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Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

If you would prefer to receive Quality News
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qualitynews@wales.ac.uk.

Cyhoeddi enw Ysgolhaig cyntaf Tywysog Cymru
Mae Prifysgol Cymru yn falch o gyhoeddi mai deiliaid cyntaf Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog 
Cymru (PoWIS) yw Debbie Garside.  Dechreuodd Debbie ymchwilio ym mis Tachwedd 2009 
gyda chwmni GeoLang Ltd o Sir Benfro, sy’n adnabyddus am ei waith arloesol yn 
darparu gwasanaethau sy’n ymwneud â datrysiadau meddalwedd ac ymchwil geo-
ieithyddol.  Gan weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr o Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, bydd 
buddsoddiad PoWIS yn caniatáu i GeoLang ddatblygu cynhyrchion newydd cyffrous yn 
ymwneud ag iaith, canfyddiad gweledol dynol a thechnolegau rhyngrwyd.  

Rhaglen arloesol werth £11.4m yw POWIS, a chaiff ei rheoli gan raglen Academi Fyd-Eang 
y Brifysgol, gan ddod â’r sector breifat ac addysg uwch yng Nghymru at ei gilydd ynghyd 
â graddedigion ifanc disglair o bob rhan o’r byd.  Y syniad y tu ôl i fenter, a lansiwyd yn 
ffurfiol gan EUB Tywysog Cymru yn Nhŷ Clarence y llynedd, yw chwistrellu syniadau ac 
egni newydd i economi Cymru, gan ddod â’r meddyliau gorau i weithio gyda busnesau i 
ddatblygu prosiectau arloesol newydd.  Caiff PoWIS ei ariannu’n rhannol gan Gronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy raglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan y sector breifat, a chyllid Prifysgol Cymru ei hun.  Bydd y cynllun yn cyflenwi 100 o 
raddedigion o ansawdd byd-eang i fusnesau yng Nghymru rhwng 2009 a 2014, gan eu cefnogi drwy raglen sydd ymysg y 
pecynnau PhD â’r gwerth ariannol gorau drwy’r byd. 

Yn ei gwaith fel ysgolhaig PhD PoWIS bydd Debbie yn cynnal ymchwil dros dair blynedd gan ddefnyddio cronfa ddata unigryw 
a grëwyd gan GeoLang Ltd.  Crëwyd y gronfa ddata gan y cwmni wrth iddynt ddatblygu’r safon ISO ryngwladol ar gyfer 
amgodio iaith.  Bydd ymchwil Debbie yn creu cod meddalwedd newydd y gall y cwmni ei ddefnyddio i greu cynhyrchion 
meddalwedd a fydd yn gwella diogelwch neu hygyrchedd y rhyngrwyd.  Drwy wneud hyn, gobaith GeoLang Ltd yw ehangu sail 
eu cwsmeriaid, gan werthu trwyddedau i ddatblygwyr meddalwedd a chaledwedd mawr drwy’r byd.  Y gobaith yw y bydd 
potensial masnachol yr ymchwil hwn yn golygu o leiaf £250,000 o gynnydd yn nhrosiant y cwmni ac mae’n cydweddu ag 
uchelgais y cwmni o gyflogi rhwng pedwar a chwe aelod newydd o staff.
 

Ar ôl dros ugain mlynedd fel entrepreneur llwyddiannus, roedd Debbie yn awyddus i astudio am PhD i ffurfioli ei statws fel un 
o brif arbenigwyr y DU mewn amgodio iaith.  Roedd Debbie’n gweld fod POWIS yn gyfle i fanteisio ar ei phrofiad unigryw a 
helpu busnes Cymreig i roi amser i ymchwil a fyddai fel arall yn ormod o faich. 

Joanna Davies

Ar y gweill....
4 Chwefror: ASA Digwyddiad Briffio Adolygiad Sefydliadol Cymru, Llandrindod
24 - 25 Chwefror: Cynhadledd ar Gefnogi a Datblygu Ôl-raddedigion, Llundain

I’ch dyddiadur:
9 Ebrill: Cynhadledd Flynyddol Safonwyr PC, Caerdydd
22 - 23 Ebrill: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr PC, Caerdydd 
26 Mai: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr PC, Singapor.

