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Cuspóir
Cuireann StudentSurvey.ie (Suirbhé na hÉireann
ar Rannpháirtíocht na Mac Léinn) ceisteanna
díreacha ar mhic léinn faoina n-eispéireas san
earnáil ardoideachais in Éirinn, agus san áireamh
leis sin tá a bhforbairt acadúil, phearsanta agus
shóisialta. Chun críocha StudentSurvey.ie, léiríonn
rannpháirtíocht na mac léinn dhá phríomheilimint.
Ar an gcéad dul síos, léirítear an méid ama agus dua
a chaitheann mic léinn lena gcuid staidéir agus le
gníomhaíochtaí tairbheacha oideachais eile. Ar an
dara dul síos, léirítear conas a bhaineann institiúidí
feidhm as acmhainní agus conas a eagraíonn siad
curaclaim agus deiseanna foghlama chun mic léinn
a spreagadh páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí
fiúntacha atá nasctha leis an bhfoghlaim.

Cuireadh comhpháirtíocht uathúil ar bun idir an
tÚdarás um Árd-Oideachas, Cumann Ollscoileanna
na hÉireann, an Cumann Árd-Oideachais
Teicneolaíochta agus Aontas na Mac Léinn in Éirinn
chun an tionscadal suirbhé a bhainistiú, a stiúradh
agus a chur chun feidhme. Rinne Grúpa Stiúrtha
náisiúnta StudentSurvey.ie tuilleadh forbartha
ar an gcomhpháirtíocht. Is é an Grúpa Stiúrtha a
thugann stiúir straitéiseach don tionscadal suirbhé
agus is iad na heagraíochtaí atá luaite cheana
atá páirteach ann, mar aon leis na hinstitiúidí
rannpháirteacha agus an ghníomhaireacht
reachtúil um dhearbhú cáilíochta agus cáilíochtaí,
Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann.

Athbhreithniú ar an suirbhé
Déanadh athbhreithniú cuimsitheach ar uirlis
suirbhé StudentSurvey.ie i 2021. Thóg an Grúpa
Athbhreithnithe Suirbhé dea-chleachtas
idirnáisiúnta, aiseolas ó mhic léinn, agus moltaí
ó pháirtithe leasmhara ábhartha san áireamh
agus athbhreithniú á dhéanamh ar na ceisteanna
reatha. Seo a leannas torthaí an athbhreithnithe:

1. Cuspóirí athbhreithnithe StudentSurvey.ie
2. Mionathbhreithnithe ar shoiléire na
gceisteanna reatha StudentSurvey.ie, ina
measc táscaire nua dárbh ainm Scileanna
Foghlama, Cruthaitheacha agus Sóisialta
3. Stáidéar Píolótach 1 – cheisteanna
déimeagrafacha nua
4. Stáidéar Píolótach 2 – Modúl Tráthúil Roghnach
5. Bileog Eolais ar Chomparáideoirí
Idirnáisiúnta foilsithe

Suirbhé na hÉireann ar Rannpháirtíocht na Mac Léinn Tuairisc Náisiúnta 2022

3

Achoimre Feidhmiúcháin

Achoimre Feidhmiúcháin

Cur chuige

Achoimre ar thorthaí 2022 — Na scóir táscaire

Is ar rannpháirtíocht mac léinn leis an bhfoghlaim
atá an suirbhé dírithe, agus ní díreach ar shástacht
na mac léinn. Tá sé tábhachtach go mbeidh mic
léinn rannpháirteach i saol an choláiste chun go
ndéanfar éascaíocht dóibh bunchumais a fhorbairt
cosúil le smaointeoireacht chriticiúil, réiteach
fadhbanna, scileanna scríbhneoireachta, obair
foirne agus scileanna cumarsáide. Tá 64 ceist
sa suirbhé cuimsitheach seo, agus déantar iad a

