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MAOINIÚ TAIGHDE

€70m
i ndámhachtainí 

maoinithe iomaíocha 
in aghaidh na bliana

€96m
i maoiniú ó Dheiseanna 

Nua 2020 an AE

15
Dhámhachtain 
Phríomhúil ERC

DAOINE

>2,300
comhalta foirne agus 
mac léinn iarchéime 
atá i mbun taighde

ASCHUIR LÉANNTA 
2016-2020

>10,000
foilseachán

5
de na Taighdeoirí is Mó 
a Luaitear ar Domhan

>110,000
lua 

TACAÍOCHT RÉIGIÚNACH
THAR 10 MBLIANA

>100
Gnólacht nuathionscanta 

ghníomhach ar tugadh 
tacaíocht dóibh

1,550
Post cruthaithe

Maoiniú >€500m
faighte ag ár ngnólachtaí 

nuathionscanta 

AISTRIÚ EOLAIS AGUS 
NUÁLAÍOCHT

2015-2020

14
Mhac-chuideachta nua 

310
Comhaontú maidir le 

taighde comhoibríoch leis 
an earnáil thionsclaíoch

75
Comhaontú ceadúnaithe 

leis an earnáil thionsclaíoch

CLÚ & CÁIL

I measc an 2%  
is fearr d’ollscoileanna 

ar domhan

I measc an 100
  is fearr i Ranguithe Domhanda 

2021 maidir le Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe

Sa 258ú háit
i Ranguithe Ollscoile 

QS an Domhain

I measc an 400
  is fearr i Ranguithe Ollscoile 

an Domhain de chuid 
Times Higher Education
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Léiríonn pobal taighde OÉ Gaillimh an 
fuinneamh cruthaitheach atá san ollscoil 
agus uaillmhian na hollscoile maidir leis 
an saol a athrú ó bhonn. Tugaimid faoin 
taighde mar luach ann féin, roinnimid 
na torthaí leis an bpobal áitiúil agus 
leis an domhan mór ar mhaithe le leas 
an phobail, agus cinntímid go mbíonn 
tionchar suntasach ag an taighde ar 
na pobail a mbímid ag plé leo.  

Ár Misean 

Grianghraf leis an Ollamh Chaosheng Zhang.
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Tá an-áthas orm, agus is mór an onóir é, 
ár straitéis Taighde agus Nuálaíochta do na 
cúig bliana romhainn a chur in bhur láthair. Is 
iomaí duine a chuir leis an straitéis seo. Tá sí 
bunaithe ar luachanna na hinstitiúide, mar atá 
meas, inbhuanaitheacht, barr feabhais agus 
oscailteacht. Tá na luachanna sin bunaithe 
ar chion tairbhe na mban agus na bhfear a 
bhí tiomanta don taighde agus don teagasc 
i nGaillimh ón uair a thángamar ar an bhfód 
sa naoú haois déag. Tá an traidisiún sin mar 
aon leis na luachanna sin á gcothú ag na 
comhghleacaithe a ghlac páirt sa phróiseas 
comhairliúcháin agus machnaimh trínar 
forbraíodh an straitéis seo le blianta beaga anuas. 
Is mian liom buíochas a ghlacadh le gach duine a 
thug cúnamh leis an obair seo.

Tá cúig dhúshraith ár dtimpeallachta taighde 
fréamhaithe sna luachanna sin, agus léirítear 
iontu ár dtiomantas do réimse iomlán eispéiris 
agus fiosrúcháin an duine. Tá a fhios againn 
nach mór dúinn a bheith cróga sa tréimhse atá 
romhainn, agus go mbeidh orainn caidrimh a 
chothú le daoine atá i bhfad ón mbonn taighde 
atá tógtha againn, agus dul i ngleic le fadhbanna 
úrnua. Beidh fáilte le cur roimh chomhpháirtithe 
nua, agus beimid ag déileáil le fadhbanna nua. 
Treoir atá sa straitéis atá forbartha againn le 
chéile chun tuilleadh forbartha a dhéanamh 
ar ár mbonn taighde agus chun cur chuige 
ceannródaíoch a ghlacadh chugainn féin. 

An tOllamh Jim Livesey 
An Leas-Uachtarán don Taighde 
agus Nuálaíocht, OÉ Gaillimh

Réamhrá 

Grianghraf le Aengus McMahon.

Straitéis Taighde agus Nuálaíochta

6



“Táimid ag 
cuimhneamh go 
tréan ar an ngá atá 
le hidirnascthacht 
dhomhanda 
agus aghaidh á 
tabhairt againn ar 
dhúshláin chasta”.

Straitéis Taighde agus Nuálaíochta
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Is domhan iontach é an domhan ina 
mairimid, ach is domhan é ina bhfuil 
dúshláin mhóra le sárú ag an tsochaí, 
an cine daonna agus an pláinéad. Is ag 
freagairt do na dúshláin seo a bhímid 
leis an taighde a theastaíonn uainn a 
dhéanamh.   

I gcaitheamh thréimhse na straitéise seo, 
tiocfaidh forbairt agus fás ar na réimsí 
taighde ina bhfuil fíordheis againn cúrsaí 
a athrú. Beidh ár gcuid oibre ag freagairt 
do dhúshláin dhomhanda, Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe ina measc. Cabhróimid lenár 
gcuid taighdeoirí barr feabhais a bhaint 
amach trí dhíriú ar láidreachtaí ar leith, rud 
a fhágfaidh gur ollscoil thar ollscoileanna 
eile an domhain a bheidh ionainn. 

