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00
Ráiteas an 
Chathaoirligh

Mar Chathaoirleach Bhord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, tá an 
áthas orm an tuarascáil bhliantúil a chur i láthair don bliain acadúil 2013/2014.

Tosaíonn mo bhliain acadúil iomlán dheireanach mar Chathaoirleach an Bhoird 
Rialaithe do ITBÁL le linn na tréimhse tuairisceoireachta seo, agus tá ríméad orm 
tuairisciú gur tháinig Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain sa dara háit sa bhliain 
acadúil seo i The Sunday Times Good University Guide 2014 i dtaca le hinstitiúidí 
teicneolaíochta. Chuaigh ITBÁL seacht n-áit níos airde suas clár na bliana seo; tá sí 
anois san aonú háit déag san iomlán, agus sa cheathrú háit i measc na n-institiúidí 
teicneolaíocht.

Le bliain anuas méadaíodh méid an ioncaim thaighde beagnach faoi dhó, suas go 
luach €6.4 milliún, agus bhí lárionad taighde Theicneolaíochtaí Feidhmiúla Polaiméire 
Éire i measc na dtairbhithe. Tá sé mar aidhm ag an lárionad tógáil ar thaifead ITBÁL 
sa taighde polaiméire agus chun táirgí a fhorbairt a théann i bhfeidhm ar na tionscail 
leighis agus cógaisíochta.

Rinneadh mórinfheistiú in áiseanna spóirt freisin – agus sa lúthchleasaíocht go háirithe 
– le hoscailt na Láithreach Idirnáisiúnta i Mí Feabhra seo caite.

Leanadh ar aghaidh le fás an chomhoibrithe le síniú comhaontaithe le Bord 
Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt/na hIarmhí. Bainfidh mic leinn san Iarmhí agus 
sa Longfoirt tairbhe as comhaontú nua comhoibrithe a síníodh, mar ar thug ITBÁL 
ceangaltas maidir le cabhrú le dearadh, forbairt agus monatóireacht na gclár sonrach 
Iar-Ardteistiméireachta sin atá le soláthar ag ITBÁL i gcomhar le BOOLFIM.

Ba mhaith liom aithint gur léiriú é an méid thuasluaite do thiomantas fhoireann ar 
fad ITBÁL, maidir le comhlíonadh fhís na hInstitiúide bheith ina coláiste chéad rogha 
d’fhoghlaimeoirí agus don fhoireann, go réigiúnach, go náisiúnta & go hidirnáisiúnta.

Arís eile, tá mé ag súil go mór le bheith ag obair le hUachtarán na hInstitiúide, le baill 
an Bhoird Rialaithe, le lucht bainistíochta agus leis an bhfoireann sa bhliain acadúil seo 
chugainn.

Paul Breen 
Cathaoirleach

Paul Breen
Cathaoirleach

Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain
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01
Intreoir an 
Uachtaráin

Clúdaíonn an tuarascáil bhliantúil seo an tréimhse ó 1 M. Fómhair 2013 go 
31 Lúnasa 2014.

Sa timpeallacht eacnamaíoch reatha, agus na meáin ar fad ag trácht ar dheireadh 
a bheith ag teacht leis an déine, tá sé tábhachtach go dtuigfeadh soláthróirí 
Ardoideachais na hÉireann riachtanais na bhfostóirí agus go ndéanfaidís freastal ar 
a gcuid éileamh reatha. Le linn na bliana acadúla seo, d’fhoilsigh an tÚdarás um 
Ard-Oideachas (ÚAO) Suirbhé Náisiúnta Thuairimí na bhFostóirí maidir le Torthaí 
Ard-Oideachais na hÉireann. Sa tuarascáil sin tá 75% de chomhlachtaí muiníneach 
go bhfuil na scileanna cearta ionaid oibre agus inaistrithe ag céimithe, chomh maith 
leis an eolas ábhartha ábhair agus disciplín. Ábhar misnigh é sin do chomhthéacs 
an ardoideachais in Éirinn ach ciallaíonn sé freisin go bhfuil obair le déanamh chun 
ráta sástachta na bhfostóirí le céimithe a mhéadú go 100%. Is obair é seo a bhfuil 
an fhoireann agus lucht na bainistíochta anseo in ITBÁL tiomanta di, agus léirítear 
sin trí thabhairt isteach clár nua chun freastal a dhéanamh ar riachtanais tionscail, 
agus go háirithe trí thabhairt isteach clár nua sa Rannóg Foghlama ar Feadh an tSaoil. 
Foilsíodh tuairisc ÚAO faoin ardoideachas páirtaimseartha agus solúbtha in Éirinn, a 
foilsíodh i mbliana freisin, agus díríonn sí ar an bhfianaise Náisiúnta agus Idirnáisiúnta 
a thaispeánann go comhsheasmhach an nasc idir leibhéil ghnóthachtála oideachasúla 
idir aosaigh agus deiseanna fostaíochta. Is nasc é seo a bhfuil ITBÁL tiomanta dá 
fhorbairt agus dá chothú onnghníomhach laistigh den réigiún.

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le baill an Bhoird Rialaithe 
as a gcuid tacaíochta agus as a gcuid comhairle leanúnaí le linn na tréimhse 
athbhreithnithe. Ba mhaith liom m’ómós a chur in iúl don fhoireann bhainistíochta 
agus d’fhoireann ar fad na hinstitiúide as a gcuid tiomantais leanúnaigh don institiúid.

An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
Uachtarán

An tOllamh  Ciarán Ó Catháin
Uachtarán

Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain
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02
Rialachas

2.1 Baill an Bhoird Rialaithe
Cinntítear comhdhéanamh an Bhoird Rialaithe ag an Acht um 
Choláistí Réigiúnacha Teicniúla, 1992 agus 1994.

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

Baill an Bhoird Rialaithe de réir Alt 4 d’Acht 1994

Faoi Alt 4(1)(a) agus (b)
Cmhlr. Jim Henson 
Cmhlr. Orla Leyden
Cmhlr. Jarlath Mc Donagh 
Edward Mc Evoy
Mary Toher
Cmhlr. Gabrielle Mc Fadden

Faoi Alt 4(1)(c)
Kevin Mc Loughlin go M. Fómhair 2013
An Dr. Marc Cashin ó D. Fómhair 2013
Brigid Delamere

Faoi Alt 4(1)(d)
June Daly

Faoi Alt 4(1)(e)
Daniel Coulter
Michaela Hannick

Faoi Alt 4(1)(f)
Joseph LaCumbre

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

Rúnaí don Bhord Rialaithe
John Mc Kenna

2.2 Foireann Bhainistíochta & Foireann Shinsearach
Tá ceithre scoil ag an Institiúid: An Scoil Ghnó, An Scoil Daonnachtaí, An Scoil Innealtóireachta & an Scoil 
Eolaíochta, atá roinnte suas ina Rannóga chun cúrsaí/cláir staidéir a sholáthar do mhic léinn. Tá Ceann Scoile 
agus Cinn ábhartha Rannóige ag gach Scoil.

Uachtarán  An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
Cláraitheoir  An Dr. Joseph Ryan 
Rúnaí/Rialtóir Airgeadais  John McKenna 
Ceann na Scoile Gnó  Eoin Langan
Ceann na Rannóige Cuntasachta Gairmiúla, Seirbhísí Airgeadai,
     & Ríomhaireachta Gnó  Brendan Doyle
Ceann na Rannóige Staidéir Ghnó & Bhainistíochta  Owen Ross
Ceann na Scoile Daonnachtaí   Dr. Marian Fitzgibbon
Ceann na Rannóige Daonnachtaí  Oliver Hegarty
Ceann na Rannóige Staidéir Fháilteachais, Turasóireachta   
     & Chaitheamh Aimsire   John O’Hara
Ceann na Scoile Innealtóireachta  Dr. Austin Hanley 
Ceann na Rannóige Innealtóireachta Sibhialta, Tógála & Mianraí  Fergal Sweeney
Ceann na Rannóige Innealtóireachta Meicniúla, Meicitreonaice, 
     Bogearraí agus Leictreonaí  Marcus Rahilly
Ceann na Rannóige Innealtóireachta Meicniúla agus Polaiméire
     & Ceirdeanna  Joe Lawless
Ceann na Scoile Eolaíochta  Folamh
Ceann na Rannóige Eolaíochtaí Saoil & Fisiciúla  An Dr. Don Faller 
Ceann na Rannóige Eolaíochtaí Altranais & Sláinte  An Dr. Pearse Murphy 
Stiúrthóir Taighde  Paul Killeen 
Bainisteoir Margaíochta & Cumarsáide  Brian Lynch
Ceann na Rannóige Foghlama ar feadh an tSaoil  An Dr. Michael Tobin
Bainisteoir na nGnóthaí Acadúla & Riarachán na Mac Léinn   Jackie Farrell 
  Dympna Fitzgerald 
  bainisteoir gníomhach ó Mhí Feabhra 2014
Bainisteoir Airgeadais  Betty Buckley
Bainisteoir na nAcmhainní Daonna  Liam Brennan  
Leabharlannaí  Josephine Corkery
Bainisteoir na Teicneolaíochta Faisnéise  Rossa Coleman 
Bainisteoir na nEastát   Cormac Cloonan
Bainisteoir na Seirbhísí Seachtracha  Helen Fitzsimons / Lorna Walsh
Stiúrthóir na gCaidreamh Idirnáisiúnta  Mary Simpson
Bainisteoir Seirbhísí na Mac Léinn  Sarah La Cumbre
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Is í an Chomhairle 
Acadúil an Comhlacht 
Reachtúil a ceapadh ag 
an mBord Rialaithe chun 
cabhrú le pleanáil, 
comhordú, forbairt 
agus maoirseacht 
ghníomhaíochtaí 
acadúla/oideachasúla 
na hInstitiúide. 
Cosnaíonn, cothabhálann 
agus forbraíonn an 
Chomhairle Acadúil 
agus a cuid fochoistí na 
caighdeáin acadúla ar 
fud na hInstitiúide, agus 
comhairle a thabhairt don 
Bhord Rialaithe faoi gach 
ní ábhartha a bhaineann 
le caighdeáin acadúla..

03
Foireann 
Acadúil & 
Gnóthaí na 
Mac Léinn

       “comhartha aitheantais í 
feidhmíocht ar fheabhas 

na hinstitiúide i mbliana 
d’obair chrua agus de 

thiomantas ár bhfoirne” 
              An tOllamh Ciarán Ó Catháin

fad daoine acadúla, lucht riaracháin 
agus tacaíochta a chinntíonn go bhfuil 
muid ag seachadadh oideachais d’ár 
gcuid mac léinn atá chomh maith 
agus is féidir a bheith. Sin raison d’être 
ITBÁL – an t-eolas agus na scileanna a 
thabhairt do dhaoine le cur ar a gcumas 
a bpoitéinseal a bhaint amach agus dul 
ar aghaidh le bheith rathúil ina ngairm 
bheatha agus ina saol.”

An Fóram Náisiúnta um Fheabhsú an 
Teagaisc agus na Foghlama
Is é an Fóram Náisiúnta a seoladh ag an 
Aire Oideachais agus Scileanna, Ruairi 
Quinn, T.D., an príomhinfrastruchtúr 
ag leibhéal an chórais d’fheabhsú 
an teagaisc agus na foghlama in 
ardoideachas na hÉireann, agus do 
chur i bhfeidhm mholtaí na Straitéise 
Náisiúnta don Ardoideachas go 2030 sa 
réimse seo. Tá mar chuid de na moltaí 
seo taithí theagaisc agus fhoghlama 
den chaighdeán is airde a chur ar 
fáil do gach mac léinn; comhtháthú 
taighde le teagasc agus le foghlaim; 
feabhsú thaithí chéad bhliain na 
mac léinn trí sholáthar curaclam níos 
leithne, níos idirdhisciplíní; feabhsú 
sholúbthacht sholáthar na gclár; agus 
treisiú an fhócais ar thorthaí foghlama 
le cinntiú go bhfaigheann gach céimí 
na príomhscileanna inaistrithe agus 
na croí-inniúlachtaí a theastaíonn in 
eacnamaíocht agus i sochaí an 21ú 
haois. Tá na tosaíochtaí seo ag dul i 
bhfeidhm freisin ar thógáil an phlean 
nua straitéisigh laistigh d’ITBÁL.

Sheol an Fóram Náisiúnta a chuid 
Dámhachtainí Teagaisc a bhfuil 
Mic Léinn i gceannas orthu; bhí a 
lán d’aontais na mac léinn/ de na 
hionadaithe in institiúidí éagsúla 
Ardoideachais go náisiúnta, bhí siad 
ag spreagadh na mac léinn chun a 
‘Laoch Teagaisc’ a ainmniú. Moltar é 
seo mar an chéad chéim de shraith 
dámhachtainí a thiocfaidh chun cinn.

Chuir ITBÁL trí thogra i láthair faoi 
scéim na Seimineár Náisiúnta faoi 
théama feabhsúcháin an Fhóraim: 
‘Teaching for Transitions’.

3.1 Ballraíocht na Comhairle 
Acadúla
An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
(Cathaoirleach), An Dr. Joseph Ryan, 
Paul Killeen, Eoin Langan, An Dr. Austin 
Hanley, An Dr. Marian Fitzgibbon, An 
Dr. Don Faller, An Dr. Pearse Murphy, 
Jo Corkery, Cora Mc Cormack, Sarah
La Cumbre, Brendan Doyle,
Marcus Rahilly, John O’Hara, 
An Dr. Michael Tobin, An Dr. Marc 
Cashin, Tom O’Donoghue, Brenda Reilly, 
Anthony Commins, Jim Mc Namara, 
Denis McCarthy, Kevin Mc Loughlin, 
Dympna Scanlon, Marie O’Halloran,
An Dr. Noreen Morris, Beatrice Moran, 
An Dr. Concepta Brougham, Daniel 
Coulter, Andrew Slevin, Sumit Dawar, 
Thomas Berry.

3.2 Forbairtí Acadúla
3.2.1 Ginearálta
Shroich ITBÁL an dara háit i liosta na 
n-institiúidí teicneolaíochta i The Sunday 
Times Good University Guide 2014.

