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Misin agus Luachanna Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain

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

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

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

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

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

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

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

Frank Ryan
Cathaoirleach

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain



Mar Chathaoirleach Bhord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, tá an-áthas orm ár 
dTuarascáil Bhliantúil a chur i láthair don bliain acadúil 2015/16.

Tá ról lárnach ag ár n-institiúid fós i bhfás agus i bhforbairt leanúnach an Lár Tíre agus an réigiúin 
mórthimpeall. Tá ár ngealltanas chun cabhrú leis an réigiún a acmhainn a chomhlíonadh le feiceáil inár gcuid 
iarrachtaí le bliain anuas.

Le deireanaí cheap muid Bainisteoir d’Fhóram Réigiúnach Scileanna an Lár Tíre chun oibriú i gcomhpháirt le 
grúpaí ionadaíochta tionscail, Fiontraíocht Éireann, IDA Éireann agus Oifigí Fiontair Áitiúil san áireamh. Leis 
an gceapachán sin cuirtear struchtúr comhtháite ar fáil dár n-institiúid agus don tionscal áitiúil ionas gur 
féidir leo oibriú le chéile le cinntiú go ndéantar freastal ar riachtanais scile fostóirí sa réigiún amach anseo.

Beidh an ról seo, ar tionscnamh é faoi Phlean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist, lárnach chun cinntiú go 
bhfanfaidh ár n-institiúid solúbtha agus, ar deireadh, freagrach do riachtanais an tionscail agus iad ag athrú 
i gcónaí. Tá muid geallta chun cinntiú go leanann ár réigiún ar aghaidh ag fás trí phíblíne de chéimithe atá 
cáilithe mar is cuí agus réidh leis an obair.

Mar phríomhpháirtithe leasmhara inmheánacha, tá ár bhfoireann ríthábhachtach ó thaobh caidrimh 
shiombóiseacha a chothú sa réigiún. Chuige sin, ghabh duine dár léachtóirí urramacha san Altranas 
agus san Eolaíocht Sláinte an Dr Mary McDonnell Naughton, do thionscnaimh rannpháirtíochta pobail le 
Comhairle Contae Ros Comáin agus Comhpháirtíocht Leader Ros Comáin maidir le Tionscnamh a Thacaíonn 
le Daoine Breacaosta agus Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Ghníomhachtú Pobail i gceantar Fhearann na 
Manach. Tá Fearann na Manach ar cheann de na ceantair uirbeacha nua is mó fáis sa tír ach gan bonneagar 
pobail ann. Éascóidh an comhar sin tionscadal, ina ndéanfar iniúchadh ar dhúshláin sóisialta i gceantar 
Fhearann na Manach tríd an taighde. Is í an phríomhchúis leis an staidéar seo agus an príomhbhonn dó ná 
iniúchadh a dhéanamh ar riachtanais na gcónaitheoirí agus an phobail áitiúil i bhFearann na Manach, agus 
tríd é sin a dhéanamh, an fhaisnéis a fhaightear a úsáid mar bhonn fianaise chun Plean Gníomhaíochta 
Straitéisí d’idirghabhálacha spriocdhírithe a fhorbairt le haghaidh an phobail. Díreofar sa tionscadal taighde, 
a bheidh bunaithe go daingean ar Phrionsabail Forbartha Pobail ar na coincheapa seo a leanas: Freastal ar 
ionchas pobail; Bonneagar a Thógáil; An Teaghlach; Cultúr; Riachtanais eacnamaíocha; Ceannaireacht do 
nuáil sa tsochaí. Déanfar anailís ar na sonraí a bheidh tiomsaithe ina dhiaidh agus cuirfear na torthaí le chéile 
le haghaidh tuarascála i mí na Nollag 2018, a bheidh mar bhonn eolais do bheartas poiblí, a fhorbróidh 
fís straitéiseach maidir le conas acmhainn an cheantair a uasmhéadú agus a bheidh mar bhonn eolais don 
Phlean Straitéiseach do cheantar Fhearann na Manach.

Rinne ár n-institiúid go leor dul chun cinn i mbliana maidir le stádas a bhaint amach mar Ollscoil 
Theicneolaíoch. Le déanaí deonaíodh údarás tarmligthe dúinn ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 
Éireann (QQI) chun PhDanna a bhronnadh sna réimsí Innealtóireacht Bogearraí agus Cumarsáid Líonra. 
Roimhe seo, deonaíodh údarás tarmligthe don Institiúid chun PhDanna a dheonú sna réimsí Innealtóireacht 
Polaiméirí, Micribhitheolaíocht agus Tocsaineolaíocht. Déanfaidh sé sin ár mbéim straitéiseach ar ár réimsí 
lárnacha taighde a fheabhsú agus léiríonn sé gealltanas na hinstitiúide chun feabhais acadúil agus a 
n-acmhainn taighde iarchéime a mhéadú.

Sa deireadh, ag croílár ár n-institiúide tá ár bpobal ball foirne agus mac léinn, a leanann ar aghaidh i 
dteannta a chéile ag stiúradh na hinstitiúide agus a chuireann lenár gcuid éachtaí den scoth. Ba mhaith liom 
an deis seo a ghlacadh chun na baill foirne agus mic léinn go léir a mholadh as a ndúthracht as cuimse i leith 
na hinstitiúide.

Frank Ryan
Cathaoirleach, An Bord Rialaithe
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Réamhfhocal
an Uachtaráin

An tOllamh  Ciarán Ó Catháin
An tUachtarán    

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain



In Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, táimid geallta chun taithí tríú leibhéal 
den chéad scoth a chur ar fáil, ó thaobh feabhais acadúil agus shásamh mic léinn. 
Bímid ag forbairt i gcónaí; ag fás ár dtimpeallacht fhisiceach, an méid clár a tháirgeann 
muid agus ár n-aschur taighde, rud a chuireann ar ár gcumas an tallann is fearr a 
tharraingt chuig an Lár Tíre.

Mar an t-aon IAO amháin atá ag freastal ar an réigiún, tá ról riachtanach ag ár 
n-institiúid i gcinntiú go leanann sé ar aghaidh ag fás agus ag forbairt. Ní mór an 
caidreamh siombóiseach a forbraíodh idir ar n-institiúid agus an tionscal a chothú 
i gcónaí chun cinntiú go leantar ar aghaidh le sreabhadh na mac léinn agus na 
gcéimithe isteach sa réigiún beoga a bhíonn ag iarraidh feabhsú i gcónaí.

Inár n-institiúid, tá an mac léinn ina ghné ríthábhachtach dár bpróiseas um 
dhearbhú cáilíochta, agus sin an fáth, go molann muid dár bpríomhpháirtithe 
leasmhara - ár gcuid mac léinn - gach bliain - páirt a ghlacadh i Suirbhé na hÉireann 
ar Rannpháirtíocht Mic Léinn (ISSE). Tá an-áthas orm a rá gurb ag ár n-institiúid fós 
a bhfuil an ráta freagartha is airde as aon IAO ar fud na tíre (54% i gcomparáid le 
22%). Chomh maith leis sin, tugann 87% dár gcuid mac léinn rátáil ‘go maith’ nó ‘ar 
fheabhas’ dár dtaithí acadúil fhoriomlán agus fianaise atá ansin ar ár bpobal iontach 
de bhaill foirne acadúla agus choimhdeacha.

Tá idirnáisiúnú ag croílár ár n-institiúide, agus é imithe ó neart go neart i mbliana. 
Faoi láthair, is ionann ár mic léinn idirnáisiúnta agus 12% dár gcohórt iomlán de 
mhic léinn lánaimseartha. Táimid ag forbairt comhpháirtíochtaí rathúla ó bhí 2001 
san innealtóireacht ríomhaire agus bogearraí, san innealtóireacht mheicniúil, a 
dearadh, san eolaíocht cógaisíochta, sa ghnó agus chuntasaíocht, agus táimid tar 
éis ár dtionchar a mhéadú le déanaí in dá hinstitiúid lárnach: Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhéising agus Ollscoil Jianghan. Beidh an dá hinstitiúid oideachais sin ríthábhachtach 
chun sreabhadh aontaobhach mac léinn agus ball foirne chuig ár n-institiúid agus 
uaithi a spreagadh. Mar scéal thairis, ba mhór an onóir dom i mbliana freisin, 
dochtúireacht onórach sa Bhainistíocht a fháil ó MSU, Ollscoil Bainistíochta agus 
Eolaíochta i Kuala Lumpur i mí Eanáir.

Bíonn aschur taighde ár n-ollscoile ag méadú gach bliain ar fud na tíre agus ar fud 
an domhain araon agus ba amhlaidh i mbliana freisin. Lenár gCuibhreannas ar 
Thionscnamh 2 um Neartú Aistriú na Teicneolaíochta (TTSI2), i gcomhar le hOllscoil 
Mhá Nuad, IT Phort Láirge agus Cheatharlach, bhí muid in ann seirbhís den chéad 
scoth a sholáthar do chuideachtaí a bhí ag lorg saineolais, eolais agus taighde ag a 
raibh tionchar ní hamháin ar ár réigiún ach ar an ngeilleagar náisiúnta ina iomlán.

Ó thaobh ár dtrí hionad taighde – an Institiúid um Thaighde Ábhair (MRI), An Institiúid 
um Thaighde ar Bhogearraí (SRI) agus an Institiúid um Thaighde Eolaíochta Bithí (BRI), 
chríochnaigh Luke Geever, Príomhimscrúdaitheoir sa MRI agus céad Scoláire Fulbright 
na hInstitiúide a thréimhse i Scoil Leighis Harvard, Bostún. I réimse eile, tá an-áthas 
orm a rá gur éirigh le foireann taighdeoirí SRI faoi stiúir an Dr Brian Lee maoiniú 
H2020 a fháil chun cibearshlándáil a fhiosrú. Bhain an BRI taitneamh freisin as bliain 
rathúil; chuaigh an institiúid go foirmiúil le hArdán Teicneolaíochta AE (FABRE) chun 
glaonna maoinithe na hEorpa (H2020 agus ina dhiaidh) amach anseo in earnáil an 
Agraibhia a dhíriú ar ábhair atá ábhartha ach go háirithe do riachtanais náisiúnta agus 
réigiúnacha.

I mbliana, is mór an phribhléid dúinn chomh maith gur bronnadh Dámhachtain 
Comhaltachta Céimiúla ar an Dr Mary Guinan, saineolaí domhanda sa víreolaíocht a 
bhí ina Príomhchomhairleoir Eolaíoch san Ionad um Rialú Galar in Atlanta, Georgia. 
Táimid go léir fíorspreagtha ag an Dr Guinan agus ábhar bróid dúinn é go bhfuil siad 
ainmnithe mar chomhalta mór le rá.

Sa deireadh, ba mhaith liom ómós a thabhairt do gach ball pobail dár gcuid; ár 
mbaill foirne, ár mic léinn; ar n-alumnas agus ár gcomhpháirtithe tionscail. Tá ról mór 
glactha ag gach duine agaibh i bhforbairt ár n-institiúide le bliain anuas agus tá sibh 
ríthábhachtach chun cinntiú go mbeidh sí rathúil i gcónaí.

