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Y Ganolfan Ymchwil Cywerthedd Academaidd 
- Prifysgol Cymru

Yn ddiweddar cynhaliodd Prifysgol Cymru 

ddigwyddiad i dynnu sylw at waith y Ganolfan 

Ymchwil Cywerthedd Academaidd (CRAE).  Cafodd 

ei gynnal yng Nghaerdydd, ac fe’i mynychwyd gan 

gynrychiolwyr o Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, 

Cyngor a Chyfadran y Brifysgol a Sefydliadau Cyswllt.

Beth mae’r Brifysgol yn ei olygu wrth sôn am 

gywerthedd academaidd?  Mae Ansawdd a Safonau 

wedi bod yn destun trafod byth a hefyd o fewn 

Addysg Uwch.  Fodd bynnag, yn aml, mae cymharedd 

dyfarniadau wedi cael ei honni yn hytrach na’i 

ddangos.  Tra bod Ansawdd yn cael ei weld fel proses 

o addysg, mae Safonau fel arfer yn cael eu gweld 

fel canlyniadau neu feincnodau o brofiad dysgu.   

Er y gellir gwahaniaethu rhyngddynt, mae’r ddau 

gysyniad yn agos iawn at ei gilydd.  Mae sicrhau 

cywerthedd dyfarniadau academaidd yn anad dim 

yn cefnogi mynegiad safonau addysg, ond mae 

ansawdd yn cael cryn ddylanwad ar y canlyniad 

terfynol hefyd.

Agorwyd y digwyddiad gyda chyflwyniad byr 

i’r Ganolfan gan yr Is-Ganghellor yr Athro Marc 

Clement. Dywedodd ‘Mae CRAE yn acronym addas 

gan fod y gair ‘craidd’ yn Gymraeg yn golygu ‘calon’.  
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Sir Martin EvansMae Cywerthedd Academaidd wrth galon yr hyn yr 

ydym yn ei wneud ym Mhrifysgol Cymru.’

Rhoddodd yr Athro Andrea Liggins, Cadeirydd 

Pwyllgor Sicrhau Cywerthedd Prifysgol Cymru, 

gyflwyniad ar waith y Pwyllgor, sydd wedi ei ffurfio i 

gydweithio gyda CRAE.  Fel pwyllgor sefydlog y Bwrdd 

Ansawdd a Safonau, bydd yn goruchwylio ymchwil 

cywerthedd o fewn cyd-destun penodol y Brifysgol.  

Amlinellodd yr Athro Liggins y math o dystiolaeth 

y bydd y Pwyllgor yn ei archwilio wrth wneud ei 

waith (manyleb rhaglenni; dogfennau Adolygiad 

Coleg a Chwrs Blynyddol; rheoliadau sefydliadol; 

data ystadegol ar recriwtio, cynnydd a chyrhaeddiad 

myfyrwyr) a phwysleisiodd bwysigrwydd  cynnal a 

datblygu ymarfer da ar draws y sector, rhywbeth y 

mae CRAE yn gobeithio’i arwain. 

Yna cafwyd cyflwyniad gan y Prif Ymchwilydd, 

Dr Chung-Hsuan Greg Liang, ar ‘A blueprint for 

research into academic equivalency’, a ddilynwyd 

gan sesiwn holi ac ateb. Nododd Dr Liang mai prif 

amcan y Ganolfan yw archwilio’r gwahanol ddulliau 

a methodoleg y gellir eu defnyddio i ddangos 

cywerthedd academaidd rhaglenni sy’n arwain at 

ddyfarniadau gan Brifysgol Cymru. Mae hyn yn waith 

arloesol mewn sawl ffordd.  Bydd cyfres papurau 

gwaith ar gael ar wefan PC yn fuan ar gyfer prosiectau 

a gynhaliwyd gan CRAE. Soniodd Dr Liang am 

lwyddiant y digwyddiad:

“Roedd yn fraint cael cyflwyno gwerthoedd craidd 

CRAE ar yr achlysur hwn ac ateb sawl cwestiwn gan 

gynrychiolwyr.  Mi wnes i wir fwynhau’r cyfle hwn gan 

fy mod wedi fy nghyffroi gan yr adborth cadarnhaol 

gan lawer o’n gwesteion.  Cafodd prosiectau 

arfaethedig CRAE eu trafod yn frwdfrydig. Roeddwn 

yn falch o weld lefel mor uchel o ymrwymiad i themâu 

cywerthedd.”