Cynadleddau a Ohiriwyd
Siom i ni yn gynnar ym mis Ionawr fu 
gorfod gohirio Cynhadledd y Safonwyr 

a Chynhadledd Staff Gweinyddol 
Addysg Uwch Cymru oherwydd i’r tywydd 

garw ei gwneud hi’n annoeth – ac yn 
amhosibl mewn rhai achosion – 

ceisio teithio i’r lleoliadau.

Caiff Cynhadledd y Safonwyr nawr ei 
chynnal 9 Ebrill 2010. Roeddem yn dal i 

ddisgwyl dyddiad newydd ar gyfer 
Cynhadledd Staff Gweinyddol AU Cymru 

pan aeth hwn i’w argraffu.
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QSN
Rhwydwaith:Strategaeth:Ansawdd

Ffurfiwyd y Rhwydwaith Strategaeth Ansawdd yn 2006 ac mae’n cynnwys uwch 
reolwyr ansawdd o amrywiaeth eang o sefydliadau addysg uwch. Mae’r Rhwydwaith 
yn cynnal cynhadledd flynyddol ac ystod o ddigwyddiadau llai o faint, sy’n cynnig 
cyfleoedd i drafod meysydd o ddiddordeb cyffredin. Amcan y Rhwydwaith yw hybu 
strategaethau cenedlaethol a sefydliadol effeithiol ar gyfer uchafu ansawdd o fewn 
addysg uwch yn y DU.

Adroddiad cynhadledd:

Rhwydwaith Strategaeth Ansawdd, 
gyda Anthony McClaran, Prif Weithredwr yr ASA
Bûm i mewn cyfarfod a drefnwyd gan y Rhwydwaith Strategaeth Ansawdd gydag Anthony McClaran, Prif Weithredwr yr ASA, ar 
27 Tachwedd 2009 ym Mhrifysgol y Celfyddydau, Llundain. Rwyf i wedi bod i ddigwyddiadau’r Rhwydwaith o’r blaen, ond roedd 
yn ddiddorol clywed Mr McClaran y tro hwn a hefyd roedd yn dda cyfarfod unwaith eto â chydweithwyr a chysylltiadau sy’n 
gweithio ar yr agenda ansawdd academaidd.
 

Rhoddodd Mr McClaran gyflwyniad meddylgar a bywiog ar y cyd-destun sicrhau ansawdd, oedd fel pe bai yn awgrymu y bydd 
rôl yr ASA yn cael ei adnewyddu yn ogystal efallai â dull yr Asiantaeth o weithio. Yn benodol, roedd yn amlwg y byddai proffil 
myfyrwyr fel defnyddwyr yr ASA yn cael ei atgyfnerthu, ac y byddai’r Asiantaeth yn ymchwilio i ba wybodaeth y byddent yn hoffi 
ei chael a sut y byddai modd ei chyflwyno iddynt.
 

Gyda golwg ar y ffyrdd y mae’r ASA yn gwneud ei phrif waith, roedd Mr McClaran yn bendant y dylai’r broses adolygu cym-
heiriaid barhau ond gan fod y system yn anochel yn dibynnu ar unigolion yn eu cynnig eu hunain fel adolygwyr neu ysgrifenyd-
dion adolygu, roedd yn awyddus i annog pobl newydd i wneud hyn. Roedd hefyd yn awyddus i’r broses gydnabod amrywiaeth 
(h.y. nad yw’r un drefn o reidrwydd yn addas i bawb) ac wrth gwrs y dylai osgoi troi’n ymarfer ticio blychau.
 

O ystyried diddordeb y Brifysgol hon mewn sicrhau cywerthedd academaidd, dylwn adrodd i Mr McClaran ddweud y byddai’r ASA 
yn parhau i ymchwilio i gymaroldeb dosbarthiadau gradd (mater sydd wedi bod yn destun llawer o drafod gwleidyddol a chyfryn-
gol dros y misoedd diwethaf) drwy ddynodi’r hyn a alwodd yn ‘safonau trothwy’ er ei fod yn teimlo bod rhaid cydnabod y gallai 
defnyddio safonau o’r fath erydu annibyniaeth draddodiadol sefydliadau mewn rhai ffyrdd.
 

Roedd yn ddiddorol clywed fod adroddiadau wedi’u gwneud i’r ASA dan eu gweithdrefnau ‘achos pryder’ tua 40 o weithiau ers 
2007, gyda 4 o ymholiadau cychwynnol yn cael eu cynnal er nad arweiniodd yr un ohonynt at ymchwiliad llawn. Roedd yr ASA yn 
disgwyl y byddai hyn yn dod yn fater mwy o faint ac roedd am wybod a oedd y sector yn teimlo y byddai adroddiadau ar acho-
sion lle’r oedd y cyfranwyr yn ddienw yn werthfawr fel ‘gwersi i’w dysgu’ - ac roedd y rhannau hynny o’r sector oedd yn bresennol 
yn sicr yn teimlo hynny.
 

Rhan anarferol o’r gynhadledd oedd gwahoddiad i’r rheini oedd yn bresennol fynegi eu barn am agweddau gorau a nid cystal yr 
ASA. Yn gryno, roedd yr ymatebion fel a ganlyn:
 

Gorau 
•	 y	Seilwaith	Academaidd,	oedd	wedi’i	sefydlu	mewn	gwirionedd	ar	sail	lawer	cadarnach	na’r	diben	‘ymgynghorol’ 
         y bwriadwyd iddo yn wreiddiol.
•	 cylchlythyrau	a	diweddariadau	ebost	yr	ASA
•	 y	papurau	thematig
•	 y	podlediadau	newydd.

Nid cystal
•	 roedd	teimlad	fod	rhannau	o’r	Seilwaith	Academaidd	(ac	ystyriwyd	nad	oedd	yr	enw	yn	helpu)	yn	rhy	fanwl	a	rhagnodol
•	 y	posibilrwydd	o	ganlyniadau	anghyson	i	adolygiadau	(sut	gellid	safoni	canfyddiadau	Paneli	mewn	proses	yn	seiliedig	
         ar gymheiriaid?)
•	 archwiliadau	tramor	-	roedd	llawer	yn	teimlo	nad	oedd	eu	hangen	oherwydd	roedd	trefniadau	cydweithredol	yn	cael	
         eu harchwilio fel rhan o adolygiad sefydliadol
•	 roedd	rhai	yn	ystyried	fod	adroddiadau’r	Asiantaeth	yn	rhy	hir	ac	yn	or-ddibynnol	ar	jargon	anhygyrch.

 

Cytunwyd ar y diwedd y dylai’r Rhwydwaith Strategaeth Ansawdd a’r ASA barhau i drafod, gyda’r gobaith y byddai digwyddiad 
arall yn dilyn maes o law.

John McInally
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Cynllun Cymrodoriaeth Addysgu Prifysgol Cymru
Ers cyhoeddi lansio’r fenter hon fel cynllun peilot fis Medi diwethaf, mae wedi derbyn llawer o sylw cadarnhaol a chefnogaeth 
gan gydweithwyr yn rhwydwaith PC a’r gymuned AU ehangach yng Nghymru. Mae proses a meini prawf Cynllun Cymrodoriaeth 
Addysgu PC wedi’u modelu ar y rheini a ddefnyddir ar gyfer y Cynllun Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol. Mae’n dilyn felly 
fod y safonau uchel a ddisgwylir ar gyfer ceisiadau i’r Cynllun Cenedlaethol hefyd yn gymwys ar gyfer Cynllun PC. Roedd y 
Brifysgol felly yn falch iawn o gadarnhau aelodaeth ei Phwyllgor Cymrodoriaeth Addysgu cyntaf, sydd fel a ganlyn:

Yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu ac Addysgu) PC
Dr Ming Cheng, Cymrodor Ymchwil, Prifysgol Brighton
Yr Athro Simon Haslett, Cyfarwyddwr Canolfan Dysgu ac Addysgu, Prifysgol Cymru, Casnewydd
Mr Gabriel Jerzierski, Uwch Ymgynghorydd (Cymru), yr Academi Addysg Uwch
Ms Clare Kell, Uwch Ddarlithydd (Dysgu ac Addysgu), Prifysgol Caerdydd
Mr Chris Parry, Hyrwyddwr Safonwyr (Dysgu ac Addysgu) PC

Dyddiad cau’r gystadleuaeth am Gymrodoriaethau cyntaf Prifysgol Cymru oedd 7 Rhagfyr 2009. Er gwaethaf y tywydd gwael, 
cynhaliodd y Pwyllgor gyfarfod llwyddiannus ddechrau mis Ionawr a bydd enillwyr y dyfarniadau cymrodoriaeth yn cael eu 
cyhoeddi’n fuan. Yn ogystal ag ystyried y ceisiadau, bu aelodau o’r Pwyllgor hefyd yn trafod y gweithdrefnau ar gyfer y cynllun 
peilot hwn gan gasglu fod y rhain hefyd yn ymddangos yn briodol yn gyffredinol. Wrth i ni fireinio ein prosesau ar gyfer y Cynllun, 
gallwn hefyd fynd ati â hyder i ddechrau llunio ein cais am gyllid parhaol i gefnogi’r fenter hon.

Wing Tsz Chow

Proffil:
Gaby Tobin: Uwch Swyddog Dilysu
Daw Gaby yn wreiddiol o Gaerdydd, ac ymunodd ag Uned Ddilysu Prifysgol Cymru yn 2005, yn fuan ar 
ôl graddio o Brifysgol Abertawe gyda gradd BA (Anrhydedd) mewn Llenyddiaeth Saesneg. Dechreuodd 
weithio yn yr Uned fel Swyddog Sefydliadol, gan gynorthwyo â phrosesu canlyniadau myfyrwyr a chyn-
hyrchu tystysgrifau gradd. Roedd yn ddilyniant naturiol iddi aros gyda’r Brifysgol ac ysgwyddo dylet-
swyddau mwy heriol swyddog dilysu.

Ar hyn o bryd, fel Uwch Swyddog Dilysu, mae Gaby’n ymwneud â gweithgareddau sicrhau ansawdd 
allweddol ar gyfer rhaglenni astudio dilysedig, gan gynnwys penodi a sefydlu Safonwyr ac Arholwyr 
Allanol a rheoli proses apeliadau a chwynion myfyrwyr. Mae’n dilyn felly mai Gaby sy’n cynrychioli’r Uned Ddilysu ar Bwyllgor 
Rheoliadau ac Achosion Arbennig Prifysgol Cymru (Darpariaeth Ddilysedig). Yn ogystal, fel gyda’r holl swyddogion dilysu eraill, 
mae dyletswyddau Gaby hefyd yn cynnwys trefnu a mynychu ymweliadau rhagarweiniol, adolygiadau cyfnodol, byrddau arholi a 
chyfarfodydd perthynol mewn canolfannau cydweithredol.

I Gaby, mae Addysg Uwch yn sector ddiddorol i weithio ynddi, yn enwedig yn nhermau gwaith unigryw’r Uned Ddilysu o fewn 
cyd-destun a datblygiadau Prifysgol Cymru. Mae’r cyfle i deithio’n rhyngwladol a chyfarfod â chydweithwyr a myfyrwyr o gynifer 
o gefndiroedd a chyd-destunau dysgu gwahanol yn werthfawr iawn, yn enwedig mewn achosion lle na fyddai rhai o’r myfyr-
wyr wedi gallu cael mynediad at addysg uwch yn y DU fel arall. Mae’n beth da i gael bod yn rhan o broses sy’n galluogi pobl i 
wireddu eu huchelgais a chlywed sut maen  nhw’n bwriadu cael effaith gadarnhaol ar eu hamgylcheddau lleol gyda’r addysg y 
maen nhw wedi’i sicrhau.

Wing Tsz Chow
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Yn rhifyn mis Chwefror:

Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) 
newydd

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.

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor: 

Themâu Uchafu 
Blwyddyn newydd dda i bawb sy’n ymwneud â Phrifysgol Cymru.

Penderfynais ddefnyddio erthygl y mis hwn i edrych yn ôl ar ddwy gynhadledd y bûm i iddynt yn ystod 2009 gan dynnu thema 
gyffredin ohonynt i’r Brifysgol ei hystyried yn ystod 2010.

