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Rhifyn 10  Rhagfyr 2009

Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Nadolig Llawen 
a Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn y Brifysgol
Bu eleni yn flwyddyn brysur iawn i Brifysgol Cymru. Mae 
llawer o waith ac ymdrech wedi mynd i fireinio manylion ein 
Cynllun Strategol newydd (sydd i’w gyhoeddi yn y Flwyddyn 
Newydd), gan adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol a’r 
presennol i atgyfnerthu safle’r Brifysgol fel sefydliad cynali-
adwy sy’n cyfoethogi bywyd cenedlaethol Cymru.  Fodd 
bynnag, nid yw’r cyfnod hwn o ystyried hunan-feirniadol wedi 
golygu prinder gweithredu ar y llwyfan cenedlaethol - nag yn 
wir y llwyfan byd-eang; i’r gwrthwyneb.  Ymysg ein gweith-
gareddau niferus, y gallech fod wedi darllen amdanynt mewn rhifynnau cynharach o’r 
cylchlythyr hwn, rydym ni wedi cyflwyno fersiwn diwygiedig o’n brand sy’n adna-
byddus drwy’r byd; wedi dathlu canlyniad RAE rhagorol y Ganolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd; lansiodd Canghellor y Brifysgol, EUB Tywysog Cymru ein rhaglen 
unigryw o Ysgoloriaethau Arloesi; ac rydym ni wedi paratoi gwefan newydd, ryng-
weithiol fydd yn gwasanaethu anghenion ein myfyrwyr, ein staff a’n cyn-fyfyrwyr lle 
bynnag y bônt yn y byd.  Rydym ni wedi cymeradwyo strwythur academaidd newydd, 
ac wedi lansio nifer o fentrau ansawdd pwysig.

Rydym ni bellach wedi dechrau ystyried cynhyrchu ein dogfen hunanwerthuso i baratoi 
ar gyfer ein hadolygiad sefydliadol gan yr ASA yn ystod hydref y flwyddyn nesaf; 
mae hon yn broses ddiddorol,  oherwydd fel yn achos y gwaith o ddatblygu’r cynllun 
strategol, mae’n cynyddu ein lefelau o ddadansoddi beirniadol ym mhob agwedd o’n 
gwaith.  Gan ein bod ni, mewn llawer ystyr, yn sefydliad “newydd”, byddwn yn 
ysgrifennu ein dogfen hunanwerthuso fel dogfen newydd sbon - ac nid, fel y mae 
cynifer ohonynt, fel fersiwn diwygiedig o’r ddogfen flaenorol.

Bydd drafftio yn dechrau o ddifrif ym mis Ionawr, gan addo amser prysur o’n blaenau. 
Yn y cyfamser hoffwn ddymuno egwyl ddifyr i chi i gyd dros y Nadolig a Blwyddyn 
Newydd dda iawn.
  

Yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor

Ar y gweill....
7 Ionawr 2010: Cynhadledd Flynyddol Safonwyr PC, Caerdydd

7-8 Ionawr 2010: Cynhadledd Gweinyddwyr AU Cymru gyfan, Llandrindod 
I’ch dyddiadur:
24 - 25 Chwefror 2010: Cynhadledd ar Gefnogi a Datblygu Ôl-raddedigion, Llundain
22 - 23 Ebrill 2010: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr PC, Caerdydd 
26 Mai 2010: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr PC, Singapor.

Gweithdy Hwyluswyr Sefydliadol
Yn ddiweddar trefnodd y Brifysgol weithdy 
i Hwyluswyr Sefydliadol blaenorol a darpar 
Hwyluswyr Sefydliadol yn Sefydliadau’r 
Gynghrair, i baratoi ar gyfer y rownd nesaf 
o adolygiadau sefydliadol yr ASA yng 
Nghymru, sy’n dechrau yn 2010.  

Treuliwyd y bore yn rhannu profiadau 
amrywiol o’r rownd ddiwethaf o 
adolygiadau, sef y gyntaf lle’r oedd rhan i’r 
Hwyluswyr ei chwarae, a chynnig cyngor i’r 
rheini fydd yn newydd i’r dasg y tro hwn.

Roedd y prynhawn 
yn gyfle i gyfranog-
wyr drafod rôl yr 
Hwyluswyr sydd 
newydd ei chryfhau 
o fewn yr adolygiad 
sefydliadol gyda 
Julian Ellis o’r ASA.

