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Hoffai Prifysgol Cymru ddiolch i 
bawb a gyfrannodd i’w 
Adolygiad Sefydliadol 

diweddar gan yr Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd (ASA), gan 

gynnwys cydweithwyr a 
myfyrwyr a’r rhai a weithiodd 

mor galed i gefnogi’r 
digwyddiad.

nsawdd...rhannu arfer dda AN

Cadeiriau Ymchwil Prifysgol Cymru
Beth sydd gan y pynciau technoleg efelychiad, peirianneg cyfansoddion a’r economi ddigidol yn gyffredin? 
Yr ateb syml yw eu bod wedi ffurfi o’r sail ar gyfer dyfarnu Cadeiriau Ymchwil wedi’u noddi gan Brifysgol 
Cymru.  

Mae’r nawdd yn rhan o waith Prifysgol Cymru i gefnogi lles 
economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a deallusol Cymru. 
Bydd yn hyrwyddo’r gwaith o adeiladu a gwella gallu 
ymchwil addysg uwch yng Nghymru, yn gyson â chen-
hadaeth sefydliadol a’r sectorau blaenoriaeth a nodwyd 
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.  Mae cyfanswm o saith 
Cadair Ymchwil newydd yn cael eu cyllido gan y Brifysgol, 
pump ohonynt wedi’u lleoli mewn sefydliadau sydd yn 
rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru (Prifysgol Cymru ei hun, 
Prifysgol Fetropolitan Abertawe, Athrofa Prifysgol Cymru, 
Caerdydd (UWIC), Prifysgol Cymru, Casnewydd, Prifysgol 
Glyndŵr a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.  

Bydd y Cadeiriau yn ganolbwynt ar gyfer gwaith ar fentrau holl-Gynghrair, yn cynnwys gweithio gyda rhaglen ddiw-
ydiant fawreddog y Brifysgol, Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (POWIS).  

Darllenwch ragor am y Cadeiriau Ymchwil newydd yn y tudalennau dilynol.
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Cadeiriau Ymchwil Prifysgol Cymru - parhad
Ar hyn o bryd mae tri wedi’u penodi i Gadeiriau Ymchwil Prifysgol Cymru yn y sefydliadau Cynghrair canlynol:

Prifysgol Glyndŵr: Yr Athro Richard Day
Yr Athro Day oedd Cyfarwyddwr cyntaf Canolfan Cyfansoddion y Gogledd Orllewin, 
cynghrair yn cynnwys Prifysgolion Manceinion, Lerpwl, Bolton, Caerhirfryn a Glyndŵr. Ar 
hyn o bryd mae’n gweithio yng Nghanolfan Hyfforddi a Datblygu Uwch Gyfansoddion, 
partneriaeth rhwng Airbus, Prifysgol Glyndŵr, Coleg Glannau Dyfrdwy a Llywodraeth y 
Cynulliad. Wrth dderbyn Cadair Ymchwil Prifysgol Cymru, dywedodd yr Athro Day: “Mae’n 
anrhydedd gennyf dderbyn y penodiad mawreddog hwn yn dilyn fy symudiad diweddar 
i Brifysgol Glyndŵr. Fel ag y mae’n weddus i nodau Prifysgol Cymru a Phrifysgol Glyndŵr, 
mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddiwydiant. Edrychaf ymlaen at gael 
gweithio gydag ystod eang o ddiwydiannau yng Nghymru i ddatblygu a defnyddio cyfan-
soddion er budd yr economi”. 

Prifysgol Fetropolitan Abertawe (PFA): Yr Athro Kelvin Donne
Mae gan yr Athro Donne, sydd ar hyn o bryd yn Ddeon Cyfadran Dylunio a 
Pheirianneg Cymwysedig ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, brofi ad ymchwil 
helaeth mewn Modelu a Delweddu gyda Chymorth Cyfrifi adur. Yn 2007 
derbyniodd wobr Cyngres y Byd NAFEMS am y Defnydd mwyaf Arloesol o 
Dechnoleg Efelychiad.  