An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
An tUachtarán
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Rialachas

Ball an Bhoird Rialaithe
Is iad Achtanna na gCeardcholáistí Réigiúnacha, 1992 agus 
1994 a chinneann baill an 
Chomhlacht Rialaithe. 
Baill Ex-Officio de réir Alt 4 d’Acht 1992 ón 1 Aibreán 2015
An tUas. Frank Ryan [Cathaoirleach Alt 2(a)] 
An tOllamh Ciarán Ó Catháin [An tUachtarán, Alt 2(b)]

Baill an Bhoird Rialaithe de réir Alt 4 d’Acht 1994 ón 1 Ai-
breán 2015 faoi Alt 4(1)(a) agus (b)
An tUas. Pat Gilmore
An Cmhlr Kathleen Shanagher
An Cmhlr Tom Farrell 
Ms. Laura Leonard
An tUas. Denis Magner
An Cmhlr Pat O Toole

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

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

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

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

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

Rúnaí don Chomhlacht Rialaithe
An tUas. Bill Delaney 



CRUINNITHE AN BHOIRD RIALAITHE
I rith na tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2015 go dtí an 31 Lúnasa 2016 bhí seacht gcruinniú ag an mBord 
Rialaithe ar na dátaí seo a leanas:

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

 
An tUachtarán        An tOllamh Ciarán Ó Catháin 
Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir     An Dr Joseph Ryan 
Leas-Uachtarán um Gnóthaí Airgeadais agus Corparáideacha    An tUas. Bill 
Delaney  
An Leasuachtarán um Pleanáil Straitéiseach agus Feidhmíocht Institiúide  An tUas. John McKenna  

Déan an Dámh Gnó & Fáilteachais     An tUas. Eoin Langan
Ceann an Rannóg Cuntasachta Gairmiúla, Seirbhísí Airgeadais agus Ríomhaireachta Gnó    
    An tUas. Brendan Doyle (Gníomhach)
Ceann an Rannóg Staidéir Fháilteachais, Turasóireachta & Chaitheamh Aimsire  An Dr Anthony 
Johnson 

 
Ceann an Roinn Leictreonaice & Faisnéisíochta    An tUas Marcus Rahilly
Ceann an Roinn Innealtóireachta Meicniúla, Polaiméirí agus Ceirdeanna     
 An tUas. Joe Lawless

Déan Dhámh na hEolaíochta agus na Sláinte     An Dr Don Faller
Ceann an Roinn Eolaíochtaí Beatha agus Fisiceacha     An Dr Carol O Donnell 
(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 (Gníom-
hach) 
Bainisteoir Airgeadais       Ms. Betty Buckley
Bainisteoir na nAcmhainní Daonna       An tUas. Liam Brennan  
Leabharlannaí         Ms. Josephine Corkery
Bainisteoir Theicneolaíocht na Faisnéise      An tUas. Rossa Coleman 
Bainisteoir na nEastát       An tUas. Cormac Cloonan 
Bainisteoir na Seirbhísí Seachtracha       Ms. Lorna Walsh
Bainisteoir Clár Tionscail/Aistriú Teicneolaíochta    Ms Breda Lynch
Stiúrthóir na gCaidreamh Idirnáisiúnta     Ms. Mary Simpson
Bainisteoir Seirbhísí na Mac Léinn      Ms. Sarah La Cumbre

16 Meán Fómhair 2015 
20 Deireadh Fómhair 2015 
9 Nollaig 2015 
10 Feabhra 2016 

16 Márta 2016

 4 Bealtaine 2016 
22 Meitheamh 2016
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Rialachas

An Dr Joseph Ryan
An Dr Austin Hanley
An tUas. Eoin Langan
An Dr Don Faller
An tUas. Paul Killeen (go dtí Márta 2016)
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
Ms. Dympna Scanlon
Ms. Marie O Halloran
An Dr Noreen Morris
Ms. Beatrice Moran
An Dr Concepta Brougham
Ms Donna Mulkerrins
An tUas. Declan Rodgers
An tUas. Kevin Ronan
Ms Clare Brennan

AN CHOMHAIRLE ACADÚIL

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. 
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FORMHEASA CÚRSA 

Dámh na hInnealtóireachta & na Faisnéisíochta
BSc. (Onóracha) i Suirbhéireacht Cainníochta
Ard-Dioplóma san Eolaíocht i mBogearraí 
Forbairt Néal-aipeanna (Tiontú Scileanna TFC cúrsa lánaimseartha aon-bhliana)

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte
BSc. (Onóracha) sa Bheochan agus sa Léiriúchán
BSc. (Onórach) i nGníomhaíocht Fhisiceach agus Sláinte
BSc. (Onóracha) sa Mhicribhitheolaíocht
Ardteastas in Éisteolaíocht Áise Éisteachta (foghlaim chumaisc)
Teastas sa tSaorálaíocht
BA (Onóracha) i gCúram agus Oideachas Luathbhlianta
Teastas sa Mhaireachtáil Thacaithe Fhéintreoraithe Dámhachtain Shainchuspóireach

Dámh an Ghnó & an Fháilteachais
Baitsiléir Gnó san Fhiontraíocht Chócaireachta (cúrsa breise 1-bliana)
Baitsiléir Gnó sa Bhainistíocht Oifige agus sa Riarachán

Roinn na Foghlama ar feadh an tSaoil
Teastas sa Ghnó i mBainistíocht agus i bhForbairt Ceannaireachta (Leibhéal 6) SPA 50 creidiúint

FOIREANN Líon %
Foireann Lárnach 435 100%
Foireann Acadúil 256 59%
Foireann Tacaíochta 179 41%
Foireann Taighde & Shaineolach ar Chonradh 82 100%
Foireann Acadúil 23 28%
Foireann Tacaíochta 59 72%
Foireann Iomlán 517 100%
Foireann Acadúil Iomlán 278 54
Tacaíocht Iomlán 239 46%

Cóimheas Foirne Neamhacadúla / Foirne Acadúla go léir 0.9
Cóimheas Mhic Léinn CLA/Foirne Acadúla 16

Próifíl Aois Foirne (Cion de Bhaill Foirne..... d’aois) %
20-39 22%
40-54 56%
55 agus níos sine 22%

Cion den Fhoireann Acadúil ar mná iad 46%
Cion den Fhoireann Acadúil Shinsearach ar mná iad 13%

Cáilíochtaí Foirne (Cion de.........) %
Foireann Acadúil Lánaimseartha Bhuan ag a bhfuil Máistreacht nó cáilíocht 
Níos Airde

88%

Foireann Acadúil Lánaimseartha Bhuan ag a bhfuil cáilíocht Dochtúireachta 31%
Gach Ball Foirne Acadúil Buan ag a bhfuil Máistreacht nó cáilíocht Níos Airde 87%
Gach Ball Foirne Acadúil Buan ag a bhfuil cáilíocht Dochtúireachta 29%
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Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir Leibhéal an Chúrsa ar an 1 Márta 2016
FC nó IC Cur Síos Lánaimsear-

tha
Páirtaimsear-

tha
R-

fhoghlaim
IOMLÁN

Mic Léinn Fhoché-
ime

Mic Léinn Rochtana (Fochéime) 33 33

Mic Léinn Fhoché-
ime

Ardteastas FETAC 2 184 186

Mic Léinn Fhoché-
ime

Bunleibhéal (Fochéime) 3 3

Mic Léinn Fhoché-
ime

Cáilíocht Oiliúna Ghairmiúil 
(Fochéime)

18 140 158

Mic Léinn Fhoché-
ime

Teastas Fochéime 743 130 873

Mic Léinn Fhoché-
ime

Dioplóma Fochéime 30 30

Mic Léinn Fhoché-
ime

Céim Ghinearálta Fhochéime 1060 270 1330

Mic Léinn Fhoché-
ime

Céim Onóracha Fochéime 1722 137 1859

Mic Léinn Fhoché-
ime

Cúrsa Fochéime Ócáideach 33 121 13 167

Iarchéim Taighde Máistreachta (Iarchéime) 50 5 55
Iarchéim Cúrsa Máistreachta Múinte 

(Iarchéime)
106 68 174

Iarchéim PhD (Iarchéime) 20 20
Iarchéim Teastas Iarchéime 7 7
Iarchéim Dioplóma Iarchéime 66 52 118
Iarchéim Cúrsa Iarchéime Ócáideach 51 51

3856 1195 13 5064

STAITISTICÍ NA MAC LÉINN 
Mic léinn de réir leibhéal céime agus inscne ar fud AIT i 2015/16

Líon na Mac Léinn Cláraithe de réir Scoile/Dáimhe ar an 1 Márta 2016

Dámh Lánaimsear-
tha

Páirtaim-
seartha

R-fhoghlaim IOMLÁN

Roinn na Foghlama Fadsaoil 542 542

Dámh an Ghnó & an Fháilteachais 1342 238 1580

Dámh na hInnealtóireachta & na Fais-
néisíochta

791 274 1065

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 1723 141 13 1877
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EOLAÍ OLLSCOILEANNA AN SUNDAY TIMES
Chuaigh AIT suas trí háit go huimhir 11 sa liosta i Sunday Times na bliana seo, agus í díreach taobh thiar de CIT, 
DIT agus WIT. Seo an dara huair le trí bliana a bhfuil AIT rangaithe ag uimhir 11.  Ina eagarfhocal, shonraigh 
an Sunday Times go ‘smaoiníonn AIT as an nua ó thaobh tairbhí dá cuid mac léinn.’

Tá mic léinn as 50 náisiúntacht ar leithligh ag freastal ar AIT, rud a léiríonn cáilíocht an oideachais agus a 
chairdiúla is atá an fháilte a chuirtear rompu. Ar an gcaoi chéanna, is é atá i gceist lenár dturas idirnáisiúnta ná 
céimithe a chothú a bhfuil leas bainte acu as an smaointeoireacht agus an taithí dhomhanda is deireanaí, agus 
líon méadaitheach ball foirne ag glacadh páirte i gcláir mhalairte idirnáisiúnta.

Líon na Mac Léinn de réir inscne in aghaidh Dáimhe
Dámh Fir Mná
Roinn na Foghlama Fadsaoil 213 329
Dámh an Ghnó & an Fháilteachais 803 777
Dámh na hInnealtóireachta & na Faisnéisíochta 964 101
Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 485 1392

2465 2599

IDIRNÁISIÚNÚ 
2015/16  

Lánaimseartha Páirtaimseartha IOMLÁN
Idirnáisiúnta - AE 29 3 32
Idirnáisiúnta - Neamh-AE 257 14 271
Mic Léinn Erasmus Isteach (EU agus Mic Léinn 
Mhalairte)

139 0 139

Mic Léinn Mhalairte Eile (Neamh-AE) 15 0 15
Science without Borders na Brasaíle (Neamh-AE) 33 0 33
IOMLÁN 473 17 490

% Idirnáisiúnta 12% 1% 10%

Bunús Sainchónaithe na Mac Léinn atá Cláraithe do Chúrsaí Lánaimseartha
Cineál Sainchónaithe Tír/Contae Comhaireamh
Eorpach - Ball den AE 161
Eorpach - Nach bhfuil ina mBaill den AE 9
Idirnáisiúnta (Gan an Eoraip san 
áireamh)

303

Éire (Ball den AE) Uíbh Fhailí 570
Gaillimh 427

Ros Comáin 306
An Iarmhí 853
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Taithí agus 

TAITHÍ AGUS RANNPHÁIRTÍOCHT MAC LÉINN

ISSE
Mar a bhí amhlaidh i 2014 agus 2015, tá an ráta freagartha is airde fós ag AIT as aon IAO le 54% 
i gcomparáid le 22%.  Tá an toradh sin, a baineadh amach trí chur chuige comhpháirtíochta idir an 
Oifig Cáilíochta, na Baill Foirne Teagaisc agus Aontas na Mac Léinn, ina fhoinse shaibhir sonraí a 
chuireann lenár bpróiseas um Dhearbhú Cáilíochta.

Tábla na Rátaí Críochnaithe
Bliain Ráta Freagartha AIT Ráta Freagartha Náisiúnta

2014 41% 16%

2015 51% 22%

2016 54% 22%
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Tá na torthaí le haghaidh AIT dearfach fós agus 87% de mhic léinn ag rátáil a dtaithí acadúil fhoriomlán 
mar go maith nó ar fheabhas. Mhéadaigh an rátáil sin ó 84% sa chéad bhliain den ISSE i 2014.  Ina 
theannta sin, roghnódh 84% de mhic léinn AIT dá mbeadh siad chun tosú as an nua san Ardoideachas.  
D’fhan an rátáil sin mar an gcéanna ó bhí 2014 ann.

Cén chaoi a dhéanfá measúnú ar do thaithí oideachasúil fhoriomlán san institiúid seo? 

Rátáil 2014 2015 2016

Go Maith/Ar Fheabhas 84% 83% 87%

Dá bhféadfá tosú as an nua, an rachfá chuig an institiúid chéanna a bhfuil tú ag freastal uirthi anois? 