ȃ Foghlaim Ardoird
ȃ Foghlaim Mhachnamhach
agus Chomhtháiteach

ghrúpáil de réir an ‘táscaire’ rannpháirtíochta a
mbaineann siad leis. Tá sraith bhreise ceisteanna
nach mbaineann go díreach le táscaire faoi leith
agus atá curtha sa suirbhé mar go gcabhraíonn
siad tuiscint níos leithne a fháil ar rannpháirtíocht
mac léinn. Déantar an scór do gach táscaire a
ríomh ó na freagraí a tugadh ar raon ceisteanna a
bhain leis an táscaire sin. Seo a leanas na táscairí:

ȃ Teagmháil idir an Mac

D’fhreagair 42,852 mac léinn san iomlán
StudentSurvey.ie 2022, agus is ionann sin
agus ráta freagartha náisiúnta 27.8%. Cuirtear i
láthair thíos an meánscór do gach táscaire.
Moltar don léitheoir féachaint ar an Thuairisc
Náisiúnta 2022 chun tuilleadh eolais a fháil faoin
gcaoi na scóir táscaire a léirmhíniú. Seo a leanas
Tábla 0.1

Scóir táscaire do gach táscaire de réir cohóirt
Gach mac léinn

An Chéad
Bhliain

An Bhliain
Deiridh

Mic Léinn
Mhúinte
Iarchéime

Foghlaim Ardoird

36.2

34.7

35.6

38.8

Foghlaim Mhachnamhach
agus Chomhtháiteach

33.2

31.3

32.7

36.4

Réasúnú Cainníochtúil

21.5

19.7

22.6

23.3

Straitéisí Foghlama

32.6

31.4

31.6

35.0

Foghlaim Chomhoibríoch

28.9

28.2

30.3

28.9

Teagmháil idir an Mac Léinn agus an Dámh

12.3

8.9

14.0

15.8

Cleachtais Teagaisc Éifeachtacha

32.6

31.4

31.1

35.7

Caighdeán na gCaidreamh

38.0

37.7

36.5

39.9

Timpeallacht Thacúil

29.0

30.6

26.7

28.5

Scileanna Foghlama,
Cruthaitheacha agus Sóisialta

33.3

31.4

34.3

35.3

Léinn agus an Dámh
ȃ Cleachtais Teagaisc Éifeachtacha

ȃ Réasúnú Cainníochtúil

ȃ Caighdeán na gCaidreamh

ȃ Straitéisí Foghlama

ȃ Timpeallacht Thacúil

ȃ Foghlaim Chomhoibríoch

ȃ Scileanna Foghlama,
Cruthaitheacha agus Sóisialta

Tá an dara suirbhé ann ar dearadh é do mhic
léinn taighde iarchéime (Mic léinn mháistreachta
trí thaighde agus dochtúireachta). Reáchtáiltear
PGR StudentSurvey.ie gach dhá bhliain agus
beidh an suirbhé beo arís ag tús 2023.

Nuair atáthar i mbun léirmhínithe ar thorthaí
mionsonraithe, ní mór féachaint ar na torthaí
i gcomhthéacs faisnéise ó gach ceann de na
hinstitiúidí astu féin chomh maith le tuiscint
a fháil air sin atá á rá ag na mic léinn san
institiúid sin. Tá na hinstitiúidí tiomanta na
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na príomhphointí: a) is é 60 an t-uas-scór do
tháscaire, b) ní céatadáin atá i gceist le scóir
táscaire agus, c) ní féidir comparáid a dhéanamh
idir scóir táscaire agus táscairí éagsúla eile i
ngeall ar an gcaoi a ríomhtar iad, ach d) is féidir
comparáid a dhéanamh idir scóir táscaire i gcás
grúpaí éagsúla laistigh den táscaire céanna.
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sonraí ó StudentSurvey.ie a léirmhíniú agus a
úsáid chun feabhas a chur le heispéiris a gcuid
mac léinn, agus ní thacaíonn siad le haon úsáid
róshimplí a bhaint as torthaí na rannpháirtíochta
mac léinn a d’fhéadfadh a thabhairt le fios go
bhfuiltear i mbun rangaithe ar na hinstitiúidí.
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Achoimre ar thorthaí 2022 — Na ceisteanna

