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Rhifyn 19  Medi 2010

ewyddion

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Ar y gweill....
29 Medi: Seminar Amser Cinio Prifysgol Cymru, Dr Huw Morris ar ‘Sicrwydd Ansawdd yn Ewrop’ - Caerdydd
30 Medi - 1 Hydref: Cynhadledd 2010, Rhwydwaith y Strategaeth Ansawdd  - Birmingham

I’ch dyddiadur:
2 Tachwedd:  Darlith Flynyddol Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgol (AUA) gyda’r Arglwydd Robert Winston - Llundain
11-18 Tachwedd: Ymgynghoriadau bwrdd crwn yr ASA ar yr olynydd arfaethedig i’r archwiliad sefydliadol yn Lloegr - 
                                Birmingham, Llundain, Manceinion 

Hyfforddiant i Fyfyrwyr 
sydd yn aelodau o bwyllgor

Cynhaliodd y Brifysgol Ddiwrnod Hyfforddi 
yn ddiweddar i fyfyrwyr fydd yn aelodau 

o bwyllgorau’r Brifysgol yn y sesiwn nesaf. 
Roedd y diwrnod, dan arweiniad Ben Gray, 

Swyddog Cyswllt Myfyrwyr, yn cynnwys 
gwybodaeth gefndir ar strwythur 

academaidd y pwyllgorau a rôl y Tîm Cyswllt 
Myfyrwyr, yn ogystal â chyfle i aelodau 

newydd a chyfredol i ystyried eu rolau eu 
hunain a sut orau i gysylltu gyda’r myfyrwyr.

nsawdd...rhannu arfer dda AN

Cyfadran Prifysgol Cymru: Deoniaid Newydd
Mae’r Brifysgol bellach wedi cwblhau apwyntiad y tri Deon a fydd, gyda’n Dirprwy Is-Ganghellor, 
Nigel Palastanga, yn arwain ein Cyfadran newydd. Bydd pob Deon yn bennaeth ar dair Ysgol: Cyfraith 
a Busnes; y Celfyddydau a’r Dyniaethau; a Gwyddoniaeth, Technoleg, yr Amgylchfyd ac Iechyd, gyda 
chefnogaeth dau Uwch Ddarlithydd.

Bydd ein Deon newydd mewn Busnes a’r Gyfraith, yr Athro Nigel Foster, yn ymuno â Phrifysgol Cymru 
o Brifysgol Buckingham, lle bu’n gweithio am y bedair blynedd ddiwethaf.  Yn 2006, cafodd ei apwyn-
tio fel Athro’r Gyfraith Ewropeaidd ym Mhrifysgol Buckingham ac yn ystod yr un flwyddyn, derbyniodd 
ei ail Gadair Jean Monnet. Yn 2007 cafodd ei ddyrchafu’n Ddirprwy Is-Ganghellor. 

Deon newydd yn y Celfyddydau a Dyniaethau yw’r Athro Linden Peach, sy’n ymuno â ni o Brifysgol 
Edge Hill.  Ef yw Athro’r Saesneg yno ac mae’n gyfrifol am ddarpariaeth Ymchwil ac Ôl-radd Cyfadran 
y Celfyddydau a Gwyddorau. Bu gan yr Athro Peach ymrwymiad erioed i ymestyn cyfranogaeth ac, yn 
dyst i’w ymroddiad, cyflwynodd y cyrsiau mynediad cyntaf ym Mhrifysgol Llundain, gan gynnwys cwrs 
mynediad cyfryngau, a gyllidwyd gan fwrdeistrefi de Llundain,gyda’i ffocws ar amrywiaeth.

Apwyntiwyd yr Athro Simon Haslett fel Deon pynciau STEM sy’n cynnwys y gwyddorau, technoleg, yr 
amgyl chfyd a materion iechyd. Cyn hyn, yr Athro Haslett oedd Cyfarwyddwr y Ganolfan er Rhagoria-
eth mewn Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, lle bu’n cyfarwyddo ymchwil peda-
gogaidd sefydliadol. Ef oedd Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth a Dirprwy Bennaeth Ysgol y Gwyd-
dorau a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Spa Caerfaddon cyn hynny. 

Mae e wedi derbyn amryw o ddyfarniadau a grantiau ymchwil o sefydliadau megis y Gymdeithas Lin-
naean a’r Cyngor Ymchwil i Amgylchedd Naturiol. Hefyd, cymerodd ran flaenllaw yn nghynhyrchiad 
nifer o raglenni dogfen a chyfresi BBC, megis Coast.