Rátáil 2014 2015 2016
Sea B’fhéidir / Sea Cinnte 82% 83% 84%

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

déantar an tagarmharcáil sin do gach mac léinn, mic léinn na céad bliana, na bliana deireanaí agus mic 
léinn chúrsaí iarchéime múinte. 



16

Idirnáisiúnta

Meabhrán Tuisceana le hOllscoil Teicneolaíochta Bhéising.
Shínigh an tOllamh Ó Catháin, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus an tOllamh Liu 
Gonghui, Uachtarán Ollscoil Beijing Union (BUU) Meabhrán Tuisceana in Ambasáid na hÉireann i 
mBéising ar an 22 Deireadh Fómhair 2015.  Bhí an tAire Oideachais & Scileanna, Jan O’ Sullivan T.D., 
Ms. Mary Doyle, Ard-Rúnaí Cúnta sa Roinn Oideachais & Scileanna agus an Ambasadóir Kavanagh, 
Ambasadóir na hÉireann chun na Síne i láthair ag an searmanas sínithe.  Reáchtáladh réamhchruinniú 
idir an tOllamh Ó Catháin agus an tOllamh Liu Gonghui inar éascaíodh plé faoi chomhar ar 
thionscnaimh taighde iarchéime, san Innealtóireacht Bogearraí ach go háirithe.  

Meabhrán Tuisceana le hOllscoil Jianghan
D’fhreastail toscaireacht ó Ollscoil Jianghan, faoi cheannaireacht an Uachtaráin agus an Chathaoirligh 
ó Wuhan chun freastal ar imeacht oideachais in Ambasáid na hÉireann, Béising.  Shínigh an 
Cathaoirleach Tan Ran Jie agus an tOllamh Ó Catháin Meabhrán Tuisceana idir IAT agus Ollscoil 
Jianghan san Ambasáid.  Chuir Ollscoil Jianghan agus AIT tús le clár comhair um Dhearadh agus 
Ilmheáin agus thosaigh na chéad 100 mac léinn a glacadh isteach a staidéar fochéime in Ollscoil 
Jianghan i Meán Fómhair 2015.  
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Bronntar dochtúireacht onórach sa Bhainistíocht ó Ollscoil na Bainistíochta & na hEolaíochta 
Management & Science University/MSU), Kuala Lumpur ar an Ollamh Ciarán Ó Catháin ar an 23 
Eanáir 2016.

Le blianta beaga anuas, tá na ceangail idir AIT agus coláistí comhpháirtí sa Mhalaeis ag dul ó neart go 
neart.  Tá an Institiúid ag iarraidh comhoibriú leis na múinteoirí agus na taighdeoirí idirnáisiúnta is fearr, 
smaointe a roinnt faoi fhorbairt curaclaim a mbeidh torthaí le baint astu dár bpobal agus dár bpáirtithe 
leasmhara.  Agus an t-idéal sin á chur acu rompu, tá comhpháirtithe aimsithe ag AIT atá chomh geallta 
agus atá siad féin, i measc phobal ardoideachais na Malaeise agus tá an-áthas orthu a rá go bhfuil MSU i 
measc na n-institiúidí comhpháirtí sin.   Bhí an tOllamh Shukri, Uachtarán MSU i gceannas ar thoscaireacht 
go hÉirinn i Meán Fómhair 2015 agus bhronn AIT Comhlacht Céimiúil air.  Le bronnadh dochtúireachta 
onóraí ó MSU ar an Ollamh Ó Catháin, daingnítear níos mó na ceangail idir an dá hinstitiúid.  Tá plé ar siúl 
idir an dá hinstitiúid, maidir le deiseanna um chomhar ar dhearadh an churaclaim, tionscadail taighde, cláir 
mhalairte do mhic léinn agus bhaill foirne.  Leis an gcomhaontú um malairt mac léinn a síníodh idir AIT 
agus MSU i rith na cuairte sin ar Kuala Lumpur cuirfear chun cinn deiseanna um staidéar thar lear.  Beidh 
deis ag mic léinn AIT seimeastar nó bliain a chaitheamh i Kuala Lumpur mar chuid dá gclár acadúil staidéir.  
Molann AIT do mhic léinn smaoineamh faoi thaithí idirnáisiúnta chun a dtaithí staidéir in Áth Luain a 
fheabhsú agus chun iad a chur ar an eolas faoi nósanna gnó san Áis.  
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Taighde agus 
Nuáil

TAIGHDE AGUS NUÁIL

Tá gníomhaíocht taighde, nuála agus fiontraíochta in AIT dírithe ar an saol mar atá, curtha in oiriúint d’fhreastail 
ar riachtanais an tionscail trína hinstitiúidí um thaighde ar ábhair, bhith-eolaíocht agus bhogearraí.  Le béim faoi 
leith ar thacú le gnóthais nua agus fiontraithe, tá AIT ina comhpháirtí nuálaíochta is rogha don tionscal.  Tá AIT ag 
cur lena próifíl taighde le blianta beaga anuas agus tá modhanna i bhfeidhm aici chun eolas agus teicneolaíochtaí 
a aistriú ar bhealach a thacaíonn le comhpháirtithe tionscal-bhunaithe réigiúnacha agus náisiúnta.  Mar gheall ar 
bhonneagar ardchaighdeáin agus traidisiún d’fhiosrú dírithe tá neamhspleáchas nach beag ó thaobh taighde tuillte 
ag AIT agus údarás aici chun dámhachtainí a dhéanamh suas le leibhéal dochtúireachta.  Bíonn acmhainn agus 
cumas taighde i gcónaí á neartú in Áth Luain.  Tá sé mar thosaíocht do AIT tacú le forbairt eacnamaíoch, shóisialta, 
chultúrtha agus comhshaoil an réigiúin.  Is í an straitéis atá againn ná bheith inár gcomhpháirtí is rogha don fhiontar, 
agus muid ag díriú ár ngníomhaíochtaí tacaíochta do thaighde feidhmeach, do nuáil agus don fhiontar ar dhéileáil 
le riachtanais an tionscail réigiúnaigh agus náisiúnta trí hoibriú i gcomhpháirt le gnóthais nua agus cuideachtaí 
seanbhunaithe agus trí raon cuimsitheach de sheirbhísí dian ar eolas a chur ar fáil, agus béim curtha ar FBManna.  
Oibríonn an tIonad Lár Tíre Nuálaíochta agus Taighde (ILTNT) mar mhol cruinnithe don nuáil, don taighde agus 
don fhiontraíocht.  Soláthraíonn sé áiseanna gorlainne d’fhiontair atá nuálacha agus eolas-bhunaithe, tugann sé 
tacaíocht do chuideachtaí cliaint trí acmhainní agus saineolas na hinstitiúide a chur ar fáil dóibh agus cuireann sé 
cláir fhiontraíochta ar fáil d’fhiontraithe agus do ghnóthais nua.

Nuáil
Bhí cuspóir AIT i rith an Idirphlé Straitéisigh leis an Údarás Ard-Oideachais ó 2014-16 mar a bhí aistriú eolais a 
fheabhsú trí thaighde a chur ar bhonn gnó, tacaithe ag ár gCuibhreannas ar Thionscnamh 2 um Neartú Aistriú na 
Teicneolaíochta (TTSI2), - i gcomhar le hOllscoil Mhá Nuad agus IT Phort Láirge agus Cheatharlach.  

Bhí TTSI2 a bhí maoinithe/tacaithe ag Fiontraíocht Éireann/Aistriú Eolais Éireann, nasctha le méadrachtaí a bhfuil 
tábhacht náisiúnta ag gabháil leo.  Trí hoibriú mar chlár náisiúnta, rinneadh cinnte go raibh straitéisí agus torthaí 
aonair IAO comhtháite, go raibh clár oibre náisiúnta ag gabháil leo, sa mhéid is go raibh béim chomhchoiteann ag 
IAOnna, agus iad ag gníomhú go náisiúnta cé go raibh siad ag oibriú go háitiúil.  

Bhí samplaí d’fheidhmíocht den scoth ag AIT faoi TTSI2 léirithe ag:

• Feidhmíocht AIT a aithint mar chuid de Chuibhreannas le rátáil ‘A’. 

•  Eisíodh rátáil A chuig an gCuibhreannas ag painéal idirnáisiúnta san athbhreithniú lártéarma cláir (Mí na 
Nollag 2014) - dearbhú ar éifeachtacht ár samhail oibríochtaí. D’aithin an Painéal ár gcomhaontas mar 
“chuibhreannas a fhéachann air féin i ndáiríre mar fhoireann a fhreastalaíonn ar cheithre hinstitiúid agus a 
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oibríonn i gcomhpháirtíocht. Is léir go bhfuil straitéis láidir KT agus oibríochtaí éifeachtacha KT i bhfeidhm. 
Freisin tá fianaise láidir ann ar mhuinín, roinnt agus dea-chaidreamh oibre idir na comhpháirtithe”.

• Deonú maoinithe lárnaigh leantaigh TTSI3 dár gCuibhreannas reatha agus deonú maoinithe do chlár 
Comhairleacha píolótach do Chuibhreannas MU/AIT/ITC. 

• Ár gcuid spriocanna do Cheadúnais/Roghanna/Shannacháin le haghaidh 2015 agus 2016 a shárú, bhain an 
chuid is mó acu le cuideachtaí a bhí ag tosú le comhar IAO.

D’éascaigh TTSI2 AIT chun seirbhís den chéad scoth a thabhairt do chuideachtaí atá ag iarraidh leas a bhaint as córas 
náisiúnta saineolais, eolais agus taighde; sholáthair AIT agus Cuibhreannas níos leithne TTSI2 sraith de thionchair 
lárnacha ata luachmhar don gheilleagar náisiúnta, agus é ag cur chun cinn fás cuideachtaí nua, méadú cuideachtaí 
reatha agus ag tógáil teicneolaíochtaí agus seirbhísí iomaíocha nua chuig an margadh.

Mar shampla, fianaise é comhar AIT le Shabra Group, cuideachta um athchúrsáil agus athphróiseáil plaisteach, ar 
an tionchar a bhí ag ár dtaighde feidhmeach ar chuideachtaí.  Ó thionscadal comhoibritheach tosaigh a bhí ag bunú 
a roinn R&D, tá rochtain faighte ag an gcuideachta ar shaineolas agus trealamh le linn go leor comhair - chun a 
n-acmhainn T&F féin a stiúradh agus bonn eolais a chur faoi chinntí lárnacha ar infheistíocht caipitil.  Ina theannta 
sin, d’aimsigh an chuideachta líne phíolótach sa Gheatabhealach Teicneolaíochta APT de chuid AIT, agus roghnaigh sí 
é mar a comhpháirtí straitéiseach chun ábhair nua a thriail.   

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

Tá plé le fiontraíocht agus leis an bpobal agus malartú eolais ina thosaíocht agus ina dhifreálaí straitéiseach lárnach 
um AIT agus lean an Institiúid uirthi ag méadú na gníomhaíochta sin i rith 2016.  Tosaíocht straitéiseach lárnach 
do AIT - oibriú i gcomhpháirt le Fiontraíocht Éireann - ná méadú mór a dhéanamh ar líon na ngnóthas dlútheolais, 
dian ar eolas, dírithe ar onnmhairí sa Lár Tíre.  Leanann an Institiúid uirthi ag coimeád tacaíochta don fhiontar 
agus d’fhiontraíocht mar chuid dá misean lárnach trína hacmhainn nuálaíochta a fhorbairt, an t-eolas agus an 
teicneolaíocht a aistriú a theastaíonn ó chuideachtaí (dúchasacha agus ilnáisiúnta) a theastaíonn ó chuideachtaí, 
chun táirgí, próisis agus dearaí nua a fhorbairt.  

