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1.    Ráitis an Chathaoirligh agus an Uachtaráin 

 

Ráiteas an Chathaoirligh 

David Holohan 

 

 

 

Is cúis mór áthais dom, thar ceann an Bhoird Rialaithe, tuarascáil bhliantúil na bliana acadúla 
2020 – 2021 a chur i láthair. 

Cuirim fáilte roimh bhaill nua an 7ú Bord Rialaithe a thosaigh a gcuid Téarma Oifige ar an 1 
Aibreán 2021. Táim ag súil le hobair i gcomhar leo sna blianta amach romhainn. Táim buíoch 
freisin don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, 
Simon Harris TD, as ucht a chuid muiníne asam maidir le mo cheapadh le haghaidh dara Téarma 
Oifige mar Chathaoirleach ar an mBord Rialaithe. Is mian liom aitheantas a thabhairt do bhaill 
an 6ú Bord Rialaithe atá ag dul as agus buíochas a ghabháil leo as ucht an Insitiúid a striúradh le 
cúig bliana anuas, ba phribhléid a bheith ag obair ina dteannta siúd. 

Ba bhliain sách dúshlánach í an bhliain seo mar gheall ar an ngéarchéim leanúnach mar gheall ar 
Phaindéim Covid-19. Ba dhúshlán suntasach iad na hathruithe ar shrianta náisiúnta go háirithe. 
Is mian liom moladh agus buíochas a thabhairt don Uachtarán, dá Choiste Feidhmiúcháin agus 
d’Fhoireann na hInstitiúide as an ngairmiúlacht a léirigh siad agus iad ag dul i ngleic leis na 
dúshláin sin, agus guím rath leanúnach orthu thar cheann na hInstitiúide. Is mian liom 
aitheantas agus moladh a thabhairt freisin dár mic léinn as ucht a dteacht aniar leanúnach chun 
déileáil lena bheith as láthair ón gcampas agus leis an gcaoi a ndeachaigh siad i bhfeiliúint do 
mhodheolaíochtaí foghlama hibridí. Is mian liom aitheantas a thabhairt do na tacaíochtaí, do na 
tacaíochtaí airgid go háirithe, a chuir an tÚdarás um Ard-Oideachas agus an Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus a cuid oifigeach 
ar fáil don Institiúid. 

Tháinig roinnt athruithe ar earnáil an ardoideachais le linn na bliana agus chuireamar fáilte 
roimh dhá Ollscoil Teicneolaíochta nua: Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan agus Ollscoil 
Teicneolaíochta na Sionainne, Lár Tíre, Iarthar Lár, i dteannta le Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Cliath. Cuirfimid fáilte roimhe dhá Ollscoil Teicneolaíochta eile in 2022: Ollscoil 
Teicneolaíochta an Atlantaigh agus Ollscoil Teicneolaíochta an Iardheiscirt. Táimid ag súil le 
hoibriú i gcomhar leo siúd amach anseo mar gur chomhoibríomar lena gcuid comhInsititiúidí le 
blianta beaga anuas. 

 

 David Holohan 

 Cathaoirleach 
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Ráiteas an Uachtaráin 

David Smith 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le chéile, d’éirigh linn an iomad dúshlán pearsanta agus gairmiúil a shárú. Mar sin féin, agus 
píosa seo á scríobh agam, d’éirigh lenár bpobal fanacht saor ó bhreoiteacht shuntasach, agus is 
ar ámharaí an tsaoil tagaimid as an tréimhse éiginnte seo lán dóchais sa tsiúl go bhfillfidh ár 
gcuid mac léinn agus comhaltaí foirne ar shaol níos gnáiche san am atá le teacht.   

In imeacht na tréimhse mórchorraíola sin de bharr Covid-19 tháinig athrú agus claochlú 
suntasach ar an Ardoideachas, mar gur cuireadh dlús le “tionscadal” na hOllscoile 
Teicneolaíochta. Ar lorg ár sainordaithe uathúil mar an t-aon Insitiúid Ealaíne, Deartha & 
Teicneolaíochta de chuid na hÉireann, táimid tar éis ár mbealach a dhéanamh tríd an tréimhse 
athraithe seo díreach mar a d’éirigh linn ár dtairiscint uathúil chur chun cinn ar bhonn 
leanúnach i dTimpeallacht Ardoideachais atá ag éirí níos iomaíche agus níos dírithe ar réigiún.  

Go dtí seo, bhí baint díreach ag IADT, le Taighde, le Nuálaíocht agus le rathúla eile, ar bhonn 
náisiúnta agus idirnáisiúnta, arbh fhiú ní ba mhó ná €25 milliún iad. Bhí toradh claochlaitheach 
ar an rathúlacht seo, agus ar an líon PhD i measc comhaltaí foirne atá ag dul i méid, ó thaobh na 
hInstitiúide de agus is comhartha í ar athrú ó bhonn ar mheon agus ar uaillmhian agus muid ag 
féachaint le dul i ngleic leis an tearcfheidhmíocht a shamhlaítear le himeachtaí Taighde, 
Forbartha agus Nuálaíochta.  

Bunaíodh seachtú Bord Rialaithe IADT i mbliana freisin. Is áil liom aitheantas a thabhairt don 
chion a rinne baill an Bhoird Rialaithe roimhe seo d’fhorbairt straitéiseach na hInstitiúide. Is áil 
liom buíochas a ghabháil freisin lenár gCathaoirleach reatha agus lenár mbaill as an muinín a bhí 
acu i mo Choiste Feidhmiúcháin agus an tacaíocht a thug siad dó agus muid ag plé le tréimhse 
sách corraitheach san Ardoideachas.   

Táim buíoch as an tacaíocht shuntasach airgid a fuair an Insitiúid ón an Roinn Breisoideachais 
agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus ón Údarás um Ardoideachas. 
Agus an maoiniú sin á ghlacadh le tiomantas do stuaim airgeadais agus d’fheabhas leanúnach 
oibríochtúil, b’amhlaidh a cinntíodh gur éirigh leis an Institiúid déileáil leis na rioscaí éagsúla 
gnó agus airgid a bhain le Covid-19. 

 

 

 



 

        Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneoilaíochta Dún Laoghaire                                               7 

 

Ráiteas an Uachtaráin 

   David Smith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuimsítear agus comórtar sa tuarascáil seo rathúlacht agus gaiscí iomadúla ár gcomhaltaí foirne 
agus mic léinn  — a baineadh amach agus iad ag plé le héiginnteacht agus le dúshláin 
phaindéim Covid-19. Níorbh fhéidir a leithéid de ghaiscí a bhaint amach d’uireasa thiomantas, 
shaineolas agus ghairmiúlacht ár gcomhaltaí foirne. Gabhaimid buíochas ó chroí leo as a gcuid 
tiomantais dár mic léinn i gcaitheamh na bliana dúshlánaí seo. Ba le dua a bhain siad a gcuid 
rathúlachta amach agus is mó mar a bhí sí dlite dóibh.  

An uaillmhian choiteann atá againn is ea ionad IADT mar lárionad ceannasach le haghaidh an 

teagaisc agus na foghlama sna hearnálacha cruthaitheacha, cultúrtha agus teicneolaíochta a 

bhuanú. Meon áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta in éineacht is ea an meon atá againn, ach meon 

atá éirí níos idirnáisiúnta i gcónaí chomh maith céanna, faoi mar a théann imeachtaí agus 

deiseanna faoi Chomhaontas Ollscoileanna na hEorpa i méid. Agus muid ag teacht as an 

bpaindéim seo, creidimid go diongbháilte gur in IADT a dhéanfar an chéad ghlúin eile de 

cheannairí cruthaitheacha, nuálacha agus fiontraíocha a chothú agus a chumhachtú chun 

geilleagar cruthaitheach na hÉireann a chur chun cinn.  

Is comhartha iad ár rathúlacht, ár dtaithí agus ár dteacht aniar le bliana anuas go bhfuilimid 

breá ábalta agus ullmhaithe chun na huaillmhianta seo a bhaint amach. 

 

 

David Smith 

Uachtaráin 
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2 Réamhrá 

 

 

 

 

 

 

 

2.1        Banú na hInstitiúide 

Dheonaigh an tAire Oideachais, Niamh Bhreathnach, T.D. stádas féinrialaitheach ar Choláiste 

Ealaíne agus Deartha Dhún Laoghaire, comhcholáiste de chuid Choiste Gairmoideachais Dhún 

Laoghaire, de réir Achtanna na gColáistí Teicniúla Réigiúnacha, 1992-1994 le héifeacht ón 1 

Aibreán 1997. D'athraigh an Coláiste a ainm trí Ordú ón Aire go dtí Institiúid Ealaíne, Deartha 

agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire le héifeacht ón 8 Eanáir 1998. 

 

2.2   Fís agus Luachanna na hInstitiúde 

Tá IADT ina cheannródaí san ardoideachas le fócas sainiúil ar fhorbairt dhéantóirí agus 

cheannródaithe, theicneolaithe, smaointeoirí, scéalaithe agus cruthaitheoirí na todhchaí a 

bhíonn a stiúrfaidh agus a thabharfaidh nuálaíocht don domhan digiteach atá ag síorathrú. 

Is iad seo a leanas croiluachanna na hInstititiúide: 

•  Meas a léiriú ar ár mic léinn 

•  Barrfheabhas 

•  Timpeallacht Thacúil 

•  Meas a léiriú ar ár bhFoireann 

•  Saoirse acadúil 

•  Comhionannas agus Éagsúlacht 

•  Freagracht Shóisialta, ionracas agus Eiticí 

•  Comhphobail Chleachtais 
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2.3 Plean Straitéiseach 2019-2023 IADT  

Chríochnaigh IADT an próiseas athbhreith-

nithe dá Straitéis 2019–2023 agus cheadaigh 

an Comhlacht Rialaithe an Plean Straitéiseach 

nua (Todhchaíochtaí Níos Fearr Cruthaithe le 

Chéile) an 6 Feabhra 2019 agus sheol Mary 

Mitchell O’Connor TD , an tAire Stáit 

Ardoideachais é an 27ú Feabhra 2019. 

Leagtar amach sa Phlean Straitéiseach seo ár 

bhfís don todhchaí, ag suí IADT go uathúil 

laistigh d’ardoideachas na hÉireann, ag cruthú 

céimithe cruthaitheacha, fiontraíochta agus 

teicneolaíochta. Beidh teagmháil leanúnach le 

tionscal, le gníomhaireachtaí rialtais agus 

lenár scairshealbhóirí ríthábhachtach chun go 

n-éireoidh leis an bPlean Straitéiseach seo. 

Is é ár sprioc, mar is gnách, céimithe den scoth 

a bhfuil ardmheas orthu a chruthú, a 

mhaireann agus a oibríonn mar shaoránaigh 

dhomhanda, ag cur go gníomhach le forbairt a 

dtionscal agus leis an tsochaí i gcoitinne, agus 

a bhfuil baint acu le IADT i gcónaí. Leanaimid 

orainn ag forbairt smaointeoireacht agus 

cleachtais chruthaitheacha nua. Tá leathnú 

réim agus acmhainneacht  réigiúnach, 

náisiúnta agus idirnáisiúnta na réimsí disciplín 

ar leith d’fhonn na réimsí seo a fhorbairt agus 

a fhás ina fhócas nua tábhachtach dúinn sa 

phlean straitéiseach seo. 

Beimid ag díriú níos mó freisin ar idirnáisiúnú, 

ar thaighde, ar fhoghlaim ar líne agus ar 

fhoghlaim sholúbtha. Aithnímid an tábhacht a 

bhaineann le comhpháirtíochtaí straitéiseacha 

agus comhghuaillíochtaí in Éirinn ag leibhéal 

réigiúnach agus náisiúnta, agus go 

hidirnáisiúnta. 

Is bunluachanna lárnacha don Institiúid iad 

comhionannas agus cothroime. Soláthraímid 

comhdheiseanna dár gcuid mac léinn agus 

foirne. Ceiliúraimiud éagsúlacht agus difríocht 

agus déanaimid iarracht timpeallacht 

chuimsitheach a sholáthar ina léirítear meas 

ar dhaoine eile agus atá saor ó idirdhealú agus 

ó chiapadh. Táimid tiomanta do ghníomhartha 

dearfacha chun dul i ngleic le haon aon 

mhíchothromaíochtaí 

2.4       Comhionnas agus Éagsúlacht 

2.4.1 Athena SWAN Ireland 

In Aibreán 2017, d'éirigh le hInstitiúid 

Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún 

Laoghaire  ballraíocht a bhaint amach i gclár 

Athena SWAN Ireland agus tá sí ag obair 

anois i dtreo iarratas a dhéanamh ar stádas 

Gradam Chré-umha. Mhol an tÚdarás um Ard

-Oideachas (HEA) go mbainfeadh gach 

institiúid ardoideachais duais Athena SWAN 

amach laistigh de 3 bliana agus gur chóir go n

-éileodh gníomhaireachtaí maoinithe taighde 

ar Institiúidí Ardoideachais duais Athena 

SWAN cré-umha a bhaint amach laistigh de 3 

bliana agus dámhachtain airgid a bhaint 

amach laistigh de 7 mbliana d'fhonn a bheith 

incháilithe le haghaidh maoinithe.  
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2.4.1 Athena SWAN Ireland (Cont’d.) 

An 3 Deireadh Fómhair 2018, thug Comhlacht 

Rialaithe na hInstitiúide cead chun Fochoiste 

Comhlachta Rialaithe Athena SWAN a bhunú 

chun maoirseacht a dhéanamh ar iarratas na 

hInstitiúide. I mí na Nollag 2018, ceapadh 

Bainisteoir Comhionannais, Éagsúlachta agus 

Cuimsithe/Athena SWAN chun iarratas ar 

chreidiúnú Athena SWAN na hInstitiúide a 

chur chun cinn. I mí Aibreáin 2019, rinne an 

Institiúid iarratas ar Advance HE le haghaidh 

creidiúnú Cré-umha Athena SWAN ach níor 

éirigh leis an uair seo. San aiseolas a fuarthas 

bhí béim leagtha ar roinnt tionscnamh 

dearfach maidir le comhionannas inscne in 

IADT, mar shampla Mná Óga sna Scannáin 

agus an Clár Píolótach Mná Atá Réidh leis an 

gCeannaireacht in 2019. Is é an tátal a rinne 

an painéal, áfach, ná go raibh anailís níos 

críochnúla de dhíth ar an iarratas maidir leis 

na sonraí agus plean gníomhaíochta 

spriocdhírithe chun na critéir atá ag teastáil 

leis an gCré-umha a shásamh.  

Tá an Bainisteoir Comhionannais, Éagsúlachta 

agus Ionchuimsithe, mar chathaoirleach ar 

Fhoireann Féinmheasúnaithe IADT Athena 

SWAN (SAT), freagrach as a bheith i gceannas 

ar athiarratas na hInstitiúide ar chreidiúnú 

Athena SWAN i 2021. Athbhunaíodh an SAT 

le hionadaithe foirne breise ó gach cearn den 

Institiúid, agus ionadaíocht mac léinn ag Leas

-Uachtarán Aontas na Mac Léinn don Leas/

Comhionannas. Bunaíodh grúpaí oibre freisin 

chun díriú ar ghnéithe ar leith den fhoirm 

iarratais amhail: anailísiú sonraí, cultúr agus 
eagraíocht, saoire chúramóra agus obair 
sholúbtha; agus forbairt gairme. I mí Nollag 
2020, d’fhaomh an Bord Rialaithe 
athstruchtúrú an Fhochoiste 
Comhionannais, Éagsúlachta agus 
Cuimsithe, a thuairiscíonn díreach don 
Bhord Rialaithe i dtaca le ceisteanna a 
bhaineann le Comhionannas, Éagsúlacht 
agus Cuimsiú. 

2.4.2 Comhionannas Deiseanna 

Is fostóir agus soláthróir oideachais 

comhionannas deiseanna í Institiúid Ealaíne, 

Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire.  

Ní dhéanann sí leithcheal ar bhaill foirne ná ar 

mhic léinn ar chor ar bith faoi na naoi bhforas 

atá leagtha amach san Acht um Stádas 

Comhionann 2000 (ar bhonn inscne, aoise, 

cine, creidimh, stádas sibhialta, stádas 

teaghlaigh, gnéaschlaonadh, míchumais ná 

ballraíocht den Lucht Siúil).  Tá sí tiomanta do 

bhacainní ar an oideachas a dhíbirt agus do 

thús a chur le gníomhaíocht dhearfach d'fhonn 

deiseanna a chruthú agus a fhairsingiú ar 

bhonn cuimsitheach. Tá IADT tiomanta go láidir 

comhionannas agus éagsúlacht a chur chun 

cinn i ngach réimse de IADT agus glacfaidh sé 

céimeanna réamhghníomhacha chun an méid 

sin a bhaint amach. 
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3 Rialchas 

 

 

 

 

 

3.1   An Comhlacht Rialaithe  

Ceapadh an Bord Rialaithe séú ag an Aire Oideachais agus Scileanna ar feadh téarma cúig bliana ó 1 Aibreán, 
2016 go dtí an 31 Márta 2021. The Ceaptar an bheirt ionadaithe mic léinn do thréimhse bhliana go dtí an 30 
Meitheamh gach bliain. Tháinig an Comhlacht Rialaithe le chéile 7n-uaire sa tréimhse idir an 1 Meán Fómhair 
2020 go dtí 31 Marta 2021.  

Ballraíochta an Chomhlachta Rialaithe agus na Cruinnithe ar Freastalaíodh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhaltaí Mac Léinn den Chomhlacht Rialaithe (ceapta ar bhonn bliantúil) 

 

 

 

 

 

 

Mr. David Holohan  Cathaoirleach         6  (85%) 

Mr. David Smith  Uachtarán        7  (100%) 

Ms. Sorcha Nic Cormaic  DDLETB        5  (71%) 

Cllr. Barry Saul  DDLETB         2  (29%) 

Mr. Tom Taylor  DDLETB         5  (71%) 

An Dr Fionnuala Anderson  DDLETB        6  (85%) 

Ms Áine O’Sullivan  KWETB        6  (85%) 

Mr. Kieron Connolly  Comhdháil na gCeardchumann       6  (85%) 

Ms. Aoife Ruane  An Chomhairle Ealaíon        4  (57%) 

Ms. Maeve McConnon  IDA Ireland        6  (85%) 

Mr. Jim Pipe   Houghton Mifflin Harcourt         5  (71%) 

Ms. Marie Carroll  Comhpháirtíocht an Deasbhaile        7  (100%) 

Mr. John McDonnell  Fís Éireann         6  (85%) 

Mr. Joachim Pietsch  An Fhoireann Acadúil        5  (71%) 

Ms. Fiona McLoughlin  An Fhoireann Acadúil        6  (85%) 

Ms. Celine Blacow  Comhalta Foirne (seachas Acadóir)        4  (57%) 

Mr. Somhairle Quigley Brennan  From 1st Iúil 2020 to 30th Meitheamh 2021 7  (100%) 

Ms. Rachael Sarsfield Ryan  From 1st Iúil 2020 to 30th Meitheamh 2021 7  (100%) 
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3.1   An Comhlacht Rialaithe (ar lean) 

Cheap an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta an 7ú Comhlacht 
Rialaithe d’Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire ar feadh téarma cúig bliana ón 1 
Aibreán 2021. Tháinig an Bord Rialaithe le chéile 3 huaire sa tréimhse 1 Aibreán 2021 go 31 Lúnasa 2021. 

 

Ballraíochta an Chomhlachta Rialaithe agus na Cruinnithe ar Freastalaíodh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comhaltaí Mac Léinn den Chomhlacht Rialaithe (ceapta ar bhonn bliantúil) 

 

 

 

 

 

Mr. David Holohan  Cathaoirleach       3  (100%) 

David Smith  Uachtarán        3  (100%) 

An Comh. Kazi Ahmed  DDLETB       1  (33%) 

An Dr Fionnuala Anderson  DDLETB        2  (67%) 

An Comh. Michael Clark  DDLETB        3  (100%) 

Ms. Caitriona Murphy  DDLETB        3  (100%) 

An Comh. Úna Power  DDLETB       1  (33%) 

An Comh. Anne Ferris  KWETB       3  (100%) 

An Comh. Peter O’Brien  Comhdháil na gCeardchumann      3  (100%) 

Mr. Ben Harper  Animation Ireland       3  (100%) 

Ms. Sinead Gorby  Dell Ireland       3  (100%) 

Ms. Maeve McConnon   IDA Ireland       3  (100%) 

Ms. Punitha Sinnapan   Sandyford BID       3  (100%) 

An Dr Cormac Deane  An Fhoireann Acadúil       2  (67%) 

Ms. Eva Perez  An Fhoireann Acadúil       3  (100%) 

Mr. Turlough Conway  Comhalta Foirne (seachas Acadóir)       3  (100%) 

Mr. Somhairle Quigley Brennan  From 1st Iúil 2020 to 30th Meitheamh 2021 3  (100%) 

Ms. Rachael Sarsfield Ryan  From 1st Iúil 2020 to 30th Meitheamh 2021 3  (100%) 

Mr. Eoin Hicks Smyth  From 1st Iúil 2021 to 30th Meitheamh 2022 N/A 

Ms. Rachael Sarsfield Ryan  From 1st Iúil 2021 to 30th Meitheamh 2022 N/A 
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Feidhmíonn an Bord Rialaithe de réir na 
hAchtanna IoT 1992 go dtí 2016 arna leasú agus 
go háirithe i gcomhréir leis an Dara Sceideal a 
ghabhann leis na hAchtanna 
 
Ghlac an Bord Rialaithe an Cód Rialachais 
d'Institiúidí Teicneolaíochta 2018 an 10 Eanáir 
2018. Feidhmíonn an Bord Rialaithe de réir an 
Chóid. 
 
Ghlac an Comhlacht Rialaithe na Buan-Orduithe 
an 1 Meán Fómhair 2010, a ndearnadh iad a 
nuashonrú i mí Eanáir 2018, agus feidhmíonn sé 
de réir na mBuan-Orduithe seo. 
 
BuaileannanComhlachtRialaithelechéilego 
míosúil suas le deich n-uaire sa bhliain agus 
bualadh sé lasmuigh den sceideal cruinnithe 
nuair is gá. Seo a leanas liosta na gcruinnithe sa 
tréimhse 1 Meán Fómhair 2020 to 31 Lúnasa 
2021: 

        Lion na gComhalta 
Date of Meeting                            in Attendance 
9 Meán Fómhair 2020 9                                   
7 Deireadh Fómhair 2020 14                                 
4 Samhain 2020 13                                 
9 Nollaig 2020 16                                   
13 Eanáir 2021                           15              
3 Feabhra 2021                   15                            
3 Márta 2021                         16                      
14 Aibreán 2021 16 
5 Bealtaine 2021 17                                                 
16 Meitheamh 2021 15                                                 
 

 Le linn na tréimhse 1 Aibreán 2020 go 31 Lúnasa 
2021, tionóladh gach cruinniú den Bhord 
Rialaithe go cianda mar gheall ar shrianta  
COVID-19. 
 

De réir an Dara Sceideal a ghabhann leis na  
hAchtanna, is ionann an córam do chruinniú  
den Bhord Rialaithe agus 6. Ní raibh aon  
chruinniú sceidealaithe den Bhord Rialaithe ann 
agus fógraíodh iad a bheith gan chóram le linn na 
tréimhse. 

 
Comhlíonann an Comhlacht Ceannais a 
Fheidhmeanna Forchoimeádta de réir Alt 21A de 
na hAchtanna le rún an Chomhlachta Rialaithe. Tá 
liosta Feidhmeanna Forchoimeádta leagtha amach 
i gCód Rialachais na nInstitiúidí Teicneolaíochta 
2018. 
 
Déanann an Bord Rialaithe iarracht a chinntí a bhaint 
amach trí chomhréiteach aontaithe. Sa chás nach 
féidir é seo a dhéanamh, déanann an Bord Rialaithe a 
chinntí trí thromlach vótaí na gcomhaltaí atá i láthair 
agus atá ag vótáil ar an gceist, de réir an Dara 
Sceideal a ghabhann leis na hAchtanna. Déantar Clár 
de na cinntí go léir a dhéanann an Bord a choimeád 
san Institiúid. 
 
De réir Alt 21B de na hAchtanna, is Feidhm 
Feidhmiúcháin í aon fheidhm nach Feidhm 
Fhorchoimeádta í agus is é an tUachtarán nó Baill 
Foirne na hInstitiúide a dhéanann na Feidhmeanna 
Feidhmiúcháin go léir ar a bhfuil na Feidhmeanna sin 
tarmligthe go foirmiúil ag an Uachtarán. 
 
Tá na Coistí seo a leanas bunaithe ag an mBord 
Rialaithe agus feidhmíonn na Coistí seo de réir na 
dTéarmaí Tagartha arna gcomhaontú ag an mBord 
Rialaithe: 
-    An Coiste Iniúchóireachta (féach Mír 2.5) 
-    An Chomhairle Acadúil (féach Mír 3)    
-   An Fochoiste um Chomhionannas, Éagsúlacht 

agus Cuimsiú (féach Mír 6.2) 
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3.2 Fochoiste Iniúchóireachta agus Riosca 
an Chomhlachta Rialaithe 

Bhunaigh an Comhlacht Rialaithe Fochoiste 

Iniúchóireachta an Chomhlachta Rialaithe ag a 

gcruinniú an 5 Samhain 2003. Le héifeacht ó 

Mheán Fómhair 2017, athainmníodh an Coiste mar 

an Fochoiste Iniúchóireachta agus Riosca. 

Foain gCód Cleachtais um Rialchas Comhlachtaí 

Stáit arna leasú d’Institiúidí Teicneolaíochta (an 

Cód), ceanglaítear ar an bhFochoiste casadh ar a 

chéilear ara laghad ceithre huaire sa bhliain. I 

rith na tréimhse ón  1 Meán Fómhair 2019 agus 

31 Lúnasa 2020, chas an Fochoiste le chéile 4 

huaire:  4 Meán Fómhair 2019, 11 Nollaig 2019, 

26 Márta 2020 agus 23 Bealtaine, 2020.  

Ballraíocht an Fochoiste agus na Cruinnithe ar 

Freastalaíodh go dtí 31 Lúnasa 2021 

An Dr Fionnuala Anderson (Cathaoirleach) 4 

Ms. Marie Carroll 4 

Mr. Kieron Connolly 3 

Mr. Sam Dunwoody 3 

Ms. Maeve McConnon 4 

Cheap an 7ú Comhlacht Rialaithe na comhaltaí Boird 

seo a leanas mar chuid den Choiste Iniúchóireachta 

& Riosca ag a gcruinniú ar an 16 Meitheamh 2021: 

• Cllr. Michael Clark 

• Maeve McConnon 

Ar an 12 Meitheamh 2019, cheap an 6ú Bord 
Rialaithe an tUasal Sam Dunwoody ina bhall 
seachtrach neamhspleách den choiste, le 
haghaidh téarma oifige ceithre bliana. 

3.3 Táillí agus Costais an Chomhlachta 
Rialaithe 

Níl Comhaltaí an Chomhlachta Rialaithe incháilithe 

táillí a fháil ina n-inniúlacht mar chomhaltaí an 

Chomhlachta Rialaithe. D’fhéadfadh go mbeadh 

Comhaltaí an Chomhlachta Rialaithe incháilithe 

chun táillí agus costais a fháil sa chás go mbíonn 

siad i gceannas ar bhoird agallaimh, i gcomhréir leis 

an litir dar dáta an 17 Deireadh Fómhair 2011 ón 

Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  

Sa tréimhse idir 1 Meán Fómhair  2020 to 31 Lúnasa 

2021, the iocadh na táillí agus na costais seo a 

leanas: 

Táillí a íoctar le baill an Chomhlachta Rialaithe as 

Tinreamh agus Rannpháirtíocht 

Comhalta Táillí/Costais 

Mr. David Holohan         Nil / Nil 

Mr. David Smith         Nil / Nil 

An Comh. Kazi Ahmed         Nil / Nil 

An Comh. Michael Clark                    Nil / Nil 

An Comh. Anne Ferris         Nil / Nil 

An Comh. Peter O’Brien         Nil / Nil 

An Comh. Úna Power         Nil / Nil 

An Comh. Barry Saul         Nil / Nil 

An Dr Fionnuala Anderson         Nil / Nil 

Ms. Marie Carroll         Nil / Nil 

Mr. Kieron Connolly         Nil / Nil 

Ms. Sinead Gorby         Nil / Nil 

Mr. Ben Harper         Nil / Nil 

Ms. Maeve McConnon         Nil / Nil 

Mr. John McDonnell         Nil / Nil 

Ms. Caitriona Murphy         Nil / Nil 

Ms. Sorcha Nic Cormaic         Nil / Nil    

Ms. Áine O’Sullivan         Nil / Nil 

Mr. Jim Pipe         Nil / Nil 

Ms. Aoife Ruane         Nil / Nil 

Ms. Punitha Sinnapan         Nil / Nil 

Mr. Tom Taylor         Nil / Nil 

An Dr Cormac Deane         Nil / Nil 

Ms. Fiona McLoughlin         Nil / Nil 

Ms. Eva Perez         Nil / Nil 

Mr. Joachim Pietsch         Nil / Nil 

Ms. Celine Blacow         Nil / Nil 

Mr. Turlough Conway         Nil / Nil 

Mr. Somhairle Quigley Brennan       Nil / Nil 

Mr. Eoin Hicks Smyth         Nil / Nil 

Ms. Rachael Sarsfield Ryan               Nil / Nil 
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Íocaíochtaí a rinneadh le baill an Chomhlachta 

Rialaithe seo a leanas as Táillí agus Costais an 

Phainéil Agallaimh 

Comhalta            Táillí/Costais 

Mr. David Holohan         Nil / Nil 

Mr. David Smith         Nil / Nil 

An Comh. Kazi Ahmed         Nil / Nil 

An Comh. Michael Clark                    Nil / Nil 

An Comh. Anne Ferris €1,425 / Nil 

An Comh. Peter O’Brien         Nil / Nil 

An Comh. Úna Power         Nil / Nil 

An Comh. Barry Saul         Nil / Nil 

An Dr Fionnuala Anderson         €570 / Nil 

Ms. Marie Carroll     €2,280 / Nil 

Mr. Kieron Connolly         Nil / Nil 

Ms. Sinead Gorby         Nil / Nil 

Mr. Ben Harper         Nil / Nil 

Ms. Maeve McConnon         Nil / Nil 

Mr. John McDonnell         Nil / Nil 

Ms. Caitriona Murphy         Nil / Nil 

Ms. Sorcha Nic Cormaic         Nil / Nil    

Ms. Áine O’Sullivan         Nil / Nil 

Mr. Jim Pipe         Nil / Nil 

Ms. Aoife Ruane         Nil / Nil 

Ms. Punitha Sinnapan         Nil / Nil 

Mr. Tom Taylor         Nil / Nil 

An Dr Cormac Deane         Nil / Nil 

Ms. Fiona McLoughlin         Nil / Nil 

Ms. Eva Perez         Nil / Nil 

Mr. Joachim Pietsch         Nil / Nil 

Ms. Celine Blacow         Nil / Nil 

Mr. Turlough Conway         Nil / Nil 

Mr. Somhairle Quigley Brennan       Nil / Nil 

Mr. Eoin Hicks Smyth         Nil / Nil 

Ms. Rachael Sarsfield Ryan               Nil / Nil 

3.4       An Fhoireann Shinsearach amhail an          
31 Lúnasa 2021 

Liostaítear thíos comhaltaí fhoireann 

shinsearach an IADT amhail an 31 Lúnasa 2021: 

Anim Foirrne           Teideal 

Mr. David Smith  Uachtarán 

An Dr Andrew Power  Cláraitheoir 

Mr. Bernard Mullarkey   Rúnaí/Rialtóir Airgeadais 

Ms. Emma Leahy Ceann an Chomh-

pháirteachais Chruthaithigh 

Mr. Rónán Ó Muirthile Ceann Dhámh na Scannán, 

na hEalaíne agust na 

dTeicneol-aíochtaí 

Cruthaitheacha 

An Dr Josephine Browne Ceann Dhámh na Fionntr-  

aíochta agus na nDaonna 

Mr. David Doyle Bainsteoir Riaracháin Acadúil 

agus Gnóthaí Mic Léinn 

Ms. Anne Marie Phelan Bainisteoir Fiontraíochta 

agus Nuálaíochta 

Ms. Claire McGing Bainisteoir Comhionannais, 

Éagsúlachta & Cuimsithe 

Ms. Grace Weldon Bainisteoir na nEastát agus 

na Saoráidí 

Conor Logan  Bainisteoir Airgeadais  
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3.4       An Fhoireann Shinsearach amhail an          
31 Lúnasa 2021 (ar lean) 

Anim Foirrne Teideal 

An Dr Tina Kinsella Ceann Roinn an Deartha 

agus na nAmharcealaíon  

An Dr Therese Moylan Ceann Roinn na Fionntraíochta 

Ms. Vanessa Gildea Ceann Roinn na Scannán agus 

na Mean (Gníomhach) 

An Dr Kevin Wallace Ceann Roinn na nDaoinnachtaí 

agus Bhainistíochta na Ealaíon 

An Dr Andrew Errity Ceann Roinn na Teicneoilaíocht 

agus na Síceoilaíocht 

Prof. Daithí Mac Síthigh Ceann Taighde 

Ms. Niamh Clifford Bainisteoir Acmhainní Daonna  

Mr. Colm Hennessy Bainsteoir Teicneolaíochta 

Faisnéise 

Ms. Jane Buggle    Leabharlannaí 

Ms. Denise McMorrow Bainisteoir Taithí Mac Léinn 



 

        Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneoilaíochta Dún Laoghaire                                               19 
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4.1 An Chomhairle Acadúil 

Ceapann an Comhlacht Rialaithe an 

Chomhairle Acadúil ar feadh téarma trí 

bliana. Tagann an Chomhairle Acadúil le 

chéile ar bhonn míosúil i rith na bliana 

acadúla agus is é an córam caoga faoin gcéad 

den bhallraíocht. Cheadaigh an Comhlacht 

Rialaithe togra chun ballraíocht agus 

struchtúr na Comhairle Acadúla a 

athnuachan an 7 Samhain 2018. Faomhadh 

athruithe ar bhallraíocht na bhfochoistí 

éagsúla freisin. Mar gheall ar phaindéim an 

COVID-19 agus an dianghlasáil a tháinig ina 

dteannta leis, an 24 Márta 2020, tharmlig an 

Chomhairle Acadúil údarás chuig an 

Uachtarán agus chuig an bhFoireann 

Feidhmiúcháin go dtí an 1 Meitheamh 2020.  

