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AN TÚDARÁS UM ARDOIDEACHAS TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

Réamhrá 

An Dr Alan Wall, CEO

Is cúis áthais dom tuarascáil bhliantúil an 
ÚAO na bliana 2020 a chur os bhur 
gcomhair. 
 
Tá súil agam gur fiú an tuarascáil seo agus 
na ráitis airgeadais daoibh chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar 
phríomhghníomhaíochtaí na bliana 2020. 
 
Mar a luadh i dtuarascáil na bliana seo 
caite, bhí tionchar doshamhlaithe ag 
paindéim an Covid 19 ach d'fhreagair ár 
nInstitiúidí Ardoideachais ar bhealach an-
dearfach di i rith tréimhse le mór-dhúshlán 
do mhic léinn agus do bhaill foirne 
ardoideachais araon. Mar an gcéanna, ba 
mhaith liom ómós a thabhairt d’fhoireann 
an ÚAO féin as an gcaoi a d’éirigh leo dul i 
ngleic le dúshlán na paindéime.. 
 
Tugann rolladh amach na vacsaíní an 
dóchas dúinn go bhféadfadh na hInstitiúidí 
Ardoideachais a gcuid campas a oscailt níos 
déanaí sa bhliain 2021 agus iad ag cloí le 
treoirlínte náisiúnta na sláinte agus na 
sábháilteachta. Comórfar 50 bliain 
reachtaíocht an ÚAO i mbliana freisin agus 
táimid ag tnúth le dul i dteagmháil leis an 
Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
maidir le hathbhreithniú a dhéanamh ar 
reachtaíocht an ÚAO agus ar phleanáil do 
chomóradh 50 bliain ó bunaíodh an ÚAO 
mar eagraíocht ar leith sa bhliain 2022.  
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AN TÚDARÁS UM ARDOIDEACHAS TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

Litir ón 
gCathaoirleach      
An tUas Michael Horgan 
 

A Aire, 

Thar ceann an Bhoird agus an Fheidhmeannachta, is 
cúis onóra dom cóip den tuarascáil bhliantúil agus 
cuntais iniúchta an ÚAO don bhliain 2020 a chur faoi 
do bhráid. Ba mhór an dúshlán don ÚAO agus don 
earnáil AO araon a bhí sa bhliain seo caite de dheasca 
na ndúshlán a bhain leis an gCovid-19. Is mian liom 
aitheantas a thabhairt don ról a bhí agat féin agus ag 
do Roinn maidir le hacmhainní a bhfuil géarghá leo a 
chur ar fáil d'earnáil an AO agus dá cuid mic léinn. Ba 
ríthábhachtach dúinn Grúpaí Stiúrtha a bhunú go 
tapa chun a chinntiú go bhféadfadh gach 
geallshealbhóirí obair lena chéile de réir mar a tháinig 
imeachtaí chun cinn d'fhonn an bliain acadúil a 
chríochnú ina hiomlán. D'ainneoin na dúshlán go léir 
a bhí i aghaidh earnáil an AO sa bhliain 2020, níl aon 
amhras orm ach go dtiocfaidh roinnt torthaí 
dearfacha fadtéarmacha as sna blianta seo chugainn. 

I measc príomhthorthaí na bliana 2020 bhí: 
 
n Maidir le rialachas na gcóras, críochnaíodh an 

athbhreithniú rollach ar rialachas pá agus pinsean 
sna hInstitiúidí AO. Cuireadh tús le hathbhreithniú 
ar an dul chun cinn ar bheartais maoine 
intleachtúla (MI/IP) agus á gcur i bhfeidhm. 
Thionóil an ÚAO Fóram Rialachais sa bhliain 2020 
idir an ÚAO agus na comhlachtaí ionadaíocha 
earnála chun comhairle a thabhairt d’fhorbairt 
bhreise an chreata rialachais don ardoideachas, 
lena n-áirítear comhaontú maoirseachta nua idir 
an ÚAO agus na hinstitiúidí.5 

 

23 Meitheamh, 2021 
 
An tUas. Simon Harris TD, 
An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta. 
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n Fógraíodh toradh na céad ghairme ar iarratais ar an Tionscnamh Ceannaireachta Acadúil Sinsearach 
(TCAS/SALI) i mí Eanáir na bliana 2020 agus rinneadh fiche ceapachán. Fógraíodh gairm eile i mí Mheán 
Fómhair. 

 

n I mBealtaine 2020, fógraíodh an cinneadh maidir le stádas Ollscoil Teicneolaíochta a dheonú don 
chuibhreannas ina bhfuil Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí agus Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí páirteach. 
Bunaíodh Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan go hoifigiúil ar an 1 Eanáir 2021, an dara Ollscoil 
Teicneolaíochta sa Stát.. 

 

n Rinne an ÚAO athbhreithniú ar an bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama san 
Ardoideachas agus cheadaigh sé moladh go mbunófaí é ar bhonn inbhuanaithe faoi choimirce an ÚAO i mí 
Meitheamh na bliana 2020. 

 

n D’fhógair an Rialtas an Tionscnamh um Chaipitil Daonna i mBuiséad 2019. Cuireadh i bhfeidhm é i rith na 
bliana 2020 le leithdháileadh €300m thar an tréimhse 2020-24. 

 

n Cuireadh tacaíochtaí lárnacha ar fáil mar fhreagairt ar phaindéim an Covid-19. Chuir an ÚAO maoiniú €131m 
Tacaíochta Covid-19 ar fáil  d’institiúidí ardoideachais agus €52m i leith tacaíochta breise do mhic léinn. 
Áiríodh leis seo €10m chun ríomhairí glúine agus gairis eile a chur ar fáil do mhic léinn faoi mhíbhuntáiste. 

 
 
Táimid ag tnúth le teagmháil a dhéanamh leat féin agus leis an Aire Niall Collins maidir le roinnt 
príomhthionscnamh a sheachadadh, lena n-áirítear: 
 
n Athchóiriú ar reachtaíocht an ÚAO 

n Athchóiriú leanúnach ar réimse an AO lena n-áirítear teagmháil leis na cuibhreannais atá ag obair fós i dtreo 
ainmniú mar OT 

n Athchóiriú ar sholáthar an oideachais printíseachta 

n Plean nua a fhorbairt le haghaidh chomhrochtain ar ardoideachas 

n An Creat um Thoiliú a chur i bhfeidhm sna hInstitiúidí AO 

 
 
De réir Chód Cleachtais 2016 um Rialachas Comhlachtaí Stáit, is mian liom tuairisc a thabhairt duit faoi 
chomhlíontacht an Údaráis maidir leis an gcód, agus go háirithel ar na hábhair seo a leanas: 
 
n Níor tharla dada a raibh tábhacht tráchtála leis le linn tréimhse an tuairiscithe. 

n Ní raibh aon idirbheart airgeadais lasmuigh den chlár comhardaithe. 

n Dearbhaím go ndearnadh na gnáis chuí maidir le gach tuairisciú airgeadais, iniúchadh inmheánach, taisteal, 
soláthar agus diúscairtí sócmhainní. 

n Thar ceann an Údaráis, admhaím ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe an 
airgeadais inmheánaigh a chothabháil agus a chur i bhfeidhm. Tá ráiteas ar an gcóras Rialuithe 
Inmheánacha ar fáil inár gcuntais airgeadais iniúchta don bhliain 2020 chomh maith le teastas an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste lena bhaineann. 

n Ghlac an ÚAO an cód athbhreithnithe um iompar ghnó do Chomhaltaí an Údaráis agus dá chuid fostaithe. 

n Thug an Bord faoi chleachtadh meastóireachta seachtrach an Bhoird sa bhliain 2019 agus cleachtadh 
féinmheastóireachta sa bhliain 2020. 
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n Cloíonn an ÚAO treoirlínte íocaíochtaí an rialtais i leith an POF agus a chuid fostaithe. 

n Íoctar táillí na gComhaltaí de réir na rátaí a cheadaíonn an Roinn, mar aon le tuarastail agus liúntais a íoctar 
leis an bhfoireann. Tá an ciorclán Duine Amháin, Tuarastal Amháin a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí 
agus Athchóirithe i bhfeidhm san ÚAO. 

n Níl aon imeacht iar-chláir chomhardaithe le tuairisciú ag an ÚAO. 

n Cloíonn an ÚAO le riachtanais Chód Caiteachais na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

n Tá gnáis curtha i bhfeidhm ag an ÚAO chun nochtadh cosanta a dhéanamh de réir Alt 21 (1) den Acht um 
Nochtadh Cosanta 2014. Foilsíodh an tuarascáil bhliantúil dá bhforáiltear faoi Alt 22 (1) den Acht. 

n Comhlíonann an ÚAO gach beartas taistil an Rialtais. 

n Chomhlíon an ÚAO a chuid dualgas faoin dlí cánach. 

n Níl an ÚAO in achrann le haon chomhlacht stáit eile i láthair na huaire. 

n Ghlac an ÚAO le gach beart is gá chun comhlíonacht Chód Cleachtais na bliana 2016 a chinntiú. 

n Níl aon fhochuideachta ag fiedhmiú faoi chúram an ÚAO. 

n Cloíonn an Bord le sprioc an Rialtais maidir le hionadaíocht 40% ar a laghad de gach inscne a bheith mar 
bhaill boird na gcomhlachtaí Stáit. Faoi láthair tá ceathrar (50%) bean agus ceathrar (50%) fear ar fhoireann 
bainistíochta sinsearaí an Údaráis Ardoideachais. 

 
 
 
Ghlac an Bord le Ráiteas an Rialachais agus le Tuarascáil Comhaltaí an Bhoird 
 
 
Má tá aon soiléiriú breise uait maidir leis an méid atá luaite thuas, beidh an ÚAO sásta lena leithéid a chur ar fáil 
duit. Gabhaimid ár mbuíochas do cheannaireacht agus d’fhoireann gach institiúid ardoideachais, 
d’Feidhmeannacht an ÚAO agus d’fhoireann do Rannóg féin as ucht a gcuid dúthrachta leanúnacha i leith na 
straitéisí náisiúnta.  
  
I dteannta an Údaráis agus a chuid feidhmeannach, táim ag tnúth le bheith ag obair leat féin agus le do Roinn 
chun straitéis nua na Roinne a chur i bhfeidhm agus straitéis nua náisiúnta an taighde  a fhorbairt. 
 
 
Is mise, le meas,  

 
 
 

 
Michael Horgan 
 
Cathaoirleach 
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AN TÚDARÁS UM ARDOIDEACHAS TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

Príomh-shonraí Ardoideachais na bliana 2020

235,697 rollú  san  
iomlán sa bhliain 
2019/20, méadú 3.1% ó 
2018/19. Líon na rollaithe 
nua (fochéime céad 
bliana lánaimseartha) 
méadaithe 1.8% go dtí  
43,580. 

ROLLUITHE

Méadú 1.6% ar líon na 
rollaithe idirnáisiúnta sa 
bhliain 2019/20 go dtí 
28,726. B'ionann rollaithe 
neamh-AE agus 21,620 
(75%) de na rollaithe 
idirnáisiúnta sa bhliain 
2019/20.

ROLLUITHE 
EACHTRACHA 

B'ionann rollaithe céime 
onóracha agus níos airde 
ná 142,000 (60%) de na 
rollaithe iomlána sa 
bhliain 2019/20. Ba iad 
máistreachta múinte (10%) 
an dara grúpa ba 
líonmhaire.

CINÉAL CLÁIR

B'e Gnó, Riarachán agus 
Dlí (beagnach 51,000, 
22%) an réimse staidéir 
ba líonmhaire, le sláinte 
agus follaine (17%) agus 
na healaíona agus na 
daonnachtaí (14%) ina 
dhiaidh. 

RÉIMSE STAIDÉIR

Leathnaígh an bhearna 
rannpháirtíochta inscne a 
thuilleadh; 126,573 rollú 
ban sa bhliain 2019/20 
(suas 4% ar 2018/19), agus 
108,953 rollú fireann (suas 
2%). 

TREOCHT INSCNE

Tháinig ardú 6% ar líon na 
gcéimithe sa bhliain 2019 
go dtí 77,805. Bhí na 
méaduithe is mó in Ollscoil 
Luimnigh (suas 17%), IT 
Phort Láirge (suas 15%) 
agus IT Trá lí (suas14%).

LÍON NA 
GCÉIMITHE

Tháinig ardú 2.2% ar líon na gcéimithe 
baitsiléara onóracha sa bhliain 2019 go dtí 
os cionn 33,700. Tháinig laghdú 4% ar an 
líon a ghnóthaigh onóracha rang 1 i 
gcomparáid leis an mbliain 2018.

CÉIMITHE ONÓRACHA

Ba é gnó, riaracháin agus dlí (24%) mar an 
gcursa ba líonmhaire ag céimithe na 
bliana 2019 (os cionn 18,700). Bhí sláinte 
agus folláine (17%) sa dara háit. 
 

RÉIMSÍ STAIDÉIR NA GCÉIMITHE

 77.805
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AN TÚDARÁS UM ARDOIDEACHAS TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

FEIDHMÍOCHT 2020 
AN ÚAO 
 
Sa bhliain 2018, ghlac an tÚdarás Ardoideachais Plean 
Straitéiseach (2018-2022) a leagann amach ocht dtéama as 
a thagann 18 Tosaíocht Straitéiseacha. Laistigh de gach 
téama Straitéiseach, léirítear thíos cuid den dul chun cinn a 
bhaineadh amach sa bhliain 2020. Críochnaíodh aistriú 
oibriúcháin an ÚAO ón oifig go dtí an chianobair agus lean 
an obair go léir ar aghaidh gan bac.
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a. Rialachas Institiúideach, Ceannaireacht 
Barr Fheabhais Oibriúchain 

 
Rinneadh dul chun cinn breise maidir le ról an ÚAO 
maidir le maoirseacht ar neartú Rialachas an Chórais 
sa bhliain 2020. Leanadh le próisis shoiléire a chur i 
bhfeidhm maidir le hathbhreithnithe IAO ar rialachas 
agus ar nochtadh cosanta a fháil. Le linn na bliana 
2020, críochnaíodh an athbhreithniú rollach ar 
rialachas pá agus pinsean agus cuireadh tús leis an 
athbhreithniú ar an dul chun cinn ar bheartais maoine 
intleachtúla (IP) agus á gcur i bhfeidhm. Leanadh leis 
na feabhsúcháin ar an bpróiseas athbhreithnithe ar 
Ráitis Rialachais Bhliantúla (RRB/AGS) le 
rannpháirtíocht agus aiseolas sásúil idir an ÚAO agus 
na hIAOanna sa réimse seo. Rinneadh dul chun cinn 
freisin maidir le cóid rialachais a chur i bhfeidhm i 
leith na n-Institiúidí Teicneolaíochta (THEA 2018), na 
nOllscoileanna (IUA 2019) agus Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (TUD 2019). 
Tionóladh Fóram Rialachais an ÚAO, THEA, IUA agus 
TUD sa bhliain 2020 chun comhairle a thabhairt 
maidir le forbairt bhreise an chreata rialachais don 
ardoideachas, lena n-áirítear comhaontú 
maoirseachta nua idir an ÚAO agus na hinstitiúidí. 
 
Arna maoiniú ag an ÚAO, lean an IUA agus THEA ar 
aghaidh ag cur clár institiúideach agus 
ceannaireachta ar fáil i gcomhar le Advance HE agus 
ag forbairt Cód an Rialachais lena bhaineann. 
Rinneadh dul chun cinn freisin ar obair maidir le 
riachtanais earnála na sonraí. 
 
I mí Lúnasa na bliana 2020, leathnaigh an tAire 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta cúram Lárionad 
Feabhais an ÚAO um Chomhionannas Inscne chun 
gach réimse comhionannais, éagsúlachta agus 
uilechuimsitheachta a áireamh, chomh maith le 
maoirseacht ar an gCreat Toilithe sna hIAOnna. Dá 
bharr seo, athraíodh teideal an Ionaid go Lárionad 
Barr Fheabhais an ÚAO um Chomhionannas, 
Éagsúlacht agus Cuimsiú agus ba thar a bheith 
dearfach a bhí aiseolas ó gheallsealbhóirí maidir leis 
an bhforbairt seo. 
 
D’fhógair an tAire Stáit um Ardoideachas toradh an 
chéad ghlao ar iarratais ar an Tionscnamh 
Ceannaireachta Acadúil Sinsearach (TCAS) ar an 4 
Eanáir 2020. Maoiníodh 20 post mar chuid den ghlao 
seo agus d’eisigh an HEA an dara glao ar iarratais i mí 
Meán Fómhair na blian 2020, tar éis meastóireacht a 
dhéanamh ar an gcéad ghlao. 

Cuireadh an chéad Chiste um Fheabhsú 
Comhionannais Inscne ar fáil i mí Meán Fómhair na 
bliana 2020 agus maoiníodh 8 dtionscadal ar fud 17 n-
institiúid ardoideachais comhpháirtíochta. 
 
Tar éis meastóireacht a dhéanamh ar chairt Athena 
SWAN in Éirinn, cuireadh chomhaountú i gcrích chun 
Chairt Athena SWAN a chur ar fáil don tréimhse 2020-
2023 idir an ÚAO agus Advance HE i mí Aibreáin. Tá 
rátaí rathúlachta d’Institiúidí Ardoideachais na 
hÉireann agus de na ranna a chuireann isteach ar an 
gCairt fós ard agus bronnadh gradaim ar 19 n-
institiúid agus 52 roinn. Foilsíodh Próifílí Foirne na n-
Institiúideacha Ardoideachais de réir Inscne 2019 agus 
léiriíodh méadú 3% go 26% ar líon na mban-ollamh in 
earnáil na hollscoile. 
 
D’fhonn tacú leis an gCreat Toilithe sna IAOnna a 
chur i bhfeidhm, d’oibrigh Lárionad an ÚAO leis na 
hIAOnna agus leis na comhlachtaí ionadaíocha 
earnála chun a chinntiú go ndéanfar oiliúint na 
toilithe ar líne a rolladh amach ar bhunús náisiúnta, ar 
bhunús earnálach agus ar bhunús áitiúil do gach mac 
léinn nua na bliana acadúla 2020, oiliúint ar líne 
idirghabhála dóibh siúd i láthair do gach mac léinn 
nua agus Uirlis Tuarascála agus Tacaíochta gan ainm 
maidir le ceisteanna na bulaíochta, na ciaptha agus 
na ciaptha ghnéasaigh. 
 
I mí Samhain na bliana 2020, fuair an Lárionad 
tuairiscí faoin dul chun cinn ó na hIAOanna maidir le 
cur i bhfeidhm Creat an Toilithe sna hIAOnna. Ar fud 
gach institiúid ardoideachais, tá 63% de 
ghníomhartha an chreata curtha i bhfeidhm nó ar siúl. 
Tá 31% eile acu ag an gcéim phleanála. San iomlán, níl 
aon dul chun cinn le feiceáil i leith 6% de na moltaí. 
 
Mar chuid d’obair leanúnach an ÚAO i réimse an 
chomhionannais foirne, na héagsúlachta agus an 
chuimsithe, agus maidir le breis sonraí a bhailiú ar 
bhaill foirne na n-IAOanna de réir inscne, d’iarr an 
ÚAO sonraí foirne de réir eitneachais a chur ar fáil mar 
chuid den bhailiúchán bliantúil sonraí inscne i mí 
Nollaig na bliana 2020. Sa chomhthéacs seo, d’eisigh 
Meitheal Oibre Idirpháirtíochtachasa Athena SWAN 
Éireann ráiteas i mí Bealtaine na bliana 2020 chun 
faisnéis a chur ar fáil do na foirne sna hIAOnna maidir 
leis an réasúnaíocht chun sonraí eitneachais a bhailiú 
agus le castachtaí an chatagóirithe. Cuireann an 
ráiteas roinnt comhthéacs ar fáil freisin faoi obair 
comhionannais an chine san ardoideachas chomh 
maith le gníomhartha a moltar d’IAOnna a mheas. 
Thacaigh 25 institiúid ardoideachais leis an ráiteas, 

10 

FEIDHMÍOCHT AN ÚAO TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

Irish [v3] AR HEA 2020 (v 2020).qxp_Layout 1  08/12/2021  15:41  Page 10



chomh maith leis an IUA agus THEA. 
 
Rinne an Lárionad suirbhé a fhorbairt maidir le 
comhionannas cine ar fud na hearnála chun taithí 
foirne in ardoideachas na hÉireann a bhailiú agus a 
mheas i gcomhairle leis an Meitheal Oibre 
Idirpháirtíochtachasa. Cuireadh tús leis an suirbhé seo 
i mí Nollaig na bliana 2020 agus beidh an tuarascáil ar 
fáil sa bhliain 2021. 
 
Fuarthas dhá Nochtadh Cosanta ó fhoirne IAO sa 
bhliain 2020. Atreoraíodh an dá cheann acu chuig an 
IAO lena bhain lena n-imscrúdú. Fuarthas tuairiscí i 
gcás amháin agus tá tuairiscí le teacht fós as dara cás. 
Tá iniúcadh ar siúl fós ina leith. Rinneadh nochtadh 
cosanta amháin ag ball foirne agus rinneadh imscrúdú 
iomlán ina leith. 
 

(b) Maoiniú, Inbhuanaitheacht & Feidhmíocht  

 
Lean maoiniú athfhillteach na n-institiúidí i leith a 
gcuid chroíghníomhaíochtaí mar chuid bhunúsach 
d’obair an ÚAO i rith na bliana. Bhí drochthionchar 
suntasach airgeadais ag paindéim an Covid-19 ar na 
hinstitiúidí ardoideachais. Bunaíodh Meitheal 
Airgeadais Covid-19 faoi chathaoirleacht an ÚAO chun 
oibriú leis an earnáil chun na himpleachtaí airgeadais 
a mheas agus chuaigh an ÚAO i dteagmháil fairsing 
leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta de réir mar a 
d’fhás an phaindéim. I mí Iúil, fógraíodh pacáiste 
tacaíochta Covid-19 de €168m don earnáil 
Ardoideachais agus Breisoideachais agus Oiliúna chun 
maolú a dhéanamh ar thionchar airgeadais díreach an 
Covid-19 sa bhliain 2020. Rinne an ÚAO bainistíocht ar 
leithdháileadh an mhaoinithe seo a cuireadh ar fáil 
chun tacú leis an bhfreagairt túslíne, an aistriú chuig 
soláthar agus measúnú ar líne, na hullmhúcháin chun 
filleadh ar oideachas ar an gcampas chomh maith le 
tacaíochtaí agus soláthar breise a chur ar fáil do mhic 
léinn chun cabhrú leo le tionscadail taighde a chur i 
gcrích. 
 