Emily Blewitt

Cynorthwy-ydd  Clerigol (Ansawdd) 

Digwyddiadau ar ddod
Gorffennaf 2011

19-22 Gorffennaf  36ain Cynhadledd Flynyddol Ryngwladol ar Wella Addysgu Prifysgol, Bielefeld, Yr Almaen   
   http://www.iutconference.com/

20 Gorffennaf  Gweithdy Academi Addysg Uwch (HEA): ‘They just don’t get it’: how do we support student  
   understanding within and across the disciplines?
   Prifysgol Gorllewin Lloegr / University of the West of England.
   http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/subjects/bmaf/they-just-dont-get-it-how-do-we- 
   support-student-understanding

27 Gorffennaf  Seminar SCORE: Introduction to Open Educational Resources, Efrog. 
   http://www8.open.ac.uk/score/events/introduction-open-educational-resources-york

27 Gorffennaf  Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgol (AUA), Cynhadledd a Darlith Jiwbilî’r Gogledd Orllewin,
   Prifysgol Edge Hill, Ormskirk  
   http://www.aua.ac.uk/events/annual/nw/index.htm
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Campus – Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol 
Cymru

Un yn unig o’r manteision o fod yn Aelod o 

Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yw 

cylchgrawn Campus. Mae’n darparu ffordd reolaidd 

i’n graddedigion gadw cysylltiad â’i gilydd, rhannu eu 

llwyddiannau a’u digwyddiadau, a chadw’n gyfredol 

â’r datblygiadau a’r newyddion yn y Brifysgol.

Mae hawl gan bob myfyriwr sydd wedi llwyddo i 

gwblhau Gradd, Diploma neu Dystysgrif a ddyfernir 

gan Brifysgol Cymru i ddod yn aelod. Nid oes tâl 

aelodaeth a gyda chyn-fyfyrwyr ym mhedwar ban 

byd, mae’n gyfle i aelodau gysylltu a rhwydweithio 

gyda phobl ar raddfa fyd-eang, yn gymdeithasol ac 

yn broffesiynol.

Gwelwyd newidiadau cyffrous yn y sefydliad yn 

ddiweddar gyda ffurfio rhagor o ganghennau 

rhyngwladol, ymdrechion i sicrhau nifer o 

ostyngiadau a manteision a datblygiadau ar gyfer 

tudalennau gwe’r cyn-fyfyrwyr. Un newid pwysig yw’r 

ffordd rydym ni’n bwriadu cyfathrebu ag aelodau. 

Er mwyn sicrhau bod aelodau’n cael y newyddion 

diweddaraf, ac mewn ymdrech i fod yn fwy cyfeillgar 

yn amgylcheddol, bydd y mwyafrif o gyfathrebu o 

hyn allan yn y electronig.

Yr enghraifft gyntaf o hyn yw Campus. Er bod y 

cylchgrawn bob amser wedi bod ar gael ar-lein a’i 

anfon drwy ebost, eleni yw’r tro cyntaf iddo beidio â 

chael ei anfon drwy’r post hefyd.

Hysbyswyd y rheini a fyddai fel rheol yn derbyn 

Campus drwy’r post am y newid hwn drwy lythyr a 

gofynnwyd iddynt gofrestru eu cyfeiriad ebost er 

mwyn peidio â cholli unrhyw rifynnau a gohebiaeth 

yn y dyfodol. Dydyn ni ddim am golli cysylltiad ag 

unrhyw aelodau sy’n gyn-fyfyrwyr ac i’r rheini nad 

ydynt yn defnyddio cyfathrebu electronig, bydd cyfle 

i ofyn am gael parhau i dderbyn copïau papur a 

gohebiaeth ar bapur.