Mae’r Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yn credu bod hi’n amser cyffrous i Brifysgol 
Cymru: “Rydym wedi bod yn hynod ffodus i benodi academyddion mor dalentog i’r swyddi canolog 
hyn yn ein Cyfadran newydd anedig. Dôn nhw â’r cyfuniad o brofiad, gwybodaeth a greddf greadigol 
sydd ei angen ar gyfer meithrin yr ansawdd gorau o fewn amgylchedd sy’n fythol ddatblygu ac yn un 
sydd wedi ei ganoli ar fyfyrwyr.”

Yr Athrawon Foster, Peach a Haslett                                                                                                                                                                                                                                                 Tom Barrett
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Cymorth i Lasfyfyrwyr
Bydd bywyd Prifysgol yn byrlymu unwaith eto 
gyda dyfodiad blynyddol Ffair y Glas 2010 -
digwyddiad sy’n llawn egni a rhagflas o’r 
profiadau newydd sydd i ddod.

Yn cymryd ei lle ymhlith y prifysgolion, y 
busnesau a’r gweithgareddau niferus fydd 
stondin Prifysgol Cymru.  Bydd ein Swyddogion 
Cyswllt i Fyfyrwyr, Ben Gray, Rhys Parry a Hattie 
Brewster oll yn bresennol yn Ffeiri’r Glas 
Cynghrair Prifysgol Cymru i gynnig cymorth a 
chyngor i’ch helpu chi i symud yn hapus i fywyd 
Coleg.

Bydd y Tîm Cyswllt Myfyrwyr hefyd yn mynychu 
Ffeiriau Wythnos y Glas yn nifer o’n canolfannau 
cydweithredol i’w cynorthwyo gyda dig-
wyddiadau anwytho. Ym mhob canolfan 
byddant yn dosbarthu taflenni a gwybodaeth am 
y Brifysgol yn ogystal â chael cymaint â phosibl 
o’r myfyrwyr i gofrestru ar gyfer y Campws 
Byd-eang trwy gynnal cystadleuaeth ar-lein 
gydag i-pad fel y brif wobr. 

Dywedodd y Swyddog Cyswllt Myfyrwyr, Ben 
Gray: “Bob tro rwyf wedi siarad gyda myfyrwyr 
maent eisiau gweld presenoldeb Prifysgol Cymru 
yn ystod eu cyfnod fel myfyrwyr ac mae ffeiriau’r 
glas yn gyfle delfrydol i gyflwyno ein brand a hefyd, yn bwysicach, cyflwyno gwybodaeth am Fwrsariaethau ac Ysgoloriaethau 
sydd ar gael. Mae’n gyfnod prysur ond os yw’n debyg i’r llynedd, byddwn wedi cyfarfod â thros 3000 o fyfyrwyr yn uniongyrchol 
ac wedi gwneud yn siŵr bod ganddynt y wybodaeth i’w throsglwyddo i’w ffrindiau am y gwasanaethau y gallwn eu cynnig 
iddynt.” 

Isod fe welwch chi restr dyddiadau a lleoliadau Ffeiri y Glas y byddwn ni yn eu mynychu eleni:
20 Medi – Athrofa Prifysgol Cymru (UWIC)
24 Medi – Prifysgol Metropolitan Abertawe
29 Medi – Prifysgol Glyndŵr
6 Hydref – Prifysgol y Drindod Dewi Sant (Campws Caerfyrddin)
13 Hydref – Prifysgol y Drindod Dewi Sant (Campws Llanbedr Pont Steffan)
14 Hydref – Prifysgol Cymru Casnewydd.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau i’w holi, cysylltwch â ni trwy ebostio: ymholiadaumyfyrwyr@cymru.ac.uk.

Tom Barrett

Rhaglen Seminar Amser Cinio Prifysgol Cymru
Mae seminarau amser cinio ar gyfer gweddill 2010 wedi’u trefnu fel â ganlyn:

Mercher 29 Medi
Siaradwr:     Dr Huw Morris, Cofrestrydd Academaidd, Prifysgol Abertawe
Pwnc:      Sicrwydd Ansawdd yn Ewrop. 

