www.uhi.ac.uk

Pròifil
Com-pàirteachas
foghlaim sònraichte
agus ùr-ghnàthach

Fàilte gu ar n-àrainn
Is e Oilthigh na Gàidhealtachd agus
nan Eilean an t-aon oilthigh a tha air a
shuidheachadh air a’ Ghàidhealtachd
agus anns na h-Eileanan. Tha sinn
a’ tabhann chothroman air
ionnsachadh fo-cheum is for-cheum,
agus cothroman rannsachaidh tron
chom-pàirteachas oideachaidh
shònraichte againn de 13 colaistean is
stèidheachdan rannsachaidh.
A dh’aindeoin is nach d’ fhuair sinn inbhe
oilthigh gu Gearran 2011, thairg sinn ar
ciad cheumannan ann an 1998 agus,
tro ar n-ionadan com-pàirteach, tha
eachdraidh againn a’ dol air ais gu 1884.
Tha a nàdar fhèin aig gach fear de na
13 ionadan agus tha iad uile a’ cur ris
an oilthigh shònraichte againn. Tha
cuid dhiubh a tha nan colaistean an ìre
mhath mòr ann an sgìrean bailteach
leithid Pheairt, Eilginn is Inbhir Nis. Tha
cuid eile nan institiudan nas lugha,
a’ gabhail a-steach feadhainn a tha
a’ cuimseachadh gu sònraichte air
rannsachadh. Ach is e na h-oileanaich
a tha aig cridhe is cuislean cultar a
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h-uile gin aca, agus tha iad air fad is
an dòighean sònraichte fhèin aca air
oileanaich oideachadh.
A bharrachd air na prìomh àrainnean,
tha an t-oilthigh cuideachd a’ tabhann
chothroman foghlaim ann an lìonra
de chòrr is 50 ionad-ionnsachaidh a
tha air an suidheachadh air feadh na
Gàidhealtachd is nan Eilean, Mhoireibh,
is Shiorrachd Pheairt, no air-loidhne aig
an taigh no aig an obair.
Bidh na h-oileanaich againn ag
ionnsachadh làn-ùine agus pàirt-ùine,
aig an ìre fho-cheum no for-cheum no
airson theisteanasan proifeiseanta a
neartaicheas iad nan dreuchd. Tha iad
uile nam pàirt de choimhearsnachd
ionnsachaidh ioma-ghnèitheach a
tha co-cheangailte le teicneòlasan
ionnsachaidh ùr-ghnàthach.

Tha a’ Ghàidhealtachd agus
na h-Eileanan am measg nan
sgìrean as bòidhche san RoinnEòrpa. Is e a cruth-tìre iomagnèitheach agus drùidhteach am
feart as comharraichte ann an
àrainneachd nàdarra gun smal.
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“ Tha mi fada an comain Oilthigh na
Gàidhealtachd agus nan Eilean airson
cothrom a thoirt dhomh foghlam oilthigh
fhaighinn nuair a bha ionadan eile 		
do-ruigsinn dhomh.”
Ionad Mara NAFC UHI
Colaiste Shealtainn UHI

Catrìona Pheutan

ceumnaiche agus
ceann-suidhe nan oileanach

Colaiste Arcaibh UHI

Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI
Colaisde a’ Chaisteil UHI

Colaiste Dhiadhachd
na Gàidhealtachd UHI

Colaiste Mhoireibh UHI

Colaiste Inbhir Nis UHI
Sabhal Mòr
Ostaig UHI

OBAR DHEATHAIN

Colaiste na Gàidhealtachd an lar UHI
DÙN DÈ

Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI

Colaiste Pheairt UHI

Colaiste Earra-Ghàidheil UHI
DÙN ÈIDEANN
GLASCHU

ALBA

SASAINN
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Adhbhar bith
Bheir Oilthigh na
Gàidhealtachd agus nan
Eilean buaidh chruthatharrachail air leasachadh
na sgìre agus air na tha
san amharc don sgìre,
do a muinntir agus do a
coimhearsnachdan.
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Lèirsinn
Bidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean aithnichte aig an ìre nàiseanta
agus eadar-nàiseanta mar chom-pàirteachas sònraichte, ùr-ghnàthach a
ghabhas a-steach an dà chuid foghlam adhartach is àrd-ìre. Is e a bhios ann:
An t-oilthigh a tha

anns a’ Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan

A’ togail air neartan sònraichte fa leth gach aon de na stèidheachdan a tha nam
pàirt dheth cuiridh e ri beothalas choimhearsnachdan na sgìre ann an dòigh shofhaicsinneach.

