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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 14/15.

Ba Í an bhliain seo an chéad bhliain a chaith i mbun phost Chathaoirleach na 
hInstitiúide, agus mé imithe in ionad an tUas Paul Breen, a bhí ina Chathaoirleach 
ó bhí an bhliain 2006 ann. Ba mhaith buíochas a ghabháil leis an Uas Breen as an 
obair den chéad scoth a rinne sé le linn na tréimhse a chaith sé mar Chathaoirleach 
ar an Institiúid seo. D’oibrigh Paul go dian díograiseach agus é tiomanta chun an 
Institiúid a fhorbairt agus ní dhéanfar dearmad ar a ról luachmhar.
  
Faoi cheannaireacht iontach an tOll Ciarán Ó Catháin, leanann an Institiúid ar aghaidh 
ag dul ó neart go neart. 

Bliain an-rathúil le haghaidh AIT ab ea an bhliain seo caite, agus go leor clocha míle 
feicthe againn ar an mbealach. I mí an Mheithimh, thug an tUachtarán agus lucht 
acadúil mór le rá ón East China Institute of Technology (ECIT) cuairt ar AIT, mar go 
bhfuil os cionn 400 mic léinn cláraithe ar chúrsaí céime AIT – ECIT san innealtóireacht 
bogearraí agus mheicniúil a chuirtear ar fáil in ECIT ag a bhfuil campais i Nanchang 
and Fuzhou. Tá na caidrimh sin lenár gcuid comhpháirtithe ar fud an domhain 
fíorthábhachtach agus AIT ag iarraidh ár dtionchar ar fud an domhain a leathnú. Mar 
Institiúid, dírímid ar an réigiún, ach is mian linn bheith inár gcomhpháirtí domhanda in 
earnáil an Ardoideachais agus cuireann na comhpháirtíochtaí seo leis an gcuspóir sin a 
bhaint amach.  

Ina theannta sin i rith na bliana bronnadh an Dámhachtain Fullbright, ar dámhachtain 
cháiliúil í ar dhuine dár gcuid ball foirne an comhalta taighde, an Dr Luke Geever. 
Chuaigh an Dr Luke Geever a dhéanann ceannaireacht ar cheann de na grúpaí
taighde polaiméirí is mó in Éirinn, chuig Harvard Medical School agus an Mayo 
Clinic mar Scoláire Fulbright – Fiontraíocht Éireann chun tabhairt faoi thaighde 
comhoibritheach leis na saineolaithe is mó ar an domhan agus é ag scrúdú 
na feidhmeanna cliniciúla a bhíonn ag polaiméirí bithleighis nua. Tacaíonn an 
dámhachtain sin leis an taighde ardchaighdeáin atá ar siúl in AIT agus le hábharthacht 
na hoibre sin a fud an domhain, go háirithe san eolaíocht polaiméirí. 

Is mian liom aitheantas a thabhairt do bhaill an chomhlachta rialaithe agus buíochas a 
ghabháil leo as an ról faoi leith a ghlac siad i rith na bliana seo caite. 

Is mian liom freisin na baill foirne agus na mic léinn go léir inár n-Institiúid a mholadh 
go hard agus táim ag tnúth le bheith ag obair le baill den chomhlacht rialaithe agus 
leis an lucht bainistíochta agus na baill foirne san Institiúid i gcaitheamh na bliana 
atá romhainn. 

Frank Ryan
Cathaoirleach

5

Frank Ryan
Cathaoirleach
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01
Réamhfhocal 
an Uachtaráin

Bliain an-rathúil ab ea an bhliain seo caite agus AIT á cur chun cinn mar Institiúid 
ar leibhéal réigiúnach agus domhanda agus tharla go leor forbairtí lena linn.  Rinne 
na comhpháirtithe sa bhraisle MEND (An Lár Tíre, an t-Oirthear agus  Baile Átha 
Cliath Thuaidh), Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU), Olllscoil Mhaigh Nuad 
(MU) Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan (DkIT), agus Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain (AIT) forbairt ar an gcéim oscailte rathúil den chomhar agus ar 
an meabhrán tuisceana sínithe ina leagtar amach comhpháirtíocht straitéiseach 
idir na ceithre hinstitiúid agus bogadh ar aghaidh go dara céim é inar tarraingíodh 
maoiniú breise ón Údarás Ardoideachais (HEA).  Le linn na tréimhse tuairiscithe thóg 
na comhpháirtithe ceithre thionscadal ardleibhéil chun críche a chuimsigh pleanáil 
acadúil, ailíniú ar phrótacail agus chórais riaracháin, méadú ar thacaí do mhic léinn, 
agus cumarsáid níos fearr ó réimse an ardoideachais.  Measadh gur éirigh go han-
mhaith leis an iarracht le linn na céime sin agus mar thoradh uirthi tugadh maoiniú 
breise chun níos mó forbartha a dhéanamh ar shruthanna áirithe agus chun obair na 
braisle a leathnú le go gcuimseofaí ar bhealach níos lárnaí an Plean Gníomhaíochta 
um Poist agus forbairt na Straitéise Réigiúnach um Scileanna a bhaineann leis.  Tá 
cruthú na braisle ar aon dul leis an tuarascáil an HEA “Towards a Future” ina leagtar 
amach fís do thírdhreach an ardoideachais in Éirinn.

I mí na Nollag d’fhoilsigh an tAire Oideachais agus Scileanna Bille na nOllscoileanna 
Teicneolaíochta 2015. Déanfaidh an Bille foráil um nuachóiriú ar an earnáil 
teicneolaíochta a chuimseoidh struchtúir nua um údaráis rialaithe, próiseas um 
chumasc na n-institiúidí teicneolaíochta agus próiseas reachtúil um institiúidí 
cumaiscthe le go mbeidh siad in ann iarratas a dhéanamh ar shainiú mar ollscoil 
teicneolaíochta. Le foilsiú an Bhille sin baintear amach cloch mhíle thábhachtach eile 
i bhforbairt Chóras Ardoideachais na hÉireann. Ó thaobh AIT, tá ár mian bheith inár 
n-ollscoil teicneolaíochta cuimsithe inár bplean straitéiseach agus tá go leor dul chun 
cinn déanta againn ó thaobh na critéir a chomhlíonadh atá riachtanach chun stádas 
OT a bhaint amach, rud a neartóidh go mór bonneagar oideachais agus taighde 
an réigiúin. 

Ba mhaith liom fáilte a chur roimh Chathaoirleach nua an Chomhlacht Rialaithe, an 
tUas. Frank Ryan, ar ceapachán den chéad scoth é don institiúid agus don réigiún. 
Bainfidh AIT an-leas as taithí Frank ar bheith ag obair i réimse an tionscail. Ba mhaith 
liom freisin buíochas a ghabháil leis an gCathaoirleach an tUas. Paul Breen, atá ag 
imeacht, as a chathaoirleacht. Is institiúid bhríomhar í AIT atá ag obair faoi láthair i 
dtreo stádais mar ollscoil teicneolaíochta agus táimid buíochas do Paul agus do bhaill 
imeachta an chomhlacht rialaithe as cabhrú linn leis an iarracht sin. 
 

An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
An tUachtarán

An tOllamh  Ciarán Ó Catháin
An tUachtarán    

Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain
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02
Rialachas

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

Baill Ex-Officio de réir Alt 4 d’Acht 1992 
go dtí an 31 Márta 2015
An tUas. Paul Breen [Cathaoirleach Alt 2 (a)] 
Professor Ciarán Ó Catháin [An tUachtarán, Alt 2(b)]

Baill Ex-Officio de réir Alt 4 d’Acht 1994 go dtí an 
31 Márta 2015

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

Faoi Alt 4(1)(c)
An Dr Marc Cashin 
Ms. Brigid Delamere

Faoi Alt 4(1)(d)
Ms. June Daly

Faoi Alt 4(1)(e) 
An tUas. Daniel Coulter
Ms Charlotte Cannell

Faoi Alt 4(1)(f)
An tUas. Joseph LaCumbre

Faoil Alt 4(1)(g)
Ms. Breda Crehan-Roche 
Ms. Yvonne Kennedy
An tUas. Liam Rhatigan
Ms. Natasha Kinsella
An tUas. Fergal Lynam

Rúnaí don Chomhlacht Rialaithe
An tUas. John Mc Kenna

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)]

Bailan Chomhlacht 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. Laura Leonard
An tUas. Denis Magner
An Cmhlr Pat O Toole

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

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

Faoi Alt 4(1)(e)
An tUas. Daniel Coulter
Ms Charlotte Cannell
 
Faoi Alt 4(1)(f)
Ms. Geraldine Talty

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

Rúnaí don Chomhlacht Rialaithe
An tUas. John Mc Kenna 
An tUas. Bill Delaney (ó mhí Iúil 2015)
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2.2 An Lucht Bainistíochta agus Baill Foirne Sinsearacha
Tá trí scoil san Institiúid: An Scoil Ghnó, an Scoil Innealtóireachta agus an Scoil Eolaíochta, atá roinnte 
faoi seach i Ranna chun cúrsaí/cláir staidéir a chur ar fáil do mhic léinn. Tá Ceann Scoile agus 
Cinn Roinne ábhartha ag gach Scoil.

An tUachtarán    An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
An Cláraitheoir    An Dr Joseph Ryan 
Rúnaí/Rialaitheoir Airgeadais    An tUas. John McKenna 
    (go dtí an 30 Meitheamh 2015)
    An tUas. Bill Delaney 
    (ón 1 Iúil 2015)
An Leasuachtarán um Pleanáil Straitéiseach agus Feidhmíocht Institiúide   An tUas. John Mc Kenna 
    (ón 1 Iúil) 
Ceann na Scoile Gnó    An tUas. Eoin Langan
Ceann an Rannóg Cuntasachta Gairmiúla, Seirbhísí Airgeadais, & Ríomhaireachta Gnó  An tUas. Brendan Doyle 
    (Gníomhach)
Ceanna an Roinn Gnó agus Staidéar Bainistíochta    An tUas. Owen Ross
Ceann an Rannóg Staidéir Fháilteachais, Turasóireachta & Chaitheamh Aimsire  An Dr Anthony Johnson
Ceann an Scoil Innealtóireachta     An Dr Austin Hanley 
Ceann an Roinn Innealtóireachta Meicniúla, Mheicitreonaice, Boegearraí agus Leictreonaí An tUas. Marcus Rahilly
Ceann an Roinn Innealtóireachta Meicniúla, Polaiméirí agus Ceirdeanna   An tUas. Joe Lawless
Ceann an Scoil Eolaíochta     An Dr Don Faller
Ceann an Roinn Eolaíochtaí Beatha agus Fisiceacha     An Dr Carol O Donnell 
    (Gníomhach) 
Ceann an Roinn Altranais agus Eolaíochtaí Sláinte    An Dr Pearse Murphy 
Ceann an Roinn Daonnachtaí    An tUas. Oliver Hegarty 
    (Gníomhach)
Stiúrthóir Taighde    An tUas. Paul Killeen 
Bainisteoir Margaíochta agus Cumarsáide    An tUas. Brian Lynch
Ceann an Roinn Foghlama ar feadh an tSaoil    An Dr Michael Tobin
An tOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta    An tUas.Fergal Sweeney
Bainisteoir Gnóthaí Acadúla agus Riarachán Mac Léinn     Ms. Dympna Fitzgerald 
    (Gníomhach) 
Bainisteoir Airgeadais    Ms. Betty Buckley
Bainisteoir na nAcmhainní Daonna     An tUas. Liam Brennan 
Leabharlannaí     Ms. Josephine Corkery
Bainisteoir na Teicneolaíochta Faisnéise     An tUas. Rossa Coleman 
Bainisteoir na nEastát     An tUas. Cormac Cloonan 
Bainisteoir na Seirbhísí Seachtracha     Ms. Lorna Walsh
Stiúrthóir na gCaidreamh Idirnáisiúnta    Ms. Mary Simpson
Bainisteoir Seirbhísí na Mac Léinn    Ms. Sarah La Cumbre

02
Rialachas
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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, 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.

03
Foireann 
Acadúil agus 
Gnóthaí Mac Léinn

rialaithe. Ba í an t-Aire Oideachais 
agus Scileanna, Jan O’Sullivan TD. 
a rinne an ceapachán.

Dúirt Uachtarán AIT, an tOll. Ciarán 
Ó Catháin, gur “ceapachán den scoth 
é seo don institiúid agus don réigiún. 
Bainfidh AIT an-leas as taithí Frank ar 
bheith ag obair i réimse an tionscail. 
Cuirfidh a rath ó thaobh ionadaíocht a 
dhéanamh ar Bhranda na hÉireann agus 
tacaíocht a thabhairt do chuideachtaí 
dúchasacha leis an obair atá ar siúl 
againn mar institiúid a dhíríonn ar 
fhiontraíocht agus nuálaíocht. Táim ag 
tnúth go mór le bheith ag obair leis 
agus le baill an chomhlacht rialaithe nua 
agus muid ag leanúint ar aghaidh leis 
an gcéim spreagúil seo inár bhforbairt.”

Chuaigh an tUas. Ryan ar scor óna 
phost mar POF ar Fhiontraíocht Éireann 
i mí na Samhna 2013, tar éis dó dhá 
thréimhse de chúig bliana a chaitheamh 
i mbun an phoist. Le linn a thréimhse 
i mbun an phoist, bhain onnmhairí 
Éireannacha amach leibhéil bhuaice, 
agus iad méadaithe ó €9.6 billiún i 2003 
go €16.2 billion i 2012.

Agus é ag obair in IDA na hÉireann ar 
feadh 25 bliana, agus é i mbun seirbhíse 

in Meiriceá Thuaidh ó 1979 go 1983, 
bhí an tUas. Ryan ina bhall den 
fhoireann ar éirigh leo Intel a 
tharraingt go hÉirinn i 1989, agus bhí 
sé ina stiúrthóir feidhmiúcháin ar an 
ngníomhaireacht nuair a d’éirigh sé as a 
chuid seirbhíse dó.

I mí na Nollag 2013, ceapadh an tUas. 
Ryan mar chathaoirleach bhord IDA 
na hÉireann. Ina theannta sin, tá sé 
ina chathaoirleach ar an Tionscnamh 
Luathfhoghlama, Coláiste Náisiúnta na 
hÉireann; ina chathaoirleach ar phainéal 
na mbreithiúna, Gradaim Deloitte don 
Chuideachta ag a bhfuil an Bhainistíocht 
is Fearr; ina bhall comhairle den Irish 
Tax Institute; agus ina bhall den Choiste 
Tionscail agus Tráchtála, RDS. Bhronn 
UCD céim onórach air agus ghnóthaigh 
sé an Gradam um Nuáil sa Bhainistíocht 
i 2013 ó Fhoras Bainistíochta na 
hÉireann.

Tagann an tUas. Ryan i ndiaidh 
Paul Breen a raibh post aige mar 
chathaoirleach an chomhlacht rialaithe. 
Ghabh an tOll. Ó Catháin buíochas 
leis an Uas. Breen as a chathaoirleacht, 
agus an méid seo a leanas le rá aige: “Is 
institiúid bhríomhar í AIT atá ag obair 
faoi láthair i dtreo stádais mar ollscoil 
teicneolaíochta. Táimid fíorbhuíoch 
do Paul agus do bhaill imithe an 

chomhlacht rialaithe as cabhrú linn leis 
an iarracht seo.”

DÁMACHTAIN LAOCH TEAGAISC
Bronnadh Dámhachtain Laoch Teagaisc 
ar an léachtóir gnó Joe Egan ag an 
gcéad bhabhta de na Dámhachtainí 
Náisiúnta Laoch Teagaisc i gCaisleán 
Bhaile Átha Cliath ar an 30 Meán 
Fómhair. Bunaíodh na dámhachtainí 
ag an bhFóram Náisiúnta um Feabhsú 
an Teagaisc agus na Foghlama san 
Ardoideachas i gcomhpháirt le hAontas 
na Mac Léinn in Éirinn agus comhlachtaí 
mac léinn eile chun tuairimí mac léinn 
maidir le teagasc iontach ar fud na 
n-institiúidí ardoideachais go léir a 
scrúdú agus a cheiliúradh.  Leag Pátrún 
an Fhóraim Náisiúnta Mary McAleese 
béim ar thábhacht dámhachtainí mar 
sin chun aitheantas a thabhairt do 
thábhacht dhomhain an teagaisc den 
chéad scoth don tsochaí. “Ní bhaineann 
feabhas sa teagasc le díreach cabhrú le 
mic léinn lena gcuid scrúduithe,” a dúirt 
sí. “Is é atá i gceist leis ná spreagadh, 
paisean, dea-chroí agus mian macánta 
tionchar dearfach a imirt ar shaol mac 
léinn.”

Faigheann 
Joe Egan 
dámhachtain 
ag an gcéad 
bhabhta de na 
Dámhachtainí 
Náisiúnta 
Laoch Teagaisc 
i gCaisleán 
Bhaile Átha 
Cliath.

Ar chlé:
An léachtóir gnó 
ag na Dámhachtainí 
Náisiúnta Laoch 
Teagaisc i gCaisleán 
Bhaile Átha Cliath

  

An tOll. Ciarán Ó Catháin le Frank Ryan, 
an cathaoirleach nua ar chomhlacht rialaithe AIT.