Chuaigh ITBÁL in airde seacht n-áit 
i gclár na bliana seo agus anois tá 
sí san aonú háit déag san iomlán 
agus sa cheathrú háit i measc na 
n-institiúidí teicneolaíochta. Le bliain 
anuas méadaíodh méid an ioncaim 
thaighde beagnach faoi dhó, go €6.4 
milliún, agus bhí lárionad taighde 
Teicneolaíochtaí Feidhmeacha Polaiméire 
na hÉireann i measc na dtairbhithe. Tá 
sé mar aidhm ag an lárionad tógáil ar 
thaifead ITBÁL sa taighde polaiméire 
agus chun táirgí a fhorbairt a théann 
i bhfeidhm ar na tionscail mhíochaine 
agus chógaisíochta. Rinneadh 
mórfheistiú freisin in áiseanna spóirt – 
go háirithe áiseanna lúthchleasaíochta- 
le hoscailt na Láithreach Idirnáisiúnta i 
Mí Feabhra seo caite.

Chuir Uachtarán ITBÁL, an tOll. Ciarán 
Ó Catháin, fáilte roimh an nuacht, 
agus é ag rá an méid seo“comhartha 
aitheantais í feidhmíocht ar fheabhas na 
hinstitiúide i mbliana d’obair chrua agus 
de thiomantas ár bhfoirne. Rinne muid 
infheistiú suntasach in infrastruchtúr 
ár gcampais, ach is í an fhoireann ar 
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Moltaí rathúla ITBÁL
“Let’s not reinvent the wheel: lessons 
learned from the Student Transition and 
Retention STAR - Project” An tOllamh 
Mark Davies, Ollamh na hEolaíochta 
Bithí, Ollscoil Sunderland, a bhí ina bhall 
d’fhoireann tionscadail STAR, a raibh 
an tOllamh Tony Cook ó Ollscoil Uladh i 
gceannas air.

“The Flipped Classroom - facilitating 
the transition to Blended Learning” 
An tOllamh Grainne Conole, Stiúrthóir 
na Nuálaíochta Foghlama, Ollscoil 
Uladh, Leicester, agus an tOllamh 
Mark Brown, a ceapadh le déanaí mar 
Stiúrthóir na hInstitiúide Náisiúnta um 
Fhoghlaim Dhigiteach, OCBÁC, an Dr 
Bryan McCabe ó OÉ Gaillimh.

“Universal Design in Learning - building 
the pathway to the diverse classroom”
Éascaithe ag saineolaí idirnáisiúnta & ag 
ionadaí ón gComhairle do Mhic Léinn 
Idirnáisiúnta in Éirinn (CMLIÉ).

Síniú Comhaontaithe le Bord 
Oideachais agus Oiliúna an 
Longfoirt & na hIarmhí
Bainfidh mic léinn san Iarmhí agus 
sa Longfort leas as comhaontú 
nua comhoibrithe sínithe idir ITBÁL 
agus Bord Oideachais & Oiliúna an 
Longfoirt agus na hIarmhí (BOOLIM). 
Faoi théarmaí an chomhaontaithe, 
rinne ITBÁL ceangaltas do bheith 
ag cabhrú le dearadh, forbairt agus 
monatóireacht clár sonrach iar-
Ardteistiméireachta atá le soláthar ag 
ITBÁL i gcomhar le BOOLIM. Bunaíonn 
an comhaontú nascacht fhoirmeálta idir 
an dá institiúid, a chuirfidh feabhas ar 
dheiseanna rochtana agus dul chun cinn 
do mhic léinn bhreisoideachais agus 
bhreisoiliúna san ardoideachas.

Chuir an Dr. Joseph Ryan, cláraitheoir 
acadúil in ITBÁL, fáilte roimh an 
gcomhaontú, é ag rá an méid 
seo: “Léiríonn an comhaontú seo 
tiomantas straitéiseach na hinstitiúide 
do theagmháil bhríoch lenár gcuid 
comhpháirtithe oideachais, agus 
go sonrach chun feabhas a chur ar 
dheiseanna dul chun cinn ó réimse 
an bhreisoideachais go réime an 
ardoideachais. Cé gur léiriú é seo ar an 
gclár oibre náisiúnta, bhí ITBÁL chun 
tosaigh maidir le héascú an aistrithe 
seo, a thacaíonn, sa deireadh thiar thall, 
le clár oibre na foghlama ar feadh an 
tsaoil.”

Dhearbhaigh an Dr Christy Duffy, 
príomhfheidhmeannach BOOLIM, an 
méid seo: “Is deis iontach é seo do na 
mic léinn sin atá i mbun cúrsaí IAT le 
BOO an Longfoirt agus na hIarmhí chun 
teacht a bheith acu ar raon clár céime 
in ITBÁL. Agus iad ag aithint tábhacht 
na mac léinn don dá institiúid, thoiligh 
na páirtithe tacaí tiomanta a chur i 
bhfeidhm d’fhoghlaimeoirí aibí.

“léiríonn an 
comhaontú tiomantas 
straitéiseach na 
hinstitiúide do 
theagmháil bhríoch 
le comhpháirtithe 
oideachais” 

Dr Joseph Ryan 
ag caint faoi shíniú an 
Chomhaontaithe Oideachais

13
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Le feiceáil thuas:
Mic léinn ó ITBÁL agus 
iad ag fáil seiceanna 
scoláireachta HSBC
Ar cúl: Eoin Langan, 
Ceann na Scoile Gnó; 
Peter O’Neill; Mr Brendan 
Doyle, Ceann na Rannóige 
Cuntasaíochta agus 
Ríomhaireachta Gnó; 
Owen Ross, Ceann na 
Rannóige Staidéir Ghnó; 
Colm Gorry

Chun tosaigh: An tAth. 
Shay Casey, Séiplíneach 
ITBÁL; Jessica Nevican; 
Orla Devlin; Aisling 
Heneghan; Lee McNamara

Le feiceáil ar clé:
An Dr Marian Fitzgibbon,
ITBÁL & an Dr Sam 
Tsemberis, POF Pathways 
to Housing, agus iad ag 
freastal ar 1ú Chomhdháil 
Chlann Shíomóin Lár Tíre 
faoin Tithíocht Phobail

3.2.2 An Scoil Ghnó
Chuir an Scoil Ghnó fáilte roimh 44 mac 
léinn ó Politecnico di Torino na hIodáile, 
agus iad ag dul isteach i mbliain 2 den 
Ard-teastas Gnó; rinne 26 mac léinn eile 
ón áit sin cláir ó Bhliain 4 den Chéim 
Bhaitsiléara Ghnó (Onóracha). 

Thug HSBC €3,000 chun cabhrú le mic 
léinn Ghnó trí mheán an chláir Rochtana 
faoi scáth a gCoiste Inbhuanaitheachta 
Corparáidí. Aithníonn HSBC go bhfuil 
an t-ualach a bhaineann le táillí coláiste, 
costas maireachtála, agus costais 
ábhartha eile ag cur as go mór do mhic 
léinn ag leibhéal an airgeadais, agus 
dá dheasca sin tá cuid de na mic léinn 
ag éirí as an oideachas tríú leibhéal go 
hiomlán. Bunaithe air sin, tá cistí curtha 
ar fáil ag HSBC chun cabhrú leis na mic 
léinn a gcuid uaillmhianta oideachasúla 
a choimeád sa tsiúl, agus chun a 
mbrionglóid a chur i gcrích maidir le 
céim a fháil.

Acadamh Fiontraíochta ITBÁL – 
InnovAIT
Le déanaí thug Lorraine Murphy cuairt 
ar cheanncheathrú CCI – Chernobyl 
Children International i gCorcaigh, mar 
ar chaith POF Adi Roche tráthnóna 
ag soláthar meantóireachta agus 
cóitseála do Lorraine, roimh sheoladh 
a heagraíochta nua carthanachta:- 
ONE - Our New Ear, a thacóidh le 
tuismitheoirí agus le leanaí agus iad 
ag ullmhú do agus ag cur i bhfeidhm 
ionchlannán súilí. Bhí Adi agus a 
cuid foirne an-tacúil agus chuir siad 
cuid mhór dhoiciméad agus próiseas 
ar fáil chun cabhrú leis an aistriú 
mín ó ghnólacht nuathionscanta go 
heagraíocht atá ag feidhmiú, ag baint 
tairbhe as tréimhse 35 bliana de thaithí 
CCI.
 
Dúirt an Dr Marc Cashin, a bhí i 
gcuideachta Lorraine agus a chuir 
aithne ar Adi, go raibh an t-eolas agus 
an chabhair a sholáthair Adi agus a 
cuid foirne an-luachmhar ar fad, go 
háirithe ag an am criticiúil seo roimh 
sheoladh ONE. 

3.2.3 An Scoil Daonnachtaí 
In éineacht le Clann Shíomóin Lár Tíre 
d’óstáil an Scoil comhdháil idirnáisiúnta 
leis an téama ‘Housing First’.

Tá an Scoil ag déanamh teagmhála 
le raon eagraíochtaí san earnáil 
mhíchumais, chun breithniú a 
dhéanamh faoi chur chuige i dtaca 
le hoscailt deiseanna 3ú leibhéal do 
dhaoine le míchumais.

Chuir an mac léinn MA, Maria Glynn 
páipéar i láthair dar teideal ‘The 
Obligation to Protect and Assist Victims 
of Human Trafficking’ ag comhdháil 
idirnáisiúnta san Eilvéis. Tá maoirseacht 
á déanamh ar thaighde Maria ag an 
Dr. Chris McDermott agus ag an 
Dr. Sheila McGree.

De thairbhe tionscadail phíolótaigh idir 
léachtóirí cúrsa agus Rannóg Spóirt RTÉ, 
thug Niall O’Flynn, Eagarthóir/Léiritheoir 
Sinsearach agus Ray Donoghue, 
Bainisteoir an Spóirt ar Líne ag RTÉ dhá 
léacht an-spéisiúla do na mic léinn faoin 
téama: “Working with the media”.
 
D’eagraigh mic léinn ó chlár 
Bainistíochta Spá & Folláine imeacht Lae 
Sláinte Iomlánaíche. D’éirigh thar barr 
leis an ócáid inar ghlac raon leathan 
Fiontar Beag, Meánmhéide agus Mór a 
bhaineann le réimse na dteiripí sláinte, 
folláine agus comhlántacha. Chuir na 
mic léinn ar fáil imeacht ghairmiúil, 
eagraithe agus a reáchtáladh go maith; 
rinne siad ionadaíocht den scoth díobh 
féin agus den institiúid. D’éiligh an 
imeacht comhoibriú idir roinnt rannóg 
agus roinnt léachtóirí chun measúnuithe 
nasctha a leagan síos, áiseanna & 
trealamh a chur ar fáil, bia, caoineoga 
& uisce a tháirgeadh agus a lán lán 
rudaí eile. An toradh a bhí air seo ná 
fíorthaithí fhoghlama do na mic léinn, 
ag nascadh gach modúl dá gclár.

Tionscnamh 
píolótach 
rathúil idir 
léachtóirí 
cúrsa & 
Rannóg 
Spóirt RTÉ
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& tar éis sin léacht faoi fhadhbanna 
le diúscairt mhianaí san Iar-Iúgslaiv. Le 
cabhair ó fhíor-threalaimh, labhair an 
Maorsháirsint
 
Lynam faoina thaithí leis an AN: faoi na 
dúshláin eolaíocha, innealtóireachta & 
daonna atá os comhair na réigiún sin, 
iad scriosta ag cogaíocht, a gcuirtear an 
Cór Innealtóireachta chucu. Is saineolaí 
mianach talún é an Maorsháirsint Lynam 
in Óglaigh na hÉireann; céimí é freisin 
ó BSc ITBÁL i mBainistiú Sláinte agus 
Sábháilteacht Timpeallachta.

Bhí deis ag mic léinn BSc i mBainistiú 
Cleachta Fhiaclóireachta cuairt a 
thabhairt ar bhunscoileanna áitiúla. 
Labhair siad ag roinnt stáisiún 
idirghníomhach, ag spreagadh agus 
ag fáil rannpháirtíochta ó na leanaí. 
Go bunúsach roinneadh na stáisiúin in 
dhá limistéar sláinteachais bhéil agus 
dhá sheastán siúcra. Bhí mar chuid den 
limistéar sláinteachais bhéil taispeántas 
flais fhiacla; rinneadh tástáil phlaice ar 
na leanaí chun léiriú cén áit sa bhéal 
ar theastaigh scuabadh níos fearr. 
Bhí i gceist leis an stáisiún siúcra cur 
ar na leanaí bia a dháileadh i gceart 
thar thréimhse 12 uair an chloig chun 
‘ionsaithe aigéadacha’ a sheachaint.

3.2.4 An Scoil Eolaíochta
SFI Discover Science Week 2013
Tharla raon leathan gníomhaíochtaí 
agus léachtaí a ndearnadh a lán daoine 
freastal orthu sa Scoil Eolaíochta in 
ITBÁL le linn Seachtain Náisiúnta 
Eolaíochta 2013 a bhí an-rathúil. Is 
í aidhm na Seachtaine Eolaíochta 
ná ábharthacht na heolaíochta, na 
teicneolaíochta, na hinnealtóireachta 
agus an mhata inár saol laethúil agus 
chun a dtábhacht a léiriú d’fhorbairt 
shochaí na hÉireann sa todhchaí & don 
gheilleagar. Ba é téama Sheachtain 
na hEolaíochta i mbliana ná “The 
XTRAordinary in the ordinary”. Bhí ar 
chuid de ghníomhaíochtaí sheachtain 
na heolaíochta:

D’fhreastail breis is 270 dalta as 9 
mbunscoil inár réigiún ar léiriú ar 
fheabhas ó Shorcas na hEolaíochta; 
bhain siad idir sult agus eolas as an 
eolaíocht taobh thiar de scileanna 
sorcais ar nós lámhchleasaíocht agus 
aonrothach. Thóg an Dr Ken Farahar 
ó chompántas téatair Inspirational 
Science ó Norwich Shasana, ar aistear 
fionnachtana, ag scrúdú conas a 
úsáideann lucht an tsorcais a lán 
prionsabal eolaíoch ina gcuid cleasanna 
& éachtaí. Le linn an 3 sheó fuair na 
mic léinn amach cén fáth ar breá le 
lámhchleasaithe domhaintharraingt, 
conas a úsáideann fir ghrinn eolaíocht 

chun gan iad féin a ghortú agus cén 
fáth gur gá d’aon rothaithe coinneáil 
orthu ag bogadh chun fanacht socair.
 
