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Réamhrá

Réamhrá
Tá athrú ó bhonn tagtha ar OÉ Gaillimh le deich mbliana
anuas. Agus muid ag teannadh le cothrom 175 bliain bhunú
na hOllscoile in 2020, tá údar gaisce againn. Aithnítear ar
fud na cruinne anois go bhfuil tionchar ag an teagasc agus an
taighde atá ar bun againn, agus is léiriú maith air sin an t-ardú
leanúnach ar an seasamh atá againn sa rangú idirnáisiúnta.
Is ollscoil muid atá dár dtreorú ag an taighde agus atá ag
feidhmiú ar leibhéal domhanda; agus an seasamh sin á láidriú
againn, ní mór dúinn greim a choinneáil ar na luachanna is
bonn do OÉ Gaillimh. Agus muid saibhrithe ag foireann
oibre a bhfuil an-chuid buanna agus ilchineálachta ag baint
leo, tá rún daingean againn sárchaighdeáin a thabhairt i gcrích
agus comhionannas deiseanna a chruthú, trí spiorad na
comhpháirtíochta. Agus muid ag oibriú i gcomhar lena chéile
le teann díograise, muiníne agus uaillmhéine, tig linn féachaint
chun cinn ar na deiseanna breátha a bheidh romhainn as seo
go ceann cúig bliana.
Is iad ár mic léinn is mó is cás linn agus beidh sé sin
amhlaidh i gcónaí. Na cinntí uile a dhéanaimid, bíonn
siad bunaithe ar an rún daingean atá againn deiseanna
iontacha acadúla agus forbartha a thabhairt dár mic léinn.
Dá réir sin, bíonn orainn deimhin a dhéanamh de go
dtugann an fhoireann acadúil dúshlán ár mac léinn agus go
spreagann siad iad go hintleachtúil; tá an fhoireann acadúil
sin ar thús cadhnaíochta ina réimsí taighde féin agus iad
páirteach i gcruthú timpeallachta foghlama a chuireann le
rannpháirtíocht agus le gníomhaíocht na mac léinn, agus a
shaibhríonn an cumas ceannasaíochta atá iontu.
Le deich mbliana anuas, táimid tar éis ceannasaíocht
náisiúnta a ghlacadh agus aitheantas idirnáisiúnta bainte
amach againn dá réir as feabhas ár gcuid taighde i réimsí
tosaíochta faoi leith. Leis an aitheantas méadaithe seo,
leanfaimid dár gcuid oibre agus muid ag tabhairt faoi chlár
uaillmhianach don idirnáisiúnú. I gcaitheamh thréimhse
feidhme an Phlean seo, bainfimid an leas is mó is féidir
as ár gcuid taighde ionas go rachaidh sé i bhfeidhm ar an
domhan mór agus ár n-ainm in airde dá réir. Tá rún againn
a bheith ar cheann den 200 ollscoil is fearr ar domhan de
réir na rangaithe faoin mbliain 2020 agus na mic léinn, na
teagascóirí agus na taighdeoirí is cumasaí ag triall orainn; as
sin tiocfaidh gréasán gaolmhaireachtaí téagartha chun cinn
agus an gréasán sin ag feidhmiú ar fud na cruinne.

“Ollscoil í seo a bhfuil rath uirthi
agus í le fada an lá ag tabhairt
aghaidh ar an aimsir romhainn le
teann uaillmhéine; ar an méid sin atá
an straitéis seo á bunú...”
Ar na leathanaigh ina dhiaidh seo, leagaimid amach go mion
an fhís uaillmhianach atá againn don aimsir seo romhainn
– leagtar amach an clár gníomhaíochtaí atá againn, agus
mínítear na bunluachanna agus na smaointe ar a bhfuil na
gníomhaíochtaí sin bunaithe. Scríobhadh an Plean seo tar
éis comhairliúchán fairsing le comhluadar na hOllscoile
trí chéile; fuarthas tuairimí agus smaointe lena aghaidh
ó dhaoine fud fad an champais agus i bhfad i gcéin. Bhí
rannpháirtíocht láidir ag daoine agus ag dreamanna éagsúla
sa chomhairliúchán seo nuair a bhí an Plean á ullmhú, agus
is léiriú é sin ar uaillmhian chomhluadar na hOllscoile trí
chéile go n-éireoidh thar cionn leis an Ollscoil.
Gabhaim mo bhuíochas le gach duine a ghlac páirt in ullmhú
an Phlean seo, agus le gach aon duine a chuir de dhua orthu
féin a bhfís féin i gcomhair OÉ Gaillimh a chur in iúl. Ollscoil
í seo a bhfuil rath uirthi agus í le fada an lá ag tabhairt aghaidh
ar an aimsir romhainn le teann uaillmhéine; ar an méid sin atá
an straitéis seo á bunú. Is mór agam an Plean seo a mholadh
do chomhluadar na hOllscoile, agus táim ag súil go mór leis an
obair a bheidh ar bun i bpáirt againn agus muid ag iarraidh an
fhís atá againn a thabhairt i gcrích.

James J. Browne, Ph.D., D.Sc., MRIA, C. Eng.
Uachtarán
Márta 2015
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OÉ Gaillimh faoi Láthair

Ár Scéal Féin
In 1845, nuair ba mheasa a bhí an Gorta Mór, leagadh bunchloch Choláiste na Banríona, Gaillimh ar shlata na cathrach. Ó fhoirgneamh nua na Cearnóige, d’fhéach na
chéad 68 mac léinn amach ar na páirceanna bánaithe agus ar an gcathair líonraithe.
Ach an dream a bhunaigh an Ollscoil, níor lig siad do na dúshláin sin teacht roimh na
glóirmhianta a bhí acu. Chuir siad tús le traidisiún léinn agus taighde a thabharfadh
aghaidh ar dheacrachtaí an lae, agus a thabharfadh cumhacht don chathair agus don
réigiún teacht faoi bhláth.
170 bliain ina dhiaidh sin, tá athrú tagtha ar ár n-ainm ach mar sin féin tá an meas
céanna i gcónaí ag OÉ Gaillimh ar an spiorad céanna muiníne agus uaillmhéine. Cé
nach ionann go díreach na dúshláin atá romhainn anois, tá an rún daingean céanna
againn an saol atá thart orainn a athrú chun feabhais. Cuid dhílis dár gcur chuige i
gcónaí is ea an misean chun teagasc agus taighde a chur ar fáil atá ar ardchaighdeán
agus a théann i gcion ar an saol inár dtimpeall. Cé go bhfuil fréamhacha thar a bheith
láidir againn i gcónaí sa chathair agus sa réigiún – agus an cultúr agus na traidisiúin
bhreátha a ghabhann leo mar aon le stair na héagsúlachta agus na trádála – táimid
ag dul amach sa domhan mór agus muid ag baint leas as líonra comhpháirtíochtaí,
comharthionscadal agus alumni ar fud na cruinne.

Is ollscoil í OÉ Gaillimh atá ar aistear.
Sa cháipéis seo leagtar amach fís don aistear
seo as seo go ceann cúig bliana. Ionas gur
féidir ár bhfís a chur i gcomhthéacs, tugtar
cuntas ar chuid dá bhfuil bainte amach
againn le gairid, agus mínítear ansin na
dúshláin agus na deiseanna a bheidh roimh
an Ollscoil san aimsir seo romhainn.
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OÉ Gaillimh
ag treabhadh léi
Dul chun cinn suntasach déanta le deich mbliana anuas

2014

191,000m2
2004

14,406

17,282

129,000m2

Clár Caipitil
Achar urláir ar fud na hOllscoile

261ú
401-450

2003/04

2013/14

Líon Mac Léinn
Líon iomlán mac léinn

2014

2005*

214
68
2003/04

4

2013/14

Ranguithe

Céimithe Dochtúireachta

Rangú Ollscoile Domhanda
Times Higher Education (THE)

Líon na gcéimithe dochtúireachta gach bliain

*Comhrangú QS/Times Higher Education

OÉ Gaillimh faoi Láthair

Tharla athrú ó bhonn agus fás thar a bheith tapa ar an Ollscoil le deich mbliana
anuas. Ar an gcampas féin atá an t-athrú is follasaí tagtha, ach tá i bhfad níos
mó ná foirgnimh nua i gceist sa mhéid atá bainte amach againn le tamall. Tá dul
chun cinn déanta againn i dtaca le gníomhaíochtaí na hOllscoile trí chéile. Tá
feabhas agus méadú araon tagtha ar an taighde atá tagtha amach ón Ollscoil. Tá
feabhas tagtha freisin ar chaighdeán ár gcuid teagaisc agus lena chois sin is fearr
an teacht atá ag an bpobal ar an teagasc sin, rud atá thar a bheith tábhachtach.
Tá bealaí nua réitithe againn chun caidreamh a chothú leis an lucht gnó agus
leis an tsochaí, trí chomhpháirtíochtaí pobail agus feachtas láidrithe i gcomhair
idirnáisiúnú. De bharr na ngníomhaíochtaí seo agus gníomhaíochtaí go leor
eile, tá curtha lenár gcáil ar fud na cruinne.

2013

1,420
2004

451

2005

2014

10

40

Foilseacháin Innéacsaithe

Aireagáin

Líon na bhfoilseachán innéacsaithe gach bliain

Líon na n-aireagán faisnéisithe gach bliain

€52m
21,700

€30.5m

4,300
2003/2004

2013/14

Ardluanna

Ioncam Taighde

Líon na n-ardluanna ar fud an domhain gach bliain

Iomlán an ioncaim dhírigh ón taighde
5
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Ár gCampas
Tá OÉ Gaillimh ar cheann de na campais is mó a bhfuil borradh faoi in Éirinn.
Ó 2006 i leith, tá €400 milliún á infheistiú againn i bhfoirgnimh, áiseanna agus
saotharlanna taighde – tá méadú 50% tagtha ar spás urláir na hOllscoile dá
thoradh sin. Ar na nithe is suntasaí a cuireadh i gcrích le deireanas tá foirgnimh
nua atá tógtha don Innealtóireacht agus do na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí
Sóisialta, agus gradaim aitheanta bainte amach ag na foirgnimh sin. Tá ionad
nua don tSíceolaíocht againn i gceartlár na hOllscoile, agus tá dhá ionad taighde
den scoth againn sa chuid is faide ó thuaidh den champas a bhaineann leis na
hEolaíochtaí Bithleighis agus an Léann Cúrsa Saoil.
De bharr na foirgníochta seo ar fad, tá athrú ó bhonn tagtha ar an gcampas – tá
spásanna poiblí breátha againn, timpeallacht a bhfuil tírdhreachtú cóiriúil déanta
uirthi, agus cosáin cois abhann. Tá tailte na hOllscoile oscailte agus fáilteach
– áit le haghaidh staidéir agus oibre, ach áit freisin le cuairt a thabhairt air, le
maireachtáil agus le himirt ann. Táimid ar thús cadhnaíochta ó thaobh laghdú
a dhéanamh ar ídiú fuinnimh – tá córais ‘ghlana ghlasa’ á dtabhairt isteach inár
bhfoirgnimh againn, agus is againn atá an campas ollscoile is mó a bhfuil an
bhithéagsúlacht tugtha chun cinn ann.
Agus an méid sin bainte amach, beidh an bhéim feasta ar na foirgnimh
sheanbhunaithe a chothabháil agus a athnuachan. Déanfaimid é sin i gcomhréir
le fís na hOllscoile go bhfuil campas inbhuanaithe le cruthú, áit a mbaintear úsáid
éifeachtach as na hacmhainní uile agus a ndéantar áiseanna a bhainistiú agus
seirbhísí a chomhdhlúthú ar an mbealach is éifeachtaí is féidir.
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Ár gCuid Taighde
Tá comhluadar taighde na hOllscoile lán muiníne faoi
láthair agus spreagtha ag an méid atá á bhaint amach acu
i gcaitheamh an ama. Bliain i ndiaidh bliana, táthar dár
n-áireamh ar na hollscoileanna is fearr ar domhan i roinnt
réimsí tosaíochta. Tá ár dtaighdeoirí in Insight, an tIonad
Náisiúnta don Anailísíocht Sonraí, ag baint clú idirnáisiúnta
amach as ucht a gcuid taighde ar Olltiomsú Sonraí. Is againn
atá an t-aon áis déantúsaíochta gascheall in Éirinn. San
Ionad Taighde Chliniciúil agus Aistrithigh agus in ionaid
taighde eile san Ollscoil, tá córacha nuálaíocha bithleighis
á gcur i bhfeidhm againn ar ghalair ar nós diaibéitis agus
ailse. Is muidne an cheanneagraíocht ar Chúram, an tIonad
don Taighde Feistí Leighis a bunaíodh le gairid; táthar ag
díriú ann ar an gcéad ghlúin eile d’fheistí leighis le haghaidh
cuid de na galair is contúirtí ar domhan. Tá ár dtaighdeoirí
comhshaoil ar thús cadhnaíochta i dtaca le taighde úr san
eolaíocht mhuirí, fuinneamh, agus athrú aeráide. I réimse
leathan an bheartais phoiblí, tá ár n-institiúidí agus ár
n-ionaid taighde ag dul i gcion i gcónaí – ar bhonn náisiúnta
agus idirnáisiúnta – ar an léann cúrsa saoil, dlí chearta
an duine, agus eacnamaíocht. Tá cuid de na pearsana
agus na heagraíochtaí is tábhachtaí in Éirinn i gcúrsaí
cultúir, polaitíochta agus staire tar éis a muinín a chur
ionainn agus a gcartlann tugtha acu dúinn lena gcoimeád
agus lena léiriú don saol mór. Tionscadal thar a bheith
suntasach sa réimse seo is ea an obair atá ar bun againn le
hAmharclann na Mainistreach agus an chartlann dhigiteach
amharclannaíochta is mó ar domhan á cruthú againn.