Dearbháin Nuálaíochta
Leanann an Institiúid uirthi ag cur ár gcuid acmhainní eolais ar fál ar bhealach solúbtha chun freastal ar riachtanais 
FBManna – tugadh chun críche 40 tionscadal um Dhearbháin Nuálaíochta thar ceann FBManna i rith 2016.  I mí 
an Mheithimh 2016, dhearbhaigh Fiontraíocht Éireann “As na 37 Soláthraí Eolais Rannpháirteach a bhfuil a gcuid 
Dearbhán próiseáilte go dtí seo [ó 2007], tá AIT sa 2ú háit”.

Bhí 230 comhar ag AIT le 161 cuideachta i rith 2016 ó thionscadail um Dhearbháin Nuálaíochta, go tionscadail le 
maoiniú díreach/conartha, do Chomhpháirtíochtaí Nuálaíochta móra.   Bíonn AIT i gcónaí ag plé le comhpháirtithe 
tionscail/fiontair chun a gcuid riachtanas taighde don todhchaí a shocrú.  Mar shampla, leathnaigh APT a chuid 
tairiscintí seirbhíse i 2016 i réimsí mar shníomh leáite, easbhrú scannáin phléasctha, táirgeadh filiméid agus priontáil 
3D. 

Seirbhísí Dian ar Eolas 
Soláthraíonn AIT raon leathan de sheirbhísí dian ar eolas do chliaint tionscail réigiúnacha agus náisiúnta, agus iad ag 
baint amach torthaí laistigh d’amfhráma a mheaitseálann riachtanais tionscail.  Is iad na príomhfhachtóirí spreagtha 
inár soláthar seirbhísí dian ar eolas do FBManna agus don tionscal ná ár dá Geatabhealach Teicneolaíochta de chuid 
Fhiontraíocht Éireann – sa phróiseáil agus sa tástáil polaiméirí (Teicneolaíochtaí Feidhmeacha Polaiméire) agus meáin 
cheangailte (COMAND) - agus ár n-Ionad um Sheirbhísí Tionscail & Dhearadh.   Pléann baill foirne AIT le cliaint 
chun seirbhísí a sholáthar a bhfuil ina measc dearadh táirgí, fréamhshamhaltú táirgí, tástáil anailíseach, próiseáil 
polaiméirí, comhair bhith-eolaíochta, agus forbairt bogearraí (dírithe ar chumarsáid agus fheidhmeanna na meán 
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digiteach, agus bainistíocht líonra agus bonneagair).

Feasacht a Mhéadú faoi Acmhainní Eolais AIT
Bhí na bearta seo a leanas i measc iad siúd ar thug AIT fúthu i rith 2016 chun feasacht a mhéadú faoinár gcuid 
áiseanna R&D agus ár n-acmhainní eolais:
• Cruthaíodh - agus cruthaítear fós - ábhar nua le haghaidh tairsí idirlín don Institiúid um Thaighde Ábhair (ITA), 

do Theicneolaíochtaí Feidhmeacha Polaiméire (TFP), don Institiúid um Thaighde ar Bhogearraí (ITB) do Dhearadh 
agus Sholáthar Ceangailte Fheidhmeanna Meáin (COMAND), don Institiúid um Thaighde Bith-eolaíochta agus 
don Ionad um Sheirbhísí & Dhearadh Tionsclaíocha (CISD)  Tugann an t-ábhar seo tuairiscí nua faoi áiseanna, 
aiseolas agus chás-staidéir d’idirghníomhú atá déanta leis an tionscal.

• Bunaíodh agus coimeádadh láithreacht bheoga sna meáin sóisialta agus úsáid á baint as Twitter, Facebook agus 
LinkedIn.  Déantar an t-ábhar a athnuachan go rialta chun trácht agus plé a spreagadh. 

• Taispeánadh cumais T&F AIT ag imeacht Connect Ollscoil Mhaigh Nuad a reáchtáladh i mí Aibreáin. 
• Ghlac AIT páirt sa Chruinniú Mullaigh Náisiúnta Tionscail 4.0 i mí Aibreáin. 
• Ghlac muid páirt in imeacht réigiúnach IBEC i mí Bhealtaine.
• Ghlac muid páirt i dTaispeántas Tionscail ag Líonra na nGeatabhealaí Teicneolaíochta i mí Bhealtaine.
• Rinneadh ionadaíocht ar APT agus COMAND in Airéine Nuálaíochta Fhiontraíocht Éireann ag an 

gCraobhchomórtas Treabhdóireachta i mí Mheán Fómhair.
• I mí Mheán Fómhair, d’óstaigh AIT Aonach Gairmeacha do na hEolaíochtaí Beatha i gcomhpháirt le Biopharma 

agus Earnáil na Teicneolaíochta Míochaine agus leis an bhFóram Lár Tíre ar Scileanna Réigiúnacha.  Thóg an 
imeacht le chéile os cionn 50 cuideachta ar fud na hearnála a bhí ag earcú foirne.

• D’óstaigh Ionad APT ceardlann Nuálaíochta don tionscal i mí Dheireadh Fómhair. 
• Ghlac AIT páirt in imeacht r-Shláinte ag Connect Ollscoil Mhaigh Nuad i mí na Samhna.
• Óstálann AIT cuairteanna ag cliaint Fhiontraíocht Éireann agus IDA ar bhonn leanúnach.

MooCall
Ghnóthaigh MooCall - córas foláirimh um bhreith laonna a dtugann fógra d’fheirmeoir thart ar uair an chloig sula 
mbeirtear lao - agus a bhí ina chliaint de chuid an MIRC, an chatagóir Agraibhia i nDámhachtainí Nuálaíochta an 
Irish Times 2016.   Úsáidtear Moocall anois i 30 tír ar fud an domhain, agus níos mó ná 13,000 brathadóir díolta 
agus tá sé díreach tar éis conradh ar luach na milliúin dollar le Animal Health International, dáileoir mór i SAM, a 
fhógairt.  Tháinig Reproinfo – teicneolaíocht chliste diagnóisice d’atáirgeadh bólachta - atá ina chliant reatha de 
chuid an MIRC, sa dara háit sa chatagóir chéanna.  

New Frontiers
D’éirigh thar barr le Sweepovac, gnóthas nua rannpháirteach inár gClár New Frontiers le haghaidh 2012 (HPSU 
2013), le comhar ar fhorbairt a tháirge ó Ionad Seirbhísí agus Deartha Thionsclaíoch AIT, le físeán dá tháirge, fearas 
folúsghlantóra féinchoimeádta ar féidir a chur i gcistin nó i seomra fóntais ar bith.  I mBealtaine 2016, ar leathanach 
Facebook ‘Insider Design’ scaipeadh físeán Sweepovac go mear ar fud SAM agus 48 milliún ag breathnú air. 

An tIonad Lár Tíre Nuálaíochta agus Taighde
I Feabhra 2016, dhámh Bord Fhiontraíocht Éireann maoiniú €3.0m ar AIT don mhéadú 1,135m2 ar áiseanna MIRC ar 
Champas Thoir na hInstitiúide.  Beidh na tionchair seo a leanas ag MIRC méadaithe ar an réigiún:
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• Bonneagar agus acmhainn taighde, nuálaíochta agus fiontraíochta an Lár Tíre a mhéadú - Beidh sé trasthoiseach 
ó thaobh a thionchair ar spriocanna na hÉireann faoi straitéis fáis Eoraip 2020 an AE.  

• Tacú le fás cliste (stiúrtha ag eolas agus nuálaíocht)
• Iomaíochas a fheabhsú
• Tacú le fiontair sa réigiún nach bhfuil acmhainn fhoirmiúil T&F acu le haistriú go feidhmíocht T&F trí chaidrimh 

chomhoibritheacha a fhorbairt le AIT agus tríd an t-eolas a shealbhú a theastaíonn uathu chun táirgí, próisis 
agus dearaí nua a fhorbairt – agus ar mbealach sin a dtáirgiúlacht, a gcáilíocht agus a n-éifeachtúlacht a 
fheabhsú.

• Cruthú go leor post a chothú
• Tacú leis an aistriú riachtanach sa Lár Tíre i dtreo boinn eacnamaíoch réigiúnaigh lena gcruthaítear earnálacha 

fostaíochta níos inbhuanaithe agus níos éagsúlaithe, atá níos nuálaí, atá bunaithe níos mó ar eolas, agus ar féidir 
leis dul san iomaíocht ar bhonn idirnáisiúnta.

• Chun spriocanna an Rialtais i bPlean Gníomhaíochta an Lár Tíre do phoist a bhaint amach, beidh sé riachtanach 
líon na bhfiontraithe/na ngnóthas nua sa réigiún a mhéadú faoi 25% sna blianta atá le teacht, an ráta 
marthanais 5-bliana a mhéadú faoi 25% agus feidhmíocht scálaithe cuideachtaí a fheabhsú faoi 25%.

• Tacú le hearcú céimithe, fostaíocht inbhuanaithe ardchaighdeáin a chruthú agus tacú le fiontraíocht ag céimithe.
• Bonneagar agus acmhainn fiontair, nuálaíocht, taighde agus TFC an Lár Tíre a fheabhsú go mór.

Grúpa Oibre MEND um Plé le SMEnna
I rith 2016, chríochnaigh Grúpa Oibre MEND um Plé le FBManna - obair ar thairseach phíolótach chun léarscáiliú a 
dhéanamh ar riachtanais FBManna ó thaobh plé agus scileanna ar fud an réigiún Tairsí – bunaithe ar 155 FBM in 
earnáil na Bithchógaisíochta agus na Teicneolaíochta Leighis ar bhonn píolótach.

An Lógó AD Feabhas 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.
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An Institiúid 
um 
Thaighde 
Ábhair
I mí Iúil 2015 
ceapadh an Dr 
Declan Devine 
chun an phoist 
mar Stiúrthóir 
na hInstitiúide 
um Thaighde 
Ábhair.  

Scoláireacht Fulbright
Chríochnaigh Príomh-Imscrúdaitheoir MRI, an Dr Luke Geever, an chéad 
dhuine ó AIT ar bronnadh Dámhachtain Scoláire Fulbright air, a phost mar 
Scoláire Fulbright i Scoil Leighis Harvard, Bostún, san Ionad um Ard-Staidéar 
Ortaipéidice, agus san Ionad um Thaighde ar Leigheas Athshlánúcháin sa 
Mayo Clinic, cleachtas leighis agus ionad taighde leighis seachbhrabúsach 
atá suite i Rochester, Minnesota, SAM.  

Dírítear i staidéar Scoláireacht 
Fulbright ar réimse an-ábhartha 

a bhfuil tábhacht chliniciúil agus 
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thionsclaíoch ag gabháil leis - forbairt ábhair chliste pholaiméire atá bith-in-ionsúite agus nuálach d’fheidhmeanna 
ionchlannán fearais leighis.  Tá polaiméirí bith-in-ionsúite ag teacht chun cinn mar an ábhar rogha agus fearais 
leighis á bhforbairt, lena n-áirítear steintíní cardashoithíocha agus fearais fheistithe do dheisiú cnáimhe, agus é 
tuartha go sroichfidh an t-éileamh ar fhearais leighis ionphlandaithe os cionn $50 milliún i 2016. 
Leis an dámhachtain mhór le rá sin, bhí an Dr Geever in ann naisc a chothú le Scoil Leighis Harvard, an Mayo Clinic 
agus in institiúidí taighde ceannródaíocha eile ar fud SAM.  I rith na scoláireachta, thug an Dr Geever, ata i gceannas 
ar cheann de na grúpaí taighde is mó ar pholaiméirí in Éirinn (An Grúpa Taighde ar Pholaiméirí Cliste) faoi thaighde 
comhoibritheach le saineolaithe ceannródaíocha i réimse an leighis athghiniúnaigh in obair ina bhféachtar chuig 
Feidhmeanna Cliniciúla na bPolaiméirí Bith-In-Ionsúite Nua um Eisionnailt Drugaí a Mhéadú.

