
Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

Croeso i gylchlythyr cyntaf Prifysgol Cymru sy’n trafod materion ansawdd.
Pwrpas y cylchlythyr hwn yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n rhanddeiliaid 
- myfyrwyr, staff, ymchwilwyr a’r holl bobl eraill sydd â diddordeb - ynglŷn ag 
amrywiol weithgareddau’r Brifysgol i danategu ac uchafu ansawdd popeth a 
wnawn. Bydd yn gyfle i ddathlu rhai o’r llwyddiannau a’r digwyddiadau 
rydym ni’n eu mwynhau gyda’n gilydd, a bydd hefyd yn ffocws ar gyfer 
rhannu arfer da drwy’r sefydliad a’i cholegau partner ar draws y byd.

Byddem yn croesawu eich cyfraniadau a’ch adborth: dylech eu hanfon i 
newyddionansawdd@cymru.ac.uk.

Dymuniadau gorau

Marc Clement
Is-Ganghellor

Cyflwyno tîm ansawdd y Brifysgol:
                        Yr Athro Nigel Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor

Mae Nigel yn arwain nifer o weithgareddau sydd â’r nod o wella ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau 
ansawdd academaidd. Ac yntau’n ffisotherapydd profiadol, fe’i penodwyd i’w swydd gyfredol ym 
mis Mehefin 2008, ar ôl bod yn Ddirprwy Is-Ganghellor (Dysgu ac Addysgu) ym Mhrifysgol 
Caerdydd, a chyn hynny yn Ddirprwy Is-Ganghellor yng Ngholeg Meddygaeth PC. Fodd bynnag, 
roedd Nigel yn gyfarwydd â’r Brifysgol ymhell cyn iddo ymuno’n swyddogol, yn sgil ei waith ar lefel 
ffederal a gydag Uned Ddilysu’r Brifysgol.

                        John McInally, Cyfarwyddwr Materion Academaidd
Mae gan John gylch gwaith eang sy’n cynnwys trosolwg o weinyddiaeth academaidd y 
Brifysgol, yn arbennig gwaith y Bwrdd Academaidd. Ymunodd John, a raddiodd o Brifysgolion 
Abertawe a Birmingham, fel Ysgrifennydd Cynorthwyol (Rheoliadau ac Achosion Arbennig) ym 
mis Ionawr 1996 o Brifysgol Aston, lle bu’n Gofrestrydd Cynorthwyol gyda chyfrifoldeb am brif 
swyddogaethau’r Gofrestrfa (arholiadau, cofnodion myfyrwyr, cyllid myfyrwyr) yn ogystal â 
materion Ewropeaidd ac ymchwil a materion ôl-raddedig.

Helen Knifton, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Ansawdd) yn yr Uned Ddilysu 
Ymunodd Helen â Swyddfa Academaidd y Brifysgol yn fuan wedi iddi raddio ym 1997. Fe’i 
dyrchafwyd i swydd yn yr Uned Ddilysu, gyda chyfrifoldeb penodol am Astudiaethau Iechyd. Yn ei 
swydd bresennol yn yr Uned, mae Helen yn cyfuno trosolwg o faterion ansawdd â chyfrifoldeb, fel 
swyddog dilysu profiadol, am nifer fawr o gynlluniau astudio dilysedig.

Wing Tsz Chow, Cofrestrydd Cynorthwyol (Ansawdd)
Wedi iddi raddio o Brifysgol Caerdydd, dechreuodd Wing swydd dros dro ym mis Tachwedd 1998 fel 
Ysgrifennydd i Bennaeth yr Uned Ddilysu, ac yna fe’i cyflogwyd fel Swyddog Dilysu â 
chyfrifoldeb penodol am weinyddu arholwyr allanol a digwyddiadau graddio. Ymunodd â Swyddfa 
Academaidd y Brifysgol ym mis Hydref 2008 ac mae’n dod â’i phrofiad helaeth o waith 
academaidd gyda hi i’w swydd newydd.

Mawrth 2009

   Ar y gweill....
  20 Ebrill: Fforwm i staff sydd yng Nghaerdydd, yn canolbwyntio ar ddatblygiadau newydd ac agenda ansawdd y Brifysgol.
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Cynhadledd Gweinyddwyr
Cynhaliwyd ail gynhadledd gweinyddwyr i’n Sefydliadau dilysedig yng  
Nghaerdydd ar 11 a 12 Awst 2008. Roedd dros 40 o gynrychiolwyr, o 
Sefydliadau’r DU a thramor yn bresennol dros y ddau ddiwrnod. Hefyd yno roedd 
aelodau o staff yr Uned Ddilysu, Cymedrolwyr a staff o’r Swyddfa Academaidd a 
Swyddfa’r Is-Ganghellor.

Daeth y gynhadledd â staff gweinyddol o nifer fawr o Sefydliadau ynghyd, i 
ystyried a thrafod materion yn ymwneud â Recriwtio a Derbyn, Asesu, paratoi 
Byrddau Arholi a Sicrhau Ansawdd. Roedd y sesiynau yn gyfuniad o  
gyflwyniadau Cymedrolwyr a thrafodaethau gweithdy. Roedd y cynrychiolwyr yn 
gwerthfawrogi ansawdd uchel y cyflwyniadau ac yn croesawu’r cyfle i gymryd 
rhan mewn trafodaethau i ysgogi’r meddwl a rhannu eu profiadau a’u syniadau 
â Swyddogion Dilysu a gweinyddwyr o Sefydliadau’r DU a thramor.