8

De bharr na nithe sin atá bainte amach againn, tá
feidhmíocht intomhaiste taighde ag teacht chun cinn. Le
deich mbliana anuas, tá méadú faoi thrí tagtha ar líon na
bhfoilseachán innéacsaithe atá curtha amach ag ár lucht
taighde, tá méadú faoi cheathair tagtha ar líon na n-aireagán
a nochtar don saol mór go bliantúil, agus tá méadú faoi
chúig tagtha ar líon na n-ardluanna go bliantúil. Le deich
mbliana anuas, tá líon na n-iarchéimithe taighde méadaithe
go mór agus breis is dhá oiread acu anois ann. Táimid chun
cinn ar ollscoileanna eile na tíre i gcónaí ó thaobh cláir
PhD struchtúrtha a chur ar fáil dár mic léinn. Caithfimid
deimhin a dhéanamh de anois go rachaidh an fhoireann
teagaisc i mbun tuilleadh teagaisc atá bunaithe ar thaighde
agus go dtiocfaidh breis taighde ar ardchaighdeán uathu –
taighde ar féidir a thionchar a thomhas go beacht.
Ar ndóigh, má tá na gníomhaíochtaí uaillmhianacha sin
le cur i gcrích beidh orainn cistí taighde a aimsiú faoina
gcoinne. D’éirigh thar cionn linn le tamall ó thaobh foinsí
éagsúla ioncaim a aimsiú don taighde; bímid sa tóir
go minic anois ar fhoinsí ioncaim de chuid an Aontais
Eorpaigh agus foinsí idirnáisiúnta eile mar aon le hioncam
ó chomhpháirtíochtaí le lucht gnó agus tionsclaíochta.
Agus cúrsaí geilleagair chomh dian is atá faoi láthair,
tosaíocht láidir is ea ioncam taighde a ghnóthú as foinsí
lasmuigh den státchiste.

OÉ Gaillimh faoi Láthair
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OÉ Gaillimh faoi Láthair

Ár gCuid
Teagaisc
Tá méadú 20% tagtha ar líon na mac léinn san Ollscoil le deich mbliana anuas;
breis is 17,000 mac léinn atá cláraithe anois againn. Sna blianta sin, tháinig
claochlú ar na cláir léinn a chuirimid ar fáil agus iad ag tabhairt aghaidh anois ar
riachtanais na sochaí, an chultúir agus an gheilleagair. Tá cláir nua bhunchéime
agus iarchéime ullmhaithe againn, sna réimsí ina bhfuil saineolas taighde againn
go mór mór; ar an gcaoi sin tá togha an teagaisc thaighdebhunaithe á chur ar
fáil againn do chomhluadar na mac léinn – grúpa a bhfuil ilchineálacht mhór ag
baint leo ar na saolta seo. Is iomaí sin dúshlán atá romhainn, ar nós laghdú de réir
a chéile ar líon na ndaltaí dara leibhéal inár réigiún traidisiúnta féin; táimid ag
féachaint le mic léinn den scoth a tharraingt chugainn féin le scaitheamh ó gach
uile chearn d’Éirinn agus níos faide i gcéin. Ní mór dúinn ár gcláir léinn a chur in
oiriúint tuilleadh sna blianta seo romhainn ionas go bhfeilfidh siad níos fearr fós
don éileamh atá ann agus do riachtanais na sochaí trí chéile.
Tá méadú suntasach tagtha ar líon na mac léinn agus ar ghníomhaíochtaí
teagaisc, agus in ainneoin gearradh siar tromchúiseach a rinneadh ar bhuiséid
agus ar líon na gcomhaltaí foirne, níor tháinig aon mhaolú orthu sin le blianta
beaga anuas. Chuige sin ní mór dúinn buíochas a ghabháil leis an bhfoireann
a chothaigh an t-ardchaighdeán oideachais agus oiliúna a chuirimid ar fáil. I
bhfianaise dhéimeagrafaic an réigiúin seo againne, nílimid ag súil le méadú
suntasach ar líon na mac léinn fochéime i rith thréimhse an Phlean seo. Mar sin
féin, táimid ag súil le meascán difriúil mac léinn, go háirithe méadú ar líon na
mac léinn sin a bheidh ag gabháil do chláir mhúinte iarchéime. Agus pobal na
mac léinn ag athrú, ní mór dúinn leanúint orainn ag déanamh infheistíochta i
gcórais agus i bpróisis a bheidh simplithe agus slán agus a chuideoidh leis an
bhfoireann a gcuid oibre a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtúla.
Déanfaimid deimhin de, freisin, gur furasta teacht ar na cláir sin agus go mbeidh
siad solúbtha agus go mbainfidh siad an úsáid is fearr is féidir as modhanna
reatha teagaisc. Chuir an tIonad Sárchaighdeáin Foghlama agus Teagaisc
(CELT) agus an tIonad Foghlama agus Forbartha Gairmiúla d’Aosaigh, i
gcomhar lenár Scoileanna agus lenár gColáistí, cuir chuige nua i bhfeidhm i leith
an teagaisc agus dhearadh na gclár. Ag an am céanna, is mó ná riamh an teacht
atá ar acmhainní eolais na Leabharlainne ar líne. Ní mór dúinn freagairt go
straitéiseach, freisin, do na dúshláin a bhaineann le hoideachas ar ardchaighdeán
a chur ar fáil ar líne, ina measc Ollchúrsaí Oscailte ar Líne (MOOC) agus
cineálacha eile foghlama atá ag teacht chun cinn agus a bhaineann leas as an
teicneolaíocht.
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2,675
Mac Léinn
Idirnáisiúnta
In 2013/2014 bhí 2,675 mac léinn
idirnáisiúnta arbh as 110 tír éagsúil iad
cláraithe san Ollscoil.

4 ghrád A
De réir chóras U-Multirank an
Choimisiúin Eorpaigh in 2015,
ghnóthaigh an Ollscoil an rangú is
airde – ceithre ghrád A – i ngach ceann
de na ceithre tháscaire feidhmíochta a
bhaineann le béim idirnáisiúnta.

An 100 Ollscoil
is Fearr
Tá an Ollscoil rangaithe i measc an 100
ollscoil is idirnáisiúnta dá bhfuil ann
in 2015 de réir an táscaire de chuid an
Times Higher Education
a bhaineann le dearcadh
idirnáisiúnta.

is Fearr

12
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OÉ Gaillimh
agus an Saol
Trí Chéile
Tá sé de nós ag OÉ Gaillimh a cuid saineolais a roinnt leis an saol mór le fada an
lá. Bíonn an pobal acadúil seo againne ar thús cadhnaíochta maidir le cur leis an
dioscúrsa náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus muid ag cothú athrú dearfach i réimsí
éagsúla, ina measc míchumas, cearta leanaí, straitéis eacnamaíoch agus fhioscach,
sláinte an phobail, polasaí comhshaoil, agus go leor eile nach iad. Tá ár gcéimithe
ina gceannairí eolaíochta, gnóthaí poiblí, ealaíon, gnó agus tionscail. Tá taighde na
hOllscoile ag tabhairt táirgí nuálacha agus aireagáin chun an mhargaidh i dtólamh,
agus iad ag feabhsú an tsaoil agus tá ár gcuid seach-chuideachtaí ag cur fostaíochta
ar fáil i raon tionscadal. Mar ollscoil phobail, leanfaimid orainn a bheith ar thús
cadhnaíochta i bhforbairt intleachtúil, gheilleagrach, shóisialta, spóirt agus chultúir
na cathrach, an réigiúin agus an náisiúin.

I Mór-Halla an Phobail i mBéising
síníodh comhaontú faoi chomhoibriú
i réimse an taighde agus an teagaisc
idir OÉ Gaillimh agus Ollscoil
Tsinghua i láthair Uachtarán na
hÉireann, Michael D. Higgins, agus
Uachtarán na Síne, Xi Jinping.
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An Cháil atá
Orainn
Tá aitheantas á fháil i bhfad i gcéin ó theorainn an champais ag an dul chun cinn
atáimid a dhéanamh. Tá ardú seasta ag teacht ar an seasamh atá againn i measc na
n-ollscoileanna is fearr ar domhan – rangú Times Higher Education agus QS ina
measc – in ainneoin go bhfuil an earnáil trí chéile faoi bhrú. Cé nach féidir le córas
rangaithe fíorfhiúntas ollscoile a mheas, is léir ón dul chun cinn atá déanta againn
go bhfuiltear ag tabhairt aitheantais do cháil agus d’éachtaí OÉ Gaillimh ar fud an
domhain, ó thaobh caighdeáin agus uathúlachta de go háirithe. Ní mór dúinn an
deis seo a thapú agus an cháil atá orainn a threisiú a thuilleadh, i bhfianaise rogha
agus iomaíocht dhomhanda is mó ná riamh.

An Suíomh atá
Againn
Áit faoi leith is ea Cathair na Gaillimhe. Agus é suite idir Conamara agus Boireann
an Chláir, ar bhruach Chuan na Gaillimhe, tá an suíomh atá againn idir uathúil
agus aoibhinn. Ón suíomh seo ar chiumhais Atlantaigh na hEorpa, ta traidisiún
láidir againn maidir le rannpháirteachas agus ceangal leis an saol mórthimpeall.
Tá idir fhuinneamh agus spleodar daonra óig agus éagsúil agus mhórtas áite, staire
agus traidisiúin le brath i gCathair na Gaillimhe. Tá ár gcáil amuigh mar áit a
ndéantar na healaíona agus an cultúr a cheiliúradh, a athmhúnlú agus a roinnt leis
an saol mór. Is mór againn an nasc uathúil atá againn leis na pobail Ghaeltachta.
Leanfaidh an Ollscoil uirthi ag tarraingt ar an oidhreacht shaibhir chultúir agus
teanga sin agus ag cur léi.
D’fhonn a chinntiú go mbainfimid cuspóirí náisiúnta amach, tá aghaidh á tabhairt
againn ar straitéis an Údaráis um Ard-Oideachas, straitéis Landscape. Táimid
ag tabhairt Coláiste san Aingeal i Sligeach agus Coláiste Bainistíochta Óstáin
Shionainne go hiomlán faoi choimirce na hOllscoile. Táimid meáite i gcónaí ar
bhraislí réigiúnacha d’institiúidí ardoideachais a chruthú – braislí a rachaidh chun
sochair d’Iarthar na hÉireann agus a chuirfidh le rathúnas an réigiúin.

14

OÉ Gaillimh faoi Láthair
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OÉ Gaillimh faoi Láthair

A bhfuil
Romhainn
Amach
Is díol suntais é an dul chun cinn a rinneamar i rith thréimhse Phlean
Straitéiseach 2009-2014, agus gríosaíonn an rath sin an uaillmhian atá againn.
Agus muid ag fás agus ag forbairt, táimid meáite ar a bheith oscailte do phobal na
Gaillimhe, na hÉireann agus an domhain trí chéile agus freagairt dá riachtanais.
Áirítear muid i measc na n-ollscoileanna is fearr ar domhan i gcónaí. Sna cúig
bliana atá romhainn amach, táimid meáite ar a bheith i measc an 200 ollscoil is
mó cáil ar domhan de réir na ranguithe domhanda ollscoile is tábhachtaí. An
síorfhócas atá againn ar éachtaí i réimsí sonracha an teagaisc, an taighde agus
na hidirghabhála poiblí, éachtaí a dtugtar ceann dóibh ar fud an domhain, a
spreagfaidh an uaillmhian sin.
Agus muid ag treabhadh linn go muiníneach, leanfaimid orainn de bheith ár
n-oiriúnú féin don gheilleagar síor-athraitheach. Tá an struchtúr maoinithe atá
againn ag athrú, agus sciar níos lú de le fáil ón Státchiste. Is é an bealach is fearr
is féidir linn bonn daingean a chur faoinár dtodhchaí foinsí éagsúla ioncaim a
aimsiú agus ioncam ó ghníomhaíochtaí tráchtála. Díreoimid go mór air sin sna
cúig bliana atá romhainn amach. Leanfaidh Fondúireacht Ollscoil na Gaillimhe
ar aghaidh ag tacú linn agus ag mealladh tacaíocht ríthábhachtach airgid le gur
féidir linn forbairt go leanúnach.
Is ollscoil í OÉ Gaillimh atá ar aistear. Ar na leathanaigh seo a leanas, leagfaimid
amach an fhís atá againn don tréimhse atá romhainn amach. Fearaimid fáilte
romhat teacht linn ar an aistear sin.

17
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Misean, Fís
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Misean, Fís & Luachanna

& Luachanna
Misean
Pobal bríomhar de mhic léinn agus d’fhoireann a chaomhnú, mar
a roinntear foghlaim ar ardchaighdeán, taighde éifeachtach agus
smaointeoireacht chruthaitheach leis an domhan.

Fís
Beidh OÉ Gaillimh ina hollscoil dhomhanda ar thús cadhnaíochta,
a mbeidh clú uirthi dá sainréimsí taighde, a aithneofar mar institiúid
a bhfuil an-tóir uirthi maidir lena teagasc agus léann, a ndéanfar
ceiliúradh uirthi dá rannpháirtíocht shármhaith leis an mórphobal,
agus a bheidh saibhrithe ag líonra fuinniúil comhpháirtíochtaí.

