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

qualitynews@wales.ac.uk.

Campws Byd-Eang - Cytundeb
Llofnodwyd y cytundeb ar gyfer prosiect mawr y 
Brifysgol, y Campws Byd-Eang yn ddiweddar, yn 
swyddfeydd y Brifysgol yng Nghaerdydd.  

Gweler yr Athro 
Marc Clement, 
Is-Ganghellor 
Prifysgol Cymru 
yn y llun, gyda Mr 
Mark Owen o’r 
cwmni Genetics.

Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

Y Llyfrgell Ar-lein -
                 eich gwasanaeth chi
Mae’r Llyfrgell Ar-lein (www.library.wales.ac.uk), a lansiwyd gan Uned Ddilysu’r Brifysgol yn 2004, yn 
wasanaeth rhith-lyfrgell sydd wedi’i neilltuo’n unswydd ar gyfer myfyrwyr a staff y sefydliadau sydd 
wedi’u dilysu.
Mae llawer o’r sefydliadau lle bydd y Brifysgol yn dilysu cynlluniau astudio yn sefydliadau arbenigol bach yn y Deyrnas Unedig 
a thros y môr.  Gall stoc eu llyfrgelloedd eu hunain fod yn gyfyngedig, ond mae myfyrwyr sydd wedi ymrestru ar gymwysterau 
Prifysgol Cymru yn cael defnyddio adnoddau’r Llyfrgell Ar-lein i ehangu eu hastudiaethau.

Mae’r Llyfrgell Ar-lein yn fodd i’r myfyrwyr wneud gwaith ymchwil ar unrhyw adeg o’r dydd, unrhyw ddydd o’r flwyddyn gan nad 
yw byth yn cau fel llyfrgell draddodiadol; mae ar gael iddyn nhw ble bynnag y maen nhw, a’r cyfan y mae arnyn nhw ei angen 
yw cysylltiad â’r rhyngrwyd.  Mae’r holl adnoddau sy’n cael eu prynu i’r Llyfrgell yn benodol ar gyfer pynciau’r cynlluniau sydd 
wedi’u dilysu gan y Brifysgol.  Maen nhw’n cael eu prynu ar ffurf testun llawn ac yn cael eu hasesu o safbwynt ansawdd gan staff 
academaidd sefydliadau addysg uwch yng Nghymru.  

Mae’r Llyfrgell yn cynnig mwy na 700 o e-lyfrau, llawer o e-gyfnodolion a chronfeydd data electronig, a chysylltiadau â 
gwefannau gwirioneddol ddefnyddiol mewn pynciau unigol.  

Mae’n bwysig sicrhau digon o gymorth astudio ar gyfer y myfyrwyr 
ac mae’r Llyfrgell yn cynnig cymorth drwy gyflenwad o e-lyfrau 
sy’n anelu at helpu’r myfyrwyr gyda thechnegau astudio, medrau 
ysgrifennu a phrosiectau ymchwil.

Mae’r Llyfrgell wrthi’n gyson yn ehangu ar yr adnoddau a’r 
meysydd sy’n cael eu cynnig.  

Er mwyn i’r myfyrwyr gael y gorau o’r Llyfrgell, mae canllawiau i’r 
defnyddwyr yn cael eu darparu ar gyfer y cronfeydd data electronig 
mawr.

Ar y gweill....
3 Mehefin:   ASA Cyfarfod Blynyddol ar gyfer Tanysgrifwyr, Belfast
30 Mehefin - 3 Gorffennaf:   Cynhadledd Ryngwladol Edward Lhuyd 2009, Aberystwyth - 
                                                                “Iaith, Llenyddiaeth, Hynafiaethau a Gwyddoniaeth”
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Gael y gorau o’ch 
     Gwasanaeth lyfrgell
Mae’r Llyfrgell Ar-lein ar gael ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau dilysedig PC, staff sydd 
yn dysgu neu’n cefnogi cyrsiau dilysedig PC a chymedrolwyr (staff academaidd o 
sefydliadau addysg uwch yng Nghymru) cynlluniau dilysedig. 