Tá ár n-ollscoil suite i gcathair agus i 
réigiún ar leith in Iarthar na hÉireann a 
bhfuil cáil an chultúir, na cruthaitheachta, 
na teicneolaíochta agus na nuálaíochta 
orthu. Leanfaimid orainn, trínár gcuid 
taighde, ag tarraingt ar na traidisiúin láidre 
seo agus ag cur cló eile orthu don am atá 
le teacht.  

Beidh an rath a bheidh orainn bunaithe 
ar chóras taighde cuimsitheach a bheidh 
ina acmhainn dár bpobail ar fad. Beidh 
ár bpobal éagsúil, oscailte, tacúil agus 
forásach. 

Ár bhFís 



Beidh an rath a 
bheidh orainn 

bunaithe ar 
chóras taighde 
cuimsitheach.

Is é Féile Idirnáisiúnta Ealaíon 
na Gaillimhe a choimisiúnaigh 
Mirror Pavilion le John Gerrard do 
Ghaillimh 2020, Príomhchathair 
Chultúir na hEorpa. Grianghraf leis 
an Ollamh Chaosheng Zhang.
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Fearacht gach 
fionnachtaí agus 
eachtránaí, bímid 
síorfhiosrach faoina 
bhfuil i ndán dúinn. 

Grianghraf leis an Ollamh Chaosheng Zhang.
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Is ollscoil thar ollscoileanna an 
domhain é OÉ Gaillimh atá dírithe 
ar thaighde. 

Tá fuinneamh cruthaitheach gan teorainn againn agus 
creidimid i gcumhacht bhunathraitheach an eolais. 
Fearacht gach fionnachtaí agus eachtránaí, bímid 
síorfhiosrach faoina bhfuil i ndán dúinn. Cuirimid leis 
na láidreachtaí ar leith a bhaineann leis an gcuspóir 
atá againn, leis na daoine agus leis an áit ar mhaithe le 
folláine an duine aonair, na sochaí agus an chomhshaoil. 

Cuspóir
Is é is cuspóir dár gcuid taighde agus dár gcuid 
nuálaíochta leas an phobail a chur chun cinn. Is féidir le 
gach fionnachtain, gach léargas, agus gach nuálaíocht 
a shíolaítear, nó le gach comhpháirtíocht a dhéantar a 
fhorbairt dul chun tairbhe na daonnachta, an phláinéid 
agus an gheilleagair.

Daoine
Tá na daoine anseo cruthaitheach ina gcuid 
smaointeoireachta agus oibríonn siad i gcomhar 
le chéile. Cuireann an caighdeán ard a bhaineann 
siad amach agus a ndiongbháilteacht le toradh 
ár saothair agus leis an tionchar a bhíonn againn 
ar an saol. Cuireann oscailteacht na ndaoine 
sin ar a gcumas barr feabhais a bhaint amach 
agus dul i ngleic leis an smaointeoireacht agus 
leis an obair idirdhisciplíneach.  Cuidíonn ár 
n-acmhainn cruthaitheachta agus comhoibrithe linn 
comhpháirtíochtaí a bhunú ar fud an domhain.

Áit
Is réigiún ar leith an áit seo atá lán de mheanma, tá 
dlúthcheangal idir é agus tíortha eile agus cuirtear 
fáilte ann roimh dhaoine as gach cearn den domhan. 
Is ollscoil í seo ina spreagtar daoine le tabhairt faoi 
thaighde a rachaidh i gcion ar an saol.

Maidir le Taighde 
agus Nuálaíocht 
in OÉ Gaillimh 

Straitéis Taighde agus Nuálaíochta
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Eiseamláirí

Straitéis Taighde agus Nuálaíochta
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Is é is cuspóir dár gcuid taighde agus dár gcuid 
nuálaíochta leas an phobail a chur chun cinn.

Sampla den rud atá i gceist againn le cuspóir 

Cuspóir

Bhí ról bunúsach ag taighde ceannródaíoch 
na hollscoile seo maidir le foréigean 
teaghlaigh mar shaincheist eacnamaíoch i 
múnlú an chláir oibre, na reachtaíochta agus 
an pholasaí dhomhanda ina leith. 

Fulaingíonn duine as gach triúr ban foréigean 
teaghlaigh. Cé gur faoi rún a tharlaíonn an 
foréigean seo, ní hamháin ar an duine féin ná 
an teaghlach a bhíonn tionchar aige, bíonn 
iarmhairtí tromchúiseacha aige ar gheilleagair 
náisiúnta. 

Le cabhair ó fhoireann taighde, faoi stiúir an 
Dr Nata Duvvury, rinneadh príomhshruthú 
ar an gcoincheap gur imní eacnamaíoch 
chomh maith le himní shóisialta é an 
foréigean teaghlaigh agus dá bhrí sin go 
bhfuil údar maith ann aird a thabhairt air ag 
leibhéal rialtais. Tugadh roinnt tionscadal ar 
fud raon tíortha sa Deisceart Dhomhanda 
chun críche agus cuireadh na torthaí 
téagartha san áireamh sna costais a bhain 
leis an bhforéigean teaghlaigh i straitéisí 
eacnamaíocha náisiúnta agus réigiúnacha. 

Go sonrach, bhí an taighde ríthábhachtach 
chun reachtaíocht agus polasaithe nua a 
fhorbairt chun mná san Éigipt, sa tSúdáin 
Theas agus i Vítneam a chosaint. Chabhraigh 
an obair freisin le smaointeoireacht a mhúnlú 
ar an leibhéal domhanda, lena n-áirítear 
modheolaíocht a fhorbairt chun meastachán 
a dhéanamh ar na riachtanais acmhainní a 
bheadh i gceist le híosphacáiste seirbhísí 
riachtanacha le haghaidh idirghabhálacha 
roghnaithe i gComhchlár Domhanda 
na Náisiún Aontaithe maidir le Seirbhísí 
Riachtanacha. 

