


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.
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Cyflwyno Ben Gray, Swyddog Cyswllt Myfyrwyr
Dim ond ym mis Gorffennaf yr ymunodd Ben â 
Phrifysgol Cymru fel Swyddog Cyswllt Myfyrwyr, 
ond roedd eisoes yn gyfarwydd â’r Brifysgol ac 
â’r maes AU yng Nghymru.  Nid yn unig mae’n 
dod i’w swydd o UCMC, ond hefyd mae Ben yn 
raddedig o Brifysgol Cymru, gyda  BScEcon o 
Brifysgol Cymru Aberystwyth.  Yn Aberystwyth y 
dechreuodd Ben stiwardio digwyddiadau 
cyhoeddus, ac arweiniodd hynny at gael 
trwydded porthor.  

Mae’r hyfforddiant a gafodd Ben mewn rheoli anghydfod wedi bod yn ddefnyddiol 
iawn iddo ers hynny wrth weithio mewn swyddfa!

Dros yr wyth mlynedd y bu Ben yn byw yng Nghymru, mae wedi bod yn weithgar iawn 
gyda materion myfyrwyr, gan ddechrau fel cynrychiolydd cwrs cyn cael ei ethol yn 
Llywydd Urdd y Myfyrwyr yn Aberystwyth ac yna gwasanaethu am ddwy flynedd fel 
Llywydd UCMC.  Mae’n deg dweud fod Ben wedi chwarae ei ran ar bob lefel o 
ymglymiad a chynrychiolaeth myfyrwyr.  Er ei fod yn cydnabod fod rhedeg ym-
gyrchoedd llwyddiannus ac ennill etholiadau myfyrwyr yn gyffrous, yng ngolwg Ben, 
llwyfan yw’r rhain iddo allu darganfod pryderon myfyrwyr.  Mae cefnogaeth weith-
redol y gymuned myfyrwyr dros weithredu cadarnhaol wedi’i foddhau erioed, gan fagu 
ynddo awydd i helpu i drefnu a chyfeirio’r egni hwn er budd cymuned y myfyrwyr.

Denwyd Ben i ymgeisio am y swydd newydd hon gan ei bod yn cynnig cyfle iddo 
barhau i weithio ar agenda sy’n blaenoriaethu buddiannau myfyrwyr.  Mae’n sicr mai 
ei nod yw helpu i lywio datblygiad mentrau ymglymiad myfyrwyr PC a sicrhau rhyn-
gweithio gwir ac ystyrlon rhwng y Brifysgol a’i myfyrwyr.  Bydd y gwaith yn her, nid 
lleiaf oherwydd cwmpas byd-eang gweithrediadau’r Brifysgol ond mae Ben yn falch o 
wybod fod cefnogaeth ac adnoddau wedi’u sicrhau ar gyfer ei waith a bod ymglymiad 
myfyrwyr yn uchel ar agenda’r Brifysgol.  Mewn rhai ffyrdd, mae e’n teimlo ei fod yn 
gweithio at yr un amcanion ag y gwnâi yn ei swyddogaethau blaenorol, er bod hynny 
o gyfeiriad ychydig yn wahanol (ar hyn o bryd mae’n parhau’n aelod o bwyllgor llywio 
UCMC fel aelod allanol).  

Mae hwn yn gyfnod diddorol i’r Brifysgol ac mae Ben yn awyddus i helpu i adeiladu 
sail gadarn ar gyfer ymglymiad effeithiol gan fyfyrwyr o’r dechrau.  Y tu hwnt i hynny 
mae’r swydd yn cynnig cyfle iddo fod yn greadigol.  Mae natur anarferol PC yn golygu 
ei bod mewn sefyllfa dda i arwain ymchwil i effeithiolrwydd strategaethau ymglymiad 
myfyrwyr ac mae gan Ben gynlluniau ar gyfer datblygiadau cyffrous yn y maes hwn.

Y peth cyntaf y bydd Ben yn ei wneud yw trefnu presenoldeb PC yn nigwyddiadau 
Glasfyfyrwyr Sefydliadau Partner y Gynghrair yr hydref hwn.  Gallwch ddysgu rhagor 
am hyn drwy gysylltu â Ben ei hun: b.gray@cymru.ac.uk.