Luachanna
Tá cúig cinn de bhunluachanna mar dhlúth is d’inneach de ghníomhaíochtaí agus
d’obair OÉ Gaillimh:
•

Uaillmhian – tá rún daingean againn barr feabhais a bhaint amach agus
ceannaireacht a léiriú, agus é de chuspóir againn ár misean a chur i gcrích

•

Cruthaitheacht – mar thoradh ar ár dtimpeallacht fhíorshainiúil, tá
cruthaitheacht faoi leith le sonrú maidir le gach a ndéanaimid

•

Tionchar – beidh dea-thionchar ag ár rannpháirtíocht agus ár
ngníomhaíochtaí ar Ghaillimh, ar an gcuid eile den tír, agus ar an domhan mór

•

Comhoibriú – tá comhpháirtíochtaí láidre, comhthairbheacha mar
dhlúthchuid dár gcur chuige, agus muid i mbun comhoibriú ar bhonn áitiúil
agus ar bhonn idirnáisiúnta

•

Ionracas – agus ár n-oidhreacht shaibhir á forbairt againn, leagaimid béim ar
leith ar oscailteacht, ar éagsúlacht agus ar dhea-shaoránacht
19
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Straitéis 2015-2020

Straitéis 2015-2020

Chun ár bhfís uaillmhianach a chur i gcrích, tá ár straitéis go dtí 2020
dírithe ar cheithre phríomhthéama. Tá na téamaí seo comhthacúil
agus beidh siad mar threoir againn agus muid ag iarraidh ár n-áit féin a
ghlacadh mar ollscoil iomaíoch ar bhonn idirnáisiúnta:

Teagasc agus Foghlaim
Taighde agus Nuálaíocht
OÉ Gaillimh agus an Domhan
Ár bPobail
Níl ár straitéis ach chomh maith lenár n-inniúlacht lena cur i gcrích.
Le go mbeidh rath orainn beidh orainn athrú chun feabhais – athrú a
bheidh le sonrú, i measc rudaí eile, sa bhealach a gcuirfear lenár gcáil in
Éirinn agus thar lear mar ollscoil sárchaighdeáin.

21
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Oideachas a chur ar mhic
léinn a mbeidh cáil orthu
dá sárchaighdeán acadúil,
dá sainiúlacht, agus dá
n-ullmhacht chun dul i
mbun an tsaoil
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Teagasc & Foghlaim

Teagasc &
Foghlaim
Is saoránach domhanda é mac léinn de chuid OÉ Gaillimh
atá: feasach ar an bpobal, sainiúil, sároilte, agus stuama.
Tá féiniúlacht ár gcuid mac léinn fréamhaithe ní hamháin
sna cláir aonair a mbíonn siad ag gabháil dóibh, ach
ina mballraíocht de phobal OÉ Gaillimh freisin. Tá rún
daingean ag an Ollscoil cur le heispéireas na mac léinn agus
céimithe den chaighdeán is airde a sholáthar.

Thar aon ní eile, leagaimid béim ar leith ar theagascóirí atá
gníomhach i gcúrsaí taighde agus a spreagann smaointe
nua agus a fhéachann le fiosracht a mhúscailt ina gcuid mac
léinn. Is timpeallacht chruthaitheach agus spreagúil lán le
sárthorthaí foghlama a bhíonn mar thoradh ar theagasc
taighdebhunaithe agus ar mhic léinn lánpháirteach san
fhoghlaim.

Bunriachtanas is ea feasacht níos leithne a chaomhnú
maidir lena bhfuil sainiúil faoinár gcéimithe: ní hamháin
i dtaca le scileanna fíor-riachtanacha a fhorbairt, ach i
dtaca lena gcumas chun dul i mbun an tsaoil agus na
hoibre, agus a bheith ina ndea-shaoránaigh freisin. Tá sé de
chuspóir againn oideachas a chur ar mhic léinn a bheidh in
acmhainn, mar chéimithe, ag smaointeoireacht chriticiúil
neamhspleách, cruthaitheacht agus nuálaíocht, obair
dhinimiciúil foirne, ceannaireacht atá freagrach go sóisialta,
agus a bheidh dúthrachtach maidir le foghlaim ar feadh an
tsaoil.

Tá rún daingean againn tacú le mic léinn agus iad ag dul
i dtaithí ar staidéar ollscoile agus lena ndul chun cinn
leanúnach acadúil trí phobail chuí léinn a chruthú. Agus
muid ag cothú láidreachtaí éagsúla na mac léinn, na
dtaighdeoirí, agus na seirbhísí tacaíochta, is féidir linn a
chinntiú go mbeidh meas ar theagasc OÉ Gaillimh as a
fhíorfheabhas agus atá sé.

Tá clú agus cáil ar OÉ Gaillimh mar ionad oideachais ar
ardchaighdeán. Tá clú orainn freisin as cé chomh rathúil
agus atáimid maidir le mic léinn a choinneáil agus a
thabhairt ar aghaidh; as ár gceannaireacht maidir le húsáid
teicneolaíochtaí ar líne agus teicneolaíochtaí foghlama
cumaisc; agus as an mbealach a dtéimid i mbun mic léinn ó
chúlraí neamhthraidisiúnta a earcú. Ní mór na héachtaí sin
a chothú agus a threisiú. Chuige seo beidh forbairt nósanna
nua teagaisc agus clár nua fíor-riachtanach, mar a bheidh
aitheantas agus torthaí leanúnacha na sároiliúna.

Táimid in áit mhaith chun aghaidh a thabhairt ar na
dúshláin atá amach roimh ollscoileanna ar bhonn
idirnáisiúnta, rudaí mar phatrúin athraitheacha i dtaca
le clárú mac léinn, agus ionchais athraitheacha i dtaca le
hábharthacht clár acadúil i dtaobh riachtanais na sochaí.
Leanaimid orainn ag tabhairt ár n-aghaidh ar na ceisteanna
seo le teann uaillmhéine agus díograise.

23
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Cuirfimid Romhainn
Timpeallacht Teagaisc agus
Foghlama
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Timpeallacht teagaisc agus foghlama ar ardchaighdeán
a sholáthar a chuirfidh ar chumas ár mac léinn a gcuid
cuspóirí a chur in iúl agus a bhaint amach, agus chuige
seo bainfidh siad leas as sáracmhainní agus tacaíochtaí
foghlama
Cinntiú go gcuirfear oiliúint ghairmiúil agus deiseanna
forbartha ar fáil dóibh siúd a bhíonn ag teagasc agus ag
dearadh ár gclár
Réimse cuí pobal foghlama a fhorbairt chun tacú
le mic léinn ina ndul chun cinn acadúil, ag cur níos
mó deiseanna ar fáil do theagasc grúpaí beaga, do
shocrúcháin oibre, agus do thacaíocht thréadach agus
ghairmiúil; beidh béim ar dhul chun cinn an mhic léinn
sa Chéad Bhliain agus ar an tacaíocht a chuirfear ar fáil
do mhic léinn a bhaineann le cúlraí neamhthraidisiúnta



Ár gcórais ICT a fhorbairt tuilleadh chun tacú le
modheolaíochtaí solúbtha foghlama



Athmhachnamh agus athbhreithniú a dhéanamh ar
riachtanais iontrála agus ar na bealaí iontrála i gcomhair
na gclár fochéime le go mbeidís ar aon dul leis na
forbairtí náisiúnta

Ábhar Cláir


Leanúint orainn le foghlaim thaighdebhunaithe a
chaomhnú mar bhunphrionsabal, ag cur ár gclár teagaisc
in oiriúint dár réimsí láidre taighde, agus ag cur deiseanna
ar fáil do mhic léinn dul i mbun taighde



Féachaint le ceannaireacht náisiúnta shoiléir a bhunú
agus cáil idirnáisiúnta a chothú inár réimsí láidre teagaisc
agus taighde



Cur lenár ngníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama trí
dhul i mbun rannpháirtíocht sheachtrach le fostóirí,
alumni, meantóirí, cleachtóirí, agus comhpháirtithe
pobail



Athmhachnamh, athbhreithniú agus forbairt a
dhéanamh ar churaclaim nua chun cinntiú go mbeidh
ár réimse clár nuálach, agus báúil le riachtanais áitiúla,
náisiúnta agus idirnáisiúnta, agus tarraingteach do mhic
léinn ardfheabhais



Níos mó deiseanna a fhorbairt d’fhoghlaim
pháirtaimseartha, sholúbtha agus chumaisc; cuirfidh sé
seo lenár gceannaireacht náisiúnta maidir le foghlaim ar
líne a sholáthar



Foghlaim ar feadh an tsaoil a chothú, agus soláthar a
dhéanamh ar shíor-riachtanais ghairmiúla forbartha na
bhfostaithe inár réigiún agus lasmuigh de

Teagasc & Foghlaim

Slata Tomhais na Rathúlachta


Go mbeidh buanna ar leith de dhlúth agus d’inneach
i gcéimithe, idir bhunchéimithe agus iarchéimithe,
buanna a léireodh go soiléir na tréithe agus na scileanna a
bhainfidh ár gcuid mac léinn amach



Go gcoinneofar an stádas atá ag an Ollscoil mar ‘An
Ollscoil is mó a bhfuil tóir uirthi’ i measc fochéimithe
ionchasacha as abhantrach na hOllscoile seo, agus as
ceantair eile ar fud na tíre inár réimsí tosaíochta



Go mbeidh fostóirí, comhlachtaí gairmiúla nó
comhpháirtithe pobail ar 75% ar a laghad de bhoird na
gclár nó/agus de bhoird chomhairleacha



Go mbeidh méadú de 10% ar líon na mac léinn a
thugann faoi chúrsaí linn agus nach as abhantrach
traidisiúnta na hOllscoile iad



Go bhfaighidh 80% dár gcuid fochéimithe taithí ar an
bhfoghlaim obairbhunaithe





Go mbeidh 30% de mhic léinn i mbun staidéir iarchéime,
is é sin, méadú ó 22%



Go mbeidh 20% de mhic léinn i mbun staidéir ar chláir
pháirtaimseartha agus ar chláir sholúbtha agus chumaisc,
is é sin, méadú ó 15%

Go mbeidh méadú 10% ar líon na gclár fochéime a bhfuil
ar a laghad 400 pointe CAO ag teastáil le háit a bhaint
amach orthu; go mbeidh méadú 20% ar líon na gclár
fochéime a bhfuil ar a laghad 450 pointe CAO ag teastáil
le háit a bhaint amach orthu





Go mbeidh 24% de mhic léinn ó ghrúpaí nach bhfuil
ionadaíocht mhaith acu go traidisiúnta ar an tríú leibhéal,
ag tabhairt faoin oideachas fochéime lánaimseartha, is é
sin, méadú ó 19%

Go mbeidh córas lárnach ann chun aiseolas a fháil ó
mhic léinn agus go mbainfear úsáid as an aiseolas sin i
ndearadh agus i seachadadh an teagaisc, na foghlama
agus gníomhaíochtaí a bhaineann le seirbhísí tacaíochta



Go ndéanfar athbhreithniú ar na riachtanais iontrála do
mhic léinn ó Thuaisceart Éireann agus ón mBreatain
Mhór



Go ndéanfar struchtúir agus próisis riaracháin a shimpliú
i gcás na gclár ar fad, agus go dtacófar leis seo trí
infheistíocht a dhéanamh i gcórais ICT



Go gcaomhnófar an ráta an-ard de mhic léinn, 84% i
láthair na huaire, nach n-imíonn ón ollscoil sula bhfuil a
gcuid céimeanna tugtha chun críche acu

25
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Taighde

Go dtabharfar faoi thaighde
atá ar ardchaighdeán, a mbeidh
athruithe chun feabhais mar
thoradh air, agus a dhéanfaidh
freastal ar riachtanais na sochaí
agus an gheilleagair, agus
oiliúint á cur againn ag an am
céanna ar an gcéad ghlúin eile
de thaighdeoirí
26

Taighde & Nuálaíocht

& Nuálaíocht
Tá an-tóir ag mic léinn agus ag taighdeoirí ceannródaíocha
ar Ghaillimh mar áit chun tabhairt faoina gcuid oibre agus
faoina gcuid staidéir. Cuirfimid leis an gcáil atá orainn mar
institiúid taighde atá ar ardchaighdeán, a bhfuil comhoibriú
ar bhonn idirnáisiúnta ar bun inti, atá cruthaitheach,
idirdhisciplíneach agus fiontraíoch: ollscoil ina ndéantar
taighde a léiríonn tuiscint i bhfad roimh ré ar na riachtanais
a bheidh ann sa todhchaí ó thaobh an gheilleagair, na
sochaí agus an chultúir de agus a bheidh réidh le freastal ar
na riachtanais sin nuair a thiocfaidh siad chun cinn.

Tá an chomhpháirtíocht i gcroílár chultúr taighde na
hOllscoile. Chun tacaíocht a thabhairt don fhorbairt
réigiúnach agus náisiúnta, beidh ár gcuid taighde bunaithe
ar an obair atá ar bun againn le comhpháirtithe sóisialta,
geilleagracha agus cultúir - agus muid ag comhoibriú le
gnólachtaí móra, fiontair bheaga agus mheánmhéide,
comhlachtaí gairmiúla agus a leithéidí. Is iad na gnéithe
is tábhachtaí sa phróiseas seo ná an malartú eolais, an
fhiontraíocht, an tráchtálaíocht, agus an t-idirchaidreamh le
hearnáil na tionsclaíochta.

Agus muid ag iarraidh cur leis an rathúlacht a bhí orainn
go hidirnáisiúnta go dtí seo, tá tosaíocht á tabhairt ag an
Ollscoil do chúig théama thaighde thrasdisciplíneacha. Is
iad sin:

Tá an borradh mór a tháinig faoin taighde PhD in OÉ
Gaillimh ar cheann de na héachtaí is mó a rinneadh le
blianta beaga anuas. Léirigh an Ollscoil ceannaireacht ar
bhonn náisiúnta trí líon ár gcuid céimithe dochtúireachta
a mhéadú go mór. Is beag ollscoil eile sa tír ina bhfuil
líon chomh hard seo de mhic léinn ag clárú ar chláir
struchtúrtha PhD: cláir nuálaíocha iad na cláir struchtúrtha
PhD seo a chuireann oiliúint den chéad scoth ar fáil don
chéad ghlúin eile de thaighdeoirí. Cuirfear leis an éacht
seo amach anseo agus cuirfear bonn láidir, daingean faoi
agus, mar thoradh air seo, beidh deiseanna ann do gach
uile chomhalta foirne acadúil taighdeoirí PhD atá ar
ardchaighdeán a stiúradh.







Eolaíochtaí Sóisialta Feidhmeacha agus Beartas Poiblí
Eolaíocht agus Innealtóireacht Bhithleighis
An Comhshaol, an Mhuir agus Fuinnimh
Na Daonnachtaí i gComhthéacs, na Daonnachtaí
Digiteacha san áireamh
Ionformaitic, Anailísíocht Sonraí, agus na hEolaíochtaí
Fisiciúla agus Ríomhaireachtúla

Tá an pobal taighde san Ollscoil breá ábalta é féin a chur
in oiriúint do gach ní atá romhainn amach. Mar a rinneadh
go dtí seo, déanfaimid ár gcuid réimsí tosaíochta a mheas
go rialta, agus athbhreithniú a dhéanamh ar na tosaíochtaí
sin agus a gceistiú más gá. Déanfar é seo chun go mbeidh
deiseanna i gcónaí ann chun athnuachan agus athfhorás a
dhéanamh ar na réimsí sin agus ag an am céanna, réimsí
nua a fhorbairt. Déanfar meicníochtaí a fhorbairt chun
réimsí nua cuí tosaíochta sa taighde a chur chun cinn
agus a láidriú, agus chun borradh a chur faoin taighde
idirdhisciplíneach. Coinneoimid orainn ag tabhairt
tacaíochta do bhuntaighde atá ar ardchaighdeán agus don
léann aonair a bhfuil clú agus cáil air.

Tuigeann an Ollscoil go bhfuil freagracht uirthi i dtaca
le hathruithe chun feabhais a chur i gcrích i sochaí
na hÉireann - ní hé amháin go bhfáiltítear roimh an
bhfreagracht seo san Ollscoil ach glactar gan fuacht gan
faitíos léi. Déanaimid é seo trí leas a bhaint as taighde
spreagúil chun eolas nua a chur chun cinn, chun cuidiú le
gnólachtaí agus le hinstitiúidí eile i dtaca leis na riachtanais
atá acu, agus chun cabhrú leis an duine a mhianach iomlán
a thabhairt in éifeacht.

27

Fís 2020 Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 2015 - 2020

Cuirfimid Romhainn
Tionchar an Taighde agus na
Nuálaíochta


Borradh a chur faoi chaighdeán agus tionchar ár gcuid
taighde, chomh maith leis an bhfeasacht atá ann go
hidirnáisiúnta i leith an taighde sin a mhéadú



Borradh a chur faoi líon na dtaighdeoirí ón Ollscoil
seo atá ag foilsiú in iriseáin a bhfuil tionchar mór
acu ar an saol, agus mar thoradh air seo, go gcuirfear
leis an gcáil atá orainn, de réir na gcritéar atá ag
gníomhaireachtaí maoiniúcháin náisiúnta agus
Eorpacha agus ag eagraíochtaí rangaithe ollscoile
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Líon na gcomhaltaí foirne acadúla atá i mbun taighde
a uasmhéadú, agus spreagadh áirithe a thabhairt do
dhaoine tabhairt faoi ghníomhaíochtaí taighde a
mbíonn maoiniú mar thoradh orthu, a bhfuil tionchar
acu ar an tsochaí agus/nó a chuireann le cáil na
hOllscoile seo
Díriú ar earcú comhaltaí foirne atá ar ardchaighdeán
agus a bhfuil sé cruthaithe go maith acu go bhfuil
siad in ann taighde inmheasta a dhéanamh agus na
comhaltaí foirne sin a choinneáil agus luach a saothair
a thabhairt dóibh
Leas a bhaint as ár gcuid taighde chun cur le
hacmhainn iomaíochta na tíre seo agus chun borradh
a chur faoi fhostaíocht trí sheach-chuideachtaí a
chruthú, agus ag an am céanna, tacaíocht a thabhairt
do ghnólachtaí atá sa réigiún seo cheana féin nó
gnólachtaí atá ar tí teacht chun cinn



Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar ár gcuid
comhpháirtíochtaí le hollscoileanna agus le
heagraíochtaí seachtracha chun cur leis an gcaighdeán,
leis an tionchar domhanda agus leis an tábhacht a
bhaineann lenár gcuid taighde



Straitéisí agus struchtúir nua a fhorbairt – ina mbeidh
idirchaidreamh le hearnáil na tionsclaíochta, aistriú
teicneolaíochta, agus comhpháirtíochtaí taighde
i gceist – bheifí ag súil go mbeadh gréasáin nua
fiontraithe agus nuálaithe mar thoradh air seo



Slata soiléire tomhais i leith na feidhmíochta a
fhorbairt do Scoileanna, Coláistí agus Institiúidí
Taighde agus a gcuid comhaltaí foirne acadúla

Timpeallacht Taighde agus
Nuálaíochta


Cur ar chumas ceannairí acadúla straitéis taighde a
chur i bhfeidhm a oirfidh do ghairm a gcuid comhaltaí
foirne, chun go gcuirfí sárchaighdeán, nuálaíocht agus
fiontraíocht chun cinn ina gcuid oibre



Leanúint leis an obair atá ar bun againn chun ár
gcuid struchtúr acadúil, chomh maith le hInstitiúidí
agus Ionaid Taighde na hOllscoile, a fheabhsú agus a
láidriú, chun go gcinnteofar go bhfuil siad solúbtha
agus sásta aghaidh a thabhairt ar dheiseanna nua, agus
go gcabhróidh siad linn na mianta atá againn don
taighde a bhaint amach



Feabhas a chur ar pholasaithe agus ar thacaíochtaí
riaracháin dár bpobal taighde chun cabhrú leo an
toradh is fearr a bhaint amach ina gcuid iarrachtaí
chun maoiniú a fháil do thaighde agus san obair atá
ar bun acu chun taighde atá ar ardchaighdeán a chur i
gcrích



An líon ard mac léinn dochtúireachta atá i láthair na
huaire againn a choinneáil, borradh a chur faoin líon
comhaltaí foirne acadúla atá ag stiúradh taighde de
chuid na mac léinn, agus an céatadán de mhic léinn
a chuireann a gcuid tráchtas PhD i gcrích in am a
dhúbailt



Cinntiú go mbeidh gach mac léinn PhD dár gcuid in
ann tairbhe iomlán a bhaint as an taighde a dhéanann
siad ar an Ollscoil seo agus go mbeidh deiseanna acu
scileanna a fhorbairt chun go n-éireoidh go hiontach
leo ina slí bheatha amach anseo, is cuma cén earnáil a
mbeidh siad ag obair inti

Taighde & Nuálaíocht

Slata Tomhais na Rathúlachta


Go bhfaighfear maoiniú díreach iomlán €60M go
bliantúil, is é sin, méadú ó €52M



Go mbeidh 80% de mhic léinn PhD rannpháirteach i
gcláir PhD struchtúrtha, is é sin, méadú ó 40%



Maoiniú taighde €100M faighte ó chláir de chuid an
Aontais Eorpaigh



Go mbeidh méadú 10% ar líon na gcomhaltaí foirne
acadúla atá i mbun mic léinn taighde a stiúradh



Go ndéanfar athbhreithniú piaraí institiúide ar ár
bhfeidhmíocht taighde i ngach Scoil



Go ndéanfar an céatadán mac léinn a chríochnaíonn
PhD laistigh de thréimhse ceithre bliana a dhúbailt



Go mbeidh 30 seach-chuideachta, 75 ceadúnas, agus
40 paitinn cruthaithe faoi 2020



Gurb é 8 an scór tionchair ardluanna a bheidh againn,
is é sin, méadú ó 6.2



Gurb é 35 an cuntas ardluanna in aghaidh an FTE
acadúil a bheidh againn, is é sin, méadú ó 26



Go gcuirfear tacaíochtaí cúloifige comhtháite ar fáil
dár bpobal taighde



Go gcoinneofar Gradam Sárchaighdeáin Acmhainní
Daonna sa Taighde de chuid an Choimisiúin Eorpaigh



Go mbeifear ag bronnadh céimeanna dochtúireachta
ar bhreis is 200 mac léinn sa bhliain
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OÉ Gaillimh &
A chinntiú gur ollscoil
a bhfuil tóir uirthi, atá
ábhartha agus iomráiteach
í OÉ Gaillimh i súile an
domhain mhóir
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OÉ Gaillimh & an Domhan Mór

an Domhan Mór
ár straitéis
idirnáisiúnaithe
Tá seasamh láidir idirnáisiúnta ag OÉ Gaillimh. Is fíor é seo mar gheall ar an
réimse leathan comhpháirtíochtaí atá againn thar lear chomh maith le foireann a
bhfuil ceangal láidir aici leis an domhan mór. Mar cheann de na hollscoileanna is
idirnáisiúnta in Éirinn, tá mic léinn againn as 110 tír, arb ionann é agus 20% de
líon iomlán na mac léinn atá againn, agus tá cáil orainn maidir leis an gcoibhneas
teagascóirí idirnáisiúnta atá ar an bhfoireann againn. Maíonn an Ollscoil roinnt
réimsí láidreachta acadúla a bhfuil fíorcháil idirnáisiúnta ag baint leo.
Is é an aidhm atá againn cáil a bhaint amach mar cheann de na hollscoileanna is
fearr ar domhan, le caidrimh fhiúntacha ar fud an domhain. Cuirfimid oideachas
ar mhic léinn atá coinsiasach ar an domhan agus atá rannpháirteach ar leibhéal
idirnáisiúnta, agus a n-éiríonn thar barr leo mar scoláirí, mar shaoránaigh agus
mar cheannairí domhanda. Earcóimid agus coinneoimid comhaltaí foirne a
bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu ina réimsí féin agus a bhfuil dlúthbhaint acu le
líonraí idirnáisiúnta léinn.
Is é an tionchar a bhaineann leis na forbairtí seo go n-aithneofar go bhfuil OÉ
Gaillimh ag comhlíonadh a cuid freagrachtaí: ní hamháin an fhreagracht le
tabhairt faoi ghníomhaíochtaí eiticiúla idirnáisiúnaithe, ach chomh maith leis
sin tabhairt faoin sprioc a bhaineann le hobair fhadtréimhseach a dhéanamh ar
mhaithe le feabhas a chur ar shaol daoine ar fud an domhain.
Tá an straitéis idirnáisiúnaithe atá againn spreagtha ag an suíomh ina bhfuilimid
ann anseo i nGaillimh, cathair éagsúil le traidisiún rannpháirteachais leis an
domhan mór. Cuimsíonn sé taithí na mac léinn agus na foirne, agus leagann sé
béim ar an gcáil agus ar na freagrachtaí atá orainn ar bhonn idirnáisiúnta, agus
feasacht á léiriú ar an gcaoi a mbreathnaíonn an domhan ar Ghaillimh – ach ag an
am céanna a bheith airdeallach ar an tsamhail atá ag Gaillimh den domhan mór.
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Cuirfimid Romhainn


Na mic léinn idirnáisiúnta is fearr a earcú ar ár gcláir
fochéime agus iarchéime









Deiseanna rannpháirtíochta idirnáisiúnta a thairiscint
dár mic léinn ar fad le linn a gcuid ama in OÉ Gaillimh

Leanúint orainn ag cur lenár bhfeidhmíocht i ranguithe
ollscoile an domhain, agus ranguithe ábhair inár réimsí
tosaíochta



Comhaltaí foirne a spreagadh le bheith rannpháirteach
ar leibhéal idirnáisiúnta, le haitheantas cuí inár gcórais
forbartha gairme

Forbairt idirnáisiúnta inbhuanaithe, feasacht ar chearta
an duine, agus saoránacht choinsiasach dhomhanda a
chur chun cinn



Timpeallacht champais a chur chun cinn a bhfuil
saibhreas cultúrtha ag baint léi, ina bhfuil ómós agus áit
do chách

Comhghuaillíochtaí institiúide tosaíochta a fhorbairt a
chuireann le cáil agus le gníomhaíochtaí OÉ Gaillimh, ag
díriú ar chaighdeán ár gcomhpháirtíochtaí chomh maith
le líon na gcaidreamh nua

SAM
Bíonn beagnach míle saoránach de chuid na Stát
Aontaithe cláraithe mar mhic léinn lánaimseartha in
OÉ Gaillimh gach bliain. Tá ceann de na cláir staidéir
thar lear (JYA) is mó in Éirinn againn, agus bíonn mic
léinn ag teacht chugainn ó chorradh agus 100 ollscoil
chomhpháirtíochta sna Stáit Aontaithe.

AN BHRASAÍL
Gach bliain, cláraíonn timpeall
200 mac léinn ó 90 ollscoil éagsúil
sa Bhrasaíl in OÉ Gaillimh trí chlár Eolaíocht gan
Teorainneacha rialtas na Brasaíle. Dá réir sin is í seo an
ollscoil is mó in Éirinn a bhfuil tarraingt ag mic léinn na
Brasaíle uirthi.
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AE
In 2015, tugadh ceithre ghrád A, an rátáil is airde dá
bhfuil ann, don Ollscoil i gceithre tháscaire feidhmíochta
idirnáisiúnta U-Multirank. Is tionscadal de chuid an
Choimisiúin Eorpaigh é U-Multirank faoina ndéantar an
leibhéal feabhais in institiúidí ardoideachais agus taighde
ar fud an domhain a mheas. Tugann na gráid A aitheantas
don bhéim atá san ollscoil seo ar ghnóthaí idirnáisiúnta ó
thaobh teagaisc agus foghlama de, don oiliúint ar leibhéal
dochtúireachta, don taighde agus do chomhdhéanamh
na foirne acadúla.

