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Rhifyn 7 Medi 2009

Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Cynhadledd yr AUA
Cynhelir cynhadledd ac arddangosfa 

flynyddol nesaf Cymdeithas 
Gweinyddwyr Prifysgolion (AUA) ym 
Mhrifysgol Warwick ym mis Mawrth 

2010.  
Os hoffech chi fynd, neu os hoffech chi 
ymuno â’r AUA, cysylltwch â’ch rheolwr 

llinell neu’r Swyddog Personél a 
Hyfforddiant, Karin Cuthbert 
(k.cuthbert@wales.ac.uk) .

I’r rheini sy’n gallu gwneud ac addysgu...
Er i Brifysgol Cymru gael ei sefydlu i gynnig cyfleoedd i ddatblygu’n
academaidd ac yn ddeallusol o fewn Cymru, mae wedi ehangu’r 
genhadaeth hon i gynnig cyfleoedd tebyg i gymuned fyd-eang o 
fyfyrwyr.  Fel y dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Nigel 
Palastanga, “mae graddfa ac amrywiaeth cymuned myfyrwyr 
Prifysgol Cymru yn golygu fod rhaid i ddysgu ac addysgu fod yn 
greiddiol i’r hyn a wnawn.  Mae’n briodol ac yn addas fod y Brif-
ysgol yn gwobrwyo arferion da yn y maes hwn gan geisio sicrhau 
fod hyn yn cael ei rannu ar draws ei rhwydwaith a thu hwnt.”

Mae’r Brifysgol felly yn falch iawn i gyhoeddi lansio cynllun 
Cymrodoriaethau Addysgu PC, i wobrwyo a dathlu gwaith rhagorol 
ei staff wrth iddynt gyflenwi profiad dysgu o ansawdd i fyfyrwyr PC. 

Er bod teitl y cynllun hwn yn tynnu sylw at arferion addysgu, mae’r cynllun 
hefyd yn cydnabod yr ystod o weithgareddau cefnogol sy’n cyfrannu at 
ansawdd profiad dysgu’r myfyrwyr.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf (fydd hefyd yn gweithredu fel prawf) bydd y 
cynllun yn dyfarnu chwe chymrodoriaeth o £5,000, gyda thri dyfarniad i 
staff cymwys mewn Sefydliadau Partner Cynghrair PC a thri i staff cymwys 
mewn Sefydliadau Partner Cydweithredol PC.  Dyddiad cau derbyn ceisiadau 
am gymrodoriaeth yw 7 Rhagfyr 2009.  

Ceir gwybodaeth lawn am y broses ymgeisio, gan gynnwys y ffurflen gais ar 
www.cymru.ac.uk/cymrodoriaethauaddysgu.

Digwyddiadau ....
23 Hydref: cynhadledd ASA/AUC ar Sicrhau ac Uchafu Ansawdd yng Nghymru - Llandrindod

Yn fuan…
   ...lansio’r Campws Byd-Eang...   
              ...y seminar cyntaf yn ein cyfres amser cinio ar faterion ansawdd.
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Sicrhau fod Ymglymiad 
Myfyrwyr yn Berthnasol!

Gan barhau â’r hyn y bûm i’n sôn 
amdano yn fy ngholofn gyntaf i 
Newyddion Ansawdd, sef y pum 
ffactor angenrheidiol ar gyfer Ymglymiad 
Myfyrwyr, rwyf i am roi rhagor o fanylion 
y mis hwn am yr hyn y gellir ei wneud i 
sicrhau fod myfyrwyr yn teimlo bod yr 
hyn a ofynnir iddyn nhw ei wneud yn 
berthnasol.

Mae gwneud yn siŵr fod pwrpas ym-
glymiad a’r dull yn berthnasol ac yn 
hanfodol i  frwydro difaterwch myfyrwyr. 
Nid yw hyn o bell yn ffordd o sicrhau 
y bydd 100% o fyfyrwyr yn ymglymu, 
ond mae’n ffordd o wneud y gorau o’r 
potensial sydd eisoes yn bodoli o fewn y 
corff o fyfyrwyr.

Ar y cyfan, mae myfyrwyr yn ymfalchïo 
yn y sefydliad y maen nhw’n astudio 
ynddo; gwelir hyn mewn nifer o ffyrdd 
gwahanol. I lawer mae gweithgareddau 
chwaraeon yn cynnig y cyfle i gynrychioli 
eu sefydliad, a cheir amrywiaeth o 
gystadlaethau eraill hefyd sy’n galw am 
yr un lefel o barch at y sefydliad.

