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Adolygiad Sefydliadol
Fel rhan o broses yr Adolygiad Sefydliadol,
rhaid i’r Brifysgol gyflwyno dogfen
hunanwerthuso. Cyflwynwyd drafft cyntaf
i bwyllgorau academaidd y Brifysgol yn
gynt eleni i dderbyn sylwadau a
mewnbwn ganddynt.
Mae cyfraniadau gan gymuned eang
y Brifysgol yn rhan allweddol o’r broses
werthuso, ac mae ail ddrafft y ddogfen
yn cael ei chylchredeg ar hyn o bryd ar
gyfer ymgynghori.

Ein Tîm Newydd o Ddirprwy Is-Gangellorion

Yr Athro Nigel Palastanga

Yr Athro Robert Brown

Yr Athro Kate Sullivan

Erbyn hyn mae’r Brifysgol wedi penodi tri Dirprwy Is-Ganghellor. Mae’r Athro Nigel Palastanga (Dirprwy Is-Ganghellor
Dysgu, Addysgu ac Uchafu) wedi bod yn ei swydd – gan gyfrannu’n rheolaidd at Newyddion Ansawdd wrth gwrs – ers mis
Mehefin 2008, ac yn ddiweddar ymunodd dau gydweithiwr hynod o brofiadol ac uchel eu parch ag ef.
Mae’r Athro Robert Brown, sy’n Ddirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) yn Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd, yn gweithio
gyda’r Brifysgol ar secondiad rhannol, a’i gylch gorchwyl yw cadw trosolwg o’r broses o gyflwyno fframwaith academaidd
cyffredin newydd y Brifysgol ar gyfer graddau ymchwil. Bydd Robert, fel Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) ym Mhrifysgol
Cymru, yn parhau â’r gwaith hwn dros y misoedd nesaf, er mwyn sicrhau bod y gweithdrefnau newydd yn ymwreiddio’n
llawn. Bydd yn parhau i wasanaethu fel Cadeirydd Bwrdd Graddau Ymchwil y Brifysgol.
Daw’r Athro Kate Sullivan, sy’n ymgymryd â’r portffolio Ansawdd, atom o Brifysgol Glyndŵr, lle bu’n Ddirprwy IsGanghellor, Sicrhau Ansawdd ac Uchafu. Daw â phrofiad eang o waith rhyngddisgyblaethol gyda hi i’w swydd newydd yn
ogystal ag arbenigedd ar faterion ansawdd a brwdfrydedd dros gyfrannu at ddatblygiad pellach y Brifysgol.

Ar y gweill....
4 Mai: Sicrhau ansawdd mewn addysg uwch - cyfarfod o gylch y bwrdd yr ASA; Caerdydd
21 Mai: Seminar awr ginio Prifysgol Cymru; Caerdydd

I’ch dyddiadur:
26 Mai: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru; Singapor.
3-5 Mehefin: Cwrs preswyl cyntaf ysgolheigion POWIS; Gregynog
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Datblygu Staff – Cynhadledd AUA
Mewn cyfnod o newid mawr mae’r Brifysgol yn sicrhau nad ydym ni, ei chyflogeion, yn cael ein
gadael ar ôl yn ei huchelgais i helpu i siapio a gwasanaethu Addysg Uwch yng Nghymru, a sicrhau’r profiad gorau bosibl i
fyfyrwyr. Mae cefnogaeth y Brifysgol i’w staff wrth ariannu aelodaeth o sefydliad proffesiynol - yn ein hachos ni, Cymdeithas y
Gweinyddwyr Prifysgol - yn golygu ein bod yn gallu cael mynediad at hyfforddiant a rhwydweithiau cymheiriaid.
Mewn cynhadledd ddiweddar a drefnwyd gan AUA yn Warwick, cawsom gyfarfod â detholiad o siaradwyr o gyrff oedd yn cynnig
safbwyntiau ar amrywiaeth eang o faterion yr ymdrinnir â nhw yn gyffredin yn y sector.
Bu nifer o aelodau o staff Prifysgol Cymru o wahanol adrannau ac â phrofiad amrywiol yn y gyfres o weithdai cyflwyniadol
defnyddiol. Roedd y grwpiau yn fach, oedd yn ddelfrydol ar gyfer rhannu arfer orau a thrafod manylion gweithio mewn Prifysgol
gyda chydweithwyr o’r un anian. Cafwyd nifer o gyfleoedd i rwydweithio, a gwnaed nifer o gysylltiadau newydd o blith gweithwyr
yn y sector drwy’r DU.
Roedd y sesiynau yn amrywio o well gwasanaeth i’r cwsmer i ddeall cynghreiriau a phartneriaethau, ond y neges graidd bob tro
oedd mai’r ffocws oedd gwella profiad y myfyrwyr. Atgyfnerthwyd hyn yn y ddarlith a draddodwyd gan Brif Weithredwr newydd
yr ASA, Anthony McClaran, sydd â’r bwriad o foderneiddio’r modd y mae’r ASA yn gweithio gan gadw ei hegwyddor bwysicaf yn
gadarn - sef mai’r myfyriwr sy’n dod gyntaf.
Roedd y gynhadledd yn achlysur diddorol i’w fwynhau, ac rydym ni’n edrych ymlaen at gael mynychu rhagor o ddigwyddiadau
AUA yn y dyfodol.
Ashley Tilling a Beverley Price

