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Penblwydd Hapus!
Gyda’r rhifyn hwn o Newyddion Ansawdd dyma
ni’n cyrraedd ein pen-blwydd cyntaf. Rydym
yn falch iawn o dderbyn cynifer o sylwadau
cadarnhaol ac yn gobeithio y
byddwch chi’n parhau i deimlo fod y cylchlythyr
yn ddefnyddiol ac yn ddiddorol.
Wrth i ni geisio gwerthuso blwyddyn gyntaf y
cyhoeddiad, byddem ni’n croesawu awgrymiadau am destunau i’w trafod ac unrhyw
welliannau. Anfonwch eich syniadau i
newyddionansawdd@cymru.ac.uk-

Dyfarnu Cymrodoriaethau Addysgu cyntaf Prifysgol Cymru
Mae Prifysgol Cymru yn falch iawn i gyhoeddi bod ei Chymrodoriaethau Addysgu cyntaf wedi’u dyfarnu 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.
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. Dywedodd un Aelod o’r Panel, Gabriel Jezierski, Pennaeth Polisi a Phartneriaethau
(Cymru a Gogledd Iwerddon) yr Academi Addysg Uwch: “Mae’n hanfodol i adnabod rhagoriaeth mewn dysgu ac mae cynlluniau fel
Cymrodoriaethau Addysgu Prifysgol Cymru yn holl bwysig.”
Bydd Jacqueline Young yn defnyddio’i chymrodoriaeth mewn dwy ffordd: i ystyried datblygu meddylfryd ymchwil ymysg myfyrwyr; ac
archwilio arferion gorau o ran addysgu a dysgu sgiliau ôl-fyfyrio i a chynnal a hwyluso dysgu i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu megis
dyslecsia, dyspracsia ac ADD.
Mae Ruth Matheson yn bwriadu defnyddio ei Chymrodoriaeth i greu
rhwydwaith Dysgu’n Seiliedig ar Broblemau / Dysgu’n Seiliedig ar
Ymchwilio ar-lein i Gymru. Byddai hyn yn hybu cydweithio ar draws sefydliadau Cymru a hefyd byddai’n gyfle i arddangos y gorau o Gymru i’r byd.
Drwy gyflenwi enghreifftiau o arferion cyfredol fel adnodd agored, gobaith
Ruth yw y bydd mwy o staff academaidd yn ystyried y fethodoleg hon fel
opsiwn dysgu ac y bydd yn hybu trafodaeth ymysg y gymuned addysg uwch
yng Nghymru a thu hwnt.

Enillwyr Annie Grove-White, Ruth Dineen a Ruth Matheson o UWIC.

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth i Ruth Dineen ac Annie Grove-White fel tîm.
Byddant yn defnyddio’r Gymrodoriaeth i’w cynorthwyo i sefydlu Canolfan
gynaliadwy ar gyfer Addysgeg Greadigol yng Nghymru, sy’n cwmpasu holl
Sefydliadau Addysg Uwch Cymru fel cyfranogwyr a chyfranwyr. Mae eu
ffocws cychwynnol ar Gelf, y Cyfryngau a Dylunio, a chaiff y Ganolfan ei
lansio mewn Cynhadledd ym mis Medi 2010.

Ar y gweill....
26 March: Seminar awr ginio Prifysgol Cymru: Cyfathrebu a Brandio; Caerdydd
9 Ebrill: Cynhadledd Flynyddol Safonwyr Prifysgol Cymru; Caerdydd

I’ch dyddiadur:
12-14 Ebrill: Cynhadledd Swyddogion Cofnodion Myfyrwyr; Caerlŷr
15 Ebrill: Cynhadledd Fframweithiau Cymwysterau Rhyngwladol; Dulyn
22 - 23 Ebrill: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru; Caerdydd
26 Mai: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru; Singapor.
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Adroddiadau Cynhadledd:

Digwyddiad Briffio Adolygiad Sefydliadol yr ASA
Yn dilyn adolygu ei phrosesau ar gyfer adolygiadau sefydliadol yng Nghymru, cynhaliodd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd
ddigwyddiad briffio i brifysgolion Cymru yn Llandrindod ym mis Chwefror. Nod hyn oedd darparu gwybodaeth am wahanol
nodweddion a phwyslais newydd y broses adolygu, ac ateb unrhyw gwestiynau yn codi o’r rhain.
Roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau gan staff yr ASA ar nifer o bynciau yn ymwneud ag adolygiadau sefydliadol, ac
yna sesiynau trafod ar nifer o feysydd penodol. Ymhlith y meysydd hyn roedd darpariaeth gydweithredol; ymglymiad myfyrwyr
ac adolygwyr o blith myfyrwyr; uchafu; safonau a chanllawiau Ewropeaidd a rôl yr hwylusydd sefydliadol.
Manteisiodd y Brifysgol yn llawn ar y cyfle, gan anfon tîm o bum cynrychiolydd oedd yn gallu cymryd rhan mewn amrywiaeth
eang o sesiynau. Bydd adborth o’r briffio yn helpu’r gwaith o baratoi ar gyfer ein hadolygiad sefydliadol ac yn helpu i sicrhau fod
ein paratoadau yn drylwyr.
Gabrielle Tobin

Herio’r Prifysgolion:

Siapio Dyfodol Safonau Addysg Uwch yn Ewrop

Cynhaliwyd y gynhadledd hon a drefnwyd gan y gyfnewidfa polisi cyhoeddus ym Mrwsel ym mis Rhagfyr. Bu’n ystyried materion
yn effeithio ar ystod eang o sefydliadau Addysg Uwch ar draws Ewrop gan edrych yn fanwl ar y gwaith y mae’r Comisiwn
Ewropeaidd yn ei wneud ar safonau. Un sesiwn arbennig o ddiddorol oedd yr un yn ymwneud â lefel yr annibyniaeth yr oedd
prifysgolion mewn gwahanol wledydd yn ei fwynhau. Hyd yn oed mewn achosion sy’n edrych yn annibynnol iawn mewn
gwledydd penodol, fel arfer mae lefel uchel o reolaeth ‘tu ôl i’r llenni’ yn bodoli, drwy gyfyngiadau ariannol y llywodraeth.
Ymysg y cynrychiolwyr eraill yn y gynhadledd roedd Dirprwy Is-Gangellorion o brifysgolion yn yr Almaen, Gwlad Pwyl a Gwlad
Belg yn ogystal â Phrif Weithredwr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU, Mr Anthony McClaran.
Ben Gray

Proffil:

Huw Hughes, Cyfarwyddwr Dilysu
Huw Flynn Hughes yw’r Cyfarwyddwr sydd wrth y llyw yn ein hadran Ddilysu; ymunodd e â Phrifysgol Cymru yn 1982 fel
Archifydd y Brifysgol, ac wedyn symudodd i’r Uned Ddilysu. Cafodd ei apwyntio yn Gyfarwyddwr yr adran Ddilysu ddeng mlynedd
yn ôl. Mae Huw yn gyfrifol am waith cydweithrediadol y Brifysgol. Mae’r gwaith hwn bellach yn ymestyn i gynnwys ryw 23,000 o
fyfyrwyr mewn dros 120 o ganolfannau mewn 30 o wledydd ar draws y byd!
Wedi’i eni a’i fagi yng Ngogledd Cymru wledig, unig uchelgais Huw yn blentyn oedd i fod yn ffermwr a threuliodd oriau yn
gweithio ar y fferm deuluol. Ond wedyn daeth yr alwad academaidd a threuliodd dair blynedd yn astudio am radd ym Mhrifysgol
Cymru, Caerdydd cyn dychwelyd i’r Gogledd i astudio am ei ôl-radd mewn Hanes a Rheoli Archifau ym Mangor.
Mae Huw yn disgrifio ei hoff bethau fel:
-

ei wraig a’i blentyn
Cymru
Everton FC
Llyfrau da
Gwin da
Celf a phensaernïaeth
Yr Eidal (a gweithio ar feistroli’r iaith Eidaleg!)

