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Aighneacht OÉ Gaillimh chuig Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán 

3 Aibreán 2017 
 

Cuireann OÉ Gaillimh fáilte roimh an deis seo labhairt le Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus 

na nOileán ar an ábhar ‘Uachtarán na hOllscoile, Gaillimh agus an gá líofacht sa Ghaeilge a bheith aici 

nó aige mar chuid thábhachtach dá (h)inniúlachtaí’. Cuireann an Ollscoil an aighneacht seo faoi 

bhráid an Chomhchoiste chun tuilleadh eolais a thabhairt agus comhthéacs a léiriú maidir le hobair 

na hOllscoile, ról an Uachtaráin agus tábhacht na Gaeilge in OÉ Gaillimh. 

Cuireann an t-eolas thíos an Uachtaránacht i gcomhthéacs chur chun cinn na Gaeilge san Ollscoil i 

gcoitinne. Tá sé dírithe go príomha ar: obair Acadamh na hOllscolaíocht Gaeilge, atá ag teacht leis an 

Straitéis Fiche Bliain; Scéim Teanga na hOllscoile; ról an Uachtaráin; agus an reachtaíocht a 

bhaineann leis an nGaeilge agus leis an Uachtaránacht. Tá an t-eolas seo leagtha amach faoi na 

teideal seo a leanas: 

 

Roinn 1: Cúlra 

Roinn 2: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge 

Roinn 3: An Straitéis 20 Bliain agus ‘Fís 2020’ – Plean Straitéiseach OÉ Gaillimh 

3.1: Tosaíochtaí Straitéiseacha 2015-2020 

3.2 Cláir Léinn 

3.3 Tionscadail Reatha Taighde 

Roinn 4: Scéim Teanga / Language Scheme 

4.1 Gealltanais leanúnacha 

Roinn 5: OÉ Gaillimh agus an domhan 

Roinn 6: Ról Uachtarán na hOllscoile  

6.1  Acht na nOllscoileanna 1997 

6.2  OÉ Gaillimh, an Ghaeilge agus an Uachtaránacht 

6.3 – Eolas faoi Reacht OÉ Gaillimh CCC1  

Roinn 7: Mar Fhocal Scoir 
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1. CÚLRA 

Is í OÉ Gaillimh príomhionad léinn na Gaeilge in Éirinn. Tá a saineolas i staidéar litríochta agus 

cultúrtha agus in eolaíochtaí teangacha feidhmí aitheanta ar fud an domhain. Tá áit ar leith ag an 

nGaeilge i saol na hOllscoile le tacaíocht ó reachtaíocht. Tá sé seo treisithe ag an mbéim ar chur chun 

cinn na teanga ina Plean Straitéiseach 2015-2020.    

Tá dualgais reachtúla ar leith ar an Ollscoil maidir leis an nGaeilge a chur chun cinn agus a chothú ar 

an gcampas agus sna pobail Ghaeltachta. Leagadh dualgais na hOllscoile i leith na Gaeilge síos den 

chéad uair in Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh 19291 agus ansin arís in Acht an Choláiste Ollscoile 

Gaillimh (Leasú) 20062. Deirtear in Acht 2006 go mbeidh oideachas a sholáthar trí mheán na Gaeilge i 

measc na bpríomhaidhmeanna le haghaidh oibriú agus fhorbairt an Choláiste agus go mbeidh an 

dualgas reachtúil seo le sonrú sna príomhaidhmeanna a bheidh leagtha amach i ngach plean 

forbartha straitéisí a ullmhóidh an Ollscoil. Faoin Acht déanfaidh 'Údarás Ceannais agus Uachtarán 

an Choláiste a bhfeidhmeanna faoi seach a chomhlíonadh agus a gcumhachtaí faoi seach a 

fheidhmiú i leith an Choláiste chun a chinntiú go ndéantar an aidhm dá dtagraítear’ san Acht a chur i 

bhfeidhm.  

Tá Scéim Teanga ag OÉ Gaillimh freisin a bhfuil an Coimisinéir Teanga agus an Roinn Ealaíon, 

Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag déanamh monatóireachta uirthi. 

Baineann an Scéim le cumarsáid agus le seirbhísí dátheangacha ar champas na hOllscoile. 

Fís Straitéiseach na Gaeilge 

“Timpeallacht fhuinniúil ardoideachais a chur ar fáil atá fréamhaithe sa Ghaeilge agus san oidhreacht 

chultúir lena mbaineann”3 

 

2. ACADAMH NA HOLLSCOLAÍOCHTA GAEILGE 

Bunaíodh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge faoi choimirce Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2004, 
chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt inbhuanaithe na gcúrsaí trí Ghaeilge, do ghníomhaíocht 
taighde agus do sheirbhísí eile. Comhoibríonn an tAcadamh le Coláistí, le Ranna agus le hoifigí eile na 
hOllscoile, chun forbairt a dhéanamh ar raon agus ar líon na gcúrsaí a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge ar 
champas na hOllscoile i nGaillimh agus sa Ghaeltacht. 

Is é misean an Acadaimh pobal teanga agus léinn a chur chun cinn trí ollscolaíocht Ghaeilge den 
chéad scoth a chur ar fáil. Tá teacht sa cháipéis seo ar eolas faoi na cláir léinn a bhíonn á dtairiscint 
againn chomh maith le léargas ar thionscadail reatha taighde. Tá gach a ndéanann an Acadamh 
fréamhaithe i dteanga agus dúchas na Gaeilge agus déantar saothrú ar leith ar réimsí léinn a imríonn 
tionchar tairbheach ar an bpobal teanga.  

