
  

  Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda Ebrill 2009

If you would prefer to receive Quality News
 in English, please contact us at 

qualitynews@wales.ac.uk.

Hwb enfawr mewn cyllid ymchwil 

Dyfarnwyd cynnydd enfawr o 47.5% yng 
nghyllid ymchwil Canolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru gan 
Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.  

Cyhoeddwyd yr hwb gwerthfawr hwn fel rhan o 
setliad ariannol CCAUC i Addysg Uwch Cymru.

Enillodd y Ganolfan y graddiad uchaf o unrhyw 
sefydliad ymchwil annibynnol yn y DU yn yr 
Ymarfer Asesu Ymchwil y llynedd. 

Ar y gweill....
1 Mai:    Dathliad Graddio (cynlluniau astudio dilysedig) ynghyd â Chynulliad Graddau er Anrhydedd (Neuadd y Ddinas, Caerdydd). 
13 Mai:  Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru – lansio’n swyddogol gyda Changhellor y Brifysgol EUB Tywysog Cymru (Clarence House).

Mwy na Gwefan Lachar yn unig
                                     – Cyflwyno ein Prosiect Campws Byd-Eang
Er mai’r wefan newydd fydd cynnyrch mwyaf amlwg Campws Byd-Eang newydd y Brifysgol, mae’r prosiect wedi’i gynllunio i fod 
yn fenter lawer ehangach.  Ei nod yw darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethu ar-lein, wedi’u gyrru gan system rheoli cynnwys 
menter.  Y prif amcan yw galluogi cydweithio effeithiol – yn fewnol ac allanol – rhwng staff y Brifysgol, adrannau, sefydliadau a 
myfyrwyr, presennol a gorffennol. Bydd myfyrwyr, ymchwilwyr a staff y sefydliadau yn gallu defnyddio nodweddion rhwydweithio 
cymdeithasol, ysgrifennu blogiau, creu grwpiau trafod, rhannu ffeiliau ac uwchlwytho fideos.  Ein gobaith yw creu cymuned gref, 
fyd-eang, gwbl ryngweithiol o staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr – Prifysgol yng ngwir ystyr y gair.

Wrth galon y Campws fydd ei system Rheoli 
Cynnwys (CMS) – amgylchedd awduro gwe hawdd 
ei ddefnyddio, wedi’i gynllunio i weithio yn yr 
un ffordd â Word.  Bydd hwn yn cynnig ffordd o 
greu tudalennau neu uwchlwytho cynnwys mewn 
modd nad yw’n dechnegol, fydd yn caniatáu i 
bawb gyfrannu’n hawdd.

Y teclyn awduro hwn yw’r allwedd i lwyddiant y 
CMS.  Drwy ddarparu mecanwaith syml ar gyfer 
cynnal y safle, gellir datganoli awduro ar draws y 
sefydliad.  Er enghraifft, gall Swyddog Cyfathrebu 
ddiweddaru newyddion a datgan-iadau i’r wasg, a 
gall Swyddog Dilysu ddiweddaru manylion y 
sefydliadau partner a’r cyrsiau rydyn ni’n eu dilysu 
iddyn nhw. Bydd staff a myfyrwyr academaidd 
yn canfod ffyrdd newydd o gyfathrebu, o wella’u 
hastudio – a hyd yn oed ymlacio!  

Bydd CMS y Campws Byd-Eang yn darparu llu o 
nodweddion eraill i helpu myfyrwyr a staff, gan gynnwys rheoli dogfennau, llif gwaith, olrhain adolygu, cyfieithu, nodweddion 
cydweithredol, cyfathrebu, amserlennu, e-fasnach ac adnodd ‘sgwrsio’ â desg gymorth.

Matt Armitage, Swyddog Prosiect – Gwasanaethau Gwybodaeth 
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Fforwm Myfyrwyr y Campws Byd-Eang
I gefnogi datblygiadau’r Campws Byd-Eang, gwahoddwyd grŵp dethol o 
fyfyrwyr PC i gymryd rhan yn y cyntaf o nifer o ffora trafod undydd yng 
Nghofrestrfa Prifysgol Cymru ar 20 Chwefror 2009.  Roedd y grŵp yn 
cynrychioli detholiad amrywiol o gyd-destunau dysgu a lefelau astudio, gyda 
myfyrwyr o raglenni dilysedig a hefyd Sefydliadau Achrededig yng Nghymru.  
Cymerodd nifer o aelodau o staff PC ran hefyd.

