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Caibidil 1: 
 
RÉAMHRÁ AGUS CÚLRA 
 
Ullmhaíodh an Scéim seo faoi Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 ag Ollscoil Luimnigh. 
Forálann Alt 11 d’ullmhú Scéim reachtúil ag comhlachtaí poiblí a shonraíonn seirbhísí a chuirfidh 
siad ar fáil  

• trí mheán na Gaeilge 
• trí mheán an Bhéarla, agus 
• trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla  

agus na bearta atá le glacadh le cinntiú go soláthrófar seirbhís ar bith nach bhfuil le fáil trí mheán na 
Gaeilge laistigh de chreat ama comhaontaithe. 
 
1.1 Treoirlínte d’ullmhú Scéime 
 
1.1.1 Forálann Alt 12 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 d’ullmhú treoirlínte ag an Aire Gnóthaí 

Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus dá n-eisiúint do chomhlachtaí poiblí chun cabhrú le 
hullmhú Dréachtscéimeanna. Dréachtaíodh an Scéim seo de réir na dtreoirlínte sin. 

 
1.1.2 D’fhoilsigh an Ollscoil fógraí, a d’iarr uiríll i dtaca le hullmhú na Dréachtscéime faoi Alt 11 ó 

pháirtithe leasmhara ar bith, in The Irish Times 1 Deireadh Fómhair 2005, Foinse 2 Deireadh 
Fómhair 2005, Lá 29 Meán Fómhair 2005, Limerick Leader 1 Deireadh Fómhair 2005, 
Tipperary Star 1 Deireadh Fómhair 2005, Nenagh Guardian 5 Deireadh Fómhair 2005, Clare 
People 5 Deireadh Fómhair, agus Clare Champion 28 Meán Fómhair 2005. 

 
1.1.3  Tionóladh grúpa ionadaíoch ó chontaetha Luimnigh, an Chláir agus Thiobrad Árann san 

Ollscoil ar 17 Deireadh Fómhair 2005. Ina theannta sin, rinne an Ollscoil 
comhchomhairliúchán leis an dámh trí ionadaithe dáimhe agus tá beartaithe 
comhchomhairliúchán níos leithne a dhéanamh mar chuid de chur i bhfeidhm na Scéime 
Teanga. Is le suirbhé a rinneadh comhchomhairliúchán leis na mic léinn. Chuaigh na 
haighneachtaí sin ón bpobal, ón dámh agus ón bhfoireann, ó mhic léinn, agus ó pháirtithe 
leasmhara eile i gcion ar Scéim Ollscoil Luimnigh. 

 
1.1.4 Tá Feidhmeannas Ollscoil Luimnigh buíoch as an am agus an iarracht a chaith gach aon 

duine a bhfuil baint acu le forbairt Scéim Ollscoil Luimnigh. 
 
1.2 Ábhar na Scéime Teanga 
 
1.2.1 Is é Coiste na Gaeilge an buanchoiste de chuid na hOllscoile a bhfuil an cúram air an 

Ghaeilge a chur chun cinn san Ollscoil. Bhunaigh Coiste na Gaeilge Meitheal Oibre (An 
Mheitheal Oibre um Pholasaí Gaeilge) i Lúnasa 2004 agus é mar mhiontreoir shoiléir acu 
Scéim Teanga Ollscoil Luimnigh a fhorbairt. Is éard atá sa Mheitheal Oibre ionadaithe ó 14 
réimse feidhmiúcháin laistigh den Ollscoil agus chinntigh sé sin úinéireacht ar agus tiomantas 
do chur i bhfeidhm na Scéime comhaontaithe. Ar théarmaí tagartha na Meithle Oibre, tá: 

 
• comhordú iniúchadh ar úsáid agus inniúlacht na Gaeilge i measc na foirne agus Mac 

léinn ag OL agus suirbhé ar éileamh ar sheirbhísí Gaeilge ag an ollscoil 
• imscrúdú ar phríomhréimsí riaracháin in OL maidir le soláthar seirbhísí trí mheán na 

Gaeilge 
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• ullmhú Dréachtscéim na hOllscoile don Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus 
Gaeltachta 

• comhordú an chur chuige do chur i bhfeidhm polasaí Gaeilge in OL, de réir 
chlártráth na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta  

• monatóireacht ar phróiseas cur i bhfeidhm polasaí Gaeilge ag Ol,agus 
• athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar pholasaí agus ar chomhairle a sholáthar 

maidir le hathruithe, de réir mar is gá 
 
1.2.2 Is trí Bhéarla go mór mór atá an soláthar seirbhíse reatha agus is iad cuspóirí Scéim Ollscoil 

Luimnigh ná: 
 

• Tógáil ar thiomantas na hOllscoile do chur chun cinn na Gaeilge chomh maith le 
prionsabail ráthaithe caighdeáin agus feabhsúcháin ina cuid seirbhísí uile 

• Cur le líon na seirbhísí do chustaiméirí agus chliaint a chuirtear ar fáil go dátheangach 
agus 

• Feabhas a chur ar inniúlacht Ghaeilge na foirne trí oiliúint a sholáthar agus breis 
tacaíochta d’Aonad na Gaeilge. 

 
1.2.3 Beidh comhfhreagracht as monatóireacht agus athbhreithniú na Scéime ar bhainistíocht 

shinsearach na hOllscoile agus ar Choiste na Gaeilge. Beidh sé mar fhreagracht ar an Rúnaí 
Riaracháin, i gcomhairle le Coiste na Gaeilge, a chinntiú go bhfuil an Ollscoil in ann 
riachtanais na spriocanna atá leagtha amach sa Scéim a chomhlíonadh. 

 
 Déanann an Scéim tógáil mar phointe tosaigh ar mhéid na seirbhísí ar atá fáil trí Ghaeilge, 

faoi láthair. Sainaithnítear réimsí le haghaidh forbartha sa todhchaí i gcroí na Scéime. 
Cuimsíonn an Scéim freisin tiomantas do mheasúnú ar bhonn leanúnach ar leibhéal an éilimh 
ar sheirbhísí trí Ghaeilge agus do chinntiú go dtógann an Ollscoil ar a cumas chun freastal ar 
an éileamh sin ar bhealach pleanáilte agus comhtháite. Leanfaidh an Ollscoil de bheith ag 
measúnú leibhéal an éilimh ar sheirbhísí i nGaeilge trí mhonatóireacht a dhéanamh ar leibhéal 
na bhfiosrúchán agus na n-iarratas agus trí thabhairt faoi iniúchtaí ar éileamh, ó am go ham 
agus úsáid á baint as ceistneoirí agus uirlisí iomchuí eile. 

 
1.3 Dáta Tosaigh na Scéime 
 
1.3.1 Tá an Scéim seo deimhnithe ag an Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Cuirfear tús 

leis an Scéim le héifeacht ón 1 Meitheamh 2006 agus beidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 
bliana ón dáta sin, nó go dtí go mbeidh scéim nua deimhnithe ag an Aire de réir Alt 15 den 
Acht, pé acu is túisce.   

 
 
1.4 Forbhreathnú ar Ollscoil Luimnigh 
 
1.4.1 Misean agus Fís  
Is neamspleách an ollscoil í Ollscoil Luimnigh a fheiceann an domhan trí shúile idirnáisiúnta. Is é an 
bunchuspóir aici ná príomháit a thabhairt don fhoghlaim agus don eolas trí mhúinteoireacht, taighde, 
agus scoláireacht in áit a gcothaíonn an nuálacht agus a chumhdaíonn na prionsabail faoin 
bhfiosrúchán agus bhfocal gan iallach. Bíonn an cur i bhfeidhm den bhunchuspóir seo á shíor-
riochtú ag an gcreideamh in ábharthacht. Agus, mar a chuireann cláir nua i láthair, tugtar tús áite do 
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na hábhair a chabhraíonn go sainiúil forbairt eacnamaíoch agus shóisíalta na hÉireann. Is é a 
chuireann Ollscoil Luimnigh roimhe, a ráiteas cuspóire a chur i gcrích in Ionad: 
 

• A thairiscíonn mic léinn, foireann, agus comhpháirtithe timpeallacht oibre agus acadúil a 
spreagann fíorfhás intleachtúil agus forbairt phearsanta agus a bhfuil prionsabail an 
chothraim agus an ionracais aici 

 
• A thugann clú di as a scoth agus a hionracas ó thaobh múinteoireachta, foghlama, taighde, 

agus scoláireachta i réimse leathan de dhisciplíní acadúla 
 

• Atá inchomórtais leis na hinstitiúid acadúla is fearr ar domhan i sainréimsí taighde ar leith 
 

• A bhfuil céimithe atá fíorchumasach ina réims(e/í) staidéar acadúil agus atá ina saoránaigh 
chruthaitheacha, uilefhoghlamtha, eiticiúla 

 
• Atá ar thús cadhnaíochta lena gcuid iarrachtaí chun sroicheadh don ardoideachas a chur ar 

fáil do na grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste agus gan mórán daoine ag troid ar a son 
 

• Atá ina dhuine lárnach ag obair ar leas eacnamaíoch, sóisíalta, agus cultúrtha Luimnigh, 
Cheantar na Sionainne, agus Éireann 

 
• Atá ag síorfhanacht ina hinstitiúid oirirc i gcomórtas le hollscoileanna eile trí bhéim ar 

fhoghlaim eispéireasach, mar atá sé ina shampla eiseamlárach in oideachas comhoibritheach 
agus trí dhlúthcheangal comhchabhrach le tionsal ó thaobh múinteoireachta agus taighde 
araon 

 
• Atá tiomanta le polasaí a bhfuil síorfheabhas ar a n-imeachtaí uile mar aidhm aici agus a 

sholáthraíonn áiseanna fisiciúla thar an gcoitinne le go mbíonn an fhaill ar fáil páirt a 
ghlacadh in imeachtaí acadúla, cultúrtha, agus spórtaíochta.   

