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Dathlu Graddedigion a Chymrodyr Addysgu 
Prifysgol Cymru

Ar 6 Mai, 2011, daeth ysgolheigion ynghyd yng 

Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd i 

ddathlu diwedd eu hastudiaethau mewn dathliadau 

graddio  a drefnwyd gan Brifysgol Cymru.  Daeth 

dros 800 o raddedigion o raglenni wedi eu dilysu 

gan Brifysgol Cymru a’u gwesteion i’r dathliadau yn 

teithio i dde Cymru o amrywiaeth eang o wledydd.

Llywydd y dathliad oedd y Parchedicaf Ddr Barry 

Morgan, Archesgob Cymru a Dirprwy Ganghellor 

Prifysgol Cymru. Cafodd yr holl fyfyrwyr eu cyfarch yn 

bersonol gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Marc Clement, 

ynghyd â Chadeirydd Cyngor y  Brifysgol ac uwch-

swyddogion eraill Prifysgol Cymru.

Derbyniodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Ustus 

Thomas, a chyn Prif Swyddog Gweithredol HSBC, 

Dyfrig John CBE,  raddau er anrhydedd yn ystod y 

seremoni, fel cydnabyddiaeth o wasanaeth y ddau 

ohonynt i’w meysydd gwaith.

Dywedodd yr Athro Marc Clement: 

“Cafodd Prifysgol Cymru ei chreu trwy ewyllys a 

gwaith cydweithredol pobl gyffredin Cymru, i roi’r 

cyfle i ddynion a merched ifanc Cymru gael addysg 

Rhifyn 27                                                                                                                                                                                       Mai 2011

Newyddion Ansawdd                     
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Digwyddiadau ar ddod
01 - 02 Mehefin Cynhadledd Cyflogadwyedd Addysg Uwch yr Alban: Strengthening Partnerships with   
   Employers, Caeredin
   http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/2011/jointevents/01-02_June_2011_Scottish_ 
   Employability_conference

09 Mehefin  Lansio’r Ganolfan Ymchwil i Gywerthedd Academaidd – Prifysgol Cymru, Caerdydd

16 Mehefin  Digwyddiad ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil Mwy Newydd gan Y Gymdeithas dros Ymchwil  
   mewn Addysg Uwch (SRHE): Undertaking A Literature Review And Writing Up Research,  
   Llundain http://www.srhe.ac.uk/networks.nrn.asp

13 – 14 May  University of Wales Research Students Conference, Cardiff2

Sir Martin Evansuwch yn agos at adref.  Heddiw, mae’r Brifysgol yn 

falch o gynnal y traddodiad cydweithredol hwn o 

ddarparu cyfleoedd addysgol lleol i fyfyrwyr, ond ar 

raddfa fyd-eang bellach, trwy ei gwaith dilysu, ac 

mae’n bleser mawr i weld ein graddedigion newydd – 

o golegau mewn mwy na dwsin o wledydd eleni  – yn 

dathlu gyda’i gilydd yng Nghaerdydd.”

Hefyd yn dathlu roedd y rhai oedd yn derbyn 

Gwobrau Cymrodyr Addysgu 2011: Dr Jo Smedley o 

Brifysgol Cymru, Casnewydd; a’r Athro Cynorthwyol 

Silvia Pulino o Brifysgol John Cabot, Rhufain.  

Mae’r cynllun cymrawd hwn wedi ei gynllunio i 

ddathlu rhagoriaeth unigol o fewn meysydd amrywiol 

ymarfer dysgu ac addysgu, ar draws rhwydwaith 

Prifysgol Cymru.  Gwerth y wobr yw £5000 a bydd yn 

galluogi’r Cymrawd i ddilyn prosiect o fewn y maes 

hwn.  

Dyma ddywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor Nigel 

Palastanga:

“Nid ceisio cydnabod cyflawniadau ardderchog 

mewn ymarfer addysgu yn unig yw ein nod, ond yn yr 

amrywiaeth o weithgareddau cefnogol sy’n cyfrannu 

at ansawdd profiadau dysgu’r myfyrwyr hefyd.”

Mae Dr Smedley yn Ddeon Cyswllt Dysgu ac Addysgu 

yn Ysgol Fusnes Casnewydd ym Mhrifysgol Cymru, 

Casnewydd.  Yn ystod ei gyrfa o dros 25 mlynedd 

yn y byd Addysg Uwch mae wedi arwain a bod 

yn rhan o ddatblygu tîm mewn nifer sylweddol o 

brosiectau dysgu ac addysgu i wella a chodi ansawdd 

profiad y myfyriwr. Mae hi’n bwriadu datblygu mwy 

o brosiectau cefnogi dysgu ar draws rhwydwaith 

Prifysgol Cymru.

