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Rhifyn 16  Mehefin 2010

ewyddion

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Ar y gweill....
30 Mehefin: Seminar Awr Ginio PC: Proses yr Adolygiad Sefydliadol, Caerdydd
2 Gorffennaf: Cynhadledd Flynyddol Cynllun Cyswllt Sefydliadol ASA: The changing nature of HE: implications for 
          quality assurance, Llundain
8 Gorffennaf: Cynhadledd Rheoli Arolwg Addysg Uwch ac Addysg Bellach, Llundain
12 Gorffennaf: Cynllunio a Rheoli Strategol AUA, Manceinion

I’ch dyddiadur:
30 Medi - 1 Hydref: Cynhadledd Rhwydwaith Strategaeth Ansawdd 2010, Birmingham

Diolch!

Diolch i bawb a helpodd y broses o lunio 
Dogfen Hunanwerthuso’r Brifysgol i 

baratoi ar gyfer Adolygiad Sefydliadol yr 
ASA yn ddiweddarach eleni.

Roeddem ni’n falch iawn i dderbyn cy-
franiadau a sylwadau staff a myfyrwyr 
o sefydliadau’r Gynghrair a chanolfan-

nau cydweithredol, a chan ein haelodau 
pwyllgor annibynnol.

nsawdd...rhannu arfer dda AN

Buddsoddwyr mewn Pobl: Seminar Awr Ginio
Cyflwynwyd ein seminar awr ginio diweddaraf gan Karin Cuthbert a Brent 
Stephens, a rhoddwyd cyfle i staff ddysgu mwy am Fuddsoddwyr mewn Pobl 
(BmP).  Mae Gwasg Prifysgol Cymru a Gregynog eisoes wedi cyflawni statws 
BmP, ac mae Cofrestrfa’r Brifysgol a’r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd yn gobeithio gwneud hynny yn ystod Blwyddyn Academaidd 
2010/11, gan gwblhau cydnabyddiaeth i’r Brifysgol fel Buddsoddwr mewn Pobl 
drwy ei holl adrannau.

Yn ystod y seminar cafodd y cynllun gweithredu a sefydlwyd i helpu’r Brifysgol i 
gyflawni statws BmP ei archwilio a’i drafod. Edrychom ni hefyd ar y ddau grŵp 
sy’n cael eu sefydlu i sicrhau fod y cynllun gweithredu yn cael ei gyflawni’n 
effeithiol - grŵp ‘tasg a gorffen’ a grŵp ‘Hyrwyddwyr’ BmP.  Bydd y Grŵp 
Hyrwyddwyr BmP, a fydd yn cynnwys aelod enwebedig o staff o bob adran, yn 
darparu fforwm lle gall aelodau o staff leisio barn ar unrhyw faterion sy’n codi 
yn ystod y broses.

Roedd y seminar hwn yn ffordd ragorol o ddysgu mwy am gynlluniau’r Brifysgol 
ar gyfer cyflawni statws BmP. Roedd hefyd yn fforwm ardderchog i staff o bob 
maes yn y gofrestrfa gael trafod gwahanol agweddau o’r cynllun gweithredu, 
mynegi eu barn a rhannu syniadau.

                           Elizabeth Badrick

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae safon BmP yn ei olygu i unigolion a sefydliadau, gweler tudalen 2.

Yng nghynllun gweithredu’r Brifysgol, sydd wedi’i lunio gyda chymorth yr ymgynghorydd BmP, Julie Hobby (gweler tudalen 3), 
rhoddir sylw penodol i welliannau o ran cynllunio busnes, datblygiad proffesiynol a chyfathrebu mewnol. Mae’r rhain i gyd yn 
feysydd sydd angen eu hadolygu yn wyneb ehangu cyflym a pharhaus y Brifysgol. Mae aelodau o staff wedi croesawu’r 
ymagwedd agored ac ymgynghorol sydd wedi’i fabwysiadu gydag, er enghraifft, cyfleoedd i ragor o unigolion gyfrannu at y 
broses cynllunio busnes gweithrediadol ar lefel Adrannol.
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Cynllunio – Gwneud – Adolygu: 

Beth yw Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP)?