 
• Tabhair faoi deara go bhfuil an fhaisnéis thuas faoi athbhreithniú, faoi láthair faoi phroiséas 

Pleanála Straitéiseach OL, agus nach mbeidh na heagráin nuashonraithe ar fáil go dtí go n-
aighnítear Scéime Teanga OL. 

 
1.4.2 Campas Fisiceach: Tá Campas na hOllscoile, a bhfuil 324 acra ann agus abhainn mhaorga na 

Sionainne aige ina lár, suite 5 km ó Chathair Luimnigh agus 20 km ó Aerfort Idirnáisiúnta na 
Sionna. Díreach lena hais, tá an Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta (650 acra), céad pháirc 
eolaíochta/teicneolaíochta na hÉireann, a bhfuil 80 eagraíocht lonnaithe inti agus beagnach 
4.000 duine fostaithe acu. Tarlaíonn dlúth-idirghníomhaíocht idir an Pháirc Náisiúnta 
Teicneolaíochta agus OL. 

 
1.4.3 Foireann & Seirbhísí na hOllscoile: Fostaíonn an Ollscoil thart ar 452 d’fhoireann acadúil 

agus 562 d’fhoireann lár-riaracháin agus tacaíochta do mhic léinn. Is é príomhobair na 
hOllscoile ná oideachas a sholáthar agus taighde a dhéanamh trí na ranna acadúla, na hIonaid 
Taighde, Oifigí Riaracháin agus Seirbhísí Tacaíochta. 

 
1.4.4 Custaiméirí agus Cliaint: I gcomhthéacs Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003, sonraíodh na 

custaiméirí agus na cliaint mar seo a leanas ag an Meitheal Oibre ar pholasaí Gaeilge: 
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 Custaiméirí Inmheánacha: mic léinn reatha, lucht dáimhe agus foirne, baill den Údarás 
Bainistíochta agus comhlachtaí gaolmhara (e.g. Seirbhísí Beatha Campais) 

 
 Custaiméirí Seachtracha: mic léinn agus fostaithe atá le teacht, an pobal i gcoitinne, fostóirí 

comhoibritheacha agus láithrithe, conraitheoirí agus sainchomhairleoirí, scoileanna, 
comhpháirtithe taighde, agus comhlachtaí stáit, leathstáit agus príobháideacha. 

 
1.5 Measúnú ar mhéid na seirbhísí atá ar fáil trí Ghaeilge 
 
1.5.1 Oibríonn Ollscoil Luimnigh go príomha trí mheán an Bhéarla. Mar sin féin, airíonn an 

Ollscoil a cuid dualgas i leith na Gaeilge. Tá siad sin leagtha amach san Acht na 
nOllscoileanna 1997 a luann go gcaithfidh cuspóirí Ollscoile iad seo a leanas a chuimsiú: ‘cur 
chun cinn teangacha oifigiúla an Stáit, agus aird speisialta a thabhairt ar chaomhnú, chur chun 
cinn agus úsáid na Gaeilge agus ar chaomhnú, agus chur chun cinn chultúir dhifriúla na 
hÉireann’. Luann an tAcht freisin ‘agus é ag comhlíonadh a chuid feidhmeanna, go gcaithfidh 
údarás bainistíochta, nó coiste de réir mar is iomchuí, aird a thabhairt ar chur chun cinn agus 
úsáid na Gaeilge mar theanga cumarsáide ginearálta agus saothrú na Gaeilge agus a cuid 
traidisiún gaolmhar liteartha agus cultúrtha a chur chun cinn’. Lena chois sin, luann Acht 
Ollscoil Luimnigh (díscaoileadh Choláiste Thuamhumhan), 1991 ‘go gcaithfidh an Ollscoil i 
dtaca le comhlíonadh a cuid feidhmeanna aird chuí a thabhairt ar chaomhnú, chur chun cinn 
agus úsáid na Gaeilge, ar chaomhnú agus ar fhorbairt an chultúir náisiúnta agus in oiliúint 
mhúinteoirí go gcaithfidh sí aird chuí a thabhairt do theagasc na Gaeilge’. Cheana féin 
cuireann an Ollscoil roinnt seirbhísí ar fáil trí Ghaeilge nó go dátheangach. Cé go bhfuil dea-
thoil i leith na Gaeilge agus tiomantas praiticiúil di in Ollscoil Luimnigh, oibríonn an Ollscoil 
go príomha trí mheán an Bhéarla. 

 
1.5.2 Rinneadh iniúchadh cuimsitheach teanga ar fhoireann OL i mí an Mheithimh 2005 chun 

leibhéil inniúlachta na foirne sna ranna agus rannóga éagsúla a fháil amach, agus chun 
leibhéal, caighdeán agus éileamh reatha ar sheirbhísí atá ar fáil i nGaeilge a fháil amach. 
Rinneadh suirbhé ar bhaill Choiste Bhainistíochta OL freisin maidir leis na seirbhísí atá ann 
agus an éileamh ar sheirbhísí, chomh maith le cleachtas reatha i dtaca le foilsiú doiciméad go 
dátheangach. Tugadh 258 freagra ar an iniúchadh foirne. De na freagraí sin, mhothaigh an 
chuid is mó, 23%, muiníneach go ligfeadh a gcaighdeán Gaeilge dóibh beannú do dhaoine 
eile i nGaeilge, bhraith an chéad ghrúpa eile is mó, 22%, go bhféadfaidís comhrá a dhéanamh 
le páistí. Mhothaigh 14% de na freagraithe, breis agus 12%, sách muiníneach chun nóta gearr 
a scríobh i nGaeilge. Ar an taobh eile den speictream, ní raibh eolas ar ná nasc ar bith ag 12% 
le Gaeilge, agus bhí 3% in ann tuairisc ghairmiúil a scríobh. 

 
 Bhí ionadaíocht an-mhaith ann ó na ranna difriúla uathu siúd a bhí toilteanach glacadh le 

hoiliúint. Bhí an-éagsúlacht Cumas Teanga de réir na Roinne. 
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Caibidil 2: 
 
SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ/GNÍOMHAÍOCHTAÍ GINEARÁLTA INSTITIÚIDEACHA 
 
2.1 Réamhrá 
  
 Leagann an Chaibidil seo amach an córas oifigiúil teanga a oibríonn an Ollscoil maidir lena 

cuid seirbhísí agus gníomhaíochtaí. 
 
 Tar éis iniúchadh 2005 dáimhe agus foirne, ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil leibhéal 

inniúlachta sách maith sa Ghaeilge i gcuid mhaith de Ranna Acadúla na hOllscoile chun cuid 
de ghnó na Roinne a dhéanamh i nGaeilge. 

 
 Tá cinneadh déanta ag Feidhmeannas na hOllscoile go ndéanfaidh Aonad na Gaeilge 

riachtanais aistriúcháin na hOllscoile a chur amach go comhlachtaí seachtracha do thréimhe 
tástála, an chéad bhliain den Scéim reatha a luaitear leis an tréimhse seo. Déanfaidh 
Feidhmeannas na hOllscoile athbhreithniú ar an gcinneadh seo, i ndiaidh dóibh an leibhéal 
éilimh don aistriúchán inmheánach agus na costais a mbaineann leis a mheas, agus déanfar 
socruithe malartacha maidir le bainistíocht phróiseas aistriúcháin na hOllscoile ansin, más gá.   

  
2.2 Cumarsáid le Custaiméirí  
 
2.2.1 Cumarsáid Ghinearálta 
 

Comhlíonfar na spriocanna seo a leanas faoi chríoch na Scéime reatha: 
 

• Cinnteoidh an Ollscoil go mbeidh teachtaireachtaí glórphoist i mBéarla agus i 
nGaeilge sna réimsí seo a leanas: Oifig an Uachtaráin, Oifig an Leas-Uachtaráin, 
Acadúil & Cláraitheoir, Oifig an Leas-Uachtaráin, Riarachán & Runaí, Oifig an 
Uachtaráin Airgeadas,  Oifig Iontrála, Riarachán Acadúil Mac Léinn, an Roinn 
Acmhainní Daonna, an Oifig Saorála Faisnéise, an Roinn Oideachais & Gairmeacha 
Chomhoibritheacha, Rannóg na Seirbhísí Faisnéise Leabharlainne agus an  Lasc-chlár 
Láir 

 
• Cinnteoidh an Ollscoil go mbeidh foireann an Lasc-chláir in ann beannú a thabhairt 

agus ainm na hOllscoile i nGaeilge agus i mBéarla, agus beidh sochruithe oiriúnacha 
ar bun ionas gur féidir leo glaoiteoirí a chur i dteagmháil leis an mball foirne atá 
freagrach as an tseirbhís atá ag teastáil trí Ghaeilge a thairiscint agus 

 
• Is é polasaí na hOllscoile oibriú i dtreo a chinntiú go mbeidh gach fógra 

réamhthaifeadta ó bhéal do chustaiméirí i mBéarla agus i nGaeilge.  
 