I sicrhau taw dim ond yr uchod sydd 
yn cael mynediad i’r Llyfrgel Ar-lein 
mae yna system wireddu ganolog.  
Mae pob defnyddiwr yn derbyn Rhif 
Myfyriwr Prifysgol (RhMP) y maent 
yn ddefnyddio i sefydlu eu henw 
defnyddiwr a chyfrinair eu hunain 
trwy’r wefan, ac mae hyn wedyn yn 
caniatau iddynt fynediad i’r 
cynnwys sydd wedi ei dalu amdano.  

Mae mynediad gan staff yn cael ei drefnu trwy un aelod staff ym mhob sefydliad 
dilysedig ac mae rhaid i’r person yna adael i’r llyfrgellydd wybod pa staff ddyliai 
gael mynediad.   Mae mynediad ar gyfer cymedrolwyr yn cael ei drefnu gan Uned 
Ddilysu PC.

I helpu’r myfyrwyr i ddefnyddio’r Llyfrgell, mae 
yna wybodaeth (Getting Started Guide), ar 
gael ar dudalen cartref y Llyfrgell Ar-lein, sydd 
yn darparu crynodeb o gynnwys y gwasanaeth 
a chanllawiau ar sut i greu enw defnyddiwr a 
chyfrinair.

Fel mae’r llyfrgell yn tyfu mae’n bwysig fod pob 
defnyddiwr yn deall sut i’w defnyddio orau ar 
gyfer ymchwilio.  Un teclyn mordwyo sydd wedi 

ei ychwanegu yw’r University of Wales AtoZ List of eJournals sydd yn caniatau i 
ddefnyddwr ddod o hyd i e-gylchgrawn o fewn y Llyfrgell.

Darperir canllawiau defnyddwyr, ar gael 
fel dogfennau PDF y mae modd eu lawr-
lwytho, ar gyfer basau data yn y Llyfrgell, 
er enghraifft y Business Source Premier, 
Alt HealthWatch, Computer Source, Grove 
Art Online ayb. Mae’r rhain yn ganllawiau 
uniongyrchol sydd yn cynnig cyngor ar 
chwilio sylfaenol ac uwch, argraffu a chadw 
canlyniadau chwilio. 

Yn olaf, mae prosiect ar y gweill i 
ychwanegu cynhyrchiadau fideo ar-lein, a 
bydd rhain yn cynnig arddangosiadau byr ar sut i ddefnyddio gwahanol agweddau 
o’r llyfrgell.  Dylai rhain fod ar gael yn ystod yr haf.

Leigh Abbott
Llyfrgellydd Prifysgol Cymru 

Gyda MSc mewn Astudiaethau 
Gwybodaeth o Brifysgol Sheffield yn 1992, 
mae Leigh wedi bod yn gweithio ym maes 
gwasanaethau gwybodaeth ers llawer o 
flynyddoedd ac mae hi wedi dod a phrofiad
helaeth i’r swydd.  Mae hi’n ystyried y 
Llyfrgell Ar-lein yn brosiect cyffrous tu hwnt 
ar gyfer Prifysgol Cymru gan ei fod yn gam 
sylweddol tuag at defnyddio adnoddau a 
deunydd sydd wedi eu selio ar y we ar gyfer 
cefnogi profiadau addysgol myfyrwyr. 

Mae’r gwaith yn cynnwys ystod eang o 
gyfrifoldebau, o gynnal a chadw’r wefan 
llyfrgell o ddydd i ddydd hyd at drafod telerau 
cytundebau trwyddedu gwasanaethau 
electronig a helpu Bwrdd Prosiect UWVAL 
i wneud penderfyniadau cyllidol allweddol.  
Mae’n wahanol i brofiad gwaith blaenorol 
Leigh o weithio mewn gwasanaethau 
gwybodaeth (mewn cwmniau cyfreithiol), 
gan fod ganddi fwy o ran yn y broses 
greadigol o gynllunio a datblygu gwasanaeth 
sydd yn hawdd i’w defnyddio.