Fframwaith a gydnabyddir yn genedlaethol yw Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) sy’n helpu sefydliadau i wella eu perfformiad a 
gwireddu eu hamcanion drwy reolaeth effeithiol a datblygu eu pobl. Mae’r Safon yn seiliedig ar dair egwyddor allweddol:

Cynllunio – datblygu strategaethau i wella perfformiad y sefydliad

Gwneud – gweithredu i wella perfformiad 

Adolygu – gwerthuso effaith y rhain ar berfformiad

Datblygu strategaethau i wella perfformiad
Mae Buddsoddwr mewn Pobl yn datblygu strategaethau effeithiol i wella 
drwy ei bobl mewn pedwar maes:

1.   Strategaeth Busnes – cynllun sy’n rhaid ei ddiffinio’n glir a’i
           ddeall.

2.   Strategaeth Dysgu a Datblygu - cynllunio gweithgareddau 
           datblygu i alluogi pobl i gyflawni amcanion y sefydliad

3.   Strategaeth Rheoli Pobl - hyrwyddo cyfle cyfartal drwy ddat-
           blygiad personol a phroffesiynol.

4.   Strategaeth Arwain a Rheoli - Rhaid diffinio’n glir a deall y 
          galluoedd sydd eu hangen i arwain, rheoli a datblygu pobl yn 
          effeithiol

Gweithredu i wella perfformiad
Mae Buddsoddwr mewn Pobl yn gweithredu’n effeithiol i wella perfformiad y sefydliad drwy ei bobl mewn pedair ffordd:

1.   Effeithiolrwydd Rheoli - arwain, rheoli a datblygu pobl yn llwyddiannus o fewn y sefydliad. 

2.   Cydnabod a Gwobrwyo - Caiff cyfraniad pobl i’r sefydliad ei 
           gydnabod a’i werthfawrogi.

3.  Ymglymiad ac Ymrymuso - Caiff pobl eu hannog i gymryd perch- 
           nogaeth a chyfrifoldeb drwy fod â rhan mewn penderfyniadau.

4.   Dysgu a Datblygu - Pobl yn dysgu ac yn datblygu’n effeithiol.

Gwerthuso effaith y rhain ar berfformiad
Gall Buddsoddwr mewn Pobl ddangos effaith ei fuddsoddiad mewn pobl ar 
berfformiad y sefydliad.

1.   Mesur Perfformiad - mae perfformiad y sefydliad yn gwella.

2.   Gwelliant Parhaus - caiff gwelliannau i’r modd y caiff pobl eu 
           rheoli a’u datblygu eu gwneud yn barhaus.

Pam ymdrechu i fod yn Fuddsoddwr mewn Pobl (BmP)?
Mae gweithio i’r fframwaith safonol yn cyflenwi nifer o fanteision i’r Brifysgol ac aelodau o staff:

Mae staff yn elwa ar:

•   amgylchedd gwaith cadarnhaol

•   cydnabyddiaeth a datblygiad

•   hyfforddiant o ansawdd da pan fydd ei
            angen

•   gwell boddhad swydd 

•   gwell cyfathrebu.

Mae’r sefydliad yn elwa ar

•   ansawdd gwasanaeth gwell a gwell boddhad i gwsmeriaid 
         a rhanddeiliaid

•   diwylliant o welliant parhaus a chyfle i adolygu polisïau 
        cyfredol yn erbyn fframwaith holistig

•   mantais gystadleuol drwy well perfformiad

•   cydnabyddiaeth ehangach i gyflawniadau a fesurir yn erbyn 
         safon genedlaethol drylwyr

•   gwell cymhelliant i weithwyr drwy well ymglymiad, datblygiad 
        personol a chydnabyddiaeth o gyflawniadau, yn arwain at forâl
        uwch, gwell cyfraddau cadw, llai o absenoldeb, mwy o barod-
        rwydd i dderbyn newid ac uniaethu ag amcanion y sefydliad 
        y tu hwnt i gyfyngiadau’r swydd.

Karin Cuthbert
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       “Fe ddysgais i gymaint a chwrdd â chymaint o bobl...”     “Roedd yn rhaglen hynod o gytbwys a chadarnhaol”     
                        “Yn bendant roedd hwn yn brofiad i newid fy mywyd!”                            