Straitéis Taighde agus Nuálaíochta
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Tá na daoine anseo cruthaitheach ina gcuid 
smaointeoireachta agus oibríonn siad i gcomhar le chéile.

An rud atá i gceist againn le daoine 

Daoine 

Tugann na daoine anseo cuireadh agus 
spreagadh do dhaoine eile comhoibriú 
agus dul i bpáirt lena chéile. Mar thoradh ar 
an gcur chuige oscailte sin tá tionscnaimh 
cheannródaíocha chruthaitheacha ann a 
chuimsíonn rannpháirtíocht níos doimhne 
agus a fheabhsaíonn cleachtas taighde.    

Taighde Feidhmeach   

Is líonra náisiúnta anois é Campus Engage 
chun gníomhaíochtaí rannpháirtíochta 
poiblí a chur chun cinn in ardoideachas na 
hÉireann agus tá sé faoi stiúir Chumann 
Ollscoileanna Éireann. Bhunaigh agus stiúir 
an Dr Lorraine McIlrath Campus Engage in 
éineacht le foireann an Tionscnaimh Eolais 
Pobail (CKI) san ollscoil seo agus fuair sé 
maoiniú ón Údarás um Ard-Oideachas mar 
chomhpháirtíocht idir cúig ollscoil in Éirinn. 
Oibríonn CKI le daoine aonair agus le grúpaí 
laistigh agus lasmuigh den ollscoil araon, 
chun rannpháirtíocht agus comhpháirtíochtaí 
poiblí a chur chun cinn, agus béim á leagan 
ar thaighde pobalbhunaithe ar mhaithe 
le tionchar agus athrú ar an tsochaí. 
Cuireann an obair a dhéanann foireann an 
Ionaid Nuálaíochta leis an mbéim atá ar 
rannpháirtíocht leis an bpobal, agus tacaítear 
le ceangal a dhéanamh idir an pobal taighde 
agus an tionscal.    

Rannpháirtíocht an Othair Phoiblí    

Tá an ollscoil seo againne i gceannas ar 
Líonra Ignite PPI, clár náisiúnta nua atá ag 
iarraidh go mbeidh áit lárnach ag an bpobal 
i dtionscnaimh thaighde. Cabhróidh an 
Líonra le hinstitiúidí taighde rannpháirtíocht 
an phobail, na n-othar agus na gcúramóirí 
i dtaighde sláinte agus cúraim shóisialta a 
chur chun cinn, agus leas á bhaint as an 

taithí a bhí acu tionchar a imirt ar thaighde 
ó smaoineamh go seachadadh torthaí. Tá 
tacaíocht ag an Líonra ón mBord Taighde 
Sláinte agus ón gComhairle um Thaighde in 
Éirinn, agus cuireann sé leis agus neartaíonn 
sé an obair ar cuireadh tús léi aimsir an chéad 
chláir PPI Ignite, áit a raibh OÉ Gaillimh ina 
nuálaí lárnach, faoi stiúir an Ollaimh Seán 
Dinneen agus Edel Murphy.  

I measc na n-eiseamláirí de bharr feabhais PPI 
in OÉ Gaillimh tá an staidéar COB-MS, a thug 
tús áite do dhaoine a bhfuil scléaróis iolrach 
(MS) ag gabháil dóibh i dtéarmaí idirghabháil 
sláinte a fhorbairt a fhreastalaíonn ar na 
riachtanais ar leith atá acu, agus an grúpa PPI 
atá ag feidhmiú laistigh de Líonra na hÉireann 
do Thrialacha Cliniciúla Cúraim Phríomhúil, 
HRB, atá ag obair le taighdeoirí cúraim 
phríomhúil ar fud na hÉireann.   

Rannpháirtíocht phoiblí agus for-rochtain   

Is fada muid i mbun rannpháirtíocht 
phoiblí agus tionscnaimh for-rochtana 
oideachais, agus tugaimid ár gcuid taighde 
chuig scoileanna agus pobail – agus dá 
réir sin foghlaimímid agus forbraímid ó na 
hidirghníomhaíochtaí sin. Is iomaí tionscnamh 
ceannródaíoch a d’eascair as an ollscoil seo 
agus tá ardán náisiúnta ag cuid díobh anois. 
Mar shampla, ghlac breis is 41,000 duine 
páirt sa tionscnamh Taiscéalaithe na gCeall, 
faoi stiúir an Dr Muriel Grenon ó bunaíodh 
é in 2012. San am céanna, chuir an Dr Enda 
O’Connell agus an tionscadal ReelLIFE 
SCIENCE ar chumas níos mó ná 16,000 duine 
óg blaiseadh a fháil de STEM trí chruthú físe. 

Straitéis Taighde agus Nuálaíochta
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Is réigiún beoga ar leith é an áit seo againne – ar imeall 
na hEorpa – ach fós féin i lár an aonaigh, le naisc 
dhoimhne idirnáisiúnta agus oscailte don domhan mór. 