Mae Leigh hefyd yn ymweld â sefydliadau 
partner i ddangos y gwasanaeth i gyd-
weithwyr a myfyrwyr sydd yn bositif iawn 
ynglyn â’r Llyfrgell Ar-lein – mae’n glir fod 
hyn yn wasanaeth hanfodol ar gyfer y 
rhwydwaith o fyfyrwyr sydd wedi eu cofrestru 
ar gyfer rhaglenni astudio dylysiedig PC.  Er 
bod llawer o gyfathrebu electroneg gyda 
defnyddwyr, does dim byd cystal ag 
arddangosiad i wneud iddynt deimlo’n 
gartrefol a’u cynorthwyo i gael holl fanteision 
y gwasanaeth.  Hefyd, mae Leigh yn gweithio 
ar diwtorial fideo ar gyfer defnyddwyr 
newydd.

Ers ymuno â’r tim mwy na dwy flynedd yn 
ôl mae Leigh wedi gweld y gwasanaeth yn 
datblygu cryn dipyn.  Ar y dechrau roedd 
marchnata’r gwasanaeth yn sialens ond mae 
ymdrechion diweddar  wedi arwain at fwy o 
ddefnydd.  Mae’n dda gweld agweddau 
newydd o’r gwasanaeth yn cael eu gweith-
redu’n llwyddiannus ac yn derbyn mwy o 
arian.  Hefyd, mae’r cynnydd mewn deunydd-
iau addysgol electronig yn golygu fod y 
Llyfrgell Ar-lein yn tyfu trwy’r amser i gynn-
wys pynciau newydd.  Mae’r tim  bob amser 
yn edrych am ffyrdd o wella’r gwasanaeth ac 
i ymateb i anghenion y defnyddwyr, felly mae 
digon o le i uchafu ymhellach, yn enwedig 
trwy ddatblygiad y Campws Byd-eang.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau am y 
Llyfrgell, e-bostiwch l.abbott@cymru.ac.uk.

Dilysu - cyflwyniad byr
Mae Gwasanaeth Dilysu Prifysgol Cymru wedi bod yn weithredol er 1974.  Heddiw 
mae’n darparu rhaglenni gradd a diploma mewn 25 o ddisgyblaethau gwahanol 
mewn 30 o wledydd, gan alluogi i sefydliadau yn y DU a thramor gynnig gradd 
Prifysgol Cymru ar safon sy’n cyfateb i’r radd a gynigir yng Nghymru.  

Rydym yn falch iawn o’r perthnasau sydd wedi datblygu drwy’r drefn hon o ddilysu 
rhyngwladol llwyddiannus a chlodwiw.  Mae’r Brifysgol yn rhoi gwerth mawr ar 
feithrin partneriaethau academaidd â sefydliadau mewn gwledydd eraill a’r 
cysylltiadau sy’n deillio ohonynt.

Disgrifir y broses ddilysu mewn manylder yn y rhifynnau nesaf o Newyddion 
Ansawdd.
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Gwella eich gwasanaeth llyfrgell –   
        eich barn chi 
Mae llawer o drafodaeth wedi bod gan fyfyrwyr ynglyn â’r gwasanaeth llyfrgell 
ar-lein, gyda hynny’n digwydd wyneb-yn-wyneb ac hefyd ar ein fforwm trafod ar 
http://walesuni.ning.com. 

Un pwynt sydd yn cael ei wneud yn gyson yw’r angen am fwy o gymorth gyda 
symud o gwmpas o fewn y gwasanaeth a mwy o wybodaeth am faint o amser mae’r 
gwahanol weinyddwyr sydd yn darparu ein e-lyfrau a’n e-gylchgronnau yn gymryd i 
lawrlwytho.  Roedd llawer o fyfyrwyr yn teimlo yr hoffent gael arddangosiadau byw 
ar sut mae’r wefan yn gweithio – naill ai trwy ymweliadau i sefydliadau sydd yn 
rhedeg cyrsiau dilysedig y Brifysgol, neu trwy gynnwys fideo ar-lein ar wefan y 
llyfrgell.  Rydym yn falch o gadarnhau fod fideos sydd yn cyflwyno gwasanaethau’r 
Llyfrgell yn cael eu paratoi ar hyn o bryd a dylent fod ar gael erbyn y sesiwn 
academaidd nesaf.

