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1. RÉAMHRÁ ÓN bPRÍOMHFHEIDHMEANNACH  
 AGUS ÓN gCATHAOIRLEACH
Gheofar i dTuarascáil Bhliantúil 2013 cuntas ar ghníomhaíochtaí an QQI sa chéad bhliain iomlán 
oibriúcháin. Bhí ocht gcruinniú ag Bord an QQI i gcaitheamh na bliana. 

I Márta, mar chuid d’uachtaránacht na hÉireann ar an gComhairle Eorpach, d’eagraigh an QQI 
mórchomhdháil idirnáisiúnta ar Dhearbhú Cáilíochta i gCreataí Cáilíochtaí i gCaisleán Bhaile Átha 
Cliath. I mBealtaine, ócáid mhór eile don QQI ab ea seoladh 18 bPáipéar Uaine in Ionad Comhdhála 
Pháirc an Chrócaigh mar chuid den Chlár Cuimsitheach um Fhorbairt Beartais. 

Ghlac an Bord Páipéir Bhána ar Rochtain Thosaigh ar Bhailíochtú Cláir, Cosaint d’Fhoghlaimeoirí 
Rollaithe agus Táillí le haghaidh Seirbhísí an Údaráis.  Forbairtí tábhachtacha ab ea iad sin a 
cheadaigh don QQI rochtain a oscailt i nDeireadh Fómhair do sholáthraithe nua breisoideachais 
agus ardoideachais ar phróiseas an bhailíochtaithe cláir as a leanann dámhachtainí an QQI.

Tugadh tuilleadh aitheantais do ghealltanas láidir na hÉireann i leith fhorbairt Réimse 
Ardoideachais Eorpaigh nuair a toghadh Príomhfheidhmeannach an QQI ina Uachtarán ar an 
gCumann Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas i nDeireadh Fómhair ag comhdháil 
ghinearálta an Chumainn in Vilnias na Liotuáine. Ag an gcruinniú céanna, shínigh an QQI Meabhrán 
Comhlachais agus Prótacal um Chomhroinnt Faisnéise leis an Quality Assurance Agency for Higher 
Education sa Ríocht Aontaithe.  Rannchuidigh foireann an QQI, ó cheann ceann 2013, le mórchuid 
imeachtaí Eorpacha i réimse an dearbhaithe cáilíochta agus na gcáilíochtaí.

I gcaitheamh 2013, d’aontaigh an Bord struchtúr fo-choiste Boird a bhunú mar chabhair don Bhord 
i bhfeidhmiú a fheidhmeanna reachtúla. Bunaíodh an chéad dá cheann de na coistí seo, an Coiste 
Iniúchóireachta agus an Coiste Feidhmiúcháin Clár agus Dámhachtainí in 2013 agus bhí cruinnithe 
tosaigh ag an dá choiste an bhliain chéanna. Gheall an Bord coistí eile a bhunú in 2014.  

Ba chlochmhíle shuntasach don eagraíocht é glacadh agus foilsiú Ráiteas Straitéiseach an QQI 
2014-16 i Samhain. Corpraítear sa doiciméad sin misean, fís agus luachanna na heagraíochta 
agus glacadh spriocanna agus cur chuige straitéiseach an QQI.  Tugadh an ráiteas chun críche tar 
éis dul i gcomhairle go forleathan leis an mBord agus le foireann an QQI, leis an Roinn Oideachais 
agus Scileanna agus le líon mór geallsealbhóirí seachtracha. Trí Ráiteas Straitéiseach 3 bliana a 
ghlacadh, beidh deis ag an QQI pleananna bliantúla corparáideacha a fhorbairt, a chabhróidh leis 
an eagraíocht an misean agus na luachanna atá glactha aici a chur i gcrích sna blianta romhainn.

Táimid ag tnúth le 2014 agus leis an eagraíocht seo againne a chomhtháthú tuileadh, mar aon le 
beartais agus nósanna imeachta nua a fhorbairt chun gur féidir linn tacú le méadú ar cháilíocht 
i gcórais bhreisoideachais agus oiliúna agus ardoideachais agus oiliúna na hÉireann; dearbhú 
cáilíochta a chur ar fáil do sholáthraithe agus córas cáilíochtaí a chur chun cinn a bheidh ar leas 
foghlaimeoirí agus geallsealbhóirí eile.

Tá súil againn go mbeidh an fhaisnéis sa Tuarascáil Bhliantúil seo ina ábhar spéise agus ina 
chabhair duit. 

Mr Gordon Clark  An Dr Padraig Walsh

Cathaoirleach, QQI  Príomhfheidhmeannach, QQI
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2. MAR GHEALL AR AN QQI
Bunaíodh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (an QQI) an 6 Samhain 2012 faoin Acht um 
Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) 2012. Cruthaíodh an QQI trí cheithre 
chomhlacht a raibh dualgais dámhachtana agus dearbhú cáilíochta orthu go dtí sin a chónascadh: 
Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna (FETAC), Comhairle na nDámhachtainí 
Ardoideachais agus Oiliúna (HETAC), Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (NQAI) agus Bord 
Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann (IUQB). Ghabh an QQI air féin feidhmeanna na gceithre 
chomhlacht oidhreachta agus tá freagracht air, leis, as feidhmeanna nua i réimsí ar leith.

Tá an QQI freagrach as dearbhú seachtrach cáilíochta a chur ar fáil do sholáthraithe 
breisoideachais agus oiliúna agus ardoideachais agus oiliúna na hÉireann (lena n-áirítear 
múineadh an Bhéarla).  Déanann an QQI cláir a bhailíochtú agus dámhachtainí a bhronnadh ar 
sholáthraithe áirithe sna hearnálacha seo agus tá cúram air, leis, as an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí 
(CNC) a chothabháil, a fhorbairt agus a athbhreithniú.

Tá a chuid feidhmeanna eagraithe ag an QQI i bhfoirm seacht bpríomhroinn gnó: Seirbhísí Dearbhú 
Cáilíochta, Seirbhísí Cáilíochtaí, Caidreamh le Soláthraithe, Comhpháirtíochtaí Tionscail agus 
Comhpháirtíochtaí Seachtracha, Gnóthaí Corparáideacha agus Cumarsáid, Iniúchadh agus 
Soláthar, agus Anailís Straitéiseach.  

Is iad feidhmeanna an QQI:

• -Cáilíocht soláthraithe breisoideachais agus oiliúna agus soláthraithe ardoideachais 
agus oiliúna a dhearbhú 

• -An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí a chur ar aghaidh, a chothabháil, a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme

• -Cláir a bhailíochtú agus dámhachtainí a dhéanamh

• -An pobal a chur ar an eolas mar gheall ar cháilíocht na gclár agus na gcáilíochtaí 
oideachais agus oiliúna.

• - Comhairle a chur ar an Aire i dtaca leis an mbeartas náisiúnta ar dhearbhú agus ar 
fheabhsú cáilíochta i gcúrsaí oideachais agus oiliúna.

Tá geallsealbhóirí de chuid an QQI i ngach earnáil oideachais agus oiliúna: foghlaimeoirí, 
soláthraithe, ranna rialtais, gníomhaireachtaí stáit, comhlachtaí maoiniúcháin, comhlachtaí 
cistiúcháin, comhlachtaí gairmiúla, comhlachtaí bronnta cáilíochtaí, comhlachtaí earnála agus 
comhlachtaí ionadacha agus comhlachtaí idirnáisiúnta atá freagrach as dearbhú cáilíochta agus 
as cáilíochtaí.  
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3. MISEAN, FÍS AGUS LUACHANNA

MISEAN
Méadú ar cháilíocht a chur chun cinn i gcórais breisoideachais agus oiliúna agus i gcóras 
ardoideachais agus oiliúna na hÉireann agus dearbhú cáilíochta a chur ar fáil do sholáthraithe. Is é 
aidhm an QQI tacú le córais cháilíochtaí atá ar leas foghlaimeoirí agus geallsealbhóirí eile agus an 
córas sin a chur chun cinn.

FÍS
Deiseanna iomadúla oideachais agus oiliúna ar ardchaighdeán, as a leanann dámhachtainí a bhfuil 
meas orthu go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.

LUACHANNA
Foghlaimeoirlárnach 
An cultúr a chuirimid chun cinn i gcúrsaí oideachais agus oiliúna agus i gcáilíochtaí, is cultúr 
rochtana, freagrúlachta, solúbthachta, iontaoibh agus cáilíochta é. Cuirimid an foghlaimeoir i 
gceartlár obair na heagraíochta agus spreagaimid geallsealbhóirí chun déanamh amhlaidh.

Dírithe ar Fheabhsú 
Is eagraíocht sinn atá ag foghlaim agus ag forbairt agus geallaimid caighdeán ár gcuid oibre a 
mheas agus a fheabhsú go leanúnach. Is é sin a chuireann taca leis na cineálacha cur chuige 
atá againn i leith dearbhú agus feabhsú a dhéanamh ar cháilíocht an bhreisoideachais agus an 
ardoideachais agus na hoiliúna.

Comhoibritheach 
Téimid i gcomhar lenár ngeallsealbhóirí chun muinín a chothú i ndeiseanna oideachais agus oiliúna 
agus iad a fheabhsú, agus chun breis aitheantais a bhaint amach do cháilíochtaí.

Neamhspleách 
Cé go n-oibrímid laistigh de chreat ginearálta beartas Rialtais, is eagraíocht neamhspleách 
sinn ó thaobh chomhlíonadh ár bhfeidhmeanna agus ó thaobh na cinnteoireachta. Cuirimid ár 
bhfeidhmeanna i gcrích ar shlí mhacánta, thrédhearcach, chóir, chothrom, neamhchlaonta agus 
oibiachtúil.

Gairmiúil  
Caithimid le gach duine le meas, dínit agus cúirtéis.  Comhlíonaimid na caighdeáin seirbhíse poiblí 
is airde maidir le cuntasacht, éifeachtacht, freagrúlacht agus éifeachtúlacht.
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4. TUAIRISCIÚ AR THOSAÍOCHTAÍ 2013 

Tosaíocht 1 – Sraith cuimsitheach beartas a cheapadh don QQI 

An Clár um Fhorbairt Beartas
In 2013 sheol an QQI clár cuimsitheach forbairt beartais chun 175 feidhm an QQI, mar atá leagtha 
síos in Acht 2012, a chomhlíonadh agus chun sraitheanna beartas na gcomhlachtaí cónasctha 
a chomhdhlúthú agus a thabhairt chun dáta. Tá cur chuige tras-earnála agus comhairliúcháin 
ceaptha ag an QQI i leith beartas a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a athbhreithniú agus i leith 
saincheisteanna idirnasctha ginearálta a aithint nár mhór don eagraíocht díriú orthu tríd an tsraith 
beartas. 

Forbairt, Feidhmiú agus Athbhreithniúchán Beartais
Tá modheolaíocht ceaptha agus doiciméadaithe ag an QQI chun beartais a fhorbairt, a chur chun 
feidhme agus a athbhreithniú. Go hachomair, sé chéim atá i gceist i saolré gach réimse beartais: 

1. Aithint agus Tús Áite
Aithnítear na réimsí beartais nár mhór a fhorbairt agus pleanáiltear 
an tslí ina bhforbrófar iad mar chuid de svuít beartas an QQI, ag 
aithint nascaíochtaí idir réimsí beartais.

2. Páipéar Uaine
Is doiciméid chomhairliúcháin phoiblí iad Páipéir Uaine ina dtugtar 
cuntais ar na saincheisteanna agus na roghanna maidir le forbairt 
beartas. Tugann siad an cúlra, an comhthéacs agus staid reatha an 
réimse beartais.

3. Páipéar Bán
Baintear leas as an aiseolas ón gcomhairliúchán agus ón 
gcomhairliúchán inmheánach, chun an méid atá sa Pháipéar Uaine 
a ullmhú don Pháipéar Bán. Dréachtbheartas, dréachtchritéir agus 
dréachtphrionsabail a bhíonn sa Pháipéar Bán, le haghaidh réimse beartais ar leis, agus foilsítear 
iad le haghaidh comhairliúcháin.

4. Doiciméad beartais
Tar éis an chomhairliúcháin, cuirtear an beartas deiridh faoi bhráid an Bhoird lena ghlacadh. 

5. Cur chun feidhme
Agus dréachtbheartas á fhorbairt, ceaptar plean do chur chun feidhme an bheartais mholta chun 
gur féidir leis an QQI aon athruithe gnó is gá a dhéanamh. Cuirtear an beartas chun feidhme tar éis 
don Bhord é a ghlacadh. Áirítear air sin riachtanais chumarsáide, riachtanais acmhainnithe agus 
riachtanais phróisis.

6. Athbhreithniúchán
I gcás gach réimse beartais, sceidealaítear athbhreithniúchán ag pointe áirithe tar éis ghlacadh an 
bheartais le cinntiú go mbíonn sé ábhartha i gcónaí agus oiriúnach don fheidhm.
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Nithe Inseachadta agus Buntáistí go Dáta:
In 2013 foilsíodh 18 gcinn de Pháipéir Uaine agus cúig cinn de Pháipéir Bhána mar chuid den chlár, 
as ar foilsíodh trí cinn de bheartais QQI chun rochtain a oscailt chuig bailíochtú tosaigh. 

Toradh is ea gach ceann de na Páipéir Uaine agus Páipéir Bhána foilsithe ar chomhairliúchán 
forleathan poiblí le geallsealbhóirí an QQI, as a bhfuarthas 229 aighneacht ó raon geallsealbhóirí 
sna hearnálacha breisoideachais, ardoideachais agus oiliúna. I mBealtaine 2013, eagraíodh dhá 
cheann d’imeachtaí comhairliúcháin i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh chun comhairliúchán i 
dtaobh an chláir forbartha beartais a sheoladh. Geallann an QQI oscailteacht agus trédhearcacht a 
chinntiú sna próisis chomhairliúcháin; déantar aiseolas ón na próisis fhoirmiúla comhairliúcháin a 
anailísiú agus a fhoilsiú, agus is amhlaidh i gcás na n-aighneachtaí.  Foilsítear tuarascáil deiridh ar 
thoradh na bpróiseas comhairliúcháin in éineacht leis an mbeartas deiridh. 

Tionscadail Forbartha Beartas atá ag teacht aníos:  
In 2014 tá líon mór tionscadal um fhorbairt beartas agus um chur 
chun feidhme beartas beartaithe againn agus tá tuilleadh pleanála 
agus sceidealta beartaithe don dara leath de 2014.  

Tá na beartais seo a leanas ag céimeanna difriúla forbartha sa chlár:

• Cáilíochtaí a Ailíniú laistigh den Chreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí (CNC)

• Tarmligean Údaráis

• Aithint Cáilíochtaí a Éascú

• An Marc Oideachais Idirnáisiúnta

• Monatóireacht agus Idirphlé

• Faisnéis Phoiblí ar Chláir agus ar Dhámhachtainí

• Caidreamh an QQI le Comhlachtaí Gairmiúla Aitheantais

• Treoirlínte maidir le Dearbhú Cáilíochta 

• Caidreamh a Athbhunú le Soláthraithe Oidhreachta

Páipéir Uaine Foilsithe 
• Feidhmeanna de chuid Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann a Chur Chun 

Feidhme go Cuimsitheach

• Rochtain do Sholáthraithe ar Chreidiúnú Clár

• Cosaint d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe

• Táillí le haghaidh Seirbhísí an QQI

• Dámhachtainí agus Caighdeáin

• Teastasú
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• An Marc Oideachais Idirnáisiúnta

• Cáilíochtaí a Aithint laistigh den CNC

• Rochtain, Aistriú agus Forchéimniú

• Faisnéis a Sholáthar d’Fhoghlaimeoirí

• Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré

• Athbhreithniúchán

• Treoirlínte maidir le Dearbhú Cáilíochta

• Riosca agus Comhréireacht Soláthraithe 

• Bailíochtú Cláir

• Athbhunú an Chaidrimh idir Soláthraithe Oidhreachta agus an QQI agus Rochtain ar 
Dhámhachtainí an QQI Feasta

• Tarmligean Údaráis

Páipéir Bhána Foilsithe
• Ailíniú Cáilíochtaí laistigh den CNC

• Tarmligean Údaráis
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Beartais a glacadh in 2013
• Beartas agus Critéir maidir le Rochtain Soláthraithe ar Bhailíochtú Tosaigh i gcás Clár as 

a Leanann Dámhachtainí an Údaráis

• Cosaint d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe: Prótacail chun Cuid 6 d’Acht 2012 a Chur Chun 
Feidhme agus Dátaí Feidhmiúcháin

• Táillí le haghaidh Seirbhísí an QQI

Tosaíocht 2 – Cáilíocht ghníomhaíochtaí um dhearbhú cáilíochta na soláthraithe 
oideachais agus oiliúna in Éirinn a choimeád agus a fheabhsú

Bailíochtú Clár  
Idir Eanáir agus Meitheamh rinne an QQI roinnt bailíochtaithe ar chláir oideachais agus oiliúna as 
a leanann dámhachtainí an QQI. Faightear na hiarratais sin i bhfoirmeacha éagsúla i.e. iarratas 
chéad uaire ó sholáthraí nua, iarratas ar bhailíochtú cláir nua ó sholáthraí a bhí ann cheana; 
athbhailíochtú tar éis athbhreithniúchán cláir nó ceadú cláir le haghaidh céimeanna taighde.