Mae angen meithrin yr un ymdeimlad 
o falchder ymhellach ym meysydd 
academaidd bywyd myfyrwyr; maen 
nhw eisoes yn falch i fod yn astudio am 
ddyfarniad yn y sefydliad a byddan nhw 
am wneud yn siŵr fod enw da’r cym-
hwyster yn parhau’n gadarn. Fodd 
bynnag dyw gofyn i fyfyrwyr fod yn 
gynrychiolwyr am ei fod yn dda i’w gradd 
ddim yn ddigon.  Mae hyn yn mynd i 
wraidd y rheswm dros gael cynrychiolwyr 
o blith y myfyrwyr a pha feysydd y 
gofynnwn ni iddyn nhw ymglymu â 
nhw.  Os yw myfyrwyr yn teimlo bod 
rhan ganddyn nhw mewn gweithgaredd 
sy’n ddefnyddiol ac yn berthnasol i’w 
profiad, fel cynnig i ailstrwythuro modiwl 
traethawd hir, yn hytrach na materion 
sy’n ymwneud â rheolaeth weithredol y 
sefydliad, yna maen nhw’n fwy tebygol o 
gyfranogi.

Unwaith i ni egluro pam fod mater yn 
berthnasol i fyfyrwyr, fe agorwn ni’r drws 
i’w hymglymiad.  Fodd bynnag, yn fy 
marn i, mae pedwar ffactor arall hefyd 
sy’n sicrhau eu bod yn teimlo bod 
ganddyn nhw ran lawn.  Y mis nesaf 
byddaf yn trafod sut y dylid rhoi 
Cyfrifoldeb i fyfyrwyr o fewn prosesau 
academaidd; yn y cyfamser os hoffech 
chi gysylltu â fi am unrhyw rai o’r 
materion hyn, mae croeso i chi wneud 
hynny b.gray@wales.ac.uk. 

Ben Gray, Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

Yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yng Nghymru
Sefydlwyd cydnabyddiaeth i werth barn myfyrwyr, fel mesur o ansawdd rhaglen 
academaidd neu brofiad dysgu mewn sefydliad, drwy’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 
blynyddol.  Fe’i comisiynwyd gan Gynghorau Cyllido Addysg Uwch y DU, a’i lansio yn 
2005 i roi cyfle i fyfyrwyr israddedig blwyddyn olaf gyflenwi adborth ar Addysgu; 
Asesu ac Adborth; Cefnogaeth Academaidd; Trefniadaeth a Rheoli; Adnoddau 
Dysgu; Datblygiad Personol a Boddhad Cyffredinol.

Ceir rhagor o wybodaeth am hanes a gweithrediad yr Arolwg ar wefan 
www.thestudentsurvey.com a gellir gweld canlyniadau’r arolwg ar www.unistats.com.

Mae Sefydliadau yng Nghymru sy’n cynnig dyfarniad gradd PC wedi llwyddo i gael 
canlyniadau da yn gyson - ar gyfer 2007/08, roedd boddhad cyffredinol myfyrwyr yn 
amrywio o 76-90% (gyda chyfartaledd o 83%), sy’n cymharu’n ffafriol â sefydliadau 
AU yn Lloegr. Roedd cydweithwyr Aberystwyth yn priodoli eu canlyniadau rhagorol yn yr 
arolwg i’r mesurau canlynol:

ymgeiswyr yn cael eu hannog i ymweld ar Ddiwrnodau Agored neu Ymweld i •	
sicrhau fod ganddynt ddisgwyliadau cywir am eu cwrs a’r cyfleusterau cefnogol
gwybodaeth i fyfyrwyr mor hygyrch â phosibl; unrhyw newidiadau yn •	 cael eu 
cyfleu yn effeithiol gydag esboniadau llawn
systemau cefnogi i fyfyrwyr wedi’u mewnosod i bob agwedd o fywyd •	 myfyr-
wyr, gan gynnwys cyswllt cynnar â thiwtoriaid personol a gwarant o lety i holl 
fyfyrwyr flwyddyn gyntaf
cyfleusterau adnoddau’n derbyn buddsoddiad sylweddol yn nhermau •	 cyllid a 
sylw, er mwyn sicrhau fod myfyrwyr yn derbyn y gwasanaeth gorau bosibl.

