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Cynulliad Blynyddol Myfyrwyr 
Prifysgol Cymru 2011

Teithiodd myfyrwyr o Sefydliadau’r Gynghrair a 

Chanolfannau Cydweithredol i Lanbedr Pont Steffan 

yn ddiweddar i ail Gynulliad Blynyddol Myfyrwyr 

Prifysgol Cymru. 

Cynhaliwyd y cynulliad ar safle blaenorol Coleg 

Dewi Sant, bellach yn gampws Prifysgol Cymru Y 

Drindod Dewi Sant.  Wedi ei sefydlu ym 1822, dyma’r 

sefydliad prifysgol hynaf yng Nghymru a Lloegr ar 

wahân i Rydychen a Chaergrawnt. Roedd yn lleoliad 

addas ar gyfer cenhadaeth y cynulliad: bod myfyrwyr 

yn ystyried sut y gallai’r Brifysgol barhau i wella 

ansawdd y cyfleoedd dysgu y mae’n eu cynnig iddynt, 

beth bynnag yw’r rhaglenni astudio y byddant yn eu 

dilyn, a lle bynnag y cânt eu darparu.

Ymhlith gweithgareddau eraill, roedd y cynulliad dau 

ddiwrnod yn cynnwys grwpiau ffocws, cyflwyniadau 

a chyfleoedd i rwydweithio. Agorwyd y cynulliad gan 

Ben Gray a Rhys Parry, sydd ill dau yn Swyddogion 

Cyswllt Myfyrwyr PC, gyda chyflwyniad oedd yn 

esbonio gwaith cyfredol a pharhaus y Brifysgol gyda 

myfyrwyr. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Tîm 

Cyswllt Myfyrwyr wedi sefydlu grwpiau fel Fforwm 

Myfyrwyr Cynghrair Prifysgol Cymru, Rhwydwaith 

Myfyrwyr Llundain a’r Pwyllgor Myfyrwyr Ymchwil - 
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Sir Martin Evansgyda’r cyfan yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan 

yn y prosesau penderfynu academaidd a chaniatáu 

i’w lleisiau gael eu clywed ar lefel pwyllgorau ffurfiol. 

Bu pawb yn cyfrannu’n frwd i drafodaethau am 

addysg uwch, a gwahoddwyd nhw i gofrestru am 

aelodaeth o bwyllgor PC. “Mae myfyrwyr wrth galon 

Addysg Uwch,” meddai Ben. “Dylen nhw fod yn 

bartneriaid yn y broses academaidd”. Parhawyd â’r 

thema hon drwy’r penwythnos cyfan, gydag un grŵp 

penodol yn seilio eu cyflwyniad ar y datganiad “Ni 

sydd wrth galon Prifysgol Cymru”.  

Uchafbwynt y cynulliad oedd cynhyrchu Datganiad 

Blynyddol y Myfyrwyr, sy’n caniatáu i fyfyrwyr 

adfyfyrio ar eu profiadau a rhoi adborth gwerthfawr 

i’r Brifysgol. Y syniad yw hybu dialog parhaus rhwng 

y Brifysgol a’i chymuned o fyfyrwyr. Eleni, gwnaed 

ffilm fer o’r Datganiad, gyda’r tîm Cyswllt Myfyrwyr 

yn mynegi barn myfyrwyr a gasglwyd drwy gydol y 

flwyddyn.

Dywedodd Ajay Shrestha, sy’n astudio am radd Athro 

mewn Gweinyddiaeth Fusnes wedi ei dilysu gan 

Brifysgol Cymru yng Ngholeg Rayat London:

“Rwyf i’n ddiolchgar iawn a hoffwn ddiolch i holl 

aelodau Prifysgol Cymru am gynnig y cyfle i ddod i’r 

cynulliad yn Llanbedr Pont Steffan. 

“Fe gefais y cyfle i gyfarfod â phobl o wahanol 

golegau a gwahanol wledydd. Mae rhai o’r rhain yn 

ffrindiau da i mi erbyn hyn. Rwy’n gwybod i ni ennill 

llawer o brofiad ac fe gawsom lawer iawn o hwyl”.

