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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 
leithne atá leagtha amach sa Straitéis Náisiúnta don Ardoideachas go dtí 2030.
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Ráiteas an 
Chathaoirligh
Ráiteas Físe

Frank Ryan
Cathaoirleach

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain



Thar ceann an Bhoird Rialaithe, cuirim fáilte roimh fhoilsiú na Tuarascála Bliantúla agus na gCuntas seo le 
haghaidh na bliana Meán Fómhair 2017 go Lúnasa 2018.

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain tiomnaithe chun timpeallacht a chruthú inar féidir le 
foghlaimeoirí a n-acmhainn iomlán a chomhlíonadh, timpeallacht ina dtugtar na scileanna go léir do 
chéimithe ionas gur féidir leo na caighdeáin phearsanta agus ghairmiúla is airde a bhaint amach.  Pléann 
an Institiúid leis an tionscal agus le pobail, agus cuireann sí teagasc spreagúil, tacaíocht phearsanta den 
scoth agus raon leathan deiseanna ar fáil d’fhoghlaimeoirí chun na scileanna a fháil atá riachtanach le go 
n-éireoidh leo tar éis a gcéim a bhaint.

Bliain an-rathúil eile ab ea 2017/2018 do AIT.  Aithníodh a feabhas mar Institiúid Teicneolaíochta le roinnt 
éachtaí suntasacha le déanaí.  I measc roinnt buaicphointí bhí; “Institiúid Teicneolaíochta na Bliana” 2018 de 
chuid an Sunday Times a bhaint, bheith mar an gcéad Institiúid Teicneolaíochta in Éirinn ar bronnadh stádas 
Choláiste Tearmainn uirthi, d’óstaigh muid go leor comhdhálacha náisiúnta agus idirnáisiúnta, lean muid ar 
aghaidh ag stiúradh taighde fheidhmigh, fuair muid maoiniú d’fhoirgneamh nua urscothach le haghaidh 
STEM ina ndéanfar freastal ar 1000 mac léinn breise san Eolaíocht, sa Teicneolaíocht, san Innealtóireacht 
agus sa Mhatamaitic agus bronnadh sé Chomhaltachta Céimiúla.  

Chun Stádas an Choláiste Tearmainn a cheiliúradh d’fhógair an Institiúid go mbunófaí “Clár Scoláireacht 
Institiúid Tearmainn AIT”.  Rithfear an clár seo ar bhonn bliantúil agus beidh sé déanta suas de shé háit ar 
chlár rochtana AIT, chomh maith le trí scoláireacht do chláir fhochéime san Institiúid.  

Ábhar bróid é don Institiúid go bhfuil comhpháirtíocht straitéiseach nua aici le hEolaíocht an Lár Tíre, 
cuideachta fhorbartha sheachbhrabúsach a oibríonn chun níos mó spéise a chothú in oideachas agus 
scileanna STEM [Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht & Matamaitic] i measc daltaí, múinteoirí agus ball 
den phobal sa Lár Tíre. Beidh ról lárnach ag an gcomhpháirtíocht seo i gcinntiú go n-oibreoidh AIT agus 
go mbeidh teagmháil aici leis an oiread scoileanna, daltaí agus tuismitheoirí agus is féidir, sna blianta atá 
romhainn chun forbairt scileanna STEM a mhéadú ar mhaith lenár bhfás eacnamaíoch amach anseo sa Lár 
Tíre.  Tá an nasc nua seo le hEolaíocht an Lár Tíre mar bhonn don aidhm straitéiseach mar atá plé le gnó, 
fiontair agus pobail shóisialta réigiúnacha agus déanfar é a chumasú níos mó ag an maoiniú a fuarthas 
chun foirgneamh STEM úrscothach a thógáil, ina gcruthófar spás breise do suas le 1,000 mac léinn STEM.  
I dtírdhreach dúshlánach an Ardoideachais, tá straitéis shoiléir ag AIT chun leanúint ar aghaidh ag forbairt 
mar institiúid dhinimiciúil ina gcuirtear béim fheidhmeach ar an tionscal, agus í cumhdaithe inár riachtanas 
réigiúnach agus ag nochtadh bhuanna acadúla lárnacha na hInstitiúide.  Le forbairt an áis nua STEM sin 
déantar an fhís sin a chumasú níos mó.
Tá athrú ó bhonn tagtha ar gheilleagar na hÉireann le roinnt blianta anuas. Le cumas na hInstitiúide trína 
comhpháirtíochtaí straitéiseacha acadúla agus tionscail agus a teagasc feidhmeach, píblíne láidir tallainne a 
chur ar fáil ina measctar eolas, scileanna agus infhostaitheacht, freagraítear go héifeachtach do riachtanais 
ár n-earnálacha fiontraíochta, seirbhíse poiblí agus pobail, ar fud na tíre agus sa réigiún araon.

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 thar cheann an Chomhlachta Rialaithe chun na bainisteoirí, na baill foirne agus mic léinn go léir a 
mholadh as a ndúthracht as cuimse i leith na hinstitiúide.  Mar phríomhpháirtithe leasmhara inmheánacha, 
tá siad ríthábhachtach ó thaobh caidrimh shiombóiseacha a chothú sa réigiún.  

Frank Ryan 
Cathaoirleach
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Réamhrá
an Uachtaráin

An tOllamh  Ciarán Ó Catháin
An tUachtarán    

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain



Bliain an-rathúil dúinn mar institiúid ar leibhéal réigiúnach, náisiúnta agus domhanda ab 
ea an bhliain seo caite.  Mar Institiúid, ábhar bróid dúinn é ár ngealltanas chun feabhais 
acadúil, foghlama feidhmí, taighde agus nuáil, agus, ár ndóigh, ár gcur chuige tionscal-
bhunaithe i dtreo an oideachais.  Táimid an-bhródúil as an spiorad pobail dlúth agus 
uileghabhálach atá cothaithe againn ar an gcampas, rud a chiallaíonn go mbíonn taithí 
uathúil ag ár gcuid mac léinn. 

Leanann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain ar aghaidh ag forbairt a caidreamh 
reatha le raon leathan de pháirtithe leasmhara seachtracha sa tionscal, sa phobal agus sa 
saol cathartha.  Táimid bródúil as ár rannpháirtíocht i saol cathartha, sóisialta, comhshaoil 
agus eacnamaíoch ár réigiúin.  Le bliain anuas, tá an Institiúid ag cur lenár gcuid comhar 
agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha, ar fud na tíre agus an domhain agus tríd an méid 
sin a dhéanamh d’fheabhsaigh muid ar gcumas, leathnaigh muid ár dtionchar agus 
mhéadaigh muid ár n-ábharthacht agus muid ag uasmhéadú ár dtionchair inár réigiún 
agus níos faide anonn.  Mar an t-aon soláthraí HEI amháin i Réigiún an Lár Tíre, tá ról 
cinniúnach ag an institiúid ina fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha.  De réir 
mar a mhéadaíonn an t-éileamh ar oideachas sa Lár Tír, ní mór go méadódh ár gcampas 
freisin chun bheith go mbeidh muid inár n-institiúid nuálach agus spreagúil. I mbliana, 
tá muid ag tnúth le forbairt mhór dár n-institiúid agus do Réigiún an Lár Tíre i gcoitinne 
agus foirgneamh STEM nua beartaithe. Cuirfidh an áis úrscothach nua ar chumas na 
hinstitiúide freastal ar an éileamh méadaithe ar chéimithe STEM. Ina theannta sin, 
cuirfidh an foirgneamh STEM sin agus na cumais acadúla, tionscail agus taighde a bheidh 
ag gabháil leis le haistriú AIT i dtreo bheith ina hollscoil theicneolaíoch agus muid ag 
leanúint orainn ag spreagadh fáis agus nuálaíochta sa Lár Tíre.

Bímid i gcónaí chomh huaillmhianach dár n-institiúid is a bhíonn do gach mac léinn dár 
gcuid. Leis an dámhachtain mar “Institiúid Teicneolaíochta na Bliana – 2018” i mbliana 
in Eolaí Ollscoileanna Maithe an Sunday Times, a bhog muid suas chuig an 8ú háit san 
aicmiú, baintear níos mó den deighilt thraidisiúnta sna táblaí sraithe idir ollscoileanna 
agus institiúidí teicneolaíochta.  Tá fianaise ar tharraingteacht AIT do mhic léinn le feiceáil 
i bhfionnachtana Shuirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn.  Is mór a nochtann 
an fhíric go bhfreagraíonn beagnach dha-thrian díobh don suirbhé, i gcomparáid le meán 
náisiúnta de 27%, chomh maith leis na torthaí a chuireann Baile Átha Luain chun tosaigh 
i réimsí ríthábhachtach do mhic léinn lena n-áirítear cleachtadh teagaisc éifeachtach, 
timpeallacht thacúil don fhoghlaim agus idirghníomhú ardchaighdeáin a chur ar fáil idir 
an lucht acadúil agus fochéimithe.  Pointe tábhachtach atá sa dámhachtain seo inár 
stair nach mór 50 bliain agus muid ag leanúint orainn ag daingniú ár stádais mar ionad 
feabhais acadúil.  Pobal de cheannairí smaoinimh lán le fuinneamh a bhfuil an dearcadh 
céanna acu atá in AIT agus is é an mothú pobail sin a spreagann an spleodar agus an 
fuinneamh a mhothaítear in AIT.  

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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Comhionannas

Tá Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain geallta 
chun deiseanna comhionanna a chur chun cinn agus 
chun timpeallacht a chruthú agus a choimeád ina 
leagtar luach ar éagsúlacht ár mball foirne agus 
mac léinn ar gach leibhéal agus i ngach réimse den 
Institiúid.

Tá an Institiúid tiomanta chun forbairt leanúnach 
beartas agus nósanna imeachta nach ndéanann 
idirdhealú ar bhoinn inscne, stádas pósta, aois, 
míchumas, cine, dath craicinn, creideamh, bunadh 
eitneach nó claonadh gnéis agus oibreoidh sí i gcónaí 
chun cleachtais éagóracha a dhíbirt, agus chun éiteas 
comhionannais a chur chun cinn agus a fhorbairt san 
Institiúid.
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Rialachas

Ball an Bhoird Rialaithe
Is iad Achtanna na gCeardcholáistí Réigiúnacha, 1992 agus 
1994 a chinneann baill an Chomhlacht Rialaithe.  Mar atá 
leagtha amach i gCód Rialachais THEA i 2018 (i bhfeidhm ón 
1 Eanáir 2018), mar a ghlac Cód Rialachais AIT, tá 50 Fei-
dhm Choimeádta ag Comhlacht Rialachais nach mór nach 
gcleachtfaí iad ach le Rún an Chomhlachta Rialaithe.  Tá an 
Comhlacht Rialaithe freagrach in éineacht a chéile as gníom-
haíochtaí na hInstitiúide a threorú agus a stiúradh.  Com-
hlíonann an Comhlacht Rialaithe feidhmeanna lárnach lena 
n-áirítear: athbhreithniú agus treorú maidir leis an treoir strai-
téiseach agus le mórphleananna gnímh, beartais agus nósan-
na imeachta um bainistíocht riosca, buiséid bhliantúla agus 
pleananna gnó, spriocanna feidhmíochta a shocrú, faireachán 
ar chur i bhfeidhm agus ar fheidhmíocht na hInstitiúide, agus 
maoirseacht ar chinntí maidir le mórchaiteachas caipitil agus 
infheistíocht.  Gníomhaíonn an Comhlacht Rialaithe ar bhonn 
eolach agus eiticiúil, le dea-mhéin agus le haird agus cúram 
cuí, agus le leas na hInstitiúide, agus aird chuí á thabhairt 
aige ar a fhreagrachtaí dlíthiúla agus ar na spriocanna atá 
socraithe ag an Rialtas.

