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Am modh-obrach 
againn
Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI) 
na chom-pàirteachas treas-ìre eadar-mheasgte agus 
sùbailte a tha a’ frithealadh ar coimhearsnachdan 
agus ceangailte ris na feumalachdan aca. 
Tha sinn nar com-pàirteachas le fòcas roinneil de cholaistean neo-eisimeileach 
agus ionadan rannsachaidh a’ còmhdach na sgìre as motha de dh’ oilthigh 
no colaiste sam bith san RA. Tha a’ bhuidheann oileanach againn fear de na 
feadhainn as motha ann an Alba le cha mhòr 31,000  ag ionnsachadh còmhla rinn 
gach bliadhna, agus bidh sinn a’ cur £560 millean ris an sgìre gach bliadhna, a’ 
toirt taic neo-dhìreach do 6,200 obair. Mar bhuaidh iomadachaidh, bidh UHI a’ cur 
air ais £4 airson gach £1 a thèid a chosg air eaconamaidhean na Gàidhealtachd is 
nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Pheairt.

Tha am plana ro-innleachdail seo a’ riochdachadh toiseach na treasaibh caibideil 
againn. Tha com-pàirteachas a UHI aig ìre riatanach na eachdraidh; tha sinn ag 
obair ann an àrainneachd foghlaim àrd-ìre agus rannsachaidh a tha gu math 
farpaiseach agus fiùghantach, tha dùbhlain romhainn ann an lìbhrigeadh foghlam 
adhartach agus tha àm ri teachd mì-chinnteach romhainn le COVID-19. 

Tha na miannan againn a’ leudachadh nas fhaide na am foghlam stèidhichte air 
àite a tha againn anns na roinnean agus na coimhearsnachdan againn agus a’ 
gabhail ri feallsanachd ‘dùraigeadh a bhith diofaraichte’. Bidh an fheallsanachd 
seo a’ cleachdadh ar lùth agus a’ suidheachadh rùintean ùra anns na raointean 
neart againn, is iad sin: foghlam treas-ìre, buaidh rannsachaidh, iomairt agus 
com-pàirteachaidh. 

Is e ar neart as motha iomadachd agus sùbailteachd ar com-pàirteachais, 
agus tha seo a’ toirt cumhachd dhuinn barrachd a lìbhrigeadh.Tha am plana 
ro-innleachdail Dùraigeadh a bhith Diofaraichte a’ comharrachadh gluasad 
ann an smaoineachadh, fear airson a bheil ar com-pàirteachas air ullachadh 
gu math, agus a’ suidheachadh amas a bhith a’ dol an sàs nas motha leis na 
coimhearsnachdan againn agus nas iomairtiche nar gnìomhachd.

An t-Àrd-Ollamh Todd Walker
Prionnsapal agus Iar-Sheansalair
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Aon de na coimhearsnachdan 
oileanaich as motha ann an Alba: 
11k foghlam àrd-ìre agus
20k foghlam adhartach

£560 millean air a thoirt seachad 
gach bliadhna don sgìre again

£4 air a chur air ais don 
eaconamaidh airson gach £1 air 
a chaitheamh
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Gu lasadh an taobh tuath

‘ Ged a sgapas cuairteagan ar 
beatha sa ghainmhich,

 lasaidh an taobh tuath uair eile 
is na fir-chlis a’ dannsadh os 
cionn ar smuaintean ’

‘Gu lasadh an taobh tuath’ (2011) 
Obair inntinneach An Àrd-Ollamh Meg Bateman a’ 
toirt beò rùn an oilthighe, agus àite ann an aon de 
na pàirtean as brèagha agus eadar-mheasgte air an 
t-saoghal.

An diofar againn
Uile-in-ghabhalach 
Tha sinn moiteil a bhith eadar-dhealaichte. Far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd. 
Bidh sinn a’ tabhann ionnsachadh sùbailte le taic bho ìre inntrigidh gu PhD, a tha a’ 
freagairt air barrachd dhaoine, aig barrachd ìrean, airson barrachd adhbharan. Far am faod 
oileanaich tòiseachadh far am feum iad agus adhartas a dhèanamh cho fada ’s a tha iad ag 
iarraidh, aig astar a tha ceart dhaibh. Uile taobh a-staigh na h-aon stèidheachd. Feumaidh 
saoghal na h-obrach san àm ri teachd gum bi sinn ancòmhnaidh ag ionnsachadh, mar sin 
ge bith dè an ìre beatha no an teisteanas làithreach, bidh sinn a’ toirt cothrom don a h-uile 
neach na sgilean aca a chumail buntainneach agus ùraichte.

