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RÉAMHRÁ 

Ollscoil neamhspleách, a bhfuil fócas idirnáisiúnta aici í Ollscoil Luimnigh a bunaíodh sa 

bhliain 1972, agus tá os cionn 14,000 mac léinn agus 1,444 comhalta foirne inti.  Is ollscoil 

óg, fhuinniúil agus fhiontraíochta í agus dea-cháil uirthi as nuálaíocht san oideachas agus as 

barr feabhais a bhaint amach sa taighde agus sa léann.  Is é misean na hOllscoile a bheith ina 

hollscoil cheannródaíoch ar leith, atá ag múnlú na todhchaí trí oideachas agus trí dhaoine a 

chumasú le dul i ngleic le dúshláin an lae amárach.  

 

Aithnítear Ollscoil Luimnigh mar ollscoil ag a bhfuil ceann de na campais is iontaí agus is 

báúla don chomhshaol ar domhan.  Tá áiseanna spóirt agus cultúir den chéad scoth fud fad 

an champais, lena n-áirítear an chéad linn snámha Oilimpeach in Éirinn, spórtlann faoi 

dhíon, teach bád le tanc rámhaíochta nua-aimseartha faoi dhíon, Ceoláras na hOllscoile a 

bhfuil áit suite ann do 1,100 duine, Áras Cheolfhoireann Aireagail na hÉireann agus Dámh 

Chruinne Éireann áit a bhfuil réimse iontach amharcealaíon, dealbha lasmuigh, Bailiúchán 

Féinphortráide Náisiúnta na hÉireann agus Bailiúchán Chumann Uiscedhatha na hÉireann 

ina measc. Tá an campas lonnaithe 5km ó Chathair Luimnigh agus 20km ó Aerfort 

Idirnáisiúnta na Sionainne.   

 

Ainmníodh an Ollscoil mar 'Ollscoil na Bliana 2015' sa Good University Guide de chuid an 

Sunday Times. In 2015 chomh maith, rangaíodh an Ollscoil i measc an 200 ollscoil is 

idirnáisiúnta ar domhan i ranguithe an Times Higher Education, ranguithe a dhéanann 

léargas idirnáisiúnta a thomhas trí bhreathnú ar éagsúlacht na mac léinn agus na foirne agus 

ar chomh maith is a bhíonn comhoibriú taighde idirnáisiúnta.   

 

Tá Ionad Nuálaíochta Nexus lonnaithe ar an gcampas agus tacaíonn sé le gníomhaíochtaí 

seach-chuideachtaí sa réigiún agus tá sé lárnach do Chonair Fiontraíochta Ollscoil Luimnigh 

áit a bhfuil cuideachtaí Taighde agus Forbartha mór le rá cosúil le Johnson & Johnson 

lonnaithe.  Tá an Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta (NTP), an chéad pháirc 

eolaíochta/teicneolaíochta (263 heicteár) in Éirinn, le hais na hOllscoile. Tá os cionn 80 

eagraíocht sa Pháirc a fhostaíonn breis agus 3,000 duine. 

 

Príomhfhorbairtí 

 Is anseo in OL atá an Clár Comharoideachais agus an clár ERASMUS is mó in Éirinn. 

Caitheann mac léinn as gach triúr seimeastar ag staidéar thar lear nó ar shocrúchán 

oibre thar lear. 

 Tá ráta fostaíochta chéimithe OL 18% níos airde ná an meán a bhaineann leis na sé 

ollscoil eile in Éirinn. 

 Bronnadh gradam Cré-umha Athena SWAN ar OL, gradam a thugann aitheantas do 

dhea-chleachtas maidir le mná a earcú, a choinneáil agus a chur chun cinn i réimsí na 

hEolaíochta, na Teicneolaíochta, na hInnealtóireachta, na Matamaitice agus an 

Leighis.   

 Tá OL rangaithe sa dara háit ar domhan sa Rangú Méadrach Glas d’Ollscoileanna i 

Suíomh Fo-uirbeach.  

 Bronnadh 5 Réalta ar OL sa mheastóireacht is deireanaí de chuid QS Stars. 

 Tá Ollscoil Luimnigh ar an gcéad ollscoil in Éirinn le bheith ina ball den National 

Academy of Inventors (NAI).  

 Tá scéim Scoláireachtaí Spóirt seolta ag OL atá ar an scéim scoláireachta is fearr dá 

leithéid in Éirinn. Is ann do na scoláireachtaí chun tacú leis na lúthchleasaithe is fearr 



 

agus iad ag déanamh éachtaí ina gcuid spóirt agus iad i mbun staidéar acadúil in 

Ollscoil Luimnigh ag an am céanna.  

 I mí an Mhárta 2016, d’ainmnigh Times Higher Education (THE) OL ar cheann den 

150 ollscoil is fearr faoi bhun 50 bliain d’aois.  

 Is in OL atá Institiúid Bernal suite, institiúid €86 milliún don taighde eolaíochta agus 

innealtóireachta ina bhfuil spás staidéir ilchuspóra, ardchaighdeáin 20,000m2 sa Zón 

nua Eolaíochta agus Innealtóireachta.  

 Tá scuad proifisiúnta rugbaí na Mumhan lonnaithe go buan anois in OL, agus 

osclaíodh Ionad Traenála Rugbaí na Mumhan i mí na Samhna áit a bhfuil 

giomnáisiamaí, seomraí cóireála, seomraí anailíse físeáin agus cóiríocht oifige.  

 Sheas na mic léinn Thomas Barr agus Michelle Finn an fód do OL ag Cluichí 

Oilimpeacha 2016. 

 Mar chuid de scéim Ghradam an Uachtaráin don Obair Dheonach tá os cionn 40,000 

uair an chloig d’obair dheonach déanta ag mic léinn OL; tá an scéim seo ar cheann de 

na tionscnaimh rannpháirtíochta pobail ollscoile is mó in Éirinn. 

 

RIALACHAS NA HOLLSCOILE 

Feidhmíonn Ollscoil Luimnigh faoi reachtaíocht náisiúnta, Acht na nOllscoileanna, 1997.  

Mar a leagtar síos sa reachtaíocht sin, tá Údarás Ceannais na hOllscoile freagrach go huile 

agus go hiomlán as gnóthaí na hOllscoile agus tá an tÚdarás ceaptha de réir an Achta. 

 

BAINISTÍOCHT NA HOLLSCOILE  

Is faoi Choiste Feidhmiúcháin na hOllscoile atá bainistíocht fhoriomlán ghnóthaí na 

hOllscoile.  

 

Is iad Boird na nDámh, Coiste Athbhreithnithe na gClár Acadúil agus an Chomhairle 

Acadúil a dhéanann gnóthaí acadúla na hOllscoile a bhainistiú. 

 

Tá Plean Straitéiseach nua, Fairsingiú Físe, glactha ag an Ollscoil don tréimhse 2015-2019. 

Is ar an bplean seo a bhunófar agus a chuirfear i bhfeidhm tosaíochtaí straitéiseacha.  

Déanfaidh Coiste Feidhmiúcháin na hOllscoile agus an tÚdarás Ceannais athbhreithniú ar 

chur i bhfeidhm an phlean seo go tráthrialta. 
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AN TÚDARÁS CEANNAIS 

 

An Breitheamh Onórach John L Murray 

Cathaoirleach/Seansailéir 

 

 

OIFIGIGH SHINSEARACHA 

 

An tOllamh Don Barry 

An tUachtarán 

 

An tOllamh J Paul McCutcheon 

An Leas-Uachtarán Acadúil & Cláraitheoir  

 

An Dr Mary Shire 

An Leas-Uachtarán Taighde  

 

An Dr Tommy Foy 

An Stiúrthóir Acmhainní Daonna 

 

An tUas. John Field 

An Stiúrthóir Airgeadais 

 

 

ACADÚIL 

 

An tOllamh Tom Lodge 

Déan, Dámh na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta 

 

An Dr Philip O’Regan  

Déan, Dámh an Ghnó 

 

An tOllamh Alison Perry  

Déan, Dámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte 

 

An tOllamh Edmond Magner  

Déan, Dámh na hEolaíochta & na hInnealtóireachta 

 

An Dr Huw Lewis 

Déan, Staidéir Iarchéime 

 

An tOllamh Sarah Moore 

Leas-Uachtarán Comhlach Acadúil 

 

An Dr Pat Phelan 

Cláraitheoir Comhlach 

 

 
 



 