Rydym hefyd wedi bod yn holi barn arholwyr a chymedrolwyr.  Roeddynt hwythau 
wedi awgrymu mwy o ymweliadau i wahanol sefydliadau gan y Llyfrgellydd ond, yn 
arbennig, roeddynt yn tanlinelllu’r angen i’r holl bartneriaid i sicrhau eu bod yn son 
am y gwasanaeth llyfrgell wrth eu myfyrwyr a’u staff – a’u bod yn gwneud hyn yn 
gyson, fel bod pob carfan o fyfyrwyr yn deall yn llawn yr adnoddau sydd ar gael ar 
eu cyfer. 

Addroddiadau Cynhadledd
Fel rhan o’r ymrwymiad i ehangu cyfleoedd datblygu staff, mae PC wedi bod yn annog cyd-weithwyr i ymuno â chymdeithasau a 
grwpiau priodol.  Yn ystod Ebrill, mynychodd James Plumb gynhadledd flynyddol yr AUA ac aeth Kate O’Connell i SROC am y tro 
cyntaf.  Dyma sydd ganddynt i’w ddweud … 

Cynhadledd AUA 2009

Fel aelod newydd o’r AUA, roeddwn yn falch iawn o allu mynychu’r Gynhadledd Flynyddol yng Nghaerwysg.   Er fod rhan fwyaf y 
dirprwyon wedi cyrraedd y Gynhadledd yn ben-ysgafn oherwydd tirwedd serth y ddinas, buan y daethant at eu hunain wrth weld 
yr arlwy o weithdai diddorol a defnyddiol a darlithoedd cyweirnod. 

Llwyddais i fynychu nifer o weithdai dewis cyntaf neu ail ddewis, a oedd yn canolbwyntio ar ynglymu myfyrwyr, pwnc sydd yn 
fuan yn dod yn rhan ganolog o’m gwaith.  Roedd yr Arddangosfa Gwasanaethau hefyd yn ddefnyddiol iawn, ble y gwelais nifer o 
arddangosiadau cynnyrch a allai fod o gymorth i waith Swyddfa Academaidd y Brifysgol.  

Hefyd yn bwysig iawn oedd yr agwedd gymdeithasol o’r gynhadledd, yn fy ngalluogi i gyfarfod a chyd-weithwyr o bob cwr o’r 
DU, i drafod arfer gorau ac i rannu ein profiadau o faterion sydd yn effeithio ar Brifsgolion yn yr unfed ganrif ar hugain.  

Rwy’n argymhell y gynhadledd yn gryf i bob Gweinydd-ydd Prifysgol a gobeithiaf allu mynychu digwyddiadau yn y dyfodol. 

James Plumb

Cynhadledd Swyddog Cofnodion Myfyrwyr 2009

Bwriad Cynhadledd Swyddog Cofnodion Myfyrwyr yw darparu fforwm ble mae pobl gyda chyfrifoldebau tebyg mewn sefydliadau 
gwahanol trwy’r DU yn gallu cyfarfod a rhannu arfer gorau.  Roedd cyfarfod 2009 yn ninas Bradford ac roedd wedi ei drefnu’n 
dda a daeth llawer o wybodaeth ddefnyddiol allan o’r gwahanol seminarau a’r gweithdai.  
 

