
 

 

 

Colaisde a’ Chaisteil UHI Ro-innleachd – 2018 gu 2023 

Dhearbh Bòrd Stiùiridh Colaisde a’ Chaisteil UHI Ro-innleachd Cuimsean agus Amasan na 

colaiste anns a’ Mhàrt 2018.  Bha am Bòrd ag aithneachadh, le bhith a’ dèanamh seo, an 

suidheachadh co-aimsireil gu h-ionadail, gu roinneil agus gu nàiseanta, agus thug i fa-near 

atharraichean agus prìomhachasan na h-ama ri teachd. 

Tha na co-dhùnaidhean agus na gnìomhan againn air am bonntachadh air ceithir prìomh 

phrionnsapalan.  A bharrachd air an sin, tha a’ cholaiste air modhan aithneachadh a tha a’ 

taisbeanadh nam prionnsapalan sin.  Bidh modhan a’ toirt sealladh air prionnsapalan, bidh 

iad a’ cur chleachdaidhean an cèill, bidh iad a’ sealltainn cultar na buidhne agus is iad am 

prìomh dhòigh air slatan-tomhais bheusail aithneachadh. 

Tha na prìomh eileamaidean mar a leanas: 

• Lèirsinn na h-ama ri teachd 

• Cuimsean agus Amasan Ro-innleachdail 

• Slatan-tomhais   



Ro-ràdh 
 
Tha Colaisde a’ Chaisteil, aon de na colaistean corpaichte as lugha ann an Alba, a’ lìbhrigeadh 
foghlam do luchd-ionnsachaidh air feadh nan Innse Gall.  Tha ceithir diofar àrainn aig a’ 
cholaiste sna h-eileanan; tha am prìomh àrainn ann an Steòrnabhagh ann an Leòdhas, agus 
tha ionadan ionnsachaidh nas lugha stèidhichte ann an Loch nam Madadh ann an Uibhist a 
Tuath, Lionacleit ann am Beinn na Faoghla agus Bàgh a’ Chaisteil ann am Barraigh.  Thathar 
a’ tabhann chùrsaichean bho ìre Teisteanas Nàiseanta, Teisteanas Àrd-Ìre Nàiseanta, 
Dioplòma Àrd-Ìre Nàiseanta gu ìre ceuma agus cùrsaichean for-cheuma.  Tha a’ cholaiste an 
sàs ann an rannsachadh leithid Cumhachd Mara, So-sheasmhachd agus beathachadh so-
sheasmhachd, Arc-eòlas, Gàidhlig, Eòlas-teagaisg, Eòlas-sìde agus Eòlas Gnàth-shìde.  Tha 
a’ cholaiste air sealltainn gu bheil i suidhichte ann an deagh àite a thaobh rannsachadh 
cumhachd agus so-sheasmhachd, agus tha e comasach dhi buannachd fhaighinn às an 
àrainneachd àraidh anns a bheil i stèidhichte. 
 

Tha na cùrsaichean ciùil, stèidhichte ann am Beinn na Faoghla, air oileanaich bho thìr-mòr na 

h-Alba, agus bho thall-thairis, a thàladh do na h-eileanan.  Tha a’ cholaiste ag obrachadh le 

Ceòlas ann an Uibhist a Deas, agus le com-pàirtichean ro-innleachdail eile, gus goireasan 

aona-gnothach a leasachadh ann an Uibhist gus togail air soirbheas nan cùrsaichean sin.  Tha 

cùrsaichean pàirt-ùine agus cùrsaichean oidhche rim faighinn cuideachd, agus tha teicneòlas 

fiosrachaidh agus conaltraidh (ICT) agus co-labhairt bhidio a’ toirt cothrom do dh’oileanaich 

cùrsaichean ceum a dhèanamh le bhith a’ cleachdadh modhan ionnsachaidh air astar.  Tha 

goireasan Taigh Chearsabhaigh ann an Loch nam Madadh air màl aig a’ cholaiste, agus is ann 

an sin a tha Cùrsa NC Ealan agus Dealbhachadh agus BA le Urram Àrd-ealan air an 

lìbhrigeadh.  Thathar an-dràsta a’ beachdachadh air Ionad Ionnsachaidh aona-gnothach a 

thogail ann am Bàgh a’ Chaisteil, Barraigh mar phàirt de leasachaidhean an Ùghdarrais 

Ionadail. 

