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Cysylltiadau Ymchwil-addysgu yng Nghymru - 
y stori hyd yn hyn

Beth sy’n gwneud Addysg Uwch yn Uwch? Dadl 

nifer o bobl yw mai’r ymchwil sy’n digwydd 

mewn sefydliadau Addysg Uwch sy’n gwneud y 

gwahaniaeth ac yn rhoi blas a chymeriad unigryw 

i’r sector. Dylai meysydd astudio fod yn llawn 

deunyddiau cyfoethog a blaengar yn deillio o’r 

ymchwil hwnnw neu gan academyddion eraill, a 

dylai dysgu ddigwydd o fewn cyd-destun o ddatrys 

problemau a chwestiynu cyson. Mae hyn yn bell o fod 

yn wir mewn llawer o Sefydliadau Addysg Uwch, fodd 

bynnag, gyda dylanwadau lleol a chenedlaethol yn 

aml yn rhannu staff ymchwil oddi wrth staff dysgu. 

Gall hyn arwain at anawsterau wrth groesffrwythloni. 

Mae’n bosibl y gall hyn, yn ei dro, effeithio ar brofiad 

y myfyrwyr. 

Yng Nghymru, sefydlodd Grŵp Sefydliadau Cymreig 

yr Academi Addysg Uwch Set Plethwaith Ymchwil-

Addysgu Gweithredol yn gynnar yn 2009. Y bwriad 

oedd casglu ynghyd a dosbarthu enghreifftiau o 

ymarfer, ac archwilio ffyrdd i gryfhau’r plethwaith 

yng Nghymru. Fe’m gwahoddwyd i gadeirio’r Set 

Gweithredol a daeth cynrychiolwyr o bob sefydliad 

Addysg Uwch ynghyd ar gyfer y cyfarfod cyntaf a 

gynhaliwyd ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, yn 

Chwefror 2009. Penderfynwyd, yn ystod y cyfarfod 

hwn, i drefnu gweithdy yn hwyrach yn y flwyddyn i 

ystyried a datblygu dulliau o gryfhau’r cysylltiadau 

rhwng dysgu ac ymchwil yn sefydliadau Addysg 

Uwch Cymru. 

Parhad ar y ddalen nesaf...

Rhifyn 25                                                                                                                                                                                Mawrth 2011
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Ar y gweill...

25 Mawrth: Symposiwm AAU : Myfyrwyr Rhyngwladol - yr Addysg fwyaf cynhwysfawr i bawb, Bedfordshire
  www.heacademy.ac.uk/events/detail/2011/jointevents/25_Mar_TIS_Bedfordshire

30 Mawrth: Gweithdy PC: Cyhoeddi eich Ymchwil - Ystyried materion pwysig a chwalu’r chwedlau, Abertawe.
  www.wales.ac.uk/en/NewsandEvents/Events/Seminars/GettingPublished.aspx 

31 Mawrth: Cynhadledd Cymdeithas y Coleg: AU mewn AB: Trefniadau newydd, cyfleoedd newydd?, Llundain.
  www.qaa.ac.uk/events/AofC-Conference11.asp 

31Mawrth HEA Seminar: Asesu - asesu gwreiddiol ar waith myfyrwyr, Efrog.
  www.heacademy.ac.uk/events/detail/2011/academyevents/31_Mar_2011_Assessment_Matters

y thema hon. Dyma un enghraifft yn unig o’r ffordd 

y mae’r Set Gweithredol wedi magu momentwm ar 

hyd a lled Cymru. Daeth yn amlwg yng ngweithdy 

Gregynog hefyd mai prin yw’r Strategaethau Dysgu 

ac Addysgu sy’n cysylltu’n uniongyrchol ag ymchwil, a 

bod Strategaethau Ymchwil hyd yn hyd yn waeth wrth 

grybwyll addysgu. Mae gan y Set Gweithredol felly 

gyfle i ddylanwadu ar gyfeiriad strategol sefydliadau 

AU Cymru a thynnu addysgu ac ymchwil yn agosach 

at ei gilydd er budd y ddau.  

Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod Cyngor Cyllido 

Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi gofyn i bob 

sefydliad AU yng Nghymru i gynhyrchu genhedlaeth 

newydd o Strategaethau Dysgu ac Addysgu yn 2011. 

Wrth i Brifysgol Cymru ddiweddaru ei Strategaeth 

Dysgu ac Addysgu, ac wrth i’r Gyfadran gael ei sefydlu 

yn 2011, y gobaith yw y bydd profiadau pob myfyriwr 

yn ystod eu cyfnod gyda Phrifysgol Cymru yn cael 

eu cyfoethogi’n bellach drwy’r cysylltiadau cynyddol 

rhwng addysgu ac ymchwil yn y cwricwlwm. 

I ddarllen mwy am weithgareddau’r  Set Plethwaith 

Ymchwil-Addysgu Gweithredol, ewch i http://nexus-

wales.blogspot.com. 

Gan Yr Athro  Simon Haslett

Deon Ysgol STEM, Prifysgol Cymru
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Cynhaliwyd y gweithdy hwnnw yn Neuadd Gregynog 

Prifysgol Cymru, ger  Y Drenewydd ym Mhowys, 

ar y 1af a’r 2il o fis Medi. Gyda chymorth yr Athro 

Alan Jenkins (Prifysgol Oxford Brookes), Yr Athro 

Mick Healey (Prifysgol Swydd Gaerloyw) a thua 25 

o gydweithwyr o’r rhan fwyaf o sefydliadau AU 

Cymru, cafwyd gweithdy llwyddiannus a daeth nifer 

o weithredoedd ac argymhellion ohono. Ymhlith y 

rhain oedd sefydlu Blog Set Gweithredol a chyhoeddi 

astudiaethau achos plethwaith ymchwil-addysgu. 

Cyhoeddwyd  Linking research and teaching in Wales 

ym Mehefin 2010. Mae wedi cael derbyniad da ac yn 

cael ei ddefnyddio fel teclyn  i ysbrydoli cydweithwyr i 

ymyrryd yn effeithiol yn natblygiad eu cwricwlwm a’u 

dysgu. 

Yn sgil hyn, mae’r Set Gweithredol wedi cynnal 

gweithdai ar gysylltiadau ymchwil dysgu: Ymchwil 

gan Israddedigion gan Yr Athro Stuart Hampton-

Reeves (Prifysgol Central Lancashire) ym Mhrifysgol 

Cymru Y Drindod Dewi Sant (Medi 2010) a’m 

gweithdy i: Cysylltiadau Ymchwil-addysgu  ac 

Ymarfer Proffesiynol ym Mhrifysgol  Aberystwyth 

(Chwefror 2011). Mae’r adnoddau a ddeilliodd o’r 

digwyddiadau uchod ar flog y Set Gweithredol -  

http://www.newport.ac.uk/research/researchcentres/

researchcentres/CELT/NEXUS/Pages/default.aspx. 

Mae rhai sefydliadau AU yn hybu cysylltiadau 

ymchwil-addysgu drwy gynadleddau blynyddol ar 
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Bwrdd Gradd Ymchwil

Gyda dros fil o fyfyrwyr ymchwil yn ei Sefydliadau 

Cynghrair a Chanolfannau Cydweithredu, mae 

Prifysgol Cymru yn ystyried goruchwylio ei Graddau 

Ymchwil yn weithgaredd pwysig iawn. Yn Chwefror 

2010, cymeradwyodd Bwrdd Academaidd Prifysgol 

Cymru gyflwyno Fframwaith Academaidd Cyffredin 

ar gyfer Graddau Ymchwil. Sefydlodd hyn fecanwaith 

pwysig sy’n caniatáu PC i fod yn hyderus am 

ansawdd y graddau ymchwil y mae’n eu dyfarnu.

Mae’r mecanwaith yn cynnwys: 

Adolygiadau Cyson - adolygiadau trylwyr ar •	

bob sefydliad/canolfan sy’n cynnig graddau 

ymchwil PC yw’r rhain; yn canolbwyntio ar 

drefniadau sefydliadol, yr amgylchedd ymchwil a 

chynrychiolaeth myfyrwyr

Adolygiad Blynyddol ar Golegau a Chyrsiau •	

Cofrestr Cyfarwyddwyr Astudio a Goruchwylwyr•	

Derbyn cofnodion Pwyllgorau Graddau Ymchwil y •	

Sefydliadau

Cynrychiolwyr o Fwrdd Graddau Ymchwil y •	

Brifysgol ar Bwyllgorau Graddau Ymchwil y 

Sefydliadau.