Prif thema’r gynhadledd eleni oedd y newidiadau o safbwynt ynglymu myfyrwyr, sydd, wrth gwrs, yn fater canolog i Brisfysgol 
Cymru.  Mae technoleg wedi datblygu yn y blynyddoedd diweddar i gynnwys opsiynau eraill ar gyfer cyfathrebu ar wahan i e-
bost, ac mae’n ymddangos fod ffynonellau ar-lein yn cael eu hystyried yn gyntaf yn hytrach nag yn olaf.  Mae cyfathrebu yn holl-
bwysig ar gyfer parhad cymuned Brifysgol sydd yn ffynnu ac mae angen sicrhau fod pob myfyriwr yn teimlo’n rhan o’r gymuned 
trwy gyfathrebu targedol ac uniongyrchol.  Bydd gan y genhedlaeth newydd o fyfyrwyr ddisgwyliadau mwy ac mae angen i ni yn 
y Brifysgol i sicrhau ein bod yn cadw i fyny gyda’r newidiadau ac yn gwneud hynny mewn modd neilltuol fel bod ein cymuned yn 
amlwg ac yn tynnu sylw.  

Ymysg pethau eraill trafodwyd cynaladwyedd yn ystod y gynhadledd, ‘Ecoversity’ Prifysgol Bradford a lansiad sustem sydd yn 
seiliedig ar bwyntiau (Tier 4) gan UK Border Agency.  O fewn y gweithdai roedd cyfle i drafod gwahanol agweddau ynglyn â rheo-
laeth cofnodion myfyrwyr gan gynnwys adrodd canlyniadau myfyrwyr a defnydd ‘Digitary’ gan Brifysgol Bradford i anfon allan y 
trawsgrifiadau a’r atodiadau diploma i gyd.

Darparodd y gynhadledd wybodaeth ddiddorol a oedd yn werth ei rannu gyda’m cyd-weithwyr o fewn Prifysgol Cymru a rhod-
dodd y cyfle i mi i gwrdd a rhwydweithio gyda phobl proffesiynol tebyg ac i drafod a rhannu arfer gorau.

Kate O’Connell

Cynrychiolydd y Myfyrwyr

Mae David Tamakloe yn aelod o Fwrdd 
Dilysu Prifysgol Cymru, yn cynrychioli’r 
myfyrwyr.  

Mae David yn awyddus i gynrychioli 
barn a buddiannau myfyrwyr: gallwch 
gysylltu â fe drwy e-bost: 
d.tamakloe@cymru.ac.uk.
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Darn y Dirprwy Is-Ganghellor 
 
Mae Uchafu yn un o’r pump prif 
bynciau y mae angen i ni ganolbwyntio 
arnynt yn ein gwaith academaidd.  O 
ddefnyddio’r term yng nghyd-destun 
Prifysgol Cymru mae’n golygu y dylem 
fod yn gwella ar yr hyn yr ydym yn ei 
wneud yn barod.  

Mae symudiad wedi digwydd oddi wrth 
sicrwydd ansawdd syml tuag at uchafu 
ac mae rhaid i ni sicrhau fod hyn yn 
ganolog i’r hyn yr ydym yn ei wneud.  
Nid yw hyn yn golygu fod unrhywbeth 
yn bod gyda’r hyn mae ein partneriaid 
yn ei wneud – mae’r rhan fwyaf yn 
waith arbennig o dda – ond ni allwn 
eistedd nol yn hunanfodlon: mae rhaid 
i ni ymdrechu trwy’r amser i wneud 
pethau hyd yn oed yn well.

Y newyddion da yw fod nifer o 
weithgareddau uchafu ar y gweill yn 
barod gyda rhai eraill ar fin cychwyn 
cyn bo hir.  

O safbwynt uchafu profiad y myfyrwyr, 
byddwch wedi darllen am y Campws 
Byd-eang yn y rhifyn diwethaf, ac 
mae hyn yn weithgaredd uchafu 
sylweddol iawn.  Hefyd ar gyfer ein 
myfyrwyr, mae ein gwasanaeth 
llyfrgell ar-lein yn tyfu’n barhaus ac 
yn cael ei ddiweddaru’n gyson a
bwriadwn benodi swyddog cysylltiad 
myfyrwyr yn y dyfodol agos.

Ar gyfer y staff sydd yn dysgu ar ein 
cyrsiau, bwriadwn uchafu eu sgiliau 
trwu ddatblygu rhaglen hyfforddi 
athrawon, gyda chymorth gan Brifysgol 
Cymru, Casnewydd.  Hefyd bwriadwn 
greu Cymrodyr Prifysgol Cymru mewn 
Dysgu er mwyn cydnabod a gwobrwyo 
athrawon o’n sefydliadau partner 
a’n sefydliadau dilysedig ac i rannu’r 
arbenigedd hyn trwy gynhadleddau a 
chyhoeddiadau.  