Bûm i mewn cynadleddau yn Belfast a Copenhagen, gyda’r ddwy yn cynnwys cyflwyniad gan ASA yr Alban. Mae’r corff hwn wedi 
arwain mentrau uchafu yn yr Alban ac wedi llwyddo i ennyn brwdfrydedd ledled y genedl yn ogystal â gweithgareddau sy’n cyn-
nwys holl Brifysgolion yr Alban. Ffurfiwyd Pwyllgor Uchafu Addysg Uwch yr Alban (SHEEC), sydd â chynrychiolaeth uchel o blith 
y prifysgolion. Ymysg yr aelodau mae Dirprwy Bennaeth (Dysgu ac Addysgu) o bob prifysgol, ynghyd â chynrychiolwyr o Gyngor 
Ariannu’r Alban, Undeb Myfyrwyr yr Alban, yr Academi Addysg Uwch, ac Universities Scotland (sy’n cyfateb i Addysg Uwch 
Cymru neu AUC). Mae’r Pwyllgor grymus a dylanwadol hwn wedi gyrru cyfres o themâu uchafu drwy’r Alban gyfan, gan weithio 
ar y sail y bydd yr Alban yn cael gwell gwerth am arian drwy rannu adnoddau ac arbenigedd. Y cynllun gwreiddiol oedd cwblhau 
dwy fenter uchafu bob blwyddyn, ac yna dechrau ar ddwy arall. 

Hyd yma y themâu uchafu a weithredwyd ar gyfer yr Alban yw: asesu, ymateb i anghenion myfyrwyr, profiad y flwyddyn gyntaf, 
cyflenwi hyblyg, cyflogadwyedd, cysylltiadau addysgu 
graddedigion a graddedigion ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain. 
Mae pob thema yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i staff 
a myfyrwyr gan gynnwys gweithdai, seminarau, cynadleddau 
lleol a chenedlaethol. Mae canlyniadau’r holl weithgaredd hwn ar 
gael drwy gyhoeddiadau, darllediadau fideo a phapurau trafod, 
gyda phob un ar gael drwy’r wefan themâu uchafu.Hyd yma 
nid oes unrhyw un o’r themâu wedi pallu, ond yn hytrach wedi 
datblygu’n brosiectau parhaus.

Felly pam y cyffro am uchafu yn yr Alban? Mae Prifysgol Cymru, 
gyda’i phartneriaid Cynghrair a’i Chanolfannau Cydweithredol, 
mewn sefyllfa ddelfrydol i efelychu model yr Alban yng Nghymru. 
Gallai PC helpu i greu pwyllgor uchafu tebyg i SHEEC.  Fel mae 
pethau ar hyn o bryd, mae Grŵp Ymarferwyr Ansawdd y Gyn-
ghrair eisoes yn bodoli, dan gadeiryddiaeth Dr Medwin Hughes (I-G Prifysgol Cymru Llambed a Cholg Prifysgol y Drindod), ac yn 
cynnwys cynrychiolwyr o blith staff uwch y chwe phrifysgol. Gallai’r pwyllgor hwn fod yn sail ar gyfer y grŵp newydd, gydag aelo-
daeth ehangach i gynnwys cynrychiolwyr o blith myfyrwyr, hyrwyddwyr safoni, yr AAU a Chanolfannau Cydweithredol Prifysgol 
Cymru.  Cwestiwn i’r dyfodol fyddai a fyddai’r Cyngor Cyllido, yr ASA ac AUC yn dymuno bod yn rhan o’r fenter, a hefyd o bosibl y 
pum prifysgol Cymreig arall. Os felly, byddai’n arwain at bwyllgor uchafu addysgu uwch Cymru cryf dros ben.

Yn y cyfamser rwyf i’n cynnig eiin bod yn symud ymlaen gyda’r awgrymiadau ar gyfer grŵp PC, sydd eisoes wedi derbyn ymateb 
cadarnhaol yn Fforwm y Dirprwy Is-Gangellorion a chyfarfodydd eraill.  Un nodwedd ragorol o’r Brifysgol ‘newydd’ yw ei bod yn 
symud yn chwim iawn, a gallai’r prosiect uchafu hwn fod ar ei draed yn gyflym iawn - gwyliwch y gofod hwn.

Yr Athro Nigel Palastanga
Dirprwy Is-Ganghellor


