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Ysgoloriaethau Aberfan 2011

Ceir rhagor o fanylion am Ysgoloriaeth 
Aberfan, yn ogystal â gwybodaeth am ddyfarniadau 
Ysgoloriaeth Prifysgol Cymru ar y tudalennau canlynol.  

For further infromation:

www.wales.ac.uk/cy/scholarships

ewyddion      

Rhifyn 23
Ionawr 2011

If you would prefer to receive Quality News in 
English, please contact us at 
qualitynews@wales.ac.uk

Ar y gweill...

25 Ionawr:    Cynhadledd Ranbarthol a Darlith Jubilee AUA y De Orllewin - Bryste
26 Ionawr:    Cyfarfod Rhanbarthol y Safonwyr - Wrecsam
26 – 28 Ionawr:    Cynhadledd Breswyl Ysgolheigion POWIS - Caerfyrddin

I’w nodi yn y dyddiadur:

01 Chwefror:    Cynhadledd Uned Ewrop ‘Trying it all together - you the EHEA and the wider world’ - Llundain
10 Chwefror:    Cyfarfod o Set Gweithredu Nexus Ymchwil-Addysgu yr AAU, Aberystwyth 

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai enillwyr 
Ysgoloriaeth  Aberfan Prifysgol Cymru eleni yw: 
Charlotte Elizabeth Donegan, 
sy’n astudio ar hyn o bryd 
am radd mewn Seicoleg ym 
Mhrifysgol Abertawe;  Ruth 
June Williams, sy’n astudio 
am radd BA mewn Addysg ym 
Mhrifysgol Cymru, y Drindod 
Dewi Sant; a Curtis Colcombe, 
myfyriwr Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn UWIC. Bydd 
y tri yn derbyn £1000 i’w cefnogi drwy’r cyfnod nesaf 
yn eu hastudiaethau.

A...rhannu arfer dda

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru 
longyfarch y canlynol y dyfarnwyd 

iddynt Gadair yn ddiweddar:

       ~ Yr Athro Robert Brown
           Prifysgol Cymru
       ~ Yr Athro Lorna Hughes
           Llyfrgell Genedlaethol        
           Cymru

nsawdd      

N

Ym 1968, ymddiriedodd Cymdeithas Gymraeg San 
Francisco gronfa goffa i Brifysgol 
Cymru ar gyfer plant trychineb 
glofaol Aberfan. Ddwy flynedd cyn 
hynny bu farw 116 o ddisgyblion 
pan gwympodd tomen lo gwastraff 
ar eu hysgol yn ystod gwersi’r bore. 
Mae’r ysgoloriaeth bellach yn 
annog ac yn cynorthwyo myfyrwyr o 

Aberfan a Chwm Merthyr i ddilyn addysg uwch.

Tom Barrett
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Ysgoloriaethau 
Prifysgol Cymru 

Mae gan Brifysgol Cymru dros 50 o Ysgoloriaethau, 
Gwobrau a Dyfarniadau gwahanol.  Mae hefyd wedi 
neilltuo £50,000 yn flynyddol i ariannu dyfarniadau 
Bwrsariaeth i ymgeiswyr ar gynlluniau gradd dilys-
edig mewn Canolfannau Cydweithredol. Bwriedir i’r 
bwrsariaethau hyn dalu ffioedd dysgu’r deiliaid, gan 
olygu bod gradd Prifysgol Cymru yn fwy hygyrch nag 
erioed.

Rydym yn falch i adrodd fod y Brifysgol wedi dyfarnu 
tua £325,000 o gronfeydd cymynrodd yn 2009/10 i 
fyfyrwyr yn astudio yng Nghymru a £75,000 mewn 
bwrsariaethau dilysu i fyfyrwyr ar gynlluniau astudio 
mewn Canolfannau Cydweithredol.

Caiff dros £215,000 ei gyflwyno i ymgeiswyr newydd 
ac mae £110,000 yn ddyfarniadau newydd.  