Gellir gweld rhifyn 2011 o Campus ar-lein nawr: 

www.cymru.ac.uk/campus.

Ein nod yw creu cymuned gref, ryngwladol a chwbl 

ryngweithiol o gyn-fyfyrwyr. Os ydych chi’n aelod ac 

yn dymuno derbyn gohebiaeth gyson, cofrestrwch 

eich manylion  nawr: www.cymru.ac.uk/register. 

Ceir rhagor o wybodaeth am Gymdeithas Cyn-

fyfyrwyr Prifysgol Cymru ar y wefan 

www.cymru.ac.uk/alumni. 

Jocelyn Keedwell 

Swyddog Cyfathrebu (Cyn-fyfyrwyr)
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Barn o’r Gyfadran - Cynaladwyedd drwy Addysg Fyd-Eang
Cymru yw un o’r ychydig genhedloedd yn y Byd i 

gynnwys cynaladwyedd yn ei chyfansoddiad ac mae 

ganddi ddyletswydd gyfreithiol i hyrwyddo datblygu 

cynaliadwy yn ei holl weithgareddau. Mae’r agenda 

cynaladwyedd yng Nghymru wedi’i yrru gan nifer o 

ddogfennau polisi Llywodraeth Cymru, a’r diweddaraf 

yw Cymru’n Un, Cenedl Un Blaned yn 2009, sy’n 

adeiladu ar Fframwaith 2005 y DU , One World, 

Different Paths.

O fewn y sector addysg, mae cynaladwyedd ar hyn o 

bryd yn flaenoriaeth fyd-eang, gyda sylw rhyngwladol 

yn cael ei roi drwy Ddegawd Addysg ar gyfer 

Datblygu Cynaliadwy  y Cenhedloedd Unedig, sy’n 

para tan 2014. Yng Nghymru caiff dinasyddiaeth 

fyd-eang ei hystyried yr un mor bwysig, gan arwain 

at gyhoeddi’r  Strategaeth Gweithredu Addysg ar 

gyfer Datblygu Cynaladwy a Dinasyddiaeth Fyd-Eang 

(ADCDF) yn 2006, y mae holl brifysgolion Cymru yn 

ei defnyddio i gynorthwyo â datblygiad eu cyrsiau a’r 

defnydd o’u campysau.

Nid yw Prifysgol Cymru’n eithriad ac fel un o’i chwe 

gwerth craidd, mae wedi mabwysiadu datblygu 

cynaliadwy yn egwyddor drefniadol ganolog i’w 

gweithgareddau. Y Brifysgol yw’r ail uchaf yn y 

DU o ran y nifer o raddau a ddyfernir, felly mae 

ganddi’r potensial i hyrwyddo’n gryf y neges o 

gynaladwyedd Cymreig ymysg miloedd o fyfyrwyr 

bob blwyddyn, myfyrwyr y gallai eu hymddygiad a’u 

penderfyniadau yn y dyfodol wneud gwahaniaeth i 

wella cynaladwyedd a lles ar raddfa fyd-eang.

Ar 6 Mai lansiwyd Cyfadran newydd y Brifysgol yng 

Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd, â’r dasg 

o oruchwylio ansawdd academaidd darpariaeth 

addysg fyd-eang y Brifysgol a datblygu’r cwricwlwm 

ymhellach. Ceir tair Ysgol gyfansawdd o fewn y 

Gyfadran: y Celfyddydau a’r Dyniaethau; Busnes 

a’r Gyfraith; a STEM; gyda phob un yn atgyfnerthu 

gwerth craidd cynaladwyedd y Brifysgol.

Eisoes mae gan y Gyfadran nifer o gyrsiau 

sy’n gysylltiedig â datblygu cynaliadwy yn ei 

Chanolfannau Cydweithredol, ond mae’r Ysgolion 

newydd yn dymuno ehangu’r cwricwlwm ymhellach 

a hefyd datblygu’r amrywiaeth o gyrsiau iechyd. 