Mar gheall ar phaindéim an COVID-19 agus 

síntí a bheith curtha leis an dúnadh síos 

seirbhísí a tharla dá bharr, an 4 Meitheamh 

2020, tharmlig an Chomhairle Acadúil údarás 

chuig an Uachtarán agus chuig na Fo-Choistí 

go dtí an 1 Meán Fómhair 2020. 

 
Chuir an Chomhairle Acadúil líon Fochoistí ar 

bun,ar nós iad seo a leanas: 

-     An Fochoiste Pleanála Acadúla, 

Comhordaithe agus Athbhreithnithe 

- An Fochoiste Bailíochtaithe Clár 

- An Fochoiste um Fbeabhsú Cáilíochta 

- An Fochoiste Taghde agus Forbartha 

- An Fochoiste um Eispéireas na Mac Léinn 

- An Fochoiste Teagaisc agus Foghlama 

 

Seo a leanas ballraíocht na Comhairle Acadúla 
amhail an 31 Lúnasa 2021: 

Comhaltaí Ex Officio  

Comhaltaí Tofa 

 

4  Ceisteanna Acadúla agus Mic Léinn 

David Smith Uachtarán agus 
Cathaoirleach 

An Dr Andrew Power Cláraitheoir agus  
Leaschathaoirleach  

Emma Leahy Ceann Taighde, Forbartha 

agus Nuálaíochta 

An Dr Josephine 
Browne 

Ceann Dhámh na 
Fiontraíochta agus na 
nDaonnachtaí  

Rónán Ó Muirthile Ceann Dhámh na 
Scannán, na hEalaíne agus 
na  dTeicneol-aíochtaí 
Cruthaitheacha  

David Doyle Bainisteoir Riaracháin 
Acadúil agus Gnóthaí Mic 
Léinn  

Jane Buggle Leabharlannaí 

Eoin Hicks Smyth/ 
Rachael Sarsfield 
Ryan 

Uachtarán Aontas na Mac 
Léinn 

Vanessa Gildea Ceann Roinn na Scannán 
agus na Meán  

Clyde Doyle Dámh na Scannán, na 
hEalaíne agus na  
dTeicneol-aíochtaí 
Cruthaitheacha (SETC) 
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Comhaltaí Tofa (ar lean)  

 4.2      Rialachas Acadúil 

Leis an Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú 

Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (leasú) 2019 

bunaíodh gach institiúid teicneolaíochta go foirmiúil 

mar chomhlacht dámhachtana ainmnithe 

uathrialach ón 1 Eanáir 2020, rud a chuir ar a 

gcumas “dámhachtainí a dhéanamh, seachas  

céimeanna Dochtúireachta, do mhic léinn ina   

 bhfuil an coláiste sásta go bhfuair na mic léinn  

        an caighdeán cuí eolais, scile nó inniúlachta le  

        haghaidh dámhachtainí atá áirithe sa Chreat  

        Náisiúnta Cáilíochtaí”. 

Mar thoradh ar an Acht seo, tá IADT anois ina 

Chomhlacht Dámhachtana Ainmnithe (DAB) den 

sórt sin agus tá an Institiúid freagrach as 

Dearbhú agus Feabhsú Cáilíochta leanúnach a 

cuid clár go léir. Mar chuid da dhea-chleachtas, 

leanann IADT le hathbhreithniú foirmiúil 

mionsonraithe rialta a dhéanamh ar a chláir tríd 

an bpróiseas Athbhreithnithe Cláir. Le linn an 

phróisis Athbhreithnithe Cláir, déantar 

athbhreithniú inmheánach ar gach clár agus 

déanann painéal saineolaithe neamhspleách 

'athbhailíochtú' ina dhiaidh sin.  Le linn na bliana 

acadúla 2020/2021, d’éirigh linn na 

hAthbhreithnithe Cláir seo a leanas a thabhairt 

chun críche go rathúi. 

Go dtí 2019, d’oibrigh IADT faoi údarás 

tarmligthe ó Dearbhú Cáiliochta agus Cáilioctaí 

Éireann chun dámhachtainí a dhéanamh ag 

leibhéil 6 go 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí 

(NFQ). Lean IADT treoir agus nósanna imeachta a 

bhí bunaithe go soiléir chun dearadh, ceadú agus 

bailíochtú clár agus dámhachtainí a chinneadh. 

Faoin socrú seo bhí IADT ina Údarás Tarmligthe 

chun na dámhachtainí seo a leanas a dhéanamh: 

Leibhéal 6 – Sain/Ardteastas (2006) 

Leibhéal 7 – Gnáthchéim Bhaitsiléara (2006) 

Leibhéal 8 – Ardchéim Bhaitsiléara/Ard- 
dioplóma(2006) 

Leibhéal 9 – Dioplóma Máistreachta/Iarchéime       
                       Teagaisc (2011) 

Aoife Giles Dámh na SETC (freastal 
páirtaimseartha) 

Conor Brennan Dámh na SETC  

Dr Kevin Wallace Ceann Roinn na 

nDaonnachtaí agus 

Bhainistíocht na nEalaíon  

An Dr Cormac Deane Dhámh na Fiontraíochta 

agus na nDaonnachtaí 

Anne Wright Dámh na SETC  

An Dr Catherine 

Cronin 

Dhámh na Fiontraíochta 

agus na nDaonnachtaí 

An Dr Sarah Balen Dhámh na Fiontraíochta 

agus na nDaonnachtaí 

Bláithin McLoughlin Dhámh na Fiontraíochta 

agus na nDaonnachtaí 

Folamh Ionadaí Aontas na Mac 

Léinn (lánaimseartha) 

Folamh Ionadaí Aontas na Mac 

Léinn (páirtaimseartha) 
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4.3     Cláir Fhaofa  

Tugtar breac-chuntas thíos ar an tairiscint atá ag IADT 

do chúrsaí fochéime agus iarchéime lánaimseartha 

agus páirtaimseartha don bhliain 2020/2021, mar aon 

le sonraí faoin uair dheireanach ar fíoraíodh na cúrsaí: 
 

4.3.1 Cláir Lánaimseartha - 2020/2021 

Dhámh na Fiontraíochta agus na nDaonnachtaí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dámh na Scannán, hEalaíne agus na dTeicneolaíoctaí 
Cruthaitheacha  

 

 

 

 

 

 

 

Clár Teideal Ceadaithe 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
mBainistíocht Ealaíon 

Aibreán 
2020 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha)        
Margaíocht Dhigiteach 

Meitheamh 
2019 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) Béarla 
& Staidéar Comhionannais  

Meitheamh 
2019 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) I 

mBéarla, Staidéar Meán agus 

Staidéar Cultúrtha 
Aibreán 

2015 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha)  
Staidéar ar na Meáin Nua 

Bealtaine 
2020 

Baitsiléir Gnó Fheidhmeach       
Fiontraíocht 

Bealtaine 
2020 

Baitsiléir Gnó (Onóracha) Fion-

traíocht (Breiseán) Bl.4 amháin 
Bealtaine 

2020 

Baitsiléir Gnó (Onóracha) san  
Bhainistíocht Ghnó 

Meitheamh 
2019 

Clár Teideal Ceadaithe 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 
Bheochan  

Meitheamh 
2020 

Clár Teideal Ceadaithe 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) san 

Ealaíon  Meitheamh 2020 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 

dTáirgeadh Ceoil Chruthaithigh Iúil 2020 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 

Dearadh i gcomhair an Ardáin 

agus an Scáileáin  

– Dearadh Smididh Carachtair  

– Dearadh Feistis 

– Dearadh Táirgthe  

Samhain 2014 

(athstruchtúrú i mí an 

Mheithimh 2020) 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 
Léiriú i gcomhair Scannán agus 
Teilifíse  

Samhain 2014 

(athstruchtúrú i mí an 

Mheithimh 2020) 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) 
Idirghníomhaíocht agus Dearadh 
Eispéireas Úsáideora Márta 2020 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha)  

sa Ghrianghrafadóireacht  

Samhain 2014 

(athstruchtúrú i mí an 

Mheithimh 2020) 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i 
nDearadh 3D, Déanamh 
Samhaltán agus Ealaíon 
Dhigiteach  

Samhain 2014 

(athstruchtúrú i mí an 

Mheithimh 2020) 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa 

Dearadh i gCumarsáid Amhairc  

Deireadh Fómhair 2014 

(athstruchtúrú i mí an 

Mheithimh 2020) 

Baitsiléir  Eolaíochta (Onóracha) 

sa tSíceolaíocht Fheidhmeach  Iúil 2020 
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 4.3.1 Cláir Lánaimseartha - 2020/2021 (ar lean) 

 4.3.2   Cláir Iarchéime - 2020/2021  

  

        

 

  

 

 

 

 

        

   

     

          

 

Clár Teideal Ceadaithe 

Máistir Ealaíon i gComhoibriú 
Ealaíne agus Taighde  

Meitheamh 

2018 

Máistir Ealaíon sa Léiriú 
Craolacháin i gcomhair Raidió 
agus Teilifíse  

Meitheamh 

2018 

Máistreacht sna hEalaíona sa 

Chineamatagrafaíocht (Mundus 

Comhroinnte) 

Meitheamh 

2018 

Máistir Ealaíon Dearaidh don 
Athrú 

Meitheamh 
2018  

Máistir Ealaíon sa 
Scríbhneoireacht Scáileáin i 
gcomhair Scannán agus Teilifíse  

Meitheamh 
2018 

Máistreacht sna hEalaíona i 
mBeochan 3D 

Meitheamh 
2019 

Máistir Gnó i mBainistíocht 

Imeachtaí Cultúrtha (P/A) 

Meitheamh 

2018 

Clár Teideal Ceadaithe 

Máistreacht sa Ghnó san Fhion- Meitheamh 

Máistir Comhionannas Gnó, 

Éagsúlacht & Cuimsiú 

Meitheamh 

2019 

Máistir Eolaíochta sa 

Chibirshíceolaíocht (P/A) 

Meitheamh 

2018 

Máistreacht san Eolaíocht i 

nDearadh Taithí an Úsáideora  

Meitheamh 

2018 

Dioplóma Iarchéime Gnó 

Bainistíocht Imeachtaí Cultúrtha 
Meitheamh 

2018 

Dioplóma Iarchéime san Fhion-

traíocht Dhigiteach (P/A) 
Meitheamh 

2018 

Dioplóma Iarchéime 

Dealbhóireacht & Samhaltú 

Digiteach 

Deireadh 
Fómhair 

2020 

Dioplóma Iarchéime i gCom-

hionannas Gnó, Éagsúlacht & 

Cuimsiú 

Meitheamh 

2019 

Dioplóma Iarchéime I dTáirgeadh 

Sraith 

Deireadh 
Fómhair 

2020 

Dioplóma Iarchéime i nDearadh 

Eispéireas Úsáideoirí (P/A) 
Nollaig 

2016 

Clár Teideal Ceadaithe 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) I 
Ríomhaireacht Chruthaitheach Iúil 2020 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i 
dTeicneolaíochtaí na Meán 
Cruthaitheach  

Samhain 
2014 
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4.3.3    Cláir Cáilíocht Sainchuspóra – 2020/2021  

 

 

 

 

  
 

        

 

 

4.3.4    Céimeanna Máistreachta de réir Cláir 

Thaighde 

Cuireann an IADT líon céimeanna Máistreachta 

ar fáil de réir Taighde i ndisciplíní éagsúla ina 

measc, an Fhiontraíocht, na Daonnachtaí, na 

hEalaíona Cruthaitheacha agus an 

tSíceolaíocht. 

 

          4.3.5    Cúrsaí Nua-Ceadaithe 2020/2021 

Le linn na bliana acadúla 2020/2021, rinneadh 
na cúrsaí nua seo a leanas a fhormheas: 

• Ard-Dioplóma sa Ghnó agus i gCruthú 
Inneachair Dhigitigh  

• MA i Léiriú agus Stiúradh na Teilifíse  
• Teastas i mBealaí Nua chun Scéalta a 

Ríomh 

• Teastas i Léiritheoirí mar Cheannairí  
• Teastas i mBainistíocht Táirgeachta  

 

 

 

Clár Teideal Ceadaithe 

Teastas i nGnó Digiteach 
Fheidhmeach  

Méan 

Fómhair 

2020 

Teastas i dTaighde Criticiúil: 

Bunúis,Todhchaí agus Scileanna  
Meitheamh 

2018 

Teastas i mBainistíocht 

Imeachtaí Cultúrtha 
Samhain 

2020 

Teastas sa Chibirshíceolaíocht  

Meitheamh 

2018 

Teastas i Léirshamhlú Sonraí  

Meitheamh 

2015 

Teastas i Smaointeoireacht 

Dearaidh  

Deireadh 

Fómhair 

2017 

Teastas sa Dealbhóireacht 
Dhigiteach & sa Déantús Múnla  

Deireadh 
Fómhair 

2020 

Teastas i mBunphrionsabail 

Dhearadh Eispéireas na 

nÚsáideoirí  

Méan 
Fómhair 

2016 

Teastas i bPrionsabail Dearaidh 

Idirghníomhaíochta 
Samhain 

2020 

Teastas i mBainistíocht Táirgthe 

le haghaidh na Beochana 

Meitheamh 

2019 

Teastas i Módhanna Taighde le 

haghaidh Cleachtais 

Chruthaitheacha Nollaig 2018 

Clár Teideal Ceadaithe 

Teastas sa tSíceolaíocht Spóirt  

Meitheamh 

2018 

Deimhniú i gCánachas Airgeadais 
Straitéiseach Samhain 2020 

Teastas i dTaighde Úsáideoir ar 

Dhearadh Eispéireas Úsáideora Samhain 2020 

Teastas i Scríobh Drámaíochta 

Teilifíse Nollaig 2018 
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4.4    Scrúdaitheoirí Seachtracha 

Tugtar cuntas ar Scrúdaitheoirí Seachtracha do gach 

clár do bhliain acadúil 2020/2021 thíos: 

4.4.1 Dámh na Fiontar agus na nDaoinnachtaí - 
Scrúdaitheoirí Seachtracha 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baitsiléir Gnó i bhFiontraíocht Fheidhmeach 

An Dr Cedric Chau 

Mr. Mark Finan 

 Ms. Angela Hamouda 

Ms. Lesley Haughan 

Ms. Eleni Rozaki 

Ms. Ruth Vance Lee 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i mBainistíocht 

An Dr Cedric Chau 

Mr. Mark Finan 

Ms. Lesley Haughan 

Ms. Ruth Vance Lee 

An Dr Pamela Yeow 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) Margaíocht 

Ms. Bairbre Brennan 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i Margaíocht 
Dhigiteach agus Díolachán   

Mr. Glenn Mehta 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) I mBéarla, 

Staidéar Meán agus Staidéar Cultúrtha 

An Dr Jennie Carlsten 

An Dr Susan Norton 

An Dr Ian Walsh 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sna Staidéar 

An Dr Jennie Carlsten 

Mr. Mark Finan 

An Dr Pamela Yeow 

 

Baitsiléir Gnó (Onóracha) Fiontraíocht 
(Breiseán 1 Bliana L/A agus P/A)  

An Dr Cedric Chau 

Ms. Angela Hamouda 

Ms. Lesley Haughan 

Ms. Eleni Rozaki 

 
Baitsiléir Gnó (Onóracha) san Bhainistíocht 
Ghnó 

An Dr Cedric Chau 

Mr. Mark Finan 

Ms. Angela Hamouda 

Ms. Lesley Haughan 

Ms. Eleni Rozaki 

Ms. Ruth Vance Lee 
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4.4.2 Dámh na Scannán, hEalaíne agus na 
dTeicneolaíoctaí Cruthaitheacha 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máistir Gnó i mBainistíocht Imeachtaí Cultúrtha  

An Dr Steven Hadley 

 

Máistreacht sa Ghnó san Fhiontraíocht 

Dhigiteach 

An Dr Fiona Oster 

 
Master of Business Equality, Diversity & 

Inclusion 

Dr Cedric Chau 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Dearadh i 

gcomhair an Ardáin agus an Scáileáin - 

Dearadh Táirgthe  

An Dr Paul Moore 

Ms. Siobhan O’Gorman 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Dearadh i 

gcomhair an Ardáin agus an Scáileáin - 

Dearadh Feistis  

An Dr Paul Moore 

Ms. Siobhan O’Gorman 

 
Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Dearadh i 

gcomhair an Ardáin agus an Scáileáin - 

Dearadh Smididh Carachtair  

An Dr Paul Moore 

Ms. Siobhan O’Gorman 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Léiriú i 

gcomhair Scannán agus Teilifíse  

An Dr Nicolas Khabbaz 

An Dr Tony Tracy 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) 
Idirghníomhaíocht agus Dearadh Eispéireas 

Ms. Rosie Martin 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Bheochan  

Mr. Andrew Selby 

An Dr Angela Stukator 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) san Ealaíon  

An Dr Sarah Smith 

Ms. Kate Strain 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i dTáirgeadh Ceoil 

Chruthaithigh 

An Dr Brian Bridges 
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Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa  

Ghrianghrafadóireacht  

An Dr Liam Devlin 

Ms. Clare Gallagher 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i nDearadh 3D, Dé-

anamh Samhaltán agus Ealaíon Dhigiteach  

Ms. Clare Holman 

An Dr Niamh NicGhabhann 

 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) sa Dearadh i  

gCumarsáid Amhairc  

Mr. Pablo Juncadella 

An Dr Javier Gimeno Martinez 

 

Baitsiléir  Eolaíochta (Onóracha) sa tSíceolaíocht 

An Dr Gillian Murphy 

An Dr Richard Roche 

 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) I Ríomhaireacht 

Ms. Valerie Butler 

Mr. Eamonn de Leastar 

Baitsiléir Eolaíochta (Onóracha) i dTeicneo-
laíochtaí na Meán Cruthaitheach  

Ms. Sinead McDonald 

 

Máistir Ealaíon i gComhoibriú Ealaíne agus 

Ms. Marie Anne McQuay 

  

Máistir Ealaíon sa Léiriú Craolacháin i gcomhair 

Raidió agus Teilifíse  

Mr. Kevin Burns 

 

Máistreacht sna hEalaíona i dTáirgeadh 
Cruthaitheach & Airgeadas Scáileáin 

Ms. Sarah Arnold 

Mr. David Collins 

 

Máistir Ealaíon sa Scríbhneoireacht Scáileáin i 
gcomhair Scannán agus Teilifíse  

Ms. Sarah Arnold 

Mr. James Mavor 

 

Máistreacht sna hEalaíona i mBeochan 3D 

Mr. Andrew Selby 
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4.4.3 Scrúdaitheoirí Seachtracha Dámhachtainí 
Sainchuspóireacha 2020/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máistir Eolaíochta sa Chibirshíceolaíocht  

An Dr Linda Kayne 

An Dr Maša Popovac 

 

Máistreacht san Eolaíocht i nDearadh Taithí an 

Úsáideora 

An Dr Trevor Hogan 

Ms. Fiona Murphy 

 

 Dioplóma Iarchéime i nDearadh Eispéireas 

Úsáideoirí  

An Dr Trevor Hogan 

Ms. Fiona Murphy 

Teastas i nGnó Digiteach Fheidhmeach  

Mr. Glenn Mehta 

 
Teastas i Measúnú agus Meastóireacht 

Ms. Gina Noonan 

 

Teastas i dTaighde Criticiúil 

An Dr Maša Popovac 

Teastas sa Chibirshíceolaíocht  

An Dr Linda Kayne 

 
Teastas i Smaointeoireacht Dearaidh  

Ms. Fiona Murphy 

 
Teastas i i mBunphrionsabail Dhearadh Eispéireas 

na nÚsáideoirí  

An Dr Trevor Hogan 

Ms. Rosie Martin 

 

Teastas i bPrionsabail Dearaidh 

Ms. Rosie Martin 

 

Teastas sa tSíceolaíocht Spóirt  

An Dr Gillian Murphy 

 

Teastas i Scríobh Drámaíochta Teilifíse 

Mr. James Mavor 
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4.5.  Staitisticí maidir le Mic Léinn 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1   Líon na Mac Léinn de réir Disciplín 2020/2021 Chéad 
Bhlian 

Blianta 
Eile Iomlán 

BEal. i dTáirgeadh Ceoil Chruthaithigh  0 4 4 

BGnó i bhFiontraíocht Fheidhmeach  24 50 74 

BEal. (Onóracha) sa Bheochan  38 90 128 

BEal. (Onóracha) san Ealaíon  43 104 147 

Baitsiléir Ealaíon (Onóracha) i mBainistíocht Ealaíon 30 65 95 

BEal. (Onóracha) i dTáirgeadh Ceoil Chruthaithigh  46 83 129 

BEal. (Onóracha) sa Dearadh i gcomhair an Ardáin agus an Scáileáin - 

Dearadh Feistis 14 27 41 

BEal. (Onóracha) sa Dearadh i gcomhair an Ardáin agus an Scáileáin - 

Dearadh Smididh Carachtair  14 31 45 

BEal. (Onóracha) sa Dearadh i gcomhair an Ardáin agus an Scáileáin - 

Dearadh Táirgthe  11 35 46 

BEal. (Onóracha) i nDíolachán Margaíochta Digití  22 0 22 

BEal. (Onóracha) Béarla & Staidéar Comhionannais  5 0 5 

BEal. (Onóracha) i mBéarla, Staidéar Meán agus Staidéar Cultúrtha  25 91 116 

BEal. ((Onóracha) i Léiriú Scannán agus Teilifíse  33 99 132 

BEal. (Onóracha) Idirghníomhaíocht agus Dearadh Eispéireas Úsáideora 8 0 8 

BEal. (Onóracha) sna Staidéar Nuamheáin  35 103 138 

BEal. (Onóracha) sa Ghrianghrafadóireacht  20 48 68 

BEal. (Onóracha) i nDearadh 3D, Déanamh Samhaltán agus Ealaíon Dhig-

iteach  25 79 104 

BEal. (Onóracha) sa Dearadh i gCumarsáid Amhairc  31 95 126 

BEol. (Onóracha) sa tSíceolaíocht Fheidhmeach  75 170 245 

BEol. (Onóracha) i Ríomhaireacht Chruthaitheach 42 101 143 

BEol. (Onóracha) i dTeicneolaíochtaí na Meán Cruthaitheach  0 40 40 



 

        Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneoilaíochta Dún Laoghaire                                               32 

4.5.1   Líon na Mac Léinn de réir Disciplín 2020/2021 (ar lean) Chéad 
Bhlian 

Blianta 
Eile Iomlán 

BGnó (Onóracha) san Fhiontraíocht (Forlíonadh bliana (L/A agus P/A)  0 19 19 

BGnó (Onóracha) san Bhainistíocht Ghnó 33 105 138 

MEal. i gComhoibriú Ealaíne agus Taighde  0 24 24 

MEal. i Léiriú Craolacháin i gComhair Raidió agus Teilifíse  0 18 18 

MEal. sa Chineamatagrafaíocht (Mundus Comhroinnte) 0 2 2 

Máistir Ealaíon Dearaidh don Athrú 0 7 7 

MEal. i Scríbhneoireacht Scáileáin i gcomhair Scannán agus Teilifíse  0 13 13 

MEal. i mBeochan 3D 0 10 10 

MEal. i mBainistíocht Imeachtaí Cultúrtha (P/A) 0 4 4 

MGnó i bhFiontraíocht Dhigiteach (L/A agus P/A) 0 13 13 

Máistir Comhionannas Gnó, Éagsúlacht & Cuimsiú 0 13 13 

MEol. sa Chibirshíceolaíocht (P/A) 0 33 33 

MEol. i nDearadh Taithí an Úsáideora (P/A) 0 41 41 

Dioplóma Iarchéime Gnó Bainistíocht Imeachtaí Cultúrtha (P/A) 0 26 26 

Dioplóma Iarchéime san Fhiontraíocht Dhigiteach (P/A) 0 27 27 

Dioplóma Iarchéime Dealbhóireacht & Samhaltú Digiteach (P/A) 0 18 18 

Dioplóma Iarchéime i gComhionannas Gnó, Éagsúlacht & Cuimsiú (P/A) 0 1 1 

Dioplóma Iarchéime I dTáirgeadh Sraith (P/A) 0 15 15 

Dioplóma Iarchéime i nDearadh Eispéireas Úsáideoirí (P/A) 0 19 19 

Teastas i nGnó Digiteach Fheidhmeach (C.S.) 0 21 21 

Teastas i dTaighde Criticiúil: Bunúis, Todhchaí agus Scileanna (C.S.)  0 2 2 
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4.5.1   Líon na Mac Léinn de réir Disciplín 2020/2021 (ar lean) Chéad 
Bhlian 

Blianta 
Eile Iomlan 

Teastas i mBainistíocht Imeachtaí Cultúrtha (C.S.) 0 10 10 

Teastas sa Chibirshíceolaíocht (C.S.)  0 28 28 

Teastas i Léirshamhlú Sonraí (C.S.)  0 14 14 

Teastas i Smaointeoireacht Dearaidh (C.S.) 0 9 9 

Teastas i i mBunphrionsabail Dhearadh Eispéireas na nÚsáideoirí (C.S.) 0 14 14 

Teastas i bPrionsabail Dearaidh Idirghníomhaíochta (C.S.) 9 0 9 

Teastas i mBainistíocht Táirgthe le haghaidh na Beochana (C.S.) 0 37 37 

Teastas i Módhanna Taighde le haghaidh Cleachtais Chruthaitheacha 

(C.S.) 0 1 1 

Teastas sa tSíceolaíocht Spóirt (C.S.)  0 19 19 

Deimhniú i gCánachas Airgeadais Straitéiseach (C.S.) 0 7 7 

Teastas i dTaighde Úsáideoir ar Dhearadh Eispéireas Úsáideora (C.S.) 15 0 15 

Teastas i Scríobh Drámaíochta Teilifíse (C.S.) 0 23 23 

Iomlán (seachas Máistreacht ag mic léinn Taighde) 598 1,909 2,507 
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4.5.2   Clárúcháin Mac Léinn 2020/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3   Iomlán na Mic Léinn de réir Leibhéal  

Cáilíoch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clárú Mic Léinn Lánaimseartha  

Gnáthchéim Bhaitsiléara (Leibhéal 7) 

Mná:  7       Fir:   10      Nach luateir:  0  

• Iomlán 24 (4% nó de Mac Léinn) 

Céim Onóracha Bhaitsiléara (Leibhéal 8) 

Mná: 269    Fir: 272    Nach luateir: 9 

• Iomlán 550 (96% nó de Mac Léinn) 

Mic Léinn Lánaimseartha Iomlána  

Gnáthchéim Bhaitsiléara (Leibhéal 7) 

Mná: 19      Fir: 59     Nach luateir:  0 

• Iomlán 78 (4% nó de Mac Léinn) 

Céim Onóracha Bhaitsiléara (Leibhéal 8) 

Mná: 999    Fir: 924   Nach luateir: 11 

• Iomlán 1934 (91% nó de Mac Léinn) 

Máistreacht/Dioplóma Iarchéime  

Mná: 59     Fir:  37     Nach luateir: 3 

• Iomlán 99 (5% nó de Mac Léinn) 

4.5.4   Iomlán na Mic Léinn Páirtaimseartha 
Foriomlán de réir Leibhéal Cáilíocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.5   Céimithe de réir Leibhéal Cáilíocht   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán na Mic Léinn Páirtaimseartha  

Céim Onóracha Bhaitsiléara (Leibhéal 8) 

Mná: 2        Fir: 0       Nach luateir: 0 

• Iomlán: 2   0.5% nó de Mac Léinn) 

Máistreacht/Dioplóma Iarchéime  

Mná: 104    Fir: 61     Nach luateir: 2 

• Iomlán: 167 (41,5% nó de Mac Léinn) 

Dámhachtainí Sainchuspóra 

Mná: 144     Fir: 88    Nach luateir: 1 

• Iomlán: 233 (58% nó de Mac Léinn) 

Ceimithe de réir Leibhéal Dámhactana 

Gnáthchéim Bhaitsiléara (Leibhéal 7) 

Mná: 15          Fir:  53 

• Iomlán:  68 (8% nó de Mac Léinn) 

Céim Onóracha Bhaitsiléara (Leibhéal 8) 

Mná:  217        Fir: 218 

• Iomlán: 435 (49% nó de Mac Léinn) 

Máistreacht/Dioplóma Iarchéime  

Mná: 91            Fir: 55 

• Iomlán: 146 (17% nó de Mac Léinn) 

Dámhachtainí Sainchuspóra 

Mná: 150          Fir: 83 

• Iomlán: 233 (26% nó de Mac Léinn) 
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4.6  Duaiseanna, Scoláireachtaí agus Éachtaí 

na Mac Léinn 2020/2021 

 4.6.1         Duaiseanna Mac Léinn 

Dámhachtainí Bhainc Aontaithe na hÉireann 

(Samhain 2020) 

Fuair na mic léinn seo a leanas Dámhachtainí 
Bhainc Aontaithe na hÉireann ag an searmanas 
bronnta an 6 Samhain  2020: 

•  Aisling Byrne [BEal. (Onóracha) Béarla & 
Staidéar Comhionannais]; 

• Patrick Naramore [BEal. (Onóracha) Béarla 
& Staidéar Comhionannais]. 

 

Dámhachtainí Ionad Oideachais na Carraige 

Duibhe (Samhain 2020) 

Keith Judge [BEol. (Onóracha) sa tSíceolaíocht 
Fheidhmeach] an Dámhachtain don Tionscadal 
Oideachais ag an searmanas bronnta an 6 
Samhain 2020. 

 

Dámhachtainí CIMA  (Samhain  2020) 

Fuair na mic léinn seo a leanas Dámhachtainí 
CIMA ag an searmanas bronnta an 6 Samhain 
2020: 

• Stephanie Abano [[BGnó i bhFiontraíocht 
Fheidhmeach] Dámhachtain Airgeadas 3; 

• Kate Pollard [[BEal. (Onóracha) i 
mBainistíocht Ealaíon] Dámhachtain 
Bainistíochta Airgeadais; 

• Yolanda Prendeville Ryan [(Onóracha) 
Fiontraíocht & Bainistíocht] Dámhachtain 

Cánach agus Airgeadais. 
 