Foghlaim Ardoird 2022

Réasúnú Cainníochtúil 2022

Teagmháil idir an Mac Léinn agus an Dámh 2022

62.9%

56.6%

59.6%

35.8%

26.9%

22.9%

15.4%

10.3%

20.5%

Chreid 62.9% do mhic léinn
gur chuir a gcuid oibre
chúrsa roinnt mhaith nó go
leor béime ar fíricí, teoiricí
nó modhanna a úsáid chun
fadhbanna praiticiúla nó
ceisteanna nua a réiteach

Chreid 56.6% do mhic léinn
gur chuir a gcuid oibre
chúrsa roinnt mhaith nó
go leor béime ar anailís ar
smaoineamh, taithí nó argóint
trí na páirteanna a scrúdú

Chreid 59.6% do mhic léinn
gur chuir a gcuid oibre chúrsa
roinnt mhaith nó go leor
béime ar measúnú ar thuairim,
cinneadh nó foinse eolais

Chum 35.8% do mhic
léinn conclúidí bunaithe
ar anailís ar eolas uimhriúil
(uimhreacha, graif, staitisticí,
srl.) go minic nó an-mhinic

D’úsáid 26.9% do mhic
léinn eolas uimhriúil chun
fadhbanna an domhain
(dífhostaíocht, athrú aeráide,
sláinte phoiblí, srl.) a scrúdú
go minic nó an-mhinic

Rinne 22.9% do mhic léinn
measúnú ar chonclúidí daoine
eile bunaithe ar eolas uimhriúil
go minic nó an-mhinic

Phléigh 15.4% do mhic léinn
an ghairm ba mhaith leo
leis an bhfoireann acadúil
go minic nó an-mhinic

D’oibrigh 10.3% do mhic léinn
leis an bhfoireann acadúil
ar ghníomhaíochtaí taobh
amuigh den obair chúrsa
go minic nó an-mhinic

Phléigh 20.5% do mhic léinn
smaointe, coincheapa nó ábhar
an chúrsa leis an bhfoireann
acadúil taobh amuigh den rang,
rang teagaisc, saotharlann, nó
stiúideo go minic nó an-mhinic

66.9%

68.9%

D’iarr 41.9% do mhic léinn
often cúnamh ar mhac léinn
eile ábhar an chúrsa a mhíniú
dóibh go minic nó an-mhinic

Cleachtais
Teagaisc
Éifeachtacha
2022

Chreid 66.9% do mhic
léinn go ndearna léachtóirí/
an fhoireann teagaisc
spriocanna agus riachtanais
an chúrsa a mhíniú go soiléir
roinnt mhaith nó go leor

Chreid 68.9% do mhic léinn
go ndearna léachtóirí/ an
fhoireann múineadh ar
bhealach eagraithe roinnt
mhaith nó go leor

65.3%

16.6%

Chreid 65.3% do mhic léinn
gur chuir a gcuid oibre
chúrsa roinnt mhaith nó go
leor béime ar tuiscint nó
smaoineamh nua a bhunú
ar phíosaí éagsúla eolais

Foghlaim
Mhachnamhach
agus Chomhtháiteach 2022

59.0%

45.6%

33.4%

50.6%

47.0%

Cheangail 45.6% do mhic léinn
an fhoghlaim le fadhbanna sa
tsochaí go minic nó an-mhinic

Chuir 33.4% do mhic léinn
meonta éagsúla (polaitíochta,
reiligiúnacha, ciniúla,
eitneacha,inscne, srl.) i láthair
i bplé nó i measúnuithe
go minic nó an-mhinic

Scrúdaigh 50.6% do mhic
léinn na láidreachtaí agus na
laigí a bhí lena gcuid tuairimí
féin ar ábhar nó ar fhadhb
go minic nó an-mhinic