                         

An Institiúid um Thaighde ar Bhogearraí
D’éirigh leis an Institiúid um Thaighde ar Bhogearraí (ITB) le tionscadal H2020 a bhaint amach i réimse na 
cibearshlándála. Beidh an ITB i gceannas ar chuibhreannas 8 tíre, 10 gcomhpháirtí lena n-áireofar Ollscoil Theicniúil 
Darmstadt, Ollscoil Oxford agus an FMB Éireannach Themailaundry le linn an tionscadail PROTECTIVE ar feadh 

36 mhíosa.  Tá PROTECTIVE (Proactive Risk Management through Improved Situational Awareness/Bainistíocht 
Réamhghníomach Riosca trí Fheasacht Níos Fearr ar Shuíomh) deartha chun feasacht leanúnach eagraíochta a 
fheabhsú faoin riosca dá gnó ag ionsaithe cibearshlándála. 

IONAD CONFIRM UM DHÉANTÚSAÍOCHT CHLISTE
Ó bhí tús 2016 ann, tá AIT ina cuid den chuibhreannas HEI/RPO faoi stiúir UL-Tyndall, a d’fhorbair agus a chuir 
isteach togra  €47m (SFI, €25m, Airgead tionscail €8m, Comhchineál Tionscail €14m) atá bunaithe ar Ard-
Déantúsaíocht faoi Ghairm SFI um Ionaid Taighde i 2016.  Is í fís CONFIRM ná déantúsaíocht na hÉireann a athrú ó 
bhonn agus a fhorbairt trí fhaisnéis a chuimsiú i dtáirgí, in innill, i gcórais táirgthe agus i slabhraí soláthair.  Tá AIT 
rannpháirteach i nó i gceannas ar chuid mhór de Phacáistí Oibre Beartaithe agus Tionscadail Spriocdhírithe an Ionaid.  
Ar an 10 Feabhra reáchtáil an Cuibhreannas Ceardlann chun socrú i dteannta le comhpháirtithe tionscail tionchar 
féideartha Déantúsaíochta Cliste agus Tionscail 4.0 ar Thionscal na hÉireann.  Thug an Cuibhreannas cur i láthair do 
Phainéal Tionchair SFI ar an 2 Márta.  

AN INSTITIÚID UM THAIGHDE EOLAÍOCHTA BITHÍ
Tréimhse rathúil agus tháirgiúil ab í an bhliain acadúil 2015/2016 don Institiúid um Thaighde Bith-eolaíochta (ITB).  
Tríd an ITB, cháiligh agus chuaigh AIT go foirmiúil le hArdán Teicneolaíochta AE (FABRE) chun glaonna maoinithe 
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na hEorpa (H2020 agus ina dhiaidh) amach anseo in earnáil an Agraibhia a dhíriú ar ábhair atá ábhartha ach go 
háirithe do riachtanais náisiúnta agus réigiúnacha.

I rith 2015/16 chomhoibrigh ITB ar chomhthionscadal ildisciplíneach – DAIRYWATER - le hOllscoil na hÉireann, 
Gaillimh, Coláiste na hOllscoile Chorcaí, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath agus Teagasc.  Díríonn an tionscadal 
seo ar réitigh nuálacha a fhorbairt um bainistíocht éifeachtach an úsáid uisce, na cóireála fuíolluisce agus an úsáid 
fuinnimh dá bharr sin i dtionscadal próiseála déiríochta na tíre.  
Is é cuspóir DAIRYWATER, a mhaoiníonn an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ná teicneolaíochtaí nuálacha a 
fhorbairt agus a thástáil chun eisilteach fuíolluisce ó ionaid próiseála déiríochta a chóireáil. Sa tionscadail tugtar 
aghaidh ar riachtanais ríthábhachtacha ata aitheanta ag an tionscal agus ag úsáideoirí deiridh lena n-áirítear an 
acmhainn do theicneolaíochtaí díghalraithe nuálacha, bitheolaíocha, bunaithe ar nana-ábhair den chéad ghlúin eile 
um bainistíocht éifeachtach thionscal na próiseála déiríochta in Éirinn.  Is iad na haidhmeanna deiridh ná go mbeadh 
Éire chun tosaigh sa taighde agus sa nuáil dhomhanda san earnáil thábhachtach agraibhia sin, agus í ag iarraidh 
tionscal próiseála déiríochta na hÉireann a dhéanamh níos éifeachtúlaí agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
trí lorg carbóin, úsáid fuinnimh agus uisce a laghdú.  

Environ16
Ghlac ITB ról mór in Environ16 agus láithreachais tugtha sna réimsí ábhartha mar atá nanachaithníní agus éicea-
thocsaineolaíocht ghaolmhar forbairt solais bhíogaigh um chleachtadh dobharshaothraithe faoi seach.

Mar thoradh ar thionscadail taighde a rinne Emily McFadden agus Ana Luis Costos Ramos (mac léinn Erasmus 
ó Ollscoil Algarve, an Phortaingéil), faoi stiúradh an Ollamh Neil Rowan agus an Dr Allessia Stocca, glacadh le 
haghaidh cur i láthair chomhoibrithigh ag comhdháil le Steris Advanced Sterilisation Technologies i Vancouver, ar an 
ábhar “Steiriliú leictreonléas ar fhoirmle bainne phúdraithe do naíonáin (Electron beam sterilisation of powdered 
infant milk formula)”.

CISD 
Seoladh roinnt táirgí nuálacha i 2015, trí chumais deartha agus forbartha táirge, le Conor Hayes agus foireann CISD. 
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Bhain Dublin Design Studio amach a sprioc Kickstarter de €65,000 le Scriba, stíleas digiteach úrnua. Bhí 
CISD freagrach as roghnú ábhair agus dearadh sonrach deireanach an táirge chun é a dhéanamh réidh le monarú, i 
gcomhar leis an gcuideachta agus leis na comhpháirtithe monaraithe, Hasbro.  

Is é atá i Scriba ná stíleas ceannródaíoch nua ata deartha 
le meáchan líne a dhéanamh níos tiubha agus feidhmeanna 
a athrú díreach le fáisceadh simplí. Tar éis Scriba a fhorbairt 
mar fhoirm shoiléir eirgeanamaíoch lena n-áirítear leictreonaic, 
d’iarr Dublin Design Studio ar CISD na gnéithe polaiméire a 
thógáil chuig an gcéim monaraithe. Ba é a bhí i gceist leis 
sin ná chéim shonrach deartha-innealtóireachta inar tógadh 
samhail CAD 3D de chaighdeán ard agus úsáid á baint as 
teicnící um shamhaltú dromchla, fréamhshamhaltú SLA agus 
múnlú insteallta fréamhshamhla. Mar chuid den chéim deartha 

sin, rinneadh próiseas dian um roghnú agus tástáil ábhair 
chun déanamh cinnte gur baineadh amach an méid ceart 
bhrú fáiscthe i dteannta le tástáil in-athdhéantachta agus 
iontaofachta.
Trí leas a bhaint as saineolas CISD sa Dearadh do Mhonarú 
agus in anailís agus tástáil ar ábhair pholaiméire, bhí 
Dublin Design Studio in ann Scriba a thógáil chuig an 
gcéim monaraithe le dearadh chodanna polaiméire atá 
barrfheabhsaithe go feidhmiúil agus ar féidir a mhonarú go 
hiomlán.  Bhí Scriba sa bhabhta ceannais i nDámhachtainí 
Deartha na hÉireann 2015 áit ar moladh go hard é, agus tá an 
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OIFIG AN LEASUACHTARÁIN UM PLEANÁIL STRAITÉISEACH AGUS FEIDHMÍOCHT 
INSTITIÚIDE

Thug an tUas. John McKenna faoi ról an Leasuachtaráin um Pleanáil Straitéiseach agus Feidhmíocht 
Institiúide ar an 1 Iúil 2015.  

Comhlachas Tráchtála Bhaile Átha Luain
Le déanaí d’urraigh an Institiúid na Dámhachtainí Gnó de chuid Chomhlachas Tráchtála Bhaile Átha Luain.  
Reáchtáladh an searmanas dámhachtana san Óstán Sheraton ar an 16 Aibreán 2016.  Bhronn an tUas. 
John McKenna, an Leasuachtarán um Pleanáil Straitéiseach agus Feidhmíocht Institiúide Dámhachtain na 
dTáirgeoirí Bia agus Dí ar Savoury Fare.  Le linn an tsearmanais bronnadh an Dámhachtain Éachta Saoil ar 
an tUas. James Magee ó Athlone Extrusions.  Ag labhairt dó agus é ag glacadh leis an dámhachtain mhol 
an tUas. Magee ról AIT sa réigiún le 40 bliain anuas agus go háirithe maidir le saineolas a fhorbairt san 
Innealtóireacht Polaiméirí.

Bainisteoir Réigiúnach Scileanna
Anois tá AIT i gceannas ar na ngné oideachais den réigiún Lár Tíre agus tá sí ag obair i ndlúthpháirt le 
comhpháirtithe i LOETB agus LWETB i dteannta le Skillnets.  Ceapadh bainisteoir tionscadal agus chuir 
Ms. Lorraine Danaher tús lena ról mar Bhainisteoir Fhóram Réigiúnach Scileanna an Lár Tíre.  Is é atá i 
gceist leis an ról seo ná oibriú i ndlúthpháirt leis an mBord Oideachais agus Oiliúna áitiúil i dteannta le 
fostaithe réigiúnacha agus le hionadaithe fostóra.  Oibreoidh Ms Danaher leis an gcoiste stiúrtha oideachais 
chun naisc a thógáil le fiontair áitiúla d’fhonn an bonn scileanna a aithint agus tacú leis amach anseo.  Is 
tionscnamh é sin faoi Phlean Gníomhaíochta an Rialtais do Phoist agus tá sé á mhaoiniú ag an Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta.

Eochair 
Buaicph-
ointí
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Plé le Comhairle Contae Ros Comáin
Phléigh an Institiúid tríd an Oifig um Pleanáil Straitéiseach & Feidhmíocht Institiúide agus trí 
chomhar leis an Dr Mary McDonnell Naughton, léachtóir san Altranas agus san Eolaíocht Sláinte le 
Comhairle Contae Ros Comáin maidir le Tionscnamh a Thacaíonn le Daoine Breacaosta agus Clár 
um Chuimsiú Sóisialta agus Ghníomhachtú Pobail i gceantar Fhearann na Manach.  Tá Fearann na 
Manach ar cheann de na ceantair uirbeacha nua is mó fáis sa tír ach gan bonneagar pobail ann.  

D’éascaigh an chomhpháirtíocht sin píosa taighde, a meastar go mbeidh sé foilsithe faoi 2018.  
Cothóidh an comhar seo plé, agus freisin beidh sé mar bhonn eolais do Chomhairle Contae 
Ros Comáin, Phobal Fhearann na Manach agus Leader Ros Comáin agus iad ag iarraidh ceantar 
bríomhar, tarraingteach agus inbhuanaithe a choimeád ina leanfar ar aghaidh ag díriú ar fhás 
sóisialta agus eacnamaíoch, agus aghaidh á tabhairt ar an easnamh áiseanna um ‘Chaitheamh 
Aimsire agus Thaitneamhacht’ agus um ‘Pobal agus Oideachas’.
Údarás deontaithe do AIT chun PhDanna in Innealtóireacht Bogearraí agus i gCumarsáid 
Líonraí a bhronnadh
I rith 2016, deonaíodh údarás tarmligthe dúinn ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann 
(QQI) chun PhDanna a bhronnadh sna réimsí Innealtóireacht Bogearraí agus Cumarsáid Líonra.  
Tá an réimse nua ar féidir le AIT PhDanna a bhronnadh laistigh de i dteannta le hInnealtóireacht 
Polaiméirí, Micribhitheolaíocht agus Tocsaineolaíocht.  Mar gheall ar na ceithre réimse a mbaineann 
leas as an leibhéal seo de chreidiúnú tá AIT i measc díreach cúpla Institiúid Teicneolaíochta sa tír a 
bhfuil údarás chomh fairsing tarmligthe dóibh.  Is í straitéis taighde AIT ná ár n-iarrachtaí taighde 
a dhíriú ar líon beag ardán straitéiseach, atá ar aon dul le riachtanais réigiúnacha agus tosaíochtaí 
taighde náisiúnta. 