Yn ogystal â meddygaeth gonfensiynol, bwriedir 

i hyn gynnwys gwella iechyd a lles byd-eang drwy 

danategu meddyginiaethau a therapïau traddodiadol 

yn wyddonol, lle maent wedi’u rheoleiddio’n statudol 

yn y DU, yr ystyrir gan y CU y prif ofal iechyd sydd ar 

gael i’r mwyafrif o bobl y byd. 

Bwriad Llywodraeth Cymru yw y bydd ADCDF yn 

ymwreiddio yn holl weithgaredd y brifysgol, boed 

yn y cwricwlwm neu yn rheolaeth yr ystadau. Gall 

y Brifysgol chwarae rhan sylweddol yn hyn o beth. 

Bydd Strategaeth Dysgu ac Addysgu newydd, fydd 

yn cael ei chyhoeddi yn ddiweddarach eleni, yn ceisio 

gwneud hynny er mwyn bod gan holl raddedigion y 

Yr Athro Simon Haslett
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Mae chwe mis bellach ers i mi ddechrau ar y Tystysgrif 

Ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol mewn 

Gweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch.  Hyd yn hyn mae 

fy mhrofiad wedi bod yn gadarnhaol dros ben ond rwyf 

hefyd wedi gorfod wynebu sawl her. 

 

Mae rheoli amser, er enghraifft, wedi bod yn her sylweddol.  

O’r dechrau roeddwn eisiau sicrhau fy mod yn clustnodi  

amser priodol i astudio heb fod hynny’n amharu’n anffafriol 

ar fy ngwaith a’m hymrwymiadau cymdeithasol.  Pan 

ddechreuais ar y Tystysgrif roeddwn yn meddwl na fyddai 

llwyth gwaith o ryw chwech awr yr wythnos yn anodd ei 

reoli.  Yn wir, roedd astudio am awr neu ddwy bob nos ar 

ôl gwaith yn ymddangos yn ffordd naturiol o gynnwys 

amser astudio yn fy mywyd bob dydd.  Ond roedd hyn 

yn anoddach na’r disgwyl.  Roedd diwrnodau prysur yn y 

gwaith, goramser ac ymrwymiadau cymdeithasol annisgwyl 

i gyd yn cael effaith ar yr amser yr oeddwn wedi ei glustnodi 

i astudio.  Rwyf wedi dysgu nad yw ceisio mynd i’r afael â 

thestunau academaidd ar ôl diwrnod hir yn y gwaith yn beth 

ymarferol i’w wneud gan fy mod wedi blino.

Fodd bynnag, rwyf wedi llwyddo i ddarganfod ffordd o 

gydbwyso gwaith ag astudio.  Ar ddechrau pob wythnos 

rwy’n cynhyrchu amserlen sy’n fy helpu i drefnu fy ngwaith, 

astudio ac ymrwymiadau cymdeithasol.  Yna rwy’n myfyrio 

ar yr hyn yr wyf wedi ei gyflawni a beth sydd wedi profi i 

fod yn afrealistig, ac mae hyn yn llywio fy nghynlluniau ar 

gyfer yr wythnos nesaf.  Mae hyn yn gymorth i mi reoli’r 

llwyth gwaith a theimlo fy mod yn cyflawni rhywbeth, hyd 

yn oed os ydw i’n cael wythnos arbennig o brysur.  Mae 

rheoli amser fel hyn wedi profi’n amhrisiadwy i mi ac mae’n 

rhywbeth y byddaf yn parhau i’w wneud trwy gydol fy 

nghwrs ac yn fy ngwaith.

Chwe mis yn ddiweddarach, rwy’n falch iawn fy mod wedi 

penderfynu gweithio tuag at Dystysgrif Ôl-raddedig.  Wrth 

i mi ymrwymo gyda’r gwahanol elfennau, mae’n gymorth i 

mi ddatblygu dulliau defnyddiol i ddatblygu ymhellach yn fy 

ngyrfa ddewisol.  Rwy’n mwynhau defnyddio’r sgiliau hyn, a 

dysgu mwy am Addysg Uwch.    

