamh 
ar mhaoiniú taighde amach anseo agus í féin a bhunú mar 
thaighdeoir neamhspleách san ITA. “Leis an sparánacht seo 
tugadh am dom chun oibriú amach an bhfuil mé ag iarraidh 
tabhairt faoi ghairm sa tionscal nó sa réimse acadúil. Tá an 
t-ádh liom go measctar an dá cheann leis an obair atá ar siúl 
agam anseo in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. 
Murach an dámhachtain seo, bheinn faoi bhrú chun fostaíocht 
lánaimseartha a aimsiú agus mé ag iarraidh mo thráchtas PhD 
chomh maith le foilseacháin ghaolmhara a thabhairt chun 
críche.

“Fuair mé an-tacaíocht go deo ón bhfoireann léachtóireachta 
agus taighde agus mé ag tabhairt faoi mo chuid céimeanna 
fochéime agus iarchéime, go háirithe ó mo stiúrthóir an Dr 
Declan Devine a bhí ríthábhachtach i m’fhorbairt mar scoláire. 
Bhí mé ag súil le mo chéad leanbh le linn an dara leath de mo 
PhD agus ba iontach an tacaíocht a thug an fhoireann anseo 
dom,” a dúirt sí.
Mar chuid dá straitéis chun na haigní is fearr agus is cliste 
a choimeád, tá beartais thrédhearcacha agus chóra um 
chothromaíocht saoil is oibre i bhfeidhm ag an Institiúid um 
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Thaighde Ábhar chun cinntiú go mbíonn cothromaíocht 
mhaith oibre is saol ag fostaithe mar an Dr Chen. Is féidir le 
fostaithe leas a bhaint as uaireanta solúbtha más gá, rud a 
chuireann le sástacht i measc foirne, agus le táirgeacht, rud atá 
an-tábhachtach.

Tá AIT ina ball de Chairt Athena SWAN agus í ag obair i dtreo 
dhámhachtain chré-umha Athena SWAN arb í an sprioc atá 
i gceist léi ná cothroime inscne a bhaint amach san áit oibre, 
go háirithe i STEM áit a bhfuil éagothromaíocht bhuan de 
3:1 i bhfabhar na bhfear. Forbraíodh Cairt Athena SWAN ag 
Advance HE sa RA i 2005 chun spreagadh agus aitheantas a 
thabhairt don ghealltanas chun gairmeacha ban san eolaíocht, 
sa teicneolaíocht, san innealtóireacht, sa mhatamaitic agus 
sa leigheas a chur chun cinn (STEMM) atá fostaithe san 
ardoideachas agus sa taighde.

Cuireann AIT  ‘Turasóireacht ag an 
gCroílár’ le Comhdháil Mhór Idirnáisiúnta Dhomhanda

D’óstaigh AIT comhdháil mhór ar thurasóireacht idirnáisiúnta 
a bhí tiomnaithe chun taighde ar thurasóireacht agus 
fháilteachas (THRIC) i mí an Mheithimh. Sholáthair an 
chomhdháil, a d’oscail an t-Aire Kevin ‘Boxer’ Moran, ardán 
chun taighde cheannródaíoch atá ina ábhar machnaimh ar 
thurasóireacht agus fháilteachas a scaipeadh. 

Le linn an imeacht dhá-lae, labhair raon de chainteoirí 
idirnáisiúnta mór le rá a tógadh ó na réimsí acadúla, 
tionscail agus turasóireachta faoi théama na comhdhála i 
mbliana, ‘Turasóireacht ag a Croílár’. Phléigh siad tionchar na 
turasóireachta ar gheilleagar na hÉireann agus an tábhacht 
a bhaineann lena coimeád chun tosaigh in aigne déantóirí 
beartais agus pleanálaithe réigiúnacha.

“Tá ról ríthábhachtach ag an turasóireacht i rath gheilleagar na 
hÉireann, agus í ag tacú le 1 as 10 bpost agus ag cur na billiúin 

euro leis an ngeilleagar. D’ainneoin sin, mar thír, tá easpa 
léargais againn ar bheartas turasóireachta, go háirithe maidir 
leis na sonraí staitistiúla a theastaíonn chun an tionscal a bhrú 
ar aghaidh. 

“Ar an gcaoi chéanna, tá easpa maoinithe ar fáil don taighde 
iarchéime. Faoi láthair, níl aon mhaoiniú náisiúnta ar fáil chun 
tacú le taighde iarchéime ar thurasóireacht nó fháilteachas, 
agus is léir an chodarsnacht leis an méid taighde a mhaoinítear 
sa talmhaíocht, sa STEM, san infheistíocht eachtrach agus sna 
daonnachtaí.

Tá ról ríthábhachtach ag an 
turasóireacht i rath gheilleagar na 
hÉireann, agus í ag tacú le 1 as 10 
bpost agus ag cur na billiúin euro 
leis an ngeilleagar.

“Thug THRIC deis doimhne an taighde 
arthurasóireacht atá á déanamh in Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain a thaispeáint, a chuimsíonn gníomhaíochtaí 
turasóireachta agus eachtraíochta, turasóireacht agus cosaint 
chomhshaoil agus pleanáil cásanna don Bhreatimeacht,” a 
mhínigh an Dr Anthony Johnston, Ceann Roinn an Staidéir 
Turasóireachta agus Fóillíochta. 

Labhair go leor cainteoirí mór le rá faoi na hábhair sin a raibh 
ina measc an tOllamh Caroline Scarles agus an tOllamh Richard 
Sharpley ó Ollscoil Surry agus ó Ollscoil Central Lancashire 
faoi seach, an fionraí cáiliúil Pat McDonagh atá ina úinéir ar 

Supermacs, an Só Group agus an Plaza Group  Aileesh 
Carew, Stiúrthóir Díolachán agus 
Margaíochta in EPIC, Músaem Imirce 
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na hÉireann agus Mark McGovern, 
Bainisteoir ar an mbranda Lár Tíre Ceilte 
de chuid Fháilte Éireann.  

Roimh an gcomhdháil, tugadh cuireadh do mhic léinn, 
do bhaill foirne agus don phobal i gcoitinne bunús na 
‘Turasóireachta i Lár Tíre Ceilte na hÉireann’ a ghabháil agus 
a gcuid grianghraf a chur isteach le taispeáint i bhforhalla an 
fhoirgneamh Fáilteachais, Turasóireachta agus Fóillíochta. 
Níos deireanaí san oíche, bhain an lucht freastail taitneamh as 
barbaiciú agus ceol Jazz chomh maith le taispeántas de scoth 
an bhia bhlasta agus na dtáirgí réigiúnacha. 

Faigheann Henshaw Eyewear 
Borradh Brandaón Tionscadal 
Buaice don Mhargaíocht 
Dhigiteach

Thug an t-imreoir rugbaí Éireannach Robbie Henshaw cuairt 
ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain le haghaidh 
chur i láthair thionscadal margaíochta digití de chuid mac 
léinn sa bhliain dheireanach...

Le bliain anuas, tá Mark Lynch, mac léinn sa cheathrú bliain den 
Bhaitsiléir Gnó (Onóracha) i Margaíocht Dhigiteach, ag obair sa 
chúlra chun straitéis chuimsitheach ar mhargaíocht dhigiteach 
a fhorbairt do Henshaw Eyewear – branda earra súl a bhfuil 
gealladh faoi a bhfuil an t-imreoir rugbaí Robbie Henshaw do 
Laighean agus d’Éirinn ina úinéir air. 

Tá straitéis Mark, arb í an aidhm atá i gceist leis ná suntasacht 
branda a fhorbairt agus r-ghnó a mhéadú, mar ghné lárnach 
dá thionscadal buaice ar mhargaíocht dhigiteach don bhliain 
dheireanach agus thug sí deis dó an t-eolas teoiriciúil agus 
an grinneas i gcúrsaí gnó a bailíodh le linn a chéime a chur i 
bhfeidhm i gcomhthéacs ‘saoil réadúil’. 

“Trí hoibriú le gnó réadúil - agus cabhrú leo spriocanna 
straitéiseacha don mhargaíocht dhigiteach a shocrú agus a 
bhaint amach - tugadh taithí thar a bheith luachmhar agus 
ábhartha don tionscal dom chun cur le mo phunann,” a 

mhínigh sé. “Agus mé ar tí mo chéim a bhaint, táim cinnte 
go bhfuil na scileanna, na cumais agus an taithí agam atá 
riachtanach chun gairm rathúil a bhaint amach sa mhargaíocht 
dhigiteach.” 

Bhí Mark i measc naonúr mac léinn a chomhoibrigh le tionscal 
ar an tionscadal buaice nuacheaptha a thug deis uathúil do 
ghnóthais áitiúla oibriú le hinstitiúid ardoideachais agus a 
gcuid bearnaí a líonadh maidir le hacmhainní margaíochta 
digití agus úsáid á baint as eolas na mac léinn ar mhodhanna 
úrnua don mhargaíocht dhigiteach. 

Mar chuid den chúram, leagadh cúram ar mhic léinn as 
straitéis margaíochta digití a fhorbairt as an nua agus a chur i 
bhfeidhm, agus torthaí inbhraite a léiriú trí huirlisí mar Google 
Analytics a úsáid. Cibé acu go raibh siad ag déanamh iniúchta 
ar anailísíocht nó i mbun margaíochta ar ábhar, bhí a gcuid 
léachtóirí gnó ar fáil chun tacaíocht a thabhairt agus saineolas 
a roinnt.

Chun tacú leis an bpróiseas sin, agus cur lena gcuid straitéisí 
margaíochta digití chomh maith le bonn eolais a chur fúthu, 
thug mic léinn na dara bliana faoi raon de mhodúil phraiticiúla 
agus teoirice, a raibh ina measc Cumarsáid Margaíochta 
Comhtháite, Ábhar Digiteach, Ardanailísíocht, agus Eitic agus 
Margaíocht Dhigiteach.

“Tá straitéis rathúil um margaíocht dhigiteach riachtanach 
d’aon ghnóthas ar mian leo a dtionchar digiteach a 
shíneadh agus a sciar náisiúnta nó idirnáisiúnta, uaireanta, 
den mhargadh faoi seach. Mar chúiteamh tar éis dóibh 
a gcuid saineolais a roinnt, tugadh taithí phraiticiúil dár 
gcuid mac léinn sa bhliain dheireanach chomh maith leis 
an bhféidearthacht go mbeadh tairiscint poist acu ag an 
deireadh,” a dúirt Louise Murray, léachtóir margaíochta ó AIT. 

Ghlac meascán de gach sórt gnóthais thar raon leathan 
tionscal páirt sa chéad chlár buaice i mbliana - ó allmhairí 
sárbhianna go déantóir oighir thirim, agus tolgann áras 
réaltachta fíorúla - bhí gach tionscadal buaice sa mhargaíocht 
dhigiteach uathúil don chuideachta agus don mhac léinn. 

“
”
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Roinneadh an tionscadal ina dhá chéim, sa chéad chéim rinne 
mic léinn idirchaidreamh lena cuideachta faoi seach d’fhonn 
fáil amach cén spriocanna agus cuspóirí a bhí acu. Le linn na 
céime sin, bhailigh mic léinn eolas faoin gcuideachta, rinne 
siad taighde ar an ngnó, an tionscal agus ar iomaitheoirí agus 
rinne siad anailís cáis. Freisin d’fhéach siad ar ábhar agus SEO 
d’fhonn tionchar digiteach na cuideachta a shocrú.

Sa dara céim, thosaigh na mic léinn ag forbairt chainéil meán 
sóisialta na cuideachta agus thosaigh siad obair ar an láithreán 
gréasáin. Bhí an tionscadal buaice ar siúl go dtí lár mhí Aibreáin 
agus ag an deireadh cuireadh straitéis iomlán um margaíocht 
dhigiteach i láthair cuideachta gach mic léinn faoi seach.

Mic Léinn Spóirt agus Eolaíochta 
Sláinte as AIT Aitheanta as Éacht 
Acadúil den Scoth
Reáchtáil an Roinn Spóirt agus Eolaíochta Sláinte in AIT a céad 
shearmanas dámhachtana le haghaidh liosta na n-onóracha 
chun feidhmíocht acadúil den scoth a cuid mac léinn a aithint. 
As 360 mac léinn sa dámh, fuair 54 moladh ó Uachtarán 
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Ríomhaireachta agus Bogearraí, faightear go bhfuil 
an sreabhadh déthaobhach mac léinn agus foirne idir 
Universitaire de Rennes agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain le roinnt blianta anuas “tairbhiúil don dá pháirtí 
agus gur taithí chultúrtha shaibhrithe atá i gceist léi”.

Freisin d’óstaigh an institiúid Frederic Bon ó IUT Rennes a 
phléigh deiseanna socrúcháin do mhic léinn eolaíochta 
leis an Dr Nuala Commins, ceann nua-cheaptha Roinn na 
n-Eolaíochtaí Beatha agus Fisiceacha, an Dr Brian Murphy, 
léachtóir san eolaíocht agus Mary Simpson ó Oifig Idirnáisiúnta 
AIT. Mar chuid dá gcéim, ní mór do mhic léinn na tríú bliana 
sa Bhaitsiléir Eolaíochta (Onóracha) sa Mhicribhitheolaíocht 
socrúchán a dhéanamh agus d’aontaigh IUT Rennes iad a 
óstáil.

Seachtain na hEolaíochta: 
Glacadh le Domhan Iontach 
 
Cheiliúir Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
Seachtain na hEolaíochta i 2018 go snasta le réimse leathan 
gníomhaíochtaí agus imeachtaí a bhí deartha go sonrach 
chun an tsamhlaíocht a spreagadh agus aoibhneas a chur 
ar leanaí meánscoile agus bunscoile ar fud an Lár Tíre. Ó 
dhaoine breacaosta i mbun damhsa líne agus iad gafa le haosú 
gníomhach agus céad chluichí idirghlúine na hinstitiúide go 
bianna coipthe agus sláinte goile, seanearraí criadóireachta 
cré, oragámaí ón spás amuigh agus piardóg bhradach, bhí 
taispeántas leathan de cheardlanna, de chainteanna agus 
d’eispéiris foghlama idirghníomhaí ar fáil don lucht freastail. 