Tháinig an Meitheal Feidhmithe um Athbhreithniú ar 
Shamhail Leithdháilte na Maoinithe Athfhillteacha le 
chéile i rith na bliana agus lean siad ar aghaidh ag cur 
moltaí thuarascáil na bliana 2018 chun feidhme lena 
n-áirítear leithdháileadh maoinithe d’institiúidí a 
bhfuil ilchampas acu agus maoiniú do thionscnaimh 
bhainistíochta agus ceannaireachta i gcomhar leis an 
IUA agus THEA. 
 

Chuaigh an ÚAO i dteagmháil chomh maith leis an 
earnáil, lena cuid ionadaithe agus leis an RBAOTNE 
maidir le háiteanna breise CAO a chur ar fáil chun 
cabhrú le mic léinn ionchasacha a aistriú chuig 
ardoideachas, i gcomhthéacs ghráid ríofa 
Ardteistiméireacht na bliana 2020. Aithníodh níos mó 
ná 2,225 áit bhreise sna hIAOanna a d’fhéadfadh a 
chur ar fáil do mhic léinn ionchasacha. 
 
D’eisigh Aonad na gClár Caipitil (ACC) €84m san 
iomlán maidir le maoiniú caipitil do thionscadail, do 
chláir agus do thionscnaimh faofa ar fud na hearnála 
ardoideachais sa bhliain 2020. Leanann an ACC ag 
forbairt Ionaid an Bharr Feabhais chun tacú le 
tionscadail mhóra caipitil a sheachadadh in Earnáil an 
Ardoideachais. 
 
Leathnaíodh maoiniú an Deontais Chineachta, a bhí 
teoranta go dtí seo san earnáil theicneolaíoch, sa 
bhliain 2020 chuig earnáil na hollscoile den chéad uair 
ón mbliain 2011. Scaipeadh maoiniú de €40m san 
iomlan mar Dheontais Chineachta sa bhliain 2020. 
 
D’éirigh leis an ACC Clár Ceannródaí Éifeachtúlacht 
an Fhuinnimh agus an Dícharbónúcháin (EEDPP) a 
reáchtáil. Cuireadh tús leis seo i mí Márta na bliana 
2020 agus é mar phríomhaidhm aige bealaí cur chuige 
inscálaithe a aithint agus a thriail maidir le foirgnimh 
Ardoideachais a dhícharbónú in Éirinn. 
 
Thug an ACC faoi Shuirbhé Spáis sa bhliain 2020 
d’fhonn méid, nádúr agus riocht an bhonneagair 
fhisiciúil atá ann san earnáil faoi láthair a mheas. 
 
Bhain Clár CPP an Ardoideachais garsprioc 
thábhachtach amach san bhliain 2020 agus lean an 
chéad bheart de shé thionscadal ar aghaidh go dtí 
céim na tairisceanna. Cuirfidh an Clár seo 11 
fhoirgneamh ardoideachais nua san iomlán ar fáil le 
thart ar 8,000 áit breise do mhic léinn a chur san 
áireamh. Tá an chéad bheart de na tionscadail, atá 
mar chuid de Thionscadal Éireann 2040, lonnaithe i 
gcampais Bhaile Bhlainséir agus Thamhlachta de 
chuid OT Bhaile Átha Cliath agus ; i gcampais Chiarraí 
agus Chorcaí de chuid OT na Mumhan; san Institiúid 
Ealaíne, Dearaidh agus Teicneolaíochta, Dún 
Laoghaire; agus in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile 
Átha Luain. 
 
Tionóladh cruinnithe um Chomhrá na Straitéise 
agus na Feidhmíochta maidir leis an mbliain acadúil 
2018/19 le dhá IAO i mí Márta na bliana sular cuireadh 
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an próiseas ar fionraí mar gheall ar an gCovid-19. 
Cuireadh aiseolas ar fáil i scríbhinn do na hinstitiúidí 
eile in ionad cruinnithe foirmiúla chun deireadh a chur 
leis an bpróiseas. Sa bhliain 2020, thacaigh €5m 
maoiniú feidhmíochta le háiteanna breise a chur ar 
fáil sna hIAOanna mar chuid de den Lár-Oifig Iontrála 
(LOI/CAO) 2020. 
 
Cuireadh tús le Dreas 6 de Chomhrá na Straitéise agus 
na Feidhmíochta i mí na Nollag 2020. Iarradh ar na 
hIAOanna tuarascálacha féinmheastóireachta a chur 
isteach ag léiriú a gcuid feidhmíochta le linne bliana 
acadúla 2019/20, agus cás-staidéir measúnaithe na n-
iarmharta ag léiriú tionscnamh a bhí ailínithe go 
straitéiseach le tionchar agus nuálaíoch. Déanfaidh 
painéal comhairleach seachtrach athbhreithniú ar na 
tuarascálacha féinmheastóireachta agus ar chás-
staidéir measúnaithe na n-iarmharta, agus cuirfidh 
meastóireacht ar chás-staidéir measúnaithe na n-
iarmharta bonn eolais faoi leithdháileadh €5m i 
maoiniú feidhmíochta sa bhliain 2021. 
 
Bhí tuilleadh dul chun cinn dearfach le feiceáil sa 
bhliain 2020 maidir le clár oibre uaillmhianach na 
nOllscoileanna Teicneolaíochta a leagadh amach sa 
Straitéis Náisiúnta um Ardoideachas go dtí an bhliain 
2030. I mí Bealtaine na bliana 2020, fógraíodh an 
cinneadh stádas Ollscoil Teicneolaíochta a bhronnadh 
ar an gcuibhreannas inar ghlac Institiúid 
Teicneolaíochta Chorcaí agus Institiúid 
Teicneolaíochta Thrá Lí páirt. Bunaíodh Ollscoil 
Teicneolaíochta na Mumhan go hoifigiúil ar an 1 
Eanáir 2021, rud a chiallaíonn gurb an dara Ollscoil 
Teicneolaíochta í sa Stát. I mí Samhain na bliana 2020, 
fuarthas iarratas ar ainmniú mar OT ón gcuibhreannas 
ina raibh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain 
agus Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh páirteach, 
agus rinne painéal comhairleach idirnáisiúnta á 
mheas go luath sa bhliain 2021. 
 
Fógraíodh infheistíocht trí bliana de €90m i mBuiséad 
2020 chun tacú le forbairt agus dul chun cinn na n-
OTanna. Tá Ciste Claochlaithe na nOTanna (CCOT) 
faoi bhainistíocht an ÚAO trí dhlúth-theagmháil agus 
comhairliúchán a dhéanamh leis an earnáil. I mí 
Dheireadh Fómhair na bliana 2020, fógraíodh 
leithdháileadh €34.33m i leith bliana 1 den Chiste 
chun tacú leis na hOTanna bunaithe, na cuibhreannais 
OT agus na hinstitiúidí neamhshainithe ar mian leo 
stádas OT a bhaint amach. Ní mór do na hIAOanna 
tuairisc a chur ar fáil don ÚAO ar an maoiniú a 
fhaightear ar bhonn débhliantúil. 
 

Mar réamhtheachtaí do chomhairliúchán níos 
fairsinge ar Straitéis Náisiúnta nua ar Oideachas um 
an bhForbairt Inbhuanaithe, d’óstáil an ÚAO ócáid 
fhíorúil an-rathúil leis na hIAOnna i mí Nollaig na 
bliana 2020. Ghlac os cionn 70 toscaire ó gach cearn 
den earnáil páirt, lena n-áirítear ionadaithe ó raon 
leathan na nIAOanna, an RBAOTNE, an RCAC, an RGE, 
IUA, Aontas na Mac Léinn in Éirinn, Cumann Oideachas 
Forbartha na hÉireann agus An Taisce. Thug Alexander 
Leicht, Ceann Rannóg an OFI de chuid UNESCO an 
phríomhóráid. Tosóidh an comhairliúchán maidir leis 
an gcéad Straitéis Náisiúnta eile sa bhliain 2021 faoi 
stiúir na Roinne Oideachais. 
 
 
I mí Lúnasa na bliana 2020, choimisiúnaigh an ÚAO 
athbhreithniú seachtrach ar Mhaoiniú na 
Tírdhreacha a leithdháileadh idir na blianta 2017 
agus 2019 chun bainistíocht tionscadail, bainistíocht 
airgeadais agus tionchar an mhaoinithe a scrúdú. Is 
gné lárnach den athbhreithniú é tuairisciú ar na 
ceachtanna a foghlaimíodh agus cuirfidh sé seo bonn 
eolais faoi chur i bhfeidhm agus bainistíocht an CCOT 
agus tionscadail eile amach anseo. Meastar go 
gcríochnóidh an t-athbhreithniú i R2 2021. 
 

c) Barr Feabhais Cáilíochta agus Acadúil  
 
Ba sheacadadh príomhfheidhmíochta faoi phlean 
straitéiseach an ÚAO ná an athbhreithniú a rinneadh 
faoin mbliain 2020 ar an bhFóram Náisiúnta um 
Fheabhsú Teagaisc agus Foghlama san Ardoideachas. 
Ag a chruinniú i mí na Samhna 2019, thug Bord an 
ÚAO faoi deara go raibh cinntí le déanamh fós maidir 
le maoiniú, struchtúr agus suíomh an Fhóraim a 
cheadú sa todhchaí. 
 
Ceadaíodh Athbhreithniú ar an bhFóram agus i mí 
Aibreán na bliana 2020 rinne an Bord moladh a mheas 
maidir leis na roghanna i dtreo an Fóram Náisiúnta a 
bhunú ar bhonn inbhuanaithe. Arna iarraidh ag an 
ÚAO i mí Bealtaine na bliana 2020, rinne an Fóram 
Náisiúnta an moladh a mheas agus a bheachtú 
tuilleadh. Mhol Bord an Fhóraim Náisiúnta an rogha a 
b’fhearr leo do Bhord an ÚAO, ghlac Bord an  ÚAO leis 
an moladh seo  i mí Meitheamh na bliana 2020 agus 
cuireadh plean tionscadail faoi bhráid na Roinne 
(RBAOTNE). 
 
Chun cabhair a thabhairt d’obair an Fhóraim 
Chomhairligh maidir leis an gCreat Náisiúnta um 
Oideachas Dochtúireachta a threorú, choimisiúnaigh 
an ÚAO, in éineacht le Dearbhú Cáilíochta agus 
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Cáilíochtaí na hÉireann (QQI), an IUA, agus THEA,  EUA 
Solutions chun staidéar a dhéanamh ar sholáthar na 
gcéimeanna dochtúireachta in Éirinn agus ar an méid 
a cuireadh an Creat Náisiúnta um Oideachas 
Dochtúireachta i bhfeidhm. Bhí an ÚAO mar bhall den 
choiste stiúrtha a rinne maoirseacht ar chríochnú 
rathúil an tionscadail. Bhí próiseas comhairliúcháin ar 
siúl ina rinneadh suirbhéireacht ar na hIAOanna agus 
agallaimh leo idir mí Samhain na bliana 2020 agus mí 
Eanáir na bliana 2021. 
 

(d) Fianaise, Beartas agus Pleanáil Straitéiseach 
 
Lean an ÚAO lena chuid teagmháil straitéiseach 
taighde, lena n-áirítear leis an ROS agus leis an 
RBAOTNE nuabhunaithe, a chur chun cinn ar an 
straitéis comharba Innovation 2020. Cé gur cuireadh 
isteach go mór ar chomhairliúcháin na Roinne mar 
thoradh ar an bpaindéim, atosaíodh an 
rannpháirtíocht go hiomlán sa bhliain 2021. 
 
D’fhreastail an ÚAO agus Bord Taighde na Sláinte 
(BTS) mar chomhchathaoirligh ar an bhFóram 
Náisiúnta um Thaighde Oscailte (FNTO) a cheap 
Comhordaitheoir Náisiúnta um Thaighde Oscailte nua 
sa bhliain 2020. 
 
Déanfaidh an Comhordaitheoir forbairt an Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Thaighde Oscailte in 
Éirinn a stiúradh. Sa bhliain 2020, críochnaíodh cur le 
chéile meithleacha oibre an FNTO agus an obair 
ullmhúcháin maidir leis an gcomhairliúcháin le 
geallsealbhóirí le haghaidh Tuarascáil Náisiúnta ar 
Thírdhreach Taighde Oscailte agus ceaptar go 
bhfoilseofar an tuarascáil i mí Bealtaine na bliana 
2021.  
 
D’fhreastail an ÚAO freisin sa bhliain 2020 mar 
Chathaoirleach ar an gcuibhreannas náisiúnta ORCID 
agus lean sé ag cur le forbairt straitéise stuama chun 
ORCID a chomhcheangal go náisiúnta ar fud córais 
iarratais maoinithe saincheaptha agus córais faisnéise 
taighde de chuid na n-IAOanna. 
Ba é an ÚAO an phríomhghníomhaireacht a bhí 
freagrach as dul chun cinn Ghníomh 61.1 de Phlean 
Gníomhaíochta an Oideachais 2019. D’éiligh an 
gníomh seo tuarascáil a ullmhú ar chóras taighde an 
ardoideachais maidir lena thionchar go dtí seo agus ar 
leibhéal na cothromaíochta laistigh de. Chríochnaigh 
an  ÚAO an tuarascáil ag deireadh na bliana 2020 agus 
tá sí le foilsiú sa bhliain 2021.. 
 

Críochnaíodh an obair ar Phrionsabail Dea-Chleachtas 
Taighde an an ÚAO sa bhliain 2019 agus foilsíodh é i 
mí Feabhra na bliana 2020. 
 
Chuir paindéim an Covid-19 roinnt dúshlán os 
comhair an Bhreisoideachais agus an Ardoideachais 
agus thug rannóga éagsúla den ÚAO aghaidh díreach 
orthu i rith na bliana 2020. 
 
Mar thoradh ar an bpaindéim, tá an taighde á aithint 
go forleathan as a thábhacht don tsláinte agus don 
tsaol i gcoitinne. Sa bhliain 2020, chuaigh an ÚAO i 
gcomhairle le roinnt grúpaí a bunaíodh chun aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais an taighde agus na 
dtaighdeoirí a tháinig as an ngéarchéim. Ina measc tá 
Fóram Maoinitheoirí an Taighde faoi chathaoirleacht 
Chomhairle Taighde na hÉireann agus Foghrúpa 
Taighde Ghrúpa Taighde Covid-19 de Ghrúpa 
Comhairleach Saineolaithe FNÉSP (NPHET) faoi 
chathaoirleacht Roinn an Taoisigh. 
 
D’oibrigh an ÚAO go dlúth leis na hinstitiúidí chun aird 
a dhíriú ar shamplaí den taighde a bhaineann leis an 
gCovid-19 a bhí ar siúl ar fud na hearnála agus aird a 
thabhairt ar luach an taighde. 
 
I mí Aibreáin, rinne an ÚAO babhta comhairliúcháin le 
hOifigigh Rochtana na n-IAOanna chun tionchar 
srianta an Covid-19 ar mhic léinn ó spriocghrúpaí an 
Phlean Rochtana Náisiúnta a mheas agus chun 
tuiscint a fháil ar na hidirghabhálacha a dhéanann 
IAOanna chun tacú le mic léinn. Ina dhiaidh sin bhí 
babhta comhairliúcháin eile i mí an Mheithimh chun a 
aithint conas a chuaigh spriocghrúpaí mac léinn i 
mbun measúnú deireadh bliana chomh maith le 
tionchar srianta Covid-19 ar an obair réamhiontrála 
agus ar na háiteanna ar fáil don bhliain acadúil 
2020/21. 
 
I mí Aibreáin, d’iarr an Lárionad Feabhais um 
Chomhionannas, Éagsúlacht agus Cuimsiú 
uasdátuithe ó na hIAOanna a leag an béim ar aon 
cheisteanna a tháinig chun cinn i réimse an 
chomhionannais inscne agus an CÉL níos fairshnge 
mar thoradh ar staid an Covid-19 a bhí ag teacht chun 
cinn ag an am. 
 
I mí Dheireadh Fómhair na 2020, chuir an ÚAO 
maoiniú €48m ón RBAOTNE ar fáil maidir le síntí 
costáilte a sholáthar chun tacú le tionscadail a chur i 
gcrích. Dhírigh an maoiniú ar thionscadail a 
d’fhéadfadh a bheith i mbaol tromchúiseach roimhe 
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seo ó neamh-chríochnú na hoibre agus ar bhaill foirne 
taighde ar conradh agus mic léinn ar cuireadh a gcuid 
gníomhaíochtaí taighde i mbaol mór mar thoradh ar 
an gcur isteach. 
 
Agus tionchar an Covid-19 a aithint chomh maith leis 
na srianta gaolmhara ar mhic léinn ó spriocghrúpaí an 
Phlean Rochtana Náisiúnta, rinne an ÚAO bainistíocht 
agus ghlac sé páirt i roinnt idirghabhálacha a bhí 
dírithe ar thacaíocht a thabhairt ar mhic léinn faoi 
mhíbhuntáiste. 
 
I mí Dheireadh Fómhair, chuir an ÚAO €1.9m ar fáil do 
na hIAOanna i bhfoirm ciste teagmhasach aonuaire 
maidir leis an gCovid-19. Sé aidhm an mhaoinithe seo 
ná tacaíocht a thabhairt do sheachadadh agus d’fhás 
leanúnach na gcuspóirí um chothromas rochtana sna 
cúinsí reatha. Tá sé imfhálaithe do sheirbhísí rochtana 
chun cabhrú leo na dúshláin atá ag teacht chun cinn ó 
phaindéim an Covid-19 a fhreagairt. 
 
Ghlac an ÚAO páirt sa Mheitheal Oibre um Mhaolú 
Míbhuntáiste an  Oideachais, faoi chathaoirleacht 
AONTAS, ceann de na grúpaí a bhunaigh an RBAOTNE 
mar fhreagairt ar an gCovid-19. Dhírigh 
gníomhaíochtaí an Mheitheal Oibre ar cheisteanna do 
mhic léinn ar fud na hearnála oideachais threasach a 
bhí faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar an bpaindéim. 
 
Bhí tionchar mór ag Paindéim an COVID-19 ar 
ghluaiseacht mac léinn agus foirne chuig agus ó Éirinn 
faoin gclár Erasmus+ sa bhliain 2020. Cé gur fhan 
iomlán na gcuairteanna staidéir/na gcúrsaí oiliúna ó 
Éirinn faoi Erasmus+ ar leibhéal ard (3,861 
ghluaiseacht) i rith na bliana acadúla 2019-20, ní mar 
sin a bhí an scéal i Seimeastar 1, 2020. Sa tréimhse 
Meán Fómhair-Nollaig 2020, taifeadadh 590 
gluaisteacht mac léinn (as 13 institiúid ardoideachais) 
i gcomparáid le 1538 (ó 21 institiúid ardoideachais) sa 
tréimhse chéanna sa bhliain 2019, sin titim 62%. 
 
Bhuail na srianta ar thaisteal thar lear go trom ar 
chláir Erasmus+ ina bhfuil gluaisteacht na ndaoine 
mar chroíphrionsabal aige. Chuir na hIAOnna in Éirinn 
agus i dTíortha eile an Chláir eile deiseanna r-
fhoghlama ar fáil ach tháinig éiginnteacht ollmhór as 
staid luaineach na paindéime agus ba mhinic a 
cuireadh iallach ar na hinstitiúidí an rogha dheacair a 
dhéanamh chun an ghluaisteacht amach agus isteach 
a chealú. 
 

D’fhógair an Coimisiún Eorpach glao ar leith ar 
Chomhpháirtíochtaí Straitéiseacha i réimse Ullmhacht 
an Oideachais Dhigitigh sa bhliain 2020, i bpáirt mar 
fhreagairt ar an bpaindéim agus ar an aistriú go 
hardáin foghlama fíorúla. Fuair an Ghníomhaireacht 
Náisiúnta 20 iarratas, an líon is mó riamh, agus bhain 
ceathrar díobh deontas amach. 
 
D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht Náisiúnta an staidéar 
‘Ar cheart dom fanacht nó imeacht?, Iniúchadh ar 
Thionchar Erasmus+ ar mhic léinn agus ar bhaill foirne 
in Ardoideachas na hÉireann’, i mí Dheireadh Fómhair 
na blianan2020 leis an Dr. Magdalena Staniek 
(OCBÁC). Scrúdaigh an staidéar éifeachtaí eimpíreach 
an chlár Erasmus ar rannpháirtithe as earnáil an 
ardoideachais in Éirinn. 
 
Fuarthas níos mó ná 3,000 iarratas incháilithe ar na 60 
scoláireacht a bhí ar fáil faoi Chlár Rialtas na Éire - 
Scoláireachtaí Oideachais Idirnáisiúnta (GOI-IES). 
Bronnadh scoláireachtaí ar mhic léinn as 22 tír. Mar 
gheall ar Phaindéim an COVID-19, chuir an Roinn 
Oideachais agus Scileanna glaoch 2020 ar Rialtas na 
hÉireann - An Clár Idirnáisiúnta um Ghluaisteacht 
Acadúil (GOI-IAMP) ar ceal mar gheall ar an aeráid 
éiginnte maidir le taisteal thar lear. Déanfar athscrúdú 
ar an gcinneadh sa bhliain 2021. 
 
Níor tháinig an idirbheartaíocht maidir leis an 
mBreatamach idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht 
Aontaithe i gcrích go dtí an 24 Nollaig 2020. Ba chúis 
mhór díomá don Ghníomhaireacht Náisiúnta 
cinneadh na RA tarraingt siar ó Chlár Erasmus+ a raibh 
caidreamh oibre an-dlúth aici le GN na RA - Comhairle 
na Breataine (the British Council). Cuireann imeacht na 
RA deireadh le comhpháirtí oideachais an-suntasach 
d’earnáil ardoideachais na hÉireann. Chuir an NA tús 
leis an bpróiseas cheana féin chun sreafaí 
comhpháirtíochta a mhéadú le Tíortha eile an Chláir . 
Thug an Rialtas freagra pras freisin ar rannpháirtíocht 
mac léinn ó Thuaisceart Éireann a chosaint i gClár 
Erasmus+. Leanfar ar aghaidh leis an obair ar chur i 
bhfeidhm an chinnidh seo sa bhliain 2021. 
 
D’fhoilsigh Aonad Staidrimh an ÚAO tacar 
cuimsitheach na sonraí sa bhliain 2020 a chuir próifíl 
spásúil agus shocheacnamaíoch an daonra 
ardoideachais ar fáil, an dara leagan den obair seo tar 
éis scaoileadh suntasach na bliana 2019. Áiríodh don 
chéad uair sa dara leagan seo gach Institiúid 
Ardoideachais croí-mhaoinithe, lena n-áirítear 
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Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Tá ról lárnach 
ag na sonraí seo anois sa mhúnla um rochtain ar 
mhaoiniú de chuid an ÚAO - tacaíocht airgeadais atá 
spriocdhírithe chun córas ardoideachais níos 
cuimsithí a thógáil. 
 
