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Rhifyn 17  Gorffennaf 2010

ewyddion

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Ar y gweill....
12 Awst - 13 Awst: Cynhadledd Ansawdd a Gweinyddu Prifysgol Cymru - Neuadd y Ddinas, Caerdydd 
26 Awst: Seminar Amser Cinio Prifysgol Cymru, Yr Athro 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

Cynhadledd 
Ansawdd a Gweinyddu

Peidiwch ag anghofio archebu lle yng 
Nghynhadledd Ansawdd a Gweinyddu 

Prifysgol Cymru, fydd yn cael ei chynnal 
yn Neuadd y Sir, Caerdydd ar y 

12fed a’r 13eg o Awst.

Am fwy o fanylion cysylltwch â 
validationconferences@wales.ac.uk

nsawdd...rhannu arfer dda AN

Confensiwn Myfyrwyr Prifysgol Cymru 2010
Cynhaliwyd confensiwn myfyrwyr y 
Brifysgol dros ddau ddiwrnod yng 
Ngregynog.  Roedd yno gynadledd-
wyr o bob un o Sefydliadau Cynghrair 
y Brifysgol, ynghyd ag un sefydliad 
Cymreig arall ac un ganolfan Gyd-
weithredu.  Roedd yn ddigwyddiad 
hynod lwyddiannus. Canolbwynt y 
gynhadledd oedd y materion hynny 
sy’n effeithio ar fywyd beunyddiol 
myfyrwyr. 

Arweiniwyd gweithdy ar Y Fenter 
Gymreig Dros Ymglymiad Myfyrwyr 
(WISE) gan Undeb Cenedlaethol 
Myfyrwyr Cymru. Mae’r Fenter yn 
ystyried pump o feysydd yn ymwneud 
ag ymglymiad myfyrwyr, yn cynnwys 
natur a bodolaeth y Datganiadau 
Myfyrwyr. Rhoddwyd sylw hefyd i’r 
Campws Byd-eang, a chafwyd sesiwn 
yn cyflwyno syniadau am ddatblygiadau i’r dyfodol. Yn ystod y sesiwn hon dywedodd myfyrwyr o’r sefydliadau Cynghrair eu bod am 
gael eu cynnwys mwy a’u bod am fanteisio ar Yr Amgylchedd Dysgu Rhithiol. Yn ystod y confensiwn cafodd y myfyrwyr hyn gyfle i 
ystyried eu perthynas â’r Brifysgol a sut oedden nhw am weld y berthynas hon yn datblygu, yn benodol drwy gyfrwng UWASF. 
Trafododd myfyrwyr y Ganolfan Gydweithredu hefyd syniadau am ffyrdd o ddatblygu eu perthynas uniongyrchol nhw â’r Brifysgol.  

Un o themâu mawr y digwyddiad oedd yr Adolygiad Sefydliadol fydd yn cael ei gynnal gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA). Er 
bod trefniadau wedi eu gwneud i gael cynrychiolydd o’r QAA yno, ni allodd fynychu. Camodd Ben Gray, Swyddog Cydgysylltu’r Myfyr-
wyr, i’r adwy ac eglurodd waith y QAA i’r myfyrir. Siaradodd hefyd am y gwaith y mae Prifysgol Cymru yn ei wneud i baratoi at yr adoly-
giad. Yn dilyn hyn cynhaliwyd gweithdy gan aelodau UWASF. Cafodd geiriad Cyflwyniad y Myfyrwyr ei gwblhau yn ystod y gweithdy 
hwn.   Rhys Parry
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Arolwg Myfyrwyr
Yn 2008 dechreuodd Prifysgol Cymru ar y gwaith o ddatblygu arolwg boddhad yn 
benodol ar gyfer myfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni addysg dilys.  Cafwyd arolwg peilot 
yn 2008 a 2009. Bwriad yr arolwg yw gweithredu law yn llaw â’r ffyrdd presennol o 
gasglu adborth ar ansawdd darpariaeth addysg uwch y Brifysgol, gyda’r myfyrwyr yn 
chwarae rhan ganolog yn yr adborth.  Mae’r canlyniadau yn werthfawr wrth lunio 
arferion da a gwella profiad y myfyrwyr ar draws canolfannau cydweithredu’r Brif-
ysgol.  Maen nhw hefyd yn gymorth i fyfyrwyr a’u cynghorwyr wrth benderfynu ble a 
phryd i astudio.