Dlúth-thréithe de chláir léinn uile an Acadaimh ná teagasc atá bunaithe ar thaighde, an machnamh 
criticiúil, scileanna anailíse, feasacht chultúrtha agus ardoiliúint teanga. Cinntíonn foireann teagaisc 
agus tacaíochta na gclár léinn go mbeidh scotheispéireas foghlama ag mic léinn an Acadaimh, i 
gceann ar bith de na hIonaid Ollscoile atá againn ar champas na Gaillimhe, Gaoth Dobhair, Carna nó 
ar an gCeathrú Rua.  

                                                           
1
 http://www.irishstatutebook.ie/eli/1929/act/35/enacted/en/html  

2
 https://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2006/A106.pdf  

3
 http://www.nuigalway.ie/vision2020/  
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Tá 59 ball foirne lánaimseartha ag obair in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tugtar fostaíocht 

pháirtaimseartha nó ócáideach do bhreis is 80 duine ar feadh tréimhsí éagsúla, sna hIonaid 

Ghaeltachta go mór mór, ar fud na bliana. Meastar go bhfuil an fhostaíocht ócáideach shéasúrach 

seo cothrom le 12 ball foirne lánaimseartha. Tá léargas ar acmhainní na hOllscolaíochta Gaeilge le 

fáil i dTáblaí 1A & 1B. 

 
 

TÁBLA 1A: Acmhainní na hOllscolaíochta Gaeilge 2006-2017 

 Cuimsítear aistrithe airgeadais amháin sa tábla seo.  

 Tugtar faoi deara go gcuireann Údarás na Gaeltachta (^) tacaíocht chomhchineáil ar fáil i bhfoirm 

áiseanna agus cóiríochta, m.sh., Áras na hOllscoile i gCarna. 

 Feidhmíodh beartais airgeadais sna blianta 2011-2012 agus 2012-2013. 

 Ní ghearrtaí táillí iarchéime ar mhic léinn MA idir 2005-2013. Tá táillí ar mhic léinn MA á ngearradh ón 

mbliain acadúil 2013 i leith.  

 Bhíothas ag íoc liúntais rannpháirtíochta le mic léinn lánaimseartha L7 & L8 sna hIonaid Ghaeltachta 

idir 2006-2013 le hurraíocht ó Údarás na Gaeltachta. Leanadh de na socruithe íocaíochta idir 2010-

2014 cé nach raibh urraíocht sheachtrach ann. 

 Cuireadh tús leis an mBA sa Ghaeilge Fheidhmeach sa bhliain acadúil 2011-2012. Bíonn iontráil nua 

ann gach re bliain. 

Bliain Acadúil Maoiniú 
Ardoideachais 

Roinn na 
Gaeltachta 
 

Údarás na 
Gaeltachta^ 
 

Foinsí Eile Maoiniú 
Iomlán 

Líon Foirne 
Lánama 

2006-2007 2,317,000 1,487,000 2,246,000 1,242,000 7,292,000 68 

2007-2008 2,431,000 2,236,500 4,046,500 1,046,000 9,760,000 72 

2008-2009 2,711,700 2,195,000 5,039,000 844,300 10,790,000 78 

2009-2010 3,749,600 2,130,000 1,992,000 575,400 8,447,000 73 

2010-2011 3,671,000 3,099,200 0^ 634,800 7,405,000 73 

2011-2012 3,490,000 1,596,000 0^ 1,092,600 6,178,600 67 

2012-2013 3,199,000 1,422,000 0^ 644,000 5,265,000 67 

2013-2014 3,221,000 1,415,000 27,000^ 802,500 5,465,500 65 

2014-2015 3,230,000 1,301,000 27,000^ 694,500 5,252,500 62 

2015-2016 3,230,000 1,271,000 28,500^ 982,000 5,511,500 60 

2016-2017 3,210,500 1,272,900 28,500^ 1,587,100 6,099,000 59 

 

TABLA 1B: Foireann an Acadaimh, Eanáir 2017 

Láthair  Líon 
Foirne 

Ionad Ghaoth Dobhair 9 

Ionad Charna 10 

Ionad na Ceathrún Rua 20 

Campas na hOllscoile 20 

 

 

3. AN STRAITÉIS 20 BLIAIN AGUS ‘FÍS 2020’ – PLEAN STRAITÉISEACH OÉ GAILLIMH 

 

Tagann beartais straitéiseacha OÉ Gaillimh go dlúth le S20. Is iad cuspóirí sonracha S20:  
 

 an líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 
go 250,000;  
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 an líon daoine a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht gach lá a ardú 25%;  

 agus an líon daoine a úsáideann seirbhísí Stáit trí Ghaeilge, agus atá in ann teilifís, raidió agus 
na meáin chlóite a rochtain tríd an teanga, a mhéadú. 

 
Tá tábhacht ar leith dá réir leis an bpleanáil teanga agus leis an sealbhú teanga. Rinneadh dearadh ar 

Phlean Straitéiseach na hOllscoile 2015-2020 mar thoradh ar phróiseas rannpháirteach 

comhairliúcháin san Ollscoil le linn na bliana 2014. Eagraíodh ceardlanna agus lorgaíodh 

aighneachtaí ó mhic léinn, foireann agus ceannairí acadúla na hOllscoile. Ba é toradh na pleanála 

straitéisí go dtabharfaí feidhm do bheartas ar leith a chuirfeadh ardchumas teanga agus 

tumfhoghlaim sa Ghaeltacht i gcroílár an chláir léinn. Is í sprioc réimse ghnímh na hOllscolaíochta 

Gaeilge idir 2015 agus 2020 ná fíoradh a dhéanamh ar chuspóirí S20 agus Fís 2020 araon.  