Mae  Bwrdd Graddau Ymchwil (BGY) y Brifysgol, sy’n 

cynnwys Cadeiryddion Pwyllgorau Gradd Ymchwil y 

Sefydliadau Cynghrair, cynrychiolydd o’r Canolfannau 

Cydweithredu, dau gynrychiolydd o blith y myfyrwyr 

a thri uwch academyddion o’r tu allan i’r Brifysgol, 

yn cadw golwg fanwl ar hyn oll. Wedi ei gadeirio gan 

Ddirprwy Is-Ganghellor PC, Yr Athro Robert Brown, 

mae’r Bwrdd Graddau Ymchwil hefyd wedi bod 

yn gyfrifol am ddatblygu Rheoliadau Academaidd 

Cyffredin ar gyfer graddau PhD ac MPhil.  Mae’r 

siart uchod yn darlunio’r llinellau adrodd, o fyfyrwyr 

ymchwil unigol bob cam i Fwrdd Academaidd PC.

Gan James Plumb

Cofrestrydd Cynorthwyol  (Academaidd)
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O ble rydych chi’n dod?

Brummie dw i.  Ces i fy ngeni yn Birmingham. 

Astudiais yng Nghymru a Manceinion a dwi wedi 

gweithio yn y ddau le. Dychwelais wedyn i ddysgu yn 

ninas orau’r byd (Birmingham wrth gwrs!).

Pa gymwysterau sydd gennych?

Mae gen i BA (Anrhydedd) mewn Athroniaeth o 

Goleg Dewi Sant Llambed (Prifysgol Cymru y Drindod 

Dewi Sant fel y’i gelwir nawr), TAR , DASE ac MAdd 

(drwy thesis) o Brifysgol Manceinion. Dwi’n Athro 

Emeritws ym Mhrifysgol Birmingham City.

Sut daethoch i gysylltiad gyda PC?  

Fel myfyriwr israddedig yn wreiddiol, ac yna - lawer 

yn hwyrach - fel asesydd academaidd i’r Brifysgol yng 

Ngholeg Prifysgol Cymru Bangor, wrth iddi fynd ar 

ôl pwerau dyfarnu graddau, ac yna eto yn Llambed 

wrth iddi ddatblygu’r sefydliad newydd ar y cyd gyda 

Choleg Prifysgol y Drindod. 

Pam mae’n bwysig i PC gael Bwrdd Ansawdd a 

Safonau?

Ansawdd a safon ei ddyfarniadau yw’r peth mwyaf 

gwerthfawr sydd gan unrhyw sefydliad addysg. 

Cyfrannu atyn nhw, neu ddeillio ohonyn nhw, y mae 

popeth arall. 

Pam penderfynoch chi fod yn aelod allanol o’r 

Bwrdd?  

Am y ddeuddeng mlynedd olaf cyn i fi ymddeol 

ro’n i’n Ddirprwy Is-Ganghellor (Academaidd) ym 

Mhrifysgol Birmingham City (fel y’i gelwir erbyn hyn). 

Roedd gen i gyfrifoldeb dros ansawdd a safonau 

holl ddyfarniadau’r Brifysgol, yn y Deyrnas Unedig 

a thramor. Dwi’n Gadeirydd Llywodraethwyr coleg 

Addysg Bellach mawr ac yn cadeirio ei Bwyllgor 

Safonau. Mae’r apwyntiad hwn i Fwrdd Ansawdd 

a Safonau PC yn gyfle i fi rannu o ‘mhrofiad ac 

arbenigedd. 

Beth yw natur y gwaith?

Mae gan y Bwrdd  Ansawdd a Safonau swyddogaeth 

fonitro a chynghori, er mwyn i’r Brifysgol gael 

gwybodaeth fanwl am yr hyn sy’n cael ei gyflawni, 

yr hyn y mae’n anelu at ei  wneud a’r newidiadau 

mewnol ac allanol sy’n gyd-destun i benderfyniadau 

a wneir o ran ansawdd a safonau. Rydyn ni’n cwrdd o 

leiaf deirgwaith y flwyddyn.