An t-oilthigh

airson na Gàidhealtachd agus nan Eilean

A’ leigeil le daoine a bhith a’ ruigsinn air cothroman, air dòighean a ghabhas codheasachadh a rèir am feumalachdan, anns gach pàirt den sgìre agus nas fhaide às, rud a
nithear comasach le bhith a’ cleachdadh teicneolas fiosrachaidh.

An t-oilthigh a
h-Eileanan

bhuineas

don Ghàidhealtachd agus na

A’ tarraing air feartan sònraichte na sgìre ann a bhith a’ toirt air aghaidh
rannsachadh is teagasg a tha bointealach is sàr-mhath aig ìre nàiseanta is
eadar-nàiseanta. Le bhith a’ dèanamh seo, tàirngidh e oileanaich, luchd-obrach
is luchd-rannsachaidh às gach ceàrn den t-saoghal is nì e ceanglaichean is
dàimhean nàiseanta is eadar-nàiseanta.
Mun tèid seo a choilionadh bidh feum air stèidheachd anns am bi neart
acadaimigeach is ionmhasail an dà chuid.

Uilleam Frost

ceumnaiche agus
oileanach na bliadhna
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“ Le bhith ag ionnsachadh aig Oilthigh na
Gàidhealtachd agus nan Eilean chunnaic mi
gur ann tro bhith a’ co-obrachadh agus ag
ionnsachadh còmhla a shoirbhicheas sinn
dhà-riribh. Bha e mìorbhaileach fhèin air fad
dhomh agus mholainn e do dhuine sam bith a
tha airson a bhith ag ionnsachadh ann an àite
far a bheil sàr-mhathas acadaimigeach air a
chur còmhla ri taic agus dealasachd bhon dà
chuid an luchd-obrach agus na h-oileanaich.”
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Ionnsachadh is teagasg
Bha na facail brosnachail, ùr-ghnàthach
agus inntinneach am measg cuid de
na rudan a thuirt oileanaich is iad
a’ moladh ar n-òraidichean anns na
duaisean teagaisg bliadhnail againn.
Tha luchd-oide againn a bhios a’ toirt
bàrr air an dleasnas gus taic a thoirt
do dh’oileanaich agus a dhèanamh
cinnteach gum bi buannachd air leth
aca às an oilthigh.
Tha dà dhàmh aig an oilthigh a bhios
a’ tabhann chùrsaichean ann an
raointean speisealta a tha a’ freagairt
air ar n-àrainneachd, ar cultar agus
ar dualchas sònraichte agus ar
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n-eaconamaidh a tha fo leasachadh,
cho math ri farsaingeachd de bhunchuspairean.
Bidh sinn a’ tabhann 61 de chùrsaichean
fo-cheuma is 51 de chùrsaichean
for-cheuma cho math ri còrr is 70 de
dh’àrd theisteanasan nàiseanta agus
barrantasan ceàirdeach eile. Bidh sinn
a’ sgrùdadh a’ churraicealaim againn gu
cunbhalach a dhèanamh cinnteach gu
bheil e a’ coinneachadh ri feumalachdan
an luchd-ionnsachaidh againn agus tha
sinn airson barrachd chùrsaichean a
thabhann tro ionnsachadh sùbailte.
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Dàmh Saidheans,
Slàinte agus Innleadaireachd
• Saidheansan beatha gnìomhaichte

• Foghlam

• Lùth, innleadaireachd agus an
àrainneachd thogalaichte

• Stiùireadh ghoireasan na
h-àrainneachd agus
ghoireasan dùthchail

Dàmh nan Ealain, nan Daonnachdan
agus Gnothachais
• Gnothachas agus cur-seachadan

• Coimpiutaireachd

• Gnìomhachasan cultarach 		
agus cruthachail

• Na h-ealain agus
saidheansan sòisealta

Mary Whitson

“Le cho faisg ’s a bha
Colaiste Mhoireibh
UHI don dachaigh
agam b’ urrainn
dhomh a bhith ag
obair airson mo
cheum nuair a bha
mo chlann fhathast
aig an àrd sgoil.”

ceumnaiche agus oileanach na bliadhna aig Colaiste Mhoireibh UHI

www.uhi.ac.uk

7

Rannsachadh
Tha rannsachadh aig an oilthigh ga
adhartachadh tro chaochladh ionadan
rannsachaidh speisealta is roinnean
acadaimigeach. Am measg nan
raointean rannsachaidh anns
a bheil sàr-eòlas againn tha: saidheans
na h-àrainneachd; saidheans mara;
stuthan ath-nuadhachail; tinneas an
t-siùcair agus saidheans na cuairtfala; rannsachadh Ceilteach agus
Lochlannach; arc-eòlas; leanabas agus
leasachadh dùthchail; turasachd agus
dualchas; agus eachdraidh.
Tha inbhe rannsachaidh nas àirde aig
an oilthigh mar-thà na th’ aig àireamh
de dh’oilthighean eile a chaidh
a stèidheachadh romhainn agus tha
sinn an dùil ar comas rannsachaidh
a leudachadh agus a neartachadh
a bharrachd.
Tha sinn an-dràsta san dàrna àite deug
à 18 ionadan àrd-fhoghlaim ann an
Alba airson luach a’ mhaoineachaidh
a bhios sinn a’ faighinn bho Chomhairle
Mhaoineachaidh na h-Alba airson sàrmhàthais rannsachaidh.
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Pròifil rannsachaidh
Oighreachdan na h-Alba