    “...mae fy mhen i’n troi gyda’r holl syniadau newydd...”                     “Mae PoWIS yn llwyddiant ysgubol!” 
“Roedd y cwrs preswyl yn wych, ac rwy’n gwybod bod pob un o ysgolheigion PoWIS yn teimlo’r un fath.”

PoWIS  – Gregynog yn cysylltu â’r byd
Cynhaliwyd cwrs preswyl cyntaf Ysgoloriaethau Arloesi 
Tywysog Cymru (PoWIS) y mis hwn yng nghanolfan astudio 
a chynadledda’r Brifysgol yng Ngregynog.  Mae’r cyrsiau hyn 
yn darparu addysgu a hyfforddi ychwanegol - sy’n cwmpasu 
arloesi, entrepreneuriaeth, eiddo deallusol a rheoli prosiectau 
- sy’n rhan allweddol o 
gynllun clodfawr PoWIS. 
Hwn oedd y tro cyntaf 
i gohort Ysgolheigion 
2009/10 gyfarfod â’i 
gilydd gan eu bod wedi’u 
gosod llawn amser mewn 
busnesau ledled Cymru 
ac wedi’u cofrestru ar 
gyfer eu graddau mewn 
amrywiol sefydliadau 
Cynghrair PC a Phrifysgol 
Abertawe.

Â hwythau’n dod o 
Ewrop, Gogledd America, 
Asia ac Affrica, mae 
Ysgolheigion PoWIS yn 
amrywio’n eang o ran 
cefndir a chenedligrwydd, 
a chydag academyddion a hyfforddwyr  
gwadd o’r DU, Ewrop ac Asia, roedd llwyd-
diant sefydlu Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru yn glir i 
bawb!

Gweithiwyd yr Ysgolheigion yn galed dros dri diwrnod y cwrs 
dwys (gan ddechrau am 8am a gorffen am 10pm!) oedd â’r 
nod o roi gwybodaeth, sgiliau ac arbenigedd iddynt mewn 
pynciau y tu hwnt i’w prosiectau ymchwil PhD arbenigol. Er 
enghraifft, gan fod pob Ysgolhaig PoWIS yn ganolog i  
brosiect ymchwil a datblygu mewn diwydiant, rhoddwyd 
hyfforddiant rheoli prosiect iddynt, gyda’r arbenigwr blaen-
llaw yn y DU, Paul Birchell, yn cwmpasu cyfanswm o 8 awr 
dros y tri diwrnod.  

Trafodwyd polisi, ymarfer a rheoli eiddo deallusol yn helaeth 
gan siaradwyr gwadd gan gynnwys Dr Marcus Heuberger o 
Awen Cymru Cyf. a Stephen F. Brown, Llywydd Innovate4-
Growth a fu cyn hynny yn swyddfa Trwyddedu Technoleg y 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).  Arweiniodd 

Stephen Brown, sydd wedi 
darlithio yn Ysgol Sloan 
MIT ers 2001, y cyrsiau ar 
entrepreneuriaeth a rheoli 
arloesi, gyda sesiynau ar 
wahân yn cwmpasu’r 
broses arloesi, rhestr wirio 
ar gyfer masnacheiddio, 
astudiaethau achos gan 
brosiectau deillio ymchwil 
a datblygu MIT, y bibell 
arloesi a micro-glystyrau 
arloesi.

Ymysg y siaradwyr all-
weddol eraill ar y cwrs 
roedd yr Athro Robert 
Huggins (UWIC), yr Athro 
Antti Paasio a Pasi 
Malinen (Prifysgol Turku, 

y Ffindir) oedd yn edrych ar gryfderau 
cystadleurwydd ac arloesi Cymru a’r Ffindir 

o’u cymharu â’r CU, gwledydd yr UE a gwledydd blaenllaw 
megis UDA, Siapan a De Corea.