Baill Ex-Officio de réir Alt 4 d’Acht 1992 ón 1 Aibreán 2015
An tUas. Frank Ryan [Cathaoirleach Alt 2(a)] 
An tOllamh Ciarán Ó Catháin [An tUachtarán, Alt 2(b)]

Baill an Bhoird Rialaithe de réir Alt 4 d’Acht 1994 ón 1 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. Oisin Moloughney
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. John Foley (ó Mhárta 2018)

Rúnaí don Chomhlacht Rialaithe
An tUas. Bill Delaney 



CRUINNITHE AN BHOIRD RIALAITHE
• I rith na tréimhse ón 1 Meán Fómhair 2017 go dtí an 31 Lúnasa 2018 bhí seacht gcruinniú ag an mBord 

Rialaithe ar na dátaí seo a leanas:
• 20 Meán Fómhair 2017  

AN FHOIREANN BAINISTÍOCHTA FEIDHMIÚCHÁIN
Tá Coiste Bainistíochta Feidhmiúcháin (CBF) na hInstitiúide, a ndéanann an tUachtarán nó a ainmní laistigh 
den Bhord cathaoirleacht air, ina choiste neamhreachtúil de chuid na hInstitiúide, arb é a ról ná cabhrú leis 
an Uachtarán le bainistíocht na hInstitiúide agus le straitéis agus beartas na hInstitiúide a cheapadh um 
faomhadh ag an mBord Rialaithe.  Bíonn cruinnithe ag an CBF gach coicís agus uair ar bith eile a mheastar a 
bheith cuí.  Bíonn rúnaí taifeadta i láthair ag gach cruinniú chun gníomhartha comhaontaithe a thaifeadadh.

AN 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. Ina theannta sin tá Roinn na Foghlama 
Fadsaoil.  Tá Déan Dáimh agus Cinn Roinne ábhartha ag gach Dámh.  

An tUachtarán        An tOllamh Ciarán Ó Catháin
Leas-Uachtarán um Ghnóthaí Acadúla agus Cláraitheoir  an Dr Niall Seery 
Leas-Uachtarán um Gnóthaí Airgeadais agus Corparáideacha    An tUas. Bill 
Delaney
An Leasuachtarán um Pleanáil Straitéiseach agus Feidhmíocht Institiúide, 
Comhionannas & Éagsúlacht       An tUas. John McKenna
Déan an Dámh Gnó agus Fáilteachais    An tUas. Eoin Langan
Ceann an Roinn Cuntasaíochta agus Ríomhaireachta Gnó   An tUas. Trevor Prendergast
Ceann an Roinn Gnó agus Bainistíochta    An tUas. Owen Ross
Ceann an Roinn Fáilteachais, Turasóireachta & Chaitheamh Aimsire    An Dr Anthony 
Johnson
Déan Dhámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta    An Dr Austin Hanley
Ceann an Roinn Leictreonaice agus Faisnéisíochta    An tUas Marcus Rahilly
Ceann Roinne Innealtóireacht Polaiméirí, Mheicniúil, Shibhialta & Tráid  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 (Gníom-
hach)
Déan Roinn na hEolaíochta Spóirt agus Sláinte  an Dr Aoife Lane
Ceann an Roinn Altranais agus Eolaíochtaí Sláinte    An Dr Pearse Murphy
Ceann an Roinn Eolaíochtaí Sláinte agus Deartha  An tUas. Oliver Hegarty 
Ceann Roinn na Foghlama Fadsaoil     An Dr Michael Tobin
Stiúrthóir   Margaíochta agus Cumarsáide    
Stiúrthóir Nuálaíochta agus Fiontair     An tUas. Michael Lonergan
Stiúrthóir na gCaidreamh Idirnáisiúnta     Ms. Mary Simpson
Bainisteoir na n-Acmhainní Daonna      An tUas. Liam Brennan 
Bainisteoir Airgeadais       Ms. Betty Buckley
Bainisteoir Theicneolaíocht na Faisnéise      An tUas. Rossa Coleman
Bainisteoir na nEastát        An tUas. Cormac Cloo-
nan
An tOifigeach Sláinte agus Sábháilteachta       An tUas. Fergal 
Sweeney
Bainisteoir Gnóthaí Acadúla agus Riarachán Mac Léinn Ms Mary Goode
Leabharlannaí Institiúide       Ms. Josephine Corkery
Bainisteoir Seirbhísí na Mac Léinn      Ms. Sarah La Cumbre

(10 ball i láthair)
• 25 Deireadh Fómhair 2017  

(10 ball i láthair)
• 6 Nollaig 2017  

(16 ball i láthair)
• 7 Feabhra 2018  

(15 ball i láthair)
• 21 Márta 2018  

(12 ball i láthair)
• 9 Bealtaine 2018  

(13 ball i láthair)

• 20 Meitheamh 2018 
 (11 ball i láthair)
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FOIREANN ACADÚIL AGUS GNÓTHAÍ MAC LÉINN
Is í an Chomhairle Acadúil an Comhlacht Reachtúil a ceapadh ag an mBord Rialaithe chun cabhrú le pleanáil, 
comhordú, forbairt agus maoirseacht ghníomhaíochtaí acadúla/oideachasúla na hInstitiúide. Cosnaíonn, 
coimeádann agus forbraíonn an Chomhairle Acadúil agus a cuid fochoistí na caighdeáin acadúla ar fud 
na hInstitiúide, agus cuireann siad comhairle ar an gComhlacht Rialaithe faoi gach ábhar a bhaineann le 
caighdeáin acadúla.  Bhí seacht gcruinniú ag an gComhairle Acadúil ar na dátaí seo a leanas: 
BAILL NA COMHAIRLE ACADÚLA 

AN FHOIREANN BAINISTÍOCHTA FEIDHMIÚCHÁIN
An tOllamh Ciarán Ó Catháin (Cathaoirleach)
An tUas. Bill Delaney
An Dr Niall Seery
An tUas. John McKenna
An Dr Don Faller
An tUas. Eoin Langan

An Dr Austin Hanley
An tUas. Liam Brennan
Ms Orla Thornton
Ms. Mary Simpson

An tOllamh Ciarán Ó Catháin (Cathaoirleach)
An Dr Niall Seery
An Dr Austin Hanley (An Dr Sean Lyons ó Mhárta 
2018)
An tUas. Joe Lawless
An tUas. Michael Lonergan
An tUas. Eoin Langan
An Dr Don Faller
Ms. Jo Corkery (Ms U O’Connor ó Eanáir 2018)
An tUas. Owen Ross
Ms. Cora Mc Cormack
An tUas. Oliver Hegarty
An Dr Michael Tobin
Ms Nicola Ryan
An tUas. Mike O’Dowd
An tUas. Paul O Meara

Ms Niamh Foley
An tUas. Padraig Cooke

An tUas. Mike Russell
Ms Martina Cunningham
Ms Finola Deavy
Ms Lorna Mitchell
An tUas. Jim Maguire
An Dr Sile O Flaherty
An Dr Therese Montgomery
Ms Donna Mulkerrins
Ms Clare Brennan
An tUas. Declan Rodgers
Ms. Katie O’Riordan

• 15 Meán Fómhair 2017 
• 13 Deireadh Fómhair 2017 
• 1 Nollaig 2017 
• 26 Eanáir 2018
• 9 Márta 2018

• 4 Bealtaine 2018 
• 14 Meitheamh 2018
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Formheasa Cúrsa
Dámh na hInnealtóireachta agus na Faisnéisíochta
BSc (Onórach) Dearadh Bogearraí le hAipeanna Soghluaiste agus Fearais Cheangailte (4-bliana 
ab initio)
Ardteastas i nDearadh Bogearraí
BSc (Onóracha) Dearadh Bogearraí le hAipeanna Soghluaiste agus Fearais Cheangailte (cúrsa 
breise 1-bhliana)
B Eng. (Onóracha) Innealtóireacht Shibhialta (leasuithe ar an gclár)

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte
Teastas san Altranas Éigeandála SPA Leibhéal 8 (2 x mhodúl 10 gcreidiúna)
Teastas i Seiceáil Cruinnis do Theicneoirí Cógaslainne SPA Leibhéal 7 (ar sheachadadh líne 1 x 
mhodúl 10 gcreidiúna)
BSc (Onóracha) Síceolaíocht Fheidhmeach Leibhéal 8
BA (Onóracha) Dearadh, Teicneolaíocht agus Nuáil
M Sc i gCeannaireacht Altranais agus Cúram Ardchaighdeáin (90 creidiúint Leibhéal 9) leis na 
dámhachtainí cumhdaithe seo a leanas:
Dioplóma Iarchéime san Altranas i gCeannaireacht agus Cúram Sláinte Ardchaighdeáin (60 
creidiúint ag Leibhéal 9)
Dioplóma Iarchéime san Altranas i gCúram Sláinte Ardchaighdeáin (30 creidiúint ag Leibhéal 9)
M SC i dTeicneolaíocht Bhithchógaisíochta (90 creidiúint ag Leibhéal 9) leis an dámhachtain 
chumhdaithe seo a leanas: 
Dioplóma Iarchéime i dTeicneolaíocht Bhithchógaisíochta (60 creidiúint ag Leibhéal 9)
 
Dámh an Ghnó agus an Fháilteachais
Teastas i bPleanáil Cásanna don Bhreatimeacht SPA (10 gcreidiúint ag Leibhéal 9)
MSc in Anailísíocht Sonraí
Baitsiléir Gnó (Onóracha) i gCórais Faisnéise Gnó

Roinn na Foghlama ar feadh an tSaoil
Teastas san Eolaíocht i nGnéithe Bunúsacha na Bithchógaisíochta agus na Teicneolaíochta 
Míochaine SPA Leibhéal 6
(2 x mhodúl 10 gcreidiúna)
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Líon na Mac Léinn

Mic léinn de réir leibhéal céime agus inscne ar fud AIT agus i Ranna STEM i 2017/18 

Bliain Acadúil 2017/18

  Leibhéal Fir Mná Iomlán % Mná

AIT GO LÉIR Mic Léinn Fhochéime 2330 2536 4866 52%

Mic Léinn Chúrsaí 
Iarchéime Múinte

127 146 273 53%

Mic Léinn Taighde 
Iarchéime

50 36 86 42%

Iomlán AIT   2507 2718 5225 52%

STEM AIT Mic Léinn Fhochéime 1380 1043 2423 43%

Mic Léinn Chúrsaí 
Iarchéime Múinte

56 45 101 45%

Mic Léinn Taighde 
Iarchéime

49 36 85 42%

Iomlán STEM   1485 1124 2609 43%

NEAMH-STEM AIT Mic Léinn Fhochéime 950 1493 2443 61%

Mic Léinn Chúrsaí 
Iarchéime Múinte

71 101 172 59%

Mic Léinn Taighde 
Iarchéime

1 0 1 0%

Iomlán NEA-
MH-STEM

  1022 1594 2616 61%

   

% STEM AIT 
2017/18

  59% 41%  

Bhí 5,225 mac léinn in AIT i 2017/18.  Ba ionann mná agus 52% de mhic léinn AIT i 2017/18, 
céatadán cosúil le cohórt 2016/17. As cohórt na mban, tá 41% i mbun STEM, arb ionann é 
agus méadú ó 38% i 2016/17.