Emily Blewitt

Cynorthwy-ydd  Clerigol (Ansawdd) 

Ar y gweill
Awst/Medi 2011

25-26 Awst  AISE-C 2011: The Challenge for Graduates in a Changed World
   Prifysgol Dinas Dulyn, Gweriniaeth Iwerddon
   http://ocs.aishe.org/index.php/international/2011

5-6 Medi   Innovation Systems and the New Role of Universities Ysgol Fusnes Bryste
   http://www1.uwe.ac.uk/bbs/pdf.aspx?page=2217

8-9 Medi  Cynhadledd Gweinyddiaeth ac Ansawdd Prifysgol Cymru, Caerdydd 
   http://www.cymru.ac.uk/cy/NewsandEvents/Events/Conferences/    
   AdministrativeandQualityConference2011.aspx

14 Medi  Cynhadledd Ymarfer Ymchwil-Addysgu yng Nghymru 2011 Set Plethwaith Ymchwil-Addysgu  
   Gweithredol a Grŵp Thematig Dysgu ac Addysgu Cynghrair Prifysgol Cymru 
   http://www.cymru.ac.uk/cy/NewsandEvents/Events/Conferences/Research-   
   TeachingPracticeinWales2011.aspx

15-16 Medi  Cynhadledd Researching, Advancing & Inspiring Student Engagement (RAISE) 2011:   
   Engaging Students in Challenging Times, Canolfan Gynadledda Nottingham 
   http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/subjects/adm/15-09-11-RAISE-Conference-2011
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Gŵyl Gwyddoniaeth Wrecsam
  

Ar 14 Gorffennaf dechreuodd Gŵyl Gwyddoniaeth 

Flynyddol Wrecsam gyda digwyddiad newydd - 

Diwrnod Academaidd yn arddangos gwaith staff a 

myfyrwyr. Fe’i trefnwyd gan Ysgol STEM Cyfadran 

Prifysgol Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol 

Glyndŵr, ac roedd y diwrnod yn cynnwys dau 

symposiwm, y naill yn canolbwyntio ar Wyddorau 

Iechyd a’r llall ar yr Amgylchedd.

Agorwyd sesiwn y bore gan Dr Emyr Williams, 

Darlithydd Seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr, gyda’r 

cwestiwn, “Beth sy’n ein gwneud ni’n hapus?” 

Dadleuodd Dr Williams fod tystiolaeth yn awgrymu 

mai’r rheini rhwng ugain a deg ar hugain oed yw’r 

lleiaf hapus, a’r rheini sydd dros hanner cant yw’r 

hapusaf.

Parhaodd y bore gyda siaradwyr yn trafod materion 

fel Gwyddoniaeth Alwedigaethol a sut y gall helpu 

gydag iechyd a lles, Iechyd Cyhoeddus a sut y gellir 

helpu teuluoedd i ymdopi ag afiechyd marwol. Yn 

ystod yr egwyl, rhoddwyd y cyfle i weld posteri a 

grëwyd gan fyfyrwyr, yn cwmpasu amrywiaeth o 

bynciau’n ymwneud ag iechyd. Yna cyflwynodd  

Jacqueline Young, Uwch Ddarlithydd mewn Pynciau’n 

ymwneud ag Iechyd, Prifysgol Cymru, bapur oedd yn 

trafod datblygiadau mewn gwyddor faethol ar gyfer 

atal afiechydon marwol. Penllanw’r symposiwm yn y 

bore oedd cyflwyniad am ymchwil Prifysgol ar-lein.

Yn ystod sesiwn y prynhawn, bu’r Athro Graeme 

Wilkinson, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, 

yn ystyried sut y defnyddir technoleg ofodol i fonitro 

effeithiau dynol ar yr amgylchedd. Dangosodd 

ddelwedd o’r gofod a lloerennau’n cylchdroi’r byd 

gan ei chymharu â delweddau o batrymau tywydd 

o’r gofod. Traddododd yr Athro Simon Haslett, Deon 

STEM, gyflwyniad yn awgrymu bod llifogydd Môr 

Hafren ym 1607 mewn gwirionedd yn tsunami; 

rhannodd ei ganfyddiadau gan gynnwys marciau’r 

tonnau ar waliau eglwysi’r ardal, a dyfyniadau o 

destunau a gyhoeddwyd ar y pryd. Yna cafwyd 

cyflwyniadau ar gynaladwyedd, bioburfeydd a 

meysydd electromagnetig a diweddwyd y diwrnod 

gydag archwiliad gan yr Uwch Ddarlithydd Dr Simon 

Jones, Prifysgol Cymru, oedd yn trafod llosgfynydd 

Stromboli a’i effaith ar dwristiaeth, traddodiadau a 

daearyddiaeth yr ynys.

Roedd y diwrnod yn llawn gweithgareddau 

addysgiadol a chyffrous, oedd yn ein croesawu ni i 

fentro ac archwilio. Cynhaliwyd Gŵyl Gwyddoniaeth 

Wrecsam rhwng 14 a 22 Gorffennaf. 

Harriet Brewster

Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

Gŵyl Gwyddoniaeth Wrecsam
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Cymdeithas Ddysgedig Cymru yw academi 

ysgolheigaidd genedlaethol gyntaf Cymru. Gyda 

chefnogaeth hael gan Brifysgol Cymru (gyda 

swyddfeydd y Gymdeithas yn ei Chofrestrfa) fe’i 

lansiwyd ym mis Mai 2010. Mae ei sefydlu yn nodi 

datblygiad pwysig ym mywyd deallusol a diwylliannol 

Cymru.