 
2.2.2 Cláir Acadúla 
 

Ó thús na Scéime reatha: 
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• Soláthrófar an Ghaeilge go dtí leibhéal na céime sna cláir liostaithe i 3.2 thíos 
 

• Déanfaidh an Ollscoil an clár Dioplóma sa Ghaeilge: An Ghaeilge sa Saol Comhaimseartha a 
thairiscint. Cuimsíonn sé sin ceithre mhodúl oiliúna atá ceaptha chun riachtanais Acht 
na dTeangacha Oifigiúla do chomhlachtaí poiblí a chomhlíonadh, atá le fáil ar bhonn 
for-rochtana agus nasc-isteach 

 
• Déanfaidh Roinn na Ríomheolaíochta agus na gCóras Faisnéise ag OL an clár An 

Teastas sa Scríobh Ilmheán a thairiscint 
 

• Beidh modúl roghnach á thairiscint ag an Ollscoil An Ghaeilge Ghairmiúil do mhic 
léinn bliain a trí an Choláiste Oideachais 

 
• Déanfaidh an Ollscoil modúil GA4161 An Ghaeilge Fheidhmeach do Cheoltóiirí agus 

Rinceoirí 1, GA4162 An Ghaeilge Fheidhmeach do Cheoltóirí agus Rinceoirí 2, GA4173 An 
Ghaeilge Fheidhmeach do Cheoltóirí agus Rinceoirí 3 a thairiscint do mhic léinn an BA i 
gCeol agus Rince Traidisiúnta 

 
• Beidh MA sa Chlár Socheolaíochta á thairiscint ag Roinn na dTeangacha agus an 

Léinn Chultúir agus 
 

• Déanfaidh an Ollscoil, i gcomhar le hinstitiúidí tríú leibhéil eile, agus trí Choiste na 
nOifigeach agus na Stiúrthóirí Gaeilge Ollscoile, ach go háirithe, fiosrú féachaint an 
féidir cúrsaí tríú leibhéil eile a chur ar fáil i nGaeilge. 

 
2.2.3 An Scéim Chónaithe 
 

Leanfar de Scéim Chónaithe OL, faoi réir ag maoiniú a bheith ar fáil go leanúnach. Ní féidir 
gealltanas níos daingne  ná seo a thabhairt sa Scéim reatha. Déanfar scoláireachtaí a thairiscint 
do mhic léinn le cumas/garchumas cainteora dhúchais i nGaeilge ar mhian leo cónaí ag 
Teach na Gaeilge. Déanfaidh Seirbhísí Campais Phleasaí an rogha a thairiscint do gach 
iarratasóir ar chóiríocht ar champas, cóiríocht atá in áirithe do chainteoirí Gaeilge a roghnú. 

 
2.2.4 Foilseacháin, bróisiúir, foirmeacha, bileoga faisnéise 
 

Ó thús na Scéime, foilseoidh an Ollscoil gach Reacht atá faofa as an nua, Polasaithe agus 
Gnáthamh atá faofa ag Údarás Bainistíochta na hOllscoile go dátheangach. 
 
Ó thús na Scéime, foilseoidh an Ollscoil na bileoga, bróisiúir agus faisnéis seo a leanas go 
dátheangach: 
 

• Próifíl OL: Fíricí agus Figiúirí (athbhreithnithe go bliantúil) 
• Achoimre: Cláir Lánaimseartha Bunchéimeanna Onóracha agus Riachtanais Iontrála 

(athbhreithnithe go bliantúil), agus,  
• Codanna de Leabhrán Bronnta Céime OL 

 
Faoi chríoch na Scéime reatha, foilseofar foirmeacha iarratais, rollaithe, cláraithe, agus 
tithíocht ar champas do mhic léinn go dátheangach. Beidh foirmeacha iarratais ar fhostaíocht 
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dátheangach freisin. Tiomnaíonn an Ollscoil í féin d’aistriú céimnitheach a dhéanamh ar 
fhoirmeacha páipéir ar an gcéad dul síos. Tabharfar tús áite d’fhoirmeacha páipéir réamh-
phriontáilte le haghaidh aistriúcháin agus tabharfar aghaidh ina dhiaidh sin ar phacáiste 
bogearraí ríomhaire le haghaidh foirmeacha leictreonacha. Mar ghnás, déanfar foirmeacha 
dátheangacha in athdhearadh d’fhoirmeacha atá ann cheana féin. Déanfaidh an Mheitheal 
Oibre cinneadh maidir le leagan amach na bhfoirmeacha dátheangacha. 

 
Eiseofar 10% de phreaseisiúintí ábhartha maidir le gnó na hOllscoile i gcoitinne i rith na 
chéad bhliana den Scéim. Tiomnaíonn an Ollscoil í féin do 25% de phreaseisiúintí a chur i 
gcló go dátheangach faoi chríoch na Scéime reatha.  
 

2.2.5 Suíomh Gréasáin 
 

Tá an rannán Rannóg na Gaeilge de shuíomh gréasáin na hOllscoile ar fáil i nGaeilge amháin, 
faoi láthair agus tá suíomh gréasáin Aonad na Gaeilge dátheangach. Sonraíonn suíomh 
gréasáin Aonad na Gaeilge ról an Aonaid agus ról Stiúrthóir na Gaeilge.  
 
Tabharfar an fhaisnéis ghinearálta seo a leanas ar shuíomh gréasáin na hOllscoile sa dá 
theanga le linn na chéad bhliana den Scéim: leathanaigh bharrleibhéil de shuíomh gréasáin na 
hOllscoile, Stair agus Próifíl na hOllscoile, leathanach baile Saorála Faisnéise, agus leathanach 
baile na hOifige Cóiríochta. 
 
Tabharfar an fhaisnéis seo a leanas ar shuíomh gréasáin na hOllscoile i mBéarla amháin: 
• Faisnéis dírithe ar an bpobal idirnáisiúnta. 
• Sainfhaisnéis teicniúil. 
• Cláracha léinn ar líne (seachas cláracha Gaeilge má fhorbraítear iad).   
• Faisnéis faoi chláracha atá ann cheana féin nó faoi chláracha nua. (Seachas cláracha a 

sholáthraítear trí Ghaeilge).   
 

Tabharfar aon seirbhísí idirghníomhacha nua isteach go comhuaineach sa dá theanga lastigh 
de thréimhse na Scéime seo. Déanfar rogha na Gaeilge a chur leis na seirbhísí 
idirghníomhacha atá ar fáil i mBéarla amháin, má dhéantar uasghrádú orthu sa tréimhse 
chéanna.  

 
2.2.6 Teicneolaíocht na Faisnéise 
 

Beidh tús curtha le hobair ar stáisiúin oibre ríomhaire agus ar ghléasanna forimeallacha a 
chumrú chun tacú le hiontráil, léiriú agus priontáil faisnéise i gceachtar teanga oifigiúil agus 
súil len í a bheith curtha i bhfeidhm faoi chríoch chéad Scéim na hOllscoile. Cinnteoidh an 
Ollscoil (chomh fada agus is indéanta) cur i bhfeidhm na bpacaí Gaeilge (seiceálaithe litrithe, 
uirlisí profála) ar bhealach tráthúil agus rialaithe tar éis a n-eisiúna ag na déantóirí ábhartha 
bogearraí do chórais oifige atá in úsáid go coitianta. Déanfar córais a úsáidtear go coitianta 
agus leis an bpobal comhoiriúnach sa mhéid is go ligfidh siad d’ainmneacha agus 
logainmneacha (seoltaí) a bheith taifeadta, léirithe, agus priontáilte i gceachtar teanga oifigiúil 
de réir rogha an úsáideora. 
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2.2.7 Teagmháil le Meáin Sheachtracha 
 

Ó thús na Scéime, cuirfear liosta ar fáil trí phreasoifig OL de bhaill na hOllscoile atá in ann 
agus toilteanach déileáil leis na meáin Ghaeilge ar mhíreanna nuachta a bhaineann lena réimse 
féin.  
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Caibidil 3: 
 

ACHOIMRE AR NA SEIRBHÍSÍ/GNÍOMHAÍOCHTAÍ A CHUIREANN 
RANNÓGA AR FÁIL 

 
3.1 Leagann an chaibidil seo amach an staid maidir le soláthairtí/gníomhaíochtaí seirbhíse ag 

ranna agus oifigí aonair laistigh den Ollscoil. Rianaítear feidhmeanna.gníomhaíochtaí gach 
roinne agus oifige. Rianaítear na bearta atá glactha ag an Ollscoil chun an tAcht a 
chomhlíonadh agus déantar na réimsí tosaíochta a aibhsiú. 