Gallwch ddarllen mwy am ein grantiau, efrydiaethau, 
bwrsariaethau a gwobrau eraill ar ein gwefan:
www.wales.ac.uk/cy/scholarships 

James Plumb

                            

SEMINAR AWR GINIO

Y FFRAMWAITH 
YMCHWIL CYFFREDIN AR 

GYFER YMCHWIL 

Cyflwynodd yr Athro Robert Brown, Dirprwy Is-
Ganghellor (Ymchwil) seminar awr ginio 
meddylgar ar y gwaith cyffrous y mae wedi 
bod yn ei oruchwylio yn nhermau sefydlu a 
datblygu Bwrdd Graddau Ymchwil. Daeth nifer 
dda i’r seminar, sy’n arwydd o bwysigrwydd y 
gwaith. 

Wrth esbonio rôl y Bwrdd,  nododd yr 
Athro Brown mai ffocws gwreiddiol y Bwrdd 
oedd dyfeisio a sefydlu Fframwaith 
Academaidd Cyffredin ar gyfer Graddau 
Ymchwil (CAFRD) a fyddai’n hwyluso trosolwg y 
Brifysgol o ddyfarniadau a phrosesau graddau 
ymchwil mewn sefydliadau Cynghrair a 
Chanolfannau Cydweithredol.

Roedd datblygu 
CAFRD yn 
cynnwys cytuno 
ar reoliadau 
cyffredin, 
prosesau adrodd, 
a chynnal 
adolygiadau 
cyfnodol. Nawr 
fod y drefn 
wedi’i sefydlu, 
byddai’r Bwrdd 
yn troi at feysydd 
eraill yn ei gylch 
gorchwyl, megis 
helpu i uchafu’r 
diwylliant 
ymchwil (er enghraifft 
drwy gofrestr gyffredin i Gyfarwyddwyr Astudio 
a goruchwylwyr, drwy ddatblygu Ysgol Rithiol i 
Raddedigion a chymuned o ysgolheigion) gan 
sicrhau wrth gwrs bod y trefniadau ar gyfer 
ansawdd a safonau bob amser yn gadarn ac yn 
addas i’r diben.

John McInally

Ysgoloriaeth Aberfan 
Dyfernir yr ysgoloriaeth hon bob blwyddyn gan 
Brifysgol Cymru i unigolion o oedran ysgol (neu sydd 
yn gynnar yn ei astudiaethau israddedig) yr oedd eu 
rhieni yn byw yn Aberfan ar adeg y trychineb, neu i 
unigolion o’r un oed sy’n byw ym Merthyr. Caiff yr 

arian ei ddyfarnu i ddau 
neu fwy o ymgeiswyr 
cymwys a gellir ei 
adnewyddu am hyd at 
dair blynedd.

Rhoddir blaenoriaeth i 
ymgeiswyr sy’n dymuno 
mynd i un o golegau 
neu brifysgolion sy’n 
dyfarnu cymwysterau 
Prifysgol Cymru . Mewn 
blynyddoedd blaenorol, 

mae enillwyr wedi mynd ymlaen i fod yn llwyddiannus 
iawn mewn pynciau sy’n amrywio o’r Celfyddydau i 
Feddygaeth.  

Tom Barrett                                           

Cofeb Aberfan

Y Athro Robert Brown
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SEFYDLU SAFONWYR AC ARHOLWYR 
ALLANOL NEWYDD

Cynhaliodd Uned Ddilysu’r Brifysgol Ddiwrnod Sefydlu i Safonwyr 
ac Arholwyr Allanol ar 6 Rhagfyr 2010. Daeth dros 45 o gyfranogwyr 
i Neuadd y Ddinas Caerdydd, gan gynnwys safonwyr ac arholwyr 
allanol newydd a staff yr Uned Ddilysu ar gyfer yr achlysur undydd 
hwn oedd yn canolbwyntio ar ddyletswyddau a swyddogaethau 
Safonwr ac Arholwr Allanol.

