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Réamhrá ón
gCathaoirleach
Ghlac Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)
feidhmeanna Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann,
feidhmeanna na Comhairle Ardoideachais agus Oiliúna,
feidhmeanna na Comhairle Breisoideachais agus Oiliúna
agus feidhmeanna Bhord Cáilíochta Ollscoileanna na
hÉireann air féin, an tráth ar bunaíodh é i Samhain
2012. Bhí dúshraith curtha síos ag na ceithre fhoras
sin, ina n-aonar agus i dteannta a chéile, sa réimse
seo, ón mbliain 2001 ar aghaidh. Cheap siad an creat
náisiúnta cáilíochtaí agus chuir i bhfeidhm é, thionscain
siad caighdeáin dámhachtainí, rinne dearbhú cáilíochta
seachtrach ar sholáthraithe agus ar chláir oideachais
agus d’éascaigh rochtain, aistriú agus forchéimniú
foghlaimeoirí laistigh den chreat.
Is é an fhís atá agamsa don QQI nua tógáil ar an dúshraith
iontach seo agus córas níos comhtháite, níos sothuigthe
agus níos ábhartha ó thaobh cáilíochtaí agus dearbhú
cáilíochta de a bhunú, a chomhlíonfaidh riachtanais
gach foghlaimeora anois agus feasta, cibé an bhfuil
siad dífhostaithe, fostaithe, faoi oiliúint nó sa chóras
oideachais, ar shlí a bheidh níos éifeachtaí fós, ionas
go mbeidh lucht saothair ullamh, dea-cháilithe agus
féinmhuiníneach againn ag deireadh an chúlaithe reatha
sa gheilleagar agus as seo amach.
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Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcinnteodh an
eagraíocht nua go mbíonn teacht ag gach foghlaimeoir
anois agus feasta ar eolas cuí tráthúil. Tá sé chomh
tábhachtach céanna muinín a bheith ag foghlaimeoirí sna
cláir oideachais agus oiliúna a aithnítear sa chreat, agus a
gcuid cáilíochtaí a bheith aitheanta sa Stát agus lasmuigh
de ar mhaithe le fostaíocht a fháil nó dul ar aghaidh chuig
breisoideachas nó oiliúint.
De réir an Achta, gníomhaireacht neamhspleách
cáilíochtaí agus dearbhú cáilíochta a bheidh san
QQI. Cuirﬁdh sé seirbhís ardchaighdeáin ar fáil do
sholáthraithe breisoideachais agus oiliúna agus
ardoideachais agus oiliúna, san earnáil phríobháideach
agus san earnáil phoiblí araon, agus cothófar caidreamh
láidir eatarthu. Is fís é seo a chumasaíonn iomláine agus
neamhspleáchas oibríochtúil agus cur chuige iomlánaíoch
aontaithe i leith soláthraithe chun gur féidir na caighdeáin
is airde is féidir a bhaint amach. Táim ar aon fhocal leis an
bhfís sin.
Gordon Clark
Cathaoirleach
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Réamhrá ón
bPríomhfheidhmeannach
Bunaíodh Cáilíocht agus Cáiliochtaí Éireann i Samhain
2013 trí fheidhmeanna na gceithre eagraíocht a bhí
freagrach as cáilíochtaí agus dearbhú cáilíochta i
mbreisoideachas agus oiliúna agus in ardoideachas agus
oiliúna a chónascadh.
Tá an QQI freagrach as cothabháil, forbairt agus
athbhreithniú an Chreata Náisiúnta Cáilíochtaí agus
déanann sé dámhachtainí ar gach ceann de dheich
leibhéal an Chreata sa bhreisoideachas agus san
ardoideachas (lasmuigh den earnáil féindámhachtana.)
Tá an QQI freagrach as dearbhú seachtrach a dhéanamh
ar cháilíocht bhreisoideachas agus oiliúna agus
ardoideachas agus oiliúna na hÉireann.

Tacaíonn an QQI go hiomlán le clár oibre an Rialtais maidir
le hathchóiriú a dhéanamh ar an tseirbhís phoiblí agus
tá i gceist aige an tseirbhís do chustaiméirí a bheith i
gceartlár gach gníomhaíochta; chun bheith nuálach ó
thaobh ceannaireachta, eagair agus oibriú de agus ó
thaobh na slí ina gcuirtear seirbhísí ar fáil agus chun a
bheith éifeachtach ó thaobh costais de agus béim láidir a
chur ar fheidhmiú agus ar sholáthar seirbhísí.
An Dr Padraig Walsh
Príomhfheidhmeannach

Geallann an QQI an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí a
chothabháil agus a fhorbairt tuilleadh agus tacú agus
dearbhú a dhéanamh ar fheabhsuithe ar chórais
dearbhaithe cáilíochtaí na soláthraithe. Sna blianta atá
romhainn, tá ar intinn againn leanúint den chomhtháthú
agus den fhorbairt ar sheirbhísí cáilíochtaí agus
dearbhaithe cáilíochta an QQI.

4

Annual Report 2012

Comhaltaí Údarás
Dearbhaithe
Cáilíochta agus
Cáilíochtaí
na hÉireann
(dá ngairtear
Bord Dhearbhú
Cáilíochta agus
Cáilíochtaí Éireann
feasta agus de
ghnáth)
Mr Gordon Clark, Cathaoirleach
An Dr Padraig Walsh,
Príomhfheidhmeannach
An Dr. Barbara Brittingham
Ms Una Buckley

Bunú an QQI
Ba é an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairi Quinn, a bhunaigh an
tÚdarás um Dhearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann an 6 Samhain,
2012 faoin Acht um Cháilíochtaí agus Dearbhú Cáilíochta (Oideachas
agus Oiliúint), 2012. An 7 Samhain 2012, shínigh an tAire ordú aireachta
inar tugadh an t-ainm oibríochtúil Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí
Éireann (QQI) ar an Údarás.