 
3.2 Ranna agus Oifigí a oibríonn trí Ghaeilge 
 
 Oibríonn na Ranna seo a leanas trí Ghaeilge agus dá bhrí sin cuireann siad gach seirbhís ar 

fáil trí Ghaeilge, seachas nuair a iarrann custaiméir/cliant go gcuirfí seirbhís dá leithéid ar fáil 
dóibh i mBéarla: 

 
Rannóg na Gaeilge, Roinn na dTeangacha agus an Léinn Chultúir, Coláiste na 
nDaonnachtaí 

 
Leagann Ollscoil Luimnigh béim ar an ngné nua-aimseartha, chomhaimseartha den léann, 
agus ní haon eisceacht air sin iad na daonnachtaí. Leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann 
leis an teanga chomhaimseartha bheo i staidéar na Gaeilge ag OL. Tá foireann láidir 
fhuinniúil ag obair i Roinn na dTeangacha agus an Léinn Chultúir, ar thimpeallacht 
ilchultúrtha, ilteangach, agus ilghnéitheach í. Saibhríonn an malartú traschultúrtha, 
trasteangach seo léann na Gaeilge san Ollscoil. Is luachmhar linn an Eoraip nua-aimseartha 
trasnáisiúnta is luachmhar linn chomh maith ár n-oidhreacht dhúchasach Ghaelach, ár gcultúr 
agus ár stair. Creidimid gur trí chomhoibriú le chéile is fearr a thuigimid agus a fhorbraímid ár 
n-oidhreacht, ár gcultúr agus ár stair. 

 
Tá an Ghaeilge le fáil go dtí leibhéal na céime sna cúrsaí fochéimithe agus iarchéimithe seo a 
leanas: 

B.A. Gaeilge agus na Meáin Úra 
B.A. Teangacha Feidhmeacha 
B.A. Teangacha Feidhmeacha le Ríomhaireacht 
B.A. Ceol agus Rince na hÉireann 
B.A. Teangacha agus an Léann Cultúir 
B.Sc. Corpoideachas agus 
MA sa tSochtheangeolaíocht (Gaeilge mar Mheán). 

 
Comhdhálacha a reáchtáltar trí Ghaeilge go hiomlán nó mar chuid di: 

Dáil Thuamhan, i gcomhar le Roinn na Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál, 
Luimneach agus Cumann Gaelach an Ochtó Céad Déag (Eighteenth-Century 
Irish Society). 

 
Taighde a dhéantar trí Ghaeilge 

MA (taighde) agus 
PhD. 
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Aonad na Gaeilge 
 
Déanann Aonad na Gaeilge raon leathan de ranganna Gaeilge a thairiscint, ó leibhéal an 
tosaitheora go dtí ardleibhéal. Comhordaíonn an tAonad sraith de scéimeanna agus de 
thionscadail a chuireann an Ghaeilge chun cinn. Sheol an tAonad, faoi choimirce Roinn na 
dTeangacha agus an Léinn Chultúir clár Dioplóma sa Ghaeilge: An Ghaeilge sa Saol 
Comhaimseartha i Meán Fómhair 2005. Tá ceithre phríomh-mhodúl deartha i gcomhthéacs 
riachtanais oiliúna fhostaithe na hearnála poiblí chun riachtanais reachtúla Acht na 
dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh. Cuireann Stiúrthóir na Gaeilge tacaíocht ghinearálta 
ar fáil d’úsáid na Gaeilge mar mheán cumarsáide ar champas. Tá sí freagrach as teagasc agus 
taighde trí mheán na Gaeilge a fhorbairt ag an Ollscoil agus as forbairt na Gaeilge mar ábhar 
acadúil. Tá an post lonnaithe i Roinn na dTeangacha agus an Léinn Chultúir agus baineann 
an sainchúram leis an Ollscoil ina hiomláine. Feidhmíonn Stiúrthóir na Gaeilge mar rúnaí 
feidhmeach do Choiste na Gaeilge.  

 
3.3 Ranna agus Oifigí a oibríonn go dátheangach 
 

Níl Ranna ar bith eile ann a oibríonn go foirmiúil trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla. 
Déanfar an acmhainn chun sainmheon dátheangach níos láidre a fhorbairt atá in Acadamh 
Domhanda Ceoil agus Rince na hÉireann a spreagadh le linn na Scéime. 

 
3.4 Ranna agus Oifigí a oibríonn trí Bhéarla amháin 
 

Leagann ranna 3.4.1 go 3.4.4 amach feidhmeanna agus gníomhaíochtaí na rann agus na n-
oifigí nach bhfuil i riocht seirbhís duine le duine a sholáthar do chustaiméirí trí Ghaeilge i 
láthair na huaire (Mí na Nollag 2005). 
 
I gcás sé oifig déag de na ranna agus de na hoifigí seo, cinnteoidh an Ollscoil thar shaolré na 
Scéime go ndéanfar sannadh agus uas-sciliú ar dhuine cuí amháin den fhoireann ar a laghad  
ionas go bhféadfaidh na ranna agus na hoifigí sin déileáil go héifeachtach trí mheán na 
Gaeilge le custaiméirí, de réir mar a éilítear.  
 
1. Rannóg Ghnóthaí Mac Léinn (An Oifig Iontrála) 
2. Riarachán Acadúil na Mac Léinn 
3. Rannóg an Airgeadais 
4. Roinn na nAcmhainní Daonna  
5. Rannóg Theicneolaíocht an Eolais 
6. Rannóg na Seirbhísí Faisnéise Leabharlainne 
7. Coláiste na nDaonnachtaí 
8. Coláiste na Faisnéisíochta agus na Leictreonaice 
9. Coláiste an Oideachais 
10. An Oifig Taighde 
11. Oifig um Shaoráil Faisnéise 
12. Roinn Buanoideachais agus For-rochtana 
13. Oifig an tSoláthair 
14. Seirbhísí Saoil an Champais (cóiríocht san áireamh) 
15. An Comharoideachas agus Rannóg na nGairmeacha  
16. Roinn na bhFoirgneamh agus na nEastát 
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Tá an Ollscoil ag súil le cur le soláthar na seirbhíse trí mheán na Gaeilge sna réimsí atá fágtha i 
Scéimeanna amach anseo 
 
3.4.1 Coláistí agus Ranna Acadúla 
 
 Scoil Ghnó Kemmy 
 

Tá scoil Ghnó Kemmy tiomanta do dhearscnaíocht i dteagasc agus i dtaighde agus do chláir 
éifeachtacha a fhorbairt don phobal gnó i gcoitinne agus don phobal níos leithne. 
Soláthraíonn an Scoil raon de chláir mhúinte lánaimseartha ag leibhéil fhochéime, chéime 
agus iarthaithí sna réimsí gnó, bainistíocht, eacnamaíocht, cuntasaíocht agus airgeadas, 
turasóireacht, bainistíocht acmhainní daonna, margaíocht agus fiontraíocht trína ceithre 
Roinn acadúla. Déanann an Scoil rogha de chláir theastais/diopl’ma páirtaimseartha a 
thairiscint sna réimsí Bainistíocht Pearsanra, Bainistíocht, Bainistíocht Seirbhísí Sláinte agus 
Bainistíocht Tionscadail. Ar na comhchláir a reáchtáiltear le Coláistí eile ag an Ollscoil áirítear 
BTech i mBainistíocht Táirgeachta, BA i nDlí agus i gCuntasaíocht, BA in Árachas 
Idirnáisiúnta agus Léann Eorpach. Léiríonn comhpháirtíocht le ‘cliaint’ thábhachtacha 
sheachtracha mar na Coimisinéirí Ioncaim agus BSL gan ainm a chur ach ar an mbeagán an 
bealach nuálach a dtéann an Scoil i ngleic leis an bpobal gnó chun cláir a sheachadadh le 
freastal ar a riachtanais. 
 
Eagraítear seachadadh teagaisc, taighde agus clár for-rochtana Scoil Ghnó Kemmy go mór 
mór trí cheithre roinn acadúla atá tógtha thart timpeall ar réimsí disciplíneacha. Is iad na 
ceithre Roinn Acadúla ná: 
 

• An Roinn Cuntasaíochta agus Airgeadais 
• Roinn na hEacnamaíochta 
• Roinn na Bainistíochta agus na Margaíochta 
• An Roinn Pearsanra agus Caidrimh Fhostaíochta. 

 
An Coláiste Oideachais 
 
Is iad spriocanna an Choláiste Oideachais ná taighde agus teagasc a dhéanamh laistigh de 
réimse oiliúna múinteoirí agus an léinn ghairmiúil. Tá cúrsaí cáiliúcháin éagsúla á dtairiscint ag 
an gColáiste ar mhaithe le haitheantas múinteoirí chomh maith le cúrsaí eile ar mhaithe le 
forbairt ghairmiúil. Cuimsíonn an Coláiste dhá Roinn acadúla: 
 

• An Roinn Bunoideachais (suite ar champas Choláiste Mhuire gan Smál a eascraíonn 
as an nascadh acadúil idir OL agus Coláiste Mhuire gan Smál): 

 
• Roinn an Oideachais agus an Léinn Ghairmiúil. 

 
 Coláiste na hInnealtóireachta 
 

Is é misean an Choláiste Innealtóireachta ná léann innealtóireachta a tháirgeadh den 
chaighdeán is airde agus é sin a chur ar fáil don lucht éisteachta is mó is féidir. Léirítear an 
misean sin go hiomlán ina theagasc agus léann, ina thaighde agus aschur na gcéimithe. 
Déanann an Coláiste cláir Innealtóireachta a thairiscint atá creidiúnaithe go gairmiúil chomh 
maith le cláir chéime san Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht. Aithnítear go bhfuil céimithe ó na 
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cláir sin uile, ag an léibhéal fochéimí agus ag leibhéal iarchéime araon ar chuid de na cinn is 
fearr ina réimsí. 
 