Líon na Mac Léinn de réir Roinne 2016 go 2018

ROINN MÁRTA 2016 MÁRTA 2017 MÁRTA 2018

Cuntasaíocht agus Ríomhaireacht Gnó 578 568 529

Staidéar Gnó agus Bainistíochta 668 673 613

Innealtóireacht Shibhialta agus Foirgníocht 124 117 127

Foghlaim Fhadsaoil 545 415 623

Dearadh 102 112 109

Bogearraí Leictreonacha Ríomhaire 560 534 497

Fáilteachas, Turasóireacht agus Fóillíocht 419 351 377

Na Daonnachtaí 593 580 611

Eolaíocht Bheatha agus Fhisiceach 526 485 498
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Eolaíochtaí Spóirt agus Sláinte 319 341 372

Meicniúil agus Polaiméirí 246 244 262

Altranas agus Eolaíochtaí Sláinte 391 367 415

Ceirdeanna 159 174 192

IOMLÁN NA MAC LÉINN AMHAIL MÍ AN 
MHÁRTA

5230 4961 5225

Scaipeadh Chláir CAO ar fud Dámh

Miondealú ar Chorp na Mac Léinn Iarchéime de réir Dáimhe

DÁMH 2015/2016 2016/2017 2017/2018

MIC LÉINN CHÚRSAÍ IARCHÉIME 
MÚINTE
Dámh an Ghnó agus an Fháil-
teachais

84 99 91

Dámh na hInnealtóireachta & na 
Faisnéisíochta

85 83 52

Dámh na hEolaíochta agus na 
Sláinte

99 48 68

Foghlaim Fhadsaoil 0 0 0

IOMLÁN 268 230 211

ARD-DIOPLÓMA

Dámh an Ghnó agus an Fháil-
teachais

68 40 29

Dámh na hInnealtóireachta & na 
Faisnéisíochta

0 11 22

Dámh na hEolaíochta agus na 
Sláinte

7 0 0

Foghlaim Fhadsaoil 7 0 0

IOMLÁN 82 51 51

TAIGHDE
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Dámh an Ghnó agus an Fháil-
teachais

0 0 1

Dámh na hInnealtóireachta & na 
Faisnéisíochta

49 53 56

Dámh na hEolaíochta agus na 
Sláinte

26 27 29

IOMLÁN 75 80 86

IOMLÁN NA MAC LÉINN 
IARCHÉIME

425 361 348

Miondealú ar Chorp na Mac Léinn Iarchéime de réir Dáimhe agus Leibhéil

DÁMH 2015/2016 2016/2017 2017/2018

LEIBHÉAL 10

Dámh na hInnealtóireachta & na Fais-
néisíochta

15 17 17

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 5 5 7

IOMLÁN 20 22 24

LEIBHÉAL 9

Dámh an Ghnó agus an Fháilteachais 0 0 1

Dámh na hInnealtóireachta & na Fais-
néisíochta

34 36 39

Dámh na hEolaíochta agus na Sláinte 21 22 22

IOMLÁN 55 58 62

IDIRNÁISIÚNÚ

  2017/18

r-Fhoghlaim
I mbun 

Seirbhíse Iomlán

Idirnáisiúnta - AE 29 16 2 47

Idirnáisiúnta - Neamh-AE 276 31 2 309

Mic Léinn Erasmus Isteach (AE agus 
Neamh-AE) 120 0 120

Mic Léinn Malairte Eile (AE agus 
Neamh-AE) 18 0 18

Iomlán 443 47 490

% Idirnáisiúnta 12% 4% 10%

COMHCHLÁIR (AN TSÍN) 2017

OLLSCOIL CLÁR 2017

Ollscoil Teicneolaíochta na Síne Thoir East 
China University of Technology /ECUT)

Innealtóireacht Mheicniúil 105
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Ollscoil Teicneolaíochta na Síne Thoir East 
China University of Technology /ECUT)

Innealtóireacht Bogearraí 81

Hefei Normal University Eolaíocht Cógaisíochta 36

Ollscoil Jianghan Dearadh agus Ilmheáin 61

Institiúid Eolaíochta agus Teicneolaíoch-
ta Luoyang (Institute of Science and 
Technology/LIST)

Innealtóireacht Shibhialta 26

Gairmcholáiste Airgeadais agus Trádála 
Anhui (Anhui Finance and Trade Voca-
tional College /AFTVC)

Cuntasaíocht 14

Gairmcholáiste Airgeadais agus Trádála 
Anhui (Anhui Finance and Trade Voca-
tional College /AFTVC)

Gnó Idirnáisiúnta 17

Institiúid Idirnáisiúnta Gnó Anhui (An-
hui Institute of International stoBusiness/
AIIB)

Cuntasaíocht 90

Institiúid Idirnáisiúnta Gnó Anhui (Anhui 
Institute of International Business/AIIB)

Gnó Idirnáisiúnta 98

IOMLÁN NA MAC LÉINN 528

Líon na mball foirne

I 2017/2018, bhí 564 ball foirne san iomlán in AIT (53% B)

Foireann 2017/2018 de réir inscne agus catagóire

Catagóir
2017/2018

Fir Mná Iomlán % Mná

Acadúil
150 134 284 47%

Taighde
40 11 51 22%

Tacaíocht
73 156 229 68%

263 301 564 53%

Miondealú na mball foirne teagaisc ar fud STEM de réir inscne

Catagóir 2017/2018

Fir Mná Iomlán % Mná

STEMM 107 70 177 40%

Neamh-STEM 43 64 107 60%

150 134 284  47%

Foireann Acadúil de réir Phróifíl Gráid
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Taithí agus 
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Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht Mac Léinn (Irish Survey of Student Engagement/ISSE)

Is é ráta freagartha AIT do ISSE, a baineadh amach trí chur chuige comhpháirtíochta idir Oifig na 
Cáilíochta, Baill Foirne Acadúla agus Aontas na Mac Léinn, fós an ráta is airde sa tír le farasbarr 
suntasach.

Tábla na Rátaí Críochnaithe

Bliain Ráta Freagartha AIT Ráta Freagartha Náisiúnta

2014 41% 16%

2015 51% 22%

2016 54% 22%

2017 61% 27%

2018 65% 28%

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? (Tugann na 
ceisteanna seo a leanas deis duit trácht a dhéanamh ar an taithí acadúil fhoriomlán ar d’institiúid.)

Rátáil 2014 2015 2016 2017 2018

Go Maith/Ar 
Fheabhas

84% 83% 87% 87% 87%

Dá bhféadfá tosú as an nua, an rachfá chuig an institiúid chéanna a bhfuil tú ag freastal uirthi 
anois? (Tugann na ceisteanna seo a leanas deis duit trácht a dhéanamh ar an taithí acadúil 
fhoriomlán ar d’institiúid.)

Rátáil 2014 2016 2016 2017 2018

B’fhéidir Sea/Sea Cinnte 84% 83% 84% 83% 84%
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Taighde agus 
Nuáil

Tá AIT ag cur lena próifíl taighde le blianta beaga anuas 
agus tá modhanna i bhfeidhm aici chun eolas agus teicne-
olaíochtaí a aistriú ar bhealach a thacaíonn le comhpháir-
tithe tionscal-bhunaithe réigiúnacha agus náisiúnta.  Tá 
naisc láidre forbartha ag AIT leis an tionscal ar fud an Lár 
Tíre agus tá sé sin ríthábhachtach chun cinntiú go mbain-
eann an Réigiún leas as an téarnamh eacnamaíoch agus 
tógann sé infheistíocht chuig an Réigiún Lár Tíre chun an 
téarnamh eacnamaíoch a scaipeadh.  Ó thaobh plé leis an 
Tionscal, oibríonn AIT as lámh a chéile lena comhpháir-
tithe náisiúnta, idirnáisiúnta agus réigiúnacha chun dhá 
chuspóir lárnach a stiúradh; ar an gcéad dul síos buntáiste 
iomaíoch a mhéadú do chuideachtaí atá bunaithe in Éirinn 
trí heolas, scileanna agus nuáil chomhoibritheach agus ar 
an dara dul síos, méid na ngnóthas nua ardfháis eolas-bhu-
naithe agus na gcuideachtaí FDI sa réigiún a mhéadú.  Mar 
an t-aon soláthraí ardoideachais i réigiún mór, ag a bhfuil 
ról dearbhaithe mar atá forbairt shóisialta, eacnamaíoch 
agus chultúrtha a dobharcheantar a spreagadh, tá réimse 
comhpháirtíochtaí luachmhara cothaithe ag AIT agus aith-
níonn sí ionchur réidh an oiread sin fiontar agus gníom-
haireachtaí réigiúnacha agus náisiúnta.  

Is san Institiúid um Thaighde Ábhair (ITA) a dhéantar taigh-
de ar pholaiméirí agus ábhair in AIT– i measc a réimsí lár-
nacha saineolais tá Próiseáil Polaiméirí, Monarú Breiseán, 
Monarú Cliste, Cumaisc agus Méadú, Ábhair Bhithleighis 
agus Scaoileadh Rialaithe.  Óstálann ITA dhá hionad taigh-
de atá dírithe ar an tionscal: Teicneolaíochtaí Polaiméirí 
Fheidhmeach (TPF) agus an tIonad Seirbhísí agus Deartha 
Thionsclaíoch (CISD).  

Déanann an Institiúid um Thaighde ar Bhogearraí taigh-
de feidhmeach sna réimsí; Cumarsáid agus Feidhmeanna 
na Meán Digiteach, Bainistíocht Líonra agus Bonneagair, 
Slándáil Néil agus Monarú Cliste.    Óstálann ITB an Geat-
abhealach Teicneolaíochta Feidhmchláir Meán Nasctha - 
Forbairt agus Seachadadh (COMAND)  

Áirítear le réimsí saineolais na hInstitiúide um Thaighde 
Eolaíochta Bithí Micribhitheolaíocht, Sintéis agus Anailís 
Cheimiceach, Bitheolaíocht Cealla agus Mhóilíneach, Im-
dhíoneolaíocht, Seadeolaíocht, Bith-theicneolaíocht agus 
Eolaíocht Bia.  

Is é an tIonad Lár Tíre Nuálaíocht agus Taighde an ghor-
lann ghnó ar champas AIT a sholáthraíonn áiseanna 
gorlainne agus tacaíocht forbartha do ghnóthais nua 
eolas-bhunaithe.  Soláthraíonn an MIRC an clár fion-
traíochta New Frontiers de chuid AIT-Ollscoil Mhá Nuad i 
gcomhpháirt le Fiontraíocht Éireann agus tá sé ina ionad 
ag ESA Space Solutions Centre Ireland, a thacaíonn le 
fionraithe agus cuideachtaí ag a bhfuil smaointe úrnua 
chun teicneolaíocht spáis a úsáid le táirgí agus seirbhísí 
nua a fhorbairt i dtimpeallacht neamhspáis.  Freisin tá AIT 
ina cuid d’Ionad CONFIRM um Dhéantúsaíocht Chliste a 
seoladh le déanaí faoi stiúir UL-Tyndall agus atá maoinithe 
ag SFI; is í aidhm 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.  Is é ár réigiún mar an IAO sa réigiún ná ní ham-
háin oideachas a chur ar mhic léinn ach freisin leanúint 
orainn ag obair leis an tionscal agus le páirtithe leasmhara 
eile, chun cinntiú go leanann an réigiún ar aghaidh ag fás 
agus ag déanamh go maith, agus cinntiú ina dhiaidh sin go 
bhfuil soláthar ann dár mic léinn chun fanacht agus bheith 
ag obair sa réigiún, cónaí sa réigiún, teaghlaigh a thógáil 
agus leanúint ar aghaidh leis an timthriall ar aghaidh ar 
mhaithe leis an réigiún. Tá sé ar intinn againn 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 tion-
scail réigiúnaigh agus náisiúnta trí hoibriú i gcomhpháirt le 
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gnóthais nua agus cuideachtaí seanbhunaithe agus trí raon 
cuimsitheach de sheirbhísí dian ar eolas a chur ar fáil, agus 
béim curtha ar FBManna.