STAITISTICÍ 

 

 

MIC LÉINN CHLÁRAITHE - BLIAIN ACADÚIL 2015/16 

 Lánaimseartha  Páirtaimseartha  Iomlán 

 

Cúrsaí Fochéime 9,739 920 10,659 

Dioplómaí & Máistreachtaí Iarchéime Múinte 1,216 966 2,182 

Céimeanna Iarchéime Múinte (Máistreachta/PhD) 704 125 829 

 

Iomlán 11,659 2,011 13,670 

STAITISTICÍ HEA - Bliain Acadúil 2015/16 

   

 

CÉIMITHE DE RÉIR LEIBHÉAL NA DÁMHACHTANA - BLIAIN ACADÚIL 2014/15 

 

Iarchéimithe 

 Dochtúireacht 88 

 Máistreacht   875 

 Ard-Dioplóma   76 

 Dioplóma Iarchéime   504 

 Teastas Iarchéime   47 

 

 Iomlán  1,590 

 

Fochéimithe 

 Baitsiléir 2,030 

 Dioplóma  180 

 Teastas   455 

 

 Iomlán  2,665 

 

 

CÉIMITHE DE RÉIR DÁIMHE - BLIAIN ACADÚIL 2014/15 

 

Scoil Ghnó Kemmy 904 22% 

Dána, Daonnachtaí agus Eolaíochtaí Sóisialta 615 14% 

Oideachas agus Eolaíochtaí Sláinte 1,029 24% 

Eolaíocht agus Oideachas 1,055 25% 

Idirdhámh  652 15% 

 

Iomlán 4,255 100% 

 

DÁMH & FOIREANN 

Bliain Acadúil 2015/16 

 

Foireann Teagaisc   681 

Foireann Taighde   239 

Foireann Tacaíochta   524 

 



 

 

IONCAM REATHA DE RÉIR BLIAIN FOINSE GO DTÍ MEÁN FÓMHAIR 2015 

              €'000 

Deontas Stáit  34,045   19.5% 

Ioncam ó Tháillí  85,634  49.0% 

Taighde & Féinmhaoiniú Eile  47,058 26.9% 

Eile  8,150 4.6% 

 

Iomlán  174,887 100% 

 

 

 

ROCHTAIN, LEATHNÚ AR RANNPHÁIRTÍOCHT AGUS IDIRCHAIDREAMH 

DON PHOBAL 

Tá Ollscoil Luimnigh meáite ar thionscnaimh a fhorbairt agus a chur chun cinn d'fhonn 

rannpháirtíocht foghlaimeoirí a chothú i measc grúpaí atá imeallach san ardoideachas.  

Áirítear orthu sin foghlaimeoirí ó chúlraí socheacnamaíochta ar leith, foghlaimeoirí faoi 

mhíchumas, foghlaimeoirí lánfhásta, baill den lucht siúil agus baill de mhionlaigh eitneacha 

eile.  Déanann an Oifig Rochtana, Oifig na Seirbhísí Tacaíochta do Dhaoine faoi 

Mhíchumas, an Oifig Idirchaidrimh don Phobal agus Oifig na Mac Léinn Lánfhásta laistigh 

de Rannóg Ghnóthaí na Mac Léinn, rannpháirtíocht na mac léinn seo san Ollscoil a chur 

chun cinn agus a thacú. Áirítear iad seo a leanas ar chuid de na tionscnaimh atá ar fáil chun 

rannpháirtíocht a leathnú: gníomhaíochtaí uaillmhéine/réamhiontrála, soláthar bealaí iontrála 

atá solúbtha, tacaíochtaí atá dírithe go sonrach ar mhic léinn na chéad bhliana agus 

tacaíochtaí breise do mhic léinn le linn a gclár staidéir.  Mar fhreagra ar an bpolasaí 

náisiúnta agus ar Phlean Straitéiseach na hOllscoile, cuireann OL bealaí breise iontrála ar 

fáil taobh istigh den phróiseas CAO do lucht fágála scoile ó ghrúpaí socheacnamaíochta atá 

imeallach faoin scéim HEAR (Bealach Rochtana don Ardoideachas) agus do lucht fágála 

scoile atá faoi mhíchumas faoin scéim DARE (Bealach Rochtana don Oideachas do Dhaoine 

faoi Mhíchumas).  Déanann mic léinn lánfhásta os cionn 23 bliain d’aois iarratas ar chúrsaí 

fochéime tríd an CAO.  Bíonn deis acu siúd a n-éiríonn leo ar cheann den dá chúrsa rochtana 

atá ag OL tabhairt faoinár gcúrsaí fochéime.  Is gné lárnach den ghníomhaíocht sa réimse 

seo an obair for-rochtana atá ar siúl sa phobal i gcathair Luimnigh tríd an gCampas 

Rochtana in Roxboro a chuireann réimse tionscnamh oideachais ar fáil dóibh siúd atá ag 

freastal ar an scoil agus d’fhoghlaimeoirí fásta.  Déanann an Oifig Idirchaidrimh don Phobal 

comhordú agus bainistiú ar Ghradaim an Uachtaráin don Obair Dheonach. Cuirtear an 

tionscnamh seo chun cinn i measc mhic léinn uile na hOllscoile. Déanann sé ceangal idir 

mic léinn agus eagraíochtaí pobalbhunaithe tríd an obair dheonach d’fhonn freagracht 

shóisialta na mac léinn a chothú.    

 

 

OIDEACHAS LEANÚNACH AGUS GAIRMIÚIL 

Tá sé léirithe arís agus arís eile ag Ollscoil Luimnigh go bhfuil ar a cumas cláir den scoth 

san Oideachas Leanúnach agus Gairmiúil (CPE) a chur ar fáil thar réimse disciplíní – idir 

Néalríomhaireacht agus Cleachtadh Cliniciúil. Tríd an bhfoghlaim ar líne, foghlaim 

chumaiscthe agus cúrsaí for-rochtana a chur ar fáil tá OL meáite an deis a thabhairt do mhic 

léinn a gcuid mianta oideachais a bhaint amach ar bhealach chomh solúbtha agus is féidir.  

Oibríonn an rannóg CPE san Ollscoil i gcomhar le Dámha agus le Ranna na hOllscoile chun 

cúrsaí creidiúnaithe, modúlacha, solúbtha a fhorbairt agus a chur ar fáil do mhic léinn atá ag 



 

iarraidh cur lena gcuid eolais, a gcuid scileanna a uasghrádú nó a gcuid cáilíochtaí gairmiúla 

a thabhairt cothrom le dáta. Oibrímid go dlúth le hearnáil na tionsclaíochta agus le 

comhlachtaí gairmiúla d’fhonn comhairle agus cabhair a chur ar fáil d'eagraíochtaí ar mian 

leo a ngnó a neartú nó a athbhrandáil trí scileanna na foirne a thabhairt cothrom le dáta nó trí 

scileanna nua a shealbhú. 

 

Leanann OL ar aghaidh ag cur lena cuid cúrsaí d’fhoghlaimeoirí páirtaimseartha agus 

cianfhoghlama.  Cuirfimid réimse clár ar líne agus foghlama cumaiscthe ar fáil.  Cuireadh 

cláir nua ar fáil in 2016 lena n-áirítear Dochtúireacht Phroifisiúnta san Innealtóireacht, Ard-

Dioplóma páirtaimseartha, tríd an bhfoghlaim chumaisc i bhForbairt Córas Bogearraí, agus 

Teastas i mBainistíocht Shlabhra an tSoláthair.  

 

Déanann an rannóg CPE bainistiú ar chláir ‘Springboard’ na hOllscoile.  Sa bhliain 2016 

fuaireamar maoiniú ón Roinn Oideachais agus Scileanna chun 136 áit a chur ar fáil ar 

cheithre chlár déag éagsúla atá dírithe ar ghanntanas oibrithe oilte ar leith i ngeilleagar na 

hÉireann. Níl aon chostas ar na cláir seo do chuardaitheoirí poist. 

 

Cuireann CPE réimse modúl ar fáil lenar féidir Teastas Staidéir Ollscoile a bhaint amach a 

thugann deis do mhic léinn creidmheasanna a fháil as modúil aonair atá ar fáil in OL faoi 

láthair a chríochnú. I measc na modúl seo tá Anailís Físeáin & Feidhmíochta, Fóntais 

Bharainneacha, Foghlaim Fhadhb-bhunaithe, Dlí na Fianaise agus Bainistíocht Nuálaíochta.  