Roedd ymdrin o ddifrif ag adnoddau dysgu hefyd yn un o’r pethau a nodwyd fel mater 
allweddol gan Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Dysgu a Gwybodaeth ym Mhrifysgol 
Cymru, Casnewydd, sefydliad arall a sgoriodd yn uchel yn yr agwedd hon o foddhad my-
fyrwyr yn arolwg 2008. Caiff gwasanaethau llyfrgell eu cynrychioli ar holl brif bwyllgorau 
Casnewydd a chaiff yr adnoddau hyn eu datblygu ochr yn ochr â rhaglenni academaidd. 
Mae’r berthynas waith agos sydd o fewn y Gwasanaethau Dysgu a Gwybodaeth yn 
golygu bod myfyrwyr yn cael cefnogaeth dysgu gydlynol.

Er bod canlyniadau da yn yr arolwg yn rhoi boddhad i staff, gan gynnig cymorth i 
ddatblygu arferion da mewn mannau eraill, ambell waith y canlyniadau llai cadarnhaol 
sy’n derbyn y sylw mwyaf, gan amlygu’r mannau sydd angen eu gwella. Fel y dywedodd 
cydweithwyr yn Aberystwyth, nid sicrhau canlyniadau da yn yr arolwg sy’n bwysig, ond 
gwrando ar yr hyn mae ein myfyrwyr yn ei ddweud wrthym ni.

Disgwylir i ganlyniadau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol gael eu cyhoeddi ar 29 Medi 
2009. ac yn ddiau byddant yn cynnig awgrymiadau i ni ynglŷn â sut y gallem ni fod yn 
darparu gwell gwasanaeth i’n myfyrwyr.  Ceir gwybodaeth lawn ar www.unistats.co.uk.

Datblygu staff: hyfforddiant arfarnu
Ar hyn o bryd mae staff y Brifysgol yn mynychu cyfres o sesiynau hyfforddi grŵp, i 
baratoi ar gyfer y rownd nesaf o arfarnu staff.  Y bwriad yw y bydd yr holl staff yn 
deall y broses o safbwynt yr arfarnwr a’r sawl sy’n cael ei arfarnu, ac felly yn gallu 
cael y budd gorau o’r profiad. 

Dywedodd Bethan James o Wasg 
y Brifysgol wrthym fod y diwrnod 
wedi bod o gymorth, gan nodi fod y 
sgiliau y gweithiwyd arnynt yn 
ddefnyddiol “nid yn unig ar gyfer 
arfarnu ond i’w defnyddio hefyd yn 
gyffredinol ym mywyd y swyddfa”. 



     3

Cynhadledd Gweinyddiaeth ac Ansawdd
Cynhaliodd yr Uned Ddilysu ei Chynhadledd Gweinyddiaeth ac Ansawdd Flynyddol ar 10 a 11 Awst 2009 yn Neuadd y Ddinas, 
Caerdydd i Sefydliadau sy’n cynnig cynlluniau astudio Dilysedig Prifysgol Cymru. Daeth yn agos i 50 o gynrychiolwyr o 29 o 
Sefydliadau’r DU a thramor i’r Gynhadledd, a gadeiriwyd gan Ddirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Nigel Palastanga.  
Ymhlith gweithdai’r gynhadledd, a arweiniwyd gan siaradwyr profiadol, roedd:

Atal a Datgelu Llên-ladrad: Defnyddio TurnitinUK (Gill Rowe, PlagiarismAdvice.org)•	
Gweinyddu Pwyllgor: Gweithdy Arferion Gorau (Lesley Douglas, Prifysgol Cymru, Casnewydd)•	
Bologna (John Reilly, Prifysgol Caint, Arbenigwr y DU ar Bologna)•	
Her a Manteision Cynrychiolaeth Myfyrwyr (Nik Heerens, sparqs)•	

Cafwyd cyflwyniadau hefyd gan staff PC ar brosiect y Campws Byd-eang a’r 
Llyfrgell Ar-lein, ynghyd â gwybodaeth am yr ASA, Cymrodoriaethau Addysgu 
Prifysgol Cymru a’r gwaith sy’n cael ei wneud ar Dystysgrif Ôl-raddedig newydd 
mewn Datblygu Arferion Proffesiynol mewn Addysg Uwch. Yn ogystal, 
gwahoddwyd cyfranogwyr i bori drwy stondinau ysgoloriaethau a nwyddau 
Prifysgol Cymru, ac ymweld â desg gymorth yr Uned Ddilysu gydag ymholiadau 
ac awgrymiadau. 