An rud atá i gceist againn le háit 

Áit

Tá Gaillimh tagtha chun cinn go láidir anois 
mar mhol Teicneolaíochta Leighis atá aitheanta 
go hidirnáisiúnta, a luaitear taobh le San 
Francisco, Bostún, Minneapolis, Singeapór 
agus Beirlín. Tá an t-éiceachóras seo bunaithe 
ar chultúr rathúil comhoibrithe lenár bpobal 
taighde, comhghleacaithe san ospidéal agus 
comhpháirtithe tionscail. Ina theannta sin, agus 
ár láidreachtaí i dtaighde feidhmeach léirithe 
againn, tá tús áite tugtha againn don othar 
i ngach a ndéanaimid trí rannpháirtíocht an 
othair a chur chun cinn i gcónaí. 

Trí chomhpháirtíochtaí a chruthú go háitiúil 
agus go hidirnáisiúnta, tá saineolas agus 
acmhainn forbartha againn ar fud chontanam 
iomlán taighde agus nuálaíochta na bhfeistí 
leighis. Tá taighde san eolaíocht bhithleighis 
agus san innealtóireacht mar bhonn agus taca 
lenár dteagasc agus cuireann sé oiliúint ar na 
ceannairí a bheidh ar an éiceachóras beoga 
amach anseo. Baineann ár dtaighde le disciplíní 
éagsúla, lena n-áirítear eolaíocht bhunúsach, 
innealtóireacht, leigheas, síceolaíocht, 
eacnamaíocht, mar aon le heolaíocht chliniciúil 
agus aistritheach. Aithnítear go domhanda 
ionaid taighde, amhail Ionad Taighde na 
Coiribe don Ard-Íomháú agus CÚRAM, Ionad 
Taighde Fhondúireacht Eolaíochta Éireann 
d’Fheistí Leighis, mar cheann scríbe chun 
tabhairt faoi thaighde ar fheistí leighis agus 
trialacha cliniciúla. Mar shampla, tá Saotharlann 
na Coiribe ag tabhairt faoin gcéad triail ar an 
duine, áit a bpleanálfaidh agus a ndéanfaidh 
máinlianna nódú seach-chonaire ar an 
artaire corónach agus gan ach íomhánna CT 
neamhionracha d’artairí corónacha an othair á 
n-úsáid acu. 

Cuireann ár gclár nuálaíochta atá bunaithe 
ar riachtanais, BioInnovate Ireland, ar ár 
gcumas breathnú go díreach ar a bhfuil ar siúl 
ag máinlianna chun feistí leighis féideartha 

nua a cheapadh. Tugann ár n-éiceachóras 
nuálaíochta ceadúnais do theicneolaíochtaí 
paitinnithe don tionscal, agus cuireann 
fiontraithe tús le gnólachtaí nuathionscanta 
ardchumais a chothaítear san Ionad 
Nuálaíochta Gnó ar an gcampas. Ina theannta 
sin, tagann cuideachtaí luathchéime isteach ar 
ár gcampas chun leas a bhaint as ár saineolas 
agus ár dtacaíochtaí taighde. 

Mar bhonn agus taca leis an gcontanam 
seo tá bonneagar fairsing againn, lena 
n-áirítear saotharlanna bithleighis, saoráidí 
réamhchliniciúla, bithbhainc agus saoráidí 
déantúsaíochta cille den scoth atá 
comhlíontach le GMP. Cuireann ár saoráidí 
trialacha cliniciúla, atá comhlonnaithe san 
ospidéal, ar ár gcumas nuálaíochtaí a thástáil, 
agus bíonn ár rannpháirtíocht le hothair mar 
bhonn eolais dár gcur chuige gach céim den 
bhealach. 

Is cuid bhunúsach de rath ár réigiúin sa réimse 
seo iad comhpháirtíochtaí. Oibrímid go dlúth le 
gníomhaireachtaí rialtais atá chomh tiomanta 
céanna don earnáil, le lucht maoinithe agus 
le páirtithe leasmhara go háitiúil agus go 
hidirnáisiúnta. 

Is in Éirinn atá an líon is mó fostaithe san earnáil 
teicneolaíochta leighis in aghaidh an duine san 
Eoraip agus is í an dara honnmhaireoir feistí 
leighis is mó san Eoraip í. Is fiontair bheaga agus 
mheánmhéide dúchasacha iad os cionn 70% 
den 350 cuideachta teicneolaíochta leighis in 
Éirinn – a bhfuil go leor acu i gcomhpháirtíocht 
le OÉ Gaillimh. Comhoibrímid freisin le 
cuideachtaí feistí leighis den scoth ar nós 
Medtronic agus Boston Scientific, chomh 
maith le hinstitiúidí aitheanta idirnáisiúnta lena 
n-áirítear MIT, Ollscoil Harvard, Ospidéal Johns 
Hopkins, Ollscoil Stanford agus an Mayo Clinic. 
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Is ollscoil a bhfuil a haird dírithe ar an domhan 
mór agus atá tiomanta don taighde í Ollscoil 
na hÉireann, Gaillimh, ollscoil a bhfuil cáil 
idirnáisiúnta uirthi as feabhas agus tionchar 
an teagaisc, an taighde agus na nuálaíochta. 
Tacóimid le daoine atá uaillmhianach agus 
cuirfimid chuige go mbainfidh lucht na 
hollscoile barr feabhais amach; is ceannairí, 
nuálaithe agus smaointeoirí criticiúla iad 
seo a bhfuil díocas orthu an domhan mór 
a thuiscint, a oiliúint agus a fheabhsú (CE01). 
Déanaimid ár ndícheall barr feabhais a bhaint 
amach agus tionchar a imirt, agus bíonn 
ionracas agus gairmiúlacht mar bhonn taca 
le gach a ndéanaimid. Cothaíonn an teagasc 
atá dírithe ar thaighde an chéad ghlúin eile 
de ghníomhairí athraithe a mbeidh tionchar 
dearfach acu ar an tsochaí, ar an gcultúr agus 
ar an ngeilleagar amach anseo.  