Polaiméir athchúrsáilte | Tráchtálú

Dhámh Fiontraíocht Éireann níos mó ná €450,000 ar an 
Dr Declan Devine, Stiúrthóir na hInstitiúide um Thaighde 
Ábhair chun maoin intleachta a thráchtálú.  Tá teicneo-
laíocht úrnua AIT ar a dtugtar RETAIN, ina toradh ar níos 
mó ná cúig bliana de thaighde ar spás seachadta próitéine, 
a maoiníodh go príomha trí chlár Chomhaltacht Marie 
Curie de chuid an ERA.  Is é atá i RETAIN ná ábhar ionaid 
do nódú cnáimhe arb í an aidhm atá i gceist leis ná deisiú 
bristí sna cnámha fada a fheabhsú trí scaoileadh rialaithe 
fachtóirí fáis a bhfuil sé aitheanta go luathaíonn siad 
foirmiú cnáimhe.  Saincheist shocheacnamaíoch atá ag dul 
i méid atá in athghiniúint cnáimhe mar go meastar, faoi 
2025, go bhfulaingeoidh 4.5 milliún saoránach AE bristí 
nua cnáimhe gach bliain.  Gabhann suas le 10% de bhristí 
le cneasú lagaithe agus bíonn cóireáil mháinliachta ag 
teastáil sa chás sin. Ó thaobh na gcóireálacha shlat tomhais 
mar atá cnámh féin an othair nó cnámh corpáin a aistriú 
isteach i suíomh na díobhála tá liosta de dhrochéifeachtaí 
ag baint leo a bhfuil neart fianaise ann ina leith agus mar 
thoradh air sin cuirtear ualach mór socheacnamaíoch ar 
sholáthraithe cúram sláinte, mar go ndéantar líon measta 
de 2.2 milliún gnáthamh den sórt sin ar fud an domhain 
gach bliain. Go dtí seo níorbh leor roghanna eile na hin-
nealtóireachta fíochán ina bhfuil próitéiní morfaiginite-

acha cnáimhe (PMCanna) mar gheall, den chuid is mó, ar 
an scafall a úsáidtear chun na comhdhúile gníomhacha a 
sheachadadh agus mar gheall ar theip rátaí scaoilte a rialú. 

Tagann RETAIN thar na fadhbanna sin trí mheascán de 
pholaiméirí nádúrtha, d’ábhair cheirmeacha agus fachtóirí 
fáis a chomharthú chun cumas nádúrtha an choirp um 
athghiniúint cnáimhe a fheabhsú. Díríonn sé ar thrasna-
scadh UV an BMP ghníomhaigh i struchtúr an chumaisc. Tá 
tairbhí uathúla ag gabháil le scaoileadh rialaithe mall na 
bpróitéiní trí dhíghrádú na céime polaiméirí den chumasc.
Fíor 1: Scéimléaraid de theicneolaíocht RETAIN Trí 
phróitéiní a nascadh leis an scafall téitear timpeall fadh-
banna maidir le scaoileadh pléasctha próitéiní chuig 
suíomh na díobhála. 

Comhaltacht Marie Curie
Bronnadh Comhaltacht Marie Curie ar an Dr Owen Dono-
hoe, a tháinig go AIT i 2017, agus cúlra aige sa Diagnóisic, 
sa Víreolaíocht, sa Bhitheolaíocht Mhóilíneach, sa Bhithf-
haisnéisíocht, i Vacsaíní agus Rialú Cáilíochta, i dteannta 
le Saotharlann na hImdhíneolaíochta agus na Vacsaíneo-
laíochta in Ollscoil Liège.  Tá sé beartaithe go mbainfidh 
an Dr Donohue úsáid as chun grúpa úrnua víreolaíochta, 
taighde vacsaín agus bithshlándála a bhunú anseo in AIT, 
agus é dírithe ar úsáid a bhaint as an straitéis nua agus 
nuálach sin um dhearadh vacsaíní víreacha.

Dámhachtain Athena SWAN um Mná san Eolaíocht
Bronnadh céad Dhámhachtain Athena Swan um Mná san 
Eolaíocht ar an Dr Yuanyuan Chen. Tugtar an dámhachtain 
sin do thaighdeoir mná óg a bhfuil gealladh fúithi chun 
cur ar a gcumas iad féin a bhunú mar thaighdeoir iard-
hochtúireachta in AIT. Chríochnaigh an Dr Yuanyuan a 
PhD le déanaí, inar imscrúdaíodh úsáid na Nanai-theicne-
olaíochta chun airíonna meicniúla cumasc a fheabhsú le 
húsáid i monarú steintíní priontáilte 3D. Rinneadh an obair 
san ITA faoi stiúir an Dr Declan Devine, Dr Luke Geever and 
Dr Sean Lyons
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Eochair 
Buaicph-
ointí

Gnóthaíonn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain an Dámhachtain Institiúid Teicneolaíochta na 
Bliana de chuid an Sunday Times 2018.  Le hardú 
AIT san aicmiú baintear an bonn níos mó den 
deighilt traidisiúnta idir na hOllscoileanna agus na 
hInstitiúidí Teicneolaíochta.

“I gcroílár an Lár Tíre tá foinse fuinnimh tríú leibhéal 
atá ag cur a réigiúin ar an léarscáil agus atá ag tabhairt 
gutha dá cuid mac léinn. Bhí bliain láidir ag Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain (AIT) agus í ag sárú gach 
institiúid teicneolaíochta eile inár dtábla sraithe agus ag 
díbirt an seanord oideachais anuas air sin trí dhul chun 
tosaigh ar Ollscoil Mhá Nuad – is í díreach an dara IT a 
bhain amach an éacht sin.” - Zoe Thomas, iriseoir agus 
scríbhneoir gné-alt don Irish Times 

Bhí neart AIT maidir le réimsí ina bhfuil ganntanas 
scileanna a aithint agus oibriú le gnóthais chun naisc a 
fheabhsú idir an fiontar agus an saol acadúil i measc na 
gcúiseanna go ndeachaigh an Institiúid suas an rangú ón 
10ú áit i 2017 chuig an 8ú áit i 2018, an áit is airde a bhain sí 
amach sa tábla sraithe go dtí seo.

Dúirt Alastair McCall, Eagarthóir an Sunday Times Good 
University Guide : “Chuaigh Baile Átha Luain suas sa rangú 
i tábla sraithe an Guide i mbliana, rud a bhaineann an 

bonn níos mó den deighilt thraidisiúnta i dtáblaí sraithe 
idir na hollscoileanna agus na hinstitiúidí teicneolaíochta. 
Is tairiscint tharraingteach í do mhic léinn ar fud na tíre 
agus tá ról lárnach aige sa réigiúin mar ionad feabhais i 
ngach rud ó innealtóireacht polaiméirí go déantúsaíocht 
chliste.  Tá fianaise ar a tharraingteacht do mhic léinn 
le feiceáil i bhfionnachtana Shuirbhé na hÉireann ar 
Rannpháirtíocht Mac Léinn. Is mór a nochtann an fhíric go 
bhfreagraíonn beagnach dhá-thrian díobh don suirbhé, 
i gcomparáid le meán náisiúnta de 27%, chomh maith 
leis na torthaí a chuireann Baile Átha Luain chun tosaigh 
i réimsí ríthábhachtach do mhic léinn lena n-áirítear 
cleachtadh teagaisc éifeachtach, timpeallacht thacúil don 
fhoghlaim agus idirghníomhú ardchaighdeáin a chur ar fáil 
idir an lucht acadúil agus fochéimithe. Tá a bua i mbliana 
tuillte go maith aici.”  

Idirphlé Straitéiseach
Chuir an Institiúid a thuairisceán Timthriall 4 (2017) 
faoi bhráid a HEA.  D’eisigh an HEA a mheasúnú ar ár 
n-aighneacht i mí Lúnasa agus ina mheasúnú ar aighneacht 
Thimthriall 4, tugann sé trácht,
 ‘Tá a háit mar institiúid teicneolaíocht láidir sa réigiún 
coimeádta ag AIT’.  
Freisin rinne an HEA tráchta dearfacha faoi phlé an 
tionscail leis an tionscal réigiúnach agus náisiúnta.  

Athena SWAN
I mórthionscnamh náisiúnta ar thug an Institiúid 
Ardoideachais tacaíocht dó, seoladh Cairt Athena SWAN 
in Éirinn ag tús 2015. Léiríonn figiúir arna bhfoilsiú ag 
an Údarás Ardoideachais neamh-chomhionannas inscne 
mar fhadhb don earnáil.  Tá i bhfad níos mó i gceist le 
Athena SWAN, áfach, ná díreach ‘uimhreacha a réiteach’ 
ná ‘mná a réiteach’ is ionann é agus bealach leis an gcultúr 
a athrú in Ardoideachas na hÉireann.  Aithnítear leis an 
Dámhachtain Chré-umha go bhfuil bonn láidir ag Institiúid 
chun deireadh a chur le claonadh inscne agus cultúr 
uileghabhálach a fhorbairt ina leagtar luach ar gach ball 
foirne.    
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Rinne Institiúid Teicneolaíocht Bhaile Átha Luain iarratas 
Chairt Athena SWAN, glacadh leis agus déanfaidh sí 
iarratas ar an Dámhachtain Chré-umha i mí na Samhna 
2018.  Chun ullmhú don phróiseas féinmheasúnaithe 
agus don iarratas, d’fhreastail baill den fhoireann SAT 
ar cheardlann faoi Chlaonadh Neamhchomhfhiosach a 
Aithint agus a Láimhseáil i mí Dheireadh Fómhair 2017.  

Stádas mar Choláiste Tearmainn agus Clár na 
Scoláireachta Tearmainn
Lá bródúil d’Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
agus í mar an gcéad Institiúid Teicneolaíochta in Éirinn ar 
a deonaíodh ‘Stádas Choláiste Tearmainn’, mar aitheantas 
do raon tionscnamh a léiríonn gealltanas chun fáilte a chur 
roimh iarrthóirí tearmainn agus dhídeanaithe agus cultúr 
uileghabhálachta agus comhtháthaithe shóisialta a chothú 
do chách.  Is mór an onóir é don Institiúid an dámhachtain 
seo a fháil agus aithnítear leis mar is cuí an comhar idir 
baill foirne agus mic léinn AIT,cónaitheoirí an ionad 
soláthar díreach áitiúil, an grúpa saorálaithe New Horizon 
agus Forbairt Pobail na hIarmhí. Chabhraigh an comhar 
sin le spiorad uileghabhálachta agus fáilteachais a chothú 
d’iarrthóirí tearmainn agus do dhídeanaithe a bhfuil cónaí 
orthu sa Lár Tíre.  

Chun an dámhachtain a cheiliúradh d’fhógair an Institiúid 

go mbunófaí Clár Scoláireacht Institiúid Tearmainn AIT. 
Rithfear an clár seo ar bhonn bliantúil agus beidh sé 
déanta suas de shé háit ar chlár rochtana AIT, chomh maith 
le trí scoláireacht do chláir fhochéime san Institiúid. 