Mae’r Gymdeithas yn gwbl annibynnol a phennir ei dull 

o lywodraethu a’i rhaglen waith gan Gyngor etholedig 

dan gadeiryddiaeth y Llywydd, Syr John Cadogan.

Cenhadaeth y Gymdeithas yw

• dathlu, cydnabod, cadw, gwarchod ac annog 

rhagoriaeth ym mhob disgyblaeth ysgolheigaidd, ac yn 

y proffesiynau, diwydiant a masnach, y celfyddydau a 

gwasanaeth cyhoeddus;

• hyrwyddo datblygiad dysg ac ysgolheictod a rhannu 

a lledaenu a chymhwyso canlyniadau ymholiadau ac 

ymchwil academaidd;  

• gweithredu fel ffynhonnell o gyngor a sylwadau 

ysgolheigaidd annibynnol ac arbenigol ar faterion sy’n 

effeithio ar les Cymru a’i phobl a datblygu trafodaeth a 

rhyngweithio cyhoeddus ar faterion o bwys cenedlaethol 

a rhyngwladol.

Ein nod yw sefydlu’r Gymdeithas fel cynrychiolydd 

cydnabyddedig o ddysg Gymreig yn rhyngwladol. 

Rydym ni wedi dechrau ar raglen gyffrous o 

ddarlithoedd cyhoeddus a digwyddiadau ar themâu 

mor amrywiol ag Ynni, Dyfeisgarwch, Arloesi a Newid, 

ac y Prifysgolion. Ym mis Mawrth eleni, daethom yn 

rhan o’r arena polisi cyhoeddus gyda chyhoeddi papur 

ar gyllido prifysgolion gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Ar hyn o bryd mae gan y Gymdeithas 177 o Gymrodyr 

a chaiff rhagor o Gymrodyr eu hethol bob blwyddyn. 

Mae’r Gymrodoriaeth yn agored i ddynion a menywod 

o bob oed ac o bob grŵp ethnig, yn cynnwys rhai sydd:

• â hanes clir o ragoriaeth a chyflawniad mewn unrhyw 

un o’r disgyblaethau academaidd, neu, a hwythau’n 

aelodau o’r proffesiynau, y celfyddydau, diwydiant, 

masnach neu wasanaethau cyhoeddus, sydd wedi 

gwneud cyfraniad arbennig i fyd dysg; ac

• yn preswylio yng Nghymru, neu sydd yn unigolion 

sydd wedi’u geni yng Nghymru ond sy’n preswylio 

mewn man arall, neu sydd fel arall â chyswllt penodol â 

Chymru.

Mae’r pwyslais hwn ar ragoriaeth a chyflawniad 

yn sicrhau bod Cymrodoriaeth y Gymdeithas yn 

cynrychioli’r gorau o’r hyn y mae Cymru’n gallu ei 

gyflawni.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gymdeithas, ewch i’r 

wefan: www.learnedsocietywales.ac.uk.

Dr Lynn Williams

Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd

Syr John Cadogan 
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Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enillwyr 

Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones Prifysgol 

Cymru eleni yw Jen-Ping Chiu, myfyriwr PhD mewn 

Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Diwylliannol ym 

Mhrifysgol Abertawe a Jason Edwards, newyddiadurwr 

graddedig o Brifysgol Cymru. Dyfarnwyd £3000 i’r 

ddau i hwyluso eu prosiectau ymchwil.

Bydd y cymorth ariannol a ddarperir gan y wobr yn 

galluogi i Jen-Ping deithio i Tsieina i gwblhau cam 

olaf ei waith maes PhD, sy’n ymchwilio i’r berthynas 

fasnachu rhwng Taiwan - ei wlad enedigol - a Tsieina. 

Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn rhanbarthau 

Delta Afon Yangtze a Delta Afon Perl; bydd yn cysylltu 

â buddsoddwyr tramor a swyddogion lleol i gael data 

empirig ar y modd y mae llywodraeth leol Tsieina yn 

gweithredu polisi manteisiol i gwmnïau sydd wedi’u 

hariannu dramor.   Drwy wneud hyn, gobaith  Jen-

Ping yw gwella dealltwriaeth boblogaidd o ddiwylliant 

busnes Tsieina.  Wrth sôn am ei deimladau ar ôl ennill 

y dyfarniad, dywedodd Jen-Ping: 

“Rwyf i wrth fy modd ac yn ei theimlo’n anrhydedd 

i gael ennill Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth 

Jones Prifysgol Cymru 2011. Rwyf i’n wirioneddol 

werthfawrogi ystyriaeth, anogaeth a ffydd y Brifysgol 

ynof i.”