Mar a luadh i Straitéis 2020-2025 na 
hollscoile, beimid ag díriú isteach ar ár 
gcuid teagaisc, taighde agus nuálaíochta 
agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe á n-úsáid againn mar 
threoirphlean chun todhchaí níos fearr agus 
níos inbhuanaithe a bhaint amach (CE06). 

Cuimsíonn ár bpobal taighde, idir an dream 
atá á dtiomáint ag an bhfiosracht agus an 
dream atá á dtreorú ag an dúshlán, réimse 
leathan na ndisciplíní acadúla agus taighde 
atá againn; tugtar faoi ar leibhéal aonair, 
i mbraislí taighde agus trí ionaid taighde, 
agus in institiúidí taighde idirdhisciplíneacha 
aitheanta. Aithnímid nach seasann réimsí 
taighde astu féin agus nach ó dhearcadh 
amháin a réitítear fadhbanna an domhain. 
Is beag rath a bheadh orainn agus is beag 
seans a bheadh againn cur leis an tionchar 
a bhíonn againn ar chúrsaí agus freagairt do 
réimsí taighde atá ag teacht chun cinn gan 
an téagar agus an idirdhiscipíneacht atá ina 
mbonn dár gcuid saineolais, idir bhuneolas 
agus eolas feidhmeach, sna hEolaíochtaí, sna 
hEolaíochtaí Sóisialta agus sna Daonnachtaí.  

Tá léargas faoi leith againn i bhfianaise an 
ollscoil a bheith lonnaithe ar imeall na hEorpa. 
Tá an ollscoil i gcroílár réigiún sainiúil agus 
bríomhar, a bhfuil cáil air as a chultúir uathúil 
mar aon lena ghnólachtaí cruthaitheacha, 
teicneolaíochtaí leighis, éiceolaíocht agus 

geilleagar mara, gan trácht ar ár nuálaíocht. 
Oibrímid as lámha a chéile leis an earnáil 
ghnó agus thionsclaíoch agus leis an rialtas 
chun na céimithe, scileanna, eolas agus 
nuálaíocht a sholáthar féachaint leis an 
bhfiontraíocht, fostaíocht agus borradh 
eacnamaíoch a chothú inár réigiún. 

Glacaimid leis, dá bhrí sin, go bhfuilimidne ag 
croílár an fháinne óir, go bhfuil infheistíocht á 
déanamh againn i réimsí a bhfuil láidreacht ag 
baint leo sa réigiún seo agus a rachadh chun 
tairbhe ár réigiúin. Dá réir sin – tríd an taighde 
agus an teagasc – táimid ag cur le tobar an 
eolais, ag cur tuilleadh tallainne ar fáil agus 
ag mealladh tuilleadh tallainne fós, agus ag 
neartú na réimsí sin a bhfuil cáil idirnáisiúnta 
orainn astu agus ag cur bonn daingean fúthu 
sa réigiún seo. 

Trí phróiseas machnaimh, tá an pobal tar éis 
an bonn taighde (mar atá léirithe anseo) ar a 
mbeidh an straitéis seo bunaithe a aithint (CE07, 

CE08, CE09, CE10 agus CE11). 

I gcomhar lenár gcomhpháirtithe áitiúla, 
náisiúnta agus ar fud an domhain, tugaimid 
cuireadh do dhaoine anois tabhairt faoi 
thaighde uaillmhianach a chuirfidh bonn taca 
faoi na réimsí seo. 

Tabharfaimid spreagadh chomh maith do 
na taighdeoirí sin ar mian leo dul chun cinn 
a dhéanamh i réimsí taighde idir shean 
agus nua (CE12). Aithnímid nach bhfuil aon 
cheann de na réimsí taighde atá liostaithe 
thuas neamhspleách ná statach. Is é a 
leithne is atá ár dtaighde, chomh maith 
lena idirdhisciplíneacht a chuireann an 
nuálaíocht chun cinn, agus a chuireann le 
misean ár n-ollscoile fónamh a dhéanamh 
don phobal. Coinneoimid an tsamhail seo, 
mar sin, mar cháipéis bheo, ina léireofar an 
chaoi a bhféadfadh fiosrú oscailte braislí nua 
a chruthú.

Ár dTimpeallacht Taighde 
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sochaithe 
uilechuimsitheacha

leanaí, teaghlaigh agus 
cearta an duine

polasaí agus 
eacnamaíocht sláinte

forbairt eacnamaíochta 
inbhuanaithe 

fiontraíocht agus 
nuálaíocht ghnó

teicneolaíochtaí leighis

leigheas athghiniúnach

sláinte an  daonra 
agus  seirbhísí sláinte

néareolaíocht

taighde ar ailse

eolaíocht sonraí agus 
córais  faisnéise gnó

intleacht shaorga

ardáin agus seirbhísí 
ríomhaireachta  forbartha

léasair agus optaic

daonnachtaí digiteacha

taighde stairiúil 
agus liteartha

na healaíona 
cruthaitheacha

teanga, cultúr agus 
féiniúlacht

an Ghaeilge

tíreolaíocht, láthair 
agus polaitíocht

gníomh aeráide

fuinneamh glan

éiceachórais  aigéin, 
fionnuisce agus talún

bithgheilleagar 
inbhuanaithe

Aon Sláinte Amháin

Polasaí agus 
sochaí a  
fheabhsú   

Sláinte agus 
folláine a 
fheabhsú 

Barr cumais a 
bhaint amach 

le cabhair 
sonraí agus 

teicneolaíochtaí 
cumasúcháin 

Cruthaitheacht 
agus cultúr  
a shaibhriú 

Ár bpláinéad  
agus ár ndaoine 

a chothú   

Straitéis Taighde agus Nuálaíochta

16 17

2021-26



Cuspóir – Torthaí agus tionchar nach beag trí 
thaighde agus nuálaíocht den scoth. 

