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Podlediadau cyntaf y Brifysgol
ar gael nawr!
Gallwch wrando ar ein podlediadau cyntaf
gyda Ben Gray, ein Swyddog Cyswllt
Myfyrwyr, trwy fynd i’r ddolen:

http://www.wales.ac.uk/en/AboutUs/
Quality/Podcasts.aspx
Bydd yna mwy i ddod yn y man yn y
Gymraeg a’r Saesneg. Diolch i Ben, Matt
a James am eu gwaith ar rhain.

Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru
Nid effeithiwyd ryw lawer ar y gynhadledd gan gwmwl lludw
llosgfynydd Gwlad yr Iâ. Daeth rhyw 50 o gynadleddwyr at ei
gilydd yng Nghaerdydd ar gyfer Cynhadledd Ymglymiad
Myfyrwyr Prifysgol Cymru, lawer ohonyn wedi mynd i gryn
drafferth i sicrhau eu bod yn bresennol. Braf gallu dweud na
phylwyd eu brwdfrydedd yn ystod y gynhadledd.
Parodd y gynhadledd ddau ddiwrnod ac roedd yn gyfle i staff a
myfyrwyr o ganolfannau cydweithio'r Brifysgol a Phartneriaid y
Gynghrair i gwrdd a thrafod materion yn ymwneud ag
ymglymiad gan fyfyrwyr.
Yn y gadair roedd yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy IsGanghellor, Dysgu, Addysgu a Gwelliant y Brifysgol. Trefnwyd y
cyfan gan Ben Gray, Swyddog Cysyllt Myfyrwyr. Mae e'n un o gyn
Lywyddion Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, ac fe dynnodd ar y
profiad hwn wrth arwain gweithdy ar Gymorth Cydgysylltu Staff a
Myfyrwyr. Mwynhaodd pawb y sesiwn.

Sesiwn grŵp i fyfyrwyr

Cafwyd cyflwyniad gan Derfel Owen, Swyddog Datblygu gyda'r ASA, a ddisgrifiodd agwedd y corff hwnnw at gynhwysiant
myfyrwyr. Cafwyd wedyn ffilm fer yn adlewyrchu'r pwysau y mae myfyrwyr yn gallu dioddef ohono ac yn ystyried eu disgwyliadau
nhw o addysg uwch. Arweiniodd hyn at drafodaeth fywiog a sesiwn holi ac ateb.
Siaradodd Alex Bols, Pennaeth Addysg ac Ansawdd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr, am ffyrdd o wneud y gweithdrefnau cwyno ac
apelio yn haws i fyfyrwyr. Cafwyd hefyd sesiynau yn trafod dulliau effeithiol o ymwneud â myfyrwyr. Roedd cyfraniadau gan UWIC,
Prifysgol Glyndŵr, Coleg Holborn a Resource Development International yn trafod anwytho myfyrwyr yn arbennig o ddiddorol.
Roedd y gynhadledd yn gyfle gwych i drafod yn gadarnhaol ofidiau am ymglymiad gan fyfyrwyr. Gobeithiwn y bydd y gynhadledd
nesaf, yn Singapore ar Fai 26ain, yr un mor llwyddiannus. Bydd yno gynrychiolwyr o ddeg o sefydliadau yn Singapore, India, Tsieina
a Malaysia ac o'r Cyngor Prydeinig yn Singapore.
Tom Barrett

Ar y gweill....
26 Mai: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru; Singapore
27 Mai: Grŵp Ffocws Cynhadledd Cydgysylltu Sefydliadau ASA; Birmingham