 

Dámhachtainí Mac Léinn Bhord Fiontar 

Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 

(Samhain 2020) 

Fuair na mic léinn seo a leanas Dámhachtainí 
Dámhachtainí Mac Léinn Bhord Fiontar Contae 
Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin ag an searmanas 
bronnta an 6 Samhain 2020: 

• Amy Carter [BEal. (Onóracha) i mBainistíocht 

Ealaíon] Dámhachtain Ealaíon Straitéiseach; 

• Eva Kane [BGnó (Onóracha) san 
Fhiontraíocht] received Dámhachtain i 

bhFiontraíocht; 

• Denise McElhinney [Dioplóma Iarchéime san 

Fhiontraíocht Dhigiteach] I bhFiontar; 

• Andy Molloy [BEal. (Onóracha) sa Bheochan] 
Dámhactain I bhFiontar. 

 

Mac Léinn na Bliana de chuid na nDámh  

(Samhain 2020) 

Fuair na mic léinn seo a leanas Dámhachtainí 
Mac Léinn na Bliana de chuid na nDámh ag an 
searmanas bronnta an 6 Samhain2020: 

• Aminah Dastan [MEal. i mBainistíocht 
Imeachtaí Cultúrtha] Dámhachtain 
Chuimhneacháin Mháire Uí Riain; 

• Miguel Antonio Escobar Silva [Máistreacht 
sna hEalaíona i dTáirgeadh Cruthaitheach & 
Airgeadas Scáileáin]; 

• Liza Freeman [MEal. i gComhoibriú Ealaíne 
agus Taighde]; 

• Hilary Goudie [[MEol. i nDearadh Taithí an 
Úsáideora]; 

• Casey Hinton [MEal. i Straitéis Dearaidh 
Idirdhisciplíneach]; 



 

        Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneoilaíochta Dún Laoghaire                                               36 

  4.6.1         Duaiseanna Mac Léinn (ar lean) 

Mac Léinn na Bliana de chuid na nDámh (ar 
lean) 

• David Jackson [Dioplóma Iarchéime i 
nDearadh Eispéireas Úsáideoirí]; 

• Sarah McCarroll [BEal. (Onóracha) 
Grianghrafadóireacht], chomh maith le 
Dámhachtain Tráchtais don Sármhaitheas 
Acadúil as “I’ll Know it when I see it”; 

• Margaret McEntee [BEol. (Onóracha) sa 
tSíceolaíocht Fheidhmeach]; 

• Stephen McHale [BEal. (Onóracha) i 
Léiriúchán Scannán & Teilifíse]; 

• Sophie McKenzie [BEal. (Onóracha) sa 
Dearadh i gcomhair an Ardáin agus an 
Scáileáin - Dearadh Smididh Carachtair]  
Dámhachtain Aileen MacKeogh;  

• Ciaran Mulligan [BEol. (Onóracha) i 
dTeicneolaíochtaí na Meán Cruthaitheach]; 

• Faye Oliver [BEal. (Onóracha) sa Dearadh i 
gCumarsáid Amhairc]; 

• Claire O’Sullivan [BEal. (Onóracha) i 
nDearadh 3D, Déanamh Samhaltán agus 
Ealaíon Dhigiteach]; 

• Katie O’Sullivan [MEol. sa 
Chibirshíceolaíocht]; 

• Heather Roche [BEal. (Onóracha) sa 
Dearadh i gcomhair an Ardáin agus an 
Scáileáin - Dearadh Feistis]; 

• Ryan Shirley [BEol. (Onóracha) i 
Ríomhaireacht Chruthaitheach]; 

• Luke van Gelderen [BEal. (Onóracha) san 

Ealaíon]. 

Dámhachtainí Urraithe (Samhain 2020) 

Fuair na mic léinn Scoile Náisiúnta Scannán  
seo a leanas dámhachtainí ag an searmanas 
bronnta an 6 Samhain 2020: 

• Simon Ashe Browne [MEal. i Léiriú 
Craolacháin i gComhair Raidió agus 
Teilifíse] Gradam Chumann Scríbhneoirí na 

hÉireann do Scríbhneoireacht Scáileái; 
 

• Derek Davis [MEal. i Léiriú Craolacháin i 
gComhair Raidió agus Teilifíse] Dámhachtain 

Mac Léinn na Bliana o Virgin Media; 

• Niall Delahan [BEal. i dTáirgeadh Ceoil 
Chruthaithigh] Dámhachtain Mac Léinn na 

Bliana 3ú Bliain o Youlean & Melda; 

• Peter Jones [BEal. i dTáirgeadh Ceoil 
Chruthaithigh] Dámhachtain Mac Léinn na 

Bliana 4ú Bliain o Youlean & Melda; 

• Ciara McGoldrick received [BEal. (Onóracha) 
san Ealaíon] Gradam Mac Léinn na Bliana 
IADT urraithe ag The Dock, lena n-áirítear 
deis páirt a ghlacadh i dtaispeántas, chomh 

maith le duais €1,000; 

• Aisling O’Regan Sargent [BEal. (Onóracha) i 
Léiriúchán Scannán & Teilifíse] 
Dámhachtain tionscnaimh Guild of Ireland 
Stiúrthóirí Scáileáin; 

•  Sophie Quin BEal. (Onóracha) sa Bheochan] 
Dámhachtain Beochana do Windmill Lane 
Pictures. 

Ciara McGoldrick 
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 4.6.1         Duaiseanna Mac Léinn (ar lean) 

Dámhactain Olivia Burke  (Samhain 2020) 

Fuair na mic léinn seo a leanas Dámhachtainí 

Tionscnaimh Olivia Burke ag an searmanas 

bronnta an 6 Samhain2020: 

• Dean Monks [BBus BGnó i bhFiontraíocht 
Fheidhmeach]  

• Jodie Mitchell [BGnó (Onóracha) i 
bhFiontr-aíocht agus Bainistíocht]. 

 

4.6.2      Dámhachtainí Seachtracha do Mhic 
Léinn / Céimithe  

Dámhachtainí Acadamh Scannán & Teilifíse 

na hÉireann (Deireadh Fómhair 2020) 

Fuair siad seo a leanas dámhachtainí ag 

searmanas fíorúil IFTA a tionóladh an 18 

Deireadh Fómhair 2020: 

• Hannah Quinn [MEal. Sscríbhneoireacht 
scáileáin 2008] Gradam an Stiúrthóra is Fearr 
le haghaidh as ‘Blood’; 

• .Jack O’Shea [BEal. (Onóracha) sa Bheochan 
2012] Gradam Gearr Bheochana as ‘The 

Dream Report’ ; 

• Piers McGrail [BEal. ((Onóracha) i Léiriú 

Scannán agus Teilifíse 2008] an Gradam 

Cineamatagrafaíocht as ‘Never Grow Old’; 

• Mick Mahon [Dearadh Baitsiléir i nDearadh 

Scannán agus Físeáin 1998] won the Editing 

Award for ‘Gaza’; 

• Nicholas Murphy [BGnó (Onóracha) san 

Fhiontraíocht 2010] an Gradam VFX as ‘We 

Have Always Lived in the Castle. 

 

Dámhactain Universal Design Grand 

Challenge 2020 (Samhain 2020) 

Bhuaigh Vicki Anderson [MEol. i nDearadh 

Éispéiris an Úsáideora] an Universal Design 

Grand Challenge 2020 Award á reáchtáil ag an 

Ionad Barr Feabhais i nDearadh Uilíoch agus á 

óstáil ag an tÚdarás Náisiúnta um Mhíchumas 

ar an 12 Samhain 2020. Dearadh tionscadal 

Vicki, arb aip ghlór-bhunaithe é chun cuidiú le 

custaiméirí a bhfuil lagú radhairc orthu a 

chuid siopadóireachta bia a dhéanamh, mar 

fhreagra ar thionscadal taighde do Musgrave 

Ireland agus a ngnó SuperValu a raibh 

comhpháirtíocht acu le IADT. 

 

Pallas Projects Mentorship Award (Samhain 
2020) 

Bronnadh Pallas Projects Mentorship Award 

ar Lana May [BA (Onór.) Ealaíon 2020], duais 

a thugann aitheantas do scileanna i dtaca le 

riarachán taispeántais, cumarsáid, 

eagraíocht, bainistíocht tionscadail agus 

obair foirne. Mar chuid den Ghradam, fuair 

Lana stipinn agus trí sheisiún 

mheantóireachta le léiritheoir de chuid 

Pallas Projects. 
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Inspirational Arts Photography Award 2020 

(Samhain 2020) 

Bhuaigh Jialin Long [BEal. (Onór.) 

Grianghrafadóireacht 2020] an Inspirational Arts 

Photography Award 2020 i ngeall ar a tionscadal 

dar teideal  ‘Red Illuminates’, a cruthaíodh mar 

léiriú an gcultúr i dtíortha sóisialacha. Mar chuid 

dá duais, bhí an deis ag Jialin a cuid foilseacháin 

féin a dhéanamh sa Tionscadal Leabharlainne ar 

líne.  
 

Dámhachtainí IDI Dearaidh Iarchéime (Nollaig 
2020) 

Fuair na céimithe IADT BEal (Onóracha) i 

nDearadh Cumarsáide Amhairc 2020 seo a 

leanas, Dámhachtainí ag searmanas 

Dámhachtainí IDI, a tionóladh beagnach an 

3 Nollaig 2020: 

• Bhuaigh Andrew Burns Dámhachtainí  

Grand Prix agus Taighde Dearaidh i ngeall 

ar ‘Queer Patriotism: Alternative Miss 

Ireland 1987-2021’;  

•  Bhuaigh Kate McCauley an Dámhactain 

Aitheantas Branda Cumarsáid Amhairc i 

ngeall ar ‘The Coop – Community Run Micro 

Farms’ agus an Dámhactain Cumarsáid 

Amharc Úsáid na Clóghrafaíochta sa 

Dearadh i ngeall ar ‘Tree ID 103718; 

• Bhuaigh Niamh McArdle an Dámhactain 

Cumarsáid Amhairc Ábhar Clóbhuailte i 

ngeall i ngeall ar ‘The Student Society of 

Divine Dwellings’; 

• Bhuaigh Emily O’Connor Dámhactain 

Scannán agus Teilifís i ngeall ar ‘Banished 

Opera’; 

• Bhuaigh Faye Oliver an Dámhactain 

Cumarsáid Amhairc Leabhar Clóbhuailte i 

ngeall ar ‘United Citizens’; 

• Bhuaigh Emily Torpey an Dámhactain 

Dearadh Cumarsáid Amharc le haghaidh 

Digiteach i ngeall ar ‘ Terra, your personal 

forest bathing guide’. 

 

Buaiteoir Fhéile Idirnáisiúnta Scannánaíochta 
Bhaile Átha Cliath agus Fhéile Scannánaíochta 
Catalyst (Márta 2021) 

Bhuaigh ‘To All My Darlings’, gearrscannán a 
scríobh, a léirigh, agus a stiúir céimithe na 
Scoile Náisiúnta Scannánaíochta an Audience 
Award for Best Short ag Féile Idirnáisiúnta 
Scannánaíochta Bhaile Átha Cliath agus an 
Spirit of the Festival Award ag Féile 
Scannánaíochta Catalyst i mí an Mhárta 2021. 

Scríobh Derek Ugochukwu [MA sa 

Scríbhneoireacht Scaileáin le haghaidh na 

Scannánaíochta & Teilifíse 2019] agus stiúir 

agus léirigh Lia Campbell [BA (Onór.) sa Léiriú 

Scannán & Teilifíse 2020.  

 

  

Derek Ugochukwu  
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 4.6.2      Dámhachtainí Seachtracha do Mhic 

Léinn / Céimithe  (ar lean) 
 

Gradam na Comhdála British Psychology 
Society Northern Ireland (Aibreán 2021)  
 

Bronnadh ar Laura Mahady [an Ceathrú Bliain 

BEal. (Onór.) sa tSíceolaíocht Fheidhmeach] an 

Dámhactain ‘Best Undergraduate 

Presentation’ ag Comhdháil BPS NI, comhdháil 

a reachtáladh go fíorúil idir an 15 agus an 16 

Aibreán 2021. Chuir Laura i láthair a tionscadal 

dar teideal ‘Predictors of Compliance with 

Covid-19 Precautionary Measures: Empathy, 

Age and Gender’. 

 

Buaiteoirí an Chomhórtais IADT/DLR Stories 

From Isolation  (Bealtaine 2021)  
Fuair na mic léinn seo a leanas duaiseanna sa 

chomórtas mar atá Comhórtas Stories From 

Isolation, comhpháirtíocht idir an IADT agus 

Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an 

Dúin: 

• Bhuaigh Tori Keegan [2ú Bliain BEal. 

(Onóracha) sna Staidéar Nuamheáin] 3ú 

Áit i ngeall ar a scannán dar teideal  

‘Close Proximity’; 

• Bhuaigh Aisling Keogh [1ú Bliain BEal. 

((Onóracha) i Léiriú Scannán agus Teilifíse] 

won 2ú Áit i ngeall ar a scannán dar 

teideal ‘Immune’; 

• Bhuaigh Mark Lynch [1ú Bliain BEal. 

(Onóracha) i Léiriú Scannán agus Teilifíse] 

1ú Áit i ngeall ar scannán dar teideal ‘His 

Car’; 

• Bhuaigh Killlian O’Boyle [1ú Bliain BA BEal. 

(Onóracha) sna Staidéar Nuamheáin] 4ú Áit 

i ngeall ar a scannán dar teideal ‘Losing my 

Marbles’; 

• Bhuaigh Daniel Sedgwick [1ú Bliain BEal. 

(Onóracha) i Léiriú Scannán agus Teilifíse] 

an Dámhactain ‘Special Mention’ i ngeall ar 

a scannán dar teideal ‘Hope’. 

 

Dámhactainí Indigo Design (Bealtaine 2021) 

Bhuaigh Éadaoin Hennessy [4ú Bliain BEal. 

(Onór.) Dearadh Cumarsáide Físiúla] Gradam 

Idirnáisiúnta Indigo don Dearadh Teidil 

Scannáin ag na Indigo Design Awards. Tugann 

an comórtas aitheantas d’fheabhas deartha i 

dtionscadail a cruthaíodh go digiteach sna 

réimsí an deartha ghrafaigh, cluichí agus 

mhóibíligh. Fuair Éadaoin duais Airgid i ngeall 

ar ‘Nymph’ sa chatagóir mic léinn mar atá 

Príomhtheideal Dearadh Catagóir Mac Léinn. 

Gradaim an Chumainn Teilifíse Ríoga – 
Réigiún na hÉireann (Meitheamh 2021) 

Bhuaigh ‘To All My Darlings’, an gearrscannán 

a scríobh, a léirigh agus a stiúraigh céimithe na 

Scoile Náisiúnta Scannán an Gradam 

Cineamatagrafaíochta is Fearr ag Gradaim an 

Chumainn Teilifíse Ríoga – Réigiún na 

hÉireann. 

Laura Mahady Éadaoin Hennessy 
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 4.6.3     Éachtaí Mac Léinn/Céimithe  

Fhéile Idirnáisiúnta Scannánaíochta 
EnergaCAMERIMAGE (Samhain 2020) 

Roghnaíodh trí scannán le céimnithe BEal.

(Onór.) NFS i Léiriú Scannán agus Teilifíse 

don Fhéile Idirnáisiúnta Scannánaíochta 

EnergaCAMERIMAGE, a reáchtáladh go 

fíorúil ó Torún na Polainne idir an 15 agus 21 

Samhain 2020. Ba iad seo a leanas na trí 

scannán a taispeánadh sa Student Etudes 

Panorama : 

• ‘Post Love’ arna stiúradh ag Max Berry agus 
arna scannánú ag Tiernan O’Rourke; 

• ‘SOS’ arna stiúradh ag Daragh Goan agus 

arna scannánú ag Ronan Cooper; 

• Sisters’ arna stiúradh ag Etáin Nash agus 

arna scannánú ag Andrew Khew. 

dlr Sparánacht d’Ealaíontóir Atá ag Teacht 
(Samhain 2020) 

Fuair Tilly Morris, céimí an BEal. (Onór.) san 

Ealaíon 2020, Sparánacht d’Ealaíontóir atá ag 

Teacht Chun Cinn atá á maoiniú ag an 

gComhairle Ealaíon. Mar chuid den ghradam, 

fuair Tilly Sparánacht €2,000 le haghaidh 

saothar nua a chruthú agus a fhorbairt le tacú 

léi a gairm ealaíonta a chur chun cinn. 

 

 

Féile Scannánaíochta Beochana ANIMAZE 

(Samhain 2020) 

Roghnaíodh ‘Critical Hit’, scannán beochana 

trí nóiméad le mic léinn agus le céimnithe na 

Scoile Náisiúnta Scannánaíochta le taispeáint 

ag ANIMAZE – Montreal International 

Animation Film Festival ar an 19 Samhain 

2020. Bhí an scannán á stiúradh ag Siobhán 

Hardt, Sinéad Keane agus Bobby McCune 

[BA (Onór.) i mBeochan 2019], á léiriú ag 

Cian Desmond [BA (Onór.) i Léiriú Scannán & 

Teilifíse 2019] agus rinne Sean Egan agus 

Sean Cullen [an Ceathrú Bliain BA (Onór.) i 

Léiriú Ceoil Cruthaitheach] an dearadh 

fuaime. Beidh première poiblí ar líne ‘Critical 

Hit’ ar Vimeo, Dé hAoine, an 2 Eanáir 2020 

Roimhe sin, roghnaíodh an scannán le 

taispeáint ag Féile Idirnáisiúnta 

Scannánaíochta Chiaraí  (Deireadh Fómhair 

2019) agus ag Féile Idirnáisiúnta 

Scannánaíochta Bhaile Átha Cliath (Deireadh 

Fómhair 2019) . 

Tilly Morris Critical Hit 
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  4.6.3     Éachtaí Mac Léinn/Céimithe (ar lean) 

dlr First Frames Scheme Funding 2020/2021 

(Nollaig 2020) 

Bronnadh maoiniú ar chéimnithe Scoil 

Náisiúnta Scannánaíochta IADT, Jonathan 

Hughes [BEal. (Onór.) i Léiriú Scannán agus 

Teilifíse 2013] agus Ronan Cassidy [Teastas 

Náisiúnta sna Daonnachtaí i gCraoltóireacht 

Raidió 2002] faoin dlr First Frames Scheme 

2020/2021 i ngeall ar a gcuid scannán ‘La 

Tumba’ agus ‘A Runner’ faoi seach.  Scríobh 

Jonathan ‘La Tumba’ agus léirigh Ronan ‘A 

Runner’. Soláthraítear maoiniú agus tacaíocht 

sa Scéim chun tacú le scannánóirí atá ag teacht 

chun cinn agus atá ag féachaint le 

gearrscannáin uailmhianacha chruthaitheacha 

bunaithe i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin a 

fhorbairt. Críochnófar na scannáin i bhFómhar 

2021.   
 

Dámhachtainí IDI Dearaidh Iarchéime 
(Nollaig 2020) 

Fuair na céimithe IADT BEal (Onóracha) i 

nDearadh Cumarsáide Amhairc 2020 seo a 

leanas, Moltaí ag searmanas Dámhachtainí IDI, 

a tionóladh beagnach an 3 Nollaig 2020:  

• Andrew Burns sa chatagóir Aitheantais 

Branda Amharcchumarsáide I ngeall ar 

‘Blotch Skin Health’ agus sa chatagóir 

Cumarsáid Amhairc Leabhar Clóbhuailte i 

ngeall ar ‘Becoming’; 

• Melissa D’Agostini sa chatagóir Dearadh 

Cumarsáide Amhairc do Dhigiteach i ngeall ar 

‘BUNDLE!; 

• Olivia Gangnus sa chatagóir Dearadh 

Cumarsáide Amhairc do Dhigiteach i ngeall ar 

‘Plantpal’; 

• Grace Hickey sa chatagóir Taighde Dearaidh i 

ngeall ar ‘Homonationalism and Pinkwashing: 

The Rebranding of Israel (2010-2019)’; 

• Faye Oliver sna catagóirí Aitheantas Branda 

agus Cumarsáid Amharc-Chumarsáide 

d’Ábhar Clóbhuailte i ngeall ar ‘United 

Citizens.  

 

Taispeantáis ‘In the Making: High 
Heart’ (Feabhra 2021) 

Thaispeáin mic leinn ceathrú bliain an BEal.

(Onór.) san Ealaíon de chuid IADT a gcuid 

saothar mar chuid de thaispeántas grúpa ar líne 

dar teideal ‘In the Making: High Heart’ sna 

Pallas Projects idir an 17 agus an 27 Feabhra 

2021. Cruthaíodh na saothair a áiríodh sa 

taispeántas go cianda mar gheall ar shrianta 

Covid-19 agus cruthaíodh i réimse meán iad. Ar  

Ronan Cassidy & Jonathan Hynes In the Making exhibition 
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  4.6.3     Éachtaí Mac Léinn/Céimithe (ar lean) 

Taispeantáis ‘In the Making: High Heart’ (ar 
lean) 

na téamaí a cíoradh ann bhí cineálacha nua 

dlúithe sa spás poiblí agus príobháideach; an 

teannas idir struchtúir chumtha agus 

orgánacha; traidisiún a bhaineann leis an mbás 

agus le sochraidí; oibriúcháin maidir leis an 

nádúr a smachtú; léirithe ar cholainn an duine; 

agus an t-éileamh seasta ar shaothar 

mothúchánach in earnáil na seirbhísí do 

chustaiméirí.  

  
 

George Moore Scholarships (Iúil 2021) 

Bhronn Rialtas na hÉireann Scoláireacht 

ghradamach George Moore ar chéimithe IADT, 

Laura Mahon [BEal. (Onór.) sa tSíceolaíocht 

Fheidhmeach 2020] agus Stacey O’Carroll [BEal. 

(Onór.) sa i nDearadh Cumarsáide Físiúla 2020]. 

Is scoláireacht uile Éireann é an clár Scoláirí 

George Moore a thacaíonn le mic léinn a bhfuil 

tallann acadúil acu agus ar mhian leo tabhairt 

faoi chéim Mháistreachta i Stáit Aontaithe 

Mheiriceá, Ceanada, an Ríocht Aontaithe, an 

Astráil nó an Nua-Shéalainn. Tabharfaidh Laura 

faoi chéim MA i dTeiripe Ealaíne in Ollscoil 

George Washington, agus tabharfaidh Stacey 

faoi chéim MCc i nDearadh Eispéiris Faisnéise 

sa Pratt Institute, Nua-Eabharc. 

 

Laura Mahon 
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4.7 Seirbhísí agus Éascaíochtaí do Mhic 
Léinn 2020/2021 

 4.7.1      Coiste Airgeadais Sheirbhísí do Mhic 
Léinn  

An 5 Samhain 2012, d’fhaomh comhaltaí Choiste 

Seirbhísí na Mac Léinn athrú theideal an Choiste 

go dtí Coiste Airgeadais Sheirbhísí do Mhic Léinn 

(an SSFC), i gcomhthéacs Thuarascáil 2011 an 

Údaráis um Ard-Oideachas maidir le 

Ranníocaíocht an Mhic Léinn, anuas ar bhunú 

Fhochoiste um Éispéireas Mic Léinn na  

Comhairle Acadúla.  Is é seo a leanas ról an 

Choiste Seirbhísí na Mac Léinn: 

• Breithniú a dhéanamh ar mholtaí bliantúla a 

chuirtear faoi bhráid Fheidhmeannacht na 

hInstitiúide agus na moltaí sin a dhéanamh 

maidir le leithdháileadh cistí institiúide do 

sheirbhísí do mhic léinn; 

• Breithniú agus cinneadh a dhéanamh ar 

chur i bhfeidhm agus ar dháileadh cistiú 

institiúide a leithdháiltear ar sheirbhísí do 

mhic léinn; 

• Tuarascáil bhliantúil a ullmhú lena scaipeadh 

ar phobal an champais; 

• A chinntiú go bhfreastalaítear ar leasanna 

agus buarthaí mic léinn go cuí laistigh den 

phróiseas comhairliúcháin. 

 

4.7.2      An Fochoiste um Éispéireas Mic Léinn  

An 15 Deireadh Fómhair 2012, d’fhaomh an 

Chomhairle Acadúil bunú an Fhochoiste um 

Eispéireas Mic Léinn chun breithniú a 

dhéanamh ar  bheartais um  fholláine mhic 

léinn a thacaíonn leis an mac léinn ina gcuid 

foghlama, a  chumasaíonn breis forbartha a 

dhéanamh ar thimpeallacht thacúil champais, 

agus a shainaithníonn díriú sonrach le haghaidh 

idirghabhála. Ag a cruinniú an 12 Samhain 

2012, d’fhaomh an Chomhairle Acadúil 

cónascadh Fhochoiste na Leabharlainne agus 

an Fhochoiste um Eispéireas Mic Léinn. 
 

Is é aidhm an Choiste um Eispéireas Mic Léinn: 

• Beartais agus nósanna imeachta a fhorbairt 

agus moltaí a thabhairt orthu a bhaineann 

le folláine fhoriomlán mic léinn, agus tagairt 

don mhéid a leanas:  

o  Ranníocaíocht an mhic léinn le pobal 

an champais 

o  Tionscnaimh chun timpeallacht 

fhairsing ghairmiúil, a léiríonn meas 

agus chruthaitheach 

o  Cairt Foghlaimeoirí 

o  Ambasadóirí mac léinn, e.g. meantóir, 

scéimeanna cúnta etc.  

o  Iompar mic léinn 

o  Timpeallacht ghinearálta na hInstitiúide 

agus an tionchar a imríonn sí ar mhic 

léinn 

o Idirghníomhú/cumarsáid idir 

seirbhísí/ aonaid agus ranna acadúla 

sonracha 

o Tacú le mic léinn ag a bhfuil 

riachtanais ar Leith. 

• Ionchur isteach i straitéis na hInstitiúide le 

haghaidh Tacaíochtaí Mic Léinn agus 

príomh-tháscairí feidhmíochta a mholadh 

don chéanna; 
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4.7.2      An Fochoiste um Éispéireas Mic Léinn  
(ar lean) 

• Caighdeáin chuí do sheirbhísí do mhic léinn 

a bhunú agus a athbhreithniú i gcomhoibriú 

leis an soláthraí seirbhíse faoi seach, e.g., 

Seirbhís Sláinte, Eastáit agus Saoráidí/Oifig 

TFC, agus Leabharlann; 

• An tuarascáil bhliantúil a fháil agus 

breithniú a dhéanamh uirthi ón bhFoireann 

Seirbhísí do Mhic Léinn agus moltaí a 

dhéanamh don Chomhairle Acadúil a 

eascraíonn ón gcéanna nuair is cuí; 

• Monatóireacht agus athbhreithniú a 

dhéanamh i dtéarmaí ginearálta ar 

cheisteanna a eascraíonn as casaoidí/

gearáin na mac léinn agus cúrsaí 

araíonachta a bhaineann le heispéireas 

iomlán an mhic léinn, agus comhairle a chur 

ar an gComhairle Acadúil mar is cuí; 

• Tionscnaimh a bhunú nó a chur chun cinn a 

thacaíonn le cruthú timpeallachta a fheabh-

saíonn eispéireas Institiúid na mac léinn. 

 

4.7.3      Seirbhísí do Mhic Léinn 

4.7.3.1 An Oifig Rochtana 

Cuidíonn an Oifig Rochtana le mic léinn atá faoi 

ghannionadaíocht lena n-ullmhú don oideachas 

tríú leibhéal, agus lena n-imeascadh ann, trí 

bhíthin tacaíocht rúnda, phearsanta a chur ar 

fáil. Tá an tOifigeach Rochtana ar fáil fresin 

chun comhairle agus treoir a thabhairt i dtaca 

le tacaíochtaí airgid atá ar fáil do mhic léinn.  Le 

linn na bliana acadúla 2020/2021 bhí an Oifig 

ag gabháil leis na tacaíochtaí Réamhiontrála 

agus Iar-iontrála seo a leanas. 

An tSnáithe Réamh-iontrála  

Scéim HEAR/DARE – I mí an Mhárta 2017, ghlac 

an Institiúid ballraíocht sna Scéimeanna maidir 

leis an mBealach Rochtana ar Ardoideachas 

(HEAR) agus an Bealach Rochtana ar Oideachas 

do Dhaoine faoi Mhíchumas (DARE). Is é is 

aidhm leis na scéimeanna sin, atá á maoiniú ag 

an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 

Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta (DFHERIS), 

cuidiú le fágálaithe scoile faoi mhíchumas agus 

leo siúd de chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste 

socheacnamaíoch rochtain a fháil ar an 

ardoideachas. I mí an Mheáin Fómhair 2020, 

chuaigh 18 mac léinn isteach in IADT trí HEAR 

agus chuaigh 122 mac léinn isteach trí DARE. 
 

Clár um Rochtain ar Ardoideachas (PATH)  – 

Clár le hAghaidh Rochtain ar an Ardoideachas 

(PATH) – is ciste tiomanta é PATH, arna 

bhainistiú ag an Údarás um Ardoideachas thar 

cheann na Roinne Breisoideachais agus 

Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 

Eolaíochta, atá tiomanta do rannpháirtíocht na 

ngrúpaí faoi ghanniondaíocht san ardoideachas 

a mhéadú: 
 

• PATH 2 - Sparánacht Cheannairí agus 

Fhoghlaimeoirí 1916 – Tá an duais seo á 

maoiniú ag an an Údarás um Ardoideachas 

agus soláthraítear inti Sparánachtaí ar fud 

na hearnála Institiúidí Teicneolaíochta chun 

tacú le rochtain na ngrúpaí faoi 

mhíbhuntáiste ar an ardoideachas a 

mhéadú. Tá an próiseas iarratais agus 

measúnaithe le haghaidh Sparánachtaí  
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2021/2022 faoi athbhreithniú faoi láthair. 

Leagfar iarratais isteach agus déanfar 

measúnú orthu ar bhonn lárnach. In 

2020/2021, bhí 16 iarrathóirí ar Sparánacht 

1916, agus bronnadh 8 gcinn acu. 
 

• PATH 3 - Féile Earraigh na nEalaíon 

Cruthaitheach Reáchtáladh Féile Earraigh 

na nEalaíon Cruthaitheach go fíorúil thar 

cúig deireadh seachtaine, agus ar an 

láthair dhá lá in IADT ar an 13 agus an 20 

Márta 2021.  Is clár tras-Institiúideach é 

an clár seo, arna mhaoiniú ag an Údarás 

um Ardoideachas mar chuid den bhrat-

thionscadal mar atá Cathair Foghlama 

Bhaile Áth Cliath agus cláir 1916: 

Tionscadal Meantóireachta agus an 

Fhoghlaim a Oscailt Is deis í Féile Earraigh 

na nEalaíon Cruthaitheach do mhic léinn 

ionchasacha taithí a fháil ar sé Institiúid 

Ardoideachais éagsúla le linn thréimhse 

an chláir. 

 

• PATH 3 - Scoil Samhraidh na nEalaíon 

Cruthaitheach - reáchtáladh Scoil 

Samhraidh na nEalaíon Cruthaitheach go 

fíorúil idir an14 agus an 24 Meitheamh 

2021.  Tá Scoil Samhraidh na nEalaíon 

Cruthaitheach á maoiniú ag an Roinn 

Oideachais agus Scileanna trí Chnuasach 

Ardoideachais Dhúshraith 1 na Laighean. Ar 

na hinstitiúidí rannpháirteacha bhí: IADT, 

Institiúid Oideachais Marino (MIE), Coláiste 

Ealaíne is Deartha Crawford, Ollscoile an 

Leighis agus na nEolaíochtaí Sláinte 

Choláiste Ríoga na Máinliá in Éirinn, Coláiste 

na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus an 

Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tugadh 

an deis don lucht freastail páirt a ghlacadh i 

gclár fíorúil lenar áiríodh réimse ceardlann 

taiscéalaíoch sna healaíona cruthaitheacha, 

turais champais, faisnéis iontrálacha, 

roghanna cúrsa chruthaithigh, tacaíochtaí 

acadúla/airgid/míchumais agus foghlama, 

agus treoir maidir le deiseanna gairmeacha 

cruthaitheacha.  Bhí Scoil Samhraidh na 

nEalaíon Cruthaitheach teoranta do 60 

rannpháirtí de chúlraí ísle 

socheacnamaíocha. 
 