Jenny Childs
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CYNADLEDDAU

Cynhadledd y Diweddaraf am ACAU (HEAR) Llundain, 4 Tachwedd

Agorwyd y gynhadledd hon, a alwyd er mwyn i fynychwyr wybod y diweddaraf am y datblygiadau parthed cyflwyno’r Adroddiad 
Cyflawniad Addysg Uwch (ACAU) [HEAR yn Saesneg - Higher Education Achievement Report), gan yr Athro Bob Burgess, Is-
Ganghellor Prifysgol Caerlŷr a Chadeirydd Grŵp Llywio ‘Rhoi ar Waith’ Burgess.  Trwy ddatblygu argymhellion a wnaed mewn 
Adroddiadau cynharach (Dearing, 1997 a Burgess, 2004), gwelir ACAU fel system bosibl i gymryd lle’r un bresennol o ddosbarth-
iadau gradd, a ystyrir yn hen ffasiwn bellach, at ei gilydd.  Yn unol â’r hyn a ddisgrifir yn y rhagair i Adroddiad Terfynol Grŵp 
Burgess, a gyhoeddwyd yn 2007, mae’r ACAU wedi ei gynllunio fel cofnod cynhwysfawr i adlewyrchu cryfderau a gwendidau’r 
myfyriwr yn fwy cyflawn. 

Y bwriad yw mai un ddogfen sengl fydd yr ACAU, yn cael ei chadw’n electronig ac ar gael i’r rhai awdurdodedig y mae o 
ddiddordeb iddynt, gan gynnwys y myfyriwr/fyfyrwraig ei hun a chyflogwyr posibl.  Bydd yn cynnwys gwybodaeth o’r trawsysgrif 
academaidd cyfredol, yn parhau i gwrdd â gofynion Atodiad Diploma Ewropeaidd, a bydd hefyd yn cynnwys hynny o wybodaeth 
o Gynllun Datblygiad Personol (PDP) y myfyriwr ag y gall y sefydliad gadarnhau ei gywirdeb. Gallai hyn gynnwys cyflawniadau 
a chyfrifoildebau extra-curriculum megis gweithredu fel cynrychiolydd myfyrwyr, neu bod yn swyddog undeb myfyrwyr.  Fodd 
bynnag, nid yw’n cymryd lle’r PDP, sy’n mynd i barhau ym meddiant a than reolaeth y myfyriwr, yn wahanol i’r ACAU, a fydd ym 
meddiant a than reolaeth y Brifysgol. 

Yn ystod sesiwn y bore, cynigiwyd gogwydd myfyrwyr, prifysgolion a chyflogwyr yn cefnogi hyn fel dull mwy trwyadl, ac o’r 
herwydd, mwy defnyddiol o gofnodi cyflawniad myfyrwyr. Codwyd rhai cwestiynau ynglŷn â dyluniad y cofnod electronig.  Fe 
allai hyn orfodi gwneud mân ddiwygiadau i’r meddalwedd a ddefnyddir yn gyfredol mewn systemau cofnodi canolog, gan mai 
dyna fyddai’r prif ffynhonnell, yn arbennig ar gyfer y data mesurol i’w roi yn yr ACAU. 

Yn y prynhawn, cafwyd cyfle i glywed hanesion mwy manwl am ymdrechion rhai o’r sefydliadau sydd ymhlwm â chynlluniau 
peilot y dref newydd i’w rhoi ar waith. Rhannwyd profiadau Ulster, York St. John, a Chaerlŷr. Cafwyd dehongliad gwahanol ar sut 
i roi’r cynllun ar waith gan bob un ohonynt.  Roedd fersiwn electronig dabiedig yn cael ei datblygu gan un brifysgol, i’w gwneud 
hi’n haws i’r sawl sy’n awdurdodedig (e.e. cyflogwyr), a allai fod â diddordeb mewn agweddau penodol o brofiad a chyflawniad 
y myfyriwr, yn hytrach na chanlyniad gradd (rifyddol) terfynol yn unig.  Tynnwyd sylw at rai materion dadleuol hefyd, megis a 
ddylai fod hawl gan fyfyrwyr i ddewis hepgor rhai darnau o wybodaeth o’r cofnod, e.e. yn yr adran olaf lle bydd dada anfesurol 
i’w weld. Cymerwyd safbwyntiau gwahanol ar hyn gan gyfranwyr a mynychwyr. 