Dechreuodd y Fforwm â chroeso 
oddi wrth yr Athro Marc 
Clement, Is-Ganghellor y 
Brifysgol, ac yn dilyn hynny 
cafwyd trafodaeth eang, onest 
ac agored.  Roedd y myfyrwyr 
yn gallu mynegi eu barn ar 
ansawdd y gwasanaethau 

ar-lein cyfredol ar gyfer gwahanol gyfnodau eu perthynas â’r Brifysgol, ynghyd 
â syniadau ar gyfer gwella’r rhain drwy’r adnoddau oedd i’w datblygu drwy 
brosiect y Campws Byd-Eang.  

Rhoddodd y fforwm gyfle hefyd i’r myfyrwyr ryngweithio a 
rhannu manylion eu profiadau dysgu. Dywedodd un my-
fyriwr ‘… rwy’n teimlo’n agos iawn at y Brifysgol erbyn hyn 
… dywedodd myfyriwr MBA oedd yn profi trafferthion ei bod 
wedi’i chalonogi’n fawr gan y myfyrwyr MBA eraill oedd yn 
bresennol. Fe gefais i’r cyfle i gyfarfod â myfyrwyr PhD yr oed-
dwn i’n awyddus i rannu profiadau â nhw, ac rwyf i nawr yn 
benderfynol o gwblhau fy astudiaethau PhD.’

Ceir crynodeb o drafodaethau’r dydd ar fforwm 
trafod ar-lein Prosiect y Campws Byd-Eang 
(http://walesuni.ning.com/). Gobeithio fydd 
digwyddiadau eraill sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 
cyfnod datblygu’r Campws Byd-Eang yr un mor 
llwyddiannus! Ewch i’r fforwm ar-lein i gael rhagor 
o newyddion a gwybodaeth.

Fforwm Trafod Ar-lein Myfyrwyr y Campws Byd-Eang

Rhannwch eich syniadau!

Lansiwyd fforwm trafod ar-lein i barhau’r ddeialog a gychwynnwyd yng 
Nghaerdydd ac i hwyluso cyfranogiad gan fyfyrwyr y Brifysgol lle bynnag 
y bônt.

Gwahoddir aelodau o’r Fforwm i gyfrannu eu barn am y gwasanaethau ar-lein 
cyffredin (h.y. rhwydweithio cymdeith-
asol) a sut mae modd harneisio’r rhain 
drwy brosiect y Campws Byd-Eang er budd 
profiad dysgu’r myfyrwyr.  Yn ddiweddar, 
mae’r drafodaeth wedi canolbwyntio ar 
nodweddion dymunol ar gyfer y gwasan- 
aethau ar-lein i gyn-fyfyrwyr.  Mae tîm y 
prosiect yn edrych ar bob un o’r sylwadau, 
ac yna byddan nhw’n ceisio cynnwys 
cynifer ag sy’n bosibl o ddymuniadau a 

syniadau’r myfyrwyr wrth ddatblygu’r prosiect.

Dewch i gymryd rhan yn y drafodaeth ar http://walesuni.ning.com 
i’n helpu ni i siapio dyfodol gwasanaethau ar-lein y Brifysgol.

Cynrychiolydd y Myfyrwyr
Mae Anne Loader yn 
aelod o Grŵp Llywio’r 
Campws Byd-Eang.  
Mae hi’n fyfyriwr 
blwyddyn olaf ar y cwrs 
BSc (Anrh) Dilysedig 
pum mlynedd mewn 
Ceiropracteg Ddynol, 
yng Ngholeg Ceiro-
practeg McTimoney, 
Abingdon.  

Mae’r cwrs yn cyfuno hyfforddiant ymarferol 
â gwaith academaidd, gan gynnwys ymchwil. 
Er bod hyn yn golygu llwyth gwaith go ddwys, 
mae Anne yn mwynhau pob agwedd o’i 
hastudiaethau.

Nid dyma brofiad cyntaf Anne o addysg 
uwch; mae ganddi BSc (Anrh) mewn Daear-
yddiaeth a Daeareg o Brifysgol Exeter a MSc 
mewn Rheolaeth Tir o Brifysgol Reading.  Yn 
dilyn gyrfa 12 mlynedd fel Syrfëwr Siartredig 
penderfynodd ymuno â’r cwrs yng Ngholeg 
McTimoney.  Y tro hwn mae’r profiad dysgu 
yn gwbl wahanol ac yn ddelfrydol ar gyfer 
amgylchiadau Anne. Mae’n teimlo’n lwcus ei 
bod wedi dod o hyd i’r cwrs cywir mor agos at 
ei chartref ac mae’r dull dysgu cymysg wedi 
caniatáu iddi astudio a pharhau i weithio.