Agus é comhordaithe ar fud na tíre ag Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann (SFI), bhí an institiúid i measc dhá hionad déag ar fud 
na hÉireann a cheiliúir domhan iontach na heolaíochta, na 
teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice 
(STEM) d’fhonn clárú mac léinn sna réimsí sin amach anseo a 
spreagadh. Osclaíodh ceiliúradh na bliana seo ag an iar-Aire 
Oideachais Mary O’Rourke, atá, seachas bheith ina crann solais 
inti féin agus ina ceannródaí i saol na polaitíochta in Éirinn, ar 
dhuine de Scoláirí Céimiúla na hinstitiúide. 
Leag Mrs O’Rourke béim ar thábhacht imeachtaí mar 
Sheachtain na hEolaíochta SFI chun an eolaíocht a dhéanamh 
níos inbhraite do dhaoine: “Nuair a bhíonn daoine ag caint 
faoin eolaíocht is minic go mbíonn sí ‘suas ansin’ rud a 
bhfuil cuma spreagúil uirthi agus a mheastar den chuid is 
mó nach féidir í a shroicheadh. Chun na fírinne a rá, tá lear 
mór gnéithe eile is gceist leis an eolaíocht; is é atá i gceist 
léi ná idirghníomhú idir daoine, aosú, aosú gníomhach, 
gníomhaíocht chultúrtha agus shóisialta. Chun é a rá i bhfocail 
eile, is é atá i gceist léi na daoine.”

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an tOllamh Ciarán 
Ó Catháin, mar aitheantas dá gcuid éachtaí scoláireachta. 

Ina measc bhí mac léinn ón mBaitsiléir Eolaíochta (Onóracha) 
san Eolaíocht Spóirt le Fiseolaíocht Aclaíochta, Baitsiléir 
Eolaíochta (Onóracha) i dTeiripe Lúthchleasaíochta agus 
Athshlánúcháin agus Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) in 
Eolaíocht Sláinte le Cothú. Chun bheith incháilithe do 
dhámhachtain, ní mór do mhic léinn sa chéad agus sa dara 
bliain meánghrád de 65% ar a laghad a bhaint amach, agus 
ní mór go mbeadh meán de 70% ag mic léinn sa tríú agus sa 
cheathrú bliain.

Tá an-áthas orainn aitheantas a 
thabhairt
d’éachtaí na mac léinn go léir inár gcuid 
clár fochéime go léir
.

Ag labhairt di faoi na dámhachtainí, dúirt an Dr Aoife Lane, 
Ceann Roinn na hEolaíochta Spóirt agus Sláinte: “Tá an-áthas 
orainn aitheantas a thabhairt d’éachtaí na mac léinn go léir 
inár gcuid clár fochéime go léir. Maidir le gach mac léinn atá ar 
ár gcéad liosta onóracha léirigh siad díograis agus gealltanas 
chun a gcuid staidéir, rud atá léirithe ina gcuid grád, agus ar 
cheart go mbeadh sé ina ábhar bróid dóibh. Táimid ag tnúth 
le cur le liosta na n-onóracha amach anseo agus le leanúint 
orainn ag cúiteamh feabhais sa scoláireacht le linn shaolré an 
mhic léinn.” 

Molann AIT agus Ollscoil 
Chomhpháirtí san Fhrainc 
Sreabhadh Déthaobhach Mac 
Léinn Innealtóireachta agus 
Eolaíochta

Cuireann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain fáilte 
roimh ionadaithe ó Scoil Innealtóireachta Universitaire de 
Rennes chuig an gcampas gach bliain. Leis an gcaidreamh 
seanbhunaithe idir an dá hinstitiúid cabhraítear le sreabhadh 
déthaobhach mac léinn, a thugann deis do go leor mac léinn 
i Roinn na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta leas a 
bhaint as a bpas oideachais agus taithí chultúrtha níos fearr a 
fháil.

Rinne John Barrett, léachtóir ó Roinn na hInnealtóireachta 
Ríomhaireachta agus Bogearraí a éascaíonn clár na socrúchán, 
stiúrthóireacht ar mhic léinn ó Rennes ó mhí Aibreáin go mí an 
Mheithimh 2019. Tá eolas fairsing ag John, a bhfuil cúlra aige 
sa tionscal, i dtionscail na ríomhaireachta ardfheidhmíochta, 
na gcluichí agus na mbogearraí maisíochta. Leis an socrúchán, 
atá mar ghné lárnach den chéim san Innealtóireacht Bogearraí, 
tugtar deis do mhic léinn léargas a fháil ar chleachtais tionscail 
sa réimse. 

Dar leis an Dr Enda Fallon, Ceann Roinn na hInnealtóireachta 

“

“”

”
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“Nuair a bhíonn daoine
ag caint faoin eolaíocht is minic go

mbíonn sí ‘suas ansin’ rud a bhfuil cuma 
spreagúil uirthi agus a mheastar den 
chuid is mó nach féidir í a shroicheadh. 
Chun na fírinne a rá, tá lear
 mór gnéithe eile is gceist leis an 
eolaíocht
; is é atá i gceist léi ná idirghníomhú
 idir daoine, aosú, aosú gníomhach,
gníomhaíocht chultúrtha agus 
shóisialta. Chun é a rá i bhfocail eile,
is é atá i gceist léi na daoine.”

Mar eiseamláir de sin, bhí Club Seanóirí Átha Cliath Theas i 
láthair chun taispeántas damhsa líne a thabhairt agus páirt a 
ghlacadh i gcéad Chluichí Idirghlúine na hinstitiúide. Bhí an 
grúpa seanóirí, arb í a meánaois ná 76, san iomaíocht i gcoinne 
mhic léinn AIT i dtrí spórt: Badmantan, Leadóg Bhoird agus Púl. 
Seachas an spraoi agus an bhaois, bhí na cluichí ceaptha chun 
aird a tharraingt ar thábhacht an aosaithe ghníomhaigh um 
shláinte leanúnach na ndaoine breacaosta sa phobal. 

Dar leis an Dr Niall Seery, Leasuachtarán Gnóthaí Acadúil, 
léiríonn Grúpa Seanóirí Áth Cliath Theas tairbhí dearfacha an 
aosaithe ghníomhaigh: “Mar a dúirt an drámadóir Éireannach 
George Bernard Shaw, tráth, ní stadaimid den spraoi mar go 
bhfuilimid ag dul in aois. Téimid in aois mar go stadaimid den 

spraoi. Seo dream a bhaineann taitneamh as a saol agus a 
spreagann daoine chun an méid céanna a dhéanamh trína 
rannpháirtíocht sa tsochaí agus sa chultúr. Molann siad aosú 
gníomhach ar mhaithe le sláinte leas daoine aonair agus a 
gcuid pobal.”

Ó thaobh na heolaíochta, bhí an t-Eagraí agus an Léachtóir 
sa Spórt agus Chaitheamh Aimsire, Joe Tierney, ar fáil chun 
tomhas a dhéanamh, rátaí croí roimh aclaíocht agus ina 
diaidh san áireamh, chomh maith le méid na gcéimeanna a 
thóg rannpháirtithe le linn na n-imeachtaí. Rinneadh an méid 
céanna do na mic léinn ó Eolaíocht Spóirt, arb í a meánaois ná 
21.

“Feabhsaíonn rannpháirtíocht sa ghníomhaíocht fhisiceach 
saol daoine, ach ní hí an ghné fhisiceach amháin atá 
tábhachtach, tá an ghné shóisialta ríthábhachtach freisin 
d’aosú gníomhach, folláin agus sona. Tógann gníomhaíocht 
fhisiceach, cibé acu go ndéantar í trí spórt nó dhamhsa líne, 
daoine le chéile agus tugann sí cúis dóibh le cumarsáid a 
dhéanamh. Rath mór a bhí sna Cluichí Idirghlúine inniu, ina 
raibh daoine breacaosta ag meascadh le daoine óga agus vice 
versa, agus bhain an dá dhream tairbhe as”, a dúirt sé.  
 
 

“
”



                                                                                                                  Tuarascáil Bhliantúil AIT | 2018 - 2019 73  

 
 
Le linn Sheachtain na hEolaíochta, a bhí ar siúl ón 11 Samhain 
go dtí an 18 Samhain, reáchtáladh sraith de cheardlanna 
agus de chainteanna idirghníomhacha don lucht freastail, a 
raibh ina measc imeacht Thionscadal Sraithe Sóisearaí, inar 
breathnaíodh ar éiceolaíocht fhionnuisce Bhaile Átha Luain, 
saotharlann mhicribhitheolaíochta, eolaíocht sa chistin gach lá, 
saotharlann fhóiréinseach ar stíl ‘cé a rinne é’ agus breathnú ar 
na hábhair inár mbia. 

Mar chuid de shraith de léachtaí gairide um lón, d’fhoghlaim 
an lucht freastail faoi shaol rúnda na mbeach, oragámaí sa 
chianspás agus lasmuigh de, criadóireacht: seaneolaíocht chré 
agus sa deireadh, drugaí: na gnéithe maithe agus gránna, ar 
thug an Léachtóir i Roinn an Altranais agus na n-Eolaíochtaí 
Sláinte, an Dr Gary Stack an ceann deireanach. I gcaint an Dr 
Stack, breathnaíodh ar thaithí daoine ar bhainistíocht péine, go 
háirithe maidir le cógas péine. 

“Ábhar an-leathan atá i bpian a chlúdaíonn idir tinneas fiacaile 
agus pian droma trom agus díblithe. Mar chógaiseoir sa 
phobal, tá go leor laethanta caite agam ag cabhrú le daoine 
an réiteach ceart a roghnú le haghaidh a gcuid airíonna. 
Trí níos mó a thuiscint faoi eolaíocht na péine agus faoi na 
cógais a úsáidimid chun í a chóireáil, is féidir le daoine bheith 
cumhachtaithe chun roghanna níos fearr a dhéanamh dá 
gcúram sláinte féin’” a dúirt sé. 

Ó dhaoine breacaosta i mbun damhsa 
líne go bianna coipthe agus sláinte 
goile, seanearraí criadóireachta cré, 
oragámaí ón spás amuigh agus piardóg 

bhradach, bhí taispeántas leathan de 
cheardlanna, de chainteanna agus 
d’eispéiris foghlama idirghníomhaí ar 
fáil don lucht freastail.

Chríochnaigh an tseachtain leis an mBabhta Ceannais de 
Thráth na gCeist Ceimice ISTA do Mheánscoileanna, a óstaíodh 
san fhoirgneamh Fáilteachais, Turasóireachta agus Fóillíochta 
i sraith de sheónna bóthair Anyone4Science, a thug deis do 
mhic léinn a n-iniúchadh nó a ngníomhaíocht eolaíochta féin 
a dhéanamh le linn na gceardlann - a thug taithí ‘phraiticiúil’ 
dóibh ar an eolaíocht. 

AIT ag cur oiliúna ar Anailíseoirí 
Sonraí don Líonra Teileascóp 
Raidió is Sofaisticiúla ar an 
Domhan
D’oibrigh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i 
gcomhpháirt leis an Oifig Fiontair Áitiúil, Uíbh Fhailí chun 
Seomra Cruthaitheach STEM a sheoladh, mol nua ar chostas 
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Rann-
pháirtíoch
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Síníonn AIT Comhaontú Comhair 
le Soláthraí Luathoideachais sa 
Mhalaeis

Shínigh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
comhaontú comhair le soláthraí cáiliúil luathoideachais sa 
Mhalaeis chun forbairt modúl ar líne, tionscadal taighde 
agus curaclam a éascú do chéimeanna sa chúram agus san 
oideachas luathbhlianta agus sreabhadh déthaobhach mac 
léinn agus foirne.

Tá an soláthraí atá i gceist, Hansel and Gretel, aitheanta as 
a gcláir ardchaighdeáin réamhscoile agus chúram leanaí 
atá ceaptha chun tacú le foghlaim agus forbairt óige agus 
scileanna na todhchaí a chothú i mic léinn. Dírítear ina 
bhfealsúnacht oideachais uathúil, a mholann foghlaim 
fhéintreoiraithe ar chúig cholún lárnach: smaointeoireacht 
chriticiúil, cruthaitheacht, comhar, éagsúlacht chultúrtha agus 
forbairt carachtair.

Feabhsóidh á gcomhpháirtíocht 
oideachais le Hansel and Gretel go 
mór foghlaim na mac léinn i gcúrsaí 
sa chúram agus san oideachas 
luathbhlianta, agus na scileanna á 
gcur ar fáil dóibh atá riachtanach chun 
gairmeacha rathúla a fhorbairt thar lear 
agus sa bhaile agus níos mó mac léinn 
Malaeisiach a spreagadh chun staidéar 
a dhéanamh linn.