Foilsíodh an seachtú sraith de na foilseachán faoin dul 
ar aghaidh, anailís ar rátaí dul chun cinn mac léinn ón 
gcéad bhliain go dtí an dara bliain, sa bhliain 2020 
chomh maith. Léirigh na sonraí seo feabhsuithe 
leanúnacha ar rátaí an dul ar aghaidh - lena n-áirítear 
réimse na staidéir ríomhaireachta - réimse ar a bhfuil 
an beartas is déanaí ag díriú. 
 
D’fhoilsigh an tAonad Staidrimh tuarascáil taighde 
seachtrach, a chuir taighdeoirí sinsearacha ó 
Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath le chéile, ar 
chinntithigh cháilíocht na gcéimeanna in Éirinn sa 
bhliain 2020. Cuireann an tuarascáil seo le taighde 
inmheánach a léiríonn na tosca a mbíonn tionchar 
acu ar rátaí na críochnaithe agus ar ghráid deiridh san 
ardoideachas. Is cuid de chuspóir an Aonaid chun an 
úsáid is fearr a bhaint as na sonraí luachmhara a 
choinnítear laistigh den ÚAO chun ár ról i gceapadh 
beartais bunaithe ar fhianaise a chur chun cinn ná 
rochtain rialaithe a chur ar fáil do shaineolaithe 
taighde seachtracha. 
 
Chomh maith leis na príomhfhoilseacháin thuas, 
d’fhoilsigh an tAonad líon mór sonraí ar shuíomh 
Gréasáin an ÚAO sa bhliain 2020 trí léirshamhlacha 
idirghníomhacha na sonraí, lena n-áirítear táblaí na 
sonraí ar féidir leo a n-íoslódáil. Clúdaíonn na hanailísí 
scaipthe réimse fairsing na n-ábhar ar nós anailísí 
spásúla ar dhaonra na mac léinn, roghanna cúrsaí/IAO 
na mac léinn, déimeagrafaic na mac léinn, líon na 
rolluithe idirnáisiúnta, anailísí ar an ngrád deiridh 
agus rátaí an dul ar aghaidh. Leanann Aonad an 
Staidrimh ag tacú le grúpaí seachtracha atá dírithe ar 
thaighde, lena n-áirítear grúpa seaimpíní Bonneagar 
Náisiúnta na Sonraí , grúpaí Suirbhé na Mac Léinn 
agus Grúpa Teagmhála na Staitisticí Foirmiúla atá faoi 
stiúir an Phríomh-Oifig Staidrimh. 
 
Níor tharla Suirbhé ar Thorthaí na n-Iarchéime 2020 
(suirbhéireacht a dhéanamh ar chéimithe na bliana 
2019) de dheasca na ndeacrachtaí a tháinig as 
paindéim an Covid-19. Níos déanaí sa bhliain, 
cuireadh tacaíochtaí i bhfeidhm sna hIAOnna ionas go 
mbeadh suirbhé na bliana 2021 in ann leanúint ar 
aghaidh go sábháilte agus go héifeachtach. 

(e) Rochtain do Chách 
 
Le linn na bliana 2020, lean an ÚAO ag bainistiú trí 
shnáithe den chlár PATH. 
 
I mí Eanáir na bliana 2020, chríochnaigh an ÚAO a 
mheasúnú ar chur i bhfeidhm luathchéime an PATH 1 
(Oideachas Tosaigh na Múinteoirí) lena n-áirítear 
moladh gur chóir go leanfadh an maoiniú ar feadh trí 
bliana eile. Ina dhiaidh sin cheadaigh an Roinn 
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta leanúint le PATH 1, 
cuireadh ionaid barr fheabhais an teagaisc ar an eolas 
ina leith i mí an Mheithimh agus tugadh cuireadh 
dóibh pleananna tionscadail leasaithe a chur isteach. 
 
I mí Feabhra na bliana 2020, d’fhógair an Roinn go 
ndéanfaí Ciste Sparánachta 1916 a rolladh amach ar 
feadh trí bliana eile ag tosú sa bhliain 2020/21. 
Cuireadh na braislí ar an eolas roimhe seo faoi 
leanúint le maoiniú PATH 2 i mí Nollaig na bliana 2019. 
Le linn na blianan2020, cheadaigh an HEA trí 
sparánacht bhreise a chur ar fáil do bhraisle Colún 1 
Cúige Laighean tar éis breithniú a dhéanamh ar 
iarratas ón RCSI chun páirt a ghlacadh i gCiste 
Sparánachta 1916. Ciallaíonn sé seo gurb é 203 líon 
iomlán na sparánachtaí fochéime atá ar fáil ar fud na 
tíre anois in aghaidh na bliana. Mar chuid den 
Bhuiséad a fógraíodh i mí Dheireadh Fómhair na 
bliana 2020, fuarthas €1m breise do PATH 2 chun an 
ciste bliantúil a thabhairt suas go €5m agus lig sé do 
roinnt faighteoirí dul ar aghaidh chuig staidéir 
iarchéime. Tá an ÚAO i mbun cainteanna leis an Roinn 
maidir le bailchríoch a chur ar na pleananna don 
bhliain acadúil 2021/22. Is ball freisin é an ÚAO de 
mheitheal oibre faoi chathaoirleacht na Roinne atá ag 
iniúchadh próiseas iarratais coiteann don Sparánacht 
1916. 
 
I mí Mheán Fómhair na blianan2020, chríochnaigh an 
HEA a mheasúnú ar chur i bhfeidhm luathchéime an 
PATH 3 lena n-áirítear an moladh gur cheart go leanfar 
leis an maoiniú ar feadh trí bliana eile. D’fhógair an 
tAire Simon Harris go leanfaí leis an maoiniú seo i mí 
na Nollag. 
 
I mí Nollaig na bliana 2020, d’fhoilsigh an ÚAO na 
sonraí maidir leis an Scór Innéacs Díothachta 
(SID/DIS) don bhliain acadúil 2018/19. Ba í seo an dara 
bliain a foilsíodh na sonraí seo agus anois don chéad 
uair tá gach institiúid ardoideachais (IAO) atá 
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maoinithe go poiblí ann. Cuireann an SID sonraí ar fáil 
atá i bhfad níos cruinne ar chomhdhéanamh 
socheacnamaíoch dhaonra na mac léinn 
ardoideachais agus tacóidh a leithéid freisin leis na 
hIAOnna bealaigh an cur chuige níos spriocdhírithe a 
fhorbairt chun rochtain a leathnú ina gcuid réigiúin 
féin. 
 
Sé ceann de spriocanna an Phlean Rochtana Náisiúnta 
(PNR/NAP) ná fóram bliantúil a reáchtáil chun eolas a 
roinnt agus faisnéis a scaipeadh ar thionscnaimh 
éifeachtacha a bhaineann le rochtain. Tionóladh an 
ceathrú Fóram Náisiúnta Rochtana i mí Feabhra agus 
d’fhreastail beagnach 100 duine air. Bhí fócas ar leith 
ag imeacht na bliana 2020 ar an teagmhail le mic léinn 
lánfhásta. 
 
D’fhreastal an ÚAO mar chathaoirleach ar chruinniú 
den Ghrúpa Monatóireachta ar an gCiste do Mhic 
Léinn faoi Mhíchumas (CMM/FSD) i mí Aibreáin agus 
scaipeadh treoirlínte uasdátaithe don bhliain acadúil 
2020/21 chuig na hIAOanna ina dhiaidh sin. Le linn na 
bliana 2020, chuir an ÚAO socruithe i gcrích chun an 
chuid breisoideachais den CMM a aistriú chuig SOLAS 
de réir mar a mhol Athbhreithniú an CMM sa bhliain 
2017. Le linn na bliana 2020, chuaigh an ÚAO i 
dteagmháil leis na hIAOnna agus leis an Roinn maidir 
le húsáid an CMM maidir le forbairt straitéiseach na 
seirbhísí agus na dtacaíochtaí míchumais sna 
hIAOanna. Ina dhiaidh sin, d’fhógair an tAire Simon 
Harris i mí Eanáir na bliana 2021go gceadófar €5.4m 
de mhaoiniú CMM a úsáid le haghaidh tionscnamh 
straitéiseach i 23 institiúid ardoideachais. Ina measc 
seo tá tionscadail atá dírithe ar an Dearadh Uilíoch 
don Fhoghlaim (DUF/UDL) a chur chun cinn, ar 
rochtain ar champais na gcoláistí a fheabhsú agus ar 
chabhrú le hoiliúint agus forbairt an ball foirne. 
 
D’fhreastal an ÚAO mar chathaoirleach ar chruinniú 
de Ghrúpa Monatóireachta an Chiste Cúnaimh do 
Mhic Léinn (CCM/SAF) i mí an Mheithimh agus 
scaipeadh treoirlínte uasdátaithe don bhliain acadúil 
2020/21 go dtí na hIAOanna ina dhiaidh sin. Mar chuid 
de Phacáiste Spreagtha mí Iúil, rinneadh an CCM a 
dhúbailt ó €8.1m go dtí €16.2m don bhliain acadúil 
2020/21 d’fhonn tacú le mic léinn a ndeachaigh an 
Covid-19 i bhfeidhm orthu. Ina theannta sin, fuarthas 
€1m breise chun leanúint le leithdháileadh 
imfhálaithe an CCM do mhic léinn ar chúrsaí MGO 
(PME). 
 

Chuir an ÚAO maoiniú €10m ar fáil do na hIAOnna 
chun tacú le mic léinn faoi mhíbhuntáiste san earnáil 
ardoideachais chun rochtain a fháil ar fheistí TFC. 
Faoi mhí na Nollag, dáileadh díreach os cionn 7,000 
ríomhaire glúine ar mhic léinn i dteannta le gairis eile 
cosúil le cluasáin. 
 
I mí Samhain na bliana 2020, d’fhógair an tAire Simon 
Harris go bhfuarthas maoiniú €300,000 ón gCiste um 
Chuntais Díomhaoine chun tacú le rannpháirtíocht 
mhéadaithe an Lucht Siúil san ardoideachas. 
Déanfaidh an ÚAO bainistíocht ar leithdháileadh an 
mhaoinithe seo agus chuir sé tús leis an bpróiseas 
comhairliúcháin leis na hIAOnna agus le hionadaithe 
an Lucht Siúil chun a leithéid a chur chun cinn sa 
bhliain 2021. 
 
Tar éis teacht an ÚAO os comhair Chomhchoiste an 
Oireachtais ar na Príomhcheisteanna a mbaineann 
leis an Lucht Siúil i mí Nollaig na bliana 2019, thug an 
ÚAO faoi athbhreithniú a dhéanamh ar na sonraí i 
gCóras Taifead na Mac Léinn maidir le líon na 
dTaistealaithe Éireannacha atá páirt á ghlacadh acu 
san ardoideachas. Tugann toradh na hoibre seo léiriú 
níos fearr ar líon an Lucht Siúil atá ag teacht isteach i 
gcéad bhliain an ardoideachas fochéime agus ar líon 
mic léinn an Lucht Siúil thar gach bliain staidéir. 
 
Mar fhreagairt ar thorthaí an Athbhreithniú ar Dhul 
Chun Cinn na bliana 2018 ar an bPlean Rochtana 
Náisiúnta, choimisiúnaigh an ÚAO Indecon chun 
staidéar a dhéanamh ar rannpháirtíocht na Mac Léinn 
Lánfhasta. D’fhreastal an ÚAO mar chathaoirleach ar 
Ghrúpa Stiúrtha a tháinig le chéile faoi dhó sa bhliain 
2020 chun maoirseacht a dhéanamh ar an staidéar. Tá 
an dréacht-tuarascáil deiridh ullamh agus foilseofar í 
in am trátha. 
 
Le linn na bliana  2020, d’aistrigh an Roinn an maoiniú 
do Chlár Rochtana Choláiste na Tríonóide - Naisc 
For-rochtana na Scoileanna agus an Phobail (TAP-
SCOL) go dtí an ÚAO. Maoiníodh é roimhe seo mar 
chuid de mhaoiniú na dTionscnaimh Speisialta Faoin 
Míbhuntáiste de chuid na Roinne. Sé maoiniú an 
chláir TAP ná €91,525 in aghaidh na bliana agus 
cuirfear deireadh leis de réir a chéile thar trí bliana 
d’fhonn ligean do Choláiste na Tríonóide an 
tionscadal a shú isteach ina chroíghníomhaíochtaí 
agus sna socruithe maoinithe a mbaineann leo. 
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(f) Scileanna, Infhostaitheacht agus 
Rannpháirtíocht 

 
Sa bhliain 2020, chuir an Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
leithdháileadh €1.1m ar fáil d’Ollscoil Teicniúil na 
Mumhan (Campas Chorcaí) chun an siollabas nua na 
Printíseachta Feistiú Gléasraí Tógála a rolladh amach 
agus cuireadh €935,000 ar fáil do OT Bhaile Átha Cliath 
(Campas na Cathrach) chun acmhainn an 
Phrintíseacht Eitlíochta a leathnú. Cuireadh tús le sé 
chlár printíseachta nua eile faoi stiúir cuibhreannais i 
réimse an ardoideachais sa bhliain 2020 sna 
hearnálacha Teileachumarsáide, Earcaíochta, Slabhra 
an tSoláthair agus Innealtóireachta. Tugann sé seo 
líon iomlán na bprintíseachtaí faoi stiúir 
cuibhreannais san earnáil AO suas go dtí 20 clár le 
1,016 clárúchán ar Leibhéal 6 go dtí Leibhéal 10 ar 
Chreat Náisiúnta na gCáilíochtaí. 
 
Chuir an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta tús lena cuid 
obair ar an Phlean Gníomhaíocht na Phrintíseachta 
nua agus is ball de Ghrúpa Stiúrtha an Phlean 
Gníomhaíochta é an ÚAO. 
 
Bunaíodh Grúpa Printíseachta um an gCovid-19 leis 
an ÚAO mar bhall de. D’oibrigh an grúpa seo trí na 
ceisteanna a tháinig chun cinn maidir le printíseachtaí 
a chur ar fáil le linn na paindéime. 
 
Mar gheall ar an gCovid-19 sa bhliain 2020, cuireadh 
roinnt Campaí TFC agus Fiontraíochta a moladh 
roimhe sin ar ceal agus d’éirigh le roinnt soláthraithe 
eile campaí duine le duine ar champas a thiontú go dtí 
campaí ar líne sa bhliain 2020. Mar sin féin, reáchtáil 
11 institiúid ardoideachais campaí fiontraíochta go 
náisiúnta le rannpháirtíocht 1,227 mac léinn dara 
leibhéal acu - ba é 69% leibhéal rannpháirtíocht na 
mban sna campaí seo. 
 
Leanann an Fóram Náisiúnta um Fheabhsú an 
Teagaisc agus na Foghlama mar ghné thábhachtach 
de thacaíocht an ÚAO do thaithí agus rannpháirtíocht 
na mac léinn sna hinstitiúidí. Cheadaigh Bord an ÚAO 
an Athbhreithniú ar an bhFóram sa bhliain 2019. 
Cuireadh an suirbhé StudentSurvey.ie i bhfeidhm go 
rathúil sa bhliain 2020 le ráta freagartha 31% as 
44,707 mac léinn. Cuireadh réamh-scrúdú na bliana 
2020 ar fáil sa chaibidil dár teideal ‘Looking Deeper’ 
(‘Ag Féachaint Níos Doimhne’) ar na tosca ba bhun le 
rannpháirtíocht na bhfochéimithe céad bhliana san 

ardoideachas, rud a bhféadfadh an méid a chuir an t-
athrú i bhfeidhm orthu a bhí riachtanach go dtí múnla 
idirthréimhseach an oideachais ar an gcampas  mar 
gheall ar bhearta sláinte an phobail mar fhreagairt ar 
an gCovid-19. Ba mhór an tábhacht a bhí ag obair an 
Tionscadail Náisiúnta um Rannpháirtíocht na Mac 
Léinn (a bhfuil an Grúpa Stiúrtha ina shuí air) sa 
bhliain 2020 maidir le tacaíocht a thabhairt do mhic 
léinn fanacht i dteagmháil lena gcuid institiúidí. 
 
Sa bhliain 2020, fuair Springboard+ maoiniú breise 
chun tionchar an Covid-19 ar an margadh fostáiochta 
a mhaolú. Mar thoradh air seo ceadaíodh 13,000 áit do 
Springboard+. Ghlac an cohórt fostaithe le beagnach 
75% de na háiteanna agus iad siúd a bhí dífhostaithe 
nó ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach 
(IDP) 22%. 
 
D’fhógair an Rialtas Tionscnamh an Chaipitil Daonna 
(TCD/HCI) i mBuiséad 2019. cuirfidh an tionscnamh 
infheistíocht ar fáil atá dírithe ar acmhainn an 
ardoideachais a mhéadú sna cláir dírithe ar scileanna 
atá deartha chun freastal ar riachtanais na scileanna 
ar bharr tosaíochta. Le linn na cúig bliana ó 2020 go 
2024, cuireadh €300m ar fáil don TCD ón mbarrachas 
sa Chiste Náisiúnta Oiliúna (CHO/NTF). Tar éis glao a 
chur ar áiteanna fochéime breise i réimsí ina bhfuil 
riachtanais na scileanna faoi Cholún 2, cuireadh os 
cionn 500 áit thar raon príomhréimsí riachtanas na 
scileanna i bhfeidhm ag tús na bliana acadúla 2020/21 
sna hinstitiúidí ardoideachais poiblí agus 
príobháideacha. Mar thoradh ar ghlao a reáchtáladh 
faoi chláir Speisialtóra agus Tiontú Iarchéime Colún 1, 
cuireadh breis agus 1,000 áit ar fáil sa bhliain acadúil 
2020/21 i réimsí na ndisciplíní ina bhfuil riachtanas ar 
leith na scileanna Tar éis glao ar Cholún 3 Nuálaíochta 
agus Aclaíochta 3, fógraíodh 22 tionscadal 
comhoibritheach agus aonair i mí Dheireadh Fómhair 
na bliana 2020. Mairfidh na tionscadail seo ar feadh 
cúig bliana. 
 
Cheadaigh an Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
€37m as an soláthar a fógraíodh i Spreagadh Mí Iúil 
d’earnáil an Ardoideachais. Eisíodh glao ar áiteanna 
iarchéime lánaimseartha agus páirtaimseartha 
múinte chomh maith le háiteanna modúlach 
páirtaimseartha, rud a d’fhág gur ceadaíodh 2,555 áit 
iarchéime agus 11,000 áit mhodúlach saor in aisce nó 
ar fhóirdheontas mór ar fud córais an ardoideachais 
phoiblí agus phríobháidigh i bpríomhréimsí na 
ndisciplíní ina raibh riachtanais na scileanna iontu. 
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(g) An ÚAO mar Eagraíocht den Scoth 
 
Lean an ÚAO ag neartú a chur chuige i leith a chuid 
cuntasachta, maoirseacht an rialachais agus 
bainistíocht feidhmíochta na n-institiúidí 
ardoideachais arna maoiniú ag an ÚAO. Ina measc bhí 
bunú Fóram an Rialachais idir an ÚAO agus 
comhlachtaí ionadaíocha na n-earnála chun tuilleadh 
forbartha ar chreat an rialachais a chur chun cinn lena 
n-áirítear comhaontú maoirseachta nua idir an ÚAO 
agus na hinstitiúidí. Leanann an ÚAO ag plé go 
gníomhach leis an earnáil  trí, mar shampla, na 
cruinnithe buiséid agus cuntasachta agus trí 
phróiseas an idirphlé straitéiseach. 
 
Mar chuid den Acht nua um Ardoideachais, 2021 atá le 
dul trí Thithe an Oireachtais níos déanaí sa bhliain 
2021, tá cúram an ÚÁO faoi athbhreithniú. Beifear ag 
súil go dtabharfaidh an reachtaíocht nua na 
cumhachtaí rialála is cuí don ÚAO chun tuilleadh 
soiléireachta níos fearr a chur ar fáil maidir le méid 
agus le hoibriú freagrachtaí an ÚAO, freagrachtaí na n-
institiúidí agus freagrachtaí na Roinne. 
 
Le linn na bliana 2020, thug an ÚAO faoi thionscadal 
ath-innealtóireachta an phróisis gnó chun: 
 
n Athbhreithniú, leasú agus ailíniú a dhéanamh ar 

phróisis, ghnáis, daoine agus mhúnlaí an 
oibriúcháin chun éifeachtúlachtaí agus 
feabhsuithe a bhaint amach 

n Leas a bhaint as an teicneolaíocht d’fhonn freastal 
ar riachtanais an ÚAO 

n Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr na 
heagraíochta chun a chuid riachtanais reatha agus 
sa todhchaí a chomhlíonadh 

Tabharfar faoi mholtaí an athbhreithnithe seo le linn 
na bliana 2021. 
 
Tá Córas Bainistíocht agus Forbairt na Feidhmíochta 
(CBFF/PMDS) i bhfeidhm ag an ÚAO don fhoireann uile 
agus chuir sé oiliúint ar fáil do gach éinne ar an 
bpróiseas CBFF sa bhliain 2020. Ina theannta sin 
cuireadh sraith cúrsaí eile ar fáil don fhoireann go léir 
de bhun na n-aighneachtaí CBFF. Cuireadh oiliúint ar 
fheasacht slándála an TF ar fáil do gach ball foirne. 
 
 
 

Folláine na foirne 
 
Rinne an ÚAO suirbhé ar an bhfoireann go léir ar a 
gcuid taithí as bheith ag obair ón mbaile le linn an 
Covid 19. Mar thoradh air seo, rinneadh roinnt 
tionscnamh lena n-áirítear cur i láthair ar an gClár 
Cúnaimh d’Fhostaithe de chuid an ÚAO agus roinnt 
seisiún na folláine ar líne. 
 

(h) Claochlú Digiteach 
 
Tá an ÚAO chun tosaigh maidir le forbairt an 
Chlaochlaithe Digiteacha i roinnt réimsí san earnáil 
Ardoideachais. Tá glao an Chláir um Nuálaíocht agus 
Claochlú in 2018 ag maoiniú deich dtionscadal sa 
chlaochlú digiteach, lena n-áirítear conairí foghlama 
do mhic léinn, foghlaim solúbtha, cianfhoghlaim, r-
fhoghlaim agus an anailísíocht chun mic léinn a 
choinneáil agus a dul ar aghaidh. Léiríonn an suirbhé 
Taithí Digiteach Náisiúnta na hÉireann (TDNE/INDEx), 
a d’fhoilsigh an Fóram Náisiúnta um Fheabhsú 
Teagaisc agus Foghlama san Ardoideachas ag tús na 
paindéime go bhfuil pobal ardoideachais ann a bhfuil 
dul chun cinn suntasach déanta acu maidir le dul i 
dteagmháil leis na teicneolaíochtaí digiteacha ón am 
a rinne an earnáil an treochlár náisiúnta chun teagasc 
agus foghlaim dhigiteach a fheabhsú a fhorbairt don 
chéad uair sa bhliain 2015. 
 