I mbliana chomh maith tá sraith clár oiliúna aon lae curtha ar fáil againn. 

 

Tá pórtfóilió taighde thar a bheith gníomhach ag an rannóg CPE agus tá baint aige le cláir 

atá maoinithe ag an AE lena n-áirítear ERASMUS+ agus EIT (an Institiúid Eorpach um 

Nuálaíocht agus Teicneolaíocht) a chuimsíonn go leor gnéithe den fhoghlaim aosaigh, 

ghairmiúil agus fadsaoil.   

 

 

TAIGHDE AGUS STAIDÉIR IARCHÉIME 

Eagraíocht óg, uaillmhianach agus fhreagrúil í Ollscoil Luimnigh (OL) agus cáil uirthi as a 

ceannródaíocht agus a nuálaíocht. Táimid bródúil as an gcáil atá orainn taighde a chur ar fáil 

a mbíonn tionchar aige ar an bpobal níos leithne, ar an ngeilleagar, ar chultúr agus ar an 

domhan mór. Le cabhair  ó na foirne taighde ildisciplíneacha agus na ceannairí taighde atá 

againn, tá an méid a dhéanaimid ar mhaithe le cruthú eolais soiléir thar raon leathan réimsí, 

idir fionnachtana a bhfuil gradaim bainte amach acu, cúram othar feabhsaithe, saol cultúrtha 

agus cruthú post ardluach.  

 

Baineann gníomhaíochtaí aistrithe taighde agus eolais de chuid OL leis na dámha agus leis na 

disciplíní ar fad. Tá meas ag an Ollscoil agus tacaíonn sí le feabhas aschuir agus éachtaí i 

measc a pobail taighde i ngach réimse taighde. Téann ár gcuid taighde i ngleic le réimsí 

tábhachtacha inár sochaí, mar atá oideachas, teangacha, cúram sláinte agus cuimsiú sóisialta 

agus tá tionchar suntasach aige ar earnálacha atá ríthábhachtach do gheilleagar na hÉireann, 

cosúil le cógaisíocht, teicneolaíocht-leigheas, bogearraí, bia, cumarsáid agus fuinneamh. Tá 

roinnt réimsí taighde atá láidir aitheanta ag an Ollscoil, is iad sainghnéithe na réimsí sin go 

mbeadh mais chriticiúil ag baint leo, go dtabharfaidís aghaidh ar cheisteanna taighde 

coiteanna, go mbeadh cnuasach suntasach d’ionchuir agus d’aschuir thaighde ag baint leo, go 

mbeadh aird scoláirí idirnáisiúnta spreagtha acu, agus go mbeadh cáil náisiúnta agus 

idirnáisiúnta ag baint leo. Seo a leanas na réimsí láidreachta sin: 

 Ábhair 



 

 Ard-déantúsaíocht 

 Bogearraí 

 Sláinte 

 Eolaíochtaí Matamaiticiúla Feidhmeacha 

 

Tá breis is 825 mac léinn i mbun staidéir iarchéime in OL ag tabhairt faoi chláir thaighde 

mháistreachta nó faoi chláir thaighde dhochtúireachta (Bliain Acadúil 2015/16) agus thart ar 

2,200 mac léinn iarchéime ag tabhairt faoi dhioplómaí agus faoi iarchéimeanna múinte.  

Cuireann Scoil na nIarchéimithe san Ollscoil réimse clár Struchtúrtha PhD ar fáil ina ndírítear 

ar scileanna inaistrithe; tá cláir Scileanna Aicmeacha agus Inaistrithe mar bhonn taca leo.  Tá 

ceangal ag cuid mhór de na cláir struchtúrtha seo le hOllscoileanna eile, rud a fhágann go 

bhfuil rogha fhorleathan ar fáil maidir le gnéithe teagaisc na ndámhachtainí sin. 

 

Tá léiriú breise le fáil ar chomhoibriú agus ar líon an taighde idirdhisciplínigh in institiúidí 

agus in ionaid taighde OL. Tá an leibhéal is airde maidir le hinfreastruchtúr taighde san 

Ollscoil ag baint leis na hinstitiúidí taighde, agus cuireann siad tacaíocht dhíreach ar fáil don 

taighde, laistigh de dhámha agus idir dhámha.  Seo a leanas institiúidí taighde OL: 

 Institiúid Bernal 

 Lero, Lárionad Taighde na hÉireann do Bhogearraí 

 Institiúid Taighde Sláinte 

 

Léirítear feabhas agus ceannasaíocht taighde OL sa ról atá ag an Ollscoil i roinnt tionscadal 

mór taighde, lena n-áirítear: 
 

 Sheol OL Institiúid Bernal in Ollscoil Luimnigh, institiúid €86 milliún don taighde 

eolaíochta agus innealtóireachta ina bhfuil spás taighde ilchuspóra, ardchaighdeáin 

20,000m2 sa Zón nua Eolaíochta agus Innealtóireachta. In Institiúid Bernal cuimsítear 

an Institiúid Eolaíochta Ábhar & Dromchla, Institiúid Taighde Stokes agus 

Tionscadal Bernal in aon Institiúid taighde aontaithe amháin chun láidreachtaí 

suntasacha taighde na hOllscoile sna réimsí Eolaíochta agus Innealtóireachta a chur 

chun cinn agus a fhorbairt.  Príomhghné den Institiúid is ea earcú taighdeoirí atá ar 

thús cadhnaíochta le bheith mar Ollúna Bernal; tá seachtar as an deichniúr atá le 

hearcú earcaithe anois.  Tá 260 taighdeoir ag obair san Institiúid ag plé le téamaí 

taighde cosúil le hardábhair, déantúsaíocht agus innealtóireacht próiseála agus 

sreabhmheicnic. 

 Tá tionscnamh Tionchair Taighde Ollscoil Luimnigh bunaithe ar an tionchar 

intomhaiste is féidir a bheith ag taighde ar thionscal, ar an tsochaí agus ar an bpobal 

níos leithne. Leagann an tionscnamh seo béim ar dhea-chleachtas i measc phobal 

taighde OL agus tá sé á threorú ag an bprionsabal a bhaineann le sárthaighde atá 

intomhaiste a bhaint amach, agus a bhaintear amach trí chomhoibriú agus atá dírithe 

ar an sprioc dheiridh go mbeidh tionchar ag an taighde. Spreagtar taighdeoirí OL le 

cás-staidéir tionchair taighde a fhorbairt a léiríonn nasc soiléir idir a gcuid taighde 

agus an tionchar a bhaineann leis. Forbraíodh roinnt cás-staidéar go dtí seo, lena n-

áirítear cóireáil ar phian droma; rannpháirtíocht an phobail sa pholaitíocht; tírdhreach 

cuideachtaí ilnáisiúnta in Éirinn; barr feabhais Taighde & Forbartha a chur chun cinn 

san earnáil chógaisíochta; comhionannas inscne san ardoideachas; infheictheacht X-

gha a bhaineann le feistí leighis; iompraíocht agus sláinte neamhghníomhach; agus 

forbairt mhear sa tionscal bogearraí.  



 

 Is í Ollscoil Luimnigh atá i mbun an Ionaid don Chógaisíocht Sintéise agus 

Soladstaide (SSPC) ar bhronn SFI agus earnáil na tionsclaíochta maoiniú taighde €42 

milliún air le tabhairt faoi thaighde ceannródaíoch chun déantúsaíocht chógaisíochta a 

dhéanamh níos éifeachtúla, níos costéifeachtaí, agus níos inbhuanaithe ó thaobh an 

chomhshaoil de. Comhoibriú uathúil atá san ionad idir 22 cuideachta agus 8 n-

institiúid acadúla agus beidh Éire mar lárionad domhanda do nuálaíocht próisis 

cógaisíochta agus d'ard-déantúsaíocht. Fógraíodh SSPC mar Ionad Taighde 

Cógaisíochta na Bliana don tríú bliain as a chéile ag Gradaim Thionsclaíochta na 

Cógaisíochta 2016. 

 Is in OL atá an tIonad Teicneolaíochta Déantúsaíochta Cógaisíochta (PMTC) a mheall 

infheistíocht €5 mhilliún ó Fhiontraíocht Éireann agus ó GFT Éireann. Cuirfidh an 

tIonad atá dírithe ar an tionscal réitigh ardteicneolaíochta ar fáil ar fhadhbanna 

déantúsaíochta comhaimseartha atá ag cur as d'earnáil chógaisíochta na hÉireann faoi 

láthair. Is é an aidhm atá le PMTC go mbeadh Éire ina mol domhanda do nuálaíocht 

agus do dhéantúsaíocht próisis cógaisíochta agus ar deireadh go dtacódh sé le tionscal 

a fhostaíonn os cionn 25,000 duine.  

