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Ar y gweill....
14 – 16 Rhagfyr:  Cynhadledd Ymchwil Flynyddol SRHE – Casnewydd
16 Rhagfyr:  Seminar lFHE: Determining the Educational Character: What is the role of the Governing Body? - Llundain

I’ch dyddiadur
11 Ionawr:  Grŵp Diddordeb Arbennig Profiad Ymgeisydd yr AUA - Manceinion
18 Ionawr:  Cyfarfod UWASF - Wrecsam

Nadolig Llawen 
a Blwyddyn Newydd Dda

nsawdd...rhannu arfer dda AN

Edrych yn ôl dros dair blynedd o Brifysgol Cymru ar ei newydd wedd
Mae’n anodd credu, ond mae tair blynedd wedi mynd ers i Brifysgol Cymru gael ei 
hailgyfansoddi. Bu’n gyfnod hynod brysur - yr adfyfyrio gofalus, beirniadol a’r cynllunio 
strategol i ddechrau, ac yn dilyn hynny, buddsoddi a gweithredu i atgyfnerthu sefyllfa’r 
Brifysgol fel sefydliad cynaliadwy sy’n cyfoethogi bywyd cenedlaethol Cymru. Dros y 
deuddeg mis diwethaf neilltuwyd llawer o amser ac ymdrech yn gweithredu strwythur 
academaidd newydd y Brifysgol, a pharatoi ar gyfer yr Adolygiad Sefydliadol a gynhaliwyd 
gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd yn yr hydref.

Ymysg y buddsoddiadau sylweddol iawn a wnaed gan y Brifysgol roedd cyllid ar gyfer 
prosiectau amrywiol megis rhaglen ryngwladol Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru; creu 
Cadeiriau Ymchwil Prifysgol Cymru sydd wedi’u lleoli mewn sefydliadau prifysgol Cymreig 
a Llyfrgell Genedlaethol Cymru; datblygu presenoldeb gwe rhyngweithiol i wasanaethu 
anghenion ein myfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr ledled y byd; penodi tri Dirprwy Is-
Ganghellor ac am y tro cyntaf, creu Cyfadran Academaidd i’r Brifysgol, y mae ei thri Deon 
a saith Uwch-ddarlithydd wedi dechrau ar y gwaith o angori gweithrediadau rhyngwladol y 
Brifysgol.

Mae’r egni a’r dalent a gyfrannwyd gan ein staff wedi arwain at gynnydd rhagorol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yn enwedig 
yn y broses o ddatblygu’r Strwythur Llywodraethu Academaidd a Fframwaith Academaidd Cyffredin newydd ar gyfer graddau 
ymchwil (gyda’r olaf yn cael ei gwblhau mewn cydweithrediad â sefydliadau eraill y Gynghrair). Rydym wedi dathlu hanner can 
mlynedd o gynadleddau a gweithdai addysgol yng Ngregynog, wedi dyfarnu Cymrodoriaethau Addysgu cyntaf Prifysgol Cymru 
ac wedi croesawu tîm Cyswllt Myfyrwyr newydd. Mae’r Brifysgol hefyd yn falch o fod yn yrrwr allweddol wrth sefydlu dau brosiect 
mawr newydd: y Gymdeithas Ddysgedig i Gymru a Chyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru.

Fel y byddwch yn sylwi, mae bron pob un o’r gweithgareddau hyn yn ymwneud â chreu sylfaen gadarn ar gyfer gwaith pellach, 
gan addo dyfodol prysur a chynhyrchiol - a digon o waith yn 2011. Yn y cyfamser hoffwn ddymuno egwyl braf i chi dros y Nadolig 
a Blwyddyn Newydd dda iawn.

Yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor
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Yn rhifyn mis Ionawr:
Digwyddiad sefydlu i safonwyr 

ac arholwyr allanol

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.

Rhwydwaith Myfyrwyr Llundain
Un o’r canfyddiadau allweddol o ymdrechion y llynedd i gyfathrebu’n fwy effeithiol gyda’n 
myfyrwyr oedd bod myfyrwyr yn ein canolfannau cydweithredol yn dymuno cael mwy o 
fewnbwn i siapio eu profiad addysgol, ynghyd â gwell cyfleoedd ymglymu. I fynd i’r afael â hyn, 
mae’r tîm cyswllt myfyrwyr wedi sefydlu Rhwydwaith Myfyrwyr Llundain i ddod â myfyrwyr sy’n 
astudio am ddyfarniadau Prifysgol Cymru yn un o’r 17 canolfan gydweithredol yn ardal Llundain 
at ei gilydd.
 