 

3.1. Tosaíochtaí Straitéiseacha 2015-2020 

 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) iar- 

bhunoideachais 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 

 

3.2. Cláir Léinn 

Tá eispéireas tumfhoghlama sa Ghaeltacht á neadú i gcláir léinn OÉ Gaillimh ó tosaíodh ar Fís 2020 a 

fheidhmiú. Cláir nuálaíocha iad seo a fhreastalaíonn ar riachtanais phobal na teanga agus a 

chuireann go suntasach le líon na gcéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu. Tá faisnéis 

chuimsitheach i dtaca le clárúcháin lánaimseartha agus pháirtaimseartha ina cheann ar mhic léinn 

ócáideacha sna hIonaid Ghaeltachta le fáil i dTáblaí 2 & 3. 
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TÁBLA 2: Clár Cúrsaí an Acadaimh – Clárúcháin Lánaimseartha (LA) agus Páirtaimseartha (PA) 2005-

2017 

Líon 
Mac 
Léinn 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

L9 (LA 
& PA) 

49 77 78 90 97 88 87 55 22 25 23 29 

L8 (LA 
& PA) 

- 43 69 118 154 155 208 186 238 198 180 191 

L7 – LA 49 35 50 46 51 38 35 37 15 0 0 0 

L7 – PA 881 824 807 712 655 652 635 501 467 444 371 374 

Modúil - - - - - 81 232 206 241 254 460 450 

Iomlán 979 979 1004 966 957 1014 1197 985 983 921 1034 1044^ 

 

 2016-2017: ^ Tuar measta atá san fhigiúr seo. 

 

TÁBLA 3: Clár Cúrsaí an Acadaimh – Mic Léinn Ócáideacha sna hIonaid Ollscoile sa Ghaeltacht 

Líon Mac Léinn 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Mic Léinn OTM/Ábhar Oidí 244 294 530 1272 1061 1191 

Foghlaimeoirí Idirnáisiúnta 96 100 74 122 106 108 

Mic léinn L8 ó Institiúidí 
Ardoideachais Eile 

312 316 275 387 471 412 

Iomlán 652 710 879 1781 1638 1711 

 

An Seimeastar Gaeltachta 

Tá Seimeastar Gaeltachta agus Socrúcháin Oibre Teangabhunaithe leabaithe sa BComm le Gaeilge a 

cuireadh ar fáil den chéad uair sa bhliain acadúil 2013-14. Forbraíodh Seimeastar Gaeltachta agus 

Scéim Socrúcháin mar chuid den BA Cumarsáid agus Gaeilge a cuireadh ar fáil den chéad uair sa 

bhliain 2016-17. Beidh Seimeastar Gaeltachta agus Scéim Socrúcháin mar chroíchuid de BA nua 

ceithre bliana a thosóidh i Meán Fómhair 2017 agus a thabharfaidh deis do mhic léinn ardchumas a 

bhaint amach sa teanga i gcreat céime ceithre bliana. Tá socrúcháin oibre leabaithe sa sainchlár 

ceannródaíoch Léann an Aistriúcháin agus Gaeilge, an t-aon chlár fochéime dá leithéid atá ar fáil in 

Éirinn. Cuireann OÉ Gaillimh sainoiliúint iarchéime ar fáil san Aistriúchán, san Ateangaireacht, sa 

Phleanáil Teanga, in Ardscileanna Teanga agus sa Chumarsáid freisin. Tá léargas ar líon na gclárúchán 

le fáil i dTábla 2. 

An Fhoghlaim Chumaisc 

Tá OÉ Gaillimh ar thús cadhnaíochta ó thaobh cúrsaí fochéime agus iarchéime trí Ghaeilge atá ar fáil 

trí fhoghlaim chumaisc nó go páirtaimseartha. Cuireann a leithéid de chláir go mór le rochtain 

phobal na Gaeilge ar an oideachas ollscoile. Tá na cúrsaí seo a leanas ar fáil go páirtaimseartha agus 

meallann siad mic léinn as fud fad na tíre: 

o An Dioplóma sa Phleanáil agus Buanú Teanga 

o An Dioplóma sa Chultúr Dúchais 

o BA sa Ghaeilge Fheidhmeach 

o MA sa Nua-Ghaeilge 

o MA sa Léann Teanga 

o Teastas Iarchéime in Ardscileanna Gaeilge do Mhúinteoirí 
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Ardscileanna don Phobal Teanga 

Fad atá siad in OÉ Gaillimh roghnaíonn 300 mac léinn a scileanna teanga a fheabhsú leis an Dioplóma 

sa Ghaeilge, cúrsa páirtaimseartha dhá bhliain a dhéanann mic léinn as na Coláistí ar fad mar aon 

lena bpríomhchúrsa staidéir. Cuirtear an Dioplóma sa Ghaeilge ar fáil in ionaid sheachtracha sa 

Ghaeltacht agus go náisiúnta, m.sh., Béal an Mhuirthead, Sligeach, Inis agus do líon suntasach mac 

léinn as Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath chomh maith. 

Foghlaimeoirí Idirnáisiúnta 

Tagann breis is 250 foghlaimeoir idirnáisiúnta Gaeilge ó na Stáit Aontaithe, Ceanada agus an Eoraip 

chuig OÉ Gaillimh chun cláir shealbhaithe teanga agus tumfhoghlama den scoth a dhéanamh. Tá 

éileamh leanúnach ar thumchláir fhoghlama sa Ghaeltacht i measc foghlaimeoirí idirnáisiúnta. 