Bu’n gynhadledd lwyddiannus iawn, gyda chyfranogwyr yn mwynhau’r cyfle i 
gymryd rhan mewn trafodaethau a chreu cysylltiadau rhyng-sefydliadol. Elwodd 
y cynrychiolwyr o’r sesiynau grŵp ysgogol, a hyrwyddwyd gan gymedrolwyr 
Prifysgol Cymru, a’u galluogodd i drafod gwahanol faterion a rhannu arfer da i 
fynd yn ôl i’w sefydliadau eu hunain.

Roedd y wledd ganoloesol yng Nghastell Caerdydd yn brofiad arbennig o ddifyr; cyfle i bawb gymryd rhan mewn digwyddiad 
thematig Cymreig traddodiadol.

Dyma rai o’r sylwadau a wnaed gan gyfranogwyr yn y digwyddiad:

“Roedd y gynhadledd hon yn llwyddiant mawr. Trefnu da, siaradwyr rhagorol a chinio cynhadledd a ddaeth â 
phawb ynghyd yn braf. Pynciau diddorol a pherthnasol, digon o gyfle i rwydweithio a siarad â staff yr Uned Ddilysu”. 

“Cawsom lawer o wybodaeth a syniadau yn y sesiynau ac roedd yn ddiddorol i glywed 
sut mae Sefydliadau eraill yn gweithredu drwy’r gweithgorau”

“Mae’r Campws Byd-eang yn argoeli’n declyn defnyddiol ac rwy’n siŵr y bydd o fudd i staff a 
myfyrwyr.  Roedd y sesiwn ar Turnitin yn addysgiadol ac rwy’n awyddus i ddysgu rhagor

  “Roedd yn ddefnyddiol iawn cael cymaint o swyddogion a staff cefnogol yr Uned Ddilysu i ateb 
cwestiynau.  Rwyf i wedi dysgu llawer dros y deuddydd diwethaf ac rwy’n hynod o falch fy mod wedi dod i’r gynhadledd”.

“Roedd y gynhadledd yn ddefnyddiol iawn i mi. Cafodd ei threfnu’n dda a chyflwynwyd y seminarau’n dda”

“Bu’r gynhadledd yn ddefnyddiol iawn oherwydd cafodd llu o faterion pwysig 
eu trafod. Roedd y sesiwn Bologna yn arbennig o ddiddorol”.

Lansio cyn bo hir...
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Dilysu: y Digwyddiad Dilysu
Yn dilyn derbyn a chymeradwyo dogfennau rhaglen priodol a chyflwyno holiadur 
adnoddau manwl caiff ‘Digwyddiad Dilysu’ ei drefnu lle caiff y rhaglen a gyflwynir 
i’w dilysu ei harchwilio mewn trafodaeth ag aelodau allweddol o dimau rheoli ac 
addysgu’r Sefydliad.  Bydd y Panel Dilysu yn cynnwys aseswyr mewnol ac allanol, 
Cadeirydd, a lle bo’n briodol, ymarferwyr yn y maes perthnasol.  Ynghyd â’r Panel 
fydd y Darpar Gymedrolwr a chynrychiolydd o’r Uned Ddilysu.  Caiff amserlen 
y digwyddiad ei chytuno o flaen llaw a bydd yn cynnwys nifer o gyfarfodydd a 
gweithgareddau allweddol. Bydd digwyddiad fel rheol yn dilyn y drefn isod:

•	 Cyfarfod	Preifat	o’r	Panel

•	 Cyfarfod	â	thîm	rheoli’r	rhaglen

•	 Cyfarfod	â’r	tîm	addysgu

•	 Cyfarfod	â	myfyrwyr	sydd	eisoes	yn	astudio	yn	y	sefydliad

•	 Taith	o	gylch	yr	adnoddau

•	 Cyfarfod	Preifat	o’r	Panel

•	 Adborth	i	reolwyr	y	rhaglen.

Erbyn diwedd y dydd bydd trafodaeth fanwl wedi’i chynnal ynglŷn â chynnwys y 
rhaglen, ei strwythur a’i dull o gyflenwi, trefniadau sicrhau ansawdd y sefydliad, 
profiad y myfyriwr ac adnoddau.  Drwy gydol y dydd bydd y Cadeirydd yn arwain 
y cyfarfodydd ac yn sicrhau fod y drafodaeth yn parhau’n ddefnyddiol ac yn 
berthnasol i’r digwyddiad.  Bydd cynrychiolydd yr Uned Ddilysu yn bresennol i 
gynghori ar faterion rheoleiddiol ac ansawdd ac i arwain y Panel yn eu trafod-
aethau yng ngoleuni rheolau, protocolau a gweithdrefnau’r Brifysgol.  Ymysg 
pethau eraill, bydd disgwyl i’r aseswyr Mewnol ac Allanol ystyried a yw’r rhaglen a 
gyflwynir yn gydlynol ac o safon briodol ac a yw o’r un safon â rhaglenni tebyg a 
addysgir yn y DU.