Lansiwyd trydydd Arolwg Rhyngwladol Myfyrwyr Prifysgol Cymru ym mis Mawrth 
2010. Roedd ar gael i’w gwblhau am dri mis ar wefan Campws Byd-eang y Brifysgol. 
Roedd yr arolwg ar gael i bob myfyriwr oedd yn dilyn rhaglenni astudio dilys mewn canolfannau cydweithredu yn y Deyrnas 
Unedig a thramor.  

Cafwyd bron i 3000 o ymatebion i arolwg eleni, o 102 o ganolfannau. Mae hyn bum gwaith yn fwy na’r fersiynau peilot yn y bly-
nyddoedd blaenorol. Mae hyn yn cynrychioli naid yn y gyfradd ymateb o 4% i 15%.  Roedd y cynnydd hwn yn bosibl, yn bennaf, 
am ein bod wedi bod yn casglu cyfeiriadau e-bost myfyrwyr wrth iddynt ymrestru ers Tachwedd 2009. Mae hyn wedi ein galluogi 
i anfon dolen at yr adolygiad yn syth trwy e-bost i fyfyrwyr ac anfon e-byst atgoffa yn ystod cyfnod yr arolwg. Roedd yr arolwg 
hefyd ar gael mewn Sbaeneg am y tro cyntaf, ar gyfer y niferoedd mawr o fyfyrwyr yn Sbaen a ddewisodd gwblhau’r arolwg yn 
eu hiaith gyntaf. Yn sgil hyn cafwyd cynnydd sylweddol yn y nifer o ymatebion o Sbaen. O ganlyniad, o 2011 ymlaen, bydd yr 
arolwg ar gael ymhob un o’r ieithoedd y dysgir ac yr asesir drwyddynt. Y gobaith yw y bydd hyn yn cynyddu’r nifer o ymatebion 
eto. Mae adborth ychwanegol wedi awgrymu bod defnyddio’r gair “rhyngwladol” wedi golygu nad oedd rhai myfyrwyr o fewn y 
Deyrnas Unedig yn ystyried mai ar eu cyfer nhw yr oedd yr arolwg. Rhoddir ystyriaeth bellach i hyn wrth baratoi arolwg 2011. 

Roedd yr arolwg yn gofyn i fyfyrwyr raddio eu teimladau am nifer fawr o agweddau 
ar y profiad dysgu, yn cynnwys cyfleoedd i ddatblygu’n bersonol, addysgu, asesu, 
adborth, mynediad i gyfleusterau, a’u perthynas gyda Phrifysgol Cymru. Roedd 
cyfle hefyd i ychwanegu sylwadau pellach. 

Mae canlyniadau eleni yn dangos bod myfyrwyr yn gwerthfawrogi ennill gradd 
Prifysgol Cymru yn fawr, eu bod yn fodlon gyda’r addysgu a chyda’r cyfleoedd 
i ddatblygu’n bersonol.  Dyma rai o’r canlyniadau mwyaf nodedig: roedd 89% 
o’r myfyrwyr yn cytuno’n fawr bod eu cwrs Prifysgol Cymru yn eu galluogi i’w 
cyflwyno’u hunain gyda hyder, roedd dros 87% yn teimlo y byddai cael gradd 
Cymru o fudd iddynt ac roedd 80% yn cytuno bod y staff yn eu sefydliadau 
yn fedrus wrth egluro materion a phrosesau.  Roedd yr ymateb i fynediad i 
gyfleusterau, ac i adborth ar eu perfformiad, yn llai ffafriol. Dim ond 51% oedd yn 

teimlo bod adnoddau llyfrgell yn diwallu eu hanghenion a dim ond 60% o’r myfyrwyr oedd yn teimlo eu bod yn derbyn adborth 
ar eu perfformiad yn ddigon buan. 