Leagtar amach i bPlean Forbartha Náisiúnta na 
hÉireann 2018 - 2027 (PFN), a foilsíodh i mí Feabhra 
2018, tosaíochtaí na hinfheistíochta, lena n-áirítear an 
cuspóir náisiúnta chun leas a bhaint as na deiseanna 
a chuireann an claochlú digiteach agus úsáid na 
dteicneolaíochtaí digiteacha ar fáil sa teagasc, san 
fhoghlaim agus sa mheasúnú sna bunscoileanna agus 
sna hiar-bhunscoileanna. Agus an uaillmhian seo a 
leathnú chuig ardoideachas (agus taighde), tugtar an 
deis fís iomlán córas náisiúnta oideachais dhigiteach 
ar ardfheidhmíocht a chur ar fáil. 
 
Cé go ndeachaigh an paindéim i bhfeidhm go dian ar 
phróiseas forbartha an Chreata um Chlaochlú 
Digiteach, tá an bhailchríoch air seo níos tábhachtaí 
agus níos ábhartha ná riamh. Tá sé beartaithe ag an 
ÚAO taithí an fhoghlaimeora, foghlaim fad saoil, an t-
idirnáisiúnú agus oibríochtaí foirne le linn na 
paindéime a chur san áireamh chun an Creat um 
Chlaochlú Digiteach atá beartaithe a threorú agus 
chun raon na dtionscnaimh infheistíochta a fhorbairt 
sa réimse.  
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Údarás Reachtach 
 
An tÚdarás Ardoideachais (ÚAO) - Bunaíodh an tÚdarás um Ard-Oideachas ar an 15 Bealtaine 1972 faoin Acht 
um Údarás Ardoideachais, 1971. Bronnadh feidhmeanna breise ar an ÚAO faoin Acht um Ollscoileanna, 1997, 
faoin Acht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006 agus faoi Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta, 2018. 
Feidhmíonn an ÚAO de réir fhorálacha na nAchtanna seo agus faoi choimirce an Aire Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Scileanna. Tá an Roinn i mbun athbhreithnithe a dhéanamh faoi 
láthair ar an reachtaíocht faoina rialaítear an ÚAO. 
 
De réir an Achta um Údarás Ardoideachais 1971, mínítear gnáthfheidhmeanna  an ÚAO mar a leanas: 
 
n Forbairt an ardoideachais a chur chun cinn; 

n Cuidiú le comhordú a dhéanamh ar infheistíocht an Stáit san ardoideachas agus moltaí a ullmhú dá leithéid 
infheistíochta; 

n An tuiscint faoi luach an ardoideachais agus an taighde a chur chun cinn; 

n Comhionannas na deiseanna san ardoideachas a chur chun cinn; 

n Daonlathú struchtúr an ardoideachais a chur chun cinn. 
 
Feidhmíonn Comhairle Taighde na hÉireann (CTÉ/IRC) faoi choimirce an Údaráis Ardoideachais agus bunaíodh í 
i mí Márta na bliana 2012 tar éis chumasc Chomhairle Taighde na hÉireann um na Daonnachtaí agus na 
nEolaíochtaí Sóisialta agus Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht. 
 
Bunaíodh an CTÉ chun: 
n Taighde taiscéalaíoch neamhspleách den scoth a mhaoiniú agus cáil na hÉireann mar ionad taighde agus 

foghlama a fheabhsú; 

n Tacú le hoideachas agus forbairt scileanna na dtaighdeoirí luathchéime den scoth; 

n Saibhriú an eolais agus an tsaineolais atá ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais reatha na 
hÉireann agus sa todhchaí; 

n Comhairle a thabhairt maidir le beartais oideachas iarchéime i leith ghnáthcheisteanna an taighde. 
 
Cód Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 
 
Tháinig an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, 2016, a tháinig in áit Chód 2009, i bhfeidhm i mí Meán 
Fómhair na bliana 2016. Tá sé glactha ag an Údarás Ardoideachais agus tá próisis curtha i bhfeidhm chun a 
chinntiú go gcomhlíonann gach gné d’oibríochtaí an ÚAO le riachtanais an Chóid. Thug an Bord faoi chleachtadh 
féinmheastóireachta sa bhliain  2020 tar éis meastóireachta neamhspleách a dhéanamh sa bhliain 2019. 
 
Comhaontú Seachadta na Feidhmíochta 
 
Ghlac an tÚdarás Ardoideachais Comhaontú Seachadta na Feidhmíochta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna 
i mí Márta na bliana 2018 agus iar-rolladh é seo go dtí na blianta 2019 agus 2020. Leagtar amach sa chomhaontú 
seo creat na bainistíochta agus na cuntasachta atá ann idir an Roinn agus an tÚdarás Ardoideachais. 
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Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998 go 2015 
 
Is tosaíocht bunaithe an Údarás Ardoideachais í an comhionannas. Is mór ag an eagraíocht an éagsúlacht agus 
déanann sí a dícheall a bheith ina fostóir an chomhionannais ina spreagtar an ranníocaíocht aonair agus ina 
bhfuil luach ar an éagsúlacht. Chuige sin, geallann an ÚAO a chinntiú nach dtabharfar fábhar d’aon bhall foirne 
nó d’aon iarratasóir ar fhostaíocht thar éinne eile ar fhorais inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, claonadh 
gnéasach, reiligiún, aois, míchumas, cine, ballraíocht eitneach mionlach nó ar aon fhorais nach mbaineann le 
dea-chleachtas na fostaíochta. Baineann a leithéid seo le hearcaíocht, dálaí oibre agus deiseanna forbartha. 
 
Bhunaigh an ÚAO meitheal oibre inmheánach go déanach sa bhliain 2020 chun cur i bhfeidhm Dualgas 
Comhionannais agus Cearta Daonna san Earnáil Phoiblí de chuid an ÚAO a phleanáil agus a mhaoirsiú. 
 
An tAcht Sláinte, Sábháilteachta agus Leasa ag an Obair, 2005 
 
Leanann an tÚdarás Ardoideachais leis na bearta is cuí a ghlacadh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach 
fostaí agus cuairteoir laistigh dá chuid oifigí a chosaint chun forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. Baineann 
sé seo le hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004 chomh maith. 
 
Tháinig Coiste Sláinte agus Sábháilteachta an ÚAO le chéile go rialta le linn na bliana 2020 chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar ullmhúcháin maidir le filleadh ar an obair a luaithe a cheadódh treoirlínte an Rialtais a leithéid. 
Ullmhaíodh an prótacal um fhilleadh ar obair tar éis dul i gcomhairle leis an bhfoireann oibre. 
 
An tAcht um Eitic san Oifig Phoiblí, 1995 agus an tAcht um Chaighdeáin in Oifig Phoiblí, 2001 
 
De réir na nAchtanna thuas, ghlac an tÚdarás Ardoideachais gnáis de réir treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i ndáil le nochtadh leasanna de chuid Comhaltaí an Bhoird agus cloíodh 
leis na gnásanna seo i rith na bliana. Níor tharla aon idirbheartaíocht le linn na bliana ina raibh leas tairbhiúil ag 
aon Chomhalta an Bhoird. 
 
An tAcht um Nochtadh Cosanta, 2014 
 
De réir riachtanais dlíthiúil an Achta um Nochtadh Cosanta, 2014, tá gnáis bunaithe agus á gcothabháil ag an 
Údarás Ardoideachais chun nochtú cosanta a dhéanamh. 
 
Is féidir nochtú cosanta a dhéanamh le Príomhfheidhmeannach an ÚAO maidir le hábhair a bhaineann le 
pleanáil agus forbairt an ardoideachais agus an taighde sa Stát agus le hábhair a bhaineann le maoiniú na n-
institiúidí ardoideachais arna maoiniú ag an ÚAO. Rinneadh dhá nochtadh cosanta leis an ÚAO sa bhliain 2020 
ó Institiúidí Ardoideachais agus nochtadh cosanta amháin ó bhall foirne. 
 
An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 
 
Tá an tÚdarás Ardoideachais geallta dá chuid dualgas a chomhlíonadh faoin Acht um Íocaíochtaí Pras Cuntas, 
1997, arna leasú le Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála) 2012. 
 
Tá an bhainistíocht sásta gur chloí an ÚAO leis na forálacha seo ar gach bealach ábhartha. Íocadh suim €314 
san iomlán i ndáil le pionóis ús íocaíochta déanacha sa bhliain 2020. 
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Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 
 
Tá an tÚdarás Ardoideachais geallta dá chuid dualgas de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 a 
chomhlíonadh. Foilsítear Tuarascáil Bhliantúil an ÚAO agus príomhdhoiciméid bheartais go comhuaineach sa 
dá theanga oifigiúil. 
 
An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014 
 
Baineann forálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise leis an Údarás Ardoideachais. Cuireann an tAcht seo ceart 
dlíthiúil ar fáil do dhaoine ar leith rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh na gcomhlachtaí poiblí, an fhaisnéis a 
choinnítear maidir leis féin a leasú sa chás go bhfuil sí neamhiomlán, mícheart nó míthreorach agus na 
cúiseanna a fháil maidir le cinntí a dhéanann difear dóibh féin. Le linn na bliana 2020 fuair an ÚAO agus/nó an 
Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre 38 iarratas faoin Acht agus rinneadh cúig iarratas ar athbhreithniú 
inmheánach. Níor atreoraíodh aon chás chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise. 
 
Cosaint na Sonraí 
 
Ba rí-thábhachtach fós í an chomhlíontacht leis an reachtaíocht um Chosaint na Sonraí fós don Údarás 
Ardoideachais sa bhliain 2020. Ceapadh Oifigeach Cosanta na Sonraí (OCS) inmheánach ar leith chun 
monatóireacht a dhéanamh ar an gchomhlíontacht leis an RGCS agus leis an Acht um Chosaint Sonraí 2018. 
Áiríodh leis seo a chinntiú go raibh gach Beart Cosanta na Sonraí cothrom le dáta, lena n-áirítear an fógra 
Fianáin ar shuíomh Gréasáin an ÚAO . Thug an OCS faoi chleachtadh freisin chun a chinntiú go raibh an ÚAO, 
mar rialaitheoir na sonraí, ag comhlíonadh a chuid dualgais taifid a bhainistiú i gceart agus de réir phrionsabal 
srianta an stórála. 
 
I dteannta leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, thug an 
ÚAO faoi chomhairliúchán leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí maidir le hAirteagal 36 (4) RGCS i leith moltaí 
comhroinnte na sonraí i reachtaíocht uasdátaithe an ÚAO. Tá an obair seo ar siúl go leanúnach agus rinneadh 
Measúnacht an Tionchair ar Chosaint Sonraí (MTCS/DPIA) ar an tionscadal seo. 
 
Phróiseáil an ÚAO iarratais uatha siúd a bhí mar ábhar na sonraí  de réir na reachtaíochta, amhail iarratais ar 
rochtain ar na sonraí agus iarratais ar scriosadh na sonraí. Tá an ÚAO geallta do phróiseáil dhleathach, 
chothrom agus thrédhearcach na sonraí pearsanta i leith gach éinne a chinntiú. 
 
Éifeachtúlacht an Fhuinnimh agus Beartas um Chomhshaol 
 
Geallann an tÚdarás Ardoideachais a pháirt a ghlacadh chun sprioc an Rialtais de laghdú fuinnimh 33% san 
Earnáil Phoiblí a bhaint amach faoin mbliain 2020 de réir an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Éifeachtúlacht Fuinnimh 2009-2020. Aithníonn an ÚAO an dualgas atá air chun a chinntiú nach mbeidh ach an 
tionchar is lú ag a chuid gníomhaíochtaí ar an gcomhshaol. Trí Chóras Bainistíochta na Dramhaíola, tá 
gníomhaíochtaí curtha i bhfeidhm ag an ÚAO a chinntíonn leibhéal ard ábhar dramhaíola a athchúrsáil agus an 
dramhaíl a chuirtear chuig láithreáin líonta talún a íoslaghdú. Bhí IPUT, tiarna talún an ÚAO, gníomhach maidir 
le húsáid níos éifeachtaí an fhuinnimh a chur chun cinn. Ghlac coiste gníomhach foirne Glas ag an ÚAO páirt i 
roinnt de na tionscnaimh Ionaid Oibre agus Campais Taistil Níos Cliste an Údarás Náisiúnta Iompair (ÚNI/NTA). 
D’úsaid an ÚAO 73,749 kWh leictreachais sa bhliain 2020 (111,547 kWH sa bhliain 2019). Ba é sciar inchurtha an 
ÚAO de thomhaltas gáis san fhoirgneamh oifige roinnte sa bhliain 2020 ná 49,491 kWH (56,358 kWh sa bhliain 
2019). 
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An tÚdarás Ardoideachais 

Ráitis an airgeadais 

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 

 

 

 

Faisnéis 

 

 

Seoladh:                                                          3 Tithe Shíol Bhroin 

                                                                               Ascall Crampton, 

Bóthar Shíol Bhroin, 

Baile Átha Cliath 4. 

 

Iniúchóirí: An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 

3A Sráid an Mhéara Uachtarach, 

Baile Átha Cliath 1.  

 

Baincéirí: AIB Bank plc, 

1-4 Sráid Bhagóid Íochtarach, 

Baile Átha Cliath 2. 

 

Comhairleoirí Dlí: Eversheds Sutherland, 

Ionad Phort an Iarla,  

1 Ardán Phort an Iarla, 

Baile Átha Cliath 2.  
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Ráiteas an Rialachais agus Tuarascáil Comhaltaí an Bhoird 
 
 
Cuirtear tuarascáil Ráiteas an Rialachais agus Comhaltaí an Bhoird ar fáil de réir an Chód Chleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016 agus na treoirlínte a eisíodh i mí Samhain na bliana 2017. 
 
Rialachas 
 
Bunaíodh Bord an Údaráis Ardoideachais faoin Acht um Údarás Ardoideachais, 1971. Tá feidhmeanna an Bhoird 
leagtha amach in Alt 3 den Acht seo. Bronnadh feidhmeanna breise don Údarás Ardoideachais faoi Acht na 
nOllscoileanna, 1997, faoin Acht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006 agus faoi Acht na nOllscoileanna 
Teicneolaíochta, 2018. Tá an Bord cuntasach don Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta agus freagrach as an dea-rialachas a chinntiú. Déantar an tasc seo trí chuspóirí 
agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus cinntí straitéiseacha a dhéanamh ar gach príomhcheist ghnó. 
Sé an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an fhoireann bainistíochta shinsearach atá freagrach as 
bainistíocht, rialú agus treo laethúil an Údaráis Ardoideachais. Leanann an POF agus an fhoireann bainistíochta 
shinsearach an treo fairsing na straitéise  atá leagtha síos ag an mBord agus cinntíonn siad go bhfuil tuiscint 
shoiléir ag gach comhalta an Bhord ar na príomhghníomhaíochtaí agus ar na cinntí a bhaineann leis an 
eagraíocht agus ar aon rioscaí suntasacha ar dóigh dóibh teacht chun cinn. Feidhmíonn an POF mar 
idirchaidreamh díreach idir an Bord agus bainistíocht an Údaráis Ardoideachais. 
 
 
Freagrachtaí an Bhoird 
 
Leagtar obair agus freagrachtaí an Bhoird amach i Sceideal na nÁbhar atá Forchoimeádta don Bhord ina bhfuil 
na hábhair atá curtha in áirithe do chinneadh ar leith an Bhoird le feiceáil. I measc na mbuan-cheisteanna a 
meastar ag an mBord tá:  
 
n dearbhú na leasanna, 

n tuarascálacha ó na coistí, 

n buiséid bhliantúla agus pleananna corparáideacha, 

n tuarascálacha bliantúla agus ráitis an airgeadais, 

n ábhair forchoimeádta, 

n tuarascálacha feidhmiúcháin. 
 
Féachann an Bord le prionsabail dea-chleachtais na hearnála poiblí a chomhlíonadh ina ghníomhaíochtaí féin 
agus san úsáid a bhaineann sé as fochoistí. 
 
Ní mór don Údarás Ardoideachais faoi Alt 20 den Sceideal a ghabhann leis an Acht um Údarás Ardoideachais, 
1971 agus i cibé cuma a cheadaíonn an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta le comhthoiliú an Aire um Airgeadas, gach cuntas ceart agus cóir a choinneáil ar an airgead go léir a 
fhaigheann sé agus a chaitheann sé, lena n-áirítear cuntas ioncaim agus caiteachais agus clár comhardaithe. 
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Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, éilítear ar Bhord an Údaráis Ardoideachais: 
 

n polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach, 

n breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus críonna 

n ráitis an airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh ach amháin mura bhfuil sé míchuí a ghlacadh 
go leanfaidh sé ag feidhmiú, agus 

n a rá ar cloíodh leis na caighdeáin chuntasaíochta lena mbaineann, faoi réir aon imeacht ábhartha a nochtar 
agus a míníodh i ráitis an airgeadais. 

 
 
Tá an Bord freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil a nochtann, le cruinneas réasúnta 
tráth ar bith, a staid airgeadais agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann ráitis an airgeadais 
Alt 20 den Sceideal a ghabhann leis an Acht um Údarás Ardoideachais, 1971. 
 
Tá an Bord freagrach as an bplean gnó bliantúil agus as an mbuiséad a cheadú. Rinne an Bord meastóireacht ar 
fheidhmíocht an Údaráis Ardoideachais trí thagairt do phlean gnó bliantúil 2020 ag a chruinniú ar an 28 Eanáir 
2021. 
 
Tá an Bord freagrach chomh maith as a shócmhainní a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnacha a 
ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. Measann an Bord go dtugann ráitis 
airgeadais an Údaráis Ardoideachais léargas fíor agus cóir ar fheidhmíocht an airgeadais agus ar staid 
airgeadais an Údaráis Ardoideachais ar an 31 Nollaig 2020. 
 
Ballraíocht an Bhoird 
 
Siad comhaltaí Bord an Údaráis Ardoideachais ná an Cathaoirleach, an Leas-Chathaoirleach agus triúr 
gnáthchomhalta déag, a gceapann an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta gach ceann acu tríd an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Ceapadh comhaltaí an Bhoird ar feadh 
tréimhse cúig bliana agus tháinig siad le chéile ar 9 n-ócáid i rith na bliana 2020. Cuirtear faisnéis fhairsing ar 
fáil do chomhaltaí nua an Bhoird faoin Údarás Ardoideachais agus a chuid oibríochtaí. Leagtar amach sa tábla 
thíos ballraíocht an Bhoird i rith na bliana agus dáta ceapacháin na gcomhaltaí. 
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* Arna cheapadh ar feadh na tréimhse atá sí ag freastail mar Uachtarán ar Aontas na Mac Léinn in Éirinn. 
Athcheapadh Fitzpatrick Uas ar an mBord i mí Iúil na bliana 2020 tar éis a hatoghadh mar Uachtarán an AMÉ 
  
Meastóireacht an Bhoird 
 
Cuireann Alt 4.6 den Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016 an dualgas ar an mBord 
athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar a fheidhmíocht agus ar mheastóireacht sheachtrach a dhéanamh gach 
trí bliana ar a laghad. Thug an Bord faoi chleachtadh féinmheastóireachta i Ráithe 4 na bliana 2020 agus rinne 
sé athbhreithniú ar na torthaí ag a chruinniú ar an 28 Eanáir 2021. 
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Comhalta Ról Dáta Ceapacháin

Michael Horgan Cathaoirleach 27/07/2016

Orla Feely Leas-chathaoirleach 27/07/2016

Bahram Bekradhnia Gnáth-chomhalta 27/06/2017

Darina Kneafsey Gnáth-chomhalta 27/07/2016

Deirdre Lillis Gnáth-chomhalta 27/11/2017

Jim Mountjoy Gnáth-chomhalta 27/06/2017

John Wall Gnáth-chomhalta 27/07/2016

Judith Eaton Gnáth-chomhalta 27/07/2016

Lorna Fitzpatrick* Gnáth-chomhalta 01/07/2020

Lynn Ramsey Gnáth-chomhalta 27/07/2016

Pól Ó Mórain Gnáth-chomhalta 27/07/2016

Ronan Lyons Gnáth-chomhalta 27/11/2017

Sharon Feeney Gnáth-chomhalta 27/07/2016

Sinéad O’Flanagan Gnáth-chomhalta 27/07/2016

Tony Donohoe Gnáth-chomhalta 27/07/2016
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Comhairle Taighde na hÉireann 
 
Feidhmíonn Comhairle Taighde na hÉireann (CTÉ) faoi choimirce an Údaráis Ardoideachais (ÚAO). Ní comhlacht 
reachtúil í an CTÉ. Tá Cathaoirleach, deichniúr gnáthchomhalta agus comhalta ex-officio amháin sa CTÉ. Níl 
aon fhorluí idir ballraíocht an CTÉ agus an ÚAO. Ceapann an tAire comhaltaí na Comhairle tríd an tSeirbhís um 
Cheapacháin Phoiblí. Ceaptar iad ar feadh tréimhse trí bliana agus buaileann siad le chéile 6 huair i rith na 
bliana 2020. Leagtar amach sa tábla thíos comhaltáí na Comhairle agus an dáta ceapacháin a bhaineann leo. 
 

Siad seo a leanas na sé fhochoiste an Bhoird: 
 
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 
 
Sé ról an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) ná tacú leis an mBord maidir lena fhreagrachtaí as 
saincheisteanna an riosca, an rialaithe agus an rialachais agus as an dearbhú a bhaineann leo. Tá an CIR 
neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na heagraíochta. Cuireann sé dearcadh neamhspleách ar fáil maidir le 
rioscaí agus córais bainistíocht an riosca. Cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach agus 
neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánacha lena n-áirítear gníomhaíochtaí iniúchta. Tuairiscíonn an CIR 
don Bhord tar éis gach cruinnithe, agus i scríbhinn go foirmiúil gach bliain. Tá seisear comhaltaí an Bhoird agus 
ball seachtrach amháin le saineolas an airgeadais agus an iniúchta ar an CIR. Siad baill an Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca ná Sharon Feeney (Cathaoirleach), Lorna Fitzpatrick, Deirdre Lillis, Jim Mountjoy, 
Sinéad O’Flanagan, Pól Ó Mórain agus an ball neamhspleách Anne Brady. Bhí ceithre chruinniú ag an CIR sa 
bhliain 2020. 
 
Coiste Airgeadais agus Rialachais 
 
Sé ról an Choiste Airgeadais agus Rialachais (CAR) ná na leithdháiltí deontais atá beartaithe do na hinstitiúidí 
ardoideachais a athbhreithniú agus a mholadh agus athbhreithniú a dhéanamh ar chuntais bhainistíochta, 
bhuiséid agus staid airgeadais ghinearálta an Údaráis Ardoideachais a mheas. Tá seisear comhaltaí an Bhoird 
agus triúr ball neamhspleácha ar an CAR. Siad baill an choiste seo ná Michael Horgan (Cathaoirleach), Bahram 
Bekhradnia, Judith Eaton, Darina Kneafsey, Lorna Fitzpatrick agus Jim Mountjoy. Siad an triúr ball 
neamhspleách ná Anne Brady, Michael O’Connell agus Joe Heavey. Bhí seacht gcruinniú ag an gCoiste 
Airgeadais agus Rialachais sa bhliain 2020. 