Daoine – Pobal rathúil taighde atá uaillmhianach 
agus a bhfuil cur chuige rannpháirtíochta acu. 

Áit – Córais, bonneagar agus comhpháirtíochtaí 
láidre atá mar bhonn agus mar thaca againn ar 
fud an domhain. 

Ár Spriocanna 
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Leis na deicheanna de bhlianta, tá ár bpobal taighde agus ar ár mbonneagar 
taighde méadaithe go mór. Tá an-cháil orainn as an taighde, as ár dtorthaí 
taighde agus as ár dtionchair thaighde, agus tá rath agus bláth ar ár 
gcomhthionscadail idirnáisiúnta agus ar na caidrimh réigiúnacha atá againn. 
Is é an dúshlán atá romhainn go leanfaí den mhéadú seo. 

Díreofar sa straitéis taighde sa tréimhse seo ar na cúinsí cuí a chruthú chun 
go mbeidh caighdeán, scála agus scóip an taighde san ollscoil níos dlúithe. 

Léireofar é sin i gcúig réimse, go háirithe: 

Tosaíochtaí Straitéiseacha 
2021-2026

Déanfaimid múnla 
pleanála agus buiséid 

comhtháite a fhorbairt a 
chinnteoidh go mbeidh 
an maoiniú cuí ar fáil do 
ghníomhaíocht taighde 

ar gach leibhéal san 
ollscoil trí chéile. 

Déanfaimid réimsí a aithint 
a bhfuil uaillmhian agus 

fíordheis claochlaitheachta 
ag baint leo le fíoraitheantas 
idirnáisiúnta taighde a bhaint 
amach i réimsí ina bhfuil bua 
ar leith ag an institiúid seo, 
agus go háirithe sna réimsí 

ina bhfuil comhpháirtíochtaí 
againn le páirtithe leasmhara 

seachtracha. Déanfaimid 
infheistíocht sna réimsí sin 

trínár nInstitiúidí agus ár 
nIonaid. 

Cruthóimid timpeallacht 
thacúil a chuirfidh 

ar chumas na foirne 
agus na mac léinn 

tabhairt faoi thaighde 
agus nuálaíocht 
den scoth, agus 

tabharfaimid aitheantas 
don obair agus do na 

huaillmhianta seo. 

Cuirfimid le 
héagsúlacht ár bpobail 

taighde, éagsúlacht 
cheannaireachta 

san áireamh, agus 
leathnóimid scóip na 

bpost taighde. 

Forbróimid spriocanna 
sainiúla i dtaca le 

tionchar taighde de 
agus cuirfimid leis na 
caidrimh le páirtithe 
leasmhara a bhíonn 

ag teastáil le tionchar 
seasta a bhaint amach.  
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Príomhghníomhartha  

Barr feabhais 

1.1 Comhchritéir a fhorbairt chun Institiúidí Taighde a chruthú 
agus a mheas. (AE07) 

1.2 Ardáin taighde a fhorbairt chun dul i ngleic le mórdhúshláin. 
(CE07) (CE08) (CE09) (CE10) (CE11) (CE12) 

1.3 Infheistiú a dhéanamh chun go mbeidh córas taighde 
inbhuanaithe ann a thacaíonn le hinstitiúidí taighde, ionaid 
taighde, saoráidí taighde lárnacha agus córais tacaíochta 
taighde na hOllscoile. (AE08) (CE12) 

1.4 Scoileanna iarchéime a bhunú i sainréimsí tosaíochta 
taighde agus forbairt ár gclár iarchéime a ailíniú lena bhfuil ar 
siúl inár n-institiúidí taighde idirdhisciplíneacha. (AE10) 

1.5 A chinntiú go mbeidh sé ar chumas OÉ Gaillimh glacadh le 
níos mó maoinithe inár réimsí speisialtóireachta taighde. (AE11) 
(AE09) 

1.6 Comhpháirtíochtaí straitéiseacha nua a bhunú le hionaid 
sárchaighdeáin taighde chlúiteacha náisiúnta, Eorpacha agus 
idirnáisiúnta a bheidh ag díriú go háirithe ar chomhpháirtíochtaí 
taighde agus ar mhalartú foirne/mac léinn. (AE12) 

1.7 Go mbeadh rannpháirtíocht agus tionchar taighde ina 
gcroíchuid d’fhorbairt agus measúnú taighde. (AE13) 
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Inbhuanaitheacht 

2.1 Inbhuanaitheacht a chur san 
áireamh sa taighde trí chéile ionas 
go bhféadfaidh an pobal taighde 
an t-eolas agus na scileanna atá de 
dhíth a shealbhú chun go mbeidh 
siad ina n-eiseamláirí agus ina 
gceannródaithe inbhuanaitheachta. 
(AS03)

2.2 Ár saineolas agus ár mbonneagar 
taighde a dhíriú ar na 17 Sprioc 
Forbartha Inbhuanaithe agus 
spriocanna a leagan amach chun 
ioncam taighde, torthaí taighde agus 
tionchair thaighde a thomhas. (AS19)
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Oscailteacht 