Trefnwyd y digwyddiad mewn ymateb i adborth o Gynhadledd y 
Safonwyr yn gynnar yn 2010 a ofynnodd i’r Brifysgol i ystyried cyn-
nal elfen sefydlu’r gynhadledd honno ar wahân ac yn gynt yn y flwyddyn academaidd. Roedd sesiynau, dan 
            arweiniad staff PC a Hyrwyddwyr Safoni, yn cynnwys trafod-
            aethau ar ddyletswyddau a swyddogaethau safonwr ac arholwr  
            allanol, mewnbwn safonwyr i’r prosesau dilysu a derbyn, pros- 
            esau cymeradwyo asesu a pholisïau a gweithdrefnau yn ym- 
            wneud â chyrff arholi.

           Roedd yn ymddangos fod y digwyddiad yn darparu modd 
           addas o ddod â safonwyr ac arholwyr allanol ynghyd. Roedd, yng  
           ngeiriau un cyfranogwr, yn ‘gyfle rhagorol i ryngweithio’.

             Claire Morgan

Seminarau Awr Ginio 2011

Mae Seminarau Awr ginio yn galluogi i staff gael gwybodaeth gyfredol am nifer o faterion sy’n ymwneud â’r 
Brifysgol, Addysg Uwch a’r gweithle. Mae’r digwyddiadau hyn wedi’u cynllunio i apelio i staff sy’n gweithio ar bob 
lefel yn y Brifysgol. Does dim jargon neu ystadegau cymhleth mewn seminar awr ginio, dim ond gwybodaeth hawdd 
ei threulio sy’n berthnasol i chi, wedi’i chyflwyno mewn amgylchedd anffurfiol a chyfeillgar. Mae’n flwyddyn ers 
cynnal y seminar cyntaf ac mae adborth ein Hyrwyddwyr Buddsoddwr mewn Pobl yn awgrymu bod ein cydweithwyr 
yn teimlo bod y digwyddiadau hyn yn ddefnyddiol ac yn addysgiadol. Yn 2001 rydym ni wedi trefnu’r seminarau 
canlynol:

Dydd Gwener,   Cyrsiau gradd CAM (Meddygaeth Gyflenwol ac Amgen): codi anghydfod ynteu achos   
4 Chwefror:  gwerth chweil?
   Siaradwr:  Ms Jacqueline Young, Uwch-ddarlithydd mewn Pynciau Iechyd 
     Prifysgol Cymru

Dydd Gwener,   Fframweithiau credyd yn y DU a thu hwnt
25 Chwefror:  Siaradwr: Dr David Ashelby, Cadeirydd Consortiwm Credyd Addysg Uwch Cymru   
     (WHECC)

Dydd Gwener,  Llywodraethu Academaidd ym Mhrifysgol Cymru
25 Mawrth:  Siaradwr: Mr John McInally
     Cyfarwyddwr, Cofrestrfa Academaidd, Prifysgol Cymru

Caiff manylion pob seminar eu cylchredeg yn fuan. Yn y cyfamser, os oes gennych chi ymholiadau neu 
awgrymiadau cysylltwch â s.catley@cymru.ac.uk   

Stuart Catley
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Darn y Dirprwy Is-Ganghellor
Yn dilyn erthyglau blaenorol am gydrannau Seilwaith Academaidd yr ASA, hoffwn ganolbwyntio ar ddatganiadau 
meincnod pwnc. Mae datganiadau meincnod wedi’u cynllunio fel set o egwyddorion cyffredin ar gyfer safonau 
academaidd disgwyliedig y lefelau gwahanol o ddyfarniadau mewn ystod o bynciau a disgyblaethau, a cheir 57 ar 
lefel israddedig a 10 ar lefel Athro ar hyn o bryd.  Fel sy’n wir am gydrannau eraill y Seilwaith, mae’r datganiadau 
hyn wedi’u datblygu drwy ymgynghori â’r gymuned AU, gan gynnwys arbenigwyr pwnc sydd wedi’u tynnu o 
academia a chyrff proffesiynol fel bo’n briodol. Bydd rhai datganiadau meincnod yn cynnwys neu yn cyfeirio at 
safonau proffesiynol a osodir gan gyrff statudol a rheoleiddiol. Drwy waith y Cynllun Cydnabod Datganiadau 
Meincnod Pwnc, mae’r ASA yn gallu hwyluso datblygiad datganiadau meincnod pwnc newydd sy’n parhau i fod yn 
gynrychioliadol o farn cymuned y pwnc.