Tionóladh Quiz Bliantúil Eolaíochta 
Réigiún Lár Tíre freisin. Ba é seo 
babta Réigiún Lár Tíre an Quiz Tábla 
Náisiúnta Eolaíochta, a chomhordaítear 
go náisiúnta ag Cumann Eol-Oidí na 
hÉireann (CEOÉ) do dhaltaí meánscoile 
atá ag déanamh staidéir ar na 
bunábhair eolaíochta seo: Bitheolaíocht, 
Ceimic agus Fisic. Ghlac 21 fhoireann 
páirt ó ar fud Lár Tíre. Bhain Our Lady’s 
Bower as Áth Luain an 1ú duais.

Tugadh cuireadh do 125 dhalta as 
bunscoileanna áitiúla dul chuig léiriú 
dar teideal ‘Fantastic Furry & Freaky 
Friends’. Thug PetWorld Athlone 
rogha reiptílí coimhthíocha leo le go 
bhfeicfeadh na leanaí iad agus labhair 
siad faoi na difríochtaí fiseolaíocha idir 
creachadóir agus creach, agus conas 
aire a thabhairt do chách. Thug Gillian 
Couglan RVN forléargas faoi chúram 
freagrach peataí, le cabhair a madaidh 
80 kg de phór Newfoundland, Tyson. 
Tar éis sin labhair Seamus McCann go 
fuinniúil faoi iarmhairt timpeallachta na 
beachaireachta.

Thug an Maorsháirsint Tommy Lynam 
ó Chór Innealtóireachta Óglaigh na 
hÉireann léiriú faoi Mhianaigh Talún, 

eolaíocht
seachtain

Le feiceáil ón mbarr, clé go deis

Léiríonn Seamus McCann rialú na mbeach le cabhair an Dr. Chris McCormack.

Tugann an Maorsháirsint Tommy Lynam, ó Chór Innealtóireachta Óglaigh na hÉireann taispeántas faoi mhianaigh talún.

1ú áit – Our Lady’s Bower, Baile Átha Luain. C go D: An Dr Brian Murphy (ITBÁL), Susan Obaseki, 
An Dr Don Faller (ITBÁL), Aileen Digby, Mary Diffley agus Stephen Digby (Múinteoir)
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cuireadh 2 
pháipéar i 
láthair ag an 
8ú Comhdháil 
faoi Fhorbairt 
Inbhuanaithe
Fhuinnimh, 
Uisce & Chóras 
Timpeallachta 
Dubrovnik, an 
Chróit

3.2.5 An Scoil Innealtóireachta
D’óstáil na rannóga leictreonaice, 
innealtóireachta ríomhaireachta 
& bogearraí agus innealtóireachta 
meicniúla ceardlann lena gcuid 
scrúdaitheoirí seachtracha nuacheaptha.
Bhí sé mar aidhm ag an gceardlann 
iad a thabhairt suas chun dáta maidir 
leis na cláir sin a raibh siad freagrach 
astu, na modúil aonair agus chun 
treochtaí acadúla agus tionsclaíocha 
a phlé sna réimsí ábhartha. Tionóladh 
oíche do thuismitheoirí mac 
léinn innealtóireachta 1ú bhliana 
don 7ú bliain as a chéile sa scoil 
innealtóireachta. D’fhreastail thart 
ar 70 tuismitheoir agus tugadh turas 
treoraithe dóibh chomh maith le 
léachtaí sonracha disciplín.

Chuir an Dr Niall Burke agus an 
Dr. Michael Greene 2 pháipéar i láthair 
ag an 8ú Comhdháil um Fhorbairt 

3.2.6 Rannóg na Foghlama ar feadh an tSaoil

D’fhógair an Rannóg sraith bhuaiteoirí dámhachtana ACCA i scrúduithe ACCA i Meitheamh 2013 do Theicneoirí 
Cuntasaíochta; seo a leanas iad:

Ainm Scrúdú Áit in Éirinn Áit Dhomhanda

Roslyn McDonnell FA1 - Taifeadadh Idirbheart Airgeadais 1ú 1ú

Maria Higgins FA1 - Taifeadadh Idirbheart Airgeadais 2ú 4ú

Ruth Groves FA1 - Taifeadadh Idirbheart Airgeadais Comh3ú háit Comh5ú háit

Paula Nestor FA1 - Taifeadadh Idirbheart Airgeadais Comh3ú háit Comh5ú háit

Roslyn McDonnell FA2 - Cothabháil Taifead Airgeadais 2ú 7ú

Roslyn McDonnell MA1 - Bainistiú Faisnéise 1ú 5ú

Roslyn McDonnell MA2 - Bainistiú Costas & Airgeadais 3ú 12ú

Jennifer Daniel FAU - Bunús Iniúchta (IDIR.) 2ú 7ú

Mary Noonan FAU - Bunús Iniúchta (IDIR.) 3ú 13ú

Jennifer Daniel FTX - Bunús Cánach (ÉIRE) Comh1ú háit Comh3ú háit

Mary Noonan FTX - Bunús Cánach (ÉIRE) Comh1ú háit Comh3ú háit

Inbhuanaithe Fhuinnimh, Uisce & Córas 
Timpeallachta a tionóladh ó 22-27 
M. Fómhair i Dubrovnik na Cróite. 
Burke, N., Greene, M., Dimache, L. 
agus Lohan, J., (2013), “An Extensive 
Experimental Characterisation of a 
Horizontal Collector Ground Source 
Heat Pump System in Ireland’s Cool 
Marine Climate”, 8ú Comhdháil um 
Fhorbairt Inbhuanaithe Fhuinnimh, 
Uisce & Chóras Timpeallachta,
Dubrovnik na Cróite, 22-27
M. Fómhair, 2013.Greene, M., Lohan, 
J., & Burke, N., (2013), “Ground Source 
Heat Pumps with Horizontal Collectors
– A Literature Review and Rationale 
for Further Analysis”, 8ú Comhdháil 
um Fhorbairt Inbhuanaithe Fhuinnimh, 
Uisce & Chóras Timpeallachta,
Dubrovnik na Cróite, 22-27
M. Fómhair, 2013.

D’éirigh leis an Scoil Innealtóireachta 
Creidiúnú Institiúid Innealtóirí na 
hÉireann (Innealtóir Comhlach) a 
bhaint amach do chlár Bainistíochta 
BSc i mBainistiú Líonraí. Bronntar an 
creidiúnú ar mhic léinn ó 2010/2011 
go 2017/2018.

Chuir Hongtao Yu tréimhse 6 mhí i 
gcrích mar léachtóir cuairte laistigh den 
rannóg innealtóireachta meicniúla. Seo 
cuid de chlár comhoibrithe (malartú 
acadúil) idir ITBÁL agus ECIT a mbeidh 
de thoradh air aistriú mac léinn 
innealtóireachta meicniúla ó ECIT chun 
freastal a dhéanamh ar chláir BEng 
laistigh den disciplín sin.

19
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3.3 Formheasa Cúrsaí 

TEIDEAL AN CHÚRSA
RANNÓG NA FOGHLAMA AR FEADH AN tSAOIL
Teastas in Aipeanna agus i nDíolacháin Mheán Sóisialta Leibhéal 6 (60 creidmheas), 1 Bhliain (páirtaimseartha) 
Teastas i mBunús Aipeanna na Meán Sóisialta agus an E-Ghnó Leibhéal 6 
Teastas i Margaíocht, Teoiric & Cleachtas na nDíolachán Leibhéal 6 (35 chreidmheas)
Teastas i mBunús an Bhainistithe Thionscadail Leibhéal 6 (20 creidmheas) 
Teastas sa tSíceolaíocht Leibhéal 6 (20 creidmheas)
Teastas i nDlí Bunreachtúil agus i nDlí Teaghlaigh Leibhéal 6 (20 creidmheas) 
Teastas i nDlí na gConarthaí agus i nDlí Fostaíochta Leibhéal 6 (20 creidmheas)

AN SCOIL INNEALTÓIREACHTA
BSc i bhForbairt Bhogearraí (Aipeanna Fhóin Phóca & Gléasanna Ceangailte) 
Teastas Leibhéal 7 i dTeicneolaíocht Pholaiméire do Ghléasanna Leighis (Springboard) SPA

AN SCOIL GHNÓ
Máistir Staidéir Ghnó i gCleachtas Feidhmeach Gnó le dámhachtainí leabaithe mar seo a leanas:
Dioplóma Iarchéime in Ardchleachtas Gnó
Miondámhachtainí i Máistir Gnó in Ardchleachtas Gnó 
Baitsiléir Gnó i Margaíocht Dhigiteach Leibhéal 7 (forlíontán 12 mhí)
Baitsiléir Ealaíon (Onór.) i bhForbairt Ghnó, Fhiontair Shóisialta & Forbairt Phobail (forlíontán)

AN SCOIL DAONNACHTAÍ
BA i gCúram & in Oideachas na Luathbhlianta Leibhéal 7 
BA i nDearadh Grafach Leibhéal 7

Le feiceáil thíos:
An tOllamh Ciarán Ó Catháin, 
Mairead McGuiness MEP & an 
Dr Michael Tobin, ag an seoladh 
ag ráschúrsa Chill Bheagáin.
 
Le feiceáil thíos ar dheis:
Maria Slevin, Jenny Cooper, 
An tOllamh Ciarán Ó Catháin, 
Mary Guildford, Caroline Burke, an 
Dr Michael Tobin & Alan Kelly, ag an 
seoladh ag ráschúrsa Chill Bheagáin.

filleadh ar 
fhoghlaim

Tá ag éirí go maith leis an Rannóg 
sa tionscnamh nua a seoladh níos 
luaithe i mbliana chun cabhrú leis an 
bhfoghlaimeoir fásta ‘filleadh ar an 
bhfoghlaim’. Is é an teideal atá ar an 
tionscnamh ná ‘Tóg an Chéad Chéim 
lenár gcuid Clár páirtmhaoinithe Filleadh 
ar an bhFoghlaim’, mar ar féidir le mic 
léinn freastal ar cheann acu seo:

• Ag Foghlaim Conas Foghlaim
• Treallús agus Féinmhuinín

Thionóil Rannóg na Foghlama ar feadh 
an tSaoil taispeántas ealaíne i nGailearaí 
Ealaíne Ghlasáin ó 27 Eanáir go 10 

Feabhra. D’óstáil Stephen Mitchell, 
úinéir an ghailearaí, an taispeántas,
tar éis dó freastal ar roinnt seisiún den 
rang ‘Intreoir don Phéintéireacht Ola’ a 
tugadh ag Non Waters.

D’fhoilsigh an Rannóg an réamheolaire 
agus an bhileog do mhic léinn 
pháirtaimseartha agus ina dhiaidh sin 
seoladh iad ag Ráschúrsa Chill Bheagáin 
Dé hAoine, 6 Bealtaine.
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3.4.2 Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir Leibhéal an Chúrsa ag 1 Márta 2014

Leibhéal      Líon na Mac Léinn

Ardteastas FETAC     201
Bonnchúrsa (Fochéime)    29
Taighde Máistir (Iarchéime)    76
Máistir múinte (Iarchéime)    219
PhD (Iarchéime)     13
Dioplóma Iarchéime     94
Iarchéim Ócáideach     32
Cáilíocht Oiliúna Ghairmiúil (Fochéime)   167
Teastas Fochéime     1239
Dioplóma Fochéime     10
Céim Ghinearálta Fhochéime     1359
Céim Onóracha Fhochéime    1685
Fochéim Ócáideach     171                    

Iomlán      5295

3.4.3 Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir mhodh an Chúrsa ag 1 Márta 2014

Leibhéal   Lánaimseartha Páirtaimseartha Iomlán

Iarchéim   258  176  434
Fochéim*   3866  995  4861 

Iomlán   4124  1171  5295
*Tá san áireamh sna figiúirí d’iarchéimithe páirtaimseartha 173 Printíseach

3.4.4 Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir na Scoile ag 1 Márta 2014

Scoil   Lánaimseartha Páirtaimseartha Iomlán

An Scoil Ghnó  1119  121  1240
Rannóg na Foghlama Saoil   568  568
Innealtóireacht  849  323  1172
Daonnachtaí & Fáilteachas 1083  73  1156
Eolaíocht   1073  86  1159

Iomlán   4124  1171  5295

3.4.5 Cothromaíocht Inscne na Mac Léinn Lánaimseartha Cláraithe

Scoil   Fir  Mná  Iomlán

An Scoil Ghnó  588  652  1240
Rann. na Foghlama Saoil 240  328  568
Innealtóireacht  1083  89  1172
Daonnachtaí & Fáilteachas  408  748  1156
Eolaíocht   328  831  1159

Iomlán   2647  2648  5295

3.4.6 Dámhachtainí Bronnta (Searmanas Bronnta Samhain 2014)

Catagóir na Dámhachtana Líon na Mac Léinn %   

Leibhéal 6 (Lándámh.) 516  24.4 
Leibhéal 7 (Lándámh.) 462  21.8 
Leibhéal 8 (Lándámh) 577  27.3 
Leibhéal 9   138  6.5 
Leibhéal 10  5  0.3 
Eile   417  19.7 

IOMLÁN   2,115  100 

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

3.4.1 Tosaíochtaí Lár-Oifige Iontrála (LOI) 
Tosaíochtaí Lároifige Iontrála (LOI) 
Déanann an Lár-Oifig Iontrála iarratas a 
phróiseáil go lárnach d’admháil chuig na 
cúrsaí fochéime in institiúidí oideachais 3ú 
leibhéal atá ina mbaill de LOI. Seo a leanas 
na staitisticí iontrála chuig ITBÁL i Meán 
Fómhair 2013:

Gach tosaíocht1    20,552
Chéad tosaíochtaí2   4,209
Glacadh (glanlíon)3   1,239
Cláraithe4    1,073

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



3.4.7 Bunús Baile na Mac Léinn 
Rollaithe ar Chúrsaí Lánaimseartha 

Is é an limistéar a nasctar de ghnáth leis 
an Institiúid ná Contae na hIarmhí, Uíbh 
Fhailí, An Longfort, Ros Comáin (theas) 
& Gaillimh (thoir). Léiríonn an chairt seo 
anailís bhunús baile na mac léinn atá ag 
freastal ar an Institiúid.