 Fuair Lero, Lárionad Taighde na hÉireann don Innealtóireacht Bogearraí atá lonnaithe 

in OL, €46 milliún d’fhonn tuilleadh forbartha a dhéanamh thar thréimhse sé bliana. 

Tacaíonn an fhorbairt le 90 post PhD agus 46 post taighde iardhochtúireachta a 

chruthú thar thréimhse sé bliana. Tá €32.6 milliún den infheistíocht á maoiniú ag 

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI). Tá an tionscal ag tabhairt tacaíocht ar fiú 

€13.8 milliún é don tionscnamh. Cuimsíonn foireann taighde Lero ocht n-institiúid 

acadúla in Éirinn, agus iad ag obair le réimse leathan comhpháirtithe tionsclaíocha.  

 Is in OL atá an Lárionad Teicneolaíochta Próiseála Déiríochta (DPTC) lonnaithe, 

comhfhiontar idir ocht gcuideachta agus deich nEagraíocht Taighde (RPO) a 

chruthaíonn 52 post nua do thaighdeoirí ardoilte thar théarma cúig bliana an ionaid. 

Déanfaidh an infheistíocht €25 milliún ón Rialtas agus ón tionscal ceannaire 

domhanda d’Éirinn sa nuálaíocht déiríochta, agus cabhróidh an infheistíocht chomh 

maith chun an oiread leasa agus is féidir a bhaint as na deiseanna fáis fadtréimhseacha 

a chruthóidh an méadú 50% a bhfuiltear ag súil leis in earnáil bhainne na hÉireann 

faoi 2020. 

 Tá Lárionad Taighde Comhábhar na hÉireann (IComp) lonnaithe in OL; is 

comhpháirtíocht é de phríomhcheannairí comhábhar na hÉireann ag a bhfuil baint ag 

22 ball tionsclaíoch. Sa bhliain 2015 mheall IComp os cionn €5 mhilliún ó Chlár 

Ionaid Teicneolaíochta Fhiontraíocht Éireann chun cur tuilleadh lena mhisean réitigh 

nuálaíocha a chur ar fáil don tionscal agus luas a chur faoi fhás geilleagrach i 

dtionscal comhábhar na hÉireann. 

 Tá an Ollscoil mar chuid d'ionad Food for Health Ireland (FHI) ar bronnadh 

infheistíocht €21 milliún air ó Chlár Ionaid Teicneolaíochta Fhiontraíocht Éireann. 

Cuireann comhpháirtithe FHI eolas den scoth ar fáil ar eolaíocht agus ar an tionscal 

déiríochta in aon ionad taighde amháin atá dírithe ar chomhábhair chothaitheacha 

agus táirgí bia fheidhmiúil a fhorbairt, a tháirgeadh, a mhargú agus a dhíol chun 

sláinte agus folláine daoine a fheabhsú. 

 

Le bliain anuas, bronnadh maoiniú taighde €38 milliún ar OL. Lena chois sin, tá OL i 

gceannas nó i gcomhpháirtíocht ar roinnt tionscadal taighde eile, go náisiúnta agus go 



 

hidirnáisiúnta araon. Ag deireadh na bliana bhí os cionn 122 comhthionscadal taighde ag OL 

le lucht tionscail agus sa bhreis ar 40 comhthionscadal taighde le heintitis neamhthráchtála.  

 

 

Nuálaíocht 

Tosaíocht don Ollscoil i gcónaí is ea taighde a bhfuil luach tráchtála ag baint leis a chur i 

bhfeidhm.  Le bliain anuas, fuarthas 38 faisnéisiú fionnachtana nua ónár gcuid taighdeoirí 

(155 le cúig bliana anuas), rinneadh 10 n-iarratas ar phaitinní nua (44 le cúig bliana anuas), 

bunaíodh dhá chuideachta nua campais (bunaíodh naoi gcuideachta le cúig bliain anuas), 

agus síníodh 25 comhaontú aistrithe teicneolaíochta (59 le cúig bliana anuas) le cuideachtaí. 

D’éirigh le cuideachtaí ar champas OL maoiniú infheistíochta de bhreis is €50 milliún a 

mhealladh agus tá breis is 80 duine á bhfostú acu. 

 

Tá OL i gceannas ar chuibhreannas aistrithe teicneolaíochta ina bhfuil Institiúid 

Teicneolaíochta Luimnigh agus Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí rannpháirteach. Tá an 

cuibhreannas ag obair le chéile chun meicníochtaí comhsheasmhacha rannpháirtíochta a chur 

ar fáil, chun sochar earnáil na tionsclaíochta i réigiún an mheán-iarthair, d’fhonn aistriú 

teicneolaíochta a fheabhsú ó infheistíocht taighde na hearnála poiblí. 

 

Is pobal beoga d’fhiontraithe idirnáisiúnta é Ionad Nuálaíochta Nexus agus tá sé lonnaithe ar 

chonair fiontraíochta OL. Tugann Nexus deis do chuideachtaí nua a bhfuil aimsiú domhanda 

acu forbairt go tapa. Tacaíonn Nexus le 27 cuideachta a fhostaíonn 135 duine agus a bhfuil 

láimhdeachas iomlán de €9.47m acu. Shaothraigh cliaint de chuid Nexus maoiniú sa bhreis ar 

€2.38m rud a chiallaíonn gur shaothraigh cliantchuideachtaí de chuid Nexus €6.6m san 

iomlán. D’fhreastail sa bhreis ar 160 duine ar cheardlanna Nexus do ghnólachtaí 

nuathionscanta. Le bliain anuas tá roinnt gradam bainte amach ag cuideachtaí de chuid 

Nexus: Buaiteoir iomlán ag Gradaim Seedcorn de chuid Idir-Thrádáil Éireann (Ocean 

Survivor), Gradam Fhiontraíocht Éireann d’Easpórtálaí Ardacmhainne na Bliana (Arralis), 

Gradam Chumann Lucht Tráchtála Luimnigh do Ghnó Nua, (Arrallis), buaiteoir sa Chatagóir 

don Smaoineamh is Fearr i réigiún an Mheán-Iarthair ag Gradaim Fiontraí Óg na hÉireann 

(Piggyback). 

 

Tá rath OL i ngníomhaíochtaí nuálaíochta agus tráchtálaíochta le feiceáil san iniúchadh QS 

Stars™ a rinneadh le déanaí. Déanann QS Stars™ meastóireacht neamhspleách ar mhór-

ollscoileanna an domhain. Sa bhliain 2015, bronnadh rátáil 5 Réalta ar OL sa nuálaíocht 

(paitinní, seach-chuideachtaí agus taighde tionsclaíoch). Teist é seo ar chruthaitheacht, ar 

dhíograis agus ar dhúthracht thaighdeoirí agus chomhaltaí foirne OL agus ar thacaíocht agus 

ar threoir comhpháirtithe seachtracha i saol na teicneolaíochta, an chaipitil fiontair agus na 

fiontraíochta. 

 

 

COMHAROIDEACHAS AGUS GAIRMEACHA 

Mar gheall ar an tuiscint ar an nasc idir an saol acadúil agus an t-ionad oibre, bhí OL ina 

ceannródaí ar an gcomharoideachas in Éirinn i 1972. Tá Rannóg an Chomharoideachais agus 

na nGairmeacha freagrach as cláir chomharoideachais, socrúchán scoile agus gairmeacha a 

bhainistiú, a fhorbairt agus a sholáthar in Ollscoil Luimnigh (OL). Tá an Comharoideachas 

lárnach i bhfealsúnacht oideachais agus i mbrandáil OL agus luann mic léinn é de shíor mar 

cheann de na príomhchúiseanna a roghnaigh siad teacht chuig OL thar aon institiúid 

ardoideachais eile. Bunaithe ar chóras Mheiriceá Thuaidh, tá samhail lárnach socrúcháin 



 

oibre ag OL do na cláir Chomharoideachais agus Socrúcháin Scoile, áit a bhfuil an Ollscoil 

freagrach as na socrúcháin oibre a chinntiú.  