Nod Huw ac Adran Ddilysu Prifysgol Cymru i’r dyfodol yw i
barhau i ddatblygu gwasanaeth ddilysu’r Brifysgol mewn ffordd
cynaledig a chyfrifol. Mae’r ffocws gref ar safonau academaidd
a datblygu y profiad dysgu i’n myfyrwyr yn holl bwysig.
Dywedodd Huw:
“Os mae’n myfyrwyr yn ein canolfannau cydweithrediadol yn
mwynhau’r un profiad cyfoethog yn astudio gradd Prifysgol
Cymru ag y wnes i, yna y byddaf yn ddyn hapus.”
Joanna Davies
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Rhoi llongyfarchiadau ar ddydd graddio.

FfMCPC
Mae’n edrych fel cyfres o lythrennau diystyr, ond ni yw Fforwm Myfyrwyr Cynghrair Prifysgol Cymru.
Mae cryn amser wedi mynd ers i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer cymwysterau Prifysgol Cymru mewn sefydliadau gwahanol ddod
at ei gilydd mewn modd trefnus, strwythuredig i drafod y materion sy’n effeithio arnynt. Fodd bynnag, gyda phenodi Swyddog
Cyswllt Myfyrwyr, mae bellach yn bosibl i holl lywyddion myfyrwyr y Sefydliadau Cynghrair ddod at ei gilydd i ffurfio’r Fforwm.
Mae’r Fforwm wedi bod yn cyfarfod yn aml i rannu arferion da o fewn eu Hundebau Myfyrwyr, yn ogystal â defnyddio’r sgiliau
sydd ar gael o fewn y Fforwm i oresgyn problemau. Er mwyn sicrhau bod pawb yn cyfrannu’n gyfartal i’r Fforwm, a chan ddilyn
enghraifft Prifysgol Cymru, rydym ni’n cymryd ein tro i gynnal y cyfarfodydd yn ein Sefydliadau. Mae Fforymau i fyfyrwyr hefyd
wedi’u trefnu mewn detholiad o Undebau i gasglu barn myfyrwyr ar eu canfyddiad nhw o Brifysgol Cymru a’i chenhadaeth.
Mae’r wybodaeth a gasglwyd wedi ffurfio sail ar gyfer un o’n prif
amcanion eleni, sef ein cyflwyniad myfyrwyr ar gyfer Adolygiad yr
ASA o’r Brifysgol. Mae amserlen strwythuredig ar gyfer ein
cyfarfodydd ar y pwnc hwn wedi’i llunio, ynghyd â chynllun a drafft
o’r hyn yr hoffem ei ddweud am brofiadau myfyrwyr o fewn
Prifysgol Cymru.
Etholir Swyddogion Sabothol Undebau Myfyrwyr i’w swyddi am un
flwyddyn academaidd, gyda’r cyfle i sefyll am ail flwyddyn, felly mae
cynllun ar gyfer y flwyddyn nesaf a’r modd y byddwn yn trosglwyddo
i’n holynwyr wedi’i ystyried. Er mwyn sicrhau cyflwyniad
llwyddiannus i’r Fforwm, mae digwyddiad trosglwyddo wedi’i drefnu
ar gyfer diwedd mis Mehefin, gyda siaradwyr gwadd i wella
gwybodaeth y newydd-ddyfodiaid am Fenter Ymglymiad Myfyrwyr
Cymru a gwaith yr ASA.
Mae’r Fforwm wedi galluogi ac annog Undebau Myfyrwyr o
Sefydliadau’r Gynghrair i weithio gyda’i gilydd a rhannu eu
llwyddiannau. Mae hefyd wedi golygu bod myfyrwyr yn teimlo’n
agosach at Brifysgol Cymru.
Harriet Brewster / Rhys Parry
Aelodau o’r Fforwm