Caiff templed ei ddatblygu ar gyfer trefniadaeth data ACAU, i’w ddefnyddio mewn modd hyblyg gan bob sefydliad; disgwylir i 
hyn gael ei roi ar waith o 2011.  Ceir gwybodaeth bellach ar y cynllun ar 
http://www.universitiesuk.ac.uk/Publications/Documents/Burgess_final.pdf.

Dr Kevin Dawson (Cefnogwr Safonwyr PDP)

Fforwm Sicrhau Ansawdd Ewropeaidd Copenhagen, 19-21 Tachwedd

Creadigrwydd ac Amrywiaeth: Heriau sicrhau ansawdd y tu hwnt i 2010

Yn dilyn llwyddiant Ffora Sicrhau Ansawdd Ewropeaidd blaenorol, 
cynhaliwyd y sesiwn ddiweddaraf, a drefnwyd gan ENQA, ESU, 
EUA ac EURASHE gyda chefnogaeth Rhaglen Dysgu Gydol Oes y 
Comisiwn Ewropeaidd, yn Ysgol Fusnes Copenhagen.
                                                                      

Thema fforwm eleni oedd archwilio sut mae dulliau sicrhau 
ansawdd mewnol ac allanol cyfredol yn ystyried amrywiaeth 
sefydliadol ac yn cefnogi – neu’n peri trafferth i – creadigrwydd ac 
arferion arloesol mewn addysg uwch. Roedd y drafodaeth yn 
ystyried y materion hyn yng nghyd-destun adeiladu’r Ardal 
Addysg Uwch Ewropeaidd.

Bu’r Athro Nigel Palastanga, Dirprwy Is-Ganghellor Dysgu ac 
Addysgu yno ar ran y Brifysgol, a chafodd argraff dda o weld 
cynifer o fyfyrwyr yno, er fe’i tristawyd nad oedd yr un ohonynt o’r
DU. Roedd hefyd yn synnu o weld mai ef oedd yr unig Rhannu syniadau o ansawdd gydag un o’r trigolion lleol adnabyddus!   

gynrychiolydd o Gymru, ac fel y dywedwyd wrtho “yr unig athro” mewn fforwm oedd yn bennaf yn cynnwys gweithwyr 
proffesiynol ym maes sicrhau ansawdd.   

Dychwelodd Nigel o Gopenhagen gyda rhestr hir o syniadau i’w hystyried gan y Brifysgol a’i Sefydliadau Cynghrair; does dim 
amheuaeth y byddwn yn adrodd ar ganlyniadau hyn mewn rhifynnau yn y dyfodol!

Jenny Childs
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Ymateb i Fyfyrwyr
Mae ymateb i faterion a godir gan fyfyrwyr 
yn rhan allweddol o sefydlu ymglymiad 
ystyrlon â nhw, a dyma’r pumed pwynt 
sylfaenol rwyf am eu croniclo yn y colofnau 
hyn.

Y ffordd sicraf o sicrhau na fydd myfyriwr yn 
dychwelyd i gyfarfod neu’n llenwi holiadur 
am fodiwl byth eto yw trwy anwybyddu eu 
gofidiau neu eu cymryd yn ysgafn.  Os y can’ 
nhw’r teimlad o beidio â chael eu cymryd o 
ddifri’ wrth ddarparu adborth neu wneud 
cyfraniad o unrhyw fath, fe fyddan nhw’n 
siwr o adael i’w cyd-fyfyrwyr wybod mai 
gorchwyl ofer yw bod yn cynrychiolydd 
myfyrwyr.

Nid cydymffurfio â phob cais a ddaw o du 
myfyrwyr yw’r cam allweddol wrth ymateb 
yn llwyddiannus – ond dangos mor bwysig 
yw eu cyfraniad ac ymateb, pan fo’n bosibl, 
i’w holl bryderon.  Ar yr un pryd, pan nad 
yw’n bosibl mynd i’r afael â rhai o’r gofidiau 
a leisir, boed yn y tymor byr neu’r tymor 
hir, mae hyd yn oed yn bwysicach byth rhoi 
adborth ac agor trafodaeth er mwyn gallu 
ymglymu’n ystyrlon.

