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Sefydlu Myfyrwyr ar Bwyllgorau
Fore Mawrth 20 Medi daeth grŵp o chwech o fyfyrwyr 
i Gaerdydd i ddysgu mwy am fod yn aelod myfyriwr 
ar bwyllgorau Prifysgol Cymru. Mae gan bob un o 
bwyllgorau PC gynrychiolwyr o blith myfyrwyr yn 
aelodau, o’r Bwrdd Academaidd i’w is-bwyllgorau 
megis y Bwrdd Graddau Ymchwil a’r Pwyllgor Achosion 
Arbennig. Eu rôl yw ymwneud yn ffurfiol â busnes 
llywodraethu corfforaethol. O’i roi fel arall, mae 
aelodaeth o’r pwyllgorau hyn yn galluogi’n myfyrwyr i 
gyfranogi yn rheolaeth y Brifysgol ar y lefel uchaf.

Mae’r hyfforddiant wedi’i gynllunio i baratoi myfyrwyr 
at fod yn aelodau o’r pwyllgorau a thafodwyd 
amrywiaeth o bynciau i roi dealltwriaeth gadarn 
iddynt o ddiben a strwythur prosesau llywodraethu 
academaidd y Brifysgol. Yn ystod y bore rhoddwyd 
tasg iddynt o gydweddu rolau a dyletswyddau is-
bwyllgorau’r Bwrdd Academaidd yn dilyn cyflwyniad 
ar strwythur pwyllgorau’r Brifysgol. Arweiniodd hyn 
at drafodaeth ddifyr ymhlith y myfyrwyr wrth id-
dynt wneud cysylltiad rhwng y gwiriadau trylwyr yn y 
strwythur â’u profiadau bywyd eu hunain.

Diweddwyd y bore â thasg darllen papurau cyfarfod 
oedd yn cynnwys herio’r myfyrwyr i ganfod eitemau 
gwahanol. Nid yw darllen papurau academaidd, yn 
enwedig am y tro cyntaf, yn dasg hawdd, ond mae’n 
un sy’n hanfodol os yw ein haelodau myfyrwyr yn 
mynd i gyfrannu at y trafodaethau.

Yn dilyn y dasg olaf roedd y myfyrwyr yn awyddus i 
ofyn cwestiynau mwy cyffredinol am y Brifysgol (gan 
ddial am fy holl gwestiynau i drwy fy ngorfodi i ateb 
cwestiynau fy hun!) ac roedd hyn yn ffordd ddefnyddiol 
iawn o gwblhau rhai o’r cysyniadau y buom yn eu 
harchwilio yn ystod yr hyfforddiant.

Roeddwn i wrth fy 
modd i dderbyn 
adborth rhagorol 
am y ffordd roedd 
y tîm ymglymiad 
myfyrwyr (Rhys, 
Hattie a Carwyn) 
yn cefnogi’r 
digwyddiad 
a sicrhau ei 
lwyddiant. 
Cawsom grŵp 
hynod o frwd a 
gweithgar. Rwyf i’n 
falch i gael bod yn 
rhan o’r tîm.

Y digwyddiad hwn yw’r cam cyntaf at sefydlu 
cofrestr o aelodau pwyllgor 
o blith myfyrwyr er mwyn i’r Brifysgol gael datblygu 
sgiliau’r myfyrwyr i sicrhau eu bod yn gallu cyfrannu’n 
llawn at ein strwythurau ansawdd a safonau, ac felly 
cyfranogi fel partneriaid yn y broses academaidd. 
Bwriad thema mentrau ymglymiad myfyrwyr eleni 
‘Myfyrwyr wrth galon PC’ yw pwysleisio rôl bwysig 
myfyrwyr o fewn cymuned academaidd PC yn fyd-
eang.

Ben Gray
Rheolwr Ymglymiad Myfyrwyr

Ydych chi’n fyfyriwr Prifysgol Cymru â 
diddordeb mewn dod yn aelod o bwyllgor? 