Wrth wneud sylwadau ar ei Gadair Ymchwil Prifysgol Cymru, dywedodd yr Athro 
Donne:  “Bydd y Gadair Ymchwil hon a noddwyd gan Brifysgol Cymru yn ein 
galluogi i ehangu ein grŵp ymchwil fel ein bod  yn gallu gwella ein hymgysylltiad 
gyda gweithgareddau Trosglwyddo Gwybodaeth. Bydd hefyd yn rhoi sylfaen 
gadarn i ni, dros y pum mlynedd nesaf, i ddatblygu ein hymchwil gymwysedig 
mewn efelychiad cyfrifi adurol a thechnegau delweddu a fydd yn cefnogi’r 
diwydiannau gweithgynhyrchu a chreadigol yng Nghymru.” 

Prifysgol Cymru, Casnewydd: Yr Athro Gillian Youngs
Mae’r Athro Gillian Youngs newydd ei phenodi yn Athro Economi Ddigidol a Chyfarwyddwraig 
Athrofa Uwch Ddarlledu (IAB) ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd. Mae ganddi gefndir mewn 
cyfryngau, busnes ac academia ac mae wedi bod yn ymchwilio i’r economi ddigidol a grymuso 
am dros ddegawd, gan gyhoeddi’n helaeth mewn cylchgronau rhyngwladol pwysig, casgliadau 
wedi’u golygu a dogfennau’n berthynol i bolisi, yn cynnwys ar gyfer UNESCO a’r sector Cyrff 
Anllywodraethol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae wedi derbyn grant cyfres seminarau 
ymchwil ESRC (2011-2013) ar y thema ‘Polisi Digidol: Cysylltedd, Creadigrwydd a Hawliau’, 
ar y cyd gyda chydweithwyr o Brifysgol Caerlŷr, Athrofa Rhyngrwyd Rhydychen a Phrifysgol 
Leeds, bydd ymchwil cyfredol yr Athro Youngs yn cynnwys ffocws ar yr agenda ddigidol yng 
Nghymru.    

Wrth longyfarch yr Athro Youngs, siaradodd yr Athro Marc Clement am y dealltwriaeth rhy-
feddol yr oedd yn ei gyfrannu i ddatblygiad yr economi ddigidol, sydd â’r potensial i agor posi-

biliadau ymchwil cyffrous. “Mae hwn yn benodiad ardderchog”, meddai, “ac yn enghraifft arall o’r modd y mae Cadeiriau 
Ymchwil Prifysgol Cymru yn cael eu defnyddio i greu’r gefnogaeth mwyaf posibl i fusnesau a diwydiant yng Nghymru.”                                                                                                      
Seminar Amser Cinio – Ymgysylltiad Myfyrwyr
Yn seminar amser cinio mis Hydref y Brifysgol cyfl wynodd Ben Gray grynodeb bywiog i ni o’r 
gwaith y mae’r tîm Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr yn ei wneud i wella profi ad dysgu myfyrwyr 
sydd yn astudio ar gyfer gradd Prifysgol Cymru. Esboniodd Ben bod y tîm wedi dechrau trwy 
archwilio yr hyn yr oedd y myfyrwyr ei eisiau a nodwyd themâu cyffredin, fel awydd y myfyr-
wyr i deimlo rhagor o gysylltiad gyda’r Brifysgol trwy gyfrwng rhyngweithio rheolaidd gyda’i 
swyddogion a’i chymuned o fyfyrwyr. Thema allweddol arall oedd yr awydd i gael cyfrannu at 
ddatblygiadau yn eu rhaglen a thuag at gyfeiriad eu hastudiaethau.  

Mae’r tîm Cyswllt Myfyrwyr yn gweithio ar y materion hyn er mwyn sicrhau bod profi ad 
myfyrwyr Prifysgol Cymru yn parhau yn brofi ad cadarnhaol a boddhaol. Mae prosiectau 
wedi cynnwys:

•	 sefydlu Fforwm Myfyrwyr Cynghrair Prifysgol Cymru (UWSAF) – a ddatblygwyd 
        dwy fl ynedd yn ôl; mae’n darparu fforwm ar gyfer llywyddion Undebau Myfyrwyr o’r
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Trafodaeth gyda’r ASA
Ar 11 Tachwedd roeddwn yn falch o gael y cyfle i deithio i Brifysgol Aston i gymryd rhan ym mhroses ymgynghori’r ASA ar yr hyn 
a fyddai’n olynu’r broses archwilio sefydliadol ac a fydd yn weithredol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon (a gallwn ddisgwyl y bydd 
rhai elfennau yn croesi’r ffin i Gymru).