Y prif bwynt i’w gofio wrth ymateb i’r 
myfyrwyr hynny sy’n ymglymu yw dangos 
iddynt, er nad yw cyfarfodydd cynrychiolwyr 
ond yn cael eu cynnal rhyw deirgwaith y 
flwyddyn, efallai, eu bod nhw’n dal i esgor ar 
faterion sy’n cael eu hystyried ac y gweith-
redir arnynt gydol y flwyddyn.  Y ffordd orau 
o sicrhau bod myfyrwyr yn teimlo’n rhan o’r 
broses barhaus hon yw dod o hyd i ffyrdd 
sy’n cynnwys myfyrwyr yn eich gweith-
garedd yn y cyfnodau rhwng y cyfarfodydd; 
fel y cam lleiaf posibl, dylid dosbarthu  
cofnodion pob cyfarfod cynrychiolwyr 
myfyrwyr yn fuan ar ôl iddo gael ei gynnal.  
Er mai’r drefn gyffredin mewn rhai rhannau
o academia yw dosbarthu cofnodion un 
cyfarfod ychydig wythnosau’n unig cyn 
cynnal y nesaf, mae eu gadael tan y funud 
olaf fel hyn yn awgrymu diffyg diddordeb a 
diffyg parch tuag at gyfraniad yr aelodau.  
Ar ben hyn, ar lefel ymarferol, bydd angen y 
cofnodion ar fyfyrwyr er mwyn gallu trafod 
gyda’i cyfoedion.

Wedi’r cwbl, corff y myfyrwyr yn gyffredinol 
sydd angen gwybod beth yw’r ymateb i’r 
pynciau a godwyd ganddynt, ac fe gollan 
nhw hyder yn eu cynrychiolwyr os na all y 
rheini ddangos fod y rhan a gymerwyd gan-
ddynt mewn cyfarfod wedi bod yn effeithiol.

Rwy’n credu mai un o bartneriaeth ddylai’r 
berthynas staff/myfyrwyr fod mewn Addysg 
Uwch ac nid un yn seiliedig ar y syniad o 
gyflenwr a defnyddiwr, fel y mynn rhai.  Gall 
ymateb yn gywir i ofidiau myfyrwyr sicrhau 
bod y berthynas honno’n cael ei chadw’n 
fyw a pherthnasol, ac er i fyfyrwyr a’u 
cynrychiolwyr newid yn flynyddol, mae’r 
berthynas honno ‘n dal yn rhan weithredol 
o gymuned academaidd sydd wedi llwyr 
ymglymu â hi ei hun.

Ben Gray
Swyddog Cyswllt Myfyrwyr
b.gray@cymru.ac.uk

Gwella Dysgu ac Addysgu:
Tystysgrif Ôl-raddedig: Datblygu Ymarfer Proffesiynol mewn Addysg Uwch 

Nid peth newydd yw annog staff addysgu mewn sefydliadau AU i ymwneud â 
datblygiad proffesiynol drwy hyfforddiant ôl-raddedig. Fodd bynnag, mae’n elfen 
allweddol wrth wella ansawdd addysgu ac felly profiad y myfyriwr. Mae PC yn falch 
iawn i gyhoeddi ei bod am fuddsoddi mewn Tystysgrif Ôl-raddedig: Datblygu 
Ymarfer Proffesiynol mewn Addysg Uwch ar-lein. 

Bydd y rhaglen un flwyddyn hon yn cael 
ei chyflenwi’n rhan amser gan y 
Ganolfan Rhagoriaeth Dysgu ac 
Addysgu ym Mhrifysgol Cymru, 
Casnewydd, ac mae wedi’i chynllunio i 
fod ar gael i staff yng Nghanolfannau 
Cydweithredol Prifysgol Cymru.

Yn dilyn digwyddiad ail-ddilysu 
llwyddiannus y mis diwethaf, bydd y 
Ganolfan yn lansio’r rhaglen hon ym mis 
Chwefror 2010. Cytunwyd y bydd 
cyfranogwyr y cwrs cyntaf hwn yn cael 
cynnig ffi cofrestru ostyngol. 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hon a manylion llawn am y broses 
ymgeisio, cysylltwch â’r Athro Simon Haslett at celt@newport.ac.uk.