Tá sé mar aidhm ag an gColáiste cuidiú le tionscnaimh náisiúnta straitéiseacha trí 
chomhoibriú go dlúth le hionaid tionscail agus taighde, ar a n-áirítear go hidirnáisiúnta, i líon 
roghnaithe de phríomhréimsí, mar atá, eolaíocht ábhar & dromchla, teirmisreabháin, agus 
ardteicneolaíocht déantúsaíochta agus tacaíocht a thabhairt do thaighde idirdhisciplíneach tríd 
an téama Nuálaíocht, Dearadh agus Déantúsaíocht. Is gnéithe tábhachtacha den chlár seo iad 
úsáid acmhainní nádúrtha, cúram an imshaoil agus sláinte chomh maith leis na disciplíní 
teicneolaíochta atá níos sofheicthe. Is iad Ranna Acadúla an Choláiste ná: 
 

• Roinn na Déantúsaíochta agus na nOibriúchán Innealtóireachta 
• Roinn na hEolaíochta Ábhair agus Teicneolaíochta 
• Roinn na hInnealtóireachta Meicniúla agus Aerloingseoireachta 
• Scoil na hAiltireachta 

 
 
Coláiste na nDaonnachtaí 
Is ionad beo smaointeoireachta léirmheasa é an Coláiste Daonnachtaí agus gineadóir léinn ar 
a bhfuil meas náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá sé bródúil as caighdeán a theagaisc agus as a 
thiomantas do thaighde i gcomhthéacs disciplíneach agus idirdhisciplíneach áit ar gnéithe 
dílse iad an díospóireacht agus an plé i bhforbairt an eolais agus scileanna anailíseacha. Is iad 
príomhfheidhmeanna an Choláiste ná teagasc agus taighde. Áirítear ar fheidhmeanna dá 
leithéid cláir fhochéime agus iarchéime a sheachadadh, maoirseacht a dhéanamh ar mic léinn 
taighde agus taighde dáimhe a chothú. Cuimsíonn an Coláiste na Ranna Acadúla seo a leanas: 
 

• Roinn na Staire 
• Roinn na Socheolaíochta 
• Roinn na Polaitíochta agus Riaracháin 
• Roinn na dTeangacha agus an Léinn Chultúir 
• Scoil an Dlí. 

 
Tá dlúthnaisc acadúla idir Coláiste na nDaonnachtaí agus Acadamh Domhanda Ceoil agus 
Rince na hÉireann agus an Roinn Ealaíon i gColáiste Mhuire gan Smál. 
 
An Coláiste Faisnéisíochta & Leictreonaice 
 
Tugann an Coláiste Faisnéisíochta agus Leictreonaice na disciplíní idirghaolmhara matamaitic, 
bogearraí, ríomhaireacht, cumarsáid agus leictreonaic le chéile i struchtúr nuálach agus 
forásach. Is é misean an Choláiste Faisnéisíochta agus Leictreonaice ná oideachas 
d’ardchaighdeán costéifeachtach a sholáthar a bhfuil seasamh idirnáisiúnta aige agus tacú le 
tionscal in Éirinn agus ar fud an domhain sna príomhdhisciplíní sin. Téann an tslat tomhais a 
bhaineann le hábharthacht don domhan oibre i gcion i gcónaí ar chur i bhfeidhm an mhisin 
sin agus, de réir mar a thugtar cláir nua teagaisc agus taighde isteach, tugtar aird ar leith orthu 
siúd a mheastar a bheith ina mbuntáiste straitéiseach d’Éirinn. Tá an Coláiste tiomanta do 
phróiseas d’fheabhsúchán leanúnach agus athbhreithnítear cláir acadúla ar bhonn leanúnach. 
Cuimsíonn an Coláiste na Ranna Acadúla seo a leanas: 
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• Roinn na Ríomheolaíochta agus na gCóras Faisnéise 
• Roinn na Leictreonaice agus na Ríomhinnealtóireachta 
• Roinn na Matamaitice agus Staidrimh 

 
An Coláiste Eolaíochta 
 
Is é misean an Choláiste Eolaíochta ná dearscnaíocht agus ábharthacht a bhaint amach i 
dteagasc agus i dtaighde. Áirítear ar chuspóirí an Choláiste eispéaras léinn den scoth dár mic 
léinn go léir; a chinntiú go bhfuil an t-eolas agus na scileanna atá ábhartha d’eacnamaíochtaí 
náisiúnta agus idirnáisiúnta agus do na margaí fostaíochta ag céimithe; páirt a ghlacadh i gcur 
chun cinn an eolais eolaíoch trí dhearscnaíocht i dtaighde a lorg; a bheith ina acmhainn 
luachmhar náisiúnta ag cuidiú le forbairt eacnamaíochta inbhuanaithe trí shaineolas a chuid 
dáimhe agus foirne agus chéimithe eolacha d’ardchaighdeán agus feasacht phoiblí ar na 
heolaíochtaí a chinntiú agus spéis sna heolaíochtaí a spreagadh i ndaoine óga. Cuimsíonn an 
Coláiste na Ranna Acadúla seo a leanas: 
 

• Roinn na Ceimice agus na hEolaíochta Imshaoil  
• Roinn Eolaíochta na Beatha 
• An Roinn Corpoideachais agus Eolaíochta Spóirt 
• Roinn na Fisice 
• Roinn Altranais agus Cnáimhseachais 
• An Roinn Teiripe Saothair 
• Roinn na Fisiteiripe 
• An Roinn Teiripe Urlabhra & Teanga. 

 
3.4.2 Seirbhís Tacaíochta Acadúla 

 
An tIonad Teagaisc agus Foghlama 
 
Tá an tIonad Teagaisc agus Foghlama ann chun dearscnaíocht a spreagadh agus a éascú i 
dteagasc agus i bhfoghlaim laistigh agus amach ó Ollscoil Luimnigh. Is é a ról ná léann agus 
taighde a spreagadh i dteagasc agus i bhfoghlaim, cuidiú chun a chinntiú go mbeidh meas, 
tacaíocht agus forbairt le fáil ag teagasc éifeachtach agus chun nuálaíocht a spreagadh i 
ngníomhaíochtaí teagaisc agus foghlama. Tá sé ríthábhachtach do ról an ionaid eispéaras 
foghlama agus forbartha a fheabhsú le haghaidh múinteoirí agus Mac léinn araon. 
 
An Comharoideachas agus Rannóg na nGairmeacha  
 
Is dlúthchuid é an Comharoideachas (láithriú fochéimí) de gach clár léinn ag OL. Faoin 
Scéim cuireann fochéimithe láithrithe oibre íoctha i gcrích atá ábhartha dá staidéar acadúil. Tá 
freagracht ar An Comharoideachas agus Rannóg na nGairmeacha as an gclár a stiúradh agus 
a fhorbairt. Maidir leis seo, sainaithníonn an Rannóg fostóirí oiriúnacha agus déanann 
comhthadhall leo chun láithrithe a aimsiú agus le cinntiú go gcoinnítear ar an eolas iad faoi 
raon na n-acmhainní agus an tsaineolais atá ar fáil ar champas. Déantar measúnú ar 
Chomharoideachas agus faigheann mic léinn creidiúint acadúil tar éis láithrithe a chur i gcrích 
go sásúil. Nuair a bhíonn srianta láithrithe i gceist de bharr teorannuithe pearsanta, nó san áit 
a bhfuil coinníollacha eacnamaíocha mífhabhracha ann, sochraítear cláir oideachasúla agus 
phraiticiúla malartacha ar mhaithe leis na mic léinn. Lena chois sin, tá an Rannóg freagrach as 
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an gclár Cleachtadh Múinteoireachta, a chinntíonn go gcomhlíonann mic léinn atá ag dul do 
chéimeanna san Oideachas a gcuid tascanna múinteoireachta i scoileanna oiriúnacha. 
 
Tá an Rannóg freagrach freisin as Seirbhís Ghairmeacha Beatha a chur ar fáil, a bhfuil mar 
chéad chuspóir aici tacú le mic léinn agus céimithe pleananna do ghairmeacha beatha rathúla 
a fhorbairt agus a chur i ngníomh. 
 
Rannóg Theicneolaíocht an Eolais  
 
Is é misean na Rannóige Teicneolaíochta Eolais (RTE) ná seirbhísí faisnéise agus 
teicneolaíochta cumarsáide (FCT) oiriúnacha d’ardchaighdeán chun gníomhaíochtaí 
foghlama, riaracháin agus taighde na hOllscoile a éascú. 
 
Rannóg na Seirbhísí Faisnéise Leabharlainne 
 
Soláthraíonn an Rannóg seo rochtain ar fhaisnéis agus acmhainní do na mic léinn, don dámh 
agus d’fhoireann na hOllscoile. Soláthraíonn sí seirbhís faisnéise gnó táille-bhunaithe do 
chliaint sheachtracha. Tá sí suite i bhFoirgneamh Leabharlann Glucksman agus na Seirbhísí 
Faisnéise, agus tá seomraí breise léitheoireachta scaipthe ar fud an champas. 
 