Gwener 29 Hydref 
Siaradwr:      Yr Athro Robert Brown, Dirprwy Is Ganghellor (Ymchwil), Prifysgol Cymru  
Pwnc:       Fframwaith Academaidd Cyffredin ar gyfer gwobrau ymchwil Prifysgol Cymru 

Gwener 26 Tachwedd 
Siaradwr:       Mr Ben Gray, Swyddog Cydlynu Myfyrwyr Prifysgol Cymru 
Pwnc:        Ymgysylltiad Myfyrwyr 

Mae pob sesiwn yn cychwyn am 12.30pm gyda chyfle i’r gynulleidfa lenwi eu platiau o’r bwffe a ddarperir; mae’r cyflwyniad, yn 
ogystal â sesiwn holi at ateb – sydd yn aml yn datblygu’n drafodaeth agored – yn dirwyn i ben am 2pm.

Am ragor o fanylion neu i archebu’ch lle cysylltwch â Stuart Catley (s.catley@cymru.ac.uk).
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Grŵp Hyrwyddwyr Buddsoddwyr mewn Pobl: 
Pwy ydym a beth ydym yn ei wneud?
Ffurfiwyd y Grŵp Hyrwyddwyr Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) fel rhan o gynllun gweithredu’r Brifysgol i gyflawni statws 
Buddsoddwyr mewn Pobl.  Ei ddiben yw gwneud i bob aelod o’r staff deimlo eu bod yn rhan o’r broses trwy ddarparu fforwm lle y 
gall staff:

Gyfleu syniadau a barn am BmP•	
Gwneud sylwadau am bynciau yn ymwneud â datblygiad staff ym Mhrifysgol Cymru.  •	

Mae cyfathrebu effeithiol o’r ‘brig i lawr’ ac o’r ‘gwaelod i’r brig’ yn allweddol i gyflawni BmP a bydd y Grŵp Hyrwyddwyr yn 
fecanwaith hanfodol i sicrhau bod y cyfathrebu o’r ‘gwaelod i fyny’ yn effeithiol ym Mhrifysgol Cymru. 

Yn y ddau gyfarfod a gynhaliwyd hyd yn hyn mae’r Hyrwyddwyr wedi dysgu bod BmP yn fframwaith a gydnabyddir yn gened-
laethol gyda’r bwriad o gynorthwyo cyrff i wella eu perfformiad a gwireddu eu hamcanion trwy system o reolaeth effeithiol a 
datblygiad staff.  Bu’r Hyrwyddwyr hefyd yn siarad gyda Karen Armstrong, Cyfarwyddwraig Gregynog, sydd eisoes wedi ennill 
statws BmP.  Pwysleisiodd bwysigrwydd cyfathrebu wrth gyflawni statws BmP a siaradodd am ei fanteision; cynorthwyo corff i 
egluro ei gyfeiriad busnes a gwella ysbryd y staff.

Felly, pwy ydym?  Mae gennym gynrychiolwyr o bob cyfarwyddiaeth y Gofrestrfa:  Lizzie Badrick a Leeann Guerin (Uned Ddilysu), 
Beverley Price (Swyddfa Academaidd), Cathryn Thomas (Gwasanaethau Corfforaethol), Louisa Huxtable (Academi Byd-eang), 
Yvonne Llewellyn (Cyllid ac Ystadau), Nerys Humphries (Ysgrifennydd i’r grŵp) a Nigel Palastanga (Cadeirydd).  Rydym yma i’ch 
cynrychioli chi. Felly os oes gennych unrhyw gwestiynau am BmP neu os hoffech gyfrannu syniadau neu barn i’r grŵp mae croeso 
i chi gysylltu â ni.   

Elizabeth Badrick

Seminar Amser Cinio: Rheoli Risg Academaidd
Buom yn ddigon ffodus i gael cwmni yr Athro Colin Raban i gyflwyno ein seminar amser cinio ym mis Gorffennaf, a bu’n 
canolbwyntio ar Reolaeth Risg Academaidd. Dechreuodd yr Athro Raban trwy esbonio sut y mae’r rhan fwyaf o sefydliadau 
addysg uwch y DU yn gogwyddo’n draddodiadol tuag at ddibyniaeth ar reoliadau’r wladwriaeth a chyflwynodd ddadl gref dros 
newid agweddau mewn prifysgolion, allai eu gweld  yn canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr yn hytrach na phwyso’n ormodol ar y 
cynhyrchydd. Mae’r dull hwn o feddwl yn cyd-fynd yn dda gyda’r gwaith y mae ein tîm cydlynu myfyrwyr yn ei gyflawni a gyda 
datblygiad Fforwm Cynghrair Myfyrwyr Prifysgol Cymru (UWASF).