3.1 Baill na Comhairle 
Acadúla
An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
(Cathaoirleach), An Dr Joseph Ryan, 
An Dr Austin Hanley, An tUas. Paul 
Killeen, An tUas. Eoin Langan, 
An Dr Don Faller, Ms. Jo Corkery, 
Ms. Cora Mc Cormack, Ms. Sarah 
La Cumbre, An tUas. Brendan Doyle, 
An tUas. Marcus Rahilly, An tUas. 
Anthony Johnson, An Dr Michael Tobin, 
An Dr Pearse Murphy, An Dr Marc 
Cashin, An tUas. Tom O Donoghue, 
Ms. Brenda Reilly, An tUas. Jim 
Mc Namara, An tUas. Denis Mc Carthy, 
An tUas. Anthony Commins, An tUas. 
Kevin Mc Loughlin, Ms. Dympna 
Scanlan, Ms. Marie O Halloran, An Dr 
Noreen Morris, Ms. Beatrice Moran, 
An Dr Concepta Brougham, An tUas. 
Daniel Coulter, An tUas. Kevin Ronan, 
An tUas. Thomas Berry.

3.2 Forbairtí Acadúla
3.2.1 Ginearálta

CEAPADH CATHAOIRLEACH NUA 
CHUIG AN GCOMHLACHT RIALAITHE
Ceapadh Frank Ryan, iar-POF ar 
Fhiontraíocht Éireann, mar 
chathaoirleach nua ar an gcomhlacht 



Tuarascáil Bhliantúil 2014- 2015

14 15

athbhreithniú 
ar an 
bhféiniúlacht 
chorparáideach 
 

ATHBHREITHNIÚ AR AN 
BHFÉINIÚLACHT CHORPARÁIDEACH                           
I 2007, thug AIT isteach féiniúlacht 
chorparáideach nua chun aitheantóir 
físe a thabhairt isteach don institiúid 
a bheadh láidir, inaitheanta agus 
comhaimseartha. Cuireadh in ionad 
an armais é san ábhar margaíochta 
go léir, agus coimeádadh an t-armas 
le haghaidh úsáid searmanais amháin.  
D’oibrigh an t-aitheantas nua i 
gcomhthráth le dhá huas-cheannlíne 
a úsáideadh go fairsing in obair 
fhógraíochta agus bhrandála. Tugadh 
isteach ‘Come here, go far’ i 2006 
agus i 2012 cuireadh ‘Educating for 
career success’ ina ionad. Tairiscint 
níos réasúnaí a bhí sa dara ceann agus 
phléigh sé go díreach le hábhar imní 
lárnach a bhí ag mic léinn, tuismitheoirí 
agus páirtithe leasmhara eile, is é sin 
ná go bhféadfaí post a bhaint tar éis 
oideachas tríú leibhéal in AIT.

Thug an fhoireann deartha nua sa 
roinn margaíochta faoi athbhreithniú 
ar fhéiniúlacht chorparáideach na 

hinstitiúide i Meán Fómhair 2014. 
Chuimsigh an t-athbhreithniú sin 
léirmheas ar an lógó, chomh maith 
leis an ábhar, agus é mar aidhm ár 
bhféiniúlacht reatha a fheabhsú agus 
fuinneamh nua chur inti.

Mar thoradh air sin cruthaíodh 
uas-cheannlíne nua ‘Connect an 
Discover’, arb é an buntáiste a 
bhaineann leis ná go bhfuil sé gairid 
agus gur féidir cuimhneamh air go 
héasca, agus freisin go léiríonn sé 
croí-éiteas oscailte, fáilteach na 
hinstitiúide. Déan nasc le AIT agus 
tiocfaidh tú ar ghairm, scileanna nua, 
caidrimh nua, raidhse deiseanna, 
nochtfaidh tú d’acmhainn cheart.  
Tabharfar an lógó athbhreithnithe 
isteach diaidh ar ndiaidh. Bainfear é 
sin amach ar dtús trí fhoilseacháin agus 
ábhar margaíochta na hinstitiúide, agus 
ina dhiaidh sin trí chomharthaí agus 
stáiseanóireacht. 

LÁRIONAD TEICNEOLAÍOCHTA 
CÚNTA PATRICIA KEARNEY
Ar an Déardaoin an 27 Samhain, nocht 
an tOllamh Ó Catháin, plaic chun 
comóradh a dhéanamh ar athainmniú 
Lárionad na Teicneolaíochta Cúnta go 
Lárionad Teicneolaíochta Cúnta Patricia 
Kearney.  Rinneadh an t-ath-thiomnú 
sin mar ómós do chuimhne Patricia 
agus don obair cheannródaíoch a 
rinne sí chun timpeallacht fhoghlama 
inrochtana a chruthú do mhic léinn faoi 
mhíchumas.  D’fhreastail tuismitheoirí 
Patricia, Sean agus Nancy Kearney, agus 
a deirfiúr Bríd ar an searmanas.

Thíos:
Nochtadh phlaic Lárionad 
Teicneolaíochta Cúnta Patricia 
Kearney 

Connect & Discover
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MEABHRÁN TUISCEANA LE 
HOLLSCOIL WALTER SISULU, 
EASTERN CAPE, AN AFRAIC THEAS
Rinne an cláraitheoir acadúil 
ionadaíocht ar an uachtarán ar thuras 
chuig an Afraic Theas le hAmbasadóir 
na hAfraice Theas, a Shoilse Ahlangene 
Cyprian Sigcau, chun MT a shíniú le 
hOllscoil Waltear Sisulu.  Reáchtáladh 
an searmanas i gcampas Butterworth na 
hollscoile sa Transkei.  Rinneadh an síniú 
in éineacht leis an Ollamh SP Songca: 
Leas-Shansailéir Gnóthaí Acadúla & 
Taighde, reachtaire na hollscoile, an 
tOll C Anyangwe, agus comhairle na 
ndéanaí.  Bhí aire turasóireachta an 
stáit, Ms Tokozile Xasa ina finné ar an 
searmanas.  Tá an caidreamh molta ar 
an gcéad dul síos chun scoláireacht a 
bhronnadh le go mbeidh mac léinn de 
chuid WSU in ann bliain a chaitheamh 
in AIT.  Táthar ag féachaint ar dheis um 
malartú foirne chomh maith.

CUAIRT ÓN ASSOCIATION OF 
THE UNIVERSITIES OF APPLIED 
SCIENCE OF ESTONIA
Thug toscaireacht ón Association 
of the Universities of Applied Science 
of Estonia cuairt ar AIT.  Bhí an 
toscaireacht déanta suas d’ochtar 
Reachtairí ó Ollscoileanna na 
hEolaíochta Feidhmí san Eastóin. Thug 
an Dr. Joseph Ryan, achoimre don 
toscaireacht ar chóras Ardoideachais na 
hÉireann agus ar na dúshláin atá roimh 
na hInstitiúidí Teicneolaíochta.  Rinne 
na toscairí turas ar na saotharlanna 
san fhoirgneamh Innealtóireachta agus 
Faisnéisíochta agus reáchtáladh plé 
leis an tUas. Joe Lawless, Ceann an 
Roinn Innealtóireachta Meicniúla agus 
Sibhialta.

Thug an tUas. Michael Lonergan, 
Bainisteoir an Ionad Lár Tíre Nuálaíochta 
agus Taighde cur i láthair don ghrúpa 
agus chuir siad an-spéis sna háiseanna 
gorlainne atá ar fáil do FBManna i 
gCampas Thoir AIT.  

Ba í Jana Praun a bhí ina 
comhordaitheoir don chuairt ón UAS 
na hEastóine www.rkrn.ee

COMHPHÁIRTÍOCHT LEADER 
ROS COMÁIN
Bhí an Dr Ryan agus bainisteoir na 
clárlainne, Dympna Fitzgerald, i 
measc an dreama a raibh cruinniú 
acu leis an Uas. Noel Connolly chun 
féachaint ar conas a d’fhéadfadh AIT 
cabhrú le Comhpháirtíocht Leader Ros 
Comáin a misean a bhaint amach.  Tá 
an eagraíocht seo a dtugtar RIDC – 
Roscommon Integrated Development 
Company (Cuideachta Forbartha 
Comhtháite Ros Comáin) uirthi freisin 
- ina heagraíocht nua a thógann le 
chéile tionscadail lárnacha forbartha 
lena n-áirítear fiontraíocht tuaithe agus 
forbairt agus cuimsiú sóisialta a oibríonn 
ar mhaithe le leas mhuintir Ros Comáin.  
I measc chúraimí na heagraíochta tá an 
Clár Forbartha Tuaithe (CFT), a dtugtar 
LEADER air freisin, a chur ar fáil chomh 
maith leis an gClár um Fhorbairt Áitiúil 
agus Chuimsiú Sóisialta (CFACS). 

ATHBHREITHNIÚ CLÁIR
Mar sholáthraí ábhartha, tá sé mar 
cheangal ar Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain faoi Alt 28 den 
Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú 
Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) 
2012 nósanna imeachta a bhunú i 
scríbhinn um dhearbhú cáilíochta chun 
críocha cáilíocht na seirbhísí oideachais, 
oiliúna, taighde agus seirbhísí 
bainteacha a chuireann an soláthraí 
ar fáil. 

Rinne trí scoil na hinstitiúide an ghné 
cuairt láithreáin den Athbhreithniú Cláir 
i 2015. 
 

BRAISLE MEND AGUS CRÍOCHNÚ
AN TIONSCADAL SIDF
Chomhlíon an grúpa stiúrtha don 
bhraisle MEND, a bhí déanta suas 
d’uachtaráin agus leasuachtaráin na 
gceithre comhcholáiste, a ghealltanas 
chun imeacht phoiblí a óstáil a 
chomóradh dúnadh an Chiste um 
Nuálaíocht agus Forbairt Straitéiseach 
(CNFS) a chuir tuairim is €1,000,000 
ar fáil do na comhpháirtithe chun raon 
tionscnamh a bhaint amach inar díríodh 
ar bhonneagar a chur i bhfeidhm um 
níos mó comhair.  Reáchtáladh an 
imeacht in Institiúid Teicneolaíochta 
Dhún Dealgan agus i measc iad siúd 
a d’fhreastail uirthi bhí uachtarán 
agus leasuachtaráin na ceithre 
hinstitiúide agus baill sinsearacha ó 
chomhpháirtithe éagsúla a raibh ina 
measc príomhfheidhmeannach an ÚAO, 
an tUas. Tom Boland a thug óráid ar 
an lá.

Leis an tionscnamh CNFS 
comhlíonadh roinnt cuspóirí a 
chuimsigh prótacail um chomhar agus 
ullmhú le haghaidh chórais taifid mic 
léinn comh-inoibritheacha, staidéar 
ar phleanáil acadúil a chuimsigh 
léarscáiliú ar sholáthar reatha agus ar 
réamh-mheastacháin um éileamh sa 
todhchaí sa réigiún atá clúdaithe ag an 
mbraisle MEND, staidéar ar bhealaí mic 
léinn agus béim faoi leith ar bhogadh 
ó Bhreisoideachas go hArdoideachas 
agus córas tairsí a chruthú ar líne chun 
cabhrú le foghlaimeoirí bealaí a aithint, 
agus comhar ar roinnt tionscadal i 
dteannta leis an bhFóram Náisiúnta um 
Feabhsú Teagaisc agus Foghlama.

Sa phictiúr thall:
Toscaireacht ó Association 
of the Universities 
of Applied Science of Estonia
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3.2.2 An Scoil Ghnó
Ainmníodh Mark Bannon, céimí ó 
Scoil Ghnó AIT mar an bhfiontraí óg is 
fearr i Ros Comáin agus ghnóthaigh sé 
infheistíocht de €10,000 ina ghnó Vizer 
Technology, mar chuid den chomórtas 
€2 milliún don Fhiontraí Óg is Fearr in 
Éirinn.  Tá Mark ina chéimí de chuid an 
Bhaitsiléir Ealaíon sa Chuntasaíocht.
 
Bhí mic léinn gnó ón tríú bliain i 
measc na gcainteoirí ag an imeacht 
TEDx i mBaile Átha Cliath a bhí díolta 
amach. Labhair an mac léinn as Éadan 
Doire, Darren McNelis, faoi na tairbhí 
a bhaineann le “am saor don intinn” 
ina chéad óráid ag TedX, rud atá ag 
éirí níos teirce i gcónaí, dar leis, agus 
daoine ag caitheamh cuid mhór den 
lá ar bhealach líonraithe agus nasctha. 
“Tá ceird an toist” caillte againn, a 
dúirt McNelis, “is tríd an tost amháin 
a gcloisimid an ceol agus is tríd an tost 

amháin a dtugtar deis dúinn ár gcroí is 
ár n-anam a chloisteáil. Is mó a éiríonn 
teicneolaíocht fite fuaite inár saol, is mó 
deiseanna a chaillimid chun am ciúin a 
bheith againn.”  
  
Bhí raidhse smaointe sna hearnálacha 
bogearraí, sláinte, innealtóireachta 
meicniúla agus bia ag na Fiontraithe a 
glacadh isteach i 2014. 

I mí Lúnasa, ghlac Eoin Costello, 
Clear Vision Solutions Ltd. agus Marie 
Costello, Emarts Daily, páirt sa bhabhta 
ceannais de chomórtas fiontraithe 
an EFÁ (Eagraíocht Fiontair Áitiúil). 
D’éirigh le hEoin agus a chuideachta 
Clear Vision Solutions Ltd. dul ar 
aghaidh chuig Céim 2 den chlár New 
Frontiers do Thosuithe Ardacmhainne 
(TAnna), clár comhoibritheach, arna 
urrú ag Fiontraíocht Éireann agus 
arna rith i dteannta le ITanna agus le 
Fiontraíocht Éireann. 

Shínigh Carmel Martin agus a 
cuideachta, Ventherapy, comhaontú leis 
an Óstán Athlone Springs chun seirbhísí 
a cuideachta a sheoladh do níos mó ná 
1,500 ball den giom. 

I mí Mheán Fómhair, tugadh cuireadh 
do Marie Costello agus Emarts a 
cuideachta Gnó Talmhaíochta a 
thaispeáint ag an gCómórtas Náisiúnta 
Treabhdóireachta. Bhuaigh Marie an 
dámhachtain Nuálaí Óg le haghaidh 
2014. Bhuaigh Marie leis an Taoiseach, 
an tUas. Enda Kenny agus leis an Aire 
Post, Fiontair agus Nuálaíochta, an 
tUas. Richard Bruton, agus tugadh 
cuireadh di freastal ar ‘Ionad Ilfhreastail’ 
d’fhiontraithe agus ghnóthais 
nuathionscanta a cuireadh i láthair ag 
os cionn tríocha gníomhaireacht stáit 
agus cuideachtaí tacaíochta um fiontair 
phríobháideacha. 

Ina theannta sin bhí taispeántas ag 
Marie ag an Web Summit i 2014, tar 
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Gnóthaíonn 
Marie 
Costello an 
Dámhachtain 
Nuálaí 
Óig le 
haghaidh 
2014

éis di dul san iomaíocht i gcoinne 193 
iontrálaí eile, roghnaíodh Marie agus 
is í an chéad Fhiontraí agus an t-aon 
Fhiontraí amháin a raibh taispeántas aici 
san earnáil Agraighnó. 

Sa phictiúr thall ón mbarr:
Mark Bannon, a ainmníodh mar an 
bhfiontraí óg is fearr i Ros Comáin

Mac Léinn sa Bhaitsiléir 
Gnó Darren McNelis

Taispeánann Marie Costello 
a chuideachta Agraighnó 
Emarts Daily 

Sa Phictiúr Thíos:
Buaileann Marie Costello leis an 
Taoiseach, an tUas. Enda Kenny
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3.2.3 An Scoil Eolaíochta
Labhair an t-eolaí is cáiliúla in 
Éirinn, an tOllamh Luke O’Neill ag 
an Athlone Alchemist Café. Thug 
an tOllamh O’ Neill léacht spéisiúil 
agus fíorghreannmhar ar phróiseas 
an aosaithe agus faoinar féidir linn 
a dhéanamh chun é a chosc. Ba é 
Jonathan McCrea ó Newstalk a 
d’óstáil an Athlone Alchemist Café 
ag Jonathan McCrea agus bhí seisiún 
ceisteanna agus freagraí ag Jonathan 
agus Luke araon le Síle Lane ina 
dhiaidh.
 
Reáchtáil Roinn na nDaonnachtaí 
a céad Comhdháil Intí ar Chúram 
Sóisialta i mí Dheireadh Fómhair.  Sa 
chomhdháil, ar a tugadh ‘Pathways 
in Social Care’ cuireadh ardán ar fáil 
do chéimithe AIT chun a gcuid bealaí 
gairme a thaispeáint chomh maith lena 
ról sa ghairm cúraim shóisialta.  Ghlac 
fiche-cúig ghairmí páirt san imeacht 
agus thug siad láithreachais ar a gcuid 
oibre san FSS, i ngníomhaireachtaí 

deonacha agus príobháideacha ar 
fud na tíre agus thar lear.  Díríodh i 
láithreachais na gcéimithe ar chúram 
leanaí cónaitheach; cuimsiú sóisialta 
do dhaoine faoi mhíchumas; easpa 
dídine; cúram do dhaoine scothaosta; 
cláir tuismitheoireachta; tacaíocht 
teaghlaigh; tionscadail iarscoile agus 
forbairtí nuálacha eile a raibh ról ag 
céimithe cúraim shóisialta as AIT iontu. 
I measc na n-eochairchainteoirí agus 
na n-aoichainteoirí bhí an tUas. Noel 
Howard, Comhordaitheoir Chumann 
na hÉireann um Oibrithe Sóisialta 
(IASCW), Ms Catherine Byrne, Oifigeach 
Forbartha Gairmiúla an IASCW agus Ms 
Freda Finlay, tuismitheoir agus abhcóide 
ar son daoine faoi mhíchumas. 
 