Tá spéis ag an soláthraí freisin i ndea-chleachtais ón gclár 

Éireannach AISTEAR um Chúram agus Oideachas Luathaoise 
a chuimsiú ina gcreat foghlama, agus é a chur in oiriúint do 
chultúr na Malaeise agus na hÁise, measann foireann Hansel 
and Gretel go bhfeabhsaítear uathúlacht agus cruthaitheacht 
gach linbh trí fhoghlaim agus shúgradh ó thaithí agus, dá bharr 
sin, eagraíonn siad gníomhaíochtaí laistigh agus lasmuigh, i 
dtimpeallachtaí oideachais sábháilte agus cothaitheacha.
Dar le Oliver Hegarty, Ceann an Roinn Cúraim Shóisialta 
in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, bainfidh 
daltaí luathbhlianta leas as páirt a ghlacadh sna turais 
allamuigh sin atá spreagtha ag an oideachas a léiríonn ról 
dearfach i bhforbairt agus i dtorthaí óige. “Feabhsóidh ár 
gcomhpháirtíocht oideachais le Hansel and Gretel go mór 
foghlaim na mac léinn i gcúrsaí sa chúram agus san oideachas 
luathbhlianta, agus na scileanna á gcur ar fáil dóibh atá 
riachtanach chun gairmeacha rathúla a fhorbairt thar lear agus 
sa bhaile agus níos mó mac léinn Malaeisiach a spreagadh 
chun staidéar a dhéanamh linn,” a mhínigh sé.

Faoi láthair, táirgeann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain Baitsiléir Ealaíon san Oideachas Luathbhlianta agus 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) breise i gCúram agus in Oideachas 
Luathbhlianta ina dhiaidh. Tá céimithe an chláir seo incháilithe 
chun tabhairt faoi cháilíocht iarchéime san oideachas 
luathbhlianta trí mheán foghlama cumaisc.

Ag labhairt dó faoi na dlúthnaisc acadúla atá cothaithe 
idir Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus 
earnáil oideachais na Malaeise, dúirt Uachtarán Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an t-Ollamh Ciarán ó 
Catháin: “Go traidisiúnta, thagadh mic léinn as an Malaeis go 
hÉireann chun staidéar a dhéanamh ar an leigheas ach tá 
níos mó ag roghnú dhá nó trí bliana de staidéar a dhéanamh 
sa bhaile sa Mhalaeis sula n-aistríonn siad go hInsititiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chun an bhliain dheireanach 
dá gcéimeanna a dhéanamh.”

“I measc réimsí spéise tá cuntasaíocht, gnó, bainistíocht óstán, 
innealtóireacht mheicniúil agus polaiméire, innealtóireacht 
bogearraí, eolaíocht cógaisíochta agus biteicneolaíocht. 
Fuarthas go mbíonn an-éileamh ag mic léinn as an Malaeis 
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ar ár mBaitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa tSíceolaíocht 
Fheidhmeach.”

Faoi láthair, tugann níos mó ná 60 mac léinn ón Malaeis ‘baile 
lasmuigh dá mbaile féin’ ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain agus faigheann go leor acu maoiniú faoi shíolchiste 
an Uachtaráin chun gabháil do chláir Mháistreachta le Taighde 
agus PhD i gceann de thrí phríomhionad na hinstitiúide - An 
Institiúid um Thaighde Ábhar, An Institiúid um Thaighde 
Eolaíochta Bithí agus an Institiúid um Thaighde Bogearraí.

Stairiúil:Tugann Céad Aire Ban Óman cuairt ar AIT ar 

Mhisean Trádála agus Oideachais

Bhí an-áthas ar AIT fáilte a chur roimh an Dr Rawya Saud Al 
Busaidi, an chéad Aire Ban don Ardoideachas in Óman, go 
hÉirinn ar mhisean oideachais d’fhonn na naisc idir Óman agus 
AIT a chur chun cinn. Bhí an Dr Al Busaidi, a bhfuil PhD aici ó 
Oxford, i gceannas ar thionscadail cheannródaíoch um leasú an 
oideachais in Óman, lena n-áirítear rochtain ar ardoideachas, 
comhionannas inscne agus oideachas a thagarmharcáil de réir 
norm idirnáisiúnta.

In éineacht le toscaireacht oifigeach ón Aireacht Ardoideachais 
ó Shabhdánacht Óman, cuireadh fáilte roimh an Dr Al 
Busaidi ag an Ollamh Ciarán Ó Catháin, Uachtarán Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain (AIT) agus tógadh chuig an 
ionad is mó róbataice agus uathoibrithe é, Robotics and Drive, 
ceann de chomhpháirtithe tionscail AIT.

Tá dlúthnaisc ag an ionad Robotics and Drive, atá neadaithe 
díreach lasmuigh de bhaile Mhuileann gCearr, leis an institiúid, 
agus táirgeann sé raon deiseanna socrúcháin agus iarchéime i 
réimsí na hinnealtóireachta. Chuir a Soilse, an Dr Al Busaidi, in 
iúl gurbh mian di go mbainfeadh mic léinn as Óman leas as na 
deiseanna sin, agus luaigh an t-Ollamh Ó Catháin go raibh an 
mhian chéanna aige féin.

“Táimid ag súil leis an uair a dtiocfaidh mic léinn ó Óman go 
Baile Átha Luain chun é a dhéanamh mar bhaile lasmuigh 
dá mbaile féin. Tá suíomh maith ag Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain i gcroílár na hÉireann chun gné phraiticiúil 
oiliúna a sheachadadh do mhic léinn. Cruthaíonn ár gcoláiste 

céimithe atá cuntasach go sóisialta agus réidh leis an obair, fíric 
a chuireann fostóirí in iúl dúinn an t-am ar fad.

“Nochtadh i bplé le toscaireacht Óman le linn na cuairte seo 
go bhfuil sé beartaithe ag Sabhdánacht Óman cláir phraiticiúla 
oiliúna a thabhairt isteach le haghaidh céimithe agus, dá barr 
sin, áit tharraingteacht atá i Réigiún an Lár Tíre do mhic léinn as 
an Óman”, a dúirt an t-Ollamh Ó Catháin.

Bhí an Dr Al Busaidi, a bhfuil PhD aici 
ó Oxford, i gceannas ar thionscadail 
cheannródaíoch um leasú an oideachais 
in Óman, lena n-áirítear rochtain ar 
ardoideachas, comhionannas inscne 
agus oideachas a thagarmharcáil de réir 
norm idirnáisiúnta.

Tharraing an Dr Eoin Langan, Déan Dhámh an Ghnó agus an 
Fháilteachais aird ar dheiseanna socrúcháin eile, agus é ag 
tabhairt léargais ar chláir nua onóracha atá ar fáil sa Dámh. Mar 
go bhfuil deis um shocrúchán idirnáisiúnta ag gabháil le cuid 
de na cláir in, dúirt an Dr Langan go mbeidh deis ag mic léinn 
Fháilteachais a gcuid socrúchán a chríochnú san Óman. Freisin 
leag sé béim ar an bhfáilte a chuireann tionscal fáilteachais 
na hÉireann roimh mhic léinn as an Óman in AIT atá ar lorg 
deiseanna oiliúna.

Áit eile ar an gcampas, thug an Dr Sean Lyons, Déan 
Gníomhach as Dámh na hInnealtóireachta agus na 
Faisnéisíochta cur i láthair ar thionscadail taighde 
le taispeántais ó mhic léinn iarchéime i réimse na 
hInnealtóireachta Polaiméire agus Bogearraí, agus 
thaispeáin an Dr Niall Murray, Léachtóir agus Taighdeoir san 
Innealtóireacht Bogearraí, roinnt tionscadal réaltachta fíorúla, 
a dearadh le tacaíocht ó chuideachtaí áitiúla. Chuir an Dr Al 
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Busaidi in iúl gur thaitin an chuairt go mór léi agus í ag rá go 
bhféadfadh mic léinn Ómanacha leas as tionscadail taighde a 
dhéanamh atá nasctha leis an tionscal.

In éineacht lena Soilse, an Dr Al Busaidi, agus a 
comhghleacaithe sa toscaireacht airí bhí an tUas. Giles O’Neill, 
Ceann Oideachais in Éirinn agus an tUas. Ikram ur Rehman, 
Bainisteoir Réigiúnach don Mheánoirthear. Le sé bliana 
anuas, ghlac AIT páirt i roinnt misean trádála agus oiliúna 
chuig Óman. Bhí na cuairteanna sin, a d’eagair Fiontraíocht 
Éireann faoi bhrandáil Oideachais in Éirinn, ceaptha chun Éire 
a chur chun cinn mar áit a tháirgeann oideachas agus staidéar 
ardchaighdeáin i margaí idirnáisiúnta.

Ceiliúrann AIT Athbhliain na Síne
Cheiliúir Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain Athbhliain 
na Síne go snasta agus níos mó ná 400 mac léinn ag baint 
taitnimh as bia, ceol agus rince na hÁise chun Féile an Earraigh 
a cheiliúradh, ar cuireadh tús léi ar an Máirt, an 5 Feabhra 2019. 
Bíonn ceann de 12 ainmhí a fheictear i stoidiaca na Síne mar 
chomhartha sóirt do gach Athbhliain na Síne. Is í an bhliain seo 
Bliain na Muisce a bhfuil an 12ú áit aici i stoidiaca na Síne agus 
a mheastar mar bhliain um rath agus ádh.

Faoi láthair tá 180 mac léinn cuairte as an tSín in AIT, chomh 
maith le foireann teagaisc agus taighdeoirí cuairte as 
ollscoileanna comhpháirtí na Síne. Labhair baill de Shochaí 
na Mac Léinn Síneach agus de Shochaí na hÁise le mic léinn 
ar an gcampas faoina gcuid custam chun Athbhliain na Síne a 
cheiliúradh. D’ullmhaigh baill foirne bialainne as AIT rogha bia 
as an tSín chun go bhféadfadh mic léinn taitneamh a bhaint as.

Agus é ag labhairt leis na mic léinn, dúirt Uachtarán Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, an tOllamh Ciarán Ó 
Catháin: “Tá caidreamh fadseasmhach ag AIT le hollscoileanna 
sa tSín agus tá an-áthas orainn Athbhliain na Síne a cheiliúradh 
le mic léinn as na hollscoileanna comhpháirtí sin i mBaile Átha 
Luain. Baineann ár gcuid mac léinn agus ball foirne taitneamh 
as foghlaim faoi thraidisiúin na Síne le linn Fhéile an Earraigh. 
Cosúil leis an tSín, cuireann Éire béim mhór ar theaghlaigh 
agus dhaoine ag teacht le chéile chun a gcuid cultúr a roinnt le 
linn thréimhsí féile.”

Tá caidrimh fhadtéarmacha cothaithe ag AIT le 
hollscoileanna comhpháirtí le blianta beaga anuas i réimsí 
na hinnealtóireachta ríomhaireachta agus bogearraí, an 
innealtóireacht mheicniúil, an innealtóireacht shibhialta, 
dearadh, eolaíocht cógaisíochta, gnó um bainistíocht 
óstán, agus cuntasaíocht. Is iad na hollscoileanna a bhfuil 
gaol aige leo ná: Ollscoil Teicneolaíocht Bhéising, Béising, 
Capital University of Economics and Business, Béising, 
Ollscoil Airgeadais agus Eacnamaíochta Dongbei, Ollscoil 
Teicneolaíochta na Síne Thoir, Southeast University, Capital 
University of Physical Education, Ollscoil Chaohu, Ollscoil 
Eolaíochta agus Teicneolaíochta Luoyang agus Ollscoil 
Jianghan, gan ach roinnt bheag a lua.

Tá cuairt tugtha ag foireann teagaisc acadúil as Dámha an 
Ghnó, an Fháilteachais, na Faisnéisíochta agus na n-Eolaíochtaí 
Beatha agus Fisiceacha ar na hollscoileanna seo le bliain anuas 
chun cláir um staidéar thar lear a phlé. Is féidir le mic léinn as 
AIT ar mian leo socrúchán nó seimeastar thar lear a dhéanamh 
ceann de na hollscoileanna comhpháirtí sin sa tSín a roghnú. 
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Múintear cláir trí Bhéarla agus beidh deis ag mic léinn aithne a 
chur ar chultúr agus ghnó na Síne. 

Misean Oideachais: Tógann 
Ollscoil as Ollscoil MacEwan i 
gCeanada Turas chuig AIT

Thug grúpa mac léinn agus scoláirí as Ollscoil MacEwan in 
Edmonton, Ceanada, cuairt ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain chun foghlaim faoi chleachtais chomhaimseartha 
sa chúram sóisialta in Éirinn agus iniúchadh a dhéanamh ar 
shinéirgí taighde mar chuid de chomhaontú leanúnach um 
chomhar oideachais.

Ghlac na mic léinn, atá cláraithe leis an BA (Onóracha) i gCúram 
Leanaí agus Óige in Ollscoil MacEwan faoi láthair, ar shraith 
léachtaí lena gcomh-mhic léinn Éireannacha agus ghlac siad 
páirt i raon gníomhaíochtaí a bhain le clár an Staidéir Shóisialta 
Fheidhmigh i gCúram Sóisialta in Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain. 

I measc na n-ábhar a clúdaíodh bhí córas leasa agus cosanta 
leanaí na hÉireann – a bhí mar ábhar do phlé machnamhach 
idir mic léinn as Ceanada agus Éirinn faoi na difríochtaí agus na 
cosúlachtaí idir a gcuid dlínsí faoi seach ó thaobh coiscthe. 

Freisin rinne mic léinn machnamh ar ábhar an eisiaimh 
shóisialta agus phléigh siad an luach a bhaineann le héisteacht 
le scéalta aonair faoi mhíbhuntáiste. Moladh do mhic léinn 
éisteacht le scéalta daoine imeallaithe, chun go dtuigfeadh 

siad níos fearr conas tacaíocht a thabhairt dóibh i gcomhthéacs 
cúraim shóisialta. 

Tá baill foirne agus mic léinn as 
Ollscoil MacEwan ag déanamh turas 
oideachasúil chuig AIT ó bhí 2010 ann. 
Freisin cuireann an socrú seo chun cinn 
gluaiseacht dhéthaobhach foirne idir 
Baile Átha Luain agus Edmonton agus 
tháinig roinnt malairtí teagaisc chun 
cinn as le blianta beaga anuas.

In éineacht lena gcomh-mhic léinn Éireannacha rinne na 
mic léinn Cheanadacha iniúchadh ar an scéalaíocht agus ar 
a húsáid theiripeach, mar a cumas ceangail a fhorbairt agus 
cabhrú leis an bpróiseas leighis. Mar thoradh ar an gceardlann 
cheap na mic léinn dán comhoibritheach inar cuireadh a cuid 
mothúchán in iúl faoi ábhair a leagann siad tábhacht orthu. 

Le linn a dturais, d’fhreastail na mic léinn as Ceanada ar 
léacht ar mhíchumas agus ar an tábhacht a bhaineann le 
lánpháirtíocht a chur chun cinn. Pléadh teoiric Wolfensberger 
i leith Luachshocrú Ról Sóisialta, a dhíríonn ar an gcaoi a bhfuil 
daoine faoi mhíchumas i mbaol díspeagadh a bheith déanta 
orthu sa tsochaí agus an méid is féidir a dhéanamh chun cur 
ina choinne.

Áit eile, thug Caroline Nevin, oibrí sláinte ón Lucht Taistil 
le Forbairt Pobail na hIarmhí Teo. aoi-léacht thar a bheith 
spéisiúil ar stair an Lucht Taistil, cultúr an Lucht Taistil agus 
taithí an Lucht Taistil ar idirdhealú in Éirinn. Labhair sí faoina 
hoidhreacht féin, agus í ag cur síos ar an gcaoi a bhfuil a líonra 
láidir clainne mar shaintréith de chultúr an Lucht Taistil. 

In éineacht leis an Dr Harman Murtagh, staraí áitiúil, 
chríochnaigh na mic léinn Cheanadacha a seal in Éirinn le turas 
ar Chaisleán Bhiorra. D’fhoghlaim siad faoin teileascóp cáiliúil 
Leviatan agus faoi fhionnachtana ceannródaíocha theaghlach 
Parsons.  
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Dar leis an Dr Ashling Jackson, léachtóir sinsearach sa roinn, 
tugann an chuairt bhliantúil deis iontach do mhic léinn 
Éireannacha agus Cheanadacha idirghníomhú lena chéile agus 
a gcuid disciplíní a phlé a bhfuil dlúthnasc eatarthu: cúram 
sóisialta agus cúram leanaí agus óige. “Leagaimid an-luach ar 
ár gcomhpháirtíocht leis an Roinn Cúram Leanaí agus Óige in 
Ollscoil MacEwan agus táimid ag súil le réimsí spéise taighde 
roinnte a fhorbairt chun an caidreamh a dhaingniú,” a dúirt sí.  

Tá baill foirne agus mic léinn as Ollscoil MacEwan ag déanamh 
turas oideachasúil chuig AIT ó bhí 2010 ann. Freisin cuireann 
an socrú seo chun cinn gluaiseacht dhéthaobhach foirne idir 
Baile Átha Luain agus Edmonton agus tháinig roinnt malairtí 
teagaisc chun cinn as le blianta beaga anuas. 

I mbliana, mar chuid den chuairt ar Ollscoil MacEwan, thug an 
Dr Shesmine Gulamhusein cur i láthair do na mic léinn sa MA 
i Staidéar Leanaí agus Óige ar Éagsúlacht agus Cúram Leanaí 
agus Óige i gCeanada agus í ag tabhairt léargas an-luachmhar 
a bhí ina ábhar machnaimh ar thaithí Cheanada.
Mar chuid dá straitéis idirnáisiúnaithe, tá sé ar intinn ag 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an sreabhadh 
déthaobhach mac léinn a mhéadú idir í féin agus go leor 
ollscoileanna comhpháirtí dá cuid ar fud an domhain. Dar leis 
an Stiúrthóir Caidrimh Idirnáisiúnta, Mary Simpson, tugann 
staidéar thar lear neart deiseanna do mhic léinn a gcuid 
scileanna teanga a fheabhsú, taithí a fháil ar chultúir nua, agus 
a gcuid deiseanna fostaíochta a fheabhsú. 

“Tugann taithí idirnáisiúnta buntáiste iomaíoch do mhic léinn 
agus iad ag cur isteach ar phoist tar éis céim a bhaint. Tá spéis 
ag mic léinn AIT i níos mó a fhoghlaim faoi chleachtais i gcóras 
oideachais Cheanada agus trí chomhpháirtíochtaí den sórt 
sin le hOllscoil MacEwan taisteal amach mac léinn agus iad ag 
machnamh ar staidéar thar lear ar shocrúcháin idirnáisiúnta,” a 
dúirt sí.

Toradh Rathúil ar Mhisean 
Oideachais na hÁise Thoir Theas 
le haghaidh AIT
Bhí cruinniú ag Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain, Ciarán Ó Catháin, le hollscoileanna móra 
na hIndinéise agus Mhalaeisia chun comhar ar leibhéal 
fochéime agus iarchéime a phlé chomh maith le forbairt 
comhpháirtíochtaí acadúla agus taighde nua. 

Mar thoradh ar na cruinnithe, a tharla le linn Mhisean 
Oideachais Fhiontraíocht Éireann ar feadh cúig lae faoi stiúir 
an Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton, síníodh 
comhaontuithe déthaobhacha le hOllscoil Binus, Ollscoil 
Malaya (UM), Asia Metropolitan University (AMU), KDU 
Glenmarie (KDU) agus Universiti Kuala Lumpur (UniKL).

In éineacht le Jack Meng, Stiúrthóir don Áis, thosaigh an 
t-Ollamh Ciarán Ó Catháin a Mhisean Oideachais i Jakarta, an 
Indinéis áit ar shínigh sé comhaontú comhair le hOllscoil Binus. 

Is í aidhm an chomhaontaithe ná sreabhadh mac léinn agus 
foirne a éascú trí naisc a chothú idir an dá choláiste. 
Ag an gcéad chéim eile den Mhisean Oideachais, bhí cruinniú 
ag an Ollamh Ó Catháin le Leas-Seansailéir an UM, an Dr 

Abdul Rahim Hashim, chun comhar tras-institiúide a phlé sna 
réimsí innealtóireacht mheicniúil, teicneolaíocht polaiméire, 
innealtóireacht bogearraí, comhar ar chláir iarchéime mar 
Altranas agus Anailísíocht Sonraí, agus taighdeoirí iarchéime 
a óstáil. Cuirfidh an comhaontú déthaobhach ar thángthas 
air idir an dá choláiste ar chumas mac léinn iarchéime ó UM 
staidéar a dhéanamh in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain sa bhliain acadúil nua.

Dúirt an t-Ollamh Ciarán Ó Catháin: “Le síniú an 
chomhaontaithe seo cruthófar deiseanna do chláir 
dhéthaobhacha um thaisteal foirne agus mac léinn. Ba iontach 
an áit í Kuala Lumpur do mhic léinn AIT atá ag smaoineamh 
ar shocrúcháin idirnáisiúnta. Freisin beidh deiseanna ag 
gabháil leis an gcaidreamh seo chun breathnú ar mhaoiniú do 
mhalairtí déthaobhacha mac léinn agus foirne idir AIT agus 
UM. 

“Tá tús curtha cheana le mic léinn iarchéime den scoth a 
roghnú le tabhairt faoi chláir taighde in AIT agus táimid ag súil 
le fáilte a chur roimh thaighdeoirí iarchéime ó UM go AIT sna 
míonna atá le teacht.”

Tá comhaontú idirghníomhaíochta sínithe ag AMU, ar ollscoil 
phríobháideach í atá aitheanta dá cuid clár in Eolaíochtaí 
Leighis agus Sláinte, Gnó agus Cuntasaíocht, a éascaíonn 
aistriú mac léinn ón gclár dioplóma san Fhisiteiripe in AMU 
chuig an dara bliain de Bhaitsiléir Eolaíochta AIT (Onóracha) i 
dTeiripe Lúthchleasaíochta agus Athshlánúacháin. 

Féadfaidh mic léinn a chríochnaíonn dioplóma Gnó 
AMU aistriú chuig an tríú bliain de Bhaitsiléir Gnó AIT sa 
Bhainistíocht Idirnáisiúnta Gnó nó chuig Baitsiléir Gnó. Meastar 
go mbainfidh 10-15 mac léinn as AMU leas as an gconair sin an 
Meán Fómhair seo chugainn.

Chomh maith leis sin shínigh an t-Ollamh Ó Catháin Meabhrán 
Comhaontaithe le Campas KDU Glenmarie chun aistriú mac 
léinn a éascú ó chlár Bonnchéime chuig an gcéad bhliain 
de chláir fhochéime i nDámh na hInnealtóireachta agus na 
Faisnéisíochta in AIT. Arís eile meastar go mbainfidh 10-15 mac 
léinn leas as sin as bhliain acadúil nua.

Sa deireadh, bhí cruinniú ag an Ollamh Ó Catháin leis an UniKL 
chun plé a dhéanamh ar fhorbairt clár malairte um mic léinn 
agus baill foirne san Innealtóireacht Bogearraí, Innealtóireacht 
Mheicniúil agus Polaimeire, Gnó, Ilmheáin agus Bogearraí. 
Ollscoil láncháilithe atá i UniKL agus í faoi úinéireacht Majlis 
Amanah Rakyat (MARA) nó an “Chomhairle Iontaobhais do 
na Daoine”, gníomhaireacht rialtais faoin “Aireacht Forbartha 
Tuaithe & Réigiúnaí,” an Mhalaeis.

Faoi láthair tá os cionn 27,000 mac léinn áitiúil agus 
idirnáisiúnta i mbun staidéir in dá champas déag de 
chuid na hollscoile ar fud na tíre agus iad ag tairiscint clár 
ardchaighdeáin, chreidiúnaithe oideachais ar leibhéal teastais, 
fochéime agus iarchéime. 
Cuireann UniKL chun cinn Cláir Soghluaisteachta Malairte le 
hollscoileanna comhpháirtí idirnáisiúnta. Tugadh tacaíocht 
don tionscnamh seo ag cistí a cuireadh ar fáil ag MARA faoi 
chlár ar a dtugtar ISEM (Soghluaisteacht Idirnáisiúnta Malairte 
Mac Léinn) agus trí rannpháirtíocht i dtionscadail “ERASMUS+” 
um shoghluaisteacht agus fhorbairt acmhainne.
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SpórtÉachtaí
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Bhí spion an-mhaith ar na hÉireannaigh ag an Grand Prix 
Airéine Idirnáisiúnta in AIT i mbliana, agus iad ag sárú go leor 
curriarrachtaí náisiúnta agus staidiam, rud a chuir lúcháir ar 
an slua. Bhí atmaisféar corraitheach ann agus an réalta Ciara 
Mageean ag fáil an ceann is fearr ar a hiomaitheoir as an 
Rómáin, Claudia Boboca i 1500m na mBan TG4 le feidhmíocht 
iontach seiftiúil. Tar éis curiarracht nua Éireannach agus 
staidiam a shocrú le ham de 4:06:78, bhí Ciara, atá 26 bliana 
d’aois, i seasamh maith do Chraobhchomórtas na hEorpa i 
nGlaschú.

Ag seasamh an fhóid d’Éirinn chomh maith bhí Mark English, 
a bhain an chéad áit i Rás 800m na bhFear ag Midland Print, 
rás atá an-iomaíoch. Bhí an slua ar bís agus English ag rith go 
tobann thar Eric Sowinski (SAM) ag an stráice chúil, agus é ag 
diúltú scaradh lena áit chun tosaigh agus ag socrú ama de 
1:46:92 sa deireadh. Bhain Zak Curran as Éirinn amach éacht 
chomh maith agus é tagtha sa tríú háit le ham de 1:47:73 - rud 
a chiallaigh go raibh beirt Éireannach ar an bpóidiam.

Agus é ar ais chun a chraobh 400m a chosaint, ba bheag nár 
bhain an t-Oilimpeach Éireannach amach an chéad áit in 
aghaidh an riteora Dhúitsigh Tony Van Diepen a fuair an ceann 
is fearr air i gcríoch corraitheach leis an ráib. Ba é Ricardo Dos 
Santos as an bPortaingéil an tríú duine trasna na líne críche le 
ham de 47.44, agus bhí na hÉireannaigh Leon Reid agus Luke 
Lennon ag an líne tosaigh chomh maith.

Ní raibh aon amhras ach gur thuill ‘an fear is tapa’ san Áis SU 
Bingtian (An tSín) a leasainm i rás 60m na bhfear, agus é ag sárú 
an churiarracht staidiam i mbabhta 1 le moilliú ag 6.54. Tháinig 
Takuya Kamakawi (An tSeapáin) díreach ina dhiaidh i 6.57. Bhí 
an bua ag Kyle De Escofet i ndara babhta níos moille trí 6.72 
a rith agus tháinig Marcus Lawler (Éire) sa dara háit le 6.58. 
Choinnigh Bingtian lena fheidhmíocht sa bhabhta ceannais 
agus arís eile d’ísligh sé curiarracht an staidiam trí hí a laghdú 
go 6.52 soicind. Tháinig Kamakawi sa dara háit, le ham de 7.58, 
agus an tríú háit bainte ag Confidence Lawson.

Bhí iomaíocht ghéar ag Ryan Gregson as an Astráil, a bhí sa 
tóir ar bhua don tríú bliain as a chéile i Míle na bhFear AIT 
tráthnóna, le Marcin Lewandowski a sháraigh curiarracht 
na Polainne le déanaí. Rith sé rás gasta ag 3.56.41 agus é ag 
coimeád siar Stewart McSweyn (An Astráil) chun an craobh 

a thabhairt leis i séú Grand Prix Idirnáisiúnta AIT. Tháinig an 
curadh cosanta, Ryan Gregson sa tríú háit, agus é díreach ag 
coimeád siar John Travers as Éirinn a chuir míle eile faoi bhun 
ceithre nóiméid i gcrích le 3.58.48, an t-am is fearr sa séasúr.
Tháinig an Curadh Oilimpeach reatha Thiago Braz de Silva 
chuig AIT le haghaidh léim chuaille na bhfearr ag Hodson Bay 
agus é leagtha ar an gcuriarracht staidiam de 5.77m ach ní 
raibh sé i ndán dó an oíche seo agus é ag críochnú ag 5.45m. 
Buaiteoir ríméadach a bhí i Tommi Holttinnen (An Fhionlainn) 
tar éis dó dúshlán Pål Lillefosse (An Iorua) a shárú leis an 
gcomhaireamh siar agus an bheirt acu ag baint amach 5.65m.

Bhí an bua ag Elmo Lakka (An Fhionlainn) i mbabhta a haon 
de chliathrás 60m Spórt AIT i 7.73 soicind agus (An Bhreatain 
Mhór) an chéad dhuine thar an líne i mbabhta a dó le ham 
suntasach de 7.76 soicind. Sa bhabhta ceannais d’ísligh David 
King (An Bhreatain Mhór) an churiarracht staidiam go 7.66 
soicind. Ba é Lakka 7.75 an dara duine thar an líne agus tháinig 
Andreas Martinsen (An Danmhairg) 7.95 sa tríú háit.

Tháinig Flings Owoso-Agyapong (as an nGána) agus Gayon 
Evans (JAM) chuig AIT le haghaidh ráib 60m Alkermes le 
sáriarrachtaí pearsanta de 7.18 agus 7.14 faoi seach agus Molly 
Scott agus Ciara Neville as Éirinn ag súil le dul sa seans. Fuair 
Corinne Humphries (An Bhreatain Mhór) an ceann is fearr ar 
Ciara Neville agus Evonne Britton i 7.37 soicind i mbabhta a 
haon agus bhí an bua ag Gayon Evons le 7.33 i mbabhta a dó in 
aghaidh Molly Scott (7.39) agus Phylicia George (7.48) as Éirinn. 
Rith Evans ar nós na gaoithe chuig an gcríoch chun an bua 
a bhaint le ham de 7.27, ba í buaiteoir bhabhta 1 Humphries 
(7.37) agus chuaigh an t-Éireannach Molly Scott i bhfeidhm go 
mór ar an slua Éireannach agus í tagtha sa dara háit le 7.39.

I rás 400m na mban, sháraigh Megan Beesley as an mBreatain 
Mhór, an churriarracht staidiam a shocraigh Diane Ramsey 
(53.87) roimhe sin i 2014, le ham de 53.00. Rith Anita Horvat 
as an tSlóivéin 53.19 chun an dara háit a bhaint agus bhí Lana 
Nielsen as an mBreatain Mhór díreach ina diaidh sa tríú háit i 
53.29.

Sáraíodh curriarracht staidiam eile i Léim Ard na mban agus 
an churriarracht de 1.81m ardaithe go 1.87m ag an léimneoir 
Gréagach Tatiana Gusin. Ar an dara céim ar an bpóidiam bhí 
Phillipa Rogan as Éirinn ag a raibh léim éachtach de 1.84m. 

Grand Prix Idirnáisiúnta AIT: Séú hEagrán 
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D’fhill lúthchleasaíocht den chéad scoth ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain don séú bliain as a chéile le haghaidh Grand Prix Idirnáisiúnta AIT - ceann 
de na himeachtaí is mó i bhféilire lúthchleasaíochta na hÉireann. Ó cuireadh tús 
leis an Grand Prix, tá an comórtas ag dul ó neart go neart, agus é mar an ócáid 
lúthchleasaíochta is aitheanta anois san fhéilire Éireannach agus idirnáisiúnta – 
mar atá léirithe ag caighdeán na tallainne lúthchleasaíochta atá le feiceáil ag an 
ócáid i mbliana. Chuaigh cuid de na lúthchleasaithe is cáiliúla san iomaíocht chun 
curriarachtaí a shárú agus amanna nua agus níos tapa a shocrú.
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Bhain Ximena Esquivel as Meicsiceo an tríú háit ó Beth 
Partridge (An Bhreatain Mhór) leis an gcomhaireamh siar agus 
an bheirt ag baint amach 1.80m.

Bhí Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain rangaithe 
sa cheathrú háit ar an iomlán as 31 ollscoil tríú leibhéil agus 
institiúid teicneolaíochta ag céad Dhámhachtainí Choláiste 
Spóirt na hÉireann ag Spórt Éireann. Níor éirigh ach le dhá 
hollscoil agus le hinstitiúid teicneolaíochta amháin scór 
suntasach na hinstitiúide a shárú, rud a léiríonn obair chrua na 
Roinne Spóirt agus a dtiomantas chun cinntiú go mbaineann 
mic léinn leas as deiseanna spóirt agus caithimh aimsire den 
scoth.

Agus é ag cur fáilte roimh an dea-scéal, dúirt Gordon 
Brett, Bainisteoir Spóirt agus Caithimh Aimsire Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain: “Táimid thar a bheith bródúil 
as ár rangú 2018-19 le haghaidh Spórt Mac Léinn Éireann 
agus táimid ag súil leis sin a fheabhsú sna blianta atá le teacht 
agus muid ag leanúint orainn ag aithint bealaí le ceangal a 
dhéanamh le mic léinn nua ar mian leo páirt a ghlacadh i 

ngníomhaíochtaí spóirt agus caithimh aimsire lasmuigh den 
seomra ranga.”

As na 35 chomórtas ar leithligh a d’eagair Spórt Mac Léinn na 
hÉireann i rith na bliana acadúla, a raibh ina measc badmantan, 
rugbaí, eitpheil, líonpheil, cairtíneacht, peil láimhe Oilimpeach 
agus púl, d’éirigh le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain an craobh a roinnt i Rugbaí na mBan Roinn 2 agus in 
Eitpheil Shinsearach na bhFear. Freisin chruthaigh an institiúid 
go maith in Eitpheil na mBan agus i Rugbaí 7 an taobh na 
mBan.

Freisin chuaigh an institiúid san iomaíocht i gcomórtais 
seachas comórtais Spórt Mac Léinn Éireann a raibh ina 
measc boghdóireacht, eachaíocht, ardú cumhachta, 
sacar, peil Ghaelach, iománaíocht, camógaíocht, cispheil, 
lúthchleasaíocht, peil láimhe, haca, púl, futsal agus sacar 
caithimh aimsire.

Le linn na bliana acadúla 2018-19, chuaigh 926 mac léinn san 
iomaíocht thar ceann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain i gcomórtais de chuid Spórt Mac Léinn Éireann agus 
comórtais spóirt mac léinn eile. Ní áirítear leis an líon seo 
gníomhaíochtaí rannpháirtíochta eile a nglacann mic léinn 
páirt iontu i rith na bliana acadúla ná, go deimhin, líon mór na 

AIT Rangaithe sa 4ú
Áit ar an Iomlán i nDámhachtainí Spórt Mac Léinn Éireann do Choláiste 
Spóirt na Bliana
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mac léinn a úsáideann saoráidí úrscothacha giomnáisiam agus 
aclaíochta na hinstitiúide.

Dúirt Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, 
an tOllamh Ciarán Ó Catháin: “Léiríonn ár rangú suntasach na 
hiarrachtaí atá déanta ag an institiúid chun saoráidí agus tacaí 
a chur ar fáil do mhic léinn atá ag iarraidh dul san iomaíocht ar 
leibhéal atá oiriúnach dá gcumas”.

Tá an Comórtas um Choláiste Spóirt na hÉireann, a seoladh 
i 2018-19, ceaptha chun luach saothair a thabhairt do 
choláistí as a rannpháirtíocht agus a n-éachtaí i ngach craobh, 
sraithchomórtas agus comórtas a ritheann an eagraíocht. 
Brateagraíocht atá i Spórt Mac Léinn Éireann agus is é an 
comhlacht rialaithe do spórt tríú leibhéil in eagraíochtaí 
oideachais i 32 chontae na hÉireann.

Óstálann AIT ‘Comhdháil Spóirt 
‘Network to Progress’ le haghaidh 
Mac Léinn Iarchéime

D’óstáil an Roinn Eolaíochtaí Spóirt agus Sláinte in Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an ceathrú comhdháil 
iarchéime in Éirinn a bhí tiomanta don Eolaíocht Spóirt, do 
Ghníomhaíocht Spóirt agus do Chorpoideachas ar an Aoine, 
an 10 Bealtaine, 2019. Bhí an chomhdháil dar teideal ‘Network 
to Progress’ dírithe ar mhic léinn iarchéime ó institiúidí tríú 
leibhéal ar fud na hÉireann a spreagadh chun teacht le chéile 
lena gcuid oibre a chur i láthair, an méid a d’fhoghlaim siad 
a roinnt agus comhpháirtíochtaí a chothú ina ndisciplín 
roghnaithe.

“Thug muid cuireadh do thaighdeoirí iarchéime sna 
réimsí Feidhmíocht Spóirt, Gníomhaíocht Fhisiceach agus 
Corpoideachas, Gortú a Chosc agus Athshlánú, agus Aclaíocht 
agus Sláinte chun achoimrí a chur isteach,” a dúirt an Dr Aoife 
Lane, atá i gceannas ar an Roinn Spóirt agus Eolaíochta Sláinte 
in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. “Thug sé deis do 
mhic léinn iarchéime ceangail a dhéanamh, smaointe a roinnt 
agus a ról a ghlacadh i líonra náisiúnta taighdeoirí a fhorbairt 
ar fud na ndisciplíní sin,” 

Thug go leor scoláirí mór le rá sa réimse eochairoráidí ag an 
gcomhdháil, a raibh ina measc an Dr Brendan Egan, Ollamh 
Comhlach le Spórt agus Fiseolaíocht Aclaíochta i Scoil na 
Sláinte agus na Feidhmíochta Daonna in Ollscoil Chathrach 
Bhaile Átha Cliath; an Dr Kate Kirby, Ceann na Síceolaíochta 
Feidhmíochta in Institiúid Spórt Éireann, agus Robin Healy, 

a tháinig le déanaí chuig an Roinn Spóirt agus Eolaíochta 
Sláinte. Chríochnaigh an tUas. Healy a staidéar PhD ar thraenáil 
friotaíochta do lúthchleasaithe ráibe le déanaí.

“Tá gealltanas an-láidir againn chun eolaíocht spóirt agus 
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Rinneadh acmhainn aeróbach na n-imreoirí a thástáil freisin 
agus tástáil speisialta VO2max á húsáid, an tomhas den 
chaighdeán is airde ar acmhainn aeróbach. Freisin chuaigh 
peileadóirí áirithe faoi thástáil Opto Jump ina úsáidtear 
infridhearg chun sonraí beachta a bhailiú faoi fheidhmíocht a 
n-ábhair. 

Rinneadh an tástáil bhonnlíne i saoráidí fairsinge spóirt 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, ina giomnáisiam 
agus saotharlann eolaíochta spóirt go príomha. Freisin 
cuireadh faiche féir, faiche AstroTurf, giomnáisiam 
scothfheidhmíochta agus raon faoi dhíon na hinstitiúide ar 
fáil do na Underdogs le linn a gcampa traenála ar feadh an 
deireadh seachtaine.

Tar éis na dtorthaí ar an tástáil bonnlíne a fháil, cheap an Dr 
Kelly agus a fhoireann clár saincheaptha um neart agus aclú 
coirp le haghaidh gach duine de na himreoirí. Tá foireann 
eolaíochta spóirt AIT ag obair le TG4 faoi láthair chun ath-
tástáil a eagrú le haghaidh na lúthchleasaithe chun an difríocht 
idir feidhmíocht ag tús agus deireadh an tseó a shocrú.

An t-Aire: Teanga atá sa Spórt a 
Thrasnaíonn Teoireannacha

Chuaigh 300 páiste ar aois iar-bhunscoile as an Lár Tíre 
san iomaíocht i gcéad Chluichí Éagsúlachta Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. Le tacaíocht ón gCiste um 
Lánpháirtíocht Phobail de chuid an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais agus Comhpháirtíocht Spóirt Uíbh Fhailí, 
bunaíodh na cluichí chun mic léinn ó chúlraí mionlaigh eitnigh 
agus inimirce chun dul san iomaíocht sa lúthchleasaíocht.

Ag oscailt an imeachta, labhair an t-Aire Stáit sa Roinn Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais David Staunton faoi nádúr 
tarchéimnitheach an spóirt agus faoina chumas gníomhú 
mar uirlis um lánpháirtíocht. “Múineann rannpháirtíocht 
sa spórt, nó dul le club spóirt, ceachtanna thar a bheith 
luachmhar dúinn, mar obair foirne, comrádaíocht agus mothú 
muintearais. Sáraítear bacainní cumarsáide mar gurb í an 
spórt féin an teanga choitianta. Ní bhaineann difríochtaí idir 
creideamh, cúlra ná dath an chraicinn le hábhar.”

Sna cluichí, a reáchtáladh in airéine idirnáisiúnta úrscothach 
na hinstitiúide, chuaigh mic léinn as cúlraí éagsúla mionlaigh 
eitnigh agus inimirce san iomaíocht i 60m, 200m, 400m, 600m, 
léim fhada agus rás sealaíochta 4 x 200m. 
Ag labhairt ag na Cluichí dúirt an Leas-Uachtarán um Ghnóthaí 
Acadúla agus Cláraitheoir an Dr Niall Seery: “Tá freagracht 
uathúil orainn dár gcorp éagsúil mac léinn agus do na 
pobail a bhfuil cónaí orthu iontu, as clár um lánpháirtíocht 
shóisialta a bhrú a chuireann fáilte roimh an éagsúlacht 
seachas neamhaird a dhéanamh di. Mar institiúid, is fada go 
bhfuil gealltanas chun déine acadúla, nuáil sa teagasc agus 
san taighde fheidhmeach agus ráta fostaíochta den scoth do 
chéimithe mar shaintréithe againn.

“Anois mar an t-aon institiúid ardoideachais sa Lár Tíre, ní 
mór freisin go mbeimis sainithe ag gealltanas chun forbartha 
sóisialta agus cultúrtha d’fhonn rannpháirtíocht tríú leibhéil 
a leathnú, i measc grúpaí imeallaithe ach go háirithe. Tá sé 
ríthábhachtach go spreagfaimis ár ndaoine óga chun fáilte 
a chur roimh a n-éagsúlacht, a lúthchleasaíocht agus a 
n-acmhainn gan teorainn nach bhfuil leas bainte aisti fós. Má 
chothaítear iad, tiocfaidh na lúthchleasaithe rannpháirteacha 
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disciplíní bainteacha in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain, mar a léirítear ag infheistíocht leanúnach inár 
gcuid saoráidí, forbairt roinne nua agus earcú foirne atá ina 
saineolaithe sa réimse seo,” a dúirt an Dr Lane chomh maith. 
“Freisin táirgeann ár roinn go leor deiseanna taighde iarchéime 
a bhfuil naisc domhain réadúil agus plé díreach acu le heintitis 
bainteach le spórt, sláinte, cothú agus athshlánú.”

Tugadh tacaíocht do 5ú Comhdháil Iarchéime na hÉireann 
in Eolaíocht Spóirt, i nGníomhaíocht Fhisiceach agus 
Corpoideachas ag Sports Physio and Performance, agus 
óstáladh í roimhe sin in Ollscoil Luimnigh, Institiúid 
Teicneolaíochta Phort Láirge agus Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach. 

Tosaíonn an tSraith Cháiliúil CLG 
de chuid TG4 ‘Underdogs’ in AIT
 
Tar éis bhriseadh deich mbliana, tháinig sraith mhóréilimh TG4 
‘Underdogs’ atá cáiliúil as tallann pheile CLG a nochtadh, ar ais 
chuig scáileáin teilifíse na hÉireann. Agus é leagtha ar imreoirí 
club a aimsiú ag a bhfuil neart fuinnimh, scile agus paisin chun 
cath maith a throid in aghaidh fhoireann contae, d’iarr TG4 

cúnamh an Dr David Kelly, Léachtóir le hEolaíocht Aclaíochta in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. 

“Tá go leor athruithe tarlaithe sa CLG ón uair dheireanach a 
taispeánadh Underdogs, rinne TG4 teagmháil linn anseo in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain chun féachaint 
an mbeimis in ann roinnt tástála eolaíche a dhéanamh do 
gach imreoir chun a leibhéal folláine a shocrú. Tá áiseanna 
úrscothacha againn ar an gcampas, agus mar gheall air sin 
agus mo shaineolas féin mar léachtóir san Eolaíocht Aclaíochta 
agus mo chúlra sa CLG, oiriúint nádúrtha a bhí ann,” a mhínigh 
an Dr Kelly. 

San eagrán in AIT rinne an Dr Kelly agus a chomhghleacaithe, 
an Dr Niamh Whelan agus an Dr Kris Beattie, agus tacaíocht 
acu ó fhoireann taighdeoirí iarchéime, na Underdogs a 
phromhadh le lear mór tástálacha bonnlíne. “D’aithin muid 
sraith de thástálacha allamuigh agus saotharlainne arb iad na 
cinn is ábhartha do riachtanais na peile Gaelaí, agus aird tugtha 
againn ach go háirithe ar chumhacht, neart agus luas. 

“Freisin scrúdaigh muid sonraí antrapamhéadrach mar 
mheáchan, airde agus céatadán saille. In éineacht a chéile, 
thug sé sin tuairim dúinn faoi sheasamh gach imreora i ndáil 
leis an bpeileadóir Underdogs eile ach freisin i ndáil le himreoirí 
club agus idirchontae,” a dúirt an tiar-pheileadóir CLG Shligigh.
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For-roch-tain & Rann-pháirtíocht
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FéileEolaíochta 

Mar an t-aon soláthraí ardoideachais amháin sa lár tíre, tá 
ról lárnach ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i 
bhforbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha an réigiúin 
agus i soláthar phíblíne tallainne de chéimithe atá cáilithe go 
cuí agus réidh leis an obair. Tá ról thar a bheith tábhachtach ag 
SciFest agus gníomhaíochtaí for-rochtana scoile cosúil leis, i 
gcabhrú leis an gcéad ghlúin eile d’eolaithe, d’innealtóirí agus 
de mhatamaiticeoirí a chothú. 

Óstálann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain an 
t-aonach réigiúnach SciFest is mó sa tír gach bliain. I mbliana, 
chuaigh os cionn 400 mac léinn as 24 mheánscoil ar fud an 
lár tíre san iomaíocht ann, agus iad ag leagan isteach 194 
tionscadal eolaíochta san iomlán ar leibhéal sóisearach, 
idirmheánach agus sinsearach. Anuraidh, bronnadh 
dámhachtain as ‘Feabhas sa STEM’ ar fhoireann cailíní as 

Coláiste Pobail Bhaile Átha Luain le haghaidh a n-iniúchta ar 
chaighdeáin an aeir in Éirinn ag babhta ceannais náisiúnta 
SciFest. 

CanSat Réigiúnach an Lár Tíre

Óstálann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain atá 
ina Comhpháirtí Réigiúnach de chuid CanSat, comórtas 
Réigiúnach CanSat Lár Tíre gach bliain. I mbliana, thóg 
foireann cailíní as Meánscoil Our Lady’s Bower, Baile Átha 
Luain an phríomhdhuais leo. Agus iad san iomaíocht in 
aghaidh cúig mheánscoile eile dhear agus thóg na hinnealtóirí 
óga uaillmhianacha mionsatailít agus iad ag úsáid canna dí 

sóide - agus iad ag cuimsí na bhfochóras go léir a fhaightear i 
satailít iarbhír, mar chumhacht, brathadóirí agus braiteoirí, ina 
dearadh íosta. 

Tá comórtas CanSat Ireland, a chomhordaíonn Gníomhaireacht 
Spáis na hEorpa (ESA), deartha chun gach gné de mhisean 
satailíte iarbhír a ionsamhlú, lena n-áirítear dearadh, forbairt, 
tástáil, seoladh, oibríochtaí agus anailís ar shonraí, trí mheán 
oibre foirne, agus spéis i ngairmeacha STEM a chothú. 
Gach bliain, eagraíonn AIT ceardlanna iomaí chun cabhrú 
le scoileanna rannpháirteacha a gcuid CanSats a thógáil 
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agus a chlárú. Tugtar buneolas do dhaltaí faoi leictreonaic, 
braiteoirí, clárú ríomhaire, teiliméadracht raidió, dearadh 
meicniúil agus dearadh paraisiút, chomh maith le scileanna 
boga mar fhadhbréiteach agus conas oibriú go héifeachtach i 
bhfoireann. 

Is é an Líonra Taithí Taighde do Mhic Léinn Fhochéime 
san Eolaíocht (SURE) a chuimsíonn naoi n-institiúid 
teicneolaíochta, an chéad líonra acadúil in Éirinn atá 
tiomnaithe chun taighde STEM a chur chun cinn ar fud 

earnáil an ardoideachais teicneolaíochta.  Comhordaíodh 
a chéad chomhdháil ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain, agus comhordaíodh í ag an am céanna thar thrí 
láithreán Líonra SURE - Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain, Ollscoil na Tríonóide Baile Átha Cliath agus Institiúid 
Teicneolaíochta Phort Láirge. Bhí níos mó ná 500 mac léinn 
agus ball foirne acadúil i láthair aici. 
Tá ról ríthábhachtach ag Líonra SURE maidir leis an taighde 
fochéime den scoth atá ar siúl ar fud thírdhreach an 
ardoideachais theicneolaíoch a thabhairt chun tosaigh. Tá an 

tionscnamh ceannródaíoch seo ríthábhachtach chun taighde 
STEM a chur chun cinn agus scoláirí óga a fhorbairt, scoláirí 
ban ach go háirithe, a fhaigheann taithí ar chur i láthair i 
dtimpeallacht thacúil agus spreagúil, agus deis a dtaighde 
fhochéime a fhoilsiú in iris acadúil shaincheaptha.  

Try Science: Seisiún chun Tríú 
Leibhéal a Thriail

Gach bliain, eagraíonn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain sraith de cheardlanna blaiste atá ceaptha chun spéis mac 
léinn dara leibhéil i STEM a spreagadh. I mbliana, tugadh deis 
uathúil do 60 dalta meánscoile bunaithe sa Lár Tíre ‘Eolaíocht a 
Thriail’ i sraith de cheardlanna oideachais agus de chainteanna 
a bhí deartha chun eolas agus spreagadh a thabhairt. 

I gcomhpháirt leis an Roinn Margaíochta agus Cumarsáide 
in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, i gcomhpháirt 
leis an Roinn Eolaíochta Beatha agus Fisicí, ceapadh ‘Try 
Science’ chun clárú mac léinn i gcéimeanna eolaíochta agus i 
ngairmeacha eolaíochta a spreagadh amach anseo, d’fhonn 
píblíne de chéimithe ardcháilithe, cumasacha atá réidh leis an 
obair a sholáthar don Lár Tíre. 

Is mór an chabhair iad seisiúin chun an tríú leibhéal a thriail do 
dhaltaí ar mian leo foghlaim cén torthaí a bheidh ar chéim san 
eolaíocht ó thaobh a gcuid deiseanna gairme amach anseo. 

SURE –Comhdháil ar Thaithí Taighde do Mhic Léinn Fhochéime san 
Eolaíocht
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Tairbhe eile atá ag baint leis ná léiriú do mhic léinn agus do 
chinnteoirí lárnacha eile, mar thuismitheoirí, mhúinteoirí agus 
comhairleoirí treorach, go bhfuilimid geallta chun mic léinn a 
chothú agus cabhrú leis an tslí bheatha a roghnú dóibh.

Ceiliúradh náisiúnta ar an innealtóireacht in Éirinn atá i 
Seachtain na n-Innealtóirí agus é tiomanta chun na deiseanna 
agus na slite gairme éagsúla a thaispeáint atá oscailte do 
dhaoine óga atá ag machnamh ar thodhchaí sa STEM.

Tugadh deis do dhaltaí méanscoile as an Lár Tíre léargas 
uathúil a fháil ar dhomhan iontach na hinnealtóireachta, na 
cluichíochta agus na heitilte spáis i sraith de cheardlanna 
oideachais agus de chainteanna a bhí deartha chun eolas agus 
spreagadh a thabhairt.

Bhí ceiliúradh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain a 
eagraíodh i dteannta le Medtronic agus Midlands Science 
mar chuid de Sheachtain na n-Innealtóirí 2019, ceaptha chun 
domhan na hinnealtóireachta, a fheidhmeanna sa saol réadúil 
agus deiseanna gairme spreagúla a dhéanamh níos inbhraite 
agus níos inrochtana do dhaltaí. 

Mar chuid den tseachtain, taispeánadh Seó Bóthair 
ceannródaíoch ar Ghairmeacha Spáis do dhaltaí idirbhliana, 
cúigiú agus séú bliana, inar fhoghlaim siad faoi ghairmeacha 
innealtóireachta sa spás, go háirithe sna réimsí ábhair, róbataic 
agus innealtóireacht bogearraí agus an méid a theastaíonn le 
haghaidh na ngairmeacha sin ó thaobh na ngnéithe acadúla 
agus tionscail. 

Freisin d’fhoghlaim mic léinn faoi dheiseanna sa turasóireacht 
agus sa taiscéalaíocht spáis, agus faoin gcaoi, faoi 2027, go 
bhféadfadh go mbeadh cónaí buan ar dhaoine i gcoilíneachtaí 
gealaí. Freisin d’fhoghlaim siad faoina luachmhaire is atá 
teicneolaíocht nua mar intleacht shaorga agus priontáil 3D 
do gheilleagar nua an spáis, agus faoi na scileanna atá faoina 

mbonn. 

Áit eile chuir daltaí a gcriosanna sábhála orthu le haghaidh na 
Taithí Eachtraíochta is Fearr de chuid Dr Mindflip, físchluiche 
inar féidir d’eachtra féin a roghnú atá ceaptha chun fisic agus 
innealtóireacht a dhéanamh níos inrochtana agus spéisiúla 
do lucht sprice óg. Agus iad i ‘Carbhán Fisice’ ar stíl Tim Burton, 
tógadh daltaí ar thuras aisteach, ag leanúint scéal an eolaí 
chraiceáilte an Dr Mindflip agus a chúntóir róbait. 

Bhí an comhpháirtí tionscail Medtronic ar fáil freisin chun 
taispeáint do dhaltaí conas ionsá tiúb a dhéanamh ar othar 
bréige – gnáthamh tarrthála a thaispeántar go minic ar 
dhrámaí leighis mar Grey’s Anatomy. Le roinnt focal spreagtha 
ó Shan Perkin agus na baill eile d’fhoireann Medtronic, bhí an 
deis ag daltaí an gnáthamh sin a dhéanamh agus foghlaim 
faoin trealamh tarrthála a dhéanann Medtronic, faoi na 
deiseanna gairme atá ar fáil agus faoin gcaoi a úsáideann siad 
an innealtóireacht chun fadhbanna an tsaoil réadúil a réiteach. 

Ag labhairt dó faoi rath an imeachta dúirt an Dr Sean Lyons, 
Déan Dhámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta: “Mar 
thír atá suite mar lárionad feabhais i réimsí mar Dhéantúsaíocht 
Chliste, Uathoibriú, Róbataic agus AI, tá sé ríthábhachtach go 
mbeadh na scileanna agus na cumais ag ár ndaoine óga chun 
go n-éireodh leo i ngeilleagar nuálaíochta an lae inniu. Chun 
coimeád iomaíoch ar an ardán domhanda, is gá go mbeadh 
siad solúbtha - réidh le gairmeacha na todhchaí. 