Brandio Nefolaidd a Brandio o Uffern!
Seminar awr ginio

Fe wnaeth ein Pennaeth Cyfathrebu newydd, Joanna Davies, gyflwyno ein seminar amser cinio diweddaraf i tua 20 aelod o staff
Brifysgol Cymru cyn i ni ymadael am ein gwyliau Pasg. Gan ein bod wedi adnewyddu ein brand yn ddiweddar, fe wnaeth Joanna
gymryd olwg ysgafn ar bwysigrwydd brandio, pam fod cysondeb yn allweddol a sut mae’r ffordd yr ydym yn cyfathrebu i’r byd ac
i’n gilydd yn allweddol i’n llwyddiant.
Cawsom olwg fanwl ar enghreifftiau o frandio rhyngwladol da a drwg -o ail-frandio Gwesty’r Hilton i ymgyrch hyrwyddo newydd
Guinness, gan ofyn pam fod rhai yn llwyddiannus a pham fod cymaint yn fethiant? Aethom dan groen ystyr ‘brand etifeddiaeth’, sef yr hyn sydd gennym ni ym Mhrifysgol Cymru. Sut gallwn ddefynyddio hanes hir ein brand mewn ffordd manteisiol yn ein
cyfathrebu? Pam fod rhai sloganau yn fwy effeithiol nac eraill? Ydy ein brand newydd yn llwyddiannus? Pam fod straeon sefydlu
mor bwysig?
(Y ffordd anghywir…!)

’Roedd hi’n seminar fywiog a’r cynllun nawr yw i
gyflwyno’r seminar nesaf am sut i ddefnyddio ysgrifennu
creadigol yn ein gwaith a sut i ysgrifennu’n effeithiol i’r
wefan.
Byddwch yn barod!
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Llywodraethu Academaidd
Roeddwn i’n falch i fynd i Ddiwrnod Datblygu’r Cyngor Cofrestryddion Academaidd a gynhaliwyd yn Llundain y mis diwethaf. Roedd cynrychiolwyr o amrywiaeth eang o Brifysgolion yn bresennol, ac fel arfer ar achlysuron o’r fath, roedd y drafodaeth yn fywiog a gwybodus.