Daeth nifer dda o bobl i ymuno yn y drafodaeth, ac roedd busnes y diwrnod yn addysgol iawn hefyd.  Mae’n debygol y bydd y broses 
Archwilio Sefydliadol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn cael ei disodli gan Adolygiad Sefydliadol, ac mae’r broses honno’n debygol 
o fod yn wahanol i’r ail gylch o’r broses adolygu sefydliadol, sydd ar waith yng Nghymru ar hyn o bryd, yn y modd canlynol:

•	 teimlwyd y byddai’n rhaid i’r broses newydd fod â hyblygrwydd cynhenid fel bod yr ASA mewn gwell sefyllfa i ymateb i 
         ymholiadau/pryderon allanol am faterion sy’n codi yng nghanol y cylch, yn hyn o beth roedd methodoleg ‘dreigl’ yn  
         ymddangos yn addas, oherwydd - yn amodol ar gyflwyno protocolau priodol - byddai’n caniatáu newid y fethodoleg yn 
         hytrach na gorfod aros tan ddiwedd cylch 6 blynedd, fel sy’n digwydd nawr
•	 gallai’r broses newydd elwa ar ddarparu llwyfan clir ar gyfer dangos sut y gallai’r seilwaith academaidd gefnogi  
         trafodaethau yn y dyfodol am gywerthedd a chymaroldeb
• byddai’r gallu i ddarparu gwybodaeth glir a hygyrch i’r cyhoedd yn gyffredinol ond o bosibl i fyfyrwyr yn benodol, yn  
         ganolog (ac roedd yn amlwg for yr ASA yn ymrwymedig i sicrhau y dylai buddion myfyrwyr yn yr ystyr ehangaf fod wrth 
         galon y broses newydd)
•	 dylai’r	broses	adolygu	annog	adfyfyrio	parhaus,	a	dylid	ei	hystyried	yn	rhywbeth	mwy	na	phroses	ar	wahân	yn	unig
•	 roedd	angen	talu	sylw	i	bryderon	amgylcheddol	a	chynaladwyedd,	yn	ogystal	â	chydraddoldeb	ac	amrywiaeth.

Trafodwyd nifer o nodweddion newydd posibl arfaethedig hefyd, gan gynnwys:
•	 y farn i’w seilio ar ansawdd a safonau’r dyfarniadau a gyflwynir, yn hytrach na rheoli ansawdd a safonau, fel sy’n  
         digwydd nawr
•	 y farn i ddeillio o adolygu’r canlynol: gweithredoedd sefydliadau wrth sefydlu a sicrhau safonau trothwy; a oedd y 
         cyfleoedd dysgu’n addas i’r diben; cynlluniau ar gyfer uchafu ansawdd a’r wybodaeth gyhoeddus a gynhyrchir gan 
         sefydliad (gyda’r olaf yn agored i broses adolygu flynyddol, bapur, a fyddai’n bwydo i’r cylch adolygu sefydliadol llawn 
         maes o law)
•	 gallai’r broses adolygu gynnwys dwy gydran yn y dyfodol, sef ‘craidd’ a themâu blynyddol, gyda’r olaf yn agored i’w 
         trafod yn ystod y flwyddyn cyn cyflwyno; mae’n werth nodi er y gallai adolygiad o themâu gyfrannu at y sylwebaeth, na 
         fyddai disgwyl iddynt fwydo i’r canlyniadau terfynol
•	 y posibilrwydd o ganlyniadau wedi’u ‘graddio’ - e.e. da / boddhaol / angen gwella / anfoddhaol
•	 symud	i	ffwrdd	o	‘raddio’	argymhellion	(maes	o	law,	hanfodol,	cynghorir,	dymunol)
•	 gwell	cyswllt	rhwng	timau	adolygu	a	myfyrwyr	a’u	cynrychiolwyr,	a	mwy	o	bwyso	i’w	roi	i’r	prosesau	ymglymu	myfyrwyr 
         yn ystod yr adolygiad
•	 ‘cadarnhad’ – materion a welir gan dimau yn ystod adolygiadau sefydliadol y bydd timau’r dyfodol yn dymuno sicrhau 
         eu bod wedi’u gweithredu
•	 symud i ffwrdd oddi wrth yr ymweliad briffio presennol a hefyd o’r defnydd o lwybrau olrhain
•	 disgwyl	i’r	ddogfen	hunanwerthuso	fod	yn	fwy	hunanwerthusgar	gyda	mwy	o	dystiolaeth
•	 cyflwyno’r	holl	ddogfennau’n	electronig
•	 proffil	uwch	i’r	Hwylusydd	Sefydliadol	a	chyflwyno	cynrychiolydd	‘arweiniol’	o	blith	y	myfyrwyr
•	 y	posibilrwydd	o	ganlyniadau	ar	wahân	i	rai	boddhaol	yn	cael	eu	hadfer	cyn	yr	adolygiad	cylch	nesaf
•	 cyflwyno	logo	ASA	i’w	ddefnyddio	ar	wefannau	sefydliadau	sy’n	cwblhau’r	adolygiad	yn	foddhaol.