Bydd Pwyllgor Gweithredol Sicrhau Ansawdd y Brifysgol yn trafod canlyniadau Arolwg 2010 mewn manylder yn ei gyfarfod y mis 
hwn.  Bydd cynllun gweithredu yn cael ei ddatblygu a bydd gwybodaeth am hyn yn cael ei rhoi ar ein gwefan. I weld y canlyni-
adau, sydd ar gael yn Saesneg ac yn Sbaeneg, ewch i :
http://www.wales.ac.uk/en/Study/StudentSurvey2010AnalysisofResponses.aspx

Samantha Evans

Cynhadledd Swyddogion Cydgysylltu Sefydliadau
Cynhaliwyd chweched Cynhadledd Flynyddol Swyddogion Cydgysylltu Sefydliadau, dan nawdd y QAA, yn Woburn House Ddydd 
Gwener 2 Gorffennaf 2010. Roedd llawer yn bresennol, gyda 60 neu fwy o swyddogion o sefydliadau addysg uwch yno. Y thema 
eleni oedd: ‘Newidiadau yn natur AU: a’u heffaith ar sicrhau ansawdd. Roedd hyn yn arbennig o addas, o gofio’r cyd-destun 
economaidd sydd yn ein hamgylchynu ar hyn o bryd. Trafodwyd yr her o sicrhau ein hamcanion ansawdd mewn cyfnod o galedi 
economaidd. 

Neges amlwg a ddaeth i’r fei yn ystod y trafodaethau oedd bod y cynadleddwyr am weld y QAA yn datblygu swyddogaeth 
ehangach ar ran y sector i egluro a thawelu meddyliau’r cyhoedd ynghylch ansawdd a safonau addysg uwch. Roeddwn i’n 
falch iawn i weld bod cryn bwyslais yn cael ei roi ar wella ymglymiad myfyrwyr, ym mha le bynnag y maent yn astudio. Ni, yn y 
pendraw, sy’n gyfrifol am safon yr addysg y mae myfyrwyr yn ei derbyn. Rhaid i ni beidio ag anghofio am yr angen i wella hynny 
yn gyson.  

Trafodwyd mewn cryn fanylder waith y Grŵp Ansawdd mewn Addysg Uwch (Quality in Higher Education Group) gan fod teim-
lad bod y grŵp hwn yn rhan ganolog o ffurfio ymateb y sector i’n hamgylchiadau newydd. Cefnogir y grŵp hwn gan nifer o sefy-
dliadau, yn cynnwys UUK a’r HEA. Mae mwy o wybodaeth ar waith y grŵp ar gael mewn podlediad gan y QAA, wedi ei gyflwyno 
gan Gadeirydd y Grŵp, Is-Ganghellor Prifysgol Sheffield Hallam, yr Athro Philip Jones. 

Mae’r podlediad ar gael yn: http://www.qaa.ac.uk/podcasts/Future_Quality_Assurance.asp
John McInally
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Dr Chung-Hsuan Greg Liang: Prif Ymchwilydd – Cyfwerthedd Academaidd

Fel un a fagwyd ar aelwyd oedd yn llawn cerddorion ac addysgwyr, roedd hi’n 
naturiol i Greg ddilyn un o’r llwybrau hynny yn ei fywyd galwedigaethol, tra’n dilyn 
y llall fel diddordeb personol drwy gydol ei fywyd.  Hyfforddodd fel athro addysg 
iechyd mewn ysgolion uwchradd yn Nhaiwan.  Enillodd radd BA ac MA o Brifysgol 
Normal Gened-laethol Taiwan.  Astudiodd at Ddoethuriaeth ym Mhrifysgol 
Warwick, a’i chwblhau ym Mehefin 2010. 

Ar ôl cael profiad o ddwy system addysg wahanol, mae gan Greg ddiddordeb byw 
mewn cymharu gwahanol ddulliau dysgu ac addysgu a’r profiadau y mae’r rhain 
yn eu rhoi i fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd.  Nid yw cyfwerthedd academaidd 
wedi cael llawer o sylw ysgolheigaidd hyd yn hyn.  Mae’r gwaith yn her i Greg felly - 
ond yn her y mae’n ei groesawu, a’r cyfle a rydd i ychwanegu at swmp ein 
gwybodaeth yn y maes hwn. 