An Dr. Margaret Cullen
Ms Mary Danagher
An Dr Ann Louise Gilligan
Ms Joanne Harmon
Mr John Logue
Mr James Moore
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Feidhmeanna an QQI
Is iad seo a leanas feidhmeanna ginearálta Dhearbhú
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann:

dámhachtainí a dhéanamh, údarás chun
dámhachtainí a dhéanamh a tharmligean i gcás
ina meastar gur cuí agus athbhreithniú agus
monatóireacht a dhéanamh ar an údarás dá
dtarmligtear é

•

beartais agus critéir a chinneadh maidir le
rochtain, aistriú agus forchéimniú foghlaimeoirí,
agus monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú
na ngnásanna maidir le rochtain, aistriú agus
forchéimniú foghlaimeoirí ag soláthraithe
oideachais agus oilíúna

•

an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí a chur ar aghaidh, a
chothabháil, a fhorbairt agus a chur chun feidhme

•

comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus
Scileanna i dtaca le beartas náisiúnta ar
dhearbhú agus feabhsú cáilíochta i gcúrsaí
oideachais agus oiliúna

•

athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar
a éifeachtaí atá gnásanna dearbhaithe cáilíochta
na soláthraithe oideachais agus oiliúna

•

cláir oideachais agus oiliúna a bhailíochtú, agus
athbhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh ar
na cláir bhailíochtaithe

cód cleachtais a bhunú maidir le cláir oideachais
agus oiliúna a chuirtear ar fáil d’fhoghlaimeoirí
idirnáisiúnta

•

údarú a thabhairt do sholáthraithe oideachais
agus oiliúna a ghéilleann don chód cleachtais
chun an marc idirnáisiúnta oideachais a úsáid

•

bunachar sonraí a bhunú, a chothabháil
agus a fhorbairt ina gcuirfear eolas ar fáil ar
dhámhachtainí a aithnítear sa Chreat Náisiúnta
Cáilíochtaí, ar chláir oideachais agus oiliúna as a
leanann dámhachtainí a aithnítear sa Chreat agus
ar aon chlár eile faoi lánrogha an QQI

•

•
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•

caighdeáin eolais, scile nó inniúlachta a shocrú
a bheidh le sroicheadh ag foghlaimeoirí sular
féidir dámhachtain a fháil ón QQI, nó ó sholáthraí
oideachais agus oiliúna ar tarmligeadh an
chumhacht dó chun dámhachtain a dhéanamh
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•

clár na gclár oideachais agus oiliúna a bhunú agus
a chothabháil

•

comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus
Scileanna, agus dul i gcomhairle leis, nó le
haon Aire eile ar ghnó ar bith a bhaineann lena
fheidhmeanna, ar iarratas an Aire sin

•

•

cabhrú le foghlaimeoirí cláraithe chun cláir
mhalartacha oideachais agus oiliúna a fháil i gcás
ina scoireann soláthraí oideachais agus oiliúna de
chlár a chur ar fáil sula mbíonn sé críochnaithe

•

aon eolas mar gheall ar chomhlíonadh a
fheidhmeanna is dóigh leis a bheith cuí a bhailiú

comhoibriú le forais idirnáisiúnta ar bheartais
cáilíochtaí agus dearbhaithe cáilíochta agus ar
a bhfeidhmiú agus teagmháil a dhéanamh go
sonrach
»» le comhlachtaí dámhachtana lasmuigh den
Stát ar mhaithe le dámhachtainí dá gcuid a
bheith aitheanta sa Stát, agus
»» aitheantas a éascú lasmuigh den Stát do
dhámhachtainí a rinneadh sa Stát

•

a chinntiú go mbíonn socruithe i bhfeidhm chun
foghlaimeoirí a chosaint i gcás ina dtosaíonn
foghlaimeoir clár oideachais nó oiliúna ach nach
gcríochnaítear é sula scoireann an soláthraí
oideachais agus oiliúna den chlár a chur ar fáil
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Faighteoirí Dámhachtainí
sa tréimhse 6 Samh go 31
Noll 2012, de réir cineál
dámhachtana
Cineál Dámhachtana

Dámhachtainí

Mórdhámhachtain

6,290

Dámhachtain Sainchuspóra

2,255

Dámhachtain Fhorlíontach

134

Miondámhachtain

28,688

Iomlán

37,367

Costais Chomhaltaí an Bhoird (Samh/Noll 2012)
An Dr. Barbara Brittingham

€828.98

Ms. Mary Danagher

€481.90

Ms. Joanne Harmon

€259.60

Mr. James Moore

€226.06

Tuarastal an Phríomhfheidhmeannaigh
  
Cruinnithe den Bhord 2012
•

Ba ionann agus €21,503.00 an tuarastal a íocadh leis
an bPríomhfheidhmeannach maidir leis an tréimhse 6
Samhain go 31 Nollaig 2012.

3 Nollaig, 2012

Bhí gach comhalta den Bhord i láthair ag cruinniú den
Bhord ar an 3 Nollaig 2012.
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