• PATH 3 - An Mheantóireacht Phobail  

Is é aidhm an tionscnaimh ná an ráta 

rannpháirtíochta i measc grúpaí 

tearcionadaithe a mhéadú tríd an 

meantóireacht. Tá an tionscnamh maoinithe 

ag Ciste BEALACH 3 ón HEA agus is 

tionscnamh comhoibrithe é idir IADT, MIE, 

NCAD, TCD agus UCD. Is é aidhm an 

tionscnaimh chomhoibrithe idir-

institiúideach agus tras-phobail seo ná an 

ráta rannpháirtíochta i measc grúpaí 

tearcionadaith a mhéadú tríd an 

meantóireacht.  Mar gheall ar shrianta 

leanúnacha COVID-19, seachadadh an 

tionscnamh Meantóireachta Pobail 

beagnach. Reáchtáladh oiliúint ar líne Dé 

Sathairn, 7 Samhain 2020. Bhí thart ar 200 

mac léinn ó na 5 choláiste i láthair. Ba é 

Gary Gannon TD an t-aoichainteoir a labhair 

faoina thacaíocht do na Cláir Rochtana. Bhí 

2 mheantóir ag IADT a chríochnaigh an clár 

seo go rathúil.  
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• Outreach  

Le linn 2020/2021, soláthraigh an tOifigeach 

For-rochtana, i gcomhpháirtíocht leis an 

Oifigeach Teagmhála Scoileanna, seisiún 

fíorúil do scoileanna DEIS (Comhionannas 

Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh) 

agus do coláistí breisoideachais.  Mar sin féin, 

d’éirigh leis an Oifig Rochtana €8,306 de 

Mhaoiniú Cuntas Díomhaoin an Údaráis um 

Ard-Oideachas chun tacú le rochtain ar an 

oideachas do dhuine den Lucht Taisti. 
 

An Snáithe Iar-iontrála 

An Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn (SAF) – In 

2020/2021 fuair an tSeirbhís Rochtana €186,626 

ón HEA agus ó Chiste Sóisialta na hEorpa don 

Chiste Cúnaimh do Mhic Léinn. Chuir 200 mac 

léinn isteach ar an gciste, measadh go raibh 6 

díobh siúd neamh-incháilithe, bhí 29 

neamhiomhlán, ach bhí 165 duine díobh 

incháilithe le híocaíocht.     

Cúrsaí na Chéad Bliana (FYM) - is é FYM 

clár treoshuímh fheabhsaithe IADT do 

lucht na chéad bliana atá ag tosú ar 

choláiste, agus stiúir an Oifig é go rathúil i 

Meán Fómhair 2020. Is tionscnamh uile-

institiúide é an clár Cúrsaí na Chéad Bliana 

(FYM) a thacaíonn agus a éascaíonn an 

‘socrú isteach’. dár gcuid mac léinn uile 

céad bliana atá ag tosú ar choláiste. 

Reáchtáiltear an clár thar na chéad 

cheithre seachtaine de théarma an  

 

fhómhair, agus is é Aontas na Mac Léinn 

agus foireann FYM a dhéanann é ú. 

Earcaíodh 15 Ceannaire Mac Léinn san 

iomlán as measc dhaonra mac léinn IADT 

don Chlár FYM 2020/2021. Soláthraíodh 

traenáil bhreise do Cheannairí na Mac 

Léinn mar gheall ar shrianta Covid-19. 

Cruthaíodh inneachar, físeáin 

cheannaireachta agus físeáin foirne le 

haghaidh leathanach lamairne nua FYM ar 

láithreán gréasáin IADT. Soláthraíodh FYM 

mar mhodh cumaisc, lenar áiríodh soláthar 

ar an láthair agus soláthar fíorúil. Dáileadh 

pacáistí fáilte ar gach mac léinn a bhí ag 

teacht isteach agus rinne Comhaontas na 

Mac Léinn seachtain Lucht na Chéad 

Bhliana, Oideachais agus Folláine a éascú. 
 

Seachtain Scríbhneoireachta na Mac Léinn 

Lánfhásta - mar gheall ar shrianta leanúnacha 

Covid-19, reáchtáladh ceardlanna Seachtaine 

Scríbhneoireachta do Mhic Léinn Lánfhásta 

don Bhliain Acadúil 2020/2021 ar líne ar 

Teams, agus d’fhreastail 40 rannpháirtí orthu. 

Forbraíodh agus soláthraíodh Clár Fáiltithe do 

Mhic Léinn Lánfhásta seachtain an 30 Lúnasa 

2021 do Mhic Léinn Lánfhásta a bhí ag teacht 

isteach in 2021-2022. 

Coláiste Tearmann – Is éard is Coláiste 

Tearmainn ann ná áit éigin atá tiomanta do 

bheith ina áit shábháilte agus fháilteach do 

chách, go háirithe iad siúd atá ag lorg  
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tearmann. Mar gheall ar shrianta leanúnacha 

COVID-19, cuireadh moill ar imeachtaí an 

Ghrúpa Oibre a bunaíodh chun imeachtaí for-

rochtana agus rannpháirtíochta na hInstitiúide 

sa phobal a fhorbairt. Mar sin féin, le linn 

2020/2021, rinne an tOifigeach Rochtana agus 

an Bainisteoir Edit tionscadal maidir le hiarratas 

na hInstitiúide ar stádas Coláiste Tearmainn a 

chomhthreorú.   

Deontas Ríomhaire Ghlúine COVID-19 – in 

2020/2021, , mar chuid de réimse beart chun 

tacú le mic léinn tríú leibhéal le linn phaindéim 

COVID-19, thug an Rialtas maoiniú breise isteach 

chun tacú le mic léinn trí bhíthin rochtain ar 

ghléasanna a chumasaíonn an fhoghlaim ar líne a 

chur ar fáil. Baineadh úsáid as an maoiniú a fuair 

IADT chun rochtain ar ríomhairí glúine agus ar 

chrua-earraí riachtanacha TCF a chur ar fáil do 

mhic léinn faoi mhíbhuntáiste. Don bhliain 

acadúil 2020/2021, cuireadh 81 ríomhaire glúine 

ar fáil do mhic léinn. 

 

4.7.3.2     An tSeirbhís Teicneolaíochta Cúnta  

• Thacaigh an tSeirbhis Teicneolaíochta Cúnta 

le 186 mac léinn in 2020/2021, a bhain úsáid 

as réimse teicneolaíochtaí, ríomhairí glúine 

agus bogearraí tiomnaithe Teicneolaíochta 

Cúnta (TC) ina measc. 

• Reáchtáladh 325 coinne mac léinn go cianda 

mar gheall ar na srianta leanúnacha COVID-

19.  

• Tá Neamhord Foghlama Sonrach (SLD) ar 

nós Disléicse ag formhór na mac léinn, cé 

go bhfuil méadú suntasach tagtha ar líon 

na ndaoine a bhfuil DCD, ASD (Neamhord 

de chuid Speictream an Uathachais), ADHD 

(Neamhord Hipirghníomhaíochta Easnamh 

Airde) agus DCD (Neamhord 

Comhordaithe Forbartha) agus Dyscalculia 

acu. 

• I measc tacaíochtaí nua TC  tugadh tacú do 

mic léinn in úsáid Táibléad agus Fón Cliste 

agus aipeanna brabhsálaíbhunaithe chomh 

maith le teicneolaíochtaí AT nua 

scamallbhunaithe mar shampla Google 

Voice Typing agus Grammarly. 

• Soláthraíonn an tSeirbhís AT oiliúint duine 

le duine i dtaca leis an AT ar fad a 

leithdháiltear. Tacaítear leis seo le 

hacmhainní oiliúna, lena n-áirítear: 

Treoracha Úsáideora, físeáin, fóraim, srl. 

ar shuíomh gréasáin IADT. 

• I mí Aibreán 2021, ghlac an tSeirbhís AT 

páirt i gComhdháil AHEAD agus rinne cur 

i láthair dar teideal ‘Academic reading 

lists and course content in multiple 

alternative formats: A universal design 

success story @ IADT’. Rinne Jade Walsh 

(Ionad Foghlama Mac Léinn), Colm Olwill 

(Oifigeach AT Officer), agus Alice 

Morrissey (Cuntóir Leabharlainne) an cur 

i láthair i gcomhar lena chéile. 
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• I measc na bpríomhtheicneolaíochtaí cúnta a 

úsáideadh in IADT le linn 2020/2021 bhí: 

Ríomhairí Glúine, Fóin Chliste, Táibléid, Pinn 

chliste (taifeadáin fuaime), Deachtafóin, 

micreafóin USB le haghaidh aitheantais 

cainte, bogearraí Óir chun Léamh & Scríobh, 

Breacaire Nótaí Fuaime, Clóscríobh Gutha 

Google agus Léitheoirí ríomh-leabhar. 

 

4.7.3.3 An Lárionad Gairmeacha  

Cuireann an Lárionad Gairmeacha faisnéis, 

tacaíocht agus treoir phraiticiúil ar fáil do mhic 

léinn agus d’iarchéimithe i bpleanáil agus 

taighde gairme, agus i bhforbairt 

réamhghníomhach a dhéanamh ar scileanna 

infhostaitheachta.    

• Le linn na bliana acadúla 2020/2021, 

reáchtáladh 320 coinne comhairliúcháin 

ghairme duine le duine go fíorúil, ina 

gcuimsíodh CV, LinkedIn, Cuardach Oibre, 

Iarratas ar an mBreisoideachas agus Dul ar 

Aghaidh chuig an mBreisoideachas, Líonrú, 

Dul faoi Agallamh/Agallaimh Bhréige. 

• Tugadh Ceardlanna Ranganna ar Líne agus 

cuir i láthair i dtaca le gairmeacha le linn am 

ranga do gach mac léinn Bhilain na Céime 

agus Iarchéime, agus do roinnt ma c léinn de 

chuid na Chéad Bhliana, an Dara Bliain agus 

an Tríú Bliain chomh maith ceánna. 

• I mí an Mheithimh agus i Mí Iúil 2020, 

eagraíodh Sraith Seimineár Gréasáin ar 

fud Ealaíne agus Deartha, Beochan agus 

Dearadh Cluichí, an Teicneolaíocht 

Faisnéise agus Eispéireas an Úsáideora, an 

tSíceolaíocht agus na Dána, a raibh baint 

ag 26 fostaí inti. 

• Ghlac an Oifig Gairmeacha páirt i 

gComhpháirtíocht GradIreland agus EEC 

agus Aonaigh GradIreland i mí an Mheáin 

Fómhair 2020 agus i mí an Mheithimh 2021.  

• IADTCareersHub - le linn 2020/2021, 

chruthaigh 68 eagraíocht próifílí fostóra ar 

IADTCareersHub; cruthaítear gach coinne, 

imeacht, ardán agus comhpháirtíocht 

fostóra agus tá rochtain orthu tríd an Mol, 

rud a dhéanann na seirbhísí agus an 

teagmháil idir mic léinn agus fostóirí a 

chuíchóiriú. 

• Nuachtlitir Poist na hAoine - a dáileadh ar 

gach mac léinn cláraithe; cuirtear poist eile 

ar LinkedIn agus ar láithreáin ghréasáin 

spriocdhírithe, deiseanna socrúcháin oibre 

agus imeachtaí atá le teacht os comhair an 

phobail sa Nuachtlitir. 

• Ardán GoinGlobal - a cuireadh ar fáil le linn 

2020/2021 do gach mac léinn agus céimí 

d’fhonn go bhféadfar deiseanna, poist, 

socrúcháin oibre agus intéirneachtaí ar fud 

gach stáit de Stáit Aontaithe Mheiriceá, 

Ceanada, an Eoraip, an Astráil agus an Áis a 

chuardach. 
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• Aonach Fíorúil Gairmeacha - ina raibh 

comhpháirtíocht le First Year Matters, 

Teagasc & Foghlaim agus Aontas na 

Mac Léinn agus ina soláthraítear 

faisnéis maidir le Tógáil Ardáin 

CareerFair+, Comhthaobhacht, Físeáin 

agus Físeáin Taispeántais - Dearadh 

agus Tógáil; Bhí baint ag 46 fostóir san 

VCF, le 28 seastán fostóra, 5 sheimineár 

gréasáin agus clinicí CV. Ba é 303 an 

lucht féachana ar fud gach seimineár 

gréasáin; 373 Úsáideoir Uathúil; 5,651 

Amharc Comhlachta, agus 25,301 

Amharc Scáileáin. 

 

4.7.3.4 Seirbhís Tacaíochta Míchumais  
(STM) 

Tá sé mar aidhm ag an Oifig Míchumais 

cuimsiú, abhcóideacht agus rannpháirtíocht 

ghníomhach i saol an choláiste a chur chun 

cinn. Soláthraíonn an tseirbhís rochtain 

chomhionann ar oideachas do mhic léinn 

IADT a bhfuil raon míchumas agus riochtaí 

meabhairshláinte orthu. 

Tá an STM tiomanta do phrionsabal an 

Dearaidh Uilíoch san Fhoghlaim a chur i 

bhfeidhm, a spreagadh agus cuidiú le cur i 

bhfeidhm an phrionsabail sin chomh maith, 

mar an chéad fhreagra chun an rochtain a 

dheimhniú ar chláir foghlama laistigh de 

IADT. Tá ról lárnach ag an DSS maidir le 

caidrimh uathúla a bhainistiú le gach mac 

léinn, agus dúshláin mhíchumais sa 

timpeallacht ardoideachais a shainaithint 

agus a thuiscint. 

• D’fhonn clárú leis an tSeirbhís Tacaíochta 

Míchumais, ní mór do mhac léinn teacht 

le haghaidh Measúnú Riachtanas agus 

Fianaise Dhiagnóiseach reatha a chur 

isteach, ag cloí le treoirlínte AHEAD. Ag 

tús na bliana acadúla 2020/2021, 

chláraigh 271 mac léinn leis an tSeirbhís 

Tacaíochta Míchumais, agus dhearbhaigh 

88 díobh go raibh dhá mhíchumas nó 

tuilleadh orthu. I measc na mac léinn 

cláraithe, clárúchán nua scoláire a bhí in 

86 acu - rinneadh measúnú riachtanas 

agus Achoimre ar Phróifíl Riachtanas do 

gach duine aonair.  

• Tá Míchumas Foghlama Sonrach ag an 

gcohórt mac léinn is mó (121) (Disléicse, 

Dioscalcúile, Diosgraife). Tá méadú 

suntasach tagtha ar líon na mac léinn atá 

ag clárú sa dara catagóir is mó, 

Riochtanna Meabhairshláinte (63).  Le 

linn 2020/2021, tháinig méadú faoi dhó 

ó 24 go 48 ar líon na scoláirí a 

dhearbhaíonn go bhfuil ADD/ADHD 

orthu. 

Categories of Disabilities Registered 2020/2021 
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• Le linn 2020/2021, chláraigh 10.3% de 

dhaonra scoláirí IADT mar dhuine faoi 

mhíchumas, ar méadú 0.2% é le trí bliana 

anuas. 

• Le linn na bliana acadúla 2020/2021, 

rinneadh 198 coinne tacaíochta, agus 

rinneadh soláthar breise ar líne (tríd an 

ríomhphost, Blackboard agus MS Teams 

agus glaonna gutháin ad-hoc) le linn 

thréimhse ghlasála COVID-19 .  

• Chuir an tSeirbhís, i gcomhar le 

soláthraithe eile Seirbhísí do Mhic Léinn, 

faoi bhráid na mac léinn ar an gclár MSc i 

nDearadh Eispéiris an Úsáideora i dtaca 

lena dtionscadal Dearaidh Amhairc agus 

Rochtana. 

• Le linn chéad sheimeastar 2020/2021, 

cuireadh roinnt intreorachaí agus 

deiseanna Ceisteanna agus Freagraí faoi 

bhráid mac léinn (de chuid na gclár mar 

atá an tSíceolaíocht Fheidhmeach, Léiriú 

Ceoil Cruthaitheach agus an 

Chibearshíceoaíocht). B’éard ba chuspóir 

leis an méid sin feasacht ar na seirbhísí a 

mhéadú agus faisnéis maidir leis na 

tacaíochtaí atá ar fáil a sholáthar do na 

mic léinn. 

• Le linn 2020/2021, chomhoibrigh and 

DSS le hOifigeach Oideachais Aontas na 

Mac Léinn ar an tionscadal dar teideal 

‘Destigmatising Disabilities in Education’. 

4.7.3.5 Seirbhís Chomhairleoireachta do 
Scoláirí  

Le linn 2020/2021, bhí tionchar go fóill ag 

srianta COVID-19 ar fheidhmiú na Seirbhíse 

Comhairleoireachta do Scoláirí. Reáchtáladh 

gach coinne scoláire go cianda trí MS Teams 

agus tríd an nguthán. Chomh maith leis sin, 

bhí fáil ar an tSeirbhís le haghaidh coinní 

éigeandála scoláire duine le duine/ar an 

láthair.  

• Cainteanna Síc-oideachasúla faoin 

Meabhairshláinte - le linn na bliana 

acadúla, d’éascaigh Comhairleoir na 

Scoláirí, i gcomhar leis Comhaltaí Foirne 

Acadúla agus le hAontas na Mac Léinn, 

dhá chaint uair a chloig ar fhad do scoláirí i 

dtaca leis an meabhairshláinte agus le 

déileail le deacrachtaí na paindéime. 

• Crisis Text Ireland Line - chuir an SLC 

scoláirí IADT ar an eolas faoin Crisis Text 

Line, mar thacaíocht mheabhairshláinte 

bhreise taobh amuigh de ghnáthuaireanta 

oibre. Is seirbhís sheachtrach an tseirbhís 

sin, á maoiniú ag FSS agus ina dtairgtear 

seirbhís tacaíochta teachtaireachta 24/7, á 

soláthar ag oibrí deonacha oiliúnaithe agus 

atá faoi mhaoirseachta gairmithe 

meabhairshláinte. 

• D’fhreastail 167 scoláire ar an tSeirbhisi 

gcaitheamh na bliana acadúla. 

Sceidealaíodh 910 coinne aonair scoláire, 

agus rinne scoláirí freastal ar 716 acu siúd.  
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4.7.3.5 Seirbhís Chomhairleoireachta do 
Scoláirí  (ar lean) 

• Ba é seo a leanas líon na gcoinní a 

ndearnadh freastal orthu in aghaidh an 

scoláire le linn 2020/2021:  

 D’fhreastail 111 idir 1 agus 5 choinne; 

 D’fhreastail 51 idir 6 agus 10 choinne; 

 D’fhreastail 4 idir 11 agus 15 choinne. 

 

4.7.3.6 Lárionad Sláinte na Mac Léinn  

I Lúnasa 2020, tar éis phróiseas tairsceana 

IADT bronnadh conarthaí trí bliana ar 

Generation Health (GH) le haghaidh Seirbhísí 

Leighis do Scoláirí .  

Cuireann an t-ionad ról altranais i gcrích le 

haghaidh na scoláirí, agus soláthraíonn: 

triáiseáil ar theacht i láthair, clinicí atá á 

stiúradh ag altraí, freagairt ar glaonna 

éigeandála agus garchabhair, measúnú ar 

breoiteacht scoláirí agus faisnéis a sholáthar 

chun folláine na scoláirí a chur chun cinn.  

• In September 2020, as a result of the I 

Meán Fómhair 2020, de thairbhe 

phaindéim COVID-19, d’oibrigh an 

riarthóir Ionad Sláinte as láthair an 

champais, agus thacaigh le scoláirí go 

cianda i gcomhréir le treorlínte Náisiúnta.  

D’oibrigh na hAltraí ar an gcampas dhá lá 

in aghaidh na seachtaine agus bhí scoláirí 

in ann freastal ar an dochtúir ginearálta i 

gclinic Generation Health i mBaile na 

Manach , bíodh trí fhreastal ar an láthair 

nó trí chomhairliúchán físeáin/gutháin .  

• Ó Dheireadh Fómhair 2020 i leith, d’fhill 

dochtúirí GH ar an gcampas chun dhá 

chlinic duine le duine a sholáthar in 

aghaidh na seachtaine. Coinníodh ar 

chlinicí na nDochtúirí ar an gcampas a 

reáchtáil dhá uair in aghaidh na 

seachtaine go dtí Nollaig 2020. 

• In Eanáir 2021, mar gheall ar líon mór na 

gcás COVID-19 agus ar an bhfilleadh ar 

shrianta Leibhéal 5, d’fhan na dochtúirí as 

láthair an champais agus cuireadh cóireáil 

ar na scoláirí i gclinic GH i mBaile na 

Manach an athuair. I lár Eanár 2021, 

d’fhill na hAltraí ar an gcampas dhá uair in 

aghaidh na seachtaine. 

• Le linn 2019/2020, chuir an tIonad Sláinte 

Mac Léinn 1,065 coinne ar fáil. 

4.7.3.7 An tIonad Foghlama do Mhic Léinn  

Is seirbhís tairisceana é an tIonad Foghlama 

do Mhic Léinn atá ann ó Dheireadh Fómhair 

2019 i leith, atá curtha ar fáil tríd an tSeirbhís 

Tacaíochta Síceolaíochta Oideachasúil (EPSS) 

sa Líonra Náisiúnta Foghlama (LNF).  Is 

seirbhís faoi stiúir síceolaíochta é LNF an 

EPSS, a chuireann tacaíocht ar fáíl do mhic 

léinn i gceithre institiúid tríú leibhéal, agus an 

IADT ina measc.  

• Tá Síceolaí Cairte, Síceolaí Cúnta agus 

Teagascóir Matamaitice ag obair sa 

tSeirbhís. Chomh maith leis sin, tá an 

tseirbhís á tacú ag Síceolaí Oideachais 

Sinsearach agus ag foireann Sheirbhís 

Tacaíochta Oideachais LNF.  

• Le linn 2020/2021, chláraigh 179 scoláire 

leis an SLC (méadú 64% ar 2019/2020); 

tairgeadh 901 coinne do scoláirí (méadú 

60% ar 2019/2020). Rinneadh freastal ar 

706 de na coinní sin, faoi mar sceidealaíodh 

iad, agus mhair gach coinne idir 20 agus 60 

nóiméad de ghnáth. 
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4.7.3.7 An tIonad Foghlama do Mhic Léinn (ar 
lean) 

• Anuas air sin, rinneadh 22 seisiún buail 

isteach agus fiosruithe ríomhphoist le linn 

na bliana acadúla. 

• I rith 2020/2021, áiríodh sna catagóirí 

míchumais a chláraigh mic léinn in IADT:  

 Deacrachtaí Meabhairshláinte    110 

 Lagú Éisteachta/Amhairc          34  

 Deacrachtaí Urlabhra & Teanga    25 

 Tinneas Ainsealach            1 

 Dioscalcúile           11 

 Dysgraphia             3  

 Dyspraxia          28 

 Gortú Inchinne Faighte                    2 

 Disléicse                                         177 

 ADD/ADHD                                    108 

 ASD                                                   99 

 Riochtaí néareolaíocha                 38 

 Gan Nochtadh     179 

Le Linn 2020/2021, bhí méadú 104% ar líon 

na scoláirí a raibh Neamhord an Easnaimh 

Airde/Neamhord Hipirghníomhaíochta an 

Easnaimh Airde orthu, méadú 905 ar líon na 

scoláirí a raibh Disléisce orthu, méadú 150% 

ar scoláirí a raibh Neamhord de chuid 

Speictream an Uathachais/siondróm 

Asperger orthu, agus méadú 38% ar scoláirí 

a dhearbhaigh go raibh deacrachtaí 

meabhairshláinte acu. 

• Ag seo a leanas, miondealú ar na mic léinn 

de réir na bliana staidéir ina raibh siad le 

linn 2020/2022: 

  1ú Bliain   20% 

 2ú Bliain   19% 

 3ú Bliain   21% 

 4ú Bliain   30% 

 Iarchéimithe       10% 

• Ag seo, miondealú inscne na mac léinn sin 

a dhearbhaigh go raibh míchumas acu:  

Mná — 67%         Fir — 33% 

• Ag seo a leanas, miondealú ar na tacaí a 

bhain mic léinn leas astu i rith 2020/2021: 

 Tacaíocht acadúil   497% 

 Tacaíochtaí Measctha    39% 

 Measúnachtaí         7% 

• Ceardlanna: agus iad á soláthar le linn 

2020/2021, chuir foireann SCL roinnt 

ceardlann spriocdhírithe ar fáil do scoláirí 

fochéime agus iarchéime lenar áiríodh 

ábhair amhail:  Spreagadh, Imní, an 

Scríbhneoireacht Acadúil, Togra Tráchtais 

a Scríobh, Bainistíocht Ama agus 

Scrúdaithe agus Ullmhú do Mheasúnú 

Deiridh. 

Le linn na bliana acadúla, d’oibrigh comhaltaí 

foirne ón SLC i gcomhar le hAontas na Mac 

Léinn, Ionad Sláinte na Mac Léinn agus leis an 

DSS, mar aon le roinnt scoláirí néara-éagsúil 

chun a gcuid riachtanas tacaíochta siúd a 

chíoradh. 
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4.7.3.7 An tIonad Foghlama do Mhic Léinn (ar 
lean) 

• Sholáthar an Teagascóir Matamaitice ón 

SLC tacaíocht le haghaidh Gnó, an 

Mhatamaitic, an tAirgeadas, an 

Eacnamaíocht, an Staidreamh, Excel, 

Anailísíocht Sonraí chomh maith le 

Matamaitic na Fuaime D’iarr scoláirí 108 

coinne, agus rinneadh freastal ar 98 

coinne. 

• In 2020/2021, chruthaigh comhaltaí 

foirne ón tSeirbhís an Treoir mar atá Go 

2 Guide le haghaidh na Foghlama Hibridí 

chun tacú le scoláirí a bhí ag obair go 

cianda le linn shrianta COVID-19. 

Rinneadh gach scoláire agus comhalta 

foirne a chlárú ar an gcúrsa a reáchtáladh 

trí Blackboard ón 21 Meán Fómhair 2020 

i leith. Tugtar tacaíocht féinstiúrtha i 

gcúig phríomhréimse sa Treoir, mar atá: 

 Tú féin a Ullmhú don Fhoghlaim 

Hibrideach 

 Oibriú i gComhar le Chéile ar Líne  

 Bainistíocht a Dhéanamh ar do 

chuid Ama sa Choláiste  

 Scileanna a Fhorbairt le go 

nÉireoidh leat sa Choláiste  

 Aire a Thabhairt duit féin sa 

Choláiste. 

• Le linn 2020/2021, d’oibrigh an tSeirbhís i 

gcomhar le Foireann Eispéiris na Scoláirí ar 

roinnt tionscadal inmheánach lenar 

áiríodh: oiliúint cheannaireachta do First 

Year Matters; seisiúin ionduchtaithe do 

scoláirí chéad bliana atá le teacht isteach; 

ceardlanna ionduchtaithe scoláirí do 

scoláirí HEAR/DARE 2020/2021; agus 

ceardlanna do First Year Matters/Scoláirí 

Lánfhásta. 

• D’éascaigh comhaltaí foirne ón ceardlanna 

Sheachtain Scríbhneoireachta do Scoláirí 

Lánfhásta don bhliain acadúil 2020/2021, 

agus d’fhorbair Clár Fáiltithe do Scoláirí 

Lánfhásta, a réachtáladh le linn na 

seachtaine an 30 Lúnasa 2021 do Scoláirí 

Lánfhásta a bhí le teacht isteach 

2021/2022. 

• Creat Náisiúnta an Údaráis um 

Ardoideachas maidir le Meabhairshláinte 

Scoláirí agus leis an bhFéinmharú a Chosc - 

le linn 2020/2021, d’oibrigh Loreto 

Meagher, SLC, i gcomhar le Joan Broderick 

(Ionad Sláinte na Mac Léinn), Joanna 

Gorniak (Comhairleoir na Mac Léinn) agus 

Kai Fic (Oifigeach Folláine Aontas na Mac 

Léinn) chun Polasaí na hInstitiúide maidir 

leis an Meabhairshláinte a dhréachtú. 
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4.7.3.8 Student Union  

I mí na Samhna 1998, bunaíodh Aontas na 

Mac Léinn ag an Institiúid chun ionad aíocht a 

dhéanamh ar leasanna na mac léinn agus iad 

ag déileáil le húdaráis na hInstitiúide, agus 

chun cur le saol sóisialta agus cultúrtha na 

mac léinn ar an gcampas. Tá Aontas na Mac 

Léinn cleamhnaithe le hAontas na Mac Léinn 

in Éirinn. 

 

Ba iad na trí Oifigeach Sabóideacha don 

bhliain 2020/2021: 

-    Somhairle Quigley Brennan (Uachtarán 

Aontas na Mac Léinn) 

-    Rachael Sarsfield Ryan (Oifigeach 

Oideachais) 

-    Kai Fic (Oifigeach Leasa agus 

Comhionannais) 

 

Bhuaigh Aontas na Mac Léinn IADT an 

Gradam ‘Éacht ar son na Gaeilge’, ‘Equality 

Campaign of the Year’ i ngeall ar 

‘Destimatising Disabilities in Education’ and 

Bonn na Gaeilge: Airgid sna Student 

Achievement Awards 2021 Déardaoin, an 29 

Aibreán 2021. Rinneadh Aontas na Mac Léinn 

a ainmniú agus ghearrliostú le haghaidh 

‘Small SU of the Year’ agus ‘An Gradam ar 

son na Gaeilge’. 
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5.1 Gníomhaíochtaí Forbartha  

5.1.1 Tionscadail Forbartha  

Creativive Futures Academy 

Is éard atá in Creative Futures Academy 

(CFA) tionscnamh de thrí mhórsholáthraí 

Ardoideachais chultúrtha agus chruthaithigh 

de chuid na hÉireann (IADT, NCAD and UCD), 

á mhaoiniú ag Tionscanamh an Údaráis um 

Ardoideachais maidir le Caipitil Dhaonna. 

Tacaíonn an CFA le riachtanais luathghairme 

nó lárghairme gairmithe cruthaitheacha trí 

bhíthin cúrsaí / modúil chreidiúnaithe NFQ a 

thairiscint do dhaoine atá ag obair san 

earnáil chruthaitheach. Trí bhíthin an deis 

chun oiliúna, uasoiliúna nó athoiliúna a 

thairiscint d’fhoghlaimeoirí, tacaíonn an CFA 

le fás gairmiúil, le cumhacht agus le tionchar 

na n-earnálacha cruthaitheacha agus 

cultúrtha.  
 

Rinneadh dul chun cinn suntasach ó 

Mheitheamh 2021. Tá láithreán gréasáin an 

CFA beo agus baineadh úsáid as chun cláir 

phíolótacha ar cuireadh tús leo i ngach 

institiúid a chur chun cinn. Tá taighde faoi 

lánseoil ar an dea-chleachtas chun bonn a 

chur faoin bhforbairt leanúnach ar CFA. 

Leanann CFA orthu ag comhairliú agus ag 

neartú caidreamh leis an gComhairle 

Tionsclaíochta agus le comhpháirtithe chun 

cinntiú de go ndéanfar forbairt ar an gclár 

agus gabhfaidh siad i ngleic le riachtanais 

scileanna atá ann san am i láthair agus a 

bheidh ann amach anseo. 
 

Le linn na céime píolótaí seo d’fhorbair agus 

sheol IADT sé chlár phíoltacha 10 ECTS ag 

L8/L9 a reáchtáiltear idir Meán Fómhair agus 

Eanáir. Cohóirt de chéimnithe agus 

comhpháirtithe den chomhairle 

tionsclaíochta atá i rannpháirithe na gclár 

píolótach: RTÉ, Screen Producers Ireland, IDI, 

Design & Crafts Council. Tagann tuileadh 

clárúchán ó earnáil na scannánaíochta 

neamhspleáiche agus na meán, na 

hearnálacha cultúrtha, teicneolaíochta agus 

dearths, earnáil an airgeadais agus an earnáil 

phoiblí. Tá IADT ag úsáid na gclár píolótach 

chun ceithre mhodh foghlama éagsúla a 

triail: Seo a leanas na sé teastas: Data 

Visualisation; UX Design; Design Thinking; 

Production Management (le haghaidh na 

scannánaíochta agus na meán); Producers as 

Leaders (le haghaidh na scannánaíochta agus 

na meán); New Ways of Telling Stories (VR/

AR). Is iad na modhanna seachadta teagaisc 

agus foghlama atá á dtástáil agus á 

measúnú: teagasc agus foghlaim iomlán ar 

líne (thar 4 dheireadh seachtaine); teagasc 

agus foghlaim iomlán ar líne (thar 2 

dheireadh seachtaine); teagasc agus 

foghlaim chumaisc/thumthach (thar mí); 

teagasc agus foghlaim chumaisc (thar 

5 Gníomhaíochtaí Taighde agus Forbartha 
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5.1.1 Tionscadail Forbartha (ar lean) 

Creative Futures Academy (ar lean) 

Bhí IADT an-ghníomhach maidir le taighde in 

CFA a threorú lena n-áirítear: Modhanna 

agus scoláireacht T&L ina ndírítear ar dhea-

chleachtas na n-oideolaíochtaí 

cruthaitheacha; beartais foghlama fad saoil in 

Institiúidí Ardoideachais; oiliúint i scileanna 

earnála (creidiúnaithe agus 

neamhchreidiúnaithe) ar fud earnáil na n-

ealaíon cruthaitheach agus meán. Grúpaí 

oibre tras-institiúideacha ag taighde 

modhanna idirghníomhaíochta agus 

rannpháirtíochta chun bonn eolais a cur faoi 

fhorbairt ardán digiteach CFA agus faoi chur i 

bhfeidhm agus faoi úsáid phraiticiúil an 

Chreat Dearcthaí Cruthaitheacha. 