Pa agwedd ar y gwaith rydych chi’n ei mwynhau 

fwyaf? 

Yr amrywiaeth o sefydliadau sy’n rhan o deulu 

Prifysgol Cymru a’r cyfle i gwrdd â chydweithwyr sy’n 

teimlo’n angerddol dros waith y brifysgol unigryw 

hon.  Mae’r bisgedi fel arfer yn eithaf blasus hefyd.

Oes unrhyw beth arall yr hoffech ei rannu gyda’n 

darllenwyr?

Os nad y’ch chi eisoes yn rhan o bethau, ewch i 

ganol y bwrlwm. Mae ‘na lawer o fentrau i annog 

cydweithwyr a myfyrwyr i fod yn aelodau gweithgar 

o’r Brifysgol; eich Prifysgol chi yw hi.

Cyfweliad gan Wing Tsz Chow

Cofrestrydd Cynorthwyol (Ansawdd)

Proffil o’r Athro Phil Walkling, Aelod Allanol 
o’r Bwrdd Ansawdd a Safonau

Yr Athro Phil Walkling



Darn y Dirprwy Is-Ganghellor - 
Adolygu’r Seilwaith Academaidd
Dros y misoedd diwethaf, rydw i wedi ysgrifennu 

cryn dipyn am Seilwaith Academaidd yr Asiantaeth 

Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch (ASA), y 

bedair rhan mae’n eu cynnwys a’u cyfraniad at 

gynnal ansawdd mewn addysg uwch.     

Dywedais mewn erthygl yn rhifyn Mai 2010 bod 

yr ASA wedi arwain at werthusiad o’r Seilwaith 

Academaidd yn ystod sesiwn 2009/10. Cyhoeddodd 

yr asiantaeth mis Awst dwethaf adroddiad yn 

seiliedig ar y 118 o ymatebion a gafwyd i holiadur 

oedd yn rhan o’r ymarferiad hwn. Daeth 89 ohonyn 

nhw o Sefydliadau Addysg Uwch yn y DU.   

Roedd cytundeb cyffredinol bod y Seilwaith 

Academaidd wedi llwyddo i fod yn ffordd hwylus o 

gymharu trothwy safonau ac wedi bod yn sail dda i 

reoli ansawdd cyfleoedd dysgu. Roedd yr ymatebion 

yn dangos bod SAU wedi llwyddo i ymgorffori’r SA yn 

sicr o fewn eu polisïau a gweithdrefnau. Cadarnhaodd 

ymatebwyr hefyd nad oedd dim byd mawr ar goll o’r 

SA o fewn cyd-destun AU.  

Fodd bynnag, roedd rhai syniadau am welliannau y 

gellid eu cyflwyno i’r Seilwaith Academaidd:

•	 gwneud	y	berthynas	rhwng	gwahanol	rannau’r		

 Seilwaith Academaidd a phrosesau archwilio   

 ac adolygu’r ASA yn gliriach

•	 hyrwyddo	bodolaeth	y	seilwaith	mewn	ffordd		 	

 glir a hygyrch ymhlith cynulleidfa ehangach

•	 amlygu’r	gwahaniaeth	rhwng	safonau			 	

 academaidd ac ansawdd y ddarpariaeth 

 dysgu a pherthnasedd yr Seilwaith    

 Academaidd i’r ddau.  

Ar sail y dystiolaeth hon, awgrymodd yr ASA y 

newidiadau canlynol i’r Seilwaith Academaidd. 

Lansiodd ymgynghoriad fis Rhagfyr diwethaf i 

sicrhau mewnbwn gan y sector AU. Yn hytrach na 

phedair rhan wahanol, dylid ailstrwythuro’r Seilwaith 

Academaidd fel Cod Ymarfer sengl ar gyfer safonau, 

ansawdd a gwella. 

Fel man cychwyn, byddai’r Cod newydd mewn dwy 

ran; Rhan A yn canolbwyntio ar safonau academaidd 

a Rhan B yn canolbwyntio ar ansawdd a gwella. 