Y syniad yw creu llais unedig a fydd yn rhoi adborth i ni o brofiad dysgu’r myfyriwr yn y rhan-
barth hwn. Hefyd rydym ni am helpu ein cynrychiolwyr o blith y myfyrwyr o’r canolfannau hyn i 
ffurfio rhwydwaith a allai helpu i gefnogi hyfforddiant perthnasol ar gyfer y math hwn o weith-
garedd. Fel rhan o hyn, cynhaliwyd ein cyfarfod cyntaf ddydd Mercher 24 Tachwedd a threuliodd 
myfyrwyr o’r canolfannau cydweithredol yn Llundain y dydd gyda’r tîm cyswllt myfyrwyr, ein 
llyfrgellydd, Ms Bronwen Blatchford ac yn bwysicaf oll, ei gilydd.  

Cafwyd trafodaethau helaeth, oedd yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys sut i 
wneud y defnydd gorau o’r cyfleusterau llyfrgell ar-lein a’r gwahanol fathau o adborth 
myfyrwyr sydd ar gael. Gadawodd llawer o’r cyfranogwyr â chynlluniau gweithredu ar gyfer 
datblygu a gwella’r dulliau adborth yn eu sefydliadau.
 

Yn gyffredinol, roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus a difyr. Casglwyd adborth da a fydd o fudd i 
PC wrth ddatblygu ac rydym ni’n awyddus i ddechrau cynllunio’r cyfarfod nesaf yn Llundain, ym 
mis Chwefror 2011.                                                                                                                          Rhys Parry

Myfyrio am gydnabod cyflawniadau myfyrwyr
Y mis diwethaf fe dreuliais i ddiwrnod yn yr Amwythig mewn seminar o’r enw Recognition, the Diploma Supplement and HEAR. 
Roedd yn canolbwyntio ar gyflwyno ideolegau ac arferion Atodiadau Diploma a’r Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch (HEAR).  
Mynegodd nifer o siaradwyr, gan gynnwys Mr Huw Morris, Cofrestrydd Academaidd Prifysgol Abertawe, fanteision Atodiadau 
Diploma a’r enw da a geir o fod yn ddeiliad llabed Atodiad Diploma.

Roedd enghreifftiau o Brifysgol Bournemouth yn dystiolaeth bellach o gadernid Atodiadau Diploma a’u goblygiadau i waith 
sicrhau ansawdd yn y sector. Roedd y rhain yn cynnwys astudiaeth arolwg am ymwybyddiaeth myfyrwyr a chyflogwyr o 
Atodiadau Diploma, oedd yn dangos y bwlch cyfathrebu rhwng ymarferwyr a rhanddeiliaid. Er ein bod wedi clywed y byddai 
deunyddiau hyrwyddo ar gael yn y dyfodol agos iawn, bydd angen dilysu effeithiau’r deunyddiau hyn mewn astudiaethau yn 
y dyfodol. Mae hyn o ddiddordeb penodol i mi oherwydd mae’n dangos y diffyg cyfathrebu sydd rhwng gweithredwyr a rhan-
ddeiliaid yn y sector. Mae’n sicr yn ystyriaeth bwysig i Brifysgol Cymru wrth iddi barhau â’i hymdrechion i ymglymu â’i myfyrwyr 
ac astudio’r heriau o sicrhau tystiolaeth o gywerthedd academaidd.

Cafwyd cryn drafod am gyflwyno HEAR ymysg cyfranogwyr y seminar, oedd yn cynnwys gweinyddwyr o brifysgolion Cymru a 
Lloegr. Er gwaethaf barn datblygwr y Ganolfan Cofnodi Cyflawniad, fod HEAR 
yn fwy cynhwysfawr nag Atodiadau Diploma, roedd llawer o gyfranogwyr yn 
mynegi pryder a oedd yn  gydnaws yng nghyd-destun addysg ryngwladol/fyd-
eang.

Yn gyffredinol, roedd y seminar yn codi syniadau newydd am ddulliau o 
gyflawni cydnabyddiaeth. Bydd trafodaethau am y gwahaniaethau rhwng 
HEAR ac Atodiadau Diploma yn parhau hyd nes y bydd materion cydnawsedd 
wedi’u datrys. Mae’n ymddangos bod datblygiad HEAR a’i rôl yn y sector 
addysg uwch yn aneglur, ond mae’n bendant werth cadw golwg ar y sefyllfa.

Dr Chung-Hsuan Greg Liang