Fel y bydd cydweithwyr yn gwybod, mae’r Brifysgol yn parhau i gymryd camau i adnewyddu ei strwythurau llywodraethu academaidd,
a’r cam olaf bydd ceisio’r gymeradwyaeth briodol i ailgyfansoddi’r Bwrdd Academaidd fel Senedd. Bydd hyn yn golygu mwy na newid
terminoleg yn unig, oherwydd y bwriad yw y bydd aelodaeth y Senedd yn tynnu ar ragor o arbenigedd allanol, gan gynnwys cynrychiolaeth o sefydliadau cydweithredol a chynrychiolaeth bellach o’n corff myfyrwyr.
Dechreuodd y dydd drwy ddynodi’r gwahanol fathau o lywodraethu a allai fodoli mewn Prifysgolion - llywodraethu corfforaethol,
llywodraethu academaidd, llywodraethu undebau myfyrwyr a hunanlywodraethu mewn rhai sectorau penodol e.e. y gymuned ymchwil.
O ran llywodraethu academaidd, penderfynwyd ei bod yn gyfrifoldeb ar bawb sy’n gweithio mewn AU i sicrhau bod llywodraethu
academaidd yn addas i’r diben, yn cael y gefnogaeth a’r cyngor cywir a phroffesiynol, ei fod yn gallu cyfathrebu’n effeithiol â dulliau
eraill o lywodraethu a allai fodoli ac, yn bwysicaf oll, ei fod yn gallu diogelu enw da academaidd y sefydliad a’i ddyfarniadau.
Fel arfer, roedd yn bleserus iawn cael rhwydweithio gyda chydweithwyr a chymheiriaid newydd a chyfarwydd, a pharhau i drafod
materion o ddiddordeb a phryder cyffredin.

John McInally

Cynghrair Prifysgol Cymru:
Grwpiau Ymgynghori Thematig

Er mwyn symud ymlaen â’i chynlluniau
i gynyddu’r gwaith cydweithredol a
wneir rhwng aelod sefydliadau
Cynghrair Prifysgol Cymru, mae Bwrdd
Rheoli’r Gynghrair wedi sefydlu chwe
grŵp ymgynghorol thematig. Bydd y
rhain yn dynodi meysydd sydd i’w
datblygu, yn cyflwyno cynigion i’w
cymeradwyo gan y Bwrdd, yn ymgymryd â dadansoddiadau risg a
chostiadau, yn goruchwylio rhediad
prosiectau ac yn darparu adroddiadau
cynnydd.
Bydd y grwpiau thematig yn gweithio
yn y meysydd canlynol:
•

Ansawdd Academaidd

•

Cyfathrebu

•

Menter ac Arloesi

•

Dysgu ac Addysgu

•

Ymchwil

•

Gwasanaethau Cyffredin

Cyfarfu Cadeiryddion y grwpiau hyn y
mis diwethaf i gytuno sut y byddai’r
grwpiau, sy’n cwmpasu meysydd
gwaith sy’n gorgyffwrdd, yn ymwneud
â’i gilydd ac yn gweithio ar y cyd ar
brosiectau.
Yn dilyn hyn, bydd cyfarfod cyntaf pob
grŵp yn cael ei gynnal yn ystod mis
Ebrill a dechrau mis Mai, ac yna bydd
cynigion ar gyfer y set gyntaf o
brosiectau yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd
Rheoli i’w hystyried yn ei gyfarfod
nesaf.
Edrychwn ymlaen â diddordeb at
glywed rhagor am gynlluniau prosiectau
pob grŵp at y dyfodol.

Fframwaith Academaidd Cyffredin
Graddau Ymchwil y Brifysgol:
Cyﬂwyniad
Datblygiad pwysig dros y flwyddyn ddiwethaf fu cyflwyno’r fframwaith
academaidd cyffredin a fydd yn y dyfodol yn goruchwylio ymgeisyddiaeth am
raddau ymchwil a dyfarniadau Prifysgol Cymru mewn sefydliadau Cynghrair a
chanolfannau cydweithredol sydd wedi’u cymeradwyo i gofrestru ymgeiswyr am
raglenni astudio ymchwil.
Ceir tair prif elfen yn y fframwaith:
1) sefydlu Bwrdd Graddau Ymchwil;
2) mabwysiadu rheoliadau academaidd
cyffredin a chod ymarfer cysylltiedig ar
gyfer dyfarniadau ymchwil;
3) gweithredu proses adolygu cyfnodol.
Mae cynnydd sylweddol wedi’i wneud hyd
yma. Cyfansoddwyd y Bwrdd Graddau
Ymchwil gan y Bwrdd Academaidd ac
mae’n cyfarfod yn rheolaidd, a thrwy ei
waith, mae proses ddechreuol o adolygu
cyfnodol eisoes ar waith.
Ystyriwyd cynigion ar gyfer rheoliadau
academaidd cyffredin yn fanwl ac maent
ar fin derbyn y gymeradwyaeth sydd ei
hangen i’w cyflwyno ddiwedd y flwyddyn
academaidd, a’r disgwyl yw y bydd y cod
ymarfer cyffredin yn cael ei gyflwyno yr
un pryd.
John McInally

Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr
Edrychwn ymlaen at gyfarfod â rhagor o staff a
myfyrwyr o’n Canolfannau Cydweithredol yn
Singapor yn ein hail gynhadledd ar Ymglymiad
Myfyrwyr a gynhelir ar 26 Mai
yn Singapor.