Príomhréimse inar féidir le IADT a bheith ar 

thús cadhnaíochta is ea réimse na 

fiontraíochta cruthaithí. Táthar ag tosú le 

hidirghníomhaíochtaí spriocdhírithe a 

dhéanamh leis an tionscal maidir leis an 

todhchaí a threorú agus a mhúnlú.  

 

Rinne an Chomhairle Tionsclaíochta a 

riachtanais láithreacha maidir le scileanna 

agus le hoiliúnt a thuairisciú i nDeireadh 

Fómhair 2021 ach tá teagmháil níos 

fadtéarmaí ar fud na n-earnálacha 

cruthaitheacha agus cultúrtha ar siúl. Mar 

fhreagra ar riachtanais tionsclaíochta agus ar 

ár bpleananna straitéiseacha féin, áireofar leis 

an gcéad chéim eile de na Cláir Phíolótacha 

(Eanáir-Meitheamh) Seachtain Scileanna 

Céimnithe ar an láthair a deartar thar an dá 

Dhámh araon, le teacht leis riachtanais mac 

léinn atá ag baint amach céime, nó a bhain 

céim amach le deireanas maidir le hullmhacht 

chun oibre de. 

 

Tá ardán digiteach/VLE do IADT á mhaoiniú ag 

CFA agus is sa phróiseas tairsceana atá an 

taighde sin. Táthar ag tacú le hacmhainn 

bhreise i dtrealamh teicniúil ar mhaith le 

húsáid teagaisc agus foghlama ar fud na 

hInstitiúide freisin. 

 

FilmEU  
Is Comhaontas Ollscoileanna de chuid na 

hEorpa a bhfuil ceithre institiúid 

ardoideachais ina mball ann é FilmEU: 

Institiúid Ealaíne, Deartha agus 

Teicneolaíochta Dhún Laoghaire; Hogeschool 

Sint-Lukas (an Bhruiséil); Universidade 

Lusófona (Liospóin) agus Színház és 

Filmművészeti Egyetem (Búdaipeist), a 

tharraing amach as an gComhaontas ó shin. Is 

éard is príomhchuspóir leis an tionscadal 

Ollscoil barr feabhais na hEorpa a chur i 

bhfeidhm, atá dírithe ar an ardoideachas agus  
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FilmEU (ar lean) 

ar ghníomhaíochtaí taighde i réimse na 

nEalaíon Scannánaíochta agus Meán. Is cloch 

mhíle thábhachtach é an tionscanamh don 

Aontas Eorpacha maidir le hOllscoileanna na 

todhchaí a chruthú, le luachanna agus le 

féiniúlacht na hEorpa a chur chun cinn agus 

céim chun tosaigh a thabhairt i dtaca le 

caighdeán, cuimsitheacht agus iomaíocht an 

ardoideachais Eorpaigh.  
 

Ó Dheireadh Fómhair 2020, caithfidh an 

comhaontas, a mbeidh páirt ag mic léinn, 

comhaltaí foirne agus páirtithe leasmhara 

earnála ann, trí bliana ag scrúdú an dea-

chleachtais sna hinstitiúidí agus ar fud an 

domhain chun nuálaíochtaí sunstasach ina 

gcuimsítear gach réimse gníomhaíochta 

d’ollscoil nua-aimseartha a chumasc agus a 

chur i bhfeidhm ar bhonn céimneach. In 

IADT, bunaíodh Oifig na dTionscadal 

Eorpach, atá á stiúradh ag Barry Dignam, 

chun an obair seo a bhainistiú.  
 

Maidir leis an bhfís fhadtéarmach de, tá sé i 

gceist go mbeidh FilmEU bunaithe faoi 2025 

mar struchtúr eiseamláireach comhoibrithe 

a dhéanfaidh an comhoibriú idir gach ball 

reatha agus ionchasacha de chuid an Aontais 

a dhaingniú agus a chothóidh a gcuid 

gcumais siúd chun gníomhú ar bhonn 

náisiúnta, réigiúnach agus domhanda sna 

hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha 

agus ar fud na réimsí de chuid na sochaí a 

mbíonn tionchar acu orthu. I dtreo 

dheireadh 2020, d’éirigh leis an Scoil 

Náisiúnta Scannánaíochta in IADT, mar chuid 

de Chomhaontas Ollscoileanna na hEorpa le 

haghaidh na nEalaíon Scannánaíochta agus 

Meán, breis is maoiniú €1.2 milliún a fháil 

chun Ollscoil AE le haghaidh na nEalaíon 

Scannánaíochta agus Meán a thaighde agus 

a fhorbairt. Ar an iomlán, fuair cuibhreannas 

€5 milliún.  

 

I Lúnasa 2021, bronnadh maoiniú breise de 

€2 milliún faoi scéime Horizon 2020 (agus 

fuair IADT €467k díobh siúd) le haghaidh 

Taighde | Nuálaíocht | Claochlú (RIT) FilmEU. 

Méadófar iomaíochas an Chomhaontais de 

bharr RIT agus daingneofar a chumas chun 

gníomhaíochtaí a chuimsíonn gach réimse 

eolais ábhartha a fhorbairt: taighde, 

nuálaíocht, agus séirbhís don phobal. 

Forbróidh RIT FilmEU clár oibre coitianta 

maidir le taighde agus nuálaíocht le 

haghaidh taighde ealaíonta, á thacú ag 

acmhainní coitianta agus comhstruchtúir, 

rud a mhéadaigh an mealladh tallainne agus 

tionchar an taighde a forbraíodh sa 

chomhaontas.  

 

Is éard is príomhchuspóir le RIT FilmEU na 

baill Institiúidí Ardoideachais cumasú, i 

dtéarmaí taighde agus nuálaíochta, trí  



 

        Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneoilaíochta Dún Laoghaire                                               62 

 
 
 

 

 

FilmEU (ar lean) 

bhíthin straitéisí agus pleananna gnímh a  

chomhdhearadh, rud a chinnteoidh go 

ndéanfar FilmEU a chlaochlú ina Institiúid a  

thugann tosaíocht don taighde agus don 

nuálaíocht ina cuid gníomhaíochtaí agus a 

fheidhmíonn mar idirghabhálaí luachmhar, 

tábhachtach, cultúrtha. 

Reáchtáladh céad chruinniú mullaigh FilmEU 

in Liospóin Meitheamh 2021, agus rinne 

David Smith, Uachtarán, Rónán Ó Muirthile, 

Ceann Dáimhe na Scannánaíochta, Ealaíne 

agus na dTeicneolaíochtaí Cruthaitheacha 

agus roinnt comhaltaí foirne IADT a bhfuil 

baint leis an tionscadal acu freastal air. 

 

Maoiniú Claochlaithe d’Ollscoileanna  

I Samhradh 2020, i ndiaidh ionadaíocht an 

Uachtaráin tríd an Údarás um Ardoideachas, 

tugadh cead d’IADT iarrtas a dhéanamh ar 

an gCiste Claochlaithe TU, neamhspleách ar 

Chuibhreannas TU.  

Bunaíodh an Maoiniú Claochlaithe 

d’Ollscoileanna (TUTF) chun cuidiú le forbairt 

agus dul chun cinn ollscoileanna 

teicneolaíochta mar chuid de chuspóir 

bheartas an Rialtais i gcomhthéacs 

athstruchtúrú a dhéanamh ar thírdhreach an 

ardoideachais. Sannadh €90 milliún don 

chiste, atá le bronnadh i gcaitheamh 

tréimhse trí bliana.  

I nDeireadh Fómhair 2020, d’fhógair an tAire 

Breisoideachais agus Ardoideachais, 

Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Simon 

Harris T.D., maoiniú €34 milliún d’insititiúidí 

ardoideachais chun cuidiú leo ina ndul chun 

cinn i dtreo stádas Ollscoile Teicneolaíochta. 

Mar chuid den mhaoiniú, bronnadh €100k ar 

IADT chun measúnú a dhéanamh ar 

thuarascálacha agus ar mholtaí atá ann 

cheana maidir le haon Institiúid 

Ardoideachais náisiúnta amháin le haghaidh 

na nEalaíon Cruthaitheach in Éirinn a bhunú, 

agus chun teacht ar dheiseanna chun na 

críche sin i gcomhthéacs Phlean 

Straitéiseach IADT atá ann cheana, agus an 

Straitéis Náisiúnta níos leithne le haghaidh 

an Ardoideachais, agus Tuarascáil Líonra 

Taighde TU. 

Cuireadh foireann tionscadail i bhfeidhm á 

bhí á treorú ag an Uachtarán ar dtús, agus 

ghlac Ceann Taighde IADT, an tOllamh 

Daithí Mac Síthigh ról ceannaireachta sa 

tionscadal tar éis a cheapacháin Bealtaine 

2021. Áiríodh leo siúd ó IADT a rinne cionn 

don tionscadal: An Dr Hilary Kenna, an Dr 

John Montayne agus Ann Marie Phelan, a 

tugadh ar iasacht chun oibriú ar an 

tionscadal a chur i gcrích, agus a fuair 

tuilleadh tacaíochta ón gcuntóir taighde, 

Clodagh McKenna.  
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Maoiniú Claochlaithe d’Ollscoileanna (ar 
lean) 

Leagfar isteach tuarascáil ar na torthaí, agus 

iarratas ar mhaoiniú leanúnach an tionscadail, 

i dtreo dheireadh 2021. 

5.2 Tionscadail  

5.2.1     Tionscadail Naisiúnta  

Aitheantas Réamhfhoghlama  

Is comhthionscnamh idir na seacht nOllscoil 

IUA, na hInstitiúidí Teicneolaíochta, agus na 

hOllscoileanna Teicneolaíochta é an 

tionscnamh náisiúnta seo, agus is éard is 

cuspóir leis cur chuige seasmhach céillí i leith 

aitheantais réamhfhoghlama san earnáil 

phoiblí ardoideachais trí chéile. 

Á mhaoiniú faoi Dhúshraith 3 de Thionscamh 

Caipitil Daonna Rialtas na hÉireann, déanfaidh 

na hinstitiúidí ardoideachais athrú suntasach 

ar bheartas, ar nós imeachta, agus ar 

chleachtas Aitheantas Réamhfhoghlama sa 

tionscadal, rud a mbeidh cumas 

claochlaitheach aige le go mbeidh córas 

oideachais na hÉireann ina cheannaire 

idirnáisiúnta sa réimse. An aidhm atá ann go 

mbeidh Aitheantas Réamhfhoghlama ina 

chuid lárnach den chóras ardoideachais, go 

mbeidh tuiscint leathan air, agus go gceiliúrfar 

agus go n-úsáidfear é mar chonair sholúbtha 

chun na foghlama breise, an deimhniúcháin 

agus na forbartha gairmiúla. 

Seo a leanas príomhghníomhaíochtaí an 

tionscadail: 

• Creat Náisiúnta Aitheantais 

Réamhfhoghlama atá foghlaimeoir-

lárnaithe chun deiseanna RPL a mhéadú 

agus chun tacú le feabhsú seirbhíse ar fud 

Institiúidí Ardoideachais rannpháirteacha; 

• Teagmháil a dhéanamh le Comhpháirithe 

Fiontraíochta chun riachtanais 

ardoideachais fostaithe a thuiscint agus 

deiseanna RPL a aithint; 

• Ardán Náisiúnta ar Líne a fhorbairt chun 

faisnéis láraithe a sholáthar d’úsáideoirí 

éagsúla; 

• Leathadh a dhéanamh ar Phobal Cleachtais 

RPL in Institiúidí Ardoideachais agus 

feabhsú a dhéanamh ar acmhainn trí 

bhíthin sraith uirlisí, ábhar agus acmhainní 

oiliúna a sholáthar; 

• Tacar Sonraí Náisiúnta Aitheantas 

Réamhfhoghlama a fhorbairt chun 

monatóireacht/tuairisciú a dhéanamh ar 

dhul chun cinn agus chun bonn eolais a 

chur faoi bheartas; 

• Feachtais Chumarsáide náisiúnta agus 

áitiúil a fhorbairt chun deiseanna RPL a 

chur chun cinn agus chun méadú a 

dhéanamh ar líon na n-iontrálacha ar 

bhonn Aitheantas Réamhfhoghlama. 
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5.2.1     Tionscadail Naisiúnta (ar lean) 

Aitheantas Réamhfhoghlama (ar lean)  

Oibreoidh lucht an tionscadail le réimse 

éagsúil príomhpháirtithe leasmhara náisiúnta 

freisin, lena n-áirítear gníomhairí náisiúnta 

oideachais, QQI, an tÚdarás um 

Ardoideachas agus SOLAS; an Fóram 

Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta 

agus Foghlama (NEFTL) agus Líonra 

Cleachtóirí RPL; chomh maith le comhlachtaí 

ionadaíocha fostaithe agus fiontraíochta, 

lena n-áirítear IBEC agus ISME ar páirtithe 

fiontraíochtaa de chuid an tionscadail freisin. 

 

Déanann príomhoifigigh acadúla agus 

Cláraitheoirí na n-institiúidí rannpháirteacha 

maoirseacht ar an tionscadal. Soláthraíonn 

Grúpa Stiúrtha an Tionscadail treoir agus 

comhairle straitéiseach ar bhonn rialta. 

 

5.2.2        Tionscadail Eorpacha um 
Thaighde/Fhorbairt  

Tionscadal ACCELERATE   

I Meitheamh 2021, chuir IADT tús le 

tionscadal dhá bliana ACCELERATE 

[Accessible Immersive Learning for Art and 

Design - Uimhir Tionscadail: 2020-1-UK01-

KA226-HE-094684]. Tá cruinniú sheoladh 

oifigiúil an tionscadail beartaithe do 

Dheireadh Fómhair 2021 agus reáchtálfar an 

tionscadal go dtí an 31 Bealtaine 2023. Tá 

tionscadal ACCELERATE beartaithe do 

Dheireadh Fómhair 2020 agus reáchtálfar an 

tionsacadl go dtí 31 Bealtaine 2023.  

 

Tá aidhm bhunúsach ach uaillmhianach ag 

tionscadal ACCELERATE: feabhas a chur ar 

theagasc na healaíne agus an deartha san 

ardoideachas san Eoraip iar-phaindéime trí 

bhíthin modheolaíochtaí, uirlisí, ardáin, agus 

acmhainní nuálaíocha a fhorbairt le 

haghaidh na foghlama tumthaí (VR, AR, agus 

XR). Féacann ACCELERATE le léachtóirí 

ealaíne agus deartha, taighdeoirí oideachais, 

agus teicneolaithe foghlama ón Ríocht 

Aontaithe, ó Éirinn, ón bPolainn, agus ón 

Úcráin a thabhairt le chéile chun tionchar 

COVID-19 a léiriú agus chun féidearthachtaí 

nua le haghaidh na hoideolaíochta agus na 

nuálaíochta digití a scrúdú. 

 

Áirítear le hionadaithe IADT a bhfuil baint acu 

leis an tionscadal: David Quin (Beochan), an 

Dr Therese Moylan (Cathaoirleach an Choiste 

Teagaisc & Foghlama), Julian King (Dearadh le 

haghaidh Scannánaíochta), Laura Venables 

(Ealaín), agus Rob Griffin (Teicneolaíocht agus 

Síceolaíocht). 

 

Ar na comhpháirtithe tá páirithe DESTIN agus 

ALIGN de chuid IADT mar atá Sumy State 

University (an Úcráin) and Chernivtsi National 

University Yuriy Fedkovych (an Úcráin) agus  
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5.2.2        Tionscadail Eorpacha um 
Thaighde/Fhorbairt (ar lean) 

Tionscadal ACCELERATE  (ar lean) 

Bath Spa University (an Ríocht Aontaithe) 

(Comhordaitheoir). I dteannta linn tá 

University of the Arts London (an Ríocht 

Aontaithe) and SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospoleczny (Olscoill na 

nEolaíochtaí Sóisialta agus na nDaonnachtaí) 

(an Pholainn). 
 

Áireofar leis na hábhair a ndéanfar cíoradh 

orthu: Curacalaim nua nuálaíocha/modhanna 

oideachais/cúrsaí oiliúna a fhorbairt; 

Rochtain do dhaoine faoi mhíbhuntáiste; 

agus an Chruthaitheacht agus an Cultúr.   

 

Tionscadal DESTIN  

Tá páirt á glacadh ag IADT sa tionscadal 

DESTIN Erasmus+ mar atá ‘Journalism 

Education for Education for Democracy in 

Ukraine: Developing Standards, Integrity 

and Professionalism’ Uimhir tionscadail: 

598964-EPP-1-2018-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP ó 

2018. Bhí IADT freagrach as Forbairt 

Curaclaim Eorpaigh WP3 an tionscadail, agus 

bhí David Quin ina cheannasaí IADT ar an 

tionscadal. Rinne IADT oiliúint tionscadail in 

Kyiv (Bealtaine agus Nollaig 2019) agus 

d’fhorbair Foireann Uirlisí Forbartha le 

haghaidh Cláir Staidéir agus ‘A Training for 

Trainers Toolkit’.  
 

Ghlac David Quin agus Caitriona Kirby 

(Mheáin Nua IADT) páirt in athbreithnithe 

deisce an tionscadail in Aibreán 2020 ar 

chláir leasaithe iriseoireachta. Leagadh 

isteach tuarascálacha piarmheasta ar 20 clár 

Iriseoireachta BA agus MA i ndeich n-ollscoil 

faoi Shamhradh 2020.  

 

Cuireadh síneadh le tionscadal DESTIN le 

bliain agus críochnófar é leis ‘cuairteanna 

tréadacha’ saineolaithe AE ar ollscoileanna 

na hÚcráine (ar líne, b’fhéidir) Feabhra 2022 

agus le comhdháil a chuirfidh clabhsúr leis 

an tionscadal (Bealtaine 2022 b’fhéidir) in 

Lviv. 

 

An Tionscadal ‘Feminist Art Making 
Histories’ 
I Samhradh 2021, bronn an Chomhairle um 

Thaighde in Éireann €240,000 ar IAD, faoi 

scéim taighde Dhaonnachtaí Digiteacha na 

Ríochta Aontaithe/na hÉireann Bhí an t-

iarratas rathúil, mar atá, ‘Feminist Art 

Making Histories’, á stiúradh ag an Dr Tina 

Kinsella (Ceann Roinn an Dearaidh agus na 

hEalaíne Amhairc), i gcomhar leis an Ollamh 

Hilary Robinson (Ollscoil Loughborough). Is é 

an Arts and Humanities Research Council atá 

ag maoiniú rannpháirtíocht institiúidí na 

Ríochta Aontaithe, lena n-áirítear Olscoill 

Cambridge agus Ollscoil Leeds, i dteannta le 

Ollscoil Loughborough. Tá buiséad foriomlán 

breis is €500,000 ag an tionscadal trí bliana,  
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5.2.2     Tionscadail Eorpacha um Thaighde/
Fhorbairt (ar lean) 

An Tionscadal ‘Feminist Art Making 
Histories’ (ar lean) 

cuireadh tús leis Fómhar 2021, agus tabharfar 

chun suntais ann scéaltaí folaithe nár insíodh 

de chuid na healaíne feiminí ar fud an dá 

oileán araon ó na 1970í go dtí an lá atá inniu 

ann. Déanfar na scéalta agus na hearraí 

cuimhneacháin a leanfaidh iad a thaifeadadh 

go digiteach agus déanfar iad a uaslódáil ar 

Thaisclann Digiteach na hÉireann. Beidh an 

chartlann sin ina hacmhainn luachmhar 

d’ealaíontóirí, scoláirí ealaíon, staraithe, lucht 

déanta beartas cultúrtha, agus an iomad 

daoine eile nach iad a mbaineann a gcuid 

saothar leis an ealaíon fheimineach daoine 

eile nach iad a mbaineann a gcuid saothar leis 

an ealaíon fheimineach. 

 

Tionscadal GS-CAPS  

Is tionscanamh é an Scoil Iarchéime le 

hAghaidh Cur Chuige Cruthaitheach i leith an 

Spáis Phoiblí (GS-CAPS) atá á fhorbairt ag 

Ollscoil Renne2 2, i gcomhar le roinnt 

comhpháirtithe áitiúil agus idirnáisiúnta, lena 

n-áirítear IADT. I gcaitheamh 2020 agus 2021, 

chas an Dr Maria Parsons, an Dr Jenny 

McDonnell, agus an Dr Kevin Wallace leis an 

Dr Marion Holfeldt (Director of CAPS), an 

tOllamh Anne Goarzin (Head of Research for 

CAPS), agusTaylor Still (Head of International 

Relations for CAPS) babthaí go leor chun 

cíoradh a dhéanamh ar dheiseanna maidir le 

comhthionscadail, le malartuithe agus chomh-

mhodúil MA a fhorbairt.  

 

Ghlac an Dr Parsons agus an Dr McDonnell 

páirt freisin sa chéad Chruinniú Boird 

Idirnáisiúnta de CAPS ar an 19 Aibreán 2021. 

B’éard a bhí san imeacht sin sraith de chuir i 

láthair painéil, de cheardlanna agus de phlé i 

dtaca leis na hábhair seo a leanas: 

• Foirmeacha Nuálacha Teagaisc  

• Taighde  

• PhD Idirnáisiúnta  

• Malartuithe Idirnáisiúnta agus 

Soghluaiseacht  

 

Mar chuid den Chruinniú Boird Idirnáisiúnta, 

thug an Dr Parsons cur i láthair uaithi ar 

Mhalartuithe Idirnáisiúnta agus 

Soghluaiseacht. 

 

Tá pleananna á bhforbairt faoi láthair ag an Dr 

Parsons, an Dr McDonnell, agus an tOllamh 

Anne Goarzin le haghaidh imeacht GS-CAPS 

atá le reáchtáil in IADT Meitheamh 2022. Tá sé 

beartaithe gur imeacht babhtála eolais trí lá a 

bheidh san imeacht sin. Aireofar leis roinnt 

ceardlann, cur i láthair agus taispeántas 

gaolmhar mar a ndéanfaidh lucht acadúil, 

cleachtóirí ealaíne agus mic léinn iarchéime 

scrúdú ar theagmhálacha idir an ealaín agus  
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5.2.2     Tionscadail Eorpacha um Thaighde/
Fhorbairt (ar lean) 

Tionscadal GS-CAPS  (ar lean) 

spás poiblí. Deis a bheidh sna ceardlanna do 

na páirtithe idirnáisiúnta casadh le chéile 

duine le duine agus le rudaí a roinnt, le 

comhoibriú agus le cruthú agus 

modheolaíochtaí agus oideolaíochtaí le 

haghaidh cur chuig tras-dhisciplíneach/

idirdhisciplíneach i leith na n-ealaíon agus an 

spáis phoiblí.  

Tionscadal Interact 

InterAct – is éard atá san Uirlis Chumais 

Gnímh Idirchultúrtha ná Príomhghníomh 2: 

Tionscadal Comhpháirtíochta Straitéisí  dhá 

bhliain a cuireadh tús leis Aibreán 2021. Is é 

KulturLife na Gearmáine an príomhpháirtí ar 

InterAct. Tá sé pháirtí ó na tíortha seo a 

leanas: Éire, an tSualainn, an Ghréig, an Ísiltír, 

an Bheilg agus an Ghearmáin sa chomhaontas. 

Baineann tionscadal Interact leis an bhforbairt 

ar inniúlachtaí idirchultúrtha i dtionscadal 

idirnáisiúnta óige i dtaca leis an gcoincheap 

mar atá Inniúlacht Idirchultúrtha Ghnímh 

(IAC). Is ionann inniúlachtaí idirchultúrtha agus 

a bheith in ann do bhealach a dhéanamh go 

cumasach agus cumarsáid éifeachtach chuí a 

dhéanamh i dtimpeallachtaí casta agus tú i 

dteagmháil le daoine eile atá éagsúil leat ó 

thaobh teanga agus cultúir de.  

Is éard is príomhchuspóir le InterAct an 

coincheap IAC a chlaochlú ó theoiric go 

cleachtas agus an smaoineamh i dtaca le 

inniúlacht idirchultúrtha a dhéanamh 

sothuigthe agus sofheidhmithe trí bhíthin aip 

mhóibíleach fhreagrúil atá gréasán-bhunaithe. 

Is éard an phríomhobair atá ar siúl ag IADT ar 

InterAct dearadh UX/UI ‘ ‘Responsive Web 

Application’  a fhorbairt, rud a thabharfaidh 

caoi d’inneachar InterAct léiriú ar fud réimse 

leathan gléas agus méideanna scáileán, lena n-

áirítear Fóin chliste, ar bhonn so-úsáidte. 

 

Tionscadal Soghluaisteachta Creidmheasa 

Idirnáisiúnta   

Tá dhá Thionscadal Soghluaiseachta 

Creidmheasa Idirnáisiúnta (ICM) ar siú ó bhí 

2017 ann, ceann amháin le Sumy State 

University (SSU) san Úcráin agus an dara 

ceann i gcomhar leis an State Academy of Fine 

Arts agus an Yerevan State Institute of Theatre 

and Cinematography san Airméin. Díríonn an 

tionscadal na hÚcráine ar ICT, ar idirnáisiúnú 

agus ar phleanáil straitéiseach san 

Ardoideachas, faoi mar a dhíríonn tionscadal 

na hAirméine ar fhorbairt acmhainne, ar 

fheabhsú teagaisc, foghlama agus 

measúnaithe, agus ar cruthú féideartha 

foireann uirlisí forbartha acmhainne le 

haghaidh Institiúidí beaga Ealaíne, Deartha 

agus Meán.  
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5.2.2     Tionscadail Eorpacha um 
Thaighde/Fhorbairt (ar lean) 

Tionscadal Soghluaisteachta Creidmheasa 

Idirnáisiúnta  (ar lean) 

Thaistil comhaltaí IADT mar atá Elena 

Somoza, Clare Barman agus Deirdre O’Toole 

chun na hAirméine i bhFeabhra 2020. 

Bheadh i gceist le na cuairteanna 

cómhalartacha foirne ar IADT, a bhí 

beartaithe do 2020, cuir i láthair agus 

ceardlanna maidir le gach gné de theagasc, 

d’fhoghlaim agus  de mheasúnú na 

healaíne, an deartha, na scannánaíochta 

agus na meán agus d’obair tionscadail. In 

Earrach 2021, rinne IADT comhobair 12 

seachtaine ar líne thar a bheith rathúil lenár 

gcomhpháirtithe Airméine, le ceardlanna ar 

líne ar ábhair lenar áiríodh Iontrálacha, 

Measúnú, Cruthú Carachtar, Clár Faisnéise, 

Dearadh don Stáitse agus don Scáileán agus 

Athdhearadh Clár Oideachais.  

Bhí de thoradh ar tionscadal ICM na 

hInstitiúide leis an Úcráin comhdháil aon 

lá amháin ar líne fíor-rathúil ar an 22 

Meitheamh 2021, agus d’fhear Reachtaire 

SSU  agus Uachtarán IADT David Smith an-

fháilte. Thug foireann Sumy State 

University Team an iomad cur i láthair 

agus thug an Dr Therese Moylan, David 

Doyle, Paul Curran, David Quin agus Elena 

Somoza cur i láthair ar ábhair amhail: An 

fhoghlaim a baineadh as dul ar líne de 

bharr Covid-19, FILM EU, Tosaíochtaí 

Straitéiseacha, Creative Futures Academy 

agus Soghluaiseachtaí sa Todhchaí, COILs 

agus Comhoibriúchái. Sna blianta beaga 

amach romhainn, díreoidh 

comhpháirtíocht Úcráine ICM tuilleadh 

airde ar na naisc idir ár gcláir, ranna agus 

Dámha Gnó agus Fiontraíochta, agus 

glacfaidh an Dr Therese Moylan agus a 

cuid foirne IADT sise ról ceannaireachta 

níos mó.  

Thug an Coimisiún Eorpach maoiniú 

leantach don dá thionscadal 

soghluaiseachta, agus síneadh a chur leo 

go dtí 2023, lena n-áirítear pleananna 

uailmhianacha le haghaidh comhaltaí 

foinre atá ag teacht isteach agus imeacht 

agus le haghaidh shoghluaiseacht na mac 

léinn. 

Tionscadal SoPHIA  

Baineann tionscadal SoPHIA le hArdán 

Sóisialta le haghaidh Mheasúnú ar Thionchar 

Oidhreachta Iomlánaíche. Tá an tionscadal á 

mhaoiniú faoin ngairm Horizon 2020: H2020

-SC6-Transformations-2018-2019-2020 

(Socioeconomic and Cultural 

Transformations in the Context of the Fourth 

Industrial Revolution). Tá seacht 

gcomhpháirtí sa chuibhreannas: Tá sé á 

chomhordú ag Università degli Studi Roma 

Tre (UNIROMA3), an Iodáil, agus tugtar le 

chéile ann, thar thréimse dhá bhliana, 

2020/2021, cuibhreannas d’eagraíochtaí 

Eorpacha: Interarts Foundation for   
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5.2.2   Tionscadail Eorpacha um 
Thaighde/Fhorbairt (ar lean) 

Tionscadal SoPHIA (ar lean) 

International Cultural Cooperation 

(INTERARTS), an Spáin; Stichting European 

Museum Academy (EMA),an Ísiltír; Institute 

of Cultural Policy and Cultural Management 

(EDUCULT), an Ostair; National Technical 

University of Athens (NTUA), an Ghréig;  

Institiúid Ealaíne, Deartha agus 

Teicneolaíochta Dhún Laoghaire (IADT), Éire; 

agus Institute for Development and 

International Relations (IRMO), an Chróit.  

 

Tá foireann IADT á stiúradh ag Paraic 

McQuaid, agus áiritear léi an Dr Christine 

Horn agus an Dr Tiziana Soverigno. 

 

Cuireadh tús oifigiúil leis an tionscadal ar an 1 

Eanáir 2020 agus bhí trí Phacáiste Oibre (WP) i 

gceist leis:   

• WP1 (M1-M7) - bhí i gceist le WP1 (M1-

M7) athbhreithniú ar a bhfuil de thaighde 

i dtaca le Measúnú ar Thionchar 

Oidhreachta. Athbhreithniú Litríochta is 

ea príomhtháirge insoláthartha an 

phacáiste oibre sin. Réitíomar céad 

dréacht mhúnla SoPHIA de Mheasúnú ar 

Thionchar Oidhreachta freisin. Cruthaíodh 

an múnla iomlánaíoch de réir ceithre 

théama mar atá an Comhshaol, an Cultúr, 

an tSochaí agus an Eacnamaíocht. 

D’oibrigh IADT ar dhá cheann den cheithre 

théama. An Cultúr agus an Comhshaol i 

dteannta le EDUCULT agus NTUA faoi 

seach. 

• WP2 (M7-M12) Bhí i gceist le WP2 (M7-

M12) tástáil a dhéanamh ar dhréacht-

mhúnla SOPHIA trí ocht gcás staidéar. 

Rinne IADT cásanna-staidéar ar Bharra an 

Teampaill mar tionscadal athghiniúna 

uirbí inar baineadh úsáid as an oidhreacht 

agus a raibh tionchar aige ar an 

oidhreacht i gcaitheamh a fhorbartha. Sa 

chás-staidéar, rinneadh tástáil ar 

inmharthanacht mhúnla SoPHIA sa 

chomhthéacs sin. Cás-staidéar ar 

Ghaillimh 2020 Príomhchathair Chultúir 

na hEorpa (ECOC) a bhí sa dara cás-

staidéar. Sa chás-staidéar sin, 

breathnaíodh ar na huirlisí mheasúnaithe 

ar thionchar de chuid ECOC agus rinneadh 

tástáil ar inmharthanacht mhúnla 

iomlánaíoch SoPHIA le haghaidh an 

chomhthéacs sin. Sa dá chás-staidéar 

araon, b’éigean dúinn dul i bhfeiliúint do 

theorainneacha agus do srianta 

dhianglasálacha COVID-19. Rinnemar 

sraith de dheich n-agallamh aon uair an 

chloig le páirtithe leasmhara trí bhíthin 

Microsoft Teams a úsáid. 