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

Comhalta Ról Dáta Ceapacháin Crinniuthe

Jane Ohlmeyer Cathaoirleach 30/11/2018 6/6

Daniel Carey Gnáth-chomhalta 31/08/2019 6/6

Emma Teeling Gnáth-chomhalta 30/11/2018 5/6

Felicity Kelliher Gnáth-chomhalta 30/11/2018 6/6

Kieran Conboy Gnáth-chomhalta 31/08/2019 5/6

Rob Kitchen Gnáth-chomhalta 30/11/2018 6/6

Catherine Godson Gnáth-chomhalta 13/11/2019 5/6

Patricia Kearney Gnáth-chomhalta 13/11/2019 4/6

Liam Barry Gnáth-chomhalta 13/11/2019 5/6

Turlough Downes Gnáth-chomhalta 15/11/2020 0/0

Orla Muldoon Gnáth-chomhalta 15/11/2020 0/0

Peter Brown Ex-Officio 09/10/2017 5/6
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Coiste Forbairt na gCóras agus Bainistíocht na Feidhmíochta 
 
Sé ról an Choiste um Fhorbairt na gCóras agus Bainistíocht na Feidhmíochta (FCBF) ná tacú leis an mBord 
maoirseacht a dhéanamh ar chruthú agus ar fhorbairt na gcóras comhordaithe d’institiúidí ardoideachais, gach 
ceann acu lena mhisin shoiléire éagsúlaithe acu agus iad dírithe go láidir ar thorthaí agus ar an maoiniú le 
haghaidh feidhmíochta. Freastalaíonn deichniúr comhaltaí an Bhoird ar an FCBF. Siad baill an choiste seo ná 
Tony Donohoe (Cathaoirleach), Michael Horgan, Jim Mountjoy, Darina Kneafsey, Sharon Feeney, Bahram 
Bekhradnia, Lynn Ramsey, Sinéad O’Flanagan, Ronan Lyons agus John Wall. Bhí ceithre chruinniú ag an FCBF sa 
bhliain 2020. 
 
Coiste Beartais agus Pleanála 
 
Sé ról an Choiste Beartais agus Pleanála (CBP) ná anailís agus comhairle oibiachtúil a chur ar fáil ar fud 
ceisteanna an ardoideachais, ag aithint ceisteanna tábhachtacha an bheartais agus na ceannaireachta san 
ardoideachas - láithreach agus fadtéarmach - in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Agus anailís an bheartais seo á 
dhéanamh aige, sé cuspóir an Choiste ná an t-ardoideachas a fheabhsú in Éirinn, agus an chuntasacht phoiblí a 
fheabhsú, trí thimpeallacht beartais níos eolasaí a chruthú, agus trí fhreagairtí praiticiúla a fhorbairt ar na 
ceisteanna straitéiseacha atá os comhair cheannairí na n-institiúidí ardoideachais agus na ngníomhaireachtaí 
poiblí. Tá deichniúr comhaltaí an Bhoird ar an CBP. Siad baill an choiste seo Darina Kneafsey (Cathaoirleach), 
Deirdre Lillis, Judith Eaton, Orla Feely, Pól Ó Mórain, John Wall, Sharon Feeney, Lynn Ramsey, Bahram 
Bekhradnia agus Ronan Lyons. Bhí seacht gcruinniú ag an gCoiste Beartais agus Pleanála sa bhliain 2020. 
 
 
Coiste Taighde agus Oideachas Iarchéime 
 
Sé ról an Choiste Taighde agus Oideachais Iarchéime (TOI) ná comhleanúnachas beartais a chinntiú idir an 
tÚdarás Ardoideachais agus Comhairle Taighde na hÉireann; dréacht-ráitis an bheartais a ullmhú agus 
comhairle a thabhairt ar ghnéithe den taighde agus oideachas iarchéime; maoirseacht agus tuairisciú a 
thabhairt don Bhord agus don Chomhairle maidir le beartas an taighde agus an oideachais iarchéime a chur i 
bhfeidhm ag an gcóras ardoideachais agus ag na hinstitiúidí comhpháirteacha; agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar na tionscnaimh beartais ar leith a chuireann an Bord nó an Chomhairle isteach. Tá seisear 
comhaltaí an Bhoird agus triúr comhaltaí na Comhairle ar an TOI. Siad baill an choiste seo ná: Orla Feely (ÚAO) 
(Cathaoirleach), Jane Ohlmeyer (CTÉ), Felicity Kelliher (CTÉ), Liam Barry (CTÉ), Lorna Fitzpatrick (ÚAO), Sinéad 
O’Flanagan (ÚAO), John Wall (ÚAO), Deirdre Lillis (ÚAO) agus Ronan Lyons (ÚAO). Bhí ceithre chruinniú den 
Choiste Taighde agus Oideachas Iarchéime in 2020. 
 
 
Coiste Achomhairc Pinsin 
 
Sé ról Coiste Achomhairc na bPinsean (PSA) ná feidhm reachtúil a bhronntar ar an Údarás Ardoideachais a chur 
i bhfeidhm, sí sin breithniú a dhéanamh ar achomhairc pinsin a chuireann foireann na hollscoile isteach faoi 
Sceideal 5 d’Acht na nOllscoileanna, 1997. Tugtar gach cinneadh an Údaráis Ardoideachais maidir lena leithéid 
achomharc le cead an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus an 
Aire Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí. Siad baill an choiste seo ná Michael Horgan (Cathaoirleach), Bahram 
Bekhradnia, John Wall agus Lorna Fitzpatrick. Tháinig an coiste le chéile uair amháin sa bhliain 2020 chun 
cinneadh maidir le hachomharc pinsin a cheadú. Ceadaíodh an dara cinneadh go leictreonach. 
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Sceideal Tinrimh 
 
Leagtar amach thíos sceideal an tinrimh ag cruinnithe an Bhoird agus na gCoiste sa bhliain 2020: 

Bord CIR CAR FCBF CBP TOI

Líon na 
gCruinnithe

9 4 7 4 7 4

Michael Horgan - 
Cathaoirleach

9/9 ní bh 7/7 3/4 n/a n/a

Bahram 
Bekhradnia

8/9 ní bh 6/7 4/4 5/7 ní bh

Orla Feely 9/9 ní bh ní bh ní bh 5/7 4/4

Sinéad 
O’Flanagan

9/9 4/4 ní bh 4/4 n/a 4/4

Lorna Fitzpatrick 8/9 3/4 7/7 ní bh n/a 4/4

Deirdre Lillis 9/9 4/4 ní bh ní bh 7/7 2/4

Ronan Lyons 8/9 ní bh ní bh 3/4 4/7 1/4

Jim Mountjoy 9/9 4/4 7/7 4/4 n/a ní bh

Lynn Ramsey 9/9 ní bh ní bh 3/4 7/7 ní bh

John Wall 9/9 ní bh ní bh 4/4 6/7 3/4

Sharon Feeney 9/9 4/4 ní bh 3/4 7/7 ní bh

Tony Donohoe 9/9 ní bh ní bh 4/4 n/a ní bh

Judith Eaton 8/9 ní bh 7/7 ní bh 7/7 ní bh

Pól Ó Mórain 8/9 4/4 ní bh ní bh 7/7 ní bh

Darina Kneafsey 9/9 ní bh 7/7 4/4 7/7 ní bh

Tá na mionsonraí i leith táillí agus costais chomhaltaí uile an Bhoird le feiceáil i Nóta 17 de chuid Ráitis an Airgeadais.
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Príomh-Athruithe Pearsanra 
 
Ní raibh aon athruithe ar phríomhphearsanra na foirne sa bhliain 2020. 
 
Cothromaíocht Inscne, Éagsúlacht agus Cuimsiú 
 
Aithníonn an tÚdarás Ardoideachais an tábhacht a bhaineann leis an éagsúlacht agus an cuimsiú maidir le gach 
ball foirne de chuid an Údarás Ardoideachais agus tá meithealacha oibre bunaithe aige chun cur i bhfeidhm 
Dualgas Comhionannas agus Cearta Daonna na hEarnála Poiblí de chuid an Údaráis Ardoideachais a phleanáil 
agus a mhaoirsiú de réir an Achta um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014. 
 
Éilíonn an Cód Cleachtais um Rialachas na gComhlachtaí Stáit, 2016 gur cheart go dtabharfaí  ceapacháin chuig 
Boird Stáit aird  ar na buntáistí a bhaineann le bord éagsúil agus ar chothromaíocht inscne. 
 
Amhail an 31 Nollaig 2020, bhí 8 (53%) ball baineann agus 7 (47%) fireann ag Bord an Údaráis Ardoideachais. 
Mar sin, comhlíonann an Bord sprioc an Rialtais go mbeadh ionadaíocht 40% ar a laghad de gach inscne i 
mballraíocht bhoird na gcomhlachtaí Stáit. Tá ceathrar (50%) ban agus ceathrar (50%) fear ar fhoireann 
bainistíocht shinsearach an Údarás Ardoideachais. 
 
Nochtadh a Éilíonn an Cód Cleachtais um Rialú na gComhlachtaí Stáit (2016) 
 
Tá an Bord freagrach as a chinntiú gur chomhlíon an tÚdarás Ardoideachais riachtanais an Chóid Chleachtais 
um Rialachas na gComhlachtaí Stáit (“an Cód”), arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí i 
mí Lúnasa na bliana 2016. Éilítear an nochtadh seo a leanas ag an gCód: 
 
n Sochair Gearrthéarmacha na bhFostaithe 
 

Leagtar sochair ghearrthéarmacha na bhfostaithe os cionn €60,000 amach i nóta 16. Ní raibh aon íocaíochtaí 
foirceanta sa bhliain 2020. 

 
n Costais Comhairleachtas 
 

Gearradh na costais comhairleachta seo a leanas ar chostais an oibriúcháin:  
                                                                                                                                                                         2020               2019 
                                                                                                                                                                        €’000             €’000 
Athbhreithnithe an Rialachais                                                                                                                       24                  138 

Dearadh Bunachar Sonraí                                                                                                                                  0                  139 

Cáin agus Comhairle Achtúireach                                                                                                                  4                     27 

Iniúchadh Inmheánach                                                                                                                                    17                     33 

Comhairle RGS                                                                                                                                                     39                     76 

Táillí Dlí                                                                                                                                                                    35                     81 

Taighde agus Comhairle an Bheartais                                                                                                     445                  424 

Athbhreithnithe Seachtracha agus Comhairleacha                                                                           265                  375 

Tacaíocht Marie Curie Iarchéime                                                                                                                 90                     90 

Athbhreithniú ar Phróisis an Ghnó                                                                                                            173                       0 

Eile                                                                                                                                                                             13                     47 

                                                                                                                                                                             1,105             1,430 
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n Costais agus Socruithe Dlíthiúla 
 

Ní raibh aon chostais dlí sa tréimhse tuairiscithe maidir le socraíochtaí, idir-réiteach nó imeachtaí eadrána. 
Ní chuimsíonn an chatagóir seo an caiteachas i ndáil leis an ngnáthcomhairle dlí a fhaigheann an tÚdarás 
Ardoideachais atá le feiceáil sna costais Chomhairleachta thuas. 

 
 
n Caiteachas Taistil agus Cothaithe 
 

Déantar an caiteachas ar taisteal agus ar chothú a bhriseadh mar seo a leanas: 
  

                                                                                                                                                                              2020               2019 

Éire                                                                                                                                                                €’000             €’000 

Bord                                                                                                                                                                            2                     13 

Fostaithe                                                                                                                                                                   8                     97 

Thar Lear                                                                                                                                                                                         

Bord                                                                                                                                                                             7                     25 

Fostaithe                                                                                                                                                                   3                     65 

Iomlán                                                                                                                                                                20                 200 

 

Caitreachas Fáilteachais 

Déantar an caiteachas ar fháilteach a bhriseadh mar seo a leanas: 
 
                                                                                                                                                                              2020               2019 

                                                                                                                                                                        €’000             €’000 

Fostaithe                                                                                                                                                                    -                       2 

Bord                                                                                                                                                                             -                       2  

Tríú Pártaithe                                                                                                                                                          1                       2 

Iomlán                                                                                                                                                                  1                      6 

 
 

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020
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Ráiteas an Chomhlíontachta 
 
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais um Rialachas na gComhlachtaí Stáit (2016) agus tá gnáis curtha i 
bhfeidhm aige chun a chinntiú go gcomhlíontar an Cód Cleachtais um Rialachas na gComhlachtaí Stáit don 
bhliain 2020. Tá an tÚdarás Ardoideachais ag comhlíonadh an Chóid Cleachtais um Rialachas na gComhlachtaí 
Stáit don bhliain 2020. 
 
 
 
 
Thar ceann Bhord an Údaráis Ardoideachais: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
__________________ 
 
Michael Horgan 
 
Cathaoirleach 
 
Dáta: 25ú Meitheamh 2021 
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Ráiteas ar Chóras na Rialuithe Inmheánacha 
 

 

Raon na Freagrachta 
 
 
 
Aithním thar ceann Bord an Údaráis Ardoideachais ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach 
rialuithe inmheánacha a chothabháil agus a chur i bhfeidhm. Cuirtear an fhreagracht seo riachtanais an Chóid 
Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) san áireamh. 
 
 
Aidhm Córas na Rialuithe Inmheánacha 
 
 
 
Tá córas an rialuithe inmheánacha deartha chun riosca a bhainistiú ar leibhéal sásúil seachas deireadh a chur 
leis. Mar sin ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach seachas dearbhú iomlán a thabhairt go ndéantar na 
sócmhainní a chosaint, go ndéantar na hidirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar 
botúin nó mírialtachtaí ábhartha a chosc nó a aithint go tráthúil. 
 
 
Tá córas an rialuithe inmheánacha, a thagann le treoir arna eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, i bhfeidhm san Údarás Ardoideachais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 agus suas go dtí dáta 
faofa ráitis an airgeadais. 
 
 
Cumas chun Riosca a Bhainistiú 
 
 
 
Tá Coiste Iniúchta agus Riosca (CIR) ag an Údarás Ardoideachais ar a bhfuil seisear comhaltaí an Bhoird agus ball 
seachtrach amháin a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchta aige. Tháinig an CIR le chéile ceithre huaire sa 
bhliain 2020. 
 
 
Rinneadh feidhm iniúchta inmheánaigh an Údaráis Ardoideachais a chur amach ar chonradh chuig an 
ngnólacht cuntasaíochta gairmiúil ASM tar éis tairiscint a reáchtáil faoi chreat Soláthar Oifig an Rialtais. 
Cheadaigh an CIR Plean an Iniúchta Inmheánaigh na blianan2020 thar ceann an Bhoird. Cuimsíonn an plean 
seo athbhreithniú ar na rialuithe inmheánacha ar bhonn bliantúil. 
 
 
Rinne an tÚdarás Ardoideachais beartas um bhainistíocht an riosca a fhorbairt a leagann amach fonn an riosca, 
a léiríonn na próisis maidir le bainistíocht an riosca atá i bhfeidhm agus a thugann mionsonraí ar róil agus ar 
fhreagrachtaí na foirne maidir leis an riosca. Eisíodh an beartas seo do gach ball foirne a bhfuiltear ag súil go n-
oibreoidh siad laistigh de bheartas bainistíocht an riosca, chun bainistíocht an ÚAO a chur ar an eolas faoi na 
rioscaí atá ag teacht chun cinn, agus chun laigí a rialú agus freagracht a ghlacadh as na rioscaí agus as na 
rialuithe laistigh dá réimse oibre féin. Tá Clár an Riosca curtha ar bun agus, i dteannta le breithniú a dhéanamh 
ar ábhair an riosca ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca, déanann an fhoireann bainistíochta sinsearaí 
athbhreithniú rialta ar na rioscaí a n-aithnítear a mbaineann leis an Údarás Ardoideachais. 

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020
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Creat Riosca agus Rialaithe 
 
 
 
Tá córas bainistíocht an riosca curtha i bhfeidhm ag an Údarás Ardoideachais a aithníonn agus a thuairiscíonn na 
príomhrioscaí agus na bearta bainistíochta atá á ndéanamh chun aghaidh a thabhairt orthusan a mhéid is féidir. 
 
Tá clár an riosca i bhfeidhm a aithníonn na príomhrioscaí atá os comhair an Údaráis Ardoideachais agus 
rinneadh a leithéid a aithint, a mheas agus a ghrádú de réir a gcuid tábhachta. Déanann an bhainistíocht 
athbhreithniú agus uasdátú ar an gclár gach sé mhí agus déanann an CIR athbhreithniú air. Baintear úsáid as 
toradh na measúnuithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh lena chinntiú go ndéantar na 
rioscaí a bhainistiú ar leibhéal sásúíl. 
 
Léiríonn clár an riosca na rialuithe agus na gníomhartha is gá chun na rioscaí a mhaolú agus leagann sé an 
fhreagracht amach as na rialuithe a chur i bhfeidhm ar bhaill foirne ar leith. 
 
 
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 
 
 
 
n Tá céimeanna glactha ag an mBord lena chinntiú go bhfuil an timpeallacht rialaithe is cuí i bhfeidhm trí: 
n Fhreagrachtaí bainistíocht na doiciméadachta agus an t-údarás ina leith a leagan síos go soiléir. 
n Línte soiléire na cuntasachta a chinntiú don bhainistíocht. 
n Ghnáis foirmiúla a bhunú trí fheidhmeanna éagsúla na gcoistí chun monatóireacht a dhéanamh ar 

ghníomhaíochtaí  na heagraíochta agus chun a cuid sócmhainní a chosaint. 
n Ghnáis a bhunú chun teipeanna suntasacha an rialaithe a thuairisciú agus chun a chinntiú go ndéantar gach 

beart ceartaitheach is cuí. 
n Chultúr láidir na cuntasachta a fhorbairt ar fud na heagraíochta. 
n Ghlacadh leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit agus cloí leis. 
n Athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht an Bhoird. 
n A chinntiú go n-áiríonn timpeallacht an rialaithe Coiste Iniúchta agus Riosca gníomhach, feidhm iniúchta 

inmheánaigh agus tuairisciú rialta don bhord ar fheidhmiú an airgeadais. 
 
Tá córas an rialuithe inmheánacha bunaithe ar chreat na faisnéise, na mbeartas agus gnás rialta na bainistíochta 
lena n-áirítear deighilt na ndualgas agus córas an tarmligin agus na cuntasachta. Tá córais na monatóireachta 
seo a leanas i bhfeidhm go háirithe: 
 
n Aithníodh na príomhrioscaí agus na rialuithe a mbaineann leo agus tá próisis curtha i bhfeidhm chun 

monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na bpríomh-rialuithe sin agus chun tuairisc a dhéanamh ar aon 
easnamh a aitheantear. 

n Tá córas cuimsitheach an bhuiséadaithe i bhfeidhm le buiséad bliantúil, a ndéanann an Bord athbhreithniú 
agus comhaontú air. Cuimsíonn sé seo mion-próiseas pleanáil an ghnó. 

n Déanann an bhainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta ar thuairiscí an airgeadais a léiríonn an 
fheidhmíocht dáiríre i gcoinne na buiséid. 
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Le linn na bliana 2020 chuir an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta (RBAOTNE) maoiniú Tacaíochta an Covid ar fáil chun maolú a dhéanamh ar thionchar díreach an 
airgeadais de dheasca an COVID ar na hinstitiúidí ardoideachais chun aistriú na hearnála a éascú chuig 
seachadadh agus measúnú ar líne, chun ullmhú le haghaidh filleadh slán ar an oideachas de réir riachtanais na 
sláinte poiblí agus chun tacaíocht a thabhairt don fhreagairt túslíne. 
 
Chuir an ÚAO cosaintí láidre i bhfeidhm chun a chinntiú go raibh an maoiniú a cuireadh ar fáil chun na gcríoch a 
bhí beartaithe. Ina measc seo bhí: 
 
n Teagmháil ghníomhach leis an RBAOTNE le linn an phróisis uile, 
n Comhaontú ar na téarmaí agus na coinníollacha mionsonraithe, an incháilitheacht ina measc, 
n Dearbhuithe agus deimhniú na n-éileamh ón bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus ón bPríomhoifigeach 

Airgeadais, 
n Íocaíochtaí ar chuntas le 15% de luach an éilimh coinnithe siar go dtí an t-athbhreithniú deiridh, 
n An cumas maidir le haon ró-íocaíocht a fháil ar ais de réir mar atá leagtha amach sna téarmaí agus na 

coinníollacha, 
n Gnólacht seachtrach a fhostú chun iniúchadh neamhspleách a dhéanamh ar éilimh, 
n Maoirseacht ar an bpróiseas ag an gCoiste Airgeadais agus Rialachais. 
 
Tá roinnt éileamh neamh-incháilithe aitheanta ag na hiniúchtaí agus tá siad sin á dtabhairt chun críche faoi láthair. 
 
Soláthar 
 
Dearbhaím go bhfuil gnáis i bhfeidhm ag an Údarás Ardoideachais chun a chinntiú go gcomhlíontar rialacha 
agus treoirlínte reatha an tsoláthair mar atá leagtha amach ag an Oifig um Sholáthar Rialtais. Chomhlíon an 
ÚAO a leithéid gnáis le linn na bliana 2020. 
 
Athbhreithniú ar Éifeachtacht 
 
Dearbhaím go bhfuil gnáis i láthair san Údarás Ardoideachais chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 
a chuid gnás um bhainistíocht agus rialú an riosca. Tá monatóireacht agus athbhreithniú an Údaráis 
Ardoideachais ar éifeachtacht córas inmheánach an rialaithe bunaithe ar obair na n-iniúchóirí inmheánacha, ar 
an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar a gcuid oibre, ar na hiniúchóirí seachtracha 
agus ar an mbainistíocht shinsearach laistigh den Údarás Ardoideachais atá freagrach as creat inmheánach 
rialú an airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil. 
 
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha don bhliain 
2020. Rinne an t-athbhreithniú seo breithniú ar thionchar paindéim an COVID-19 agus ar an aistriú chuig 
cianobair ar thimpeallacht rialaithe an Údaráis Ardoideachais. Ina theannta sin, chuir an fheidhmeannas 
measúnú cuimsitheach ar an timpeallacht rialaithe i gcrích de réir na treorach a cuireadh ar fáil ag Oifig an Ard-
Reachtaire Cuntas agus Ciste Insights: The Impact of COVID-19 on Your Control Environment (Léargais: Tionchar 
an COVID-19 ar do Thimpeallacht Rialaithe) a eisíodh i mí Meán Fómhair na bliana 2020. 
 