AIT le dul leis an mBealach Rochtana ar 
Ardoideachas (BRA)

D’éirigh le AIT ina n-iarratas ar an IUA chun dul leis an 
mBealach Rochtana ar Ardoideachas (BRA) sa bhliain 

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

Creat Carnegie – Deimhniú Aitheantais
Dámhadh Deimhniú Aitheantais don Institiúid le 
haghaidh na hoibre atá déanta aici le Fondúireacht 
Carnegie.  Ceapadh Triail Phíolótach na hÉireann d’Aicmiú 
Rannpháirtíochta Pobail i2013 ag Lorraine McIlrath ó CKI 
i gcomhpháirt leis an Ollamh John Saltmarsh in Ollscoil 
Massachusetts agus leis an Dr Elaine Ward i gColáiste 
Merrimack Bostún.  Leis an tionscadal seo ceiliúradh an 
chéad uair go raibh triail phíolótach don uirlis tomhais 
sin a bhfuil ardmheas air agus Fondúireacht Carnegie um 
Chur chun Cinn na Foghlama agus an Teagaisc ag tairiscint 
tacaíocht iomlán.  Cuid mhór den triail phíolótach ná gné 
taighde, sa mhéid is gur féidir leis an bpróiseas ceadú 
d’fhorbairt uirlis náisiúnta tomhais a d’fhéadfaí a chruthú 
agus a d’fhéadfaí glacadh leis chun ceadú d’institiúidí 
ardoideachais in Éirinn rannpháirtíocht pobail agus 
shibhialta a thomhas.

Ceann de phríomhaidhmeanna an phróisis ab ea na 
gnéithe éagsúla d’institiúid a thógáil le chéile ar bhealach 
a chuireann chun cinn clár oibre comhaontaithe do 
rannpháirtíocht pobail. Ag an am céanna, ceadaíonn sé 
cleachtaí a aithint a bhfuil gealladh fúthu agus ar féidir 
a roinnt agus cur leo. Is iad mianta na 12 institiúide atá 
rannpháirteach i Carnegie ná an t-aicmiú a ‘thástáil’ dá 
oiriúnacht i gcomhthéacs na hÉireann agus a dhearbhú an 
bhféadfaí an uirlis a fhorbairt ar bhealach go bhféadfadh 
sé cur ar chumas institiúidí ardoideachais in Éirinn 
cleachtadh rannpháirtíochta pobail a thomhas, a léarscáiliú 
agus a fhorbairt.  Beidh an triail phíolótach, a bhfuil 
tacaíocht aici ón Údarás Ardoideachais agus ó Campus 
Engage Chumann Ollscoileanna Éireann, mar bhonn eolais 
don chlár oibre bainistíochta amach anseo.

Faigheann AIT maoiniú d’fhoirgneamh STEM 
nua, mar chuid d’infheistíocht €200 milliún an 
Roinn Oideachais agus Scileanna in Institiúidí 
Teicneolaíochta.
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Cuirfidh an infheistíocht chaipitil sin ar chumas na 
hInstitiúide foirgneamh STEM den chéad scotha a thógáil 
ina mbeidh spás breise do 1,000 mac léinn STEM, rud a 
chuirfidh ar chumas AIT soláthar d’éileamh méadaithe ag 
mic léinn ar chláir STEM i gcógaisíocht, bithchógaisíocht, 
micribhitheolaíocht, eolaíocht spóirt agus sláinte agus 
dearadh, nuáil agus teicneolaíocht.  Cloch mhíle an-
tábhachtach atá san fhorbairt sin i mbealach AIT i dtreo 
Ollscoile Teicneolaíche, agus ag ceadú an spás agus na 
hacmhainní is gá do Dhámh na hEolaíochta agus na Sláinte 
chun raon na gclár acadúil atá dírithe ar an bhfostaíocht 
a fhorbairt agus a mhéadú níos mó sna 2020í agus ina 
dhiaidh sin.  De réir mar a thagann an Lár Tíre chun bheith 
ina mhol Cógaisíochta/Bithchógaisíochta in Éirinn, cuirfear 
níos mó le ról AIT maidir le heolaithe agus teicneolaithe 
atá réidh leis an tionscal a fhorbairt ar gach leibhéal, le 
fáil na n-áiseanna STEM nua a sholáthróidh an foirgneamh 
sin.  I dtírdhreach dúshlánach an Ardoideachais, tá straitéis 
shoiléir ag AIT chun leanúint ar aghaidh ag forbairt mar 
institiúid dhinimiciúil ina gcuirtear béim fheidhmeach ar an 
tionscal, agus í cumhdaithe inár riachtanas réigiúnach agus 
ag nochtadh bhuanna acadúla lárnacha ár n-Institiúide 
agus tríd an maoiniú sin a fháil dár bhfoirgneamh STEM 
cuirtear leis an gcumas an fhís sin a réadú.  

Dámhachtain 2017 d’Altra Cleachtaidh
Bhain an t-Altra Institiúide agus Comhordaitheoir an Ionad 
Sláinte in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain, 

Laura Tully, amach Dámhachtain 2017 d’Altra Cleachtaidh 
na Bliana ag Dámhachtainí Chúram Sláinte na hÉireann ar 
an 16 Samhain. Tharraing na dámhachtainí iontrálaithe 
as gach cearn den tír agus as gach earnáil den tseirbhís 
sláinte. Le Dámhachtainí Chúram Sláinte na hÉireann 
ceiliúrtar nuáil, feabhas agus éachtaí i gcóras sláinte na 
hÉireann agus aithnítear tionscadail agus daoine aonair 
a raibh ról dearfach acu i gcúram othar.  Chomh maith le 
bheith ar bís leis an aitheantas pearsanta, tá an-áthas ar 
Laura go n-aithnítear leis an dámhachtain an tacaíocht 
iontach a thugann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Luain do mhic léinn ar an gcampas. 

Sa phictiúr ó chlé tá: Tom Finn, Affidea (Urraí 
Dámhachtana), Laura Tully, Altra Institiúide & 
Comhordaitheoir Ionad Sláinte, Institiúid Teicneolaíochta 

Bhaile Átha Luain, Lloyd Mudiwa, Eagarthóir, Irish Medical 
Times, Óstach don oíche, craoltóir agus iriseoir Chris 
Donoghue

D’óstaigh AIT a céad Scoil Shamhraidh riamh 
le Clár Samhraidh Fiontraíochta & Nuálaíochta 
(pictiúr ó thuairisc preas i Meán Fómhair 2017)
Reáchtáil AIT a céad Scoil Shamhraidh le linn an 
tsamhraidh, agus tharraing sí daltaí díograiseacha ón 
Idirbhliain, ón 5ú agus ón 6ú bliain ó phríomhscoileanna 
friothálacha AIT.  Leis an gClár Samhraidh Fiontraíochta 
agus Nuálaíochta ar éirigh go han-mhaith leis, tumadh na 
daltaí i seachtain spraíúil agus dhúshlánach, áit ar ghlac 
siad páirt i ndúshláin phraiticiúla a spreag a samhlaíocht. 
Fuair daltaí taithí phearsanta ar obair i bhfoirne, 
shealbhaigh siad scileanna nua agus tugadh blas de shaol 
an choláiste dóibh. Ba í príomhaidhm an chláir ná aigne 
chruthaitheach a fhorbairt agus léiriú do dhaltaí conas 
smaointe a cheapadh, a fhorbairt agus a chur i láthair agus 
deis iontach a bhí ann do dhaltaí na sraithe sóisearaí taithí 
phearsanta a fháil ar a spraíúla agus is féidir leis an tríú 
leibhéal a bheith.  I rith an chláir, chuir na daltaí aithne ar 
a chéile agus thug siad faoi ghníomhaíochtaí tógála foirne, 
ceardlanna ar chruthaitheacht agus fhorbairt ghairmiúil, 
margaíocht, máistir-rang ar mhargaíocht, airgeadas agus 
dhíolacháin agus aoi-chainteanna ó pháirtithe leasmhara 
seachtracha. D’oibrigh mic léinn ar a gcuid smaointe féin a 
forbairt nó rinne siad iniúchadh ar ghnóthas reatha tríd an 
gCanbhás Shamhail Gnó (CSG); d’fhorbair siad smaoineamh 
ó choincheap go cur i láthair deireanach, a rinneadh ar stíl 
Dragons Den os comhair phainéal saineolaithe. 

Plé Mhic Léinn AIT le Nurture Africa 
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9 Meitheamh 2017 – 21 Iúil 2017

Thaisteal deichniúr mac léinn altranais go Uganda mar 
shaorálaithe thar lear i Meitheamh & Mí Iúil 2017. Bhí an 
fhoireann roinnte ina dá ghrúpa, agus bhí an tUas. Tommy 
Healy agus an Dr Des Cawley, Roinn an Altranais agus an 
Chúram Sláinte in éineacht leo.  Ba í an dara bliain den 
chlár sa chlár saorálaithe seo, a bhainistítear i dteannta 
leis an Eagraíocht Neamhrialtasach (ENR) Nurture Africa, 
ina príomhchlinic atá suite i Nansana, ar ceantar uirbeach 
é atá suite siar ó thuaidh ó Kampala (an phríomhchathair). 
Sannadh gach mac léinn d’obair gar do Nansana agus do 
na pobail mórthimpeall air. Oibríonn an ENR tionscadail 
ina dtugtar rochtain ar: Chúram Sláinte, Oideachas, Slí 
Bheatha Inbhuanaithe agus Leas Leanaí do theaghlaigh 
leochaileacha sna ceantair mórthimpeall.
 Thug gach mac léinn agus ball foirne measúnú an-ard 
don chlár agus cé gur timpeallacht nua a bhí ann do gach 
mac léinn, mar gheall ar a gcuid eolais thurgnamhaigh ar 
an altranas, a ndíograise, agus a dtoilteanas ginearálta 
gabháil go hiomlán don obair gach lá, rinneadh cinnte 
gur chuir a gcuid oibre go leor luacha le hobair an ENR.  
Bronnfar Dámhachtain Sainchuspóra sa tSaorálaíocht 
ar na mic léinn a ghlac páirt ann agus ag bronnadh na 
gcéimeanna. 
Taithí dhearfach, shásúil agus an-fhiúntach a chuaigh go 
croí ionainn a bhí inti.  

Tugadh deis do gach saorálaí mic léinn an deis tacú le 
foireann Nurture Africa le:

• Ceardlanna Oideachais agus Chur chun cinn na 
Sláinte: D’ullmhaigh na mic léinn ceardlanna fianaise-
bhunaithe faoi chothú, shláinteachas ginearálta, 
forbairt ghnéis, HIV/galair ghnéas-tarchurtha eile agus 
leas ginearálta d’fhonn torthaí sláinte a fheabhsú. 
Cuireadh ceardlanna ar fáil 3-4 huaire sa tseachtain do 
lucht éisteachta ar minic go mbíodh níos mó ná trí go 
ceithre chéad duine óg ann. 

• Cúram Othar: Rinne mic léinn monatóireacht agus 
measúnú ar othair a tháinig chuig an gclinic ENR agus 
d’oibrigh siad leis an bhfoireann idirdhisciplíneach 
chun seirbhísí cúraim phríomhúil a sholáthar le beagán 
acmhainní.  

• Tástáil HIV: Cuireadh oiliúint ar na mic léinn ar an 
modh áitiúil chun HIV a thástáil. Mar chuid den chlár 
sin, ghlac siad páirt i gcláir fhor-rochtana pobail um 
thástáil agus suas le 200 cliant tástáilte ag aon uair 
ar leith. Rinne foireann AIT i dteannta le foireann 
Nurture Africa maoirseacht air sin. 