AN AETÓIP
Le tacaíocht ó rialtas na hAetóipe, beidh OÉ Gaillimh
ina comhpháirtí forbarthach ag Ollscoil Eolaíochta agus
Teicneolaíochta Addis Ababa a bunaíodh le gairid, agus
cabhróidh OÉ Gaillimh léi aitheantas idirnáisiúnta a
thuilleamh mar mhol eolaíochta, teicneolaíochta agus
ardoideachais.

OÉ Gaillimh & an Domhan Mór

Slata Tomhais na Rathúlachta


Go mbeimid rangaithe i measc an chéad 200 ollscoil i
rangú ollscoile domhanda amháin ar a laghad









Go dtiocfaidh 25% de mhic léinn as lasmuigh d’Éirinn,
agus go gcothóimid raon domhanda ár mac léinn

Go mbeidh clár céime amháin ar a laghad i ngach
Coláiste á chur ar fáil i gcomhar le hollscoil
chomhpháirtíochta idirnáisiúnta



Go mbeidh réimse scoláireachtaí domhanda ar fáil
againn chun mic léinn idirnáisiúnta ar an gcaighdeán is
airde a earcú

Go mbeidh sé phríomh-chomhghuaillíocht straitéiseach
ollscoile i bhfeidhm le comhpháirtithe idirnáisiúnta,
dírithe ar abhantracha straitéiseacha aitheanta



Go mbeidh deiseanna rannpháirtíochta idirnáisiúnta
mar chuid de gach clár fochéime agus iarchéime

Go gcuirfear leis an bpróifíl taighde idirnáisiúnta atá
againn, mar a thomhaistear le hardluanna idirnáisiúnta



Go mbeidh rátaí rathúla níos fearr againn maidir le
tairiscintí maoinithe idirnáisiúnta

AN INDIA
Bíonn ár gcuid taighdeoirí ag comhoibriú le tionscail
agus le hollscoileanna san India; bíonn siad ag forbairt
feistí leighis agus bith-ábhar de chuid na chéad ghlúine
eile mar aon le hearraí talmhaíochta inbhuanaithe agus
teicneolaíochtaí diagnóiseacha núíosacha le freastal ar
riachtanais forbartha na hIndia.

AN tSÍN
Táimid ag comhoibriú trí mhalartú acadúil le 30
institiúid ar fud na Síne agus Hong Cong. In 2014,
shíníomar comhaontú institiúideach ardleibhéil
le hOllscoil Tsinghua, Béising - ceann de scothollscoileanna na hÁise - mar aitheantas as an obair atá
ar bun againn i gcomhar le chéile le fada sa teagasc
agus sa taighde.

AN MHALAEISIA
Le 40 bliain anuas tá mic léinn as an Malaeisia
ag teacht chun na hOllscoile seo, agus is nós
seanbhunaithe é ag mic léinn Mhalaeisiacha a gcéim
leighis ar fad a dhéanamh anseo. Faoi láthair, tá breis
agus 200 mac léinn as an Malaeisia cláraithe san
Ollscoil.

Tionchar Domhanda
OÉ Gaillimh
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Ár bPobail

Ár bPobail
Freastal ar agus oibriú lenár
bpobail éagsúla ar bhealaí
tairbheacha, trí chaidrimh
fheabhsaithe ar an gcampas,
inár réigiún agus ar fud an
domhain
Comhlíonfaimid an sprioc seo agus muid ag díriú ár
n-aird ar roinnt pobal ar leith.
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Ár Mic Léinn
A chinntiú go bhfuil ár mic léinn cumasaithe chun a mianach iomlán
a thabhairt in éifeacht, chun a dtodhchaí féin a threorú, agus chun cur
in iúl go soiléir conas mar atá a n-eispéireas ollscoile tar éis saoránaigh
dhomhanda uathúla agus iomlána a dhéanamh díobh
Tá rún daingean againn cumas intleachtach iomlán ár mac
léinn a fhorbairt. Is próiseas dhá threo é seo, áit a nglacann
mic léinn agus léachtóirí páirt iomlán ina gcláir theagaisc
agus foghlama. Is é an aidhm atá againn na mic léinn a
chumasú chun a dtodhchaí féin a leagan amach, trí chinntiú
go bhfuil siad dea-fhorbartha go hacadúil agus ullmhaithe
don saol, don saothar agus don tsaoránacht.
Agus dúshláin an aistir acadúil á n-aithint againn,
táimid diongbháilte forbairt iomlánaíoch a dhéanamh
ar an bpobal éagsúil mac léinn atá againn. Lárnach do
leas agus d’fhéiniúlacht ár gcuid mac léinn tá braistint
chomhuintearais. Neartaítear an bhraistint sin nuair atá
ceangal daingean ag mic léinn lena bpobal foghlama, nuair is
féidir leo cur síos a dhéanamh ina bhfocal féin ar na scileanna
agus na hinniúlachtaí atá á bhforbairt acu trína gcláir, agus
nuair atá teacht acu ar thacaíocht i leith lóistín, airgeadais,
leasa, spóirt agus cultúir.
Trí na gnéithe seo a tharraingt le chéile, cuirfimid creat ar
fáil a chuirfidh ar chumas na bpáirtithe ar fad atá bainteach
le heispéireas na mac léinn an fhéiniúlacht a bhaineann le
céimí de chuid na hOllscoile seo a chur in iúl. Tá tionchar
ag an bhféiniúlacht sin ar an gcaoi a bhfeiceann céimithe
na hOllscoile seo iad féin agus a gcaidreamh leis an saol
mór. Cé go leagfaidh gach clár acadúil amach na tréithe a
bhaineann lena gcéimithe féin, leagfaimid amach freisin mar
atá céimithe na Gaillimhe uathúil – i dtéarmaí a stuama is atá
siad, an meas atá acu ar éagsúlacht, agus a rannpháirtíocht sa
phobal. Cuirfidh infheistíocht nua in áiseanna cultúir agus
spóirt leis na gníomhaíochtaí seo.
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Oibrímid chomh maith chun coinneáil agus dul chun
cinn mac léinn a fheabhsú; aithnímid go bhfuil tionchar
ag feidhmíocht acadúil ar ráta coinneála na mac léinn
agus go bhfuil tionchar nach beag freisin ag leas agus ag
rannpháirtíocht na mac léinn ar an ráta sin. Tabharfar tús áite
i gcónaí d’athbhreithniú agus do leasú na seirbhísí tacaíochta
mac léinn, ionas gur féidir leis an bhfoireann freagairt ar
bhealach níos éifeachtaí do riachtanais na mac léinn.

Ár bPobail

Cuirfimid Romhainn
Rannpháirtíocht Acadúil

Slata Tomhais na
Rathúlachta



Cinntiú go mbaineann ár gcuid mac léinn ar fad tairbhe
as taithí acadúil ar an gcaighdeán is airde



Go mbeidh tréithe céimithe sainmhínithe agus
daingnithe ag leibhéal na hinstitiúide



Leanúint orainn ag spreagadh fíor-rannpháirtíocht
intleachtúil i measc mac léinn lena gcláir, d’fhonn na
caighdeáin acadúla is airde a bhaint amach



Go mbeidh sraith tréithe céimithe sainmhínithe agus
daingnithe laistigh de gach clár



Go mbeimid ar thús cadhnaíochta go náisiúnta maidir
le hEispéireas Saibhir Oideachais a chur ar fáil mar atá
tomhaiste i Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht
Mac Léinn



Go mbeidh córais forbartha chun rannpháirtíocht
acadúil na mac léinn a thomhas, lena n-áirítear
úsáid a bhaint as Timpeallachtaí Fíorúla Foghlama,
as acmhainní Leabharlainne, agus as córais
idirghníomhacha aiseolais eile



Go bhfanfaidh an ráta an-ard coinneála mac léinn atá
againn ag 84%



Go mbeidh 24% de mhic léinn ó ghrúpaí nach bhfuil
ionadaíocht mhaith orthu go traidisiúnta ag tabhairt
faoi staidéar fochéime lánaimseartha, is é sin, méadú ó
19%



Go mbeidh méadú 10% ar líon na mac léinn a
fhaigheann teastas an chláir ALIVE d’obair dheonach



Go mbeidh méadú ar rannpháirtíocht ghníomhach i
gClubanna agus i gCumainn



Go bhfanfaimid sa chéad áit i ngradaim náisiúnta BICS
do chumainn na mac léinn



Go bhforbrófar modhanna chun tionchar sheirbhísí
leasa na mac léinn a thomhas



Cur leis an gcumas atá ag ár mic léinn dul i ngleic go
rathúil le hathruithe móra ina n-aistir foghlama agus ina
saol, le béim ar leith ar thaithí na Chéad Bhliana agus ar
an aistriú ón ollscoil go dtí an fhostaíocht



Tréithe céimithe a fhorbairt, ag leibhéal an chláir agus
na hinstitiúide araon, chun cur ar chumas ár mac léinn
a scileanna a chur in iúl agus a gcumas foghlama, saoil
agus sochaí a bhaint amach



Straitéis fostaíochta a fhorbairt, a áireoidh foghlaim ó
thaithí, rannpháirtíocht seach-churaclaim, taithí oibre
ar ardchaighdeán, agus ceangal láidir leis an alumni
agus le saol na hoibre

Saol na Mac Léinn




Leas, sláinte agus folláine na mac léinn a chur chun
cinn, agus a aithint gurb iad sin a thacaíonn le
rannpháirtíocht, feidhmíocht acadúil, coinneáil agus
dul chun cinn na mac léinn
Forbairt iomlánaíoch ár mac léinn a chur chun cinn
trí rannpháirtíocht mhéadaithe i réimsí cosúil le spórt,
cumainn na mac léinn, cultúr agus comhpháirteachas
poiblí



Seirbhísí do mhic léinn a athlíniú, a chomhtháthú
agus a chomhionadú nuair is féidir chun freastal ar
riachtanais na mac léinn



Spiorad ionbhá agus solúbthachta a chothú i measc
na foirne ar fud na hOllscoile maidir le freastal ar
riachtanais na mac léinn
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Ár bhFoireann
Oibriú le chéile mar fhoireann mhuiníneach, agus luach á chur againn ar
shárchaighdeán, comhpháirtíocht, tiomantas, forbairt ghairmiúil agus
ceannaireacht ar fud na heagraíochta
Is é comhluadar na hollscoile a thugann brí don éiteas
atá aici. Táimid saibhrithe ag éagsúlacht ár bhfoirne agus
oibrímid le chéile chun taighde, teagasc, foghlaim agus
rannpháirtíocht phobail a chur ar fáil. Táimid aontaithe
inár ndúthracht roinnte na caighdeáin ghairmiúla is airde
a bhaint amach agus as ár mbród a bheith ag obair in OÉ
Gaillimh. Déanaimid iarracht, dá bhrí sin, meas a bheith
againn ar agus freagairt go gníomhach do riachtanais
forbartha, ghairmiúla agus phearsanta ár gcomhghleacaithe
ar fad.

Is Ollscoil í seo atá dírithe ar thaighde, agus spreagfar
an fhoireann acadúil i gcónaí chun tabhairt faoi
ghníomhaíochtaí a thugann cothromaíocht do theagasc,
do thaighde, agus d’obair ar mhaithe leis an institiúid agus
leis an bpobal. Tabharfaidh Cinn Scoile gach deis d’acadóirí
aonair ar mian leo a gcuid ualaí oibre a athchothromú, ag
cur riachtanais na Scoile agus na hOllscoile san áireamh,
agus trí úsáid a bhaint as meicníochtaí cosúil le hualaí oibre
a mhúnlú agus an Córas Bainistíochta agus Forbartha
Feidhmíochta (PMDS).

Mar fhoireann is iomaí éacht shuntasach atá bainte amach
againn. Tá solúbthacht, tiomantas agus nuálaíocht léirithe
ag ár bhfoireann agus iad ag dul in oiriúint do thimpeallacht
ardoideachais atá ag athrú go sciobtha. Tá an méid sin
déanta againn cé go raibh dúshláin mhóra romhainn, lena
n-áirítear srianta ar earcaíocht, laghdú ar thuarastal, agus
maolú ar thacaíocht an Stáit.

Tosaíocht thar a bheith tábhachtach sna blianta beaga seo
romhainn is ea an comhionannas inscne a chur chun tosaigh
san eagraíocht. Beidh tallann agus feidhmíocht ar na tréithe
is bunúsaí a bhainfidh le OÉ Gaillimh – tabharfar an deis
chéanna do na comhaltaí foirne uile barr feabhais a bhaint
amach agus tabharfar an t-aitheantas céanna dóibh nuair
a éireoidh go geal leo. Tá rún daingean againn athruithe
réadacha buana a chur ar fhorbairt agus dul chun cinn na
mban ina ngairmeacha beatha san Ollscoil seo. Agus an sprioc
sin leagtha amach againn, is iad na chéad chéimeanna ina leith
an rannpháirtíocht atá againn i gclár Athena Swan agus an
Tascfhórsa atá bunaithe againn don chomhionannas inscne.

Is é an aidhm atá againn anois leibhéil nua feidhmíochta a
bhaint amach, agus leanúint ar aghaidh ag obair le chéile
ionas go mbeidh ollscoil ar shárchaighdeán againn. D’fhonn
é seo a dhéanamh caithfimid ár bhfoireann a chumasú chun
a bpoitéinseal a bhaint amach, a leas pearsanta agus gairmiúil
a chothú, agus a scileanna agus a n-inniúlachtaí a fhorbairt.
Tabharfar aitheantas d’fheidhmíocht aonair den scoth ar
fud na hOllscoile trí réimse scéimeanna aitheantais agus
ardaithe céime, go háirithe nuair a ghlacann an fhoireann
acadúil poist cheannaireachta.