1133 
an iarmhí

453 
ros comáin

Eorpach - AE (seachas Éire)   177
Eorpach - NeamhAE                11
Idirnáisiúnta (seachas an Eoraip)            383

620 
gaillimhe

742 
uíbh fhailí

1442 
 hÉireannchuid na

3.4.8 Cúiseanna Aistarraingthe na 
Mac Léinn atá Rollaithe ar 

Chúrsaí Lánaimseartha

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

a dhéanamh. Seo a leanas anailís na 
gcúiseanna a thugtar ag mic léinn 

maidir le himeacht.

3.4.9 
Tá líon na Mac Léinn a bhaineann 

leas as deontais/dámhachtainí CSE, 
Údaráis Áitiúil agus deontais eile 

a riartar ag an Institiúid ar fáil 
in Aguisín I

334 
an longfort

5295 
iomlán

24 25

Coláiste eile 3ú Leibhéal

Printíseacht

14
03

10
02

25
56

18
55

Fostaíocht

IT/Ollscoil eile

Chun an Ardteistiméireacht a dhéanamh arís

Cúiseanna Airgeadais

Cúrsa oiliúna PLC/NCVA

Eile

Neamhfhógartha

Cúis Leighis

Níor thaitin/níor oir an cúrsa

Cód Aistarraingthe    |Cuntas Iomlán    |Fáth

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

02
01

01
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scoláireachtaí 
spóirt

AN CABHÁN
Stephen McManus Peil Ghaelach

CILL DARA
Niall O’Connor L. Láimhe
Cathal McCarron Lúthchleasaíocht
Colm Gorry Rugbaí

GAILL IMHE
Jason Lyons Sacar
Thomas Fallon Rothaíocht
Cathal Evans Rugbaí
Eoghan Kerin Peil Ghaelach
Junior Iyawe Sacar
Craig Hansberry Rugbaí
James Birch Peil Ghaelach
Leah Philips Sacar na mBan
Sinead Tuohy Lúthchleasaíocht
Sadhbh Gavin Haca
Catriona Daly Camógaíocht
Gary McDonnell Cicdhornálaíocht
Malachy McDonnell Cicdhornálaíocht
Darragh Maher Rugbaí

LUIMNEACH
Niall O’Brien Iomáint

L IATROIM
Shane Quinn Peil Ghael
Cathal McElgunn Lúthchleasaíocht

AN LONGFORT
Sean Flannery Sacar
Aisling Cosgrove Sacar na mBan

MAIGH EO
David Timlin Dornálaíocht

AN MHÍ
Michael Kierney Peil Ghaelach
Darragh Rennicks Lúthchleasaíocht
Harry Hester Rugbaí
James Andrews Iomáint

3.5 Gnóthachtáil na 
Mac Léinn

3.5.1 Scoláireachtaí Spóirt

I 1996 thug an Institiúid isteach 
Scéim Scoláireachta Spóirt do mhic 
léinn a shroich leibhéal an-ard 
feidhmíochta ina rogha spóirt nó 
a raibh an cumas sin acu. Tá an 
Institiúid an-bhuíoch as urraíocht 
fhlaithiúil an tionscail & na 
n-eagraíochtaí spóirt, a d’fhág go 
raibh an scéim seo indéanta.

Seo a leanas faighteoirí 
Scoláireachtaí Spóirt ITBÁL do 
2013/2014:

faighteoirí nua

faighteoirí nua

ROS COMÁIN
Garvan Broughall Sacar
Kieran Kilcline Peil Ghaelach
Stephen Flynn Peil Ghaelach
Rachael Timothy Sacar na mBan
Ciaran O’Reilly Sacar
Nigel Kelly Peil Ghaelach

AN IARMHÍ
Ian Sweeney Sacar
Callum Boland Rugbaí
Mark Dolan Rugbaí
Ricky Dixon Rugbaí
Laura Kiernan Peil na mBan
David Brookes Sacar
Sean Dempsey Rugbaí
Bryan Teape Rugbaí
Jamie Fitzsimons Iomáint
Ellen Taite Peil na mBan
Sam Moran Peil Ghaelach
Deirdre Barry Camógaíocht

CILL MHANTÁIN
Gavin Weir Iomáint

faighteoirí nua
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MUINEACHÁN
Killian Rudden Peil Ghaelach

AN CHLÁIR
Roisín Howley Peil na mBan
Craig Reddin Sacar
Leanne Boyle Sacar na mBan
Robert Casidy Dornálaíocht

UÍBH FHAIL Í
Sean Moriarty Peil Ghaelach
Liam Brady Lúthchleasaíocht
Peter O’Neill Rugbaí
Sean Carroll Iomáint
Sean Donegan Lúthchleasaíocht
Jason Donegan Lúthchleasaíocht
Peter Ryan Rugbaí
Martin Lyons Rugbaí

AN CABHÁN
Grace Reilly Peil na mBan

GAILL IMHE
Emma Curley Peil na mBan
Martin Staunton Rugbaí
Daniel Cunningham Sacar
TJ Forde Sacar
Shaunagh Jackson Sacar na mBan
Dan Cunningham Sacar
Bryan Dixon Rugbaí
Ronan Coyle Lúthchleasaíocht
Regina Dolan Lúthchleasaíocht

faighteoirí leanúnacha

John Travers Lúthchleasaíocht

CHILL CHAINNIGH
Louise Holmes Lúthchleasaíocht

CHIARRAÍ
Cillian Fitzgerald Peil Ghaelach

L IATROIM
John Mulligan Peil Ghaelach

ROS COMÁIN
Cathal Shine Peil Ghaelach

AN IARMHÍ
Kieran Martin Peil Ghaelach
Ger Egan Peil Ghaelach
James Dolan Peil Ghaelach
Alan Coffey Peil Ghaelach
Luke Corless Peil Ghaelach
Stephen Relihan Sacar
Kelly Boyce Jordan Peil na mBan
Brendan Fagan Rugbaí
Vincent Connolly Lúthchleasaíocht
Aoife McCarthy L. Láimhe

LAOIS
Aisling Kehoe Peil Ghaelach na mBan

AN LONGFORT
Darren Farely Peil Ghaelach
Timothy Jackson Peil Ghaelach

MAIGH EO
Sam McCormack Rugbaí

AN MHÍ
Brian McGovern Rugbaí
Colm O’Reilly Rugbaí

UÍBH FHAIL Í
Laurence O’Reilly Lúthchleasaíocht
Kelley Cunningham Peil na mBan

LOCH GARMAN
Conor George Wilson Lúthchleasaíocht

CILL MHANTÁIN
Josh O’Rourke Rugbaí
Ben Porter Rugbaí

faighteoirí leanúnacha

BAILE ÁTHA CLIATH
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dámhachtainí 
spóirt

3.5.2 Buaiteoirí na nDámhachtainí Spóirt:
Tionóladh searmanas bliantúil na nDámhachtainí Spóirt i Mí 
Aibreáin agus seo a leanas na dámhachtaithe an oíche sin.

Martin Nolan  Lúthchleasaíocht na bhFear
Sinead Tuohy  Lúthchleasaíocht na mBan
Davide Abrigo  Cispheil na bhFear
Annemarie Feeney  Cispheil na mBan
Bláthaid Keogh  Camógaíocht Shinsearach
Faye O’Connor  Eachaíocht
Kieran Martin  Peil Shinsearach
Jordy Cassidy  Peil Idirmheánach
Kieran Kilcline  Peil Mhic Léinn 1ú Bhliana
Grace Reilly  Peil Shinsearach na mBan
Roisín Howley  Peil Mhic Léinn 1ú Bhliain na mBan
Cathriona Daly  Haca
Killian Murphy  Iomáint Shinsearach
Andrew Moran  Iomáint Mhic Léinn 1ú Bhliana
Brendan Fagan  Rugbaí Sinsearach
Gavin Murray  Dara Foireann XV Rugbaí
Shawn Chitsatso  Mic Léinn 1ú Bhliana Rugbaí
Garvan Broughall  Sacar na bhFear – 1ú Fhoireann
Ciaran O’Reilly  Sacar na bhFear – 2ú Foireann
Jonathan Polsinelli  Sacar na bhFear – 3ú Foireann
Jeovan Araujo  Sacar na bhFear – 4ú Foireann
Annie Dolan  Sacar na mBan
Michelle Cregg  Sacar Mhic Léinn 1ú Bhliain na mBan
Arnoud Charmasson Futsal
Gabriele Grosso  Eitpheil na bhFear
Martina Lorenzin  Eitpheil na mBan
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3.6 Gníomhaíochtaí na Foirne
Fuair an Dr. Enda Fallon & an 
Dr. Brian Lee maoiniú €100,000 chun 
tabhairt faoi thionscadal comhoibríoch 
Comhpháirtíochta Nuálaíochta, urraithe 
ag Fiontraíocht Éireann, le Touchpoint 
Media ó Bhaile Átha Cliath.

Tugadh cuireadh don Dr. Enda Fallon 
bheith ina bhall den Choiste Cláir 
Theicniúil (CCT) do Cheardlann 
Chumarsáide Ilmheán agus Seirbhísí 
Chomhdháil Idirnáisiúnta Chumarsáide 
IEEE.

Tugadh cuireadh don Dr Andy Fogarty 
dul chuig ceiliúradh 40ú Comóradh 
Bliana an University of Applied Science, 
Emden/ Leer, an Ghearmáin, mar 
chomhartha aitheantas dó as modúl 
Teicneolaíochta Timpeallachta a 
theagasc in Emden/Leer le 12 bhliain 
anuas. Mar chuid dá chuairt thug an 
Dr. Fogarty aoi-sheimineár faoi 
“In-Vivo Assessment of Environmental 
Pollutants” do lucht na dáimhe agus do 
na mic léinn. Ina theannta sin thionscain 
an Dr. Fogarty grúpa taighde, a raibh 
sé mar chathaoirleach air, ó roinnt 
coláistí Eorpacha agus é i gceist tairiscint 
a dhéanamh do mhaoiniú taighde 
Eorpach faoi na tionscnaimh thaighde 
Horizon 2020 & Water JPI.

Chuir Patricia Heavey páipéar i láthair 
dar teideal “Parents’ attitudes and 
acceptability of anthropometric 
measurement of Irish school children” 
ag cruinniú an Chumainn Chothaithe 
(rannóg na hÉireann), Meitheamh 2013.
Familial intergenerational and maternal 
aggregation patterns in nutrient intakes 
in the Lifeways Cross-Generation 
Cohort Study. Shrivastava A, Murrin
C, Sweeney Mr, Heavey P, Kelleher CC 
(2013) Public Health Nutrition
16(8): 1476-86

Parents’ attitudes and acceptability of 
anthropometric measurement of Irish 
school children. Heavey P, McMahon O, 
McConnon A et al (2013) Proceedings 
of the Nutrition Society 72; E144

gníomhaíochtaí 
na foirne

comhoibríoch, 
urraithe ag FÉ,
Le Touchstone 
Media i mBÁC
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3.8 Seirbhísí na Mac Leinn 
Leanann Lárionad Acmhainní na Mac 
Léinn air de bheith ag comhoibriú go 
dlúth le hAontas na Mac Léinn agus le 
comhghleacaithe ar fud na hInstitiúide chun 
tacú le mic léinn agus le tiomantas leanúnach 
ITBÁL do thaithí dhearfach do na mic léinn 
agus do choimeád & do chur chun cinn na 
mac léinn.

Ar ámharaí an tsaoil d’fhág an rannóg 
slán lenár gcara agus lenár gcomhghleacaí, 
Patricia Kearney, an tOifigeach Míchumais, 
a d’imigh ar shlí na fírinne ar 27 M. 
Fómhair, 2013. Athainmníodh Lárionad 
na Teicneolaíochta Cúnta in onóir Patricia, 
agus tionscnaíodh Dámhachtain nua 
Chuimhneacháin Patricia Kearney; bhí an 
1ú dámhachtain le bronnadh do rang 2014 
ag Searmanas Bronnta Céimeanna Mhí 
Dheireadh Fómhair; ar dheis Dé go raibh 
a hanam.

Chuir an rannóg fáilte roimh cheapachán 
an dara comhairleoir lánaimseartha, Helen 
Carberry; ceapachán é a raibh an-ghá leis. 
Chuaigh tréchur na mac léinn ar chuidigh an 
tSeirbhís Chomhairliúcháin leo i méid go mór 
i Seimeastar 2, 2013/14, cionn is go raibh 
sise ann. Leis seo ceadaíodh freisin tabhairt 
faoi sheirbhísí agus faoi thascanna forbartha 
polasaí luachmhara eile.

Baineadh úsáid as córas nua meastóireachta, 
iniúchta agus tagarmharcála torthaí do na 
croísheirbhísí síceolaíocha, CORE (Clinical 
Outcomes in Routine Evaluation) ó bhí M. 
Fómhair 2013 ann. Bhí seo an-tairbheach 
maidir le soláthar uirlise láidre caighdeánaithe 
chun monatóireacht a dhéanamh ar an liosta 
feithimh agus chun tosaíocht a dhéanamh de 
mhic léinn ardanacra/ardriosca.

Sholáthair Banaltra na hInstitiúide 
scagadh saor in aisce brú fola don 
fhoireann ag deireadh an tseimeastair 2. 
Bhí an freastal agus an t-aiseolas ón 
bhfoireann an-dearfach; léiríodh an-spéis 
agus an-éileamh ar thuilleadh clinicí scagtha, 
sláinte agus leasa.

Rinneadh tuilleadh dul chun cinn le 
tionscadal an Champais Sláintiúil, maoinithe 
ag CSS, chun deis a chothú agus a 
sholáthar do phobal an champais bheith 

páirteach i dtionscnaimh shláinte agus i 
ndeiseanna foghlama dearfacha. Lean ár 
gcomhordaitheoir tionscadail, Anne Cooney, 
uirthi de bheith ag forbairt nasc dearfach le 
heagraíochtaí páirtí leasmhair go háitiúil agus 
go náisiúnta.