Dachaigh de ionnsachadh ceangailte 
Gabhaidh sinn a’ chuid as fheàrr de ar cliù acadaimigeach, rannsachadh aig ìre chruinneil 
agus ar n-eachdraidh phròiseil de thrèanadh dreuchdail gus saoghal an ionnsachaidh 
a cheangal ri saoghal na h-obrach. Bidh sinn a’ toirt a-steach eòlaichean gnìomhachais 
gus dèanamh cinnteach gu bheil na cùrsaichean againn a’ teagasg nan sgilean a tha 
fastaichean a’ sireadh agus gam maidseadh ri rùintean nan oileanach againn. Tha an dòigh 
ionnsachaidh cho-mheasgaichte againn air ceangal a dhèanamh ri coimhearsnachd nan 
oileanach againn an seo agus air feadh an t-saoghail thar còrr air 20 bliadhna. 

Roinn de chàileachd rannsachaidh aig ìre chruinneil 
Air feadh na sgìre againn tha ionadan sàr-mhathais agus smaoineachadh aig ìre chruinneil 
a tha a’ putadh crìochan eòlais acadaimigeach agus gnìomhaichte, far a bheil luchd-obrach 
agus oileanaich a’ coileanadh pàirt ann a bhith ag atharrachadh ar sgìre agus an t-saoghail.

Taiceil, dàimheil is pearsanta
Tha oileanaich aig cridhe na bhios sinn a’ dèanamh. Bidh sinn a’ gabhail ùine gus na 
h-oileanaich againn a chuideachadh a’ lorg an turais ionnsachaidh sònraichte aca. Tha 
cùram mòr oirnn chan ann a-mhàin mu na h-oileanaich agus an luchd-obrach againn ach 
cuideachd mun sgìre againn, a daoine, coimhearsnachdan agus soirbheachas san àm ri 
teachd. 

Anns an dùthaich as brèagha san t-saoghal
Faigh eòlas air cùl-raon, dualchas agus cultar iongantach agus brosnachail agus gabh 
cothrom air bòidhchead nàdarrach na h-Alba



Rùn Gus buaidh chruth-atharrachail a thoirt air na tha san amharc don sgìre againn, don eaconamaidh, do dhaoine agus do na coimhearsnachdan 

Lèirsinn Gus a bhith na oilthigh ceangailte, sìmplidh agus seasmhach

 Sgeulachd aithne Far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd

Prìomh luachan Co-obrachadh Fosgarrachd Spèis Sàr-mhathas
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Colbhan 
ro-innleachdail 

Foghlam treas-ìre Buaidh Rannsachaidh Iomairt Com-pàirteachadh

Lìbhrigidh sinn curraicealam 
ceangailte àrd-chàileachd a tha 

stèidhichte air turas an neach 
ionnsachaidh a phearsanachadh 

le barrachd susbaint, gu barrachd 
dhaoine tro bharrachd shianalan

Leasaichidh sinn a’ bhuaidh 
rannsachaidh againn a’ 

dèanamh cinnteach gu bheil e 
air a rangachadh gu h-eadar-

nàiseanta, ceangailte ri 
gnìomhachas agus air thoiseach 

san t-saoghal

Gabhaidh sinn a-steach spiorad 
neach-tionnsgain stèidhichte 

air fàs làidir eaconamach is 
malairteach, a’ leantainn gu 

iomairt le uallach sòisealta agus 
air a riaghladh gu math

Bidh sinn nar buidheann 
ceangailte a bhios an sàs ann an 

conaltradh leis na daoine agus na 
coimhearsnachdan anns a bheil 
sinn ag obair, an còmhnaidh a’ 

feuchainn ri buannachd a thoirt 
dha chèile 

Cuspairean 
tar-ghearradh 

Co-ionannachd agus in-ghabhaltas   |   Cànan na Gàidhlig   |   Atharrachadh Gnàth-shìde

Cuspairean
 dealbhaidh 
gnìomhach

Plana Acadaimigeach 

Plana Trusaidh Oileanach 

Plana Rannsachaidh 

Plana Iomlaid Eòlais   

Plana Seasmhachd 

Plana Leasachaidh Didseatach 

Plana Alumni agus Adhartachaidh 

Plana Ceangail 

Planaichean 
comasachaidh 

Plana Eadar-nàiseanta   •  Plana Dhaoine is Cultair   •  Plana nan Eilean   •  Plana Cànain Gàidhlig   
Aonta Com-pàirteachas Oileanaich Comann Oileanaich na Gàidhealtachd is nan Eilean 