I’ch dyddiadur:
2 Mehefin: Cyfarfod Blynyddol Tanysgrifwyr ASA: Tueddiadau’r Dyfodol; Caerdydd
3-5 Mehefin: Cwrs preswyl cyntaf ysgolheigion POWIS; Gregynog
2 Gorffennaf: Cynhadledd Flynyddol y Cynllun Cydgysylltu Sefydliadau ASA: Newidiadau yn natur Addysg Uwch: oblygiadau
ar sicrhau ansawdd; Llundain
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Safonau Ewropeaidd
a’u Canllawiau
SEC – neu “Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd er Sicrhau
Ansawdd ym maes Addysg Uwch Ewrop” o ddefnyddio’r teitl
llawn - ond beth yw nhw?
Wel, os oes gennych radd o Brydain, basech chi am iddi gael
ei chydnabod yng ngwledydd eraill Ewrop (a gwledydd eraill
hefyd, yn ddelfrydol). Ond mae hynny yn dibynnu ar gael
systemau sicrhau ansawdd da mewn prifysgolion - dylai fod
ganddynt fecanwaith da i gymeradwyo a monitro eu
rhaglenni er enghraifft; dylid asesu myfyrwyr ar sail llinyn
mesur, rheoleiddiadau a gweithdrefnau sydd wedi eu cyhoeddi
ac sy’n gyson; dylai prifysgolion feddu ar ddulliau i sicrhau bod
eu staff dysgu yn gymwys ac yn addas i’r gwaith, ac ati.
Mae’r SEC yn cynnwys rhestr gyflawn o’r meini prawf sy’n
cael eu defnyddio i sicrhau ansawdd, fel rhan o’r hyn a elwir
yn broses Bologna. Proses yw hon sydd â’r bwriad o sefydlu
Ardal Addysg Uwch Ewropeaidd erbyn 2010. Fe’i lansiwyd
yn 1999, pan arwyddodd 29 o wledydd Ewrop Ddatganiad
Bolgona. Mae 46 o wledydd wedi arwyddo erbyn hyn (- mwy
nag sydd yn yr Undeb Ewropeaidd!). Bwriad proses Bologna
yw ei gwneud hi’n haws i fyfyrwyr a staff deithio yn Ewrop ac i
wneud sector addysg uwch Ewrop yn fwy deniadol i’r farchnad
fyd-eang.
Mae eich gradd o Brydain yn cael ei chydnabod yn y 46 gwlad
sy’n rhan o broses Bologna felly. Neu ydy hi?! Wel, stori arall
yw honno!
Brent Stephens
Am fwy ar gyfer SEC gweler: http://www.eqar.eu/application/
requirements/european-standards-and-guidelines.html

Symudedd Myfyrwyr:
adroddiad cynhadledd

Mynychais gynhadledd ar symudedd myfyrwyr ar Fawrth
18fed. Fe'i trefnwyd gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr yr
Alban i dynnu sylw at y gwaith y maen nhw wedi bod yn ei
wneud dros broses Bologna yn yr Alban. Fel roedd hi'n
digwydd, fi oedd yr unig gynadleddwr oedd yn cynrychioli
unrhyw brifysgol o'r tu allan i'r Alban. Roedd hynny'n drueni
achos roedd hi'n gynhadledd wych a byddai llawer o brifysgolion eraill wedi elwa'n fawr o'r trafodaethau a gafwyd yn
ystod y dydd.
Cafwyd sesiwn arbennig o ddiddorol pan drafodwyd y
gwahaniaeth rhwng y cysyniad o symudedd a'r cysyniad o
gyflogaeth. Roedd hyn yn ein hatgoffa mai ehangu gorwelion
a dealltwriaeth myfyrwyr am Ewrop yw nod proses Bologna.
Mae iddi sail academaidd goleuedig. Mae strategaeth Lisbon,
ar y llaw arall, yn canolbwyntio ar symudedd a sut mae hyn
yn effeithio ar agenda cyflogaeth gwladwriaethau. Mae'n
bwysig cofio hyn, gan fod llawer o bobl yn defnyddio proses
Bologna i gyfiawnhau strategaethau cyflogaeth. Er bod
cyflogaeth yn rhan bwysig o'r agenda Ewropeaidd, wiw i ni
anghofio gwerth teithio i wledydd eraill a'r hyn y gall myfyrwyr ei ddysgu o gyfnewid ymweliadau â gwledydd eraill.
Cefais gyfle yn ystod y dydd i gael copïau o bamffled hybu
symudedd yn Ewrop a gynhyrchwyd gan Undeb Myfyrwyr yr
Alban. Mae'n eithaf tebyg i bamffled gwyliau ac yn tynnu
sylw at rinweddau gwahanol wledydd o safbwynt astudio
ynddyn nhw. Mae'n bosibl iawn y bydd enghreifftiau o 'arfer
da' yn cael eu cynhyrchu dros y misoedd nesaf. Gwyliwch
allan amdanyn nhw.