COMHALTACHT CHÉIMIÚIL

Tá a honóir is airde bronnta ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain (AIT), comhlacht 
chéimiúil a bronnadh ar an Dr Mary Guinan, saineolaí domhanda sa víreolaíocht a bhí ina 
Príomhchomhairleoir Eolaíoch san Ionad um Rialú Galar in Atlanta, Georgia.  Tá an Dr Guinan ina 
foinse fíorspreagtha i ndomhan na heolaíochta agus is eiseamláir í do gach duine san Eolaíocht.  
Nuair a chuimhnítear gur chas a tuismitheoirí ar a chéile agus iad ar bhád imirceach ar a mbealach 
chun saol nua a thosú i Meiriceá, is eiseamláir iontach í maidir leis an méid ar féidir a bhaint amach 
le paisean agus le hobair chrua.  D’oibrigh a hathair, arbh as Béal Átha Chomair, Co. Uíbh Fháilí é, 
i gcóras na traenacha faoi thalamh i Nua-Eabhrac. Cuimhníonn Mary sa leabhar léi a foilsíodh le 
déanaí “Adventures of a female medical detective: In pursuit of smallpox and Aids” blianta an-
chrua an Spealta Mhóir agus an chaoi gur thug a tuismitheoirí le fios go soiléir go rachadh sí chuig 
an gcoláiste d’ainneoin an chruatain airgid.  Is ceart meas a léiriú ar ról suntasach an Dr Guinan i 
ndomhan na heolaíochta agus bhí sé mar phribhléid do AIT bheith rannpháirteach ina turas siar go 
hÉirinn agus chuig a fréamhacha i mBéal Átha Chomair, Co Uíbh Fhailí, le déanaí.  
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Bronnadh Comhaltachta Céimiúla - An Dr Mary Guinan - saineolaí domhanda sa víreolaíocht a bhí 
ina Príomhchomhairleoir Eolaíoch san Ionad um Rialú Galar in Atlanta, Georgia.

AN DÁMH GNÓ AGUS FÁILTEACHAIS
Comhar agus comhpháirtíochtaí acadúla:
Tá áthas ar an Dámh a fhógair go bhfuil comhaontú i bprionsabal i bhfeidhm le hAcadamh 
Ardoideachais Dania, Viborg, an Danmhairg, chun mic léinn a aistriú óna gclár dhá-bhliana sa 
Ríomhaireacht Gnó go bliain 3 dár mBaitsiléir Eolaíochta sa Ríomhaireacht Gnó.  Meastar go 
mbeidh siad ag freastal ar AIT ar feadh seimeastair amháin i mbliain 2 faoi Erasmus, agus go 
bhfillfidh siad le haghaidh bliain 3 mar mhic léinn a íocann táillí. Tharla an teagmháil le Viborg mar 
thoradh ar fhreastal an Uas. Owen Ross ar chomhdháil Businet i Málta i mí na Samhna 2015.

Tá AIT ina comhpháirtí le ACCA ar a Clár Accelerate anois.  Is tionscnamh é sin trínar féidir le mic 
léinn ina mbliain dheireanach bheith ina mbaill de ACCA ar táille lascainithe.  Go dtí seo, tá spéis sa 
chlár léirithe ag thart ar cheathracha mac léinn.

Tá an léachtóir sa ríomhaireacht, an tUas. Barry O’Loughlin tar éis comhaontú dul chun cinn a 
chaibidil agus a aontú le déanaí le Coláiste Gnó an Mhóta (MBC) trína bhfuil a gcuid mic léinn 
leibhéal 6 sa Ríomhaireacht incháilithe chun dul ar aghaidh go bliain 2 de Bhaitsiléir Eolaíochta AIT 
sa Ríomhaireacht Gnó.  Ba cheart go n-aistreodh na céad mhic léinn i Meán Fómhair 2016.

Tháinig méadú i 2015-2016 ar an líon a chláraigh leis an mBaitsiléir Gnó sa Chuntasaíocht 
Fheidhmeach, a ritear i Lusaka, an tSaimbia (Ionad na Saimbia do Staidéar Cuntasaíochta). Thug 
Brendan Doyle, Ceann Gníomhach Roinn na Cuntasaíochta Gairmiúla, cuairt ar ZCAS i mí na 
Nollag 2015 ar an gcuairt bhliantúil QA, agus thug sé tuairisc go bhfuil dul chun cinn an-sásúil á 
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dhéanamh ag an gclár agus a bhainisteoirí.

An Roinn Staidéir Aíochta, Turasóireachta 
agus Fóillíochta
Bhuaigh Shauna Underwood, An Tulach 
Mhór, Co Uíbh Fhailí, mac léinn céad bhliana 
sna hEalaíona Cócaireachta, dámhachtain 
caighdeáin airgid agus bhí sí ina buaiteoir 
foriomlán san aicme ag dámhachtain Rogha na 
n-Iomaitheoirí um Gateau Maisiúil de chuid Chef 

Ireland ar an 16 Feabhra in Iarthar na Cathrach, 
Baile Átha Cliath.
Sa phictiúr tá Shauna agus í go breá sásta lena 
meantóir, an léachtóir AIT Kelly Gallagher.

Tháinig Holly Burdess, mac léinn 2ú bliana ón 
Ardteastas Ealaíon i Maoirseacht Beáir sa dara 
háit i gComórtas Náisiúnta Manglam na Mac 

Léinn in Iarthar na Cathrach ar an 22 Feabhra le 
manglam dar teideal Jack’s Rising. 

DÁMH NA HEOLAÍOCHTA AGUS NA 
SLÁINTE
Clár Ar Líne seolta: Sheol Ms. Diane Patterson, 
an Dr Gary Stack agus an Dr Aoife Guiry 
(léachtóirí sa Chógaisíocht sa Roinn Altranais 
agus Cúram Sláinte) an clár an-spreagúil ar 
líne i leibhéal 7, Cógaisíocht Chliniciúil agus 
Cúram Cógaisíochta. Sin an chéad uair a bhfuil 
a leithéid déanta ag an Roinn Altranais agus 
Cúram Sláinte. Úsáideann an clár seo Moodle 
agus Adobe Connect chun léachtaí a thabhairt 
do mhic léinn ar fud na tíre.

Óstáil Comórtais Náisiúnta: D’óstaigh an Roinn 
Eolaíochtaí Beatha & Fisiceacha an comórtas 
náisiúnta EAMC, comórtas bunaithe ar scileanna 
do mhic léinn Eolaíochta/Ceimice Anailísí ó gach 
Institiúid Teicneolaíochta agus Ollscoil, ar an 
Aoine, an 15 Aibreán. 
 
Measúnóir ar Eolaíochtaí Cógaisíochta: Thug 
Cumann Ríoga na Ceimice cuireadh don 
Uas. Jim Roche, Léachtóir sna hEolaíochtaí 
Cógaisíochta chun gníomhú mar mheasúnóir 
ar Dhuine Cáilithe.  Is é atá i “nDuine Cáilithe” 
mar atá sainithe i dTreoracha an AE 2001/82/
CE ná duine a ghlacann ról ríthábhachtach 
sa phróiseas dearbhaithe cáilíochta d’aon 
chuideachta a dhéanann agus a scaoileann 
táirge leighis. Is dóchúil go mbeidh an DC ina 
gceimiceoir, ina mbitheolaí nó ina gcógaiseoir 
cláraithe agus de ghnáth bíonn ballraíocht acu 
ar chomhlacht gairmiúil mar Chumann Ríoga 
na Ceimice (CRC), Cumann na Bitheolaíochta 
nó an Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain (RPSGB).  Chun bheith ina DC ní mór 
go mbeadh nochtadh leathan do gach duine 
gairmiúil sa cháilíocht do sholáthar foirmeacha 
dáileoige don mhargadh agus go mbeadh siad 
aitheanta agus ceaptha ag an údarás rialála mar 
an Údarás Rialála Táirgí Sláinte nó Medicines 
Health Care products Regulatory Agency (An 
RA).

Ról Mná Acadúla agus Taighdeoirí Mná a 
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cheiliúradh: Tugadh ómós do ról na mban 
acadúil agus na dtaighdeoirí mná san eolaíocht 
in Éirinn i bhfáiltiú speisialta in Áras an 
Uachtaráin, a d’óstaigh Uachtarán na hÉireann, 
Michael D. Higgins agus a bhean chéile Sabina.  
Rinne baill foirne ón Roinn Eolaíochtaí Beatha 
agus Fisiceacha ionadaíocht ar AIT ag an ócáid. 
Ó chlé go deis leis an Uachtarán agus a bhean 
chéile tá Ms Olive Kavanagh, an Dr Antoinette 
Sweeney, an Dr Cepta Brougham, an Dr 
Noreen Morris, an Dr Carol O’Donnell, agus 
an Dr Mary Booth.  Ina óráid do chruinniú na 
mban san eolaíocht ar tugadh cuireadh dóibh, 
chuir an tUachtarán Higgins síos orthu mar 
“cheannródaithe atá ag réiteach an bhealaigh 
do na glúinte nua ban a bheidh ag iarraidh 

freisin a scileanna agus a gcruthaitheacht 
a úsáid chun gabháil do ghairmeacha san 
eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht 
agus sa mhata, agus a ról uathúil a ghlacadh 
i ndomhan níos fearr a mhúnlú.” Bhí seoladh 
an Uachtaráin spreagúil agus dóchasach 
faoin todhchaí do mhná óga a roghnaíonn 
gabháil do ghairmeacha san eolaíocht agus sa 
teicneolaíocht.  

DÁMH NA HINNEALTÓIREACHTA AGUS NA 
FAISNÉISÍOCHTA
D’éascaigh Dámh na hInnealtóireachta agus na 
Faisnéisíochta an comórtas réigiúnach CanSat 
do dhaltaí 2ú leibhéil (daltaí idirbhliana agus 
níos sine) i dteannta le Gníomhaireacht Spáis 
na hEorpa (ESA) agus ESSERO Ireland, mar 
thionscnamh chun daltaí scoile a spreagadh le 
smaoineamh faoi ghairm san eolaíocht agus san 
innealtóireacht.
Is é atá i CanSat ná ionsamhlú ar shatailít iarbhír, 

agus é tógtha laistigh de channa dí bhoig.  
D’fhorbairt gach foireann CanSat – ciorcadra 
leictreonach bunaithe ar Arduino i gcanna dí, 
a thógann tomhais agus a tharchuireann ar ais 
go ríomhaire. Ghlac trí scoil áitiúil páirt ann: 
Coláiste Pobail Bhaile Átha Luain, Coláiste na 
Muireach agus Coláiste Naomh Aloysius. Ba 
ag Coláiste na Muireach a raibh an bua sa 
chomórtas, agus leis sin bhain siad amach áit sa 
bhabhta ceannais Náisiúnta ar an 15 Aibreán i 
gCaisleán Bhiorra. Déanfaidh buaiteoir náisiúnta 
na hÉireann ionadaíocht ar Éirinn i gcomórtas na 
hEorpa i mí an Mheithimh 2016.
Clár Fusion ag Intertrade Ireland: 
Leanann AIT ar aghaidh lena rannpháirtíocht 
i gClár Fusion ag Intertrade Ireland. Le déanaí 
thug Enda Fallon tionscadail chun críche le 
Seirbhísí NI Soft agus Cark Park Services a 
bhfuil an dá chomhlacht lonnaithe i mBéal 
Feirste. Is iad NI Soft an soláthraí is mó sa RA 
agus in Éirinn do bhogearraí briste cumhachta 
le haghaidh stáisiún cumhachta (stáisiúin 
núicléacha san áireamh). Tá eolas sonrach réimse 
ag NI Soft i réimse na giniúna cumhachta. Le 
héilimh dhiana timpeallachta den sórt sin ó 
thaobh sláinte agus sábháilteachta cuirtear 
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riachtanais dhiana ar dhearadh chórais 
bogearraí. Tá eolas réimse NI Softs á úsáid ag 
AIT chun dul i bhfeidhm ar a dearadh cúrsa; 
go háirithe a rogha uirlisí, teangacha agus 
modheolaíochtaí bogearraí a mhúintear do 
mhic léinn. Is iad CPS services an soláthraí is 
mó do sheirbhísí carrchlóis in NI. Sa tionscadal 
Fusion díríodh ar sheirbhísí arna gcumasú 
ag soghluaisteacht a fhorbairt chun an taithí 
páirceála a fheabhsú do chustaiméirí CPS. Trí 
phróiseas an bhord chomhairligh do thionscail, 
thug CPS ionchur maidir le hábharthacht an BSC 
i bhForbairt Bogearraí (Aipeanna Soghluaiste 
agus Fearais Cheangailte) a forbraíodh le 
déanaí).