 

Tha suidheachadh Innse Gall agus cruth-tìre nan eilean ag adhbharachadh dùbhlain shòisealta 

agus eacanomaigeach a thaobh rianachd agus cosgais foghlam adhartach agus foghlam àrd-

ìre a lìbhrigeadh.  Tha rannsachadh Inneacs Albannach an Ioma-airceis (SIMD) a’ sealltainn 

nach eil gin de na raointean (raointean dàta) ioma-airceis san 10% as miosa ann an Alba 

stèidhichte ann an Innse Gall.  Gidheadh, chan eil dàta an SIMD ag innse dha rìribh cò ris a 

tha e coltach a bhith a’ fuireach ann an sgìre a tha cho iomallach agus cho dùthchail.  Tha 

buaidh mhòr aig cion-obrach, teachd a-steach ìosal, agus crìonadh sluaigh air beatha muinntir 

nan eilean.  Tha a’ cholaiste, tro cho-obrachadh le com-pàirtichean ionadail agus roinneil, ag 

amas air àite-fuirich a bharrachd a thogail anns na h-eileanan gus oileanaich a thàladh.  Tha 

Gàidhlig aig cridhe beatha coimhearsnachd Innse Gall, agus tha dleastanas cudromach aig 

Colaisde a’ Chaisteil a thaobh an dearbh-aithne Ghàidhlig seo a thaisbeanadh.  Tha Colaisde 

a’ Chaisteil dealas do amasan Plana Nàiseanta na Gàidhlig, agus thathar air structaran agus 

iomairtean riatanach a chur an sàs gus dèanamh cinnteach gum bi àite seasmhach aice ann 

an teis mheadhan beatha na colaiste.  

 
Bidh a’ cholaiste a’ co-obrachadh le sgoiltean ionadail agus buidhnean coimhearsnachd gus 
raon farsaing de chothroman ionnsachaidh a thabhann ann an cuspairean a leanas gu 
cothroman obrach ann an leithid Slàinte, Gnìomhachas Cruthachail, Aoigheachd agus 
Cumhachd ath-nuadhachail.  Chaidh 402 oileanach a chlàradh air cùrsaichean làn-ùine thairis 
air a’ cholaiste air fad ann an 2017 – 18, agus bha 1,910 oileanach a’ dèanamh chùrsaichean 
pàirt-ùine, eadar Clasaichean Oidhche agus trèanadh ann an Sàbhailteachd Mara.  Tha 
cùrsaichean dreuchdail air an cur air clàr-ama sgoilearan àrd-sgoile bho air feadh nan Innse 



Gall.  Tha na cùrsaichean seo ceangailte ri cuspairean sgoile nan sgoilearan.  Thèid 
leudachadh a dhèanamh air na cùrsaichean dreuchdail seo le cùrsaichean Preantas Bun-ìre. 
 
Mar phrìomh chom-pàirtiche ann an Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, tha a’ cholaiste 
a’ stiùireadh leasachadh agus a’ lìbhrigeadh sia ceumannan UHI - BScH Leasachadh 
Dùthchail, BAH Ceòl, BAH Gaelic Scotland, MA Foghlam Treasach, MSc Leasachadh 
Dùthchail agus MA Slàinte agus Fallaineachd.     



Dealbhachadh sealladh air an àm ri teachd 

Sealladh ro-
innleachdail 

Gus sàr theagasg agus ionnsachadh, rannsachadh agus iomairt a lìbhrigeadh ann an coimhearsnachdan 
ionadail agus air feadh an t-saoghail. 

Ar Misean Gus sàr theagasg agus ionnsachadh, rannsachadh agus iomairt a lìbhrigeadh gu h-ionadail, gu roinneil, gu 
nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta.  

Ar n-Amasan Ro-
innleachdail  

 

Ar Luachan Ar Modhan: 
Gus ar luachan 
a lìbhrigeadh 

Comharran Slatan-tomhais 

Gum bi dearbh-
aithne shoilleir 
agus curraicealam 
tarraingeach 
againn.  
 

Ceannardas 
Neartaichear ar ceanglaichean le 
com-pàirtichean agus 
brosnaichear iad, leis ar n-
eisimpleir, ar lèirsinn co-roinnte a 
choileanadh. 

Bheir sinn 
deagh eisimpleir 
seachd. 
 

How Good is Our College Review, 
A’ clàradh agus a’ glèidheadh 
oileanaich. 
Adhartas oileanach agus 
beachdan air ais. 
Slighean adhartais shoilleir.   
Curraicealam a thathar ag 
ùrachadh. 

Aonta HMIe  
Trus agus cùm an àireamh 
aontaichte de dh’oileanaich. 
Àireamh de dh’oileanaich a 
tha a’ ceumnachadh agus a’ 
leantainn orra. 

Gun toirear 
cothroman co-
ionnan do luchd-
obrach agus do 
dh’oileanaich. 
 

Gabh ri Cothromachd 
Cuiridh sinn luach air in-
gabhaltachd, seallaidh sinn urram 
do gach neach agus bheir sinn 
taic dhaibh gus na h-amasan 
pearsanta aca fhèin a 
choileanadh. 

Bheir sinn urram 
agus spèis do 
càch a chèile. 
 

Soirbheas oileanach. 
Barrachd den curraicealam air 
loidhne. 
Thèidear an sàs san Lìonra 
Rannsachadh Sàr-mhathais (REF) 
 
 

Ìre shoirbheas nan 
oileanach. 
Ìre shoirbheas REF 
àrdachadh. 

Dèan cinnteach 
gum bi soirbheas 
oileanach agus 
iarrtasan ionadail, 
roinneil, agus 
nàiseanta a’ 
freagairt air a 
chèile. 

Sir maitheas 
Cuideachaidh sinn oileanaich 
agus luchd-obrach sgilean 
riatanach a leasachadh gus an 
ruig iad an ìre as àirde as urrainn 
dhaibh gu pearsanta agus gu 
acadaimigeach. 
 

Bidh gar giùlan 
fhèin mar 
sgioba co-
obrachaidh a 
tha ag amas air 
soirbheas ar n-
oileanach agus 
ar cuid soirbheis 
fhèin. 

Slatan-tomhais a thaobh soirbheas 
oileanach. 
Pasgain leasachaidh do gach 
neach. 
Leudaich cothroman agus 
dleastanasan do dh’oileanaich 
agus do luchd-obrach. 

Prìomh Chomharran- 
coileanaidh. 
Farsaingeachd 
chùrsaichean. 
Ìre riarachaidh luchd-obrach 
agus oileanach. 
 
 



Gum bi sinn nar 
bhuidhinn 
cùramach agus 
cunntachail gu 
sòisealta. 

Bidh cunntachail 
Coileanaidh sinn ar dleastanasan 
do luchd-ùidhe ann a bhith a’ 
sireadh ro-innleachd sheasmhach 
a thaobh sàr-mhaitheis ann am 
foghlam 

Bidh gar giùlan 
fhèin gu 
proifeiseanta 
agus gu ceart 
fad an t-siubhail. 
 
 
 

Foillsich cunntasan agus 
sgrùdaidhean, a’ toirt a-steach 
Slàinte agus Sàbhailteachd, FOI, 
msaa. 
Obraich le buidhnean agus com-
pàirtichean planaidh bhon taobh a-
muigh gus ìomhaigh Colaisde a’ 
Chaisteil a thogail gu poblach.  

Fios air ais air gabhail ri 
feumalachdan laghail agus 
uallach sòisealta. 
Fios air ais bho oileanaich 
agus luchd-ùidhe. 

  



Lèirsinn 

Gus sàr ionnsachadh is teagasg, rannsachadh agus iomairt a lìbhrigeadh bho ìre ionadail gu ìre 

eadar-nàiseanta. 

 

Ro-innleachd 2018-23 
Tha cuideam co-ionnan air gach amas agus thathar air an cur ann an òrdugh ri linn 

rangachaidh. 

 

Ar Misean 

Gus sàr ionnsachadh is teagasg, rannsachadh agus iomairt a lìbhrigeadh: gu h-

ionadail, gu roinneil, gu nàiseanta agus gu h-eadar-nàiseanta. 

Buidheann le 
dearbh-aithne 

shoilleir aig a bheil 
curraicealam 
tarraingeach. 

Gum bithear a’ 
brosnachadh 

chothroman co-ionnan 
do gach neach-obrach 
agus gach oileanach 

gus an coilean iad na h-
amasan pearsanta aca. 

Gum bi soirbheas 
oileanach a’ 
freagairt air 

feumalachdan 
ionadail, roinneil 
agus nàiseanta. 

Gus a bhith nar 
bhuidheann cùramach 

agus cunntachail. 

1. Co-obrachadh ann 
an dòigh thaiceil le 
com-pàirtichean 
ionadail agus a 
bhith ag ùrachadh 
a’ churraicealaim 
gus am freagair e 
air feumalachdan 
ionadail, roinneil, 
nàiseanta agus 
eadar-nàiseanta. 

 

2. Thoir seachad 
cùrsaichean a tha 
a’ leantainn gu 
cothroman obrach, 
cothroman foghlaim 
adhartaich agus 
foghlaim àrd-ìre gu 
ruige ìre for-
cheuma agus 
rannsachaidh. 

 

3. Gabh pàirt 
ghnìomhail ann an 
UHI a thaobh 
leasachaidh agus 
lìbhrigidh 

 

4. Bidh furachail a 
thaobh fèin-
mheasaidh a bhios 
a’ cur ri leasachadh 
ionnsachaidh agus 
teagaisg. 

 

1. Èist ri agus obair 
còmhla ri ar n-
oileanaich. 

 

2. Thoir cothrom do gach 
neach air taghadh 
farsaing de 
chothroman foghlaim.  

 

3. Sir tuilleadh 
maoineachadh 
rannsachaidh 

 

4. Thoir taic iomchaidh 
do dh’oileanaich de 
gach seòrsa gus 
dèanamh cinnteach 
gu ruig iad ìre an 
comais 

 

5. Thoir taic do luchd-
obrach ann an 
leasachadh 
proifeasanta 
leantainneach. 

 

6. Cleachd teicneòlas 
gus cothrom a thoirt 
do dh’oileanaich air 
ionnsachadh 
adhartach ge bith 
càite a bheil iad 
stèidhichte. 

 

7. Thoir obair 
rannsachaidh agus 
sgoileireil air adhart. 

1. Cuir ri ceanglaichean 
lìonra luchd-fastaidh 

 

2. Dèan planadh 
èifeachdach a 
thaobh buanachaidh. 

 

3. Co-obraich le com-
pàirtichean roinneil 
agus eile gus 
prìomhachasan ann 
am foghlam 
adhartach agus 
foghlam àrd-ìre aig 
ìre roinneil agus 
nàiseanta a 
lìbhrigeadh. 

 

4. Thoir cothroman do 
ionnsachadh a tha 
stèidhte san àite-
obrach agus thoir 
cothrom air sgilean 
fastaidh agus 
tionnsgainniche a 
leasachadh. 

 

5. Cruthaich agus thoir 
taic do 
ghnìomhachasan ùra 
a leasachadh tro 
threànadh luchd-
obrach, agus co-
roinn fiosrachaidh. 