Ghlac mic léinn altranais sa dara 
bliain páirt san imeacht Shave or Dye 
nó Oh My! de chuid Today FM agus 
bhailigh siad níos mó ná €1,000 do 
Chumann Ailse na hÉireann. Bhí cuma 
shuntasach ar an gcampas ag na mic 
léinn altranais, a roghnaigh dathanna a 

d’fhéadfaí cur síos orthu mar dhathanna 
spiagaí seachas dathanna fíneálta. Dar 
le heagraí na himeachta, Tom Nally 
as Muileann gCearr “Is mór againn 
go léir i réimse an altranais Cumann 
Ailse na hÉireann, mar go bhfuil taithí 
phearsanta againn ar chrógacht na 
ndaoine atá thíos le hailse agus an 
cúram den chéad scoth a thugann 
ár gcuid comhghleacaithe sa bharda 
dóibh.” Agus é ag cur síos ar fhreagra 
a chomhscoláirí ar Shave or Dye mar 
“an-díograiseach agus rud a chuaigh 
go croí ann,” dúirt Tom “má éiríonn 
leis seo, tá súil agam an imeacht a 
mhéadú agus go deimhin imeachtaí eile 
a reáchtáil”.

Sa phictiúr thíos:
Toscairí ag freastal ar an gcéad 
Chomhdháil ar Chúram Sóisialta in 
AIT ar an 23 Deireadh Fómhair

Sa phictiúr thuas ón mbarr:
Glacann mic léinn altranais sa dara 
bliain páirt in imeacht Shave or Dye 
Oh My! de chuid Today FM 

An tOllamh Luke O’Neill san 
Athlone Alchemist Café 2014
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3.2.4 An Scoil 
Innealtóireachta
Glacadh le halt le Sean Hayes, mac 
léinn sa taighde innealtóireacht 
bogearraí, ag an gcomhdháil mór le 
rá, “IEE Consumer Communications 
and Networking Conference (CCNC) i 
Las Vegas; ba é teideal an ailt ná “An 
Algorithm for Mitigating Environmental 
Degradations in Heterogenous 
Networks”.  Bíonn an chomhdháil 
CNNC ar siúl i gcomhthráth le CES, an 
seó leictreonaice is mó ar an domhan. 
Tá an Dr Enda Murray, an Dr Ronan 
Flynn agus an Dr Niall Murray ina 
gcomhstiúrthóirí ar Sheán. 

Thóg an Dr Edel Chadwick agus an 
tUas. Jim Hopkins na mic léinn céad 
bliana sa chlár BEng Meicniúil agus 
Polaiméirí agus sa chlár Ardteastas 
sa Teicneolaíocht Polaiméirí (Fearais 
Leighis) ar cuairt tionscail chuig Harmac 
Medical sa Chaisleán Riabhach. Is é an 
tUas. Mick McEnroe, atá ina stiúrthóir 
bainistíochta agus freisin ina iarchéimí 
de chuid an Roinn Polaiméirí in IT 
Bhaile Átha Luain, a ritheann an 
chuideachta sin. 

I bhFeabhra, scríobh an Dr Attracta 
Foley, aighneacht thar ceann an MEng. 
sa Bhonneagar Fuinnimh & Cumarsáide 
(MBFC) le haghaidh dhámhachtainí 
bliantúla postgradireland a bhí san 
iomaíocht in dá chatagóir mar a bhí 
an Cúrsa nua is Fearr agus Cúrsa 
Iarchéime na Bliana.  Tá beagnach trí 
bliana curtha de ag an gcúrsa seo agus 
tá sé an-rathúil ó thaobh go leor cistí 
a fháil ón rialtas, sa bhreis ar €600k, ó 
cuireadh tús leis i mí Eanáir 2013.  
Baineadh úsáid as na critéir sin chun na 
hiomaitheoirí a mheas:
• Nuáil sa mhodheolaíocht, 

in ábhar/i struchtúir chúrsa, 
comhpháirtíochtaí le páirtithe 
leasmhara lárnacha, pleanáil agus 
cur i bhfeidhm

• Comhar chun cúrsa a chruthú atá 
ar thús cadhnaíochta sa domhan

• Fianaise ar mhalairt, roinnt 
&  aistriú eolais (e.g. ionchur              
ó pháirtithe leasmhara eile mar 
chuid den chúrsa)

• Cáilíocht idirnáisiúnta agus 
dírítear ar réimse atá ar aon 
dul le riachtanais náisiúnta 
eacnamaíochta, sóisialta agus nó 
cultúrtha agus a thacaíonn leo.

• Aiseolas dearfach ó pháirtithe 
leasmhara agus torthaí/táscairí 
ratha ar féidir a thomhas 

D’éirigh le MECI an gearrliosta a bhaint 
amach sa dá chatagóir, an Cúrsa Nua is 
Fearr agus Cúrsa Iarchéime na Bliana – 
Innealtóireacht.  

D’éirigh leis an Scoil Innealtóireachta 
11 chlár a fháil faoin tionscnamh 
Springboard. 

BSc i bhFaisnéisíocht agus Bainistíocht 
Tionscadal (le Gearmáinis)

BSc. (Onóracha) Bainistíocht Tógála
 
Teastas sa Teicneolaíocht Polaiméirí 
um Fearais Leighis 

Teastas i bPróisis Táthúcháin um 
Ard-déantúsaíocht 

Teastas i Rialacháin Tógála, Cur i 
bhfeidhm agus Comhlíonadh 

Teastas sa Bhainistíocht Conarthaí 
agus sa Réiteach Díospóidí 

Teastas i Meastachán agus 
Sholáthar um Sheirbhísí Tógála 

Teastas i Sceidealú agus Rialú na 
Tógála Barainní 

Teastas i Soláthar agus Meastachán 
um Thógáil 

Dioplóma Iarchéime san 
Innealtóireacht Uaine

Máistreacht Innealtóireachta 
sa Bhonneagar Cumarsáide
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3.3 Formheasa Cúrsaí 

TEIDEAL AN CHÚRSA

ROINN NA FOGHLAMA AR FEADH AN TSAOIL

Teastas sa Ghnó i bhFiontraíocht (L6) Springboard 60 creidmheas

Teastas in Oibríochtaí, Cáilíocht & Bainistíocht Bharainneach (L6) Springboard 60 creidmheas

AN SCOIL INNEALTÓIREACHTA

SPA an Chlár Rochtana (clár ullmhúcháin d’oideachas 3ú leibhéal)

BSc (Onóracha) i mBainistíocht Tógála Leibhéal 8 (cúrsa breise aon bhliana amháin)

Is Dámhachtainí Sainchuspóra (Springboard) iad na 5 chúrsa seo a leanas na 40 creidmheas go léir

Teastas FGL i Soláthar & Meastachán le haghaidh Tógála L6 

Teastas FGL i Sceidealú & Rialú na Tógála Barainní L6

Teastas FGL i gCur i bhFeidhm agus Comhlíonadh Rialachán Tógála L6

Teastas FGL i mBainistíocht Conarthaí agus Réiteach Diospóidí Leibhéal 7

Teastas FGL i Meastachán agus Soláthar um Sheirbhísí Tógála Leibhéal 7

AN SCOIL GHNÓ

Bliain 3 roghnach a bheadh ina bliain socrúcháin a thabhairt isteach sa BA (Onóracha) sa Chuntasaíocht

sa Bhaitsiléir Gnó sa Mhargaíocht Dhigiteach (Leibhéal 8)

san Ard-Dioplóma in Eolaíocht agus in Anailís Sonraí (Leibhéal 8)

3.2.5 An Roinn 
Foghlama ar feadh an tSaoil
Den chéad uair riamh chuaigh mic léinn 
de chuid na roinne i mbun socrúchán 
oibre i gcaitheamh na míonna 
Meitheamh, Iúil agus Lúnasa.  Ba iad na 
mic léinn ón Teastas i bhFeidhmeanna 
Meán Sóisialta agus Díolachán agus 
ónTeastas sa Bhainistíocht Tionscadal a 
chuaigh i mbun na socrúchán. 

D’óstáil an Roinn léacht ar líne leis 
an Digital Online Institute chun 
cúrsa leantach a thaispeáint do mhic 
léinn an Teastais i bhFeidhmeanna 
Meán Sóisialta agus Díolachán.  Ba 
le haghaidh an rud breise don BSc 
(Onóracha) i dTeicneolaíocht Dhigiteach, 
Dearadh agus Nuáil (Leibhéal 8) é. 
Glacadh le beirt mhac léinn sa chláir, 
tar éis gur éirigh leo an Teastas i 
bhFeidhmeanna Meán Sóisialta agus 
Díolachán a thabhairt chun críche.

D’fhoilsigh an Roinn a réamheolaire 
le haghaidh cúrsaí Oíche agus 
Páirtaimseartha a bheadh ag tosú i 
Meán Fómhair 2015.  Dhear agus 
d’fhorbair an Dr Michael Tobin an dá 
hardán nua le haghaidh Springboard. 

1. An Teastas san Fhiontraíocht 
(Leibhéal 6) a chuirfear ar fáil i dteannta 
le Comhlachais Tráchtála an Lár Tíre, 
Opportunity in a Million (Baile Átha 
Luain), Oifigí Fiontair Áitiúla agus 
BOOnna ar fud an réigiúin, áit a dtugtar 
meantóireacht i gcaitheamh tréimhse 
áirithe do mhic léinn ar an gcoincheap 
gnó/nuálaíochta atá roghnaithe acu in 
áit socrúchán oibre a thabhairt dóibh.  
2. An Teastas in Oibríochtaí, Cáilíocht 
agus Bainistíocht Bharainneach 
(Leibhéal 6) a chuirfear ar fáil i dteannta 
le roinnt cuideachtaí atá bunaithe 
ar an Eolaíocht agus cuideachtaí 
déantúsaíochta eile sa Lár Tíre.  Beidh 
modúl socrúchán oibre ag mic léinn an 
chláir sin sna cuideachtaí faoi seach, 
rud a dhéanfaidh cinnte go mbeidh 
ábhar an chláir ábhartha.  Deonaíodh 
€110,341 don Roinn chun an aidhm 
sin a chomhlíonadh.  Meastar go 

dtosófar an cúrsa sin i mí Dheireadh 
Fómhair 2015.

I dteannta le UCC agus le 
Meabhairshláinte Éireann, tá an Roinn 
ag soláthar Teastais i Meabhairshláinte 
sa Phobal.  Is í an aidhm atá i gceist 
ná cabhrú leis an réigiún chun 
meabhairshláinte dhearfach a chur 
chun cinn.  Tá sé sin mar chuid de chur 
i bhfeidhm náisiúnta ag UCC agus 
Meabhairshláinte Éireann.  Agallaimh 
d’éascaitheoirí.
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3.4.2 Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir Leibhéal an Chúrsa ar an 1 Márta 2015

Leibhéal      Líon na Mac Léinn

Ardteastas FETAC    177
Bunleibhéal (fochéime)   6
Taighde Mháistreachta (Iarchéime)  70
Cúrsa Máistreacha Múinte (Iarchéime)  183
PhD (Iarchéime)    13
Teastas Iarchéime    9
Dioplóma Iarchéime    132
Cúrsa Iarchéime Ócáideach   41
Cáilíocht Oiliúna Ghairmiúil (Fochéime)  125
Teastas Fochéime    1031
Dioplóma Fochéime    6
Céim Ginearálta Fochéime    1341
Céim Onóracha Fochéime   1813
Cúrsa Fochéime Ócáideach   163
Cúrsa Rochtana (fochéime)   33                    

Móriomlán    5143

3.4.3 Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir mhodh an Chúrsa ar an 1 Márta 2015

Leibhéal   Lánaimseartha Páirtaimseartha Iomlán

Fochéim*   3821  874  4695
Iarchéim   236  212  448

Móriomlán  4057  1086  5143
*Tá 149 Printíseach cuimsithe san fhigiúr d’fhochéimithe páirtaimseartha

3.4.4 Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir Scoile ar an 1 Márta 2015

Scoil   Lánaimseartha Páirtaimseartha Iomlán

An Scoil Ghnó  1043  193  1236
Roinn na Foghlama Fadsaoil   458  458
Innealtóireacht   873  285  1158
Na Daonnachtaí & Fáilteachas 1054  68  1122
Eolaíocht   1087  82  1169

Móriomlán  4057  1086  5143

3.4.5 Cothrom Inscne na Mac Léinn Cláraithe

Scoil   Fir  Mná  Iomlán

An Scoil Ghnó  614  622  1236
Roinn na Foghlama Fadsaoil 191  267  458
Innealtóireacht  1046  112  1158
Na Daonnachtaí & Fáilteachas  381  741  1122
Eolaíocht   341  828  1169

Móriomlán  2573  2570  5143

3.4.6 Dámhachtainí Bronnta (Searmanas Bronnta Céime Samhain 2015)

Catagóir na Dámhachtana Líon na Mac Léinn  %   

Leibhéal 6   428   21.3 
Leibhéal 7   577   28.7 
Leibhéal 8   723   36.0 
Leibhéal 9/10  91   4.5  
Eile   190   9.5 

IOMLÁN   2,009   100 

3.4 Staitisticí na Mac Léinn
Tugtar achoimre ghairid thíos ar staitisticí 
mac léinn.   

3.4.1 Roghanna an Lár-Oifig Iontrála 
(CAO)
Próiseálann an Lár-Oifig Iontrála (CAO) iarratais 
ar bhonn lárnach d’iontráil i gcúrsaí fochéime 
i mballinstitiúidí oideachais tríú leibhéal. Seo 
a leanas na staitisticí le haghaidh iontrála in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i mí 
Mheán Fómhair 2014:

Gach Rogha1    18,900
Céad Roghanna2    4,022
Glacadh (glanlíon)3   1,260
Cláraithe4    1,198

1  Líon iomlán uaireanta a luadh Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i liosta 
iomlán roghanna an CAO. 
2  Líon iarratasóirí CAO a rangaigh cúrsa in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
mar a gcéad rogha. 
3 Líon cásanna ina nglactar le tairiscint 
CAO d’áit in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain, nach nglacann tairiscint eile 
a n-ionad.
4 Líon na mac léinn ar tháirg an CAO 
áit in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain dóibh a ghlac lena n-áit 
san Institiúid.
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334
Ros Comáin

908 
An Iarmhí

 

11

167  

288

Eorpach – Baill den AE 
(gan Éire san áireamh)

Eorpach - Nach bhfuil 
ina mBaill den AE 

Idirnáisiúnta 
(Gan an Eoraip san áireamh) 

586 
Uíbh Fhailí

277 
Longfort

453 
Gaillimh

1033 
Éire an chuid 

3.4.7  Bunús Baile na Mac 
Léinn atá Cláraithe do Chúrsaí 
Lánaimseartha  
Is é an abhantrach a nasctar de ghnáth leis 
an Institiúid ná Contae na hIarmhí, Uíbh Fhailí, 
An Longfort, Ros Comáin (theas) & Gaillimh 
(thoir). Taispeántar sa chairt seo miondealú 
ar bhunús baile na mac léinn atá ag freastal 
ar an Institiúid.

 
 

3.4.8 
Tá líon na Mac Léinn atá ag baint leasa 
as deontais/dámhachtainí Chiste Sóisialta 
na hEorpa (CSE) Údaráis Áitiúil agus 
deontais eile
Tá sonraí faoi Líon na Mac Léinn atá ag baint leasa as Ciste 
Sóisialta  na hEorpa (CSE), Deontais/Dámhachtainí Údaráis 
Áitiúil nó Eile arna riar ag an Institiúid le fáil in Aguisín 1

4057 
IOMLÁN
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3.5 Éachtaí Mac Léinn
Comghairdeas le Foireann Aíochta, 
Turasóireachta agus Fóillíochta AIT, a 
bhuaigh an Cluiche Gnó do Cheiliúradh 
Cothrom 30 Bliana Institiúid Aíochta na 
hÉireann san Aviva Stadium. Chuaigh 
an fhoireann Victoria Grehan (Baile 
Átha Luain), Tyler Lovenuk (Ontario, 
Ceanada), Paul O’ Rourke (Daingean), 
Kate Butler (Muileann gCearr) agus 
Katie McLoughlin (Béal na mBuillí) san 
iomaíocht i gcoinne ocht bhfoirne eile 
ó Institiúidí Teicneolaíochta san imeacht 
dhá lae. Tháinig mic léinn AIT as an 
gcúrsa BB (Onóracha) sa Turasóireacht 
agus Bainistíocht Fáilteachais 
(Onóracha) agus sa BB (Onóracha) sa 
Turasóireacht & Spórt.  Ba iad Sean 
Connelly, Kevin McLoughlin, Sarah Jane 
Coffey Karen Guest, Mary Meany, Brian 
Toolin agus John Carey a chuir oiliúint 
ar an bhfoireann. Tá an Cluiche Gnó 
buaite faoi thrí ag Athlone IT ó cuireadh 

tús leis agus bhuaigh siad iad ar feadh 
dhá bhliana i ndiaidh a chéile i 2000/1. 
 
Tháinig Raminta Astrauskaite agus 
Daniel Linehan sa 1ú agus sa 3ú háit 
sa Chomórtas Chefanna de chuid 
Foodie Forum GMIT. Tá an buaiteoir, 
Raminta Astrauskaite, mac léinn 
páirtaimseartha sa 3ú Bliain den BA sna 
hEalaíona Cócaireachta agus céimí ón 
gClár Náisiúnta Príntíseachta, ag obair 
i Viewmount House i Longfort. Tháinig 
Daniel Linehan sa 3ú háit. Is mac léinn 
1ú bliana é Daniel sa Chúrsa Oiliúna 
Náisiúnta i gCócaireacht Ghairmiúil 
agus tá sé ag obair i Beans and Leaves, 
Baile Átha Luain. Ba é téama an 
chomórtais ná ‘My Food Story’ 
agus d’fhreastail an chuid is mó 
d’ITanna na hÉireann air.