Ben Gray

Cynhadledd Safonwyr
Cafodd ein Cynhadledd Safonwyr ei ohirio eleni oherwydd eira
mawr mis Ionawr ac ail-drefnwyd y digwyddiad ar gyfer mis
diwethaf lle cafwyd y rhifau uchaf o fynychwyr hyd yn hyn yn
Neuadd y Ddinas, Caerdydd.
Dechreuodd y gynhadledd a gadeiriwyd gan yr Athro Nigel
Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu ac Uchafu)
Prifysgol Cymru, gyda sesiwn fywiog ar gyfer safonwyr newydd
oedd yn rhoi cyfle i’n aelodau fwy profiadol i rannu gwybodaeth.
’Roedd y sesiwn hefyd yn gyfle i bawb i ddysgu mwy am ddatblygiadau a mentrau newydd Prifysgol Cymru yn ogystal.
Cynhaliwyd cyfres o weithdai rhyngweithiol gan y cefnogwyr
safoni oedd yn fforwm i drafod ymarfer da ac unrhyw anhawsterau ym meysydd datblygu celfyddyd ymchwil; ymrwymiad myfyrwyr; y Campws Byd-Eang a swyddi’r safonwr/wraig a’r arholwr/wraig allanol a sut maent yn wahanol i’w gilydd.
’Roedd y diwrnod, oedd yn cynnwys lluniaeth ysgafn a chyfleoedd i rwydweithio, yn lwyddiant mawr. Dywedodd un safonwraig
newydd: “Roedd y gynhadledd yn cynnig cyflwyniadau difyr a defnyddiol gyda digon o sesiynau rhyngweithiol bywiog. ’Rwy’n
teimlo fod gen i bellach y sgiliau angenrheidiol i fedru gweithredu’n effeithiol fel safonwraig ar ôl dysgu llawer yng nghwmni’r
safonwyr profiadol a’r staff academaidd yma heddiw.”
Apwyntiwyd safonwyr gan Brifysgol Cymru ar lefel arbenigedd ym mhwnc eu rhaglen dilysu perthnasol. Maent yn cael eu dewis
yn ofalus gan staff y Brifysgol o’n sefydliadau awdurdodedig. Eu cyfrifoldeb yw sichrau safon ac ansawdd a gweithio ar ddatblygu rhaglenni. Un o brif hanfodion y swydd yw i sichrau cefnogaeth academaidd i sefydliadau sydd yn awyddus i wella ar y
profiad i fyfyrwyr.
Nawr edrychwn ymlaen at gynhadledd mor llwyddiannus eto yn 2011.
Tom Barrett
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Cynhadledd 2010 Gweinyddwyr Addysg Uwch Cymru
Aeth dwsin o aelodau staff y Brifysgol i Westy'r Metropole yn Llandrindod y mis diwethaf i fynychu Cynhadledd Gweinyddwyr Addysg Uwch Cymru. (Fe'i cynhelir fel arfer ym mis Ionawr,
ond gohiriwyd y gynhadledd eleni yn sgil yr eira mawr).
Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr Menter ac Arloesedd Prifysgol Cymru, oedd y siaradwr
cyntaf. Trafododd gysyniad oedd yn newydd i lawer ohonon ni, sef cysyniad yr ‘intrepreneur’.
Mae 'intrepreneur' yn berson sydd â galluoedd entrepeneuraidd amlwg, ond sy'n mwynhau
gweithio o fewn sefydliad, yn hytrach nag ar ei ben neu ei phen ei hun. Ystyriwyd sut gellir
defnyddio'r sgiliau hynny yn ein gwaith a threuliwyd amser hefyd yn ystyried ein nodweddion
personol ein hunain. Roedd yr arloeswr mawr, Edison, yn gallu bod yn gul iawn ei orwelion,
cawsom wybod, gan iddo awgrymu y dylai Henry Ford adael Cwmni Edison i fynd i weithio ar
ei ben ei hun ar syniad newydd a hurt y car modur!
Cafwyd llawer o hanesion difyr gan Dylan am gymhlethdod rhai prosesau - oeddech chi'n
Yr Athro Dylan Jones-Evans
gwybod, er enghraifft, bod yn rhaid i berchennog caffi ymgymryd â hanner cant o brosesau
gwahanol i baratoi cyw iâr i'w fwyta? Roedd rhai o'r cynadleddwyr yn gallu uniaethu â'r cymhlethdod hwn!
Cafwyd nifer o weithdai yn trafod amrywiaeth eang o bynciau difyr. Ydyn ni'n ormesol-oddefol yn y gweithle? Sut gallwn ni
gynyddu ein hyder? Roedd llawer o hwyl yng ngweithdy Christine Stewart o Brifysgol Caerdydd wrth ddysgu mwy am ‘Y
Brifysgol Heb Fraster’. Trefnwyd ni yn ddau grŵp gan Christine a rhoddodd inni'r dasg o greu 'Awyren bapur' drwy bwyllgor!
Roedd rhai ohonon ni'n yrwyr tryciau fforch godi (y swydd waethaf gan fod rhaid iddynt ruthro'n wyllt o gwmpas y lle yn dosbarthu 'ffolderi'). Roedd eraill ohonon ni'n rheolwyr a fi gafodd swydd y 'daliwr cyntaf' - nad oedd iddi lawer o statws! Roedd yn
ymarfer diddorol, a dysgon ni i leihau'r nifer o brosesau gwaith a sut i weithio'n gyda'n gilydd yn well ac yn fwy effeithlon. Erbyn
diwedd y sesiwn roedden ni i gyd yn frwd dros y syniad o Brifysgo lai bras!
Ac yn uchafbwynt ar y cyfan: cwis gwybodaeth gyffredinol. Cododd hwn y cythraul cystadlu ynof i! Pleser yw cyhoeddi i fy nhîm i
ennill, gyda 52 o bwyntiau! Diolch byth 'mod i'n ddarllenwr mor frwd ar gylchgronau selebs!