Wing Tsz Chow

Proffil: Cefnogwyr Safonwyr Dysgu ac Addysgu
Mae’n bleser gan yr Uned Ddilysu gyflwyno, mewn mwy o fanylion, dau o’i 
Cefnogwyr Safonwyr sydd newydd eu penodi; Dr Richard Tong a Mr Chris Parry. 

Enillodd  Richard Tong ei radd gyntaf o APCC, cyn cwblhau gradd athro 
yn Loughborough (a chwarae yng Nghwpan y Byd rygbi’r gyngrair i 
fyfyrwyr yn Seland Newydd yn ystod ei gyfnod yno) cyn dychwelyd i 
APCC i gael ei PhD mewn ffisioleg ymarfer.  Ar ôl cyfnod byr yn addysgu 
a gwneud gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Brunel, dychwelodd Richard i 

Gymru ac ef bellach yw Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu Ysgol Chwaraeon Caerdydd 
yn APCC.  

Bydd profiad Richard o weithio fel aelod o dîm safonwyr Prifysgol Cymru yn EADE, 
Malaga, yn gefn iddo wrth ymgymryd â dyletswyddau Cefnogwr Safonwyr – swydd 
y gwêl ef hi fel cyfle i ddynodi a rhannu arferion blaengar ymysg safonwyr. Mae 
profiad Richard o ddysgu ac addysgu, ynghyd â’i ddiddordeb mewn sicrhau a gwella 
ansawdd yn ei wneud yn gefnogwr safonwyr delfrydol yn y maes hwn. 

Dechreuodd Chris Parry, ein hail gefnogwr safonwyr dros ddysgu ac addysgu, ei yrfa 
yn y diwydiant bancio cyn penderfynu dilyn gyrfa mewn addysg uwch yn Athrofa 
Addysg Uwch Caerdydd (APCC bellach) yn 1992. Mae Chris, sy’n ddarlithydd hŷn 
mewn Gwasanaethau Addysgol yn APCC, hefyd yn safonwr Prifysgol Cymru yng 
Ngholeg Brittin, Coleg Llundain a Datblygu Adnoddau Rhyngwladol (RDI) , ac mae 
wedi hwyluso a chymryd rhan mewn nifer o gynadleddau ansawdd a gweinyddu’r 
Uned Ddilysu dros y blynyddoedd diwethaf. 

Trwy fod yn gefnogwr safonwyr, gobaith Chris yw y gall ddarparu cefnogaeth 
ychwanegol i safonwyr, a dylanwadu ar agweddau ar ddysgu ac addysgu o fewn y 
130 canolfan sy’n gweithio ar y cyd. Darllenwch erthygl gyntaf Chris ar ein gwefan 
ar: www.cymru.ac.uk/en/featuredcontent/articles/staffarticles/ACenturyofLearningTeaching.aspx.

Mae Richard a Chris ill dau’n gyffrous wrth edrych ymlaen i weithio’n agos gyda’u 
cyd safonwyr o fewn Prifysgol Cymru a gweld sut y bydd rôl cefnogwr safonwr yn 
esblygu dros y blynyddoedd sydd i ddod. 

Cadwch lygad ar agor am ymddangosiad cyhoeddus cynta’r ddau - Cynhadledd 
Safonwyr mis Ionawr 2010!

Helen Knifton
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Galw holl Safonwyr y Brifysgol!

Cofiwch y bydd Cynhadledd Flynyddol y Safonwyr yn cael ei chynnal yn 
Neuadd y Ddinas, Caerdydd, rhwng 9.30 a 16.00 ddydd Iau 7 Ionawr. 

Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiwn sefydlu i safonwyr newydd, dewis o grwpiau 
trafod pynciol ac arddangosiadau o wefan newydd y Brifysgol, yn ogystal â 

chyfarfod blynyddol y safonwyr. 

Edrychwn ymlaen at weld yr holl safonwyr yno!

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.

Seminarau Awr Ginio
Er mwyn sicrhau fod staff yn parhau’n 
ymwybodol o’i chynlluniau a materion 
Addysg Uwch cyfredol, bydd y Brifysgol 
yn trefnu cyfres o seminarau awr ginio 
yn 2010. 