Bronnadh an dámhachtain don 
aicme fhoriomlán ar Patrick Flynn 
chomh maith le caighdeán airgid as 
sorn seacláide a dhéanamh i CATEX 
a reáchtáladh san RDS. Ba faoi 

mheantóireacht an léachtóir ATF Kevin 
Ward a rinne Patrick an sorn.

Freisin gnóthaigh Kevin O’Brien bonn 
cre-umha as bláth seacláide a rinne sé 
a chuaigh i bhfeidhm go mór ar na 
breithiúna agus an pobal i CATEX. 
Cruthaíodh é sin faoi mheantóireacht 
Kevin Ward chomh maith.
 
Reáchtáladh Dúshlán Manglam 
Náisiúnta 2015 do Mhic Léinn Aíochta 
freisin ag an taispeántas CATEX san 
RDS. Fuair Patrick McGrath mac léinn 
2ú bliana ón mBaitsiléir Ealaíon i 
mBainistíocht Óstán agus Fóillíochta 
agus céimí ón Ardteastas i Maoirseacht 
Beár, an ceann is fearr ar 20 iomaitheoir 
eile as sé hInstitiúid Teicneolaíochta 
agus tháinig sé sa 2ú háit. Bhí na 
moltóirí BAI an-tógtha lena mhanglam 
‘Irish Hedge Row’ mar gheall ar a ghné 
díola tráchtála, an chuma, an boladh 
agus an blas a bhí air. Bhí manglam 
Patrick déanta suas de jin Bombay 
Sapphire, de licéar Chambord liquor, 
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Cluiche 
Gnó don 
Cheiliúradh 
Cothrom 30 
Bliana 
de chuid 
Institiúid 
Aíochta 
na hÉireann 

de St Germaine agus sú líoma úr. 
Riaradh ar oighear brúite é agus 
maisíodh le cuiríní dubha, sútha craobh 
& líoma é. D’fhreastail Patrick ar an 
gcomórtas faoi mheantóireacht Sarah 
Jane Coffey.

Sa phictiúr thall ón mbarr:
Patrick Flynn agus Kevin Ward 
leis an sorn seacláide

Raminta Astrauskaite 
agus Daniel Linehan

Bláth Seacláide

Sa phictiúr thíos:
Mac Léinn 2ú Bliana den BA i 
mBainistíocht Óstán agus Fóillíochta 
Patrick McGrath agus 
Sarah Jane Coffey
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3.5.1 Scoláireachtaí 
Spóirt
I 1996 thug an Institiúid isteach 
Scéim Scoláireachta Spóirt 
do mhic léinn a bhain amach 
leibhéal ard feidhmíochta ina 
rogha spóirt nó a raibh an 
cumas acu an leibhéal sin a 
bhaint amach.  Le haghaidh 
na bliana acadúla 2014/2015 
dámhadh tríocha-seacht 
scoláireacht agus táthar ag súil 
go gcoimeádfar líon agus luach 
na scoláireachtaí sna blianta 
amach romhainn.   Freisin 
tháirg Comhairle Laighean 
an CLG sparánachtaí eile.  Tá 
an Institiúid an-bhuíoch as 
urraíocht fhlaithiúil an tionscail 
agus na n-eagraíochtaí spóirt 
chun gur féidir an scéim sin a 
chur ar fáil.

Ba iad na daoine a fuair 
Scoláireachtaí Spóirt 

Ba iad faighteoirí Scoláireachtaí Spóirt Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain le haghaidh 2014/2015 ná:

FAIGHTEOIRÍ NUA   CONTAE   SPÓRT

Anthony Byrne   Ceatharlach  Peil Ghaelach
Kiera Ward   An Cabhán  Peil na mBan
Niall Farrelly   An Cabhán  Rugbaí
Conor O’Loughlin  An Clár   Iománaíocht
Karl Fitzmaurice   An Clár   Lúthchleasaíocht
James Foley   Corcaigh  Rugbaí
Danny Monagle   Dún na nGall  Peil Ghaelach
Stacey Doherty   Dún na nGall  Karate
Andrew Heney   Baile Átha Cliath  Lúthchleasaíocht
Aidan Claffey   Gaillimh   Peil Ghaelach
Mark Rohan   Gaillimh   Peil Ghaelach
Michael Day   Gaillimh   Peil Ghaelach
Cathal Reilly   Gaillimh   Iománaíocht
Shaunagh Jackson  Gaillimh   Sacar na mBan
David Shortt   Gaillimh   Cosdornáil
Olivia Lane   Gaillimh   Cosdornáil
Amy Loughman   Laois   Peil na mBan
Laura O’Dowd   Liatroim   Lúthchleasaíocht
Shane Cosgrove   Longfort  Peil Ghaelach
Mattie Gorman   An Longfort  Peil Ghaelach
Andy McAleer   Maigh Eo  Rugbaí
Lycia Heneghan   Maigh Eo  Dornálaíocht
Sharon Mannion   Uíbh Fhailí  Peil na mBan
Pat Camon   Uíbh Fhailí  Iománaíocht 
Laura Dolan   Uíbh Fhailí  Lúthchleasaíocht
Caoillionn Beirne  Ros Comáin  Peil na mBan
Kayleigh Dunning  Ros Comáin  Peil na mBan
Darra Pettit   Ros Comáin  Peil na mBan 
Ciaran O’Reilly   Ros Comáin  Sacar
Cian Mulrooney   Sligeach   Lúthchleasaíocht
Ryan O’Meara   Tiobraid Áran  Rugbaí
Jamie Roarke   An Iarmhí  Eachaíocht  
Martin Flannery   An Iarmhí  Peil Ghaelach
John Corbally   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Jack Donoghue   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Victoria Harris   An Iarmhí  Lúthchleasaíocht
Shane Fitzsimons   An Iarmhí  Lúthchleasaíocht
Patrick Heffernan  An Iarmhí  Lúthchleasaíocht
Stephen Campbell  An Iarmhí  Lúthchleasaíocht
David Whelan   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Gavin Delaney   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Darren O’Connell  An Iarmhí  Peil Ghaelach
Sean Brennan   An Iarmhí  Sacar
Cian Hayden   An Iarmhí  Sacar
Eric Grimberg   An Iarmhí  Sacar
Cathal Stacey   An Iarmhí  Sacar
Mark Geoghegan  An Iarmhí  Sacar

scoláireacht 
bronnta 
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FAIGHTEOIRÍ LEANÚNACHA CONTAE   SPÓRT

Jimmy Fallon   An Cabhán  Sacar
Roisín Howley   An Clár   Peil na mBan
Martin Staunton   Gaillimh   Rugbaí
Leah Philips   Gaillimh   Sacar na mBan
Richael Timothy   Gaillimh   Sacar na mBan
Sinead Tuohy   Gaillimh   Lúthchleasaíocht
Ronan Coyle   Gaillimh   Lúthchleasaíocht
Jason Lyons   Gaillimh   Sacar
Sean French   Gaillimh   Sacar
Junior Iyawe   Gaillimh   Sacar
Gary McDonnell   Gaillimh   Cosdornáil
Malachy McDonnell  Gaillimh   Cosdornáil
Cathal Evans   Gaillimh   Rugbaí
Eoghan Kerin   Gaillimh   Peil Ghaelach
Craig Hansberry   Gaillimh   Rugbaí
Catriona Daly   Gaillimh   Camógaíocht
Cillian Fitzgerald   Ciarraí   Peil Ghaelach
Niall O’Connor   Cill Dara   Liathróid láimhe
Cathal McCarron   Cill Dara   Lúthchleasaíocht
Colm Gorry   Cill Dara   Rugbaí
Louise Holmes   Cill Chainnigh  Lúthchleasaíocht
Aisling Kehoe   Laois   Peil na mBan
Cathal McElgunn   Liatroim   Lúthchleasaíocht
Darren Farley   Longfort  Peil Ghaelach
Aisling Cosgrove   An Longfort  Sacar na mBan
Sean Flannery   An Longfort  Sacar
Sam McCormack   Maigh Eo  Rugbaí
Brian McGovern    An Mhí   Rugbaí
Darragh Rennicks  An Mhí   Lúthchleasaíocht
Michael Kearney   An Mhí   Peil Ghaelach
Killian Rudden   Muineachán  Peil Ghaelach
Laurence O’Reilly  Uíbh Fhailí  Lúthchleasaíocht
Peter O’Neill   Uíbh Fhailí  Rugbaí
Sean Carroll   Uíbh Fhailí  Iománaíocht
Sean Donegan   Uíbh Fhailí  Lúthchleasaíocht
Jason Donegan   Uíbh Fhailí  Lúthchleasaíocht
Peter Ryan   Uíbh Fhailí  Rugbaí
Stephen Flynn   Ros Comáin  Peil Ghaelach
Kieran Martin   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Ger Egan   An Iarmhí  Peil Ghaelach
James Dolan   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Alan Coffey   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Sam Moran   An Iarmhí  Peil Ghaelach
Kelly Boyce Jordan  An Iarmhí  Peil na mBan
Laura Kiernan   An Iarmhí  Peil na mBan
Deirdre Barry   An Iarmhí  Camógaíocht
Jamie Fitzsimons   An Iarmhí  Iománaíocht
Ricky Dixon   An Iarmhí  Rugbaí
Callum Boland   An Iarmhí  Rugbaí
Brian Teape   An Iarmhí  Rugbaí
Sean Dempsey   An Iarmhí  Rugbaí
Conor George Wilson  Loch Garman  Lúthchleasaíocht
Ben Porter   Cill Mhantáin  Rugbaí



Tuarascáil Bhliantúil 2014- 2015

34 3535

dámhachtainí
spóirt

Darragh Rennicks Lúthchleasaíocht na bhFear
Andrew Heney  Lúthchleasaíocht na bhFear  
   do Mhic Léinn Céad Bliana
Louise Holmes  Lúthchleasaíocht na mBan
Vicky Harris  Lúthchleasaíocht na mBan  
   do Mhic Léinn Céad Bliana
Timmy Jackson  Cispheil na bhFear
Ali Fagan  Cispheil na mBan
Laura Glynn  Camógaíocht Shinsearach
Shannon Touhey  Camógaíocht do Mhic Léinn  
   Céad Bliana
Tim Conway  Eachaíocht
Michael Day  Peil Ghaelach Shinsearach
Cathal Joyce  Peil Ghaelach Idirmheánach 
Kevin Pritchard  Peil Ghaelach Shóisearach
Danny Monagle  Peil Ghaelach do Mhic Léinn  
   Céad Bliana – 1
Rian McNamara  Peil Ghaelach do Mhic Léinn  
   Céad Bliana – 2
Roisín Howley  Peil Shinsearach na mBan  
Alanna Jones  Peil Ghaelach Idirmheánach  
   na mBan
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Amy Loughman  Peil na mBan do Mhic Léinn  
   Céad Bliana 
Kate Benson  Haca
David Gilkeson  Iománaíocht Shinsearach
Colm Gath  Iománaíocht do Mhic Léinn  
   Céad Bliana
Stephen Duffy  Púl
Domhnall Corbett Rugbaí Sinsearach
David Hoare  Rugbaí Seconds XV
Jordan Finnegan  Rugbaí do Mhic Léinn Céad  
   Bliana
Jason Lyons  Sacar – 1ú Foireann
Graham Duff  Sacar – 2ú Foireann
Nehemie Kibabu  Sacar – 3ú Foireann
Craig Pardy  Sacar – 4ú Foireann
Claire Grehan  Sacar na mBan
Stacey Doherty  Sacar na mBan do Mhic   
   Léinn Mná Céad Bliana
Nicola Azzariti  Futsal
Siobhán Ryan  Snámh
Alessandro Guariso Eitpheil na bhFear
Giulia Trivellin  Eitpheil na mBan

3.5.2 Dámhachtainí Spóirt:
Gach bliain óstálann an Institiúid Searmanas na nDámhachtainí Spóirt áit a dtugtar aitheantas d’éachtaí 
suntasacha mac léinn ina réimsí spóirt.  Ainmnítear triúr mac léinn don dámhachtain i ngach catagóir agus 
fógraítear an buaiteoir ag an searmanas.

3.6 Gníomhaíochtaí Foirne
Glacadh le lámhscríbhinn leis an 
Dr Anne le foilsiú san irisleabhar Cancer 
Letters. Ba é a bhí sa staidéar ná comhar 
idir Ollscoil Harvard, Ollscoil Washington 
State, Ollscoil Connecticut & Ollscoil 
Erasmus, an Isíltír.
*Friel AM, Zhang L, Pru C, Clark N, 
McCallum M, Blok L, Shioda T, Peluso J, 
Rueda B, Pru P. Progesterone receptor 
membrane component 1 deficiency 
attenuates growth while promoting 
chemosensitivity of human endometrial 
xenograft tumors. Glacadh leis Cancer 
Letters, Lúnasa 2014.

D’fhreastail an Dr Antoinette Sweeney 
agus an Dr Anne Friel ar an gcéad 
chomh-chomhdháil de chuid Institiúid 
Eolaíochtaí Bithleighis na Tríonóide 
agus an Weizmann Institute of Science. 
Díríodh sa chomhdháil ar an taighde 
leighis nua cheannródaíoch agus an dul 
chun cinn maidir leis an gcath i gcoinne 
galar athlastach agus thug cúigear 
Laureate Nobel láithreachais ann. 

Chuaigh an Dr Declan Devine (MRI) leis 
an Mayo Clinic Rochester, MN, a bhí 
rangaithe mar ospidéal uimhir a haon 
i SAM le haghaidh iasacht 4 mhíosa 
i 2014. Le linn na tréimhse a chaith 
sé ansin, bhí an Dr Devine ag obair 
san Ionad Leighis Athshlánúcháin a 
bunaíodh le déanaí, in éineacht lena 
stiúrthóir, an tOll. Christopher Evans. 
Le linn a sheala ar iasacht d’oibrigh 
an Dr Devine ar réimse tionscadal a 
raibh ina measc tástáil réamhchliniciúil 
ar ábhair ionadaíochta cnáimhe a 
dhéanann an fhachtóir fáis a eisionladh 
agus anailís ar ghlúinte ina bhfuil 
oisté-airtríteas tar éis iad a chóireáil le 
veicteoirí víreasacha.  Le linn a chuairte 
ar SAM, thug an Dr Devine cuairt ar 
an Ionad Cnámh agus Alt in Ospidéal 
Henry Ford, Detroit agus ar Scoil na 
hInnealtóireachta Bithleighis in Ollscoil 
Dalhousie chun a chuid fionnachtana 
taighde a chur i láthair, chun turas a 
thabhairt ar a gcuid áiseanna agus chun 

comhar amach anseo a phlé.  Nuair 
a d’fhill sé ar AIT deonaíodh stádas 
comhoibritheora oifigiúil sa Mayo Clinic 
ar an Dr Devine. 

D’fhoilsigh an Dr Therese Montgomery 
páipéar taighde piarmheasúnaithe in 
The Journal of Neuroscience dar teideal: 
Montgomery T.R., Steinkellner T, Sucic 
S, Koban F, Schüchner S, Ogris E, Sitte 
H.H., Freissmuth M. (2014) Axonal 
Targeting of the Serotonin Transporter 
in Cultured Rat Dorsal Raphe Neurons 
Is Specified by SEC24C-Dependent 
Export from the Endoplasmic Reticulum. 
J Neurosci. 2014; 34(18):6344-51. Ba 
le linn Chomhaltacht Soghluaisteachta 
HRB/Marie Curie sa Medical University 
of Vienna, an Ostair a rinneadh an 
taighde sin.

Chomhordaigh an Dr Niamh 
Ní Chéilleacháin, léachtóir san 
Eolaíocht Spóirt, tástáil fhiseolaíoch ar 
iomróirí den chéad scoth i saotharlann 
ardfheidhmíochta an Fhorais Spóirt 
i Luimneach. I gcaitheamh dhá lae, 
chuaigh 12 lúthchleasaí, a raibh 
ina measc foireann dheireanach ó 
Chraobhchomórtas Domhanda, i 
mbun tástálacha éagsúla a chuimsigh 
comhdhéanamh coirp, tástáil VO2max 

agus próifíliú lactáite. Leis an tástáil 
socraítear corpacmhainn bhonnlíne 

gach lúthchleasaí ag tús gach bliana 
traenála agus ceadaítear leibhéil déine 
agus réimsí an-sonracha déine a leagan 
amach do gach lúthchleasaí. Tá sé sin 
tábhachtach ach go háirithe le linn 
an séasúr traenála reatha mar beidh 
an Regatta Cáilithe le haghaidh na 
gCluichí Oilimpeacha ar siúl i mí Lúnasa 
san Fhrainc agus is é an príomhrás a 
tháirgeann cáiliú Oilimpeach d’iomróirí. 
Agus leibhéil déine traenála leagtha 
amach, tar éis iad a shocrú le linn 
an tástáil dhá lae, táthar ag súil go 
mbainfidh gach luthchleasaí amach 
an t-athrú is fearr agus is féidir tar éis 
traenála agus sula ndéanfar tástáil orthu 
arís i mí Aibreáin.

Déanann an Scoil Ghnó agus gach 
comhghleacaí in AIT comhghairdeas 
leis an Dr Jason Palframan ar bronnadh 
Dochtúireacht sa tSíceolaíocht (PhD) ó 
Ollscoil John Moores i Learpholl air ar 
an 28 Samhain. Ba é teideal thráchtas 
Jason ná: ‘Spirituality at Work: The 
development of a theoretical model.’ 
Ba iad a chuid stiúrthóirí ná an tOllamh 
Les Lancaster agus an tOllamh Andy 
Tattersall. 