Dilysu: Paratoi ar gyfer Digwyddiad Dilysu
Pan fydd yr ymchwiliadau gofalus dyledus wedi eu cwblhau a’r Bwrdd Dilysu wedi cytuno y gall partner ar y cyd arfaethedig fwrw 
yn ei flaen at ddigwyddiad dilysu, bydd y sefydliad yn paratoi argymhelliad ar gyfer y cynllun dilysiedig.  Darperir canllawiau 
manwl gan yr Uned Ddilysu a gellir gofyn am unrhyw gyngor pellach gan staff yr Uned a’r Safonwr Enwebedig, a ddewisir ac a 
benodir gan un o Sefydliadau Achrededig y Brifysgol. 
 

Tra bo staff y sefydliad partner arfaethedig yn paratoi dogfennau’r cynllun, bydd yr Uned Ddilysu’n dewis academyddion addas 
(ac ymarferwyr addas mewn rhai achosion) i lunio Panel Dilysu.  Fel y byddech yn disgwyl, mae gan yr Uned feini prawf llym ar 
gyfer cyfansoddiad Paneli o’r fath, ac mae cael cynrychiolaeth fewnol (academydd gyda phrofiad o gynlluniau tebyg yng 
Nghymru) yn ogystal â chynrychiolaeth allanol gymwys yn un o’r gofynion allweddol.  Caiff Paneli eu cadeirio’n annibynnol gan 
aelod o’r Bwrdd Dilysu. Bydd y Safonwr Enwebedig yn adolygu drafft argymhelliad y cynllun a bydd hefyd yn mynychu’r Digwyd-
diad Dilysu fel sylwedydd, ond ni fydd yn ymuno â’r panel.
 

Mae’r broses yn drwyadl a gall gymryd rhwng mis neu ddau a blwyddyn, ac yn hirach na hynny hefyd, o bryd i’w gilydd.  Serch 
hynny, mae’n bwysig nodi nad yw cyrraedd y cam hwn ar y broses ddilysu yn gwarantu y bydd canlyniad yr ymarferiad yn un 
llwyddiannus – mater i’r Panel Dilysu yn unig i’w benderfynu yw hynny. 

Cefnogwyr Safoni’r Brifysgol
Hyfrydwch mawr i’r Uned Ddilysu yw cy-
hoeddi penodi’r Cefnogwyr Safoni canlynol a 
fydd yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr 
yn yr Uned Ddilysu ar y themâu a ganlyn yn 
ystod y sesiwn sydd ar ddechrau:

Dysgu, Addysgu ac Asesu 
Mr Christopher Parry, Athrofa Prifysgol 
Cymru, Caerdydd (UWIC) (mentrau cynnydd)
Dr Richard Tong, UWIC (asesu)

Sgiliau Allweddol
Mr Edward Jones, Prifysgol Cymru, 
Casnewydd

Dysgu Hyblyg a Dosranedig (DHD)
Dr Stuart Metcalfe, Prifysgol Cymru, 
Casnewydd

Adnoddau Dysgu
Mr Anthony Corner, Prifysgol Cymru, 
Casnewydd

Cynllunio Datblygiad Personol (CDP)
Dr Kevin Dawson, Prifysgol Glyndŵr 

Ymchwil
Yr Athro Emeritws Peter Sloane, Prifysgol 
Abertawe (graddau ôl-radd/uwch)
Dr Alex Carson, Prifysgol Glyndŵr (graddau 
is-radd)

Ymchwil (Astudiaethau Iechyd)
Yr Athro Philip Burnard (penodwyd eisoes)

Ymwneud â Myfyrwyr
Dr Sion Hughes, Prifysgol Glyndŵr
Ms Laura Lau, Prifysgol Cymru, Casnewydd

Edrychwn ymlaen at roi sylw i’r cynnydd a 
wneir gan y Cefnogwyr Safoni  yn rhifynnau’r 
dyfodol o Newyddion Ansawdd.

Yn rhifyn mis Medi:
Cymrodoriaethau Addysgu PC 

Arolwg Myfyrwyr - Cymru