ROINN NA FOGHLAMA FADSAOIL
Cruinniú líonra: Ar an 15 Aibreán, d’óstaigh 
Roinn na Foghlama Fadsaoil, i dteannta le 

Cumann Rotary na Tulaí Móire agus Ceantair, 
cruinniú lóin um líonrú, idir mic léinn an Teastais 
san Fhiontraíocht atá á gcur ar fáil sa Tulach 
Mhór, iad siúd atá ina mbaill de Chumann 
Rotary na Tulaí Móire agus Ceantair, agus baill 
ón Oifig Fiontraíochta Áitiúil agus Cuideachta 
Forbartha Áitiúla Uíbh Fhailí.  Bhí os cionn 30 
láthair agus imeacht den scoth a bhí ann agus 
go leor ball den Rotary ag tairiscint gníomhú 
mar mheantóirí agus bualadh leis na mic 
léinn sna seachtainí a bhí le teacht ionas go 
bhféadfadh siad a gcuid smaointe gnó faoi 
seach a phlé, agus comhairle chomh maith le 
hábhair cliaint agus teagmhálaithe a thairiscint 
do na mic léinn.

Thíos tá pictiúr de roinnt daoine a bhí i 
láthair, Mic Léinn, baill foirne AIT agus baill an 

Chumann Rotary.

Dámhachtainí Gnó an Lár Tíre: I mí an Mhárta, 
tugadh cuireadh don Dr Michael Tobin bheith 
ina Mholtóir do na Dámhachtainí Gnó thar 
ceann Chumann na Tulaí Móire.  Mar thoradh 
air sin thug an Dr Tobin óráid i gCumann na 
Tulaí Móire ar an Satharn, an 16 Aibreán áit ar 
labhair sé faoi luach na fiontraíochta, na laochra 
agus meon dearfach a léiriú chun fiontraithe 
féideartha eile a spreagadh le dul san fhiontar 
agus gnó a bhunú.  Bhí os cionn 300 i láthair.
 

FOGHLAIM AGUS TEAGASC
An tAonad Foghlama agus Teagaisc - Feabhas a 
chur chun cinn san fhoghlaim, sa teagasc agus 
sa mheasúnú, agus ar an mbealach sin taithí 
foghlama gach mic léinn a fheabhsú.
Sprioc straitéiseach atá ag an Institiúid ná: 
“Timpeallacht fhoghlama uileghabhálach a 
chothú agus a fhorbairt a chumhachtaíonn 
foghlaimeoirí chun bheith rathúil i dtimpeallacht 
dhinimiciúil”
Tá gníomhaíochtaí go léir an Aonaid Teagaisc 
agus Fhoghlama ailínithe leis an gcuspóir sin 
a bhaint amach, agus fionnachtana san ISSE, 
téamaí feabhais an Fhóraim Náisiúnta agus an 
Treochlár Digiteach mar bhonn dóibh.  Faoi 
2016, bhí aon dámhachtain shainchuspóireach 
amháin ar a laghad bainte amach ag 51 ball 
foirne ar leibhéal 9 agus ar an mbealach sin 
cuireann siad le cuspóir Phlean Straitéiseach 
na hInstitiúide 2014-2018 mar atá líon na 
mball foirne a mhéadú ag a bhfuil cáilíocht 
oideolaíoch.  I gcomhréir leis an gcuspóir sin, 
cheap an tAonad Foghlama agus chuir siad i 
bhfeidhm próiseas 2 lae um ionduchtú foirne, 
a d’fhaomh an Fhoireann Bainistíochta Feidhmí 
(FBF) ina dhiaidh sin le cur i bhfeidhm gach 
bliain le baill foirne nua.    Dhámh an Fóram 
Náisiúnta um Feabhsú Teagaisc agus Foghlama 
maoiniú ar an Aonad Teagaisc agus Foghlama le 
haghaidh an Tionscadal ‘What works and Why?’ 
Tionscadal: 

http://www.teachingandlearning.ie/
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digital-enhancement-funding/showcasing-
and-developing-digital-capacity-tel-week-
projects-febmarch-2016/technology-enhanced-
learning-what-works-and-why-2/

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

IONAD NA SCRÍBHNEOIREACHTA ACADÚLA
Mar chuid de chomhiarratas lenár 
gcomhpháirtithe braisle ar Chiste an HEA 
um Nuáil agus Forbairt Straitéiseach (SIDF) 
2013, d’éirigh le AIT maoiniú a fháil chun 
Ionad Scríbhneoireachta Acadúla a bhunú, le 
haghaidh a thabhairt ar chuspóirí lárnacha faoin 
gceannteideal tacaí foghlama feabhsaithe do 
mhic léinn.  Chomh maith le ról ríthábhachtach 
a ghlacadh i bhfeabhsú chaighdeán na 
scileanna scríbhneoireachta acadúla atá ag ár 
gcuid mac léinn, méadaíonn sé ár bplé lenár 
gcomhpháirtithe breosla; Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Dhún 
Dealgan agus Ollscoil Mhá Nuad, maidir le 
hacmhainní a roinnt as leas a bhaint as saineolas 
comhlántach ar fud an bhraisle.  Tar éis tréimhse 
de phleanáil agus chomhar, osclaíodh Ionad 
na Scríbhneoireachta Acadúla i mí na Samhna 
mar chomhthionscnamh idir Acmhainní Mac 
Léinn, an Oifig Idirnáisiúnta agus an tAonad 
Teagaisc & Foghlama. Tagann an tIonad faoi 
shainchúram an Ionad Acmhainní Mac Léinn 
agus tá ball foirne nua i bhfeidhm aige mar 
Comhordaitheoir Ionad na Scríbhneoireachta 
Acadúla, Ms. Geraldine Kiveney.  Táirgeann an 
t-ionad, a bhfuil léachtóirí oilte mar fhoireann 
aige, ranganna teagaisc pearsanta nó grúpa 

saor in aisce do mhic léinn i ngach gné den 
scríbhneoireacht acadúil. Ina measc siúd tá 
struchtúr tascanna, oibriú na scríbhneoireachta, 
ráiteas tráchtais a fhorbairt, léitheoireacht 

léirmheastach agus feasacht. Nuair a 
fhreastalaíonn siad ar an ionad, faigheann mic 
léinn tacaíocht agus foghlaim atá dírithe ar a 
gcuid scileanna scríbhneoireachta a fheabhsú. 
Oibríonn an fhoireann leis an mac léinn, 
seachas an téacs, chun scileanna don todhchaí 
a chur ar fáil do mhic léinn. Mar sin, ní seirbhís 
profléitheoireachta ná eagarthóireachta atá 
in Ionad na Scríbhneoireachta Acadúla, ach 
seachas sin is í aidhm an ionaid ná scríbhneoir 
níos féinmhuiníní, níos grinnchúisí agus níos 
neamhspleáiche a chothú. 

Ag deireadh seimeastear a dó, léiríonn na figiúir 
úsáide d’Ionad na Scríbhneoireachta Acadúla, 
éileamh mór ar an tseirbhís thar gach disciplín.  
Fuair 666 mac léinn ag gach céim dá staidéar 
rochtain ar na seirbhísí éagsúla a cuireadh ar fáil.  
Reáchtáladh 47 ceardlann agus 19 seisiún ranga 
do mhic léinn, inar tugadh aghaidh ar gach 
gné den scríbhneoireacht acadúil. Rinneadh 
teagmháil le 385 mac léinn tríd na seisiúin 
sin, agus cabhraíodh le 148 mac léinn trínár 
ranganna teagaisc pearsanta agus grúpa bhig.
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Chomh maith le hobair scríofa, bhuail 133 
mac léinn isteach le ceisteanna éagsúla a bhain 
le nithe mar Moodle, Turnitin agus Microsoft 
Word. 

An tSeirbhís Míchumais & Tacaíochta 
Foghlama
Clárú leis an tseirbhís don Bhliain Acadúil 2015-
16

Chláraigh 313 mac léinn leis an tSeirbhís 
Míchumais agus Tacaíochta Foghlama le linn na 
bliana acadúla.  San áireamh san fhigiúr sin bhí 
17 mac léinn Printíseachta agus 10 mac léinn ó 
Fhoghlaim Fadsaoil.  

Is ionann líon na mac léinn lánaimseartha atá 
cláraithe agus 7% de dhaonra iomlán na mac 
léinn.  
Ba é líon na mac léinn lánaimseartha de réir 
inscne ná 154 bean agus 132 fear.  
De réir Dáimhe seo a leanas miondealú ar na 
figiúir: 
Dámh an Ghnó & an Fháilteachais 89; Dámh na 
hInnealtóireachta & na Faisnéisíochta 33 agus 
Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte: 164.

Miondealú ar líon na mac léinn de réir 
míchumais 2015/16 (tá míchumas amháin breise 
ar a laghad ar 27 mac léinn astu siúd)



Grand Prix Lúthchleasaíochta Idirnáisiúnta 
AIT
Ba iad mianta AIT don Grand Prix Idirnáisiúnta 
ón tús, ná scoth na lúthchleasaithe Náisiúnta 
agus Idirnáisiúnta a thógáil go Baile Átha Luain 
agus imeacht lúthchleasaíochta den chéad scoth 
a chruthú ar ardán Idirnáisiúnta.  Tá an Grand 
Prix Idirnáisiúnta ag dul ó neart go neart fós 

agus gach bliain foireann na lúthchleasaithe 
den scoth ag éirí níos láidre. I 2016, bhain muid 
amach éacht suntasach agus muid rangaithe 
sa 14ú áit ar an domhan (as 600) ag an IAAF le 
haghaidh cruinnithe i raonta lúthchleasaíochta 
faoi dhíon.  Clúdaíodh go forleathan tríú Grand 
Prix Lúthchleasaíochta Idirnáisiúnta AIT sna 
meáin náisiúnta agus réigiúnacha agus bhí sé 
chun tosaigh i gcomhráite sna meáin sóisialta 

idirnáisiúnta.  Craoladh beo ar theilifís na 
hÉireann é, agus bhí fotha idirlín domhanda aige 
chuig ESPN.  Seachtain i ndiaidh an chlúdaigh 
sin sna meáin bhí pacáiste buaicphointí ar feadh 
uair an chloig, a craoladh ar Setanta Ireland, 
Premier Sports UK agus Pan-Africa – Fox Sports 
2.  Chomh maith leis na meáin chraolta agus 
chlóite, bhí lorg mhór ag an Grand Prix ar na 

meáin sóisialta i gcaitheamh trí mhíosa, agus é 
tacaithe le postálacha fógraíochta ar Facebook, 
Twitter agus Instagram.  Díol suntais ab ea é gur 
phostáil go leor lúthchleasaithe faoina dtaithí 
ar Grand Prix Idirnáisiúnta AIT ar a gcuid ardán 
féin ar na meáin sóisialta, a raibh ina measc an 
rábálaí Meiriceánach D’Angelo Cherry, a bhí 
an-ghníomhach ar Instagram agus Twitter agus 
a tvuíteáil “Ba onóir é curriarracht staidiam a 
bhaint amach agus dul san iomaíocht in Éirinn. 
Táim ag súil go mór libh a fheiceáil an bhliain 
seo chugainn.”

Aontas na Mac Léinn AIT
Dámhachtain na Brataí Ómra
Bhailigh Uachtarán Aontas na Mac Léinn 
agus an Leasuachtarán don Leas Kate Butler 
an Bhratach Omraí um Chur chun cinn na 
Meabhairshláinte Dearfaí ar an gcampas ag 
imeacht in Óstán Rochestown Park. Ba é 
ambasadóir Suicide Aware, Alan Quinlan, a 
bhronn an dámhachtain.  