Mae Silvia Pulino yn Athro Cynorthwyol mewn 

Gweinyddu Busnes ym Mhrifysgol John Cabot (un o 

Ganolfannau Cydweithredol Prifysgol Cymru) ac mae 

hefyd yn cydlynu Canolfan Gwasanaethau Gyrfaol. 

Mae ganddi radd MA mewn Ieithoedd Modern o 

Brifysgol Rhydychen, a chwblhaodd radd MBA yn 

yr Harvard Graduate School of Business.  Gydag 20 

mlynedd o brofiad mewn busnes rhyngwladol, mae 

wedi teithio’n helaeth ac mae’n gyfrifol am nifer 

o fentrau entrepreneuraidd llwyddiannus. Bydd yr 

arian y bydd yn ei dderbyn yn cyfrannu at astudiaeth 

ddichonoldeb a datblygu cwrs ar-lein rhyngweithiol 

mewn entrepreneuriaeth fyd-eang, wedi ei anelu at 

fyfyrwyr sydd ddim yn astudio busnes.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’n Cymrodyr Addysgu, 

ac i weld fideo o Raddio 2011, ewch i’r tudalennau 

canlynol ar ein gwefan www.cymru.ac.uk. 

Tom Barrett

Swyddog Cyfathrebu
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Cyflwyniad i Ysgoloriaethau Prifysgol Cymru: 
Cymynroddion, Efrydiaethau, Gwobrau, 
Grantiau a Dyfarniadau
Mae Prifysgol Cymru’n gyfrifol am ddosbarthu tua 

deugain o Ysgoloriaethau, Efrydiaethau, Gwobrau, 

Grantiau a Dyfarniadau. Mae’r hynaf o’r dyddio 

o 1899; cymeradwywyd rheoliadau’r un fwyaf 

diweddar (y Fwrsariaeth Ddilysu) gan y Bwrdd 

Academaidd yn 2008.  Gellir rhannu Ysgoloriaethau 

Prifysgol Cymru i’r mathau canlynol:

• Ysgoloriaethau: Mae’r rhain yn cwmpasu 

amrywiaeth eang o ddyfarniadau gwahanol, gan 

gynnwys ysgoloriaethau ar gyfer mynediad, teithio 

a menter academaidd neu ymarferol mewn maes 

perthnasol. Fe’u cynlluniwyd i alluogi i fyfyrwyr 

gyfranogi’n weithredol mewn astudiaethau 

neu weithgareddau cysylltiedig sy’n ddarpar 

weithgareddau yn hytrach nag yn rhai a gyflawnwyd 

eisoes.

• Efrydiaethau: Cyllid ymchwil ôl-raddedig hyd at 

werth o tua £17,860, a fyddai’n cyfrannu at ffioedd 

dysgu a threuliau byw ar gyfer cyfnod rhaglen gradd 

ymchwil.

• Grantiau a Dyfarniadau:  Swm o arian, taliad sengl 

yn aml, a roddir i gefnogi astudiaethau addysgol.

• Gwobrau:  Dyfarnwyd am ragoriaeth academaidd 

mewn maes astudio penodol.

Mae’r Brifysgol wedi esblygu’n sylweddol e ers iddi 

gael ei sefydlu drwy Siarter Frenhinol ym 1893; mae’r 

Ysgoloriaethau hyn yn cadw cyswllt â’i hanes fel 

sefydliad cenedlaethol, a’i haddewid i gefnogi Cymru 

a’i phobl yn eu hymdrechion i gyflawni rhagoriaeth 

academaidd. Mae eu hyrwyddo a’u dosbarthu yn 

sicrhau bod cenhadaeth wreiddiol y Brifysgol yn 

parhau’n berthnasol ac yn ‘fyw’ i’w myfyrwyr.

Cyfrifoldeb Cofrestrfa Academaidd y Brifysgol 

yw gweinyddu’r Ysgoloriaethau, ac yn benodol 

Elizabeth Badrick

y Cofrestrydd Cynorthwyol (Academaidd) 

a’r Cynorthwyydd Clerigol (Academaidd /

Ysgoloriaethau). Ymhlith y dyletswyddau mae 

monitro’r cronfeydd Ysgoloriaeth sydd ar gael ac 

asesu pa rai o’r rhain y gellir eu dyfarnu’n rheolaidd. 

Oherwydd yr union delerau a osodwyd gan 

bob rhoddwr, gallai fod yn anodd dyfarnu rhai 

cymynroddion i fyfyrwyr cyfredol. Er enghraifft dywed 

Gwobr Dyffryn Nantlle yn ei rheoliadau fod rhaid i’r 

derbynnydd fod yn ‘fab i weddw o Gymraes a oedd, 

yn un ar bymtheg oed, yn byw yn Nyffryn Nantlle’.