Mae’r ffaith fod y cwrs wedi’i ddilysu gan 
Brifysgol Cymru yn bwysig i Anne oherwydd 
mae’n rhoi hygrededd ychwanegol i’w 
hyfforddiant, ac mae hynny’n rhoi sicrwydd 
iddi hi ac i’w darpar gleientiaid ynglŷn â 
dilysrwydd ei phractis. Wrth gofrestru, doedd 
hi ddim yn gwybod llawer am Brifysgol 
Cymru, ond ers hynny mae wedi clywed bod 
parch mawr i’w dyfarniadau gradd meddygol 
ac iechyd yn y diwydiant.

Ar hyn o bryd, yn ogystal ag astudio, mae 
Anne yn gweithio fel derbynnydd rhan amser 
mewn practis ceiropracteg (lle mae hi’n 
gobeithio gweithio ar ôl graddio), mae’n 
hunangyflogedig ac yn gofalu am ei mab 
dair blwydd oed. Dyw hi ddim yn teimlo fel 
myfyriwr nodweddiadol, yn hytrach mae’n 
ystyried ei hastudiaethau fel rhan o act 
gydbwyso brysur sy’n talu ar ei ganfed!  Mae 
ei hymrwymiad i’r cwrs dilysedig wedi uchafu 
ei datblygiad personol a byddai’n hoffi 
parhau i ddysgu sgiliau newydd, efallai drwy 
astudiaethau ac ymchwil ffurfiol yn y maes 
ceiropracteg.

Mae Anne yn gweld prosiect y Campws Byd- 
Eang fel ffordd o uno cymuned myfyrwyr 
amrywiol y Brifysgol, gan gynnig ffordd i’r 
myfyrwyr uniaethu â’u Prifysgol. Mae’n 
gweld bod cymryd rhan yn y prosiect yn 
ffordd o gyfrannu at y fenter hon, ar ran y 
corff myfyrwyr. Ar ôl gweithio fel llyfrgellydd 
yng Ngholeg McTimoney a chynorthwyo 
myfyrwyr eraill yno i gael mynediad at lyfrgell 
ar-lein y Brifysgol, mae Anne yn gobeithio 
helpu i sicrhau y bydd yr adnoddau ar-lein a 
fydd yn cael eu datblygu fel rhan o brosiect y 
Campws Byd-Eang mor hylaw â phosibl.  

Mae Anne yn awyddus i gynrychioli barn a 
buddiannau myfyrwyr ar Grŵp Llywio’r 
Campws Byd-Eang a gallwch gysylltu â hi 
drwy e-bost: a.loader@cymru.ac.uk.
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Cynllun bwrsariaeth i fyfyrwyr ar gyrsiau dilysedig
Mae’r Brifysgol wedi neilltuo £50,000 yn flynyddol i ariannu Bwrsariaethau 
i ymgeiswyr ar gynlluniau gradd dilysedig mewn Sefydliadau Partner 
Cydweithredol. Bwriad y bwrsariaethau hyn yw talu ffioedd dysgu’r deiliaid, 
gan sicrhau fod gradd Prifysgol Cymru yn fwy hygyrch nag erioed.

Gellir dyfarnu bwrsariaethau ar gyfer astudiaethau israddedig neu ôl-
raddedig, ac maent am un flwyddyn yn y lle cyntaf.  Gall deiliaid sy’n dilyn 
cynlluniau astudio sy’n estyn dros gyfnodau hirach o amser fod yn gymwys 
i adnewyddu am ail neu drydedd flwyddyn.

Gellir cael ffurflenni cais a rhagor o fanylion am y cynllun Bwrsariaeth 
oddi wrth y Cofrestrydd Cynorthwyol (Academaidd), Cofrestrfa’r Brifysgol, 
Parc Cathays, Caerdydd, y DU CF10 3NS, neu drwy wefan y Brifysgol yn 
www.cymru.ac.uk/scholarships.  Dylid anfon ceisiadau at Gofrestrydd y 
Sefydliad Partner Cydweithredol lle mae’r astudio i ddigwydd.  Caiff 
bwrsariaethau eu dyfarnu yn ôl teilyngdod gan Bwyllgor Bwrsariaethau 
Dilysu Prifysgol Cymru.