Cysylltwch â Ben b.gray@cymru.ac.uk 
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Datganiad yr Is-Ganghellor i 
Fyfyrwyr a Chyn-fyfyrwyr

Yn ddiweddar mae Prifysgol Cymru wedi gwneud cyhoeddiadau ynglŷn â’i 
dyfodol, yn ymateb i’r blaenoriaethau a nodir gan Lywodraeth Cymru, ac yn 
benodol i argymhellion adolygiad McCormick.  

Mae’r Brifysgol wedi penderfynu uno gyda Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan 
Abertawe. Byddant yn uno dan Siartr Frenhinol 1828 Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn hytrach na Siartr 1893 
Prifysgol Cymru. Mae hwn yn benderfyniad hanesyddol ac yn cynnig cyfle i’r Brifysgol ar ei newydd wedd barhau i 
wasanaethu addysg uwch mewn cyd-destun Cymreig a rhyngwladol. Rhagwelir y bydd y tri sefydliad wedi uno erbyn 
1 Awst 2012. 

I’r holl fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau tuag at ddyfarniad Prifysgol Cymru ar hyn o bryd, bydd Prifysgol Cymru yn 
parhau yn gorff dyfarnu graddau trwy gydol eu hastudiaethau. Bydd myfyrwyr yn parhau i astudio’r un cwrs yn 
eu sefydliadau priodol, ac wedi iddynt gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddant yn derbyn tystysgrif gradd fydd yn 
dangos “Prifysgol Cymru” fel y corff dyfarnu graddau. 

Bydd myfyrwyr yn cadw’r dyfarniad Prifysgol Cymru a enillwyd ganddynt ar raddio ac yn parhau i fod yn aelodau 
gwerthfawr o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru. 

Mae gan filoedd o gyn-fyfyrwyr ledled y byd radd gan Brifysgol Cymru. Mae gan radd Prifysgol Cymru a Phrifysgol 
Cymru etifeddiaeth gref ac maent yn cael eu cydnabod, ac yn uchel eu parch, gan gyflogwyr trwy’r byd i gyd. Ni fydd 
gwerth hyn yn newid. 

Yr Athro Medwin Hughes
Is-Ganghellor

Pam bod yr uno’n digwydd?
Mae datblygiadau diweddar o ran polisi Addysg Uwch yng Nghymru wedi’u gyrru gan awydd i gael llai o brifys-
golion yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru yn sefydlu polisïau fydd yn golygu mai dim ond chwech neu saith o 
brifysgolion fydd yng Nghymru (ar hyn o bryd mae un ar ddeg). Mae’r uno rydym ni’n rhan ohono yn ymateb i’r her 
hon gan y Llywodraeth. 

Sut fydd yr uno yn effeithio ar werth fy ngradd?
Mae gan radd Prifysgol Cymru ac enw Prifysgol Cymru hanes cryf yn ogystal â chydnabyddiaeth eang a pharch gan 
gyflogwyr yn fyd-eang. Mae llawer o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru wedi graddio o brifysgolion nad ydynt bellach yn 
dyfarnu graddau Prifysgol Cymru. Nid yw’r rhain wedi dioddef unrhyw effaith niweidiol o ganlyniad i’r newid hwnnw 
ac maent yn cynnwys llawer o aelodau blaenllaw o Lywodraeth Cymru, bywyd cyhoeddus a staff academaidd 
prifysgolion ledled y DU. 

A fydd hyn yn effeithio ar fy nghyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol?
Fel y nodwyd yn yr ateb i gwestiwn dau mae llawer o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus iawn o Brifysgol Cymru, ac rydym yn 
rhagweld y bydd llawer mwy.

Sut fydd hyn yn effeithio ar gyrsiau proffesiynol?
Mae ein holl gyrsiau proffesiynol yn cwrdd â safonau’r DU ac rydym yn disgwyl y bydd hyn yn parhau.