Cumas Teanga Ábhar Oidí 

Cuid bhunúsach den Phlean Straitéiseach ná oiliúint teanga den chéad scoth a chur ar fáil d’Ábhar 

Oidí ar Thréimhsí Foghlama Gaeltachta. Tá méadú suntasach tagtha ar líon na mac léinn Oideachas 

Tosaigh Múinteoirí a fhreastalaíonn ar na hIonaid Ghaeltachta ó 2012. Déantar an obair seo ina 

cheann ar an gclár oideachais tosaigh do mhúinteoirí iarbhunscoile, an Máistir Gairmiúil san 

Oideachas, an clár iarchéime Gaeilge is mó sa stát. Tacaíonn Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge le 

Scoil an Oideachais chun an clár seo a sheachadadh ar champas na Gaillimhe.  

 

An Teagasc trí Ghaeilge 

Cuirtear modúil agus cláir speisialta sa Ghaeilge ar fáil do mhic léinn sa Dlí, Altranas, Leigheas agus 

Eolaíocht. Cuireann OÉ Gaillimh cláir fhochéime eile ar fáil trí Ghaeilge sa Chumarsáid, 

Teicneolaíocht Faisnéise, Léann an Aistriúcháin, Matamaitic agus Fraincis.  

 

3.3. Tionscadail Reatha Taighde 
 

TG4 Foghlaim 

Tá TG4 i gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh tar éis suíomh nua físe a chur ar fáil ar 
www.tg4.ie/foghlaim do dhaltaí iar-bhunscoile atá ag ullmhú do Bhéaltriail Ghaeilge na hArdteiste. Is 
comhpháirtíocht idir TG4 agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh an togra seo agus táthar ag súil go 
rachaidh sé chun tairbhe do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon. 
 
Tionscadal an Fhoclóra Nua Béarla-Gaeilge   
Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag cur seirbhísí foclóireachta ar fáil ar bhonn conartha don 
Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge, tionscadal de chuid Fhoras na Gaeilge, ó thús 2012. Tá an foclóir seo 
beo ar líne anois ag www.focloir.ie agus tá aip ar fáil chomh maith. Is é seo an chéad mhórfhoclóir 
oifigiúil Béarla-Gaeilge a d’fhoilsigh an Stát ó foilsíodh Foclóir de Bhaldraithe (English-Irish 
Dictionary) sa bhliain 1959. Tá beirt d’fhoireann an Aonaid Aistriúcháin agus Ateangaireachta i 
ndiaidh 2 bhliain agus 5 bliana, faoi seach, a chaitheamh ar iasacht ar fhoireann eagarthóireachta an 
Fhoclóra Nua ó 2012. Tá sciar suntasach d’ábhar an Fhoclóra curtha ar fáil ag an Acadamh. 
 
An Chartlannaíocht 
Tá an tAcadamh gníomhach i réimsí éagsúla den chartlannú digiteach, agus tá an obair seo ar bun 
sna trí Ionad Gaeltachta – Carna, Gaoth Dobhair agus An Cheathrú Rua. Cuirtear béim ar leith ar 
chórais dhigitithe, ar chatalógú agus ar choimeádaíocht, agus ar bhealaí nuálaíocha chun rochtain ar 
líne a chur ar fáil. Tá roinnt bailiúcháin chartlainne inár seilbh faoi láthair, ina measc Bailiúchán 
Sheáin Mhic Giollarnáth, Cartlann Éamon de Buitléar, Bailiúchán Sheosaimh Uí Éanaí, Cartlann RTÉ 
Raidió na Gaeltachta, agus bailiúcháin eile a thugann léargas ar oidhreacht agus ar chultúr na 

http://www.focloir.ie/
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Gaeilge. Tá buíochas ag dul dóibh siúd a chuir an t-ábhar seo ar fáil dúinn. Tá rochtain ag an bpobal 
ar ábhar fisiciúil na mbailiúchán sna hIonaid éagsúla ina bhfuil siad lonnaithe. Tá leaganacha 
digiteacha de bhailiúchán áirithe le fáil ar ardáin éagsúla ar líne, ina measc www.cartlann.ie, 
www.reabhloid.ie, www.bealoideas.com, www.joeheaney.org, agus www.dri.ie.  

 
An Reiviú 
Foilsítear An Reiviú, iris acadúil phiarmheasúnaithe, mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga le 
hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Foilseofar an cúigiú heagrán i 
mí na Bealtaine i mbliana. Baineann an iris le réimsí éagsúla den teangeolaíocht fheidhmeach. Tá 
altanna foilsithe sna eagráin idir 2012-2016 ar léann an aistriúcháin, an tsochtheangeolaíocht, an 
teangeolaíocht ghinearálta, teagasc teangacha, pleanáil teanga, léann na cumarsáide agus an 
chartlannaíocht. Tuilleadh eolais: http://leannteangaanreiviu.com 
 
Fios Físe 
Tionscadal é Fios Físe atá bunaithe ag Ollscoil na hÉireann Gaillimh mar thoradh ar phróiseas 
comhairliúcháin le TG4. Bunaíodh an tionscadal le tomhais a dhéanamh ar an tóir agus ar an éileamh 
atá ag Pobal Labhartha na Gaeilge ar TG4. Faigheann TG4 staidrimh féachana sheachtainiúla ó TAM 
Ireland Nielsen. Baineann na staidrimh sin le pobal féachana an Chainéil in Éirinn trí chéile. Tá sé mar 
aidhm ar leith leis an togra seo faisnéis agus tuairimí a bhailiú maidir le pátrúin féachana phobal 
labhartha na Gaeilge ar fud Oileán na hÉireann. Tá an painéal oscailte do phobal labhartha na 
Gaeilge ó cheann ceann na tíre mar sin. Cuirtear scaipeadh thíreolaíoch, próifíl déimeagrafach agus 
inniúlacht teanga san áireamh. Tuilleadh eolais: www.fiosfise.ie 
 