Y Campws Byd-Eang – Golwg Fyd-Eang
Fel y rhai fydd mae’n debyg yn elwa fwyaf o brosiect y Campws Byd-Eang, yn ystod cyfnod casglu gwybodaeth y 
prosiect hwn rhoddwyd sylw arbennig i fyfyrwyr a staff sefydliadau partner lle mae cyrsiau dilysedig y Brifysgol 
yn rhedeg.  

Er mwyn casglu barn a chlywed safbwyntiau ar y ffordd 
orau i ddatblygu’r prosiect, sefydlodd staff yn yr Uned 
Ddilysu ddau arolwg ar-lein a fyddai’n cyrraedd yr holl 
gorff o fyfyrwyr yn ogystal â staff sy’n gweinyddu ac yn 
dysgu’r cyrsiau dilysedig.
   

Mewn ymateb i Arolwg Myfyrwyr Rhyngwladol 2008/09 
clywsom gan y myfyrwyr eu bod yn gweld gwerth 
gwirioneddol i astudio cwrs Prifysgol Cymru, ond dydyn 
nhw ddim bob amser yn ymwybodol o’r holl wybodaeth 
ac adnoddau sydd ar gael iddyn nhw drwy ein gwefan. 
Eu barn nhw hefyd oedd y gallem ni wneud mwy o lawer 
i wella’r ffordd rydyn ni’n cyfathrebu â nhw drwy 
ddefnyddio dulliau fel ffora a grwpiau diddordeb ar-lein, 
yn ogystal â chyswllt e-bost uniongyrchol.

Roedd gwybodaeth a gasglwyd o Arolwg Staff y Sefydliadau yn 
dangos fod sefydliadau partner ar y cyfan yn cefnogi ein nod o wella 
cyfathrebu rhwng Prifysgol Cymru a myfyrwyr ar gyrsiau dilysedig. 
Mae hefyd yn glir y byddai staff yn hoffi cyfle i gwrdd â chydweithwyr 
mewn sefydliadau eraill drwy ffora a grwpiau trafod ar-lein.  Roedden 
nhw’n awgrymu hefyd y dylai Prifysgol Cymru sicrhau ei bod yn haws 
dod o hyd i’r dogfennau sydd ar gael ar y wefan.  

Mae’r adborth hynod werthfawr hwn yn cael ei ystyried yn fanwl 
gan Grŵp Llywio Campws Byd-Eang y Brifysgol.  Bydd hyn yn 
caniatáu i ni sicrhau fod y Campws Byd-Eang yn diwallu anghenion 
yr holl grwpiau rhanddeiliaid yn llawn ac yn briodol.

Samantha Evans, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Rheolwr Gweithrediadau) yr Uned Ddilysu
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Pwysigrwydd y ‘brand’
Mae grym brandio yn amlwg - meddyliwch am frand pwerus byd-eang fel Coca Cola 
er enghraifft. Ond gall sefydliad fel prifysgol fod ar ei hennill lawn gymaint o 
ddefnyddio brand yn gyson. Mae brand yn llawer mwy na logo yn unig: mae’n 
gwneud llawer mwy nag ategu diwyg y deunydd marchnata. Gall brand esgor ar 
emosiwn, ymlyniad a chredoau, a gall sicrhau fod pawb o fewn y sefydliad hwnnw 
yn deall ei werthoedd ac yn gweithredu fel llysgennad i’w weledigaeth a’i uchelgais.

Nid rhywbeth sydd wedi’i ‘ddyfeisio’ yw brand Prifysgol Cymru. Mae brand pwerus 
yn rhywbeth sydd yn cael ei adeiladu ar wirioneddau sylfaenol 
yn hytrach na dyheadau yn unig. Mae brand Prifysgol Cymru 
wedi bod dan ystyriaeth dros y flwyddyn ddiwethaf mewn 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol a thrafodaethau â 
dwsinau o bobl ddylanwadol mewn meysydd academaidd, 
busnes a’r llywodraeth. Yna cynhaliwyd profion lleoli’r brand 
gyda chyn-fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol. Llwyddodd y brand a 
ddewiswyd - sy’n defnyddio elfennau gorau hunaniaeth 
sefydledig y Brifysgol mewn ffordd ffres - i sgorio’n uchel ac ystyriwyd ei fod yn 
ddeniadol, yn berthnasol ac yn gredadwy.