“Tugann imeachtaí mar Sheachtain na n-Innealtóirí deis do 
dhaltaí iniúchadh a dhéanamh ar dhomhain na heolaíochta, 
na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice 
(STEM) agus Leighis agus a gcuid gnéithe coiteanna, agus tá 
siad ríthábhachtach chun clárú daltaí meánscoile sna hábhair 
seo, agus sna gairmeacha seo sa deireadh, a spreagadh amach 
anseo.”

Ag déanamh domhan na 

Déanann Daltaí Iniúchadh ar Dhomhan na 
hInnealtóireachta, na Cluichíochta agus na hEitilte 
Spáis in AIT Bhaile Átha Luain

“
”
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hinnealtóireachta, a fheidhmeanna 
sa saol réadúil agus deiseanna gairme 
spreagúla níos inbhraite agus níos 
inrochtana do dhaltaí.

 

Comhoibríonn AIT agus Ericsson 
ar Chlár For-rochtana Scoile i 
STEM 

Chomhoibrigh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar 
chlár for-rochtana scoile dar teideal ‘Future Careers in Software 
Development’ agus é mar aidhm clárú daltaí dara leibhéal 
i gcéimeanna bogearraí/TFC tríú leibhéal amach anseo a 
spreagadh agus píblíne de chéimithe ardcháilithe atá réidh leis 
an obair a chur ar fáil don Lár Tíre. 

Mar chuid den chlár, thug innealtóirí ó Ericsson, in éineacht 
lena mbainisteoir líne caint do dhaltaí ón timthriall shóisearach 
faoina ngairm sa tionscal agus faoin bhfáth gur cheart dóibh 
smaoineamh uirthi, thug siad taispeántais de thionscadail 
chóid agus bogearraí, forléargas ar tháirge lárnach na 
cuideachta, a chultúr fostaithe, béim ar chothramaíocht oibre 
is saoil agus cuid de na tionscadail lárnacha a bhfuil sí ag obair 
orthu - is iad sin ná cur i bhfeidhm 5G.

Thug an fhoireann cuairt ar níos mó ná 15 scoil i 
bpríomhcheantair fhriothála AIT, agus fuarthas freagra 
an-dearfach ó mhúinteoirí agus dhaltaí araon. Fuarthas go 
raibh an-éileamh ar an gclár a bhí sceidealaithe le haghaidh 
dhá-sheachtaine ar dtús agus anois tá súil acu go méadófar 
é, agus é ag díriú an uair ar níos mó ban óg a spreagadh chun 
gairmeacha i STEM. Sa chead leagan eile den chlár for-rochtana 
scoile seo beidh sé mar aidhm aghaidh a thabhairt ar an 
difríocht mhór idir inscní atá sa linn earcaithe innealtóirí agus 
forbróirí bogearraí. 

Níl ach 17% d’fhórsa oibre Ericsson déanta suas de mhná, 
figiúr a bhfuil an chuideachta ag iarraidh feabhas mór a chur 
air trí thionscnaimh mar an gceann seo agus trí hathdhearbhú 
chultúr cuimsitheach a gcuideachta, cothromaíocht iontach 
oibre is saoil agus deiseanna um dhul chun cinn. 

Dúirt an Dr Enda Fallon, ceann Roinn na hInnealtóireachta 
Ríomhaire agus Bogearraí in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain a chomhchruthaigh an tionscnamh for-rochtana 
scoile, freisin: “Tá dlúthchaidreamh siombóiseach againn le 
hEricsson le fada an lá agus baineann an dá pháirtí an-tairbhe 
as. Fuair go leor léachtóirí dár gcuid taithí fhairsing ar an 
tionscal agus iad ag obair le haghaidh Ericsson, agus tá níos 
mó ná 200 céimí dár gcuid fostaithe anois ag an gcuideachta 
ina gCampas Bogearraí i mBaile Átha Luain. 

“Freisin táirgimid clár máistreachta saincheaptha 
lánmhaoinithe, a chuireann go díreach le linn earcaithe na 
n-innealtóirí bogearraí de chuid Ericsson agus óstálaimid clár 
taighde atá suite inár n-Institiúid um Thaighde Bogearraí (ITB) 
ar luach de níos mó ná €2 mhilliún agus atá cómhaoinithe ag 
an gcuideachta teileachumarsáide.”

Táirgeann AITScoileanna Samhraidh ‘Blaiste’ 
SAOR IN AISCE

Reáchtáil AIT dhá scoil shamhraidh saor in aisce - Dearadh 
le Nuáil Táirgí agus Code 4 Fun – i mbliana chun blas a 

thabhairt do dhaltaí iar-bhunscoile sa chúigiú agus sa séú 
bliain as scoileanna DEIS (agus scoileanna friothálacha AIT i 
gcoitinne), dá gcúrsaí i nDearadh Bogearraí agus Dearadh, 
Teicneolaíocht agus Nuálaíocht. Le linn na seachtaine, rinne na 
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Rialachas & Cean-naireacht
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Ráiteas faoi Chomhionannas

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 ball 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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Rialachas

An Comhlacht Rialaithe
Is iad Achtanna na gCeardcholáistí Réigiúnacha, 1992 agus 1994 
a chinneann baill an Chomhlacht Rialaithe.  Tá freagracht ar an 
gComhlacht Rialaithe in éineacht a chéile as gníomhaíochtaí 
na hInstitiúide a stiúradh agus a threorú agus comhlíonann sé 
feidhmeanna lárnacha lena n-áirítear: athbhreithniú agus treorú 
maidir leis an treoir straitéiseach agus le mórphleananna gnímh, 
beartais agus nósanna imeachta um bainistíocht riosca, buiséid 
bhliantúla agus pleananna gnó, spriocanna feidhmíochta a 
shocrú, faireachán ar chur i bhfeidhm agus ar fheidhmíocht na 
hInstitiúide, agus maoirseacht ar chinntí maidir le mórchaiteachas 
caipitil agus infheistíocht.  Gníomhaíonn an Comhlacht Rialaithe 
ar bhonn eolach agus eiticiúil, le dea-mhéin agus le haird agus 
cúram cuí, agus le leas na hInstitiúide, agus aird chuí á thabhairt 
aige ar a fhreagrachtaí dlíthiúla agus ar na spriocanna atá 
socraithe ag an Rialtas.

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 
Aibreán 2015 faoi Alt 4(1)(a) agus (b)

An tUas. Pat Gilmore
An Cmhlr Kathleen Shanagher
An Cmhlr Tom Farrell 
Ms Celine Kearney Medforth (ó Dheireadh Fómhair 2018)
An tUas. Denis Magner
An Cmhlr Pat O Toole

Faoi Alt 4(1)(c)
An tUas. John O Connor (go dtí Eanáir 2019)
Ms. Brigid Delamere

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

Faoi Alt 4(1)(e) 
An tUas. Oisin Moloughney
Ms. Aine Daly

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

Faoi Alt 4(1)(g)
An tUas. Matt Hamilton
Ms. Colette Ryan
An tUas. Liam Rattigan
Ms. Natasha Kinsella
An tUas. John Foley 

Rúnaí don Chomhlacht Rialaithe
An tUas. Bill Delaney 

Comhlíonadh Cóid agus Ráiteas faoi Chomhaontú leis an 
HEA
Dearbhaíonn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain go bhfuil 
taifead déanta aici go foirmiúil agus gur tháinig sí ar chomhaontú 
leis an HEA faoina hoiriúnú agus a comhlíonadh le ceanglais 
Cód Rialachais THEA d’Institiúidí Teicneolaíochta.   Cuimsíonn an 
comhlíonadh cleachtais agus nósanna imeachta inmheánacha 
AIT agus an caidreamh seachtrach leis an Rialtas, an Aire 
Oideachais & Scileanna agus leis an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe.

Plean Straitéiseach, Cláir Bhliantúla agus Buiséad
Thug Comhlacht Rialaithe na hInstitiúide faoi mheasúnú ar 
fheidhmíocht iarbhír, trí fhéachaint chuig Plean Straitéiseach agus 
Buiséad na hInstitiúide agus ina dhiaidh sin d’fhormheas sé Clár 
Bliantúil agus Buiséad don Institiúid.  

Feidhmiú an Chomhlachta Rialaithe, Feidhmeanna 
Forchoimeádta agus Cinntí Tarmligthe don Bhainistíocht
Tá an Comhlacht Rialaithe freagrach in éineacht a chéile as 
gníomhaíochtaí na hInstitiúide a threorú agus a stiúradh 
i gcomhlíonadh Chód Cleachtais THEA.  Comhlíonann sé 
feidhmeanna lárnacha lena n-áirítear: athbhreithniú agus treorú 
maidir leis an treoir straitéiseach agus le mórphleananna gnímh, 
beartais agus nósanna imeachta um bainistíocht riosca, buiséid 
bhliantúla agus pleananna gnó, spriocanna feidhmíochta a 
shocrú, faireachán ar chur i bhfeidhm agus ar fheidhmíocht na 
hInstitiúide, agus maoirseacht ar chinntí maidir le mórchaiteachas 
caipitil agus infheistíocht.  Feidhmeanna agus cinntí de chuid an 
lucht bainistíochta atá i ngach feidhm agus cinneadh nach bhfuil 
liostaithe go sonrach sa Chód Rialachais (Aguisín B, Feidhmeanna 
Forchoimeádta, Feidhmeanna Reachtúla agus Ceanglais Rialála).

Tuarascáil Bhliantúil agus Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Comhlacht Rialaithe an Tuarascáil Bhliantúil agus an 
Ráiteas Airgeadais agus measann sé gur léargas fíor agus cóir é an 
Ráiteas Airgeadais ar fheidhmíocht airgeadais na hInstitiúide agus 
ar a seasamh airgeadais ag deireadh na bliana.  Dearbhaíonn an 
Comhlacht Rialaithe go ndearna sé measúnú féinmheasúnaithe 
ar a fheidhmíocht féin agus ar fheidhmíocht an Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca.  

Is féidir cóip shonrach iomlán de chuntais a aimsiú trínár láithreán 
gréasáin:
  
Cód Caiteachais Phoiblí
Dearbhaíonn Cathaoirleach Chomhlacht Rialaithe na hInstitiúide 
inár Ráiteas Bliantúil ar Rialachas go gcloíonn AIT leis na gnéithe 
ábhartha den Chód Caiteachais Phoiblí agus gur chinntigh an 
Comhlacht Rialaithe go bhfuil córais daingne agus éifeachtacha i 
bhfeidhm in AIT chun cinntiú go gcloítear le prionsabail, ceanglais 
agus treoirlínte ábhartha an Chód Caiteachais Phoiblí.
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Cruinnithe an Chomhlachta Rialaithe
I rith na tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2018 go dtí an 31 Lúnasa 2019 
bhí ocht gcruinniú ag an mBord Rialaithe ar na dátaí seo a leanas:

19 Meán Fómhair, 2018 
24 Deireadh Fómhair, 2018 
5 Nollaig, 2018
6 Feabhra, 2019
20 Márta, 2019 
8 Bealtaine, 2019
21 Bealtaine, 2019 
19 Meitheamh, 2019Ryan, Colette Leithscéal ü Leithscéal ü

CRUINNITHE AN BHOIRD RIALAITHE AGUS FREASTAL 2018-2019

Meán Fómhair 2018 – Lúnasa 2019

19/09/18 24/10/18 05/12/18 06/02/19 20/03/19 08/05/19

Cruinniú 

speisialta 

21/05/19

19/06/19

Ryan, Frank ü ü ü ü ü ü Leithscéal ü

Ó Catháin, Ciarán Leithscéal ü ü ü ü ü ü ü

Delamere, Brigid Leithscéal ü ü ü Leithscéal ü ü ü

O Connor, John ü ü ü Ar Chlé

Keane, James ü ü ü ü ü ü ü ü

Kinsella, Nathasha ü Leithscéal Leithscéal ü ü ü Leithscéal ü

Rattigan, Liam ü ü ü ü Leithscéal ü ü ü

Ryan, Colette Leithscéal ü ü ü ü ü ü Leithscéal

Talty, Geraldine ü ü ü ü ü Leithscéal ü ü

Gilmore, Pat ü Leithscéal ü Leithscéal ü ü ü Leithscéal

Shanagher, Kathleen ü ü ü ü ü ü ü ü

Magner, Denis ü ü ü ü ü ü ü Leithscéal

Farrell, Tom Leithscéal ü ü ü ü Leithscéal ü ü

O’Toole, Pat ü ü ü ü ü ü ü ü

Foley, John ü ü ü ü ü ü ü ü

Hamilton, Matt ü Leithscéal Leithscéal Leithscéal ü Leithscéal Leithscéal Leithscéal

KearneyMedforth, Celine
1ú cruinniú

24/10/2018

ü ü ü ü ü ü Leithscéal

Aontas na Mac Léinn

Moloughney, Oisin ü ü ü ü ü ü ü As Láthair

Daly, Aine ü ü Leithscéal ü ü ü ü As Láthair
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Baill an Choiste Riosca & Iniúchóireachta

 Baill
Cruinniú 1 Cruinniú 2 Cruinniú 3 Cruinniú 4

10/10/2018 22/11/2018 06/03/2019 05/06/2019

Kinsella, Natasha 

(Cathaoirleach)
ü ü ü ü

Kennedy, Colin Leithscéal ü Leithscéal ü

Reidy, Martin Leithscéal ü ü ü

O’Toole, Pat ü ü Leithscéal ü

Feeney, Brian ü ü ü ü

Bainistíocht Riosca
Formheasann an Comhlacht Rialaithe creat bainistíochta riosca na hInstitiúide agus déanann sé monatóireacht ar a éifeachtacht. 
Formheas agus maoirseacht ar Bheartas Bainistíochta Riosca AIT lena n-áirítear athbhreithnithe struchtúracha agus tréimhsiúla agus 
tuairiscí do Chlár Riosca na hInstitiúide ag an bhFoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin.  Cuimsíonn an t-athbhreithniú seo measúnú 
ar an gcur síos ar phríomhrioscaí, rátáil riosca agus maoluithe gaolmhara le haghaidh gach riosca atá leagtha amach i gClár Riosca na 
hInstitiúide. 