Déanann Leabharlann Ollscoil Luimnigh iarracht feidhmiú go héifeachtach sa ról atá aici ag 
tacú le gníomhaíochtaí teagaisc, foghlama agus taighde ag an Ollscoil trí fhaisnéis, oideachas, 
thacaíocht, áiseanna agus acmhainní d’ardchaighdeán le mic léinn, dámh, foireann agus 
taighdeoirí a chur ar fáil. 

 
3.4.3 Ionaid Taighde 
 
 Ionad um Staidéar Fiontraíochta 
 Ionad na Bainistíochta Togra 
 Ionad Bainisteoireachta Faisnéise agus Eolais 

Aonad Taighde um Chaidreamh Fostaíochta  
Ionad Taighde Eor-Áise 
Grúpa Taighde na Bainistíochta Acmhainní Daonna 
Ionad Margaíochta an Mhionghnó 
Ionad Náisiúnta do Staidéar Pholasaí Tuarasóireachta  
An tIonad Náisiúnta um Bhainistíocht Cáilíochta  
Grúpa Taighde um Phríobháidiú agus Chomhpháirtíochtaí Poiblí Príobháideacha 
An tAonad Taighde um Fhorbairt Churaclaim, Mheastóireacht agus Pholasaí 
Aonad Taighde an Chleachtais Oideachais  
Ardteicneolaíocht Déantusaíochta 
Ionad Taighde um Uathoibriú  
Ionad um Eolaíocht Ábhair Éireann  
Institiúid Eolaíochta Ábhair agus Dromchla  
Ionad Taighde Stokes 
Ionad Taighde John Holland 
Ionad Taighde Comhábhar 
Lárionad na dTeangacha Feidhmeacha 
Ionad Ceartais Choiriúil 
Ionad an Léinn Eorpaigh 
Ionad an Taighde Stairiúil  
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Ionad an Léinn Éireannaigh agus an Léinn Ghearmánaigh  
Ionad do Staidéar Síochána agus Forbartha  
Acadamh Domhanda Ceoil agus Rince na hÉireann 
Ionad Rahaline don Léann Útóipeach  
Ionad um Fhorbairt Oideachais Mhatamaiticiúil sa Teicneolaíocht 
An tSaotharlann Leictreonaice Bithleighis 
Ionad um Staidéar Ceoil Ríomhaireachtúil agus Cheol Ríomhaire 
Ionad na Matamaitice Tionsclaíche agus Feidhmí 
Ionad Taighde um Chiorcaid agus Chórais  PEI 
An Grúpa um Intleacht Ríomhaireachtúil 
Grúpa na gCóras Rialaithe & Ionstraimíochta  
An tSaotharlann um Shlándáil Chumarsáide Sonraí 
Ionad um Dhearadh Idirghnímh 
An tIonad Taighde Teileachumarsáide 
Ionad Taighde Logánaithe 
Córais Phróiseála Comharthaí Digiteacha agus Leabaithe 
An tSaotharlann Taighde Cáilíochta Bogearraí 
Teicneolaíocht Braiteora Comhshaoil Bithleighis 
Ionad Taighde Imshaoil 
Institiúid Idirnáisúnta Eachaíochta 
Ionad Taighde ar Bhithcheimic Thionsclaíoch 
Ionad Taighde Spóirt 
Ionad Taighde Eolaíochta Bia  
An tIonad Taighde um Fhás agus Forbairt 
Ionad Taighde ar Acmhainní Nádúrtha na hÉireann 
Grúpa Saotharlainne um Thaighde Maighnéadach 
Ionad Faisnéise Scoile ar Thionscal Ceimiceán na hÉireann 
An tIonad Taighde um Thalmhaíocht Inbhuanaithe  
 

3.4.4 Riarachán 
 
 An Oifig Rochtana 
 

Is é atá mar aidhm ag an Oifig Rochtana ná rannpháirtíocht in oideachas tríú leibhéil a chur 
chun cinn ag grúpaí faoi ghannionadaíocht, go príomha mic léinn faoi mhíbhuntáiste 
socheacnamaíoch. 
 
Roinn na gCuntas 
 
 
Tá Roinn na gCuntas freagrach as bainistíocht fhoriomlán ar ghnóthaí airgeadais na 
hOllscoile, ar a n-áirítear bainistíocht ar chistí de réir na gcleachtas cuntasaíochta is fearr, 
Tuarascálacha Airgeadais Bliantúla agus buiséid thimthriallacha agus chaipiteal a ullmhú agus 
a fhoilsiú. 
 
An Rúnaí Riaracháin 
 
Tuairiscíonn an Rúnaí Riaracháin don Leas-Uachtarán, Riarachán & Rúnaí agus é freagrach 
as rialachas, comhall le reachtaíocht, polasaithe agus gnáthaimh chorparáideacha na 
hOllscoile, bainistiú gnóthaí dlithiúla, SF/FOI agus na healaíona. 
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An Oifig Iontrála 
 
Glacann an Oifig Iontrála le hiarratais na Mac léinn agus bainistíonn a ndul ar aghaidh ón 
iarratas go dtí go ndéantar áiteanna a thairiscint agus clárú ar chláir léinn fhochéime agus 
iarchéime na hOllscoile. Cinntíonn an Oifig Iontrála go gcuirtear caighdeáin iontrála do na 
cúrsaí uile i bhfeidhm mar atá cinnte ag an gComhairle Acadúil. Cuireann an oifig cláir léinn 
na hOllscoile chun cinn trí fhoilseacháin, Tadhall le Scoileanna, Taispeántais Ghairmeacha 
Beatha agus Laethanta Oscailte agus déanann na pleananna agus comhordaíonn an clár 
treoshuímh le haghaidh mic léinn atá ag teacht isteach. Cuireann sí tuairisceáin staitistiúla ar 
fáil ar phobal Mac léinn na hOllscoile don Údarás Ardoideachais agus d’áisínteachtaí eile. 
 
 
An Oifig Ealaíon 
 
Tá polasaí ealaíon ag Coiste Ealaíon na hOllscoile a chuireann na healaíona chun cinn mar 
chomhlánú luachmhar ar phríomhréimsí gníomhaíochtaí na foirne agus na Mac léinn. 
Eagraíonn an Oifig Ealaíon imeachtaí chun freastal ar na pobail éagsúla Ollscoile agus 
spreagann forbairt lucht éisteachta níos leithne ag an am céanna. Is é is cuspóir leis an gClár 
Ealaíon ná foirmeacha éagsúla de chur in iúl cruthaitheach a chorprú le cur le heispéaras 
laethúil phobal na hOllscoile. 
 
Roinn na bhFoirgneamh agus na nEastát  
 
Is é feidhm na Roinne Foirgneamh agus Eastát ná gné fhisiciúil fhoirgnimh agus eastáit na 
hOllscoile a chothú agus forbairtí fisiciúla nua laistigh den champas a phleanáil agus a 
bhainistiú. 
 
An tSéiplíneacht 
 
Tá séiplíneach Caitliceach Rómhánach agus séiplíneach Eaglais na hÉireann ar fáil ar 
champas chun comhairle agus tacaíocht a sholáthar do mhic léinn agus do bhaill foirne den 
uile shainaicme. 
 
Gnóthaí Corparáideacha 
 
Cuimsíonn Gnóthaí Corparáideacha freagracht fheidhmeach as gnéithe de ghnóthaí 
corparáideacha na hOllscoile, cláir d’alumni, caidreamh seachtrach, caidreamh poiblí agus 
bainistiú Oifig an Uachtaráin. 
 
Crèche 
 
Is áisínteacht nua-aimseartha ar fad é an Silver Apples Crèche atá suite i suíomh coillearnaí ar 
champas. Déanann an Crèche cúram de pháistí mac léinn agus de bhaill foirne na hOllscoile 
agus, ag brath ar éileamh, tá sé le fáil ag an bpobal níos leithne le linn míonna an tsamhraidh. 
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Déan an Léinn Iarchéime 
 
Oibríonn Déan an Léinn Iarchéime i gcomhar leis an Leas-Uachtarán, Taighde agus é 
freagrach as na polasaithe agus gnáthaimh straitéiseacha uile a bhaineann le mic léinn agus 
cláir iarchéime (múinte agus taighde). 
 
Roinn Buanoideachais agus For-rochtana  
 
Is é ról na Roinne seo ná bainistiú a dhéanamh ar raon de chúrsaí creidiúnaithe do 
chomhcholáistí na hOllscoile, Chlár For-rochtana na hOllscoile agus cláir d’fhorbairt 
ghairmiúil agus cláir léinn ghearrthéarmacha nó fadtéarmacha neamhchreidiúnaithe a chur ar 
fáil. 
 
Stiúrthóir Gnóthaí Mac Léinn 
 
Tá an Stiúrthóir Gnóthaí Mac Léinn freagrach as Iontráil, Riarachán Acadúil na Mac Léinn, 
Seirbhísí Pearsanra agus Rochtana Mac Léinn agus roinnt soláthairtí gaolmhara le haghaidh 
mic léinn na hOllscoile. 
 