Rinne 47% do mhic léinn
achoimre ar an méid a
d’fhoghlaim siad sa rang, rang
teagaisc, saotharlann, nó ó ábhar
an chúrsa go minic nó an-mhinic

57.7%

63.0%

67.8%

45.3%

42.3%

52.6%

67.4%

37.6%

43.1%

Thriail 57.7% do mhic léinn
tuiscint níos fearr a fháil
ar thuairimí duine eile
trí bhreathnú ar fhadhb
óna t(h)aobh sin de go
minic nó an-mhinic

D’fhoghlaim 63% do mhic
léinn rud éigin a d’athraigh
an chaoi a dtuigeann siad
fadhb nó coincheap go
minic nó an-mhinic

Cheangail 67.8% do mhic
léinn smaointe ó na hábhair/
modúil lena gcuid dtaithí
agus a gcuid eolais féin
go minic nó an-mhinic

Mhínigh 45.3% do mhic léinn
ábhar an chúrsa do mhac
léinn/ do mhic léinn eile
go minic nó an-mhinic

D’ullmhaigh 42.3% do mhic
léinn do scrúduithe trí
ábhar an chúrsa a phlé nó
a scagadh le mic léinn eile
go minic nó an-mhinic

D’oibrigh 52.6% do mhic léinn
le mic léinn eile ar thionscadail
nó ar mheasúnuithe go
minic nó an-mhinic

Chreid 67.4% do mhic léinn
go ndearna léachtóirí/ an
fhoireann samplaí nó léaráidí
a úsáid chun pointí casta a
mhíniú roinnt mhaith nó go leor

Chreid 37.6% do mhic léinn go
ndearna léachtóirí/ an fhoireann
aiseolas a thabhairt ar dhréacht
nó ar shaothar a bhí idir lámha
roinnt mhaith nó go leor

Chreid 43.1% do mhic léinn go
ndearna léachtóirí/ an fhoireann
aiseolas sciobtha, sonraithe
a thabhairt ar thástálacha
nó ar mheasúnuithe roinnt
mhaith nó go leor
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Thug 59% do mhic léinn
smaointe le chéile as
ábhair/ modúil éagsúla
chun measúnú a dhéanamh
go minic nó an-mhinic
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Straitéisí
Foghlama
2022

53.7%

56.8%

Phioc 53.7% do mhic léinn
eolas tábhachtach as ábhar
léitheoireachta a bhí molta
go minic nó an-mhinic

Chuaigh 56.8% do mhic léinn siar
ar a gcuid nótaí i ndiaidh ranga,
rang teagaisc, saotharlann, nó
stiúideo go minic nó an-mhinic

Foghlaim
Chomhoibríoch
2022

41.9%
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Phléigh 16.6% do mhic léinn
an chaoi a raibh ag éirí leat
leis an bhfoireann acadúil
go minic nó an-mhinic
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Ceisteanna nach mbaineann le
táscaire faoi leith 2022 (cont.d)

Scileanna Foghlama, Cruthaitheacha
agus Sóisialta 2022
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Caighdeán na gCaidreamh 2022
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59.7%

33.3%

43.3%

62.1%

52.3%

73.6%

45.0%

46.6%

38.5%

Thug 59.7% do mhic léinn le fios
go raibh idirghníomhaíocht thar
barr (6/7 or 7/7) acu le mic léinn

Thug 33.3% do mhic léinn le
fios go raibh idirghníomhaíocht
thar barr (6/7 or 7/7) acu
le comhairleoirí acadúla

Thug 43.3% do mhic léinn le
fios go raibh idirghníomhaíocht
thar barr (6/7 or 7/7) acu
leis an bhfoireann acadúil

Chreid 73.6% do mhic
léinn gur chuir a dtaithí san
institiúid lena gcuid eolais,
scileanna agus forbartha
pearsanta smaoineamh go
grinn agus go hanailíseach
roinnt mhaith nó go leor