3.1 Cuirfimid lenár gcóras fiontraíochta trí fháiltiú 
roimh chomhthionscadail thrasearnála leis an 
tionscal, pobal na n-ealaíon, fostóirí agus páirtithe 
leasmhara eile le haitheantas a thabhairt don ról 
ar leith a bhí againn i gcothú na scileanna agus an 
léinn a chuireann dlús le fás sa taobh seo tíre agus 
ar fud na tíre. (CP04) 

3.2 Pobal Léinn Oscailte a chruthú ina ndéantar 
próiseas, ábhar agus torthaí taighde a bhainistiú 
go heiticiúil agus a mbíonn teacht air go hoscailte. 
(AP04) 

3.3 Comhpháirtíochtaí a bhunú le gníomhaireachtaí 
forbartha agus le páirtithe leasmhara d’fhonn 
borradh a chur faoi ghnóthaí dúchasacha agus 
idirnáisiúnta agus bonn níos leithne a chur fúthu. 
(AP12) 

3.4 Taighde feidhmeach a neadú san Ollscoil trí 
chéile trí chuireadh a thabhairt don phobal a bheith 
páirteach inár ngníomhaíochtaí taighde, agus trí 
chomhoibriú leo. (AP13)
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Meas 

4.1 An caighdeán eitice agus ionracais 
is airde a chur chun cinn agus tacú leis i 
ngach gné dár gcuid taighde, mar léiriú 
ar ár luachanna. (AR05) 

4.2 Comhionannas agus éagsúlacht 
inár bpobal taighde agus forbairt 
ghairmiúil leanúnach ár dtaighdeoirí a 
chur chun cinn tríd an gCairt Eorpach 
do Thaighdeoirí agus an Cód Iompair 
Earcaíochta a chur i bhfeidhm. (AR04) 
(AR08)

4.3 Cultúr ina léirítear meas agus 
lena mealltar agus lena gcoinnítear 
taighdeoirí cumasacha a leabú go 
feiceálach san Ollscoil. (AR01) 
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Na príomhtháscairí a bhaineann leis na cuspóirí atá le baint amach againn. 

Táscairí foráis 

Cuspóir Daoine Áit 

Taighde a mbíonn tionchar aige ar 
dhaoine  

Tacaíochtaí d’uaillmhianta agus do 
ghairmeacha taighdeoirí 

Córas inbhuanaithe taighde agus 
nuálaíochta a bhfuil ag éirí go 
maith leis 

Eiseamláirí de thaighde 
feidhmeach 

Luach saothair agus aitheantas  
Comhpháirtíochtaí taighde 
idirnáisiúnta  

Meicníochtaí chun tacú le taighde 
claochlaitheach  

Pobal taighde agus nuálaíochta 
ilchineálach a bhfuil luachanna 
EDI leabaithe ann 

Éachtaí agus cáil san earnáil / i 
bpríomhréimsí  

Aistrithe eolais agus nuálaíochta Cultúr taighde dearfach 
Comhpháirtíochtaí réigiúnacha 
rannpháirtíochta agus nuálaíochta 

Tionscadail taighde a ailíniú le 
SDGanna 
 

Glacadh le méadracht taighde 
fhreagraigh 

Pobal léinn oscailte 

Grianghraf leis an Ollamh Chaosheng Zhang.
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OÉ Gaillimh – Ollscoil den scoth 

AE07 Bainfimid úsáid as an straitéis agus 
na luachanna seo chun ár n-institiúidí 
taighde a athnuachan féachaint le cinntiú 
go mbeidh tionchar leanúnach againn 
agus go dtacóimid le caighdeáin arda 

AE08 Tabharfaimid faoi infheistíocht i 
gcóras taighde inbhuanaithe a thacaíonn 
lenár n-institiúidí agus ionaid taighde, 
áiseanna lárnacha taighde agus córais 
tacaíochta taighde, agus fócas ar leith 
againn ar infheistíocht a thacóidh leis na 
taighdeoirí is cumasaí a chothú agus le 
dámhachtainí airgid a bhaint amach  

AE09 Féachfaimid le díriú ar chlár 
oibre taighde an Aontais Eorpaigh 
d’fhonn deiseanna maoinithe a 
uasmhéadú, ag teacht lenár misean 
chun freastal ar an tsochaí  

AE10 Bunóimid scoileanna iarchéime 
i réimsí sainiúla tosaíochta taighde 
agus déanfaimid forbairt ár gclár 
iarchéime a ailíniú lena bhfuil ar siúl ag ár 
n-institiúidí taighde idirdhisciplíneacha  

AE11 Oibreoimid go gníomhach 
chun cáil na Gaillimhe a chothú go 
hidirnáisiúnta mar ionad barr feabhais 
i dteicneolaíocht an leighis, eolaíocht 
sonraí, cultúr agus cruthaitheacht, 
aeráid agus aigéin, beartas poiblí, agus 
nuálaíocht i Straitéis Fostaíochta don 
Todhchaí de chuid Rialtas na hÉireann 

AE12 Cuirfimid comhpháirtíochtaí 
straitéiseacha nua ar bun le hionaid 
taighde barr feabhais clúiteacha náisiúnta, 
Eorpacha agus idirnáisiúnta a mbeidh 
fócas faoi leith acu ar chomhpháirtíochtaí 
taighde agus ar mhalartú foirne/mac léinn 

AE13 Forbróimid clár ábhar tarraingteach 
chun torthaí agus tionchar ár dtaighde 
agus nuálaíocht a chur ar taispeáint ar 
bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta 