Oes angen i mi ystyried newid Prifysgol?
Nac oes. Nid ydym ni’n credu y dylai unrhyw rai o’r datblygiadau diweddar fod yn bryder i fyfyrwyr i’r graddau eu 
bod yn dymuno newid prifysgol.
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Pa rôl fu gan fyfyrwyr yn y broses hon?
Mae myfyrwyr wedi bod yn rhan o’r broses, ac mae’r Is-Ganghellor wedi cynnal cyfarfodydd gyda Llywydd UCMC a 
hefyd Llywyddion Myfyrwyr eraill o Brifysgolion yng Nghymru. 

Sut olwg fydd ar yr Undeb Myfyrwyr newydd?
Rydym ni’n disgwyl i’r Brifysgol ar ei newydd wedd fod ag un corff Undeb Myfyrwyr a fydd yn cynrychioli barn 
myfyrwyr. Mater i’r myfyrwyr yw penderfynu pa ffurf fydd i’r Undeb Myfyrwyr.   

Rwyf i’n ddarpar fyfyriwr, beth yw fy sefyllfa i?
Os ydych chi wedi cael cynnig lle ar gwrs Prifysgol Cymru, fe gewch eich trin yn union yr un ffordd â holl fyfyrwyr y 
gorffennol ac os byddwch chi’n llwyddiannus, byddwch yn gadael gyda dyfarniad Prifysgol Cymru. 

Rwyf i wedi graddio â dyfarniad Prifysgol Cymru, ac yn ymgeisio am gwrs Meistr. A 
fydd y newidiadau diweddar yn effeithio ar hyn?
Na fydd. Gall myfyrwyr fod â hyder llawn yn ansawdd a safonau dyfarniadau Prifysgol Cymru. Nododd yr Adolygiad 
Sefydliadol o Brifysgol Cymru a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) yn 2010 y canlyniad uchaf 
posibl o ran hyder. 

Beth fydd y brifysgol newydd yn ei wneud mewn perthynas ag ansawdd ei chyrsiau yn 
y dyfodol?
Bydd Prifysgol Cymru yn parhau i ddefnyddio prosesau sicrhau ansawdd trylwyr ym mhob un o’i dyfarniadau.

Pwy fydd yn dyfarnu fy ngradd nawr?
Bydd Prifysgol Cymru yn parhau i weithredu fel corff dyfarnu graddau i’r holl fyfyrwyr cyfredol drwy gydol eu cwrs. 

Pa effaith fydd hyn yn ei gael ar fy ffioedd dysgu / nawdd?
Caiff ffioedd dysgu eu pennu gan y Ganolfan Gydweithredol neu’r Brifysgol lle’r ydych chi’n astudio. Dylai pob 
trefniant nawdd cyfredol gael ei anrhydeddu cyhyd â’ch bod chi’n parhau ar gwrs Prifysgol Cymru. 

A fydd Prifysgol Cymru yn parhau i gynnig bwrsariaethau?
Gwaddolwyd nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau i’r Brifysgol, sydd ag amodau penodol iddynt, a byddant yn 
parhau i gael eu dyfarnu. Bydd cylch cyfredol y bwrsariaethau Dilysu yn cael eu hanrhydeddu a disgwylir y caiff y 
dyfarniadau eu gwneud dros y misoedd nesaf. 

Beth fydd safle’r Brifysgol ddiwygiedig ar y system raddio prifysgolion? 
Nid yw Prifysgol Cymru erioed wedi ymddangos ar unrhyw raddfa oherwydd ei natur Ffederal. Bydd Prifysgol Cymru: 
Y Drindod Dewi Sant yn ymddangos yn y systemau graddio, ond bydd yn cymryd peth amser i sefydlu ei safle.

A fydd modd i mi ymweld â Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ddiwygiedig? 
Bydd y brifysgol yn cwmpasu nifer o gampysau a chyfleusterau a bydd croeso i fyfyrwyr ymweld â’r holl 
gyfleusterau.