Bydd y gynhadledd yn adleisio’r
gynhadledd lwyddiannus iawn a
gynhaliwyd yng Nghaerdydd yn
ddiweddar.
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Cyfarfod cyffredinol o staff Prifysgol Cymru
Dros y chwe mis diwethaf mae llawer iawn wedi digwydd o fewn y Brifysgol. Roedd y cyfarfod staff diweddaraf, a gynhaliwyd y
mis hwn, yn gyfle i’r Is-Ganghellor ddiweddaru pawb ar yr amryfal ddatblygiadau. Mae’r canlynol ymysg y prif bwyntiau:
Yn gyntaf, croesawyd dim llai na
phump ar hugain o gydweithwyr
newydd i staff y Brifysgol. Mae nifer
o aelodau’r Academi Fyd-Eang wedi
llwyddo i ennill eu graddau PhD, gyda
thraethawd ymchwil arall yn cael ei
gyflwyno’r wythnos hon.
Hefyd dyfarnwyd mai prosiect
Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth cydweithwyr yn yr Academi
Fyd-Eang yw’r gorau yng Nghymru.
Cyflawniadau eraill i’w dathlu yw
cyhoeddi nofel newydd gan ein
Pennaeth Cyfathrebu, a dyfarnu MBE
i un o aelodau ein Cyngor, Geraint
Evans Mae gennym ni grŵp o bobl dalentog yn gweithio i’r Brifysgol - ac mae nifer dda ohonyn nhw’n cuddio eu cannwyll o dan
lestr gyda llwyddiannau na wyddom ni amdanyn nhw eto.
Symudodd datblygiad Cynghrair Prifysgol Cymru yn ei flaen yn gyflym iawn, gyda phartneriaeth Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol
Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Prifysgol Cymru Casnewydd, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, UWIC a
Phrifysgol Cymru ei hun yn adeiladu drwy’r amser, ac yn derbyn sylw calonogol iawn o’r tu allan.
Yn academaidd, cyhoeddwyd enwau’r Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru cyntaf: hyd yma mae 21 o brosiectau wedi’u
cymeradwyo, a bydd hyn yn codi i 60 erbyn diwedd y flwyddyn. Dyfarnwyd y gyntaf o Gadeiriau Cynghrair Prifysgol Cymru i’r
Athro Kelvin Donne ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe. Hefyd cyhoeddwyd enwau’r swp cyntaf o Gymrodoriaethau Addysgu
Prifysgol Cymru sy’n gwobrwyo’r gwaith rhagorol a wneir gan staff yn sefydliadau’r Gynghrair ac yn nghanolfannau cydweithredol Prifysgol Cymru.
Yng nghanolfan gynadledda’r Brifysgol, Gregynog, penodwyd cogydd newydd talentog, rheolwr ystadau newydd brwd, mae caffi
newydd yn y cwrt, a hefyd cwrw newydd sbon lleol Gregynog ei hun!
Cymeradwywyd cynllun strategol newydd y
Brifysgol yn yr hydref, ac mae’r cynlluniau’n
cael eu gweithredu erbyn hyn; er mwyn
gwneud yn siŵr bod hyn yn cael ei wneud
mor effeithiol â phosibl, mai strwythur rheoli’r
Brifysgol wedi’i ailffurfio’n Gyfarwyddiaethau
- rhai i yrru’r strategaeth ac eraill i hwyluso ei
gweithrediad. Cyflwynwyd y strwythur rheoli
newydd hwn ddechrau’r mis yma, a bydd
y cynllun busnes blynyddol yn weithredol
ddechrau mis Awst.

Yn rhifyn mis Mai:
Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr
Ewrop

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.
4