1. Dèan cinnteach mu 
ionmhas seasmhach. 

 

2. Cruthaich àrainneachd 
ionnsachaidh sàbhailt 
agus fàilteach. 

 

3. Àrdaich ìre glèidheil, 
soirbheas agus adhartas 
nan oileanach gus slatan-
tomhais roinneil agus 
nàiseanta a choileanadh. 

 

4. Cùm ri rianachd 
riaghlachais ciallach aig 
ìre Bùird agus 
obrachaidh. 

 

5. Dearbh le Comhairle 
Maoineachaidh na h-Alba 
maoineachadh dùthchail 
a tha iomchaidh agus 
seasmhach  

 

6. Cosg airgead air 
toglaichean agus talamh 
na colaiste gus goireasan 
àrd-chàileachd a chumail 
a tha a’ tighinn air 
feumalachdan a’ 
churraicealaim agus a tha 
a’ toirt fìor dheagh 
ghoireasan do 
dh’oileanaich agus luchd-
obrach. 



CR1 PC1 Mìneachadh Bun-loidhne 
2016/17 

Targaid 18/19 Beachd 

Ìre Ghnìomhachd 

1b 1. An àireamh iomlan de 
chreideasan Foghlaim Adhartaich a 
tha air an toirt seachad. 

Tha an àireamh iomlan de chreideasan 
maoinichte air aontachadh gach bliadhna 
eadar an SFC agus a’ cholaiste mar phàirt 
den Aonta Buil. 

5210 5375  

1a 2. An àireamh iomlan de 
chreideasan aig ìre foghlaim àrd-ìre 
agus adhartaich (HE FTEs) a tha air 
an toirt seachad. 

Tha an àireamh iomlan de FTEs air an 
aontachadh gach bliadhna eadar a’ 
cholaiste agus fòram planaidh an Oilthigh. 

242.4 250  

 3. An cuibhreann de chreideasan a 
tha air an toirt do dh’oileanaich 
eadar 16 bliadhna dh’aois agus 19 
bliadhna dh’aois. 

Tha prìomhachasan nàiseanta agus 
ionadail ann a nì cinnteach gun lean daoine 
òga orra gu gnìomh/àite soirbheachail an 
dèidh an sgoil fhàgail. 

1782 1800  

Ìre Shoirbheachaidh Oileanach (Foghlam Adhartach) 

5b 5. Ìre shoirbheachaidh iomlan 
oileanach Foghlaim Adhartaich a tha 
a’ dèanamh barrachd air 160 
uairean a thìde. 

Tha seo a’ coimhead air mar a tha a’ dol 
leis na h-oileanaich againn air cùrsaichean 
foghlaim adhartaich. 

68.4% 69%  

 6. An àireamh às a’ cheud de 
dh’oileanaich Foghlaim Adhartaich a 
tha a’ tarraing a-mach. 

Tha seo a’ coimhead air oileanaich a tha a’ 
tarraing a-mach mus cuir iad crìoch air 25% 
den chùrsa. 

4.6% 5%  

 7. An àireamh às a’ cheud de 
dh’oileanaich Foghlaim Adhartaich a 
tha a’ tarraing a-mach nas fhaide air 
adhart sa chùrsa. 

Tha seo a’ coimhead air oileanaich a 
tharraing a-mach mus do chur iad crìoch air 
a’ chùrsa aca. 

19% 19%  

 8. An àireamh às a’ cheud de 
dh’oileanaich a bha soirbheachail gu 
ìre. 

Tha seo a’ coimhead air oileanaich a chuir 
crìoch air a’ chùrsa aca ach nach do 
choisinn pas 70%. 