Fuarthas agus próiseáladh iarratais ar bhailíochtú ó dhá cheann de sholáthraithe nua sa tréimhse 
seo.    

Moladh iarratais ar bhailíochtú cláir a cheadú i gcás 10 soláthraí a bhí ann cheana.   

In 2013, athbhailíochtaíodh cláir de chuid ocht soláthraí tar éis athbhreithniúchán cláir.

Soláthraithe a bhí cláraithe cheana féin le FETAC agus ar mian leo cláir as a leanann dámhachtainí 
de chuid an QQI a thairiscint, dámhachtainí a ceapadh faoin gComhchóras Dámhachtainí, ní mór 
dóibh bailíochtú a fháil do na cláir sin i dtús báire. Bailíochtaíodh 960 clár breisoideachais agus 
oiliúna san iomlán ó raon leathan soláthraithe.

Breisoideachais agus Oiliúint Ardoideachas agus Oiliúint

Cláir a bailíochtaíodh 
2013

960 137 

(52 bailíochtú nua agus clár 
Springboard, 82 athbhailíochtú ag éirí 
as athbhreithniúchán clár, 3 cheadú 
cláir do chéimeanna taighde)

 
Athbhreithniúchán agus Feabhsú
In 2013 thug an QQI chun críche roinnt athbhreithniúchán a leagadh orthu faoi fhorálacha 
Idirthréimhseacha agus Cosanta Acht 2012.   Gheofar achoimre den ghníomhaíocht seo sa tábla 
thíos.

Gníomhaíochtaí Athbhreithniúcháin in 2013

Athbhreithniúcháin Institiúideacha a 
tugadh chun críche in 2013

4 3 thuarascáil deiridh ar Athbhreithniúcháin Institiúideacha 
de chuid HETAC 

1 tuarascáil deiridh ar an Athbhreithniúchán Institiúideach 
ar Ollscoileanna na hÉireann
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Athbhreithniúcháin Institiúideacha idir 
lámha ag deireadh 2013

1 Tuarascáil le foilsiú in 2014

Tuarascálacha Leantacha Athbhreithniúcháin 
Faighte

8 2 thuarascáil leantacha ar an Athbhreithniúchán 
Institiúideach ar Ollscoileanna na hÉireann 

6 thuarascáil leantacha ar an Athbhreithniúchán 
Institiúideach ar HETAC

Athbhreithniúchán ar Choláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn (RCSI)
I nDeireadh Fómhair 2013 thug an QQI faoi athbhreithniúchán ar Choláiste Ríoga na Máinlianna in 
Éirinn.  Deimhníodh an RCSI sin ina chomhlacht ainmnithe dámhachtana san Acht um Cháilíochtaí 
agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) 2012. Tá tuarascáil an athbhreithniúcháin seo le 
cur faoi bhréid Bhord an QQI in Aibreán 2014 sula bhfoilsítear é ar an suíomh Gréasáin. 

Iar-obair tar éis Athbhreithniúchán Institiúideach
Faoi na próisis athbhreithniúcháin ar ollscoileanna na hÉireann agus ar Chomhairle na 
nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna, ceanglaítear ar institiúidí tuarascáil ar dhul chun 
cinn a ullmhú 12 mhí tar éis an athbhreithniúcháin institiúidigh chun faisnéis a thabhairt ar an 
dul chun cinn a rinneadh maidir leis na moltaí. Rinneadh tuarascálacha leantacha 12 mhí tar éis 
athbhreithniúchán institiúideach i gcás ocht gcinn d’institiúidí tríú leibhéal. a mholadh lena gceadú 
agus foilsíodh iad ar an suíomh Gréasáin.  Lena chois sin, fuarthas tuarascálacha ar dhul chun cinn 
ó dhá institiúid.  

Athbhreithniúchán ar Athbhreithniú
Tar éis na trí ghníomhaireacht sheachtracha um DC ardoideachais a chumasc, ag feitheamh 
ar bheartais um DC agus athbhreithniúcháin an QQI a bheith ceaptha, agus mar fhreagairt 
dhíreach ar ghairm ón earnáil, chinn an QQI tabhairt faoi athbhreithniúchán ar na samhlacha 
athbhreithniúcháin a bhí ag na gníomhaireachtaí oidhreachta.  Leagadh amach sna Téarmaí 
Tagartha don athbhreithniúchán dhá cheann de mheiteachuspóirí: (i) meastóireacht a 
dhéanamh ar a éifeachtaí atá gach ceann de na samhlacha institiúideacha; (ii) an tionchar 
atá ag athbhreithniúcháin institiúideacha i dteannta a chéile ar an earnáil uile a aithint.  Sna 
Téarmaí Tagartha rinneadh iad sin a roinnt tuilleadh ina sé phríomhchuspóir.  Ceapadh Foireann 
Athbhreithniúcháin, ina bhfuil trí shaineolaí idirnáisiúnta ardphróifíle, in Iúil 2013.  Mhol an QQI don 
Fhoireann anailís oibiachtúil neamhspleách a dhéanamh ar an gcineál cur chuige a bhí ag gach 
ceann de na trí iarghníomhaireacht.  Is fócas amháin den athbhreithniúchán é dul i gcomhairle leis 
an earnáil.  Bhí réamhchruinniú ag an bhFoireann Athbhreithniúcháin i Lúnasa 2013 agus cruinniú 
pleanála go luath i nDeireadh Fómhair 2013.  Foilsíodh sonraí na Foirne Athbhreithniúcháin ar www.
QQI.ie .

Bhí sraith cruinnithe ann idir 11 agus 15 Samhain maidir le cuairt na Foirne.  Chas an Fhoireann 
ar raon leathan institiúidí, comhlachtaí ionadacha, ionadaithe mac léinn, saineolaithe agus iar-
athbhreithneoirí i réimse an ardoideachais.  D’aontaigh an Fhoireann cúig phríomhcheist a phléifí 
ag na cruinnithe sin.  Foilsíodh na ceisteanna sin i bhFoirm Chomhairliúcháin ar shuíomh Gréasáin 
an QQI.  Rinne na freagraí ar an bhfoirm a chomhthiomsú agus a anailísiú roimh thús na cuairte. 
Foilseofar an tuarascáil le linn 2014.
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Páipéar Uaine ar Athbhreithniúcháin
Chuir an QQI tús le Clár Cuimsitheach um Fhorbairt Beartais in 2013. Mar chuid den chlár sin 
foilsíodh an Páipéar Uaine ar Athbhreithniúcháin.  Sa pháipéar sin scrúdaíodh cibé an bhféadfaí 
tarraingt ar shamhlacha an athbhreithniúcháin institiúidigh agus ar thaithí na gcomhlachtaí 
oidhreachta agus feidhmeanna athbhreithnithe reachtúla an QQI á bhforbairt.  Tá i gceist ag an QQI 
Páipéar Bán ar Athbhreithniúcháin a fhoilsiú in 2014.

Gníomhaíochtaí agus teagmháil monatóireachta 

Breisoideachas agus Oiliúint
Rinne an QQI monatóireacht ar 186 soláthraí in 2013 faoi phróisis oidhreachta iar-FETAC. Áiríodh 
air sin monatóireacht ar a bharántúla a bhí an measúnú, an chosaint d’fhoghlaimeoirí rollaithe 
agus féinmheastóireacht na soláthraithe mar aon le hiarobair a dhéanamh ar shaincheisteanna 
eile a bhain le soláthraithe. Níorbh ionann nádúr ná méid na hoibre a bhí i gceist i ngach ócáid 
monatóireachta. Seo a leanas na torthaí a taifeadadh ar na gníomhaíochtaí monatóireachta sin: 
Measadh go raibh soláthar éifeachtach i bhfeidhm ag 67% de ; rinneadh mionmholtaí i gcás 23%; 
agus rinneadh moltaí suntasacha i gcás 10%. 

Ardoideachas agus Oiliúint
Faoi phróisis oidhreachta iar-HETAC rinneadh cuairteanna monatóireachta agus chuathas i mbun 
gníomhaíochtaí eile amhail cruinnithe de bhoird scrúdúcháin, athbhreithniúcháin cláir agus 
caidreamh le soláthraithe ardoideachais agus oiliúna. 

Faoi phróisis oidhreachta Bhord Cáilíochta Ollscoileanna na hÉireann, d’eisigh an QQI teimpléad 
le haghaidh Tuarascálacha Bliantúla Institiúideacha in 2013 maidir le bliain fhéilire 2012.  
Chomhlánaigh gach ceann de na naoi gcomhlacht dámhachtana ainmnithe, na seacht n-ollscoil, 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Coláiste Ríoga na Máinlianna in Éirinn an 
teimpléad sin. Gheofar sna tuarascálacha aonair sin gníomhaíochtaí um dhearbhú cáilíochta 
gach institiúide sa bhliain roimhe sin. Bhí Cruinnithe Bliantúla Idirphlé ann idir foireann an QQI 
agus institiúidí ardoideachais sa tréimhse Aibreán go Meitheamh.  Ag na cruinnithe sin éascaíodh 
plé idir an QQI agus na hinstitiúidí ar shaincheisteanna agus ar thopaicí leasa choitinn ar nós 
athbhreithniúcháin institiúideacha, dearbhú cáilíochta agus táillí. Ag na cruinnithe sin bhí deis ag 
an QQI béim a chur ar fhorbairtí an QQI agus go háirithe ar an bpróiseas cuimsitheach um fhorbairt 
beartas agus ar ghníomhaíochtaí comhairliúcháin gaolmhara. D’ullmhaigh an fheidhmeannas 
tuarascáil achomair ina ndearnadh anailís ar na gníomhaíochtaí a sonraíodh sna Tuarascálacha 
Bliantúla Institiúideacha, cuireadh faoi bhráid an Bhoird í agus foilsíodh í ar an suíomh Gréasáin. 
Tar éis aiseolas a fháil ó na hinstitiúidí sin tá tús curtha ag an QQI le hathbhreithniúchán agus le 
feabhsuithe ar an bpróiseas tuairiscithe do na blianta amach romhainn.    

Oideachas Idirnáisiúnta – Oiliúint sa Bhéarla 
Leanadh den scéim aitheantais chigireachta do Mhúineadh an Bhéarla, atá á rialú ag an gCoiste um 
Aitheantas do Chreidiúnú agus do Chomhordú Seirbhísí Béarla (ACELS), in 2013, agus bhí cruinnithe 
aige ar na dátaí seo a leanas: 

• 5 Márta

• 15 Bealtaine

• 16 Iúil

• 25 Meán Fómhair
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• 14 Samhain

• 12 Nollaig

Le linn 2013, rinneadh 27 cuairt chigireachta maidir le hathrú úinéireachta, athrú bainistíochta, 
áitreabh nua agus ionaid bhreise.  Leanadh den phróis chuí i dtaca le dhá cheann d’eagraíochtaí 
Mhúineadh an Bhéarla ar aithníodh saincheisteanna neamhchomhlíontachta ina leith. Dá réir 
sin, tarraingíodh siar an t-aitheantas a bhí ag an dá soláthraí cé go ndearna ceann amháin díobh 
achomharc maidir leis.  

Bhí iarratais á nglacadh i gcónaí sa tréimhse seo ó sholáthraithe nua atá ag iarraidh an Teastas 
i Múineadh an Bhéarla (CELT) agus na Teastais don Cháilíocht Ullmhúcháin ELT (CELT Prep) a 
thairiscint.  Leanadh, sa tréimhse seo, de mhonatóireacht a dhéanamh ar sholáthraithe a chuireann 
an dá chúrsa sin ar fáil. 

Ullmhaíodh Rialacháin ACELS athmheasta 2013-2014 mar aon le Foirm Iarratais agus Treoir 
Iarratais nua ar mhaithe le ‘fuinneog’ seachtrach rochtana ar aitheantas ACELS a oscailt (17 
Deireadh Fómhair 2013 – 31 Eanáir 2014). Foilsíodh na doiciméid uile ar shuíomh Gréasáin ACELS 
i Meán Fómhair.  Iarradh ar gach eagraíocht leasmhar léirithe spéise a chur isteach agus as sin 
tugadh cuireadh chuig mionteagasc dóibh. Cuireadh trí cinn de sheisiúin mhionteagaisc sin ar fáil 
(D. Fómhair, Samhain agus Eanáir) agus bhí ionadaíocht ag 50 eagraíocht san iomlán acu. Fuarthas 
34 iarratas roimh an spriocdháta.

Rochtain ar Bhailíochtú Tosaigh
Is éard is Bailíochtú Tosaigh ann an próiseas trína bhféachann soláthraithe oideachais agus oiliúna 
le cláir as a leanann dámhachtainí an QQI a thairiscint den chéad uair.  D’oscail an próiseas iarratais 
ar rochtain ar bhailíochtú tosaigh an 17 Deireadh Fómhair 2013.    

Fuair an QQI sruth seasmhach de cheisteanna in 2013 ó sholáthraithe ar spéis leo bailíochtú 
tosaigh a rochtain.  Eagraíodh seisiúin mhionteagaisc an 30 Deireadh Fómhair agus an 28 Samhain 
i mBaile Átha Cliath do sholáthraithe leasmhara a chuir Léiriú Spéise isteach sa Phróiseas um 
Bailíochtú tosaigh.  De na 28 iarrthóir féideartha a d’fhreastail ar na seisiúin mhionteagaisc, baill 
den earnáil carthanais agus deonach ab ea dhá cheann díobh agus bhain an chuid eile leis an 
earnáil phríobháideach oideachais agus oiliúna.

Ba mhian le formhór na soláthraithe leasmhara dámhachtainí breisoideachais a thairiscint 
ar Leibhéil 5 agus 6 den CNC agus ní raibh ach triúr a dúirt go raibh i gceist acu dámhachtainí 
ardoideachais a thairiscint ar Leibhéal 7 den CNC nó os a chionn.

Is é 30 Eanáir 2014 dáta an chéad seisiúin mhionteagaisc sceidealta eile agus ina dhiaidh sin 
eagrófar seisiúin mhionteagaisc bunaithe ar éileamh.  Suas go deireadh 2013, ní raibh iarratas ar 
bhailíochtú tosaigh faighte ó sholáthraí ar bith.

Soláthar Comhoibritheach, Soláthar Trasnáisiúnta agus Comhdhámhachtainí
Tugadh chun dáta comhaontuithe comhdhámhachtainí a bhí ann cheana féin idir Chomhairle 
na nDámhachtainí AOO oidhreachta agus Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Institiúid 
Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo agus lena gcomhpháirtithe comhoibritheacha faoi seach 
agus leathnaíodh iad chun tarmligean údaráis a chur san áireamh sna socruithe.  Aontaíodh 
socruithe cineachta freagrachta maidir le bailíochtú clár taighde ar Leibhéil 9 agus 10 den CNC le 
hInstitiúid Teicneolaíochta Chorcaí, le hInstitiúid Teicneolaíochta Thamhlachta agus le hInstitiúid 
Teicneolaíochta Luimnigh.

Lena chois sin, fuarthas na nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta maidir le soláthar 
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comhoibritheach agus soláthar trasnáisiúnta ó cheithre cinn d’institiúidí agus cuireadh faoi 
bhráid an Phríomhfheidhmeannaigh iad dá cheadú: Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain; 
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan; Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Mhaigh Eo 
agus Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach.   Ina theannta sin, fuarthas na nósanna imeachta 
um dhearbhú cáilíochta maidir le soláthar comhoibritheach agus soláthar trasnáisiúnta agus 
maidir le socruithe comhdhámhachtana ó chúig cinn d’institiúidí: Scoil Ghnó Bhaile Átha Cliath; 
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn; Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta; Institiúid 
Teicneolaíochta Luimnigh agus Institiúid Teicneolaíochta Shligigh, agus cuireadh faoi bhráid an 
Phríomhfheidhmeannaigh iad dá cheadú.  

I mBealtaine 2013 d’fhoilsigh an QQI Páipéar Bán ar an mBeartas agus ar na Critéir maidir le 
Tarmligean Údaráis chuig na hInstitiúidí Teicneolaíochta chun Dámhachtainí Ardoideachais agus 
Oiliúna a dhéanamh (comhdhámhachtainí san áireamh).