Bhí mic léinn ón rannóg dheartha agus ón 
rannóg innealtóireachta ríomhaireachta 
páirteach sa tionscadal aip fóin, bunaithe 
ar mhic léinn agus urraithe ag Táscfhórsa 
Réigiúnach Drugaí Lár Tíre (TFRDLT). Is iad 
TFRDLT comhpháirtithe an tionscadail seo, 
agus cothóidh siad an aip seo chun eolas 
nuashonraithe cothaithe shláinte a sholáthar 
faoi alcól.

Tháinig Campas Sláintiúil, an CLG, Aontas 
na Mac Léinn agus an Rannóg Spóirt le 
chéile chun mic léinn a mhealladh le bheith 
páirteach sa dúshlán dar teideal ‘Off the 
booze, On the Ball’, a reáchtáladh ag an 
CLG i mblianta roimhe seo trí na clubanna 
agus a spreagann rannpháirtigh éirí as an 
alcól thar thréimhse ceithre bliana. Tháinig 
a lán rannóg sa choláiste le chéile chun an 
teachtaireacht seo a chothú trí fhorbairt 
imeachtaí, dúshlán agus gníomhaíochtaí 
nach gcuireann alcól i lár báire. Seo roinnt 
samplaí: d’eagraigh an Rannóg Spóirt 
comórtais scórála cúil, dúshláin trasnáin, 
thaispeáin Cumann na Scannán scannáin, 
d’eagraigh Cumann na nDíospóireachtaí 
díospóireachtaí le téamaí a bhain le hábhar. 
Rinneadh taispeántais chócaireachta, seisiúin 
aireachais, tionscadail ealaíne agus cuid 
mhór eile.

Eagraíodh comhdháil sláinte intinne 
dar teideal Wellness 3 - Be well, Get 
well, Stay well i Mí Feabhra i gcomhar 
le Meabhairshláinte Éireann. Tugadh 
láithreoireachtaí ar fud raon leathan téamaí, 
lena n-áirítear éifeacht alcóil/substaintí ar an 
inchinn neamhaibí, ar shláinte intinne agus 
ar spórt, forléargas ar conas a thacaíonn 
ITBÁL le riachtanais Sláinte Intinne na mac 
léinn, agus téarnamh agus filleadh ar an 
obair/staidéar tar éis galair shláinte intinne. 
Cruthaíodh obair ealaíne phobalghníomhach 
i rith an lae sin. Bhí an t-ealaíontóir Tim 
Mann i gceannas ar an imeacht ‘Crowded 
Room AIT’ & ghlac 764 mac léinn agus 
cuairteoirí ar an gcampas páirt i gcruthú 
an tsaothair ealaíne ar an lá. Taifeadadh an 
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3.7 Gníomhaíochtaí Spóirt
Mionsonraítear cuid de mhóréachtaí 
spóirt fhoirne agus daoine aonair ón 
Institiúid ar fud 2013/2014 in Aguisín II.

Bhí laochra peile de chuid ITBÁL ar 
neamh nuair a aithníodh beirt mhac 
léinn gnó in ITBÁL as ardchaighdeán a 
gcumais peile. Shínigh mac léinn gnó 
sa dara bliain, conradh dhá bhliain le 
foireann pheile Astrálaí Port Adelaide. Is 
é Daniel an chéad ‘rookie’ idirnáisiúnta 
a shínigh Port Adelaide agus 
gheobhaidh sé meantóireacht óTadhg 
Kennelly le linn na tréimhse san Astráil.

Ainmníodh laoch an Chabháin, Killian 
Clarke, atá ag staidéar i dtríú bliain 
na céime Baitsiléir Gnó (Onór.), ar 
fhoireann 2013 CLG GPA Sárimreoirí 
Peile. Tá Killian, a imríonn ag lánchúlaí 
ar chlé, freisin ina phríomhbhall 
d’fhoireann shinsearach pheile 
ITBÁL, agus d’imir sé san fhoireann a 

shroich cluiche leathcheannais Chorn 
Sigerson an Irish Daily Mail i 2013. 
Dúirt bainisteoir spóirt agus caitheamh 
aimsire ITBÁL, Gordon Brett, go raibh 
sé “rímeádach” don bheirt acu. “Ar 
ndóigh, aireoidh ár bhfoireann Dan 
uaithi, ach is deis iontach é seo dó féin, 
agus guímid gach rath air san Astráil,” 
ar seisean. “Bhí Killian ar dhuine de 
chrainn taca fhoireann shinsearach 
pheile ITBÁL,” arsa an tUasal Brett leis. 
“Bhí sé an-tábhachtach inár bhfeachtas 
Sigerson agus bhí bliain ar dóighe aige 
leis an gCabhán. Scoth na bpeileadóirí 
Éireannacha iad na Réaltaí, agus onóir 
mhór atá ann bheith ainmnithe mar 
dhuine den élite sin.”

Labhraíonn Cóitseálaí Sinsearach Port 
Adelaide Ken Hinkley le Daniel Flynn le linn 
chomhdháil mheán cumarsáide Port Adelaide 
Power inar fógraíodh gur shínigh Daniel le 
Power mar imreoir céad bhliana idirnáisiúnta, 
ag Staid Etihad ar 3 Deireadh Fómhair 2013.
(Grianghraf: Lachlan Cunningham/AFL Media)

gníomhaíochtaí 
spóirt

próiseas i bhfíseán iar-aga a roinneadh sna 
meáin shóisialta agus bhí an saothar ealaíne 
a d’eascair as mar chuid de thaispeántas 
i nGailearaí Luan Bhaile Átha Luain i Mí 
Mhárta 2014.
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04
Taighde agus
Forbartha
Gníomhaíochtaí

4.1 Gníomhaíochtaí Taighde
Institiúidí Taighde
Leanann an Institiúid um Thaighde 
Bitheolaíochta (ITB) uirthi de bheith 
ag forbairt de réir riachtanais 
straitéiseacha  RI&E ITBÁL agus a 
cuid páirtithe leasmhara. Léirítear 
agus gabhtar é seo trí chroí-réimsí 
na speisialtóireachta cliste, is é sin 
le rá: sláinte, agraibhia agus muirí, 
cógaisíocht/bithchógaisíocht agus an 
timpeallacht. Leanann ITB air de bheith 
ag gníomhú mar chaineál tábhachtach 
chun baill fhoirne, mic léinn iarchéime 
agus taighdeoirí iardhochtúireachta ar 
fud na Scoile Eolaíochta in éineacht 
le comhpháirtíocht bhríomhar rafar le 
comhInstitiúidí na nÁbhar (ITÁ) agus 
na mBogearraí (ITBE). Soláthraíonn 
seo feidhm chriticiúil i dtéarmaí tacú 
le agus treorú an naisc thábhachtaigh 
idir taighde agus malartú eolais a 
théann i bhfeidhm ar ár gcuid teagaisc. 
Tá ITB dírithe ar fheabhsú socruithe 
comhoibríocha straitéiseacha idir-
ollscoile agus IoT, agus béim láidir á cur 
ar chothabháil, ar fhás agus ar chruthú 

TownApps – ag ceangal le seirbhísí 
áitiúla i mBaile Átha Luain
I gcomhar le hInstitiúid Taighde 
Bogearraí ITBÁL agus le tacaíocht ó 
Dhearbháin Nuálaíochta Fhiontraíocht 
Éireann, d’fhorbair cliant de chuid 
MIRC, TownApps, aipeanna fóin phóca, 
a cheanglaíonn daoine lena mbaile 
áitiúil, rud a fhágann go mbíonn sé níos 
éasca ag cuairteoirí fáil amach cad é atá 
siad ag lorg, ag tairiscint dearbhán do 
mhuintir na háite agus do chuairteoirí, 
agus ag coinneáil úsáideoirí suas chun 
dáta maidir leis an méid atá ar siúl agus 
maidir le cén áit is féidir leo dul.

Equiniche – Réitigh nuálacha 
d’aire na gCapall
D’fhorbairt cliant de chuid MIRC, 
Equiniche Sciences – i gcomhar le 
Lárionad Seirbhísí Tionsclaíocha 
agus Deartha ITBÁL, le tacaíocht ó 
Dhearbháin Nuálaíochta Fhiontraíocht 
Éireann, bealach nua chun capaill a 
bheathú atá á n-oiliúint – rud a dtugann 
siad ‘Harmony Equine Feeder’ air. 
Smaoinigh an Dr Michelle O’Connor 
ar choincheap a bhain le beathaitheoir 
féir a chuirfeadh ar chumas na gcapall 
i ngnáthamh stábla bheith ag ithe ag 
leibhéal na talún agus ar feadh an 
lae – rud a réiteodh na fadhbanna 
síceolaíocha agus iompair a bhaineann 
le bheith ag ithe go treallach agus 
bheith ag ithe i suíomh mínádúrtha. 
Seoladh an Harmony Hayfeeder ar 
mhargadh na hÉireann ag Taispeántas 
Beo Equus, a tionóladh i mBaile Phúinse 
i Mí na Samhna, áit ar bhuaigh sé an 
Dámhachtain Tionscnaimh nuálaíochta.

Bronnadh 
Institiúid 
um 
Thaighde 
Ábhair 
€ 350,000

comhpháirtíochtaí nua sna reimsí 
speisialtóireachta cliste thuasluaite.

Cuireadh i gcrích tionscadal Interreg 
an AE, Sharebiotech, ar éirigh thar barr 
leis, mar ar aithníodh ITB mar Chroí-
Áis Teicneolaíochta (CAT) ainmnithe 
do na réimsí agus do na teicníochtaí 
speisialtóireachta seo i réigiún an 
Atlantaigh Thuaidh. Tionscadal casta 
ach tairbheach a bhí anseo, ina 
raibh i gceist 8 gcomhpháirtí acadúil 
AE, thar thréimhse 3 bliana (www.
sharebiotech. net). Tá sé mar aidhm 
ag ShareBiotech go háirithe rochtain 
níos éasca a fháil do chomhlachtaí – go 
háirithe FBM – atá ag obair i réimsí 
na sláinte daonna, an chothaithe, 
na talmhaíochta/na próiseála bia, na 
gcosmaidí, na bitheolaíochta muirí agus 
na timpeallachta i dtaca le croí-áiseanna 
teicneolaíocha.

Bhuaigh an Institiúid um Thaighde 
Bogearraí (ITBE) Comhpháirtíocht 
Nuálaíochta ó Fhiontraíocht Éireann le 
bheith ag obair le comhlacht bogearraí 
is mó na hÉireann, Openet, chun réitigh 
cliste a fhorbairt do bhainistiú líonraí 
cumarsáide. Is é Openet an ceannaire 
domhanda i réimse an pholasaí 
chumarsáide agus an bhainistithe 
mhuirir agus seachadann siad táirgí do 
mhórchustaiméirí soláthair chumarsáide, 
leithéidí Vodafone, Verizon & Telefonica. 
Chomh maith leis an mbua Openet 
bronnadh deontais ar ITBE freisin chun 
staidéar féidearthachta a chur i gcrích 
do sheachadadh teilifíse néalbhunaithe 
agus chun taighde a dhéanamh faoi 
úsáid chomhéadan físe ríomhaireachta 
agus úsáideoirí nádúrtha san earnáil 
mhiondíola.

Bronnadh €350,000 ar ITÁ i nGairm 
Chiste Tráchtálaithe Fhiontraíocht 
Éireann. Ba é an Dr. Luke Geever 
(Taighdeoir Sinsearach, ITÁ) a bhí i 
gceannas ar an staidéar nuálach taighde 
seo agus bhí i gceist leis uaschursáil 
Dramhaíola Pleaisticí Measctha via 
roinnt céimeanna suaithinseacha 
próiseála; an teideal atá ar an staidéar 
ná: ‘Mixed Plastics Waste as a Valuable 

Resource: High value - new products 
from old plastics waste (Eco-MixPlas)’.

D’éirigh le ITÁ freisin i dTionscnamh 
Scoláireachta Iarchéime 2013 IOTI , le 
tionscadal a raibh i gceist leis forbairt 
chóras nua seachadta drugaí.

LÁRIONAD NUÁLAÍOCHTA & 
TAIGHDE LÁR TÍRE (LNTLT)
Soláthraíonn LNTLT in ITBÁl áiseanna 
goir d’fhiontair nuálaíocha agus 
eolasbhunaithe, seachadann sé clár 
forbartha fiontraithe New Frontiers 
do ghnólachtaí nuathionscanta, agus 
cuireann sé acmhainní agus saineolas 
ITBÁL ar fáil do chomhlachtaí cliaint 
agus do lucht fiontair inár réigiún 
agus níos faide i gcéin. Ag obair i 
gcomhpháirtíocht le Fiontraíocht 
Éireann, ghoir LNTLT 123 gnólacht 
nuathionscanta go dtí seo – lena 
n-áirítear 15 Gnólacht Tionscanta 
Ardchumais Fhiontraíocht Éireann. 
Thug cliaint de chuid LNTLT faoi 
thaighde comhoibríoch ar luach breis 
is €2m chun a gcuid teicneolaíochtaí a 
fhorbairt.

Rinneadh sárthaispeántas faoi 
Chliaint de chuid LNTLT ag an 
Imeacht de chuid Fhiontraíocht 
Éireann, High Potential Start Up 
Class of 2013. Seo a leanas cuid de 
chliantchomhlachtaí HPSU:

• Sweepovac – áis fholúis 
neamhspleách a forbraíodh i 
gcomhar le Lárionad Seirbhísí 
Tionsclaíocha & Deartha ITBÁL

• Cato Manufacturing – ard-dóire 
méise téimh

• Moqom – gnólacht nuathionscanta 
ar Chlár Fiontraíochta ITBÁL i 2010 
– réitigh néalbhunaithe cosanta 
caimiléireachta

• Simteractive – forbraíonn siad 
cluichí ócaideacha ionsamhlaithe 
do mhargadh na gcluichí fóin 
phóca

• JoshCPD – réitigh Forbartha 
Leanúnaí ag úsáid teicneolaíochta 
fóin chliste a forbraíodh i gcomhar 
le hInstitiúid Taighde Bogearraí ITBÁL
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05
Naisc 
Idirnáisiúnta

5.1 Soghluaisteacht na Mac Léinn
San iomlán rinne 181 mac léinn Eorpacha staidéar in ITBÁL le linn na bliana acadúla 
2013/2014. Tá líon na dtíortha Eorpacha atá i gceist ag dul i méid i rith an ama.
Soláthraíonn an Oifig Idirnáisiúnta san Institiúid, faoi bhainistiú Mary Simpson, pointe 
fócais do na mic léinn mar a bpléitear lena gcuid ceisteanna ar fad ar bhealach 
gairmiúil.