Ar yr ail ddiwrnod ymunodd cynrychiolwyr o’r cwmnïau ac 
arolygwyr academaidd o’r prifysgolion oedd yn gweithio â 
PoWIS ar y gwahanol brosiectau ymchwil â’r Ysgolheigion. 
Arweiniodd hyn at ryngweithio bywiog a rhannu gwybodaeth 
rhwng yr Ysgolheigion a’r Siaradwyr, diwydianwyr, acade-
myddion a’n Cymrodyr Arloesi Academi Fyd-Eang. Erbyn 
diwedd y trydydd diwrnod roedd pob ysgolhaig wedi derbyn 
targedau yn defnyddio eu gwybodaeth newydd, megis 
adeiladu tîm o arbenigwyr i’w helpu i godi eu hymchwil PhD.

Proffil: Julie Hobby 

Mae Julie Hobby wedi bod yn gweithio’n agos â thîm rheoli Prifysgol Cymru ers mis Tachwedd 2009 i gefnogi amcanion y 
sefydliad a gweithio i gyflawni achrediad BmP, gyda tharged o 2011 wedi’i osod.

Mae ganddi brofiad eang o ddysgu a datblygu sefydliadol yn y DU ac UDA ac yn sgil hynny dadansoddi anghenion hyfforddi, 
datblygu a gweithredu ymarfer da, rheoli newid, gwella busnes, hyfforddiant galwedigaethol a datblygu staff a rheolwyr.

Cymhwysodd Julie fel Asesydd BmP yn 2000 a thrwy waith cytundebol mae’n ei wneud yn bennaf i Lywodraeth Cynulliad Cymru, 
mae wedi ennill profiad helaeth o asesu amrywiaeth eang o sefydliadau BBaCh a mwy o faint. Mae wedi gweithio gyda 
Buddsoddwyr mewn Pobl y DU i beilota modiwlau ychwanegol ar gyfer y safon BmP, gan gynnwys y Safon Recriwtio a Dethol ac 
Iechyd a Lles.

Mae Safon Buddsoddwyr mewn Pobl yn fframwaith ardderchog i’w defnyddio fel offeryn i reoli newid o fewn sefydliad. Mae’r 
datblygu cyflym sydd ar waith ym Mhrifysgol Cymru yn golygu bod hwn yn amser delfrydol ar gyfer symud at y safon, ac mae’r 
Brifysgol yn ymrwymedig i symud ymlaen â’i gweledigaeth a’i strategaeth, a chynnwys staff yn llawn yn y gwaith o sicrhau 
llwyddiant parhaus.

Hyfforddiant rheoli prosiect



4

Yn rhifyn mis Gorffennaf:
Arolwg Myfyrwyr: Canlyniadau 

Cynhadledd UWASF

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.

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor
Bydd llawer o gydweithwyr yn gyfarwydd 
â’r Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch 
(FfCAU) fel pwynt cyfeirio ar gyfer 
cymwysterau addysg uwch a’i rôl yn sicrhau 
safon gyson ar gyfer y rhain, o 
Dystysgrifau Addysg Uwch i raddau 
ymchwil uwch. Nodwedd allweddol o’r 
FfCAU, ac o addysg uwch yn y DU yw bod 
cymwysterau wedi’u seilio ar gyflawni 
canlyniadau dysgu yn hytrach na 
blynyddoedd o astudio. Awgrymwyd 
fframwaith o’r math hwn gyntaf yn  
adroddiad Dearing, a ddeilliodd o’r Pwyllgor 
Ymchwil Cenedlaethol i Addysg Uwch ym 1997. Lansiwyd y FfCAU fel yr ydym yn ei 
adnabod heddiw gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) yn 2001, ac ers hynny 
mae wedi cael ei ddiweddaru a chyhoeddwyd ail fersiwn yn 2008.  

Gyda’r FfCAU wedi’i sefydlu, mae’n bosibl i ni weithio i safon y diwydiant ar gyfer 
cymwysterau addysg uwch. Mae goblygiadau pellgyrhaeddol i hyn; nid yn unig 
rydym ni’n gallu cyfathrebu’n fwy effeithiol fel sector, ynglŷn â’r modd y mae 
safonau academaidd yn cael eu gosod a’u hasesu, mae modd i ni ddisgrifio hyn i 
grwpiau allweddol megis myfyrwyr a chyflogwyr. O fewn cyd-destun dysgu gydol 
oes, mae’r FfCAU yn hwyluso hyblygrwydd i fyfyrwyr a graddedigion sy’n dymuno 
parhau a’u datblygiad drwy ddulliau llai traddodiadol o astudio. Yn wir, mae’r FfCAU 
yn darparu gwybodaeth glir ar y llwybrau cynnydd sydd ar gael i fyfyrwyr, ac yn ei 
gwneud hi’n haws iddynt drosglwyddo eu hastudiaethau rhwng sefydliadau addysg 
uwch  (SAU) yn y DU a thramor. Felly mae addysg uwch yn y DU yn parhau yn 
gymaradwy ac yn gystadleuol gyda’r hyn sy’n digwydd yn rhyngwladol.