Dros y misoedd nesaf byddwn yn archwilio’r amrywiol 

Ysgoloriaethau gwahanol yn fanylach, yn ogystal â’u 

rheoliadau, a’r gweithdrefnau ar gyfer eu dyfarnu.

Emily Blewitt

Cynorthwyydd Clerigol (Ansawdd)

Emily Blewitt
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Cynhadledd Jiwbilî’r AUA, 2011
Ar 18-20 Ebrill 2011, mynychodd 
grŵp ohonom o’r Gofrestrfa 
Academaidd Gynhadledd Jiwbilî 
yr Association of University 
Administrators (AUA) a 
gynhaliwyd ym Mhrifysgol 
Nottingham.  

Roedd y gynhadledd yn gyfle ar gyfer  

rhwydweithio proffesiynol a datblygu gyrfa yn 

ogystal â dathlu 50 mlynedd o broffesiynoldeb 

yn y sector.  Cafodd thema’r gynhadledd eleni, 

‘Edrych yn ôl, edrych ymlaen ac edrych tu hwnt’, ei 

hadlewyrchu trwy gydol y rhaglen.

Agorwyd y gynhadledd gan yr athletwraig 

baralympaidd, y Fonesig Tanni Grey-Thompson, a 

roddodd gyflwyniad ysbrydoledig ar sut i gael yr 

hyder i gyflawni eich amcanion a pha mor bwysig 

yw gwaith tîm yn cefnogi llwyddiant unigol.  

Yna cawsom y cyfle i fynychu 4 sesiwn waith o 

ddewis o dros 80, yn ymdrin ag amrywiaeth o 

bynciau’n ymwneud â’r sector Addysg Uwch (AU).  

Roedd y rhain yn canolbwyntio ar ddiddordebau 

proffesiynol fel tueddiadau a themâu mewn 

Addysg Uwch, ymarfer gorau wrth weinyddu 

pwyllgorau a chynllunio strategol ac roedd eraill 

yn canolbwyntio ar sut i ddatblygu eich gyrfa, rhoi 

cyngor ar ymgymryd ag astudiaethau pellach wrth 

weithio yn y sector neu ddatblygu sgiliau penodol 

i wella eich rôl. Cawsom hefyd y cyfle i gymryd 

rhan mewn gweithdai llai traddodiadol fel ‘Dysgu 

sut i Jyglo’ a ‘Chwilio’r Labyrinth’, ill dau wedi eu 

cynllunio i helpu ymlacio a myfyrdod personol.

Rhwng y sesiynau gwaith, cafwyd cyflwyniadau 

gan yr Athro Craig Mahoney, Prif Swyddog 

Gweithredol Yr Academi Addysg Uwch; Ruth 

Spellman, Prif Swyddog Gweithredol Y Sefydliad 

Rheolaeth Siartredig; Ewart Wooldridge, Prif 

Swyddog Gweithredol Y Sefydliad Arweinyddiaeth; 

a Betty Huff, Llywydd yr American Association 

of Collegiate Registrars and Admissions Officers.  

Siaradodd pob un am eu profiadau o fewn y sector 

Addysg Uwch a chynhaliwyd sesiynau Cwestiwn-

ac-Ateb gyda’r gynulleidfa.  Am y tro cyntaf eleni 

cafwyd trafodaeth banel, ble buom yn trafod a 

fydd Addysg Uwch yn y DU mewn gwell sefyllfa 

mewn 5 mlynedd, yn dilyn Adolygiad Browne a’r 

newidiadau a gyflwynwyd gan y Llywodraeth yn ei 

sgil.  

Roedd y gynhadledd yn gyfle gwych i ddatblygu 

dealltwriaeth ehangach o’r sector a rhwydweithio 

gyda chydweithwyr o sefydliadau eraill.  Rydym yn 

gobeithio gallu mynychu digwyddiadau AUA eraill 

yn y dyfodol.

Helen Turner

Swyddfa’r Gofrestrfa 

The 2011 Annual Meeting of Moderators took place 

Professor Nigel Foster

AUA Conference
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Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Safonwyr 2011 ar 

15 Ebrill yn Neuadd y Ddinas Caerdydd. Mynychwyd 

y cyfarfod gan dros 60 o Safonwyr, yn cynnwys rhai 

newydd eu penodi. Mae’r digwyddiad blynyddol hwn 

yn gyfle i Safonwyr rannu profiadau, trafod rolau a 

chyfrifoldebau, a chymryd rhan mewn gweithdai. Mae 

hyn yn helpu i hwyluso datblygiad parhaus ar draws 

holl Ganolfannau Cydweithredol Prifysgol Cymru, gan 

sicrhau bod Safonwyr yn cael gwybod am unrhyw 

ddatblygiadau.