Ar frèam-obrach Tha am frèam-obrach ro-innleachdail is dealbhaidh againn a’ comharrachadh raointean de 
leasachaidhean timcheall air seata coitcheann de luachan co-roinnte. Bidh am frèam a’ toirt 
aire don staid làithreach agus ga choimeas ris an staid a tha air iarraidh. Tha e a’ ciallachadh 
gum bi com-pàirteachas an Oilthighe a’ dol tro atharrachadh eagrachail a rèir ro-innleachd 
agus lèirsinn aontaichte agus uile-choitcheann. Bidh e a’ glacadh ar rùn a bhith a’ faicinn 
oileanaich a’ fàs agus a’ soirbheachadh ge bith dè an ìre den turas ionnsachaidh aca.



Amasan

Foghlam
treas-ìre

Curraicealam àrd-chàileachd ceangailte a
lìbhrigeadh, stèidhichte air turas an 
neachionnsachaidh a phearsanachadh le 
barrachd susbaint, gu barrachd dhaoine, tro 
bharrachdshianalan.

Buaidh
Rannsachaidh

Ar buaidh rannsachaidh a neartachadh,
a’ dèanamh cinnteach gu bheil e air a
rangachadh gu h-eadar-nàiseanta, ceangailte
ri gnìomhachas agus air feadh an t-saoghail.

Iomairt

Gabhail ri spiorad tionnsgainneach
stèidhichte air fàs làidir eaconamach is
malairteach, a’ leantainn gu iomairt le uallach
sòisealta agus air a riaghladh gu math.

Compàirteachadh
A bhith nar buidheann ceangailte a tha an
sàs ann an conaltradh leis na daoine agus na
coimhearsnachdan anns a bheil sinn ag obair,
an-còmhnaidh a’ strì airson buannachd dha
chèile.

Co-obrachadh
Tha sinn a’ cur luach air daoine a tha ag obair gu deònach agus
gu gnìomhach còmhla air gnìomhan cumanta oir tha sinn a’
feuchainn ri bhith mar bhuidheann nas ceangailte.

Fosgarrachd

Tha sinn a’ cur luach air àrainneachd anns am bi co-obraichean
agus oileanaich a’ roinn bheachdan agus a’ conaltradh gu
soilleir. Tha sinn ag amas air a bhith furasta bruidhinn rinn
agus daoine eile a bhrosnachadh gu cur ris agus bruidhinn
a-mach, agus bidh sinn a’ dèanamh cinnteach gu bheil daoine
eile a’ cur luach air an tabhartas aca.

Spèis

Tha sinn a’ cur luach air feadhainn eile san àite-obrach agus
tha sinn mothachail do chomasan, sheallaidhean agus
chùl-raointean chàch a chèile, agus tha sinn mothachail don
bhuaidh a th’ againn air feadhainn eile.

Sàr-mhathas

Tha sinn a’ cur luach air mothachadh adhbhair nar n-obair
le bhith a’ gabhail uallach nar coileanadh agus nar giùlan
agus bidh sinn a’ comharrachadh còmhla nar coileanaidhean
agus coileanaidhean nan oileanach agus nan ceumnaichean
againn.

Am frèam-obrach ro-innleachdail air 
a mhìneachadh
Ar prìomh luachan
Tha na luachan againn aig cridhe ar frèam dealbhaidh ro-innleachdail. Tha iad a’ 
riochdachadh nam prìomh chreideasan air a bheil an t-Oilthigh stèidhichte agus 
a’ nochdadh mar a tha sinn ag obair. Tha sinn a’ cumail an stèidheachd agus sinn 
fhìn cunntachail do na luachan sin.

Ar colbhan ro-innleachdail



Amasan Toraidhean ro 2025 1 Ceumannan1

Foghlam 
treas-ìre

Gus ar cliù agus ar 
ruigsinneachd àrdachadh tro 
ar curraicealam ceangailte 
sònraichte, lìbhrigeadh ùr-
ghnàthach, eòlas oileanach 
agus soirbheachas.

Nar ceann-uidhe roghainneach do luchd-ionnsachaidh ùr.

Barrachd oileanaich air an trusadh bho chùl-raon measgaichte.

Barrachd oileanaich eadar-nàiseanta air an tarraing.

Ceumnaichean misneachail agus iomairteach gan toirt gu buil.