An Dr Palframan (sa phictiúr ar dheis) tar éis an 
searmanas bronnta céimeanna leis an Ollamh Lancaster
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D’éirigh leis an léachtóir Deirdre 
McGowan a tráchtas PhD dar teideal, 
‘The Normalising Power of Marriage 
Law: An Irish Genealogy 1945-2010’ 
in Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad. Bhí 
an Dr Neil Maddox agus an Dr Rebecca 
King O’ Riain sa Roinn Dlí agus sa Roinn 
Socheolaíochta faoi seach i NUIM ina 
stiúrthóirí ar obair Deirdre. Ba í sin an 
chéad chéim PhD riamh a bhronn an 
Roinn Dlí i Maigh Nuad a bunaíodh mar 
roinn neamhspleách i 2011. Gabhann 
a cuid comhghleacaithe comhghairdeas 
ó chroí leis an Dr McGowan a fheictear 
sa phictiúr anseo leis an Ollamh 
Mary Corcoran, Ceann an Roinn 
Socheolaíochta i NUIM.

Chuir Ashling Jackson, Léachtóir sa 
chúram sóisialta in AIT i dteannta le 
Dr Colm O Doherty, léachtóir i staidéar 
sóisialta feidhmeach in IT Thrá Lí, eagar 
ar leabhar dar teideal: “Learning on 
the Job: Parenting in Modern Ireland”.  
Sa leabhar féachtar ar shaincheisteanna 
tuismitheoireachta in Éirinn agus ar 
thuismitheoireacht do réimse grúpaí 

tuismitheoirí “nua” atá ag teacht chun 
cinn. Scrúdaítear ann na cleachtais agus 
na hábhair imní laethúla a bhaineann le 
foirmeacha éagsúla tuismitheoireachta 
in Éirinn sa lá atá inniu ann.  Dar leis an 
Dr Jackson: “Tá athrú suntasach 
ó thaobh na sochaí, na polaitíochta, 
an gheilleagair agus an chultúir feicthe 
againn in Éirinn le roinnt blianta anuas. 
Léirítear na hathruithe sin i saol an 
teaghlaigh. Tá athrú ag teacht go tapa 
ar an gcaoi a sainítear an teaghlach, ar 
nádúr shaol an teaghlaigh, ar ár gcuid 
ról sa teaghlach, tuismitheoireacht, an 
chaoi a ndéanaimid tuismitheoireacht, 
agus freagrachtaí cúraim a bhaineann 
leis an teaghlach. 

gníomhaíochtaí
spóirt

3.7 Gníomhaíochtaí 
Spóirt
Tugtar sonraí in Aguisín II faoi 

chuid de na móréachtaí spóirt 

ag foirne agus daoine aonair ón 

Institiúid i rith 2014/2015.

Sa phictiúr thíos;

An Dr McGowan leis an Ollamh 

Mary Corcoran, Ceann Roinn na 

Socheolaíochta i NUIM
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3.8 Seirbhísí Mac Léinn 
Bhí coimeád agus dul chun cinn 
mac léinn agus a gcuid rochtana 
ar an oideachas fós mar fhócas 
lárnach don Ionad Acmhainní 
Mac Léinn (IAML) ó thaobh fhócas 
inmheánach gníomhaíochtaí i rith 
2014-15, i dteannta le méadú ar phlé 
agus chomhar le páirtithe leasmhara 
seachtracha.

MÉADÚ AR LÍON NA MAC LÉINN 
AG LORG CÚNAIMH
Tá líon na mac léinn a iarrann 
cúnamh tríd an IAML i méid fós gach 
bliain. Is léir an méadú sin i ngach 
réimse seirbhíse den Ionad Acmhainní 
Mac Léinn.  

Cé go mbímid i gcónaí ag féachaint 
chuig feabhas a chur ar ár gcuid 
straitéisí um chumarsáid agus plé le mic 
léinn, tá fachtóirí seachtracha freisin ag 
dul i bhfeidhm ar an éileamh méadaithe 
sin.  I gcás an Chiste Cúnaimh do Mhic 
Léinn, i measc na bhfachtóirí a chuir 
leis an méadú ar an éileamh bhí cúlú 

eacnamaíochta, an méadú ar líon na 
mac léinn ag teacht chun an choláiste, 
cailliúint post páirtaimseartha ag mic 
léinn agus dífhostaíocht tuismitheoirí. 

Bíonn tionchar ag fachtóirí seachtracha 
freisin ar mhic léinn a bhfuil deacrachtaí 
meabhairshláinte acu.  Tá méadú ag 
teacht ar atreorú mac léinn ag an HSE 
chuig seirbhísí comhairleachta AIT le 
haghaidh teiripe síceolaíochta.  Trí 
Chomhairleacht Mac Léinn agus an 
tIonad Sláinte Mac Léinn a bheith 
againn bíonn sé níos éasca do mhic 
léinn teacht ar thacaí sláinte. 

Ní drochscéal a bhaineann le 
fachtóirí seachtracha i gcónaí, áfach, 
i gcomparáid leis an mbliain roimhe 
seo, tá méadú de bheagnach 100 post 
tagtha ar líon na bpost a chuirtear suas 
ar ár láithreán gréasáin gairmeacha.  
Tá dúshlán ag baint freisin leis na 
hathruithe dearfacha sin ar an margadh 
fostaíochta mar go bhfuil laghdú ag 
teacht ar líon na mac léinn aibí chomh 
maith le laghdú nach beag ar an spéis 

inár gcúrsa Rochtana rud a chiallaigh 
go raibh orainn dlús a chur leis an 
iarracht ó thaobh cur chun cinn agus 
earcaíochta. 

D’éirigh le hinfheistíocht AIT i rath 
acadúil mac léinn trí sholáthar sheirbhísí 
teagaisc ar fud matamaitice, TF agus 
eolaíochta tríd an Ionad Acmhainní 
Mac Léinn.   

Líon na Mac Léinn ag fáil CCM

De réir suirbhé a rinneadh 
ar mhic léinn a d’fhreastail 
ar an tseirbhís chomhairleachta, 
mheas 72% de na freagróirí 
go raibh comhairleacht ina 
fachtóir tábhachtach nó gurbh 
í an fachtóir ba thábhachtaí 
ó thaobh fanacht i mbun 
oideachais, agus mheas 70% 
díobh go raibh comhairleacht 
ina fachtóir tábhachtach 
nó gurbh í an fachtóir ba 
thábhachtaí ó thaobh a 
bhfeidhmíochta acadúla 
a fheabhsú.
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FEABHAS LEANÚNACH
Cuireadh tús le conradh nua um 
sheirbhísí GP i Meán Fómhair 2014.  
Mar gheall ar ár gcur chuige nuálach i 
dtreo caiteachas a laghdú chomh maith 
le córas triáiseála tháinig méadú mór 
ar líon na gcomhairlúchán le haltraí 
(méadú 500 i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe).

Agus muid ag cloí lenár luach geallta 
mar atáFeabhas Leanúnach, le 
Project 360 tugadh isteach Meantóir 
Tacaíochta Foghlama do mhic léinn a 
bhfuil Deacrachtaí Meabhairshláinte 
Acu trí mheán comhair idir ár n-Aonad 
Míchumais agus Foghlama agus an 
tSeirbhís Chomhairleachta.

Trí mheán comhair idir an Oifigeach 
Rochtana agus an Scoil Innealtóireachta, 
tugadh creidiúnú ar leibhéal 6 HETAC 
(50 creidmheas) don chúrsa Rochtana, 
atá ar siúl in AIT le breis is fiche 
bliain. Tugadh an deis don fhiche-dó 
rannpháirtí sa chlár i mbliana a dtuiscint 
ar ríomhaireacht, theicneolaíocht 
bhunúsach, eolaíocht, innealtóireacht 
agus na daonnachtaí a leathnú agus bhí 
deis ann cead isteach a fháil i gcúrsaí ar 
leibhéal Ardteastais/Gnáthchéime don 
bhliain acadúil dar gcionn.

I mbliana ritheamar an t-aon champa 
samhraidh amháin in Éirinn le haghaidh 
Teicneolaíochta Cuidithí do mhic léinn a 
bhfuil Deacrachtaí Foghlama Sonracha 
acu agus ina theannta sin ritheamar 
clár oiliúna ar leithligh sa Teicneolaíocht 
Chuiditheach do rannpháirtithe 
inmheánacha AIT agus do mhúinteoirí 
agus chomhairleoirí treoracha ón 
réimse dara leibhéal.  Tá an céatadán 
de mhic léinn faoi mhíchumas nó a 
bhfuil deacrachtaí foghlama sonracha 
acu atá ag freastal ar AIT fós i measc an 

chéatadáin is airde san earnáil.
Le linn na seachtaine um shláinte ghnéis 
agus threoir tugadh deis ceardlanna 
eolais a rith faoi shláinte ghnéis.  Tar éis 
na céime píolótaí anuraidh, tá an clinic 
sláinte gnéis fós á rith san Ionad Sláinte.
Tá Campas Folláin agus Ionad Sláinte 
na Mac Léinn ag obair as lámh a 
chéile chun stocaireacht a dhéanamh 
le haghaidh méadaithe ar sholáthar 
seirbhísí sláinte gnéis ar leibhéal áitiúil 
tríd an FSS.

Seoladh feidhmchlár Alcohol & Ugo 
hoifigiúil i mí na Samhna ag Frances 
Black, Amhránaí, POF agus bunaitheoir 
an RISE Foundation. Tionscnamh 
faoi cheannas mac léinn a bhí sa 
tionscadal nuálach sin agus forbraíodh 
é i gcomhpháirt le MRDATF, mic léinn, 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain (AIT), Tionscnamh Campais 
Fholláin AIT, Roinn Innealtóireacht 
Bogearraí AIT, Roinn Deartha Ghrafaigh 
AIT, Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (FSS) agus Foróige.  Ghlac 
Mic Léinn sa Dearadh Grafach agus 
san Innealtóireacht Bogearraí páirt i 
bhforbairt an fheidhmchláir.  Thug FSS, 
MRDAFT agus Foróige comhairle faoin 
ábhar atá dírithe ar lucht léitheoireachta 
atá 18 mbliana d’aois agus níos sine.  
Ábhar bróid don Ionad Acmhainní 
Mac Léinn go gcothaíonn sé plé agus 
comhoibriú laistigh de AIT agus le 
páirtithe leasmhara seachtracha.

Ritheadh tionscnamh faoi cheannas 
piaraí le mic léinn dara bliana san Aíocht 
in AIT agus ar thug baill foirne Campais 
Fholláin agus baill foirne Acadúla san 
Aíocht tacaíocht dó agus a ndearna siad 
maoirseacht air; ba é a bhí i gceist leis 
ná sraith de thaispeántais chócaireachta 
a bhí dírithe ar thacú le mic léinn eile 
chun go bhféadfaidís béilí folláine ar 
chostas íseal a chócaráil. 

Reáchtáladh seachtain d’imeachtaí a 
bhí dírithe ar mheabhairshláinte i mí na 
Samhna. Reáchtáiltear cúrsaí cúnaimh 
agus Cainteanna Sábháilte go rialta 
agus bíonn siad i gcónaí lán go doras.  
D’eagair an tseirbhís chomhairleachta 
seisiúin aireachais ar feadh ceithre 
seachtaine roimh na scrúduithe agus 
d’fhreastail 30 duine ar an meán orthu.

Chuaigh Campas Folláin i gcomhpháirt 
le Meabhairshláinte Éireann chun 
comórtas cainte poiblí a fhorbairt do 
mheánscoileanna chun méid eolais, 
scileanna cainte poiblí, taighde 
agus feasacht daoine óga faoi 
mheabhairshláinte dhearfach.

I gcás na mac léinn a d’fhreastail ar ranganna 
teagaisc mata i rith an tsamhraidh tháinig méadú 
20.5% ar an meán ar a ngráid agus d’éirigh le 85% 
nuair a rinne siad a gcuid scrúduithe den athuair.

Míchumas Foghlama Sonrach

Míchumas Fisiceach

Breoiteacht Leanúnach Thromchúiseach

Riocht Néareolaíoch

Deacracht Meabhairshláinte

Neamhord Comhordaithe Forbartha

Bodhar/Fadhb Éisteachta

Dall/Lagamharc

Neamhord Easnamh Airde (ADD/ADHD)

Neamhord de chuid Speictream an Uathachais (ASD)

Líon na Mac Léinn de réir Míchumais
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04
Taighde &
Gníomhaíochtaí
Forbartha

An Institiúid um Thaighde 
ar Bhogearraí (ITB)

Feidhmchláir Meán Nasctha 
- Forbairt agus Seachadadh 
(COMAND)
Thug Fiontraíocht Éireann coimisiún 
do Frontline Consultants chun 
Athbhreithniú ar an Tionchar 
Eacnamaíoch a dhéanamh ar 
chaiteachas an rialtais ar thaighde 
fheidhmeach sa chlár Taighde ARE.

Roghnaíodh clár ARE SUNAT don 
athbhreithniú agus i gcaitheamh an 
lae ar an 18 Lúnasa glacadh páirt in 
athbhreithniú sonrach le Frontline. 
Ba í an phríomhghné ar díríodh air 
san athbhreithniú ná ceist a chur ar 
Thionscal faoin Tionchar Eacnamaíoch 
Díreach ar a gcuideachta mar thoradh 
ar thionscadail chomhoibritheacha 
taighde idir an SUNAT ARE in AIT agus 
comhpháirtithe tionscail. Éascaíodh 
rochtain dhíreach ar Ericsson, Openet, 
Arantico agus Solanoteach a ghlac 
páirt i dtaighde comhoibritheach le linn 

Edrive ina n-áis Gheatabhealach 
Teicneolaíochta APT. Tá an t-inneall 
feistithe leis an rialú scáileáin tadhaill 
is deireanaí ó SELOGICA agus cuireadh 
sonraíochtaí ann ionas go ndéanfaí 
aithris ar shonraíocht thipiciúil a 
fheictear i go leor inneall ar an 
margadh. Freisin ceadaíonn sé oibriú 
praiticiúil; mar shampla tá sé feistithe le 
córas comhtháite lárnach um tharraingt 
hiodrálach le gur féidir múnlaí trialach 
a rith gan ghá le paca cumhachta 
seachtrach. Beidh an t-inneall 370E 
suite taobh leis an dá sheaninneall 
hiodrálach ARBURG. Úsáidfidh mic léinn 
thar raon leathan cúrsaí an t-inneall 
lena n-áirítear teastas i dteicneolaíocht 
polaiméirí (leibhéal 6) suas go cúrsaí 
chéim bhaitsiléara san innealtóireacht 
(leibhéal 8). Le suiteáil an innill sin 
beidh mic léinn in ann rochtain a fháil 
ar inneall ARBURG nua-aimseartha 
chun taithí ríthábhachtach a fháil ar 
sheanchineálacha trealaimh hiodrálaigh 
agus an trealamh úrscothach is déanaí. 
Thar aon rud eile, leis an inneall ligfear 
do ATP leanúint ar aghaidh ag tacú 
leis an tionscal bithleighis i réimse an 
mhúnlaithe trí hinstealladh in Éirinn.

Seo a leanas a bhí le rá ag Bainisteoir 
APT an Dr Seán Lyons:Leis an 
gcomhpháirtíocht le Arburg tabharfar 
tacaíocht do A.I.T. le hoiliúint 
fochéimithe agus iarchéimithe sa 
phróiseáil polaiméirí thar raon cúrsaí, 
tabharfar rochtain fhíorluachmhar agus 
nochtadh pearsanta do mhic léinn ar na 
teicneolaíochtaí agus na córais rialaithe 
is deireanaí um múnlú trí hinstealladh, 
agus cabhrófar linn cumais mhúnlaithe 
cheannródaíocha a chur ar fáil d’earnáil 
na bplaisteach.”

Dúirt Colin Tirel Stiúrthóir Bainistíochta 
ARBURG Ltd “Tá an-áthas orm a bheith 
ag tabhairt tacaíochta do A.I.T agus dá 
cuid cuspóirí lárnacha. Le blianta fada 
anuas, tá sé tugtha faoi deara agam 

go bhfuil géarghá le daoine a bhfuil 
cáilíochtaí níos teicniúla acu i dtionscal 
plaisteach na hÉireann agus in earnáil 
na bhfearas leighis ach go háirithe. 
Tá ARBURG ina gceannaire sa 
mhargadh agus ábhar sásaimh dúinn 
é go bhfuil ról againn i dtacú leis an 
tionscal in Éirinn”.

An Institiúid um Thaighde 
Eolaíochta Bithí (ITB)
Tá an ITB fós ag forbairt agus ag 
déanamh dul chun cinn thar réimsí 
téamacha atá ag teacht go mór 
le buanna taighde lárnacha an 
Scoil Eolaíochta.  Ó Mheitheamh 
na bliana seo ar aghaidh, fuarthas 
cistiú taighde ar luach ca. €700k ón 
Roinn Talmhaíochta, Iascach agus 
Mara, ón mBord Taighde Sláinte, ón 
nGníomhaireacht um Chaomhnú 
an Chomhshaoil, ó Chomhairle 
Taighde na hÉireann, Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann agus IOTI. Thacaigh 
sé sin le 3 phost nua um thaighde 
iardhochtúireachta agus 4 phost nua 

iarchéime a chuirfidh leis an sruth mac 
léinn iarchéime nua a bheidh ag tosú 
faoi Dhámhachtainí Scoláireachta Síl 
Uachtarán AIT. Leis an mbabhta sin 
ghníomhaíochtaí maoinithe nasctar 
AIT le Teagasc, NSAI, RCSI, TCD, UCC, 
UCD agus NUIG.  Tríd an Oll. Rowan, tá 
comhordú déanta ag an ITB ar iarratais 
isteach san Eoraip faoin Tionscnamh 
Comhchlár (TCC) agus Horizon 2020 
atá bainteach faoi na gairmeacha 
comhshaoil. Éascaíodh é sin go mór 
ag ceapadh an Dr Jennifer Hayes mar 
Scríbhneoir agus Comhordaitheoir 
Tiomnaithe um Dheontais Taighde 
don HUB taighde iarchéime. Tá a 
cuid staidéar phD foilsithe go fairsing 
ag an Dr Hayes agus ba ón ITB a 
tháinig sí féin. Tá an ceapachán 
straitéiseach sin ag teacht le moltaí 
lárnacha painéil athbhreithnithe dár 
bpróiseas Athbhreithnithe Cláir a bhí i 
bhfeidhm i 2010 don Scoil Eolaíochta. 

