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Lansio Cyfrol yr Arglwydd Morris
Cyn-fyfyriwr yn cyrraedd rhestr fer Gwobr Indianapolis 2012
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Dathliad Graddio 2012
Hannah McKeand: Fforio i’r Pegwn

Croeso gan Swyddog
Cyn-fyfyrwyr
Mae rhifyn eleni o gylchgrawn Campus
yn llawn newyddion a digwyddiadau. Yn
ogystal â bod yn gyfle i ddathlu
llwyddiannau ein Cyn-fyfyrwyr mae’n
adnodd i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i
chi am wahanol weithgareddau yn y
Brifysgol dros y flwyddyn ddiwethaf.
Fel y mae’r Is-Ganghellor wedi sôn eisoes,
bu’r flwyddyn ddiwethaf yn llawn newid.
Fodd bynnag ni ddylai’r newidiadau hyn
effeithio ar Gyn-fyfyrwyr mewn unrhyw
ffordd. Fel Swyddog Cyn-fyfyrwyr, byddaf
yn parhau yn brif bwynt cyswllt i’r Cynfyfyrwyr, gan eu cefnogi drwy’r holl broses,
a bydd hawl gan aelodau i’r holl
wasanaethau sydd ar gael iddynt ar hyn o
bryd.
Datblygwyd tudalennau’r Cyn-fyfyrwyr ar
wefan y Brifysgol dros y misoedd diwethaf
ac erbyn hyn maent yn ymateb yn well i
anghenion penodol y Cyn-fyfyrwyr. Mae
hyn yn cynnwys ychwanegu Ffrwd benodol
ar gyfer Newyddion Cyn-fyfyrwyr lle mae’r
holl eitemau a digwyddiadau’n ymwneud â
Chyn-fyfyrwyr i’w gweld. Mae hwn yn gyfle
i Gyn-fyfyrwyr gysylltu a rhannu eu
newyddion eu hunain. Ewch i
www.cymru.ac.uk/NewyddionCynfyfyrwyr
Os oes gennych chi newyddion,
ffotograffau neu ddigwyddiadau cynfyfyrwyr yr hoffech chi eu rhannu yna
byddwn wrth fy modd yn clywed gennych
chi. Eich cylchgrawn chi yw hwn a byddwn
i’n croesawu unrhyw sylwadau neu
awgrymiadau ar unrhyw agwedd o’r
gwaith hwn a Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr
ei hun.
Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen
y rhifyn hwn o Campus.

Croeso’r
Is-Ganghellor

B

u’r flwyddyn ddiwethaf yn un o
newidiadau mawr i Brifysgol
Cymru. Er mwyn bod mewn sefyllfa
i ymateb i anghenion myfyrwyr, yng
Nghymru ac yn ehangach, penderfynodd
y Brifysgol uno â Phrifysgol Cymru: y
Drindod Dewi Sant a Phrifysgol
Fetropolitan Abertawe.
Ym mis Hydref 2011 cytunwyd y dylai’r
uno ddigwydd dan Siarter 1828 Prifysgol
Cymru: y Drindod Dewi Sant, siarter
addysg uwch hynaf yn y Deyrnas Unedig
ar wahân i Brifysgolion Rhydychen a
Chaergrawnt.
Mewn cyfnod o newid strategol, wrth i ni
edrych i’r dyfodol, rhaid i ni beidio ag
anghofio ein gorffennol a’r miloedd o
fyfyrwyr dros y blynyddoedd sydd wedi
Yr Is-Ganghellor,
graddio’n llwyddiannus gyda dyfarniad
yr Athro Medwin Hughes
Cymru. Mae’n bwysig pwysleisio na fydd y
newidiadau hyn yn y Brifysgol yn effeithio
ar Gynfyfyrwyr y Brifysgol mewn unrhyw ffordd.
Bydd y Brifysgol ar ei newydd wedd yn dymuno dathlu a chofleidio’r miloedd o gynfyfyrwyr ledled y byd sy’n dal gradd Cymru. Mae treftadaeth gref i enw a gradd
Prifysgol Cymru a chânt eu parchu a’u cydnabod yn eang gan gyflogwyr yn fydeang. Bydd graddedigion yn cadw’r dyfarniad Prifysgol Cymru a gawsant wrth raddio
a byddant yn parhau i fod yn aelodau gwerthfawr o Gymdeithas Cynfyfyrwyr
Prifysgol Cymru, gan dderbyn yr un gwasanaethau ag y maent yn eu derbyn nawr.
Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA.
Is-Ganghellor

Jocelyn Keedwell
Swyddog Cyfathrebu (Cynfyfyrwyr)
alumni@cymru.ac.uk

Cynnwys
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Y Brifysgol yn cydweithio â Siambr
India er Busnesau Bach a Chanolig
Mae Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda Siambr
Datblygu Busnesau Bach a Chanolig India i ddatblygu Potensial Arloesi aelodau
a’r gynulleidfa BBaCh ehangach.
India yw’r economi trydydd mwyaf yn y byd ac mae’n tyfu tua 9% bob
blwyddyn. Mae’r wlad yn debygol o fod yn un o bwerdai economaidd cryfaf y
byd ymhen amser.
Amcangyfrifir bod tua 17 miliwn BBaCh
yn gweithredu ar hyn o bryd yn India sy’n
cyfrif am 40% o gynnyrch diwydiannol
India a 49% o’i hallforion. Siambr BBaCh
India yw un o’r sefydliadau rhwydweithio
mwyaf o’r fath yn India gyda thros
15,000 o aelodau.
Ym mis Mawrth 2012, ymwelodd
cynrychiolwyr o BBaCh India â Chymru i
gyfarfod â’r Academi Fyd-Eang i rannu
ymarfer gorau ynglŷn â phontio’r bwlch
rhwng academia a diwydiant.
Cynhaliwyd digwyddiad rhwydweithio yng
Nghanolfan Dylan Thomas y Brifysgol yn
Abertawe fel cyfle i fusnesau Cymreig â
diddordeb mewn cydweithio â chwmnïau
o India i fuddsoddi yn India.
Yn dilyn y digwyddiad, dywedodd A.
Ramesh Kumar, Cadeirydd Siambr
BBaCh India : “Mae cyfuno academia a
diwydiant yn hollbwysig i sicrhau
ffyniant busnes India. Mae dod i Gymru
wedi rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r
ymdrech entrepreneuraidd sy’n cael ei
gweithredu yma ym Mhrifysgol Cymru, i
feithrin rhwydwaith cryf o wybodaeth
rhwng addysg uwch a BBaChau.

Gwasg PC ar y Brig
yng Ngwobrau'r
Diwydiant
Cyhoeddi
Enillodd Gwasg Prifysgol Cymru wobr
Dylunio a Chynhyrchu am ei chyfrol
lwyddiannus Cerddi Dafydd ap Gwilym
gan yr Athro Dafydd Johnston, yn
seremoni Gwobrau’r Diwydiant
Cyhoeddi ym mis Mawrth.

Rwy’n gobeithio y bydd yr ymweliad
hwn yn helpu BBaCh o Gymru ac India i
gydweithio’n agosach er budd y ddwy
wlad.”
Bydd yr Academi Fyd-Eang yn gweithio
gyda Siambr BBaCh India i ddatblygu a
gwella’r potensial masnachu rhwng
BBaChau yn India a Chymru.
Bydd yr Academi Fyd-Eang hefyd yn
helpu i ddatblygu a chyflenwi strategaeth
arloesi agored i annog masnacheiddio
syniadau newydd ac unigryw o fewn
BBaChau India drwy fentrau gwahanol.
Bydd tri ysgolhaig ymchwil yn gweithio ar
y prosiect a disgwylir iddynt gwblhau PhD
ar y gwaith.

Pennaeth Gwasg PC, Helgard Krausse,
yn derbyn y wobr

Cyflwynir gwobrau’r diwydiant cyhoeddi
bob dwy flynedd, ac eleni roedd y
seremoni’n cyd-fynd â dathliadau hanner
canmlwyddiant Cyngor Llyfrau Cymru.
Yn ystod y seremoni, cyflwynwyd 18 o
wobrau amrywiol, yn cynnwys categorïau
gwerthwyr gorau a llyfrau a fenthycwyd
amlaf o lyfrgell, yn ogystal â chydnabod y
goreuon yn y maes dylunio a chynhyrchu.
Eleni, am y tro cyntaf, fe ychwanegwyd
categori newydd ar gyfer dylunio a
chynllunio ym maes llyfrau Saesneg a
Chymraeg.