Ionad airson Rannsachadh
Bheanntan

Fad nan ceithir bliadhna a dh’fhalbh, tha sgioba aig an Ionad airson Rannsachadh
Bheanntan air a bhith a’ sgrùdadh oighreachdan le daoine fa leth, teaghlaichean,
carthannasan agus coimhearsnachdan ann an sgìrean iomallach agus beanntach de
dh’Alba. Sheall an sgrùdadh gu bheil buaidhean cudromach aig an dòigh anns an
tèid oighreachdan a ruith air àrainneachd, coimhearsnachdan agus eaconamaidhean
nam pàirtean sònraichte seo den dùthaich agus gu bheil cothroman de chaochladh
sheòrsaichean ann airson chom-pàirteachasan eadar an luchd-ùidhe lìonmhor a tha 		
a’ fuireach air na h-oighreachdan seo agus mun timcheall.

Ath-bheothachadh na Gàidhlig

Sabhal Mòr Ostaig UHI

Tha am pròiseact Soillse a’ rannsachadh foghlam, choimhearsnachdan agus
phoileasaidhean na Gàidhlig gus sealladh ùr a thoirt air mar a ghabhas an cànan athnuadhachadh. Tha rannsaichean à Sabhal Mòr Ostaig UHI a’ co-obrachadh le sgioban aig
oilthighean Dhùn Èideann, Obar Dheathain agus Ghlaschu gus freagairtean a lorg. Tha
rannsachadh mòr eile ann an litreachas, ealain, eachdraidh, eaconamaidh agus comannsòisealta na Gàidhlig na thaic don phròiseact. Bidh fiosrachadh bhon ionad rannsachaidh
Ghàidhlig, Lèirsinn, mar eisimpleir, air a chur gu feum le MG Alba agus am BBC ann a bhith
a’ tighinn gu co-dhùnaidhean mun fhèill a th’ ann air prògraman telebhisein Gàidhlig fa
leth agus barrantachadh phrògraman.

Tinneas an t-siùcair

Roinn Tinneas an t-Siùcair agus
Saidheans na Cuairt-fala

Droga aig a bheil cead an-dràsta airson buaidhean cus paracetamol a leigheas, faodaidh
comas a bhith aice cuideachd cunnart tinneas cridhe a lùghdachadh ann an euslaintich
le tinneas an t-siùcair seòrsa 2, sin a fhuair na rannsaichean againn a-mach. Ann an
rannsachadh a chaidh a mhaoineachadh le Oifis an Àrd Neach-saidheans, fhuair sgioba air
a stiùireadh leis an Àrd-Ollamh Ian Megson aig Roinn Tinneas an t-Siùcair agus Saidheans
na Cuairt-fala ann an Inbhir Nis, gu bheil gainnead ana-ogsaidiche cudromach air a bheil
‘glutathione’ anns na pleiteagan fala aig daoine air a bheil tinneas an t-siùcair seòrsa 2.

Bith-chonnaidhean

Comann Saidheans Mara
na h-Alba UHI

Tha a’ mhòr-chuid de bhith-chonnaidhean air an dèanamh à bith-thomad lusach. Aig
an ìre dhomhanta, tha seo ag adhbharachadh co-fharpais fhiadhaich airson tìr agus
uisge eadar solar bìdh, coilltearachd agus glèidhteachas. Thug rannsaichean à Comann
Saidheans Mara na h-Alba UHI an aire don mhuir, far am bi feamainn agus algaich
phlanctonach a’ dèanamh bith-thomad à deàrrsadh na grèine. Tha iad a’ rannsachadh
na dòighe as fheàrr air fàs a thoirt air feamainn dhùthchasail a bhios a’ fàs gu luath
agus a h-atharrachadh na h-eatanal agus na meatan. Tha iad cuideachd a’ rannsachadh
dhòighean a bhith a’ dèanamh bith-dhìosail à meanbh-algaich.
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Coimhearsnachdan agus 		
eaconamaidhean
Tha an t-oilthigh air leth cudromach
do leasachadh agus soirbheas na sgìre
air a bheil sinn a’ frithealadh. Tha sinn
dealasach airson cothroman ionadail air
àrd-fhoghlaim agus foghlam adhartach
a thabhann tron lìonra de cholaistean
agus ionadan ionnsachaidh againn a th’
air an suidheachadh sa choimhearsnachd
agus bidh an com-pàirteachas againn
a’ cur gu dìreach ris na coimhearsnachdan
seo. Tha sinn cuideachd dealasach a bhith
a’ tarraing oileanaich, rannsaichean agus
luchd-obrach a tha airson tighinn don
sgìre a dh’ionnsachadh agus a dh’obair
anns an àrainneachd fhiosaigich agus
chultaraich bheartaich againn.
Gu dearbh, sheall sgrùdadh a chaidh
a dhèanamh air buaidh eaconamach
an oilthigh agus nan com-pàirtichean
acadaimigeach againn gum bi sinn
a’ cur cha mhòr £200m ri eaconamaidh