Mae sicrhau cyfwerthedd academaidd mewn graddau Addysg Uwch wedi cael ei 
drafod ac mae Greg yn awyddus iawn i gynnwys llais y dysgwr yn y drafodaeth hon.  
Mae barn y rheiny sy’n derbyn gradd yn siŵr o fod yn farn werth ei chlywed wedi’r cyfan!                                           Greg Liang

Mae strwythur Prifysgol Cymru yn ddelfrydol ar gyfer astudiaeth o’r fath; mae ynddi gyfoeth o ddeunydd i gynnal ymchwil 
o’r fath.  Mae’r Brifysgol hefyd mewn safle i allu dylanwadu ar feddylfryd AU oherwydd y rhwydwaith helaeth sydd ganddi.  
Yn hynny o beth, mae’n ddyletswydd ar y Brifysgol i ymgymryd â gwaith fel hwn a darparu tystiolaeth am sicrhau cyfwer-
thedd. Mae’n gyfle na ddylid ei golli i brofi a chryfhau ein prosesau sicrhau ansawdd. 

Mae AU yn sector hynod gystadleuol ac mae buddsoddi mewn ymchwil i’r maes ei hun - yn hytrach na phethau mwy 
masnachol - fel petaent yn nofio yn erbyn llif y feddylfryd bresennol.  Ond bydd yr ymrwymiad hwn i wella polisïau a 
gweith-gareddau’r Brifysgol yn ategu gwerth ei graddau ac yn cryfhau’r budd a ddaw i ran ei myfyrwyr.  Dylai addysg fod 
yn arf i greu cymdeithas well; rydyn ni’n darparu teclynnau i’r genhedlaeth nesaf, a’u galluogi nhw i ddatblygu’r hyn sydd 
gennym ni.  Mae’n angenrheidiol bod yr addysg yr ydyn ni yn ei darparu o’r ansawdd uchaf posibl. 

Gyda chymaint i’w ddysgu a’i ddarganfod, mae buddion hefyd ar lefel bersonol i Greg - yn bennaf efallai yr ymdeimlad 
bod testun amwys fel cyfwerthedd academaidd ychydig yn llai amwys o ganlyniad i’w ymchwil.  Nod Greg dros yr haf, 
fodd bynnag, yw mwynhau’r arlwy gerddorol yng Nghaerdydd a dathlu ei lwyddiant ei hun yn y seremoni raddio yn 
hwyrach y mis hwn. 
           

Wing Tsz Chow

Seminar Amser Cinio: Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd a’r Adolygiad Sefydliadol
Nod ein Seminar Amser Cinio ym mis Mehefin oedd esbonio i’r staff yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) a’r Adolygiad 
Sefydliadol fydd yn digwydd cyn bo hir.  Yr Athro Kate Sullivan oedd â’r gwaith o wneud hynny.  

Corff wedi ei noddi gan y llywodraeth yw’r QAA, a’i fwriad yw sefydlu a phrofi safonau cyffredin ar draws cymwysterau addysg 
uwch ym Mhrydain.  Mae’n gwneud hyn drwy ymgynghori gyda’r sector Addysg Uwch, darparu teclynnau safoni academaidd a 
chynnal adolygiadau ar sefydliadau AU.  Mae’r rhain ar ffurf adolygiadau gan gydweithwyr allanol a thimau o academyddion 
wedi eu dewis o sefydliadau prifysgol o bedwar ban Prydain ac wedi eu hyfforddi gan QAA. 