“...Tá 
an-áthas 
orm a bheith 
ag tacú 
le A.I.T. 
agus lena 
croíchuspóirí”

Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 

Átha Luain Ciarán Ó Catháin agus Colin Tirel, 

Stiúrthóir Bainistíochta ARBURG UK Ltd

bhlianta an tionscadail ó 2010 go 
2012 chomh maith le hathbhreithnithe 
leo. Chuir comhairleoirí Frontline 
agallamh ar Bhainisteoir an Chlár ARE 
(Anthony Cunningham); Stiúrthóir ITB 
(an Dr Brian Lee); príomhthaighdeoir 
SUNAT/COMMAND (Dr Yuansong 
Qiao); agus Ceann RI&E (Paul Killeen).

An Institiúid um Thaighde 
Ábhair (ITÁ)
Chuaigh an Dr Declan Devine (MRI) leis 
an Mayo Clinic Rochester, MN, a bhí 
rangaithe mar ospidéal uimhir a haon 
i SAM le haghaidh iasacht 4 mhíosa 
i 2014. Le linn na tréimhse a chaith 
sé ansin, bhí an Dr Devine ag obair 
san Ionad Leighis Athshlánúcháin a 
bunaíodh le déanaí, in éineacht lena 
stiúrthóir, an tOll. Christopher Evans. 
Le linn a sheala ar iasacht d’oibrigh 
an Dr Devine ar réimse tionscadal a 
raibh ina measc tástáil réamhchliniciúil 
ar ábhair ionadaíochta cnáimhe a 
dhéanann an fhachtóir fáis a eisionladh 
agus anailís ar ghlúinte ina bhfuil 
oisté-airtríteas tar éis iad a chóireáil le 
veicteoirí víreasacha. 

Le linn a chuairte ar SAM, thug an 
Dr Devine cuairt ar an Ionad Cnámh 
agus Alt in Ospidéal Henry Ford, Detroit 
agus ar Scoil na hInnealtóireachta 
Bithleighis in Ollscoil Dalhousie chun 
a chuid fionnachtana taighde a chur i 
láthair, chun turas a thabhairt ar a gcuid 
áiseanna agus chun comhar amach 
anseo a phlé. Nuair a d’fhill sé ar AIT 
deonaíodh stádas comhoibritheora 
oifigiúil sa Mayo Clinic ar an Dr Devine. 

Teicneolaíochtaí Polaiméirí 
Fheidhmeach (TPF)
Arís eile tá ARBURG ag tabhairt 
tacaíochta d’Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain agus do thionscal 
leathan na bplaisteach in Éirinn, trí 
hinneall modúlach leictreach nua, 
ARBURG 370E 600 170 60 tona 
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ETF tábhachtach iad don institiúid. 

Cuirfidh agus tacóidh an ITB leis an 

ngné taighde agus an lárphointe 

tábhachtach don teagasc le haghaidh 

phróiseas Athbhreithnithe Cláir an 

Scoil Eolaíochta a bheidh ar siúl sna 

seachtainí atá romhainn. 

Tá an ITB ina bhealach tábhachtach 

freisin chun baill foirne agus taighdeoirí 

a éascú ar fud an Scoil Eolaíochta 

agus iad ag cur meantóireachta agus 

stiúrthóireachta ar fáil do mhic léinn 

iarchéime thar dhisciplíní éagsúla a 

chuimsíonn baint amach 4 PhD (Kelsey 

McEvoy, Patricia Hughes, Tunku Salha 

Tunku Ahmad, Khairul Anwar Abdul 

Halim) agus 8 MSc ag Mic Léinn Taighde 

(Lisa Geraghty, Aaron McKeown, Colin 

Curley, Vincent Walsh, Sarah Jane 

Devaney, Laura Miskell, David Murphy 

agus Sarah Winters). Comhghairdeas 

leis na stiúrthóirí agus na meantóirí go 

léir as sin a bhaint amach. 

Sa phictiúr thuas;

An Dr Luke Geever ó AIT le 

Cathaoirleach Choimisiún Fulbright 

na hÉireann, an tOll John Hegarty 

(Pictiúr tógtha ag: Conor McCabe)

BRONNTAR DÁMHACHTAIN 
FULBRIGHT AR CHOMHALTA 
TAIGHDE Ó AIT 
Bronnadh Dámhachtain Fulbright ar 
an gcomhalta taighde sinsearach, an 
Dr Luke Geever. Rachaidh an Dr Luke 
Geever a dhéanann ceannaireacht ar 
cheann de na grúpaítaighde polaiméirí 
is mó in Éirinn, chuig Harvard Medical 
School agus an Mayo Clinic mar 
Scoláire Fulbright – Fiontraíocht Éireann. 
Tabharfaidh an Dr Geever faoi thaighde 
comhoibritheach leis na saineolaithe 
is mó ar an domhan agus é ag scrúdú 
na feidhmeanna cliniciúla a bhíonn ag 
polaiméirí bithleighis nua.

D’fhógair an tAire Gnóthaí Diaspóra, 
Jimmy Deenihan TD agus Ambasadóir 
SAM ar Éirinn, Kevin O’ Malley, 
tríocha-haon Dámhachtain Fulbright. 

Seo a leanas a bhí le rá ag an 
Aire Deenihan: “Mar gheall ar an 
réimse saineolais atá ag fhaighteoirí 
dhámhachtainí Fulbright is grúpa 
an-láidir ionadaithe iad d’Éirinn. 
Léirítear i ndámhachtainí na bliana seo 
na forbairtí tapa ar an teicneolaíocht 
dhigiteach ar fud an domhain. Trí 
Dhámhachtainí TechImpact Fulbright 
agus Dámhachtainí Scoláire TechImpact 
Fulbright-Ollscoil Notre Dame, scrúdóidh 
seisear faighteoirí dámhachtana 
dul chun cinn digiteach i réimsí mar 
theicneolaíochtaí braite ar féidir a 
chaitheamh, forbairt feidhmchlár agus 
acmhainní foghlama teanga.”

Thug an tAmbasadóir O’Malley faoi 
deara: “Gach bliain tugann scoláirí 
Fulbright SAM agus na hÉireann 
léargas fíorspéisiúil ar threo na taighde 
domhanda i go leor réimsí éagsúla. 
I mbliana thugamar faoi deara go 
bhfuil méadú faoi leith tagtha ar 
thaighde i réimsí na sláinte agus na 
teicneolaíochta. Le clár Fulbright 
cuirtear ardán uathúil ar fáil do scoláirí 
idirnáisiúnta chun obair cheannródaíoch 
a dhéanamh, chun oibriú as lámh 
a chéile le taighdeoirí den chéad scoth 
agus chun tionchar a bheith acu 
ar chúrsaí.”

Rinne an Stiúrthóir Taighde, Nuálaíochta 
agus Fiontraíochta in AIT, Paul Killeen, 
comhghairdeas leis an scoláirí chomh 
maith. “Is onóir iontach é seo do Luke 
agus do AIT freisin. Le Dámhachtain 
Fulbright tacaítear leis an taighde 
ardchaighdeáin atá á dhéanamh in AIT 
agus le hábharthacht dhomhanda na 
hoibre sin, go háirithe san eolaíocht 
polaiméirí. Freisin neartaíonn sé ár 
gcaidreamh le Harvard agus leis an 
Mayo Clinic, a cothaíodh trí scoláireacht 
Marie Curie a bhí ag an Dr Declan 
Devine roimhe sin. 
 

AN LÓGÓ FEABHAS AD SA TAIGHDE 
 – COIMISIÚN AN AE
Bhronn Coimisiún an AE an 
dámhachtain cháiliúil “Feabhas AD sa 
taighde” ar Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Luain.  Leis an dámhachtain 
sin aithnítear gealltanas AIT chun 
nósanna imeachta córa agus 
trédhearcacha um earcaíocht agus 
meastóireacht a bhaint amach. Léiríonn 
sé gealltanas na hinstitiúide chun a 
cuid beartas i leith acmhainní daonna 
a fheabhsú i gcónaí de réir Chairt 
na hEorpa um Thaighdeoirí agus an 
Cód Iompair um Earcú Taighdeoirí.  
Léirigh níos mó ná 1,200 institiúid ó 
40 tír éagsúil a dtacaíocht don Chairt 
agus don Chód, agus tá suaitheantas 
“Feabhas AD sa Taighde” de chuid 
an Choimisiúin bainte amach ag 233 
díobh.   Is í AIT an dara hinstitiúid 
teicneolaíochta in Éirinn a bhfuil an 
dámhachtain seo bainte amach aici, 
agus téann sí in éineacht le WIT, OÉ na 
Gaillimhe, UCC, DCU, RCSI, UCD agus 
UL mar shealbhóirí dámhachtana.
 
Ionad Inniúlachta Ilchodaí na 
hÉireann (IIIÉ)
Le déanaí dheonaigh Fiontraíocht 
Éireann cistiú ar luach €6.84 milliún ar 
Ionad Inniúlachta Ilchodaí na hÉireann 
thar thréimhse 5 bliana. Mar chuid den 
dámhachtain cistithe tá AIT ina ball 
oifigiúil den ionad inniúlachta anois 
agus dá bharr sin tá taighdeoirí AIT 
incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar 
chistiú tríd an ionad taighde. Cuimsíonn 
an t-ionad gníomhaíochtaí taighde UCD 
UL agus AIT. 

Reáchtáladh an chéad chruinniú de 
Choiste Stiúrtha IICÉ (céim 2) in Ollscoil 
Luimnigh ar an 11 Bealtaine. Rinne 
an Dr Declan Devine (ITÁ) ionadaíocht 
ar AIT ag an gcruinniú sin a ndearna 
Aiden Spooner cathaoirleacht air 
agus a raibh i measc a lucht freastail 

Tá an tOll Rowan agus an Dr Kennedy 

ainmnithe freisin mar iarratasóirí 

maoinithe faoin ngairm ar thionscnaimh 

chomhoibritheacha ag Ionaid Taighde 

FEÉ a raibh OÉ na Gaillimhe i gceannas 

uirthi i réimse na bhfearas leighis agus 

an agraibhia; agus táthar ag súil le 

toradh na n-iarratas sin go luath.

Leanann an ITB ar aghaidh ag éascú 

tionscail trí huirlisí mar thionscnaimh 

Comhpháirtíochta Nuálaíochta 

Fhiontraíocht Éireann agus cuirfidh 

na gníomhaíochtaí atá luaite thuas le 

comhthuairisceáin na hInstitiúide um 

Thaighde Ábhair faoi fheidhmíocht 

fhuinte an ÚAO.  Freisin d’óstáil an ITB 

lá comhpháirtíochta EI SME H2020 a 

bhainistigh an Dr Michael Brougham 

(EI). Tá aschuir taighde ó thaobh 

pháipéir irisleabhair agus imeachtaí 

comhdhála fós ag dul i méid, agus is 

Bronnann 
Coimisiún an 
AE dámhachtain 
cháiliúil 
“Feabhas AD 
sa Taighde” ar 
Institiúid 
Teicneolaíochta 
Bhaile Átha 
Luain

ionadaithe cuideachta ó Bombardier 
Aerospace, Axis Composites, Scott 
Bader, ÉireComposites, Henkel, UUJ, UL 
agus Fiontraíocht Éireann.   Le linn an 
chruinnithe reáchtáladh plé maidir le 
leithdháileadh buiséad, tionscadail atá 
bunchistithe cheana féin, gairmeacha 
do thionscadail bhunchistithe agus 
caiteachas caipitiúil. 
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Leanann an oifig ar aghaidh ag tabhairt 
tacaíochta do bhainisteoirí, thaighdeoirí 
agus iarchéimithe CGT sna 3 hInstitiúid 
Taighde, sa CISD agus sna Scoileanna 
trí cháipéisí a athbhreithniú agus a 
dhréachtú maidir le Príomhranna 
Comhaontaithe, Socruithe 
Úinéireachta MI, Comhaontuithe um 
Neamhnochtadh, Comhaontuithe um 
Aistriú Ábhar, ceisteanna MT maidir le 
tionscadail chomhair, conarthaí agus 
tionscadail iarchéime éagsúla.

AN tIONAD LÁR TÍRE 
NUÁLAÍOCHTA AGUS 
TAIGHDE (ILTNT)
Ar an 5 Nollaig, tugadh faomhadh 
do chliant ILTNT Moocall le haghaidh 
chistiú TAA ag Coiste Infheistíochta 
Fhiontraíocht Éireann.

Ag an mBabhta Ceannais de Chomórtas 
na hÉireann don Fhiontraí Óg is Fearr a 
reáchtáladh i mBaile Átha Cliath ar an 
7 Nollaig, ghnóthaigh Dean Gammell, 
DG Ventures, a ghlac páirt i gclár New 
Frontiers 2014 de chuid AIT-Ollscoil 
Mhá Nuad, an Dámhachtain Náisiúnta 
don Ghnó Bunaithe is Fearr a bhfuil 
Seirbhís Bhreise aige.  Ainmníodh Dean 
mar an bhFiontraí Óg is Fearr in Iarmhí i 
mBabhta Ceannais na hIarmhí.

Bhí Emma-Rose Conroy, Euro Stallions, a 
ghlac páirt i gclár 2014, i measc ochtar 
iomaitheoirí sa bhabhta ceannais sa 
chatagóir ‘Gnólacht Nuathionscanta is 
Fearr’.  Ainmníodh Emma-Rose mar an 
bhFiontraí Óg is Fearr in Uíbh Fhailí i 
mBabhta Ceannais Uíbh Fhailí.

Ar an 10 Nollaig, thug cuairteoirí 
ó chomhpháirtí AIT, ollscoil Universiti 
Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) 
cuairt ar an ILTNT.

Ar an 19 Nollaig, ghlac Bainisteoir 
ILTNT páirt i bhFóram Fiontraíochta 
Réigiúnach an Lár Tíre -  cuid de 

Nuashonrú ar Chláir Tionscail 
agus Aistriú Teicneolaíochta
Tionscnamh 2 um 
Aistriú na Teicneolaíochta a Threisiú
Tar éis an Athbhreithnithe Meántéarma 
a rinne FÉ i dteannta le Painéal 
Idirnáisiúnta ar T2ATT bronnadh an 
rangú is airde ‘A’ ar chuibhreann AIT/
MU/WIT/ITC. Níor bronnadh ‘A’ ach ar 
2 chuibhreann. Mar thoradh air sin, 
déanfar cistiú oibriúcháin breise nach 
mbaineann le pá a leithdháileadh 
ar an gcuibhreann i gconarthaí atá le 
teacht le haghaidh an chuid eile de 
thréimhse an chláir 2015-2016.

Reáchtáladh Taispeántas Nuálaíochta 
FÉ, ar fhreastail cuideachtaí, 
infheisteoirí, gníomhaireachtaí cistithe 
agus páirtithe leasmhara éagsúla air, i 
mBaile Átha Cliath ar an 2 Nollaig, agus 
seastáin sainithe do Chuibhreann AT 
agus taispeántais CGT le feiceáil ann.

An Ciste Tráchtálaithe
Tá roinnt iarratas iomlán ar an CT faoi 
ITÁ agus CISD ar siúl le bheith réidh 
faoin spriocdháta um ghairmeacha ar 
an 20 Feabhra.  

Tionscadail Chomhmhaoinithe 
Tionscail 
Fuair an Dr Sean Lyons, an Dr Luke 
Geever agus an Dr Enda Fallon cistiú 
sa bhreis ar €300,000 faoi chiste 
Comhpháirtíochta Nuálaíochta FÉ. 
D’éirigh leis an Dr Luke Geever agus an 
Dr Enda Fallon 3 PSF Tionscail a bhaint 
amach chomh maith.

Bainistíocht Maoine Intleachtúla 
agus Oideachas AT
Tá paitinn shealadach SAM ‘CRIPTIÚ 
INCHUARDAITHE BUNAITHE AR ANORD 
curtha i gcomhad ag an Institiúid. 
Is iad na haireagóirí ón ITB ná: 
An Dr Abir Awad, An Dr Brian Lee, 
An Dr Yuansong Qiao agus 
an Dr Adrian Matthews.

phróiseas chun plean gníomhaíochta a 
dhéanamh le tacú le fás fiontraíochta 
agus poist sa réigiún – agus ardaíodh 
ceist maidir leis an ngá le háiseanna 
breise in ILTNT.
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5.1 Soghluaisteacht Mac Léinn 
Rinne 508 mac léinn Idirnáisiúnta san iomlán staidéir in Institiúid 

Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain i gcaitheamh na bliana acadúla 2014/2015.    