Darllenyddiaethau a Chadeiriau Personol Prifysgol Cymru mewn Canolfannau Cydweithredol
Ym mis Mehefin 2008, cymeradwyodd Bwrdd Academaidd Prifysgol Cymru gynigion gan y Bwrdd Dilysu y dylid sefydlu
gweithdrefnau ar gyfer ystyried a chaniatáu Darllenyddiaethau a Chadeiriau Personol y Brifysgol i aelodau o staff mewn
canolfannau cydweithredol. Yn ôl y disgwyl, roedd y gweithdrefnau yn gosod safonau uchel iawn ar gyfer ceisiadau am Deitlau’r
Brifysgol. Isod ceir amlinelliad o’r broses; dylai unrhyw un sy’n dymuno ymgeisio am Gadeiryddiaeth neu Gadair Bersonol
gyfeirio at y weithdrefn ffurfiol, sydd ar gael oddi wrth Swyddfa Academaidd y Brifysgol.
Rhaid i ymgeisydd am Ddarllenyddiaeth fod yn aelod amser llawn o staff sy’n addysgu cynlluniau Prifysgol Cymru mewn
sefydliad partner cydweithredol sydd wedi bod drwy o leiaf un adolygiad pum mlynedd llwyddiannus, a rhaid i’r ymgeisydd allu
dangos statws cenedlaethol a rhyngwladol mewn amrediad o feysydd gan gynnwys ymchwil, addysgu, cynllunio cwricwlwm,
statws proffesiynol a rheoli.
Wrth gyflwyno achos, rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno curriculum vitae, rhestr gyhoeddi berthnasol, datganiad o’i hanes ymchwil ac
adroddiadau gan dri chanolwr annibynnol, ynghyd â’r ffi briodol. Caiff barn y canolwyr ei
hystyried gan Bwyllgor Penodi ffurfiol Prifysgol Cymru. Caiff y Pwyllgor Penodi ei gadeirio gan Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, a
bydd yn cynnwys hefyd dri unigolyn (sydd fel arfer eisoes yn meddu ar Gadair) gydag o leiaf ddau ohonynt yn yr un pwnc neu
faes (neu bwnc neu faes cytras) â’r ymgeisydd. Bydd un o’r rhain, a ddewisir o blith Prifysgol Cymru, yn gyfrifol am weithredu fel
cynrychiolydd y Brifysgol yn y weithdrefn benodi.
Bydd proses debyg yn gymwys ar gyfer ceisiadau am Gadair Bersonol, ar wahân i’r ffaith y bydd disgwyl i’r ymgeisydd fel arfer
feddu ar deitl Darllenydd ar adeg ymgeisio am Gadair Bersonol. Disgwylir i’r cais ddangos statws rhyngwladol rhagorol mewn
amrediad o feysydd gan gynnwys ymchwil, addysgu, cynllunio cwricwlwm, statws proffesiynol a rheoli academaidd.
Ar adeg ysgrifennu hwn, mae’r Brifysgol yn agos iawn at gwblhau’r cais llwyddiannus cyntaf gan unigolyn mewn canolfan
gydweithredol am Gadair Bersonol, ac rydym ni’n edrych ymlaen at wneud cyhoeddiad ffurfiol yn y dyfodol agos iawn.
John McInally
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Y Grŵp Rheoli Gwasanaethau Ar-lein
Nawr fod Grŵp Llywio’r Campws Byd-Eang wedi cwblhau ei aseiniad drwy sicrhau fod ein cymuned gwe newydd wedi’i sefydlu,
mae grŵp newydd wedi’i ffurfio i ymgymryd â dyletswyddau rheoli. Mae set ehangach o lawer o dasgau’n wynebu’r Grŵp Rheoli
Gwasanaethau Ar-lein newydd, sy’n cynnwys y Campws Byd-Eang a hefyd trosglwyddo data’r Canolfannau Cydweithredol a
sefydlu siop ar-lein (sy’n cynnwys nid yn
unig man i werthu nwyddau’r Brifysgol, ond
hefyd siop lyfrau Gwasg Prifysgol Cymru).
Dyletswydd gyffredinol y Grŵp yw
monitro’r gwasanaethau ar-lein cyfredol,
gan gynllunio a blaenoriaethu ar gyfer y
dyfodol. Ceir cynrychiolaeth o bob un o
gyfarwyddiaethau’r Brifysgol er mwyn
sicrhau fod pob maes yn cael llais yn ein
presenoldeb ar-lein yn y dyfodol.
Ar hyn o bryd mae gwaith yn cael ei wneud
i ddatrys y problemau bach sy’n aros ers
Cam 1, a hefyd - sy’n fwy pleserus cynllunio cam nesaf y prosiect enfawr hwn.