Â phwy ddylwn i gysylltu am ragor o wybodaeth?
Rydym ni’n darparu pecynnau gwybodaeth manwl i academyddion drwy Brifysgol Cymru gyfan a byddem yn 
disgwyl o fewn yr wythnosau nesaf y bydd y mwyafrif o gwestiynau yn gallu cael eu hateb o fewn eich adrannau neu 
eich colegau eich hun. Yn ogystal â hyn byddwn ni’n sefydlu fforwm myfyrwyr ar ein gwefan er mwyn mynd i’r afael 
ag unrhyw bryderon eraill. Yn y cyfamser, cysylltwch Kim Lloyd Elliott drwy ebost - k.lloydelliott@cymru.ac.uk
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Ar y Gweill
Mis Tachwedd 2011
1 Rhagfyr Gweithdy Swyddfa Dyfarnwr Annibynnol Addysg Uwch: Learning from Complaints – current issues for   
  the OIA, students and universities
  Reading
  http://www.oiahe.org.uk/

7 Rhagfyr Cyfres Seminar Academi Addysg Uwch Cymru: Valuing Learners in the Workplace    
  Prifysgol  Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin 
  http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/events/name,7848,en.html

8 Rhagfyr Gweithdy Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion (AUA): Innovation on a Shoestring: Looking at how to  
  make quality improvements and deliver high-quality services amid tighter budget constraints
  Llundain
  http://www.aua.ac.uk/event-27-Innovation-on-a-Shoestring.html  

9 Rhagfyr Seminar Rhyngwladol ar Addysg Uwch Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion (AUA) 
  Llundain

14 Rhagfyr Inter-disciplinary Sustainability Education: Insights, Momentum and Futures     
  Caerefrog 
  http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/2011/academyevents/14_December_ESD_    
  InsightsMomentumFutures

Cyhoeddi Enillwyr Bwrsariaethau
O blith rhai cannoedd o ymgeiswyr talentog a 

galluog, mae Prifysgol Cymru wedi dethol llond llaw 

o unigolion eithriadol a fydd yn derbyn Bwrsariaeth 

Dilysu.  A hwythau’n dod o 11 o sefydliadau 

gwahanol ar draws Ewrop, bydd 21 o fyfyrwyr 

sy’n astudio at raddau Prifysgol Cymru yn derbyn 

dyfarniadau yn amrywio o £500 i £5000.

Llongyfarchiadau i’r canlynol: Claire Jeffreys, Katie 

Victoria Gould, Jerome Pineau, Thea Wade, Alysia 

Pilar Forde, Marion Holmes (Coleg Llandrillo); 

Elizabeth Pinder-Ashenden (Spurgeon’s College); 

Gledi Memelli, Ermal Vila and Plamen Dochev 

Panov (American College of Thessaloniki; Tenant 

Sibanda (UNESCO – IHE); Thorben Georg Witte a 

Ina Groger (Parexel); Sarah Taylor (Northern Guild); 

Josephine Korma a Sebastian-Klint Austin (RDI); 

William Charles Riding a Vashali Pathalk (Prince’s 

School of Traditional Arts); Killan Strong (School of 

Psychotherapy Regent’s College); Junicar St John 

(Holborn College).

Yn flynyddol mae Prifysgol Cymru yn cyflwyno nifer 

o ddyfarniadau Bwrsariaeth i ymgeiswyr addas sy’n 

dilyn cyrsiau gradd dilysedig. Bwriedir y dyfarniadau i 

dalu’n llawn neu’n rhannol y ffioedd dysgu perthnasol 

i astudiaethau’r ymgeiswyr llwyddiannus.

Dywedodd yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy Is-

Ganghellor Prifysgol Cymru a Chadeirydd y Panel 

Bwrsariaethau Dilysu: “Mae’r bwrsariaethau hyn 

wedi’u cynllunio i ddathlu a gwobrwyo rhagoriaeth 

a hefyd cynnig cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n 

profi trafferthion. Roedd y panel dethol wrth ei fodd  

yn cael y cyfle i ystyried cynifer o geisiadau, ac yn 

siomedig fod y cyfyngiadau ariannol yn cyfyngu’r 

nifer o ddyfarniadau y gallai fod wedi’u gwneud.”

Tom Barrett
Swyddog Cyfathrebu

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

newyddionansawdd@cymru.ac.uk