Soniodd yr Athro Raban hefyd am y feirniadaeth gyfredol o brifysgolion gwledydd Prydain oherwydd eu diwylliant craffu cryf: 
dim ond prifysgolion Awstralia sydd yn agos iddynt yn hynny o beth! Hawlir bod diwylliant o’r fath yn creu rheoliadau gweinyddol 
sydd yn rhy llym ac sydd yn cyfyngu ar amrywiaeth a newid. Yr hyn a ddaeth i’r cof yma oedd pa mor awyddus a gweithgar yw 
ein Dirprwy Ganghellor ynglŷn â newid ac amrywiaeth ac wrth gwrs ei hoff ymadrodd: ‘Arloesi Agored’. Efallai y gellid dadlau y 
bydd y bobl a’r cyrff mwyaf creadigol ac arloesol yn gallu darganfod ffordd i ffynnu beth bynnag yw’r cyfyngiadau a’r diwylliant?

Roedd sleid yn dangos y triongl, gorfodol yn aml, 
rhwng modelau rheolaeth risg academaidd – yn 
seiliedig ar ymddiriedaeth yng ngonestrwydd 
academaidd y sefydliad; a rheolaeth trwy rymoedd 
y farchnad a rheolaeth trwy reoliad – yn dangos 
natur croes i risg Addysg Uwch yn y DU. Awgrymodd 
yr Athro Raban bod ymwybyddiaeth risg yn offeryn 
llawer mwy effeithiol mewn rheolaeth academaidd 
nag y mae osgoi risg yn gyfan gwbl gan fod hynny 
yn atal sefydliadau rhag dod yn ymatebol yn unig i’r 
farchnad sydd yn bodoli.

Gan gyflwyno’r dadleuon yn erbyn, canolbwyntiodd 
yr Athro Raban ei gyflwyniad ar Reolaeth Ansawdd 
wedi’i arwain gan welliant yn hytrach nag un wedi’i 
arwain gan sicrwydd gan esgor ar: anogaeth adrodd 
gonest (yn groes i gyfyngu ar adrodd gonest); agor y 
posibiliadau ar gyfer ‘newid trawsnewidiol’ yn hytrach 
na ‘gwelliant cynyddol’ (a oedd yn ei farn ef yn 
ddolen gaeedig heb ddigon o gyfranogiad defnydd-
wyr); a chefnogaeth a rheolaeth cymryd risg yn hytrach na diffyg anogaeth i unrhyw awydd am risg. “ Mae bod yn agored i risg”, 
meddai, “yn anghenraid diwylliannol holl bwysig ar gyfer rheolaeth dda a chydymffurfiaeth gyda risg – mewn gwirionedd mae’n 
bwysicach nag unrhyw fframwaith neu set o brosesau.” Mae hyn unwaith eto yn hynod o berthnasol i Brifysgol Cymru ac yn 
arwydd gwirioneddol o’i chyfeiriad newydd ond, wrth gwrs mae’r fframwaith a set o brosesau yn parhau mewn bodolaeth…. ac 
maent yn parhau i fod yn weithredol! Bjorn Rodde
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Mis Hydref: rhifyn arbennig y Gyfadran
Penodiadau ychwanegol

Proffilau’r Deoniaid 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.

Llyfrgell Ar-lein
Uwchraddio Business Source Complete

Mae Llyfrgell Ar-lein Prifysgol Cymru yn 
falch o gyhoeddi bod ei thanysgrifiad 
i Business Source Premier wedi’i uwch-
raddio i Business Source Complete. 

Bas data EBSCO yw Business Source 
Complete sydd yn darparu cynnwys 
llyfryddol a thestun llawn i bob dis-
gyblaeth busnes. Mae Business Source 
Complete yn cynnig llawer mwy na 
chynnwys testun llawn, yn: 

700 rhagor o gylchgronau wedi’u •	
hadolygu gan gymheiriaid  
(cyfanswm o 1,800) 
2,000 rhagor o adroddiadau  •	
ymchwil marchnad (cyfanswm o 
2,200) 
7,000 rhagor o broffiliau cwmnïau •	
(cyfanswm o 17,500) 
13,000 rhagor o adroddiadau  •	
diwydiant (cyfanswm o 18,000) 
200 rhagor o adroddiadau eco- •	
nomaidd gwlad (cyfanswm o 1,600) 
600 rhagor o gylchgronau masnach•	  
a busnes (cyfanswm o 1,700 ) 
dros 900 o lyfrau/monograffau •	
dros 3,000 o ddadansoddiadau •	
SWOT  
dros 40,000 o broffiliau awduron •	
dros 50 o seminarau (fideos)•	
dros 6,000 o gyfweliadau  •	
(gweithredol a dadansoddol)
dros 1,300 o bapurau gwaith•	  

Am ragor o wybodaeth am 
Business Source Complete a chanllaw i 
ddefnyddio’r bas data ewch i Ganllaw 
Defnyddio Business Source Complete. 