Lizzie Badrick 

Cynorthwyydd i Swyddfa’r Is-Ganghellor

Y Tystysgrif Ôl-raddedig: 

Amser i astudio

Brifysgol, beth bynnag eu cyrsiau, gynaladwyedd a 

dinasyddiaeth yn briodoleddau blaenllaw.

Cynhaliwyd Wythnos Cynaladwyedd Cymru, y 

cyfrannodd yr Ysgol STEM iddi â blog dyddiol, sydd 

hyd yma wedi denu tua 250 o ymwelwyr, rhwng 14-

21 Mai. Gellir gweld y blog a’i adnoddau yma:

http://www.wales.ac.uk/en/NewsandEvents/News/

General/WalesSustainabilityWeek2011.aspx. Ceir 

adnoddau defnyddiol eraill gan Academi Addysg 

Uwch Cymru yn http://www.heacademy.ac.uk/wales/

ourwork/esd.

Yr Athro Simon Haslett yw Deon yr Ysgol STEM ym 

Mhrifysgol Cymru. Cyhoeddwyd cyfrol a gyd-olygwyd 

ganddo Pedagogy of Climate Change ym mis Mehefin 

gan yr Academi Addysg Uwch (bydd copi cyfarch yn 

cael ei anfon i’r Canolfannau Cydweithredol).



Gall testun y cyhoeddiad hwn fod ar gael mewn fformatau eraill -
cysylltwch â’r Brifysgol.

newyddionansawdd@cymru.ac.uk
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Prifysgol gyhoeddus a gyllidir 
gan y wladwriaeth yw Prifysgol 
Fuzhou yn Ne Ddwyrain Tsieina 
ar Gulfor Taiwan. 

Sefydlwyd y Brifysgol ym 1958 ac fe’i hystyrir yn un o 

brifysgolion allweddol Tsieina drwy gael ei chlustnodi 

ar gyfer Prosiect ‘211’ y llywodraeth, sy’n rhoi 

cefnogaeth ariannol i ddatblygu 100 o brifysgolion 

sydd wedi’u dethol yn arbennig drwy gydol yr 21ain 

ganrif. 

Mae gan y Brifysgol dri champws, sef y Coleg Celf 

Ddiwydiannol yn   Xiamen, Campws Yishan yn Fuzhou 

a’r prif gampws, Qishan, sydd hefyd yn Fuzhou. 

Gydag ymrwymiad cryf i hyrwyddo cyfnewid 

rhyngwladol, mae Prifysgol Fuzhou wedi sefydlu 

cysylltiadau cydweithredol â nifer o brifysgolion 

domestig a rhyngwladol, gan gynnwys:

Prifysgol Nagasaki, Japan; •	

Prifysgol Napier, y DU; •	

Prifysgol Oregan State, UDA; •	

Université de Caen, Ffrainc; •	

Prifysgol  Hull, y DU; •	

Prifysgol Utmult State, Rwsia.•	

Gan weithio’n agos â chydweithwyr o Ysgol Fusnes 

Prifysgol Fetropolitan Abertawe, datblygodd 

Prifysgol Fuzhou gynnig i gyflenwi rhaglen MBA 

yn ei champysau yn Fuzhou, drwy gyfrwng yr iaith 

Tsieinëeg, a fyddai’n arwain at ddyfarniad Prifysgol 

Cymru. 

Yn dilyn digwyddiad dilysu llwyddiannus yn 2009, 

cofrestrodd y rhaglen ei chohort cyntaf o fyfyrwyr 

Prifysgol Cymru yn 2010.  

Kate Bookless

Swyddog Dilysu

Ffeithiau a ffigurau
Sefydliad a lleoliad:   Prifysgol Fuzhou, Tsieina 

Yn cydweithio â PC ers:  2009

Rhaglenni dilysedig PC yma:  MBA

Nifer cyfredol o fyfyrwyr PC:  19

Ceir rhagor o wybodaeth am Brifysgol Fuzhou yn http://www.fzu.edu.cn/eindex.htm (Saesneg) neu 

http://www.fzu.edu.cn/index.php (Tsieinëeg).

Proffil Canolfan Gydweithredol Prifysgol
Cymru: Prifysgol Fuzhou, Tsieina