Yn amlwg mae hwn yn agenda prysur ar gyfer y broses ymgynghori, ac yn naturiol edrychwn ymlaen at weld y cynigion yn eu 
ffurf derfynol, a gweld sut y gellid eu haddasu hefyd yng nghyd-destun adolygiadau sefydliadol yn y dyfodol yma yng Nghymru.

John McInally

         o’r sefydliadau’r Gynghrair  i drafod syniadau a pholisi ar ymgysylltiad myfyrwyr. Cynhaliwyd y gynhadledd flynydd-  
         ol gyntaf ym mis Mehefin eleni ac mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer yr ail
•	 datblygu Rhwydwaith Myfyrwyr Llundain a Chymuned Myfyrwyr Ymchwil – diben y rhain yw rhoi cyfle i fyfyrwyr o 
         wahanol ganolfannau cydweithredol sydd â rhywbeth yn gyffredin o ran lleoliad neu lefel eu hastudiaeth, ryng 
         weithio a rhannu eu profiadau o fod yn fyfyriwr Prifysgol Cymru
•	 darparu ystod o gyfleoedd hyfforddi mewn agweddau allweddol o fywyd myfyrwyr, o gynrychiolaeth cwrs i sgiliau 
         trafod
•	 datblygu ‘Canllaw Goroesi i Fyfyrwyr’ i gynorthwyo gyda’r cwestiynau y mae myfyrwyr eisiau eu gofyn efallai ond
         nad oeddent yn gwybod eu bod yn gallu gwneud hynny (yn cynnwys sut i ddefnyddio laundrette!).

Pwysleisiodd Ben bwysigrwydd y gwaith o barhau i gynnwys ymgysylltiad myfyrwyr yn ein polisïau a’n gweithdrefnau.  
Wedi’r cyfan, nid yw’r profiad y mae ein myfyrwyr yn ei gael o fod yn rhan o ‘deulu’ Prifysgol Cymru yn dibynnu’n unig ar 
weithgarwch y Swyddogion Cyswllt Myfyrwyr, mae hynny’n dibynnu ar gyfranogiad pawb.

Elizabeth Badrick
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Rhifyn Mis Rhagfyr:

Myfyrio ar Ddatblygiad y Brifysgol

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 a Wing Tsz Chow, ac fe’i golygir gan Wing Tsz Chow.

Hyrwyddo Datblygiad Staff: 
Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion (AUA)
AUA yw’r corf proffesiynol ar gyfer gweinyddwyr a rheolwyr addysg uwch yn y DU. Fe’i ffurfiwyd trwy uno Cymdeithas 
Gweinyddwyr Polytechnig (APA) a Chynhadledd Gweinyddwyr Prifysgol (CUA). Mae AUA wedi bod yn eiriol dros gydna-
byddiaeth proffesiynol i’r amrediad o wasanaethau cefnogi ym Mhrifysgolion y DU ers 1961, trwy ei gynhadledd flynyddol 
a’i rwydwaith aelodau. Ar hyn o bryd mae ganddo dros 4,000 o aelodau ac mae ar fin dathlu ei hanner canfed pen blwydd 
yn 2011. 