Níor aithníodh aon laigí sa rialú a éilíonn nochtadh sa Ráiteas ar Chóras an Rialaithe Inmheánaigh. 
 
 
_______________ 
 
Michael Horgan 
Cathaoirleach 
Dáta: 25ú Meitheamh 2021 
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
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An tÚdarás Ardoideachais 
Ráiteas an Ioncaim agus an Chaiteachais agus Cúlchistí an Ioncaim Coinnithe don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 

 

 

                                                                                                      Nótaí                                 2020                                       2019 

                                                                                                                                               €’000                                      €’000 

Ioncaim                                                                                                                                                                                              

Deontais an Oireachtais                                                               2                         1,631,036                               1,366,496 
Deontais Eile                                                                                      3                               20,385                                     21,212 
Ioncam Eile                                                                                        4                               11,957                                     11,818 
Glan-mhaoiniú iarchurtha 

do Shochair Scoir                                                                    18(a)                                  1,368                                        1,296 

                                                                                                                                           1,664,746                               1,400,822 

 

Leithdháileadh chun críocha caipitil                                       9                                        31                                         (148) 

                                                                                                                                           1,664,777                               1,400,674 

                                                                                                                                                                                                                   

Caiteachas                                                                                                                                                                                        

Deontais Iníoctha                                                                            5                         1,652,478                               1,388,437 

Costais Oibriúcháin                                                                        6                               11,039                                     11,768 

Ús                                                                                                                                                     24                                            103 

                                                                                                                                           1,663,541                               1,400,308 

                                                                                                                                                                                                                   

Barrachas roimh aistrithe ón gCaipiteal                                                                    1,236                                            366 

Aistriú ón gCúlchiste Caipitil                                                       9                                        55                                            105 

Barrachas don bhliain                                                                                                 1,291                                          471 

                                                                                                                                                                                                               

Iarmhéid tugtha ar aghaidh, 1 Eanáir 

Iarmhéid tughta ar aghaidh, 31 Nollaig                                                              2,063                                        1,592 

                                                                                                                                               3,354                                      2,063 

Tá Nótaí 1 go 21 mar chuid de Ráitis an Airgeadais seo. Baineann gach mír ioncaim agus caiteachais le 
gníomhaíochtaí leanúnacha. 

 

 
Michael Horgan                                                     Alan Wall 
Cathaoirleach                                                        Príomh Oifigeach Feidhmiúcháin  
Dáta: 25ú Meitheamh 2021                               Dáta: 25ú Meitheamh 2021 
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Ráiteas an Ioncaim Cuimsithigh 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 

 

                                                                                                                                               Nótaí               2020               2019 

                                                                                                                                                                        €’000             €’000 

                                                                                                                                                                                          restated 

Barrachas don bhliain                                                                                                                         1,291                 471 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

Brabús (Caillteanas)Achtúireach  ar Shócmhainní/(Dliteanais)                                            (3,504)           (2,535) 

Sochair Scoir 18(d) 

                                                                                                                                                                                                                   

Coigeartú ar Mhaoiniú Sochair Scoir Iarchurtha                                                                             3,504              2,535 

                                                                                                                                                                                                              

Ioncam Cuimsitheach Iomlán don Bhliain                                                                                 1,291                 471 

 

Tá Nótaí 1 go 21 mar chuid de Ráitis an Airgeadais seo. 

 

 

 

 

 

Michael Horgan                                                     Alan Wall 
Cathaoirleach                                                        Príomh Oifigeach Feidhmiúcháin 
 
Dáta: 25ú Meitheamh 2021                               Dáta: 25ú Meitheamh 2021 
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An tÚdarás Ardoideachais 

Ráiteas Staid an Airgeadais 
amhail 31 Nollaig 2020 

                                                                                                                                               Nótaí               2020               2019 

                                                                                                                                                                        €’000             €’000 

Sóchmhainní Neamh-Reatha                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                   

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe                                                                                           8                  121                  207 

                                                                                                                                                                                                                   

Sóchmhainní Reatha                                                                                                                                                                   

Infháltais agus Réamhíocaíochtaí                                                                                      10              6,912              5,734 

Coibhéisí Bainc agus an Airgid                                                                                               7            96,307            36,540 

                                                                                                                                                                        103,219            42,274 

Dliteanais reatha                                                                                                                                                                           

Iníoctha agus Caiteachas Fabhraithe                                                                                11            99,865            40,211 

Glansócmhainní Reatha                                                                                                                      3,354              2,063 

                                                                                                                                                                                                                   

Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanais Reatha roimh Oibleagáidí Sochair Scoir                  3,475              2,270 

                                                                                                                                                                                                                   

Maoiniú Sochair Scoir Iarchurtha                                                                                  18(e)            38,841            33,969 

Dliteanais Sochair Scoir                                                                                                    18(e)         (38,841)        (33,969) 

                                                                                                                                                                                                                   

Glansócmhainní san Iomlán                                                                                                             3,475             2,270 

                                                                                                                                                                                                              

Caipiteal agus Cúlchistí                                                                                                                                                              

Cúlchiste Caipitil                                                                                                                          9                  121                  207 

Cúlchiste Ioncaim                                                                                                                      12              3,354              2,063 

                                                                                                                                                                             3,475             2,270 

Tá Nótaí 1 go 21 mar chuid de Ráitis an Airgeadais seo. 

 

                       

Michael Horgan                                                     Alan Wall 
Cathaoirleach                                                        Príomh Oifigeach Feidhmiúcháin  
                                                                                      
Dáta: 25ú Meitheamh 2021                               Dáta: 25ú Meitheamh 2021 
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An tÚdarás Ardoideachais 

Ráiteas na Sreafaí Airgid 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 

                                                                                                                                                                              2020               2019 

                                                                                                                                                                        €’000             €’000 

Sreabhadh an Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin                                                                                               

Barrachas don bhliain                                                                                                                                 1,291                  471 

Dímheas agus lagú na sócmhainní seasta                                                                                                55                  105 

Laghdú (Méadú) ar na hInfháltais                                                                                                       (1,178)           (5,019) 

Méadú ar na hIníoctha                                                                                                                             59,654                  774 

Ús Íoctha                                                                                                                                                                 24                  103 

Leithdháileadh chun an Caiteachas Caipitil a Mhaoiniú                                                                       0                  148 

Aistriú ó Chuntas Cúlchiste an Chaipitil                                                                                                  (55)               (105) 

Glan-Sreabhadh/(Eis-sreabhadh) an Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin         59,791          (3,523) 

                                                                                                                                                                                                             

Sreafaí an Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta                                                                                                   

Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Inláimhsithe a fháil                                                                   0               (159) 

Ioncam ó dhíol na Sócmhainní Seasta                                                                                                         0                     11 

Glan-sreafaí an airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta                                                            0              (148) 

                                                                                                                                                                                                                   

Sreafaí an Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe                                                                                                           

Ús Íoctha                                                                                                                                                              (24)               (113) 

Glan-Shreafaí an Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe                                                           (24)              (113) 

                                                                                                                                                                                                             

Méadú/(Laghdú) ar an Airgead agus Choibhéisí an Airgid                                               59,767          (3,784) 

Coibhéisí Bainc agus an Airgid ag tús na bliana                                                                            36,540            40,324 

Coibhéisí Bainc agus an Airgid ag deireadh na bliana                                                       96,307           36,540 

                                                                                                                                                              

Notes 1 to 21 form part of these Financial Statements. 

 

 

Michael Horgan                                                     Alan Wall 
Cathaoirleach                                                        Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin  
                                                                                      
Dáta: 25ú Meitheamh 2021                               Dáta: 25ú Meitheamh 2021 
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An tÚdarás Ardoideachais 
 
Nótaí a ghabhann le Ráitis an Airgeadais 
 
 
Bunaíodh an tÚdarás Ardoideachais ar an 15 Bealtaine 1972 
chun na feidhmeanna a bronnadh air leis an Acht um 
Údarás Ardoideachais, 1971 a chomhlíonadh. Leagann na 
ráitis airgeadais amach torthaí an Údaráis Ardoideachais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2020 le comparáidí don 
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2019.  
1. Beartais na Cuntasaíochta 
 
Tá bunús beartais na cuntasaíochta agus na cuntasaíochta 
suntasacha arna nglacadh ag an Údarás Ardoideachais 
leagtha amach thíos. Cuireadh i bhfeidhm iad go 
comhsheasmhach.  
 
a) Bunús an Ullmhúcháin  
 
Ullmhaíodh ráitis an airgeadais faoin gcoinbhinsiún um 
chostais stairiúla modhnaithe agus de réir Chaighdeán 
Tuairisciú an Airgeadais 102. Tá ráitis an airgeadais i 
bhfoirm a cheadaíonn an tAire Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta le 
cead an Aire Caiteachas Poiblí agus Athchóiriú faoin Acht 
um Údarás Ardoideachais, 1971. Cuireadh na beartais 
chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go 
comhsheasmhach agus iad ag déileáil le míreanna a 
mheastar a bheith ábhartha i ndáil le ráitis airgeadais an 
Údaráis Ardoideachais. Tá an tÚdarás Ardoideachais 
díolmhaithe ó Chánachas Corparáide faoi Ordú Stádas 
Carthanúil. Ar an mbonn seo, níor áiríodh aon cháin i leith 
Cánach Corparáide i Ráitis an Airgeadais. 
 
 
Ullmhaíodh Ráitis an Airgeadais ar bhonn fabhruithe agus 
tá siad de réir cleachtas na cuntasaíochta a nglactar leis go 
ginearálta in Éirinn. Siad ná Caighdeáin na Cuntasaíochta a 
nglactar leo go coitianta in Éirinn agus ráitis an airgeadais á 
n-ullmhú chun léargas fíor agus cóir a tabhairt dóibh ná iad 
siúd a fhoilsíonn Cuntasóirí Cairte Éireann agus a eisíonn an 
Chomhairle um Thuairisciú Airgeadais. 
 
De réir Chiorclán RCPA 21/2015 a bhaineann le FRS 102, 
cuimsíonn ráitis an airgeadais seo Ráiteas an Ioncaim agus 
an Chaiteachais agus Cúlchistí an Ioncaim Coinnithe, 
Ráiteas an Ioncaim Cuimsithigh, Ráiteas Staid an Airgeadais 
agus Ráiteas na Sreafaí Airgid. Ina theannta sin, tá nótaí 1 
go 21 mar chuid de ráitis an airgeadais. 
  
 

b) Sócmhainní Seasta Inláimhsithe  
 
Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe a chuimsíonn 
troscán, trealamh agus ríomhairí ar a gcostas lúide dímheas 
carntha agus soláthar a dhéanamh do bhearnú nuair is 
infheidhme. 
 
Caipitliú 
 
Tá costas an tsócmhainne comhdhéanta de phraghas 
ceannaigh na sócmhainne móide aon chostas atá inchurtha 
go díreach as an tsócmhainn a thabhairt i riocht oibre don 
úsáid atá beartaithe aici. Gearrtar Troscán, Trealamh agus 
Ríomhairí faoi bhun na tairsí caipitlithe ar an Ráiteas an 
Ioncaim agus an Chaiteachais agus Cúlchistí an Ioncaim 
Coinnithe sa bhliain a ceannaíodh. Sé méid na tairsí 
caipitlithe ná € 3,000.  
Dmheas 
 
Déantar dímheas a ríomh chun costas bunaidh na 
sócmhainne nó an méid athluacháilte a dhíscríobh lúide an 
luach iarmharach measta ar bhonn líne dhíreach thar a 
saolré eacnamaíoch úsáideach measta mar a leanas. 
 
Troscán agus Trealamh - 10 mbliain 
 
Trealamh Ríomhaireachta - 3 bhliain  
 
 
 
c) Cúlchiste an Chaipitil  
 
Léiríonn cúlchiste an chaipitil an glanmhéid a caitheadh ar 
shócmhainní seasta inláimhsithe arna mhaoiniú ag 
deontais an Státchiste. Amúchtar na deontais le hioncam 
thar shaolré ionchasach na sócmhainní de réir beartas na 
dímheasa.   
 
 
 
d) Ioncam  
 
Déantar cuntas ar dheontais an Oireachtais agus ar ioncam 
deontais eile ar bhonn fabhruithe. Tugtar cuntas ar ioncam 
eile lena n-áirítear ioncam ó thionscadail taighde ar bhonn 
fabhruithe.  
 
 
e) Airgeadra Eachtrach agus Airgeadra Feidhmiúil  
 
Cuirtear na hearraí a chuimsítear i ráitis an airgeadais i 
láthair i “Euro”, airgeadra na príomhshaoil eacnamaíochta 
ina bhfeidhmíonn an tÚdarás Ardoideachais (an “airgeadra 
feidhmiúil”  

Irish [v3] AR HEA 2020 (v 2020).qxp_Layout 1  08/12/2021  15:41  Page 43



44 

RÁITIS AN AIRGEADAIS 

Aistríodh na hidirbhearta a ainmníodh in airgeadra 
eachtrach i rith na bliana ag ráta rialaithe na malairte ar 
dháta an idirbhirt. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais atá 
ainmnithe in airgeadraí eachtracha go Euro ag rátaí 
rialaithe na malairte ar dháta an Ráitis ar Staid an 
Airgeadais. Déileáiltear le haon brabús nó caillteanas a 
leanann as sin i Ráiteas an Ioncaim agus an Chaiteachais 
agus Cúlchistí an Ioncaim Coinnithe. 
  
 
f) Deontais Iníoctha  
 
Léiríonn deontais iníoctha na deontais a leithdháiltear ar na 
hinstitiúidí ardoideachais agus ar ghníomhaireachtaí agus 
chomhlachtaí éagsúla eile, chun críocha an ardoideachais i 
leith na bliana airgeadais. 
  
 
g) Sochair Scoir  
 
Léiríonn costais na sochair scoir ná sochair an phinsin a 
thuill na fostaithe le linn na bliana agus taispeántar iad seo 
glan ó ranníocaíochtaí pinsin na foirne a choinníonn an 
tÚdarás Ardoideachais. Aithnítear an méid a fhreagraíonn 
do muirear an phinsin mar ioncam sa mhéid go bhfuil sé 
inghnóthaithe agus fritháirithe ag na deontais a fuarthas i 
rith na bliana chun na híocaíochtaí pinsin a urscaoileadh. 
 
Déantar costais na sochair scoir faoi FRS 102 a mheas de 
réir na comhairle achtúire atá bunaithe ar na luachálacha 
achtúireacha agus na toimhdí is déanaí a chinneann an 
achtúire.  
 
Léirítear na gnóthachain nó na caillteanais achtúireacha a 
eascraíonn as dliteanais na scéime i Ráiteas an Ioncaim 
Cuimsithigh agus aithnítear an coigeartú comhfhreagrach 
sa mhéid atá inghnóthaithe ón Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 
  
 
Is ionann iad dliteanais na sochair scoir agus luach reatha 
na n-íocaíochtaí pinsin sa todhchaí a thuill an fhoireann go 
dtí seo. Léiríonn maoiniú an sochar scoir iarchurtha an 
tsócmhainn chomhfhreagrach atá le gnóthú i dtréimhsí 
amach anseo ón Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. 

Oibríonn an tÚdarás Ardoideachais Scéim Pinsin Aonar na 
Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair) arb í an scéim pinsin 
sochair-shainithe do sheirbhísigh phoiblí inphinsin a 
ceapadh ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh. Íoctar na 
ranníocaíochtaí de chuid chomhaltaí na Scéime Aonair leis 
an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí. 
 
Déantar na toimhdí atá mar bhonn leis na luachálacha 
achtúireacha a gcinntear na méideanna a aithnítear i ráitis 
an airgeadais ina leith (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí 
méadaithe i leibhéil chúitimh sa todhchaí, rátaí 
básmhaireachta agus na rátaí treochta na gcostas maidir le 
cúram na sláinte) gach bliain bunaithe arna dálaí 
eacnamaíocha reatha, agus ar aon athrú ábhartha ar 
théarmaí agus ar choinníollacha phlean na sochair scoir 
agus iar-scoir.  
Is féidir tionchar a bheith ar na toimhdí ag: 
 
i. Athrú ar ráta na lascaine, ar an ráta toraidh ar bhannaí 

corparáideacha ar ardchaighdeán 
 
ii. Leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí margadh an 

tsaothair sa todhchaí 
 
Tá na meán-bhoinn ualaithe na dtoimhdí achtúireacha a 
chuirtear i bhfeidhm maidir le sochar scoir agus dliteanais 
iar-scoir eile a chinneadh le fáil i Nóta 18. Cé go gcreideann 
an bhainistíocht go bhfuil a leithéid toimhdí oiriúnach, 
d’fhéadfadh difríochtaí sa thaithí iarbhír nó athruithe ar 
bhoinn na dtoimhdí difear a dhéanamh do na hoibleagáidí 
agus na caiteachais a aithnítear id tréimhsí na 
cuntasaíochta amach anseo. Is féidir le sócmhainní agus 
dliteanais na scéimeanna sochair scoir sochair-shainithe 
luaineacht shuntasach tréimhse-ar-thréimhse a léiriú a 
tagann as athruithe ar thorthaí bannaí agus fad saoil den 
chuid is mó. Chomh maith leis na ranníocaíochtaí amach 
anseo, d’fhéadfadh go mbeadh ranníocaíochtaí suntasacha 
an airgid ag teastáil ón Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta chun 
easnaimh na seirbhíse roimhe seo a leigheas. 
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h) Léasanna Oibriúcháin  
 
Gearrtar an caiteachas ar chíosa i leith léasanna 
oibriúcháin ar Ráiteas an Ioncaim agus an Chaiteachais 
agus Cúlchistí an Ioncaim Coinnithe thar shaolré an 
léasa. Aithnítear an caiteachas ar bhonn dronlínigh thar 
thréimhse an léasa, ach amháin sa chás go bhfuil 
méaduithe na cíosa ceangailte leis an ráta boilscithe a 
bhfuil súil leis. Sa chás sin, aithnítear na méaduithe seo 
nuair a thabhaítear iad. Aithnítear aon dreasachtaí léasa 
a fhaightear thar shaolré an léasa. 
 
 
 

i) Breithiúnais agus Meastacháin Chuntasaíochta 
Suntasacha 
 
Éilíonn ullmhú ráitis an airgeadais ar an mbainistíocht 
breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh 
a théann i bhfeidhm ar na méideanna a thuairiscítear 
le haghaidh sócmhainní agus dliteanas amhail ar 
dháta an Ráitis Staid an Airgeadais agus na 
méideanna a thuairiscítear le haghaidh ioncaim agus 
caiteachais i rith na bliana. Tá na meastacháin agus na 
toimhdí lena mbaineann bunaithe ar thaithí stairiúil 
agus ar fhachtóirí eile a mheastar a bheith ábhartha. 
Is féidir nach mbeidh na torthaí dáiríre mar an 
gcéanna leis na meastacháin seo.
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2. Deontais an Oireachtais       
                                                                                                                                                                         2020               2019 

                                                                                                                                                                            €’000             €’000 

An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 

Nuálaíochta agus Eolaíochta, Vóta 45 

Fo-Cheann B04 Ginearálta                                                                                                                1,124,918      1,004,955 

Fo-Cheann B10.2 Aoisliúntas                                                                                                                 63,250            21,550 

Fo-Cheann B11 Rochtain                                                                                                                         31,732            27,152 

Fo-Cheann B16 Caipitil                                                                                                                             83,941            53,499 

Fo-Cheann B12 Taighde                                                                                                                           39,670            50,709 

Fo-Cheann B15  Ilghnéitheach                                                                                                                         0                     25 

Fo-Cheann B03 Riarachán                                                                                                                         8,896              7,782 

MNO Dírithe ar Mhargadh na hOibre                                                                                                165,325          120,100 

MNO Printíseacht                                                                                                                                       44,000            37,000 

MNO Springboard                                                                                                                                       39,818            32,925 

MNO Tionscnamh an Chaipitil Daonna                                                                                             20,489                       0 

                                                                                                                                                                1,622,039      1,355,697 

An Roinn Fiontar, Gnó agus Nuálaíochta,                                                                                                                               

Vótá 32, Fo-Cheann  B5 Taighde Caipitil                                                                                              8,997            10,799 

                                                                                                                                                              1,631,036    1,366,496 

 

Sé an phríomhchúis leis an méadú suntasach ar dheontais an Oireachtais sa bhliain 2020 ná maoiniú 
tacaíochta breise an COVID-19 a chuireann an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta ar fáil. Tá na sonraí faoi mhaoiniú an COVID leagtha amach i Nóta 5.  

 

3. Deontais Eile  

                                                                                                                                                                         2020               2019        
                                                                                                                                                                        €’000             €’000 
                                                                                                                                                                                                                     
Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte                                                                                                   2,544              2,530 
An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta    733              1,082 
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige                                                                                                          657              1,536 
An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus na Gaeltachta                                                                       2,278              1,532 
AE Erasmus+                                                                                                                                                 14,173            14,532 
                                                                                                                                                                          20,385          21,212   
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4. Ioncam Eile  

                                                                                                                                                                         2020               2019      
                                                                                                                                                                        €’000             €’000 
Comhpháirtithe Taighde                                                                                                                         11,957            11,814 
Ilghnéitheach                                                                                                                                                          0                       4 
                                                                                                                                                                     11,957           11,818 
 

San áireamh i gComhpháirtithe Taighde tá an maoiniú €1.558m a fuarthas ó Chúnamh Éireann. 