Bydd Adolygiad Sefydliadol nesaf y Brifysgol yn digwydd ym mis Hydref eleni. Bydd ein hadolygiad ni yn un hybrid - hynny yw, 
bydd prosesau sicrhau ansawdd y sefydliad ei hun yn cael eu hadolygu ar y cyd â phrosesau’r ddarpariaeth gydweithredol. 
Dechreuodd y broses ym mis Mehefin, pan gyflwynwyd Dogfen Hunan Werthuso gennym i’r QAA, ynghyd â Datganiad 
Ysgrifenedig Myfyrwyr.  Bydd y rhain, ynghyd â dogfennau eraill, yn cael eu scriwtineiddio’n fanwl gan y tîm adolygu. Ryw fis cyn 
yr adolygiad ym mis Hydref bydd ymweliad briffio tri diwrnod yn digwydd, pan fydd y tîm yn datgan pa feysydd penodol y 
byddan nhw am ystyried yn fanylach yn ystod y prif ymweliad. 

Beth fydd yn digwydd wedi hynny?  Ryw bythefnos wedi’r adolygiad bydd yr Is-Ganghellor yn derbyn llythyr yn esbonio’n fras brif 
negeseuon yr adroddiad.  Disgwylir i’r adroddiad drafft gael ei ryddhau tuag wyth wythnos wedi hynny.  Bydd yr adroddiad llawn 
yn cael ei gyhoeddi o gwmpas cyfnod y Pasg yn 2011.    

Pam bod yr adolygiad hwn mor bwysig?  Mae Prifysgol Cymru yn cael ei chydnabod drwy’r byd fel corff sy’n cyflwyno graddau. 
Cychwynnodd fel prifysgol a grëwyd gan bobl gyffredin Cymru i addysgu pobl Cymru yn eu gwlad eu hunain.  Mae nawr yn 
cynnig cyfleoedd tebyg i bobl ar hyd y byd. Rydyn ni am barhau i anrhydeddu’r traddodiad hwn, er budd ein myfyrwyr, ein staff a 
Chymru fel cenedl. 

Dysgais lawer am waith y QAA - ac am y rhan fach yr ydw i’n ei chwarae yn y gwaith y mae’r Brifysgol yn ei wneud i gynnal 
safonau a gwella ei darpariaeth.  Rydw i’n siŵr bod y sesiwn wedi bod o fudd i bawb oedd yno.  Diolch i’r Athro Sullivan am 
gyflwyniad clir oedd o fudd mawr. 

Elizabeth Badrick
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Yn rhifyn mis Gorffennaf:
Ysgolheigion PoWIS yn cwrdd â’r Canghellor

Y Fframwaith Ymchwil Academaidd Cyffredin

Ein Swyddogion Cydgysylltu Myfyrwyr newydd

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.

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor
Seilwaith Academaidd y Deyrnas Unedig: 
Cod Ymarfer

Teitl llawn y rhan hon o’r Seilwaith Academaidd yw: 
Y Cod ymarfer ar gyfer sicrhau ansawdd a safonau 
academaidd mewn addysg uwch.  Mae’n cynnwys 
canllawiau rheoli a chynnal safonau ar gyfer 
sefydliadau addysgu uwch (SAU) drwy gyfres o 
gydrannau mewn meysydd allweddol. Paratowyd y 
Cod gan y QAA rhwng 1998 a 2001, ac mae iddo ddeg adran: 

Adran 1: Rhaglenni ymchwil ôl-raddedig (2004)
Adran 2: Darpariaeth ar y cyd a dysgu hyblyg a dosranedig (yn cynnwys e-ddysgu) 
                  (2004)
Adran 3: Myfyrwyr anabl(2010)
Adran 4: Arholi allanol (2004)
Adran 5: Apeliadau academaidd a chwynion gan fyfyrwyr am faterion academaidd 
                  (2007)
Adran 6: Asesu myfyrwyr (2006)
Adran 7: Cynllunio, cymeradwyo, monitro ac adolygu rhaglenni (2006)
Adran 8: Addysg, gwybodaeth, cyngor a chanllawiau Gyrfaoedd (2010)
Adran 9: Dysgu mewn lleoliadau gwaith (2007)
Adran 10: Derbyniadau i addysg uwch (2006)

Bwriad y cydrannau yw cynrychioli’r materion hynny y mae’n rhaid i SAU eu hystyried 
wrth lunio ei systemau a pholisïau sicrhau ansawdd. Mae nodiadau esboniadol am y 
cydrannau yn awgrymu sut gellid sicrhau bod disgwyliadau yn cael eu hanrhydeddu 
a sut i ddarparu tystiolaeth bod hyn wedi digwydd. Yn hyn o beth, mae’r Cod wedi ei 
greu i helpu SAU i gyflawni eu dyletswyddau fel ceidwaid annibynnol dros ansawdd a 
safonau eu graddau AU. 