Ramesh Kumar (Cadeirydd Siambr BBaCh India) yn sgwrsio â chyd-gynrychiolwyr .

Comisiynwyd y gwobrau - sydd i’w gweld
yn y llun uwchben - yn arbennig gan
Carwyn Evans, yr artist o Gaerdydd, a
enillodd y Wobr Gelf Gain yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yn 2009.
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Lansiad dwbl yn Llundain a Chaerdydd i
hunangofiant yr Arglwydd Morris

Y

m mis Hydref 2011 dathlwyd
hunangofiant yr Arglwydd Morris
o Aberafan, Fifty Years In Politics
and Law, mewn dau ddigwyddiad lansio
a drefnwyd gan y cyhoeddwyr, Gwasg
Prifysgol Cymru.
Ddydd Llun, 17 Hydref, cynhaliwyd y
digwyddiad cyntaf yn Nhŷ’r Cyffredin yn
Llundain, gyda llawer o gymheiriaid yr
Arglwydd Morris, cyfreithwyr amlwg, ASau
a llengarwyr yn bresennol. Ymhlith y
siaradwyr roedd y Gwir Anrhydeddus Paul
Murphy AS, John Davies, y newyddiadurwr
Huw Edwards; yr Athro Arglwydd Morgan;
Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro
Medwin Hughes a Golygydd Cynorthwyol
y Guardian, Michael White.
Canolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd

oedd lleoliad yr ail lansiad ddydd Mawrth
18 Hydref. Roedd y siaradwyr yno yn
cynnwys Prif Weinidog Cymru Carwyn
Jones AC, yr Athro Peter Stead, y Gwir
Anrhydeddus Arglwydd Morris o Aberafan
KG QC a Chyfarwyddwr Gwasg Prifysgol
Cymru, Helgard Krause.
Ar ôl cael ei ethol i gynrychioli Aberafan fel
AS Llafur ym 1959, ymddeolodd yr
Arglwydd Morris fel yr AS Cymreig â’r
cyfnod hiraf o wasanaeth yn 2001. Mae’n
un o nifer fach yn unig o weinidogion
Llafur i gael swydd yn Llywodraethau
Harold Wilson, James Callaghan a Tony
Blair.
Mae ei hunangofiant yn cynnig golwg
ddifyr ar bersonoliaethau a digwyddiadau
o’i blentyndod yn y canolbarth, dechrau ei

Y Prif Weinidog yn siarad yn y
lansio yng Nghaerdydd

yrfa wleidyddol ddiwedd y 1950au, ei
benodi’n Ysgrifennydd Cymru ym 1974 a
chyfnod datganoli y 1970au; ac yn olaf ei
rôl fel Twrnai Cyffredinol Cymru a Lloegr
ddiwedd y 1990au.
Ceir hanes digwyddiadau rhyfeddol yn y
gyfrol, megis ei ran yn y penderfyniad i
fomio Kosovo, yn ogystal â’i rôl yn
natblygiad a gweithrediad datganoli i
Gymru, a’i ymdrechion diflino i hyrwyddo’r
iaith Gymraeg.
Wrth sôn am ei gyfrol newydd,
dywedodd yr Arglwydd Morris: “Mae fy
stori yn sôn am farchogaeth dau geffyl,
gwleidyddiaeth a’r gyfraith, am dros
hanner can mlynedd gan ganolbwyntio
ar fy mherthynas â thri Phrif Weinidog y
bûm i’n gwasanaethu oddi tanynt Wilson, Callaghan a Blair. Gan fod fy
mywyd cyfan wedi ymwneud â
gwleidyddiaeth Cymru mae’n olrhain y
rhan a chwaraeais i a datblygiad y
syniad o ddatganoli.”

Huw Edwards, yr Arglwydd Kenneth O Morgan, yr Arglwydd Morris, Paul Murphy AS a
Michael White o’r Guardian / Llun: Angharad Watkins

Yr Academi Fyd-Eang yn cau'r bwlch i Silicon Valley
Yn ddiweddar cyflwynodd cwmnïau o
Gymru sy’n gysylltiedig â’r Academi FydEang a chynllun Ysgoloriaeth Arloesi
Tywysog Cymru (POWIS) eu gwaith ym
mhumed Uwchgynhadledd Arloesedd yr
Irish Technology Leadership Group (ITLG)
yn Silicon Valley.
Cynhaliwyd y digwyddiad dros ddau
ddiwrnod ym mis Mawrth 2012 yng
ngwesty’r Hyatt Regency yn Santa Clara,
California.
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Mae uwchgynhadledd arloesedd ITLG yn
cynnwys arddangosfa o dechnoleg sy’n rhoi
cyfle i’r rhai sy’n mynychu weld y dechnoleg
flaengar, y busnesau a'r tueddiadau
gwleidyddol sy’n creu’r cyfleoedd mwyaf
cyffrous a phroffidiol yn y byd.
Mae’r uwchgynhadledd yn dod a dros
1,000 o uwch weithredwyr o brif gwmnïau
Silicon Valley at ei gilydd i gwrdd â
chynrychiolwyr o gwmnïau TG, e-fusnes a
chwmnïau cyfrifiadura cwmwl rhyngwladol.

Heddiw, mae’r Arglwydd Morris yn
Ganghellor Prifysgol Morgannwg, swydd y
mae wedi bod ynddi er 2002.

Yn dilyn y gynhadledd dywedodd Richie
Turner, Pennaeth Marchnata a
Chysylltiadau Allanol yr Academi FydEang: “Mae’r Academi Fyd-Eang yn
ymhyfrydu ei bod wedi cymryd ei
chynrychiolaeth gyntaf o gwmnïau o
Gymru ac Ysgolheigion POWIS yn ogystal â
chynrychiolwyr o Banel Diwydiannau
Creadigol Llywodraeth Cymru a llywodraeth
leol, i’r Uwchgynhadledd Arloesedd ITLG yn
Silicon Valley. Trwy’r rhwydwaith anhygoel
hwn rydym yn gobeithio y gall ein cwmnïau
sicrhau cwsmeriaid neu fuddsoddiad yn
ogystal â defnyddio’r rhwydwaith TGCh a
digidol mwyaf yn y byd.”
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Cyn-fyfyriwr PC yn rownd derfynol
Gwobr Indianapolis 2012
Ym mis Rhagfyr 2011 cyhoeddwyd fod cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru, Carl Jones
wedi ei enwebu ar gyfer gwobr Indianapolis 2012, prif wobr cadwraeth anifeiliaid
y byd.
Ym mis Ebrill eleni clywodd ei fod ar y rhestr fer gan ymuno â chwe
chadwraethwr rhagorol arall i gystadlu am y Wobr Indianapolis sydd werth
$100,000. Detholwyd y rhestr fer o blith 29 enwebai gwreiddiol, oedd yn cynnwys
cyn-fyfyriwr arall o Brifysgol Cymru, Gerardo Ceballos. Enwebwyd Gerardo am ei
fod yn arwain y byd yn gwerthuso a chynllunio strategaethau cadwraeth i
rywogaethau mewn perygl ac ecosystemau dan fygythiad, a chydnabuwyd ei fod
wedi cynnal yr astudiaeth fwyaf cynhwysfawr ar y jagwar drwy’r byd, gan
gynnwys y cyfrifiad jagwar cyntaf mewn unrhyw wlad.
Sw Indianapolis oedd yn gyfrifol am
gychwyn Gwobr Indianapolis, i fod yn
elfen fawr o’i genhadaeth i rymuso pobl a
chymunedau, yn lleol ac yn fyd-eang, i
hyrwyddo cadwraeth anifeiliaid. Cyflwynir
y wobr bob dwy flynedd, ac mae’n tynnu
sylw’r byd at achos cadwraeth anifeiliaid
ac at y dynion a’r menywod dewr,
talentog ac ymroddedig sy’n treulio eu
bywydau’n achub rhywogaethau
anifeiliaid y Ddaear sydd mewn perygl.

Cafodd Carl ei eni a’i fagu yng
Nghaerfyrddin ac enillodd radd athro
gwyddoniaeth a’i ddoethuriaeth ym
Mhrifysgol Cymru Abertawe, fel ag yr
oedd bryd hynny. Bellach mae’n rhannu ei
amser rhwng Cymru a Mauritius ar gyfer
ei waith.

mewn caethiwed, ailgyflwyno, trawsleoli
a rheoli dwys ar boblogaethau gwyllt.
Rydw i’n gobeithio bod y
gydnabyddiaeth gynyddol o’r math yma
o waith yn arwydd o dderbyn yn well sut
mae rheoli’n ymarferol rywogaethau
sydd mewn perygl, yn ogystal â’r dulliau
mwy goddefol o’u gwarchod.”

