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Rhifyn 5  Gorffennaf 2009

Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

If you would prefer to receive Quality News
 in English, please contact us at 

qualitynews@wales.ac.uk.

Galw myfyrwyr!
Rydym ni’n chwilio am fyfyrwyr 
sy’n ysgrifennu ac yn blogio i 
gyfrannu i Gampws Byd-Eang 
Prifysgol Cymru. 

Diddordeb? Edrychwch ar yr erthygl 
ar dudalen 2 am ragor o fanylion!

Canolfan Ymchwil Newydd 
ar gyfer Sicrhau Cywerthedd 
Academaidd
Mae Prifysgol Cymru yn ymateb i’r diddordeb cyhoeddus mewn safonau 
academaidd drwy gyhoeddi ei bwriad i sefydlu Canolfan newydd i ymgymryd ag 
ymchwil sy’n arwain at ddatblygu a phrofi strategaethau a gweithdrefnau 
newydd ar gyfer sicrhau cywerthedd academaidd ei dyfarniadau.

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor y Brifysgol: “Mae pryder y 
cyhoedd am safon dyfarniadau academaidd yn ddealladwy, ac fel un o 
chwaraewyr mawr Addysg Uwch, rydyn ni’n teimlo ei fod yn iawn i’r Brifysgol 
ddefnyddio rhywfaint o’i hadnoddau ar gyfer ymchwilio a deall y mater hwn, a 
dyfeisio a gwerthuso mecanweithiau posibl.  Mae gweithgarwch o’r fath yn amlwg yn hanfodol yng nghyd-destun 
sefydliad fel hwn lle caiff dyfarniadau eu gwneud mewn gwahanol ganolfannau yng Nghymru yn ogystal â chael eu 
dilysu mewn 120 o ganolfannau eraill.  Mae hwn yn faes dyrys, a’n nod yw nid yn unig datgan yn hyderus bod ein 
dyfarniadau o’r safon uchaf, ond hefyd ein bod yn y dyfodol yn gallu dangos sut rydyn ni’n gwybod fod hyn yn wir.”

Ar hyn o bryd mae’r Brifysgol yn trafod gyda chwaraewyr allweddol ym maes AU er mwyn sicrhau na fydd y mecan-
weithiau sicrhau y bydd y Ganolfan newydd yn eu datblygu a’u profi yn rhy ynysig. Caiff hysbysebion am 
ymgynghorwyr / ymchwilwyr eu cyhoeddi yn y dyfodol agos.

Bydd y newyddion ddiweddaraf yn ymddangos mewn rhifynnau o Newyddion Ansawdd yn y dyfodol wrth i’r gwaith 
pwysig hwn ddatblygu.

Digwyddiadau ....
1 - 8 Awst:  Eisteddfod Genedlaethol Cymru, y Bala
10 - 11 Awst: Gwasanaeth Dilysu Prifysgol Cymru – Cynhadledd Gweinyddu ac Ansawdd, Caerdydd

Ar gyfer y dyddiadur:
23 Hydref: cynhadledd ASA/AUC ar Sicrhau ac Uchafu Ansawdd yng Nghymru
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Ymglymiad Myfyrwyr ym 
Mhrifysgol Cymru
Helo, fy enw i yw Ben Gray a fi yw 
Swyddog Cyswllt Myfyrwyr newydd 
Prifysgol Cymru.  Rwyf i’n dod at y swydd 
o gefndir yn y mudiad myfyrwyr, yn 
fwyaf diweddar fel Llywydd Undeb 
Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.  

Fel rhan o fy ngholofn gyntaf i 
Newyddion Ansawdd roeddwn i am 
gynnig trosolwg o’r heriau rwy’n teimlo 
sy’n wynebu unrhyw brifysgol wrth 
ymglymu â myfyrwyr, a thros y rhifynnau 
nesaf rwyf i am roi sylw i bob un o’r rhain 
yn fanylach.

Y “pump uchaf” ar gyfer ymglymiad 
myfyrwyr

Rhaid i’r Brifysgol sicrhau fod y dull o 
ymglymu yn Berthnasol i’r myfyriwr dan 
sylw; mae hyn yn ymwneud â’r mathau 
o bwyllgorau y gellid gwahodd myfyrwyr 
i ymuno â nhw, a hefyd â ffyrdd eraill 
y gallant gymryd rhan mewn meysydd 
arbennig.  

Rhaid i ni roi Cyfrifoldeb i fyfyrwyr o 
fewn proses, megis rhoi cyfle iddyn nhw 
fod yn aelod o baneli adolygu cyfnodol 
neu gynnal dialog rheolaidd â’r uwch 
reolwyr.  Yn y ffyrdd hyn, gellir grymuso 
myfyrwyr i helpu i lywio newid-iadau i’w 
profiadau.  

Rhaid i ni Gadw llais y myfyriwr ar gyfer 
mwy nag un cyfarfod os yw i fod o werth 
i ni.  Gellir gwneud hyn drwy sicrhau fod 
y myfyriwr wedi’i hyfforddi’n iawn a’i 
gefnogi drwy bob rhan o’i ymglymiad â’r 
Brifysgol. 

Lle bo materion yn cael eu codi rhaid i ni 
Ymateb i’r materion hyn mewn modd 
sy’n gwneud i’r myfyriwr deimlo’n 
werthfawr.  

Yn olaf rhaid i ni Wobrwyo’r myfyrwyr 
am gymryd rhan – nid eu cydnabod 
nhw a’u cyfraniad yn unig ond hefyd 
lledaenu’r neges fod barn y myfyrwyr yn 
cael ei gwerthfawrogi.

Mae Prifysgol Cymru ar ddechrau ei 
thaith o ymglymu â myfyrwyr ac rwyf i’n 
gyffrous iawn am y potensial sydd gan 
y Brifysgol ar gyfer arwain y byd o ran 
ymglymu â myfyrwyr.  Dim ond pan fydd 
lleisiau’r myfyrwyr wrth galon unrhyw 
broses y gall Prifysgol ddatgan fod 
myfyrwyr yn bartneriaid yn eu cymuned 
academaidd.

Ben Gray
Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

Lle’r myfyriwr ym 
Mhrifysgol Cymru

Yn ogystal â bod â 50,000 o fyfyrwyr yn gofrestredig ar gyfer ei graddau yng 
Nghymru, Prifysgol Cymru hefyd yw’r corff dyfarnu graddau i ychydig dros 17,000 
o fyfyrwyr ar draws tua 100 o sefydliadau mewn 30 o wledydd, drwy ei darpariaeth 
ddilysedig. Mae hyn yn rhoi ymdeimlad i ni o raddfa ac amrywiaeth ein cymuned o 
fyfyrwyr. Mae hefyd yn amlygu’r ffaith fod dysgu ac addysgu yn rhan fawr o fusnes 
y Brifysgol. Gyda golwg ar hyn, mae’n dilyn fod y Brifysgol yn atebol i’r gymuned 
hon o fyfyrwyr, ac mae’n rhaid iddi hithau yn ei thro fod â rôl weithredol wrth 
sicrhau ansawdd y profiadau dysgu ac yn y pen draw, gwerth y radd.

Yn aml gelwir y broses o sicrhau cyfranogiad 
myfyrwyr yn y mecanweithiau sicrhau 
ansawdd allweddol yn ‘ymglymiad myfyrwyr’. 
Mae hyn yn cwmpasu ystod o weithgareddau, 
ac un o’r rheini yw cynnwys cynrychiolwyr o’r 
myfyrwyr o fewn strwythur pwyllgorau’r 
Brifysgol. Mae hyn yn golygu bod barn y 
myfyrwyr yn cael ei lleisio ar bob lefel o 
lywodraethu academaidd, gan atgoffa’r 
Brifysgol y dylai buddiannau myfyrwyr fod 
wrth galon ei busnes. Yn ogystal â blaenor-
iaethu ymdrechion i benodi aelodau myfyrwyr 
i’w phwyllgorau allweddol a’i gweithgorau, 
mae’r Brifysgol hefyd wedi ystyried strate-
gaethau ar gyfer sicrhau presenoldeb aelodau 
myfyrwyr, gan gynnwys cynnig pecyn addas o 
dâl a sefydlu.

Mae canlyniadau cynnar yr ymdrechion di-
weddar wedi bod yn gadarnhaol, yn dangos ymrwymiad PC i weithio gyda’i myfyr-
wyr a fel arall hefyd. Mae’r Brifysgol yn awyddus i barhau i ddatblygu strategaeth 
gynhwysol ar gyfer ymglymiad myfyrwyr er mwyn sicrhau’r cyfraniad mwyaf posibl 
oddi wrth ei rhwydwaith enfawr o fyfyrwyr.

Mae angen Myfyrwyr sydd yn Ysgrifenwyr a Blogwyr!

Fel rhan o wefan newydd Prifysgol Cymru a gaiff ei lansio ddiwedd mis Medi, hoffem 
gynnwys erthyglau rheolaidd gan fyfyrwyr yn ein sefydliadau dilysedig yng Nghymru 
ac o gwmpas y byd.  

Rydym ni’n edrych am erthyglau 
unigol a allai ganolbwyntio ar eich 
arbenigedd addysgol, materion cyfoes 
yn eich ardal, ymchwil cyfredol yn y 
maes rydych chi’n astudio ynddo, neu 
erthyglau mwy cyffredinol am eich 
bywyd fel myfyriwr.

Rydym ni hefyd yn chwilio am fyfyrwyr 
a fyddai’n hoffi ysgrifennu blog rheo-
laidd ar wefan Prifysgol Cymru, gyda 
lleiafswm o un cyfraniad y mis.  Rydym 
ni’n agored i awgrymiadau ynglŷn 
â’r thema neu gynnwys y blogiau, a 
hoffem gynnwys sawl blog er mwyn 
cynnig amrywiaeth o arddulliau, 
ardaloedd daearyddol a phynciau.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfrannu erthygl, neu os ydych chi’n meddwl 
y gallech gynnal blog bywiog a diddorol, ebostiwch adborthmyfyrwyr@cymru.ac.uk  
gydag amlinelliad o’ch syniad ar gyfer erthygl neu eich syniadau am flog.  Anfonwch 
eich cyflwyniadau erbyn 14 Awst 2009 os hoffech gael eich ystyried fel blogiwr 
swyddogol ar gyfer lansio ein gwefan ym mis Hydref.
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Gregynog 

Caiff canolfan astudio a chynadledda’r Brifysgol yng 
nghefn gwlad Cymru ei dal mewn ymddiriedolaeth gan y 
Brifysgol o dan delerau ewyllys y diweddar Miss Margaret S 
Davies.  Gyda 750 o erwau o erddi a choetiroedd yn ei ham-
gylchynu, gall y ganolfan ddarparu llety i hyd at 100 o bobl, a 
gall gynnal cynadleddau dibreswyl ar gyfer hyd at 200 o bobl.  

Prif bwrpas Gregynog yw gweithredu fel cyfleuster astudio 
a chynadledda ar gyfer staff a myfyrwyr prifysgol, ac mae’n 
chwarae rôl bwysig yn hwyluso gwaith cydweithredol.

Cyflwyniad i Ddilysu – 
Diwydrwydd Dyladwy

Yn sgil llwyddiant parhaus ei gwaith dilysu mae’r Brifysgol yn derbyn nifer fawr o 
ymholiadau oddi wrth sefydliadau sydd yn dymuno cyflwyno cyrsiau i’w dilysu.
Wrth ystyried darpar bartneriaid, mae’r Bwrdd a’r Uned Ddilysu yn talu sylw manwl 
i allu tebygol y darpar bartner i fodloni safonau a gofynion y Brifysgol. Mae llawer 
o sefydliadau – canran fawr o’r rhai sydd yn gofyn am gael eu dilysu – yn cael eu 
gwrthod ar yr ymholiad cyntaf, gan nad ydynt yn bodloni gofynion llym y Brifysgol 
yn y cyswllt hwn.  

Gwneir trefniadau i gynrychiolydd o’r Brifysgol 
ymweld â’r sefydliadau sydd yn llwyddo yn y cam 
cyntaf. Yn ystod yr ymweliad bydd cynrychiolydd 
y Brifysgol yn cwrdd â staff y sefydliad i drafod y 
cynnig a materion sy’n berthnasol i wasanaethau 
dilysu’r Brifysgol.  Cesglir gwybodaeth fanwl am 
y sefydliad i sicrhau fod y darpar bartner mewn 
cyflwr ariannol sefydlog, gyda systemau rheoli a 
gweinyddu effeithiol a digonol, adnoddau dynol  
a ffisegol digonol sy’n cael eu defnyddio’n 
effeithiol, a systemau addas ar gyfer sicrhau 
ansawdd.  

Yn dilyn yr ymweliad, gwneir adroddiad 
ffurfiol i’r Bwrdd Dilysu.  Yna bydd y Bwrdd 
yn gwneud penderfyniad, ar sail yr 
wybodaeth fanwl a gyflwynwyd, a yw’r 
coleg dan sylw yn addas i dderbyn 
ymweliad gan banel o aseswyr, gyda 
golwg ar ddilysu cwrs o bosibl.  

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor

Pwnc fy ngholofn y mis hwn yw 
Mewnosodedd.  Defnyddir y term 
rhyfedd hwn ym maes Sicrhau Ansawdd 
i ddisgrifio’r cyfnod o amser y mae arfer 
penodol wedi bod ar waith, mewn 
geiriau eraill pa mor sefydledig yw 
unrhyw egwyddor, polisi, pwyllgor, 
penodiad penodol o fewn strwythur y 
brifysgol.
 

Ym Mhrifysgol Cymru mae llawer o’n 
harferion o ran Dilysu ac adrannau eraill 
wedi mewnosod yn llwyr; maen nhw wedi 
bod yn rhedeg yn llwyddiannus ers nifer 
o flynyddoedd ac yn destun adolygiad a 
newid cyson.  

Ar ben arall y raddfa ceir nifer o bethau 
sydd mor newydd nad ydyn nhw hyd yn 
oed wedi dechrau gweithredu. Enghraifft 
dda o hyn yw’r strwythur pwyllgorau 
academaidd newydd.  Dyfeisiwyd nifer  
o bwyllgorau i gofleidio strwythur  
newydd Prifysgol Cymru, ac mae’r rhain 
yn dal i ddisgwyl cymeradwyaeth ffurfiol 
Bwrdd Academaidd y Brifysgol.  Bydd y 
strwythur pwyllgorau newydd yn 
caniatáu i’r brifysgol weithredu’n 
effeithiol yn yr hinsawdd newydd yng 
Nghymru, ac i adlewyrchu’n fwy cywir 
rolau pwysig ymchwil, a dysgu ac 
addysgu yn ein sefydliadau partner a 
dilysedig.

Yn yr un modd, mae mentrau uchafu 
eraill yn cael eu datblygu er enghraifft 
cymrodoriaethau dysgu a hyfforddi 
athrawon, yn ogystal â phenodi staff 
newydd mewn swyddi allweddol.  O ran 
y gweithgareddau hyn, bydd rhaid i 
‘fewnosodedd’ aros. Mae’r brifysgol yn 
symud yn gyflym ac o fewn y flwyddyn 
nesaf dylem ni weld newidiadau 
sylweddol.

Yr Athro Nigel Palastanga
Dirprwy Is-Ganghellor

O.N.  Gwelir tystiolaeth o’r cyflymder 
hwn ym mhenodiad ein Swyddog Cyswllt 
Myfyrwyr newydd, Ben Gray, a 
ymunodd â ni ychydig ddyddiau yn unig 
ar ôl ei gyfweliad llwyddiannus.  Rydym 
ni’n estyn croeso cynnes iddo, ac 
edrychwn ymlaen at weld canlyniadau’r 
dasg hynod bwysig y bydd yn 
ymgymryd â hi.  Darllenwch ei erthygl 
gyntaf ar gyfer Newyddion Ansawdd ar 
dudalen 2.

Yn rhifyn mis Awst:

ASA - y proses adolygu

Dilysu - camau nesaf 

Diolch am eich cyfraniadau 
a’ch adborth.

Cadwch mewn cysylltiad â ni: 
newyddionansawdd@cymru.ac.uk

Y mae’n bosibl cael copi o destun y cyhoeddiad hwn mewn  
gwahanol ffurfiau: cysylltwch â’r Brifysgol os gwelwch yn dda.

Cynhyrchir Newyddion Ansawdd gan John McInally, Helen Knifton, Wing Tsz Chow a Jenny Childs, ac fe’i golygir gan Jenny Childs.