Cadeirydd y digwyddiad eleni oedd Dirprwy 

Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Nigel 

Palastanga.  Cynhaliwyd sesiynau gan aelodau o’r 

Gyfadran  Academaidd, ynghyd â Mr Barry Calvert 

(iParadigms) Mr Graham Wood (Prifysgol Cymru 

Casnewydd), a’r Athro Richard Tong (UWIC). 

Ymysg y gweithdai a sesiynau yn ystod y gynhadledd 

roedd:

•	 Addysgu	a	arweinir	gan	ymchwil

•	 Paratoi	ac	asesiadau;

•	 Ymarfer	gorau	wrth	baratoi	Adolygiad	Coleg	a			

 Chwrs Blynyddol (ACCR)

•	 Defnyddio	Turnitin

•	 Defnyddio	cyfryngau	cymdeithasol/	 	 	

 platfformau ar-lein mewn Dysgu ac Addysgu

•	 Gweithio	effeithiol	mewn	gwahanol		 	 	

 ddiwylliannau

•	 Gwella	cynhwysiad	yn	yr	Amgylchedd	Ddysgu

•	 Cyfarfod	Blynyddol	y	Safonwyr.	

Cafwyd adborth cadarnhaol ynglŷn â’r digwyddiad 

hwn:  Roedd y safonwyr wedi mwynhau’r cyfle i rannu 

ymarfer gorau a chyfrannu at sesiynau trwy gydol y 

dydd.

Fran Plumb

Swyddog Dilysu

Cyfarfod Blynyddol 
Safonwyr, 2011
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Mae Ysgol Fusnes Doncaster (DBS) yn rhan o 

Doncaster College, darparwr addysg bellach yn 

Ne Swydd Efrog ers 1992.  Yn ystod y flwyddyn 

academaidd ddiwethaf cofrestrodd tua 20,000 o 

bobl ar ychydig dros 500 o gyrsiau llawn amser a 

rhan amser yn y Coleg. Ers 2006, prif safle’r Coleg yw 

datblygiad glan y dŵr £65m yng nghanol Doncaster, 

a adwaenir yn lleol fel The Hub.  

Mae DBS wedi’i lleoli yng Nghanolfan Prifysgol y 

Coleg yn High Melton, campws ryw chwe milltir i’r 

gorllewin o Doncaster, sy’n gartref i ddarpariaeth 

addysg uwch y Coleg. Yn 2006, dechreuodd Prifysgol 

Cymru weithio gyda Doncaster College drwy ddilysu 

rhaglen MBA ran amser, wedi’i hanelu at reolwyr 

busnes profiadol yn gweithio mewn swyddi ag 

effaith strategol. Mae’r cwrs yn dilyn egwyddorion 

‘dysgu gweithredol’, gyda chyfranogwyr yn cael eu 

hannog i gymhwyso damcaniaethau i ymarfer drwy 

ymglymiad ôl-ystyriol.

Tyfodd y bartneriaeth i gynnwys dilysu Diploma Ôl-

raddedig rhan amser mewn Rheoli Adnoddau Dynol 

yn 2008. Tua diwedd 2010, dechreuwyd datblygu 

MSc mewn Rheoli Adnoddau Dynol, ac mae’r rhaglen 

hon ar hyn o bryd yn y broses o gael ei dilysu gan 

Brifysgol Cymru.

Dros y 12 mis nesaf bydd darpariaeth gydweithredol 

y Brifysgol yn Doncaster College yn cael ei hadolygiad 

pum mlynedd (cyfnodol) gyntaf. Mae cydweithwyr 

yn yr Uned Ddilysu yn edrych ymlaen at barhau â’r 

berthynas gadarnhaol sydd wedi’i meithrin â’r Coleg.

Mark Narusberg

Swyddog Dilysu

Ffeithiau a ffigurau
Sefydliad a lleoliad:   Ysgol Fusnes Doncaster, Doncaster College, Doncaster

Wedi cydweithio â PC ers:  2006

Rhaglenni dilysedig PC yma:   Diploma Ôl-raddedig mewn Rheoli Adnoddau Dynol

     MBA

Nifer cyfredol o fyfyrwyr PC:  125

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgol Fusnes Doncaster ewch i  http://www.don.ac.uk/mini_sites/dbs/about_us.aspx

Proffil Canolfan Gydweithredol Prifysgol 
Cymru: Ysgol Fusnes Doncaster, 
Doncaster College