•  WP3 (M15-M24) - Tá i gceist le WP3 (M15

-M24) cheithre pháipéar beartas a scríobh 

atá le cur faoi bhráid an Choimisiúin 

Eorpaigh agus uirlisí agus treoirlínte i 

dtaca le úsáid mhúnla SoPHIA a fhorbairt.   
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5.2.2   Tionscadail Eorpacha um 
Thaighde/Fhorbairt (ar lean) 

 

Chuige sin, ar an 23 agus an 24 Meán 

Fómhair 2021, reáchtáil IADT ceardlann 

do pháirtithe leasmhara i nDún 

Laoghaire, Baile Átha Cliath, i gcomhréir 

le srianta COVID-19. Tairgeadh 

ceardlann hibrideach do pháirtithe 

leasmhara, lenar bhain páirtithe 

leasmhara a ghlac páirt ar líne agus ar 

an láthair. Ghlac 17 páirtí leasmhar ar 

líne agus ghlac 10 páirtí leasmhar páirt 

ar an láthair, agus ghlac 21 ball de 

chuibhreannas comhpháirtíochta páirt 

ar an láthair chomh maith.  

  

TREND – Erasmus+   

I Nollaig 2020, chríochnaigh IADT a chuid oibre 

ar an tionscadal Erasmus + mar atá TREND - 

Training Refugees in Entrepreneurial skills 

using Digital Devices. Tá TREND á mhaoiniú 

faoi Príomhghníomh 2 Erasmus + maidir le 

Comhpháirtíocht Straitéiseach le haghaidh na 

Nuálaíochta i réimse an oideachais do dhaoine 

fásta. B’as an Iorua, an Ghearmáin, an Ghréig 

agus an Bheilg do chomhpháirtithe TREND IAD. 

Reáchtáladh an tionscadal trí bliana sin ó 2017 

go 2020. B’éard ba chuspóir leis an tionscadal 

inniúlachtaí fiontraíochta na dteifeach agus na 

ndaoine de chúlra imirce a chothú ionas go 

mbeadh an fhéinfhostaíocht ina rogha 

inmharthana dóibh agus iad ag teacht isteach 

go tír nua san Eoraip. D’fhéach tionscadal 

TREND le feasacht a mhéadú ar acmhainn 

neamhshaothraithe na ndaoine atá ag teacht 

isteach ón taobh amuigh den Eoraip, ionas go 

ndéanfar cruthaitheoirí poist de chuairteoirí 

poist Trí mhodúil oideachais tríd an 

meantóireacht agus trí chomhairle micrea-

airgeadais, is féidir go mbeidh TREND ina 

chuidiú do dhaoine chun constaicí 

maorlathacha a shárú, agus na gnáthchonstaicí 

agus na gnáthphróisis a bhaineann le dul 

isteach i margadh neamhaitheanta oibre a 

shárú chomh maith céanna. 

B’éard a bhí i bpríomhobair IADT ar TREND ná 

dearadh freagrúil gréasáin aipe a fhorbairt 

chun rochtain a fháil ar inneachar TREND ar 

fhón cliste atá so-úsáidte agus taitneamhach 

ar bhonn aeistéitiúil. Tugtar aitheantas anseo 

d’fhoireann deartha UX/UI IADT, mar atá an Dr 

Hilary Kenna, Stefan Paz Berrios agus Holly 

Brennan, i ngeall ar a dtiomantas agus a gcuid 

dea-oibre ar thionscadal TREND. Ba mhaith le 

IADT aitheantas a thabhairt freisin d’ionchur 

Reuben Hambakachere ó Cultúr agus é sa ról 

‘Train the Trainer’ ar son IADT ar TREND. 

5.2.3    Dearbháin Nuálaíochta/Comhoibrithe 

Tionscail  

Le linn na bliana acadúla 2020/2021, ghlach 

IADT páirt i naoi gcomhoibriú dearbhán 

nuálaíochta le comhlachtaí.  Cuireadh seacht 

gcinn i gcrích, agus tá péire á ndéanamh i 

gcónaí. Cliaint athuaire a bhí i bpéire den naoi 

dtionscadal, agus tá pleananna i bhfeidhm ag 

IADT le haghaidh dearbhán sa todhchaí le 

roinnt de na comhlachtaí. 
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5.2.3   Dearbháin Nuálaíochta/
Comhoibrithe Tionscail (ar lean) 

Taobh amuigh de na tionscnaimh maidir le 

teicneolaíocht mhóréilimh agus forbairt táirgí, 

bhí ionadaíocht ag IADT i raon leathan de 

réimsí disciplíneacha na hInstitiúide, agus 

díríodh aird go háirithe ar rannpháirtíocht a 

ghlacadh sa bhrandáil amhairc agus i 

bhféiniúlachtaí branda a chruthú.  

 

In 2021, rinne Fiontraíocht Éireann an clár 

dearbháin a leathnú do cliaint. Tá 

comhlachtaí in ann leas a bhaint as ceithre 

dhearbhán nuálaíochta, agus tá an ceathrú 

ceann á chomh-mhaoiniú ag Fiontraíocht 

Éireann agus ag an gcomhlacht, rud a 

mbeidh comhpháirtíochtaí féideartha 

taighde agus nuálaíochta níos fadtéarmaí 

leis an gcoláiste mar thoradh air. 

 

Siúd a leanas na dearbháin nuálaíochtaí ar 

cuireadh tús leo/a cuireadh i gcrích le linn 

2020/2021: 

• Arcavet 

• Buy and Sell Bullion 

• Change Donations 

• ChiFit Tea 

• Cilter Child Protection 

• Eating Freely 

• LivEazi 

• Pitch Release 

• Tabero 

 

5.2.4 Tionscnaimh FÍS  

Tionscadail Scannánaíochta FÍS 

Is tionscnamh náisiúnta de chuid na Roinne 

Oideachais agus Scileanna (DES) é Tionscadal 

Scannánaíochta FÍS, atá á bhainistiú ag Oifig 

FÍS IADT i gcomhar leis an tSeirbhís Forbartha 

Gairmiúla do Mhúinteoirí - Roinn na 

Teicneolaíochta san Oideachas (PDST TiE).  Is 

tionscadal rathúil scannánaíochta é FÍS atá 

faoi bhláth i mbunscoileanna ar fud na 

hÉireann i gcónaí. Tacaíonn an tionscnamh le 

teagascóirí chun an scannánaíocht a thabhairt 

isteach sa seomra ranga, a chuidíonn le páistí 

scileanna bunriachtanacha sa chruthaitheacht 

spriocdhírithe, an litearthacht íomhá gluaistí, 

an chumarsáid, an smaointeoireacht 

chriticiúil, réiteach fadhbanna, obair foirne 

agus na healaíona amhairc. Ar bhonn 

leanúnach, soláthraítear do mhúinteoirí 

bunscoile tacar mór acmhainní le haghaidh na 

beochana beo-aicsin agus na beochana íomhá 

ar íomhá. Foilsítear breis is 100 sampla de 

scannáin a ghnóthaigh duais FÍS a chruthaigh 

páistí i mbunscoileanna na hÉireann ar 

www.fisfilmproject.ie chomh maith 

www.fisfilmproject.ie.  
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5.2.4 Tionscnaimh FÍS (ar lean) 

Tionscadail Scannánaíochta FÍS 
(ar lean) 

Mar fhreagra ar shrianta Covid-19 bogadh an 

fhorbairt ghairmiúil bhliantúil duine le duine do 

mhúinteoirí ar líne chuig formáid seimineáir 

ghréasáin, á óstáil trí líonra náisiúnta na 

Lárionad Oideachais. Ghlac paineálaithe ó Scoil 

Náisiúnta Scannánaíochta IADT páirt sna 

seimineáir ghréasáin. Is é FÍS an tionscadal is 

fadbhunaithe dá leithéid (a seoladh go hoifigiúil 

in 1999/2000) agus tagraítear di i Straitéis 

Dhigiteach na Roinne Oideachais agus Scileanna 

do Scoileanna 2015-2020 mar eiseamláir i dtaca 

le húsáid chruthaitheach na teicneolaíochta sa 

bhunoideachas.  

Comórtas Scéalaíochta Scéalchláir FÍS 

Mar gheall ar an bpaindéim, agus ar mhaithe 

le Sláinte agus Sábháilteacht, cuireadh 

comórtas agus searmanas na Gradam 

Náisiúnta Bliantúil Scannánaíochta FÍS 2020 

ar ceal. Mar rogha eile, tugadh cuireadh do 

bhunscoileanna na hÉireann chun páirt a 

ghlacadh i gcomórtas Scéalaíochta Scéalchláir 

FÍS, tionscnamh speisialta aon uaire Covid-19 

atá oscailte do gach bunscoil i bPoblacht na 

hÉireann. Thug an comórtas cuireadh do 

dhaltaí ciall a bhaint as scéal, coincheap nó 

ábhar ar bhonn físiúil trí úsáid a bhaint as 

meáin ealaíonta agus cineálacha éagsúla 

seatanna chun scéal a léiriú ar bhealach 

samhailteach agus cruthaitheach.   

 

De thairbhe go raibh páistí ag foghlaim sa bhaile 

le go leor míonna na scoilbhliana 2020/2021, 

ceadaíodh iontrálacha aonair, grúpaí beaga nó 

ranga iomlán á gcomhordú ag múinteoirí i 

gcritéir an chomórtais. I ndiaidh roghnú painéil 

bhreithnithe, bronadh 41 gradam ar fud na 

gcatagóirí ranga/aoise agus fuair scoileanna a 

ghnóthaigh gradaim teicneolaíocht oideachais, 

amhail Lego WeDo kits agus iPads á soláthar ag 

comhpháirtithe tionscadail FÍS, an PDST TiE. 

Bronnadh an gradam don Scéalchlár ab fhearr 

ar Scoil Náisiúnta Naomh Aodh, an 

Damhshraith, Co. Liatroma.  

 

dlr Scéim Maoinithe Gearrscannán First 

Frames 2020/2021 

Tá scéim maoinithe gearrscannán First Frames á 

maoiniú go hiomlán ag Oifig Ealaíon agus Aonad 

Forbartha Eacnamaíochta Chomhairle Contae 

Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin agus déanann 

Oifig FÍS IADT an scéim a bhainistiú ar a son.  Tar 

éis próisis iomaíoch, bronnadh dá dhá mhaoiniú 

€12,000 ar dhobarcheantar Subotica 

Entertainment DLR. Cuireadh trealamh, saoráidí 

agus meantóireacht bhreise ar fáil ó Scoil 

Náisiúnta Scannánaíochta IADT. Mar fhreagra ar 

cheisteanna Covid-19, tugadh maoiniú breise 

don dá thionscadal tríd an Ionad Forbartha  
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5.2.4 Tionscnaimh FÍS (ar lean) 

dlr Scéim Maoinithe Gearrscannán First 

Frames 2020/2021 (ar lean) 

Eacnamaíochta chun caiteachais Covid-19 nach 

ndearnadh buiséadú orthu a bhainisitú i 

gcomhréir le treoirlínte Bord Scannán na 

hÉireann. Tá scannáin á réamhléiriú faoi láthair 

agus táthar ag súil go gcríochnófar iad faoi 

Fhómhar 2021. 
 

Don tríú babhta, tugadh cuireadh do IADT an 

scéim DLR First Frames a bhainistiú. Fógraíodh 

an chéad bhabhta eile maoinithe i Meitheamh 

2021 agus déanfar iarratais a phróiseáil idir 

Meán Fómhair agus Nollaig 2021. Tá an scéim 

á maoiniú go hiomlán ag Oifig Ealaíon agus 

Aonad Forbartha Eacnamaíochta Chomhairle 

Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin a 

oibríonn go dlúth le Scoil Náisiúnta 

Scannánaíochta IADT chun cinntiú de go 

mbeidh éirí go maith léi ar bhonn leanúnach.  

 

Gradaim Scannánaíochta FÍS 
Seol an comórtas mar atá Gradaim 

Scannánaíochta FÍS in Aibreán 2021 agus 

cuireadh clabhsúr leis i dtreo dheireadh mhí an 

Mheithimh agus chruthaigh líon suntasach na 

n-iontrálacha chuig an gcomórtas Scéalaíochta 

Scéalchláir scannáin bunaithe ar 

scéalchláracha a leagadh isteach roimhe sin, 

agus b’iontrálacha nua chuig FÍS go leor acu 

siúd. Reáchtálfar an searmanas bliantiúil 

gradam ar líne agus tá sé le léiriú, scannánú 

agus craoladh ag mic léin ón gclár MA sa 

Scannánaíocht agus Léiriú Craoltóireachta i 

dtreo dheireadh mhí na Samhna 2021. Beidh 

baint ag mic léinn tríú bliana den chlár 

Dearadh don Stáitse agus don Scáileán le 

dearadh agus tógáil an tseit le haghaidh na 

ngradam, 

 

An Tionscadal Stories from Isolation 

D’urraigh Oifig Cumarsáide Chomhairle Contae 

Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin próiseas 

inmheánach iomaíochta le haghaidh an 

tionscadail mar atá Stories from Isolation, mar 

a raibh an deis ag mic léinn de chuid na gclár 

BA (Onóracha) sa Léiriú Scannánaíochta & 

Teilifíse agus i Léann na Meán Nua úsáid a 

bhaint as a gcuid scileanna agus a bhfís féin dá 

dtaithí ar an 14 mí a chuaigh thart a chur chun 

cinn. B’éard ba chuspóir leis an gcomórtas, a 

bhí á mholadh agus á thacú ag an 

gCathaoirleach, an Clr Una Power, glór 

ealaíonta a thabhairt do dhaoine óga a raibh 

tionchar suntasach ag an bpaindéim agus ag 

an dianghlásáil orthu agus deis a thabhairt  
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5.2.4 Tionscnaimh FÍS (ar lean) 

An Tionscadal Stories from Isolation (ar 
lean) 

dóibh dá réir sin an tionchar sin orthu féin, ar 

a muintir agus ar a bpobal agus ar an tsochaí 

trí chéile a thaifeadadh. Fuarthas breis is 100 

scannán, agus rinneadh 22 scannán a 

ghearrliostú agus bronnadh cúig dhuais. I 

mBealtaine, d’fhógair an Clr Úna Power, an 

Cathaoirleach, buaiteoirí an chomórtais.  

 
 

Maoiniú Creative Ireland le haghaidh 
Scannánóirí & Beochantóirí  

Mar chuid de phacáiste chun an earnáil 

chultúrtha agus chruthaitheach a spreagadh, á 

sholáthair faoi Chlár Creative Ireland de chuid 

an Rialtais, tugadh cuireadh do chéimnithe ó 

chúrsaí incháilithe de chuid Scoil Náisiúnta 

Scannánaíochta IADT chun clár faisnéise nó 

beochan bhunúil a chruthú. Bhí maoiniú ar 

oscailt do chéimnithe 2019 agus 2020 na 

gcúrsaí seo a leanas:  

• BEal. ((Onóracha) i Léiriú Scannán agus 

Teilifíse  

• BEal. (Onóracha) sa Bheochan  

• MEal. i Scríbhneoireacht Scáileáin i 

gcomhair Scannán agus Teilifíse  

• Máistreacht sna hEalaíona i dTáirgeadh 

Cruthaitheach & Airgeadas Scáileáin 

• MEal. i mBeochan 3D 

• MEal. sa Chineamatagrafaíocht (Mundus 

Comhroinnte) 

 

Tar éis próiseas roghnaithe iomaíoch, bronadh 

maoiniú ar chéimnithe IADT: Sean Doupe 

(€7,000 le haghaidh clár faisnéise a chruthú), 

Ann Upton (€6,500 le haghaidh beochana) 

agus ciste forbartha de €3,000 ar Cormac 

Campbell chun tacú le clár faisnéise atá i 

mbun léirithe a chríochnú. 
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5.3 Naisc Forbartha Sheachtracha  

Malartuithe Mac Léinn Erasmus+   

Mar gheall ar shrianta phaindéim COVID-19, 

tháinig laghdú suntasach ar líon na mac léinn 

Erasmus a bhí ag teacht isteach. Le linn 

2020/2021, tháinig dháréag mac léinn Erasmus 

chuig IADT le dul i mbun staidéir; áiríodh leis na 

tíortha ar tháinig na mic léinn uathu :  

• Fhrainc    5 

• An Ghearmáin  3 

• An Ungáir    2 

• An tSóvaic   1  

• An Ríocht Aontaith  1 
 
Áiríodh leis na réimse staidéir: Beochan, Ealaín, 
Dearadh don Stáitse agus don Scáileán, 
Cumarsáid Fhísiúil agus Fiontraíocht 
Fheidhmeach. 
 

Le linn 2020/2021, chuaigh 27 mac léinn IADT 

thar lear le staidéar a dhéanamh. Is iad na 

tíortha a bhí mar chinn scríbe ná:  

• An Fhionlainn 8 

• An Ungáir  5  

• An Spáinn 5  

• An Ghearmáin   3 

• An Fhraincq  2 

• An Eastóin  1  

• An Iodáil 1 

• An tSualainn 1 

• An Ríocht Aontaith 1 
 

Áiríodh leis na réimse staidéir: An Ealaín, Léiriú 

Scannánaíochta agus Teilifíse, an 

Ghrianghrafadóireacht, Bainistíocht Ealaíon, 

Fiontraíocht agus Bainistíocht, Léann na Meán 

Nua agus an Ríomhaireacht Chruthaitheach. 

 

Reáchtáladh seacht dtréimhse oiliúna Erasmus 

le linn na bliana acadúla i gclár staidéir amhail: 

An Ealaín, Léann na Meán Nua, an Béarla, 

Léann na Meán agus na gCultúr agus Léiriú 

Ceoil Cruthaitheach sna cinn scríbe seo a 

leanas :  

• An Ghearmáin  3 

• an Danmhairg 1 

• An Spáinn 1 

• An Ísiltir  1 

 

Malartuithe Foirne Erasmus+  

Cuireadh gach soghluaisteacht foirne isteach 

agus amach a bhí beartaithe do 2020 mar 

gheall ar phaindéim COVID-19.   

 

5.4 Forbairt Fiontraíochta  

5.4.1  Media Cube 

Le linn 2020/2021, lean Media Cube orthu ag 

tacú le gnólachtaí nuathionscanta a bhfuil 

acmhainneacht mhór ghnó acu a chruthú agus 

a fhorbairt trí bhíthin tacaíochtaí 

meantóireachta a sholáthar agus trí bhíthin 

rochtain ar líonraí tacúla fiontraíochta a éascú.  
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5.4.1  Media Cube (ar lean) 

Ba dhúshlán seasta le linn 2021 é COVID-19 

roimh ghnólachtaí a bhí bunaithe in Media 

Cube.  D’oibrigh Media Cube ar phlean 

uaillmhianach a dearadh chun cuidiú le cliaint 

Media Cube le linn na tréimhse dúshlánaí sin 

agus dlús a chur lena bhfás i ndiaidh Covid-19.  I 

Ráithe Deiridh 2021 d’fhill go leor de chliaint 

Media Cube ar an oifig agus tá áitíocht 100% sa 

bhfoirgneamh arís. Tá éirí go maith i gcónaí le 

cliaint Media Cube in ainneoin na ndúshlán 

leantach a bhaineann leis an bpaindéim agus tá 

athruithe tagtha orthu agus tá dul i bhfeiliúint 

déanta acu chun déileáil le riachtanais 

athraitheacha an mhargaidh.  

Rinne Media Cube iarratas rathúil maoinithe ar 

Chiste Fhiontraíocht Éireann mar atá ‘Powering 

the Regions’, rud a thabharfaidh caoi chun 

obair bheartaithe athchóirithe in Media Cube a 

dhéanamh agus chun cuidiú le socruithe oibre 

hibridí in Media Cube díreach mar a 

choinneofar ar chláracha agus tacaíochtaí 

fiontraíochta a sholáthar do ghnólachtaí 

nuathionscanta. 

Ar na gníomhartha rathúla comhlachtaí de 

chuid Media Cube le linn 2020/2021 bhí: 

• Safecility: Is gnólacht nuathionscanta i 

dtaca le hIdirlíon na nEarraí é Safecility atá 

dírithe ar thástáil ar chomhlíonadh a 

uathoibriú d’úinéirí eastát mór. Tá seisear i 

bPoblacht na hÉireann agus sa Ríocht 

Aontaithe á bhfostú ag an ngnólacht faoi 

láthair. In 2021, fuair an gnólacht conarthaí 

le Watford Borough Council, Broadland 

Housing Authority, BARCUD Housing 

Authority agus Cobalt Housing sa Ríocht 

Aontaithe chun a dteicneolaíocht 

nuálaíochta uathoibrithe a chur i bhfeidhm.   

• GladCloud: Is Ardán Comhoibrithe le 

haghaidh Mhargaíocht na Meán Sóisialta 

(B2B2C) é GladCloud, ardán do bhrandaí 

náisiúnta chun feachtais a chur ar siúl go 

háitiúil ag an scála is feiliúnaí, trí bhíthin 

urlabhraithe branda a dhéanamh de 

chomhpháirithe cleamhnaithe ceannaithe. 

Tá an t-ardán deartha go sainiúil do 

bhrandaí a dhíolann earraí nó seirbhísí trí 

líonraí móra de cheannaithe faoi 

úinéireacht neamhspleách, amhail 

deochanna alcólacha i gcás beár, cosmaidí 

gairmiúla i gcás salón, seirbhísí seachadta 

bia/áirithinte bord i gcás bialann. Le linn 

2021, bhí lúchair ar GladCloud comhaontú 

domhanda le Diageo a fhógairt, agus tá sé 

beo ar fud na Ríochta Aontaithe, Éire, an 

Ghearmáin, an Eilbhéis agus an Ostair, agus 

tá seoltaí bearthaithe do thús 2020 ar fud 

na Fraince, Deisceart na hEorpa, an Astráil, 

an Bhrasaíl agus Stáit Aontaithe Mheiriceá. 
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5.4.1  Media Cube (ar lean) 

• Capella Workplace Solutions: Tá Capella 

Workplace Solutions tar éis ardán le 

haghaidh na hoibre hibridí a fhorbairt, ina 

bhfuil uirlisí praiticiúla agus bogearraí 

sealaíocht deisce a chuidíonn le fostaithe a 

thabhairt ar ais chuig an oifig go sábháilte 

agus le hobair sholúbtha a bhainistiú. Tá 

taithí fhairisng ag Criona Turley, 

Príomhoifigeach Feidhmeannach Capella 

Workplace agus céimí de chlár New 

Frontiers, ar dhearadh oifige agus 

rannpháirtíocht fostaithe, agus tá spéis 

mhór aici i Sláinte agus Sábháilteacht. Tá 

liosta cliant atá ag dul i méid ag Capella ar 

fud na hÉireann, na hEorpa agus SAM, agus 

tá sé i gceist an ngnólacht a bhonn 

custaiméirí agus a fhoireann a mhéadú in 

2022. 

• The Digital Learning Institute: is é misean 

Institiúid na Foghlama Digití, atá á threorú 

ag John Kilroy, an bhearna domhanda 

scileanna i ndearadh na foghlama digití a 

laghdú, agus conair ghairme do dhearthóirí 

foghlama digití a sholáthar. Tá oiliúint 

curtha ar bhreis is 2,000 mac léinn ag 

Institiúid na Foghlama Digití ó bunaíodh in 

2019 í, trí bhíthin cúrsaí atá creidiúnaithe 

ag ollscoileanna i nDearadh na Foghlama 

Digití a thairiscint. Ar chliaint 

chorparáideacha na hInstitiúide atá ag dul i 

méid i gcónaí: Boston Scientific, Vodafone, 

Zendesk, Primark, NHS agus Three. In 

2021, sheol Institiúid na Foghlama Digití an 

Dioplóma Gairmiúil i nDearadh na 

Foghlama Digití i dteannta le Glasgow 

University, agus bhunaigh Coiste 

Comhairliúcháin Tionscail i dteannta le 

ceannairí domhanda san Fhoghlaim 

Dhigiteach chomh maith.  

• IK Drones Consultants: Díríonn IK Drones 

Consultants, atá á stiúradh ag an 

bPríomhfheidhmeannach CEO Ian Kiely, 

aird ar fhorbairt drón agus dírítear go 

príomha ar ghnéithe spás na réitigh a 

bheidh ann amach anseo. Tar éis an 

gradam mar atá ‘European Space 

Masters of Satellite Navigation’ a 

ghnóthú in 2018, tá IK Drones 

Consultants ag obair faoi láthair mar 

chuid de chuibhreannas Eorpach ar 

GONAV IoT, ar algartam agus foireann 

sliseanna shuite ardchruinnis é a 

forbraíodh i gcomhar le Gníomhaireacht 

Spáis na hEorpa (ESA). Déanfaidh an 

teicneolaíocht aimsiú iontaofa shuíomh 

an iomad drón san fhíor-am a chumasú,  

éacht nár bhain eagraíocht ar bith amach 

ar scála dá leithéid go dtí seo. Tá sé  

Ian Kiely, CEO of IK Drones 
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5.4.1  Media Cube (ar lean) 

beartaithe go reáchtálfar seoladh 

idirnáisiúnta GEONAV IoT in Media Cube ag 

tús 2023, agus tacóidh ESA leis. 

• Xhail: Is gnólacht teicneolaíochta 

nuathionscanta é Xhail atá dírithe ar 

earnálacha an cheoil agus na siamsaíochta, 

agus tá oibríochtaí ar siúl aige i mBaile 

Átha Cliath, Stócólm, Bostún agus Los 

Angeles. Tá forbartha ag Xhail 

teicneolaiocht dhílsithe a athróidh go 

brách an chaoi a gcruthaítear, a roinntear 

agus a bhaintear taitneamh as an gceol. Is 

féidir an teicneolaíocht is bonn le paitinní 

an ghnólachta a chur i bhfeidhm in 

earnálacha go leor, lena n-áirítear an 

scannánaíocht agus an teilifís, an 

fhograíocht agus fógraí, bolscaireacht agus 

scannán, an chluichíocht, na meáin 

shóisialta agus seirbhísí gréasáin. Oibríonn 

agus tacaíonn an gnólacht le healaíontóirí 

ar fud an domhain, agus soláthraíonn 

deiseanna inbhuanaithe giniúna ioncam. In 

2022, seolfaidh Xhail feidhmchlár 

tomhaltóra a thabharfadh do dhuine ar 

bith, beag beann ar a chumas, an deis 

chun na láithreachtaí a bhfuil an fhuaim is 

fearr ar domhan acu a chruthú agus a 

roinnt lena líonra féin. 

• ZiggyTec: Is gnólacht teicneolaíochta 

maoine é ZiggyTec a chuireann ar fáan 

teicneolaíocht is déanaí Idirlíon na Rudaí 

Nithiúla ar fáil chun sonraí cruinne, 

iontaofa agus comhsheasmhacha ó 

fhoirgnimh thráchtála agus ó ionaid 

mhiondíola a sholáthar. Tugann réitigh 

ZiggyTec caoi d’úinéirí sócmhainní agus 

do bhainisteoirí saoráidí breathnú ar 

shonraí a bhailítear ó mhéadair fóntais 

agus braiteoirí cáilíochta aeir faoi dhíon 

trínár dtairseach ZiggyTec Cloud. Tugann 

na léamha sin, caoi do chliaint a chinntiú 

go bhfuil a bhfoirgnimh ag cloí le 

treoirlínte inbhuanaitheachta agus 

cabhraíonn siad le húsáid fuinnimh, 

uisce agus gáis a rialú, chomh maith le 

monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht 

inmheánach an aeir. Tacaíonn ZiggyTec  

lena chliaint a thuilleadh trí bhíthin 

rochtain a thabhairt dóibh ar 

thuarascálacha míosúla agus 

seachtainiúla a reáchtáil, rud a 

chuireann ar a gcumas aon treocht agus 

réimse achrannach a aithint,  ábhair ar 

féidir aghaidh a thabhairt orthu ansin 

agus monatóireacht níos dlúithe a 

dhéanamh orthu dá reir. 

Ian Kiely, CEO of IK Drones 
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5.4.1.1 Alumni Media Cube  

Bhí éirí go maith le roinnt céimithe Media 

Cubele linn 2020/2021, lenar n-áiríodh: 

• Femtech Healthcare Ltd.  - arna bhunú ag 

Donna Ledwidge and Renée O’Shaughnessy, 

is gnólacht eolaíochtaí sláinte agus 

áilleachta é Irish Femtech Healthcare Ltd. a 

úsáideann teicneolaíochtaí agus sonraí chun 

eispéireas iomlán an chúraim sláinte do 

mhná a athrú ó bhonn. In 2019, d’éirigh le 

Femtech infheistíocht dhomhanada €820 

millliúin a fháil. In 2021, sheol siad 

KeyForHer.com, ardán uathúil ar ceann 

scríbe do mhná na hÉireann atá á 

chumhachtú é, ina gcuirtear comhairle, 

moltaí sláinte pearsantaithe, agus forlíontaí 

nádúrtha ar fáil. Is iad príomh-

dhúshraitheanna ar a bhfuil an gnólacht 

tógtha ná an Míostrú, an Meanapás agus an 

Máithreachas. Tá borradh leanúnach tagtha 

ar fhás Femtech Healthcare Ltd mar gheall 

ar an éileamh ar uirlisí ar líne le haghaidh 

cúram sláinte de thairbhe na paindéime. 

• Equine MediRecord - - is é Equine 

MediRecord (gnólacht iarchéime New 

Frontiers) an ceannaire domhanda anois 

maidir le frithdhópáil eachaí agus bogearraí 

leasa capall. Tá an gnólacht ag feidhmiú 

anois in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, sa 

Fhrainc, sna Stáit Aontaithe agus san Araib 

Shádach. Tá Equine MediRecord tar éis dul i 

gcomhpháirtíocht le cuid de na brandaí 

eachaí is mó ar domhan, amhail: Breeders 

Cup World Championships, Saudi Cup, The 

Arabian Racing Organisation, The 

Thoroughbred Owners of California, The 

Kentucky Thoroughbred Association, agus 

Irish Veterinary and Welfare Commission. 

Agus é ag déanamh ionadaíochta ar Chill 

Dara sa chomórtas ‘Ireland’s Best Young 

Entrepreneur’ in 2019, bhuaigh an gnólacht 

an gradam ‘Irish Midlands Best Start-up’. 

Bhuaigh Equine MediRecord an gradam 

‘‘Best Farm Software in EI Innovation Arena’ 

ag an gComórtas Náisiúnta 

Treabhdóireachta 2020. Bhí an gnólacht ina 

iomaitheoir náisiúnta sa bhabhta ceannais 

den chomórtas ‘Easpórtálaí Éireannach na 

Bliana’ in 2021 i nGradam Chumann na 

bhFeirmí Beaga. Tá Equine MediRecords 

lonnaithe sa Churrach, Co. Chill Dara anois. 

Donna Ledwidge and Renee O’Shaughnessy of FemTech 
Healthcare Ltd. 
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5.4.2 Clár New Frontiers  

Is clár forbartha fiontraíochta ceannródaíoch in 

Éirinn é an Clár New Frontiers, atá á mhaoiniú 

ag Fiontraíocht Éireann. I mí an Mheithimh 

2021, d’fhógair Media Cube IADT agus 

NovaUCD comhpháirtíocht nua cúig bliana chun 

an Clár New Frontiers a sholáthar 

d’fhiontraithe, agus IADT ag gníomhú mar 

phríomhchomhpháirtí. Is é cuspóir an chláir 

fiontraíochta seo dlús a chur le fás na 

ngnólachtaí nuálacha a bhfuil sé d’acmhainn 

acu scálú go hidirnáisiúnta.   