Mae casgliadau’r ymgynghoriad diweddaraf ar y Seilwaith yn dangos bod datganiadau meincnod pwnc yn cael eu 
defnyddio yn bennaf wrth gynllunio, datblygu ac adolygu rhaglenni - yr elfennau sy’n ein helpu ni i osod canlyniadau 
dysgu ar lefel briodol a sicrhau bod nodweddion pwnc yn cael eu diffinio ar gyfer pob rhaglen a gyflenwir. Yn y 
modd hwn, mae meincnodau pwnc yn rhan o becyn cymorth sy’n helpu sefydliad addysg uwch i ddiffinio ei safonau 
academaidd o fewn disgwyliadau’r sector AU a chymunedau pwnc penodol. Ymhlith y datblygiadau diweddar 
gwelwyd cynhyrchu datganiadau meincnod ar gyfer lefelau astudio (h.y. Athro a Sylfaen) nad ydynt yn cynnwys 
manylion lefel pwnc.Ar adeg lle gwelir llawer o drafod cyhoeddus am werth dyfarniadau AU a sut y gellir cymharu’r 
rhain, nid rhwng SAUau yn y DU yn unig ond yn rhyngwladol hefyd, mae datganiadau meincnod pwnc wedi gwneud 
llawer i’n helpu ni i ddiffinio safonau trothwy cyffredin ar draws meysydd pwnc gwahanol. I gael rhagor o wybodaeth 
am ddatganiadau meincnod pwnc, ewch i wefan yr ASA http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/
default.asp.        

     Yr Athro Kate Sullivan
                   Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd)

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

Diolch am eich cyfraniadau 
a’ch adborth.

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

Yn rhifyn mis Chwefror:

Bwrdd Ansawdd a 

Safonau’r Brifysgol

Llywodraethu Academaidd ym Mhrifysgol Cymru - Y Bwrdd Academaidd 
Yn ddiweddar mae’r Brifysgol wedi cwblhau adolygiad gofalus o’i strwythur  ar gyfer llywodraethu academaidd, i sicrhau 
ei bod yn parhau i fod yn addas i’r diben ac yn berthnasol. Yn benodol, wrth 
i’r Brifysgol newid, felly hefyd mae’n rhaid i’w threfn o lywodraethu safonau 
ac ansawdd academaidd newid.  Ceir crynodeb o strwythur diwygiedig y 
pwyllgorau ar gyfer llywodraethu academaidd yn y diagram ar y dde.

Y Bwrdd Academaidd sydd yn y pen draw yn gyfrifol am safonau ac ansawdd 
academaidd graddau Prifysgol Cymru a’i dyfarniadau eraill. Caiff y Bwrdd, 
y mae ei awdurdod yn deillio o Siarter y Brifysgol, ac y mae ei aelodaeth a’i 
bwerau wedi’u gosod yn y Statudau, yn cael ei gadeirio gan Is-Ganghellor 
y Brifysgol, yr Athro R M Clement.  Mae’r Bwrdd Academaidd yn cyflawni ei 
ddyletswyddau drwy ddirprwyo i dri phwyllgor; y Bwrdd Ansawdd a Safonau, 
y Bwrdd Graddau Ymchwil a’r Bwrdd Graddau Trwy Gwrs, ac yn eu tro caiff 
y rhain eu cefnogi gan nifer o bwyllgorau sefydlog. Mewn rhifynnau yn y 
dyfodol  byddwn yn trafod rôl pob un.    
  

John McInally