4. SCÉIM TEANGA / LANGUAGE SCHEME 

Tá an triú scéim teanga faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla á dréachtadh ag OÉ Gaillimh faoi láthair i 

gcomhairle leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta. Rinne 

Oifig an Choimisinéara Teanga athbhreithniú ar fheidhmiú na scéime san Ollscoil in 2016 agus bhí an 

Coimisinéir den tuairim ina thuairisc go raibh dualgaisí na hOllscoile i leith na scéime comhlíonta nó 

níos fearr ag an Ollscoil sna réimsí seo a leanas: 

 Seirbhísí na hOllscoile i nGaeilge, seirbhísí duine ar dhuine agus seirbhísí uathoibríocha 

 Cumarsáid leis an bpobal, foilseacháin, preasráitis, comharthaíocht 

 Cúrsaí earcaíochta /An Coiste Seasta um Cháilíocht Teanga 

 An Tairiscint Ghníomhach – Seirbhís Shofheicthe 

Ullmhaítear an Scéim Teanga i gcomhairle le bainisteoirí sinsearacha in aonaid éagsúla na hOllscoile 

agus déantar monátóireacht leanúnach ar chur i bhfeidhm na scéime. 

Tá gealltanais sa bhreis beartaithe don Scéim atá á hullmhú faoi láthair; (Scéim 3) 

 Coiste Stiúrtha a bhunú: Coiste ina bhfuil bainisteoirí sinsearacha agus baill foirne ina mbaill 

do, chun monatóireacht agus maoirseacht a dhéanamh ar an scéim 

 Co-ordaitheoir Sinsearach don Ghaeilge le ceapadh 

 Lóistín áirithe do chainteoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge i mBaile na Coiribe ar champas na 

hOllscoile 

 Modúil i nGaeilge do mhic léinn leighis, ábhair altraí agus mic léinn eolaíochta, chun a 

gcumas gairmiúil Gaeilge a fhorbairt, rud a chuirfidh lena gcumas seirbhísí Gaeilge a 

sholáthar dá n-othar / gcliaint / mic léinn amach anseo 

http://www.cartlann.ie/
http://www.reabhloid.ie/
http://www.bealoideas.com/
http://www.joeheaney.org/
http://www.dri.ie/
http://leannteangaanreiviu.com/
http://www.fiosfise.ie/
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Tá plé leanúnach ar bun le hOifig an Choimisinéara faoi shuíomh idirlín na hOllscoile 

www.oegaillimh.ie  Tá bogearra nua (CMS) in úsáid chun an t-ábhar a fhoilsiú ar an suíomh, agus tá 

creat agus dearadh an tsuímh á uasdátú dá réir ar na leathanaigh atá ainmnithe faoin scéim teanga. 

Tá an t-ábhar Gaeilge anois níos feiceálaí ar leathanach baile na hOllscoile www.nuigalway.ie agus tá 

cárnú á dhéanamh ar ábhar uile na Gaeilge ar an suíomh ar leathanach baile nua (i nGaeilge amháin) 

ar an suíomh. Beidh an leathanach baile (Gaeilge) seo á bhainistiú ag Acadamh na hOllscolaíochta 

Gaeilge, agus dá réir, beidh teacht ar leathanaigh uile na Gaeilge in aon áit amháin ar shuíomh na 

hOllscoile.  

Tá an obair seo ar bun le breis agus bliain anuas faoin dtráth seo. Beidh aistritheoir / cumadóir 

ábhair á cheapadh ag an Ollscoil sul i bhfad, agus cuirfidh an ceapachán sin dlús faoin obair sna 

míonna amach romhainn.  

4.1. Gealltanais leanúnacha 

Tá na socruithe thuasluaite sa bhreis ar shocruithe eile atá in áit agus ar bun ag an Ollscoil ar bhonn 

leanúnach, ar feadh na mblianta, i gcásanna áirithe: 

 

Coiste Seasta na Gaeilge 

Cinneann Coiste Seasta na Gaeilge, a fheidhmíonn faoi reacht Ollscoile, an cumas teanga atá de 

dhíth d’fholúntais san Ollscoil. Ní mór do na baill foirne ar fad, a fhostaítear mar oibrithe 

chléireachais ag grád 1,2 agus 3, cumas bunúsach Gaeilge, ar a laghad, a bheith acu. 

 

Cúrsaí Cumarsáide 

Tá an scéim ‘Tairiscint Ghníomhach’ i bhfeidhm san Ollscoil. Faoin scéim seo, tairgtear seirbhisí i 

nGaeilge ar bhonn gníomhach, in áit, díreach a thabhairt le fios go bhfuil ‘Seirbhís i nGaeilge ar fáil 

anseo’. Léiríonn taithí idirnáisiúnta go bhfuil an cur chuige seo níos éifeachtaí chun daoine a 

mhealladh seirbhísí trí mheán na Gaeilge a úsáid. Tá an córas ‘G’ in úsáid trasna na hOllscoile, ina 

mbíonn ‘G’ soiléir ar dheasc na ndaoine atá sásta a gcuid gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. 

Úsáidtear an ‘G’ in eolaire foirne na hOllscoile leis, a léiríonn go soiléir cé h-iad na daoine atá sásta a 

gcuid gnó nó agallamh a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. 

 

Tá comharthaíocht dhátheangach in úsáid trasna na hOllscoile, agus tugtar tús áite don leagan 

Gaeilge, os cionn an leagan Béarla. Lena chois sin, seoltar teachtaireachtaí chuig an fhoireann uile 

agus chuig na mic léinn uile i nGaeilge agus i mBéarla. 