Mae’n bwysig nodi bod y FfCAU yn bwynt cyfeiriol yn hytrach nag yn fframwaith 
rheoleiddiol. Mae’r ffaith fod cynifer o sefydliadau wedi prynu mewn i hyn yn dyst 
o’i lwyddiant. Yn yr ymgynghoriad diweddar ar Seilwaith Academaidd, ystyriwyd 
mai’r FfCAU oedd un o’i gydrannau mwyaf gwerthfawr. Os oes unrhyw amheuaeth 
yn parhau ynglŷn â defnyddioldeb FfCAU, y cyfan y gallaf i ei wneud yw gofyn i 
gydweithwyr ddychmygu sut y byddai addysg uwch yn edrych cyn iddo gael ei  
gyflwyno, pan nad oedd unrhyw fynegiant cyffredin o fewn y sector o lefel y 
cyflawniadau sydd i’w disgwyl gan ddyfarniad gradd.

Ceir rhagor o wybodaeth am y FfCAU yma:

http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/FHEQ/EWNI08/FHEQ08.pdf

Yr Athro Kate Sullivan
Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd)

Gellir cysylltu â’r Athro Sullivan trwy’r cylchlythyr.  

Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr: 
Singapore

Ddydd Mercher 26 Mai, yng Ngwesty 
Traders yn Singapore, cynhaliodd 
Prifysgol Cymru ‘ail rifyn’ ei chynhadledd 
ymglymiad myfyrwyr lwyddiannus a 
gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis 
Ebrill.

Y gwahaniaeth mawr cyntaf oedd 
cywasgu’r rhaglen i un diwrnod; roedd 
hyn yn rhannol am fod llai o gyfranwyr 
allanol, gyda mwy o’r sesiynau’n cael eu 
cyflwyno gan staff y Brifysgol.
 

Yn ail, wrth gyflwyno’r gynhadledd yn 
Singapore fe ofynnwyd i’r holl gyn-
rychiolwyr gwblhau eu llyfrau gwaith eu 
hunain, oherwydd roeddem ni’n credu y 
byddai’r arddull dysgu hwn yn cynnwys 
mwy o bobl yn y broses; roedd yr arbrawf 
yn llwyddiant mawr. Cawsom adborth 
hynod o gadarnhaol, yn enwedig am y 
ffordd roedd y gynhadledd wedi’i 
rhedeg, a’r sgiliau tîm a ddangoswyd 
gan staff y Brifysgol oedd yn bresennol.

Fel yng Nghaerdydd, roedd thema’r 
gynhadledd yn dilyn taith profiad y 
dysgwr, o’i sefydlu hyd at ddarparu 
adborth ar y cyrsiau. Fe’i cyflwynwyd 
drwy gyfuniad o gyflwyniadau a gweith-
dai, gyda thasgau i ennyn y cyfranogwyr 
i feddwl am y profiadau o safbwynt y 
myfyriwr. Un maes penodol lle cafwyd 
llawer o drafod oedd yr arolwg myfyrwyr, 
a’r ffaith na ddylid defnyddio myfyrwyr 
i borthi arolygon yn unig, ond y dylid 
eu cynnwys yn y gwaith o gynllunio a 
dadansoddi’r canlyniadau.

Roedd brwdfrydedd mawr dros gynnal 
cynadleddau pellach, ac edrychwn 
ymlaen at ddarllen y syniadau am y 
rhain gan gynrychiolwyr drwy eu 
ffurflenni adborth. Rydym ni’n disgwyl y 
bydd y rhain yn darparu llawer o 
syniadau ar gyfer ein sesiwn gynllunio 
nesaf!

Ben Gray