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca
Socraíonn Comhlacht Rialaithe na hInstitiúide na Téarmaí Tagartha don Choiste Iniúchóireachta agus Riosca agus áirítear leo foráil 
maidir le:

• Ballraíocht
• Ceanglais Tuairiscithe
• Údarás chun iniúchadh a dhéanamh
• Cruinnithe – am, stiúradh agus minicíocht
• Ceanglais eolais
• Luach ar airgead
• Rialachas agus freagrachtaí maidir le:

• Bainistíocht Riosca
• Rialú Inmheánach
• Iniúchóireacht Inmheánach
• Iniúchóireacht Sheachtrach
• Athbhreithniú ar a éifeachtacht féin 

Tá Cathaoirleach an Chomhlachta Rialaithe cinnte gur chomhlíon an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca a ról go héifeachtach agus go 
héifeachtúil agus gur chomhlíon sé na ceanglais maidir le minicíocht cruinnithe sa bhliain acadúil seo.

Speansais an Bhoird Rialaithe 2018-19 

(Áirítear leis an méid iomlán nochta speansais le haghaidh freastail ar chruinnithe an Bhoird Rialaithe agus rannpháirtíocht i mboird agallaimh)

(1 Meán Fómhair 2018 – 

31 Lúnasa 2019
Speansais Táillí (agallaimh etc.) Iomlán Íoctha

Farrell, Tom 155.36 1650 1805.36

Foley, John 1408.45 600 2008.45

Gilmore, Pat 874.66 1200 2074.66

Hamilton, Matt 0 0 0

Kinsella, Nathasha 524.09 0 524.09

Kearney Medforth, Celine 585.51 900 1485.51

Magner, Denis 619.60 1950 2569.60

O’Toole, Pat 246.50 1050 1296.50

Rattigan, Liam 0 0 0

Ryan, Colette 0 0 0
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Formheasa Cláir/Cúrsa
Formheas na Comhairle 

Acadúla

Dámh an Ghnó agus an Fháilteachais

BA (Onóracha) i nGnó agus Teicneolaíocht an Bhia 30.11.2018

Teastas sa Mheantóireacht agus san Éascú um Aithint Foghlama Roimh Ré (15 chreidmheas)

(Dámhachtain Shainchuspóireach) 
13.06.2019

Baitsiléir Gnó (Onóracha) i nGnó Idirnáisiúnta Clár Leibhéal 8 ó Thús 13.06.2019

Baitsiléir Gnó (Onóracha) i mBainistíocht Spóirt       13.06.2019

Dámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta

Baitsiléir Eolaíochta i gCeol agus in Innealtóireacht Fuaime Leibhéal 7 13.06.2019

Teastas sa Róbataic agus san Uathoibriú (Leibhéal 6) Dámhachtain Shainchuspóireach aon-bhliana 

ar luach 40-creidmheasa (Springboard) atá anseo
13.06.2019

Baitsiléir Innealtóireachta (Onóracha) in Innealtóireacht Shibhialta (Clár ón Tús) 13.06.2019

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i nDearadh Bogearraí agus i Réaltacht Fhíorúil agus i gCluichíocht 13.06.2019

Roinnte thar gach Dámh (Taighde)

Cláir taighde struchtúrtha lánaimseartha/pháirtaimseartha agus na dámhachtainí seo a leanas 

mar thoradh orthu:  

Máistreacht le Taighde agus Dochtúireacht san Fhealsúnacht (PhD)

25.01.2019

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte

Teastas i Seiceáil Cruinnis do Theicneoirí Cógaslainne SPA (Leibhéal 7) (10 gcreidmheas) 25.01.2019

Déan Dhámh na Foghlama Leantaí, Gairmiúla, Ar Líne agus Cianfhoghlama

Teastas i Riar Eastáit Réadaigh (60 Creidmheas) 27.09.2019

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 i 2018/2019 ar na 
dátaí seo a leanas:  

14 Meán Fómhair 2018 
12 Deireadh Fómhair 2018  
30 Samhain 2018   
25 Eanáir 2019
8 Márta 2019   
10 Bealtaine 2019   
13 Meitheamh 2019

Baill na Comhairle Acadúla 

An tOll. Ciarán Ó Catháin (Cathaoirleach)  
An Dr Niall Seery
An Dr Sean Lyons 
An tUas. Joe Lawless
An tUas. Michael Lonergan
An tUas. Eoin Langan (go dtí Eanáir 2019 agus ina dhiaidh sin an 
t-Oll. Wallace Ewart)
An Dr Don Faller
Ms Jane Burns (ó Dheireadh Fómhair 2018)
An tUas. Owen Ross 
Ms. Cora Mc Cormack
An tUas. Oliver Hegarty
An Dr Michael Tobin
An tUas. Seadna Ryan (ó 8 Márta 2019)
Ms Nicola Ryan
An tUas. Mike O’Dowd
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
An tUas. Oisin Moloughney
Ms Clare Brennan (go dtí Márta 2019 agus Ms Keira Ward ina 
dhiaidh)
An tUas. Declan Rodgers
An tUas. Catherine Power  
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Tacaíodh le forbairt an chláir thíos ag iarratas rathúil ar mhaoiniú Springboard+ do Dhámh na 

hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta

Formheas na 

Comhairle 

Acadúla

Roinn na hInnealtóireachta Sibhialta 

agus na Foirgníochta 

Ard-Dioplóma san Eolaíocht i BIM don Innealtóireacht Shibhialta agus 

don Fhoirgníocht (60 creidmheas) Leibhéal 8
27.09. 2019

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí
Buneolas faoi Líonraí agus Chumrú (20 creidmheas) Leibhéal 6 27.09. 2019

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí

Buneolas ar Anailís Sonraí agus Amharcléiriú (20 creidmheas) Leibhéal 

6
27.09. 2019

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí

Buneolas ar Réaltacht Fhíorúil agus Bhreisithe (20 creidmheas) 

Leibhéal 6
27.09. 2019

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí
Teastas Iarchéime i Slándáil Blocshlabhra (30 creidmheas) Leibhéal 9 27.09. 2019

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí

Máistir Eolaíochta i nDearadh Bogearraí le Réaltacht Bhreisithe agus 

Fhíorúil le Teastas Iarchéime i Réaltacht Bhreisithe agus Fhíorúil (30 

creidmheas) 

27.09. 2019

Tacaíodh le forbairt an chláir thíos ag iarratas rathúil ar mhaoiniú Springboard+ do Dhámh na 

hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta

Formheas na 

Comhairle 

Acadúla

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí

Máistir Eolaíochta i nDearadh Bogearraí le hIntleacht Shaorga

le Teastas Iarchéime i nDearadh Bogearraí le hIntleacht Shaorga (30 

creidmheas)  

27.09. 2019

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí

Máistir Eolaíochta i nDearadh Bogearraí le Néalríomhaireacht 

Dhúchasach le Teastas Iarchéime (30 creidmheas) Leibhéal 9     
27.09. 2019

Roinn na hInnealtóireachta Ríomhaire 

agus Bogearraí

Máistir Eolaíochta i nDearadh Bogearraí le Cibearshlándáil

le teastas Iarchéime i gCibearshlándáil (60 creidmheas) Leibhéal 9
27.09. 2019

An Roinn Innealtóireachta Meicniúla, 

Polaiméire agus Deartha

Moltaí Nua Cláir:

•	 MSc in Ardábhair Pholaiméire agus

•	 Dioplóma Iarchéime in Ardábhair Pholaiméire
27.09. 2019

Tacaíodh leis an bhforbairt clár thíos (mír 1-4) ag iarratas rathúil ar mhaoiniú Springboard+ do Dhámh na 

Foghlama Leantaí, Gairmiúla, Ar Líne agus na Cianfhoghlama

Formheas na 

Comhairle 

Acadúla

Roinn na Foghlama Fadsaoil 
Baitsiléir Eolaíochta i gCáilíocht agus i mBainistíocht Bharainneach 

Leibhéal 7 (180 creidmheas)
27.09. 2019

Roinn na Foghlama Fadsaoil
Teastas i Loighistic agus Bainistíocht Slabhra Soláthair Leibhéal 6 

(60 creidmheas)
27.09. 2019

Roinn na Foghlama Fadsaoil
Dioplóma Iarchéime sa Ghnó i mBainistíocht Feidhmiúcháin Leibhéal 

9 (60 creidmheas)  
27.09. 2019
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Moltaí Nua Cláir don Bhliain Acadúil 2018/2019

Cláir Athbhreithnithe

Dámh Clár
Athbhreithniú 

Deisce

Formheas na Comhairle 

Acadúla

Dámh na hInnealtóireachta agus na Fais-

néisíochta   

Baitsiléir Innealtóireachta (Onóra-

cha) in Innealtóireacht Shibhialta

Bealtaine 

2019

13.06.2019

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte BSc Eolaíochta (Onóracha) in 

Eolaíocht Sláinte le Cothú

Bealtaine 

2019

13.06.2019

AN FHOIREANN BAINISTÍOCHTA FEIDHMIÚCHÁIN
Tá Coiste Bainistíochta Feidhmiúcháin (CBF) na hInstitiúide, 
a ndéanann an tUachtarán 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.

AN FHOIREANN BAINISTÍOCHTA FEIDHMIÚCHÁIN
An tOll. Ciarán Ó Catháin (Cathaoirleach)
An tUas. Bill Delaney
An Dr Niall Seery
An tUas. John McKenna
An Dr Don Faller
An tUas. Eoin Langan (go dtí Eanáir 2019)
An tUas. Sean Lyons
An Dr Michael Tobin
An tUas. Liam Brennan
Ms Orla Thornton
Ms. Mary Simpson
Ms Jane Burns (ó Fheabhra 2019)
An tOll. Wallace Ewart (ó mhí Feabhra 2019)

AN 

LUCHT BAINISTÍOCHTA AGUS BAILL FOIRNE SINSEARACHA
Tá ceithre dhámh san Institiúid: Gnó agus Fáilteachas, 
Innealtóireacht agus Faisnéisíocht, Eolaíocht agus Sláinte agus 
Foghlaim Leanúnach, Ghairmiúil, Ar Líne agus Cianfhoghlaim atá 
roinnte faoi seach i ranna chun cúrsaí/cláir staidéir a sholáthar do 
mhic léinn. Tá Déan Dáimh agus Cinn Roinne ábhartha ag gach 
Dámh.

An tUachtarán        
An tOllamh Ciarán Ó Catháin
 
Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir  
an Dr Niall Seery 

Leas-Uachtarán um Gnóthaí Airgeadais agus 
Corparáideacha   An tUas. Bill Delaney
 
An Leasuachtarán um Pleanáil Straitéiseach agus 
Feidhmíocht Institiúide, Comhionannas & Éagsúlacht   
An tUas. John McKenna

Déan an Dámh Gnó agus Fáilteachais  An 
tUas. Eoin Langan (go dtí Eanáir 2019, agus ina dhiaidh i gcáil 
ghníomhach an tOll. Wallace Ewart go dtí Lúnasa 2019 nuair a 
ceapadh Ms Michelle McKeon Bennett)

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 Dhámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta  
 An Dr Sean Lyons 

Ceann an Roinn Leictreonaice agus Faisnéisíochta   
An tUas Marcus Rahilly (go dtí Bealtaine 2018)

Ceann an Roinn Innealtóireachta Meicniúla, Polaiméirí 
agus Ceirdeanna 
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 (go dtí Eanáir 2019, ansin Ms Nuala 
Commins)  
 



                                                                                                                  Tuarascáil Bhliantúil AIT | 2018 - 2019 105  

Déan Roinn na hEolaíochta Spóirt agus Sláinte an Dr Aoife 
Lane

Ceann an Roinn Altranais agus Eolaíochtaí Sláinte   
An Dr Pearse Murphy

Ceann an Roinn Eolaíochtaí Sláinte agus Deartha An tUas. 
Oliver Hegarty 

Déan Dhámh na Foghlama Leantaí, Gairmiúla, Ar Líne 
agus Cianfhoghlama
An Dr Michael Tobin

Ceann Roinn na Foghlama Fadsaoil    
An Dr Michael Tobin (ó mhí na Nollag 2018)

Stiúrthóir Margaíochta agus Cumarsáide 
Ms Orla Thornton

Stiúrthóir Nuálaíochta agus Fiontair  
An tUas. Michael Lonergan

Stiúrthóir Caidrimh Idirnáisiúnta  
Ms. Mary Simpson

Bainisteoir Acmhainní Daonna  
An tUas. Liam Brennan 

Bainisteoir Airgeadais  
Ms Betty Buckley

  Bainisteoir Theicneolaíocht na Faisnéise
An tUas. Rossa Coleman

Bainisteoir Eastát  
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 Jane Burns

Bainisteoir Seirbhísí Mac Léinn  
Ms Sarah La Cumbre

Ballraíocht ar Choistí AIT de réir Inscne 2019

Iomlán Fir Mná

An Chomhairle Acadúil 29 14 (48%) 15 (52%)

Caighdeáin Acadúla agus Cáilíocht 29 16 (55%) 13 (45%)

Eitic Taighde 13 4 (31%) 9 (69%)

Taighde, Nuálaíocht agus Fiontar 15 11 (73%) 4 (27%)

Forbairt Ghairmiúil 11 5 (46%) 6 (54%) 
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Tuarascáil Airgeadais
(Aguisín A)
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