 

Faoin gclár Comharoideachais, téann mic léinn fochéime as na dámha seo a leanas: Gnó; 

Eolaíocht & Innealtóireacht; na Dána, na Daonnachtaí & Eolaíochtaí Sóisialta ar shocrúchán 

oibre mar chuid fhoirmiúil, éigeantach agus creidiúnaithe go hacadúil dá gcéim cheithre 

bliana. Caithfidh mic léinn socrúchán oibre idir sé agus ocht mí a dhéanamh sa dara nó sa tríú 

bliain. Braitheann an t-am agus an tréimhse ar a gclár staidéir. Tá baint ag an 

gComharoideachas le 56 clár céime agus tá sé ar an gclár socrúcháin oibre is mó in Éirinn 

agus ar cheann de na cinn is mó san Eoraip. Eagraítear 1,700 socrúchán oibre gach bliain; 

97% an ráta socrúcháin oibre a bhí ann anuraidh.   Tá an ghné idirnáisiúnta den chlár 

suntasach: téann os cionn 20% de mhic léinn ar shocrúchán oibre go dtí dhá thír is tríocha 

thar na cúig mhór-roinn. 

 

Bainistíonn OL an Socrúchán Scoile is mó in Éirinn ó thaobh líon na mac léinn agus an 

réimse disciplín do mhic léinn na gclár B.Oid. Faoin gclár, eagraítear 700 socrúchán do mhic 

léinn le líonra OL de 550 iar-bhunscoil gach bliain. 

 

In OL tá fócas láidir ar infhostaitheacht agus tá an Ollscoil tiomanta go mbeidh na scileanna 

agus na hinniúlachtaí ag mic léinn agus céimithe a bheidh ag teastáil le gairmréim rathúil a 

bhaint amach.  Le linn a gceithre bliana in OL, bíonn rochtain ag na mic léinn ar réimse 

leathan gníomhaíochtaí atá dírithe ar infhostaitheacht, lena n-áirítear socrúchán oibre, cláir 

forbartha gairme, seisiúin forbartha scileanna agus mheasúnaithe, agus comhairliúcháin duine 

le duine, le cur ar a gcumas ullmhúchán a dhéanamh do na gairmeacha a bheidh acu agus na 

gairmeacha sin a bhainistiú.  Léirítear tiomantas na hOllscoile don infhostaitheacht san 

ardleibhéal fostaíochta céimithe atá aici. Dar le sonraí ón HEA don áit a ndeachaigh céimithe 

tar éis dóibh críochnú in OL in 2015, seasann fostaíocht chéimithe OL ag 73%, níos mó ná 

18% os cionn an mheáin náisiúnta don earnáil ollscoile.  

 

 

OIDEACHAS IDIRNÁISIÚNTA    

Cuireann an Rannóg Oideachais Idirnáisiúnta (IED) cuspóir straitéiseach na hOllscoile i 

bhfeidhm maidir le béim idirnáisiúnta a chur chun cinn trí mhic léinn idirnáisiúnta a 

mhealladh chuig OL, an deis a thabhairt do mhic léinn OL staidéar thar lear, cuairteoirí ag 

teacht ó ollscoileanna comhpháirtíochta agus tacú leis an bhfoireann teagaisc, riaracháin 

agus theicniúil cuairt a thabhairt ar institiúidí san AE agus níos faide i gcéin ar mhaithe le 

taighde, teagasc agus oiliúint.  Chuir an Ollscoil fáilte roimh mhic léinn idirnáisiúnta as 99 

tír sa bhliain acadúil 2015/16.  

 

Tá OL gníomhach i gclár Erasmus an Aontais Eorpaigh le beagnach tríocha bliain.  

D'ainmnigh an AE an Ollscoil ar Dhea-Scéalta Erasmus in 2009 agus 2010.  Tá os cionn 300 

comhpháirtí Ollscoile in 28 tír san Eoraip a chuireann beagnach 600 mac léinn go dtí OL 

gach bliain.  Tugann an líonra seo de chomhpháirtithe Eorpacha deis do mhic léinn sna 

Daonnachtaí, Gnó, Oideachas agus Eolaíochtaí Sláinte agus Eolaíocht agus Innealtóireacht 

seimeastar acadúil a chaitheamh thar lear mar chuid chreidiúnaithe dá gclár céime. Lena 

chois sin, tháinig mic léinn mhalairte idirnáisiúnta as 36 tír in 2015/6.  Tá 40 comhpháirtí 

neamh-AE ag OL i dtíortha ar fud an domhain, lena n-áirítear an Airgintín, an Astráil, an 

Bhrasaíl, Uragua, Ceanada, an tSín, an tSeapáin, an Chóiré, an Nua-Shéalainn, Singeapór, 

an Afraic Theas, an Téalainn agus Stáit Aontaithe Mheiriceá.  Is comhpháirtí rannpháirteach 

í OL chomh maith i gcúig thionscadal Erasmus Mundus, ELECTRA, LOTUS+, LEADERS, 



 

INTACT agus an Chomh-Mháistreacht EM i ngluaisteacht Fhisiciúil Oiriúnaithe 

(EMMAPA), atá ag mealladh mic léinn ar ardchaighdeán as tíortha chomh héagsúil leis an 

tSeoirsia, an India, an Phacastáin, an Indinéis, Vítneam agus an Chambóid. Sa bhliain 2015, 

bhronn an tAire Scileanna, Taighde agus Nuálaíochta agus an tÚdarás um Ard-Oideachas 

teastas ar OL chun aitheantas a thabhairt di as Tacaíocht a fháil faoin gcéad Ghníomh 

Soghluaisteachta Creidmheasa Idirnáisiúnta den Chlár Erasmus+.  

 

Tá ionadaíocht ag IED i Stáit Aontaithe Mheiriceá, sa tSín, san India, sa tSeapáin, sa 

Bhrasaíl, sa Mheán-Oirthear agus san Afraic agus tá sí gníomhach ann ag earcú mic léinn 

cháilithe idirnáisiúnta do gach clár acadúil fochéime agus iarchéime teagaisc in OL.  Tá níos 

mó tóir de réir a chéile ar OL mar áit do mhic léinn idirnáisiúnta le staidéar inti. Is é an 

meascán de shárcháil acadúil agus an tacaíocht shuntasach atá ar fáil do mhic léinn ó IED an 

chúis leis an ardú i líon na mac léinn.  Le linn na bliana acadúla 2015/6 shínigh OL 

Meabhráin Tuisceana le roinnt ollscoileanna agus eagraíochtaí idirnáisiúnta.  Díríonn na 

Meabhráin seo ar chomhchláir acadúla, gluaiseacht foirne agus mac léinn agus ar mhic léinn 

taighde iarchéime atá maoinithe a earcú.  Tá méadú ag teacht ar an líon ollscoileanna sa tSín 

as a dtagann mic léinn chuig OL ar chláir mháistreachta 1+1 agus ar chláir chomhoibrithe 

3+1+1. I measc na n-ollscoileanna sin tá Ollscoil Tongji, Shang-hai, Ollscoil Eolaíochta 

agus Teicneolaíochta, Béising, Ollscoil an Léinn Choigríche Tianjin, Ollscoil 

Teicneolaíochta Shandong agus Ollscoil Henan Polytechnic. 

 

Tagann os cionn 500 mac léinn as thar lear chun staidéar anseo gach bliain agus tá OL 

gníomhach i gcláir Staidéir Thar Lear ar fud an domhain. Tá OL bródúil as bheith ina 

comhalta den FORUM on Education Abroad a bhfuil faomhadh QUIP aige agus le gairid 

gheall OL go mbeadh sí ina comhpháirtí don Tionscnamh Staidéir Thar Lear IIE Generation. 

Tá an taithí staidéir thar lear riachtanach do thaithí an choláiste sna Stáit Aontaithe agus mar 

gheall go raibh OL in ann freastal ar riachtanais na mac léinn as Meiriceá ó thaobh cúrsaí a 

bheith ar fáil dóibh as gach disciplín, leagan amach mhodúil na céime in OL, tacaíocht 

iontach na mac léinn agus lóistín cinnte ar an gcampas chuidigh na nithe seo ar fad go mór 

leis an bhforbairt leanúnach ar an gclár staidéir thar lear in OL.  Mar gheall ar leasuithe a 

rinneadh le gairid ar an gclár tá fáil ag mic léinn ar thréimhsí cleachtaidh foghlama 

inseirbhíse, cláir shamhraidh i ndisciplíní neamhthraidisiúnta cosúil le hAltranas, Gnó agus 

Ailtireacht mar aon leis an rogha thraidisiúnta de chláir an Léinn Éireannaigh. 