 

Na Meáin Chumarsáide 

Bíonn foireann na hOllscoile, idir fhoireann acadúil agus fhoireann riaracháin, le feiceáil sna meáin 

Ghaeilge go minic, agus is léir in eolaire na meán cé hiad na baill foirne atá sásta a gcuid saineolais a 

roinnt trí mheán na Gaeilge ar an aer nó sna meáin. Chuir an Ollscoil fáilte roimh fhoireann agus 

ceiliúradh TG4 fiche bliain ar an aer, nuair a craoladh TG4XX clár speisialta beo ó Chearnóg na 

hOllscoile Oíche Shamhna 2016. Bhí Uachtarán na hÉireann, Michael D Higgins, i láthair ann mar aoi 

speisialta ar an oíche.  

 

5. OÉ GAILLIMH AGUS AN DOMHAN 

http://www.oegaillimh.ie/
http://www.nuigalway.ie/
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Is í OÉ Gaillimh an t-aon ollscoil in Éirinn a rinne dul chun cinn i Ranguithe Ollscoile an Domhain QS 

agus i Ranguithe Ollscoile Times Higher Education (THE) le gairid4 agus tá sí anois i measc an 250 

ollscoil is fearr sa domhan. 

Le deich mbliana anuas, tá níos mó idirnáisiúnú á dhéanamh ar earnáil Ollscoile na hÉireann. Tá níos 

mó ná 3,000 mac léinn idirnáisiúnta as os cionn 100 tír ar fud na cruinne ag freastal ar an Ollscoil faoi 

láthair. Nuair a tugadh isteach Acht an Choláiste Ollscoile Gaillimh (Leasú) 2006, agus fuarthas réidh 

leis an tús áite a bhíodh á fháil ag iarrthóirí a bhí líofa sa Ghaeilge i ngach post (beag beann ar an 

riachtanas Gaeilge do na poist féin), bhí an Ollscoil in ann ceannairí teagaisc agus taighde a 

mhealladh as gach cearn den domhan. Tá OÉ Gaillimh anois i measc an 200 ollscoil is idirnáisiúnta ar 

fud an domhain5.   

 

6. RÓL UACHTARÁN NA HOLLSCOILE  

Beidh folúntas i bpost an Uachtaráin ar OÉ Gaillimh in Eanáir 2018. Leis an dul chun cinn a rinne an 

Ollscoil le gairid agus a hardú sna ranguithe domhanda, beidh an-suim ag lear mór iarrthóirí 

inmheánacha agus seachtracha sa phost.   

Thosaigh an Ollscoil le gairid ag ullmhú don chomórtas chun Uachtarán nua a cheapadh. Tá an 

próiseas seo ar siúl faoi láthair agus níl deireadh leis ná baol air.  Tá dualgas ar an Ollscoil faoi alt 18 

(2) d'Acht na nOllscoileanna, 19976 a chinntiú go mbeidh rannpháirtíocht ag iarrthóirí ardcháilíochta 

as measc fhostaithe na hollscoile agus ar leith uathu sa phróiseas roghnóireachta don 

Uachtaránacht. 

Beag beann ar líofacht sa Ghaeilge a bheith ag Uachtarán na hOllscoile, caithfidh sé/sí pobal na 

hOllscoile a threorú agus polasaí Gaeilge an Stáit agus na hOllscoile a chur i bhfeidhm ó bhun go 

barr. Cuirfear fís na n-iarrthóirí maidir leis an sprioc sin agus gach sprioc eile sa ráiteas straitéise a 

bhaint amach san áireamh sa phróiseas earcaíochta. Tá tacaíochtaí ar fáil do gach comhalta foirne 

chun líofacht sa Ghaeilge a fhorbairt, agus is amhlaidh a bheadh i gcás ról an Uachtaráin sa chás nach 

mbeadh an té a cheapfaí líofa sa Ghaeilge.   

Dhearbhaigh Údarás na hOllscoile tiomantas na hOllscoile don Ghaeilge agus do chultúr na Gaeilge 

agus d’athraigh siad an reacht a bhaineann le ról an Uachtaráin chun dualgas a chur ar an Uachtarán 

ceannaireacht láidir a léiriú i leith chur chun cinn na Ghaeilge agus cultúr na Gaeilge.  Chomh maith 

leis sin, beidh dualgas ar an Uachtarán nua dúthracht agus dea-chleachtas pearsanta a léiriú ina 

c(h)uid ceannasaíochta i leith na gcúraimí seo. 

De réir an reachta:  

“Leis seo déanfar an riachtanas d’inniúlacht sa Ghaeilge do phost na hUachtaránachta san Ollscoil a 

chealú. Beidh sé de dhualgas ar an Uachtarán, áfach, ceannasaíocht láidir a léiriú maidir le gealltanas 

na hOllscoile i leith chur chun cinn na Gaeilge agus cultúr na Gaeilge mar atá leagtha amach in Acht 

an Choláiste Ollscoile Gaillimh (Leasú), 2006, agus i Míreanna 12 agus 18 d’Acht na nOllscoileanna, 

1997 agus de réir mar a leasófar iad amach anseo. De bhreis air seo, beidh ról gníomhach ag an 

Uachtarán tacú leis an obair a bheidh idir lámha ag comhghleacaithe a bhfuil ról ar leith acu san 

                                                           
4
 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/world-

ranking#!/page/0/length/25/locations/IE/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats  
5
 https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-universities-world-2016  

6
 http://www.irishstatutebook.ie/eli/1997/act/24/enacted/en/html  
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Ollscoil i bhforbairt agus i gcur chun cinn na Gaeilge mar aon le cultúr na Gaeilge. Níl an dualgas seo 

teoranta do na haonaid seo a leanas amháin: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Coiste Seasta Um 

Cháilíocht Teanga na hOllscoile, Disciplín Gaeilge na hOllscoile, Ionad an Léinn Éireannaigh, agus an 