Curraicealam stèidhichte air feumalachdan nan oileanach againn air a sholarachadh 
agus cuimsichte air an turas ionnsachaidh.

Àireamhan oileanach

Sàsachadh oileanach

Soirbheachas oileanach

Cosnadh oileanach

Buaidh
Rannsachaidh

An ìre rannsachaidh nàiseanta 
is eadar-nàiseanta againn 
a mheudachadh, agus ar 
raointean rannsachaidh a 
leudachadh.

Ar cliù rannsachaidh air àrdachadh barrachd, a’ dèanamh cinnteach gu bheil e air 
a rangachadh gu h-eadar-nàiseanta, ceangailte ri gnìomhachas agus air feadh an 
t-saoghail.

Ainmeil airson ar n-àrainneachd rannsachaidh làidir agus beòthail airson oileanaich 
agus luchd-obrach.

Na raointean rannsachaidh leudaichte gu co-obrachail agus ag aithneachadh 
raointean neart rannsachaidh a tha a’ tighinn am bàrr.

Nad chom-pàirtiche roghainneach ann an co-obrachaidhean nàiseanta is cruinneil.

Coileanadh REF

Dèan sgrùdadh air 
àireamhan oileanach agus 
soirbheachas

Teachd-a-steach iomlaid
rannsachaidh agus eòlais

Com-pàirteachasan agus
pròiseactan iomlaid eòlais

Iomairt

Gus am modal gnìomhachais 
againn a sgioblachadh gu 
fear a tha seasmhach agus 
cunntachail gu sòisealta.

A bhith nad bhuidheann seasmhach.

A’ nochdadh fàs làidir eaconamach is malairteach.

Obrachadh mar iomairt le uallach sòisealta agus air a riaghladh gu math.

Luchd-obrach tàlantach gan tàladh agus gan cumail.

Seasmhachd ionmhasail

Atharrachadh clìomaid/
tabhartas neoni lom

Pròifil luchd-obrach

Ceangal

A bhith air aithneachadh air 
an taobh a-muigh mar oilthigh 
catharra agus ceangailte.

Faighinn aithne fhoirmeil don ro-innleachd conaltraidh againn.

A bhith air ainmeachadh mar oilthigh gnìomhach.

Cuir gu mòr ri gleidheadh is tàladh tàlant san sgìre againn.

A bhith nad stiùir airson fàs eaconamach roinneil agus ath-bheothachadh sòisealta.

Prìomh 
chom-pàirteachasan

ro-innleachdail

Lìonra alumni

Toraidhean ceumnaiche

Tha a’ bhuil agus na ceumannan dealbhach agus thèid an leasachadh tro na planaichean obrachaidh

Ar n-amasan

1



Ar planaichean

Ceann-uidhe Seata de chinn-uidhe a dh’fheumar gus amasan agus toraidhean ro-innleachdail a’ chuilbh a choileanadh

Gnìomh Cùrsa de ghnìomhan a dh’fheumar gus an t-amas a ghnìomhachadh

Ceumannan Sreath de phuingean crìochnachaidh a ghabhas tomhas, a tha a’ mìneachadh crìoch air a’ ghnìomh

Dleastanasan Neach no comataidh cunntachail

Foghlam treas-ìre Buaidh Rannsachaidh Iomairt Ceangal

Cuspairean 
dealbhaidh

 gnìomhach

Plana Acadaimigeach Plana Rannsachaidh Plana Seasmhachd Plana Alumni agus adhartachaidh

Plana Trusaidh Oileanach Plana Iomlaid Eòlais Plana Leasachaidh Didseatach Plana Ceangail

Planaichean
comasachaidh

Plana Eadar-nàiseanta  •   Plana Dhaoine is Cultair   •   Plana nan Eilean   •   Plana Cànain Gàidhlig
Aonta Com-pàirteachas Oileanaich Comann Oileanaich na Gàidhealtachd is nan Eilean 

Bidh na planaichean obrachaidh is comasachaidh a leanas aig UHI: 

Tha colbhan ro-innleachdail an oilthighe a’ faighinn taic bho ghrunn chuspairean phlanaichean obrachaidh agus planaichean comasachaidh a thèid ath-sgrùdadh 
gach bliadhna. Bidh planaichean gu dealbhadh le cruth cumanta – cinn-uidhe, amasan, gnìomhan agus ceumannan. Bidh gach plana ceangailte ris na:
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Far a bheil ionnsachadh 
a’ ciallachadh barrachd