  

Líon na Mac Léinn Idirnáisiúnta - Bliain Acadúil 2015/6 

Mic Léinn Fochéime  667 

Mic Léinn Iarchéime (Múinte) 382  

Mic Léinn Iarchéime (Taighde) 220 

Clár Staidéir Thar Lear (SAM den chuid is mó)  518  

Mic Léinn Mhalairte (AE agus neamh-AE)  (isteach) 638 

Mic Léinn Mhalairte (AE agus neamh-AE)  (amach) 451 

 

Iomlán Iomlán 2876 

 

 

FOIRGNIMH, LÓISTÍN NA MAC LÉINN & SAOTHARLANNA 

 I gcampas OL tá 148 heicteár, tá 50 heicteár díobh sin ar an gCampas Thuaidh ar 

thaobh an Chláir den tSionainn. 

 239,983m
2
 achar iomlán na bhfoirgneamh. 



 

 429 Saotharlann (don teagasc fochéime, taighde, áiseanna speisialaithe agus 

ardteicneolaíochta). 

 Tá os cionn €915 milliún infheistithe i dtalamh, i bhfoirgnimh agus i dtrealamh. 

 Cuireann seacht mbaile beag lóistín ar fáil do 2,700 mac léinn agus 24 comhalta 

foirne teagaisc. 
 

Le cúig bliana anuas, cuireadh na forbairtí seo a leanas i gcrích:  

 I mí an Mheithimh 2011, críochnaíodh Áras Tierney, ina bhfuil achar 3,647m
2
 áit a 

bhfuil Ionad Taighde Bogearraí Lero agus an tIonad Fiontair Tionsclaíoch 

 Tugadh an Foirgneamh Pailliúin, a bhfuil spás urláir 1,810m
2
 ann agus na páirceanna 

imeartha uile-aimsire, atá lonnaithe ar an mBruach Thuaidh, chun críche in 2011.  

Cuimsíonn an tionscadal pailliún spóirt agus seomraí gléasta, seomraí scuaid, seomraí 

cóitseála/seimineáir agus bialann/beár. Tógadh go caighdeáin ábhartha an Chumainn 

Lúthchleas Gael (CLG), an Chomhaontais Idirnáisiúnta Sacair (FIFA) agus Chumainn 

Rugbaí na hEorpa (ERC) na páirceanna uile-aimsire atá tuilsoilsithe go hiomlán, páirc 

imeartha CLG, dhá pháirc imeartha sacair agus páirc imeartha rugbaí san áireamh. 

 Tugadh an obair thógála ar an bhfoirgneamh nua don Scoil Leighis Iontrála Iarchéime 

(GEMS), ina bhfuil 4,295m
2
 chomh maith le trí bhloc cóiríochta do mhic léinn a 

bhfuil 3,563m
2
 ar fad iontu le haghaidh 100 cónaitheoir, chun críche in 2012.  

Cuireann an foirgneamh GEMS seo na saotharlanna go léir ar fáil don teagasc, 

seimineáir, foghlaim fhadhb-bhunaithe, scileanna cliniciúla, scileanna anatamaíochta, 

agus taighde chomh maith le riachtanais dáimhe agus riaracháin na scoile in aon 

saoráid speisialta amháin. 

 Cuireadh síneadh 2,784m
2
 leis an Institiúid Eolaíochta Ábhar agus Dromchla i mí 

Lúnasa 2015.  Tá 60 comhalta foirne taighde breise lonnaithe ann mar aon le 

comhaltaí acadúla agus tacaíochta. Tá 16 spás speisialta saotharlainne curtha ar fáil 

mar aon le spásanna seimineáir agus cruinnithe.  

 Tugadh an obair thógála ar fhoirgneamh taighde 7,652m
2
 Analog Devices chun críche 

i mí an Mheithimh 2015.  Tá 150 taighdeoir lonnaithe san fhoirgneamh faoi cheannas 

deichniúr ollúna nua.  Tá saotharlann taighde den scoth dá chuid féin ag gach grúpa 

agus gach grúpa faoi cheannas Ollamh amháin.  Tá foireann riaracháin agus foireann 

tacaíochta san fhoirgneamh chomh maith mar aon le seomraí comhdhála/léachtaí agus 

seimineáir.  

 Sráidbhaile Mic Léinn Troy – ceannaithe i mí na Nollag 2014 le 170 leaba 

 Park Point Centre (Óstán an Travel Lodge san áireamh) – ceannaithe i mí na Nollag 

2015 (8,940m
2
)  

 An Lárionad nua Gnó Idirnáisiúnta (IBC) – Cheannaigh an Ollscoil foirgnimh an 

Lárionaid nua Gnó Idirnáisiúnta ó SFADCo in 2013.  Tá 3,632m
2
 sa dá fhoirgneamh 

idir oifigí, gorlann ghnó agus spás comhoibrithe do ghníomhaíochtaí taighde idir an 

tionscal agus an ollscoil. 

 I mí Lúnasa 2016 críochnaíodh an obair thógála ar cheanncheathrú nua agus Ionad 

Barr Feabhais 2,370m
2
 do Rugbaí na Mumhan. I measc na n-áiseanna nua tá 

giomnáisiamaí, seomraí cóireála, seomraí anailíse físeán, áiseanna lónadóireachta, 

ionad comhdhála agus spás oifige. 



 

 

Tá tús curtha leis an tógáil ar na forbairtí seo a leanas:  

 An Lárionad Oideachais agus Taighde Chliniciúil (CERC) – Tá an obair thógála 

beagnach críochnaithe ar an gcomhfhiontar seo idir OL agus an HSE ar champas 

Ospidéal na hOllscoile, Luimnigh.  Is ionad 3,400m
2
 é seo ina bhfuil spás 

saotharlainne, teagaisc, leabharlainne, taighde agus riaracháin don oideachas 

cliniciúil.  Tá spás ann chomh maith d’Institiúid Taighde Sláinte Ollscoil Luimnigh.  

 Síneadh leis an spórtlann - táthar ag leanúint leis an síneadh ar Spórtlann na 

hOllscoile ina mbeidh linn snámha nua 25m le háiseanna tumadóireachta agus fo-

uisce, giomnáisiamaí chun traenáil le meáchain, seomraí allais agus gaile.  

 Síneadh le Leabharlann Glucksman - cuireadh tús leis an obair thógála ar shíneadh 

7,456m
2
 atá le cur ar Leabharlann Glucksman. Beidh 1000 stáisiún nua do léitheoirí 

ann, stáisiún rochtana do 140,000 imleabhar, córas uathoibríoch stórála agus 

aisghabhála do 400,000 imleabhar agus seomraí grúpstaidéir agus limistéir 

taispeántais speisialaithe. 

 

I measc na bhforbairtí atá beartaithe amach anseo tá: 

 Acadamh Gailf an PGA – beidh raon gailf (25 bá) anseo, plásóga cleachtaidh agus 

áiseanna taighde bithmheicnice don ghalf ar an gcampas. 

 

 Tá pleanáil tosaithe ar Ionad nua do Mhic Léinn a bheidh thart ar 3,000m
2
. 

 Tá pleanáil tosaithe d’áiseanna nua spóirt lena n-áirítear páirceanna uile-aimsire, 

páirc ardchaighdeáin féir, balla dreapadóireachta, áis liathróid láimhe, mar aon le 

hathchóiriú ar ghiomnáisiamaí agus ar áiseanna lúthchleasaíochta atá againn cheana 

féin.  

 

 Tosaíodh ag pleanáil do Chlós nua do Chothabháil Tailte. 

 

 

 

CÁILÍOCHT 

Tá tiomantas OL don cháilíocht léirithe inár bpolasaí cáilíochta institiúideach, áit a 

ngeallaimid cultúr ina mbeidh feabhas leanúnach agus áit a ngeallaimid cloí le riachtanais 

cháilíochta na reachtaíochta náisiúnta.    