Rydym yn falch i gyhoeddi y bydd digwyddiad 2009 yn cael ei gynnal yng  
Nghaerdydd ddydd Llun 10 a dydd Mawrth 11 Awst – rydym ni’n edrych ymlaen 
at gael croesawu mwy o weinyddwyr i Gaerdydd a’u cyflwyno i gydweithwyr yma 
yng Nghofrestrfa Prifysgol Cymru!

Cyfarfod Cymedrolwyr Ionawr 2009
Daeth nifer dda o Gymedrolwyr o holl Sefydliadau Achrededig Cymru i  
Gyfarfod blynyddol y Cymedrolwyr. Yn ogystal â busnes ffurfiol y diwrnod, oedd 
yn ystyried nifer o eitemau gan gynnwys adroddiad trosolwg blynyddol yr  
Arholwyr Allanol ac adroddiadau’r Cymedrolwyr a chanlyniadau’r arolwg  
myfyrwyr dilysu cyntaf, gwahoddwyd Cymedrolwyr hefyd i gymryd rhan mewn 
grwpiau trafod i ystyried strategaethau ar gyfer ymglymiad myfyrwyr, datblygu 
cynadleddau dilysu a defnyddio’r ddogfen dysgu ac addysgu newydd. Daeth y 
diwrnod i ben â chyflwyniad defnyddiol iawn a sesiwn holi ac ateb dan arweiniad 
Dr Julian Ellis, Swyddog ASA Cymru.

Cynhadledd Astudiaethau Iechyd: Ionawr 2009 
Roedd yr Uned Ddilysu yn falch i gynnal ei phedwaredd Gynhadledd  
Astudiaethau Iechyd yn gynt eleni, a daeth cynrychiolwyr o nifer o’n sefydliadau 
partner i Gaerdydd. Llwyddodd y bedair sesiwn ar Asesu, Ymglymiad Staff a  
Myfyrwyr, Adolygu Cymheiriaid Addysgu ac Ymchwil i ennyn trafodaeth fywiog  
a llu o syniadau i’r cynrychiolwyr fynd yn ôl i’w Sefydliadau unigol. Cyn cinio’r  
gynhadledd, rhoddodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Marc Clement gyflwyniad difyr 
dros ben i’r cynrychiolwyr ar ei weithgaredd ymchwil ei hun ym maes iechyd, a 
chafodd dderbyniad brwd.

Bydd yr Uned Ddilysu yn parhau i ehangu ei gwaith cynadledda dros y  
blynyddoedd nesaf. Gobeithio y gwelwn ni chi yno!

I wybod mwy ewch i’n gwe-dudalen Cynadleddau newydd  
(www.cymru.ac.uk/cynadleddau).

Ysgoloriaethau Arloesi 
Tywysog Cymru

Prifysgol Cymru sy’n gyfrifol am 
redeg rhaglen Ysgoloriaethau 
Arloesi Tywysog Cymru sydd wedi’i 
chyllido’n rhannol gan Gronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy 
raglen Cydgyfeirio’r Undeb 
Ewropeaidd a weinyddir gan  
Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Nod y rhaglen yw denu gradded-
igion mwyaf talentog y byd i weithio 
gyda busnesau yng Nghymru, drwy 
gynnig un o’r pecynnau PhD gorau 
yn y byd - bydd pob myfyriwr yn 
derbyn cyflog o £20,000 y flwyddyn, 
grant ymchwil o £5,000 a chaiff 
eu ffioedd dysgu eu talu. Bydd pob 
un yn cael ei oruchwylio gan adran 
ymchwil prifysgol yng Nghymru, 
gyda chyfrifoldeb am Sicrhau 
Ansawdd y cymhwyster doethurol yn 
gorwedd yn llwyr gyda phob  
sefydliad academaidd.

Bydd y rhaglen, a gaiff ei lansio’n 
swyddogol yn Nhŷ Clarence ym mis 
Mai, yn recriwtio 100 o raddedigion 
gorau’r byd rhwng 2009 a 2012 er 
mwyn helpu i wella gallu ymchwil 
a datblygu a meddwl arloesol, gan 
greu cynhyrchion, prosesau, 
patentau a gwasanaethau newydd. 
Y gobaith yw y bydd y gweith-
garedd hwn yn helpu i greu economi 
seiliedig ar wybodaeth ac yn denu 
busnesau newydd i Gymru. 

Mae’r Ysgoloriaethau hyn yn rhan 
o raglen ehangach yr ‘Academi 
Fyd-Eang’ sy’n cael ei datblygu gan 
Brifysgol Cymru a’i phartneriaid 
strategol, gan gynnwys NESTA 
(y Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer 
Gwyddoniaeth, Technoleg a’r  
Celfyddydau) a Llywodraeth  
Cynulliad Cymru.

Yn rhifyn mis Ebrill:
Cyflwyno ein prosiect 

Campws Byd-Eang newydd
Ymunwch â’r drafodaeth

myfyrwyr ar-lein ar:
http://walesuni.ning.com

Helpwch ni i siapio dyfodol 
eich profiad dysgu.

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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