 

5. Deontais Iníoctha                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                              2020            2019 

                                                                                                                                                                        €’000           €’000 

Deontais Athfhillteacha                                                                                                                                                            

Croí-deontais                                                                                                                                             672,649       674,483 

Mionoibreacha                                                                                                                                                   603               639 

Cúiteamh ar Tháillí                                                                                                                                  304,652       303,800 

Altranas                                                                                                                                                          48,655         45,030 

Tionscnaimh Straitéiseacha                                                                                                                102,978       103,621 

Síntí Costas Taighde an COVID                                                                                                              47,500                    0 

Costais Tacaíochta an COVID                                                                                                                 70,000                    0 

Tacaíocht an COVID do Mhic Léinn                                                                                                      28,777                    0 

Iomlán na nDeontas Athfhillteacha                                                                                      1,275,814  1,127,573 

 

Scileanna                                                                                                                                                                                        

Printíseachtaí                                                                                                                                               44,000         37,000 

Springboard+                                                                                                                                               39,497         32,692 

Tionscnamh an Chaipitil Daonna                                                                                                        20,390                    0 

Spreagadh Mí Iúil*                                                                                                                                      16,973                    0 

Iomlán na Scileanna                                                                                                                        120,860        69,692 
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Ioncam Eile                                                                                                                                                                                          

Tionscnamh LINC                                                                                                                                             657            1,536 

Tionscnamh na Gaeilge                                                                                                                              2,278            1,532 

Soghluaisteacht Acadúil agus Scoláireachtaí RÉ                                                                                504            1,149 

Ollscoileanna Eorpacha/Idirnáisiúnta Eile                                                                                            179               127 

Aoisliúntas                                                                                                                                                     63,250         21,550 

Iomlán an Ioncaim Eile                                                                                                                     66,868        25,894 

                                                                                                                                                                                                                   

Rochtain                                                                                                                                                                                                

 

Mic Léinn faoi Mhíchumas                                                                                                                         7,072         11,070 

Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn                                                                                                                10,276            9,492 

Cúnamh i leith COVID do Mhic Léinn                                                                                                     8,100                    0 

Clár um Rochtain ar Ardoideachas                                                                                                       4,163            6,608 

Tacaíocht COVID - Eile                                                                                                                                 1,900                    0 

Eile                                                                                                                                                                             91                    0 

Iomlán Ioncam na Rochtana                                                                                                          31,602        27,170 

                                                                                                                                                                                                             

Erasmus                                                                                                                                                   13,862        14,259 

 

Caipitiúil                                                                                                                                                                                          

Foirgnimh agus Trealamh                                                                                                                       73,941         53,499 

COVID - Feistí do Mhic Léinn                                                                                                                  10,000                    0 

 

Iomlán an Ioncaim Chaipitiúil                                                                                                       83,941        53,499 

Taighde                                                                                                                                                                                             

Taighde Caipitiúil                                                                                                                                          8,997         17,899 

Comhairle Taighde na hÉireann                                                                                                           50,534         52,393 

Cúnamh Éireann                                                                                                                                                    0                  58 

                                                                                                                                                                                                                   

Iomlán Ioncam an Taighde                                                                                                              59,531        70,350 

Iomlán na nDeontas Iníoctha                                                                                                  1,652,478  1,388,437 

* Bunaíodh Spreagadh Mí Iúil chun áiteanna Iarchéime agus Modúlacha breise a chur ar fáil 
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6. Costais Oibriúcháin  

                                                                                                                                                                         2020               2019 
                                                                                                                                                                        €’000             €’000 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                Nóta                                                   
Tuarastail                                                                                                                                                         5,437              4,949 
Sochair Scoir                                                                                                                          18(b)               1,697              1,640 
Taisteal agus Cothú                                                                                                                                           19                  200 
Fáilteachas                                                                                                                                                               1                       6 
Oiliúint agus Forbairt                                                                                                                                         73                     53 
Dímheas                                                                                                                                                                55                  105 
Costais Bhunaithe                                                                                                                                        1,059              1,112 
Teicneolaíocht Faisnéise                                                                                                                               317                  314 
Costais Cláir                                                                                                                                                        601                  593 
Comhairleacht                                                                                                                                               1,105              1,430 
Earcaíocht                                                                                                                                                                 0                     40 
Measúnóirí agus Baill Painéil                                                                                                                      312                  625 
Táillí Iniúchta                                                                                                                                                        47                     48 
Foilseacháin agus Seimineáir                                                                                                                      219                  514 
Táillí Baill an Bhoird                                                                                                                                           74                     74 
Costais Eile                                                                                                                                                             23                     65 
                                                                                                                                                                          11,039           11,768 

 

7. Coibhéisí Bainc agus Airgid  

                                                                                                                                                                         2020               2019 
                                                                                                                                                                        €’000             €’000 
                                                                                                                                                                                                                   
Iarmhéideanna Bainc                                                                                                                                  1,105              7,739 
Nótaí Cisteáin                                                                                                                                               95,202            28,800 
Airgead Tirim                                                                                                                                                           0                       1 
                                                                                                                                                                          96,307           36,540 
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8. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 

                                                                                                Troscán agus           Trealamh               2020               2019  
                                                                                                       Trealamh         Ríomhaire          Iomlán          Iomlán 
                                                                                                                                               €’000             €’000             €’000 
Costas                                                                                                                                                                                                 

Costas amhail an 1 Eanáir 2020                                                     1,988                     2,384              4,372              4,248 

Breiseanna                                                                                                     0                              0                       0                  159 

Diúscairtí                                                                                                  (168)                      (313)               (481)                  (35) 

Amhail an 31 Nollaig 2020                                                               1,820                     2,071              3,891              4,372 

                                                                                                                                                                                                                   

Dímheas                                                                                                                                                                                             

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020                                                1,852                     2,313              4,165              4,084 

Muirear na bliana                                                                                       18                           37                     55                  105 

Dímheas ar Dhiúscairtí                                                                       (159)                      (291)               (450)                  (24) 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020                                            1,711                     2,059              3,770              4,165 

                                                                                                                                                                                                                   

Glanluach de réir na Leabhar amhail an                                 109                          12                 121                 207 

31 Nollaig 2020                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Nóta               2020               2019 

                                                                                                                                                                        €’000              €’000 

9. Cúlchiste Caipitil                                                                                                                                                                     

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir                                                                                                                      207                  164 

Scaoileadh Deontas an Oireachtais go dtí ioncam                                                                            (31)                  148 

Dímheas                                                                                                                                          8                  (55)               (105) 

                                                                                                                                                                                                                   

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig                                                                                                              121                 207 
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10. Infháltais agus Réamhíocaíochtaí                                                                   2020                                       2019 

                                                                                                                                               €’000                                      €’000 

                                                                                                                                                                                                                   

Deontais Infhaighte*                                                                                                          6,274                                        5,214 

Réamhíocaíochtaí                                                                                                                   638                                            520 

                                                                                                                                                   6,912                                      5,734 

 

Níl aon infháilteas le teacht níos déanaí ná bliain amháin amach romhainn. 

*Cuimsíonn Deontais Infhaighte airleacan €5m chuig Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí (ITT). Tá ITT tar éis dul le 
chéile le hInstitiúid Teicneolaíochta Chorcaí an 1 Eanáir 2021 chun Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan (OTM) a 
bhunú. 

Tá téarmaí na haisíocaíochta á socrú idir OTM, an ÚAO agus an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. 

 

11. Iníoctha agus Caiteachas Fabhraithe  

  2020      2019             

 €’000                                    €’000 

Deontais Iarchurtha an Oireachtais                                                                          79,059                                     13,271 

Deontais Eile Iarchurtha                                                                                                   8,568                                        5,037 

Deontais Iarchurtha an Taighde                                                                                    4,209                                        4,020 

Fabhruithe Deontais                                                                                                          5,235                                     14,987 

Fabhruithe Eile                                                                                                                     1,031                                            858 

Creidiúnaithe Eile                                                                                                                1,763                                        2,038 

                                                                                                                                                99,865                                   40,211 

Níl aon iníocadh le teacht níos déanaí ná bliain amháin amach romhainn. 

 

12. Cúlchiste Ioncaim                                                                                                    2020                                       2019 

                                                                                                                                               €’000                                      €’000 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir                                                                                          2,063                                        1,592   

Barrachas don bhliain                                                                                                       1,291                                            471 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig                                                                                3,354                                      2,063 
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13. Léas cóiríochta 
 
Ta na háitribh ag 3 Tithe Shíol Bhroin, Bóthar Shíol Broin, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4 faoi réir dhá 
chomhaontú tionóntachta ar leith. Tá cíos an chéad urláir faoi réir chomhaontú 25 bhliain ó mhí Bhealtaine na 
bliana 2001 le hathbhreithniú 5 bliana ar chostas bliantúil €521k. 
 
Tá cíos an an bhunurláir faoi réir chomhaontú 25 bhliain ó mhí Samhainna bliana  2001 le hathbhreithniú 5 
bliana ar chostas bliantúil € 320k. Shínigh an ÚAO Gníomhas Athraithe lena léas i mí Lúnasana bliana  2015. 
Rachaidh an léas in éag ar an 31 Márta 2026. 
 
Laghdaíodh an cíos i mí Lúnasa na bliana 2015 mar seo a leanas: - An Bunúrlár síos go €281k agus an Chéad 
Urlár síos go € 456k. Cuimsíonn méid na cíosa costais pháirceála. Sé 31 Márta 2021 dáta an chéad athbhreithniú 
cíosa eile. 
 
Siad seo a leanas na híosíocaíochtaí léasa iomlána amach anseo faoi léasanna oibriúcháin neamh-inchealaithe: 
 

                                                                                                                                                                         2020               2019 

                                                                                                                                                                        €’000             €’000 

                                                                                                                                                                                                                   

Laistigh de 1 bhliain                                                                                                                                        737                  737 

Idir 1 agus 5 bhliain                                                                                                                                      2,946              2,946 

Tar éis 5 bhliain                                                                                                                                                  184                  921 

                                                                                                                                                                             3,867             4,604 

 

14. Figiúirí Comparáideacha 
 
Coigeartaíodh figiúirí comparáideacha na bliana roimhe sin chun teacht leis na hathruithe ar chur i láthair i 
ráitis an airgeadais seo. 
 
 
15. Páirtithe Gaolmhara 
 
Corpraíodh HEAnet Ltd. mar chuideachta faoi theorainn Urra agus gan scairchaipiteal aici i mí Samhain na 
bliana 1997. Feidhmíonn sé ar bhonn neamhbhrabúis. Corpraíodh an fhochuideachta, EduCampus Services 
DAC i mí Aibreán na bliana 2015. Is gnáthbhall den chuideachta sin é an tÚdarás Ardoideachais. Siad na 
hinstitiúidí ardoideachais agus an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta gnáthbhaill eile na cuideachta. D’íoc an 
tÚdarás Ardoideachais deontais €0.8m san iomlána le Grúpa HEAnet sa bhliain 2020 (€18.6m sa bhliain 2019). 
 
 
16. Sochair na bhFostaithe 
 
Tá raon iomlán na sochar fostaithe i leith gach fostaí a thuilleann €60,000 nó a thuilleadh le feiceáil sa thábla 
thíos: 
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                                                                                                                                                     2020                                       2019 
Raon                                                                                                                   Líon fostaithe                    Líon fostaithe 
 €60,000 to €69,999                                                                                                                   14                                              13 
 €70,000 to €79,999                                                                                                                     9                                                 7 
 €80,000 to €89,999                                                                                                                     4                                                 4 
 €90,000 to €99,999                                                                                                                     3                                                 5 
 €100,000 to €109,999                                                                                                                3                                                 1 
 €110,000 to €119,999                                                                                                                0                                                 0 
 €120,000 to €129,999                                                                                                                0                                                 0 
 €130,000 to €139,999                                                                                                                0                                                 0 
 €140,000 to €149,999                                                                                                                 0                                                 0 
 €150,000 to €159,999                                                                                                                 0                                                 0 
 €160,000 to €169,999                                                                                                                 1                                                 1 
 €170,000+                                                                                                                                       0                                                 0 
                                                                                                                                                          34                                            31 
                                                                                                                                                                                      

Ba é meánlíon na bhfostaithe (coibhéisí lánaimseartha), seachas poist Chomhairle Taighde na hÉireann arna 
maoiniú ag an AE agus seachas foireann sealadach ghníomhaireachta, ná 78 i rith na bliana 2020 (2019: 71). 
Léiríonn an tábla thuas líon na bhfostaithe a raibh iomlán a sochar fostaithe sna bandaí faoi seach. Níor íocadh 
aon ragobair ná liúntais sa bhliain 2020. 
 
 
17. Príomhphearsanra Bainistíochta 
 
Siad atá mar an bpríomhphearsanra bainistíochta san Údarás Ardoideachais ná an Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus comhaltái an bhoird. B’ionann an cúiteamh iomlán a íocadh leis an bpríomhphearsanra 
bainistíochta, lena n-áirítear táillí agus an caiteachais ar Chomhaltaí an bhoird agus luach saothair iomlán POF, 
agus €281,127 don bhliain 2020 (2019: €322,683). 
 
 
a) Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh 

 

Cuireadh socruithe caighdeánacha pinsin na hearnála poiblí i bhfeidhm ar Alan Wall agus Paul O’Toole. Níor 
íocadh aon bhónas a bain le feidhmíocht. 

* Tá an Dr Alan Wall ar iasacht ón Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta. Cuireann an ÚAO le costais a phinsin bunaithe ar 25% dá thuarastal. 

 

2020                  
Luach Saothair      

€

2020        
Costais                

€

2020           
Iomlán                   

€

2019                      
Luach Saothair        

€

2019  
Costais           

€

2019            
Iomlán                     

€

Alan Wall (POF) 
Tuarastal 
Pinsean*

161,131 
37,981 

199,112

0  
0 
0

161,131 
37,981 

199,112

27,987 
6,756 

34,743

0 
0 
0

27,987 
6.756 

34,743

Paul O’Toole (POF 
Sealadach) 
Tuarastal SCC 
Gluaisteán

0 
0 
0

0 
0 
0

0 
0 
0

164,235 
9,270 

173,505

2,273 
0 

2,273

166,508 
9,270 

175,778

IOMLÁN 199,112 0 199,112 208,248 2,273 210,521
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b) Táillí agus Costais Comhaltaí an Bhoird 
 

Íoctar táillí na gcomhaltaí agus na costais taistil agus chothaithe de réir rátaí arna socrú ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Seo a leanas an táille bhliantúil a cheadaítear do chomhaltaí an bhoird; 
Cathaoirleach € 11,970, Gnáthchomhalta € 7,695. Faoin bPrionsabal ‘Duine Amháin, Tuarastal Amháin’, a 
cuireadh i bhfeidhm ón 1 Samhain 2011 ní íoctar táille le comhalta a fhaigheann tuarastal ón earnáil phoiblí. 
Íocadh táille pro-rata le comhalta nár fhóin ach ar feadh cuid den bhliain. D’fhéadfadh éilimh nó caiteachais 
inaisíoctha go díreach thar ceann an chomhalta a bheith san áireamh sna costais 

 

18. Sochair Scoir 

Tá rochtain ag baill foirne incháilithe den Údarás Ardoideachais ar dhá scéim pinsin. Tá baill foirne a ceapadh 
roimh an 1 Eanáir 2013  ina mbaill i gcoitinne den scéim pinsean sochair shainithe a ceadaíodh faoi Alt 15 den 
Acht Ardoideachais, 1971 a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn íoc mar a úsáidtear ó airgead a chuireann an 
Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais , Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht ar fáil agus ó na 
ranníocaíochtaí a bhaintear as tuarastail na foirne. Tá na sochair ar a bhfuil na ríomhanna FRS 102 bunaithe 
leagtha amach i ndoiciméid na scéime: 
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Comhalta 2020              
Táillí                        

€

2020    
Costais             

€

2020             
Iomlán                       

€

2019               
Táillí                       

€

2019     
Costais               

€

2019            
Iomlán                      

€
Michael Horgan - 
Chairman

11,970 75 12,045 11,970 232 12,202

Bahram Bekhradnia 7,695 1,063 8,758 7,695 5,938 13,633

Orla Feely 0 0 0 0 0 0

Sinéad O’Flanagan 7,695 0 7,695 7,695 4,646 12,341

Deirdre Lillis 0 - 0 0 - 0

Ronan Lyons 0 0 0 0 0 0

Jim Mountjoy 7,695 0 7,695 7,695 0 7,695

Lynn Ramsey 0 0 0 0 1,333 1,333

John Wall 0 0 0 0 0 0

Sharon Feeney 0 0 0 0 1,233 1,233

Tony Donohoe 7,695 82 7,777 7,695 0 7,695

Judith Eaton 7,695 6,016 13,711 7,695 17,274 24,969

Pól Ó Mórain 7,695                 195 7,890 7,695                2,665 10,360

Darina Kneafsey 7,695 1,054       8,749 7,695 5,311       13,006

Síona Cahill 0 0 0 3,847 0 3,847

Lorna Fitzpatrick 7,695 0 7,695 3,848 0 3,848

IOMLÁN 73,530 8,485 82,015 73,530 38,632 112,162
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a) Scéim Aoisliúntais Foirne an ÚAO 1980 

b) Scéim Aoisliúntas  (Leasú) Foirne an ÚAO 1993 

c) Scéim Céilí agus Leanaí an ÚAO 1985, agus 

d) Scéim Céilí agus Leanaí (Leasú) an ÚAO 1992 

 

Oibríonn an tÚdarás Ardoideachais scéim dheonach Ranníocaíochtaí Deonacha Breise (RDB/AVC) chomh maith. 

Sí an Scéim Aonair Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair) an scéim pinsean sochair shainithe do sheirbhísigh 
phoiblí inphinsin a ceapadh ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh de réir an Achta um Phinsean Seirbhíse Poiblí 
(Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. Déanann an scéim foráil do phinsean agus cnapshuim scoir bunaithe 
ar luach saothair inphinsin ar mheán na gairme, agus ar phinsin céilí agus leanaí. Sé 66 bliana an íos-aois na 
phinsin (ag ardú de réir aon athrú ar aois pinsean an Stáit). Cuimsíonn sé an deis ar luathscoir ar phinsean 
laghdaithe go hachtúireach ó 55 bhliain d'aois. Méadaíonn íocaíochta an phinsin de réir innéacs praghsanna na 
dtomhaltóirí. 

Tá an luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtadh FRS102 bunaithe ar an luacháil achtúireach iomlán ag 
achtúire cáilithe neamhspleách chun riachtanais an FRS102 a chur san áireamh d’fhonn dliteanais na scéime a 
mheas. 

Seo iad a leanas na príomh-bhoinn tuisceana achtúireacha a úsáideadh chun na dliteanais sochair scoir de réir 
FRS102 a ríomh: 

 

                                                                                                                          Ar an 31/12/2020              Ar an 31/12/2019 

Ráta Lascaine                                                                                                                      0.90%                                      1.25% 

Ráta Méadú an Tuarastail a bhfuiltear ag súil leis                                                2.50%                                      2.50% 

Ráta an Mhéadaithe ar an Íocaíocht Pinsin                                                            2.00%                                      2.00% 

Boilsciú                                                                                                                                   1.50%                                      1.50% 

 

Tá na toimhdí déimeagrafacha i.e. rátaí na básmhaireachta i seirbhís agus ar scor ar aon dul leis na táblaí 
caighdeánacha a úsáidtear i luachálacha achtúireacha na scéimeanna den chineál céanna san earnáil phoiblí. 
Léiríonn sé seo treocht reatha na bhfeabhsuithe sa bhásmhaireacht agus an t-ionchas coitianta go leanfaidh an 
treocht seo ar aghaidh go luath amach anseo. 

 

                                                                                     Ionchas saoil intuigthe do dhuine 65 bhliain d’aois 
                                                                                                                                                2020                                       2019 

Iar-scor - pinsinéirí reatha                                              Male                       21.5                                          21.4 
                                                                                                             Female                       24.0                                          23.9 

Iar-scor - pinsinéirí le teacht                                          Male                       22.8                                          22.7 
                                                                                                             Female                        25.1                                          25.0 
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a. Glanmhaoiniú Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir 

                                                                                                                                                2020                                       2019 

                                                                                                                                               €’000                                      €’000 

                                                                                                                                                                                                                   

Maoiniú inghnóthaithe i leith na bliana reatha                                                      1,852                                        1,828 

Deontas an Stáit curtha i bhfeidhm ar phinsinéirí a íoc                                      (484)                                         (532)           
                                                                                                                                               1,368                                     1,296 

 

b. Costais na Sochair Scoir 

                                                                                                                                                     2020                                       2019 

                                                                                                                                               €’000                                      €’000 

                                                                                                                                                                                                                 

Costas na seirbhíse reatha                                                                                              1,424                                        1,230 

Ús ar Dhliteanais Scéim an Phinsin                                                                                 428                                            598 

Íocaíochtaí Cnapshuime                                                                                                           0                                              37 

Ranníocaíochtaí na bhfostaithe                                                                                     (155)                                         (225) 

                                                                                                                                                   1,697                                      1,640 

c. Maoiniú Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir 

Aithníonn an tÚdarás Ardoideachais na méideanna seo mar shócmhainn a chomhfhreagraíonn don dliteanas 
iarchurtha neamhchistithe i leith na bpinsean ar bhonn sraith na dtoimhdí a thuairiscítear thuas agus ar bhonn 
roinnt imeachtaí a tharla go dtí seo. Cuimsíonn na himeachtaí seo an bunús reachtúil chun scéim an 
aoisliúntais a bhunú, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir leis na pinsin de 
chuid na seirbhíse poiblí a mhaoiniú lena n-áirítear ranníocaíochtaí na bhfostaithe agus próiseas bliantúil na 
meastachán. Cé nach bhfuil aon chomhaontú foirmiúil ann maidir leis na méideanna sonracha seo leis an 
Roinn Oideachais agus Scileanna, níl aon fhianaise ag an Údarás Ardoideachais nach leanfaidh an beartas 
maoinithe seo ag comhlíonadh na suimeanna sin de réir an chleachtais reatha. B'ionann an tsócmhainn 
mhaoinithe iarchurtha do phinsin amhail an 31 Nollaig 2020 agus €38.8 milliún (2019: €34.0 milliún). 

 

d. Anailís ar Chostais Iomlán na Sochair Scoir a ghearrtar ar Ráiteas an Ioncaim Cuimsithigh 

                                                                                                                                                2020                                       2019 

                                                                                                                                               €’000                                      €’000 

Caillteanais tábhaithe ar dhliteanais Sochair Scoir                                               (586)                                         (562) 

Athruithe ar na boinn tuisceana mar bhunús le luach reatha                      (2,918)                                     (1,973) 
Dliteanais na Sochair Scoir                                                                                                          
 
Brabús (Caillteanas) Achtúireach ar Dhliteanais na Sochair Scoir             (3,504)                                   (2,535) 
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e. Athruithe i nGlan-Oibleagáidí na Sochair Scoir 

f. Stair Oibleagáidí na Sochair Sainithe 

                                                                                                                                    2020              2019              2018 

                                                                                                                                                                                       

Brabús (caillteanais) tábhaithe ar dhliteanais na scéime: Méid (€’000)        (586)               (562)               (751) 

Mar Chéatadán de Dhliteanas na Scéime                                                               (1.5%)            (1.7%)            (2.5%) 

Méid iomlán aitheanta i Ráiteas an Ioncaim Cuimsithigh                               (3,504)            (2,535)                  670 
Méid (€’000)                                                                                                                                                                                          
Mar Chéatadán de Dhliteanas na Scéime                                                               (9.0%)            (7.5%)               2.2% 

 

19. Cuntais Rialaithe Pinsin na nOllscoileanna 

Bhí glan-easnaimh €79.7m ag na hollscoileanna ar a gcuid cuntas rialaithe na bpinsin ar an 30 Meán Fómhair 
2020 (2019: €55.2m). Tá na heasnaimh seo comhdhéanta de bharrachais €299.4m (2019: €70.7m) ar scéimeanna 
na bpinsean múnla agus aonair agus easnaimh €379.1m (2019: €125.9m) ar na scéimeanna pinsean dúnta. 

Tá an tÚdarás Ardoideachais i mbun cainte leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta chun meicníocht chuí a chomhaontú maidir leis na glan-easnaimh seo a 
mhaoiniú. 