Tosaíocht 3 – Méadú a dhéanamh ar an gcaidreamh agus ar an gcomhairliú le 
geallsealbhóirí

Comhairliúchán 
Ceanglaíonn an tAcht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint), 2012 
ar an QQI dul i gcomhairle le soláthraithe, comhlachtaí gairmiúla aitheantais, baill foirne agus 
ionadaithe foghlaimeoirí, leis an Údarás um Ardoideachas, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim 
agus Measúnachta, le Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Fáilte Éireann agus daoine nó comhlachtaí 
eile a mheasann an Bord a bheith cuí ó thaobh beartais agus próisis nua fhorbairt. D’ainneoin 
na hoibleagáidí reachtúla is é an intinn go ndéanfar mórchuid d’obair an QQI a fhorbairt agus a 
sheoladh tar éis dul i gcomhairle le raon leathan geallsealbhóirí chun a chinntiú go gcomhlíonann 
an eagraíocht a cuspóirí eagraíochtúla ar an tslí is éifeachtaí. 

D’fhoilsigh an QQI a Creat le haghaidh Comhairliúcháin i mBealtaine 2013. Is é Creat 
Comhairliúcháin an QQI a bhuntacaíonn le cur chuige na heagraíochta i leith cleachtaí 
foirmiúla comhairliúcháin phoiblí aon uaire a sheoltar mar ullmhúcháin do thionscnaimh nua 
beartais nó nuair a bhíonn beartais á n-athbhreithniú. Faoin gcreat geallann an QQI roinnt 
príomhghníomhaíochtaí a dhéanamh agus tréimhsí ama áirithe a choimeád agus comhairliúchán 
foirmiúil á sheoladh le geallsealbhóirí.   Cruthaíodh leathanach Gréasáin ar leith ar shuíomh 
Gréasáin an QQI agus déanfar gach doiciméad comhairliúcháin a fhoilsiú ansin. 

Ba é an chéad chéim de chlár cuimsitheach beartais an QQI dul i gcomhairle maidir le raon Páipéar 
Uaine a forbraíodh tar éis staidéar inmheánach ar na saincheisteanna agus ar na roghanna i 
réimsí áirithe beartais.  Cuireadh na Páipéir Uaine ar Chlár Cuimsitheach um Fhorbairt Beartais 
an QQI ar fáil le haghaidh comhairliúchán poiblí sa tseachtain dar tús an 13 Bealtaine. Chun 
cabhrú le geallsealbhóirí rochtain a fháil ar na Páipéir Uaine agus iad a thuiscint, ceapadh comhad 
idirghníomhach PDF trína bhféadfaí aiseolas a thabhairt agus aighneachtaí a dhéanamh.   

Imeacht Comhairliúcháin an QQI, Baile Átha Cliath, an 20 
Bealtaine, agus Corcaigh, an 28 Bealtaine 2013 
Mar chuid den chomhairliúchán foirmiúil mar gheall ar an bPáipéar 
Uaine, seoladh dhá cheann d’imeachtaí comhairliúcháin oscailte 
i mBaile Átha Cliath, an 20 Bealtaine, agus i gCorcaigh, an 28 
Bealtaine. 

Bhí os cionn 380 príomhgheallsealbhóir i láthair, ó na 
córais bhreisoideachais agus ardoideachais, lena n-áirítear 
ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta, coláistí breisoideachais, 
coistí gairmoideachais agus soláthraithe cúrsaí san earnáil 
phríobháideach.  Ina dteannta siúd bhí toscairí ó gach earnáil den 
oideachas agus den tionscal, ó chomhlachtaí breisoideachais 
agus ardoideachais agus ó eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí a 
bhaineann le tionscail ar leith i láthair.
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Tar éis na n-imeachtaí iarradh ar rannpháirtithe leathanach meastóireachta a líonadh isteach, rud 
a chuir aiseolas agus tuairimí ar na socruithe agus ar a éifeachtaí a bhí na himeachtaí, ar fáil dúinn. 
Cuireadh torthaí na meastóireachta sin ar fáil sa Tuarascáil Mheastóireachta ar na hImeachtaí 
Comhairliúcháin ar shuíomh Gréasáin an QQI.  

Caidreamh le Lucht Fiontair 
Bhí caidreamh ag an QQI roimhe seo le soláthraithe agus le grúpaí a dhéanann ionadaíocht ar son 
soláthraithe.  Bhí tábhacht ar leith leis sin i dtaca le cumarsáid agus chun na hathruithe a raibh súil 
leo i mbeartais agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na hathruithe sin a phlé.  Chuige sin, bhí 
an QQI rannpháirteach i gcruinnithe, i seisiúin mhionteagaisc agus i gceardlanna le soláthraithe 
agus le hinstitiúidí agus leanfar den chaidreamh seo in 2014.

Seo cuid de na rudaí a rinne an QQI i gcaitheamh 2013:

• D’fhreastail baill foirne ar chomhdhálacha, ar sheimineáir agus ar cheardlanna anseo 
agus thar lear agus rannchuidigh siad leo chun an eagraíocht a chur ar an eolas mar 
gheall ar riachtanais na tionsclaíochta agus ar an ngaol idir an t-oideachas agus saol na 
hoibre. 

• Seoladh aighneacht chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir leis an 
Athbhreithniúchán ar Oiliúint Phrintíseachta in Éirinn  

• Rinneadh roinnt léirithe os comhair toscaireachtaí idirnáisiúnta a bhí ar cuairt anseo.

• Seoladh roinnt cruinnithe déthaobhacha le geallsealbhóirí.

• Cuireadh tús le rannpháirtíocht i dtionscadal taighde ar an ról atá ag infhostaitheacht i 
ndearbhú cáilíochta seachtrach, faoi threoir NVAO (Eagraíocht Creidiúnaithe na hÍsiltíre 
agus Flóndrais) agus CHEPS (an tIonad um Staidéar ar Bheartais Ardoideachais).

• D’óstaigh an QQI cruinniú comhairliúcháin tionscail ar chaighdeán dámhachtainí TFC ar 
Leibhéal 5 agus Leibhéal 6, dámhachtainí atá ag dul faoi athbhreithniú i láthair na huaire.  
Thug an seisiún deis don earnáil rannchuidiú leis an bpróiseas athbhreithniúcháin 
agus go háirithe a chinntiú go gcomhlíonann na dámhachtainí leasaithe riachtanais an 
mhargaidh shaothair.  

In 2013, cuireadh tús le hobair ar Cur Chuige Straitéiseach i Leith Caidrimh le Fostóirí.  
Príomhchuspóir den chur chuige straitéiseach seo is ea caidreamh gníomhach le fostóirí agus 
oideachas fiontraíochta a chur chun cinn na hearnálacha breisoideachais agus ardoideachais agus 
oiliúna.  Foilseofar an straitéis seo in 2014. 

Bainteacht na bhFoghlaimeoirí
A bheith ‘foghlaimeoirlárnach’ is ea ceann de chroíluachanna an QQI: an foghlaimeoir a chur 
i gceartlár na hoibre, agus geallsealbhóirí a spreagadh chun déanamh amhlaidh.  Chuige 
sin, tá beirt ionadaí foghlaimeoirí ar bhord an QQI agus bíonn foghlaimeoirí rannpháirteach i 
bpróisis mheastóireachta an QQI.  Is riachtanas sainráite é i dtreoirlínte an QQI um dhearbhú 
cáilíochta aiseolas a fháil ó fhoghlaimeoirí.  Tá mac léinn nó ionadaí mac léinn ar gach foireann 
athbhreithniúcháin institiúidigh agus casann an fhoireann ar mhic léinn agus ar ionadaithe mac 
léinn le linn gach athbhreithniúchán.   Cothaíonn na hinstitiúidí bainteacht na mac léinn ina bpróisis 
féinmheastóireachta roimh an athbhreithniúchán.

Mar chuid de chaidreamh an QQI le foghlaimeoirí, chuir an QQI modúl ar Dhearbhú Cáilíochta i 
láthair ag Imeacht Oiliúna ag Aontas na Mac Léinn USI in Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, 
in Iúil 2013. Ina theannta sin, bhí roinnt cruinnithe caidrimh ag an QQI le comhlachtaí a dhéanann 
ionadaíocht d’fhoghlaimeoirí. 
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Tosaíocht 4 – Seirbhísí an QQI d’fhoghlaimeoirí a fheabhsú

Cosaint d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe 
Faoin Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas 
agus Oiliúint) 2012 ceanglaítear Cosaint d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe 
a bheith ag gach soláthraí a thairgeann clár 3 mhí nó níos faide, 
ina ngearrtar táille (ach amháin i gcás soláthraithe poiblí áirithe a 
dhíolmhaítear go sainráite faoin reachtaíocht). De réir Acht (2012) 
ceapadh agus foilsíodh ceanglais eatramhacha le haghaidh Cosaint 
d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe agus eisíodh cumarsáid do sholáthraithe 
ina dtaobh an 1 Iúil 2013. Bhain na ceanglais sin le soláthraithe a 
bhí ann roimhe a d’athraigh ó na hiar-chomhairlí dámhachtana, cuid 
acu nach raibh faoi cheangal aon socrú Cosaint d’Fhoghlaimeoirí a 
bheith i bhfeidhm acu.  Lorgaíodh comhairle dhlíthiúil ar léirmhíniú 
na reachtaíochta nua sa réimse seo agus rinneadh léirmhínithe.  

Go luath i mí Lúnasa, foilsíodh Páipéar Bán ar bheartas nua an QQI 
maidir le Cosaint d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe le haghaidh comhairliúcháin.   Cheadaigh an Bord an 
beartas deiridh ‘Cosaint d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe: Prótacail do chur chun feidhme Chuid 6 d’Acht 
2012’ i Meán Fómhair 2013 agus foilsíodh é an 9 Deireadh Fómhair 2013. Ceapadh treoirlínte 
breise do sholáthraithe i ndáil le cur chun feidhme na bprótacal CFR, doiciméid iarratais pro 
forma agus prionsabail oibríochta do shocruithe CRF soláthraithe, agus foilsíodh iad ar shuíomh 
Gréasáin an QQI.  Go hinmheánach, bunaíodh Grúpa Comhairleach CFR, comhdhéanta de bhaill ón 
bhfeidhmeannas, go ceann tréimhse eatramhach 6-12 mhí chun athbhreithniúchán a  dhéanamh ar 
shocruithe CFR a chuir soláthraithe isteach agus chun ‘seasamh an QQI’ a bhunú ar na cineálacha 
socruithe a mheasfar a bheidh inghlactha san fhadtéarma.

Rochtain, Aistriú agus Forchéimniú

Páipéar Uaine
Ba é an príomhrud a chuir an QQI ar fáil i dtaca le Rochtain, Aistriú agus Forchéimniú in 2013 
Páipéar Uaine Beartais, inar suíodh cleachtais reatha laistigh den reachtaíocht nua agus inar 
admhaíodh an ról atá againn chun tacú le rannpháirtíocht i bhfoghlaim ar feadh an tsaoil trí 
chosáin thrédhearcacha chomhtháite a fhorbairt. Neartaítear, in Acht 2012, na riachtanais maidir 
le rochtain, aistriú agus forchéimniú, á nascadh go soiléir le haitheantas d’fhoghlaim roimh ré, 
carnadh creidiúintí agus faisnéis d’fhoghlaimeoirí. Díríodh ar gach ceann de na réimsí sin i bPáipéir 
Uaine Beartais. 

Cosáin Forchéimnithe do Dhámhachtainí Breisoideachais 
agus Oiliúna an QQI.
Faoi Acht 2012 déantar méadú suntasach ar an oibleagáid atá 
ar sholáthraithe oideachais agus oiliúna rochtain, aistriú agus 
forchéimniú in oideachas agus in oiliúint na hÉireann a chur chun 
cinn go héifeachtach agus go poiblí.

Tá deiseanna ar fáil i gcónaí trí dhámhachtainí breisoideachais agus 
oiliúna (is é an QQI a bhronnann anois iad) chun forchéimniú ón 
mbreisoideachas go dtí an t-ardoideachas agus oiliúint. Gheofar cur 
síos san fhoilseachán ‘Deiseanna Forchéimnithe 2013’ ar an scéim 
trínar féidir le foghlaimeoirí úsáid a bhaint as a ndámhachtainí BOO 
ón QQI chun iarratas a dhéanamh trí chóras CAO ar áit ar chúrsa 
ardoideachais. 
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Eisíodh an foilseachán seo do na soláthraithe uile de bhrí go bhfaightear ann, leis, an córas nua 
scórála a bhaineann le gráid a fhaightear i ndámhachtainí BOO ón QQI, tar éis an Comhchóras 
Dámhachtainí a bheith tugtha isteach. D’aontaigh comhlachtaí ionadacha na n-institiúidí 
ardoideachais an córas nua scórála in 2012, lena chur chun feidhme in 2013. Óstáladh ceardlann ar 
na socruithe nua ag seimineár bliantúil Institiúid na nGairmchomhairleoirí i Márta. Lena chois sin, 
forbraíodh áireamhán pointí ar líne d’fhoghlaimeoirí maidir le dámhachtainí BOO ón QQI a cuireadh 
ar fáil ar an Tairseach Gairmeacha. Tá an scéim in úsáid i gcónaí ag institiúidí ardoideachais agus tá 
na socruithe á n-athmheas chun an méadú ar raon na ndámhachtainí atá ar fáil anois a chur san 
áireamh. 

An scéal a scaipeadh faoin tSeirbhís Aitheantais 

Ceapadh bileog nua maidir le hAithint Cáilíochtaí 
‘Cáilíochtaí Coigríche in Éirinn a Aithint’ chun daoine a 
bhfuil dámhachtainí aonair idirnáisiúnta acu a threorú 
chuig suíomh Gréasáin na seirbhíse aitheantais –  
www.qualrec.ie.  Tá an dá bhileog le fáil ar www.qualrec.
ie agus scaipeadh iad i gcor poist ar raon leathan 
geallsealbhóirí ó na Seirbhísí Cáilíochtaí i Nollaig 2013.

Tugadh an bhileog reatha dar teideal ‘Travelling 
with your Irish qualification’ (I mbun taistil le do 
cháilíocht Éireannach?’) chun dáta chun bunú an QQI 
a léiriú.  Gheofar sa bhileog seo foramharc ar an tslí 
le haitheantas a fháil do do cháilíocht Éireannacha 
thar lear, cibé an bhfuil cáilíocht ghairmiúil agat atá 
riachtanach chun dul i mbun oibre i ngairmeacha 
rialaithe áirithe nó an bhfuil i gceist agat dul i mbun 
tuilleadh staidéir thar lear. 

Faisnéis a chur ar fáil  
Rinneadh an soláthar faisnéise d’fhoghlaimeoirí a bhreithniú i bPáipéar Uaine Beartais, de bhrí 
go leagann Acht 2012 oibleagáidí ar na soláthraithe uile (lena n-áirítear iad siúd nach bhfuil gaol 
díreach ná indíreach acu leis an QQI agus nach lorgaíonn a leithéid de ghaoil) faisnéis áirithe a chur 
ar fáil d’fhoghlaimeoirí. Léiríonn na saincheisteanna aitheanta raon freagrachtaí an QQI, agus lena 
chois sin, a chasta atá cúrsaí rochtana, aistrithe agus forchéimnithe i gcoitinne.  

Clúdaítear caighdeán na faisnéise a chuirtear ar fáil d’fhoghlaimeoirí i mbeartas an QQI ar 
sholáthar sonraí, go pointe áirithe, agus i ngníomhaíochtaí a éiríonn as cúrsaí bailíochtaithe, 
monatóireachta agus dearbhú cáilíochta i gcoitinne, leis. I láthair na huaire tá cúram ar an QQI 
maidir le Qualifax, ar bunachar sonraí náisiúnta clár agus dámhachtainí é atá in úsáid go forleathan 
ag seirbhísí treoracha agus ag iarrthóirí ginearálta. In 2013, dhaingnigh an QQI na hardáin TFC 
maidir le Qualifax, rud a chuireann tuilleadh cobhsaíochta agus éifeachtúlachta ar fáil d’úsáideoirí 
na seirbhíse. Lean Qualifax d’fhaisnéis soláthraithe maidir le 20,000 cúrsa a bhailiú agus a chur ar 
fáil mar aon le fothaí sonraí iontaofa do raon soláthraithe faisnéise eile, agus Ploteus (Tairseach um 
Fhoghlaim) san áireamh.

PLOTEUS
Is tairseach AE é PLOTEUS a fhéachann le cabhrú le mic léinn, cuardaitheoirí poist, oibrithe, 
tuismitheoirí, gairmchomhairleoirí agus múinteoirí chun eolas a fháil mar gheall ar dhul i mbun 
staidéir san Eoraip. Tugadh ábhair phromóisin chun dáta agus athnuadh iad. Chun tacú le 
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soláthraithe agus foghlaimeoirí, ullmhaíodh cor poist d’fhaisnéis agus d’ábhair phromóisin ar raon 
na dtionscnamh agus na seirbhísí cáilíochtaí atá ar fáil ón QQI. 

Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré

Tugtar spreagadh don Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré le Moladh an Aontais Eorpaigh an 20 
Nollaig 2012 ar Bhailíochtú na Foghlama Neamhfhoirmiúla agus Mífhoirmiúla. Rinneadh plé 
bríomhar le linn na Comhdhála Uachtaránachta a d’óstaigh an QQI i Márta, ar an mbreithniú a 
rinneadh ar FRR.  Bhí an QQI rannpháirteach, leis, i suirbhé, Comhpháirtíochtaí ar mhaithe le 
Foghlaim ar feadh an tSaoil, a sheol Ollscoil Bremen thar ceann CEDEFOP. Cuireadh an QQI faoi 
agallamh le haghaidh Tuarascáil Tíre Fhardal na hEorpa maidir le hAitheantas don Fhoghlaim 
Fhoirmiúil agus Neamhfhoirmiúil in Éirinn, suirbhé a thabharfar chun críche in 2014. Fuair an QQI 
roinnt ceisteanna ó fhoghlaimeoirí, agus freagraíodh iad, maidir le haitheantas dá bhfoghlaim 
roimh ré, agus cuireadh daoine ar aghaidh chuig na soláthraithe cuí, nuair ab fhéidir.

Seirbhísí Aitheanta Cáilíochtaí
Éascaíonn an QQI aitheantas do cháilíochtaí tríd an tSeirbhís Aitheanta Cáilíochtaí. Cuirtear raon 
feidhmeanna agus gníomhaíochtaí ar fáil leis an tseirbhís seo, agus iad ceaptha le feabhsú a 
dhéanamh ar aithint cáilíochtaí in Éirinn agus ar aithint cáilíochtaí Éireannacha thar lear.   

Gheofar sa tábla thíos achoimre ar an ngníomhaíocht ar tugadh faoin in 2013 i dtaca le haithint 
cáilíochtaí.  

Achoimre ar Ghníomhaíochtaí maidir le hAithint Cáilíochtaí:
Bliain 2013

• Líon na gceisteanna a fuarthas: 2,100 (r-phost); 1,500 (fón) (measta)

• Iarratais fhoirmiúla ar Aitheantas do Cháilíochtaí in 2013 = 1,905

• Trácht ar an suíomh Gréasáin: 64,514 cuairteoir ar leith: (Líon na gcuairteoirí 
ó sheoltaí difriúla Prótacal Idirlín (PI). Mar sin féin, ag brath ar cá mhéad 
ríomhaire atá líonraithe, is féidir go n-oibreodh eagraíochtaí áirithe gach 
ríomhaire dá gcuid ó sheoladh PI amháin.) 

Europass 
Is é an QQI an tIonad Náisiúnta Europass agus cuireadh Europass 
chun cinn go forleathan in 2013.  Is tionscnamh AE é Europass ina 
dtacaítear le soghluaisteacht foghlaimeoirí agus le trédhearcacht 
cáilíochtaí, trí theimpléid chaighdeánaithe a úsáid chun scileanna, 
eolas agus cáilíochtaí a chur i láthair.

In 2013 bhunaigh Europass Ireland leathanach Facebook ar aon dul 
le mórchuid Ionad Europass eile san Eoraip.  Lena chois sin, foilsíodh 
ailt i bhfoilseacháin de chuid geallsealbhóirí éagsúla agus bhí 
ionadaíocht ag Europass ag imeachtaí éagsúla, m.sh. an Comórtas 
Náisiúnta Treabhdóireachta, Roghanna níos Airde agus comhdháil 
Chomhordaitheoirí Náisiúnta Foróige. Eagraíodh roinnt comórtas ar 
líne chun feasacht a mhúscailt agus úsáid an teimpléid CV a chur 
chun cinn. Tugadh gach ábhar promóisín Europass chun dáta sa 
tréimhse seo. 
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In 2013, ceapadh Forlíontaí Deimhnithe ar Líne le haghaidh 223 mórdhámhachtain, dámhachtain 
sainchuspóra agus dámhachtain forlíontacha ar Leibhéal 5 agus 6 den Chomhchóras 
Dámhachtainí.  Is riachtanas le haghaidh Europass iad na Forlíontaí Deimhnithe seo agus tá súil 
againn iad a fhoilsiú in 2014.

Lárionad Náisiúnta Faisnéise um Aitheantas Acadúil (NARIC)
Is é an QQI comhlacht ionadaíochta na hÉireann ar Ghréasáin Eorpach na nIonad Faisnéise agus 
ar Ghréasán na Lár-Ionad Faisnéise um Aitheantas Acadúil (ENIC/NARIC).  Ball gníomhach i 
gcónaí ar líonra ENIC-NARIC is ea Aithint Cáilíochtaí, an t-aonad a bhainistíonn an obair sin, agus 
bhí sé rannpháirteach go rialta i gcruinnithe agus i bhfóram díospóireachta ar líne. Comhpháirtí 
tacaíochta sna ceithre thionscadal NARIC seo a leanas is ea NARIC na hÉireann. Thosaigh na 
tionscadail i bhFeabhra 2012 agus mairfidh siad dhá bhliain: 

 (i) Limistéar Eorpach Aitheantais (EAR) 2 – dea-chleachtas le haghaidh aitheantais  
  (críochnaíonn i Lúnasa 2014)

 (ii) EAR-HEI – cinntí aitheantais le HEInna (críochnaíonn Márta 2014)

 (iii) Meastóireacht agus Measúnú ar Ról na NARIC (EARN) (críochnaíonn Márta 2014) 

 (iv) Ról na NARIC, ról atá ag athrú (críochnaíonn Márta 2014)

Toghadh an QQI ar Bhord Comhairleach NARIC i Meitheamh 2013 agus bhí sé rannpháirteach i 
bhforbairt phlean oibre le haghaidh an fhorais rialála seo de Líonra ENIC-NARIC ag deireadh 2013. 
Bhí cruinniú ag Biúró ENIC agus ag Bord Comhairleach NARIC i nDeireadh Fómhair 2013 chun an 
plean oibre seo a phlé agus chun tús a chur le plé maidir le clár oibre chruinniú bliantúil ENIC-
NARIC sa Róimh in Iúil 2014. Ina theannta sin pléadh gairm an Choimisiúin Eorpaigh ar thionscadail 
NARIC a mhaoineofaí faoi Erasmus+ agus aontaíodh na nithe dá dtabharfar tús áite.

Bhí an QQI páirteach i gcruinniú bliantúil NARIC an 3 Nollaig 2013 sa Bhruiséil, agus ba é an 
comhchathaoirleach ar sheisiún ceisteanna agus freagraí. Ghlac sé páirt ann chomh maith, tar éis 
tuarascálacha ar dhul chun cinn thionscadail NARIC reatha a chur i láthair. 

Tosaíocht 5 – Acmhainn Inmheánach a Mhéadú

Straitéis an QQI 
Ó thús 2013, d’oibrigh Bord agus Feidhmeannas an QQI chun céad 
Ráiteas Straitéise an QQI a chur i dtoll a chéile, trí cheardlanna, plé 
agus cruinnithe de ghrúpaí comhairleacha agus de ghrúpaí oibre. 
Cheadaigh an Bord Dréacht-Ráiteas Straitéise 2014 – 2016 in 2013.

Scaipeadh an Dréacht-Ráiteas Straitéise go forleathan ar ranna 
rialtais, gníomhaireachtaí stáit, soláthraithe agus comhlachtaí 
ionadaíocha, le haghaidh comhairliúchán seachtrach. Bhí an 
QQI an-sásta le méid agus caighdeán an aiseolais a fuarthas. 
Athmheasadh an Dréacht-Ráiteas Straitéise chun díriú ar 
cheisteanna tábhachtacha a ardaíodh sa chomhairliúchán 
seachtrach.  I Samhain 2013, foilsíodh an chéad Ráiteas Straitéise, 
ag clúdach tréimhse trí bliana ó 2014 go 2016. Tugann sé treoir don 
fhoireann agus dár ngeallsealbhóirí maidir le misean, fís, luachanna agus spriocanna an QQI agus 
an tslí ina bhfuil sé i gceist againn na spriocanna sin a bhaint amach. Beidh sé ina bhuntaca leis 
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na pleananna corparáideacha a chuirfear i dtoll a chéile as seo amach.  Déanfar monatóireacht 
agus athbhreithniúchán ar an tslí ina gcuirfear ár straitéis chun feidhme sa bhliain romhainn agus 
foilseofar tuarascálacha feidhmíochta.  

Leagtar amach sa phlean misean, fís, luachanna agus spriocanna an QQI mar le sé cinn de 
spriocanna:

1.  Sraith chuimsitheach chomhtháite beartas agus nósanna imeachta QQI a chur sa siúl, 
bunaithe ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí

2.  Tús áite a thabhairt d’fhoghlaimeoirí inár mbeartais agus inár ngníomhaíochta agus inár 
gcaidreamh le geallsealbhóirí

3.  Cáilíochtaí soláthraithe a dhearbhú agus tacú le feabhsúcháin i gcáilíocht an tsoláthair 
oideachais agus oiliúna

4.  Dul i mbun oibre le geallsealbhóirí chun comhtháiteacht a chur chun cinn i measc chórais 
oideachais agus oiliúna na hÉireann, agus leis an gcóras cáilíochtaí

5.  Faisnéis ábhartha, thráthúil agus chuimsitheach a chur ar fáil don phobal ar cháilíocht an 
tsoláthair oideachais agus oiliúna agus na gcáilíochtaí

6.  Cultúr eagraíochtúil a fhorbairt a chuirfidh ar chumas an QQI feidhmiú go héifeachtach

An Oifig Tionscadal
Déanann an Oifig Bainistíochta Clár caighdeáin bainistíochta clár laistigh den eagraíocht a shainiú 
agus a chothabháil.

Is é príomhsprioc na hOifige Bainistíochta Clár buntáistí eagraíochtúla a bhaint amach ón 
gcaighdeánú, agus trí chloí le beartais, próisis agus modhanna cláir agus tionscadail. Is foinse 
treorach, doiciméadaithe agus méadrachta é an Oifig Bainistíochta Clár maidir leis na cleachtais a 
ghabhann le cláir a bhainistiú agus a chur chun feidhme san eagraíocht.  

Seo a leanas cuid de na cláir agus de na tionscadail ar thug an QQI fúthu in 2013: 

• Clár TCF 

• Clár Cuimsitheach um Fhorbairt Beartais

• Tionscadal um Straitéis Chumarsáide

• Clár Forbartha um Bainistíocht ar Athrú

• Tionscadal Líonra Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta (ENQA)

• Tionscadal an Mharc Oideachais Idirnáisiúnta 

• Tionscadal Inmheánach maidir le Dearbhú Cáilíochta

Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide
I gcaitheamh 2013, chuaigh an QQI i mbun gníomhaíochtaí éagsúla chun feabhsú a dhéanamh ar 
chaighdeán na seirbhíse do gheallsealbhóirí inmheánacha agus seachtracha araon.   Bunaíodh 
grúpa bainistíochta clár nua chun rialachas a dhéanamh ar an mórchuid tionscadal TF atá ar siúl 
faoi láthair.
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Mír shuntasach oibre ar tugadh fúithi in 2013 ab ea comhtháthú chórais TF oidhreachta FETAC agus 
HETAC le córas gnó an QQI, an QBS.  Tacaíonn an QBS le príomhphróísis ghnó ar nós soláthraithe 
a bhainistiú, teastasú, dámhachtainí agus caighdeáin agus bailíochtú clár.  Le cois bearta gnó a 
bhainistiú, cuireann an QBS raon leathan tuarascálacha ar fáil chun tacú le gníomhaíochtaí gnó 
agus soláthraíonn sé an bunachar sonraí cúil le haghaidh comhadlanna de sholáthraithe, de chláir 
agus de dhámhachtainí.  

Seo príomhthionscadail eile ar tugadh fúthu in 2013: 

• Aistríodh Qualifax chuig ardán nua agus rinneadh comhpháirteanna bogearraí agus 
crua-earraí a athsholáthar nó a thabhairt chun dáta chun bonneagar níos athléimní 
agus níos iontaofa a chur ar fáil.  Ba léir na buntáistí a ghabh leis an aistriú seo le linn na 
buaicthréimhse gnó de bhrí nár ardaigh úsáideoirí oiread agus ceist amháin mar gheall ar 
fheidhmiúlacht.  

• Forbraíodh córas eatramhach chun tacú le rochtain thosaigh ar bhailíochtú cláir do 
sholáthraithe nua.

• Tá roinnt córas iarratais a tháinig chugainn ó na comhlachtaí oidhreachta á gcomhtháthú 
i láthair na huaire le príomhchórais an QQI.  Aistríodh roinnt suíomhanna Gréasáin chuig 
óstáil a bheidh níos sláine.

• Cuireadh tús leis an obair ar athruithe córais a shainaithint le gur féidir leis an QQI sonraí 
cláir agus sonraí cáilíochtaí a chur ar fáil don Tairseach ar dheiseanna foghlama ar fud an 
Spáis Eorpaigh (PLOTEUS). Tá an tionscadal sin faoi lán seoil.

• D’oibrigh TFC leis an Aontas Deimhnithe Gnó chun sonraí a chur ar fáil don CAO i 
bhformáid nua chun tacú leis an méadú ar líon na bhfoghlaimeoirí a roghnaíonn 
dámhachtainí CAS.  

• Cuireadh tacaíocht leanúnach ar fáil don phríomhthréimhse deimhnithe i mBealtaine 
chun go bhféadfaí torthaí a bhailiú go tapa éifeachtach ar son 70,000 foghlaimeoir nó mar 
sin. 

Tugadh faoi obair shuntasach chun an bonneagar TF san QQI a fheabhsú, lena n-áirítear: 

• Athbhreithniúchán inmheánach slándála mar ullmhúchán d’athbhreithniúchán 
seachtrach slándála i gcaitheamh 2014.

• Sa ráithe dheireanach de 2013 cuireadh tús le sainaithint a dhéanamh ar riachtanais an 
QQI dá shuíomh Gréasáin chun a riachtanais sa chéad dá bhliain eile a chomhlíonadh.  
Cuirfear an suíomh Gréasáin nuashonraithe ar fáil i lár 2014.

• Tugadh faoi uasghrádú suntasach ar an mbonneagar crua-earraí sna hionaid sonraí 
chun gur féidir leis an QQI seirbhís níos fearr a thabhairt d’úsáideoirí chórais an QQI.  San 
áireamh bhí cothromú ualaigh chun tacú le líon níos mó úsáideoirí agus athruithe chun 
slándáil chuí a chinntiú do chórais an QQI trí shraith shlán a chur i bhfeidhm idir córais 
sheachtracha agus córais inmheánacha.

Acmhainní Daonna
D’fhorbair an QQI roinnt beartas agus nósanna imeachta acmhainní daonna, a cheadaigh an Bord 
in 2013.  Bhain na beartais agus na nósanna imeachta sin le ríomhoibriú, earcaíocht agus roghnú, 
oiliúint agus forbairt, gnásanna casaoide agus araíonachta.
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Ón 1 Iúil 2013 cuireadh bearta áirithe i gComhaontú Bhóthar Haddington chun feidhme, m.sh. 

• laghduithe pá do bhaill foirne a thuilleann os cionn €65k 

• méadú ar an tseachtain oibre 

• incrimintí a bheith curtha siar 

• laghduithe ar shaoire bhliantúil 

Ó 2010 i leith tá líon na bhfostaithe san earnáil phoiblí á laghdú de réir bheartas an Rialtais.  
Maidir leis sin, cheap an Rialtas Creat Rialaithe Fostaíochta inar socraíodh uasteorainn do líon 
na bhfostaithe i ranna agus i ngníomhaireachtaí ar fud na seirbhíse poiblí.   Cinneadh 78 fostaí 
d’uasteorainn don QQI, a bhí le sroicheadh faoi dheireadh bliana 2013, rud arbh ionann agus 
laghdú de sheachtar fostaí ó uasteorainn 2012.  Sroicheadh an teorainn sin trí fholúntais a fhágáil 
neamhlíonta agus líon na bpost coibhéise lánaimseartha a laghdú.  Ba ionann sin agus 21% de 
laghdú ó 2009.

Cumarsáid
Ceapadh straitéis chumarsáide iomlán agus cuireadh faoi bhráid an Bhoird í i Meán Fómhair 2013. 
Leagadh amach sa straitéis seo na cuspóirí cumarsáide, teachtaireachtaí agus gníomhaíochtaí 
le haghaidh 2013 agus bhí sé ina phointe tagartha do thionscnaimh sheachtracha cumarsáide sa 
tréimhse sin.   

Ceapadh sraith ceardlann straitéiseach cumarsáide agus cuireadh ar fáil do bhainisteoirí agus 
don fhoireann iad idir Iúil agus Meán Fómhair 2013. Cuireadh seisiúin eile oiliúna ar fáil i bhfómhar 
2013, ag tógáil ar an gcéad sraith oiliúna. Cuid lárnach de na seisiúin oiliúna seo ab ea cohórt 
d’urlabhraithe a chruthú, a labhródh ar son an QQI, agus prótacail na n-urlabhraithe a chomhaontú.  
Ceapadh prótacal i ndáil le pleanáil géarchéime agus freagairt ghéarchéime agus cuireadh chun 
feidhme iad.