Matt Armitage

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor:
Y mis hwn rwyf i am ehangu ar ein stori flaen - Cymrodoriaethau Addysgu Prifysgol Cymru. Mae’r cynllun hwn wedi’i gynllunio i
wobrwyo a dathlu rhagoriaeth wrth gynorthwyo myfyrwyr yn y broses ddysgu, ac felly mae’n agored i athrawon a staff cynnal.
Mae’r sector prifysgol wastad wedi bod yn dda am ddathlu llwyddiannau ymchwilwyr, gan roi sylw mawr i grantiau a chyhoeddiadau, ac yn aml yn gwobrwyo’r cyflawniadau hyn â dyrchafiad. Nid yw hyn wedi digwydd yn draddodiadol gydag addysgu, gyda
chyflwyno’r Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol yn ddatblygiad cymharol ddiweddar. Yn anffodus, doedd Cymru byth yn
rhan o’r cynllun hwn ac felly tra bo prifysgolion gweddill y DU yn dathlu’r Cymrodoriaethau, roedd Cymru i raddau helaeth allan
ohoni.
Mae nifer o’n Sefydliadau Cynghrair yn meddu ar eu gwobrwyon mewnol eu hunain, ond mae Cymrodoriaethau Addysgu
newydd Prifysgol Cymru yn agored i’r Gynghrair gyfan ac i’n holl Ganolfannau Cydweithredol. Mae’r meini prawf manwl a’r
broses ymgeisio i’w gweld ar ein gwefan, ond yn gryno rhaid i’r ymgeisydd esbonio sut mae wedi uchafu a chynnal profiad
dysgu’r myfyriwr, wedi cynnal cydweithwyr ac ymgymryd â datblygiad proffesiynol personol. Rhoddir crynodebau o’r ceisiadau
llwyddiannus eleni ar y wefan fel enghreifftiau i arwain ymgeiswyr yn y dyfodol. Rhaid i’r ceisiadau dderbyn cefnogaeth yr IsGanghellor, os yw’n dod o Sefydliad Cynghrair, neu gan y Safonwr a Phennaeth os daw o Ganolfan Gydweithredol. Caiff
Sefydliadau Cynghrair gyflwyno dau ymgeisydd yr un a chaiff Canolfannau Cydweithredol gyflwyno un, sy’n golygu bod rhaid
cael mecanwaith mewnol ar gyfer dethol, sydd ei hun yn weithgaredd uchafu defnyddiol.
Yna caiff ceisiadau’r ymgeiswyr a ddetholir eu hanfon at y Brifysgol a’u dyfarnu gan banel o arbenigwyr sy’n dethol y ceisiadau
buddugol. Dyfernir £5,000 i bob enillydd, a gellir defnyddio hyn ar gyfer datblygiad personol neu i ymgymryd â phrosiect â thema
uchafu. Bydd disgwyl iddynt gyhoeddi eu canfyddiadau fel cyflwyniad mewn cynhadledd Prifysgol Cymru. Caiff y dyfarniadau eu
cyflwyno naill ai mewn seremoni raddio neu mewn digwyddiad a drefnir i’r diben.
Fel rydych chi wedi darllen, o ganlyniad i’r cynllyn peilot eleni rydym ni wedi dyfarnu tair Cymrodoriaeth, ond y flwyddyn nesaf
y gobaith yw cynyddu hyn i ddeg: pump i staff mewn Canolfannau Cydweithredol a phump o fewn y Gynghrair. Mae hyn yn
fuddsoddiad sylweddol gan y Brifysgol i ddathlu cymorth i ddysgu myfyrwyr, ac rydym ni’n edrych ymlaen at dderbyn ystod eang
o geisiadau teilwng y flwyddyn nesaf.
Yr Athro Nigel Palastanga
Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu ac Uchafu)

Yn rhifyn mis Ebrill:

Diolch am eich cyfraniadau
a’ch adborth.

Ein Dirprwy Is-Gangellorion newydd

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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