Joanna Davies

Dathlu Cymrodoriaethau Addysgu cyntaf Prifysgol Cymru
Fe wnaeth Prifysgol Cymru gynnal seremoni wobrwyo a swper arbennig yr wythnos hon i
ddathlu campau’r unigolion sydd newydd dderbyn ein Cymrodoriaethau Addysgu cyntaf.
Nod y rhaglen, a ddatblygwyd gan y Brifysgol mewn partneriaeth â grŵp Ansawdd
Academaidd y Gynghrair, yw codi proffil dysgu ac addysgu ac annog arferion da yn y
Sefydliadau sy’n dyfarnu graddau Prifysgol Cymru, drwy gydnabod a dathlu unigolion
sydd yn gwneud cyfraniad eithriadol i brofiad dysgu’r myfyrwyr.
Gellir defnyddio’r dyfarniadau ar gyfer datblygiad personol a/neu broffesiynol o fewn
dysgu ac addysgu, gyda’r cyfan yn fras o fewn thema Uchafu a/neu rannu arfer da.
Aseswyd y ceisiadau gan banel o arbenigwyr ym maes dysgu ac addysgu.
Cyflwynwyd dystysgrifau arbennig a gwobr ariannol o £5,000 i Jacqueline Young,
Cyfarwyddwr yr MSc mewn Therapi Maethol yn y Northern College, (NCA), yng
Nghaerefrog; Ruth Matheson, Uwch-ddarlithydd yn yr Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu
yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC); a Ruth Dineen ac Annie Grove-White, Prif
Ddarlithwyr ar y Rhaglen BA Cyfathrebu Graffig yn UWIC.

Dr Dennis Gunning

Croesawodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor
y Brifysgol, y Cymrodorion newydd i’r seremoni
wobrwyo gyntaf erioed ar gyfer Cymrodoriaethau
Addysg Prifysgol Cymru yng nghwmni gŵr gwadd y
noson, Dr Dennis Gunning, Cyfarwyddwr Sgiliau,
Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes Llywodraeth
.Cynulliad Cymru.
Wrth gyflwyno’r dyfarniadau i’r Cymrodorion,
soniodd Dr Gunning am ei falchder yn bod yn ran o’r
digwyddiad a drefnwyd gyda’r pwrpas arbennig o
gydnabod a dathlu dysgu ar ei orau a phwysigrwydd
hybu proffil y cyfraniad ardderchog i brofiad dysgu
myfyrwyr gan athrawon a darlithwyr.
Jenny Childs
Y Cymrodorion newydd, gyda’r Athro Marc Clement a’r Athro Nigel
Palastanga (Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu, Addygu ac Uchafu)
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Llythyr at y Golygyddion
Annwyl Bawb yn Newyddion Ansawdd,
Llongyfarchiadau ar flwyddyn gyntaf lwyddiannus! Fe ofynnoch chi am adborth a dyma gynnig peth:
Rwy’n mwynhau darllen Newyddion Ansawdd bob amser a byddaf fel arfer yn ei ddarllen o glawr i glawr cyn gynted ag y daw.
Mae ynddo wastad wybodaeth ddiddorol a dolenni defnyddiol mewn pytiau sydd o faint hawdd mynd i’r afael â nhw. Mae o’r
hyd cywir ac mae’r dyluniad lliwgar, eang yn ei wneud yn ddeniadol i’r llygad. Rwyf hefyd yn hoffi’r proffiliau personol sy’n dod
â phobl a fu’n enwau ar e-byst yn unig yn fyw.
Fy unig awgrym fyddai gwneud yn siwr bod dolen ar gyfer pob pwt, os yw’n bosibl, fel bo modd cael mwy o wybodaeth am yr
eitem pe dymunir. Weithiau, fydd yna’r un yno ac rwy’n gwario amser maith yn chwilota amdanynt.
Dymunaf bob llwyddiant ichi dros y flwyddyn nesaf o weithredu.
Dymuniadau gorau,
Jacqueline Young
Rydyn ni’n trio cynyddu’r nifer o ddolenni at wybodaeth bellach yn ein herthyglau - mae hyn yn dipyn o her i’r rheiny ohonon ni
nad ydyn ni’n hollol hyddysg mewn manylion technegol!
Os oes gennych chi syniadau am sut i wella’r cylchlythyr, cysylltwch â ni ar newyddionansawdd@cymru.ac.uk.