Yn ogystal â hyrwyddo gwell deall-
twriaeth o rwydwaith PC a’i gwaith fel 
darparwr addysg uwch yn y DU a 
thramor, bydd y rhaglen o seminarau 
hefyd yn cynnwys ffocws ar gyfleoedd 
datblygu gyrfa i staff a sut y gallai’r 
Brifysgol gynnig cymorth ymarferol yn 
hyn o beth.

Bydd y Seminarau yn cael eu cynnal yng
Nghlwb y Park House yng Nghaerdydd 
am 12.30 ac maent ar agor i holl  
aelodau o staff PC.  Bydd amserlen lawn 
y sesiynau yn cael ei chyhoeddi yn ystod 
y digwyddiad cyntaf, a fydd yn trafod 
y Campws Byd-Eang, ddydd Gwener 
22 Ionawr 2010.  Os hoffech chi fod yn 
bresennol, cysylltwch â Mrs Karen Jenkins 
(Ebost: k.jenkins@cymru.ac.uk; Ffôn: 029 
2037 6999) i gofrestru eich diddordeb.  

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor: 

Adolygiad Sefydliadol -
        y Ddogfen Hunanwerthuso
Yn y darn a ymddangosodd y mis diwethaf disgrifiwyd proses yr Adolygiad 
Sefydliadol, ac eglurwyd fod y broses yn troi o gwmpas y Ddogfen Hunanwerthuso. 
Cynhyrchir y ddogfen hon gan y brifysgol a’i chyflwyno i’r ASA ddeg wythnos cyn 
yr ymweliad, sy’n golygu y bydd angen i’n dogfen ni fod yn barod erbyn mis 
Gorffennaf 2010.  Yna bydd aelodau o Dîm yr Adolygiad yn ei defnyddio i’w 
cynorthwyo i ddewis llwybrau i’w harchwilio mewn dyfnder fel rhan o’r adolygiad.

Diben y ddogfen hunanwerthuso yw caniatáu i’r brifysgol ddangos sut y mae’n 
rheoli safonau ac ansawdd ei dyfarniadau, a sut y gall fod yn sicr fod ei gweith-
drefnau’n gweithio’n llwyddiannus. Rhaid iddi allu dangos ei bod yn sefydliad hunan-
feirniadol ac ystyriol, a rhaid iddi ddarparu tystiolaeth mewn nifer o feysydd allwed-
dol, gan gynnwys ei hagwedd at faterion megis sicrhau safonau academaidd, sicrhau 
cefnogaeth briodol i fyfyrwyr, gwella ansawdd, cywirdeb gwybodaeth a gyhoeddir a 
safon ac ansawdd darpariaeth ymchwil ôl-raddedig.

Mae’r ASA yn cynghori y dylid ateb chwe chwestiwn, gyda’r tri cyntaf yn ymwneud â 
gweithredu a’r tri olaf yn ymwneud ag ystyried:

•	 Beth ydym ni’n ceisio ei wneud?

•	 Pam	rydym	ni’n	ei	wneud?

•	 Sut	rydym	ni’n	ei	wneud?

•	 Pam	mai	hon	yw’r	ffordd	orau	i’w	wneud?

•	 Sut	fedrwn	ni	wybod	ei	fod	yn	gweithio?

•	 Sut	fedrwn	ni	wella?

Ceir canllawiau clir ynglŷn â’r adrannau i’w cynnwys yn y ddogfen hunanwerthuso 
ac mae Grŵp Ymarferwyr Ansawdd y Brifysgol wedi cynnal cyfarfod yn ddiweddar lle 
bu’r Is-Ganghellor yn arwain trafodaethau ar arddull, cynnwys a chynhyrchu dogfen 
PC. Mae ysgrifennu’r ddogfen yn ymdrech tîm, ac er mai Jenny Childs fydd yn gyfrifol 
am olygu’r ddogfen derfynol, mae nifer helaeth o bobl â rhan yn y gwaith.

Mae’n bwysig fod perchnogaeth eang o’r ddogfen hunanwerthuso, a bydd cyfres o 
gyfarfodydd staff yn rhoi’r cyfle i staff o’r tu allan i’r Swyddfa Academaidd a’r Uned 
Ddilysu gyfrannu at baratoi’r ddogfen, a bod yn rhan wirioneddol o’r broses adolygu.

Yr Athro Nigel Palastanga
Dirprwy Is-Ganghellor