Ar ddiwedd y digwyddiad bydd yn ofynnol i’r Panel gyflwyno argymhelliad i’r 
Bwrdd Dilysu a ddylid caniatáu dilysu’r rhaglen a gyflwynir gan gynghori ar un-
rhyw amodau a/neu argymhellion y dylid eu bodloni/ymateb iddynt cyn i 
gychwyn.  Mewn llawer o achosion bydd Panel yn argymell i’r Bwrdd Dilysu y dylid 
dilysu yn ddarostyngedig i nifer o amodau.  Mewn achosion o’r fath bydd y Panel 
yn pennu amserlen ar gyfer diwallu’r amodau a bydd disgwyl i sefydliad ddangos 
tystiolaeth fod yr amodau wedi’u diwallu cyn y caniateir dilysu.

Yn dilyn y digwyddiad bydd adroddiad yn cwmpasu trafodaethau’r dydd a 
chanfyddiadau’r Panel yn cael ei ddrafftio gan gynrychiolydd yr Uned Ddilysu 
a’i gylchredeg i’w gymeradwyo gan y Panel yn y lle cyntaf ac yna ei anfon i’r 
sefydliad i’w ystyried a gweithredu’n briodol.  Yna bydd yr adroddiad yn cael ei 
gyflwyno i gyfarfod nesaf Bwrdd Dilysu’r Brifysgol a fydd yn ystyried argymhellion 
y Panel. 

Ym mhob achos bydd y penderfyniad terfynol ynglŷn â dilysu rhaglen yn gorwedd 
gyda’r Bwrdd Dilysu.  Ni chaiff gweithgaredd dilysu ddechrau tan fod y Bwrdd wedi 
adolygu a chymeradwyo adroddiad y Digwyddiad Dilysu.

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor
Pwnc y mis hwn yw ALLANOLRWDD.  Fel 
cysyniad yn nhermau Sicrhau Ansawdd 
ystyr hyn yw ymdrechu i sicrhau fod 
popeth a wneir yn cael ei archwilio’n 
ofalus gan bobl o’r tu allan i’r sefydliad. 

Ym Mhrifysgol Cymru rydym ni’n sicrhau 
allanolrwydd mewn nifer o bwyllgorau 
drwy dynnu aelodau blith ein cyd-
weithwyr academaidd  a gweinyddol 
o’r tu allan i Gymru.  Amcan hyn yw 
sicrhau ein bod yn perfformio i’r safonau 
a’r agenda a osodwyd yn nogfennau’r 
Brifysgol a hefyd fod ein prosesau a’n 
gweithdrefnau’n addas i’r pwrpas.  Ceir 
mantais werthfawr arall hefyd oherwydd 
mae’n caniatáu i ni gael budd o brofiad 
ac arferion da’r cydweithwyr hyn.

Nid yw popeth a wnawn ar hyn o bryd 
yn agored i allanolrwydd, ond dros y 
misoedd nesaf byddwn ni’n gweithio 
i gynnwys pobl addas o brifysgolion 
yn Lloegr, yr Alban ac Iwerddon yn ein 
strwythur newydd o bwyllgorau.  Bydd 
hyn ar ben y mewnbwn a roddir gan 
staff academaidd a gweinyddol 
Sefydliadau Partner y Gynghrair, 
oherwydd er eu bod yn cynnig rhywfaint 
o allanolrwydd, mae’n bosibl nad yw eu 
barn hwy yn ymddangos yn ddigon 
allanol!  

Unwaith y bydd allanolrwydd wedi 
sefydlu, gellir ei weld fel datganiad ein 
bod ni’n hyderus fod yr hyn a wnawn yn 
gadarn ac nad ydym ni’n ofni 
archwiliad allanol.

Yr Athro Nigel Palastanga
Dirprwy Is-Ganghellor

Yn rhifyn mis Hydref:

Lansiad Campws Byd-Eang
Dilysu - proses barhaus

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.