Oifig Margaíochta and Cumarsáide san Ollscoil. Chomh maith leis seo, beidh sé de dhualgas ar an 

Uachtarán ceannasaíocht a thabhairt maidir le Scéim Teanga na hOllscoile a fheidhmiú mar atá 

leagtha amach i Mír II d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus de réir mar a leasófar é amach 

anseo. Agus na dualgais thuasluaite go léir á gcomhlíonadh ag an Uachtarán, beidh aird ar leith 

aige/aici ar an ról poiblí atá ag an Ollscoil maidir leis an nGaeltacht agus tacú le pobail lánGhaeilge 

eile. Agus é/í i mbun gnímh chun gealltanas na hOllscoile i leith na Gaeilge agus chultúr na Gaeilge a 

chomhlíonadh, beifear ag súil go léireoidh an tUachtarán dúthracht agus dea-chleachtas pearsanta 

ina c(h)uid ceannasaíochta”. 

 

6.1. Acht na nOllscoileanna 1997 

 

Cad tá ráite i dtaobh na Gaeilge agus na hUachtaránachta? 

An Ghaeilge agus cultúr na Gaeilge a chaomhnú agus a chur chun cinn (Mír 12) 

Cúram ar Údarás na hOllscoile Uachtarán a cheapadh agus a chinntiú go gcuirtear cibé critéir 

mheastóireachta is gá i bhfeidhm sa phróiseas roghnóireachta, chun iarrthóirí inmheánacha agus 

seachtracha den scoth a mhealladh. An próiseas a chláru i reacht Ollscoile (Mír 18) 

 

Nóta: Tá sé de cheart ag údarás ollscoile ar bith sa stát reachtanna agus rialacháin dá chuid féin a 

chumadh d'fhonn a ghnóthaí féin a rialáil. Tugtar aird bhreithiúnach ar reachtanna Ollscoile (Mír 33) 

 

6.2. OÉ Gaillimh, an Ghaeilge agus an Uachtaránacht 

 

Acht an Choláiste Ollscoile, Gaillimh (leasú) 2006 

Dualgas ar Údarás na hOllscoile a chinntiú go solathraítear oideachas trí Ghaeilge san Ollscoil mar 

cheann de phríomhaidhmeanna na hOllscoile agus go gcláraítear é seo i bplean straiteiséach na 

hOllscoile. 

Dualgas ar Uachtarán na hOllscoile an sprioc thuasluaite a chomhlíonadh i gcomhar le hÚdarás na 

hOllscoile agus a chumhachtaí a fheidhmiú chun críche na haidhme seo (Mír 1 (3)) 

 

6.3. Eolas faoi Reacht OÉ Gaillimh CCC1  

Dualgas ar Uachtarán OÉ Gaillimh: 

- Ceannasaíocht laidir a léiriú maidir le gealltanais na hOllscoile i leith chur chun cinn na Gaeilge 

agus cultúr na Gaeilge mar atá cláraithe i reachtaíocht chuí an Stáit 

- Tacú go gníomhach le comhghleacaithe Ollscoile a bhfuil ról ar leith acu maidir le cur chun 

cinn na Gaeilge agus cultúr na Gaeilge 

- Ceannasaíocht a thabhairt maidir le Scéim Teanga na hOllscoile a fheidhmiú de réir Acht na    

dTeangacha 

- Aird ar leith a dhíriú ar an ról poiblí atá ag an Ollscoil maidir le pobail Ghaeilge a thacú, an 

Ghaeltacht san áireamh.  

- Dúthracht agus dea-chleachtas pearsanta a léiriú i gcur chun cinn na Gaeilge agus cultúr na 

Gaeilge. 
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7. MAR FHOCAL SCOIR 

Gabhann an Ollscoil buíochas leis an gComhchoiste as ucht an deis a thabhairt dúinn an t-eolas seo a 

roinnt libh san aighneacht seo, agus cuirimid fáilte roimh cheisteanna ó bhaill an Chomhchoiste ar 

aon cheann de na hábhair thuasluaite. 

  



12 
 

 

Aguisín A 

Sliocht as Acht Na nOllscoileanna, 1997: 

http://www.acts.ie/print/ga.act.1997.0024.1.html#id1190906193.86  

18 .— (1) Is iad feidhmeanna údaráis ceannais ollscoile, de bhun chuspóirí na hollscoile faoi alt 12, 

ach faoi réir shriantachtaí a bhuiséid faoi alt 37— 

(a) talamh agus maoin eile na hollscoile a rialú agus a riaradh, 

(b) an príomhoifigeach agus cibé fostaithe eile a mheasfaidh sé is gá chun críocha na hollscoile a 

cheapadh, 

(c) faoi réir an Achta seo agus a chairte, más ann, a reachtanna agus a rialachán, comhaltas an 

údaráis ceannais a chinneadh ó am go ham, agus 

(d) cibé feidhmeanna eile a fhorchuirtear air leis an Acht seo nó faoi nó le haon Acht eile nó faoi nó 

lena chairt, más ann, lena reachtanna agus lena rialacháin, a chomhlíonadh. 

(2) D’fhonn a fheidhmeanna faoi fho-alt (1)(b) a chomhlíonadh, forbróidh an t-údarás ceannais cibé 

nósanna imeachta agallaimh agus nósanna imeachta eile is fearr a chinnteoidh, ina thuairim, 

rannpháirtíocht iarrthóirí ardcháilíochta as measc fhostaithe na hollscoile agus ar leith uathu sa 

phróiseas roghnóireachta agus sonróidh sé na nósanna imeachta sin i reacht nó i rialachán. 