Bydd Jason Edwards, sydd â Gradd Athro mewn 

Newyddiaduraeth Ryngwladol o Goleg Prifysgol 

Falmouth yng Nghernyw, a Baglor mewn Astudiaethau 

Economaidd a Chymdeithasol a Gwleidyddiaeth 

Ewropeaidd o Brifysgol Cymru Aberystwyth fel yr 

oedd ar y pryd, yn defnyddio’r arian i ariannu prosiect 

dogfennol ar dlodi bwyd yn yr Unol Daleithiau, yn San 

Antonio, un o ddinasoedd tlotaf talaith Tecsas.

Un o’r prif resymau yr aeth i fyd newyddiaduraeth, 

meddai Jason yw oherwydd y gall “estyn allan i’r 

cymunedau lleol, lle bynnag y maen nhw yn y byd”.  

Ychwanegodd:  “Rwyf i wrth fy modd yn derbyn 

Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones 
Ysgoloriaeth Taith Goffa Gareth Jones ac rwy’n diolch 

i’r Brifysgol am ddewis fy nghais i.”

Caiff yr Ysgoloriaeth hon ei darparu drwy incwm o 

Gronfa Goffa a godwyd drwy danysgrifiad cyhoeddus i 

goffau Gareth Richard Vaughan Jones, a raddiodd o’r 

Brifysgol ac a laddwyd gan ysbeilwyr ym Mongolia, 12 

Awst, 1935.  Y nod yw galluogi’r deiliad i deithio mewn 

gwledydd tramor i astudio cysylltiadau rhyngwladol, 

neu ymgymryd â gwaith newyddiadurol yn ymwneud 

â materion rhyngwladol.

Tom Barrett

Swyddog Cyfathrebu

Jason Edwards



Gall testun y cyhoeddiad hwn fod ar gael mewn fformatau eraill -
cysylltwch â’r Brifysgol.

newyddionansawdd@cymru.ac.uk
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Sefydlwyd y Greenwich School of 
Management (GSM) ym 1973 fel 
sefydliad addysgu arbenigol dielw 
yn cynnig rhaglenni astudio sy’n 
arwain at gymwysterau proffesiynol 
israddedig ac uwchraddedig mewn 
disgyblaethau’n ymwneud â rheoli 
busnes. 

Yn 2010, roedd ganddo tua 1,000 o fyfyrwyr 

israddedig wedi’u cofrestru’n llawn amser ac yn rhan 

amser. Cyflenwir y ddarpariaeth ran amser gyda’r nos 

ac ar benwythnosau.

Er 2005 mae’r Ysgol hefyd wedi bod yn cynnig 

rhaglen BSC a nifer o gynlluniau MSc wedi’u dilysu 

gan Brifysgol Cymru. Dilyswyd trefniadau’n cefnogi 

rhaglenni ymchwil ôl-raddedig gan PC yn 2008.  Ers 

hynny mae GSM hefyd wedi bod drwy adolygiad 

Pum Mlynedd llwyddiannus ar gyfer ei ddarpariaeth 

ddilysedig PC drwy gwrs yn 2010 ac Adolygiad 

Cyfnodol ar gyfer darpariaeth ymchwil yn 2011. 

Gan weithio’n agos gyda PC, mae GSM yn datblygu 

ei amgylchedd ymchwil - disgwylir i fyfyrwyr cyntaf 

darpariaeth ymchwil ddilysedig PC gyflwyno eu 

traethodau i’w harholi tua diwedd 2011.  

Mae GSM hefyd yn gweithio gyda Phrifysgol 

Plymouth, Northwood. Mae’n aelod o’r Gymdeithas 

Darparwyr Addysg Uwch Annibynnol (AIHEP) a chaiff 

ei achredu gan Gyngor Achredu Prydain ar gyfer 

Addysg Bellach ac Addysg Uwch.

Dr Neil Strevett 

Swyddog Dilysu

Facts and figures
Sefydliad a lleoliad:   Greenwich School of Management (GSM), Llundain

Yn cydweithio â PC ers:  2005

Rhaglenni dilysedig PC yma:  BSc (Anrh) mewn Rheoli Busnes, MSc mewn Rheoli Busnes;,

     MSc mewn Cyllid a Chyfrifeg, MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol,

     MSc mewn Rheoli Marchnata, MPhil/PhD.

Nifer cyfredol o fyfyrwyr PC:  145

Cael gwybod mwy am Greenwich School of Management ar www.greenwich-college.ac.uk. 

Proffil Canolfan Gydweithredol Prifysgol
Cymru: Greenwich School of Management 
(GSM), Llundain