Mae Carl Jones, PhD, yn arwain gwaith ar
Ynysoedd Mascarene ac oherwydd ei
ymroddiad diflino tuag at gadw ecoleg a
rhywogaethau brodorol yr ynysoedd bach
pellennig hyn yng Nghefnfor India - ac
achub dwsin o rywogaethau rhag
diflannu - y cafodd ei enwebu i’r rownd
derfynol.
Amodau heriol yn y maes, cyllido prin,
biwrocratiaeth y llywodraeth a
sgeptigaeth cydweithwyr - ni fu’r un o’r
rhain yn ddigon i ddigalonni Carl Jones,
cyfarwyddwr gwyddonol y Mauritian
Wildlife Foundation (MWF) a chymrawd
cadwraeth ryngwladol yn y Durrell Wildlife
Conservation Trust yn sgil ei waith ar
Ynysoedd Mascarene. Mae wedi ei
gydnabod am gymryd y brif ran wrth
achub dwsin o rywogaethau rhag
diflannu, yn cynnwys cudyll coch
Mauritius, y golomen binc a’r parotan
atsain; roedd eu niferoedd yn llai na 10 a
bellach mae cannoedd ohonynt. Mae
wedi adfywio dwsinau o ynysigau a
ddiraddiwyd, wedi rheoli rhywogaethau
ymledol ac wedi ail-gyflwyno planhigion,
ymlusgiaid ac adar endemig. Ar hyn o
bryd mae’n gweithio ar adfer ecosystem
holl Ynysoedd Mascarene - sy’n dipyn o
gamp.

Carl Jones gyda parotan atsain

Wrth siarad am beth roedd cyrraedd y
cam hwn yng nghylch Gwobr
Indianapolis yn ei olygu, dywedodd:
“Rwy’n falch iawn o fod yn y rownd
derfynol gan fod hyn yn rhoi
cydnabyddiaeth i’r gwaith yr wyf wedi
treulio fy ngyrfa gyfan yn ei gyflawni.
Mae’n dda gweld gwaith ar
rywogaethau llai fel y Golomen Binc,
Cudyll Coch Mauritius a Sginc Telfair yn
cael ei gydnabod. Wedi’r cyfan, mae’r
holl rywogaethau hyn, yn eu ffordd eu
hunain, yr un mor garismataidd â rhai
o’r anifeiliaid mwy. Mae hefyd yn
dangos mwy o gydnabyddiaeth o’r
technegau a ddefnyddiwyd gennym i
adfer y rhywogaethau hyn, megis magu

Gan gyfeirio at y 6 yn y rownd
derfynol, meddai Cadeirydd Gwobr
Indianapolis, Myrta Pulliam: “Mae
ymroddiad hirdymor a dyfalbarhad diildio’r cadwraethwyr hyn i warchod
rhywogaethau mewn perygl a’u
hamgylcheddau’n ymgorffori
cenhadaeth Gwobr Indianapolis. Mae’n
anrhydedd cael cydnabod eu
hymdrechion.”
Bydd enillydd Gwobr Indianapolis 2012
yn derbyn $100,000, ynghyd â Medal
Lilly. Cyflwynir y wobr yng Ngala Gwobr
Indianapolis a gynhelir yno ar 29 Medi
2012.
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Canghennau ac
Adrannau’r Cynfyfyrwyr

G

yda myfyrwyr mewn dros
120 o ganolfannau
cydweithredol
rhyngwladol ac yn y DU, gellir
canfod cyn-fyfyrwyr Prifysgol
Cymru mewn proffesiynau
amrywiol ar draws y byd, gan
ffurfio rhwydwaith gwerthfawr
a chwbl ryngwladol o gynfyfyrwyr.

Mae’r Brifysgol yn awyddus i gadw ei
chysylltiadau â’i holl gyn-fyfyrwyr, lle
bynnag y bônt yn y byd gan ganiatáu
iddynt barhau i gysylltu a theimlo’n rhan
o gymuned ryngwladol ehangach.
Os nad oes cangen ryngwladol o gynfyfyrwyr yn eich ardal, a hoffech chi
ddechrau un, neu os ydych chi’n rhan o
gangen weithredol nad yw wedi’i rhestru,
cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk am
ragor o wybodaeth a chyngor.

Canghennau cyfredol
Canghennau Rhanbarthol y DU
• Bangor
• Caerfyrddin
• Abertawe
• Lerpwl
Canghennau Rhyngwladol
• Yr Almaen • Hong Kong • Yr Eidal
• Sri Lanka
• UDA
• Japan
• Y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA)
Adrannau Pwnc (yn y DU)
• Clasuron
• Diwylliant y 18 a’r 19 Ganrif
• Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin
• Athroniaeth
• Diwinyddiaeth
Ceir gwybodaeth sut i gysylltu â’r
canghennau hyn neu ymuno â hwy ar y
wefan www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr

Cangen yr Almaen yn Dathlu’r 10 - Helmuth W Stahl
Roedd ein cyfarfod ddiwedd mis Ebrill
yng ngwesty a thŷ bwyta ysblennydd
“Süllberg” yn edrych dros afon Elbe ar
gyrion Hamburg-Blankenese yn
lleoliad perffaith i ddathlu ein
dengmlwyddiant.

buddion bod yn aelod o’r Gymdeithas
Cyn-fyfyrwyr fyd-eang.
Y diwrnod canlynol cafwyd taith i weld
“Dinas Hafen" Newydd Hamburg, prosiect
datblygu trefol enfawr wedi’i seilio ar
Diroedd Dociau Llundain.

Roedd ar ffurf symposiwm deuddydd lle
croesawodd ein llywydd, Dr Martina
Nieswandt, ein haelodau a’n gwesteion
gan gynnig trosolwg bywiog o
ddatblygiad ein clwb ers iddo gael ei
sefydlu ym mis Awst 2001.
Dros y cyfnod hwn mae ein Clwb Cynfyfyriwr wedi tyfu i dros 220 o aelodau ac
mae’n sail gref ar gyfer cyfleoedd
rhwydweithio gyda graddedigion MBA
eraill. Gydag amrywiaeth eang o
weithgareddau rydym ni’n ceisio cadw’n
gyfredol â datblygiadau diddorol.
Roedd yr ail gyflwyniad, gan Dr G F
Schade, yn ymwneud ag agweddau
cyfreithiol cwmnïau masnachol
Ewropeaidd, ac yna esboniodd Dr Roland
Geschwill ganlyniadau a goblygiadau ei
astudiaeth ar ffactorau llwyddiant
alltudion o’r Almaen yn Nwyrain Ewrop.