Sreabhadh isteach na mac 
léinn ó thíortha an AE

Bunús      Líon na Mac Léinn
  ___________________________
An Bheilg  04
An Fhionlainn  03
An Fhrainc  47
An Ghearmáin  11
An Iodáil   62
An Pholainn  16
An Spáinn  21
An Eilvéis  03
An Tuirc   09
Poblacht na Seice  01
An Ísiltír   01
An Ostair  03
___________________________

Iomlán   181

Mór-réimse forbartha don Institiúid le blianta beaga anuas is ea an fás i líon na mac 
léinn neamhAE atá ag staidéar san Institiúid. Tá an Institiúid mórtasach, le ceart, as 
na seirbhísí a chuirtear ar fáil ag a leithéid de mhic léinn agus déantar gach iarracht 
cinntiú go dtéann siad i dtaithí ar na difríochtaí cultúrtha agus eacnamaíocha a 
bhaineann le cónaí agus bheith ag staidéar in Éirinn. Bhí an t-ádh ar ITBÁL gur tháinig 
97 mac léinn ón mBreasaíl chun staidéar a dhéanamh san Institiúid faoin gclár Science 
Without Borders. Rinne a lán de na mic léinn staidéar ar an mBéarla sula ndeachaigh 
siad ar aghaidh le dul i mbun staidéir fhochéime. Le linn na bliana acadúla 2013-2014, 
rollaíodh 344 mac léinn neamhAE san Institiúid faoi na ceannteidil seo a leanas:

Uimhreacha nach ón Aontas 
Eorpach na Mac Léinn

Bliain     Líon na Mac Léinn  
___________________________
Fondúireacht  12
Béarla   88
Fochéimithe  214
Larchéime cúrsaí 
múinte    13
Iarchéime trí Thaighde 17
___________________________

Iomlán   344

mic léinn 
ó níos nó 

tíortha 
Eorpacha
le sonrú
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06
Ilghnéitheach

D’óstáil ITBÁL Cluichí Ceannais 
CLG na hEorpa
Tháinig foirne peile ó ar fud na hEorpa 
go ITBÁL do Chluichí Ceannais Peile na 
hEorpa. Rinneadh thart ar 70 cluiche a 
sceidealú i gcóid na bhfear agus na mban 
do na cluichí ceannais dhá lá, a raibh 
mar chuid díobh cluichí neamhghnácha 
ar nós Den Haag v Jersey Irish, Inneoin 
Zurich v Malmo, agus Paris Gaels v Slovak 
Shamrocks.

Ba iad Cluichí Ceannais CLG na hEorpa an 
imeacht ba mhó a bhain le ceiliúradh ‘The 
Gathering’ san Iarmhí agus tarlaíonn sé go 
comhthráthach le hainmniú Bhaile Átha 
Luain mar Bhaile Eorpach Spóirt do 2013.
Agus é ag dúil leis an imeacht dúirt Liam 
Ó Néill, Uachtarán, Cumann Lúthchleas 
Gael: “Tá sé iontach go bhfuil an CLG san 
Eoraip ag cur a séasúr i gcrích in Éirinn. 
Deis den scoth atá ann le go mbeadh 
a gcuid imreoirí, idir Éireannaigh agus 
eile, bheith páirteach i gceiliúradh CLG 
don Gathering. Is léir do chách go bhfuil 
ár gcuid cluichí á gcothú, á bhforbairt 
agus á n-imirt go sultmhar san Eoraip, 
agus guím fáilte mhór chroíúil ar gach 
imreoir, foireann agus oifigeach, agus ádh 
mór oraibh i mBaile Átha Luain.” Dúirt 
Uachtarán ITBÁL, an tOllamh Ciarán Ó 
Catháin, gur bliain den scoth a bhí ag 
lucht an spóirt in ITBÁL. “I Mí Feabhra, 
d’óstáil muid Corn Sigerson, agus shroich 
muid an cluiche leathcheannais ann. An 
mhí chéanna, osclaíodh ár Láthair nua 
Idirnáisiúnta ag an Taoiseach, agus tá sí á 
húsáid i rith an ama ó shin, ag óstáil raon 
mór comórtas náisiúnta agus idirnáisiúnta. 
Agus anois, tá áthas an domhain orainn 
fáilte a chur roimh ‘Ghaeil’ ó ar fud na 
hEorpa don taispeántas iontach seo peile 
Gaelaí agus cumais spóirt,” ar seisean.

6.1 Aíonna/Léachtóirí Cuairte
D’fhreastail Helen Farrelly, teagascóir 
altraí fiaclóireachta i Scoil Fhiaclóireachta 
Choláiste na Tríonóide ar an Rannóg 
Altranais & Eolaíochta Sláinte chun 
aoi-léacht a thabhairt faoin altranas 
fiaclóireachta do gach mac léinn i dtrí 
bliana an chláir altranais fhiaclóireachta.

Thionóil Frank Jordan, Bainisteoir 
Altranais Chúraim Shláinte i bPríosún Lár 
Tíre, Portlaoise, agus beirt dá fhoireann 
altranais, Karl Shelley agus Ann Whitty, 
ceardlann le mic léinn altranais sláinte 
intinne 4ú bliain faoi cheisteanna Sláinte 
Intinne laistigh de Sheirbhís Príosúin na 
hÉireann.

D’fhreastail Nash Patil, máinlia oirirc CSS 
agus ollamh cuairte ó Ospidéal Réigiúnach 
Shligigh ar an Institiúid chun aoi-léacht a 
thabhairt do mhic léinn éisteolaíochta an 
2ú bliain faoi na naisc idir CSS agus an 
éisteolaíocht i réimse an chúraim shláinte.

6.2 Imeachtaí na hInstitiúide
Tagraíonn saineolaí idirnáisiúnta 
do bhearta radacacha a theastaíonn 
chun deireadh a chur leis an easpa 
dídine in Éirinn
Tugadh breac-chuntas ar chur chuige 
radacach maidir le deireadh a chur leis an 
easpa dídine ag comhdháil idirnáisiúnta a 
tionóladh san Institiúid.

“Ba chóir teach a thairiscint do lucht 
easpa dídine, chomh maith le raon tacaí a 
oireann dá gcuid riachtanas, gan líon mór 
réamhchoinníollacha,” a dhearbhaigh an 
Dr Sam Tsemberis, príomhchainteoir ag 
comhdháil Housing First.

Arsa an Dr Tsemberis, bunaitheoir agus 
POF Pathways to Housing, an méid seo: 
“Tá sé simplí – is é réiteach na faidhbe ná 
cabhrú le daoine teach dá gcuid féin a 
bheith acu.” Imíonn múnla Housing First 
ón gcur chuige traidisiúnta de bheith ag 
úsáid lóistín brú mar réiteach d’fhadhb na 
heaspa dídine. Tá an eagraíocht seo, atá 
lonnaithe i Nua-Eabhrac, ina ceannródaí 
maidir leis an gcur chuige seo, a raibh 
torthaí iontacha de shliocht air.
Baineann bonn láidir fianaise leis an múnla 
nua seo, agus tá sé cruthaithe aige gur 
féidir, leis na seirbhísí cearta, fiú na daoine 
sin a bhfuil riachtanais iomadúla acu, dul ó 
neamhsheasmhacht na heaspa dídine go 
staid ina bhfuil a mbaile féin acu.

Comheagraíodh an chomhdháil ag Clann 
Shíomóin Lár Tíre agus ag ITBÁL, agus 
thug sí aghaidh ar an téama seo: deireadh 
a chur leis an easpa dídine faoin tuath in 
Éirinn. Osclaíodh an imeacht, ar fhreastail 
250 toscaire air, go hoifigiúil ag an Aire 
Tithíochta agus Pleanála, Jan O’Sullivan TD.

Comhaltacht Oirirc
Tráthnóna Dé hAoine, 24 Eanáir 2014, 
bhronn an institiúid Comhaltacht Oirirc 
ar Nicky McFadden TD. Tionóladh an 
searmanas i dteach Nicky, agus d’fhreastail 
baill dá teaghlach air.

Bhí Nicky ag feidhmiú ar Bhord Rialaithe 
ITBÁL ó 2005-2007, nuair a toghadh í 
chuig an Seanad. Ina dhiaidh sin bhain sí 
suíochán sa Dáil i 2011, agus is ball í de 
Choiste an Oireachtais um Oideachas & 
um Chosaint Shóisialta, agus den Choiste 
Oireachtais um Ghnáthaimh & 
um Phribhléidí.

Bronnadh céim ar Nicky ó ITBÁL 
(Dioplóma sa Staidéar Dlí). Chuir Nicky 
go mór le réimsí an rialtais áitiúil agus 
an oideachais trína ballraíocht agus 
trína cathaoirleacht chomhairlí agus 
chomhlachtaí éagsúla.

Tá ceangal ag muintir Nicky le ITBÁL le 
fada; d’fheidhmigh athair Nicky agus a 
deirfiúr Gabrielle ar ár mBord Rialaithe.

Is í Nicky 11ú Comhalta Oirirc ITBÁL. 
Is iad na faighteoirí eile ná Iaruachtarán 
Mary McAleese, Mary O’Rourke, Paddy 
Cooney, an Dr Don Panoz, Stephen Grant, 
Eamonn Coghlan, Mark Rohan, Sonia 
O’Sullivan, Barry McGuigan & an tOll 
Dato’ Kamarudin Hussein.

Le feiceáil thíos
Nicky McFadden TD 
le feiceáil leis an Taoiseach 
Enda Kenny

Comhaltacht 
Oirirc 
bronnta 
ar Nicky 
McFadden
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dara ham acu seo. Baineadh taifead nua 
amach freisin i léim fhada na bhfear ag 
Daniel Bramble, le 7.71m. Fuarthas an séú 
taifead nua staide ag an rábálaí Albanach, 
Diane Ramsay i rás 400m na mban, le ham 
ráis de 53.87 soic.

Dúirt an tOllamh Ciarán Ó Catháin, go 
raibh sé “ríméadach” leis an tslí gur 
éirigh leis an imeacht. “Bhí atmaisféar 
ar dóigh le sonrú sa láthair; bhí daoine 
ag súil go mór le comórtas iontach, 
agus sin go díreach an rud a fuair siad. 
Is cuid de phlean forbartha 3 bliana do 
Láthair Idirnáisiúnta ITBÁL é an grand 
prix seo, agus tá muid muiníneach go 
mbeidh sé, i 2015 agus i 2016, ina chuid 
thábhachtach den fhéilire idirnáisiúnta 
lúthchleasaíochta,” ar seisean.

Le feiceáil thíos:
Ashton Eaton, sa lár, agus é ar tí imeacht 
600m na bhfear a bhuachaint le linn Grand 
Prix láthair idirnáisiúnta ITBÁL.

Lárionad T&F do Thionscal Pleaistice 
€2bn oscailte in ITBÁL
Osclaíodh Applied Polymer Technology 
(APT) Gateway in ITBÁL, lárionad 
náisiúnta taighde do thionscal €2 bhilliún 
na pleaistice, ag an Aire Taighde & 
Nuálaíochta, Seán Sherlock TD, mar chuid 
de chomhdháil idirnáisiúnta pleaistice ar 
fhreastail breis is 100 toscaire air.

Is cuid de líonra náisiúnta bealaí 
teicneolaíochta é APT (Ireland), atá 
maoinithe ag Fiontraíocht Éireann, agus 
atá deartha chun réitigh bunaithe ar 
an teicneolaíocht a sheachadadh do 
chomhlachtaí in Éirinn. Ag an oscailt 
arsa an tAire Sherlock an méid seo, 
“Tá an-áthas orm bheith ag freastal 
ar chomhdháil an lae inniu, agus an 
APT Gateway a oscailt. Tá an Rialtas 
tiomanta do thacú le agus do chothú 
geilleagair nuálaigh, geilleagar a thógtar 
ar phoist inbhuanaithe agus ar fhorbairt 
chothromaithe réigiúnach. Bainfear 
seo amach trí dhlúthchomhoibriú na 
ngníomhaireachtaí fiontair le hinstitiúidí 

oideachais agus le lucht an tionscail chun 
an timpeallacht cheart ghnó a sholáthar le 
haghaidh fáis.”

Ba é a dúirt bainisteoir APT (Ireland), an 
Dr Seán Lyons, “Cruthóidh an lárionad 
taighde réitigh praiticiúla agus réadúla i 
dtaca leis na fadhbanna atá os comhair 
thionscal na pleaistice, a chuimsíonn 
earnálacha atá chomh héagsúil le 
gléasanna leighis, cógaisíocht, an earnáil 
uathghluaisneach, pacáistiú, fuinneamh 
in-athnuaite, tógáil agus athchúrsáil.

“Soláthróidh APT rochtain do thionscal 
na pleaistice ar uirlisí ceannródaíocha 
tréithrithe, chomh maith le háiseanna 
píolótacha próiseála scála,” arsa an Dr 
Lyons. “Tá foireann thiomanta T&F againn 
a bhfuil sé cruthaithe acu go bhfuil siad 
in ann bheith ag obair le comhpháirtithe 
tionscail le tionscadail ghearrthéarmacha 
agus fhadthéarmacha, tionscadail a 
chuimsíonn fadhbcheartú, forbairt táirgí 
agus ábhair agus optamú próisis.”