Tá líon na dtíortha Eorpacha a bhfuil ionadaíocht déanta orthu ag dul i méid 

i gcónaí.  Tá an Oifig Idirnáisiúnta san Institiúid, faoi bhainistíocht Ms. Mary 

Simpson, mar phointe fócais do na mic léinn áit a ndéileáiltear lena gcuid 

fiosruithe go léir ar bhealach gairmiúil. Réimse mór forbartha don Institiúid le 

blianta beaga anuas ab ea an méadú ar líon na mac léinn nach as an AE iad 

atá i mbun staidéir san institiúid.  Tá an Institiúid bródúil, agus fáth maith leis, 

as na seirbhísí a chuirtear ar fáil do na mic léinn sin agus déantar gach iarracht 

chun déanamh cinnte go dtéann siad i dtaithí ar na difríochtaí cultúrtha agus 

eacnamaíocha a bhaineann le maireachtáil agus staidéar in Éirinn.

05
Naisc
Idirnáisiúnta

IDIRNÁISIÚNÚ

2014/15
Lánaimseartha Páirtaimseartha Iomlán 

Idirnáisiúnta - AE 40 5 45
Idirnáisiúnta - Neamh-AE 204 30 234

Mic Léinn Erasmus Isteach (EU agus Neamh-AE) 134 0 134
Malairt Eile (Neamh-AE) 5 1 6
Science without Borders na Braisíle (Neamh-AE) 89 0 89

Iomlán 472 36 508
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06
Ilghnéitheach

6.1 Aíonna/Léachtóirí ar Cuairt
D’óstáil an Scoil Ghnó cuairteoirí 
ón Tunku Abdul Rahman University 
College (TAR UC), an Mhalaeisia 
ar an Déardaoin an 20 Samhain, 
ba iad sin ná an Dr Ng Swee Chin, 
Leasuachtarán Acadúil & Taighde, 
TAR University College agus Ms Joyce 
Chee, Cláraitheoir Cúnta Sinsearach, 
an tIonad um Oideachas Leanúnach 
agus Gairmiúil, Brainse TAR i Penang. 
Thapaigh na cuairteoirí an deis chun 
bualadh le mic léinn TAR UC a d’aistrigh 
chuig an mbliain dheireanach den 
chlár Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) 
sa Chuntasaíocht. Thug na mic 
léinn moladh ard don chlár agus dá 
dtaithí fhoriomlán in AIT. Táirgeadh 
conradh oiliúna do dhuine de na mic 
léinn sin i gceann de na comhlachtaí 
cuntasaíochta ‘Big 4’ tar éis níos lú ná 
dhá mhí in Éirinn.

“Tá an-áthas orm bheith in 
Éirinn den chéad uair riamh, 
agus dul san iomaíocht in áis, 
ar chuala mé gur áis iontach í”
Mutaz Essa Barshim

san imeachta agus freisin shocraigh 
sé curriarracht náisiúnta nua agus é 
ag sárú airde de 2.41.  Chuir Barshim 
le hatmaisféar corraitheach le linn na 
himeachta nuair a thriail sé airde nua le 
haghaidh curriarrachta domhanda agus 
nuair gur bheag gur bhain sé amach í, 
rud a bheadh ina ócáid stairiúil d’Éirinn 
agus don airéine freisin.
 

6.2 Imeachtaí Institiúide
Comórtas díospóireachta 
an Irish Times
Reáchtáladh an babhta leathcheannais 
de chomórtas díospóireachta an Irish 
Times in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain ar an Aoine, an 23 Eanáir 
2015.  Ba é an t-iar-aire oideachais agus 
scileanna, an tUas. Ruairí Quinn TD. a 
bhí i gceannas ar bhord na moltóirí.  
Bhí Ms Monique Botha, mac léinn sa 
bhliain dheireanach den chlár cúraim 
shóisialta, ar dhuine de na hiomaitheoirí 
agus is í an t-aon ionadaí amháin ónár 
bhfo-earnáil.

Grand Prix Airéine Idirnáisiúnta AIT
Bhí Mutaz Essa Barshim, an curadh 
sa léim aird faoi dhíon as Catar, agus 
an rábálaí Iamácach Asafa Powell, 
arbh é sealbhóir na curriarrachta 
domhanda don 100 méadar, ina 
bpríomhiomaitheoirí i Grand Prix Airéine 
Idirnáisiúnta AIT. Chuaigh Carmelita 
Jeter, a bhuaigh bonn Oilimpeach faoi 
thrí agus atá ina hiarchuradh domhanda 
san iomaíocht freisin san imeacht 60m.

Sa dara grand prix bliantúil, a 
reáchtáladh san Airéine Idirnáisiúnta 
tógadh ar rath bhabhta 2014, a bhí 
díolta amach, agus a ndeachaigh 
Ashton Eaton, curadh deacatlain 
Oilimpeach agus sealbhóir na 
curriarrachta domhanda, san 
iomaíocht ann.

“Tá an-áthas orm bheith in Éirinn 
den chéad uair riamh, agus dul san 
iomaíocht in áis, ar chuala mé gur 
áis iontach í” a dúirt Barshim.  Bhain 
Barshim amach curriarracht nua staide 
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D’óstáil AIT seimineár faoi choimirce 

an Fhóram Náisiúnta Teagaisc agus 

Foghlama.  Bhain an seimineár sin 

den chéad scoth, a thug David Baume 

ó Leeds Metropolitan University le 

modhanna teagaisc, foghlama agus 

measúnaithe. Scrúdaigh siad dearadh 

modúl agus clár, agus thairis sin, 

cuspóirí agus tosaíochtaí institiúide. 

Bhí an seimineár ina fhócas den 

chéad scoth um ghníomhaíochtaí 

athbhreithnithe cláir, go háirithe maidir 

le ról ball foirne acadúil i ndearadh / 

comhdhearadh / socrú na hoibre 

a dhéanfaidh mic léinn, agus tacú 

le mic léinn – agus ar ndóigh a 

ndúshlán a thabhairt chun an obair 

sin a dhéanamh. 

Osclaítear Seó 
Deartha Chéimithe AIT 
Osclaíodh an seó céimithe go 

hoifigiúil ar an Aoine 22 Bealtaine. 

Craoladh an oscailt beo trí chainéal 

Periscope na hinstitiúide.

Sa seó taispeánadh saothar mic léinn 

dheireadh bliana i gcéimeanna AIT sa 

dearadh (cumarsáid), sna chumarsáid 

físe agus sna meáin digiteacha. 

Dúirt Oliver Hegarty, Ceann Roinn na 

nDaonnachtaí: “Is deis iontach é seó na 

gcéimithe don phobal leathan taithí a 

fháil ar fhís ár gcuid mac léinn deartha. 

Taispeánfar raidhse meán, tuairimí agus 

smaointe sa seó i mbliana.”

Is ionann craoladh Periscope agus 

an chéad uair gur thaispeáin AIT 

imeacht faoin bhfeidhmchlár 

beoshrutha, a sheol Twitter i Márta.

Taispeánfar 
raidhse 
meán, 
tuairimí agus 
smaointe 
sa seó i 
mbliana.”
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07
Tuarascáil
Airgeadais

7.1 Speansais an Bhoird Rialaithe

Ainm na hInstitiúide:

Bliain Acadúil:

Ball an Chomhlacht Rialaithe Speansais Táille Agallaimh Iomlán Íoctha 
Breen, Paul (Cathaoirleach) 0
Cashin, Mark 0
Crehan Roche, Breda 17.62 300 317.62
Henson, Jim 0
Kennedy, Yvonne 85.06 300 385.06
Kinsella, Natasha 446.52 446.52
LaCumbre, Joe 300 300
Leyden, Orla 119.31 2100 2219.31
Lynam Fergal 0
McDonagh, Jarlath 541.8 541.8
McEvoy, Edward 0
McFadden, Gabrielle - D'éirigh as Oct 14 0
McLoughlin, Kevin 0
Rattigan, Liam 0
Toher, Mary 228.16 228.16
IOMLÁN 1438.47 3000 4438.47

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

2014/15 (Meán Fómhair 2014 go hAibreán 2015)

Ainm na hInstitiúide:

Bliain Acadúil:

Ball an Chomhlacht Rialaithe Speansais Táille Agallaimh Iomlán Íoctha  
Ryan, Frank (Cathaoirleach) 668.43 668.43
Farrell, Tom 14.26 300 314.26
Gilmore, Pat 82.7 300 382.7
Keane, James 0
Kinsella, Natasha 111.63 600 711.63
Leonard, Laura 0
Madden, Paul 300 300
Magner, Denis 0
Mulvey, Kieran 0
O'Toole, Pat 52 52
Rattigan, Liam 0
Ryan, Collette 300 300
Shanagher, Kathleen 32.83 300 332.83
Talty, Geraldine 41.35 41.35
IOMLÁN 1003.2 2100 3103.2

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

2014/15 (Bealtaine 2015 go Lúnasa 2015)
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Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais Comhdhlúite don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2015 

2015 2014 
€’000 €’000 

IONCAM NÓTA 
1 16,422 16,862 
2 16,421 17,248 

16 3,402 3,742 
3 3,829 4,060 
5 2,699 3,008 

 4 530 591 
78 124 

Deontas Stáit 
Táillí teagaisc agus ranníocaíochta mic léinn  
Amúchadh na ndeontas iarchurtha caipitil     
Deontais agus conarthaí taighde 
Ioncam eile 
Ioncam chiste tacaíochta mac léinn aitheanta 
Ioncam ó ús  
Gníomhaíochtaí coimhdeacha 19 2,582 2,445 

45,963 48,080 

CAITEACHAS 
6 24,523 24,896 
7 1,780 1,541 
8 2,908 2,921 
9 4,472 4,436 

             10 2,030 2,090 
3 4,182 3,960 
4 530 591 

13 3,400 3,740 

Ranna Acadúla 
Seirbhísí Acadúla  
Costais Dáimhe    
Riarachán agus Seirbhísí Lárnacha 
Seirbhísí mac léinn agus speansais oideachais ginearálta             
Deontais agus conarthaí taighde 
Ioncam Chiste Tacaíochta Mac Léinn curtha i bhfeidhm  
Dímheas
Gníomhaíochtaí Coimhdeacha 19 1,890 2,042 

45,715 46,217 

248 1,863 
18 (840) (928)

2,827 1,892

BARRACHAS OIBRIÚCHÁIN 
Aistriú chuig Cúlchiste Forbartha Caipitiúla 

BARRACHAS CARNTHA AG TÚS NA BLIANA 

BARRACHAS CARNTHA AG DEIREADH NA BLIANA 2,235 2,827 

Ní hann d’aon ghnóthachain ná caillteanais seachas na cinn sin a aithnítear thuas.
Is cuid de na Ráitis Airgeadais iad an Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi 
Shreabhadh Airgid agus Nóta 1 go 23.

Sínithe:  ___________________________ Dáta: ____________ 
An tUas. Frank Ryan 

 Cathaoirleach Bhord Rialaithe AIT 

Sínithe: ___________________________ Dáta: ____________ 
An tOll.  Ciarán O Catháin 
Uachtarán AIT 

Athlone Institute of Technology Page 1 
Annual Report 2014/2015 

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 

Clár Comhardaithe Comhdhlúite amhail an 31 Lúnasa 2015 

NÓTA 2015 2014 
€’000 €’000 

SÓCMHAINNÍ SEASTA 13 91,476 91,695 

91,476 91,695 

23 28 
14 1,477 1,833 

8,157 9,727 
9,657 11,588 

SÓCMHAINNÍ REATHA

Stoc
Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí          
Airgead sa bhanc agus ar láimh

DLITEANAIS REATHA

7,298 7,629 

2,359 3,959 

93,835 95,654 

Creidiúnaithe agus speansais fhabhraithe - Méideanna dlite laistigh 
d’aon bhliain ammháin         15 

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA 

GLANSÓCMHAINNÍ

Léirithe ag: 

16 91,476 91,695 
2,235 2,827 

Deontais chaipitil iarchurtha  
Cuntas ioncaim agus caiteachais 
Cúlchiste forbartha caipitiúla 18 124 1,132 

93,835 95,654 

Is cuid de na Ráitis Airgeadais iad an Ráiteas faoi Pholasaithe Cuntasaíochta, an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid 
agus Nóta 1 go 23. 

Sínithe: ___________________________ Dáta: ____________ 
An tUas. Frank Ryan 

 Cathaoirleach Bhord Rialaithe AIT 

Sínithe: ___________________________ Dáta: ____________ 
An tOll.  Ciarán O Catháin 
Uachtarán AIT 

7.2 Faisnéis Airgeadais
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08
Aguisíní

Aguisín 1

  

INSTITIÚID: 

Leibhéal 6 Leibhéal 7 IOMLÁN

1 10 11

Neamh- LÍON
shealbhóirí  IOMLÁN  NA

100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25% 100% 50% Deontais MAC LÉINN
Leibhéal 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Leibhéal 7 2 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 10
IOMLÁN 2 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 11

CÓNGARACH ÓNGARACH IOMLÁN

0 1 1

1 2 3

Deimhnithe:
Dáta

INSTITIÚID:  

Leibhéal 6 Leibhéal 7 IOMLÁN

- 1 1

Neamh- LÍON

shealbhóirí IOMLÁN  NA

100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25% 100% 50% Deontais MAC LÉINN

Leibhéal 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leibhéal 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

IOMLÁN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CÓNGARACH ÓNGARACH IOMLÁN

0 0 0

0 1 1

An líon a cháiligh do Dheontais Chothabhála: Ranníocaíocht

Deimhním leis seo gur taifead fíor agus cruinn iad na figiúir atá taispeánta thuas ar líon na mac léinn athnuachana Leibhéal 6/Leibhéal 7 a 
bhí cláraithe ag an Institiúid seo le linn na Bliana Acadúla 2014/15 

Stiúrthóir/Rúnaí/Rialaitheoir Airgeadais

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain Foirm D 

Líon a cháiligh do Dheontais Chothabhála
Rátaí Cóngaracha Rátaí Neamhchóngaracha

ANAILÍS AR LÍON IOMLÁN NA MAC LÉINN ATHNUACHANA LEIBHÉAL 6/LEIBHÉAL 7 2014/15

LÍON NA MAC LÉINN I MBUN CHLÁIR Leibhéal 6 agus Leibhéal 7
BLIAIN ACADÚIL 2014/15 

LÍON NA MAC LÉINN 
ATHNUACHANA 2014/15:

Ranníocaíocht

Leibhéal 6

Leibhéal 7

Líon na mac léinn a cháiligh do Ráta Speisialta an Deontais Chothabhála 2014/15

ANAILÍS AR LÍON IOMLÁN NA MAC LÉINN ATHNUACHANA LEIBHÉAL 6/LEIBHÉAL 7 2014/15

Mic Léinn Amháin

Leibhéal 7

Líon na mac léinn a cháilíonn do Ráta Speisialta Deontais Chothabhála 2015/16 Leibhéal 6

Rátaí Cóngaracha

Foirm Athnuachana Mheasta 2015/16

LÍON MEASTA MAC LÉINN I MBUN CHLÁIR Leibhéal 6 agus Leibhéal 7
BLIAIN ACADÚIL 2015/16

Rátaí Neamhchóngaracha Mic Léinn Amháin

LÍON MEASTA NA MAC LÉINN 
ATHNUACHANA 2015/16:

NEAMHCH-

NEAMHCH-
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Aguisín II

I measc na mór-éachtaí ag foirne 
agus daoine aonair ár gcoláiste i 
rith 2014/2015 bhí iad seo a leanas:

LÚTHCHLEASAÍOCHT:
Bhí rath thar na bearta ag Club 
Lúthchleasaíochta arís eile i 
2014/2015.  Chuir an club tús 
le séasúr na hiomaíochta nuair a 
ghnóthaigh sé a dara sraith i ndiaidh 
a chéile de bhoinn airgid foirne ag 
Craobhchomórtas Sealaíochta Bóthair 
Ollscoileanna na hÉireann a reáchtáladh 
ar sheanchampas theas OÉ Mhaigh 
Nuad.  Chaill Foireann A na bhFear 
(Shane Fitzsimons, Liam Brady, John 
Travers, Darragh Rennicks agus Stephen 
Campbell) i gcoinne DCU ag scór beag 
nuair a tháinig siad sa dara háit i measc 
fiche-sé fhoirne.  Tháinig foireann B na 
bhFear (Kevin Nolan, Jason Donegan, 
Martin Fagan, Cian Mulrooney, Mark 
Donegan) sa 10ú háit, chun tosaigh ar 
an gcuid is mó d’fhoirne ‘A’ coláiste 
agus 11 áit chun tosaigh ar an áit a 
bhain siad amach an bhliain roimhe.

Reáchtáladh Craobhchomórtas Chluichí 
Raoin is Faiche Laistigh an IUAA 
in Airéine Idirnáisiúnta AIT ar an 6 

Feabhra, rud a thug deis don choláiste 
a cuid áiseanna den chéad scoth 
a thaispeáint.  Turas an-rathúil ab ea 
é don choláiste agus mná AIT ag teacht 
sa chúig áit i measc fiche coláiste agus 
ollscoile.  I measc na mbonnbhuaiteoirí 
bhí 2-3 den scoth do Louise Holmes 
(bonn airgid) agus Vicky Harris (bonn 
cré-umha) sa 200m, Andrew Heney 
san ardléim (bonn airgid) agus Patrick 
Heffernan sa chliathrás 60m (bonn 
cré-umha) agus Dearbhail Foley sa 
léim chuaille (bonn cré-umha).  Léirigh 
foireann sealaíochta 4x200m na mban, 
Vicky Harris, Solange Carla, Sinead 
Touhy agus Louise Holmes an-neart 
nuair a ghnóthaigh siad boinn 
chré-umha, curiarracht coláiste do AIT. 
I measc iomaitheoirí eile a scóráil pointí 
bhí Laura Dolan, Sinead Touhy, Sean 
Donegan agus Paul Houeix.