Aelodau o’r Gangen

Uchafbwynt y noson oedd cinio dathlu
yng Ngwesty’r Saith Môr ac araith gan
gynrychiolydd Prifysgol Cymru Dr Simon
Jones. Siaradodd am y newyddion
diweddaraf a’r datblygiadau o ran uno
Prifysgol Cymru, yn ogystal â thrafod
Ardal Dŵr Hamburg
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Roedd ein haelodau’n frwd am y
digwyddiad ac yn edrych ymlaen at
weithgareddau i’w hysbrydoli yn y
dyfodol.
Ceir rhagor o fanylion am gangen yr
Almaen ar eu gwefan –
www.alumni-wales.de
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Crynodeb o Newyddion y Canghennau a’r Adrannau
Bangor - Unwaith eto cafwyd cyfres
lwyddiannus o ddarlithoedd gan ddechrau
â darlith ddifyr gan Dr Dafydd Roberts,
Curadur Amgueddfa Lechi Cymru ar Yr
Ymateb i Ailagor Rheilffyrdd y Chwareli.
Yn ystod yr ail dymor cafwyd dwy ddarlith,
y naill gan y Barwn Dafydd Wigley ar
Diwygio’r Ail Siambr, ac i gloi darlith gan
Gareth Roberts, Cadeirydd y Gangen, ar y
teitl Mae Pawb yn Cyfrif, oedd yn ddarlith
ddifyr iawn ar fywyd a gwaith Robert Recorde.
Clasuron - Dechreuodd yr Adan ei
blwyddyn, sef blwyddyn 61, â darlith gan Dr
Carlotta Dionisotti ar Hadrian and the
Christians. Yn dilyn hyn cynhaliwyd
cynhadledd undydd yn Amgueddfa Werin
Cymru Sain Ffagan, ar y cyd â’r Adran
Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin, ar y
thema Tai yng Ngroeg a Chymru o’r
Cyfnod Cynnar hyd at y Cyfnod Modern.
Cafwyd darlithoedd difyr iawn gan dri
arbenigwr yn y maes gan gynnwys Mr John
Ellis Jones a dynnodd ar brofiad oes o
weithio ar dai Groegaidd yn yr Oes Glasurol.
Mae’r Adran yn edrych ymlaen at ei
chyfarfod nesaf yn Eisteddfod
Genedlaethol 2012. Ddydd Llun 6 Awst
2012 am hanner dydd ym Mhabell y
Cymdeithasau 2, bydd Dr Huw S. Thomas
yn darlithio ar Groeg, Lladin a’r Gymraeg:
Ieithoedd Byw? Ieithoedd Marw?
Diwylliant y 18 a’r 19 Ganrif - Trefnwyd
cynhadledd flynyddol 2012, ym mis
Gorffennaf, ar y cyd â’r Adran Ethnoleg ac
Astudiaethau Gwerin, a chafodd
gefnogaeth Amgueddfa Werin Cymru, Sain
Ffagan, ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol
Caerdydd. Pwnc y gynhadledd oedd yr
Anterliwt ac ymhlith y siaradwyr gwadd
roedd Dr Jerry Hunter, Dr Rhiannon Ifans,
Dr Ffion Mair Jones a Dr Cynfael Lake. Gan
fod Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd
wedi perfformio'r ddrama ganoloesol Y
Gŵr Cadarn y flwyddyn flaenorol,
gwahoddwyd yr actorion i baratoi
cyflwyniad yn seiliedig ar bum anterliwt
gan Huw Jones o Langwm, un o faledwyr ac
anterliwtwyr enwocaf ei oes.
Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin - Ym
mis Hydref 2011, cynhaliwyd cynhadledd
undydd yn Amgueddfa Werin Cymru Sain
Ffagan, ar y cyd ag Adran y Clasuron.
Agorwyd y gynhadledd gan Dr Ffion
Reynolds o CADW a drafododd ei phrosiect
cymunedol yn Siambrau Claddu

Tinkinswood a Lythan, ac yna cafwyd sgwrs
gan Mr John Ellis Jones. Yn y prynhawn,
darlithiodd Dr Eurwyn Wiliam ar y bwthyn
Cymreig, a diweddwyd y diwrnod â
chyflwyniad i bensaernïaeth eglwys
Llandeilo Talybont. Roedd ein hail
gynhadledd gydweithredol eleni gydag
Adran Diwylliant y 18 a 19 Ganrif. Y thema
oedd amrywiol ffurfiau'r Anterliwt gan
gyfuno papurau academaidd â
pherfformiad gan actorion o Brifysgol
Caerdydd.
Hong Kong - Ar hyn o bryd rydym ni’n
recriwtio aelodau eraill o Gyn-fyfyrwyr PC
yn Hong Kong drwy Facebook. Gydag
aelodaeth graidd o 15 hyd yma, ein bwriad
yw galw’r cyfarfod cyntaf am sefydlu
cangen Hong Kong ac ethol aelodau i’r
pwyllgor ar 1 Rhagfyr. Os hoffech wybod
rhagor neu ddod yn aelod gallwch ddod o
hyd i ni ar Facebook (chwiliwch am
UOW.HK) neu ebostiwch
uowalumnihk@hotmail.com
Japan - Mae dros saith mlynedd wedi
mynd ers sefydlu’r gangen yn swyddogol ac
erbyn hyn mae gennym ni dros 600 o
aelodau. Ym mis Ebrill, etholwyd cadeirydd
newydd, Ms Hiroko Kusuhara. Hi yw’r
cadeirydd benywaidd cyntaf, ac ar hyn o
bryd mae’n cynllunio strategaeth i annog
mwy o ryng-gyfathrebu a chymorth rhwng
cyd-aelodau. Os hoffech wybod mwy, mae
croeso i chi gysylltu â ni ar walesmbaalumni-master@yahoogroups.jp
Lerpwl - Roedd 2010/11 yn gyfnod tawel
i’r Gangen wrth i’n canolfan gael ei
thrawsnewid. Dymchwelwyd hen Gapel
Bethel yn Allerton ynghyd â’r ysgoldy lle’r
oedd ein gweithgareddau’n cael eu cynnal.
Cwblhawyd y Ganolfan newydd ym mis
Hydref ac rydym ni eisoes wedi cael dwy
ddarlith gofiadwy, y naill gan Dr Mike
Benbough-Jackson ar hanes Eglwys Sant
Dafydd yn Lerpwl a’r llall gan Wally Field ar
ddylanwad cerddoriaeth Iddewig ar
ddatblygiad jazz. Ym mis Medi bydd yr
Athro Laura McAllister yn ein hanner ar Y
Cynulliad.
Athroniaeth - Galw Graddedigion
Athroniaeth! Os oedd unrhyw ran o’ch cwrs
yn cynnwys athroniaeth yn ystod eich
cyfnod ym Mhrifysgol Cymru, hoffem
glywed gennych chi. Rydym ni’n
gymdeithas a sefydlwyd ym 1931 ar gyfer

trafod athroniaeth drwy gyfrwng y
Gymraeg, ac eleni byddwn ni’n cynnal ein
cynhadledd flynyddol ym mis Hydref ar
athroniaeth foesol. Os ydych chi’n deall
Cymraeg ac â diddordeb mewn
athroniaeth, cysylltwch. Ebost
post@meddwl.com neu ewch i
www.meddwl.com
Abertawe - Cynhaliodd y gangen hon dri
chyfarfod eleni. Yn ein Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol ym mis Rhagfyr, rhoddodd ein
Cadeirydd y Parch Ivor Rees sgwrs ar
wleidyddiaeth yn Ne Cymru yn ystod y can
mlynedd diwethaf yn seiliedig ar ei gyfrol a
gyhoeddwyd yn ddiweddar ar ASau o
Gymru. Siaradwr gwadd ein cyfarfod yn y
gwanwyn oedd yr Athro Peter Stead a’n
difyrrodd ag atgofion am ei gyfnod ym
Mhrifysgol Cymru, Abertawe fel myfyriwr a
darlithydd, gan ddiweddu gyda rhai
sylwadau ar gyflwr cyfredol y sector AU yng
Nghymru. Ein digwyddiad olaf am y
flwyddyn oedd y Cinio Blynyddol a'r
siaradwr gwadd oedd y Gwir Anrhydeddus
Rhodri Morgan. Siaradodd am ei berthynas
deuluol hir â Phrifysgol Cymru, ei yrfa ei hun
a’i gyfnod yng Nghynulliad Cymru.
Diwinyddiaeth - Trefnwyd dwy ddarlith
eleni, y ddwy’n canolbwyntio ar
ddigwyddiad a gafodd effaith
bellgyrhaeddol ar Gristnogaeth yng
Nghymru; Diarddel Mawr 1662 pan gafodd
nifer o glerigwyr Anglicanaidd eu diarddel
o’u plwyfi am wrthod cydymffurfio â’r Llyfr
Gweddi Cyffredin. Bydd Dr Eryn M. White yn
darlithio yn y Coleg Gwyn, Bangor ar 18
Medi am 2pm, a bydd yr Athro John
Gwynfor Jones yn cyflwyno ar 21 Medi am
7pm yn Ysgoldy Capel Awst, Caerfyrddin.
Hefyd yn ystod yr haf, bydd Rhifyn 63 o’r
cyfnodolyn Diwinyddiaeth yn ymddangos
gydag erthygl olygyddol gan yr Athro Euros
Wyn Jones yn ogystal â nifer o erthyglau ac
adolygiadau.
UDA - Rydym ni’n gangen newydd a
ffurfiwyd ganol 2011. Mae gennym ni tua
30 o aelodau a hyd yma mae’r holl gyswllt
wedi bod drwy ebost. Cynhelir ein cyfarfod
blynyddol cyntaf yn Chicago, Illinois ym mis
Tachwedd 2012 yng ngwesty’r Hilton
Chicago, i ethol swyddogion a gosod
amcanion i’n cymdeithas. Os oes gennych
chi ddiddordeb mewn bod yn aelod o
Gangen UDA, cysylltwch ag Alan Streett,
PhD, cadeirydd gweithredol:
astreett@criswell.edu
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Llongyfarchiadau
i’n Graddedigion
Ar 3 a 4 Mai, ymunodd dros 2,000 o
raddedigion a’u gwesteion â
Phrifysgol Cymru i ddathlu cwblhau eu
hastudiaethau’n llwyddiannus.
Dros ddau ddiwrnod daeth ysgolheigion o
bedwar ban byd ynghyd yn adeilad
eiconig Canolfan Mileniwm Cymru ym
Mae Caerdydd i ymuno yn nathliadau
graddio’r Brifysgol.
Cafodd yr holl fyfyrwyr graddedig eu
cyfarch gan yr Is-Ganghellor yr Athro
Medwin Hughes, ynghyd â Chadeirydd
Cyngor y Brifysgol a swyddogion hŷn a
staff academaidd eraill.
Teithiodd y graddedigion o amrywiaeth
eang o wledydd i fod yn bresennol; yn wir,
mae natur amlddiwylliannol y dathliad eu
hun yn dyst i gysylltiadau rhyngwladol
cryf y Brifysgol.
Cafodd y seremonïau hefyd eu ffrydio’n
fyw ar wefan y Brifysgol gan alluogi i
gyfeillion a theulu nad oeddent yn gallu
teithio i Gaerdydd weld eu hanwyliaid yn
croesi’r llwyfan yn eu capiau a’u gynau.
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Dathliadau Graddio
Rhyngwladol
Imperial Institute of
Higher Education (IIHE)