• Ceardlanna ar Gharchabhair Phobail:  D’éascaigh na 
mic léinn ceardlanna le scoileanna comhpháirtí de 
chuid an ENR.  Cuireadh oideachas ar leanaí agus 
fhoireann scoile faoin dea-chleachtas chun éigeandálaí 

garchabhrach coitianta a chóireáil. 

• Cuairteanna Baile sa Phobal: Chuaigh mic léinn in 
éineacht le hOibrithe Pobail agus iad ar Chuairteanna 
Baile ar theaghlaigh daoine atá i mbun tionscadal 
sonrach arna n-urrú ag ENR/Nurture mar chláir 
athshlánúcháin do HIV 

• Cuairteanna Slí Bheatha Inbhuanaithe sa Phobal:  
Thug mic léinn cuairt ar thionscadail phobail arna 
n-urrú ag Nurture agus bhí siad in ann iniúchadh conas 
atá teaghlaigh ag giniúint ioncaim inbhuanaithe chun 
cabhrú le bochtaineacht a chomhrac. 

Freisin tugadh deis do mhic léinn gabháil do dhá 
thionscadal eile, a bhí ar siúl i Nurture Africa agus i mbun 
saorálaíochta:

• Chun feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhíse agus 
an chúraim arna gcur ar fáil do dhaoine aonair a 
dhéantar Timpeallghearradh Máinliachta (Sábháilte) 
d’Fhir orthu i gClinic Nurture Africa in Uganda. 
Ba é an príomhscrúdaitheoir ar an tionscadal sin a 
bhí maoinithe ag IRC ná an Dr Des Cawley. Tugadh 
deis do mhic léinn oibriú leis an Dr Cawley in eagrú 
agus i soláthar an chúraim d’othair a bhí ag dul faoi 
mháinliacht mar chuid den chlár sin. 

• Is í aidhm an chláir chomhpháirtíochta ‘Bia le Beatha’ 
do Bhunscoileanna agus d’Iar-bhunscoileanna ná deis a 
thabhairt do scoileanna Éireannacha tabhairt faoi bhia 
a sholáthar do leanaí scoile ar bhealach inbhuanaithe. 
Bhí deis ag mic léinn AIT plé le cur i bhfeidhm an 
tionscadail seo ar an talamh.

Clár Réamhbhlaiste do Dhaltaí Idirbhliana 
Ar an Luan, an 16 Aibreán, chuir an Institiúid fáilte roimh 
75 dalta idirbhliana (TY) ó Choláiste Mhuire, Muileann 
gCearr ar an gcampas le haghaidh cláir réamhbhlaiste 
do dhaltaí idirbhliana.  Thug muid isteach an clár nua 
seo i mbliana chun ligean do dhaltaí Idirbhliana ónár 
scoileanna friothálacha cuairt a thabhairt ar ár gcampas 
agus foghlaim faoi na cúrsaí atá ar fáil againn. Fuair 
daltaí ó Choláiste Mhuire cainteanna, turais agus 
taispeántais 30-nóiméid i bhFáilteachas, Turasóireacht agus 
Fóillíocht, Margaíocht Dhigiteach, Innealtóireacht TFC, 
Innealtóireacht Polaiméirí, Dearadh agus Eolaíocht Spóirt. 
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Lá Idirnáisiúnta na mBan
Chun Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh anseo inár 
n-Institiúid chuir muid agallamh ar shampla de na mná 
iontacha iomaí atá mar chuid dár bpobal chun a scéal 
féin a insint faoin tuairim féin i leith an lae.  Rinneadh a 
gcuid píosaí cainte a phróifíliú ar na meáin sóisialta agus 
taispeánadh a gcuid scéalta sa rannán nuachta ar láithreán 
gréasáin na hInstitiúide. 
Treasa Fox - Ceann Comhairleoireacht Mic Léinn
Cad é do thuairim féin ar Lá Idirnáisiúnta na mBan?
Lá atá tugtha d’aigne gach duine a dhíriú, ar fud an 
domhain, ar ról na mban sa tsochaí, ina gcuid ról éagsúil sa 
teaghlach, san áit oibre, a gcuid treabh, i gceannaireacht, 
sa pholaitíocht etc. ach freisin chun feasacht a mhúscailt 
faoin éagothromas atá fós sa tsochaí maidir le hinscne. Le 
bliain anuas chonacthas muid go leor samplaí, i ndomhan 
na polaitíochta, na siamsaíochta agus an chraolta, ar fud 
na tíre agus an domhain, ar éagothromas maidir le pá, 
meas agus dínit do mhná.

An féidir leat insint dúinn faoi do ról féin in AIT agus píosa beag 
faoi do chúlra?
Thosaigh mé ag obair i gColáiste Teicniúil Réigiúnach 

Bhaile Átha Luain i 1995 mar chomhairleoir mac léinn, 
tar éis dom mo MSc i Síceolaíocht Comhairleoireachta 
i TCD a dhéanamh. Bhí sé go hiontach seirbhís 
chomhairleoireachta a thosú sa choláiste seo ón tús! 
Thaitin gach nóiméad liom agus taitníonn i gcónaí! 
Tá méadú suntasach tagtha anois ar an tSeirbhís 
Comhairleoireachta do Mhic Léinn a bhunaigh mé, ó 
sheirbhís le duine amháin go seirbhís ina bhfuil go leor 
comhairleoirí lánaimseartha agus páirtaimseartha inti 
anois, a sholáthraíonn comhairleoireacht do na céadta mac 
léinn gach bliain. D’oibrigh mé le timpeall 6,000 mac léinn 
anseo ó bhí 1995 ann, agus muid ag cabhrú leo teacht i 
dtír, rath a bheith orthu, a bhfiúntas a nochtadh, a gcuid 
spriocanna a bhaint amach agus teacht ar shástacht. 

Meas tú cad is féidir linn a dhéanamh chun níos mó daoine óga a 
spreagadh agus misneach a thabhairt dóibh?
Dar liom féin tá cultúr láidir ag AIT agus bhí i gcónaí, 
de chabhrú lenár gcuid mac léinn, tacú leo agus faire 
amach dóibh. Tá na baill foirne go léir an-lách agus an-
chairdiúil. Measaim, ar an drochuair, go bhfuil ualaigh 
oibre méadaithe, áfach; tá “páipéarachas” imithe i méid, 
dúinn go léir agus mar sin tá níos lú ama ar fáil le bualadh 
le mic léinn, súil a choimeád orthu, agus a bhfulaingt a 
thabhairt faoi deara. Ábhar misnigh dom i gcónaí, áfach, 
go bhfaigheann go leor acu an t-am fós; ní stadann m’fhón 
de bhualadh agus ball foirne ag lorg cabhrach do mhac 
léinn.
Cén bhean is mó a raibh Tionchar aici ar do shaol, agus cén fáth?
1. Mo Mham! Níor ghlac sí riamh leis an teorainneacha a 
bhí leagtha ag daoine eile, agus í ag seasamh an fhóid dá 
ndéarfadh duine eile “ní féidir leat”. Dá mbeadh sí in ann 
é a shamhlú, leanfaidh sí uirthi agus dhéanfaidh sí é. Is í 
iníon mo mháthar mé!
2. Mo bhainisteoir, Pat, nuair a tháinig mé ar dtús go 
ARTC (mar a tugadh air ag an am). Bean dhinimiciúil, 
chruthaitheach, chróga. Thug siad an mhuinín agus an 
misneach dom le hiarracht a dhéanamh, smaoineamh as an 
nua, éirí liom, teip orm, é a chur taobh thiar orm agus triail 
a bhaint as rud eile.
3. Mo chairde agus mo chomhghleacaithe mná in AIT. 
Tá an t-ádh liom go gcastar mná chomh láidir, nuálach, 
cruthaitheach agus greannmhar orm in AIT gach lá.

Cad é an éacht is mó a bhí agat i do chuid oibre go dtí seo?
An tseirbhís comhairleoireachta do mhic léinn a fhorbairt 
óna tús i 1995 go seirbhís ghnóthach, mhóréilimh, mar 
atá inti inniu. Inniu, chuir mé comhairleoireacht ar fáil do 
sheachtar mac léinn; labhair mé le triúr tuismitheoirí agus 
ceathrar ball foirne raibh imní orthu faoi mhac léinn in AIT. 
Measaim gur chabhraigh mé leo i ngach cás. Sin é m’éacht, 
gach lá. Tá áthas orm gur mise an bhean seo i ngairm 
chabhrach in AIT.

Tá Ms. Finola Deavy, MRAI, Roinn na 
hInnealtóireachta Sibhialta agus Foirgníochta 
ina hionadaí ar AIT ar Fhóram Acadúil BIM na 
hÉireann (BAFI) 
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I mí na Nollag 2017, rinne Comhairle BIM Náisiúnta (NBC) 
na hÉireann an Treochlár d’Aistriú Digiteach le haghaidh 

Thionscal Foirgníochta na hÉireann (The Roadmap to 
Digital Transition for Irelands Construction Industry) 
2018-2021. Is í an phríomhaidhm atá aige ná cabhrú agus 
tacú le cur i bhfeidhm Shamhaltú Faisnéise Foirgnimh 
(SFF) ar fud thionscal na foirgníochta trí SFF a úsáid le 
comhar níos fearr, bainistíocht níos fearr sócmhainní 
agus éifeachtúlacht costais a chumasú i dtógáil agus i 
mbonneagar. Beart lárnach é bunú na comhairle maidir le 
hoibleagáidí Fhiontraíocht Éireann a chomhlíonadh faoi 
straitéis Foirgníocht 2020 (Construction 2020).

Ar an 21 Márta, rinne céad Fhóram Acadúil BIM na 
hÉireann (BAFI) (BIM sa Tascfhórsa a thugtaí air roimhe sin) 
athbhreithniú ar cholún 3 den treochlár NBC, inar pléadh 
le “Oideachas agus Oiliúint”. 

Beidh Ms Deavy ag comhoibriú le páirtithe leasmhara eile 
chun cuid de phríomhchuspóirí BAFI a shocrú:-

 

•	 Bonnleibhéal torthaí foghlama a fhorbairt a 
bheidh dírithe ar leibhéal 6-10 ar an gCreat 
Náisiúnta Cáilíochta, 

•	 Clár um dheimhniú BIM a dhearadh, agus é 
bainistithe ag NSAI,

•	 Leanúint ar aghaidh ag cur chun BIM i 
bpobail réigiúnacha trína ceapachán mar 
chomhchathaoirleach ar ghrúpa CitA BIM do 
réigiún an Lár Tíre. 

•	 Comhsheasmhacht a chinntiú agus inniúlachtaí 

BIM á sonrú nuair a dheartar cúrsaí sa timpeallacht 
thógtha.

Foinse: Treochlár NBC d’Aistriú Digiteach le haghaidh 
Thionscal Foirgníochta na hÉireann 2018-2021
Aoi-léacht agus cuairt ó Chanelle, an Bhantiarna 
McCoy - 20 Márta 2018
Chanelle, an Bhantiarna McCoy, an dragún nua ar an 
tsraith RTÉ, Dragon’s Den agus a rangaíodh uimh. 23 le 
déanaí i measc na ‘Caoga duine iontach atá ag múnlú Éire 
an lae inniu’, chomhbhunaigh sí Chanelle Medical, cuid 
den chuideachta dhomhanda ar luach na milliún punt, 
Chanelle Pharmaceutical Group, atá bunaithe i mBaile 
Locha Riach. 
Labhair Chanelle, atá spreagúil agus macánta, faoina turas 
chun bheith ina bean ghnó rathúil.  Labhair sí faoi bheith 
‘thuas seal agus thíos seal’ agus í ag forbairt a gairme, 
faoi thionchar dearfach a fir chéile, mná sa ghnó, an gá 
go ndéanfadh corparáidí mílaoisigh a chothú agus go 
gcoimeádfadh siad acmhainní luachmhara; agus a taithí ar 
mheantóireacht a thabhairt d’fhiontraithe nua.  Chuir sí 
comhairle luachmhar ar mhic léinn – ná bíodh eagla oraibh 
roimh theip – ach teip ort go tapa, lean ar aghaidh agus 
foghlaim; bain leas as ciall; an tábhacht a bhaineann lenár 
gcuid ‘bogscileanna a choimeád’, agus na meáin sóisialta a 
úsáid ar bhealach eolach.