7.9% 7%  

Adhartas agus Riarachas 

4b 9. An àireamh às a’ cheud de 
dh’oileanaich shoirbheachail a tha a’ 
leantainn orra gu suidheachadh 

Bidh a’ cholaiste a’ toirt  suirbhidh do gach 
oileanach làn-ùine aig ìre Foghlaim 
Adhartaich 3-6 mìosan an dèidh dhaibh 

90% 92%  



soirbheachail, agus tha a’ fuireach 
ann an. 

fàgail gus fiosrachadh fhaighinn mu dè na 
tha iad air a bhith ris bhon uair sin.  Tha seo 
mar phàirt de eacarsaich nàiseanta a bhios 
gach colaiste an sàs ann.  Bidh na 
toraidhean air an cur ri chèile leis an SFC. 

2 
9 

10. An àireamh agus an cuibhreann 
de dh’oileanaich a tha a’ leantainn 
orra do chùrsaichean aig ìre ceuma. 

Tha seo a’ coimhead ris an àireamh de 
dh’oileanaich Foghlaim Adhartaich a tha a’ 
leantainn orra gu Foghlam Àrd-Ìre. 

30% 40%  

3b 11.Ìre Riarachas Oileanach Bidh an SFC ag ullachadh agus a’ 
sgrùdadh surbhaidh nàiseanta de 
dh’oileanaich Foghlaim Adhartaich agus HN 
gach bliadhna. 

92.9% 93%  

3a 12. Surbhaidh Nàiseanta Oileanach 
(NSS) 

Tha seo a’ cuimseachadh air oileanaich air 
a’ bhliadhna bho dheireadh de fo-cheum.  
Bidh an NSS a’ tional bheachdan bho 
oileanaich, agus tha seo a’ toirt guth làidir 
dhaibh a bheir buaidh air cumadh nan 
cùrsaichean san àm ri teachd. 

69% 85%  

 13.Ìre riarachas luchd-obrach Stèidhich dòigh-obrach gus ìre riarachas 
luchd-obrach a thomhas. 

Ri dhearbhadh   

7 14. Àireamh agus cuibhreann de 
dh’oileanaich làn-ùine aig ìre 
Foghlaim Adhartaich aig a bheil 
eòlas susbainteach a thaobh “greis- 
gnìomhachais”. 

A rèir ro-innleachd DYW Riaghaltas na h-
Alba, thathar a’ sùileachadh gum bi gach 
oileanach Foghlaim Adhartaich a’ dol an 
sàs ann an greis-gnìomhachais. 

60% 100%  

Leasachadh Proifeiseanta Leantainneach 

 15. An àireamh às a’ cheud de 
luchd-oide maireannach aig a bheil 
TQFE no co-ionnan. 

Tha prògram trèanaidh do luchd-oide aig a’ 
cholaiste, a’ leantainn gu Teisteanas 
Teagaisg (Foghlam Adhartach) (TQFE). 

   

6 16. Maoineachadh rannsachaidh. Tha rannsachadh deatamach do dheagh 
greis-ionnsachaidh oileanach bho ìre 
Foghlaim Adhartaich gu ìre ollamhachd. 
 
 

Ri dhearbhadh   



So-sheasmhachd 

 17.Tunnaichean de eimiseanan 
airson gach m2 de spàs ùrlair a-
staigh. 

Tha seo a’ toirt cothrom coimeas a 
dhèanamh eadar cholaistean agus tha e 
cuideachd a’ leigeil leis a’ cholaiste an t-
adhartas aice a thaobh lughdachadh làrach 
carbon an coimeas ri meud an àrainn a 
thomhas. 

0.078 0.075 
 

 

10 18. Obrachadh corralach mar 
àireamh às a’ cheud de thionndadh-
airgid iomlan 

Tha seasmhachd ionmhais a’ ciallachadh 
gum feumar taghadh farsaing de 
ghnìomhachd a chumail suas, a’ toirt a-
steach teagasg, rannsachadh agus 
dreuchdan taiceil. 

Cothromachadh Cothromachadh Thathar an-
dràsta ag amas 
air 
cothromachadh 

CR – a’ toirt iomradh air Comharran-coileanaidh Riatanach UHI. 

 

 