In Iúil 2013, chuir an QQI tús le hathbhreithniúchán ar a chumarsáid inmheánach agus 
le hathbhreithniúchán ar chultúr, luachanna agus iompar san eagraíocht.  Tar éis na 
n-athbhreithniúchán sin, ceapadh clár cuimsitheach cumarsáide dar teideal ‘One QQI’, ag díriú ar 
chultúr eagraíochtúil a fhorbairt in QQI a bheidh ina dhúshraith leis an eagraíocht feasta. Cuirfear 
One QQI ar fáil go hinmheánach in imeacht thréimhse chúig mhí, ag tosú go luath in 2014. 

Tar éis próiseas tairiscintí, d’oibrigh an QQI i ndlúthchomhar ó cheann ceann na bliana leis an 
bhfoireann dearaidh a ceapadh as an bpróiseas sin, chun lógó fo-bhranda a cheapadh a úsáidfear i 
réimsí oibre uile an QQI. Tá coincheapa éagsúla dearaidh curtha ar fáil go dtí seo agus beidh siad ar 
fáil lena n-úsáid in 2014 tar éis mionchoigeartú a dhéanamh orthu. 

I gcaitheamh 2013 cuireadh tús le hailtireacht faisnéise a cheapadh do shuíomh Gréasáin nua an 
QQI, a chomhlíonfaidh riachtanais na heagraíochta in 2014 agus ina dhiaidh.  

In 2013, leanadh de chumarsáid spriocdhírithe a dhéanamh le soláthraithe i bhfoirm ríomhirisí; 
scaipeadh eagráin ar na soláthraithe uile in Aibreán, i nDeireadh Fómhair agus i mí na Nollag.  

Tosaíocht 6 – Córas cáilíochtaí a choimeád agus a thacú, le cailíochtaí a bhfuil 
meas orthu go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta

Forbairt ar Chaighdeán Dámhachtainí
Is cuid de ról an QQI é caighdeáin eolais, scile nó inniúlachta a shocrú a bheidh le sroicheadh ag 
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foghlaimeoirí sular féidir dámhachtain a fháil ón QQI, nó ó sholáthraithe oideachais agus oiliúna ar 
tarmligeadh an chumhacht dóibh chun dámhachtainí a dhéanamh  

Ghabh an QQI air féin na caighdeáin dámhachtana a chinn FETAC (an Comhchóras Dámhachtainí 
agus caighdeáin dámhachtainí áirithe eile a bhfuil deireadh á gcur leo de réir a chéile) agus HETAC. 

Tar éis an chónasctha i Samhain 2012, bhí forbairt ar chaighdeáin curtha ar fionraí, a bheag nó 
a mhór, ag an QQI go dtí fómhar 2013 nuair a foilsíodh Guidelines and Criteria for Proposing the 
Development of New Award Standards or Review of Existing Ones (Treoirlínte agus Critéir do 
Mholadh maidir le Caighdeáin Nua Dámhachtana a Fhorbairt nó Athbhreithniúchán a Dhéanamh ar 
Chinn atá Ann Cheana).  

Ó shin i leith rinneadh athbhreithniúchán agus forbairt ar chaighdeáin a sceidealadh de réir 
thuairim an QQI ar a phráinne a bhí sé.

Foilsíodh na caighdeáin dámhachtana seo a leanas le haghaidh comhairliúcháin in 2013: 

• Dréachtchaighdeáin Dámhachtana AOO le haghaidh Comhairleoireacht agus Síciteiripe            

• Dréachtchaighdeáin Dámhachtana BOO le haghaidh Dámhachtainí TF ar Leibhéal 5 agus 
6. 

Cuireadh tús le hobair forbartha nua ar na caighdeáin dámhachtana seo a leanas in 2013 agus tá 
súil againn iad a fhoilsiú in 2014:

• Dréachtchaighdeáin Dámhachtana AOO le haghaidh Mhúineadh an Bhéarla ar Leibhéil 
6-(CNC) 

• Dréachtchaighdeáin Dámhachtana BOO le haghaidh Bainistíocht Mhaoirseachta sa 
Mhonaraíocht ar Leibhéal 6 (CNC)

• Dréachtchaighdeáin Dámhachtana BOO le haghaidh Matamaitice le haghaidh STEM (An 
Eolaíocht, an Teicneolaíocht, an Innealtóireacht agus an Mhatamaitic) ar Leibhéal 5 (CNC)

Aistriú an iar-Chomhchóras Dámhachtainí (CAS) chuig an QQI 
Chuir FETAC tús le tionscadal i Meitheamh 2008 chun dámhachtainí a bhí ann ag an am sin a 
aistriú go dtí an Comhchóras Dámhachtainí (CAS). Bhí mórchuid geallsealbhóirí, lena n-áirítear na 
hiarchomhlachtaí dámhachtana, rannpháirteach go gníomhach sa tionscadal sin.  Bhí IVEA, FÁS, 
Fáilte Ireland agus Teagasc i measc na gcomhlachtaí a bhí rannpháirteach ann.  Chríochnaigh 
an QQI an próiseas aistrithe, a bheag nó a mhór, in 2013. Faoi dheireadh 2013, ní raibh fágtha le 
haistriú ach dámhachtainí Theicneolaíocht na Faisnéise ar Leibhéil 5 agus 6.  

Tá deireadh curtha anois leis an bpróiseas aistrithe.  Aon bhreiseanna nó athruithe a dhéanfar 
ar dhámhachtainí CAS feasta, is mar athbhreithniúchán nó forbairt nua a dhéanfar iad. Déantar 
foráil i bhfoilseachán 2013 Guidelines and Criteria for Proposing the Development of New Award 
Standards or Review of Existing Ones (Treoirlínte agus Critéir do Mholadh maidir le Caighdeáin Nua 
Dámhachtana a Fhorbairt nó Athbhreithniúchán a Dhéanamh ar Chinn atá Ann Cheana) le haghaidh 
moltaí chun caighdeáin nua dámhachtana a fhorbairt i gcásanna ina ndéantar bearna a aithint.  

Comhlachtaí Aitheantais Gairmiúla (PRB)
In 2013 d’fhoilsigh an QQI Páipéar Bán: Policy and Criteria for Aligning Professional Awards with the 
National Framework of Qualifications at Levels 7, 8 and 9 (Beartas agus Critéir um Dhámhachtainí 
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Gairmiúla a Ailíniú leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí ar Leibhéil 7, 8 agus 9).  Leagtar amach sa 
doiciméad seo an beartas agus na critéir maidir le haitheantas do dhámhachtainí gairmiúla laistigh 
den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC nó an Creat). Baineann sé le comhlachtaí um aitheantas 
gairmiúil a bhfuil feidhm acu i dtaca le rialú gairmeacha (an t-altranas agus an innealtóireacht, 
m.sh.) faoi Threoracha an Aontais Eorpaigh um Aitheantas Frithpháirteach do Cháilíochtaí 
Gairmiúla.  

Measadh go gcaithfí gach dámhachtain ghairmiúil a ailíníodh faoi bheartais roimhe seo a chur 
isteach arís lena athailíniú faoi na téarmaí nua.

I gcaitheamh 2013 cuireadh tús leis an obair chun Tuairisceoirí Cineál Dámhachtana (Rang 
Dámhachtainí: Gairmiúil) a aistriú le haghaidh Ailíniú Dámhachtainí Gairmiúla ar Leibhéil 7, 8 agus 9 
den CNC, le húsáid in ailíniú na gcáilíochtaí gairmiúla sa chuntasaíocht.

Teastasú   
De bhrí gur ghabh an QQI air féin feidhmeanna na n-iarchomhlachtaí dámhachtana FETAC agus 
HETAC, leanann sé de dhámhachtainí a dhéanamh bunaithe ar na caighdeáin a d’fhorbair na 
heagraíochtaí oidhreachta seo fad atá a chaighdeáin agus a phróisis dámhachtana féin faoi 
fhorbairt.  In 2013 theastasaigh an QQI foghlaim i ngach cuid de na hearnálacha breisoideachais agus 
ardoideachais agus oiliúna in Éirinn.  Tá an luach agus an fiúntas céanna leis na dámhachtainí seo ón 
QQI agus a bhí, agus aithnítear iad go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.  

Bronnadh 155,000 dámhachtain bhreisoideachais in 2013 (Taispeánann na figiúirí thíos líon na 
bhfaighteoirí de réir cineál dámhachtana).  Bhronn an QQI dámhachtainí ardoideachais agus oiliúna 
go díreach ar 4,000 duine in 2013.

QQI-FETAC Líon na ndámhachtainí uile, miondealaithe de réir cineál dámhachtana*

Leibhéal Mórdhámhachtain Miondámhachtain Dámhachtain 
Sainchuspóra

Dámhachtain 
Fhorlíontach

1 363 776 0 0

2 894 4755 0 0

3 2023 36143 11 0

4 1066 30162 767 0

5 24557 130775 10530 0

6 7413 20874 2674 695

QQI-HETAC ** Líon na ndámhachtainí uile a rinne an QQI go díreach, miondealaithe de réir cineál 
dámhachtana

6 258 295 1009 0

7 768 67 389 0

8 2398 165 418 0

9 602 186 36 0

*Bíonn 2 mhiondámhachtain i ndeimhnithe comhpháirte de ghnáth

** Uimhreacha sealadacha is ea uimhreacha HETAC maidir le teastasú, agus ní mór iad a dheimhniú
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Teastasú Béarla

Teastasú Béarla: Eanáir go Meitheamh 2013

Teastas in Oiliúint sa Bhéarla (CELT) 387

CELT le haghaidh Múinteoirí Cáilithe (Ullmhúchán CELT) 394

Scrúdú ar Bhéarla Idirghníomhach (Éire) 525

Scrúdú ar Bhéarla Idirghníomhach (an Ghréig) 2,956

Tosaíocht 7 – Rannchuidiú le tionscnaimh in Éirinn agus le tionscnaimh 
idirnáisiúnta a fhéachann le cáilíocht an oideachais agus na hoiliúna a fheabhsú 

An Creat Eorpach um Cháilíochtaí le haghaidh Foghlaim ar feadh an tSaoil
Is é an QQI an Pointe Náisiúnta Teagmhála le haghaidh an Chreata Eorpaigh Cáilíochtaí um 
Fhoghlaim ar feadh an tSaoil (EQF) agus is é ionadaí na hÉireann é ar Ghrúpa Comhairleach an 
EQF, grúpa a bunaíodh le Moladh 2008 an EQF mar an príomhionstraim leis an EQF a rialú. Faoi 
dheireadh 2013, bhí a gcreataí náisiúnta cáilíochta tagartha leis an EQF ag 21 Ballstát. Ghlac 
an QQI páirt ghníomhach i ngach ceann de chúig chruinniú an ghrúpa chomhairligh agus i roinnt 
gníomhaíochtaí piarfhoghlama gaolmhara. In ionchur na hÉireann, díríodh go háirithe ar oibriú in 
earnálacha éagsúla oideachais agus oiliúna, ar dhearbhú cáilíochta, ar cháilíochtaí idirnáisiúnta 
agus ar chaidreamh le tíortha lasmuigh den Eoraip. Leathnaíodh sainordú an Ghrúpa Chomhairligh 
in 2013 chun monatóireacht ar chur chun feidhme Mholadh 2012 ar Bhailíochtú na Foghlama 
Neamhfhoirmiúla agus Mífhoirmiúla a chur san áireamh agus ceapadh an QQI mar an t-ionadaí 
náisiúnta.  Is é an QQI ionadaí na hÉireann ar choiste cothabhála ESCO (Scileanna/inniúlachtaí, 
cáilíochtaí agus slite beatha Eorpacha), uirlis nua tacsanomaíochta Eorpach. 

Limistéar Eorpach an Ardoideachais (EHEA)
As Próiseas Bologna tháinig an dearbhú maidir le Limistéar Eorpach an Ardoideachais 2010. 
Chomh maith le bheith rannpháirteach i ngrúpa náisiúnta stiúrtha Bologna, is é an QQI ionadaí na 
hÉireann ar an nGrúpa Oibre ar Athchóiriú StruchtúraitheA (creataí cáilíochtaí, dearbhú cáilíochta, 
aitheantas agus ionstraimí trédhearcachta). Tá cúram ar an ngrúpa seo tacú le cur chun feidhme na 
bpríomheilimintí seo d’athchóiriú Bologna agus moltaí a dhéanamh don chéad chruinniú eile d’airí 
ardoideachais EHEA in Yerevan in 2015.  Tá an QQI freagrach, leis, as rannpháirtíocht na hÉireann 
sna líonraí gaolmhara de chomhfhreagraithe náisiúnta le haghaidh creataí cáilíochtaí agus de 
shaineolaithe maidir le haitheantas d’fhoghlaim roimh ré. 

Cumann Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (ENQA) 
Toghadh an Dr Pádraig Walsh, Príomhfheidhmeannach an QQI agus comhalta de Bhord ENQA ó 
2011 i leith, ina Uachtarán ar ENQA ag an 4ú Comhdháil Ghinearálta in Vilnias an 29-30 Deireadh 
Fómhair 2013. Sa cháil seo, déanann sé ionadaíocht, leis, ar ENQA ag cruinnithe de ghrúpa E4 
(EUA, EURASHE, ESU agus ENQA), Grúpa Iar-oibre Bologna (BFUG) agus de Ghrúpa Oibre BFUG um 
Athchóiriú Struchtúrach.

Is scáth-eagraíocht é ENQA do ghníomhaireachtaí seachtracha um dhearbhú cáilíochta a 
dhéanann ionadaíocht ar son a mball ar an leibhéal Eorpach agus go hidirnáisiúnta, go háirithe i 
bpróisis chinnteoireachta polaitiúla, agus i gcomhar le heagraíochtaí geallsealbhóirí. Bunaítear an 
bhallraíocht ar ghníomhaireachtaí a chomhlíonann na Caighdeáin agus Treoirlínte um Dhearbhú 
Cáilíochta i Limistéar Ardoideachais na hEorpa tar éis athbhreithniúchán seachtrach gach cúig 
bliana.
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Féachann an Cumann le cáilíocht an ardoideachais Eorpaigh a choimeád agus a fheabhsú agus a 
bheith ina mhórfhórsa tiomána le haghaidh fhorbairt an dearbhaithe cáilíochta i ngach ceann de 
thíortha síniúcháin Bologna. Rannchuidíonn ENQA leis an sprioc seo trí chomhar Eorpach a chur 
chun cinn i réimse an dearbhaithe cáilíochta san ardoideachas agus trí fhaisnéis agus saineolas a 
scaipeadh i measc a baill agus i measc geallsealbhóirí chun dea-chleachtas a fhorbairt agus chun 
diminsean Eorpach an dearbhaithe cáilíochta a chothú.

An Creat Tagartha Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus 
Gairmoiliúint (EQAVET)
De bhrí gurb é an QQI an t-aonán nua dlíthiúil tar éis an chónasctha, tá sé tar éis an conradh leis 
an gCoimisiún chun tionscadal EQAVET a óstáil agus a thacú a ghabháil air féin.  Conradh trí bliana 
a bhí ann ó Eanáir 2010 agus athnuadh é ina dhiaidh sin ar bhonn bliantúil go ceann trí bliana eile 
suas go deireadh 2015.

Pobal cleachtais is ea EQAVET trína gcuirtear comhar Eorpach i dtaca le dearbhú cáilíochta do VET 
chun cinn. Is é sprioc fhoriomlán EQAVET tacú leis na Ballstáit, na comhpháirtithe sóisialta agus 
le hiarrachtaí an Choimisiúin Eorpaigh chun feabhsú a dhéanamh ar an dearbhú cáilíochta in VET, 
úsáid Chreat EQAVET a chur chun cinn agus cur le feidhmíocht agus le tarraingteacht VET san AE.

Seo a leanas na príomhrudaí ar éirigh le EQAVET a dhéanamh in 2013:

• Béim níos mó ar phróisis bheartais i mBallstáit an AE, trína léirítear a thábhachtaí atá an 
dearbhú cáilíochta mar bhuntaca le VET, agus in VET ar ardchaighdeán a chur ar fáil. 

• Creat Tagartha EQAVET a chur chun feidhme go héifeachtach trí dhíriú ar 
ghníomhaíochtaí/ar phleananna náisiúnta feidhmiúcháin agus trí uirlisí praiticiúla a 
cheapadh chun an cur chun feidhme sin a éascú.

• Comhtháiteacht idir diminsean dearbhaithe cáilíochta an EQF agus ECVET (córas 
creidmheasanna Eorpach le haghaidh Gairmoideachais agus Oiliúna) agus EQAVET, trí 
ghrúpa cuí saineolaithe a bhunú agus sainordú soiléir a thabhairt dóibh. 

• Rannpháirtíocht 26 tír i bhfóram bliantúil 2013 ag ar pléadh an treo straitéiseach 
a bheidh ag an líonra san am atá romhainn, bunaithe ar thorthaí eatramhacha na 
meastóireachta seachtraí agus an tSuirbhé Rúnaíochta 2012.  

• Taispeánann torthaí Shuirbhé Rúnaíochta 2012 go raibh cur chuige náisiúnta ceaptha 
faoin mbliain 2012 ag 23 tír as AE-28 i leith dearbhú cáilíochta, ar aon dul le Creat 
EQAVET. Tá cur chuige á ullmhú i láthair na huaire ag naoi dtír eile.

• Pointe náisiúnta teagmhála a bheith bunaithe go foirmiúil in 27 tír agus an ról sin a bheith 
á chomhlíonadh ag eagraíochtaí a bhí ann cheana féin i gcúig thír eile.

•  Tá 20 córas náisiúnta VET i dtíortha AE-28 i mbun beart agus ag déanamh dul chun cinn i 
leith cuspóirí straitéiseacha Bruges Communiqué1, ar cuspóírí iad a bhaineann le dearbhú 
cáilíochta, a mhisníonn tíortha chun bearta leordhóthanacha a chur chun feidhme agus 
dul chun cinn a dhéanamh i leith creataí náisiúnta um dhearbhú cáilíochta le haghaidh 
VET faoi 2014; agus creat náisiúnta um dhearbhú cáilíochta a bhunú le haghaidh 
institiúidí VET – a d’fhéadfadh a chur chun feidhme i dtaca le foghlaim san ionad oibre, 
leis – atá comhoiriúnach le Moladh EQAVET. 

1 Communiqué ó Airí Gairmoideachais agus Oiliúna Eorpacha, ó Chomhpháirtithe Sóisialta Eorpacha, agus ón gCoimisiún Eorpach, 
ag cruinniú in Bruges an 7 Nollaig 2010 chun athbhreithniúchán a dhéanamh ar an gcur chuige straitéiseach agus ar thosaíochtaí 
phróiseas Chóbanhávan 2011-2020.
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Comhdháil Uachtaránacht AE ar Dhearbhú Cáilíochta i gCreataí Cáilíochtaí

Caisleán Bhaile Átha Cliath 12 agus 13 Márta 2013
I Márta 2013 d’óstáil an QQI a chéad chomhdháil idirnáisiúnta mar chuid d’uachtaránacht 
na hÉireann ar an AE.  Ba é aidhm na comhdhála scrúdú a dhéanamh ar an tslí ab fhearr ina 
bhféadfadh creataí cáilíochtaí agus socruithe um dhearbhú cáilíochta ag cur ag obair le chéile ar 
leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal Eorpach chun na spriocanna maidir le hathchóiriú oideachais ar 
fud an AE agus sna ballstáit a bhaint amach. 

Rinneadh ceithre phríomhthéama a chíoradh:

1. Creataí um Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí a 
chomhtháthú chun feabhsú a dhéanamh ar na córais 
oideachais agus oiliúna.

2. Creataí um Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí a úsáid 
chun cáilíochtaí a dhéanamh níos ábhartha maidir leis an 
margadh.

3. Creataí um Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí a éascaíonn 
bailíochtú na foghlama neamhfhoirmiúla agus mífhoirmiúla.

4.  Muinín i gcáilíochtaí Eorpacha a chur chun cinn ar fud an 
domhain.

Tháinig os cionn 150 toscaire ó gach cearn den AE, agus ó réigiúin eile ar fud an domhain, le chéile 
chun tuarascáil agus ráiteas a chur ar fáil, a mbainfear úsáid as mar bhuntaca le beartas agus 
machnamh ar leibhéal Eorpach agus ar leibhéal náisiúnta. Is rannchuidiú é Ráiteas na Comhdhála 
i leith forbairt bhreise a dhéanamh ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí agus creataí náisiúnta 
cáilíochtaí eile trína ndéantar córais um dhearbhú cáilíochta a chomhtháthú laistigh den fhorbairt.

Gheofar torthaí na Comhdhála ar shuíomh Gréasáin an QQI. 

Tionscadal EQArep
Tá an QQI ar cheann de cheithre chomhpháirtí i dtionscadal faoi threoir ENQA atá á mhaoiniú ag 
an AE. Is é teideal an tionscadail: ‘Transparency of European higher education through public 
quality assurance reports’ (EQArep) (Trédhearcacht an ardoideachais Eorpaigh trí thuarascálacha 
poiblí ar dhearbhú cáilíochta). Cuireadh tús leis an tionscadal dhá bhliain an 1 Deireadh Fómhair 
2012 agus beidh deireadh leis an 30 Meán Fómhair 2014. Is é aidhm fhoriomlán an tionscadail 
caighdeáin Eorpacha a cheapadh do thuarascálacha ar dhearbhú cáilíochta.  Go dtí seo bhí an QQI 
rannpháirteach i raon gníomhaíochtaí tionscadail, lena n-áirítear suirbhé agus ceardlann ar éilimh 
geallsealbhóirí ar thrédhearcacht agus suirbhé agus ceardlann ar fhoilsiú thorthaí an QQI: cuspóir, 
struchtúr agus ábhar.

An Ghníomhaireacht um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (QAA)
I nDeireadh Fómhair 2013 shínigh Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (an QQI) agus an 
Ghníomhaireacht um Dhearbhú Ardoideachas (QAA) Meabhrán Comhthuisceana agus Comhaontú 
um Chomhroinnt Faisnéise chun faisnéis a chomhroinnt agus tuiscint a chur chun cinn ar cháilíocht 
agus ar cháil an ardoideachais in Éirinn agus sa RA. 
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5. RIALACHAS
Bord an QQI
Déantar cur síos san Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas agus Oiliúint) (2012) 
ar chomhdhéanamh an QQI (a dtabharfar ‘an Bord’ air anseo feasta) a rialaíonn Dearbhú Cáilíochta 
agus Cáilíochtaí Éireann (an QQI).

Is iad seo baill an Bhoird:

• Mr Gordon Clark, Cathaoirleach 

• An Dr Walsh, (Príomhfheidhmeannach) 

• An Dr Barbara Brittingham (Saineolaí idirnáisiúnta) 

• Ms Una Buckley ((Ionadaí na bhFoghlaimeoirí) 

• An Dr Margaret Cullen (Cathaoirleach, an Coiste Iniúchóireachta)

• Ms Mary Danagher 

• An Dr Ann Louise Gilligan 

• Ms Joanne Harmon 

• Mr James Moore 

• Ms Cat O’Driscoll (ainmní USI) 

Leagtar amach sa Chód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit creat  le haghaidh dea-chleachtais i 
rialú corparáideach, creat atá curtha i bhfeidhm ag an Rialtas le haghaidh comhlachtaí stáit.  Ghlac 
an Bord an Cód mar chuid dá chóras rialachais chorparáidigh ag a chruinniú den 1 Márta 2013.  Tá 
dhá shnáithe le rialáil an QQI: rialachas gnó agus rialachas an chaidrimh le soláthraithe.  

Bhí cruinnithe ag an mBord ar na laethanta seo a leanas de 2013:

• 1 Márta 2013

• 21 Márta 2013

• 22 Aibreán 2013

• 10 Meitheamh 2013

• 29 Iúil 2013

• 9 Meán Fómhair 2013

• 18 Samhain 2013

• 17 Nollaig 2013

Lena chois sin, bhí comhaltaí an Bhoird rannpháirteach i gcruinnithe coiste den Bhord, in imeachtaí 
comhairliúcháin agus in imeachtaí an QQI a ghabh le hUachtaránacht na hÉireann in 2013.
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Taifead Tinrimh i gcás Chomhaltaí an Bhoird ag Cruinnithe de Bhord an QQI in 2013
1 Márta  21 Márta 22 

Aibreán

10 

Meitheamh

29 Iúil 9 M. 

Fómhair

18 Samh 17 Noll

Gordon Clark
(Cathaoirleach)

ü ü ü ü ü ü ü ü

Padraig Walsh ü ü ü ü ü ü ü ü

Barbara Brittingham ü ü ü ü

Una Buckley ü ü ü ü ü ü ü

Margaret Cullen ü ü ü ü ü** ü ü

Mary Danagher ü ü ü ü

Ann-Louise Gilligan*** ü *** *** *** *** *** *** ***

Joanne Harmon ü ü ü ü ü ü

John Logue* ü ü - - - -

James Moore ü ü ü ü ü ü ü ü

Cat O’Driscoll* - - - - ü ü ü ü

*  Maireann téarma oifige ionadaí an USI ó 1 Iúil go 30 Meitheamh gach bliain.

**   D’fhreastail ar chruinniú trí chomhdháil fóint

***   Ar saoire mhíochaine

Íocaíochtaí le Comhaltaí an Bhoird
Comhaltaí an Bhoird Costais (€)

Gordon Clark - Chairman 0

Padraig Walsh – Chief Executive 7,743.53*

Barbara Brittingham 5,565.30

Una Buckley 0

Margaret Cullen 0

Mary Danagher 481.90

Joanne Harmon 2,829.67

Anne Louise Gilligan 0

John Logue (finished June 2013) 0

James Moore 1,097.00

Cat O’Driscoll (joined July 2013) 0

I gcáil dheonach, go huile agus go hiomlán, a ghníomhaíonn comhaltaí an Bhoird agus níor íocadh 
aon táille le comhaltaí an Bhoird in 2013.  Ar na costais a íocadh bhí cóiríocht, éitiltí, tacsaithe agus 
míreanna ilghnéitheacha.  Íoctar costais taistil agus cothabhála chomhaltaí an Bhoird de réir na 
rátaí atá leagtha síos ag an Roinn Airgeadais.

Tuarastail agus costais* an Phríomhfheidhmeannaigh
Fuair an Príomhfheidhmeannach €138,621 d’íocaíochtaí tuarastail in 2013. Níor íocadh aon 
íocaíocht bhónais leis an bPríomhfheidhmeannach.  Thabhaigh an Príomhfheidhmeannach 
€7,743,54 de chostais (i bhfoirm airgead tirim agus cárta creidmheasa) in 2013. Ar na costais sin bhí 
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cóiríocht, cothabháil (deimhnithe), taisteal iarnróid, eitiltí, tacsaithe agus míreanna ilghnéitheacha. 
De na costais seo, d’aisíoc tríú páirtithe €5,150.82 leis an QQI. 

An Coiste Iniúchóireachta
Chun dea-chleachtas rialachais a chinntiú, cheap an Bord coiste iniúchóireachta i Márta agus 
ceadaíodh na téarmaí tagartha faoina n-oibríonn sé. Dhá chomhalta den Bhord atá ar an gCoiste 
(duine amháin a bhfuil taithí rialachais ábhartha aige nó aici, a fuarthas le déanaí) agus comhalta 
seachtrach amháin.  Freastalaíonn an Ceann Iniúchta agus Soláthair ar gach cruinniú, leis.  Is 
é cuspóir an choiste seo a chinntiú go mbíonn dóthain rialuithe inmheánacha airgeadais agus 
bainistíochta cuí i bhfeidhm san eagraíocht.  Bhí cruinnithe ag an mBord ar na dátaí seo a leanas in 
2013:

• 15 Márta 2013 

• 27 Márta 2013

• 23 Bealtaine 2013 

• 3 Deireadh Fómhair 2013 

• 6 Samhain 2013

Is iad baill an Bhoird:

• Margaret Cullen  Ball den Bhord agus Cathaoirleach an Choiste

• James Moore,       Ball den Bhord

• Colin Maynard,     Ball Seachtrach a bhfuil taithí airgeadais aige 

Tar éis breithniú a dhéanamh ar an ábhar a cuireadh faoi bhráid an Bhoird, mhol an Coiste 
Iniúchóireachta na Tuarascálacha agus Beartais Iniúchta Inmheánaigh seo a leanas don Bhord dá 
mbreithniú agus dá gceadú:

Tuarascálacha agus Athbhreithniúcháin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta

• Iniúchadh an Timthrialla Ioncaim

• Iniúchadh Cosanta Sonraí

• Iniúchadh ar an gcóras um Rialú Inmheánach Airgeadais

• Athbhreithniúchán ar Ghníomhaíocht Soláthair

 Beartais

• Beartas ar Chóras na Rialuithe Inmheánacha Airgeadais    

• An beartas Cosanta Sonraí

D’eisigh an Coiste Iniúchóireachta, de réir chleachtas molta an Chóid Chleachtais um Rialáil 
Comhlachtaí Stáit, cuireadh d’Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste chuig cruinniú leis an 
gCoiste in earrach 2014.  Chuir Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i bhfios go nglacfar leis an 
gcuireadh. 
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D’aontaigh an Coiste Iniúchóireachta Sceideal Cruinnithe le haghaidh 2014.  Cuireann an roinn 
Iniúchta agus Soláthair seirbhís rúnaíochta ar fáil don Choiste Iniúchóireachta.

Struchtúir Rialtais Fo-Bhoird an QQI 
Tá struchtúir coiste fo-Bhoird á bhforbairt ó thús 2013.  D’aontaigh Grúpa Oibre Rialachais 
inmheánach an QQI agus an Bord moltaí agus pleananna feidhmiúcháin maidir leis na struchtúir 
coiste fo-Bhoird seo a leanas:

• An Coiste Feidhmiúcháin um Chláir agus Dámhachtainí

• An Coiste Maoirseachta um Chláir agus Dámhachtainí

• An Coiste Beartas agus Caighdeán

• An Coiste um Cheaduithe agus Athbhreithniúcháin

Tá misean agus cuspóir ar leith ag gach coiste, lena n-áirítear cinntí agus moltaí a dhéanamh agus 
tuairimí a chur ar fáil ar ghníomhaíochtaí agus ar réimsí oibre ar leith de chuid an QQI a bhfuil 
cúram orthu maidir leo.  Cheadaigh an Bord téarmaí tagartha gach coiste díobh in 2013.  

Gheofar thíos cur síos gairid ar mhisean agus ar chuspóir gach coiste.

An Coiste Feidhmiúcháin um Chláir agus Dámhachtainí
Is é misean an Choiste Feidhmiúcháin um Chláir agus Dámhachtainí feidhmeanna áirithe den 
Bhord a chur i gcrích, feidhmeanna lena gcinnteofar go bhfuil na cláir, agus na dámhachtainí a 
leanann astu, cuí agus comhsheasmhach, agus go n-aithnítear iad sa CNC.  Is é a bhuntacaíonn 
le cinntí agus moltaí an Choiste saineolas agus moltaí seachtracha, a chuirtear ar fáil de ghnáth 
i bhfoirm thuarascálacha ó phainéil saineolaithe agus torthaí ar ghníomhachtaí monatóireachta 
agus athbhreithniúcháin a dhéanann an QQI.

Bhí cruinnithe ag an gCoiste Feidhmiúcháin um Chláir agus Dámhachtainí i nDeireadh Fómhair 
agus i mí na Nollag 2013.  

An Coiste um Maoirseacht Clár agus Dámhachtainí
Is é misean an Choiste um Maoirsiú Clár agus Dámhachtainí athbhreithniúchán agus anailís 
a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí an Choiste Feidhmiúcháin um Chláir agus Dámhachtainí, 
agus comhairle agus moltaí a chur ar fáil dá réir don Choiste Feidhmiúcháin um Chláir agus 
Dámhachtainí maidir le comhlíonadh a mhisin.  Deimhneoidh nó diúltóidh sé, leis, cinntí de chuid 
an Choiste Feidhmiúcháin um Chláir agus Dámhachtainí, mar is gá.  Ceapfar comhaltaí den Choiste 
um Maoirsiú Clár agus Dámhachtainí in Eanáir 2014 agus beidh an chéad chruinniú ag an gcoiste in 
Aibreán 2014.

An Coiste Beartas agus Caighdeán
Is é misean an Choiste Beartas agus Caighdeán a shaineolas a úsáid chun dréachtbheartas an 
QQI a bhreithniú agus moltaí a dhéanamh don Bhord maidir le ceadú na mbeartas seo, ar aon dul 
le straitéis na heagraíochta.  Lena chois sin, breithneoidh sé moltaí ón bhfeidhmeannas chun 
caighdeáin eolais, scile agus inniúlachta a chinneadh le haghaidh dámhachtainí oideachais agus 
oiliúna agus féadfaidh sé gníomhú maidir leo, nó treoirlínte ábhar maidir leis na leibhéil eolais, 
scile agus inniúlachta a mbeidh súil leo do dhámhachtainí ardoideachais a fhormhuiniú.  Ceapfar 
comhaltaí den Choiste Beartas agus Caighdeáin in Eanáir 2014 agus beidh an chéad chruinniú ag 
an gcoiste i Márta 2014.
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An Coiste um Cheaduithe agus Athbhreithniúcháin
Is é misean an Choiste um Cheaduithe agus Athbhreithniúcháin feidhmeanna an Bhoird a 
chomhlíonadh, feidhmeanna lena gcinntítear go bhfuil na critéir ghaolmhara sroichte ag 
soláthraithe dá ndeonaítear rochtain ar dhearbhú cáilíochta seachtrach, an Marc Idirnáisiúnta 
Oideachais agus údarás tarmligthe, agus go leanann siad de na critéir sin a chomhlíonadh.   

Ceapfar comhaltaí den Choiste um Cheaduithe agus Athbhreithniúcháin i lár 2014. 

Fóram Comhairleach
Cheadaigh an Bord téarmaí tagartha Fhóram Comhairligh an QQI in 2013. Beidh an Fóram ina 
struchtúr ionadaíoch comhdhéanta de chomhaltaí ó na hearnálacha oideachais, oiliúna agus 
fostaíochta in Éirinn.  Cuirfidh an Fóram Comhairleach seirbhís chuimsitheach comhairliúcháin 
agus idirphlé ar fáil idir an QQI agus geallsealbhóirí.  Meastar go gcuirfidh an Fóram comhairle ar an 
QQI maidir le saincheisteanna éagsúla i dtaobh a chuid oibre agus go háirithe i dtaobh thionchar a 
chuid oibre ar an gcóras oideachais agus oiliúna agus ar an gcóras cáilíochtaí.  

Rachaidh an QQI i dteagmháil le geallsealbhóirí in Eanáir 2014 chun ainmniúcháin a lorg don 
Fhóram Comhairleach ar mhaithe lena chéad chruinniú a thionól in Aibreán 2014. 

Grúpa Comhairleach Eatramhach 
Bunaíodh an Grúpa Comhairleach Eatramhach faoi bheartas a tugadh ar aghaidh ó 
iarghníomhaíochtaí na nGníomhaireachtaí Oidhreachta.  Tionóladh a chruinniú tionscnaimh an 6 
Nollaig 2012.   Bhí trí chruinniú ag an gCoiste in 2013 agus bhí sé freagrach as ceadú iarratas ar 
bhailíochtú cláir, athbhreithniúcháin ar chláir a bhreithniú, athbhreithniúcháin institiúideacha agus 
nósanna imeachta um dhearbhú cáilíochta a aontú le haghaidh dámhachtainí comhoibritheacha, 
trasnáisiúnta agus comhdhámhachtainí.  Bhí an cruinniú deiridh ag an nGrúpa Comhairleach 
Eatramhach an 25 Meitheamh 2013 agus ghabh roinnt coistí fo-bhoird, a bhunaigh an Bord sa dara 
leath de 2013, áit an Ghrúpa.

Treoir do Rialachas an QQI
Cuireadh tús in 2013 le hobair ar ‘Treoir do Rialachas an QQI’, ina soláthrófar míniú iomlán ar an tslí 
ina n-oibríonn struchtúir Bhord an QQI agus Coiste Fo-Bhoird an QQI.  Foilseofar an treoir seo in 
2014.   
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Fóram Rialachais 
Cuireann an rannóg Iniúchta agus Soláthair rúnaíocht ar fáil don Bhord agus don fhoireann 
shinsearach i dtaca le ballraíocht an QQI san Fhóram Rialachais ag an Institiúid um Fhóram 
Rialachais.   Cuireann an Fóram Rialachas an dea-rialachas chun cinn ar leas an phobail agus 
cuireann comhairle, oiliúint, faisnéis agus tacaíochtaí ar fáil i dtaobh an dea-rialachais dá bhaill 
í ngach cuid den earnáil phoiblí.  Áirítear ar na téamaí ar dhírigh an Fóram orthu le deireanas 
ról na gcoistí iniúchóireachta, bainistíochta riosca agus socruithe dearbhaithe, bainistíocht 
dea-cháile agus ceisteanna rialachais i gcás cuíchóiriú eagraíochta.  Cuireadh mionteagaisc ar 
Chomhaontuithe Leibhéal Seirbhíse agus ar rialachas pinsean san áireamh i gClár 2013. 

D’fhreastail an QQI ar roinnt imeachtaí den Fhóram Rialachais in 2013, lena n-áirítear: 

• Rialachas Eacnamaíoch – ról an Troika

• Comhaontuithe Leibhéal Seirbhíse

• Rialachas réimsí speisialtóra – TF, seachfhoinsiú seirbhísí comhroinnte 

• Rialachas pinsean
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6. GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA 
Iniúchadh agus Soláthar

Cuntais Scortha Gníomhaireachtaí Oidhreachta a Dhúnadh
• Síníodh cuntais bhliantúla 2012 de chuid an NQAI agus HETAC i mí na Nollag 2013.  Ní 

raibh cuntais bhliantúla 2011 agus 2012 FETAC imréitithe fós ag 31 Nollaig 2013; meastar 
go mbeidh siad imréitithe faoi earrach 2014.

• Dúnadh cuntais bhainc oidhreachta agus aistríodh iarmhéideanna chuig cuntais bhainc 
an QQI.

• Tiomsaíodh agus foilsíodh tuarascálacha bliantúla le haghaidh gach ceann de na 
Gníomhaireachtaí Oidhreachta.

An Fheidhm Iniúchta Sheachtraigh
Lean an rannóg Iniúchta agus Soláthair dá idirchaidreamh leis na hiniúchóirí seachtracha, agus le 
hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, ag cabhrú chun cuntais scoir na ngníomhaireachtaí 
oidhreachta HETAC, FETAC agus Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann (NQAI) a thabhairt chun 
críche.     

Feidhm an Iniúchta Sheachtraigh  
Tá Plean Iniúchta Inmheánaigh 3 bliana á chur chun feidhme i gcónaí ag an fheidhm iniúchta 
inmheánaigh. Aontaíodh an plean sin leis an gCoiste Iniúchóireachta agus leis an mBord. Sheol an 
fheidhm iniúchta inmheánaigh trí thuarascáil iniúchta inmheánaigh agus chuir siad faoi bhráid an 
Choiste Iniúchóireachta thuasluaite iad.  Rinneadh ullmhúcháin ag deireadh na bliana le haghaidh 
iniúchadh inmheánach ar TFC, Slándáil agus Rialú. 

Soláthar 
Mar chomhlacht poiblí, cloíonn an QQI leis an dea-chleachtas i soláthar poiblí faoi mar a gheallann 
sé sa bheartas Ceannaigh agus Soláthair.

Seoladh na ceithre chomórtas tairisceana soláthar poiblí seo a leanas faoi bhainistíocht na 
rannóige Iniúchta agus Soláthair le linn 2013:

• Seirbhísí Glantacháin

• Clár Forbartha um Bainistíocht ar Athrú

• Seirbhísí Iniúchta Sheachtraigh  

• Seirbhísí Cuntasaíochta

Cuireadh tuarascáil athbhreithniúcháin ar ghníomhaíocht soláthair faoi bhráid an Choiste 
Iniúchóireachta sa ráithe deireanach de 2013.

Bainistíocht Riosca 
Cúram eile atá ar an Roinn Iniúchta agus Soláthair feidhm bhainistíocht riosca an QQI a fhorbairt 
agus a bhainistiú. Faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit iarrtar ar gach 
comhlacht stáit Príomhoifigeach Riosca a cheapadh agus is é nó í an Ceann Iniúchta agus Soláthair 
Príomhoifigeach Riosca ainmnithe an QQI.
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Ceadaíodh doiciméid Chreat um Bainistíocht Riosca an QQI agus an Bheartais Bainistíocht Riosca i 
mí an Mheithimh agus tá siad á gcur chun feidhme.

Cosaint Sonraí
Rialaíonn na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 próiseáil gach sonraí pearsanta chun 
cearta príobháideachais daoine aonair a chosaint nuair a bhíonn a sonraí pearsanta á bpróiseáil 
ag daoine a rialaíonn na sonraí sin. Foráiltear san Acht le haghaidh sonraí a bhailiú agus a úsáid go 
freagrach, agus chun úsáidí neamhiarrtha agus úsáid dochracha sonraí a chosc.

Tá an QQI faoi réir dianchreat rialála, agus rannchuidíonn feidhm an iniúchta inmheánaigh trí 
dhearbhú a sholáthar mar gheall ar an leibhéal comhlíontachta. Cabhraíonn sé chun a chinntiú 
go bhfuil socruithe leordhóthanacha i bhfeidhm ag an QQI chun riachtanais na nAchtanna um 
Chosaint Sonraí a chomhlíonadh.

Tá Beartas um Chosaint Sonraí a bhaineann go sonrach leis an QQI i bhfeidhm anois, agus díríonn 
sé ar Ocht Riail na Cosanta Sonraí.  

Fuarthas iarratas amháin ar fhaisnéis faoi chosaint sonraí in 2013 agus próiseáladh é de réir 
riachtanais na nAchtanna um Chosaint Sonraí. 

Airgeadas
Thug Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste na hiniúchtaí ar chuntais scoir HETAC, FETAC 
agus an NQAI 2012 chun críche in 2013 agus dheimhnigh sé cuntais HETAC agus an NQAI roimh 
dheireadh na bliana. Lean an tAonad Airgeadais den phróiseas íocaíochtaí a chóiriú chun éifeachta, 
lena n-áirítear riachtanais SEPA a chomhlíonadh.  Ciallaíonn sé sin go ndéantar íocaíochtaí anois 
i bhfoirm bhaisc-phróisis le huathfhógraí ríomhphoist.  Cuireadh tús in 2013 leis an obair ar an 
bhfeidhmchlár uathoibríoch chun orduithe ceannaigh a iarraidh agus tá sé sceidealta le bheith 
críochnaithe faoi dheireadh chéad ráithe 2014.  Cumraíodh cairt na gcuntas chun feidhmiú na 
mbuiséad cineachta agus an tuairisciú gaolmhar a bhrostú in 2014.           

Achoimre ar Thorthaí Airgeadais 2013
Tá chéad ráitis airgeadais an QQI, a chlúdaíonn 14 mhí ón dáta bunaithe an 6 Samhain 2012 go 
dtí an 31 Nollaig 2013, á n-iniúchadh ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i láthair na huaire.  
Foilseoidh an QQI na ráitis airgeadais mar aon le tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste a 
luaithe a bheidh siad iniúchta.

Fuair an QQI €6.78m de dheontas ón Státchiste sa tréimhse 14 mhí. Ba ionann agus €5.1m an 
t-ioncam a fuarthas sa tréimhse sin ó fhoinsí seachas an Státchiste. Ba ionann agus €0.82m 
maoiniú ón gCoimisiún Eorpach le haghaidh tionscadal ar leith a riarann an QQI. Ba ionann agus 
€14.19m an t-ioncam iomlán sa tréimhse 14 mhí.

Ba ionann agus €8.71m na costais phá sa tréimhse 14 mhí. Ba ionann agus €6.89m na costais 
neamhphá sa tréimhse chéanna.

Áirítear ar an gcaiteachas neamhphá €0.96m de chostais chóiríochta, €0.01m de chostais Boird, 
€0.58m de chostais Seirbhísí Corparáideacha agus Cumarsáide, €0.19m de chostais sheirbhísí 
Cáilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta, €0.49m de chaiteachas ar thionscadail AE, €3.55m de 
chostais riaracháin lárnaigh agus €1.11m de chostais dhímheasa. Clúdaíonn na costais seo an 
tréimhse 14 mhí ón dáta bunaithe go dtí an 31 Nollaig 2014.
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7. AGUISÍNÍ
Rannpháirteachas an QQI i Líonraí Náisiúnta agus Idirnáisiúnta

7 Ean 2013  Cumann Ollscoileanna na hEorpa – cruinniú grúpa an Chláir Mheastóireachta Institiúidí (EUA- 
  IEP) (An Bhruiséil) 

16 Ean                  Cruinniú den Ghrúpa Stiúrtha ar Dhearbhú Cáilíochta Eorpach i nGairmoideachas agus   
  Oiliúna (EQAVET)* (An Bhruiséil) 

21 – 22 Ean  Ceardlann ENQA do ghníomhaireachtaí atá ag dul faoi athbhreithniúchán seachtrach (Páras  
  na Fraince) 

28 Ean   Cruinniú de Ghrúpa Stiúrtha an UK Quality Code for Higher Education (UKQCHE)* (Londain) 

29 – 30 Ean  Grúpa comhordúcháin chreat UK IE (Grúpa cúig thír)* (Glaschú, Albain) 

31 Ean  Cruinniú Thairseach an Chreata Cáilíochtaí Eorpaigh (EQF) /Grúpa Stiúrtha PLOTEUS (an   
  Bhruiséil) 

5 - 6 Fea  Grúpa Comhairleach an Chreata Cáilíochtaí Eorpaigh (EQF) (An Bhruiséil, An Bheilg) 

6 Fea   Cruinniú de Ghrúpa Maoirseachta Feidhmiúcháin na Straitéise Náisiúnta Ardoideachais   
  (Baile Átha Cliath) 

19 – 21 Fea Cruinniú de Bhord ENQA (Sóifía, an Bhulgáir) 

20 Fea   An chéad chruinniú de Ghrúpa Oibre EQAVET (an Bhruiséil) 

20 – 21 Fea  Coiste cothabhála scileanna/inniúlachtaí, cáilíochtaí agus gairmeacha Eorpacha (ESCO)* (An  
  Bhruiséil) 

25 – 26 Fea  Cruinniú den Bhord Comhairleach Eolaíochta – Ionad na hEilvéise um Chreidiúnú agus   
  Dearbhú Cáilíochta san Ardoideachas* (Zurich, An Eilvéis) 

28 - 1 Fea  Grúpa Comhairleach an Chreat Cáilíochtaí Eorpaigh (EQF) (An Bhruiséil, An Bheilg) 

11 Már   Cruinniú Chomhfhreagraithe Creata na gCreataí Cáilíochtaí i Limistéar Eorpach an   
  Ardoideachais (Próiseas Bologna) (Baile Átha Cliath) 

13 – 14 Már  Cruinniú de Ghrúpa Comhairleach an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí (An Bhruiséil, An   
  Bheilg)  

14 Már   Grúpa Leantach Bologna (Baile Átha Cliath) 

21 – 22 Már  Comhdháil na Seirbhíse Gearmánaí um Malartú Acadúil (DAAD) i gcomhar le Comhairle   
  Creidiúnaithe na Gearmáine (GAC) – ‘Quality Assurance and Quality Development’ (Dearbhú  
  Cáilíochta agus Forbairt na Cáilíochta) (Beirlín) 

17 Aib   Tionscadal CHARONA na Lárionad Náisiúnta Faisnéise um Aitheantas Acadúil (NARIC) dar  
  teideal ‘The changing role of NARICS’ (Ról NARIC, ról atá ag athrú) (Cheltenham, Sasana) 
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24 – 26 Aib  Cruinniú de Bhord ENQA agus Fóram na mBall* (Prág)  

26 Aib   Tionscadal Limistéar Aitheantais Eorpach – Institiúidí Ardoideachais (EAR-HEI) (An Háig, an  
  Ísiltír) 

29 Aib   Cruinniú de ghrúpa comhordaithe Thuaisceart Éireann an AE um Ghairmoideachas agus   
  Oiliúint (Béal Feirste) 

5 - 6 Beal  Cruinniú Europass (Groningen, An Ísiltír) 

21 – 22 Beal    Cruinniú Ard-Stiúrthóirí an Ghairmoideachais agus Oiliúna (DGVET) (Baile Átha Cliath) 

22 - 23 Beal  Cruinniú de Ghrúpa Oibre na nAthchóirithe Struchtúracha (Vársá, an Pholainn)         

29 – 30 Beal  Cruinniú de Ghrúpa Comhairleach an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí (An Bhruiséil, An   
  Bheilg) 

5 Meith  Cruinniú de ghrúpa comhordaithe VET an RA/na hEorpa* (Glaschú) 

12 - 14 Meith    Institiúid Gairmoideachais agus Oiliúna Phoblacht na Slóivéine – ceardlann ar thorthaí   
  foghlama san ardoideachas* (Llubljana, an tSlóivéin) 

16 – 18 Meith  Cruinniú de Bhord ENQA* (Helsincí, an Fhionlainn) 

17 – 18 Meith  Cruinniú bliantúil ENIC-NARIC* (Split, an Chróit) 

19 Meith  Lá duine le duine le haghaidh cúrsa meastóra creidiúintí NUIFFIC* (Split, an Chróit)  

19 – 20 Meith  Cruinniú Inniúlachtaí Scileanna agus Gairmeacha Eorpacha (ESCO)* (an Bhruiséil) 

21 Meith  An Fóram Náisiúnta um Fheabhsú an Teagaisc agus na Foghlama (Baile Átha Cliath)  

21 Meith  Cruinniú grúpa féinmheastóireachta Chlár Meastóireachta Institiúide de chuid Cumann   
  Ollscoileanna na hEorpa (EUA- IEP)* (An Bhruiséil) 