Fel gyda’r Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch (FHEQ), cafodd pob adran o’r Cod 
ei pharatoi drwy ymgynghori’n helaeth gyda’r sector AU a grwpiau allweddol eraill, 
yn cynnwys Cyrff Proffesiynol Statudol a Rheolaethol. Mae’n bodoli, felly, drwy 
ganiatâd y sector a’r grwpiau allweddol eraill hyn.  Er mwyn  parhau i warchod safonau 
academaidd ac ymateb i’r newidiadau yn y gofynion sydd ar AU, mae adrannau 
unigol y Cod wedi cael eu diweddaru o dro i dro ers 2004, wastad mewn ymgynghoriad 
â’r sector AU a’r rheiny y mae’n eu gwasanaethu. Yr adrannau gafodd eu hailystyried 
yn fwyaf diweddar oedd y rheiny’n ymwneud  â’r ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr 
anabl (adran 3) ac â rheoli addysg, gwybodaeth, cyngor a chanllawiau gyrfaoedd 
(adran 8).  Drwy ystyried y berthynas rhwng ei weithgareddau a’r adrannau a’r cydran-
nau hyn, gall SAU sicrhau ei fod yn gweithredu o fewn y confensiynau a lunnir gan 
weithwyr o fewn y sector AU.   

Mae mwy o wybodaeth am y Cod Ymddygiad, ei adrannau a’i gydrannau yn:
http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/codeOfPractice/default.asp

Yr Athro Kate Sullivan
Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd)

Cymrodoriaethau Addysgu PC: 
Dathlu Llwyddiant
Yn dilyn llwyddiant y cynllun ar dreial 
llynedd, rydym yn falch o gyhoeddi bod 
Cymrodoriaethau Addysgu 2010/11 
wedi eu lansio fel peilot estynedig.  Eleni, 
bydd 10 gwobr gwerth £5,000 yr un ar 
gael i staff sy’n gymwys.  Bydd 5 o’r 
rhain mewn Canolfannau Cydweithredol, 
i ddathlu a chydnabod unigolion sydd 
yn gwneud cyfraniadau pwysig i brofiad 
dysgu’r myfyrwyr yn eu sefydliadau.
 

Gan gofio bod angen gwella yn gyson, 
gwahoddom gydweithwyr sydd wedi 
cymryd rhan mewn sawl agwedd ar y 
fenter i roi adborth i ni. Yn sgil yr adborth 
hwnnw ac ar ôl i ni fyfyrio dros y cynllun, 
bydd cymrodoriaethau 2010/11 yn 
cynnwys nodweddion newydd. Bydd y 
rhain yn cynnwys yr opsiwn i ymateb fel 
tîm, a chynnig mwy o gymorth dysgu ac 
addysgu i Ganolfannau Cydweithredol 
sy’n enwebu ymgeisydd llwyddiannus.

Bydd enwebiadau yn cael eu 
hystyried gan banel o arbenigwyr dysgu 
ac addysgu. Yr Athro Nigel Palastanga, y 
Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu a 
Gwelliant) fydd y Cadeirydd.  Mae’r Bri-
fysgol yn ddiolchgar iawn i gydweithwyr 
sydd wedi cefnogi’r fenter hon.  Mae’n 
falch o’r addysgu sy’n digwydd a’r 
rhaglenni sy’n arwain at raddau.  Mae’n 
edrych ymlaen yn fawr i’r cyfle unwaith 
eto i ddathlu llwyddiannau staff dysgu a 
chefnogi sy’n cyfrannu tuag at hyn. 

Mae manylion llawn am y cynllun a’r 
broses ymgeisio yn:
www.cymru.ac.uk/cymrodoriaethauaddysgu 
ynghyd â dogfennau ymgeisio a 
thermau ac amodau.

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 31 
Rhagfyr 2010.

Helen Waterhouse