An Oifig Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas 
 
Bhunaigh an Ollscoil Oifig Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas in 1995 agus tá raon 
de sheirbhísí agus d’áisínteachtaí forbartha aici atá dírithe go sonrach ar riachtanais Mac léinn 
míchumasaithe. Is é aidhm na hOifige ná struchtúir agus áiseanna tacaíochta na hOllscoile le 
haghaidh Mac léinn míchumasaithe a chomhordú agus a fhorbairt, i gcomhairle leis na baill 
foirne iomchuí. 
 
An tAonad um Shaoráil Faisnéise 
 
Déanann An tAonad um Shaoráil Faisnéise bainistiú ar dhualgais na hOllscoile faoin Acht 
um Saoráil Faisnéise, 1997. 
 
Rannóg na nAcmhainní Daonna 
 
Tá Rannóg na nAcmhainní Daonna freagrach as raon iomlán de sheirbhísí acmhainní daonna 
(AD) a sholáthar laistigh den Ollscoil. Ar na príomhréimsí tá earcaíocht, ardú céime, 
cúiteamh agus sochair, caidreamh tionsclaíoch, caidreamh fostaithe, oiliúint agus forbairt agus 
sláinte agus sábháilteacht saothair. 
 
Rannóg an Oideachais Idirnáisiúnta 
 
Is é ról na Rannóige Oideachais Idirnáisiúnta ná gach clár oideachais idirnáisiúnta a dhéanann 
an Ollscoil a thairiscint a bhfuil baint acu le mic léinn a chur i bhfeidhm. Tá raon de 
dheiseanna oideachasúla forbartha ag an Ollscoil le haghaidh mac léinn Éireannach agus 
idirnáisiúnta araon. Tugadh modúil Ghaeilge ab initio isteach sa bhliain acadúil 1991/1992 le 
freastal ar riachtanais Mac léinn idirnáisiúnta. 
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Oifig na Mac Léinn Lánfhásta 
 
Tá an Ollscoil tiomanta do thimpeallacht a fhorbairt a thacaíonn le riachtanais shonracha 
Mac léinn fásta. Cruthaíodh Oifig na Mac Léinn Lánfhásta in Iúil 2001 chun tacaí, idir 
thréadach agus acadúil, a chur ar fáil chun lán-rannpháirtíocht mac léinn sa phróiseas ollscoile 
a chinntiú. 
 
Oifig an Leas-Chláraitheora 
 
Cuireann Oifig an Leas-Chláraitheora tacaíocht ar fáil d’Oifig an Leas-Uachtaráin, Acadúil & 
Cláraitheoir, a chuimsíonn raon de ghníomhaíochtaí. 
 
An Phreasoifig 
 
Tá an Phreasoifig freagrach as gníomhaíochtaí inmheánacha agus seachtracha araon na 
hOllscoile a phleanáil agus a chomhordú. Tá freagracht ar an Oifig freisin as naisc a fhorbairt 
le heagraíochtaí ábhartha, comhlachtaí poiblí agus rl., agus as ionadaíocht phoiblí na 
hOllscoile a chomhordú agus, go háirithe, as tacú le foireann na hOllscoile chun straitéisí 
iomchuí meán/cumarsáide a fhorbairt dá réimsí gníomhaíochtaí. 
 
Oifig an tSoláthair 
 
Is é misean na hOifige Soláthair ná earraí agus seirbhísí a fháil go leanúnach ar an luach is 
fearr ar airgead trí uasteaglaim bharrmhaith de chostas agus cháilíocht saoil a thagann le 
riachtanais na hOllscoile. 
 
An Roinn Spóirt 
 
Cuireann Roinn Spóirt Ollscoil Luimnigh chun cinn agus forbraíonn timpeallacht spóirt 
d’ardchaighdeán bunaithe ar shaineolas gairmiúil a chinntíonn seirbhís éifeachtach do gach 
rannpháirtí. Is iad na príomh-chomhpháirteanna a bhaineann le seachadadh seirbhíse ná 
áiseanna spóirt d’ardchaighdeán a fhorbairt a thacaíonn le Clár spéisiúil Spóirt agus Áineasa. 
 
Oifig Riaracháin Acadúil na Mac Léinn 
 
Coinníonn Oifig Riaracháin Acadúil na Mac Léinn na taifid go léir a bhaineann leis na mic 
léinn agus foilsíonn gach sceideal glao agus scrúdaithe don Ollscoil. Coinníonn, rialaíonn 
agus forbraíonn taifid na Mac Léinn Ollscoile ar a n-áirítear an t-eolas pearsanta go léir, taifid 
deontais, cláruithe Mac léinn, ionchur gráid, tuairiscí feidhmíochta, torthaí na mac léinn uile 
agus páir a eisiúint le haghaidh gach céimí Ollscoile. Forbraíonn agus riarann an Oifig 
gnáthaimh le haghaidh comhall na mac léinn agus na dáimhe le Rialacháin Acadúla agus 
Marcanna agus Caighdeáin na hOllscoile. 
 
Oifig Ghnóthaí na Mac léinn 
 
Comhordaíonn agus tacaíonn Oifig Ghnóthaí na Mac Léinn le cur i bhfeidhm raon de 
thionscnaimh ar champas a chuidíonn le forbairt fhoriomlán mhic léinn na hOllscoile. 
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Seirbhís Comhairleoireachta na Mac Léinn 
 
Is cuid de na seirbhísí foriomlána sláinte agus forbartha iad Seirbhís Comhairleoireachta na 
Mac Léinn ag Ollscoil Luimnigh a chuireann an Ollscoil ar fáil. Déanann sí freastal go 
háirithe ar riachtanais shíceolaíochta na Mac léinn laistigh de chomhthéacs forbraíochta. Is é 
bunaidhm na Seirbhíse ná tacu le foghlaim agus forbairt na Mac léinn agus ar an gcaoi sin 
cumas na Mac léinn chun leas a bhaint as a n-eispéaras Ollscoile a uasmhéadú. 
 
Ionad Sláinte na Mac Léinn 
 
Is é céad ról Ionad Sláinte na Mac Léinn ná seirbhís géarchúram a sholáthar do mhic léinn 
cláraithe fochéime agus iarchéime de chuid Ollscoil Luimnigh. 
 
An Leas-Uachtarán, Acadúil & Cláraitheoir 
 
Tuairiscíonn an Leas-Uachtarán Acadúil & Cláraitheoir don Uachtarán, agus tá freagracht 
fhoriomlán air as gníomhaíochtaí acadúla na hOllscoile agus as na seirbhísi tacaíochta a 
bhuntacaíonn leis na gníomhaíochtaí sin. Tacaíonn Comh-Leas-Uachtarán Acadúil leis an 
LU&C. 
 
An Leas-Uachtarán, Riarachán & Rúnaí 
 
Tuairiscíonn an Leas-Uachtarán, Riarachán & Rúnaí don Uachtarán agus tá sé freagrach as 
rialachas, forbairt fhisiciúil, foirgnimh agus eastáit agus ealaíona na hOllscoile. Tacaíonn 
Rúnaí Riaracháin leis an LU&R. 
 
An Leas-Uachtarán, Eachtrach 
 
Tuairiscíonn an Leas-Uachtarán, Eachtrach don Uachtarán agus déanann dlúth-thadhall le 
bainistíocht shinsearach ábhartha na hOllscoile chun a chinntiú go ndéantar uasfhorbairt ar 
agus go gcoinnítear caidreamh idir Ollscoil Luimnigh agus cliaint sheachtracha, agus go 
ndéantar uasmhéadú ar ghníomhaíocht sheachtrach na hOllscoile. 
 
An Leas-Uachtarán, Airgeadas 
 
Tuairiscíonn an Leas-Uachtarán, Airgeadas don Uachtarán agus is é Príomhoifigeach 
Airgeadais na hOllscoile é ar a bhfuil freagracht fhoriomlán as feidhm airgeadais, soláthar, 
spóirt agus áineas agus seirbhísí beatha campais na hOllscoile. 
 
An Leas-Uachtarán, Taighde 
 
Tá freagracht ar an Leas-Uachtarán, Taighde as monatóireacht a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí taighde na hOllscoile agus as treo straitéiseach a thabhairt  dóibh agus is é 
ceannasaí na hOifige Taighde é. Idirghníomhaíonn an Ollscoil, tríd an Oifig Taighde, 
leis an stát ar roinnt leibhéal, go háirithe trí áisínteachtaí éagsúla (Forfás, Enterprise Ireland, 
an tÚdarás Ardoideachais, an Bord Taighde Sláinte, Shannon Development, Science 
Foundation Ireland, agus rl.) agus tá sé freagrach as cláir thaighde a ndéanann an rialtas 
urraíocht orthu faoin bPlean Forbartha Náisiúnta. 
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Oifig na nDearcealaíon 
 
Is é an sainchúram atá ar Oifig na nDearcealaíon ná cúram, caomhnú, agus rialú a dhéanamh 
ar na cnuasaigh éagsúla ealaíne ar champas. Cuimsíonn na cnuasaigh seo bailiúcháin na 
hOllscoile féin, chomh maith le hiasachtaí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha (6 bliana) don 
ollscoil. Lena chois sin, tá Oifig na nAmharcealaíon tiomanta do shaothair ealaíontóirí áitiúla, 
náisiúnta agus, nuair is indéanta, ealaíontoirí idirnáisiúnta i nDánlann Bourn Vincent (Áras na 
Fondúireachta). Roghnaítear gach taispeántas agus lucht féachana campais ar intinn go 
háirithe, ach déantar iarrachtaí freisin caidreamh a chothú leis an bpobal féachana leasmhar sa 
mhórcheantar áitiúil. 
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Caibidil 4: 
 

FEABHSÚCHÁN AR NA SEIRBHÍSÍ ATÁ LE BHEITH CURTHA AR FÁIL GO 
DÁTHEANGACH 

 
4.1 Réamhrá 
 

Tá an Ollscoil tiomanta do leordhóthain de bhaill foirne a aimsiú a bhfuil ar a gcumas 
seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge i ngach roinn agus oifig de chuid na hOllscoile. Cé go 
bhfuil roinnt ball foirne in an-chuid de na ranna atá sonraithe thuas faoi Alt 3.4 in ann 
páirtseirbhís trí mheán na Gaeilge a thairiscint, níl an tseirbhís sin ar leibhéal a bhféadfaí lán-
dátheangachas nó dátheangachas cothromaithe a thabhairt uirthi. 
 