Léachtóirí ó Dhámh an Ghnó Louise Murray, Imelda Fallon 
agus Brenda Flaherty sa phictiúr le Chanelle, an Bhantiarna 
McCoy tar éis a haoi-léachta.

HERSTORY SALON
Ar an20 Samhain 2017, d’óstaigh Caroline Coyle, file, 
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ealaíontóir, léachtóir in AIT agus ball taighde in Ionad 
na mBan, an Aosaithe agus na Meán Women, Ageing 
and Media Centre (WAM), Ollscoil Gloucestershire, Salún 
Herstory i dtéatar Earl of Rosse. Ba í Ruth Illingworth, 
staraí, léachtóir agus údar áitiúil mór le rá a sheol an Salún. 
Tá Ruth díreach tar éis críoch a chur le beathaisnéis faoin 
bpolaiteoir, abhcóide, urlabhraí ar son ceart daonna agus 
bean spóirt as Tuaisceart Éireann, Sheelagh Murnaghan 
(1924-1993), a bhí i measc díreach naonúr ban a toghadh 
chuig Teach Coimíní Stormont a bhfuil caoga-dó suíochán 
ann, le linn a chaoga bliana ar an bhfód.  Mar thagairt 
d’Acht na gCeart Daonna 1998, ina ndearnadh an 

Coinbhinsiún Eorpacha ar Chearta Daonna ina cheangal 
sa RA, leag Ruth béim ar óráid an Tiarna Alderdice nuair a 
mheabhraigh sé dá chomhghleacaithe go raibh bille cosúil 
leis tugtha isteach go Stormont ag Sheelagh Murnaghan 
díreach tríocha bliain roimhe sin. Nuair a chuaigh Ruth 
abhaile bhí an smaoineamh aici ‘Nach difriúil a bheadh 
an domhan dá rachadh an bille a bhí tugtha isteach ag 
Sheelagh Murnaghan tríd ag an am áirithe sin sa stair’.

Ag an imeacht rinneadh iniúchadh ar scéalta saoil na mban 
stairiúil, miotaseolaíoch agus comhaimseartha ó réimsí 
mar litríocht, cearta sibhialta, eolaíocht, gníomhaíochas 
sóisialta, taithí saoil, téatar, filíocht, na meáin agus ceol. 
Fiontar comhoibritheach a bhí ann inar tugadh deis do 
dhaoine acadúla, do mhic léinn agus do bhaill den phobal 
scéalta ban a iniúchadh trí láithreachais ghairide, ealaíon, 
ceol agus plé neamhfhoirmiúil. Ba é an toradh a bhí air ná 

oíche de chomhrá géarchúiseach, spreagúil agus a raibh 

ábhar machnaimh ann.

Freisin bhí Caroline ina coimeádaí ar thaispeántas ealaíne 
don oíche.  Reáchtáladh Salúin Herstory san Irish Times, 
i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath, Coláiste na 
hOllscoile Chorcaí, IT Phort Láirge, Coláiste na hOllscoile 
Gaillimh, OÉ Mhá Nuad, Féile Éireannach Milwaukee agus 
an Fhéile Idirnáisiúnta Litríochta Baile Átha Cliath, agus 
imeachtaí beartaithe amach anseo in Ollscoil Oxford, 
Coláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath agus Ollscoil na 
Banríona Béal Feirste.

Comhpháirtíocht le RTÉ 
Thug Comhfhreagraí RTÉ ar Chúrsaí Dlí Ms Orla O’Donnell 
aoi-léacht spéisiúil ina raibh go leor eolais do na mic 
léinn atá ag gabháil do na cláir Baitsiléir Gnó (Onóracha) 
sa Ghnó agus sa Dlí agus Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 
Chuntasaíocht agus sa Dlí. Phléigh sí ról na meán sóisialta 
maidir le tionchar a imirt ar chásanna dlí gníomhacha agus 
iad ag dul trí chóras na gcúirteanna. Dhírigh Orla ach go 
háirithe ar thriail na n-agóideoirí a bhac an Tánaiste ag 
an am, Joan Burton, ina gluaisteán i dTamhlacht. Thug sí 
roinnt léargas áirithe ar an gcaoi a raibh grúpaí éagsúla ag 
iarraidh dul i bhfeidhm ar thuairim an phobail.

Sa phictiúr C-D: An tUas. Eoin Langan (Déan na Dáimhe), 
Ms Orla O’Donnell, Léachtóir Dlí Ms Elaine Walsh agus an 

tUas. Owen Ross (Ceann Roinne)

Thug an tUas. Sean Whelan, Comhfhreagraí RTÉ ar Chúrsaí 
Eacnamaíocha cuairt ar AIT ar an 16 Samhain mar chuid 
dár gcomhpháirtíocht straitéiseach le RTÉ chun a chuid 
léargas a thabhairt ar an timpeallacht eacnamaíoch reatha 
in Éirinn. Tugadh a aoi-léacht do sheomra do theach 
lán agus clúdaíodh buiséad 2018 agus a impleachtaí do 
gheilleagar na hÉireann, lenar cuimsíodh a chuid trácht ar 
an bhfás láidir ar an ngeilleagar faoi láthair agus an riosca 
a ghabhann leis an mBreat-imeacht. Freisin leag sé béim ar 
dheiseanna do chéimithe sa todhchaí.

Sa phictiúr C-D: An tUas. Henry Joyce, Léachtóir, An tUas. 
Owen Ross, Ceann Roinne, An tUas. Sean Whelan, RTÉ, 
An tUas. Peter Melinn agus an tUas. Cormac McCarthy 
(Léachtóirí)



 
 

Comhpháirtíocht Taighde AIT/Ericsson
Sonraíodh Clár Taighde AIT/Ericsson (EARP) trí Mheabhrán 
Tuisceana foirmiúil, ar aontaíodh air leis an láithreán 
Ericsson áitiúil agus a d’fhaomh Ceannoifig Ericsson i 
Stócólm. Cruthóidh an comhchlár taighde, ar cuireadh tús 
leis i Meán Fómhair 2017, sruth de mhic léinn PhD agus de 
thaighdeoirí iardhochtúireachta agus iad daoine acadúla 
ó AIT agus taighdeoirí Ericsson ina gcomhstiúrthóirí orthu. 
Meastar go bhforbróidh an clár grúpa de thart ar 14 
thaighdeoir i gcaitheamh na mblianta amach romhainn. 
Tar éis babhtaí deireanacha de mhaoiniú agus d’earcaíocht 
tá an EARP ar tí a cuid spriocanna maoinithe agus foirne 
don chéad bhliain a shárú. Le maoiniú taighde don Dr 
Enda Fallon agus don Dr Ronan Flynn ón Irish Research i 
dteannta le Comhpháirtíocht Nuálaíochta ó Fhiontraíocht 
Éireann ar luach níos mó ná €300,000 cuirfear ar chumas 
an ghrúpaí méadú do 10 ball foirne faoi dheireadh na 
bliana.  

Máistreacht Innealtóireacht Fheidhmeach 
Bogearraí
D’éascaigh an Dr Mary Giblin, an Dr Sheila Fallon agus an 
Dr Sean Kennedy ó AIT i dteannta le baill foirne Ericsson 
Ms. Barbara Quinn - Bainisteoir Tionscadal Infuse, an tUas. 
David Donnelly, - Bainisteoir Líne Agile agus Ms. Rachel 
O’Toole - Cóitseálaí Agile, an tríú Láithreachas agus an 
ceann deireanach i sraith de Láithreachais ar Thionscadal 
Foirne ón Msc san Innealtóireacht Fheidhmeach Bogearraí 
ar an Aoine, an 16 Márta. Nuair a bheidh dá sheimeastar 
de mhodúil mhúinte déanta ag an ngrúpa reatha mac 
léinn, tosóidh siad intéirneacht i gCampas Bogearraí 
Ericsson, Baile Átha Luain.

COMHALTACHTAÍ CÉIMIÚILA 2018
I 2018, bhronn AIT cúig chomhaltacht chéimiúil ar 
Pat Beirne ó Mergon International, Mary Burke ó 
Shaotharlanna Taighde BioClin, James McGee ó Athlone 
Extrusions, an Dr Rita Shah ó Shabra Plastics agus John 
Gorman, iarshaighdiúr Jadotville.  Leis na searmanais 
aithníodh agus ceiliúradh ról mór gach faighteora trína 
gcuid oibre ar mór an spreagadh í agus léiríonn gach 
duine acu na cáilíochtaí a cheiliúrtar sa Dámhachtain 
Comhaltachta Céimiúla.  Is í an dámhachtain mhór le 
rá sí an onóir acadúil is mó de chuid na hInstitiúide 

lena n-aithnítear daoine a ghlac, trí cheannaireacht 
ghníomhach agus/nó iarracht léannta thar thréimhse fhada 
ama, ról tábhachtach sa tsochaí, in Éirinn, sa Réigiún Lár 

Tíre, sa phobal áitiúil nó i bhforbairt agus cur chun cinn 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain.
An Roinn Staidéir Aíochta, Turasóireachta agus 
Fóillíochta Shanghai Turas Allamuigh Márta 12 – 
19Márta 2018
Creideann Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
go láidir i luach na foghlama allamuigh.  Sa i Roinn an 
Fháilteachais, na Turasóireachta agus na Fóillíochta, tá 
turais allamuigh chónaitheacha ghairide thar lear ar siúl 
ón mbliain acadúil 2015-2016.  Cabhraíonn na turais sin leis 
an Roinn a chur chun cinn, le dlúthchaidreamh a chothú 
idir mic léinn, agus mianta gairme agus gráid na mac léinn 
a ardú agus bíonn ról acu i ndéileáil le laghdú ar líon na 
mac léinn. Léiríonn táscairí luatha ó na sonraí a bailíodh 
le ceithre bliana anuas comhghaol láidir idir coimeád agus 
rannpháirtíocht i dturais allamuigh thar lear (laghdú 5% i 
gcomparáid le ráta 20% + ar fud na tíre).  Is iomaí tairbhí a 
bhaintear as foghlaim allamuigh ar fud an domhain agus 
bíonn aidhmeanna foghlama éagsúla i gceist ag brath ar 
shonraí na taithí.

•	 Chun taithí fhoghlama uathúil a thairiscint do 
mhic léinn FTF tríd an deis a thabhairt staidéar 
a dhéanamh ar thionscail an fháilteachais, 
na turasóireachta agus na fóillíochta i 
bpríomhchathair tionscail;

•	 Naisc a threisiú idir AIT agus scoileanna óstáin 
comhpháirtí reatha ó féideartha trí mhic léinn AIT 
a thógáil chuig a gcampais;

•	 Leanúint ar aghaidh le hiarrachtaí chun déileáil 
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le laghdú líon na mac léinn tríd na caighdeáin is airde a thaispeáint do mhic léinn ina rogha tionscail ar fud an 
domhain.