CE06 Beimid ag díriú isteach ar ár gcuid 
teagaisc, taighde agus nuálaíochta agus 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na 
Náisiún Aontaithe á n-úsáid againn mar 
threoirphlean chun todhchaí níos fearr 
agus níos inbhuanaithe a bhaint amach  

CE07 I gcomhar lenár gcomhpháirtithe 
áitiúla, náisiúnta agus ar fud an 
domhain, cuirfimid fáilte roimh 
thaighde uaillmhianach a chuirfidh 
bonn taca faoin réimse a bhaineann le 
polasaí agus an tsochaí a fheabhsú  

CE08 I gcomhar lenár gcomhpháirtithe 
áitiúla, náisiúnta agus ar fud an domhain, 
tabharfaimid cuireadh do dhaoine tabhairt 
faoi thaighde uaillmhianach a chuirfidh 
bonn taca faoin réimse a bhaineann le 
cruthaitheacht agus cultúr a shaibhriú  

CE09 I gcomhar lenár gcomhpháirtithe 
áitiúla, náisiúnta agus ar fud an domhain, 
tabharfaimid cuireadh do dhaoine tabhairt 
faoi thaighde uaillmhianach a chuirfidh 
bonn taca faoin réimse sláinte agus folláine  

CE10 I gcomhar lenár gcomhpháirtithe 
áitiúla, náisiúnta agus ar fud an domhain, 
tabharfaimid cuireadh do dhaoine tabhairt 
faoi thaighde uaillmhianach a chuirfidh 
bonn taca faoin réimse a bhaineann le 
barr feabhais a bhaint amach le cabhair 
sonraí agus teicneolaíochtaí cumasúcháin 

CE11 I gcomhar lenár gcomhpháirtithe 
áitiúla, náisiúnta agus ar fud an 
domhain, cuirfimid fáilte roimh thaighde 
uaillmhianach a chuirfidh bonn 
taca faoin réimse a bhaineann lenár 
bpláinéad agus ár ndaoine a chothú  

CE12 Tabharfaimid spreagadh chomh maith 
do na taighdeoirí sin ar mian leo dul chun 
cinn a dhéanamh i réimsí seanbhunaithe 
taighde chomh maith le réimsí úrnua 

Fís Roinnte, Múnlaithe ag Luachanna – 
Straitéis 2020-2025 a chomhlíonadh 
Tógfaimid ar chroíluachanna OÉ Gaillimh agus cabhróimid leis na tiomantais agus na 
Spriocanna Tábhachtacha a bhfuil tagairt dóibh sna cáipéisí a bhaint amach ar na bealaí seo a 
leanas: 
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OÉ Gaillimh atá Inbhuanaithe 

OÉ Gaillimh atá Oscailte 

OÉ Gaillimh ina bhfuil Meas ar chách 

AS03 Beidh an inbhuanaitheacht chun 
cinn inár bhfoghlaim, inár dtaighde 
agus in eispéireas na mac léinn ionas 
gur féidir leis an bpobal campais an 
t-eolas agus na scileanna atá de dhíth a 
ghnóthú chun bheith ina n-eiseamláirí 
agus ina gceannairí inbhuanaitheachta 

AS19 Díreoimid ár saineolas agus ár 
n-infreastruchtúr taighde ar Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe agus beidh spriocanna 
intomhaiste againn d’ioncam, 
torthaí agus tionchair thaighde 

AP04 Cruthóimid Pobal Léinn Oscailte 
ina ndéantar próiseas, ábhar agus torthaí 
taighde a bhainistiú go heiticiúil agus a 
mbíonn teacht orthu go hoscailte, agus 
cuirfear úsáid agus táirgeadh Acmhainní 
Oideachais Oscailte chun cinn 

AP12 Cuirfimid comhpháirtíochtaí ar bun le 
gníomhaireachtaí forbartha agus le páirtithe 
leasmhara d’fhonn borradh a chur faoi 
ghnóthaí dúchasacha agus idirnáisiúnta 
agus bonn níos leithne a chur fúthu  

AP13 Déanfaimid taighde feidhmeach 
a neadú san Ollscoil trí chéile trí 
chuireadh a thabhairt don phobal a 
bheith páirteach inár ngníomhaíochtaí 
taighde, agus trí chomhoibriú leo 

CP04 Cuirfimid romhainn tionchar 
dearfach a imirt ar an tsochaí trí 
dhul i gcomhar le hollscoileanna, le 
heagraíochtaí agus le pobail eile, go 
áitiúil agus go hidirnáisiúnta, chun go 
n-éascófar cruthú agus roinnt eolais, 
saineolais agus teicneolaíochtaí 

AR01 Cuirfimid romhainn cultúr ómóis 
a leabú go láidir trí Chairt Ómóis a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme. 
Glacfar ceannasaíocht ar an gCairt 
sin ag gach leibhéal den institiúid 

AR04 Cuirfimid smaointe chun cinn trínár 
ngníomhaíochtaí teagaisc agus taighde 
a léiríonn meas ar dhínit gach duine 

AR05 Comhlíonfaimid ár bhfreagrachtaí 
maidir le ‘Dualgas na hEarnála Poiblí i 
leith Comhionannais agus Chearta an 
Duine’ i ngach ceann d’fheidhmeanna 
agus caidrimh na hOllscoile 

AR08 Cuirfimid le héagsúlacht na 
struchtúr ceannaireachta agus ollscoile 
chun ionadaíocht a dhéanamh ar phobal 
OÉ Gaillimh atá ag éirí níos éagsúla 
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