Toghchán do Spórt na Mac Léinn Éireann
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Toghadh Uachtarán Aontas na Mac Léinn Kevin 
Ronan mar Leaschathaoirleach Onórach Spórt 
na Mac Léinn Éireann (Student Sport Ireland/
SSI). Is é SSI an comhlacht rialaithe don spórt 
tríú leibhéal in Éirinn. Tá Kevin sa phictiúr thíos 
le Paul Davis OÉ Mhá Nuad Cisteoir Onórach 
SSI agus Carmel Lynch (iar-mhacléinn IT 
Cheatharlach) Cathaoirleach Onórach.

Campas saor ó thobac
Iarradh ar AIT láithreachas a thabhairt do 
chruinniú na gCompháirtithe Náisiúnta um Rialú 
Tobac ar an 22 Márta. Rinneadh comhghairdeas 
le AIT as a dul chun cinn go dtí, toisc gur 
muid an chéad choláiste tríú leibhéal in Éirinn 
a thug isteach beartas um champas saor ó 
thobac. I measc na moltaí bhí AIT a mhargú 
níos mó mar choláiste a chuireann chun cinn an 
tsláinte. Leanann an coiste um champas saor 
ó thobac ar aghaidh ag obair ar thionscnaimh 
chun comhlíonadh an bheartais seo a mhéadú. 
Molaimid do gach ball foirne mac léinn leanúint 
ar aghaidh ag tacú leis an mbeartas seo agus 
lena chur i bhfeidhm.

Aoi-Léachtanna
Labhair Eddie O Sullivan, iarchóitseálaí rugbaí 
idirnáisiúnta na hÉireann, lenár mic léinn 
bainistíochta spóirt i dtéatar Dhubhghlais de 
hÍde. Thug Eddie seisiún iontach inar labhair 
sé faoi ábhair éagsúla agus inar fhreagair sé 
ceisteanna ónár mic léinn.

Thug Marty Morrissey, Iriseoir Spóirt RTÉ, 
láithreáchas dár mic léinn bainistíochta spóirt i 
mí an Mhárta 2016. Ag labhairt dó in agallamh 
leis an léachtóir sinsearach ó AIT, Sean Connell, 
phléigh Marty a ghairm, an CLG, turasóireacht 
spóirt, teicnící iriseoireachta agus chomh maith 
le hábhar ardchaighdeáin, bhí go leor gáire 
chomh maith mar a bheifí ag súil leis!
BUAICPHOINTÍ SPÓIRT

EITPHEIL NA BHFEAR:
Bhí séasúr thar cionn ag Eitpheil na bhFear 
in AIT agus an fhoireann tagtha sa dar háit i 
Sraithchomórtas Spórt na Mac Léinn Éireann 
agus an bua acu i gComórtas an Phláta sna 
Cluichí Idir-ollscoile.

Rugbaí:
Bhí séasúr rathúil eile ag Club Rugbaí na bhFear 
in AIT agus an bua acu i gCorn Coláiste na 
hÉireann Roinn 1 don tríú séasúr as a chéile 
agus an fhoireann athraithe go mór ón séasúr 
seo caite.  

Bhí séasúr bríomhar ag an dara foireann agus 
bhí ról mór acu i rath na sinsear agus buaiclíon 
i láthair ag na seisiúin traenála agus ba bheag 
nach bhfuair UCC an ceann is fearr orthu agus 
iad as baile ina gcluiche leathcheannais.

Éacht maith ab ea cailleadh i gcraobh na 
hÉireann ó fhoireann dhíograiseach na céad 
bliana nárbh gá dóibh cluiche a imirt sa chéad 
bhabhta, a sháraigh UL ar a bhfaiche 4g ina 
dhiaidh sin agus a d’imir go han-mhaith in 
aghaidh NUIM agus iad sa bhaile le haghaidh 
na gcluichí leathcheannais.  Captaen spreagúil 
ab ea James Foley i bhfoireann lán de cheannairí 
ar an bpáirc agus lasmuigh di.  Is dea-thuar 
é gealltanas agus cumas na n-imreoirí do 
thodhchaí Rugbaí AIT.

D’imir Jordan Conroy ar fhoireann iomlán 7’s na 
hÉireann i gcoinne na Spáinne le déanaí agus 
tá sé ar fhoireann 15 an taobh Mhic Léinn na 
hÉireann chun imirt in aghaidh Shasana.

EACHAÍOCHT:
Bhí bliain iontach ag an gClub Eachaíochta 
i 2015-2016 agus an fhoireann ag dul go 
Teitreatlan den chéad uair riamh, áit ar 
chruthaigh siad go han-mhaith.  Tháinig Hannah 
Wentages sa 4ú áit dá cuid iarrachtaí san 
fháinne Seóléimní agus rinne Shauna O’Shea 
agus Aoibhe O’Boyle go maith freisin.

Chuir AIT foireann de thrí mharcaí déag chuig 
na Comórtais Idir-ollscoile, agus bhí an bua acu 
i Seóléimneach Foirne agus Hana Wentages, 
Shauna O’Shea agus Hannah Doherty sa 
diallait.  Tháinig Hannah Wentages sa 1ú áit 
sa Seóléimneach aonair agus tháinig Hannah 
Doherty sa 2ú áit.  Bhain Aaron Greenan amach 
an 3ú áit sa ghné Eachraíochta den chomórtas 
agus bhain tháinig an fhoireann Dreasáiste 
Andrea Martin, Aaron Greenan agus Emily 
Nielson sa 5ú áit dá gcomhiarracht. 
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I Prix Caprilli, bhain AIT amach an 3ú áit ar an 
iomlán mar chomhiarracht coláiste agus an 
bua ag an bhfoireann in aghaidh Choláiste na 
Tríonóide Baile Átha Cliath den chéad uair riamh 
chomh maith lena háit is fearr riamh a bhaint 
amach agus an líon is mó ribíní i stair an chlub a 
thógáil abhaile.

CISPEHIL NA BHFEAR:
Bhí de mhí-adh ar Fhoireann na bhFear, a 
ardaíodh go Roinn a dó, gur chaill siad áit 
sna cluichí leathcheannais – tar éis dóibh dhá 
chluiche a chailliúint ag ceithre phointe san 
iomlán.  Den chéad uair riamh, chuaigh foireann 
an choláiste san iomaíocht i sraithchomórtas 
áitiúil Thaobh na Sionainne agus iad ag imirt 
i gcoinne foirne ó Dhún na nGall, Shligeach, 
Liatroim agus Longfort.  Chríochnaigh an 
fhoireann an séasúr le bua i gcomórtas an 
Phláta, luach saothair iontach as an obair chrua.

CISPHEIL NA MBAN:
Ardaíodh foireann na mBan go Roinn a dó, 
agus cé gur tarraingíodh in aghaidh an dá 
chraobhiomaitheora iad sna céimeanna linne, 
rinne siad an-dul chun cinn agus an séasúr ag 
titim amach. Cháiligh na Mná do na cluichí 
Idir-ollscoile don dara séasúr as a chéile agus 
bhí siad láidir san iomaíocht i ngrúpa ina raibh 
na craobhiomaitheoirí deireanacha UL agus IT 
Cheatharlach.

LÚTHCHLEASAÍOCHT:
Bhí rath thar na bearta ag Club 
Lúthchleasaíochta arís eile i 2015-2016.  
Chuir an club tús le séasúr na hiomaíochta 
i gCraobhchomórtas Sealaíochta Bóthair 
Ollscoileanna na hÉireann a reáchtáladh ar 
sheanchampas theas OÉ Mhá Nuad ar an 14 
Samhain.  Tháinig Foireann A na bhFear, a bhain 
boinn sna imeacht seo le 2 bhliain anuas, sa 
4ú áit as 29 bhfoireann agus ba iad an chéad 
IT a tháinig abhaile.  Chríochnaigh foireann B 
na bhFear sa 14ú áit as 29 foireann.  Tháinig 
Foireann na mBan ó AIT sa 22ú áit as 26 
foireann. 

Reáchtáladh Craobhchomórtas Chluichí Raoin is 
Faiche Laistigh an IUAA in Airéine Idirnáisiúnta 
AIT ar an 12 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 4ú áit as 18 
Coláiste agus Ollscoil.  I measc na mbuaiteoirí 
boinn bhí bonn óir agus airgid faoi seach do 
Amy McTeggart sna hImeachtaí in Éineacht 
agus sa Léim Ard faoi seach, bonn cré-umha do 
Vicky Harris sa 200m agus do Dearbhail Foley 
sa Léim Chuaille.  Tháinig foireann na bhFear 
sa 7ú áit as 22 Coláiste agus Ollscoil le bonn 
óir do Andrew Heaney sa Léim Ard agus bonn 
airgid do Ian Rogers sa Léim Chuaille.  Tháinig ár 
bhfoirne Fear agus Ban le chéile chun an 4ú áit 
san iomlán a shroicheadh. 

Turas rathúil eile do CL AIT ab ea 
Craobhchomórtas Trastíre IUAA i Sligeach ar an 
5 Márta agus foireann na bhfear ag scóráil a 
n-áite is airde riamh sna craobhchomórtais sin le 
hairgead don fhoireann agus iad chun tosaigh 
ar UCD, UL agus UCC agus taobh thiar de DCU.  
Sin an 3ú bliain as a chéile a bhfuil boinn bainte 
ag na fir sna craobhchomórtais sin. Bhuaigh 
Liam Brady bonn cré-umha aonair. Chríochnaigh 
foireann na mBan mar an IT is fearr sna 
craobhchomórtas, agus iad stiúrtha abhaile ag 
Regina Doherty, agus leanfaidh siad orthu ag cur 
leis an méid sin an bhliain seo chugainn. 
 
Chuaigh Lúthchleasaíocht AIT san iomaíocht 
i gCraobhchomórtas Cluichí Raoin is Faiche 
Ollscoileanna na hÉireann i Seantrabh, Baile 
Átha Cliath ar an 15 agus an 16 Aibreán agus 
tháinig siad sa 4ú áit ar an iomlán taobh thiar 
de DCU, UL agus UCC.  Bhuaigh AIT an Corn 
i Sraith 2.  Ba é sin áit ab airde riamh inar 
chríochnaigh AIT i stair na gcraobhchomórtas 
sin, agus ba í AIT an Institiúid Teicneolaíochta 
ab fhearr ag na craobhchomórtais sin don dara 
bliain as a chéile.  Freisin ba í an fhoireann ba 
mhó riamh a chur AIT ar an bpáirc i gcomórtais 
idir-ollscoile.  
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__________________________________________________________________________________	
AIT	Annual	Governance	Statement	2015/16	 	 Approved	by	Governing	Body	on	21/06/17.	
 

 
 

 

 
 

 

Academic	Year	2015/16		(1	September	2015	-	31	August	2016)

Governing	Body	Member Expenses Fees	(interviews	etc.) Total	Paid
Farrell Tom 228.16																					 2,100.00																											 2,328.16																						
Gilmore Pat 555.79																					 150.00																														 705.79																										
Kinsella Natasha 427.74																					 -																																					 427.74																										
Leonard Laura -																												 -																																					 -																																
Madden Paul 300.00																														 300.00																										
Magner Denis 364.96																					 -																																					 364.96																										
Mulvey Kieran 757.39																					 300.00																														 1,057.39																						
O'Toole Pat 107.73																					 300.00																														 407.73																										
Rattigan Liam -																												 150.00																														 150.00																										
Ryan Colette -																												 -																																					 -																																
Ryan Frank 1,518.86																	 -																																					 1,518.86																						
Shanagher Kathleen 428.31																					 1,800.00																											 2,228.31																						
Talty Geraldine 83.64																							 -																																					 83.64																												
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Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Bóthar Bhaile Átha Cliath 
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Co na hIarmhí N37 HD68
Éire
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teil + 353 (0)90 646 8000
láithreán gréasáin www.ait.ie