Is é an méid atá inseachadta go príomha den chéad Dréachtscéim ná forbairt fhorásach ar 
pháirtseirbhís don chustaiméir de chaighdeán inghlactha i nGaeilge sna hoifigí nach bhfuil in 
ann, faoi láthair seirbhís dá leithéid a sholáthar. 

 
4.2 Gealltanais 
 

Tá príomhghealltanais Ollscoil Luimnigh rianaithe faoi Alt 2 (Soláthar 
Seirbhísí/Gníomhaíochtaí) thuas. Tá an ollscoil tiomanta d’oibriú i dtreo staid inar féidir léi 
sa mheántéarma go fadtéarma seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge i bhformhór na ranna agus 
na n-oifigí. Déanfaidh an Ollscoil iarracht cur leis an ngealltanas sin ar bhonn leanúnach. Idir 
an dá linn, agus faoi chríoch na Scéime, beidh Ollscoil Luimnigh tar éis: 
 

• duine cuí amháin ar a laghad a shainaithint / uas-sciliú sna 16 roinn agus oifig 
luaite ar liosta 3.4 a bheidh in ann déileáil go héifeachtach trí mheán na Gaeilge 
le custaiméirí 

• leibhéal scileanna Gaeilge na foirne a shainaithint ar bhealach níos sonraí. Na baill 
foirne atá sásta idirghníomhú i nGaeilge le custaiméirí ar bhonn ‘buail le agus 
beannaigh dó/di’, agus/nó ar an teileafón sna ranna agus sna hoifigí nach 
bhfuil luaite ar liosta 3.4 a shainaithint 

• oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne le linn uaireanta oibre chun an inniúlacht 
institiúideach ar bhun-idirghníomhaíocht a dhéanamh trí mheán na Gaeilge a 
thógáil 

• leibhéal na hoiliúna leanúnaí straitéisí Gaeilge a mhéadú le linn uaireanta oibre 
d’idirghníomhaíocht níos airde ag baill foirne ábhartha 

• staid na Gaeilge in oiliúint múinteoirí a athbhreithniú 
• dul i gcomhairle níos leithne leis an bpobal áitiúil maidir le seirbhísí a d’fhéadfadh 

an Ollscoil a sholáthar trí Ghaeilge 
• tuilleadh comhairliúcháin a dhéanamh le dámh agus foireann chun ranna eile a 

shainaithint agus a éascú agus réimsí tacaíochta i soláthar seirbhíse dátheangaí 
agus 

• ag brath ar infhaighteacht maoinithe, trí Oifig Taighde OL agus Choiste na 
Gaeilge dámh ar mhian leo taighde a dhéanamh trí Ghaeilge a éascú. 

 
Leagfaidh an Mheitheal Oibre amach plean gnímh trí bliana maidir leis na gealltanais 
thuas i ndiaidh don dréacht scéim a bheith comhaontaithe ag an Aire Roinn Ghnóthaí 
Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. (Féach téarmaí tagartha na Meithle Oibre, mír 1.2.1). 
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Déanfar tagairt sa phlean do thascanna agus d’amlínte, d’oiliúint agus d’aistriúchán.  
 
 

4.3 Oiliúint agus Forbairt   
 
Ó thús na Scéime, cuirfidh an Ollscoil oiliúint straitéiseach ar fáil do bhaill foirne le linn an 
lae oibre chun inniúlacht institidiúideach a thógáil le haghaidh idirghníomhú bunúsach a 
dhéanamh trí mheán na Gaeilge, agus déanfar leibhéal na hoiliúna leanúnaí Gaeilge a mhéadú 
do bhaill foirne ábhartha le linn uaireanta oibre. Déanfaidh Aonad na Gaeilge na cúrsaí 
Gaeilge uile a athbhreithniú ar bhonn rialta chun a n-éifeachtacht chun spriocanna na 
hOllscoile a bhaint amach a aimsiú. 
 
Déanfar clár oiliúna feasachta teanga a fhorbairt ag Aonad na Gaeilge i gcomhar le 
comhpháirtithe seachtracha eile roimh dheireadh na chéad bhliana den Scéim. 
 
Leanfaidh Aonad na Gaeilge de bheith ag cur cláir dheireadh seachtaine bunaithe sa 
Ghaeltacht ar fáil don phobal campais i gcoitinne. 

 
4.4 Inniúlacht Ghaeilge na hOllscoile a Fheabhsú 
 

Ó thús na Scéime, cuirfear comhairle ar bhaill foirne maidir le raon na ngearrchúrsaí  Gaeilge 
d’ardchaighdeán atá ar fáil faoi choimirce Aonad na Gaeilge. Cuirfear na cúrsaí creidiúnaithe 
Gaeilge seo a leanas ar fáil agus cuideofar le baill foirne chun freastal ar na ranganna sin le 
linn uaireanta oifige: 
 
 GA3001 An Ghaeilge Fheidhmeach sa Suíomh Oibre 1 
 GA3002 An Ghaeilge Fheidhmeach sa Suíomh Oibre 2 
 GA3012 Bunchúrsa san Aistriúchán 
 GA3013 Labhairt na Gaeilge: Réimeanna agus Dioscúrsaí 
 
Cuirfidh an Ollscoil infhaighteacht sheirbhísí tacaíochta Aonad na Gaeilge chun cinn go 
fuinniúil agus cuimseofar feasacht teanga mar chuid de na cúrsaí oiliúna Seirbhíse 
Ionduchtaithe agus Custaiméara araon chun a chinntiú go dtuigeann baill foirne impleachtaí 
Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus conas a chuirfidh sé isteach ar a gcuid oibre. 
 
Sainaithneofar baill foirne atá sásta gnó a dhéanamh trí mheán na Gaeilge, agus cuirfear liosta 
ar fáil d’fhoireann an Lasc-chláir Láir de na hainmneacha sin chun cabhrú le cliaint ar mhian 
leo a ngnó a dhéanamh leis an Ollscoil i nGaeilge. 
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Caibidil 5: 
 
 MONATÓIREACHT AGUS ATHBHREITHNIÚ AR AN SCÉIM 
 

Beidh an fhreagracht ar an Rúnaí Riaracháin, i gcomhairle le Coiste na Gaeilge, a chinntiú go 
mbeidh an Ollscoil in ann na spriocanna atá leagtha amach sa Scéim a bhaint amach go 
héifeachtach. 
 
Beidh comhfhreagracht as monatóireacht agus athbhreithniú na Scéime ar an mbainistíocht 
shinsearach laistigh den Ollscoil, agus ar Choiste na Gaeilge mar an Coiste a bhfuil an dualgas 
air cultúr agus teanga na Gaeilge a chur chun cinn san Ollscoil. Coinneoidh siad siúd oibriú 
éifeachtach na Scéime faoi athbhreithniú. Déanfaidh ceanna na rann agus na n-aonad eile atá 
freagrach as cur i ngníomh na Scéime laistigh dá réimsí féin an fheidhm monatóireachta go 
príomha ó lá go lá. 
 
Tuairisceoidh Coiste na Gaeilge ar dhul chun cinn foriomlán chur i bhfeidhm na Scéime do 
Choiste Feidhmeach na hOllscoile. 
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Caibidil 6: 
 
 AN SCÉIM CHOMHAONTAITHE A FHÓGAIRT 
 

Déanfar ábhair na Scéime seo maraon le gealltanais agus forálacha na Scéime a phoibliú 
laistigh den Ollscoil agus don phobal i gcoitinne trí mheán: 
 
 Ciorclán & Preaseisiúint 
 Seoladh Oifigiúil na Scéime 
 Forálacha a fhógairt 
 Scaipeadh ar na háisínteachtaí agus comhlachtaí poiblí agus 
 Suíomh gréasáin na hOllscoile. 
 
Lena chois sin, chomh luath agus a bheidh na ranna agus na hoifigí, a gheall seirbhís a 
sheachadadh in ann é sin a dhéanamh, déanfar é a phoibliú ar an gcaoi atá rianaithe thuas. 
 
Tá cóip den Scéim seo á cur ar aghaidh go dtí Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla. 

 
 
 
 