38

Tá gá le foireann tacaíochta ghairmiúil le sainscileanna
in ollscoileanna nua-aimseartha. Aithnímid an
mhíchothromaíocht uimhriúil atá faoi láthair idir an
fhoireann tacaíochta shóisearach agus shinsearach, agus idir
an fhoireann ghinearálta agus speisialtachta, san Ollscoil.
Tabharfaimid faoi athchothromú suntasach ar phróifíl na
foirne tacaíochta, le méadú ar an gcoibhneas díobh siúd
ag gráid ghairmiúla, agus athrú i dtreo níos mó foirne
speisialtóireachta agus ardfheidhmíochta.

Ár bPobail

De bharr rath na hOllscoile le blianta beaga anuas cur go mór
lena gníomhaíocht taighde, cuireadh ar a cumas Institiúidí
Taighde móra a fhorbairt. Mar thoradh air seo, ní mór dúinn
comhdhlúthú agus beachtú a dhéanamh ar chuid de na
struchtúir agus na próisis acadúla atá againn, ag cinntiú go
bhfuil siad ábhartha d’Ollscoil atá á treorú ag an taighde agus
atá iomaíoch go hidirnáisiúnta. Cinnteoidh an t-atheagar
seo go gcuirfear le chéile mar is cuí Institiúidí, Coláistí
agus Scoileanna, agus cabhróidh sé leis an bhfoireann ina
n-iarrachtaí cur go héifeachtach le feidhmiú mhisean na
hOllscoile.
Agus béim athnuaite ar an gceannaireacht agus ar na
scileanna agus na hiompraíochtaí a chumasaíonn agus
a sheachadann sárchaighdeán, tacóimid le forbairt
bainistíochta, agus béim á cur ar mheantóireacht,
bainistíocht acmhainní, comhairliúchán agus pleanáil
comharbais. Leanfaimid orainn ag cur feabhas ar ár gcórais
agus ár nósanna imeachta d’fhonn poitéinseal iomlán ár
bhfoirne a bhaint amach, soghluaisteacht gairme a mhéadú,
agus comhionannas inscne a chinntiú.
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Cuirfimid Romhainn
Scileanna agus Inniúlacht

40



Leanúint orainn ag mealladh foireann acadúil agus
tacaíochta den chaighdeán is airde



Infheistíocht a dhéanamh i scileanna, i gcórais agus
san eolas a theastaíonn chun foireann iontach agus
éagsúil a chothú



Cláir éifeachtacha oiliúna agus forbartha a chur ar
fáil don fhoireann tacaíochta, agus iad a spreagadh
le réimse taithí a fháil ar fud na hOllscoile, d’fhonn
deiseanna níos fearr ardaithe céime agus athlonnaithe
a chruthú



Ceannairí reatha agus ionchasacha a fhorbairt a bheidh
dírithe ar bhainistíocht éifeachtach, ar choláistíocht, ar
obair foirne agus ar mhisean na hOllscoile



Leanúint orainn ag dearbhú an dea-chaidrimh idir an
fhoireann atá ar scor agus an Ollscoil, agus aitheantas á
thabhairt don obair luachmhar a dhéanann go leor acu
ar mhaithe le pobal an champais

Ár bPobail

Slata Tomhais na
Rathúlachta
Struchtúir Eagraíochtúla



Go mbeidh an t-iniúchadh ar oiliúint agus ar fhorbairt
foirne tugtha chun críche faoi dheireadh 2015, agus
go ndéanfar monatóireacht leanúnach bhliantúil air i
gcaitheamh thréimhse an Phlean seo



Struchtúir reatha acadúla agus taighde agus na próisis a
bhaineann leo a chomhdhlúthú agus a bheachtú



Cinntiú go gcuireann Cinn Scoile ar chumas na foirne
acadúla cothromaíocht chuí a bhaint amach idir teagasc,
taighde, agus obair ar mhaithe leis an institiúid agus an
pobal



Go mbainfear úsáid as cláir oiliúna ceannaireachta
éifeachtaí chun grúpa foirne níos leithne a fhorbairt
atá réidh le tabhairt faoi róil cheannaireachta ar fud na
hOllscoile



Cinntiú go ndéanann bainisteoirí na seirbhísí tacaíochta
athbhreithniú rialta ar phleananna foirne, d’fhonn an
phróifíl foirne a ath-chothromú mar is cuí



An cultúr eagraíochtúil maidir le comhionannas inscne a
bheith athraithe ó bhonn



Go mbeidh creataí inniúlachta daingnithe chun tacú
le hearcaíocht, múnlú ualaí oibre, scéimeanna ardaithe
céime agus PMDS



Go gcuirfear PMDS i bhfeidhm 100% i measc na foirne
go léir



Go mbeidh struchtúir athbhreithnithe i bhfeidhm
chun Institiúidí Taighde, Coláistí agus Scoileanna a
chomhtháthú



Go mbeidh níos mó den fhoireann tacaíochta ag bogadh
ó leibhéil shóisearacha go leibhéil shinsearacha, agus ó
phoist ghinearálta go poist ghairmiúla



Go mbainfear Gradam Athena SWAN amach –
gradam é seo a thugann aitheantas do dhea-chleachtas
fostaíochta do mhná san earnáil ardoideachais



Go gcuirfear clár infheistíochta ardtionchair i gcórais
ICT i dtoll a chéile



Leanúint orainn ag cur timpeallacht oibre dhearfach agus
shábháilte ar fáil don fhoireann

Go mbunófar tairseach nua ar líne don fhoireann ag
freagairt d’úsáid agus do riachtanais na foirne



Tomhas rialta a dhéanamh ar shástacht na foirne trí
Shuirbhé na Foirne, agus príomhghníomhaíochtaí a
d’fhéadfaí a fheabhsú a aithint, mar is cuí

Go mbeidh méadú rianaithe ar shástacht na foirne thar
thréimhse an Phlean



Go mbeidh próiseas ionduchtaithe níos fearr i bhfeidhm
do chomhaltaí foirne nua, lena n-áirítear sraith
éifeachtach acmhainní clóite agus ar líne, agus tiomantas
Meantóirí Ionduchtaithe a aithint ag leibhéal an aonaid



Go ndéanfar cumarsáid níos fearr le comhaltaí foirne atá
ar scor, lena n-áirítear nuacht, imeachtaí agus deiseanna
rannpháirtíochta





Leanúint orainn ag déanamh athstruchtúrú ar ár seirbhísí
agus ag forbairt aonaid níos mó, níos solúbtha agus níos
éifeachtaí, ionas gur féidir le húsáideoirí agus le soláthróirí
an tairbhe is fearr a bhaint astu
Níos mó deiseanna earcaíochta a chruthú ag gráid
shinsearacha sna seirbhísí tacaíochta, rud a dhéanfaidh
athchothromú ar an bpróifíl ghráid

Córais agus Próisis


Leas a bhaint as cumarsáid inmheánach éifeachtach le
cinntiú go bhfuil tuiscint roinnte ag an bhfoireann ar ár
misean agus go bhfuil siad dírithe ar a chur i gcrích



Obair na foirne a uasmhéadú trí oibriú le chéile le cabhair
ó éifeachtúlachtaí earnála, seirbhísí roinnte, agus úsáid
níos fearr a bhaint as soláthróirí seachtracha
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Ár Alumni, Cairde &
Lucht Tacaíochta
Líonra domhanda tacaíochta agus abhcóideachta a chur ar fáil, ag cothú
caidrimh thairbheacha le alumni, le cairde agus le lucht tacaíochta
Le breis is 160 bliain tá poist cheannaireachta bainte amach ag
ár alumni i ngach réimse saothair, agus is mór a chuireann sé
seo le cáil idirnáisiúnta na hOllscoile.
Inniu, tá an líonra sa bhreis ar 90,000 alumni ríthábhachtach
don Ollscoil. Is mór an meas atá againn ar ár gcéimithe mar
bhailiúchán daoine aonair atá in ann oibriú ar mhaithe le
forbairt OÉ Gaillimh agus a chuireann a gcuid abhcóideachta
agus tacaíochta ar fáil ina leith sin. Tá an líonra beoga seo
gníomhach sna Stáit Aontaithe, sa tSín, sa Mheánoirthear,
agus san Astráil – agus ar fud na hÉireann chomh maith.
Trí Bhord an Chumainn Alumni, atá díograiseach agus
cuspóireach, spreagfaimid ár alumni chun oibriú leis an
Ollscoil ar bhealaí éagsúla – trí mheantóireacht mac léinn,
líonraí gairme domhanda a thógáil, cur le hiarrachtaí
margaíochta agus cáil na hOllscoile – agus trí thacaíocht
dhaonchairdiúil a chur ar fáil do chláir agus d’fhorbairtí nua ar
an gcampas.

Ón mbliain 1998, tá comhlacht neamhspleách –
Fondúireacht Ollscoil na Gaillimhe – ag obair ar thacaíocht
airgeadais a fháil don Ollscoil ó dhaoine aonair agus ó
eagraíochtaí. Príomhchuid d’obair na Fondúireachta is ea
caidrimh inmharthana a chothú le deontóirí a bhfuil an
fhís chéanna acu do thodhchaí OÉ Gaillimh. Bhí tionchar
athraitheach ag an rannpháirtíocht seo ar an Ollscoil – agus
breis is €180 milliún d’infheistíocht dhaonchairdiúil in
áiseanna agus i gcláir acadúla, ag sárú sprioc na Fondúireachta
de 20%.
Rinne Atlantic Philanthropies agus a bhunaitheoir, Chuck
Feeney, cion éachtach chun an méid sin a bhaint amach. Ó
dheireadh na 1990idí, tá dul chun cinn suntasach déanta
ag an Ollscoil seo agus ag an earnáil ardoideachais trí chéile
in Éirinn de thoradh na tacaíochta atá faighte ó Atlantic
Philanthropies Tiocfaidh tuilleadh ratha agus forbartha ar
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh amach anseo de bharr na
hoidhreachta sin.
Trí oibriú go dlúth lenár alumni agus lenár gcairde, tacóidh
an Fhondúireacht le riachtanais leanúnacha na hOllscoile. Le
deich mbliana anuas ba í príomhbhéim na gníomhaíochta
seo infheistiú a dhéanamh i bhfoirgnimh. De réir mar a
thagann athrú ar thosaíochtaí na hOllscoile, oibrímid leis
an bhFondúireacht chun spriocanna nua a leagan amach do
thacaíocht dhaonchairdiúil.

42

Ár bPobail

Cuirfimid Romhainn




Cuireadh a thabhairt don alumni chuig réimse
gníomhaíochtaí, lena n-áirítear tacaíocht ghairme,
obair dheonach, bailiú airgid, meantóireacht, agus
ceapacháin taca
Cinntiú go mbeidh gníomhaíochtaí na Fondúireachta
agus an Chumainn Alumni ag tacú le chéile i gcónaí,
agus iad aireach ar na misin éagsúla ach gaolmhara atá
acu chun tacú le OÉ Gaillimh



Feasacht na mac léinn ar an bhFondúireacht agus ar
Chumann an Alumni a chothú, agus dá thoradh sin
líonraí tacaíochta a thógáil don todhchaí



Plean rannpháirtíochta le Cumann an Alumni
a fhorbairt bunaithe ar imeachtaí agus ar
ghníomhaíochtaí poiblí



Oibriú go dlúth le Bord Fhondúireacht Ollscoil na
Gaillimhe chun tionscadail Ollscoile a aithint agus a
chur in ord tosaíochta do mhaoiniú sna cúig bliana
amach romhainn

Slata Tomhais na
Rathúlachta


Go gcuirfear le rannpháirtíocht alumni sna réimsí
seo a leanas de ghníomhaíocht na hOllscoile:
obair dheonach, socrúchán oibre, daonchairdeas,
meantóireacht agus forbairt gairme



Go mbeidh sruth eolais níos fearr ar fáil don alumni
faoi fhorbairtí ag an alma mater, trí chraoladh gréasáin
ar imeachtaí na hOllscoile agus ríomhirisí rialta ina
mbeidh trácht ar fhorbairtí na hOllscoile



Go gcuirfear gníomhaíocht an alumni chun cinn;
déanfar é seo trí chur le clár bliantúil fadbhunaithe
imeachtaí cosúil le hócáidí athchaidrimh, na Gradaim
Alumni, agus Cois Coiribe (an t-irisleabhar alumni)



Go mbeidh líonra domhanda agus náisiúnta de
ghrúpaí alumni ann, le níos mó gníomhaíochta,
infheictheachta agus raon geografach níos leithne



Go mbeidh 10% de chéimithe nasctha le Líonra
Alumni Domhanda OÉ Gaillimh ar líne



Go n-aithneofar sraith shoiléir tosaíochtaí Ollscoile le
haghaidh tacaíocht dhaonchairdiúil ó Fhondúireacht
Ollscoil na Gaillimhe
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Pobal na Gaeilge
& na Gaeltachta
Timpeallacht fhuinniúil ardoideachais a chur ar fáil atá fréamhaithe sa
Ghaeilge agus san oidhreacht chultúir lena mbaineann
Tá tiomantas ar leith ag OÉ Gaillimh don Ghaeilge. Tá
ról tábhachtach againn go náisiúnta maidir le hoideachas
ollscoile a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Le tacaíocht
ó ghníomhaireachtaí ábhartha Stáit, leanfaimid orainn ag
freastal ar riachtanais oideachais, eacnamaíocha agus chultúir
na bpobal Gaeilge sa Ghaeltacht agus ar fud an domhain.
Is é Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge an
phríomhfheithicil atá againn chun aghaidh a thabhairt ar na
riachtanais sin. Tugann sé ceannaireacht shoiléir acadúil do
phobal na Gaeilge, agus tá sé freagrach as cláir, taighde agus
seirbhísí eile trí mheán na Gaeilge a fhorbairt agus a chur ar
fáil. Leanfaidh OÉ Gaillimh ar aghaidh ag cur sárchaighdeán
chun cinn i sealbhú teanga i measc chláir theanga Ghaeilge
na hOllscoile. Lena chois sin, oibreoimid le cinntiú go
n-aithnítear inniúlacht teanga ár gcéimithe mar scil a
chuireann lena n-infhostaitheacht.
Tá ionaid Ghaeltachta na hOllscoile ar an gCeathrú Rua,
i gCarna agus i nGaoth Dobhair lárnach maidir le foirmiú
teangeolaíoch ardchaighdeáin a thairiscint chomh maith
le taithí foghlama uathúil. Leanfaimid orainn ag cur cláir
chreidiúnaithe thumoideachais ar fáil sna hionaid seo do
mhic léinn ó OÉ Gaillimh agus as institiúidí ardoideachais
eile in Éirinn agus thar lear.
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Tríd an Scéim Teanga, táimid meáite ar champas dátheangach
eiseamláireach a fhorbairt, agus ar thairiscint ghníomhach
seirbhíse trí Ghaeilge a chur ar fáil ar fud na hOllscoile.
Leanfaimid orainn ag cur cúrsaí Gaeilge seach-churaclaim
ar fáil don fhoireann agus do mhic léinn. Agus é seo ar siúl
againn, aithnímid gurb é ceann de phríomhláidreachtaí na
hOllscoile an rochtain a chuireann sí ar fáil ar oideachas
agus ar sheirbhísí trí Ghaeilge, agus go gcabhraíonn sé seo
le tionscnaimh níos leithne chun ilteangachas pobail agus
éagsúlacht theangeolaíoch a chothú ar champas idirnáisiúnta.
Cuireann Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Roinn
na Gaeilge le stádas agus le húsáid na Gaeilge de shíor trí
fhreastal ar phobal teanga beoga na hOllscoile, idir mhic léinn
agus chomhaltaí foirne, ar bhealaí réalaíocha agus ábhartha.
Dearbhaímid chomh maith an ról atá againn maidir le tacú le
pobal na Gaeilge go réigiúnach agus an ról atá againn i dtacú
le Gaillimh mar chathair dhátheangach.