3 Iúil  An Straitéis Náisiúnta Ardoideachais – Grúpa Maoirseachta ar Fheidhmiú (Baile Átha Cliath) 4

19 Iúil  Cruinniú de Bhord Eolaíoch Comhairle an OAQ* (Zurich) 

23 Iúil  Grúpa Stiúrtha ar Athchóiriú Trasdulta (Baile Átha Cliath) 

13 Lún  Comhaontú Comhdhámhachtana á Shíniú idir an QQI, CIT agus Hochschule Darmstadt   
  (Corcaigh) 

20 Lún  Cruinniú le Líonra Cáilíochta Ardoideachais ina hÉireann (IHEQN)

11 – 13 M.Fómh. Ceardlann ENQA/EUA ‘Promoting Quality Culture in Higher Education Institutions: the   
  role of QA Agencies’ (‘Cultúr Cáilíochta a chur chun cinn in Institiúidí Ardoideachais: ról na   
  nGníomhaireachtaí DC’ (An Bhruiséil) 

16 – 17 M.Fómh. Cruinniú den Fhoireann Tionscadail um Trédhearcacht an Ardoideachais Eorpaigh trí   
  thuarascála poiblí um dhearbhú cáilíochta (EQArep)* (Berne, an Eilvéis) 
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19 M.Fómh. Comhdháil Bhoird Oideachais agus Oiliúna na hÉireann (An Nás) 

18 – 19 M. Fómh. Cruinniú de Bhord ENQA* (An Bhruiséil) 

24 – 25 M. Fómh. Grúpa Oibre um Athchóirithe Struchtúrtha mar chuid d’Iarobair Bologna* (An Bhruiséil) 

24 – 28 M. Fómh. Cumann Ollscoile na hEorpa – Cruinniú Sínte de Choiste Stiúrtha Chlár Meastóireachta   
  Institiúidí (EUA-IEP), cruinniú den Ghrúpa Féinmheastóireachta agus Seimineár Bliantúil*  
  (Búcairist) 

26 – 27 M. Fómh. Cruinniú de Ghrúpa Comhairleach an Chreat Eorpaigh um Cháilíochtaí*(An Bhruiséil) 5

8 D.Fómh.               An Chomhairle Achomharc: Cruinniú den Ghníomhaireacht um Measúnú agus Creidiúnú an  
  Ardoideachais (sa Phortaingéil) (A3ES)* (Liospóin) 

16 D. Fómh.  Comhdháil Idirnáisiúnta Chumann Phríomhfheidhmeannaigh na nGníomhaireachtaí Stáit  
  (ACESA) 

18 D. Fómh. Coiste Comhairleach um an Straitéis Bhreisoideachais agus Oiliúna (Baile Átha Cliath) 

20 – 23 D. Fómh. Cruinniú débhliantúil idir ENQA agus an Chomhairle ar Choimisiúin Réigiúnach    
  Creidiúnúcháin (C-RAC)* (Bostún) 

22 – 23 D. Fómh. Seimineár CEDEFOP agus EQAVET – Dearbhú Cáilíochta in VET agus san ardoideachas ar   
  mhaithe le hiad a dhéanamh níos trédhearcaí* (an Bhruiséil) 

24 D. Fómh An dara cruinniú den ghrúpa oibre ar ePortfolio/Pas Scileanna agus idir-inoibritheacht* (an  
  Bhruiséil) 

24 D. Fómh An QAA, an tAcadamh um Ardoideachas (HEA) agus an Institiúid um Beartas Ardoideachais  
  (HEPI) ag comh-óstáil seimineár taighde agus beartais ar an topaic Torthaí an ardoideachais  
  – tionchar na n-ionchur (Londain) 

28 – 31 D. Fómh.  Cruinniú de Bhord ENQA (Vilnius na Liotuáine) 

31 D. Fómh  Grúpa Stiúrtha Bologna (Baile Átha Cliath) 

6 Samh  Comhchruinniú den Chreat Eorpach Cáilíochtaí (EQF) Pointí Náisiúnta Comhordaithe (NCPs),  
  Ionaid Europass agus Euroguidance* (an Bhruiséil) 

20 Samh  Cruinniú Ginearálta AONTAS (Baile Átha Cliath) 

21 – 22 Samh CEDEFOP (Ionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna) ar fheidhmiú an chur chuige torthaí  
  foghlama san Eoraip (Thessaloniki, an Ghréig) 

21 – 23 Samh 8ú Fóram Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta (arna eagrú i bpáirt ag ENQA, ESU, EUA agus   
  EURASHE (Gothenburg, an tSualainn) 

26 Samh  Grúpa Stiúrtha um Athchóiriú ar Thrasdulta (Baile Átha Cliath) 

26 – 27 Samh Comhairle Bhliantúil na bPointí Náisiúnta Tagartha* (an Bhruiséil) 

28 – 29 Samh Gníomhaíocht Phiarfhoghlama ar an tsineirge idir fheidhmiú chur chuige na dtorthaí   
  foghlama agus socruithe um dhearbhú cáilíochta a mhéadú* (Leuven, an Bheilg) 
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28 – 29 Samh  Cruinniú de Bhord ENQA* (An Bhruiséil) 

2 – 3 Noll Cruinniú den Choiste um Fhéintheastasú Chreat Cáilíochtaí na hÍoslainne* (Réicivic, an   
  Íoslainn) 

8–10 Noll         Cruinniú de Ghrúpa Oibre na nAthchóirithe Struchtúracha BFUG (Ghent) 

10 Noll  Ceardlann um Beartas Ardleibhéal le haghaidh Déantóirí Beartais agus Comhpháirtithe   
  Sóisialta ar Cháilíocht agus ar Dhearbhú Cáilíochta i gcás cáilíochtaí VET agus ardoideachais  
  (Kiev) 

15 – 18 Noll Cruinniú de Ghrúpa Stiúrtha an Líonra um Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré agus   
  comhdháil um Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré [‘Exchanging Practices on RPL – Learning  
  from Nordic-Baltic Experiences’](‘Cleachtais ar Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré a mhalartú  
  – Foghlaim ó thaithí Nordach-Baltach’) (Tallinn, an Eastóin)

16–17 Noll  Cruinniú de Ghrúpa Comhairleach an Chreata Eorpaigh um Cháilíochtaí* (An Bhruiséil) 

Toscaireachtaí cuartaíochta
25 Ean 2013 Gníomhaireacht Forbartha Lucht Saothair Shingeapór 

13 Már   An Creat Cáilíochtaí Eorpacha Dúitseach, Pointe Náisiúnta Comhordaithe (EQF-NCP) 

15 Már   Rúnaíocht Chreat Cáilíochtaí Hong Cong

27 Már   Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta Bairéin (NAQQAET) maidir le   
  ríomhchórais an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí in Éirinn

16 Aib   Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na Rómáine (ANC) maidir le Dearbhú Cáilíochta le haghaidh   
  Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré

30 Aib   Cruinniú idir an QAA agus an QQI

2 Beal   Líonra Cáilíochta Ollscoileanna Cheanada

7 Beal  Toscaireacht ón nGearmáin - Bildungsverbund Haustechnik Sachsen-Anhalt e.V. (BVHT)   
  (Turas staidéir faoi choimirce Chlár Leonardo da Vinci)

14 Beal   Ionad na Seirbhísí Oideachais agus Oiliúna san Íoslainn

28 Lún  Comhairle Meastóireachta Ardoideachais na Fionlainne (FINHEEC) 

19 M.Fómh Grúpa Ioruach de Chomhpháirtithe Sóisialta (seacht gcinn de chónaidhmeanna fostóirí   
  agus ceardchumainn) i mbun taighde ar Aitheantas d’Fhoghlaim Roimh Ré

17 D. Fómh Coiste Comhairleach ar Fhoghlaim ar feadh an tsaoil in Lucsamburg comhdhéanta   
  d’ionadaithe ón Aireacht Oideachais agus ón Aireacht Ardoideachais, cumainn tráchtála   
  gairmiúla agus stiúrthóirí institiúidí a sholáthraíonn breisoideachas agus oiliúint do dhaoine  
  fásta

21 D. Fómh Oifigigh Rialtais na Breataine Bige ón Rannán Cáilíochtaí agus Rialála

29 D. Fómh Aireacht Saothair Bhairéin
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7 Samh  Institiúid Taighde an Chóiré um ghairmoideachas agus oiliúint

11 Samh  An tOllamh William Lee, Comhairle Hong Cong um Chreidiúnú Cáilíochtaí Acadúla agus   
  Gairmcháilíochtaí (HKCAAVQ)

12 Noll  Príomhoidí agus Comhairligh Mheánscoileanna Hong Cong

Léirithe ar Cuireadh
29 Ean 2013 Léiriú d’Aireacht Saothair na Seirbia agus do Sheirbhís Náisiunta Fostaiochta na Seirbia –  
  léiriú ar cháilíocht agus ar dhearbhú le tagairt ar leith do riachtanais scile an tionscail a   
  chomhlíonadh. (Oifigí FÁS, Sráid Bhagóid) 

4 Már  Príomhléiriú dar teideal ‘The role of Europe-wide and national qualifications frameworks in  
  promoting articulation’  (Ról na gcreataí cáilíochtaí náisiúnta agus Eorpach i gcur chun cinn  
  na rochtana, an aistrithe agus an fhorchéimnithe) ag an 2ú Chomhdháil Taighde de   
  chuid an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí:  Ag cothú rochtain, aistriú agus forchéimniú agus   
  an chomhtháthaithe, arna eagrú ag Údarás Cáilíochtaí na hAfraice Theas * (Johannesburg,  
  an Afraic Theas) 

7 – 9 Már   Cumann Ollscoileanna na hEorpa – cruinniú ghrúpa an Chláir Mheastóireachta Institiúidí   
  (EUA- IEP) *(Búcairist, an Rómáin) 

13 Beal   Nóisean na géilliúlachta – sainmhínithe agus samplaí: - Seimineár Oiliúna Athbhreithneoirí  
  ENQA (Búdaipeist)

14 Beal    Forbairt Beartais i bhFoghlaim ar feadh an tSaoil - Cuairt Staidéir Léargais – NFQ agus EQF –  
  (Baile Átha Cliath) 

24 Beal  Fóram plé NUI Mhaigh Nuad ar cháilíochtaí múinteoirí sa Ghairmoideachas agus Oiliúint   
  (Maigh Nuad) 3

29 Beal  E pluribus unum - Cruthú Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (bainistíocht agus   
  iarmhairtí chónascadh na ngníomhaireachtaí) – Comhdháil Idirnáisiúnta ACESA (TCD) 1

6 Meith   Dearbhú Cáilíochta i nGairmoideachas agus Oiliúint agus san Ardoideachas: Sineirge a   
  chruthú. Webinar. (Tionscnamh EQAVET.) 

6 Meith   Dearbhú Cáilíochta agus an Marc Oideachais Idirnáisiúnta – Comhairle na hÉireann um Mhic  
  Léinn Coigríche AGM (NCI, Baile Átha Cliath) 

13 Meith  Trédhearcacht cháilíochtaí ardoideachais – Ról na ngníomhaireachtaí um dhearbhú   
  cáilíochta. Ceardlann ar thorthaí foghlama san ardoideachas (Ljubljana, an tSlóivéin) 

13 Meith  RPL - An staid reatha in Éirinn – Siompóisiam RiPLVET (Aitheantas d’Fhoghlaim    
  Roimh Ré le haghaidh Múinteoirí agus Oiliúnóirí i nGairmoideachas agus Oiliúint) arna   
  eagrú ag Coiste Gairmoideachais Chathair Luimnigh, i gcomhpháirtíocht le Coiste   
  Mhuire gan Smál, Luimneach (Luimneach) 

13 Meith  An QQI agus an Comhchóras Dámhachtainí le roinnt tráchtaí ar Chaighdeáin    
  agus ar Cháilíocht an Mhata – Comhdháil ar uimhearthacht do theagascóirí san    
  earnáil bhreisoideachais, arna eagrú ag NALA agus Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta  
  (IT Thamhlachta) 
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9 Iúil  Creat Náisiúnta na gCáilíochtaí agus Aitheantas – Léiriú le Seirbhís Dócmhainneachta na   
  hÉireann 

22 – 23 D. Fómh. Cruinniú débhliantúil idir ENQA agus an Chomhairle ar Choimisiúin Réigiúnacha    
  Creidiúnúcháin (C-RAC)* (Bostún) 

18 Samh  Léiriú d’Fhóram Oideachais Theagasc – Changing Educational Landscapes and the   
  Implications for Teagasc – a QQI Perspective (Athruithe ar Thírdhreach an Oideachais agus  
  a Impleachtaí sin do Theagasc) (Ceatharlach)

*Tugann le fios gur íoc tríú páirtithe na costais (go hiomlán nó go páirteach) nó gur aisíoc tríú páirtithe iad leis 
an QQI

Foilseacháin
Eagrán Ríomhirise Gheallsealbhóirí an QQI   Aib 

Tuarascáil Mheastóireachta ar Imeachtaí Comhairliúcháin Beal

Tuarascáil Aiseolais ar Imeachtaí Comhairliúcháin Meitheamh

Athbhreithniúchán Institiúideach ar an gColáiste Ollscoile, Corcaigh Meitheamh

Tuarascáil Bhliantúil 2012 Meitheamh 

Nósanna Imeachta Eatramhacha chun Foghlaimeoirí Rollaithe a Chosaint Iúil

 Cá dtéann sealbhóirí dámhachtana FETAC (QQI)? Lúnasa

Foilsiú Phríomhdhátaí agus Faisnéis an QQI - Dámhachtainí agus Teastasú 2014 M. Fómh

Eagrán Ríomhirise Gheallshóirí an QQI   D. Fómh

Ráiteas Straitéise an QQI 2014 – 2016 Samh

Anailís Achomair ar na Tuarascálacha Bliantúla Institiúideacha Noll

Eagrán Ríomhirise Gheallsealbhóirí an QQI   Noll

Páipéar Uaine ar Athbhreithniúcháin

Páipéir Uaine
Páipéar Uaine ar Chur chun Feidhme Cuimsitheach Fheidhmeanna Dhearbhú 
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann

Beal

Páipéar Uaine ar Rochtain Soláthraithe ar Chreidiúnú Clár Beal

Páipéar Uaine ar Chosaint d’Fhoghlaimeoirí Rollaithe Beal

Páipéar Uaine ar Tháillí do Sheirbhísí an QQI Beal

Páipéar Uaine ar Dhámhachtainí agus ar Chaighdeáin Beal

Páipéar Uaine ar Theastasú Beal

Páipéar Uaine ar Aitheantas do Cháilíochtaí laistigh den Chreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí

Beal

Athbhreithniúchán ar úsáid an Mhairc Oideachais Idirnáisiúnta Beal

Páipéar Uaine ar Rochtain, Aistriú agus Forchéimniú Beal

Páipéar Uaine ar Sholáthar Faisnéise d’Fhoghlaimeoirí Beal
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Athbhreithniúchán ar Aitheantas d'Fhoghlaim Roimh Ré Beal

Páipéar Uaine ar Mhonatóireacht agus ar Idirphlé Beal

Páipéar Uaine ar Athbhreithniúcháin Beal

Páipéar Uaine ar Mhonatóireacht agus ar Idirphlé Beal

Páipéar Uaine ar Riosca agus Comhréireacht Soláthraithe Beal

Páipéar Uaine ar Chreidiúnú Clár Beal

Páipéar Glas ar Athbhunú an Chaidrimh idir Soláthraithe Oidhreachta agus an QQI 
agus Rochtain Feasta ar Dhámhachtainí an QQI.

Beal

Páipéir Bhána 

Beartas agus Critéir maidir le Rochtain Soláthraí ar Bhailíocht Tosaigh i gcás Clár 
as a Leanann Dámhachtainí an Údaráis

Lúnasa

Cosaint d'Fhoghlaimeoirí Rollaithe: Cur chun Feidhme Cuid 6 d'Acht 2012 Lúnasa

Táillí le haghaidh Seirbhísí an QQI Lúnasa

Beartas agus critéir maidir le tarmligean údaráis chuig na hinstitiúidí 
teicneolaíochta chun dámhachtainí ardoideachais agus oiliúna a dhéanamh 
(comhdhámhachtainí san áireamh)

Noll

Beartas agus Critéir maidir le Dámhachtainí Gairmiúla a Ailíniú leis an gCreat 
Náisiúnta Cáilíochta ar Leibhéil 7, 8 agus 9

Noll

Beartais Foilsithe    

Beartas agus Critéir maidir le Rochtain Soláthraí ar Bhailíochtú Tosaigh i gcás Clár 
as a Leanann Dámhachtainí an QQI

Deireadh Fómh

Cosaint d'Fhoghlaimeoirí Rollaithe: Prótacail chun Cuid 6 d'Acht 2012 a chur chun 
feidhme agus Dátaí Feidhmiúcháin

Deireadh Fómh

Táillí le haghaidh Seirbhísí an QQI Deireadh Fómh 
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