Teach Lán i mBaile Átha Luain d’Oíche 
Lúthchleasaíochta Idirnáisiúnta
Bhí teach lán ann i mBaile Átha Luain i 

Mí Feabhra chun bheith ina bhfinnéithe 
ag oíche lúthchleasaíochta den scoth, 
mar a tharla 6 thaifead nua staide 
agus mar ar thuill réaltaí na hócáide 
Ashton Eaton, Brianne Theisen-Eaton 
agus Tabarie Henry an cháil atá orthu. 
Bhuaigh an buaiteoir bonn óir deacatlain 
sna Cluichí Oilimpeacha agus seaimpín 
domhanda, Eaton, bhuaigh sé an rás 
60m i dtaifead nua staide i Láthair 
Idirnáisiúnta ITBÁL, le ham ráis de 6.69. 
Ní raibh an Meiriceánach in ann ach an 
tríú háit a bhaint amach sa léim fhada, 
áfach. Bhuaigh Brianne Theisen-Eaton 
an ardléim 1.80m, chomh maith leis an 
gcaitheamh meáchain ag caitheamh fad 
de 13.46m, sin sáriarracht phearsanta don 
duine a bhuaigh bonn óir sa heipteatlan 
domhanda.

I Rás Míle an tSeanadóra Eamonn 
Coghlan, rás a rabhthas ag súil go 
mór leis, tháinig Eoin Everard as Caill 

Le feiceáil thuas:
Tá an tAire Taighde & Nuálaíochta, 
Seán Sherlock TD, le feiceáil agus múnláil 
shéidte á taispeáint dó ag an Dr Sean Lyons, 
Bainisteoir APT Gateway & Mark Whelan, 
Fiontraíocht Éireann, ag oscailt APT 
Gateway in ITBÁL.
Pictiúr: Jeff Harvey/HR Photo

  

Baineann 
an buaiteoir 
boinn óir 
deacatlain 
Oilimpeach 
& seaimpín 
domhanda, 
Eaton, taifead 
nua staide 
amach

Chainnigh sa chéad áit le ham ráis de 
4.03.08. Tháinig Joe Warne & Cameron 
Boyek sa 2ú & sa tríú háit le hamanna de 
4.04.04 agus 4.04.40 faoi seach.
Tá ar mhuintir na hÉireann fanacht rud 
beag níos faide, áfach,don chéad mhíle 
rite faoi cheithre nóiméad i láthair laistigh.

Léirigh Tabarie Henry, a bhain an babhta 
ceannais domhanda amach trí huaire sa 
rás 400m, a luach i láthair Bhaile Átha 
Luain, nuair a chríochnaigh sé le ham 
ráis de 46.81. I gcliathrás 60m na bhfear 
bhain an lúthchleasaí Briotanach Alex Al 
Ameen taifead nua staide amach nuair 
a chríochnaigh sé le ham ráis iontach de 
7.97; i gcliathrás 60m na mban bhaint Eva 
Vital na Portaingéile taifead nua staide 
amach de 8.29 soic.

Chuir Kelly Proper, ó Phort Láirge, lena 
chlú agus lena bailiúchán bonn nuair a 
bhuaigh sí an rás 60m (7.44) agus an léim 
fhada (6.49m); taifead nua staide a bhí sa 
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ITBÁL
Cuntas Comhdhlúite Ioncaim & Caiteachais 
don bhliain dar deireadh 31 Lúnasa 2014

   
               2014      2013
        NÓTA  €000’s     €000’s
      
IONCAM
Deontas Stáit                    1     16,862      18,617 
Táillí teagaisc & ranníocaíochta an mhic léinn            2 17,248   16,211  
Amúchadh na ndeontas iarchurtha caipitil          16   3,742     3,958
Deontais & conarthaí taighde             3   4,060     3,303
Ioncam eile               5   3,056     4,781
Ioncam maoinithe tacaíochta an mhic léinn a aithníodh           4      591        675
Ioncam úis             124        166
Gníomhaíochtaí coimhdeacha           19     2,683               2,257

                               48,366      49,968 
 
CAITEACHAS   
Rannóga acadúla                      6   25,013   24,739
Seirbhísí acadúla                          7   1,541     1,626
Costais áiseanna               8   2,921     2,746
Riaracháin & seirbhísí lárnacha             9   4,511     7,319
Seirbhísí Mac Léinn agus costais ghinearálta oideachais         10   2,112     2,111
Deontais agus conarthaí taighde             3   3,980     3,529
Ioncam maoiniú tacaíochta Mac Léinn i bhfeidhm           4      591        675
Dímheas              13   3,740     3,945
Caill. ar dhiúscairt sóc. seasta           16          0            4
Gníomhaíochtaí coimhdeacha           19   2,094        1,931

                                   46,503      48,625  
    
BARRACHAS OIBRIÚCHÁIN                              1,863        1,343  
 
Aistriú go Cúltaca Forbartha Caipitil         18    (928)    (2,524)
BARRACHAS CARNTHA AG TÚS NA BLIANA                  1,892        3,073  
       
                     _______    _____________
BARRACHAS CARNTHA AG DEIREADH NA BLIANA                  2,827        1,892  
 

Ní hann d’aon ghnóthachan ná caillteanas seachas iad sin a aithnítear thuas.  
An ráiteas ar pholasaithe cuntasaíochta, ráiteas faoi shreabhadh airgid agus nótaí Is cuid de na ráitis airgeadais 1 go 23.

Sínithe:      Dáta:

 Mr. Frank Ryan
 Cathaoirleach Bhord Rialaithe

Sínithe:      Dáta:

 An tOll. Ciarán Ó Catháin
 Uachtarán

Speansais an Bhoird Rialaithe

Ainm na hInstitiúide: Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Bliain Acadúil: 2013/14

Ball an Bhoird Rialaithe  Costais  Táille Agallaimh Iomlán íoctha 

Breen, Paul (Cathaoirleach)  0  0  0
Ó’ Cathain, Ciaran   0  0  0
McKenna, John   0  0  0
Cashin, Marc   0  0  0
Coulter, Daniel (SU)  0  0  0
Crehan Roche, Breda   26.43  0  26.43
Daly, June   0  0  0
Delamere, Brigid   0  0  0
Hannick, Michaela (SU)  0  0  0
Henson, Jim   0  0  0
Kennedy, Yvonne   0  0  0
Kinsella, Natasha   558.15  0  558.15
LaCumbre, Joe   0  904.5  904.5
Leyden, Orla   236.06  1028.59  1264.65
Lynam Fergal   0  301.5  301.5
McDonagh, Jarlath  650.16  0  650.16
McEvoy, Edward   94.5  0  94.5
McFadden, Gabrielle  0  0  0
McLoughlin, Kevin   0  0  0
Rattigan, Liam   0  0  0
Toher, Mary   215.8  0  215.8
___________________________                                                             

IOMLÁN    1781.1  2234.59  4015.69



Tuarascáil Bhliantúil 2013 - 2014

43

08
Aguisíní

42

Aguisín I

    
    

An Líon a Cháiligh don Deontas Cothabhála
Táille Ranníocaíochta 

Amháin
Neam-

hshealbhóirí

Líon 
iomlán na 
Mac Léinn

LEIBHÉAL 6

Rátaí In aice Rátaí neamhchóngaracha

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

4 0 0 0 5 0 0 0 4 0 174 187

LEIBHÉAL 7 22 0 2 0 47 0 3 1 50 4 243 372

IOMLÁN 26 0 2 0 52 0 3 1 54 4 412 559

LÍON ATHNUACHAN
DALTAI 2013/14:

Leibhéal 6 Leibhéal 7 IOMLÁN

187 372 559

INSTITIÚID:  ITBÁL    (Foirm D) 

Líon na Mac Léinn ar Chláir Leibhéal 6 & 7     BLIAIN ACADÚIL  2013/14 

ANAILÍS LÍON IOMLÁN ATHNUACHANA LEIBHÉAL 6/LEIBHÉAL 7 2013/14

Leibhéal 6

CÓNG. NEAMHCHÓNG. IOMLÁN

3 0 3

Leibhéal 7 19 8 27

Líon na mac léinn do Shainráta an Deontais Chothabhála 2013/14  

ITBÁL

Clár comhardaithe comhdhlúite ag 31 Lúnasa

   
               2014      2013
        NÓTA  €000’s     €000’s
      
SÓCMHAINNÍ SEASTA                13    91,695      94,188 
       
                               91,695      94,188  
         
SÓCMHAINNÍ REATHA   

Stoc                              28          38
Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí               14   1,833     3,840 
Airgead sa bhanc agus ar láimh                               9,727        8,314  
     
                               11,588      12,192

DLITEANAIS REATHA   

Creidiúnaithe & costais fhabhraithe – Suimeanna dlite laistigh de bhliain      15  7,629   10,170

                    ________    _____________ 
GLANSÓCMHAINNÍ REATHA                    3,959                     2,022 

                     ________    _____________

GLANSÓCMHAINNÍ                      95,654        96,210  
 
   
Arna léiriú ag:            

Deontais chaipitil iarchurtha            16 91,695   94,188 
Cuntas ioncaim & caiteachais        2,827           1,892
Cúltaca forbartha caipitil           18       1,132           130

                     95,654        96,210  
 

An ráiteas ar pholasaithe cuntasaíochta, ráiteas faoi shreabhadh airgid agus nótaí Is cuid de na ráitis airgeadais 1 go 23. 

Sínithe:      Dáta:

 Mr. Frank Ryan
 Cathaoirleach Bhord Rialaithe

Sínithe:      Dáta:

 Prof. Ciarán Ó Catháin
 Uachtarán
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Aguisín II

Seo a leanas cuid de mhóréachtaí 
fhoirne agus daoine aonair an choláiste 
le linn 2013/2014:

LÚTHCHLEASAÍOCHT:
Bhí bliain an-rafar ar fad ag Cumann 
Lúthchleasaíochta ITBÁL. Chuir an cumann 
tús lena shéasúr iomaíoch nuair a fuair 
siad boinn airgid Fhir ag Craobh clúiteach 
agus an-iomaíoch Rás Sealaíochta Bóthair 
Ollscoileanna na hÉireann, a tionóladh ar 
sheanchampas theas OÉ Mhá Nuad.
Is imeacht bhliantúil é seo a raibh mar 
dhlúthchuid de le blianta beaga anuas léiriú 
suntasach tallainn.
Buaileadh de bheagán Foireann A na bhFear 
(Liam Brady, Eoin Everard, John Travers, 
Darragh Rennicks agus Vinny Connolly) ag 
OCBÁC nuair a chríochnaigh siad sa dara 
háit as 29 bhfoireann, ag cur san áireamh 
foireann ó COBÁC a bhí lán le réaltaí agus a 
tháinig sa 3ú háit. Chríochnaigh Foireann B 
na bhFear sa 21ú háit (Martin Nolan, Kevin 
Nolan, Cathal McCarron, Chris Malone & 
Mark Donegan), agus chríochnaigh foireann 
na mban (Aoife Hogan, Regina Dolan, Roisín 
Howley & Carolyn Somorowsky) sa 12ú háit 
as 21 fhoireann.

Bhain Foireann ITBÁL na bhFear an áit ab 
airde amach riamh a shroich siad ag Craobh 
Laistigh T&F IUAA i Láthair Idirnáisiúnta 
ITBÁL ar 7 Feabhra, ag críochnú sa 5ú háit 
as 21 choláiste agus ollscoil. I measc na 
ndaoine a scóráil pointí tá Gerard O’Donnell 
a bhuaigh an Cliathrás 60m agus a tháinig sa 
3ú háit sa rás 200m, John Travers a bhuaigh 
rás 150m agus Vinny Connolly a tháinig sa 

5ú háit sa rás 1500m. D’éirigh thar barr ar 
fad le foireann sealaíochta 4x200m na bhfear 
Larry O’Reilly, Conor Wilson, Ronan Coyle 
a& Sean Donegan, gur bhain siad boinn 
chré-umhaí, taobh thiar de OCBÁC agus OL. 
D’éirigh go han-mhaith le foireann ITBÁL 
na mBan in ainneoin go raibh cuid acu ar 
iarraidh de dheasca gortuithe; chríochnaigh 
siad san 8ú háit as 18 gcoláiste agus ollscoil. 
I measc na mban is mó a fuair pointí bhí 
Sinead Tuohy san Ardléim, Dearbhail Foley sa 
Léim Chuaille, Roisín Howley sa rás  3000m 
agus foireann an ráis sealaíochta 4x200m: 
Dearbhail Foley, Monique Botha, Aoife 
Hogan agus Osi Ugonuh.

D’éirigh thar barr le turas CL ITBÁL go craobh 
Trastíre IUAA in ITC ar 8 Márta; ócáid stairiúil 
a bhí ann nuair a fuair foireann na bhfear 
boinn chré-umhaí, taobh thiar de OCBÁC 
agus COBÁC; 12 choláiste agus ollscoil a bhí 
páirteach ann. Bhí 3 lúthchleasaí ag ITBÁL i 
measc an tseisir is fearr agus seisear sna 50 
is fearr. I measc na ndaoine a fuair pointí 
bhí John Travers (3ú háit), Darragh Rennicks 
(5ú háit), Eoin Everard (6ú háit), Liam Brady 
(22ú háit), Vinny Connolly (35ú háit), & 
Aengus Burke (51ú háit). Chuir gortuithe 
agus aistarraingtí as d’fhoireann na mBan 
ach d’éirigh go maith leo ina ainneoin sin; 
Carolyn Somorowsky, Lauren Horan & Osi 
Ugonuh a bhí chun tosaigh ina measc.

CISPHEIL NA bhFEAR:
Bhí a shéasúr ba rathúla le 10 mbliana anuas 
ag foireann Chispheile na bhFear, a raibh 
de thoradh air gur shroich an fhoireann 
Babhta Ceannais na hÉireann. Bhuaigh siad a 
ngrúpa, rud a thug buntáiste na cúirte baile 
dóibh sa Chluiche Leathcheannais. Tugadh 
rang fhoireann Uimhir a hAon dóibh sa roinn 
i dtaca le catagóirí na bpointí scóráilte agus 
na gcatagóirí ceadaithe.