Ár bPobail

Cuirfimid Romhainn


Cláir sealbhaithe teanga a leasú le cinntiú go bhfuil
inniúlacht sa Ghaeilge ina príomhthréith ag céimithe
OÉ Gaillimh



Ár seasamh mar phríomhsholáthróir náisiúnta
ar Oideachas Tosaigh Múinteoirí (ITE) iarbhunoideachais trí mheán na Gaeilge a dhaingniú
agus a fheabhsú



Leas a bhaint as ár n-infreastruchtúr uathúil
Gaeltachta le go mbeimid ar an bpríomhionad do
Thumchláir Theanga in ITE go náisiúnta



Cur le líon na ndeiseanna socrúcháin do mhic léinn
i bhfiontair Ghaeltachta, eagraíochtaí meáin agus
teangabhunaithe, agus dá bhrí sin tacú le forbairt
gheilleagrach inár réigiún



Atheagar a chur ar Acadamh na hOllscolaíochta
Gaeilge chun cur leis an soláthar fadtréimhseach
teagaisc trí Ghaeilge ag leibhéal fochéime



Clár bliantúil imeachtaí sóisialta, cultúrtha agus
léannta a fhorbairt chun líonraí teangeolaíocha a
bhunú agus a chothú ar fud na hOllscoile agus a cuid
campas



Saineolas institiúide sa Ghaeilge, sa litríocht agus
sa chultúr a atreisiú agus an Ollscoil a chur ar thús
cadhnaíochta mar lárionad do léann na Gaeilge



Monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm
na Scéime Teanga i ndlúthpháirt le hOifig an
Choimisinéara Teanga agus leis an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta



Tús a chur le bealaí solúbtha agus nuálaíocha do
chomhaltaí foirne, do mhic léinn agus do chéimithe
chun cur lena n-inniúlacht teanga le cabhair ó chláir
chreidiúnaithe, cosúil leis an Dioplóma sa Ghaeilge

Slata Tomhais na
Rathúlachta


Go ndéanfar méaduithe céimnithe ar líon na modúl
Gaeilge atá ar fáil mar chuid de chláir fochéime i
gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an
Léinn Cheiltigh



Go gcuirfear oiliúint ar 175 múinteoir iarbhunoideachais don earnáil Ghaeilge faoin mbliain
2020



Go bhfreastalóidh 4000 mac léinn ITE ar Thumchláir
Theanga in ionaid Ghaeltachta na hOllscoile thar
thréimhse an Phlean



Go mbeidh fáil ar chlár struchtúrtha 60 ECTS do
shocrúchán oibre agus do sheimeastar Gaeltachta
do mhic léinn OÉ Gaillimh faoin mbliain 2016 mar
chuid de chéim nua ceithre bliana sa Ghaeilge



Go mbeidh fáil ar sheimeastar Gaeltachta
struchtúrtha 30 ECTS do mhic léinn in institiúidí
ardoideachais eile faoin mbliain 2017



Go mbeidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge
comhtháite laistigh de Choláiste na nDán, na
nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh



Go gceapfar Comhordaitheoir Straitéiseach do
ghníomhaíochtaí feasachta na Gaeilge
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Ár gComhpháirtithe
Ár líonra dinimiciúil comhpháirtithe a leathnú chun caidrimh láidre,
thairbheacha a fhorbairt ionas go méadaítear an méid a thagann faoinár
n-anáil agus ár dtionchar
Cuireann rannpháirtíocht sheachtrach, oscailteacht do
chomhpháirtíocht, agus spiorad comhoibrithe bonn le cur
chuige OÉ Gaillimh. Bímid rannpháirteach lenár bpobail
ar bhealaí go leor: trí shaineolas agus comhairle a chur ar
fáil chun tacú le lucht tionsclaíochta, le gnólachtaí agus leis
an bpobal; trí thaighde a thráchtálú; trí pháirt a ghlacadh sa
díospóireacht agus sa tseirbhís phoiblí; trí thacú le forbairt
polasaí i réimsí tosaíochta; agus trí spreagadh agus tacaíocht a
chur ar fáil do ghníomhaíochtaí cultúir agus spóirt.
Tugann ár suíomh ar imeall na hEorpa peirspictíocht uathúil
dúinn inar féidir linn ceangal leis an domhan mór. Cuirfimid
lenár gcaidrimh reatha agus forbraímid comhghuaillíochtaí
straitéiseacha nua a chruthóidh leasa roinnte agus
inbhuanaithe go háitiúil agus ar fud an domhain.
Sáróimid an dúshlán a bhaineann le comhtháthú réigiúnach
méadaithe ar sholáthar, mar atá leagtha amach sa straitéis
ardoideachais náisiúnta, trí Choláiste San Aingeal, Sligeach,
agus Coláiste Bainistíochta Óstánaíochta Shionainne a
chomhtháthú go hiomlán. Trí oibriú le hinstitiúidí eile,
tacóimid le braisle réigiúnach a chruthú. Leanfaimid orainn
chomh maith ag cur leis an gcaidreamh acadúil atá bunaithe
againn le Coláiste Ealaíne Bhoirne.
Mar ollscoil phobail, leanfaimid orainn lenár ról
ceannaireachta i bhforbairt intleachtach, gheilleagrach,
shóisialta, spóirt agus chultúir na cathrach agus an
réigiúin mórthimpeall. Tá traidisiún láidir againn a bheith
i gcomhpháirt le lucht gnó agus tionsclaíochta, agus le
heagraíochtaí cultúir agus spóirt, chun dul in iomaíocht ar
ardán domhanda. Táimid iomaíoch ar bhonn domhanda
mar aon le bheith fréamhaithe sa réigiún agus tacaíonn an
meascán seo lenár bhfís don todhchaí.
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Tá ár dTionscnamh Eolais Pobail ag déanamh
ceannródaíochta ar chineálacha nua comhpháirtíochta idir
an pobal agus an ollscoil. Tá an clár oibre deonaí ALIVE
ag fás de shíor, agus tá sé ag tabhairt deis do níos mó dár
mic léinn feidhm phraiticiúil a thabhairt dá bhfoghlaim,
rud a chuireann le comhpháirteachas poiblí agus a thugann
tacaíocht ar fiú, ar a laghad, €1 mhilliún í in uaireanta oibre
go bliantúil d’eagraíochtaí áitiúla. Ní mór dúinn a bheith
réamhghníomhach maidir le comhoibriú le comhpháirtithe
pobail seachtracha chun ár leasa ar fad.
Forbróidh OÉ Gaillimh Mol Tionscail agus Nuálaíochta
atá láidir agus réamhghníomhach a nascann an Ollscoil le
tionscal, le fostóirí, le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus
le comhpháirtithe gnó i réigiún an iarthair agus níos faide ó
bhaile.
Leanfar leis an dlúthobair idir Scoil an Leighis agus ospidéil
le linn thréimhse an Phlean Straitéisigh. Táimid i mbun
forbartha ar acadaimh leighis réigiúnacha i Leitir Ceanainn,
Sligeach, Caisleán an Bharraigh agus Béal Átha na Sluaighe,
agus déanfar infheistíocht chaipitil shuntasach in áiseanna
teagaisc sna hospidéil atá ceangailte leis na suíomhanna seo.
Táimid meáite ar ról lárnach a bheith againn in athíomháú
a dhéanamh ar Ghaillimh, chun fís roinnte den chathair
a chruthú, is é sin gach tréith a bhaineann léi – cathair
foghlama, ardchathair chultúir, mol tionscail, cathair spóirt,
agus spás atá idirnáisiúnta agus a bhfuil ceangal aige lenár
n-oidhreacht chultúir.

Ár bPobail
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Cuirfimid Romhainn
Tionscal, Gnó agus
Gairmeacha








Cur lenár gceangal le gnó agus le tionscal,
le comhlachtaí gairmiúla agus Stáit, agus le
gníomhaireachtaí pobail agus cultúir chun leasa do
chách
Tacaíochtaí a theastaíonn ó fhiontair bheaga agus
mheánmhéide a aithint agus a chur ar fáil, bunaithe ar
riachtanas réigiúnach agus ar inniúlacht institiúide
Meas a léiriú ar agus tacaíocht a thabhairt do
chomhaltaí foirne a oibríonn le lucht tionsclaíochta,
leis an bpobal, le heagraíochtaí cultúir, leis an earnáil
Stáit, agus le comhlachtaí gairmiúla
Tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí agus d’fhostóirí
trí oideachas feidhmiúcháin láidir agus cláir forbartha
gairmiúla leanúnaí a sholáthar

An Chathair agus an Réigiún
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Ról níos leithne a ghlacadh mar cheannaire sibhialta
i bhforbairt chultúir, shóisialta, intleachtúil agus
gheilleagrach na Cathrach



Tairiscint na Gaillimhe do Phríomhchathair Chultúir
na hEorpa 2020 a stiúradh



Coláiste San Aingeal, Sligeach, agus Coláiste
Bainistíochta Óstáin agus Lónadóireachta Shionainne a
ionchorpú go hiomlán san Ollscoil



Oibriú laistigh dár mbraisle réigiúnach chun cóimheas
cláir a chur chun cinn, speisialtóireacht institiúideach a
aithint, agus cláir nua a fhorbairt

For-rochtain


Ár gcampas a oscailt don phobal níos leithne agus do
thurasóirí trí chlár poiblí bliana d’imeachtaí cultúir,
taispeántais agus gníomhaíochtaí agus forbairt bhreise a
dhéanamh ar Chosán Cultúrtha an Champais



Tacú le taibhléiriú amharclainne agus ceoil do mhic
léinn, do chomhaltaí foirne agus don phobal trí chéile
trí chomhpháirtíochtaí nua agus reatha a fhorbairt



Straitéis a fhorbairt chun ár ngníomhaíochtaí forrochtana agus earcaíochta mac léinn a chomhtháthú



Rannpháirtíocht mic léinn níos óige a chur chun
cinn in oideachas, in eolaíocht agus i dteicneolaíocht
trí réimse tionscnamh for-rochtana, lena n-áirítear
Acadamh na hÓige



Dul i gcomhpháirt le comhlachtaí ábhartha náisiúnta
agus le cumainn spóirt chun tacú le lúthchleasaithe
éilíte agus chun rátaí rannpháirtíochta a chur chun cinn
i spóirt aonair agus foirne

Ár bPobail

Slata Tomhais na
Rathúlachta


Go mbunófar ‘Mol Tionscail agus Nuálaíochta’ le
feidhmiú mar phríomhphointe teagmhála idir lucht
tionsclaíochta, fostóirí agus an Ollscoil



Go mbeidh fostóirí, lucht gairme nó comhpháirtithe
pobail ar 75%, ar a laghad, de bhoird chláir agus/nó
de bhoird chomhairleacha



Go ndéanfar Staidéar Tionchair ar an nGeilleagar
chun tionchar na hOllscoile ar shaol geilleagrach na
cathrach agus an cheantair mórthimpeall a thomhas



Go ndéanfar Coláiste Bainistíochta Óstáin agus
Lónadóireachta Shionainne agus Coláiste San
Aingeal, Sligeach a ionchorpú go hiomlán



Go mbeidh méadú 20% ar iarratais ó iarratasóirí
ardchaighdeáin ar scéimeanna pointí feidhmíochta
do spórt agus do na healaíona cruthaitheacha