Mae hi hefyd yn bwysig i uchafu ein 
adnodd pwysicaf, sef staff Prifysgol 
Cymru, ac  mae angen i ni sicrhau fod 
ein cynllun datblygu staff nid yn unig 
yn addas ar gyfer y pwrpas, ond yn 
ymateb i anghenion hyfforddi ac yn 
cefnogi gwelliant proffesiynol.

Yr Athro Nigel Palastanga 
Dirprwy Is-Ganghellor 

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.

Yn rhifyn mis Mehefin:
Canolbwyntio ar Ymchwil - 

Canolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd 

Prifysgol Cymru 

Diolch am eich cyfraniadau 
a’ch adborth.

Cadwch mewn cysylltiad â ni: 
newyddionansawdd@cymru.ac.uk

Cyfweliad Myfyriwr: Hester Berry 
(enillydd, Ysgoloriaeth Deithio Goffa Geoffrey Crawshay 2008)

Mae Hester Berry yn dod o Barnstaple, yng Ngogledd Dyfnaint.  Wedi cwblhau ei 
gradd gyntaf yn Aberystwyth, mae hi nawr yn astudio ar gyfer gradd Athro mewn 
Celfyddyd Cain (Peintio), yng Ngholeg Celf Wimbledon.  Mewn cyfweliad byr, 
dywedodd wrthym am ei phrofiad o ennill Ysgoloriaeth Geoffrey Crawshay.

PC: Pam wnaethoch chi geisio am yr Ysgoloriaeth? 
HB: Am dair blynedd roeddwn wedi bod yn mwynhau peintio’r tirwedd Cymreig 
tra’n astudio ar gyfer fy ngradd BA.  Roeddwn yn awyddus i wneud rhywbeth 
gwahanol, i weithio mewn gwlad arall, ond i allu mynd roedd rhaid i mi ganfod 
ffordd o dalu amdano.
 

PC: Pam wnaethoch chi ddewis teithio i Gyprus?
HB: Gwelais boster yn hysbysebu Coleg Celf Lemba yn yr Ysgol Gelf yn Aberystwyth.  
Roedd Ysgol Haf Celf Cyprus yn ymddangos yn gyfle gwych.  
 

PC: Sut ydych chi’n teimlo fod Ysgoloriaeth Geoffrey Crawshay Scholarship wedi 
helpu i ddatblygu eich gwaith celf?
HB: Mae wedi fy ngaIluogi i brofi gweithio o dan amglychiadau gwahanol iawn, 
gan beintio tirwedd gwahanol iawn.  Cefais hefyd gysylltu â phobl newydd ac 
arferion anghyfarwydd diwylliant gwahanol.  Yn ychwanegol at hyn cefais gyfle i 
holi cyngor oddiwrth bennaeth yr ysgol, yr artist clodfawr Stass Paraskos.
 

PC: Beth ydych chi’n 
gobeithio elwa ohono yn 
eich profiad yn Cyprus? 
HB: Cefais i gyngor 
defnyddiol gan Paraskos.  
Hefyd, mwynhais ddar-
ganfod am Gyprus, dysgu 
am y wlad, profi bwydydd 
newydd, byw mewn gwlad 
boeth iawn, hefyd y 
profiad a ddaeth o fyw 
mewn llety sylfaenol iawn 
a bwyta ffrwythau ffres 
bob dydd, cyn oeri yn y 
mor – bywyd gwych!  Ers 
i mi fod nôl yn y DU, rwyf 
wedi cael cyfle i ddangos 
fy ngwaith mewn dwy 
oriel, un yn Swydd Surrey 
ac un yn Nyfnaint; hefyd 
cyhoeddodd bapur lleol 
erthygl byr ar fy ngwaith.  

Lemba Valley gan Hester Berry