na h-Alba gach bliadhna, agus airson
gach £1 a chuirear an sealbh annainn,
bidh sinn a’ cur cha mhòr £4 air ais*.
Eadar ’s gum bi sinn a’ cuideachadh gus
bann-leathann fìor luath a stèidheachadh
tro lìonraidhean bann-leathainn
coimhearsnachd, no a’ toirt còmhla eòlas
a’ ghnìomhachais ola agus gas a thoirt
iùl don roinn lùth ath-nuadhachail a tha
a’ tighinn am follais, tha sinn dealasach
feum a dhèanamh de chothroman
rannsachaidh agus leasachaidh airson na
sgìre againn.
Is e an t-àite againn a bhith ag iomain
fàs eaconamach na sgìre a bhios a’ solar
obraichean de dh’àrd inbhe, a’ tàladh
dhaoine don sgìre, agus a’ cruthachadh
ghnothachasan ùr-ghnàthach stèidhte
air eòlas agus rannsachadh.

“Tha fàs agus leasachadh
roinn oilthighe air 			
a’ Ghàidhealtachd agus anns
na h-Eileanan deatamach do
shoirbheas eaconamaidh na
sgìre san fhad-ùine.”
Iomairt na Gàidhealtachd ’s
nan Eilean

*Economic impact of the University of the Highlands and Islands and its academic partners – aithisg le BiGGAR Economics
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Lùth ath-nuadhachail 		
na mara

Institiud Rannsachadh na h-Àrainneachd,
Colaiste na Gàidhealtachd a Tuath UHI

Is e fòcas Institiud Rannsachadh na h-Àrainneachd, a th’ air a suidheachadh ri taobh
uisgean fiùghantach a’ Chaoil Arcaich, aghaidh a chur ris na prìomh chùisean
àrainneachdail a tha nam bunait do leasachadh roinn an lùith mhara ath-nuadhachail.
Ann an Ionad ùr, adhartach airson Lùth agus na h-Àrainneachd tha e na amas againn
a bhith a’ gabhail os làimh rannsachadh bunaiteach agus gnìomhaichte den inbhe as
àirde agus a bhith a’ gabhail pàirt ann an cuartachadh eòlais èifeachdach a bheir iùl
do leasachadh seasmhach na roinn fhàsmhoir seo den “eaconamaidh uaine”.
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An Seansalair
Is i A h-Àirdeachd Rìoghail A’ Bhanaphrionnsa Rìoghail ciad Sheansalair
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan
Eilean.
Is e an Seansalair as ceannard don
oilthigh ann an ainm. Ghabh a’ Bhanaphrionnsa Rìoghail ris an dreuchd san
t-Samhain 2011, agus chaidh a cur an
dreuchd gu foirmeil ann an deas-ghnàth
ann an Cathair-bhaile Inbhir Nis san
Ògmhios 2012. Bidh dleastanasan aig
a’ Bhana-phrionnsa Rìoghail a bhios an dà
chuid deas-ghnàthach agus tosgaireach,
agus i a’ riochdachadh an oilthigh san
Rìoghachd Aonaichte agus thall thairis.

An Gearradh-arm
Ghabh ar Seansalair ris na litrichean
còrach às leth an oilthigh bhon
Leòghann-mhorair, Arm-rìgh na h-Alba,
a’ toirt don oilthigh a Shuaicheantasan
Àrdarcach (Gearradh-arm) air an latha a
chaidh a cur an dreuchd san Iuchar 2012.
Tha e cudromach an co-chur de
chruthan is dathan a tha air a’ ghearradharm. Chithear air an fhear againne 13
duilleagan calltainn mar shamhla air
a’ chom-pàirteachas againn, ròs
combaiste agus fleur de lys mar shamhla
air an sgìre shònraichte san taobh
tuath anns a bheil sinn agus dà leabhar
fhosgailte mar shamhla air foghlam.
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