I gael mynediad i Business Source 
Complete, rhaid i chi gael enw 
defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer y Llyfrgell 
Ar-lein. Ewch i dudalennau ‘Defnyddio’r 
Llyfrgell Ar-lein’ am ragor o wybodaeth.

Bronwen Blatchford 

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor
Fframwaith Academaidd Cyffredin ar gyfer Darpariaeth 
Graddau Ymchwil y Brifysgol: cyflwyniad byr
Er mwyn cefnogi ei nod strategol o adeiladu gallu ymchwil ar draws Cynghrair 
Prifysgol Cymru a’r ddarpariaeth gydweithredol, mae’r Brifysgol wedi adolygu ei 
threfniadau ar gyfer trosolwg o’i dyfarniadau gradd ymchwil gan gyflwyno, ym 
Mlwyddyn Academaidd 2009/10 fframwaith academaidd cyffredin ar gyfer dar-
pariaeth gradd ymchwil mewn sefydliadau Cynghrair a chanolfannau cydweithredol, 
gyda strwythur llywodraethu a rheolaeth newydd, set gyffredin o reoliadau a chod 
ymarfer cyffredin.

Cyflwynwyd y newidiadau angenrheidiol i strwythurau, prosesau ansawdd, 
rheoliadau a chodau ymarfer yn raddol yn ystod hanner olaf y Flwyddyn 
Academaidd gyda’r fframwaith newydd yn  ‘cysgodi’r’ trefniadau sydd eisoes yn 
bodoli , er mwyn sicrhau bod y dyfarniadau yn parhau i gael eu diogelu yn ystod y 
cyfnod o gyflwyno’r gweithdrefnau newydd.

Mae’r fframwaith newydd yn canolbwyntio ar gyflwyno profiad o ansawdd uchel a 
boddhaol i’r holl fyfyrwyr ymchwil ac mae wedi’i ddylunio i sicrhau cysondeb yng 
ngweithrediad darpariaeth gradd ymchwil ym mhob sefydliad sydd yn cofrestru 
myfyrwyr ar gyfer graddau ymchwil Prifysgol Cymru. Y prif egwyddorion yw:

safonau: cydymffurfio gyda’r disgrifyddion lefel ar gyfer astudiaeth Meistr a •	
Doethuriaeth, fel y nodir yn y Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch yn  
Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon ac Adran 1 o God Ymarfer  yr ASA

cysondeb: fframwaith llywodraethu a phrosesau rheoleiddio sy’n gyson o ran  •	
eu gofynion

allanolrwydd: defnydd o allanolrwydd i ddarparu sicrwydd o ran safonau ac •	
ansawdd dyfarniadau a phrosesau rheoleiddiol y Brifysgol

meincnodi: ymrwymiad i feincnodi perfformiad yn erbyn normau allanol; ac•	

ymarfer gorau: ymrwymiad i nodi a rhannu ymarfer gorau.•	

Caiff y fframwaith ei harolygu gan Fwrdd Graddau Ymchwil Prifysgol Cymru ar ran 
Bwrdd Academaidd y Brifysgol. Mae’r Bwrdd Graddau Ymchwil wedi sefydlu trefni-
adau monitro ac adrodd cyffredin ar gyfer sefydliadau’r Cynghrair a’r canolfannau 
cydweithredol hynny sydd yn diwallu’r meini prawf ar gyfer cymeradwyaeth i arolygu 
ymgeiswyr ar gyfer graddau ymchwil Prifysgol Cymru. Mae gweithdrefn gyffredin ar 
gyfer cymeradwyo arolygwyr hefyd wedi’i mabwysiadu gyda chofrestr o’r rhai sydd 
wedi’u cymeradwyo yn darparu cymorth i nodi arbenigedd priodol y tu allan i 
adrannau penodol. 

Edrychodd y Bwrdd Graddau Ymchwil  ar y broses adolygu pob pum mlynedd a 
ddefnyddir ar gyfer holl ddyfarniadau cydweithredol y Brifysgol, a chytunwyd y 
byddai’n ymarfer da i gyflwyno adolygiad rheolaidd tebyg ar gyfer yr holl 
ddarpariaeth graddau ymchwil. Mae’r cylch cyntaf o adolygiadau wedi bod yn 
brofiad diddorol a gwerthfawr i bawb a gymrodd ran ynddo. 

Yr Athro Robert Brown
Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil)