Modern University for
Technology & Information (MTI)

Ar 6 Tachwedd 2011, cynhaliodd yr
Imperial Institute of Higher Education
(IIHE) ddathliad graddio yng ngwesty
Cinnamon Lakeside, Colombo. Mae
Prifysgol Cymru’n dilysu BSc (Anrh) mewn
Rheolaeth Busnes, BSc (Anrh) mewn
Peirianneg Meddalwedd a rhaglen MBA
yn IIHE. Graddiodd cyfanswm o 70 o
fyfyrwyr y llynedd.

Mae’r Brifysgol yn dilysu nifer o raglenni
gradd BSc yn y Modern University for
Technology and Information (MTI) yn y
Cyfadrannau Rheolaeth, Cyfrifiadura,
Cyfathrebu Torfol a Pheirianneg.

Prif westai’r seremoni raddio oedd Mr
Krishan Balendra, Cadeirydd Marchnad
Stoc Colombo a Llywydd Cyllid
Corfforaethol a Strategaeth yn John Keells
Holdings Plc. Roedd yr Athro Nigel
Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor
Prifysgol Cymru, yn bresennol yn
cynrychioli Prifysgol Cymru, ac ymhlith y
gwesteion eraill roedd Dr Thilaka
Weerakoon, Prif Weithredwr/Cyfarwyddwr
Academaidd IIHE, Mr Harshana Perera,
Prif Swyddog Gweithrediadol IIHE a’r
Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Ym mis Rhagfyr 2011, ymunodd
myfyrwyr oedd wedi cwblhau eu
hastudiaethau’n llwyddiannus â staff a

chynrychiolwyr Prifysgol Cymru yn yr
ystafell ddawnsio fawr yng ngwesty JW
Marriot, Cairo mewn seremoni raddio
hwyliog lle cawsant eu tystysgrifau gradd
Prifysgol Cymru.
Ymunodd cynrychiolydd Prifysgol Cymru,
yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy IsGanghellor Prifysgol Cymru, a Mr Michael
Reed, Safonwr Prifysgol Cymru, â'r
Llywydd Dr Olfat Kamel a staff eraill o MTI
i ddathlu llwyddiant pob myfyriwr.
Wrth siarad am y seremoni, dywedodd
Mr Reed: “Mae tîm MTI yn gwybod sut i
gyflwyno sioe dda, ac roedd yn bleser
cael llongyfarch y graddedigion ar eu
llwyddiannau. Mae rhieni a chyfeillion
wedi rhoi cefnogaeth ragorol ynghyd â
staff academaidd MTI, sydd wedi
gweithio’n ddiflino gyda’r myfyrwyr i
gyflawni eu hamcanion."

Seremoni Raddio MTIn

Agorwyd y seremoni ag anerchiad o
groeso gan Dr Thilaka Weerakoon, ac yna
cafwyd anerchiad gan yr Athro Nigel
Palastanga. Yna dyfarnwyd eu
tystysgrifau gradd i’r myfyrwyr ac
anrhydeddwyd y myfyrwyr oedd â’r
perfformiad academaidd gorau â
Medalau Aur.

Graddedigion MBA IIHE n

Graddedigion BSc IIHE n
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Gwobrau BAFTA dwbl i un o Raddedigion Prifysgol Cymru

M

Llun: BAFTA/Stephen Butler

ae Asif Kapadia, sydd â gradd
o Brifysgol Cymru, wedi ennill
dwy wobr glodfawr am ei ffilm
ddogfen Senna yng Ngwobrau
Academi Ffilm a Theledu Prydain
(BAFTA) 2012.
Enillodd ffilm Asif Kapadia am y gyrrwr
Fformwla Un Ayrton Senna y ddogfen
orau a’r golygu gorau.
Mae’r ffilm sydd wedi derbyn canmoliaeth
uchel yn adrodd hanes gyrfa Ayrton
Senna, o'r dechrau fel gyrrwr go-kart i’r
ddamwain a’i lladdodd ym 1994. Gan
ddefnyddio ffilm archif a chyfweliadau yn
unig, mae Senna yn ddarlun dramatig o
un o yrwyr enwocaf Fformwla Un, a
enillodd bencampwriaeth F1 y byd dair
gwaith cyn marw’n 34 oed.
Enwebwyd Senna hefyd yn y categori
Ffilm Nodedig o Brydain - y tro cyntaf i
ffilm ddogfen gael enwebiad yn y
categori ers 2009 - ond collodd i’r ffilm
am ysbiwyr Tinker Tailor Soldier Spy.
Ganwyd Mr Kapadia yn Hackney ym
1972, astudiodd cynhyrchu ffilm ym
Mhrifysgol Cymru, Casnewydd ddechrau’r
1990au, ac aeth yn ei flaen i gyflawni
pethau gwych yn y diwydiant ffilm ym
Mhrydain a thu hwnt.

Asif Kapadian

Y wobr hon i Senna yw’r ail brif wobr
BAFTA i Kapadia ei hennill. Mae wedi
ennill o’r blaen am ei ffilm The Warrior
(2002), pan ddyfarnwyd iddo Wobr
Alexander Korda am y Ffilm Brydeinig
Orau a Gwobr Carl Foreman am y
Newyddian Mwyaf Addawol yn 2003.

Sêl Prifysgol Cymru
Ar glawr blaen y cylchgrawn fe
fyddwch wedi gweld delwedd Sêl y
Brifysgol, a gynlluniwyd yn wreiddiol
gan Syr Edward Burne-Jones, Bart.
(1833-1898).
Ar flaen y Sêl ceir ffigur sy’n eistedd o dan
arcêd ac yn dal llyfr agored. Cynrychioli
gwaith addysgu’r Brifysgol y mae hwn. I’r
dde ac i’r chwith ceir dau ffigur yn sefyll,
hwythau’n dal llyfrau ac yn cynrychioli
myfyrwyr y Brifysgol a’i graddedigion,
ynghyd â tharianau’r tri Choleg
Cyfansoddol gwreiddiol.
Mae’r arysgrif o’i hamgylch wedi ei chodi
o fersiwn Lladin y Fwlgat o lyfr Eseia,
Pennod 58, Adnodau 10 a 12. Mae’r

cyfieithiad yn cyfeirio at adfywio dysg yng
Nghymru, adfywiad a goronwyd pan
grëwyd y Brifysgol.
Mae’r cynllun yn ymgorffori arwyddair y
Brifysgol, Goreu Awen Gwirionedd .
Ar gefn y Sêl gwelir adeilad sy’n symbol
o’r Brifysgol, wedi ei leoli rhwng y
mynyddoedd a’r môr. Pennill o Lucretius,
Llyfr ii, llinell 8, yw’r arysgrif o’i amgylch
“Tangnefeddus barthau (neu blasau) y
doethion wedi eu dyrchafu gan ddysg.”
Darllenwch ragor am Sêl y Brifysgol
ar y wefan www.cymru.ac.uk/SelyBrifysgol
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Hannah McKeand:
Fforio i’r Pegwn
Mae Hannah McKeand wedi torri recordiau am
fforio i’r pegynau. Yn 2006 hi oedd yr unigolyn
cyflymaf erioed i gerdded i Begwn y De ar ei
phen ei hun ac yn ddigymorth, gan gwblhau'r
daith mewn 39 diwrnod, 9 awr a 33 munud.

A

r ôl graddio yn y Clasuron o
Brifysgol Llanbedr Pont Steffan
fel yr oedd ar y pryd, a gweithio i
gwmni theatr am saith mlynedd, yn 31
oed ymroddodd Hannah yn llwyr i’w
chariad mawr - fforio.
Yma mae’n ateb cwestiynau am ei
chyfnod yn y Brifysgol, ei gyrfa ryfeddol fel
fforiwr llawn amser a’i chynlluniau at y
dyfodol:

Hannah yn dangos ei Record Byd

Beth astudioch chi yn y Brifysgol a
pham dewis mynd yno?
Astudiais i'r Clasuron a Hanes yr Hen Fyd
gan fy mod wrth fy modd â’r maes.
Doeddwn i ddim yn dymuno bod mewn
dinas fawr ac am fynd i rywle bach lle
byddwn i'n dod i adnabod llawer o bobl a
gallu dianc i'r mynyddoedd pan fyddai
popeth yn ormod i fi. Gallai pethau
ddim fod wedi mynd yn well a dweud y
gwir; roedd Prifysgol Llambed yn adeilad
mor brydferth mewn amgylchedd
gwledig. Roeddwn i wrth fy modd mewn
adran fach gyda’r darlithwyr i gyd yn
gwybod fy enw ac fe wnes i ffrindiau
gwych yn ystod fy nghyfnod yno. Ond
roedd y Brifysgol yn gyfnod anodd i fi,
doedd gen i ddim syniad i ble roeddwn i’n
mynd yn fy mywyd ac yn bendant fyddwn
i wedi chwerthin yn uchel pe bai rhyw
broffwyd wedi rhagweld lle byddwn i
erbyn heddiw. Byddwn i’n bendant yn
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argymell y profiad
prifysgol i bob
person ifanc.
Pa mor bwysig oedd sicrhau eich gradd
i gyrraedd lle’r ydych chi heddiw?
Dyw fy ngradd ddim yn berthnasol i fy
ngyrfa gyfredol o gwbl ond mae’n rhoi
dyfnder a hygrededd i mi ymhlith fy
nghymheiriaid a fy nghleientiaid.
Rwyf i’n gweithio mewn byd o
ddringwyr, sgiwyr, rhesymegwyr,
peirianwyr, peilotiaid a thywyswyr
maes, ac mae cael gradd mewn
pwnc fel y Clasuron yn anarferol
iawn yn y maes hwn. Mae fy
nghleientiaid yn tueddu i fod yn
ddynion busnes uchel eu
cymhelliad a llwyddiannus iawn
gyda phrofiad ac addysg eang ac
maen nhw'n tueddu i ddod ataf
gyda disgwyliadau pendant iawn
am bwy ydw i, a beth wyf i.
Mae’n rhaid iddyn nhw
ddechrau talu sylw a newid y
syniadau hynny pan fyddan
nhw’n cwrdd â fi a gweld bod
mwy i mi na'r gallu i sgïo 1100km ar
draws Antarctica.
Sut daethoch chi i fod yn fforiwr llawn
amser? Oedd hyn yn rhywbeth
roeddech chi wastad wedi’i ddymuno?
Chroesodd y peth ddim fy meddwl i
erioed. Yn ystod deng mlynedd gyntaf fy
ngyrfa bûm

Y daith unig

Pegwn y De
(2011)

i’n gweithio fel
rheolwr
marchnata i
gwmni theatr
ac roeddwn i
wrth fy modd â
hynny.
Newidiodd
popeth yn 2001. Etifeddais i arian a thŷ
oddi wrth fy nhad bedydd ac er nad oedd
yn swm anferth roedd yn ormod i beidio â
cheisio gwneud rhywbeth arbennig ag e.
Treuliais i dair blynedd yn ymweld â
Gogledd Affrica, gan fynd i’r Anialwch
Gorllewinol anferth ac anial. Y rhanbarth
enfawr hwn o dwyni a mynyddoedd yw’r
ail anialdir mwyaf ar y ddaear ar ôl
Antarctica ac yn fuan roeddwn i’n
awyddus i ddysgu mwy am y mwyaf. Rwyf
i wastad wedi bod yn berson mawr yn y
byd ac o’r diwedd roedd llefydd lle’r
oeddwn i’n teimlo’n fach iawn, ac roedd y
teimlad hwnnw’n gysurus, yn gyfarwydd
rywsut, a dechreuais i ei geisio’n fwy a
mwy aml.
Yna yn 2004 ymunais i â thaith i sgïo 690
o filltiroedd o arfordir Antarctica i Begwn y
De. Doedd gennyf i ddim profiad yn y
math hwnnw o amgylchedd ac fe neidiais
i'r pen dwfn, ond diolch i fy nhywysydd
gwych, Denise Martin, ac amynedd fy
nghyd-aelodau ar y tîm fe flodeuais i’n
llwyr. Dyma lle’r oeddwn i fod. Ddwy
flynedd yn ddiweddarach dychwelais i
wneud y daith ar fy mhen fy hun a gosod
record cyflymder byd am y daith, gan golli
deuddydd llawn oddi ar y record flaenorol.
Y daith honno oedd y peth gorau
ddigwyddodd i fi.
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Beth yw uchafbwynt eich gyrfa hyd
yma, a beth yw eich hoff gyrchfannau?
Rwyf i wedi bod mewn llefydd anhygoel ar
draws y byd, ond y llefydd mwyaf
anghysbell a gwag sy’n cipio fy nghalon.
Yr anialdiroedd mawr a’r eangderau
pegynol sy’n fy nenu dro ar ôl tro. Wedi
dweud hynny rwyf i hefyd wedi cael
profiadau rhyfeddol yn cerdded yn yr
Amazon, rhedeg ar draws yr Altiplano
uchel ym Molivia a hwylio o gwmpas y
byd. Y rhannau anghysbell o’r cefnfor
ymhell o’r tir yw heb os y llefydd mwyaf
heriol i mi fod ynddyn nhw.
Ydych chi wedi wynebu unrhyw
sefyllfaoedd heriol neu beryglus yn
ystod eich teithiau?
Y sefyllfa anoddaf oedd yn 2008 pan
benderfynais i geisio bod y fenyw gyntaf i
sgïo ar fy mhen fy hun heb gymorth i
Begwn y Gogledd o Ganada. Wythnos neu
ddwy i mewn i’r daith fe gwympais drwy
hollt mawr yn yr iâ a datgymalu fy
ysgwydd a chael fy hun yn sownd yn y twll.
Cymerodd dros awr o ymdrech i fy
rhyddhau fy hun, a llwyddais yn y diwedd
drwy ddefnyddio sgi fel ysgol. Yn
llythrennol gannoedd o filltiroedd o'r bod
dynol agosaf a miloedd o filltiroedd o
unrhyw gymorth, dyna’r unig dro i mi
wirioneddol gredu fy mod am farw. Diolch
byth wnes i ddim marw, ond dyna oedd
diwedd y daith ac mae’n hunllef i mi hyd
heddiw.
Sut ydych chi’n paratoi’n gorfforol ac
yn feddyliol at daith newydd?
Rwyf i’n ceisio cadw’n ffit drwy’r
flwyddyn ac yna tua 12 wythnos cyn y
daith rwyf i’n dechrau hyfforddi’n llym.
Mae’n cynnwys llawer o hyfforddiant
cryfder craidd a llawer o redeg ysbeidiol i
godi fy stamina. Yn feddyliol dwyf i ddim
yn credu bod llawer y gallwch chi ei
wneud i baratoi ar gyfer y gwacter enfawr
y mae fy ngwaith yn mynd â fi ato. Mae’n
amhosibl ei ddychmygu. Rwyf i wedi sgio i
Begwn y De yn amlach na neb arall
erioed ac rwy’n dal i fethu ymdopi â’r lle’n
feddyliol. Bob dydd rwy’n sgio ar draws
lleiniau gwag enfawr o iâ a phob nos yn
dyfeisio cartref bach o gynfas yn y
gwacter gwyn gan fynd i mewn i fy sach
gysgu â’r teimlad fy mod wedi colli
rhywbeth, fy mod i’n dal heb weld y lle ac