Byddai adrannau a phenodau eraill ar feysydd pwysig, 

fel gwybodaeth i’r cyhoedd, yn cael eu datblygu 

maes o law. 

Mae hwn yn gyfle gwych i aildrefnu elfennau’r 

Seilwaith Academaidd a’i wneud yn fwy trefnus 

i’w defnyddio. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae 

Prifysgol Cymru wedi bod yn rhan o drafodaethau’r 

ASA; wedi ymateb yn swyddogol i’r ymgynghoriad 

ac wedi codi ymwybyddiaeth am y datblygiadau hyn 

drwy ei strwythur pwyllgorau. Mae hyn yn golygu y 

bydd wedi cyfrannu at lunio a diffinio’r ffyrdd o fesur 

safonau ac ansawdd yn y DU. 

Gan yr Athro Kate Sullivan

Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd)
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Yr Athro Kate Sullivan



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

newyddionansawdd@cymru.ac.uk
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Sefydlwyd Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain (BIBF) 

ym 1981 gyda’r nod o ddarparu hyfforddiant 

hanfodol i gymuned bancio Bahrain. Ers hynny 

mae wedi tyfu’n sefydliad hyfforddi a datblygu 

adnabyddus drwy’r byd. Mae 100,000 o fyfyrwyr 

wedi mynychu cyrsiau ers agor y sefydliad. 

Mae PC wedi bod yn cydweithredu gyda BIBF 

ers iddi ddilysu casgliad o Ddiplomau israddedig 

dwy flynedd yn 2005, a gafodd Adolygiad Pum 

Mlynedd llwyddiannus yn 2010. Roedd gan fyfyrwyr 

a gwblhaodd y rhaglen diploma yn llwyddiannus 

yr hawl i fynd i Brifysgol Bangor i ddilyn BSc 

(Anrhydedd) mewn Bancio a Chyllid, neu Gyfrifo a 

Chyllid. 

Yn ogystal â’i berthynas gyda Phrifysgol Cymru, 

mae gan BIBF berthynas strategol gyda sefydliadau 

proffesiynol eraill sy’n cael eu cydnabod yn 

rhyngwladol ac sy’n darparu rhaglenni ar y cyd gyda 

BIBF, yn cynnwys:  

•	 Ysgol	Fusnes	Darden	i	Raddedigion,	Virginia	

•	 Prifysgol	DePaul,	Chicago

•	 Sefydliad	Cyfrifwyr	Siartredig	Cymru	a	Lloegr		 	

 (ICAEW)

•	 Cymdeithas	Cyfrifwyr	Siartredig	Ardystiedig			 	

 (ACCA)

•	 Sefydliad	Siartredig	Cyfrifwyr	Rheoli	(CIMA)

•	 Sefydliad	Yswiriant	Siartredig	(CII).

Yn sgil ei lwyddiant cyson mae BIBF wedi derbyn 

nifer o wobrau uchel eu statws; gwobr y CPI Financial 

i Sefydliadau Hyfforddi Islamaidd Gorau 2010 a 

gwobr gan Fforwm Arabaidd Comisiynau Rheoleiddio 

Yswiriant yn 2009, fel cydnabyddiaeth o gyfraniad 

BIBF at hyfforddiant a dysgu yn sector yswiriant y 

rhanbarth. 

Gan Stuart Evans, Uned Ddilysu

Cyfarwyddydd Cynorthwyol (Cynllunio a Gwybodaeth)

Ffeithiau a ffigurau
Sefydliad a lleoliad:   Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain (BIBF), Bahrain

Wedi cydweithio gyda PC ers:  2005

Rhaglenni y mae PC yn eu dilysu: Diploma mewn Cyfrifo, Diploma mewn Bancio a Chyllid a 

     Diploma mewn Cyllid Islamaidd 

Nifer o fyfyrwyr PC ar hyn o bryd: 185

I ddarllen mwy am BIBF, ewch i http://www.bibf.com.bh/content/index.htm

Proffil o ganolfan gydweithredol Prifysgol 
Cymru: Sefydliad Bancio a Chyllid Bahrain 
(BIBF)