 

Faoi reachtaíocht na hÉireann, an tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta 2012 go 

mór mór, tá gach ollscoil freagrach as nósanna dearbhaithe cáilíochta (QA) a chinntiú, a 

chothú agus a fheabhsú maidir lena ngníomhaíochtaí agus a seirbhísí. Caithfidh na socruithe 

sin treoirlínte cuí cáilíochta a chur san áireamh a eisíonn Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí 

Éireann (QQI) agus/nó eagraíochtaí roimhe sin. Is é QQI an comhlacht reachtúil atá freagrach 

as athbhreithniú agus maoirseacht a dhéanamh ar éifeachtacht na nósanna imeachta QA a 

ghlacann institiúidí ardoideachais (agus institiúidí breisoideachais) in Éirinn. 

 

Tá socruithe institiúideacha OL chun cáilíocht ár ngníomhaíochtaí a fhorbairt, a mhaoirsiú, a 

athbhreithniú, a fheabhsú agus a bhainistiú ilsrathach agus ilghnéitheach. I measc na 

bpróiseas QA ag leibhéal na hinstitiúide tá siad seo a leanas: 

http://www.ul.ie/quality/content/quality-ul
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2012/a2812.pdf
http://www.qqi.ie/
http://www.qqi.ie/


 

 Athbhreithniú leanúnach timthriallach cáilíochta ar gach aonad acadúil (tá na sonraí 

agus na tuairiscí athbhreithnithe le fáil ar láithreán gréasáin Aonad Tacaíochta 

Cáilíochta OL). 

 Gach aonad tacaíochta ag cur córas bainistíochta cáilíochta (QMS) i bhfeidhm 

bunaithe ar na prionsabail cháilíochta atá sonraithe i gcaighdeán bainistíochta 

cáilíochta an ISO9001:2015.  Tá sonraí maidir le hathbhreithniú cáilíochta an aonaid 

tacaíochta agus na tuairiscí a d'eascair as sin le fáil ar láithreán gréasáin Aonad 

Tacaíochta Cáilíochta OL.  

 Córas a chur i bhfeidhm do scrúdaitheoirí seachtracha do gach clár teagaisc chomh 

maith le dámhachtainí céime trí thaighde.  

 Córas Measúnachta Mac Léinn ar an Teagasc (SET), seirbhís mheasúnachta teagaisc a 

bheidh oibríochtaithe ag Ionad Teagaisc agus Foghlama OL. Is é an aidhm atá leis an 

gcóras tuairimí na mac léinn ar cháilíocht ábhar an mhodúil agus seachadadh an 

mhodúil sin a bhailiú agus a chur le chéile. 

 Ár Suirbhé Sástachta Modúl (MSS), a dhéantar an seimeastar nach ndéantar an SET. 

Clúdaíonn an MSS lár téarma gach mac léinn atá cláraithe ar mhodúil i rith an téarma 

sin. Tomhaiseann an suirbhé sástacht na mac léinn lena gcuid modúl agus tugann na 

torthaí aiseolas do léachtóirí agus do chinn roinne agus na modúil fós ag dul ar 

aghaidh. Tá sonraí faoi nós imeachta an MSS agus achoimre ar thorthaí 

institiúideacha as na suirbhéanna le fáil ar láithreán gréasáin an Aonaid Tacaíochta 

Cáilíochta.  

 Suirbhé scoir na mac léinn. Tá an suirbhé scoir bunaithe ar Shuirbhé Náisiúnta na 

Mac Léinn (NSS) sa Ríocht Aontaithe agus dáiltear é gach bliain ar mhic léinn sa 

bhliain deiridh. Tá tuairisc ar na suirbhéanna scoir roimhe seo le fáil ar láithreán 

gréasáin an Aonaid Tacaíochta Cáilíochta. 

 Creat cuimsitheach de chleachtais agus de rialacháin acadúla a chothú, a athbhreithniú 

go rialta agus a leasú, mar a chuirtear in iúl i lámhleabhar na rialachán agus na 

nósanna imeachta acadúla.  

 

De réir riachtanais reachtúla, déantar measúnú cáilíochta institiúideach go seachtrach, go 

neamhspleách agus go rialta ar gach ollscoil in Éirinn. Deimhnítear sa tuairisc a tháinig as an 

athbhreithniú institiúideach deiridh (2012) go gcomhlíontar riachtanais reachtúla (ó thaobh 

cáilíochta de) agus Caighdeáin na hEorpa mar aon le Treoirlínte do Dhearbhú Cáilíochta san 

Ardoideachas (ESGs) in OL agus go gcloítear le dea-chleachtas náisiúnta, na hEorpa agus 

idirnáisiúnta.  

 

 

SEIRBHÍSÍ LEABHARLAINNE & FAISNÉISE  

Cuireann an Leabharlann & an Rannóg Seirbhísí Faisnéise, atá lonnaithe i Leabharlann 

Glucksman, faisnéis ar fáil, i bhformáidí clóite agus leictreonacha 

 Líon iomlán na leabhar clóite     343,126 

 Líon iomlán na ríomhleabhar     275,000 

 Líon iomlán na n-irisí        63,000 

 Líon iomlán na stáisiún oibre leabharlainne             1,450  

 

http://www.ul.ie/quality/academic-departments
http://www.ul.ie/quality/support-departments/QMS
http://www3.ul.ie/ctl/
http://www.ul.ie/quality/content/module-satisfaction-surveys
http://www.ul.ie/quality/student-surveys
http://www.ul.ie/quality/student-surveys
http://www2.ul.ie/pdf/388196739.pdf
http://www2.ul.ie/pdf/388196739.pdf
http://www.ulsites.ul.ie/executive/sites/default/files/IRIU%20Full%20Review%20Report.pdf


 

Ar na bailiúcháin eile, tá taisclann institiúide ghréasán-bhunaithe na hOllscoile, ULIR, ina 

bhfuil taighde OL le fáil cosúil le hailt irisí agus tráchtais.  I Roinn na mBailiúchán Speisialta 

tá bailiúcháin na Leabharlainne de chartlanna, leabhair uathúla agus lámhscríbhinní a 

bhaineann go speisialta le stair, litríocht agus cultúir Luimnigh agus Réigiún an Mheán-

Iarthair. Áirítear ar na bailiúcháin seo Cartlann Náisiúnta Dhamhsa na hÉireann, Bailiúcháin 

Taistil McAnally, páipéir Kate O’Brien, Maurice Walsh, Jim Kemmy, agus páipéir na nEastát 

Dunraven agus Moyaliffe.  

 

Sa bhliain 2016 ghnóthaigh an Leabharlann Leabharlann Bolton ó Chomhlacht Ionadaíochta 

Eaglais na hÉireann. Bailiúchán suntasach de 12,000 leabhar clóite, lámhscríbhinn agus 

ioncúnabal atá ann agus baineann tábhacht mhór leis i dtéarmaí acadúla agus 

bibleagrafaíochta. Tá Leabharlann Bolton ar cheann de na leabharlanna léinn is tábhachtaí in 

Éirinn.  Tagann sé ó bhailiúcháin beirt ardeaspag Éireannach a bhain leis an 18ú hAois: 

William King ar dtús agus ina dhiaidh sin, Theophilus Bolton. Tá líon suntasach gnéithe sa 

bhailiúchán a bhaineann le matamaitic, réalteolaíocht, ailtireacht, na heolaíochtaí nádúrtha, 

leigheas, litríocht, taisteal, stair, dlí, agus polaitíocht. 

 

 

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE 

Tá an méid seo a leanas ag an Ollscoil: 

 Níos mó ná 5,000 Ríomhaire Pearsanta atá idirnasctha trí líonra le freastalaithe 

Linux/Windows 

 Deis ceangail leis an Idirlíon ar ardluas ag 10 Gbps 

 Líonra snáithín inmheánaigh ardluais ag idirnascadh gach foirgneamh ar dhá thaobh 

an champais 

 1600 ríomhaire pearsanta d’úsáid na mac léinn i saotharlanna 

 Naisc líonra do ríomhairí glúine do mhic léinn sa Leabharlann 

 Os cionn 130 spás teagaisc le háiseanna teilgeora ilmheáin 

 Clúdach gan sreang sna príomhlimistéir san Ollscoil agus tá pleananna ann é seo a 

leathnú 

 Lóistín mac léinn ar an gcampas le ceangal líonra ardluais le sreang agus gan sreang  

 Áiseanna físchomhdhálaithe agus ilmheáin 

 Seirbhísí táirgthe priontála  

 Seirbhís poist intí a sheachadann na mílte earra gach seachtain chuig pointí dáilte ar 

fud an champais 

 Deasc freastail tiomnaithe IT do chomhaltaí foirne agus do mhic léinn 

 Cúntóirí Ríomhlainne ar an láthair a chuireann tacaíocht thráthúil ar fáil do mhic léinn 

i ríomhlanna  

 Clinicí tacaíochta gach lá do ríomhairí glúine na mac léinn sa Leabharlann 

 Réimse forleathan d'fheidhmchláir ríomhfhoghlama agus d'fheidhmchláir taca do 

mhic léinn 



 

Is í an Rannóg Teicneolaíochta Faisnéise (ITD) a chuireann na seirbhísí seo ar fáil faoin 

deimhniú Caighdeáin ISO9001:2000. 