Tar éis feachtas earcaíochta rathúil, cuireadh 

an chéad chlár New Frontiers Céim 1 i gcrích i 

mí na Samhna 2021, agus ghlac 35 gnólacht 

nuathionscanta páirt i gCéim 1. Bhí 

éascaitheoirí an chláir ina 

bpríomhshaineolaithe ina réimse féin, agus 

chuir siad tástáil ar gach gnólacht i réimse 

leathan ábhar, lenar áiríodh taighde 

margaidh agus bailíochtú margaidh, 

airgeadas, margaíocht, díolacháin agus 

straitéisí infheistíochta. Gabhfaidh 13 

ghnólacht rannpháirteacha ar aghaidh chuig 

Céim 2 den Chlár, ina dtairgtear tacaíocht 

airgeadais bhreise de €15K in aghaidh an 

duine, agus deasc the in Media Cube. Beidh 

Céim 2 ar siúl ó Mhárta go Meán Fómhair 

2022. 

Ar na n-éachtaí suntasacha a d’eascair as 

cláir New Frontiers roimhe seo tá: 

VenueSearch - Tá Matthew Egan, 

Príomhfheidhmeannach agus Bunaitheoir 

VenueSearch, tar éis ardán a fhorbairt ina 

nasctar pleanálaithe cóisire, an pobal i 

gcoitinne agus gnólachtaí ar fud na hÉireann, 

le hionaid iontacha chun raon leathan 

imeachtaí corparáideacha, imeachtaí 

sóisialta agus eispéiris uathúla a óstáil. 

Cuireann VenueSearch ardán margaíochta 

digiteach den chéad scoth ar fáil d’ionaid 

chomhpháirtíochta chun a gcuid tairiscintí a 

chur chun cinn i gcaitheamh na bliana, do 

lucht féachana an-ábhartha, rud a chuireann 

ar a gcumas áirithintí grúpa brabúsaí a fháil 

leis an dua, leis an gcostas agus leis an 

iarracht is lú. Tá na leibhéil cuairteoirí agus 

áirithintí is airde riamh  á bpróiseáil ag an 

ngnólacht ar an ardán in 2021 agus tá os 

cionn 100,000 cuairteoir ó gach cearn den 

domhan (foireann an ionaid go príomha) á 

dtiomáint go dtí uirlis áireamháin Venue 

Search maidir le acmhainn scartha shóisialta. 

LtoR: Tom Flanagan (NovaUCD), Ann Marie Phelan (IADT), 
and Paula Carroll (Enterprise Ireland) 
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5.4.2 Clár New Frontiers (ar lean) 

• Eating Freely - Is í Emma Murphy 

Príomhfheidhmeannach agus Bunaitheoir 

Eating Freely, ar clár teiripe agus cothaithe 

speisialaithe, atá bunaithe ar fhianaise  le 

haghaidh an itheacháin mhothúchánaigh 

agus neamhord itheacháin ragúsacha. Tá 

clár féinstiúrtha ar líne agus líonra de 

Shainchleachtóirí Ceadúnaithe ag Eating 

Freely, a thacaíonn le cliaint go pearsanta 

ar an láthair thar thréimhse 5-6 mhí.  

Bliain dhúshlánach ba ea 2020 agus mar 

ghealla ar Covid-19 cuireadh an oiliúint 

bheo ar fad ar ceal nó cuireadh stad léi. 

Chuaigh Eating Freely in oiriúint go tapa 

do chúinsí an ama agus d’aistrigh sé go dtí 

múnla oiliúna iomlán ar líne, agus thosaigh 

siad ar cleachtóirí a oiliúint go 

hidirnáisiúnta, sna Stáit Aontaithe go 

príomha. Tá an múnla ghnó forbartha ina 

deis saincheadúnais anois, mar a n-

earcaíonn agus a bhainistíonn 

saincheadúnaithe críche a líonra áitiúil féin 

de 12-20 Cleachtóir Eating Freely. TáEating 

Freely ag bailiú babhta infheistíochta 

réamhshíolta anois chun an teacht isteach 

i margadh na Stát Aontaithe in 2022 a 

mhaoiniú. 

• Education Elephant Ltd. - Bhunaigh beirt  

síceolaithe agus deirfiúrach, Rebecca Good 

agus an Dr Kate James, Education Elephant 

Ltd. in 2017, agus thosaigh siad ag trádáil i 

2019. Is ardán digiteach é do theaghlaigh 

agus do chúramóirí leanaí a bhfuil 

riachtanais bhreise acu. Faoi láthair, 

oibríonn Education Elephant Ltd. i 

gcomhar le saineolaithe domhanda chun 

eispéiris foghlama digití a chruthú, 

eispéiris a chuidíonn le teaghlaigh rochtain 

a fháil ar thacaíocht, ar eolas agus ar 

thuiscint riachtanach ar bhonn níos tapúla 

agus níos éifeachtúla ná na bealaí 

traidisiúnta. Tá Education Elephant Ltd. tar 

éis tástáil shíciméadrach do scoileanna 

agus do ghairmithe sláinte a fhorbairt 

freisin, tá sé tar éis dul i gcomhpháirtíocht 

le gnólacht de chuid Stát Aontaithe 

Mheiriceá chun cearta eisiacha dáilte a 

fháil ar thástáil shíciméadrach eile, agus 

díofar an dá thástáil araon le scoileanna 

agus heagraíochtaí go hidirnáisiúnta. 
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5.4.3 Dianchampa Fiontraíochta na Mac 
Léinn 2021 

I mí Eanáir agus mí Feabhra 2021, sholáthar 

Media Cube a Dhianchampa Bliantúil 

Fiontraíochta Mhac Léinn IADT go fíorúil i 

gcomhréir le treoirlínte Covid-19. D’oibrigh 

mic léinn roghnaithe IADT le foireann 

meantóirí ó ghnólachtaí Media Cube agus le 

hionadaithe ó Fhiontraíocht Éireann, ó Oifig 

Fiontair Áitiúil Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin 

(LEO), agus ó Bhanc na hÉireann chun a gcuid 

smaointe gnó a fhorbairt agus a bheith ‘réidh’ 

le haghaidh infheistíocht a éilimh. Ba é 

imeacht deiridh an Dianchampa ná cur i láthair 

na ‘Elevator Pitches’ ag na mic léinn do 

phainéal, lenar áiríodh ionadaithe ó Enterprise 

Equity Venture Capital Investment 

Management, Media Cube agus an Roinn 

Fiontraíochta IADT. 

Bhuaigh Kate Carter, mac léinn 3ú bliain den 

BEol. (Onóracha) i mBainistíocht Gnó in IADT,  

an gradam móreilimh ‘Most Promising 

Entrepreneur Award’, i ngeall ar cur i láthair gnó 

cumasach inar dhíríodh ar tháirgí réitigh 

cosmaidí orgánacha. Bhuaigh Paul McDermott 

agus John Hayes, mic léinn de chuid an BBus 

(Onóracha) i mBainistíocht Ghnó an gradam ‘e 

Most Developed Business Prize for the Clutch 

Academy’, ina ndírítear ar mhuinín a chothú 

agus ar scileanna imeartha foirne sa spórt do 

leanaí agus do dhaoine fásta leochaileacha. Bhí 

rathúlacht an Clutch Academy le feiceáil san iris 

‘Sunday Independent’. Ba é Cian O’Carroll, 3ú 

bliain BA (Onóracha) Léann na Meán Nua, 

buaiteoir an ghradaim ‘Most Innovative 

Business Prize’ i ngeall ‘Corporate Cian’, cainéal 

aorach YouTube. 

Cuireadh tús leis an bpróiseas iarratais agus 

roghnúcháin do Dhianchampa 2022 i mí na 

Samhna 2021. Forbraíodh an dianchampa seo 

chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt don 

fhiontraíocht i measc mhic léinn IADT ar fud na 

ndisciplíní acadúla. 

 

 

 

 

 

 

Kate Carter, founder of Kate Carter Beauty John Hayes, Clutch Academy co-founder  
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5.5 Imeachtaí & Éachtaí  

Na Scoileanna Scannánaíochta is fearr 2020 de 

chuid Variety Magazine (Meán Fómhair 2020) 

Ainmníodh Scoil Náisiúnta Scannán IADT ar 

cheann de na Scoileanna Scannánaíochta is fearr 

de chuid Variety Magazine don bhliain 2020. Ba 

é seo an chéad uair a áiríodh scoil Éireannach í 

ar an liosta gradamach sin. Áiríodh ar an liosta 

na hinstitiúidí seo a leanas: University of 

Southern California, Beijing Film Academy, the 

UK National Film & Television School, agus  VGIK 

Mhoscó. Gach bliain, roghnaíonn Variety na 

scoileanna agus na hoideoirí scannánaíochta is 

fearr ar fud an domhain ina dtuarascáil, “The 

Entertainment Education Impact Report: The 

Top Film Schools and Educators from around the 

Globe”, agus bhí IADT ar cheann de na deich 

scoil nár scoileanna de chuid SAM iad a luadh sa 

tuairisc.  

Comórtas na Scríbhneoirí Óga (Feabhra 2021) 

I bhFeabhra 2021, sheol IADT an Comórtas na 

Scríbhneoirí Óga do Daltaí Idirbhliana a bhí ag 

freastal ar scoileanna i gceantar údaráis áitiúil 

Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. Tugadh cuireadh 

cruthaitheach do dhaltaí píosa bunúil 

scríbhneoireachta (400 focal ar a mhéad) a 

réiteach bunaithe ar an smaoineamh DÓCHAS. 

Bronnadh Dearbhán One4All arbh fhiú €100 é ar 

na trí hiontráil ab fhearr agus déanfar rang na 

mbuaiteoirí a óstáil ar thuras ar Scoil Náisiúnta 

Scannánaíochta IADT, agus réachtálfar lón san 

Institiúid a luaithe a agus a bheith a leithéid 

ceadaithe de réir na dtreoirlínte sláinte poiblí. 

Ba iad seo a leanas na buaiteoirí: 

• Finn Wallace ó CBC, Baile na Manach i ngeall 

ar ‘Burning Hope’ (aiste); 

• Aoife Ní Chúinn ó Naomh Gearóid, Bré (píosa 

físiúil)  

• Varshika Mecheri ó Choláiste Naomh 

Aindrias, Baile an Bhóthair i ngeall ar ‘An 

Unsafe’ (dán) 

 

Féile Chathair Fhoghlaim Bhaile Átha Cliath 
(Márta 2021) 

Is tionscnamh é Cathair Foghlama Bhaile Átha 

Cliath (DLC) atá á mhaoiniú ag an Údarás um 

Ardoideachas chun comhionannas rochtana ar 

ardoideachas a chur chun cinn go 

comhoibritheach do ghrúpaí faoi 

ghannionadaíocht. Is comhpháirtíocht é DLC a 

bhfuil sé choláiste ina mball inti: IADT, Institiúid 

Oideachais Marino (MIE), an Coláiste Náisiúnta 

Ealaíne agus Deartha (NCAD), Coláiste Ríoga na 

Máinleá in Éirinn (RCSI), Coláiste na Tríonóide, 

Baile Átha Cliath (TCD), agus an Coláiste 

Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD).  
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5.5 Events & Achievements (Cont’d.) 

Féile Chathair Fhoghlaim Bhaile Átha Cliath 
(ar lean) 

Tá comhpháirtíocht láidir ag DLC le Comhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath, le Bord Oideachais 

agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath 

(CDETB), le Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile 

Átha Cliath-Dún Laoghaire (DDLETB) agus le 

Líonraí Oideachais ar fud Bhaile Átha Cliath. Tá 

Denise McMorrow, Bainisteoir Eispéireas na 

Mac Léinn (IADT) agus Seán Delaney, Léachtóir 

Sinsearach (MIE) ina gcomhchathaoirligh ar 

DLC. 

D’óstáil IADT Féile Chathair Foghlama Bhaile 

Átha Cliath mar imeacht fíorúil ón 22 go dtí an 

24 Márta 2021. Le linn na dtrí lá, ghlac 8,000 

rannpháirtí páirt i raon leathan imeachtaí a 

ceapadh chun freastal ar leibhéil éagsúla 

spéise, lenar áiríodh leanaí óga agus an scor 

gníomhach. Ba é an aidhm a bhí leis ná daoine 

a spreagadh le creidiúint iontu féin, a bheith 

rannpháirteach, foghlaim a dhéanamh, agus a 

thuiscint gur féidir leis an bhfoghlaim a bheith 

spraíúil agus í a cheiliúradh ar bhealach 

cuimsitheach.   
 

Le linn na Féile, chuir DLC ‘Learner Voices’ chun 

cinn, lenar áiríodh duine de chéimithe IADT, 

Pat Fitzsimons, a labhair ar a thuras pearsanta 

maidir le filleadh ar an gcoláiste agus ar an 

gcaoi a bhfuil a chuid spriocanna á mbaint 

amach aige leis na tacaíochtaí atá ar fáil dó.   

 
5.6 Margaíocht  

Le linn na bliana acadúla 2020/2021, lean an 

Oifig Margaíochta de sholáthar cúrsaí na 

hInstitiúide a chur chun cinn, d’fhaisnéis atá 

cothrom le dáta faoi shrianta paindéime an 

Rialtais a chur ar fáil, agus d’imeachtaí ar líne 

a chur chun cinn chomh maith céanna. 

 

Ó mhí Eanáir go mí an Mhárta 2021, cuireadh 

Spotlight Sessions, sraith cainteanna gearra 

CAO ar líne, ar fáil do mhic léinn ionchasacha, 

inar soláthraíodh dóibh faisnéis ó léachtóirí 

agus ó mhic léinn reatha. D’fhreastail 980 mac 

léinn go cianda, agus reáchtáladh an seisiún 

faisnéise thar thréimhse deich seachtaine. 

I mí na Bealtaine 2021, sheol an Fhoireann 

Margaíochta leathanach baile nua-dheartha 

IADT. Ba é cuspóir an tionscadail seo 

leathanach baile IADT a athfhorbairt, agus 

béim ar an úsáid mhóibíleach, i dtreo agus go 

gcruthófar ardán ina ndéantar freastal ar 

riachtanais straitéiseacha na hInstitiúide. 
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5.6 Margaíocht (ar lean) 

I mí an Mheithimh 2021, sholáthar an Oifig 

Margaíochta imeacht rathúil On Show 21,  

lenar áiríodh:  

• Taispeántas ar líne a raibh os cionn 18,000 

amharc air; 

• Feachtais chomhtháite shóisialta agus 

dhigiteacha ar fud gach ardáin IADT; 

• Rogha saothar le 400 mac léinn a bhain 

céim amach agus a teilgeadh ar bhallaí 

Leabharlann Lexicon i nDún Laoghaire; 

• Ócáid lainseála ar líne; 

• Clúdach preasa sna foilseacháin seo a 

leanas: 

 The Irish Times — leathanach tosaigh  

 The Irish Times — Íomhá an Lae  

 The Herald 

 Gné ghréasáin RTÉ.ie 

 RTÉ Radio 1— Morning Ireland in 

‘What the papers say’ 

 The Examiner 

 

Le linn Shamhradh 2021, d’fhorbair an Oifig 

Margaíochta sraith ábhar chun na 

príomhtheachtaireachtaí sábháilteachta a 

chur in iúl do chomhaltaí foirne, do mhic léinn 

agus do chuairteoirí le linn shrianta 

phaindéim Covid-19. Áiríodh orthu sin: 

• Leathanach feiceálach baile ar láithreán 

gréasáin IADT; 

• Deilbhíní Sábháilteachta COVID; 

• ‘Físeáin maidir le ‘Filleadh ar an 

gCampas’; 

• Comharthaíocht sheachtrach (lena n-

áirítear bratacha); 

• Comharthaí inmheánacha agus 

comharthaí aimsithe slí do gach doras 

isteach; 

• Cláir éascaíochta ag gach bealach isteach 

fhoirgnimh a thaispeáint. 

 

5.7 Tionscnaimh/Forbairtí Campais  

5.7.1  Foirgneamh Nua Digiteach  

I mí na Samhna 2017, áiríodh Foirgneamh 

Teagaisc na Meán Digiteach de chuid IADT in 

aon tionscadal déag a aithníodh le haghaidh 

maoinithe mar chuid de Chlár 

Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí (PPP) 

€200 milliún don earnáil ardoideachais. 

Cuirfidh an foirgneamh spás ar fáil chun tacú 

le cláir chruthaitheacha, dhigiteacha agus  
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5.7.1  Foirgneamh Nua Digiteach (ar lean) 

theicneolaíocha agus chun iad a fhás, agus 

cuirfear bialann campais 600 suíochán agus 

spásanna foghlama neamhfhoirmiúla a chur 

ar fáil dá bharr chomh maith. Nuair a bheidh 

sé críochnaithe in 2022/2023, déanfaidh an 

foirgneamh freastal ar an bhfás ar líon na 

ndaltaí i réigiún a bhfuiltear ag súil leis, 

tuairim is 590 dalta.    

I mí Iúil 2019, cuireadh iarratas pleanála faoi 

bhráid Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-

Ráth an Dúin agus thug an Bord Pleanála cead 

pleanála dó ag deireadh mhí Lúnasa 2020. 

I mí na Samhna 2019, chuir an 

Ghníomhaireacht Airgeadais Forbartha 

Náisiúnta, agus í ag feidhmiú ina comhairleoir 

airgeadais don chlár PPP, tús le próiseas 

tairisceana don Fhoireann Tionscadail. Tar éis 

próiseas réamhcháilíochta, cuireadh triúr 

iarrthóirí ar an ngearrliosta agus tugadh 

cuireadh dóibh páirt a ghlacadh san idirphlé i 

mí Lúnasa 2020. Aithníodh tairgeoir 

tosaíochta. 

Táthar ag súil go gcuirfear tús leis an tógáil i 

Ráithe 3 de 2022, agus críochnófar an 

foirgneamh taobh istigh d’achar 26 mí. 

5.8 Tuarascáil ar Bhainistíocht Fuinnimh  

5.8.1 Feachtas Feasachta Fuinnimh 

Le linn 2020/2021, lean IADT leis an 

gcomhpháirtíocht le feachtas OPW mar atá 

‘Optimising Power at Work’ agus reáchtáil 

IADT imeachtaí ar líne do Sheachtain Ghlas an 

Champais ón 26 go dtí an 30 Aibreán 2021. 

Áiríodh leis an imeacht tráth na gceist maidir 

le fuinneamh, caint foirne ar fheasacht 

fuinnimh sa bhaile, méadrú cliste agus feithiclí 

leictreacha. Ina theannta sin, reáchtáladh 

comórtas do mhic léinn ina raibh ní ba mhó ná 

20 iontráil agus bhí buaiteoirí i gceithre 

chatagóir (Scannánaíocht & Beochan, 

Dealbhóireacht & Cumarsáid Fhísiúil, 

Coincheapa, agus na Meáin). 

5.8.2 Inbhuanaitheacht  

I mí Mheán Fómhair 2020, tugadh fógra do 

IADT gur éirigh leis an togra na hInstitiúide, a 

cuireadh faoi bhráid Chlár an Ard-Oideachais 

um Éifeachtúlacht Fuinnimh agus um Threo-

Aimsitheoir Dícharbónaitghe de chuid HEA/

SEAI, maidir le huasghráduithe éifeachtúlachta 

fuinnimh i bhFoirgneamh Aitriam. Bronnadh 

maoiniú €450,000 ar an Institiúid chun na 

hoibreacha seo a leanas a dhéanamh ar an  
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5.8.2 Inbhuanaitheacht  (ar lean) 

Aitriam, ar cuireadh tús leo le linn Shamhradh 

2021: 

• Teaschaidéal nua a shuiteáil chun uisce te tí 

a théamh; 

• Iarfheistiú soilsithe LED ar fud an 

fhoirgnimh agus suiteáil braiteoirí 

láithreacht-bhunaithe/solais lae; 

• Comhlaí radaitheora teirmeastatacha a 

shuiteáil ar gach radaitheoir; 

• An clúdach dín agus an t-insliú atá ann 

cheana os cionn na Leabharlainne a bhaint 

agus a athsholáthar; 

• Suiteáil inslithe breise thar uasteorainneacha 

an tríú hurlár den fhoirgneamh; 

• Suiteáil lasca uathoibríocha cumhachta i 

ngach saotharlann ríomhaireachta; 

•  An clúdach dín agus an t-insliú atá ann 

cheana os cionn na Leabharlainne a bhaint 

agus a athsholáthar; 

• Suiteáil inslithe breise thar uasteorainneacha 

an tríú hurlár den fhoirgneamh; 

• Suiteáil lasca uathoibríocha cumhachta i 

ngach saotharlann ríomhaireachta; 

• Méadair seiceála a shuiteáil ar na 

príomhfhóntais chun monatóireacht a 

dhéanamh ar fheidhmíocht; 

• Suirbhéanna íomháithe theirmigh agus 

teanntás aeir a dhéanamh, lena n-áirítear 

aon oibreacha logánta a leanann na 

suirbhéanna. 

 

5.8.3 Mionoibreacha  

Le linn 2020/2021, tugadh faoi na 

mionoibreacha seo a leanas: 

• Suiteáil soilsithe LED nua; 

• Suiteáil soilsithe agus coráis rialaithe nua 

LED; 

• Ceamaraí CCTV breise/athsholáthair a 

shuiteáil go seachtrach agus san Aitriam; 

• Rochtain bhreise ar chártaí a fheistiú ar 

dhoirse inmheánacha agus seachtracha i 

bhFoirgneamh na gCearnóg, agus 

bogearraí rialaithe rochtana 

uasghrádaithe a shuiteáil; 

• Athphéinteáil Fhoirgneamh na Carraige 

Léithe. 



 

        Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneoilaíochta Dún Laoghaire                                               90 

5.8.4 Ídiú Fuinnimh  

Le linn na bliana acadúla 2020/2021, bhí an t

-ídiú leictreachais tuairim agus1,400KwHs, 

laghdú 19.7% ar  mbliain bhonnlíne 2018. Bhí 

an scéal amhlaidh mar gheall ar laghdú  ar 

líon na comhaltaí foirne agus na mac léinn a 

bhí ar an gcampas le linn shrianta phaindéim 

COVID-19. Bhí an t-ídiú gáis le linn 

2020/2021 thart ar 2,600kWhs, a bhí 9.8% ní 

ba mhó ná an bhliain bhonnlíne 2018. Bhí an 

scéal amhlaidh mar gheall ar na tréimhsí fada 

reatha do chórais téimh le linn Fhómhar 

2020, agus le linn Gheimhreadh agus le linn 

Earrach 2021 chun cúiteamh a dhéanamh ar 

bhearta aerála níos faide agus níos déine de 

bharr phaindéim COVID-19. Tháinig laghdú 

3% ar ídiú fuinnimh na hInstitiúide do 

2020/2021 le hais na bliana roimhe sin.  

5.8.5 Freagra Eastát & Saoráidí ar    

COVID-19  

In 2021, cuireadh an Fhoireann Eastáit & 

Áiseanna ar an ngearrliosta le haghaidh na 

nGradam Oideachais agus bronnadh an tríú 

háit orthu sa chatagóir Bainistíochta Saoráidí i 

ngeall ar a Freagairt Éigeandála ar COVID-19. 

Maidir le tús na bliana acadúla 2020/2021, 

rinneadh leasuithe ar an scaradh sóisialta i 

spásanna teagaisc, agus coinníodh na freagraí 

a cuireadh i bhfeidhm le linn 2019/2020.  

Le linn 2020/2021, rinne an Institiúid 125 

monatóir ar cháilíocht an aeir a sholáthar 

agus a shuiteáil i ngach seomra aeráilte go 

nádúrtha. Is córas atá bunaithe ar ríomhaire 

é sin a thugann foláireamh do chomhaltaí 

foirne na hOifige Eastát & Saoráidí má 

sháraíonn seomra na tairseacha bunaithe.  

D’éirigh leis an Institiúid iarratas a dhéanamh 

ar chead pleanála do cheithre cheannbhrat 

nasctha (6 m x 24 m) atá le suiteáil i gCúirt na 

Cearnóige chun spásanna breise suíochán 

seachtrach clúdaithe a chur ar fáil do 

chomhaltaí foirne agus do mhic léinn.  
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5.9 Bainistíocht Sábháilteachta  

5.9.1 Oiliúint Sláinte & Sábháilteachta  

Le linn na bliana acadúla 2020/2021, 

d’fhreastail comhaltaí foirne ábhartha ar na 

cúrsaí sábháilteachta seo a leanas (a 

reáchtáladh go fíorúil agus ar an láthair): 

• Oiliúint Gharchabhrach COVID (Otharcharr 

Naomh Seán) 

• Teacht Aniar Digiteach (Chris Flack Unplug) 

• Oiliúint sa Mheasúnú  Riosca 

Eirgeanamaíochta (Ayrton) 

• Cúrsa 3 Lá don Fhreagróir Garchabhrach 

(Otharcharr Naomh Seán) 

• Cúrsa Athnuachana don Fhreagróir 

Garchabhrach (Otharcharr Naomh Seán, 

Medicore & Ord Mhálta) 

• Oiliúint do Príomhoibrithe COVID (IBEC) 

• Oiliúint do Príomhoibríthe Ionadaíocha 

(IBEC) 

• Traenáil Láimhsithe (Inmheánach) 

 

Ina theannta sin, le linn na bliana acadúla 

2020/2021, cuireadh roinnt modúl ar líne ar fáil 

do chomhaltaí foirne a bhí á soláthar ag Legal 

Island sna réimsí seo a leanas: 

• Ionduchtú COVID-19 maidir le Filleadh ar 

an Obair 

• Comhlíonadh RGCS 

• Sonraí a Chosaint agus tú ag Obair sa bhaile 

in Éirinn  

• Tú féin a Chosaint agus tú ag Obair sa 

bhaile in Éirinn 

• Imní maidir le Filleadh ar an Obair  

 

5.9.2 Druileanna Dóiteáin agus 

Gníomhachtuithe Aláraim Dóiteáin  

Mar gheall ar phaindéim COVID-19 agus na 

srianta a lean, níor reachtáladh aon Druileáil 

Dóiteáin ar an gcampas le linn 2020/2021.  

Le linn na bliana acadúla, reáchtáladh cúig 

ghníomhachtú aláraim dóiteáin, agus aláraim 

bhréagacha a bhí i ngach ceann acu. Chas an 

Bainisteoir Eastát agus Saoráidí le Bainisteoir 

Ceantair Bhriogáid Dóiteáin Bhaile Átha Cliath 

d’fhonn Plean Freagartha Éigeandála na 

hInstitiúide a thabhairt cothrom le dáta, lena n-

áirítear an Prótacal maidir le glaonna a athrú.  

 

5.9.3 Tuairisciú Reachtúil ar Thimpistí agus 
ar Theagmhais  

Le linn na bliana acadúla 2020/2021, tharla 

timpiste amháin ar champas IADT. Cuireadh cóir 

leighis ar an duine gortaithe ar an láthair agus 

níorbh éigean an scéal a thuairisciú don Údarás 

Sláinte & Sábháilteachta.  Níor tharla aon 

teagmhas ar an gcampas le linn 2020/2021. 
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5.9.4 Ráiteas Sábháilteachta   

Rinneadh an Ráiteas Sábháilteachta reachtúil 
a athbhreithniú agus a athdhréachtú i 
Meitheamh 2021. 

 

5.10 Freagairt IADT ar COVID-19  

Le linn 2020/2021, lean Grúpa COVID-19 na 

hInstitiúide de chasadh lena chéile ar bhonn 

rialta chun athbhreithniú a dhéanamh ar aon 

saincheist/ábhar imní a tógadh maidir le 

paindéim COVID-19 agus maidir le freastal ar 

an láthair . Cuireadh an t-eolas ba dhéanaí 

chuig mic léinn agus comhaltáí foirne go rialta 

le linn na bliana acadúla.  

I rith na bliana acadúla, dháil Roinn Seirbhísí 

Eolais na hInstitiúide os cionn 300 gléas 

móibíleach nua ar bhaill foirne agus ar mhic 

léinn chun an chianobair agus an cianstaidéar a 

éascú. Chuir an Roinn i bhfeidhm saotharlann 

100 suíochán ar a raibh fáil go cianda ag baill 

foirne agus mic léinn.  

Ina theannta sin, rinne an ISD roinnt saotharlanna 

ríomhaireachta agus spásanna teagaisc a 

uasghrádú chun an fhoghlaim ar líne a éascú, agus 

bhí córais nua il-teilgean agus fearais il-cheamara i 

bhfeidhm sna seomraí chun an teagasc hibrideach 

agus an teagasc ar líne araon a éascú. Cruthaíodh 

aonad móibíleach le go gcuirfear i bhfeidhm i 

stiúideonna ar fud an champais, agus thacaaigh an 

ISD le comhaltaí maidir le stiúideonna móibíleacha 

a bhunú chun críocha an teagaisc chianda. 

Tugadh Ráiteas Beartais COVID-19 agus Prótacail 

Champais na hInstitiúide cothrom le dáta i 

gcomhréir le ceanglais an Rialtais. 

Le linn 2020/2021, leanadh de chruinnithe uile na 

hInstitiúide, lena n-áirítear cruinnithe de chuid an 

Bhoird Rialaithe, a reáchtáil ar ardáin ar líne. 

Cuireadh i bhfeaidhm agus riaradh gach próiseas 

acadúil, lena n-áirítear scrúduithe agus 

measúnuithe; glacadh agus measúnú portfóiliónna 

agus taispeántas deireadh blianal trí bhíthin úsáid 

a bhaint as ardáin ar líne agus as ardáin chianda. 

Fuair an Institiúid raon tacaíochtaí Rialtais tríd an 

Údarás um Ardoideachas i ndáil le ríomhairí glúine 

do mhic léinn, tacaíochtaí meabhairshláinte don 

fhoireann agus do mhic léinn agus tacaíochtaí 

breise le haghaidh a) ullmhúcháin chun filleadh ar 

an gCampas agus b) forbairt agus leanúint ar 

aghaidh le soláthar acadúil chianda. 
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6.1 Líon Foirne 

Tá na figiúirí thíos bunaithe ar ríomhanna 

Coibhéiseacha Ama Iomlán (WTE) agus tá 

poist féin-mhaoinithe iontu amhail an 31 

Meán Fómhair 2021: 

Chatagóir Foirne                        2020/2021 

• Acadúil   130 

• Bainistíocht, Riarachán agus  
Leabharlann 54 

• Taighde 5 

• Seirbhísí do Mhic Léinn  5 

• Seirbhísí do Mhic Léinn  6 

• Tacaíocht Neamhtheicniúil         10 

                                                 Iomlán  219        

 

In 2009, chuir an Rialtas na Bearta Airgeadais 

Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 

(Uimhir 2) i bhfeidhm ina ndéantar foráil le 

haghaidh uasteorainn rialaithe fostaíochta 

don IADT. Don 2020/2021, b’ionann an  

tuaslíon agus 218 Coibhéis Lánaimseartha le 

haghaidh IADT maidir le poist croíchistithe. 

 

6.2 Comhionnas agus Éagsúlacht 

6.2.1  Athena SWAN Ireland 

In 2017/18 bunaíodh Foireann 

Féinmheasúnaithe Athena SWAN agus ba é 

an Dr Andrew Power, Cláraitheoir agus Leas-

Uachtarán um Chomhionannas agus 

Éagsúlacht a bhí mar chathaoirleach air. 

Bunaíodh Cairt Athena SWAN sa bhliain 

2005 chun tiomantas maidir le gairmeacha 

na mban i bhfostaíocht san eolaíocht, sa 

teicneolaíocht, san innealtóireacht, sa 

mhatamaitic agus sa leigheas in 

ardoideachas agus taighde a spreagadh agus 

a aithint. Tugadh freagracht d'Fhoireann 

Féinmheasúnaithe Athena SWAN maidir le 

measúnú na hInstitiúide, agus le hullmhú 

iarratas na hInstitiúide le Advance HE chun 

teastasú Cré-umha faoin gclár Athena SWAN 

a bhaint amach.  
 

Mar a luadh cheana sa Tuarascáil seo, i mí 

Aibreáin 2019, rinne an Institiúid iarratas ar 

chreidiúnú Cré-Umha Athena SWAN ach níor 

éirigh léi ar an babhta sin. Mar chuid den 

phróiseas comhairliúcháin le haghaidh 

Athena SWAN, scaip SAT ‘suirbhé cultúir’ ar 

gach comhalta foirne idir mí na Nollag 2020 

agus mí Eanáir 2021. Dearadh an suirbhé 

chun tuiscint fhianaise-bhunaithe ar an 

timpeallacht oibre a chur ar fáil, ar an 

gcampas agus lasmuigh de, agus chun 

measúnú a dhéanamh ar dheiseanna agus ar 

dhúshláin na hInstitiúide maidir le 

comhionannas inscne agus saincheisteanna 

EDI níos leithne. Rinne Bainisteoir EDI 

riaradh agus anailís ar an suirbhé.  Déanfaidh 

IADT iarratas ar chreidiúnú Cré-Umha arís  i 

mí Aibreáin 2022 re-apply for Bronze 

accreditation in April 2022. 