efallai yfory y bydd yn
gwneud synnwyr os
edrychaf i’n ddigon caled.
Beth yw eich cymhelliant
a’ch ysbrydoliaeth? Beth
sy’n cadw chi i fynd ar
eich teithiau?
Wel gan ei fod bellach yn
swydd, rwyf i’n parhau i’w
wneud oherwydd mai fi yw’r
gorau yn y byd yn ei wneud
ac rwyf i’n caru popeth am yr
amgylchedd. Bob blwyddyn rwy'n cael
dod â phobl i rannau gwag y byd a
rhannu fy nghariad â nhw. Pan rwyf i yn y
maes ar daith hir, rwyf i’n cadw fynd, does
dim fformwla neu feddylfryd hudol, rwyf
i'n gorfod codi bob bore a sgio. Mae'n
brawf dygnwch enfawr a’r unig ffordd i’w
gyflawni yw drwy ei wneud, does dim byd
y gallwch chi feddwl amdano neu ei
wneud yn mynd i wneud iddo basio’n
gynt, rhaid i chi weithio’n galed drwy’r
dydd, bob dydd, ac yn y pen draw fe
gyrhaeddwch chi yno. Wedi dweud hynny
y dyddiau hyn yr hyn sy’n gymorth i mi yw
llyfrau sain. Rwy’n ceisio llenwi fy iPod
gyda llawer o glasuron rwy’n gwybod na
fyddwn i’n cael cyfle i’w darllen mewn
bywyd normal. Y tymor diwethaf
gwrandawais ar lawer o Tolstoy; Anna
Karenina a War and Peace, dyna i chi
gwpwl o wythnosau o wrando.
Oes teithiau eraill ar y gweill gennych
chi?
Byddaf i’n parhau i weithio ar Antarctica
am dri mis bob gaeaf, a’r flwyddyn nesaf
rwy’n bwriadu mynd ar daith sgio barcud
o gylch Pegwn Iâ Ynys Las gyda thair
cyfaill. Rwyf i hefyd yn bwriadu
symud i Norwy y flwyddyn nesaf, lle
mae gen i gwmni o’r enw Expeditions
365 sy’n cynnal hyfforddiant i
ddarpar fforwyr pegynol a hefyd
profiadau barcuta, sgïo, sledio â chŵn
a theithio ag esgidiau eira yn y
mynyddoedd gerllaw. Dewch i ymuno
â ni am antur!

Hannah gyda’i gêr

Oes gennych chi unrhyw ddiddordebau
eraill pan na fyddwch chi’n teithio?
Rwyf i’n dal wrth fy modd yn astudio.
Mae cyfarfod â rhai o’r gwyddonwyr
gorau yn y byd ar fy nheithiau, yn
enwedig yn Antarctica, wedi deffro gwir
gariad at wyddoniaeth ynof i ac rwyf i’n
aml yn darllen am ryw agwedd o
ddamcaniaeth llinyn neu’r cefndir
microdon cosmig. Mae cyfarfod â’r bobl
a’r llefydd hyn wedi cynyddu fy ffrâm
gyfeiriol a fy nealltwriaeth o bynciau
amrywiol yn enfawr. Fy niddordeb
corfforol mawr ar hyn o bryd yw barcuta
eira, cael fy nhynnu o gwmpas yr anialdir
ar fy sgis gan farcut technegol pwerus.
Hwn yw'r peth agosaf at ryddid i mi ei
deimlo erioed, mae fel hedfan.
Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i unrhyw
un fyddai am ddilyn ôl eich troed?
Fydd hyn ddim yn hawdd. Arian yw’r
rhwystr i’r holl bethau hyn. Gweithiwch ar
eich sgiliau, cymerwch unrhyw gyfle i gael
profiad, byddwch yn ddiymhongar a
pheidiwch ag ildio. Saethwch am y sêr, ac
efallai y cyrhaeddwch chi'r lleuad.

Y gorwel
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Cyn-fyfyriwr Prifysgol
Cymru yw Comisiynydd Cenedlaethol
Heddlu De Affrica
Yn ei hanerchiad cyntaf fel Comisiynydd
Heddlu, dywedodd y Cadfridog Phiyega
wrth y cyfryngau ei bod yn teimlo’n
wylaidd ac yn cydnabod ei bod yn
wynebu tasg enfawr.

Hon yw un o swyddi anoddaf bywyd
cyhoeddus De Affrica, ac mae’n benodiad
hanesyddol gan mai hi yw’r fenyw gyntaf
i ddal y swydd mewn 99 o flynyddoedd o
blismona yn y wlad.

Ychwanegodd: “Ar ein pen ein hunain
ychydig y gallwn ni ei wneud, ond
gyda’n gilydd fe allwn ni wneud llawer.
Mae hwn yn gyfrifoldeb y dylem ei
gymryd â dwy law gan frwydro ymlaen i
gyflenwi'n llwyddiannus ar y mandad y
mae pobl De Affrica wedi'i ymddiried
ynom ni. Er mwyn llwyddo, rwy'n

Fe’i ganwyd yn Polokwane, a chafodd ei
haddysg gynradd ac uwchradd mewn
amryw o ysgolion yn Limpopo. Yn ogystal
â chael BA (Gwaith Cymdeithasol) o
Brifysgol y Gogledd, BA Anrhydedd
(Gwyddor Gymdeithasol) o Unisa ac MA
(Gwyddor Gymdeithasol) o Brifysgol
Johannesburg, astudiodd hefyd yn
Technikon Witwatersrand, Johannesburg
lle enillodd Ddiploma Ôl-raddedig
Prifysgol Cymru.

cydnabod bod rhaid ymgynghori,
gwrando a dysgu. Dylid ategu hyn drwy
arwain a gweithredu'n gadarn.
Mae gennym fandad i ymladd trosedd,
felly byddwn ni’n gweithio’n ddiflino i
wireddu’r nod hwn gyda’n holl
adnoddau, sgiliau ac arbenigedd i
sicrhau bod pobl De Affrica yn ddiogel ac
yn teimlo’n ddiogel.
Rwyf i’n edrych ymlaen at wisgo’r
ffurfwisg las, tyngu fy llw a dechrau
gweithio ar y dasg o blismona."

Llun: Elmond Jiyane

Ym mis Mehefin, penodwyd Ms
Mangwashi Victoria Phiyega, Cynfyfyriwr Prifysgol Cymru, yn
Gomisiynydd Cenedlaethol
Gwasanaeth Heddlu De Affrica.

Dechreuodd ei gyrfa broffesiynol fel
gweithiwr cymdeithasol ac mae wedi
gweithio i sefydliadau lles plant, yn
ogystal â menter trafnidiaeth y
wladwriaeth a banc Absa. Mae’n weithgar
iawn gyda’r mudiad i rymuso menywod
ac mae’n aelod o Fforwm Rhyngwladol
Menywod De Affrica (IWFSA). Mae’n
wraig, yn fam, ac yn fam-gu.
Wrth sôn am ei phenodiad dywedodd
Gweinidog yr Heddlu Mr Nkosinathi
Emmanuel "Nathi" Mthethwa:
“Ar sail ei harbenigedd blaenorol a
chyfredol, mae Ms Phiyega yn dod â
chyfoeth o brofiad ar arweiniad strategol
a chefndir rheoli cadarn, yn y
gwasanaeth cyhoeddus a’r sector
preifat.
Mae ei phenodiad fel y fenyw gyntaf i
fod yn Gomisiynydd Cenedlaethol yr
Heddlu yn hanes ein gwlad yn arwydd
pellach o’n hymrwymiad difrifol i
drawsnewid yr heddlu. Rydym ni’n credu
bod ei phenodiad yn gwbl haeddiannol
ac mae ei CV yn adrodd cyfrolau. Nid yw
ei llwyddiannau blaenorol mewn amryw
o haenau rheolaethol yn gydddigwyddiad ond yn ffrwyth ymroddiad
a gwaith caled.”
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Ms Mangwashi Victoria Phiyegan