(3) Beidh ag údarás ceannais, faoi réir an Achta seo nó aon Achta eile nó faoi réir a chairte, más ann, 

cibé cumhachtaí is gá chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh. 

(4) Féadfaidh údarás ceannais, ó am go ham, cibé coistí agus cibé líon coistí a cheapadh, a bheidh 

comhdhéanta go hiomlán nó go páirteach de chomhaltaí den údarás ceannais, a mheasfaidh sé is gá 

chun cuidiú leis i gcomhlíonadh a fheidhmeanna agus féadfaidh sé cibé feidhmeanna dá chuid is cuí 

leis a shannadh do na coistí sin. 

(5) Oibreoidh coiste a cheapfar faoi fho-alt (4) i cibé slí a ordóidh an t-údarás ceannais agus beidh a 

ghníomhartha faoi réir a ndaingnithe ag an údarás ceannais mura n-ordóidh an t-údarás ceannais a 

mhalairt. 

(6) Le linn dó a fheidhmeanna a chomhlíonadh, déanfaidh údarás ceannais, nó coiste i gcás inar cuí— 

(a) aird a thabhairt ar chur chun cinn agus úsáid na Gaeilge mar theanga ghnáthchumarsáide agus 

saothrú na Gaeilge agus a traidisiúin liteartha agus chultúir ghaolmhara a chur chun cinn; 

(b) aird a thabhairt ar chothromaíocht inscne agus comhionannas deiseanna a bhaint amach i measc 

mhic léinn agus fhostaithe na hollscoile agus déanfaidh sé, go háirithe, rochtain ar an ollscoil agus ar 

oideachas ollscoile ag daoine atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíoch nó sóisialach agus ag daoine ó 

earnálacha den tsochaí atá faoi thearcionadaíocht shuntasach i gcuallacht na mac léinn a chur chun 

cinn; agus 

(c) a chinntiú, a mhéid a fhéadfaidh sé, go rannchuideoidh an ollscoil le forbairt eacnamaíoch, 

chultúir agus shóisialach an Stáit a chur chun cinn agus le meas ar éagsúlacht luachanna, creideamh 

agus traidisiún i sochaí na hÉireann. 

 

http://www.acts.ie/print/ga.act.1997.0024.1.html#id1190906193.86
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Aguisín B 

Sliocht as Acht an Choláiste Ollscoile, Gaillimh (Leasú) 2006 

http://www.acts.ie/ga.act.2006.0001.1.html  

3.— (1) Déanfaidh údarás ceannais an Choláiste a chinntiú go mbeidh oideachas a sholáthar trí 

mheán na Gaeilge i measc na bpríomhaidhmeanna le haghaidh oibriú agus fhorbairt an Choláiste ar 

príomhaidhmeanna iad a bheidh leagtha amach i ngach plean forbartha straitéisí a ullmhófar tar éis 

thosach feidhme an ailt seo. 

(2) Déanfaidh údarás ceannais agus Uachtarán an Choláiste a bhfeidhmeanna faoi seach a 

chomhlíonadh agus a gcumhachtaí faoi seach a fheidhmiú i leith an Choláiste chun a chinntiú go 

ndéantar an aidhm dá dtagraítear i bhfo-alt (1) a chur i bhfeidhm. 

 

Aguisín C 

OÉ Gaillimh Dréacht-Reacht CCCLII 

AN tUACHTARÁN A CHEAPADH  
1. Déantar Reacht CCCI a leasú leis seo mar leanas:  
(a) tríd an bhforáil seo a leanas a chur in ionad Alt 1(a) de sin:  
“Leis seo déanfar an riachtanas d’inniúlacht sa Ghaeilge do phost na hUachtaránachta san Ollscoil a 

chealú. Beidh sé de dhualgas ar an Uachtarán, áfach, ceannasaíocht láidir a léiriú maidir le gealltanas 

na hOllscoile i leith chur chun cinn na Gaeilge agus cultúr na Gaeilge mar atá leagtha amach in Acht 

an Choláiste Ollscoile Gaillimh (Leasú), 2006, agus i Míreanna 12 agus 18 d’Acht na nOllscoileanna, 

1997 agus de réir mar a leasófar iad amach anseo. De bhreis ar seo, beidh ról gníomhach ag an 

Uachtarán tacú leis an obair a bheidh idir lámha ag comhghleacaithe a bhfuil ról ar leith acu san 

Ollscoil i bhforbairt agus i gcur chun cinn na Gaeilge mar aon le cultúr na Gaeilge. Níl an dualgas seo 

teoranta do na haonaid seo a leanas amháin: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Coiste Seasta Um 

Cháilíocht Teanga na hOllscoile, Disciplín Gaeilge na hOllscoile, Ionad an Léinn Éirinnigh, agus an 

Oifig Margaíochta and Cumarsáide san Ollscoil. Chomh maith leis seo, beidh sé de dhualgas ar an 

Uachtarán ceannasaíocht a thabhairt maidir le Scéim Teanga na hOllscoile a fheidhmiú mar atá 

leagtha amach i Mír II d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus de réir mar a leasfar é amach 

anseo. Agus na dualgais thuasluaite go léir á gcomhlíonadh ag an Uachtarán, beidh aird ar leith 

aige/aici ar an ról poiblí atá ag an Ollscoil maidir leis an nGaeltacht agus tacú le pobail lánGhaeilge 

eile. Agus é/í i mbun gnímh chun gealltanas na hOllscoile i leith na Gaeilge agus chultúir na Gaeilge a 

chomhlíonadh, beifear ag súil go léireoidh an tUachtarán dúthracht agus dea-chleachtas pearsanta 

ina c(h)uid ceannasaíochta”. 

http://www.acts.ie/ga.act.2006.0001.1.html