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor
Bydd Rhwydweithiau Mewnol Academaidd (RhMA) yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) yn ymddangos yn anelwig i lawer o
gydweithwyr yn y Brifysgol, tan inni restru eu darnau cydrannol, sef y Fframwaith ar gyfer Cymwysterau Addysg Uwch (FfCAU),
Côd Ymarfer, datganiadau meincnodau pynciau yr ASA, a manylebau rhaglen. Daw’n eglur o hyn, efallai, mai set allweddol o
bwyntiau cyfeirio ar gyfer addysg uwch yn y DU yw’r RhMA. Maent wedi helpu i sefydlu safon gyffredin ar gyfer dyfarniadau
gradd ar lefel yr israddedig a’r graddedig; modd o wirio bod yr hyn a wnawn fel sefydliadau unigol yn parhau’n gytnaws â’r
sector addysg uwch. Yn ogystal, mae’r RhMA wedi ceisio datgyfrinio cynhwysion rhaglen astudiaeth i fyfyrwyr, cyflogwyr ac
aelodau eraill o’r cyhoedd. Bydd llawer ohonom sy’n gweithio o fewn addysg uwch wedi defnyddio rhannau o’r RhMA i’n helpu i
ddisgrifio sut olwg sydd ar addysg uwch yn y DU.
Er bod yr ASA yn ymgymryd â datblygu, cynnal a chyhoeddi’r set hyn o offer, gwna hynny mewn partneriaeth â’r sector addysg uwch. Yn gynharach eleni, gofynnodd yr Asiantaeth i Sefydliadau Addysg Uwch i’w helpu i gloriannu gwerth y RhMA,
trwy ymateb i holiadur a chymyd rhan mewn trafodaethau bwrdd crwn a gynhaliwyd mewn gwahanol leoliadau yn y DU. Yn y
digwyddiad a fynychais i, ynghyd â Wing Tsz Chow, Cofrestrydd Cynorthwyol (Ansawdd) y Brifysgol, roedd yn ymddangos bod
consensws:
•
•
•

bod yr RhMA wedi cyflawni llawer at sefydlu iaith gyffredin ar gyfer y sector, ond bod rhai agweddau arni’n parhau’n
annirnad
y byddai newid enw a datganiadau cliriach ar yr hyn yw pwrpas y RhMA yn ddefnyddiol
ynglŷn â’r angen i fod yn eglur am yr hyn yw pwrpas yr RhMA.

Y pwynt olaf hwn sy’n dal fy llygad i. Yn bendant, dylai’r RhMA fod ar ein cyfer ni, fel aelodau o’r gymuned AU. Fodd bynnag, yn
union fel y mae addysg uwch o ddiddordeb i eraill ar wahân i’r gymuned AU, rhaid i’r RhMA ymestyn yn ehangach hefyd, i fod
o ddiddordeb i aelodau’r cyhoedd yn y DU a hyd yn oed y gymuned AU a’r cyhoedd dramor. Mae perthnasedd hyn i Brifysgol
Cymru, gyda’i hymrwymiad i gefnogi datblygiad addysg uwch yng Nghymru, yn y DU ac yn fyd-eang, yn amlwg ddigon. Dros y
misoedd sydd i ddod, byddaf yn ysgrifennu ymhellach ar gydrannau’r RhMA a byddwn yn croesawu’ch barn chi ar hyn hefyd.
Yr Athro Kate Sullivan
Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd)
Ceir manylion llawn y RhMA ar http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/default.asp.

Yn rhifyn mis Mehefin:

Diolch am eich cyfraniadau
a’ch adborth.

Buddsoddwyr mewn Pobl

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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