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Ysgoloriaethaun
Enillydd ysgoloriaeth yn annerch cynhadledd yn Efrog
Newydd ar Sinema Newydd o Sbaen
Dilys Jones, myfyrwyr PhD ar ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod
Dewi Sant yw enillydd Ysgoloriaeth Geoffrey Crawshey Prifysgol Cymru eleni,
sy’n werth £1000.
Caniataodd yr
ysgoloriaeth i’r
myfyriwr
aeddfed 67 oed,
sydd wedi
treulio ei bywyd
yn gweithio ar
fferm laeth yng
Ngheredigion,
deithio 3000
Dilys Jones
milltir i Efrog
Newydd i gyflwyno papur mewn
cynhadledd ar Sinema Newydd o Sbaen, a
drefnwyd gan Brifysgol Valencia.
Gan egluro sut yr oedd y dyfarniad o fudd
iddi, dywedodd Dilys “Ym mlwyddyn olaf
fy ymchwil PhD mae’r dyfarniad wedi
hwyluso’r llwyfan rhyngwladol cyntaf ar
gyfer fy ngwaith cymharol ar hunaniaeth
cenhedloedd lleiafrifol mewn ffilm, yn
canolbwyntio ar Gymru a Gwlad y Basg.
Y gynhadledd oedd y cyfle cyntaf i mi
gyflwyno fy ymchwil i gynulleidfa
ryngwladol. Cyn y gynhadledd hon dim
ond sylwadau fy nau oruchwyliwr, Dr Rob
Shail ym Mhrifysgol Cymru: y Drindod
Dewi Sant a Dr Santi de Pablo ym
Mhrifysgol Basque Vittoria, Sbaen, oedd
gen i i’m harwain felly roedd yn

ddefnyddiol iawn cael adborth gan
academyddion yn gweithio yn yr un maes.
Mae wedi bod yn brofiad ardderchog,
amserol sy’n sicr o fod o fudd i’m
traethawd terfynol.”
Ar ôl cwblhau BA (Anrh.) mewn
Astudiaethau Ffilm yng nghampws
Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru: Y
Drindod Dewi Sant yn 2003, dechreuodd
Dilys ymchwilio i naratifau newidiol
hunaniaeth cenhedloedd lleiafrifol mewn
ffilm. Mae canolbwynt yr ymchwil yn
cwmpasu ffilmiau o Gymru o gyfnod
‘How Green is My Valley’ ym 1941 i
‘Patagonia’ yn 2011; a ffilmiau o Wlad y
Basg a ryddhawyd dan lywodraeth Franco
i weithiau llawer diweddarach Julio
Medem.
Yn 2008 uwchraddiodd o MPhil i PhD ac
mae bellach yn dod i ben â chwblhau ei
thraethawd ymchwil.
Cafodd cronfa Ysgoloriaeth Geoffrey
Crawshay ei sefydlu i alluogi ymgeiswyr
llwyddiannus i deithio ym Mhrydain neu
dramor gyda’r bwriad o gyfoethogi
profiad esthetig y myfyriwr yn un o’r
Celfyddydau Cain.

Ysgoloriaeth yn Ariannu
Ymchwil Cyfeillgarwch
arlein
Mae Sarah
Merry, myfyriwr
PhD ym
Mhrifysgol
Aberystwyth,
Sarah Merry
wedi ennill
Efrydiaeth ÔlRaddedig Prifysgol Cymru. Bydd yr arian
yn cyfrannu at astudiaethau blwyddyn
olaf ei PhD i gyfeillgarwch arlein, sy’n cael
eu meithrin gan gyfryngau cymdeithasu a
seibergymunedau.
Dywedodd Sarah am y dyfarniad
“Mae gwneud PhD yn astudio
cyfeillgarwch sy’n cael ei greu arlein y
hynod o gyffrous. Mae’n faes o astudio
sydd yn dal heb ei ymchwilio digon yn y
DU, ond sy’n denu diddordeb
rhyngwladol cynyddol. Mae cymdeithas
yn newid; mae’r rhyngrwyd wedi
trawsnewid y ffordd y mae cyfeillgarwch
a chymunedau’n datblygu, gyda
chysylltiadau’n cael eu llunio’n gynyddol
ar sail diddordebau cyffredin, yn hytrach
nag agosrwydd daearyddol.”
Graddiodd Sarah Merry mewn
Astudiaethau Gwybodaeth a
Llyfrgellyddiaeth ym Mhrifysgol
Aberystwyth ac mae’n barddoni yn ei
hamser sbâr.

Enillydd dyfarniad yn mynd i ryfel yn erbyn anhwylder
straen ôl-drawmatig gyda grym barddoniaeth
Christine Steward yw enillydd Efrydiaeth Ôl-Raddedig Llewelyn Williams eleni.
Bydd y gronfa yn helpu Christine, sydd wedi graddio o Brifysgol Fetropolitan
Abertawe, i barhau â’i hymchwil yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe lle
bydd yn cychwyn ar PhD i’w helpu i gyllido ei hymchwil unigryw i drin anhwylder Christine Steward
Straen Ôl-drawmatig (PTSD).
gwrandäwr gan y Samariaid. Ei nod yw
helpodd i ymdrin â thrawma erchyllterau
Canolbwynt ei hymchwil yw datblygu
datblygu ei damcaniaeth i greu pecyn
mecanweithiau hunangymorth i
bywyd y ffosydd. Drwy archwilio gwaith
cymorth y gellir ei ddefnyddio ochr yn ochr
ddioddefwyr PTSD gan ddefnyddio
Graves ymhellach daeth o hyd i ddulliau
â rhaglenni adsefydlu cymunedol
seicolegol yn ei ysgrifennu a ddefnyddiai i
technegau llenyddol a geir mewn
presennol. Wrth siarad am y dyfarniad
gynnal ei iechyd meddwl o ddydd i ddydd.
barddoniaeth. Cafodd Christine y syniad
dywedodd Christine “Rwyf i wrth fy modd i
wrth ddadansoddi gwaith y bardd o’r
gael y cyfle i ddilyn fy mreuddwyd a’r
Yn ogystal â bod yn fyfyriwr llawn amser,
Rhyfel Byd Cyntaf Robert Graves, a
ddamcaniaeth, a gynlluniwyd i helpu
ddefnyddiai naratif i greu byd llenyddol a’i
mae Christine hefyd wedi’i hyfforddi fel
dioddefwyr PTSD.”
Ceir rhagor o wybodaeth am yr holl ysgoloriaethau, grantiau a gwobrau a ddyfernir gan Brifysgol Cymru, gan gynnwys
cymhwyster a sut i ymgeisio, ar ein gwefan. Ewch i www.cymru.ac.uk/scholarships
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Siop y Brifysgol

Gwasg Prifysgol
Cymru

www.cymru.ac.uk/shop

Gyda detholiad o nwyddau
Gyda
nwyddau a chofroddion
chofroddion
ansawdd
ansaw
dd uchel, yn ogystal
ogystal ag ystod
ystod eang o lyfrau,
lyfrau,
Prifysgol
Siop P
rifysgol Cymru
Cymru yw’r lle delfrydol
delfrydol i Gynfyfyrwyr
fyfy
rwyr ymweld
ymweld ag ef.

Mae gan
gan Wasg
W
Prifysgol Cymru draddodiad balch
o wasanaethu
wasanaethu Cymru
C
a’i phrifysgolion drwy
gyhoeddi cyhoeddiadau
cyhoeddiad ysgolheigaidd rhagorol
yn y Gymraeg
a’r Saesneg.
Gymr

Ymwelwch
Y
mwelwch â’r siop heddiw, neu’r siop ar-lein:

I wybod mwy am y Wasg
W
a’i chyhoeddiadau,
ewch
ewch i Siop y Brifysgol
Brify
neu cysylltwch â:

Siop P
Prifysgol
rifysgol Cymru,
Cymru, 12 Stryd
Stryd Fawr,
Fawr, Caerdydd,
Caerdydd,
CF10 1AX
www.cymru.co.uk/Shop

Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru
Ebost:
alumni@cymru.ac.uk
Ffôn:
+44 (0)29 2037 6999
Gwefan:
www.cymru.ac.uk/cynfyfyrwyr
Cyfeiriad:
Cofrestrfa’r Brifysgol
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd , CF10 3NS

Ffôn: 029 2022 8205
Ebost: shop@cymru.ac.uk

Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn hwn
Gwerthfawrogir cefnogaeth barhaus Ede
& Ravenscroft at y costau cyhoeddi.
Golygydd: Jocelyn Keedwell
Dylunio: Yogi Creative

Peidiwch ag anghofio – Cofrestrwch eich cyfeiriad ebost i sicrhau eich bod yn derbyn cyfathrebu yn y dyfodol gan Brifysgol
les)
Cymru.
Ewch i www.cymru.ac.uk/cynfyfyrwyr

www.facebook.com/universityofwales
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www.twitter.com/uniwales

www.linkedin.com
(Chwiliwch am Brifysgol Cymru)Wales)