Rinne 46.6% do mhic léinn
aclaíocht nó ghlac siad páirt
i ngníomhaíochtaí aclaíochta
(cibé acu a bhaineann sé
lena gcúrsa/ institiúid nó lena
saol lasmuigh don institiúid)
go minic nó an-mhinic

Bhain 38.5% do mhic léinn
tairbhe as an bhfoghlaim acadúil
agus as a dtaithí san ionad oibre
araon go minic nó an-mhinic

34.7%

Chreid 52.3% do mhic léinn
gur chuir a dtaithí san institiúid
lena gcuid eolais, scileanna
agus forbartha pearsanta
labhairt go héifeachtach
roinnt mhaith nó go leor

D’fhiosraigh 45% do mhic
léinn cén chaoi leis an méid
a d’fhoghlaim siad a chur i
bhfeidhm san ionad oibre
go minic nó an-mhinic

33.2%

Chreid 62.1% do mhic léinn gur
chuir a dtaithí san institiúid lena
gcuid eolais, scileanna agus
forbartha pearsanta scríobh
go soiléir agus go héifeachtach
roinnt mhaith nó go leor

Thug 33.2% do mhic léinn le
fios go raibh idirghníomhaíocht
thar barr (6/7 or 7/7) acu
leis an bhfoireann sna
seirbhísí tacaíochta (seirbhísí
gairmeacha, gníomhaíochtaí
na mac léinn, lóistín, srl.)

Thug 34.7% do mhic léinn le
fios go raibh idirghníomhaíocht
thar barr (6/7 or 7/7) acu leis an
bhfoireann agus oifigí riaracháin
eile (clárlann, airgeadas, srl.)

Timpeallacht
Thacúil 2022

48.6%

56.6%

65.9%

39.9%

51.9%

58.5%

Chreid 56.6% do mhic léinn gur
chuir a dtaithí san institiúid lena
gcuid eolais, scileanna agus
forbartha pearsanta a bheith
nuálach agus cruthaitheach
roinnt mhaith nó go leor

Chreid 65.9% do mhic léinn
gur chuir a dtaithí san institiúid
lena gcuid eolais, scileanna
agus forbartha pearsanta obriú
go héifeachtach le daoine
eile roinnt mhaith nó go leor

D’oibrigh 39.9% do mhic
léinn ar mheasúnuithe a thug
léargas dóibh ar an gcaoi a
bhfuil ag éirí leo san fhoghlaim
go minic nó an-mhinic

Tá gníomhaíochta deonaí
déanta nó á dhéanamh nó
pleanáilte ag 51.9% do mhic
léinn (cibé acu a bhaineann sé
lena gcúrsa/ institiúid nó lena
saol lasmuigh don institiúid)

57.7%

54.5%

42.5%

Chreid 48.6% do mhic léinn
gur chuir a dtaithí san institiúid
lena gcuid eolais, scileanna
agus forbartha pearsanta
anailís a dhéanamh ar eolas
uimhriúil agus staitistiúil
roinnt mhaith nó go leor

Chreid 58.5% do mhic léinn
gur chuir a dtaithí san institiúid
lena gcuid eolais, scileanna
agus forbartha pearsanta eolas
agus scileanna a fhoghlaim a
bhaineann le post nó le hobair
roinnt mhaith nó go leor

Chreid 57.7% do mhic léinn
gur chuir a n-institiúid roinnt
mhaith nó go leor béime
ar tacaíocht a thabhairt
chun go n-éireoidh le
mic léinn go hacadúil

Chreid 54.5% do mhic léinn
gur chuir a n-institiúid roinnt
mhaith nó go leor béime ar
seirbhísí tacaíochta foghlama
a úsáid (ionad foghlama, ionad
ríomhaireachta, tacaíocht
sa mhatamaitic, tacaíocht
scríbhneoireachta)

Chreid 42.5% do mhic léinn
gur chuir a n-institiúid roinnt
mhaith nó go leor béime
ar teagmháil i measc na
mac léinn as cúlraí éagsúla
(sóisialta, ciniúil, eitneach,
reiligiúnach, aois-ghrúpa, srl.)