Fógraíonn Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus Eolaíocht Lár Tíre Comhpháirtíocht 
Straitéiseach 
D’fhógair Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain agus Eolaíocht Lár Tíre comhaontas straitéiseach nua chun 
oideachas agus gairmeacha eolaíochta a chur chun cinn i dteannta a chéile ar fud an réigiún Lár Tíre. Leis an gcomhaontú 
sin bheidh painéal saineolaithe ó dhisciplíní éagsúla na hInstitiúide agus Eolaíocht Lár Tíre ag obair as lámh a chéile 
ar fhorbairt oideachas agus scileanna eolaíochta agus ar fhor-rochtain. Cuimseoidh sé sin cláir agus ceardlanna 
monatóireachta ag saineolaithe le haghaidh scoileanna, gníomhaíochtaí spriocdhírithe le linn Sheachtain na hEolaíochta 
agus gníomhaíochtaí for-rochtana d’Eolaíocht, Innealtóireacht, Teicneolaíocht agus Matamaitic (STEM) a chur chun cinn i 
dteannta a chéile. 
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Dúirt an Dr Don Faller, Déan Dhámh na hEolaíochta & na 
Sláinte, “Tá STEM ag éirí níos tábhachtaí i gcónaí i saol 
laethúil gach duine agus muid ag druidim leis na chéad 
dheich mbliana eile den 21ú aois. Bíonn an teicneolaíocht 
i gcónaí ag forbairt timpeall orainn, ó ghluaisteáin 
leictreacha go fearais chliste soghluaiste agus forbairt 
roghanna eile in áit breoslaí iontaise a athraíonn an 
aeráid.  I nDámh na hEolaíochta agus na Sláinte in AIT, 
leanaimid orainn lenár misean mar atá raon leathan 
de chláir eolaíochta agus sláinte a fhorbairt atá dírithe 
ar fhostaíocht chun an t-eolas, na scileanna agus an 
inniúlacht a chur ar fáil do chéimithe an 21ú aois le páirt 
a ghlacadh i dtodhchaí thionsclaíoch agus theicneolaíoch 
na hÉireann agus cur léi. Tá ár nasc nua le hEolaíocht Lár 
Tíre mar bhonn dár n-aidhm straitéiseach mar atá oibriú 
as lámh a chéile le pobail réigiúnacha gnó, fiontair agus 

sóisialta agus táimid ag tnúth le comhpháirtíocht fhada 
bhrabúsach sna blianta amach romhainn.” 

Is í aidhm an chomhpháirtíocht ilpháirtí leasmhair sin ná, 
ní hamháin mic léinn a spreagadh agus iad a dhearbhú 
gur rogha den scoth é oideachas eolaíochta ag an tríú 
leibhéal agus é ag soláthar deiseanna d’idirghníomhú 
díreach le heolaithe iarbhír agus le cainteoirí cumasacha, 
ach freisin féachtar chuig idirphlé faoin eolaíocht agus 
faoin teicneolaíocht ar fud an réigiúin a méadú agus 
spéis i STEM a mhéadú, trí himeachtaí for-rochtana de 
chaighdeán ard a chur i láthair. 

Dúirt Jackie Gorman, POF Eolaíocht Lár Tíre, 
“Ábhar bróid dúinn é go bhfuil AIT mar chomhpháirtí 
straitéiseach nua againn agus faoi láthair táimid i mbun 
creat uileghabhálach a chomhaontú ina bhfuil cuspóirí 
atá sainithe go soiléir a sreabhfaidh isteach i sraith de 
sheimineáir, de cheardlanna agus de laethanta eolais a 
bheidh ar siúl ar fud an réigiúin. Trí hoibriú i gcomhpháirt 
le soláthraí ardoideachais an réigiúin a bhfuil duaiseanna 
buaite aige, creidimid gur féidir linn dul chun cinn 
iontach a dhéanamh agus cur leis an obair atá ar siúl 
againn i gcur chun cinn an oideachais eolaíochta sa Lár 
Tíre ó bhí 2008 ann. Cuireann AIT béim mhór cheana ar 
thallann a fhorbairt sa réigiún agus is í an fhís chéanna 
atá ag Eolaíocht Lár Tíre. Beidh ról lárnach ag an 

gcomhpháirtíocht seo i gcinntiú go n-oibreoidh AIT agus 
go mbeidh teagmháil aici leis an oiread scoileanna, daltaí 
agus tuismitheoirí agus is féidir, sna blianta atá romhainn 
chun forbairt scileanna STEM a mhéadú ar mhaith lenár 
bhfás eacnamaíoch amach anseo sa Lár Tíre.”

 
Grand Prix Lúthchleasaíochta Idirnáisiúnta AIT
D’fhill lúthchleasaíocht den chéad scoth ar Bhaile Átha 
Luain i bhFeabhra 2018 le cúigiú Grand Prix Idirnáisiúnta 
AIT agus idir réaltaí idirnáisiúnta agus náisiúnta i mbéal 
an phobail.  Bhí áthas an domhain ar an slua as Éirinn 
nuair a bhí an bua ag Thomas Barr tar éis dó bheith 
ar gcúl sna 40m deireanach de rás 400m na bhfear ag 
Ericsson. Ba é Barr an t-aon lúthchleasaí amháin a chuaigh 
faoin mbacainn 47-soicind, am iontach do shaineolaí i 
gcliathráis 400m. Bhí cath mór ag an gcuradh domhanda 
reatha sa léim chuaille Sam Kendricks agus an iar-churadh 
domhanda Shawn Barber, a bhuaigh an curadh domhanda 
reatha Kendricks sa deireadh.  Músclaítear an slua i gcónaí 
ag an imeacht ribín ghoirm Míle AIT mar an imeacht 
deireanach i Grand Prix Idirnáisiúnta AIT. Seans nárbh ann 
riamh duine a tháinig sa tríú háit a raibh an oiread sin 

geana air ag cruinniú faoi dhíon in Éirinn. Cé gur bhuaigh 
Ryan Gregson an rás go héasca i 3.57.86 ba é an iar-mhac 
léinn scoláireachta ó AIT John Travers a bhain amach clú 
agus cáil i lúthchleasaíocht na hÉireann mar an gcéad 
fhear Éireann riamh a rith míle i níos lú ná 4 nóiméad sa 
bhaile (3.59.40) i rás spreagúil in airéine lán le hatmaisféir 
agus le daoine.

Comhdháil Thionscal Spáis na hÉireann 2017 
Spás don Fhás – Earnáil an Spáis in Éirinn a Fhás 
I gcomhar le Space Industry Skillnet agus AIT, d’eagair 
Grúpa Thionscal Spáis na hÉireann imeacht comhdhála 
san Institiúid, chun páirtithe leasmhara a thógáil le 
chéile den chéad uair chun iniúchadh a dhéanamh ar na 
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gníomhaíochtaí spreagúla atá ar siúl cheana in earnáil spáis 
na hÉireann.  Sa chomhdháil cuireadh i láthair straitéis 
chun acmhainn eacnamaíoch agus sóisialta na hÉireann ó 
gheilleagar domhanda an spáis atá ag dul i méid a réadú 
i margaí réamhtheachtacha agus iartheachtacha. Labhair 
Ó Catháin ag an gComhdháil, agus ina dhiaidh bhí John 
Halligan TD, an tAire le freagracht as Oiliúint, Scileanna, 
Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt. Thug an Dr Diane 
Cooper ó Dhámh na Sláinte agus na hEolaíochta in AIT cur i 
láthair ar Eolaíocht Spóirt agus Spáseitilt Daoine.

Comhpháirtíocht Gnó agus Tionscail 
Ar an Máirt, an 30 Eanáir, d’óstaigh AIT a céad dhinnéar 
Gnó & Tionscail chun an tionscal réigiúnach agus ceannairí 
gnó a cheiliúradh, chun AIT a aithint mar lárionad feabhais 
agus chun a straitéis taighde don todhchaí a thaispeáint. 
Ó bunaíodh é beagnach 50 bliain ó sin, tá naisc láidre 

forbartha ag Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
leis an tionscal ar fud an réigiún lár tíre agus na tíre agus 
oibríonn sí leis an tionscal réigiúnach agus náisiúnta agus 
tacaíonn sí leo trí chéimithe ardoilte a chur ar fáil i roinnt 
réimsí lárnacha.  Ina óráid thug an tOllamh Ciarán Ó 
Catháin léargas don lucht éisteachta ar an infheistíocht 
leanúnach i mbonneagar nuálaíochta na hInstitiúide le 
blianta beaga anuas:-

•	 Chomh-mhaoinigh an t-Údarás Ardoideachais mol 
taighde sainchuspóra ar luach €2.5 milliún i 2010.

•	 Osclaíodh Foirgneamh Innealtóireachta agus 
Faisnéisíochta ar luach €36m i 2011

•	 Méadú 250m2 ar an bhFoirgneamh APT i 2018
•	 Méadú 1,100m2 ar MIRC i 2018 – arna mhaoiniú ag 

Fiontraíocht Éireann

•	 Campas Déantúsaíochta & Teicneolaíochta 
Polaiméire an Lár Tíre [béim ar theicneolaíochtaí 
Ard-déantúsaíochta/Déantúsaíocht Bhreisithe, 
Dearadh Tionsclaíoch/Táirge agus ‘Monarchana 
Cliste’.

•	 Maoiniú d’fhoirgneamh STEM nua le haghaidh 
AIT fógartha i nDeireadh Fómhair, mar chuid 
d’infheistíocht €200 milliún an Roinn Oideachais 
agus Scileanna in Institiúidí Teicneolaíochta.  
Cruthóidh sé sin spás breise do 1,000 mac léinn 

STEM, rud a chuirfidh ar chumas AIT soláthar 
d’éileamh méadaithe ag mic léinn ar chláir STEM 
chun cur leis an réigiún agus an plean eolaíochtaí 
beatha agus bith-chógaisíochta/ theicneolaíocht 
leighis a stiúradh.

Déanann an Oifig Idirnáisiúnta ionadaíocht ar 
an Institiúid ag Misean Oideachais Fhiontraíocht 
Éireann san India
Rinne Karl Turley, ón Oifig Idirnáisiúnta ionadaíocht ar an 
Institiúid i bhFeabhra ag misean Oideachais Fhiontraíocht 
Éireann, chun cuairt a thabhairt ar ollscoileanna 
comhpháirtí, gníomhairí agus chun bualadh le mic léinn 
fhéideartha agus gníomhairí oideachais nua. 
Bhí an toscaireacht sin stiúrtha ag Ms. Mary Mitchell 
O’Connor T.D., Aire Stáit don Ard-Oideachas, a raibh 
ina measc ionadaithe ó 20 Ollscoil agus Institiúid 
Teicneolaíochta Éireannach.  Sa mhisean trádála cuireadh 
béim ar an oideachas agus Aonaigh ar Oideachas in Éirinn 
eagraithe ag Fiontraíocht Éireann i gcúig chathair Indiach: 
Chennai; Bangalore; Kochi; Deilí Nua agus Pune.  Aithníodh 
an India sa straitéis oideachais náisiúnta Oideachas in 
Éirinn mar mhargadh tosaíochta. Bhí teagmháil ag baill 
foirne riaracháin agus daoine acadúla as 20 Institiúid 
Ardoideachais Éireannach le níos mó ná 2,000 mac léinn 
Indiach le linn na n-aonach ar Oideachas in Éirinn, agus é 
mar an misean oideachais is mó go hIndia go dtí seo. Ms. 
Mary Mitchell O’Connor T.D. Aire Stáit don Ard-Oideachas 
agus Karl Turley, Oifig Idirnáisiúnta AIT
Karl Turley ag cur comhairle ar mhic léinn ar an Aonach ar 
Oideachas in Éirinn i mBangalore
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