Felly beth mae brand y Brifysgol yn ei gynrychioli?
-   gwarchod safonau academaidd
-   ystyried etifeddiaeth fel adnodd gwerthfawr, heb 
    fod yn llyffethair
-   annog rhannu syniadau a diwylliant
-   gosod addysg wrth galon cymunedau ac 
    economïau cynaliadwy
-   mynd â’r gorau o Gymru i’r byd a denu’r gorau 
    o’r byd i Gymru.

Mae’r broses o ailystyried brand y Brifysgol wedi 
bod yn llawer mwy na diweddaru’r diwyg yn unig. 
Mae wedi bod yn gyfle gwerthfawr i fireinio a hybu 
amcanion y sefydliad, a chryfhau a chynyddu’r 
modd y caiff y rhain eu diwallu.

Yn bennaf oll, mae wedi gosod her i bob aelod o 
staff y Brifysgol! Mae’r holl broses o feddwl am 
ein cynlluniau, a’r ffordd orau i’w cyflawni, wedi 
gwneud i bob un ohonom ni edrych o’r newydd ar 
yr hyn sydd bellach yn gymuned wirioneddol fyd-
eang ac ailddarganfod – ac efallai ailddiffinio – ein 
lle ni ein hunain yn y gymuned honno.

Yn rhifyn mis Mai:

Llyfrgell Ar-lein 
y Brifysgol - sicrhau’r 
gwasanaeth gorau.

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, Wing Tsz Chow a Jenny Childs, ac fe’i golygir gan Jenny Childs.
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Darn y Dirprwy Is-Ganghellor

Mae’n nod gan Newyddion Ansawdd  
i sicrhau fod pawb sydd yn ymwneud 
â helpu myfyrwyr i sicrhau dyfarn-
iadau Cymru yn cael eu hysbysu am 
yr “Agenda Ansawdd” sy’n esblygu’n 
barhaus.

Mae Ansawdd yn greiddiol i holl waith 
y Brifysgol, gan ein bod ni’n gyfrifol, 
fel y corff sy’n dyfarnu’r graddau, am 
ansawdd a safonau unrhyw ddyfarniad 
sy’n dwyn ein henw ni – gan gynnwys 
yr holl ddyfarniadau a wneir yn y 
sefydliadau Achrededig/Perthynol 
cyfredol yng Nghymru a’n 130 o 
bartneriaid cydweithredol drwy’r byd.

Mae’r cyfrifoldeb cyffredinol am 
sicrhau safonau addysg uwch y DU 
yn gorwedd â’r Asiantaeth Sicrhau 
Ansawdd (ASA) – corff annibynnol a 
sefydlwyd gan y llywodraeth i sicrhau 
fod arian cyhoeddus yn cael ei wario’n 
iawn.  Mae’r ASA hefyd yn ei weld ei 
hun fel corff sy’n diogelu enw da 
addysg uwch y DU yn gyffredinol. 
Mae’r ASA yn ymweld â sefydliadau i 
fynegi barn a yw’r “ansawdd a’r 
safonau” yn cyrraedd lefel briodol. 
Mae’r ymweliadau fel arfer yn para 
tuag wythnos ac mae angen paratoi 
gwaith papur sylweddol ynghyd â 
chyfweliadau â staff a myfyrwyr.  Yna 
bydd y tîm ASA yn gwneud dyfarniad 
o “hyder”, “hyder cyfyngedig” neu 
“dim hyder”.

Gallai ymddangos nad oes fawr o 
wahaniaeth rhwng y ddau derm 
cyntaf, ond mae’r ail yn anffafriol, 
ac yn gofyn bod y sefydliad yn 
gweithredu ar frys ar unrhyw argym-
hellion a wneir.  Dydyn ni ddim yn 
gwybod union ddyddiad ymweliad 
nesaf yr ASA â’r Brifysgol hon, ond 
rydyn ni’n disgwyl y bydd yn digwydd 
y flwyddyn nesaf.

Gallen ni grynhoi “Agenda Ansawdd”  
y Brifysgol dan bum pennawd  (“5 Es” 
yn Saesneg) – uchafu, cywerthedd, 
ymglymiad, allanolrwydd a mewnosod.  
Rwyf i’n bwriadu ymdrin â phob un yn 
ei dro, ynghyd â risgiau academaidd, 
yn y chwe rhifyn nesaf o Newydidon 
Ansawdd. 

Rwy’n siwr eich bod yn methu aros!

Yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor


