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Rhifyn 18  Awst 2010

ewyddion

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Ar y gweill....
26 Awst: Seminar Amser Cinio Prifysgol Cymru, Yr Athro Nigel Palastanga ar ‘Dysgu ac Addysgu’ - Caerdydd
2 Medi:  Cwrs un diwrnod yr AUA ‘Cyflwyniad i Reoli Projectau a Rhaglenni ar gyfer staff AU’ - Leeds

I’ch dyddiadur:
30 Medi - 1 Hydref: Cynhadledd 2010, Rhwydwaith y Strategaeth Ansawdd  - Birmingham
2 Tachwedd:  Darlith Flynyddol Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgol (AUA) gyda’r Arglwydd Robert Winston - Llundain

Croeso i’n Rhifyn ‘Gwyliau’! 
Gan taw dyma’r amser pan fo’r rhan 
fwyaf o’n staff yn cymryd pythefnos 
o wyliau, gobeithiwn y gwnewch chi 

faddau i ni am gynhyrchu rhifyn byrrach 
o Newyddion Ansawdd nag yr ydych yn 

arfer ei weld.  

Bydd rhifyn mis nesaf yn llawn o 
wybodaeth, adroddiadau ac erthyglau.  

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

nsawdd...rhannu arfer dda AN

EUB Tywysog Cymru yn cyfarfod ag Ysgolheigion PoWIS
Flwyddyn ar ôl lansio rhaglen Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru 
(PoWIS), croesawodd Canghellor Prifysgol Cymru, EUB Tywysog 
Cymru, y cohort cyntaf o ysgolheigion PoWIS i’w breswylfa 
swyddogol yng Nghymru yn Llwynywermod, Gorllewin Cymru, i 
ddathlu llwyddiant y prosiect. Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad 
roedd cynrychiolwyr o 21 o gwmnïau PoWIS, sy’n chwarae rhan 
hanfodol yn chwistrellu syniadau ac egni newydd i economi Cymru.

Dywedodd llefarydd o Clarence House: “Roedd Tywysog Cymru wrth ei 
fod yn cyfarfod â’r grŵp cyntaf o gyfranogwyr rhaglen Ysgolheigion 
Arloesi Tywysog Cymru yn dilyn lansio’r prosiect y llynedd. Roedd Ei 
Uchelder Brenhinol yn awyddus i glywed am gynnydd yr ysgolheigion 
drwy eu gwaith gydag Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru.” 

Menter arloesol £11.4m yw PoWIS sy’n dod â’r sector breifat yng 
Nghymru ac addysg uwch a graddedigion ifanc disglair o bob rhan o’r 
byd at ei gilydd; mae ysgolheigion cyfredol PoWIS yn hanu o bedwar 
ban byd: Ewrop, Affrica, Asia ac America – sy’n tystio i gysylltiadau 
rhyngwladol cynyddol y fenter. 

EUB Tywysog Cymru yn cyfarfod ag Ysgolheigion POWIS Cwmni Cell Therapy Ltd (llun: Rhys Webber)

Gyda phob ysgoloriaeth werth £100,000, caiff PoWIS ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy 
raglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, buddsoddiad sector breifat a chyllid 
Prifysgol Cymru ei hun. Mae’r cynllun yn gweithio at y nod o ddarparu 100 o raddedigion o safon fyd-eang i fusnesau Cymru 
rhwng 2009 a 2014, gan roi cefnogaeth iddynt drwy raglen sydd ymysg y pecynnau ariannol gorau yn y byd ar gyfer graddau PhD. 

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru yr Athro Marc Clement, ‘Mae’n bleser aruthrol i gyflwyno ysgolheigion cyntaf POWIS i 
Ganghellor y Brifysgol, Tywysog Cymru, flwyddyn ar ôl i’w Uchelder Brenhinol lansio’r rhaglen. Yn ogystal â dathlu llwyddiant 
blwyddyn gyntaf y rhaglen ysgoloriaethau, rydym ni wrth ein bodd hefyd i fod yn cydweithio â’r Athro Syr Martin Evans a’i 
Uchelder Brenhinol i sicrhau prosiect cydweithredol newydd pwysig POWIS rhwng Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe a Phrifysgol 
Cymru. Mae’r fenter hon yn enghraifft dda o waith parhaus Prifysgol Cymru gyda phrifysgolion eraill a byd busnes er budd Cymru 
gyfan.’                                                                                                                                                                                                            Tom Barrett
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Yn rhifyn mis Medi:
Ein Deoniaid Newydd

Y Fframwaith Ymchwil Academaidd Cyffredin

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.

Harriet Brewster yw ail aelod 
newydd y tîm. Fe’i magwyd hi 
yng Ngogledd Cymru, ac aeth 
lawr i’r de i astudio Dylunio 
Cynnyrch ym Mhrifysgol Fetro-
politan Abertawe, gyda gwydr 
yn brif faes astudio. Mae’n 
weithgar iawn gyda mudiad 
y Sgowtiaid, a bydd yn teithio 
i Sweden y flwyddyn nesaf i 
fynychu Jambori’r Sgowtiaid.

Mae Harriet hefyd wedi bod 
yn weithgar ym maes Ymg-
lymiad Myfyrwyr ac mae wrth 
ei bodd yn gweithio gyda nhw. 
Hi oedd Llywydd Undeb My-
fyrwyr Prifysgol Fetropolitan 
Abertawe rhwng 2008 a 2010, 
ac mae wedi bod ynghlwm 

wrth y broses o ddatblygu Fforwm 
Myfyrwyr Cynghrair Prifysgol Cymru.  Mae Harriet yn credu bod 
y Gynghrair yn un o emau Prifysgol Cymru a’i bod wedi rhoi 
cyfle i gydweithwyr o sefydliadau Cynghrair i drafod materion 
pwysig mewn ffordd hyblyg ond strwythuredig. Mae’n gyfrwng 
i sicrhau cyswllt cryfach rhwng y Brifysgol a’i myfyrwyr ar hyd a 
lled Cymru. 

Mae Harriet yn credu bod Ymglymiad yn hollbwysig i sicrhau 
profiad cyfan i fyfyrwyr tra bônt yn y brifysgol. Mae hefyd yn gal-
luogi sefydliadau i wybod pa feysydd sydd angen eu datblygu. 
“Mae myfyrwyr yn gallu ymglymu â’i gilydd, ac maen nhw’n 
gwneud hynny, ac mae’n bwysig bod y wybodaeth y maen 
nhw’n eu rhannu am arfer da yn bwydo nôl i’r sefydliadau drwy 
Ymglymiad Myfyrwyr”, dywed.  

“Cenhadaeth” arbennig Harriet yw gweithio gyda myfyrwyr 
Ymchwil a sicrhau y clywir eu lleisiau yn glir o fewn y Brifysgol. 
Drwy nifer o ffyrdd o ymglymu, gobaith Harriet yw sefydlu arfer 
gorau ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil, a sicrhau bod eu profiad yn y 
brifysgol yn un cadarnhaol a chyfan. Sut mae Myfyrwyr Ymchwil 
yn ymglymu â Phrifysgol Cymru? Sut gellid gwneud y mwyaf o’u 
profiad fel myfyrwyr? Dyna rai o’r cwestiynau y mae Harriet yn 
gobeithio’u hateb. Fel cam cyntaf, ei bwriad yw cwrdd â myfyr-
wyr Ymchwil a sefydlu fforwm i hwyluso ymglymiad rhyngddyn 
nhw ei gilydd a rhyngddyn nhw a’r Brifysgol.    

Elizabeth Badrick

Mae dau aelod staff newydd 
wedi eu hapwyntio i Swyddfa 
Academaidd Prifysgol Cymru 
dros y misoedd diwethaf. 
Byddan nhw’n ymuno â Ben 
Gray i greu tîm Cyswllt 
Myfyrwyr o dri. 

Rhys Parry, o Bontypridd, yw’r 
cyntaf o’r rhain. Mae ganddo 
gynlluniau mawr am ffyrdd o 
helpu’r tîm i wella agwedd y 
Brifysgol tuag at ymglymiad 
myfyrwyr.  

Graddiodd Rhys o Goleg 
Prifysgol y Drindod yn 2008, 
mewn Astudiaethau Iechyd, 
Ymarfer Corff a Chwaraeon. 
Mae Chwaraeon yn dal yn 
rhan bwysig o’i fywyd. Mae’n 
beldroediwr brwd, ac yn chwarae yn y Gynghrair Gymreig.  

Mae ymglymiad myfyrwyr yn fater pwysig i Rhys - “nhw sy’n 
gwybod beth sy’n gweithio orau iddyn nhw,” dywed, “ac mae 
ganddynt yr hawl i gael eu barn wedi ei lleisio a’i pharchu.” 
Mae’n cydnabod, fodd bynnag, nad yw perswadio myfyrwyr - yn 
enwedig fyfyrwyr rhyngwladol - i gymryd rhan yn y drafodaeth 
yn hawdd, gan nad ydyn nhw wastad yn llwyr ddeall eu hawl i 
wneud hynny. Mae Rhys o’r farn mai’r Swyddog Cyswllt 
Myfyrwyr sydd â’r cyfrifoldeb dros newid hyn. 

Cyn ymuno â Phrifysgol Cymru bu Rhys yn Llywydd Fyfyriwr yng 
Ngholeg Prifysgol y Drindod a bu hefyd yn ymwneud â Fforwm 
Myfyrwyr Cynghrair Prifysgol Cymru. Drwy’r gweithgareddau 
hyn daeth yn fwyfwy argyhoeddedig o bwysigrwydd ymglymiad 
myfyrwyr. 

Mae gan Rhys eisoes nifer o brojectau ar y gweill i ddatblygu 
Ymglymiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru. Mae’r rhain yn 
cynnwys datblygu fforwm i fyfyrwyr Prifysgol Cymru sy’n astudio 
yn Llundain, creu pecyn o gynghorion ar gyfer myfyrwyr newydd 
ac uwch lwytho blogiad wythnosol fydd yn galluogi 
myfyrwyr i olrhain ei weithgareddau - a chynnig sylwadau 
arnynt!   Bydd hefyd, ynghyd â’r Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr 
eraill, yn ymweld â Ffeiriau’r Glas mewn Sefydliadau Cynghrair 
a - pan fydd hynny’n bosibl - Ganolfannau Cydweithio fydd yn 
mynegi diddordeb mewn cael cynrychiolydd o Brifysgol Cymru 
yn eu hwythnosau anwytho.  

Aelodau newydd i’n tîm Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

Y tîm cyswllt myfyrwyr - Rhys Parry, Ben Gray a Harriet Brewster