Turas rathúil do Chlub Lúthchleasaíochta 
AIT ab ea Craobchomórtas Trastíre 
IUAA i gColáiste Clongowes Wood 
ar an 7 Márta nuair a ghnóthaigh 
foireann na bhfear boinn chré-umha 
arís i ndiaidh DCU agus UCD agus 
ionadaíocht ag méid buaice de 15 
choláiste agus ollscoil.  Bhuaigh AIT 
bonn óir (Liam Brady) agus chré-umha 
(Darragh Rennicks) aonair agus bhí 
seisear scórálaithe acu sna caoga is 
fearr.  I measc na scórálaithe, chomh 
maith le Brady agus Rennicks, bhí 
Karl Fitzmaurice, Mark Donegan, Cian 
Mulrooney agus Aengus Burke.  Ba í 
Laura O’Dowd an chéad bhean as AIT 
a chríochnaigh an seal, agus rith 
an-mhaith aici sa 32ú háit. 

D’óstáil Ollscoil Uladh Craobhchómórtas 
Chluichí Raoin is Faiche Lasmuigh 
IUAA ar an 10 agus 11 Aibreán agus 
ba é an craobhchomórtas raoin agus 
faiche ba rathúla riamh d’fhoireann 
ó AIT. Ghnóthaigh Liam Brady agus 
John Travers boinn óir sna himeachtaí 
10,000m agus 5000m faoi seach.  
Ghnóthaigh Liam Brady, Ian Rogers 
agus Andrew Heney boinn airgid sa 
5000m, léim chuaille agus san ardléim, 

éachtaí
spóirt

agus fuair Louise (100m & 200m), 
Dearbhail Foley (léim chuaille), Sinead 
Touhy (Ardléim) boinn chré-umha.  
Buaicphointe den chraobchomórtas ab 
iad na boinn airgid a bhuaigh foireann 
4x100m na mban.  Chríochnaigh ár 
gcuid fear mar an IT is fearr sa tír agus 
mar an 4ú foireann ar an iomlán taobh 
thiar de DCU, UL agus UCD agus 
tháinig ár gcuid ban sa 6ú háit ar an 
iomlán.  Shocraigh lúthchleasaithe AIT 
10 gcurriarracht do AIT thar réimse 
imeachtaí. 

CISPEHIL NA BHFEAR:
Bhí bliain stairiúil ag foireann na bhFear 
nuair a bhuaigh siad gach cluiche sa 
sraithchomórtas, naoi gcluiche san 
iomlán chun céad chraobh na hÉireann 
a bhaint amach do Chispheil na bhFear 
in AIT.  Bhí ról ríthábhachtach ag an 
bhfoireann go léir san éacht sin.  

CISPHEIL NA MBAN
Bhain foireann na mBan amach 
cluiche ceannais na hÉireann ach 
ar an drochuair ní raibh an bua acu 
ar an lá.  Mar sin féin, ba iad céad 
fhoireann na mban as AIT a d’imir sna 
cluichí idir-ollscoile agus bhí siad ina 
n-ionadaithe bródúla ar an gcoláiste.

EACHAÍOCHT:
Rinne baill de Chlub Eachaíocht 
diantraenáil i mbliana agus léiríodh an 
obair chrua agus an díograise sin sna 
torthaí a baineadh amach san cluichí 
idir-ollscoile a reáchtáladh i gCorcaigh.  
Tháinig Foireann Coláiste AIT sa 6ú háit 
san iomlán as níos mó ná fiche coláiste.  
Tháinig an fhoireann Dreasáiste sa 6ú 
háit.  Tháinig Laura Meade sa 2ú háit ar 
an iomlán sa Prix Capilli agus bhuaigh 
an fhoireann Prix Capilli an ghné foirne 
den imeacht sin.

PEIL GHAELACH:
Peil Ghaelach Shinsearach – buaiteoirí 
Roinn a dó den Chraobhchomórtas 
Peile Sinsearaí  Fuair an fhoireann an 
ceann is fearr ar TCD i mbabhta a 
haon de Chraobh Sigerson agus chaill 

siad i gcoinne UCD i mbabhta a dó de 
Chraobh Sigerson.

Peil Ghaelach Idirmheánach – chuaigh 
an fhoireann san iomaíocht sa 
Chraobchomórtas agus d’imir siad i 
gcoinne DIT, UCD agus NUIG i rith na 
chéad seimeastair.

Peil Ghaelach Shóisearach – ghlac an 
fhoireann páirt i gcraobhchómórtas 
Chonnacht. Bhuaigh siad i gcoinne 
NUIG, GMIT agus chaill siad ag scór 
beag i gcoinne IT Shligigh.

Peil Ghaelach Foireann 1 na Céad Bliana 
– d’imir an fhoireann i roinn a haon 
den sraithchomórtas agus fuair siad an 
ceann is fearr ar NUIM, GMIT agus IT 
Shligigh.  Fuair NUIM an ceann is fearr 
orthu i gCluiche Ceannais na Mac Léinn 
Céad Bliana Go Léir.

Peil Ghaelach – Foireann 2 na Céad 
Bliana – i mbliana d’imir an fhoireann 
i roinn a dó den sraithchomórtas, 
chríochnaigh siad ar comhscór le GMIT 
agus bhuaigh siad i gcoinne NUIM agus 

IT Shligigh.  Sa Chraobhchomórtas, 
bhuaigh an fhoireann i gcoinne GMIT 
agus UCD ach chaill i gcoinne NUIM i 
gCluiche Ceannais na hÉireann.

PEIL NA MBAN:
Peil Shinsearach na mBan – d’imir 
na mná sa sraithchomórtas i gcoinne 
IT Thrá Lí, WIT agus Coláiste Mhuire 
gan Smál  Sa Chraobhchomórtas, 
cuireadh sa ghrúpa céanna le UUJ 
agus IT Thrá Lí muid, bhuaigh muid 
an dá chluiche agus cháiligh muid do 
chluiche leathcheannais chraobh Giles, 
ina bhfuaireamar an ceann is fearr ar 
Choláiste Phádraig, Droim Conrach.  
Chaill muid ag scór an-bheag sa 
chluiche ceannais, i gcoinne TCD arbh 
iad rogha na coitiantachta.

Comhghairdeas le Rachel Timothy ar 
bronnadh Réalta Coláiste CLG na mBan 
uirthi le haghaidh 2015.

Bhí rath 
thar 
na bearta ag 
Club 
Lúthchleasaíochta
AIT arís 
i mbliana
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Peil Idirmheánach na mBan – sa 
sraithchomórtas d’imir muid i gcoinne 
foirne láidre de chuid NUIG agus GMIT.  
Sa Chraobhchomórtas thaisteal na 
cailíní chuig Béal Átha hAmhnais agus 
bhuaigh GMIT ina gcoinne ag aon 
phointe amháin.  Cluiche éasca ab ea ár 
ndara cluiche i gcoinne UUM.

Peil na mBan do Mhic Léinn Céad 
Bliana – thaisteal an fhoireann chuig an 
Dangán i nGaillimh chun imirt i Blitz na 
hÉireann do Mhic Léinn Céad Bliana.  
Tar éis roinnt dea-thorthaí bhain na 
cailíní amach Cluiche Leathcheannais 
an Choirn ina bhfuair UL, na buaiteoirí 
deireanacha, inár gcoinne. 

LIATHRÓID LÁIMHE:
Bhí Niall O’Connor ina ionadaí ar 
AIT sa chomórtas idir-ollscoile 4.x20 
sa Chabhán, agus freisin bhuaigh sé 
an comórtas One Wall a d’óstáil DCU 
le déanaí.

IOMÁNAÍOCHT:
Iománaíocht Shinsearach – i roinn a dó 
den sraithchomórtas, chaill an fhoireann 
i gcoinne Choláiste Phádraig 

agus IT Thrá Lí.  I gCraobh Ryan, chaill 
an fhoireann i gcoinne Ollscoil na 
Banríona agus Coláiste Phádraig.

Iománaíocht do Mhic Léinn Céad Bliana 
– d’imir an fhoireann i roinn a dó den 
sraithchomórtas áit ar bhuaigh siad i 
gcoinne IT Shligigh agus ar chaill siad i 
gcoinne GMIT agus NUIG.

HACA:
Freastalaíonn Club Haca IT Bhaile Átha 
Luain ar imreoir ar gach leibhéal agus 
de gach saghas cumais agus tá clú agus 
cáil air mar chlub fáilteach.  Le roinnt 
blianta anuas tá caidreamh iontacha 
cothaithe ag an gclub le clubanna in 
institiúidí tríú leibhéal eile agus cuireann 
na mic léinn eachtracha iomaí a 
ghlacann páirt sa chlub agus iad in AIT 
go mór leis.

Rinne Club Haca AIT comhóstáil in 
éineacht le Má Nuad ar chomórtas 
inscne measctha de chuid Cumann 
Haca Choláistí na hÉireann (CHCÉ) 
i 2015 agus ghlac siad páirt ann 
chomh maith. D’imir AIT thar barr sa 
chomórtas. Eagraíodh go leor chluichí 
dúshláin i gcaitheamh na bliana.  Leis 
na cluichí sin ligtear don imreoir 

réchúiseach/sóisialta taitneamh a bhaint 
as haca i dtimpeallacht nach bhfuil 
chomh hiomaíoch.  Cuireann an club 
fáilte roimh imreoirí nach raibh taithí 
acu riamh ar an gcluiche sular tháinig 
siad chuig AIT agus cabhraíonn sé 
leo.  Is deas an rud do na cóitseálaithe 
agus do na himreoirí haca an cluiche a 
fhorbairt agus a chur chun cinn.

PÚL:
Bhí bliain mhaith ag Club Púil AIT.  
Chuaigh dhá fhoireann san iomaíocht 
i gCraobhchomórtas Púil Idir-ollscoile 
na hÉireann i bhFeabhra a reáchtáladh i 
mBaile Átha Cliath. 

Sna cluichí singil, bhí babhta an-mhaith 
ag Adam Powell, atá sa tríú bliain in 
AIT faoi láthair, agus bhain sé amach an 
cluiche ceannais agus é ag imirt i measc 
os cionn 170 imreora.  Mar thoradh 
ar a thaispeántas, tá áit bainte amach 
ag Adam i bhfoireann na hÉireann a 
bheidh ag dul san iomaíocht sna Cluichí 
Idirnáisiúnta Baile ag deireadh mhí 
Aibreáin 2015 – tá AIT bródúil as agus 
guímid gach rath air agus é ina ionadaí 
ar Éirinn. 

RUGBAÍ:
Foireann Shinsearach – Agus go leor 
de na buaiteoirí ó Chraobh Roinn 
1 anuraidh ar ais sa choláiste, agus 
roinnt imreoirí nua ag cabhrú leo, 
bhí tús an-mhaith ag an bhfoireann 
shinsearach ina ngrúpa sula raibh 
cath againn i gcoinne fhoireann nár 
thug suas riamh.  Tar éis bua mhóir i 
gcoinne IT Chorcaí bhain muid amach 
an cluiche leathcheannais i gcoinne 
NUIM i gcluiche géar iomaíoch, ina 
raibh amhras faoin mbuaiteoir go dtí 
an deireadh, cé gur bhuaigh muid ag trí 
phointe déag.

Don chúigiú bliain i ndiaidh a chéile, 
d’imir muid an cluiche leathcheannais 
i gcoinne ár sean-naimhde IT 
Cheatharlach.  Bhí tús mall ag imreoirí 
AIT agus iad ag imirt i Barnhall, arbh 
rogha maith é mar shuíomh.  Tar éis 
úid iontaigh ag an gcúltosaí Aidan 
Connaughton, áfach, spreagadh an 
fhoireann go léir agus bhí orthu cosaint 
go paiseanta agus coinneáil leo go dtí 
go raibh bua 10–7 acu.

Seconds – Chaill foireann nach 
raibh ullmhaithe i gcoinne IT 
Cheatharlach ag tús na bliana agus tar 
éis sin bhí obair mhór le déanamh acu 
chun cáiliú do na cluichí leathcheannais.  
Thraenáil an fhoireann go crua i rith na 
bliana agus chríochnaigh siad le turas 
an-taitneamhach chuig Trá Lí.

Foireann na Céad Bliana – Mar 
gheall ar an easpa imreoirí cuireadh 
srian le foireann Rugbaí na Céad 
Bliana i mbliana.  Maidir leo siúd 
a bhí rannpháirteach, áfach, rinne 
siad diantraenáil agus tá súil againn 
go mbeidh siad ar ais an bhliain seo 
chugainn chun páirt a ghlacadh i 
gClub Rugbaí AIT.

SACAR:
Céad Fhoireann – Tháinig AIT sa 
cheathrú háit sa Premier South ach 
ansin chaill siad ag scór 1-0 i gcoinne 
NUIM sa chluiche ceathrú ceannais.  
I gcomórtas an Chorn Umbro CFAI 
bhí an bua ag an bhfoireann i gcoinne 
LIT agus ansin i gcoinne an Aerchóir ach 
ansin chaill siad ag scór 3-1 i gcoinne 

IT Cheatharlach sa cluiche ceathrú 
ceannais.

Dara Foireann – tháinig siad sa chéad áit 
roinnte i roinn a dó ach ansin chaill siad 
ag scór 5-1 i gcoinne IT Cheatharlach 
sa chluiche ceathrú ceannais.  I gCorn 
Fhoirne B CFAI bhuail siad i gcoinne 
IT Thrá Lí B 7-1, fuair siad an ceann is 
fearr ar IT Shligigh B 2-1 ach chaill siad 
ag scór 2-0 i gcoinne DIT B sa chluiche 
leathcheannais.

Tríú foireann – tháinig an fhoireann 
sa tríú háita ghrúpa i roinnt 3 ach 
chaill siad ag scór 3-1 i gcoinne IADT 
Dún Laoghaire sa bhabhta cáilithe.  I 
gcomórtas an chraoibh, chaill siad ag 
4-1 i gcluiche as baile i gcoinne DIT C 
agus ansin bhí orthu imirt i gcoinne 
Shligigh A i gcomórtas Phláta Umbro 
agus cé gur throid siad go crua, 
bhuaigh siad ag scór 4-0.

Ceathrú Foireann – ar an drochuair 
tháinig an fhoireann sa cheathrú háit 
sa ghrúpa i roinn a trí agus mar sin 
níor cháiligh siad do na cluichí ceathrú 
ceannais.  I gCorn Bob Eustace, chaill 
siad i gcoinne fhoireann an-láidir Bray 
IFE i mbabhta a haon.

Foireann Náisiúnta CFAI – roghnaíodh 
triúr imreoirí de chuid AIT don 
Fhoireann Náisiúnta CFAI – Jimmy 
Fallon, Jason Lyons, agus Sean French.

SACAR NA MBAN:
Bhí obair chrua le déanamh ag 
Foireann na mBan sa Premier Division 
South agus ar an drochuair níor cháiligh 
siad do na cluichí leathcheannais cé go 
raibh bua iontach 2-1 acu i gcoinne UL 
a chiallaigh siad nach bhfuair siad ísliú 
céime agus gur choimeád siad stádas 
Céad Roinne le haghaidh an tséasúir 
dar gcionn.  Bhuaigh an fhoireann an 
Corn Dúshláin tar éis dóibh an ceann 
is fearr a fháil ar IT Thamhlacht, TCD 
agus NWRC.

Sa chomórtas idir-ollscoile, bhuaigh 
an fhoireann Sciath WSCAI tar éis 
dhá bhua iontaigh i gcoinne DCU 
sa chluiche leathcheannais agus CIT 
sa chluiche ceannais.  Roghnaíodh 

Rachel Timothy agus Caoilionn Beirne 
d’Fhoireann an tSraithchomórtais.

FUTSAL:
Cháiligh Foireann Futsal na 
bhFear de chuid AIT do Chluiche 
Ceannais Náisiúnta Futsal tar éis an 
sraithchomórtas a bhuachaint in IT 
Shligigh.  Sa chomórtas ceannais 
náisiúnta bhuaigh siad i gcoinne CIT 
ag 4-1, chaill siad i gcoinne WIT 2-1 
agus ansin bhuaigh GCD ina choinne 
tar éis chiceanna pionóis sa chluiche 
leathcheannais.

SNÁMH:
Rinne Siobhán Ryan ionadaíocht ar 
AIT sa Chomórtas Snámha Idir-ollscoile 
i mbliana a reáchtáladh in OÉ na 
Gaillimhe ar an 13/14 Márta.  Chuaigh 
Siobhán san iomaíocht sa tSaorstíl 50 
méadair agus sa Chragshnámh Siar 50 
méadair agus ba bheag nár bhuaigh 
siad sa dá bhabhta ceannais.

EITPHEIL NA BHFEAR:
Chuaigh foireann fear seo againne 
san iomaíocht i Sraithchomórtas SSI 
agus léirigh siad carachtar iontach 
agus scileanna teicniúla láidre agus iad 
measctha go foirfe le spiorad foirne 
iontach.  Rinne gach imreoir a ndícheall 
i ngach cluiche de chuid an ghrúpa 
inar imir muid i gcoinne roinnt foirne 
iontacha dea-eagraithe.  Éacht cóir é 
teacht sa dara háit i ngrúpa B le GCD, 
IT Thamhlacht agus GMIT.  

EITPHEIL NA MBAN:
Bhí foireann na mban déanta suas go 
príomha d’imreoirí as náisiún éagsúla 
agus gan taithí ar an spórt ag an gcuid 
is mó acu.  D’ainneoin sin bhíomar in 
ann dul san iomaíocht ar leibhéal ard 
le linn shraithchomórtas SSI, agus bhí 
sraith buanna iontacha againn ar scór 
3-0 i gcoinne GMIT, Mhá Nuad agus IT 
Thamhlacht.  
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