Go mbunófar sraith tionscnamh cultúir, cosúil
le cónaitheacht ceoil thraidisiúnta, i gcomhar le
comhpháirtithe áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta
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Ár gCampas
le haghaidh ár bPobal
Campas a chruthú atá inbhuanaithe agus éifeachtúil, agus a chuireann
eispéireas ar ardchaighdeán ar fáil do gach duine atá ag staidéar, ag obair,
ina chónaí, ag imirt agus ar cuairt anseo
Tá OÉ Gaillimh ar cheann de na campais is mó a bhfuil
borradh faoi in Éirinn. Tá ár dtimpeallacht fhisiciúil oscailte
agus tarraingteach, agus cuidíonn sé sin le mic léinn agus le
comhaltaí foirne a mhealladh, a choinneáil agus a spreagadh.
Tar éis leathnú suntasach a dhéanamh ar na háiseanna taighde
atá againn le cúpla bliain anuas, táimid ag súil le trí fhoirgneamh
eile a bheith réidh go luath. Tá an tIonad Taighde Chliniciúil
agus Aistrithigh le hoscailt ar thailte Ospidéal na hOllscoile,
Gaillimh go luath in 2015, agus cuirfidh sé sin bailchríoch
leis an gcur chuige comhtháite praiticiúil atá againn i leith
an taighde bithleighis. Sa bhliain 2016 osclóimid Ionad nua
don Drámaíocht, Amharclannaíocht agus Taibhléiriú mar
aon le Foirgneamh na Bitheolaíochta Daonna a dhéanfaidh
réabhlóidiú ar an gcaoi a múinimid na heolaíochtaí leighis.
Díreoimid anois ar thionscadail tógála a chuirfidh tuilleadh le
heispéireas na mac léinn. Chomh maith le háiseanna acadúla
den scoth, teastaíonn réimse leathan seirbhísí comhlántacha
ó phobal an champais. Mar fhreagra ar éileamh méadaithe,
tógfaimid lóistín breise do mhic léinn ar an gcampas, agus
osclófar é sin in 2018.
Mar chuid den infheistíocht níos leithne sna háiseanna
spóirt, tá áis nua spóirt uisce beartaithe do 2017, mar aon le
hinfreastruchtúr feabhsaithe do spóirt pháirce. Cuirfidh na
tionscnaimh seo go mór leis na háiseanna do chuid de na spóirt
is fearr leis na mic léinn, rud a chuirfidh le rannpháirtíocht
agus le feidhmíocht éilíte chomh maith. Cuirfear roghanna
breise miondíola agus lónadóireachta ar fáil, lena n-áirítear
cógaslann, siopaí agus caiféanna. Lena chois sin, cuirfimid leis
an ngníomhaíocht gheilleagrach níos leithne sa réigiún trí nithe
is díol spéise do chuairteoirí agus deiseanna tráchtála a fhorbairt
ar an gcampas.
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Agus an clár caipitil €400M ag teacht chun críche, díreoimid
ar na foirgnimh reatha a chothabháil agus a athghiniúint.
Teastaíonn ath-infheistiú ó chuid mhaith díobh sin le cinntiú go
gcomhlíonann siad caighdeáin idirnáisiúnta agus gur spásanna
tarraingteacha iad le hoibriú agus le staidéar iontu. Forbróimid
plean athghiniúna foirgneamh don champas ar fad, le cur i
bhfeidhm céim ar chéim. Áireoidh an plean seo an t-athrú a
dhéanfar ar fhoirgneamh Leabharlann Uí Argadáin go mbeidh
sé ina thimpeallacht foghlama dhinimiciúil, a léiríonn cultúr an
chruthaithe eolais in ollscoil chomhaimseartha. Déanfaimid
iarracht chomh maith, nuair is féidir, aonaid a chomhtháthú in
aon áit amháin agus disciplíní gaolmhara a lonnú in éineacht.
Le linn an phróisis seo leanfaimid orainn ag cinntiú go bhfuil
an campas neamhdhíobhálach don chomhshaol, agus go bhfuil
córais ‘ghlana ghlasa’ in úsáid againn. Tá na tosaíochtaí seo ag
teacht le fís na hOllscoile maidir le campas inbhuanaithe agus
inrochtana a chruthú, áit a mbaintear úsáid éifeachtach as na
hacmhainní uile agus ina ndéantar áiseanna a bhainistiú ar an
mbealach is éifeachtaí is féidir.

Ár bPobail

Cuirfimid Romhainn


Máistirphlean an Champais a thabhairt chun cinn
chun feabhsúcháin bhreise a dhéanamh ar ár gcampas
fisiciúil, rud a chuirfidh le rath na hOllscoile



An campas a chur chun cinn mar áis chultúir, shóisialta
agus spóirt trí dheis a thabhairt do dhaoine aonair,
grúpaí pobail, gnólachtaí, eagraíochtaí gairmiúla agus
cultúir, agus institiúidí agus gníomhaireachtaí eile
rochtain níos leithne a bheith acu ar an gcampas



Níos mó cuairteoirí a mhealladh go dtí an campas,
trí imeachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta a reáchtáil, i
measc gníomhaíochtaí eile

Slata Tomhais na
Rathúlachta


Go ndéanfar athbhreithniú ar Mháistirphlean an
Champais in 2015



Go dtabharfar tionscadail reatha tógála chun críche
– Taighde Cliniciúil agus Aistritheach; Drámaíocht,
Amharclannaíocht agus Taibhléiriú; agus Bitheolaíocht
Dhaonna



Go mbeidh áras cónaithe nua mic léinn tógtha – árais
450 leaba faoi 2018, agus 450 eile faoi 2020



Cur go mór le gníomhaíocht mhiondíola ar an gcampas
agus gach leas a bhaint as deiseanna tráchtála féideartha
ar an gcampas trí sheirbhísí agus sruthanna ioncaim
nua a fhorbairt



Go mbeidh áiseanna nua spóirt tógtha – foirgneamh
Spóirt Uisce; áis shintéiseach traenála agus iomaíochta
3G do gach cód; páirc eile spóirt; agus uasghrádú ar
dhromchlaí féir nádúrtha reatha



Leanúint orainn ag cothú spiorad na freagrachta
sóisialta corparáidí trí chur le timpeallacht níos
sláintiúla, níos inbhuanaithe agus níos glaise



Go gcuirfear plean athghiniúna na bhfoirgneamh i
bhfeidhm go céimnithe, agus an t-infreastruchtúr
seanbhunaithe á leasú againn



Infheistíocht bhreise a dhéanamh i gcórais ‘ghlana,
ghlasa’, agus coigilteas costais fuinnimh a ath-infheistiú
i dteicneolaíochtaí inbhuanaitheachta nua



Go mbeidh méadú 30% ar ioncam miondíola agus
tráchtála eile

Leanúint orainn ag cur bearta uilíocha inrochtaine
comhlíonacha i bhfeidhm





Go bhforbrófar ar a laghad cúig chonradh urraíochta, le
tacaíocht ó Fhondúireacht Ollscoil na Gaillimhe



Go bhfoilseofar meadarachtaí tógála/aonaid le
haghaidh ídiú leictreachais, ollspás sannta, dramhaíl
oifige táirgthe agus athchúrsáilte



Go ndéanfar atheagar ar an múnla oibríochtúil a
bhaineann le bainistiú eastáit
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An Próiseas Pleanála
Agus an Plean á chruthú againn, thugamar faoi phróiseas cuimsitheach ar fud na
hOllscoile. I mí Dheireadh Fómhair 2013 bunaíodh Grúpa Maoirseachta agus aon
ghrúpa dhéag oibre théamúla chun an próiseas pleanála a stiúradh. D’aithin gach
grúpa oibre téamaí tosaigh agus scaip siad sonraí na dtéamaí sin go forleathan i measc
phobal na hOllscoile.
Idir mí an Mhárta agus mí an Mheithimh 2014, d’úsáid na grúpaí oibre réimse bealaí
chun cuireadh a thabhairt do dhaoine ó phobail na hOllscoile an fhís a bhí acu do
thodhchaí OÉ Gaillimh a roinnt leo. De bharr an phróisis comhairliúcháin oscailte
seo fuarthas ionchur ón bhfoireann, ó mhic léinn, ó alumni, agus ó cheannairí gnó,
cultúir agus pobail i roinnt bealaí éagsúla.
Le linn an phróisis pleanála straitéisí, coinníodh an fhoireann ar an eolas trí rphost,
acmhainní gréasáin, agus láithreán inlín speisialta. Faoi mhí an Mheithimh 2014,
bhí fís agus uaillmhian na gcéadta duine ar an gcampas, sa chathair agus níos faide i
gcéin faighte tríd an bpróiseas comhairliúcháin. Tugadh an t-eolas seo go díreach do
na grúpaí oibre agus iad ag ullmhú aighneachtaí don Phlean Straitéiseach nua sular
fhoilsigh an Grúpa Cáipéisíochta é.
Ba iad Foireann Bainistíochta na hOllscoile, agus Coiste Seasta agus Pleanála
Straitéisí Údarás na hOllscoile, a bhí i mbun an próiseas pleanála a stiúradh agus a
thug treo misniúil agus uaillmhianach don phróiseas ar fad.
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Ár bPlean a chur i bhFeidhm

Ár bPlean a chur
i bhFeidhm
Ár Straitéis a chur ar fáil
Ardaíonn an Plean Straitéiseach seo an uaillmhian atá againn do OÉ
Gaillimh. Ionas go gcuirfear i bhfeidhm go rathúil é ní mór go mbeadh
rannpháirtíocht agus páirteachas gníomhach leanúnach phobal uile
na hOllscoile i gceist. Tugann an Plean treo dár gColáistí, Scoileanna,
Institiúidí Taighde agus móraonaid tacaíochta. Sna cúig bliana amach
romhainn, beidh ar gach aonad san Ollscoil – aonaid acadúla agus tacaíochta
araon – pleananna oibríochtúla bliantúla a chur le chéile le spriocanna
gaolmhara ailínithe leis an bPlean Straitéiseach seo. Déanfaidh Grúpa
Stiúrtha na Pleanála Oibríochtúla torthaí na bpleananna oibríochtúla seo a
athbhreithniú go bliantúil, agus tuairisceoidh an grúpa ansin d’Fhoireann
Bainistíochta na hOllscoile agus d’Údarás na hOllscoile.
Beimid aireach ar athruithe inár dtimpeallacht oibriúcháin le linn thréimhse
an Phlean, tabharfaimid aghaidh ar dheiseanna nua agus athróimid de
réir mar is gá. Déanfar tuairisciú rialta ar dhul chun cinn le linn na céime
feidhmiúcháin do Choiste Seasta agus Pleanála Straitéisí Údarás na
hOllscoile, mar aon le nuashonrúcháin chórasacha do phobal na hOllscoile.
Déanfaidh an tUachtarán maoirseacht ar athbhreithniú bliantúil an Phlean
Straitéisigh, agus déanfaidh sé tuairisciú foirmiúil ar na torthaí d’Údarás na
hOllscoile – an tÚdarás Rialaithe san Ollscoil.
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Mórspriocanna
Teagasc & Foghlaim
Príomhshlata
Tomhais na
Rathúlachta
Taithí foghlama
obairbhunaithe
do mhic léinn

Líon na
n-iarchéimithe a
nglactar leo
Grúpa mac léinn
páirtaimseartha,
solúbtha agus
foghlama
cumaisc
Mic léinn
ó ghrúpaí
nach bhfuil
ionadaíocht
mhaith acu go
traidisiúnta
Tréithe na
gcéimithe
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Taighde & Nuálaíocht
Príomhshlata
Tomhais na
Rathúlachta

Sprioc do 2020

80%

Maoiniú trí
chláir an AE

€100 milliún

30%

Maoiniú
taighde
bhliantúil

€60 milliún

Sprioc do 2020
Lárnach in

de chláir fochéime

de líon iomlán na mac léinn

Níos mó ná

20%

Céimithe
dochtúireachta

24%

Aschuir
thráchtálaíochta

de líon iomlán na mac léinn

de mhic léinn fochéime

Daingnithe ag leibhéal na
hinstitiúide agus an chláir

200
sa bhliain

Ardluanna

30 seach-chuideachta nua
75 ceadúnas nua
40 paitinn nua
35 Ardluanna in aghaidh an
acadóra

8 Scór tionchair ardluanna

Mórspriocanna

OÉ Gaillimh & an Domhan Mór
Príomhshlata
Tomhais na
Rathúlachta
Ranguithe
ollscoile an
Domhain

Mic Léinn
Idirnáisiúnta

Sprioc do 2020

200

Sa chéad
ollscoil
i rangú ollscoile domhanda
amháin, ar a laghad

25%

de líon iomlán na mac léinn as
taobh amuigh d’Éirinn

Rannpháirtíocht Deiseanna do rannpháirtíocht
na mac léinn
idirnáisiúnta ar gach clár
idirnáisiúnta

Líonra Alumni
Domhanda

10,000

céimí nasctha le Líonra Domhanda
Alumni ar líne OÉ Gaillimh

Ár bPobail
Príomhshlata
Tomhais na
Rathúlachta

Sprioc do 2020
Lóistín nua do mhic léinn

Áiseanna nua do agus áiseanna feabhsaithe do
mhic léinn
spórt páirce agus uisce tógtha

agus in úsáid

An tírdhreach
réigiúnach
ardoideachais

Coláiste Bainistíochta
Óstánaíochta Shionainne agus
Coláiste San Aingeal, Sligeach
ionchorpaithe go hiomlán san
Ollscoil

Mol Tionscail
agus
Nuálaíochta

Bunaithe agus ag freastal ar
riachtanais thionsclaíocha
náisiúnta

Cláir nua bunaithe
ar sheimeastar
agus ar
shocrúchán oibre
sa Ghaeltacht

Seimeastar/socrúchán
Gaeltachta ar fáil do mhic
léinn OÉ Gaillimh

Dea-chleachtas
fostaíochta
do mhná san
ardoideachas

Gradam Athena SWAN
bainte amach

55

Fís
2020

Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh
2015 - 2020

www.nuigalway.ie/vision2020

OÉ Gaillimh,
Bóthar na hOllscoile,
Gaillimh, Éire

Fón: +353 91 524 411
www.oegaillimh.ie

www.facebook.com/nuigalway
www.twitter.com/nuigalway
www.linkedin.com/company/nui-galway