CISPHEIL NA mBAN::
D’éirigh go maith le séasúr fhoireann na 
mBan, agus é mar bhuaicphointe acu gur 
shroich siad Cluichí Ceannais Uile-Éireann 
amach. Rinneadh iarracht fhoirne den scoth 
ar feadh an tséasúr; rinne gach ball foirne a 
sheacht ndícheall. Chaill siad do sheaimpíní 
Chraobh na hÉireann, tar éis cluiche 
cóngaraigh ina n-éadan ina gcúirt bhaile.

gnóthachtáil 
spóirt

EACHAÍOCHT:
I mbliana tionóladh an Chraobh Náisiúnta 
Idir-Ollscoile ag Coláiste na Tríonóide i nGraí 
Lóiste Chill Lasra, Co. Bhaile Átha Cliath.
D’fhreastail foireann láidir le 14 marcach ar 
an deireadh seachtaine i lár Mhí Feabhra; 
bhí na marcaigh san iomaíocht i nDreasáiste, 
i Seóléimneach agus sa Prix Caprilli le linn 
na himeachta dhá lá. Ba iad baill na foirne 
Dreasáiste ná – Andrea Martin, Tim Conway 
& Rebecca Higgins. Ba iad baill na Foirne 
Seóléimnigh ná – Faye O’Connor, Carol Spain 
& Sarah Long. San iomaíocht freisin bhí Laura 
Wimsey, Sarah Carr & Kate Hurley. Baill Seó 
Prix Caprilli ná – Conor Moore, Rachel Palmer 
& Kate Ann O’Dowd. Ba iad na Marcaigh 
Aonair ná Emma Neeson & Shannon Delvin.

PEIL GHAELACH:
Thug bliain acadúil 2013-2014 a lán dúshlán 
léi do Chumann CLG ITBÁL. Ó thaobh im-
eachtaí de, d’óstáil an cumann Cluichí CLG 
Uile-Eorpach, a mheall foirne ó gach cearn 
den Eoraip go ITBÁL. Ina dhiaidh sin óstáladh 
Blitz 7 an Fhoireann Choláistí Uile Éireann 
CLG na mBan, a baineadh ag ITBÁL i gcath 
den scoth in éadan réaltaí choláistí pheil na 
mban, OL. Ó thaobh imeartha de, is iomaí 
cluiche a imríodh agus seisiún ar glacadh 
páirt ann, le leibhéil éagsúla ratha ar fud na 
gcumann.

Bhí bliain ainnis ag scuad peile Sigerson sa 
tsraith; tugadh ísliú céime dóibh tar éis dóibh 
gach cluiche a chailleadh, i mórchuid na 
gcásanna le pointe amháin. D’athghrúpáil 
an fhoireann agus d’imir siad go láidir in 
aghaidh Ceatharlach agus an Longfoirt i 
gCorn Uí Bheirn.

Sa pheil Idirmheánach bhí mí-ádh ar na leaids 
nuair a chaill siad in aghaidh OÉ Gaillimh sa 
tsraith, agus ansin buaileadh de bheagán iad 
in aghaidh IT Shligigh sa Chraobh; Sligeach a 
bhuaigh Craobh na hÉireann sa deireadh.

D’imir dhá fhoireann pheile 1ú bhliain sa 
tsraith; shroich an 1ú fhoireann an cluiche 
leathcheannais, ach ansin chaill siad in 
aghaidh OÉ Corcaigh. Sa Chraobh níor 
éirigh go rómhaith le foirne ITBÁL i ndiaidh 
dóibh cumas a léiriú roimh an Chraobh. Tá 
caighdeán an-ard imeartha ag baint le Roinn 
a hAon Mhic Léinn na 1ú Bhliana, agus mar 
choláiste tá ag éirí go han-mhaith le ITBÁL.

Bliain 
iomaíoch & 
an-rathúil 
for do 
Chumann 
Lúthchleasaíochta 
ITBÁL
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PEIL NA mBAN:
I bPeil na mBan thosaigh feachtas 
sraithe Chorn Gile le buanna in aghaidh 
Coláiste na Tríonóide, OÉMN agus 
OCBÁC 2. Chaill muid an cluiche 
leathcheannais in aghaidh ITTL le pointe 
amháin. Sa chraobh, bhuaigh muid 
in aghaidh Trá Lí agus Ceatharlach, 
cháiligh muid in aghaidh Má Nuad i 
gcluiche ceannais Chorn Giles, ach le 
caillteanas imreoirí trí ghortuithe a chuir 
as don scuad, bhí muid ag streachailt.

Ghlac Foireann 1ú Bhliain na mBan páirt 
i gCraobh 7 an Fhoireann na hÉireann, a 
d’óstáil ITBÁL. Ghlac 16 choláiste páirt i 
bhféile pheile ar pháirc an champais. Go 
stairiúil, bhuaigh ITBÁL an Corn le bua 
in aghaidh OL i gcluiche corraitheach; ní 
raibh ár gcailíní sásta géilleadh riamh ar 
a bpáirc bhaile.

LIATHRÓID LÁIMHE:
Bliain ghnóthach a bhí againn. Spreag 
tógáil cúirte aon bhalla go mór gach 
mac léinn ar mhian leis an spórt a imirt. 
Bhí Niall O’Connor, Sean Egan, Aoife 
McCarthy & Natasha Patrizi ar fad san 
iomaíocht sa chomórtas idir-ollscoile 
40x20; bhain Natasha bonn óir – éacht 
agus í ina céad bhliain ag an leibhéal 
seo. Bhí ionadaíocht ag ITBÁL freisin sa 
chraobh 60x30 idir-ollscoile; chuaigh 
Niall O’Connor chuig SAM ar son ITBÁL 
i gCluichí Domhanda na Mac Léinn.

IOMÁINT:
San iomáint, cháiligh ár nImreoirí 
Sinsearacha do chluiche leathcheannais 
na Sraithe tar éis bua a fháil ar Chol. 
Phádraig, Durlas, ach chaill muid ansin 
in éadan OUBS. Tar éis bheith curtha 
i ‘ngrúpa báis’ le OUBS & Trá Lí, bhí 
orainn dul go Béal Feirste ar lorg díoltais 
ach bhuaigh Trá Lí sna nóiméid deiridh. 
An-mholadh tuillte, áfach, ag na 
himreoirí agus na bainisteoirí ar fad as 
an móriarracht a rinne siad; rachaidh sin 
chun ár leasa sa bhliain atá le teacht.

D’imir mic léinn na 1ú Bhliana AIT 
sraith de blitz & cluichí sa tsraith; 
mí-ádh a bhí orthu nár cháiligh siad. 
Sa chraobh, d’athghrúpáil muid agus 
bhain muid in aghaidh ITGME ach 
chaill muid in aghaidh OUBS. Bíodh na 

leaids spreagtha agus bródúil as an tslí 
inar imir siad, & muid ar bís le dúshlán 
Chorn Uí Riain a thabhairt ar an mbliain 
seo chugainn.

HACA:
I mbliana ghlac Cumann Haca ITBÁL 
páirt sa chomórtas measctha haca Idir-
ollscoile a tionóladh i gCill Chainnigh. 
Cé nár bhuaigh an fhoireann corn ar 
bith rinne siad ionadaíocht an-spórtúil 
dóibh féin & don Institiúid. Ghlac roinnt 
mac léinn ó thar lear páirt sa chumann 
i mbliana; bhí siad díograiseach agus 
rinne an cluiche an-mhealltach.
Go ginearálta léirigh na baill spéis, & 
tiomantas don chumann – chuir sin go 
mór le bliain an-sultmhar & an-sóisialta.

RUGBAÍ:
Rugbaí Sinsearach – D’athraigh ICRU 
d’imir an 6 fhoireann ab fhearr le chéile 
i sárshraith. Bhuail ITBÁL Ceatharlach 
sa chéad chluiche. Fuair muid bua i Má 
Nuad agus i gcluiche cóngarach crua in 
aghaidh ITPL fuair muid bua freisin. 
Buaileadh OCBÁC agus IT Chorcaí; leis 
sin bhí ITBÁL ag barr an liosta le cluiche 
leathcheannais sa bhaile in aghaidh 
ITC. Tar éis tús mall, d’éirigh linn bua 
mór a fháil, rud a d’fhág muid inár 4ú 
chluiche ceannais as a chéile tar éis 
mhórfhoireann Cheatharlach.

2ú Foireann XV Rugbaí – Lena 
chaptaen clúiteach Nick Purcell, bhí 
bliain shuaite ag 2ú Foireann ITBÁL 
mar gheall ar chur ar fionraí cluichí, 
drochaimsir, srl. Léirigh bua go luath 
sa séasúr i gCeatharlach an gealladh 
atá faoin bhfoireann seo, rud a rinne 
an bua sa chluiche leathcheannais in 
aghaidh foirne ó OCBÁL a rabhthas ag 
súil leis go mbeadh an bua acu siúd.

Rugbaí Mhic Léinn na 1ú Bhliana – 
Bhí séasúr measctha ag na ‘Freshers’, 
ach rinne grúpa tallannach dul chun 
cinn i bhfeachtas na sraithe.

SACAR:
1ú Fhoireann –Chríochnaigh muid 
sa 2ú háit sa Phríomhroinn Theas, rud 
a cháiligh muid don chluiche ceathrú 
ceannais. Ansin bhuail siad OÉMN 2-1 
go bhfuair siad isteach sa chluiche 

leathcheannais, ach ar an drochuair 
chaill muid 2-0 in aghaidh COBÁC. I 
gcorn CFAI, bhuaigh siad in aghaidh 
NCL, DIFE, Sligeach & Tamhlacht 
& Shroich siad cluiche ceannais an 
choirn, mar ar chaill siad in aghaidh IT 
Cheatharlach.

Dara Foireann – Tháinig an 2ú 
foireann sa 1ú áit i Roinn a Dó, rud a 
thug cluiche baile dóibh sa chluiche 
ceathrú ceannais. Bhuail siad ITBÁC B 
& ITLC B ach ar an drochuair chaill siad 
do Cheatharlach sa chluiche ceannais.I 
gCorn Fhoirne I CFAI B bhuail siad 
ITGME B 2-0 tar éis am breise ach chaill 
siad le pionóis in éadan ITS sa chluiche 
ceathrú ceannais.

3ú Foireann – Chríochnaigh siad sa 2ú 
háit i Roinn 3 tar éis bua in éadan an 
Mhóta, ITDD & Institiúid an Chabháin 
ach chaill siad 1-0 in aghaidh ITBÁC C 
tar éis am breise sa chluiche ceathrú 
ceannais. I gCorn Bob Eustace bhí bua 
iontach 2-0 acu ar ITC C ach ansin chaill 
siad le pionóis in aghaidh Choláiste 
Uí Fhiaich, Dún Dealgan sa Chluiche 
Ceathrú Ceannais.

4ú Foireann – Níor cháiligh an 4ú 
foireann do chluiche ceathrú ceannais 
Roinn 3 ach d’éirigh go maith leo mar 
sin féin i roinn chrua. Thosaigh siad 
an bhliain ag cailleadh 2-1 in aghaidh 
Mater Dei ach ansin fuair siad comhscór 
2-2 le ITBÁC C. Tháinig ina dhiaidh sin 
comhscór 1-1 tar éis OCBÁC C in Áth 
Luain sular chaill siad 3-1 in aghaidh 
NCI B. Tháinig feabhas ar chúrsaí i 1ú 
bhabhta Chorn Bob Eustace, nuair a 
bhuail siad  IT an Chabháin 2-1 ach 
ansin chaill siad in aghaidh an Mhóta sa 
chluiche ceathrú ceannais.

SACAR NA mBAN:
Bhí feachtas crua sraithe ag na mná sa 
Phríomhroinn Thuaidh; níor cháiligh 
siad don chluiche leathcheannais ach 
sheachain siad ísliú céime agus beidh 
siad fós sa phríomhroinn an séasúr seo 
chugainn. Bhuaigh siad Corn Dúshláin 
WSCAI tar éis buanna in aghaidh ITBÁL, 
IT Trá Lí, agus ansin bhuail siad Coláiste 
Mhuire gan Smál sa chluiche ceannais. 
Sna Cluichí Cáilithe Idir-Ollscoile bhuail 

an fhoireann OÉ Gaillimh 2-1 chun áit a 
fháil sa Chomórtas Coirn Idir-Ollscoile.
Ach chaill siad do OÉC sa chluiche 
ceathrú ceannais; i gcluiche 
leathcheannais an Phláta bhuaigh siad 
Coláiste Mhuire gan Smál 2-1. Bhí an-
mhí-ádh orthu gur chaill siad sa chluiche 
ceannais 2-1 in aghaidh foirne an-láidre 
ó ITPL.

FUTSAL:
Cháiligh foireann Futsal na bhFear do 
Chluiche Ceannais Náisiúnta CUFL tar 
éis teacht as craobh chrua réigiúnach 
in IT Shligigh. Ag an gCluiche Ceannais 
Náisiúnta tháinig siad sa 1ú háit sa 
ghrúpa gur bhain siad an cluiche 
leathcheannais amach in aghaidh ITPL, 
agus léirigh siad an mianach a bhí iontu 
trí dhul ó 0-2 go 4-2. Ach ní raibh siad 
in ann scóráil in aghaidh NCI agus chaill 
siad an cluiche ceannais 2-0.

EITPHEIL:
Tháinig feabhas mór ar fhoireann na 
bhFear, le mic léinn ó an-chuid tíortha; 
léirigh siad scileanna láidre teicniúla 
agus an-spiorad foirne. D’imir an 
fhoireann i ngrúpa láidir i Sraith SSI; 
bhí na foirne os a gcomhair an-láidir 
ón tús ach sa deireadh ba de dheasca 
dornán beag pointí nár cháiligh siad 
don chluiche leathcheannais agus 
chríochnaigh an fhoireann feachtas na 
sraithe sa 6ú háit as 12 fhoireann!

Tagann baill Fhoireann Eitpheil na mBan 
ón Iodáil & ón mBreasaíl, den chuid 
is mó; réitigh an fhoireann go maith 
le chéile agus bhí siad in ann dul san 
iomaíocht ag leibhéal an-ard i Sraith SSI.
Tar éis cailleadh do OÉC tháinig siad 
chucu féin go maith le roinnt buanna 
suntasacha ar scór 3-0. Ní raibh ach 
OÉC agus IT Cheatharlach in ann pointí 
a bhaint díobh agus chríochnaigh 
siad le 10 mbua agus 3 chluiche 
caillte; dá bharr sin cháiligh siad don 
chluiche leathcheannais in ITPL. Ar an 
drochuair chaill an fhoireann sa chluiche 
leathcheannais in aghaidh buaiteoirí an 
chomórtais– OÉMN.
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