Bydd gan nifer o gydweithwyr aelodaeth eisoes o AUA ac mae rhai wedi mynychu ei gynhadledd flynyddol yn y gorffennol 
(gweler Quality News Mai 2009 ac Ebrill 2010). Mae manylion ar gyfer cynhadledd 2011 AUA newydd eu rhyddhau. Mae 
rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn ar gael yn: 
http://www.aua.ac.uk/events/conference/conference_and_exhibition/index.htm

Mae AUA hefyd yn cyflwyno Tystysgrif Ôlraddedig mewn Ymarfer Proffesiynol (Gweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg 
Uwch).  Mae’r rhaglen hon, y cyfeirir ati fel AUA PGCert, yn cael ei dilysu gan y Brifysgol Agored ac mae’n darparu 
fframwaith i gyfranogwyr ddatblygu eu gwybodaeth ar sut y mae addysg uwch yn gweithio yn y DU, nodi eu hanghenion 
datblygu eu hunain o fewn y cyd-destun hwn a pharatoi cynllun i fynd i’r afael â’r rhain. Mae’r dysgu hunan gyfeirio yn 
golygu bod y rhaglen yn eithaf hyblyg ac mae’n annog dysgu trwy wneud ac ymarfer myfyriol. Gyda chefnogaeth gan y 
Brifysgol mae’r staff canlynol wedi manteisio ar y cyfle hwn:

Elizabeth Badrick, Cynorthwy-ydd Personol, Gwasanaethau Corfforaethol
Ymunodd Lizzie â’r rhaglen fel rhan o grŵp Hydref 2010 o’r PGCert, ar ôl bod yn gweithio mewn Addysg Uwch am 3 
blynedd.  Roedd y cwrs yn ymddangos yn becyn perffaith er mwyn nodi i ba gyfeiriad yr oedd eisiau i’w gyrfa fynd. Yn 
ystod wythnosau cyntaf  yr astudio, mae wedi bod yn canolbwyntio ar ddarganfod ei hanghenion datblygu. Mae asesu ei 
sgiliau yn feirniadol wedi bod yn brofiad  heriol ond yn un hynod o gadarnhaol. Mae Lizzie yn edrych ymlaen at ddatblygu 
hyn ymhellach a derbyn mewnbwn gan ei mentor (a ddarparwyd trwy’r rhaglen) mewn ychydig o wythnosau.

Wing Tsz Chow, Cofrestrydd Cynorthwyol (Ansawdd), Cofrestrfa Academaidd
Ar ôl bod yn gweithio oddi mewn i faes penodol iawn o Addysg Uwch am 10 mlynedd, roedd Wing yn ymwybodol bod cryn 
dipyn eto i’w ddysgu am y sector hwn ac am y cyfleoedd gyrfa oedd ar gael. Ymunodd â’r PGCert ym mis Mawrth 2010 ac 
mae wedi darparu ffenestr iddi i’r diwydiant yn gyfan gwbl, a hefyd y sialensau gwahanol y mae sefydliadau addysg uwch 

yn eu wynebu, yn dibynnu ar eu cyd-destun. Mae derbyn cyngor gan ystod o ymarferwyr a derbyn eu mewnbwn i’w 
chynllun datblygu yn gallu bod yn galonogol ac yn anodd ar yr un pryd. Y sicr mae wedi cynorthwyo Wing i ddeall sut y 

mae ei swyddogaeth gyfredol yn ffitio i strwythur y Brifysgol ar gyfer rheolaeth Addysg Uwch a sut y mae hynny’n 
cydweddu gyda safonau’r sector.   

Jenna Williams, Swyddog Dilysu, Uned Ddilysu
Ers graddio o Brifysgol Caerdydd yn 2006 mae Jenna wedi bod yn gweithio mewn pedwar Sefydliad Addysg Uwch mewn 
nifer o wahanol rolau, yn cynnwys Swyddog Ansawdd, Swyddog Cofrestrfa a Chynorthwy-ydd Personol.  Dechreuodd Jenna 
PGCert tua’r un adeg ag y cychwynnodd ar ei swydd bresennol, sydd yn swydd sefydlog am flwyddyn yn ystod absenoldeb 
mamolaeth.  Roedd y rhaglen yn apelio ati oherwydd ei hyblygrwydd, y cyfle y byddai’n ei ddarparu i ehangu ei gwy-
bodaeth am Addysg Uwch ac i herio ei syniadau am Addysg Uwch. Mae Jenna wedi mwynhau astudio unwaith eto a 
gosod nodau’n seiliedig ar waith fel rhan o’i chynllun datblygu.  

Mae rhagor o wybodaeth am PGCert AUA ar gael yn: 
http://www.aua.ac.uk/professional_development/postgrad_cert/