53.3%

45.1%

78.6%

83.5%

63.4%

Chreid 53.3% do mhic léinn gur
chuir a dtaithí san institiúid lena
gcuid eolais, scileanna agus
forbartha pearsanta fadhbanna
móra casta an tsaoil a réiteach
roinnt mhaith nó go leor

Thug 78.6% do mhic
léinn maith nó iontach ar
a dtaithí oideachais trí
chéile san institiúid

Dá bhféadfaí tosú arís, piocfadh
83.5% do mhic léinn an institiúid
chéanna le freastal uirthi arís

Ní raibh sé ar intinn riamh
ag 63.4% do mhic léinn
tarraingt siar óna gclár

50.3%

49.3%

24.9%

Chreid 45.1% do mhic léinn gur
chuir a dtaithí san institiúid lena
gcuid eolais, scileanna agus forbartha pearsanta a bheith ina s(h)
aoránach eolach agus gníomhach
(sa tsochaí / sa pholaitíocht / sa
phobal) roinnt mhaith nó go leor

Chreid 50.3% do mhic léinn
gur chuir a n-institiúid roinnt
mhaith nó go leor béime ar
deiseanna a chur ar fáil le
bheith páirteach go sóisialta

Chreid 49.3% do mhic léinn
gur chuir a n-institiúid roinnt
mhaith nó go leor béime ar
tacaíocht a thabhairt do do
leas ar an iomlán (caitheamh
aimsire, cúram sláinte,
comhairleoireacht, srl.)

Chreid 24.9% do mhic léinn
gur chuir a n-institiúid roinnt
mhaith nó go leor béime
ar cuidiú leat do chuid
freagrachtaí neamhacadúla a
bhainistiú (obair, teaghlach, srl.)

47.5%

34.2%

35.2%

9.8%

13.3%

6.4%

Chuir 47.5% do mhic léinn
ceist nó ghlac siad páirt i
bplé sa rang, rang teagaisc,
saotharlann, stiúideo, nó ar
líne go minic nó an-mhinic

D’fhreastail 34.2% do mhic léinn
ar rang, ranganna teagaisc,
saotharlanna, stiúideonna, nó
ar líne gan an t-ullmhúchán
a bhfuil súil acu a dhéanamh
(léamh nó tascanna a chríochnú,
srl.) go minic nó an-mhinic

Rinne 35.2% do mhic léinn cur
i láthar sa rang, rang teagaisc,
saotharlann, stiúideo, nó ar
líne go minic nó an-mhinic

Bhí sé ar intinn ag 9.8% do mhic
léinn tarraingt siar riamh óna
gclár ar chúiseanna airgid

Bhí sé ar intinn ag 13.3% d
do mhic léinn tarraingt siar
riamh óna gclár ar chúiseanna
pearsanta nó teaghlaigh

Bhí sé ar intinn ag 6.4% do mhic
léinn tarraingt siar riamh óna
gclár ar chúiseanna sláinte

5.3%

8.5%

8.3%

Bhí sé ar intinn ag 5.3% do mhic
léinn tarraingt siar riamh óna
gclár ar chúiseanna fostaíochta

Bhí sé ar intinn ag 8.5%
do mhic léinn tarraingt
siar riamh óna gclár chun
aistriú chuig institiúid eile

Bhí sé ar intinn ag 8.3% do
mhic léinn tarraingt siar riamh
óna gclár ar chúis eile

46.2%
Chreid 46.2% do mhic léinn
gur chuir a n-institiúid roinnt
mhaith nó go leor béime ar
freastal ar ghníomhaíochtaí
agus ar imeachtaí ar an
gcampas (aoichainteoirí, ócáidí
cultúrtha, imeachtaí spóirt, srl.)
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