 

NA HAMHARC-EALAÍONA 

 

Tá roinnt bailiúchán ealaíne lonnaithe go buan san Ollscoil, lena n-áirítear:  

 

•             Bailiúchán Armitage 

•             Bailiúchán Féinphortráide Náisiúnta na hÉireann 

•             Bailiúchán Chumann Uiscedhatha na hÉireann 

•             Bailiúchán Dealbhóireachta Uí Mháille 

•             Bailiúchán Uí Mháille de chuid Institiúid Chultúir na hÉireann agus Mheiriceá 

•             Bailiúchán Molas bronnta ag an Dr Patrick J Murphy 

•             Bailiúchán The Midnight Court le Pauline Bewick 

•             Limerick - A Positive View le Anne Marie Bourke 

 

Is í Dánlann Bourn Vincent príomhshuíomh na hOllscoile do thaispeántais shealadacha agus 

bíonn fochlár de sheimineáir, léachtaí agus taibhléirithe ann freisin.  Leanann an Dánlann ag 

cothú tuisceana ar an amharcealaín agus ar nósanna na linne seo trí sceideal taispeántas i rith 

na bliana ar fad, i measc na dtaispeántas anuraidh bhí SPIRITUS MUNDI agus PATRONS, 

PRIZES, PARADIGMS. 

 

Áirítear ar Bhailiúchán Ealaíne na hOllscoile féin dealbhóireacht faoin spéir le healaíontóirí 

idirnáisiúnta lena n-áirítear Michael Warren, Peter Logan, Alexandra Wejchert, James 

McKenna, Tom Fitzpatrick, Antony Gormley agus Seán Scully.  Tá curtha go mór ag an 

dealbhóireacht sin leis an atmaisféar ealaíonta agus cultúrtha san Ollscoil agus sa réigiún. 

 

 

 

 

CEOLÁRAS NA HOLLSCOILE  

Is ionad ilchuspóra, 1,000 suíochán é Ceoláras na hOllscoile (UCH), agus is é an t-ionad 

siamsaíochta agus comhdhála is mó é i réigiún an Mheán-Iarthair. Ó bunaíodh é i 1993, is 

iomaí duine mór le rá atá meallta ag an gCeoláras go Luimneach ó shaol an cheoil, coiméide, 

drámaíochta agus ceoldrámaíochta – Van Morrison, Don McLean, Christy Moore, Sir James 

Galway, Jimmy Carr, Billy Connolly, Elaine Paige agus go leor leor eile - ag cur go mór le 

saol cultúrtha na cathrach agus an réigiúin.  

 

Tugann an Ceoláras ardán gairmiúil d'ealaíontóirí pobail agus d'eagraíochtaí as Luimneach 

agus as an gceantar máguaird. Le scór bliain anuas, tá na taibh-ealaíona cosúil le ceoldrámaí 

agus oratóirí Luimnigh, cóir ógra, ceoldrámaí áitiúla agus compántais amharclannaíochta 

ceoil chomh maith le scoileanna damhsa curtha ar stáitse sa Cheoláras. Bíonn cónaitheachtaí 

samhraidh agus comhdhálacha móra don Ollscoil agus don chathair ar siúl sa Cheoláras, 

chomh maith craoladh ar chláir theilifíse agus raidió cosúil le Gradaim Cheoil TG4, agus 

Díospóireacht na gCeannairí beo ar RTÉ d'Olltoghchán 2016. 

 

 



 

FONDÚIREACHT OLLSCOIL LUIMNIGH 

Cuireann Fondúireacht Ollscoil Luimnigh, i gcomhar le OL, ceannaireacht agus maoiniú 

náisiúnta agus idirnáisiúnta ar fáil ar mhaithe le cur chun cinn na hOllscoile.  Bhailigh an 

Fhondúireacht breis is €200 milliún go dtí seo trína líonra idirnáisiúnta, agus faigheann sí 

cuid den mhaoiniú daonchairdiúil idirnáisiúnta is mó in Éirinn. 

 

Bíonn an Fhondúireacht de shíor ag iarraidh na naisc a cruthaíodh idir an Ollscoil agus pobal 

chéimithe na hOllscoile agus an pobal gnó ar oileán na hÉireann agus níos faide ó bhaile a 

neartú.  Faoi threoir agus le tacaíocht ónár gCathaoirleach, Loretta Brennan Glucksman, agus 

ó bhord de cheannairí náisiúnta agus idirnáisiúnta ó shaol an ghnó, an tionscail agus na n-

ealaíon, is ábhar bróid don Fhondúireacht an ról a bhíonn aici ag cuidiú leis an bhforbairt ar 

an Ollscoil ó thaobh gnéithe fisiciúla agus acadúla de agus ag cinntiú go mbíonn Ollscoil 

Luimnigh i gceartlár cuid mhór tionscnamh náisiúnta i gcónaí. 

 

 

ALUMNI OLLSCOIL LUIMNIGH  

Bhunaigh céimithe Alumni OL sa bhliain 1987 agus tá sé anois faoi úinéireacht iomlán na 

hOllscoile; tugann sé deis do chéimithe OL caidreamh fadsaoil a bheith acu lena alma mater 

agus lena gcomh-alumni.  Tá gach céimí de chuid OL ina c(h)omhalta de ULAA go 

huathoibríoch agus ní gá íoc as an gcomhaltas (84,000 comhalta faoi láthair). 

 

Trí na gníomhaíochtaí éagsúla – lena n-áirítear ‘UniversaL’ (pobal ar líne do chéimithe OL 

amháin), Athchaidrimh Ranga, Mírchinn agus ócáidí idirnáisiúnta, Sraith Léachtaí/Máistir-

ranganna Alumni agus an Clár bliantúil do Dhuaiseanna Alumni san áireamh - cothaíonn 

Alumni OL nasc gníomhach idir céimithe agus OL chun tacú leis an Ollscoil agus lenár 

bpobal alumni atá ag fás. 

 



 

 

 



 

Cairt Eagraíochta Acadúil 

 

 

Innealtóireacht 

Shibhialta & 

Eolaíochta Ábhar 

Eolaíochtaí Beatha 

Ríomheolaíocht & 

Córais Faisnéise 

 

Dámh na hEolaíochta & 

na 

hInnealtóireachta   

Leas‐Uachtarán 

Acadúil & 

Cláraitheoir 

Fisic & Fuinneamh 

Innealtóireacht 

Mheicniúil, na  

hAerloingseoireachta 

 & Bhithleighis  

Eacnamaíocht 

Cuntasaíocht & 

Airgeadas 

Polaitíocht & 

Riarachán Poiblí 

Dlí 

Nua-Theangacha agus 

Teangeolaíocht  

Fheidhmeach 

Stair 

Socheolaíocht 

Dámh Chruinne 

Éireann Rince & 

Ceol 

An Scoil Leighis 

Iontrála Iarchéime 

Síceolaíocht 

Pearsanra & 

Caidreamh  

Fostaíochta 

Oideachas & an 

Léann Gairmiúil 

Altranas 

&Cnáimhseachas 

Corpoideachas & 

Eolaíocht Spóirt 

Leas-Uachtarán 

Acadúil Comhlach 

Bainistíocht & 

Margaíocht 

Dámh an Oideachais & 

na nEolaíochtaí 

Sláinte 

Cláraitheoir Cúnta 

Innealtóireacht 

Ríomhaireachta &  

Leictreonaice 

 

Teicneolaíocht 

Déantúsaíochta &  

Deartha 

 

Matamaitic & 

Staitisticí 

 

Teiripí Cliniciúla 

Dámh an Ghnó 

Dámh na nDán, na 

nDaonnachtaí agus na 

nEolaíochtaí  

Sóisialta 

 

Ailtireacht 

Eolaíocht 

Cheimiceach &  

Chomhshaoil 

Comhairle 

Acadúil 

Uachtarán 

Údarás Ceannais 

Cultúr agus 

Cumarsáid 
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