 

6 Pearsanra 
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6.2.2 Ciste um Fheabhsú Comhionannais 

Inscne 2020 de chuid an Údaráis um 
Ardoideachas  

I mí Feabhra 2021, roghnaíodh IADT mar 

dhuine d’fhaighteoirí Chiste Feabhsaithe 

Comhionannais Inscne an Údaráis um 

Ardoideachas, a raibh de chuspoír leis a 

comhionannas inscne a chur chun cinn in 

Ardoideachas na hÉireann. Beidh an 

tionscadal á threorú ag IADT — “Irish Network 

for Gender Equality in Computing (INGENIC): 

The Collective Voice for Gender Equality in 

Computing with partners GMIT and Maynooth 

University”. Líonra Éireannach d’acadóirí is ea 

INGENIC, ina bhfuil baill ó institiúidí 

ardoideachais ar fud na hÉireann, agus 

cuireann sé ardán ar fáil chun comhordú a 

dhéanamh ar an taighde a dhéanann go leor 

institiúidí ardoideachais maidir le 

comhionannas inscne sa ríomhaireacht. 

Cruthóidh an maoiniú a chuireann an tÚdarás 

um Ardoideachas ar fáil do IADT, GMIT agus 

MU dhá ról cúntóirí taighde, chun cur chuige 

aontaithe a chinntiú i leith bailiú agus anailísiú 

sonraí i réimse an chomhionannais inscne sa 

ríomhaireacht. 

 

6.2.3 Imeachtaí Comhionannas, Éagsúlachta 
agus Cuimsithe 2020/2021 

Reáchtáladh roinnt imeachtaí a bhain le EDI le 

linn 2020/2021. Chun Lá Idirnáisiúnta na 

mBan a cheiliúradh ar an 8 Márta 2021, 

d’eagraigh IADT sraith imeachtaí ar líne: 

• Thug an Dr Anne O’Brien (Ollscoil Mhá 

Nuad) léacht dar teideal ‘Women, 

Inequality and Media Work’. Bhí an léacht 

ar son tIonad Éigeandála um Éigniú Bhaile 

Átha Cliath.  

• Thug Loretta Dignam (Bunaitheoir agus 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin The 

Menopause Hub), caint dar teideal 

‘Menopause in the Workplace’ chomh 

maith.  

• Tugadh cuireadh do mhic léinn dara 

leibhéal agus dá dtuismitheoirí éisteacht 

le scéalta spreagúla a maidir le  staidéar a 

dhéanamhar an Ríombhaireacht agus 

maidir le hobair inti chun tuilleadh 

iníonacha léinn a spreagadh chun dul leis 

an Ríomhaireacht mar rogha céime. Ba iad 

Anne Wright (an Roinn Teicneolaíochta & 

Síceolaíochta) agus Michele Murphy 

(Oifigeach Idirchaidrimh Scoile) a 

d’eagraigh an ócáid. 

• Reáchtáil Foireann Margaíochta IADT 

feachtas meán sóisialta dar teideal 

‘Celebrating the Women of IADT’. 

 

Le linn 2020/2021, d’eagraigh Bainisteoir EDI 

seisiúin oiliúna do chomhaltaí foirne maidir le 

comhionannas cine, comhionannas inscne san 

ionad oibre, agus féiniúlacht inscne agus léiriú 

inscne. Ghlac gach ball de na Foirne 

Feidhmiúcháin agus Bainistíochta páirt san 

oiliúint ar chomhionannas cine. 
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6.2.3 Imeachtaí Comhionannas, Éagsúlachta 
agus Cuimsithe 2020/2021 (ar lean) 

Le linn 2020/2021, d’eagraigh Bainisteoir EDI 

seisiúin oiliúna do chomhaltaí foirne maidir le 

comhionannas cine, comhionannas inscne san 

ionad oibre, agus féiniúlacht inscne agus léiriú 

inscne. Ghlac gach ball de na Foirne 

Feidhmiúcháin agus Bainistíochta páirt san 

oiliúint ar chomhionannas cine. 

 

6.2.4    Creat um Thoiliú  

Déanann Bainisteoir Comhionannais, 

Éagsúlachta agus Cuimsithe 

maoirseacht ar chur i bhfeidhm an Chreata 

um Thoiliú san Institiúid agus tá sé/sí ina C(h)

athaoirleach ar Grúpa Oibre IADT um Thoiliú  

Príomhpháirtithe leasmhara atá i mballraíocht 

an ghrúpa, lena n-áirítear comhaltaí foirne 

acadúla, Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn, 

Acmhainní Daonna, EDI, ionadaithe ó 

Chomhaontas na Mac Léinn, agus 

sainghníomhaireachtaí seachtracha. 

 
Le linn 2020/2021, cuireadh ceardlanna 

toilithe ar líne ar fáil do gach mac léinn sa 

chéad bhliain.  Ina theannta sin, chuir Ionad 

Éigeandála um Éigniú Bhaile Átha Cliath 

oiliúint ar fáil maidir le nochtadh foréigin 

ghnéasaigh do phríomhchomhaltaí foirne in 

EDI, Acmhainní Daonna, Ionad Sláinte na Mac 

Léinn agus IADTSU. 

 

Ar an 27 Bealtaine 2021, sheol Oifig EDI Plean 

Gníomhaíochta IADT  um Thoiliú chun dul i 

ngleic leis an bhForéigean Gnéasach agus leis 

an gCiapadh Gnéasach. Glactar cur chuige uile

-institiúide sa Phlean Gníomhaíochta, agus tá 

gníomhaíochtaí ann maidir le cultúr 

institiúideach, taifeadadh, beartas agus 

nósanna imeachta, agus tionscnaimh 

spriocdhírithe. Tugadh cuireadh do gach 

comhalta foirne chuig an seoladh, agus 

leagadh béime ar éiteas comhoibríoch chur 

chuige IADT i leith chultúr an fhoréigin 

ghnéasaigh san ardoideachas a athrú.  

 

Tar éis sheoladh Phlean Gníomhaíochta IADT 

um Thoiliú, sholáthar Oifig EDI Oiliúint Chéad 

Fhreagóra ar do bhaill foirne san Oifig 

Acmhainní Daonna, mar phríomhphearsanra a 

bhíonn ag déileáil le nochtadh agus gearáin. 

Ina theannta sin, cuireadh oiliúint Consent 

Plus ar Ambasadóirí Mac Léinn  na Chéad 

Bhliana mar chuid dá gclár oiliúna níos leithne 

roimh an mbliain acadúil nua. 
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6.2.     Staitisticí Inscne mar a bhí ar an 31 

Lúnasa 2021  

Tá an tsaincheist maidir le comhionannas 

inscne ríthábhachtach do IADT. Aithníonn 

an Institiúid go bhfuil tearcionadaíocht ag 

mná ar fud na hearnála ardoideachais agus 

go mbíonn orthu cur suas le réimse 

saincheisteanna áirithe, lena n-áirítear 

claonadh comhfhiosach agus neamh- 

chomhfhiosach, gnéasachas, freagrachtaí 

breise mar chúramóirí agus iompar míchuí. 

Dúirt IADT go poiblí go bhfuil sé tiomanta 

do champas éagsúil, do dheiseanna a chur 

chun cinn do gach duine agus d’idirghabháil 

spriocdhírithe maidir le comhionannas 

inscne go sonrach.  

Féachann IADT le timpeallacht oibre a chur 

chun cinn atá saor ó idirdhealú ar fhorais 

stádas pósta, stádas teaghlaigh, claonadh 

gnéasach, creideamh reiligiúnach, aois, 

míchumas, cine agus ballraíocht den Lucht 

Siúil. Tá foireann tiomanta, dea-cháilithe agus 

dinimiciúil ag IADT a thuigeann agus a 

scaipeann fís agus misean na hInstitiúide. Tá 

ár bhfoireann riachtanach chun fís agus 

misean an IADT a bhaint amach. Cinnfidh a n-

idirghníomhaíochtaí dearfacha agus gairmiúla 

maidir le comhionannas inscne le raon 

páirtithe leasmhara, go hinmheánach agus go 

seachtrach, rath leanúnach agus forbairt na 

hInstitiúide.  

I mí Eanáir 2021, chuir an Institiúid dhá 

iarratas faoi bhráid an Údaráis um 

Ardoideachas le haghaidh maoiniú ón 

Tionscnamh Ceannaireachta Acadúla 

Sinsearaí (SALI). Tá SALI dírithe ar ghníomh 

dearfach a dhéanamh chun dlús a chur le 

comhionannas inscne ag gráid shinsearacha 

acadúla in Éirinn. 

Tá baill foirne IADT riachtanach chun fís agus 

misean na hInstitiúide a bhaint amach. 

Cinnfidh a n-idirghníomhaíochtaí agus 

caidreamh dearfach agus gairmiúil maidir le 

comhionannas inscne le raon páirtithe 

leasmhara, go hinmheánach agus go 

seachtrach, rath agus forbairt leanúnach na 

hInstitiúide. Tá IADT ag cur ceist an 

chomhionannais inscne chun cinn go 

gníomhach ó thaobh foirne agus ó thaobh 

tacú le himeachtaí mac léinn, i.e. ócáid 

bhliantúil Young Women in Film. Tá dul chun 

cinn maith déanta maidir le líon na foirne i 

bpoist níos airde ar fud na hInstitiúide. 

Taispeántar an miondealú inscne laistigh den 

Institiúid sna léaráidí thall. 
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2020 (ar lean) 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Comhlacht Rialaithe                                                                       Gach Ball Foirne (WTE) 

Mná        50%          Fir           50%                Mná    52%              Fir     48% 

Mná         9               Fir             9                                                     Mná       113            Fir   105 

 

 

 
 

Foireann Feidhmiúcháin     Baill Foirne Acadúla (WTE) 

Mná         33%          Fir           67%    Mná      47%   Fir   53% 

Mná           2              Fir            4  Mná         63  Fir   72 

 

 

 

 

 

Foireann Bainistíochta  Baill Foirne Gairmiúla, Bainistíochta agus  

Mná 47%          Fir       53%    Tacaíochta (WTE)    

Mná   9 Fir        10    Mna        60%  Fir          40% 

     Mná        50  Fir   33 
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6.3 Éachtaí Foirne  

6.3.1  Comhaltaí Foirne nach Comhaltaí 
Dáimhe iad  

David Smith   

• Ball de Bhord Stiúrthóirí an Chumainn 

Ardoideachais Teicneolaíochta (THEA). 

• Ball de Bhord Stiúrthóirí EduCampus 

Services DAC. 

• Comhalta de Choiste Bainistíochta 

Feidhmiúcháin Creative Futures 

Academy, tionscadal atá á mhaoiniú 

HCI  i gcomhar le comhpháirtithe 

comhghuaillíochta NCAD agus UCD. 

• Ball den Fhóram Náisiúnta Dearthaear 

i gcáil ionadaí Oideachais agus 

Tionscail, ag cur comhairle ar an Roinn 

Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta maidir 

le Tionscail Chruthaitheacha. 

• Áirítear leis na ballraíochtaí gairmiúla: 

Institiúid Stiúrthóirí na hÉireann, 

Alliance Graphique Internationale, 

Institiúid na nDearthóirí in Éirinn; 

Cumann Idirnáisiúnta na nDearthóirí 

Clógrafacha, agus an Institiúid um 

Fhógraíocht & Dearadh Cruthaitheach. 

 

An Dr Andrew Power   

• D’athcheap an tAire Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 

agus Meán le haghaidh dara téarma ar 

Bhord Ard-Mhúsaem na hÉirean.  

• Leas-Chathaoirleach ar an gCoiste ar 

Léann na hEitice, na Polaitíochta, an 

Dlí agus na Fealsúnachta de chuid 

Acadamh Ríoga na hÉireann. 

• Rinne cathaoirleacht ar phainéil Chláir 

bhailíochtaithe , faoina dToscaireacht 

Údaráis faoi leith, d’Institiúid 

Teicneolaíochta Dhún Dealgan agus 

d’Institiúid Teicneolaíochta Leitir 

Ceanainn. 

• Rinne cathaoirleachy ar  phainéil Chláir 

bhailíochtaithe thar ceann QQI do 

Choláiste Uí Ghríofa/Pulse. 

• Ceapadh ar Chomhairle Acadúil 

FilmEU. 

• D’aistrigh gach próiseas acadúil, lena n

-áirítear ionduchtú, seirbhísí do mhic 

léinn, measúnuithe, agus athrú chuig 

ardán ar líne/ardán cianda, le linn 

shrianta phaindéim COVID-19. 
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6.3.2     Baill Foirne Dámh Scannánaíochta, 
Ealaíne & Teicneolaíochtaí 
Cruthaitheacha  

An Dr Michael Connerty 

• ‘What the Editor Says’: Engaging the British 

Comics Readership in the 1890s’ a tugadh 

ag International Graphic Novels and 

Comics Conference, University of 

Cambridge, an Ríocht Aontaithe, ar an 22 

Meitheamh 2021. 

 

An Dr Mark Curan 

• ‘Abstraction, Studying Up and the Re-

Representation of Financial Capital’ a 

tugadh go cianda ag Documentary Futures: 

New Ecologies, Science and Aesthetics 

symposium in Lucerne University of 

Applied Sciences and Arts, an Eilbhéis 

(Meitheamh 2021). 

• ‘Normalising Deviance and the 

construction of THE MARKET (2010-)’ a 

tugadh ag Anthropology & Geography: 

Dialogues Past, Present & Future, Royal 

Anthropological  Institute Annual 

Conference, Londain, an Ríocht Aontaithe 

(Meán Fómhair 2020). 

• Research Associate—International 

Research Network for Photography & 

Visual Culture ARCHIVO, an Phortaingéil 

and University of Arts London, an Ríocht 

Aontaithe (Eanáir 2021-) 

 

John Greaney 

• ‘Student Art: Art + Psychology’, taispeántas 

le Mark Joyce in Ospidéal Ollscoile Naomh 

Uinseann, Baile Átha Cliath, ón 1 Márta 

2021 go dtí seo. 

 

Cliona Flood 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

An Dr Olivia Hurley 

• Atoghadh ar Chomhairle Feidhmiúcháin 

Chumann Síceolaíochta na hÉireann. 

• D’fhoilsigh sraith físeán : ‘Brave Action’ ar 

YouTube (Deireadh Fómhair 2020 go 

Feabhra 2021) 

• Ball painéil do phainéal phlé speisialta UCD 

maidir leis an tSíceolaíocht Spóirt UCD i 

gcuimhne ar an Ollamh Aidan Moran nach 

maireann (Márta 2021) 

• Thug cur i láthair maidir le Gairmeacha sa 

tSíceolaíocht Spóirt ag Brainse PSI/

Tuaisceart Éireann d’Imeacht na 

nGairmeacha British Psychological Society 

(Márta 2021). 
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An Dr Mark Joyce 

• Fuair Gradam gradam Chomhairle 

Cathrach Bhaile Átha Cliath ‘Exploring and 

Thinking Award’ (Feabhra 2021). 

• ‘Remote Joy’, taispeántas grúpa in Green 

on Red Gallery, Baile Átha Cliath 

(Meitheamh 2021). 

• Fuair Gradam Aclaíochta Chomhairle 

Ealaíon na hÉireann (Iúil 2021). 

• ‘The Narrow Gate of the Hear and Now-

The Anthropocene’, taispeántas aonair in 

Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Baile Átha 

Cliath (Iúil go Deireadh Fómhair 2021). 

• ‘Vienna Contemporary’, taispeántas aonair 

in Karl Marx Halle, Vín (Lúnasa 2021. 

An Dr Tina Kinsella  

• Fuair cuireadh mar chainteoir ag ‘Fail 

Again, Fail Better: Stories you won’t hear in 

class’, imeacht ar líne don Chlár ‘Final Year 

Matters Moving On’ (Samhain 2020) 

• Eagraí agus cainteoir de chuid ‘Pressure: Dr 

Tina Kinsella in conversation with Alice 

Maher and Cecily Brennan’ (Márta 2021) 

• Comheagraí agus Tionólaí Painéil ‘Findings 

II: Symposium of Undergraduate and 

Postgraduate Student 

Research’ (Meitheamh 2021). 

• Fuair Deontas mar atá ‘UK-Ireland 

Collaboration in the Digital Humanities’, 

arbh fhiú €700,000 é faoi ‘‘Irish Principal 

Investigator for Feminist Art Making 

History’, arna thacú ag an gComhairle um 

Thaighde in Éirinn/Arts and Humanities 

Research Council (Lúnasa 2021). 

 

Paul McDonnell 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

Sinéad Meade 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

John Montayne 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

An Dr Michael Murphy 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 
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Adrian O’Connell 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

Ciarán O’Keeffe 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

An Dr Elaine Sisson 

• ‘‘Costume, Clothing and Popular Culture 

in Ireland in the 1920s’ a tugadh ag 

COST Network, Working Group on 

Textiles and Identity EuroWeb. Europe 

through Textiles, University of Warsaw, 

an Pholainn (Feabhra 2021) 

• Rinne sraith de 6 phodchraoladh ó lucht 

acadúil mór le rá de chuid na staire agus 

na mothúchán a choimisiúnú agus a 

choimeád, dar teideal ‘From Grief to 

Wonder’ d’Acadamh Ríoga na hÉireann 

(Márta go Bealtaine 2021). 

• Thug caint ar líne dar teideal ‘Flappers 

and Bohemians in the Irish Free State’ 

ag Leabharlann Chomhairle Contae 

Laoise (Bealtaine 2021). 

• Rinne cathaoirleacht ar 

chomhchainteanna ar ‘Staging Europe 

at the Gate Theatre’ ag Comhdháil  

European Federation of Associations 

and Centres of Irish Studies in Charles 

University, Prág (Meitheamh 2021). 

• Cathaoirleach ar Phainéal Breithnithe 

Sparánacht na nAmharcealaíon RDS (Iúil 

2021). 

Laura Venables 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

Anne Wright 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna eagrú 

ag an bhFóram Náisiúnta i gcomhar le 

hAontas na Mac Léinn in Éirinn. (Aibreán 

2021). 

Le linn na bliana acadúla 2019/2020, bhí 
foilseacháin ag roinnt ball foirne i Dámh na 
Scannán, na hEalaíne agus na 
dTeicneolaíochtaí Cruthaitheacha, lena  
n-áirítea: 

• An Dr Ruth Alexandra Moran 

• An Dr Michael Connerty 

• An Dr Mark Curran 

• An Dr Maeve Connolly 

• An Dr Tina Kinsella 

• Dr Olivia Hurley 
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6.3.3     Dámh na Fiontraíochta agus na 
nDaonnachtaí - Baill Foirne  

An Dr Yaqoub BouAynaya 

• ‘Expressions of Emotion: The Black Lives 

Matter protest in Dublin’ a cuireadh i 

láthair ag an virtual International Visual 

Sociological Conference i Meitheamh 

2021. 

• Chuir páipéar i láthair ag an 15ú 

Comhdháil de chuid European 

Sociological Association Biennial i Lúnasa 

2021. 

 

An Dr Josephine Browne  

• Ball d’Fhóram Réigiúnach Scileanna Bhaile 

Átha Cliath. 

• Ball boird de Ghailearaí Ealaíne Crawford 

agus Cathaoirleach an Fhochoiste um 

Beartas Ealaíne. 

• Rinne teagmháil le hOifig Fiontair Áitiúil 

DLR agus le Ceantar Gnó Áth an 

Ghainimh. 

• Rinne teagmháil e Comhaontas Aoise DLR 

agus le Ball Chomhlachas Dhún Laoghaire-

Ráth an Dúin. 

• Ball den Choiste Stiúrtha maidir le Plean 

Fiontraíochta Réigiúnaí Bhaile Átha Cliath 

a chur i bhfeidhm. 

• Ball den Bhinse Araíonachta Aturnaetha.   

Darren Devereux 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna 

eagrú ag an bhFóram Náisiúnta i 

gcomhar le hAontas na Mac Léinn in 

Éirinn. (Aibreán 2021) 

An Dr Catriona Kirby 

• Leas-Chathaoirleach ar 

piarmheasúnaithe de chláir Bhaitsiléara 

agus Mháistreachta do thionscadal 

DESTIN Erasmus+ ‘Journalism Education 

for Democracy in Ukraine: Developing 

Standards, Integrity and 

Professionalism’ (Earrach 2020) 

• Spreagaitheasc ar Eiléan Ní Chuilleanáin 

ag an Applied Linguistics Research 

Teaching and Creativity Conference a 

d’eagraigh Northern (Arctic) Federal 

University ar an 15 Deireadh Fómhair 

2020. 

• Bronnadh Gradam Laoch Teagaisc, a 

d’eagraigh an Fóram Náisiúnta i 

gcomhar le hAontas na Mac Léinn in 

Éirinn. (Aibreán 2021). 
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Siobhan Gallagher 

• Breitheamh agus comhairleoir do 

Foróige.  

An Dr Selina Guinness 

• Bhain sé PhD amach sa Scríbhneoireacht 

Chruthaitheach Chriticiúil ó University of 

Manchester (Feabhra 2021). 

Conor Heagney 

• Fuair Gradam Laoch Teagaisc, arna 

eagrú ag an bhFóram Náisiúnta i 

gcomhar le hAontas na Mac Léinn in 

Éirinn. (Aibreán 2021). 

An Dr Sharon McGreevy 

• Comhalta den phainéal moltóireachta do 

Ghradaim Acmhainní Daonna agus 

Ceannaireachta (Lúnasa 2021). 

Paraic McQuaid 

• Chríochnaigh próifíl de Bheartas 

Chultúrtha in Éirinn atá le cur san 

áireamh i gCoimre na mBeartas 

Cultúrtha, a foilsíodh ar láithreán 

gréasáin na mBeartas Cultúrtha i mí na 

Samhna 2020. 

• Seisiún maidir le hInbhuanaitheacht agus 

Bainistíocht Acmhainní san Oidhreacht 

Chultúrtha á stiúradh  ag Comhdháil 

fhíorúil SoPHIA i Vín (Aibreán 2020). 

• Ball den Phainéal ar Ealaín  agus Beartas 

Poiblí ag Public Art Now Conversations in 

TUD & i gCumann Forbartha Ghráinseach 

Ghormáin.  

 

An Dr Therese Moylan 

• Áiríodh sa liosta Diversein de 146 

Ceannaire Inspioráideach Ban 2021, chun 

ceannairí mná inspioráideacha a aithint 

agus a chúiteamh ar bhonn domhanda 

(Márta 2021). 

• ‘Assessing Entrepreneurial Learning: A 

Review of Practice in Higher Education’ a 

tugadh ag Cruinniú Iomlánach 3E 

(Bealtaine 2021). 

• D’éirigh le tairiscint ar mhaoiniú ó 

National Forum Strategic Alignment of 

Teaching & Learning Enhancement agus 

fuarthas €59K. (2020) 

• Leas-Uachtarán na Comhairle Eorpaí um 

Ghnólachtaí Beaga in Éirinn. 

• Comhalta de Bhord Ionad Fiontraíochta 

Pobail Cheathrú an Notaigh  

• Comhalta de Choiste Meastóireachta 

Oifig Fiontraíochta Áitiúla Chomhairle 

Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin. 

• Comhalta de Bhord Amharclannaíochta 

an Pavilion. 
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An Dr Díóg O’Connell  

• Ceapadh mar Cheannaire Acadúil ar 

Creative Futures Academy le freagracht as 

rannpháirtíocht acadúil agus forbairt 

curaclaim. 

• Cuireadh iarratas cuibhreannais faoi bhráid 

Maoiniú Thuaidh/Theas a bhfuil baint ag 

comhpháirtithe in Ollscoil na Banríona, Béal 

Feirste, le Fighting Words (Baile Átha Cliath 

agus Béal Feirste) le haghaidh an Ionad 

molta do Chleachtas Scéalaíochta 

Comhaimseartha. 

 

Rebecca Roper  

• Ceapdh ar Bhord Ionad Fiontraíochta 

Pobail Cheathrú an Notaigh (Samhain 

2020) 

• ‘Assessing Entrepreneurial Learning: A 

Review of Practice in Higher 

Education’ (comhshaothar le MTU) a 

tugadh ag Cruinniú Iomlánach 3E 

(Bealtaine 2021). 

• Ball de Choiste Meastóireachta Oifig 

Fiontair Áitiúil Chomhairle Contae Dhún 

Laoghaire-Ráth an Dúin. 

• Comhalta de Bhord Amharclannaíochta an 

Pavilion. 

• Leas-Uachtarán na Comhairle Eorpaí um 

Ghnólachtaí Beaga agus um Fhiontraíocht 

(Éire) 

• Rinneadh tairiscint rathúil ar mhaoiniú 

€59K ón bhFóram Náisiúnta um Ailíniú 

Straitéiseach Fhorbairt Teagaisc agus 

Foghlama. 

Peter Weadack 

• ‘‘Reflections on Teaching Accounting 

Online’ arna chur i láthair ag  Irish 

Accounting & Finance Association Teaching 

& Learning Day ar an 15 Eanáir 2021. 

 

Le linn na bliana acadúla 2019/2020, bhí 
foilseacháin ag roinnt ball foirne i nDámh na 
Fiontraíochta agus na nDaonnachtaílena  
n-áirítear: 

• An Dr Josephine Browne 

• An Dr Therese Moylan 

• An Dr Díóg O’Connell 
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7.1   Ráiteas Airgeadais  

Rinne an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste na cuntais iniúchta a ullmhú de réir FRS102 agus a fhaomhadh 

gan coinníoll an 8 Aibreán 2022.  Leagtar amach thíos leagan giorraithe de na ráitis airgeadais don bhliain 

dar críoch an 31 Lúnasa 2021. 

 

7.2 Leagan Giorraithe de Ráitis Airgeadais 2020/2021 

Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach don bhliain dar críoch 31 Lúna 2021 

 2021 2020 
 €000 €000 

Ioncam  

Deontas Stáit  12,702 10,623 

Táille Teagaisc  9,510 8,569 

Amúchadh an Dheontas Chaipitil Iarchurtha 1,727 1,675 

Deontais agus Conarthaí Taighde  948 765 

Ioncam aitheanta um Chistiú Tacaíochta do Mhic Léinn  422 268 

Ioncam ó Ús  0 3 

Cistiú Pinsin Iarchurtha  5,348 5,373 

Ioncam Eile  866  942 

 31,523 28,218 

Caiteachas 

Costais Foirne  16,669 15,681 

Costas Sochar Scoir  5,348 5,373 

Costais Oibriúcháin Eile  5,458 4,907 

Dímheas  1,727 1,675 

 29,202 27,636 

Barrachas Oibriúcháin                             2,321         582 

Caillteanas Taithí ar Oibleagáidí Sochair Scoir                     1,762        (1,850) 

Laghdú ar Dhliteanais Phinsin a d’eascair as Scoir i rith na Bliana  2,843 2,593 

Athruithe ar Thoimhdí atá mar bhunús le Luach Reatha Scoir 

Oibleagáidí Sochair               (4,076)            1,989 

Gnóthachain Achtúireacha sa bhliain           529            2,372 

Coigeartú ar Mhaoiniú um Shocair Scoir Iarchurtha                       (529)        (2,732) 

Ioncam Cuimsitheach Iomlán          2,321     582 

Áirítear sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach na gnóthachain agus na caillteanais go léir a thuairiscítear don bhliain 

Sínithe thar ceann an Chomhlachta Rialaithe 

 

 

 

David Holohan                                                                  David Smith 
Cathaoirleach                                                                    Uachtarán  

Dáta:               Dáta:   

7 Ráiteas Airgeadais 

06/04/2022 06/04/2022 
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Ráiteas ar Athruithe i gCúlchistí agus sa Chuntas Caipitil don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2021 

 

  Cúlchiste 

 Cuntas  Forbartha Cúlchiste 

 Caipitil  Caipitil  Ioncaim  Iomlán

 €000 €000 €000 €000 

An 1 Meán Fómhair 2019 38,947 4,000   3,104 46,051  

Easnamh Oibriúcháin  0 0         582    582 

Leithdháilte ón Deontas Athfhillteach  675 0 0 675 

Leithdháilte ón Deontas Caipitil 5 0 0 5 

Leithdháilte ón Deontas do Mhionoibreacha  333 0 0 333 

Leithdháilte ó Ioncam Tionscadail 0 0 0        0 

Amúchadh ar aon dul le Dímheas Sócmhainní                (1,675) 0           0         (1,675) 

Gluaiseacht don Bhliain      (662)   0                582          (80) 

 

An 31 Lúnasa 2020 38,285 4,000 3,686 45,971 

Barrachas oibriúcháin 0 0         2,321 2,321 

Leithdháilte ón Deontas Athfhillteach  337 0 0 337 

Leithdháilte ón Deontas Caipitil 0 0 0 0 

Leithdháilte ón Deontas do Mhionoibreacha 750 0 0 750 

Leithdháilte ó Ioncam ó Thionscadail  5 0 0 5 

Amúchadh ar aon dul le Dímheas Sócmhainní     (1,727) 0 0  (1,727) 

Gluaiseacht don Bhliain    (635) 0          2,321      1,686 

An 31 Lúnasa 2021 37,650 4,000 6,007 47,657 

 

Sínithe thar ceann an Chomhlachta Rialaithe          
          

 

 

 

David Holohan                                                            David Smith 

Cathaoirleach                                                              Uachtarán  

 

Dáta:        Dáta:   06/04/2022 06/04/2022 
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An Ráiteas ar an Staid Airegeadais Amhail an 31 Lúnasa 2021 

 2021 2020 

 €000 €000 

Sócmhainní Seasta 

Maoin, Gléasra agus Trealamh  37,650 38,285 

 

Sócmhainní Reatha 

Infháltais  292 395 

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim  13,714 10,387 

 14,006 10,782 
 

Nithe Iníoctha 

Suimeanna atá dlite laistigh de Bhliain Amháin       (3,999)               (3,096) 

Glansócmhainní Reatha  10,007 7,686 

 

Sochair Scoir 

Chomaoin um Shocair Scoir    (95,391)                (86,699) 

Sócmhainn Maoinithe um Shochair Scoir Iarchurtha  95,391 86,699 

Glansócmhainní 47,657 45,971 

 

Arna Léiriú ag: 

Cuntas Caipitil  37,650 38,285 

Cúlchiste Forbartha Caipitiúla  4,000 4,000 

Cúlchiste Ioncaim  6,007 3,686 

 47,657 45,971 

 

Sínithe thar ceann an Chomhlachta Rialaithe          

 

 

                                           

David Holohan                                                             David Smith 

Cathaoirleach                                                              Uachtarán  

 

Dáta:           Dáta:   06/04/2022 06/04/2022 
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An Ráiteas ar Shreafaí Airgid Thirim Amhail an 31 Lúnasa 2021 

 2021 2020 

 €000 €000 

Glansreabhadh Airgid Thirim Ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 

Barrachas Oibriúcháin            2,321 582 

Ioncam Úis          0         (8) 

Dímheas    1,727 1,675 

Amúchadh ar Dheontais Chaipitil Iarchurtha                   (1,727)      (1,675) 

Laghdú ar Fhéichiúnaithe                   103                                  (101) 

Méadú ar Chreidiúnaithe               903                  1,515 

Glansreabhadh Airgid Ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin        3,327      1,993 

Cash Flows from Financing Activities 

Ús Faighte       0            3 

Sreafaí Airgid Ó Gníomhaíochtaí Maoinithe 

Iocaíochtaí chun Maoin, Gléasra agus Trealamh a shealbhú            (1,092)     (1,013) 

Sreafaí Airgid Ó Gníomhaíochtaí Infheistithe 

Deontais Atréimhseacha Stát a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh  337 675 

Deontais Chaipitil Stáit a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh  0 5 

Deontas Mionoibreacha Stáit a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealam  750 333 

Cistí Eile caite a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh  5  0 

Glan-Insrebhadh Airgid Ó Mhaoiniú 1,092 1,013 

Glanmhéadú ar Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim       3,327                  1,996 

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim an 1 Meán Fómhair  10,387 8,391 

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim an 31 Lúnasa  13,714 10,387 

 

Sínithe thar ceann an Chomhlachta Rialaithe          

         

 

 

David Holohan                                                              David Smith 

Cathaoirleach                                                               Uachtarán  

 

Dáta:          Dáta:   06/04/2022 06/04/2022 