 

20. Imeachtaí tar éis Tréimhse an Tuairiscithe 

Tá an bord ag glacadh go dian leis agus tá sé ag déanamh monatóireachta ar imeachtaí, i gcomhar leis an 
mbainistíocht, ar bhonn leanúnach. Leanann an tÚdarás Ardoideachais ag obair leis na bearta i bhfeidhm chun 
na baill foirne a chosaint. Tá an fhoireann  ag obair go cianda, agus déantar gach gníomhaíocht chriticiúil go 
tráthúil. Tá teagmháil ghníomhach ann i gcónaí leis an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta agus na hinstitiúidí ardoideachais maidir le tionchar an COVID-19 orthu. 

De réir mar eagraíocht na seirbhíse phoiblí atá maoinithe ag airgead a chuireann an Státchiste ar fáil, measann 
an bord, trína mháthair-roinn an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta, gur cuí ráitis an airgeadais seo a ullmhú ar bunús an ghnóthais leantaigh. 

 

21. Faobhú Ráitis an Airgeadais 

Ghlac Bord an Údaráis Ardoideachais le ráitis an airgeadais ar an 27 Aibreán 2021. 

57 

RÁITIS AN AIRGEADAIS TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

2020 
€’000

2019 
€’000

Easnamh na Scéime ag tús na bliana: 
Costas Reatha na Seirbhíse 
Pinsin íoctha sa bhliain 
Ús ar Dhliteanais Scéim an Phinsin 
Brabús (Caillteanas) Achtúireach 
Easnamh na Scéime ag deireadh na bliana 

(33,969) 
(1,424)             

484 
(428) 

(3,504) 
(38,841)

(30,138)  
(1,230)  

532 
(598) 

(2,535)  
(33,969)
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Sceideal 1 Ioncam ó Dheontais 
 

Ioncam ó dheontais sa bhliain dár chríoch ar an 31 Nollaig 2020 

Deontais an Oireachtais  
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AINM AN 
DEONTÓRA 

CINÉAL 
DEONTAIS

IARCHUR 
TOSAIGH

DEONTAS A 
FUARTHAS 

IARCHUR AG 
DEIREADH

IONCAM AGUS 
CAITEACHAS  

01-Ean-20 2020 31-Nol-20 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

An Roinn 
Breisoideachais 
agus 
Ardoideachais, 
Taighde, 
Nuálaíochta 
Agus 
Eolaíochta 

Vóta 45 B04 
Ginireálta 

0 1,137,446 12,528 1,124,918

Aoisliúntas        
Vote 45 B10.2

0 63,250 0 63,250

Vóta Access  45 
B11

809* 35,365 4,442 31,732

Vóta Caipiteal          
45 B16

0 83,941 0 83,941

Vóta Taighde     
45 B12

4,087 42,021 6,438 39,670

Vóta Riaracháin 
45 B03 

0 8,896 0 8,896

MNO Dírithe ar 
Mhargadh na 
hOibre 

0 177,587 12,262 165,325

MNÓ 
Printíseacht 

0 44,000 0 44,000

MNÓ 
Springboard+ 

8,375 48,438 16,995 39,818

MNO 
Tionscnamh an 
Chaipitil Daonna 

0 46,883 26,394 20,489

13,271 1,687,827 79,059 1,622,039

An Roinn Gnó, 
Fiontair agus 
Nualaíochta 

Vóta Taighdeta 
32 B5

0 8,997 0 8,997

13,271 1,696,824 79,059 1,631,036 

* Laghdaíodh an iarchur tosaigh le haghaidh Access faoi € 148k toisc go mbaineann sé le fabhrú na ndeontas 
seachas le hiarchur na ndeontas.
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Deontais Eile  
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AINM AN 
DEONTÓRA 

CINÉAL 
DEONTAIS

IARCHUR 
TOSAIGH

DEONTAS A 
FUARTHAS 

IARCHUR AG 
DEIREADH

IONCAM AGUS 
CAITEACHAS  

01-Ean-20 2020 31-Nol-20 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Feidhmeannacht
na Seirbhíse 
Sláinte 

Altranas 0 2,544 0 2,544

An Roinn 
Breisoideachais 
agus 
Ardoideachais.

RÉ agus 
Ilchineálach 
eile 

1,322 589 1,178 733

An Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí 
Óige 

LINC 0 657 0 657

An Roinn 
Ealaíona, 
Oidhreachta 
agus na 
Gaeltachta 

Tionscnaimh 
Gaeltachta

0 2,278 0 2,278

Údarás Fuinnimh 
Inmharthana Na 
hÉireann 

Caipiteal 0 1,500 1,500 0

AE Erasmus+ 3,715 16,348 5,890 14,173

5,037 23,916 8,568 20,385

Fuarthas suim €316.9m (2019: €191.5m) i rith na bliana ón gCiste Náisiúnta Oiliúna. Úsáideadh na cistí seo chun 
scileanna agus eolas na ndaoine fostaithe agus dífhostaithe a ardú agus chun foghlaim a chur ar fáil chun 
freastal ar riachtanais scileanna an gheilleagair atá ann cheana nó a bheidh ann amach anseo lena n-áirítear 
printíseachtaí, oiliúint na scileanna agus ardoideachas atá dírithe ar an bhfiontar. 
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Sceideal na nDeontas 2020 

Iomlán na nDeontas a Íocadh 

60 

ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚID DEONTAIS 
ATHFHILLTE 

DEONTAIS 
CAIPITIL 

DEONTAIS 
TAIGHDE 

DEONTAIS 
SCILEANNA 

DEONTAIS 
EILE 

IOMLÁN         
2020

IOMLÁN           
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
An Coláiste 
Ollscoile, Baile 
Átha Cliath

136,341 5,155 8,867 4,629 19,176 174,168 144,763

An Coláiste 
Ollscoile, Corcaigh

123,573 3,628 5,341 4,938 11,615 149,095 120,363

Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh

98,090 3,569 8,228 1,969 10,186 122,042 102,788

Ollscoil Mhá Nuad 74,392 15,621 8,098 758 3,146 102,015 78,467

Coláiste na 
Trionóide, Baile 
Átha Cliath

111,896 5,819 9,962 2,731 14,635 145,043 117,188

Ollscoil Luimnigh 86,078 2,728 2,747 4,505 16,013 112,071 91,785

Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath

90,016 4,162 2,649 4,937 10,243 112,007 102,125

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Áth Luain
Institiúid 
Teicneolaíochta 
Ceatharlach

31,191 2,143 202 6,991 705 41,232 33,027

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Corcaigh

29,367 3,135 141 5,589 987 39,219 30,167

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Dún Dealgan

67,309 4,657 132 8,789 1,486 82,373 67,860

Institiúid Ealaíona, 
Dearadh agus 
Teicneolaíochta 
Dhún Laoghaire

26,403 3,352 49 4,436 791 35,031 28,093

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Gaillimh-Muigh Eo

14,720 1,092 - 311 536 16,659 13,251

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Luimneach

39,200 2,935 106 5,778 1,649 49,668 43,765

Limerick Institute of 
Technology

35,990 2,833 12 6,627 1,617 47,079 45,318
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INSTITIÚID DEONTAIS 
ATHFHILLTE 

DEONTAIS 
CAIPITIL 

DEONTAIS 
TAIGHDE 

DEONTAIS 
SCILEANNA 

DEONTAIS 
EILE 

IOMLÁN         
2020

IOMLÁN           
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Institiúid 
Teicneolaíochta 
Leitir Ceanainn 

22,165 2,287 - 2,920 1,581 28,953 23,475

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Sligeach 

32,340 6,112 43 6,289 738 45,522 34,467

Institute of 
Technology Trá Lí 

18,263 1,741 - 3,702 428 24,134 21,944

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Port Láirge 

46,720 3,103 261 5,784 1,624 57,492 44,683

Ollscoil 
Teicneolaíochta 
Baile Átha Cliath 

135,343 7,898 857 15,326 4,577 164,001 140,616

Coláiste Náisiúnta 
Ealaíona is 
Deartha 

11,802 328 - 814 2,375 15,319 13,192

Coláiste Mhuire 
Gan Smál 
Luimneach 

24,586 1,098 124 - 3,404 29,211 26,226

Coláiste San 
Aingeal Sligeach 

6,649 200 - - 833 7,683 6,530

 
Institiúid Ard-
Léinn Bhaile Átha 
Cliath 

- - 251 - - 251 403

An Institiúid 
Taighde 
Eacnamaíochta 
Agus Sóisialta 

- - 29 - - 29 70

Coláiste 
Cheatharlaigh

- - - - 15 15 37

Coláiste Uí Ghríofa - - - 1,412 81 1,493 760

HEAnet 849 - - - - 849 18,646

An Foras 
Riaracháin

- - - 93 - 93 -

Instiúidí 
Priobháideacha 
na hÉireann 

- - - 17,504 32 17,536 15,014

Cumann 
Ollscoileanna na 
hÉireann 

786 - - - 93 878 -
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INSTITIÚID DEONTAIS 
ATHFHILLTE 

DEONTAIS 
CAIPITIL 

DEONTAIS 
TAIGHDE 

DEONTAIS 
SCILEANNA 

DEONTAIS 
EILE 

IOMLÁN         
2020

IOMLÁN           
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Cumann an 
Ardoideachais 
Theicneolaíoch 

394 - - - 17 411 -

Institiúid 
Oideachais 
Marino 

- 45 - - 241 286 134

Coláiste 
Náisiúnta na 
hÉireann 

- 223 37 2,947 316 3,523 2,619

Ollscoil na 
hÉireann 

13 - - - 471 484 350

Coláiste 
Phádraig Má 
Nuad 

- 14 - - 32 46 50

Coláiste Ríoga 
na Máinleá in 
Éirinn 

7,302 64 1,095 1,073 197 9,731 6,506

Acadamh Ríoga 
na hÉireann 

3,763 - 334 - 490 4,587 4,160

Ceol Acadamh 
Ríoga na 
hÉireann 

- - - - 346 346 43

Coláiste Ósta 
Na Sionna 

- - - - 17 17 21

Coláiste 
Montessori San 
Nioclás 

- - - 5 89 94 -9

Teagasc - - 48 - - 48 124

Institiúidí na RA - -35 - - 58 -35 244

Asíocaíochtaí 
deontais don 
Choimisiún 
Eorpach 

- - - - 1,586 1,586 922

Asíocaíochtaí 
deontais do 
Ranna an 
Rialtais 

- - - - - - 523

An Cumann um 
Rochtain ar 
Ardoideachais 
agus Míchumas 

275 - - - - 275 275

Comhpháirtithe 
Taighde 
Eorpacha 

- - 345 - - 345 67
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INSTITIÚID DEONTAIS 
ATHFHILLTE 

DEONTAIS 
CAIPITIL 

DEONTAIS 
TAIGHDE 

DEONTAIS 
SCILEANNA 

DEONTAIS 
EILE 

IOMLÁN         
2020

IOMLÁN           
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Bord Taighde na 
Sláinte 

- - 2,695 - - 2,695 -

Institiúidí an AE -
Tionscnaimh 
HERA 

- - 6,876 - - 6,876 7,384

 
TOTAL 1,275,814 83,941 59,531 120,860 112,332 1,652,478 1,388,437

INSTITIÚID CROÍ- 
DHEONTAIS 

TÁILLÍ ALTRANAS TIONSCNAIMHS
TRAITÉISEACHA 

EILE IOMLÁN 
2020

IOMLÁN 
2019

€ € €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
An Coláiste 
Ollscoile, Baile 
Átha Cliath 

56,914 43,614 7,153 8,378 20,283 136,341 120,947

An Coláiste 
Ollscoile, 
Corcaigh 

45,620 42,613 6,342 8,096 20,903 123,573 105,174

Ollscoil na 
hÉireann, 
Gaillimh 

42,788 34,400 3,352 4,902 12,647 98,090 86,005

Ollscoil Mhá Nuad 27,100 31,983 - 8,863 6,445 74,392 60,880
Coláiste na 
Trionóide, Baile 
Átha Cliath 

43,432 33,800 8,273 5,585 20,805 111,896 95,814

Ollscoil Luimnigh 31,830 31,601 3,339 8,529 10,779 86,078 81,807

Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath 

37,014 32,871 5,759 5,601 8,772 90,016 85,450

 
Institiúid 
Teicneolaíochta 
Áth Luain 

19,986 1,564 1,642 5,480 2,519 31,191 24,775

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Ceatharlach 

21,925 2,217 - 3,248 1,977 29,367 24,701

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Corcaigh 

48,988 5,120 - 9,043 4,158 67,309 55,660

Irish [v3] AR HEA 2020 (v 2020).qxp_Layout 1  08/12/2021  15:41  Page 63



64 

ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚID CROÍ- 
DHEONTAIS 

TÁILLÍ ALTRANAS TIONSCNAIMHS
TRAITÉISEACHA 

EILE IOMLÁN 
2020

IOMLÁN 
2019

€ € €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Institiúid 
Teicneolaíochta 
Dún Dealgan 

17,509 1,602 3,058 1,625 2,609 26,403 22,977

Institiúid 
Ealaíona, Dearadh 
agus 
Teicneolaíochta 
Dhún Laoghaire 

10,667 1,331 - 604 2,117 14,720 12,123

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Gaillimh-Muigh Eo 

29,239 3,781 1,223 1,436 3,522 39,200 34,300

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Luimneach 

28,784 3,328 - 1,062 2,816 35,990 32,374

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Leitir Ceanainn 

15,884 1,267 2,023 1,115 1,877 22,165 20,533

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Sligeach 

22,441 1,741 - 5,564 2,594 32,340 25,734

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Trá Lí 

13,218 944 1,953 548 1,600 18,263 19,690

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Port Láirge 

31,885 3,670 3,094 4,018 4,052 46,720 38,088

Ollscoil 
Teicneolaíochta 
Baile Átha Cliath 

104,502 10,845 - 10,336 9,661 135,343 118,912

Coláiste Náisiúnta 
Ealaíona is 
Deartha 

6,676 3,644 - 295 1,187 11,802 12,695

Coláiste Mhuire 
Gan Smál 
Luimneach 

10,103 8,742 - 2,683 3,058 24,586 21,964

Coláiste San 
Aingeal Sligeach 

2,394 1,850 1,445 616 345 6,649 6,461

 
Coláiste Uí 
Ghríofa

- - - - - - -

HEAnet - - - 849 - 849 11,441
Instiúidí 
Priobháideacha 
na hÉireann 

- - - - - - -

Cumann 
Ollscoileanna na 
hÉireann 

- - - 786 - 786 -
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ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚID CROÍ- 
DHEONTAIS 

TÁILLÍ ALTRANAS TIONSCNAIMHS
TRAITÉISEACHA 

EILE IOMLÁN 
2020

IOMLÁN 
2019

€ € €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Cumann an 
Ardoideachais 
Theicneolaíoch 

- - - 394 - 394 -

Coláiste 
Náisiúnta na 
hÉireann 

- - - - - - -

Ollscoil na 
hÉireann 

13 - - - - 13 13

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn 

- 2,123 - 3,022 2,157 7,302 5,021

Acadamh Ríoga 
na hÉireann

3,463 - - 300 - 3,763 3,760

Coláiste 
Montessori San 
Nioclás 

- - - - - - -

An Cumann um 
Rochtain ar 
Ardoideachais 
agus Míchumas 

275 - - - - 275 275

IOMLÁN 672,649 304,652 48,655 102,978 146,880 1,275,814 1,127,573
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ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚID PRINTÍSEACHT SPRINGBOARD/ 
TFR 

COÉ SPREAGADH 
MÍ IÚIL 

IOMLÁN         
2020

IOMLÁN          
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath 

- 1,432 1,575 1,621 4,629 1,296

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh 

- 754 1,699 2,485 4,938 544

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh 

- 769 820 380 1,969 555

Ollscoil Mhá Nuad - 290 384 84 758 218

Coláiste na Trionóide, 
Baile Átha Cliath 

- 921 1,749 61 2,731 534

Ollscoil Luimnigh 322 1,173 1,561 1,450 4,505 1,333

Ollscoil Chathair 
Bhaile Átha Cliath 

- 1,071 2,825 1,041 4,937 1,057

 
Institiúid 
Teicneolaíochta Áth 
Luain 

2,355 3,502 115 1,019 6,991 4,870

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Ceatharlach 

2,684 1,569 1,000 336 5,589 3,162

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Corcaigh 

7,102 684 789 214 8,789 7,603

Institiúid 
Teicneolaíochta Dún 
Dealgan 

3,576 336 221 303 4,436 3,522

Institiúid Ealaíona, 
Dearadh agus 
Teicneolaíochta Dhún 
Laoghaire 

- 157 43 111 311 126

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Gaillimh-Muigh Eo 

2,925 2,448 75 330 5,778 5,211

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Luimneach 

4,222 1,224 818 363 6,627 3,951

Institiúid 
Teicneolaíochta Leitir 
Ceanainn 

- 1,298 82 1,540 2,920 664

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Sligeach 

3,925 1,333 1,030 - 6,289 4,714
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ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚID PRINTÍSEACHT SPRINGBOARD/ 
TFR 

COÉ SPREAGADH 
MÍ IÚIL 

IOMLÁN         
2020

IOMLÁN          
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Institiúid 
Teicneolaíochta Trá Lí 

1,893 903 738 167 3,702 1,433

Institiúid 
Teicneolaíochta Port 
Láirge

3,629 1,048 393 714 5,784 3,661

Ollscoil 
Teicneolaíochta Baile 
Átha Cliath 

10,760 2,286 1,805 475 15,326 10,053

 
Coláiste Náisiúnta 
Ealaíona is Deartha 

- - 814 - 814 -

Coláiste Mhuire Gan 
Smál Luimneach

- - - - - -

Coláiste San Aingeal 
Sligeach 

- - - - - -

Coláiste Uí Ghríofa 20 671 6 715 1,412 733
HEAnet - - - - - -
An Foras Riaracháin - - - 93 93 -
Instiúidí 
Priobháideacha na 
hÉireann 

403 13,112 1,079 2,912 17,505 12,180

Cumann Ollscoileanna 
na hÉireann 

- - - - - -

Cumann an 
Ardoideachais 
Theicneolaíoch 

- - - - - -

Coláiste Náisiúnta na 
hÉireann 

184 2,514 132 117 2,947 2,270

Ollscoil na hÉireann - - - - - -

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn 

- - 637 436 1,073 -

Acadamh Ríoga na 
hÉireann 

- - - - - -

Coláiste Montessori 
San Nioclás 

- - - 5 5 -

IOMLÁN 44,000 39,497 20,390 16,973 120,860 69,692
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ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚD AOSLIÚNTAS ACCESS ERASMUS EILE  IOMLÁN 
2020

 IOMLÁN 
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000
An Coláiste Ollscoile, 
Baile Átha Cliath 

14,249 3,200 1,439 288 19,176 11,671

An Coláiste Ollscoile, 
Corcaigh 

7,897 2,795 724 199 11,615 8,911

Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh 

5,257 2,001 1,213 1,715 10,186 7,476

Ollscoil Mhá Nuad 449 1,816 638 243 3,146 3,084
Coláiste na Trionóide, 
Baile Átha Cliath 

11,482 1,735 1,392 25 14,635 7,604

Ollscoil Luimnigh 11,807 2,245 1,931 30 16,013 4,172

Ollscoil Chathair       
Bhaile Átha Cliath 

6,637 2,524 1,021 60 10,243 2,819

 
Institiúid 
Teicneolaíochta Áth 
Luain 

- 652 42 10 705 580

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Ceatharlach 

- 881 91 15 987 499

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Corcaigh 

- 1,276 209 - 1,486 1,116

Institiúid 
Teicneolaíochta Dún 
Dealgan 

- 685 75 30 791 530

Institiúid Ealaíona, 
Dearadh agus 
Teicneolaíochta Dhún 
Laoghaire 

- 345 186 5 536 407

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Gaillimh-Muigh Eo 

- 1,393 257 - 1,649 1,333

Institiúid 
Teicneolaíochta 
Luimneach 

- 1,028 579 10 1,617 1,379

Institiúid 
Teicneolaíochta Leitir 
Ceanainn 

- 1,496 65 20 1,581 1,247

Institiúid 
Teicneolaíochta Sligeach 

- 669 69 - 738 431
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ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚD AOSLIÚNTAS ACCESS ERASMUS EILE  IOMLÁN 
2020

 IOMLÁN 
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Institiúid 
Teicneolaíochta Trá Lí 

- 421 8 - 428 314

Institiúid 
Teicneolaíochta Port 
Láirge 

- 1,273 337 14 1,624 1,192

Ollscoil Teicneolaíochta 
Baile Átha Cliath 

- 3,600 944 33 4,577 4,590

Coláiste Náisiúnta 
Ealaíona is Deartha 

2,080 174 122 - 2,375  352

Coláiste Mhuire Gan 
Smál Luimneach

1,800 557 364 683 3,404 2,506

Coláiste San Aingeal 
Sligeach 

630 188 15 - 833 64

 
Coláiste Phádraig Má 
Nuad 

- 36 - 4 - 32 50

Institiúid Oideachais 
Marino 

- 225 16 - 241 134

Coláiste Uí Ghríofa - - 29 52 81 27

HEAnet - - - - -
An Foras Riaracháin - - - - -

Instiúidí 
Priobháideacha na 
hÉireann

- -1 8 26 33 2,833

UK Institutions - - 35 - - -35 244

Cumann Ollscoileanna 
Na hÉireann 

- - - 93 93 -

Cumann an 
Ardoideachais 
Theicneolaíoch 

- - - 17 17 -

Coláiste Náisiúnta na 
hÉireann 

- 291 - 25 316 274

Ollscoil na hÉireann 471 - - - 471 338
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ÉOLAS BREISE TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2020

INSTITIÚD AOSLIÚNTAS ACCESS ERASMUS EILE  IOMLÁN 
2020

 IOMLÁN 
2019

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Coláiste Ríoga na 
Máinleá in Éirinn 

- 102 70 25 197 130

Acadamh Ríoga na 
hÉireann 

490 - - - 490 -

Ceol Acadamh Ríoga na 
hÉireann 

- - 346 - 346 43

Coláiste Montessori San 
Nioclás 

- - 89 - 89 -9

Coláiste Ósta Na Sionna - 17 - - 17 21

Coláiste Cheatharlaigh - 15 - - 15 37
Asíocaíochtaí deontais 
don Choimisiún Eorpach 

- - 1,586 - 1,586 922

 
IOMLÁN 63,250 31,602 13,862 3,618 112,332 67,323
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An tÚdarás Ardoideachais 
3 Tithe Shíol Bhroin 
Ascall Crampton 
Bóthar Shíol Bhroin 
Droichead na Dothra 
D04 C2Y6 
 
 
Teagmháil 
Guthán: +353 1 231 7100 
Uimhir Lo-Call: 1890 200 637 
Feacs: +353 1 231 7172 
rPhost: info@hea.ie 
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