
 Teithiwch y Byd...
 Newyddion am Ysgoloriaethau Prifysgol Cymru                    Rhifyn 1 Hydref 2008                  
Croeso i rifyn cyntaf ein Cylchlythyr 
Ysgoloriaethau.
Yr hyn a ysgogodd y cylchlythyr hwn oedd 
awydd i dynnu sylw ymgeiswyr posibl at yr 
ysgoloriaethau, gwobrau a dyfarniadau a 
allai fod yn gymwys ar eu cyfer.  Mae’r rhifyn 
hwn yn canolbwynti o ar ysgoloriaethau 
teithio sy’n galluogi myfyrwyr i ehangu eu 
profi ad a chyfoethogi eu gwybodaeth.  Bydd 
rhifynnau sydd i ddilyn yn canolbwynti o ar 
Ysgoloriaethau Mynediad ac Ysgoloriaethau 
i Ôlraddedigion.

Prifysgol Cymru yw’r corff  sy’n dyfarnu 
graddau i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr addysg 
uwch Cymru, yn ogystal â sawl sefydliad 
addysg uwch arall yn y Deyrnas Unedig a 
thramor.

Mae’r Brifysgol yn sefydliad cenedlaethol 
o bwys yng Nghymru.  Y mae’n gwbl 
ymroddedig i gefnogi bywyd Cymru a hybu 
ei diwylliant, ei hamgylchedd a’i heconomi.  
Gan edrych y tu hwnt i’w chyfrifoldebau 
penodol Gymreig, mae’r Brifysgol hefyd 
yn ymroddedig i’w rôl rhyngwladol ac 
i gynyddu ei henw da ar draws y DU a 
thramor.

Ar hyn o bryd, mae gan Brifysgol Cymru dros 
ddeg ar hugain o Ysgoloriaethau, Gwobrau a 
Dyfarniadau gwahanol ac mae llawer eto ar 
y ff ordd.

Gallwch ddarllen mwy am ein granti au, 
ysgoloriaethau ymchwil a gwobrau eraill ar 
ein gwefan: 
www.cymru.ac.uk/ysgoloriaethau.

Yr Is-Ganghellor yn cwrdd â myfyrwyr a staff .

Gobeithio y cewch chi’ch ysbrydoli i wneud 
cais am un o’r cynlluniau hyn, sydd wedi eu 
bwriadu i ehangu ac ymestyn eich profi ad 
addysgol.

Gyda phob dymuniad da,

Marc Clement
Is-Ganghellor

 Ysgoloriaethau Teithio sydd ar 
 gael gan Brifysgol Cymru
 

  Mae gan Brifysgol Cymru nifer o
 ysgoloriaethau teithio sydd ar gael i
 fyfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru,
 gan gynnwys:

 Gwobr Goff a D Afan Thomas mewn
 Cerddoriaeth
 Gwerth Cyfredol:  £1500
 Pwrpas:  i roi cymorth ariannol i fyfyriwr
 cerdd addawol i ddatblygu ei  (h)addysg
 gerddorol trwy astudio ymhellach. 
 Yn agored i:  bobl a aned neu sydd wedi
 byw am o leiaf ddeng mlynedd yn un o’r
 lleoliadau daearyddol canlynol, yn y drefn
 fl aenoriaeth a ddangosir:
 (a)  Bwrdeisdref Afan
 (b)  Sir Gorllewin Morgannwg ag eithrio
        Bwrdeisdref Afan
 (c)  Unrhyw ran arall o Gymru.

 Ysgoloriaeth Deithio Geoff rey Crawshay 
 Gwerth Cyfredol:  £1,500
 Pwrpas:  i ehangu a chyfoethogi profi ad
 aesthetaidd y deiliad mewn cangen o’r
 Celfyddydau Cain.

 Cymynrodd Ellen Thomas Stanford 
 Gwerth Cyfredol:  i’w bennu gan adran
 ‘gartref’ y myfyriwr.
 Pwrpas:  i gynorthwyo myfyrwyr i ymweld
 ag amgueddfeydd a safl eoedd
 archaeolegol, neu i fynychu cyrsiau yn
 ystod y gwyliau mewn perthynas ag
 astudiaethau Groeg, Lladin neu’r  Clasuron. 

 Ysgoloriaeth Deithio er Cof am Gareth
 Jones 
 Gwerth Cyfredol:  £3,000
 Pwrpas:  i alluogi teithio mewn gwledydd
 tramor gyda’r bwriad o hwyluso astudiaeth
 o gydberthynas gwledydd. 

 Am fwy o wybodaeth, ewch i 
 www.cymru.ac.uk/ysgoloriaethau

Cip ar Enillydd - Jonathan Gupta  
(Ysgoloriaeth Geoff rey Crawshay  2008) 

 
Cyfl wynodd Jonathan gynnig uchelgeisiol a dychmygus i deithio i Rwsia i ddringo 
mynydd uchaf Ewrop – Mynydd Elbrus – ac i dynnu lluniau a fyddai’n darlunio’r 
berthynas rhwng dyn a mynydd.  Gwnaeth manylder ei gynlluniau ar gyfer yr antur hon 
gryn argraff  ar Bwyllgor Gwobrau Geoff rey Crawshay, a dyfarnwyd iddo £1500 er mwyn 
ariannu’r prosiect.  

 

  Dywed Jonathan: 
 “Diolch i ysgoloriaeth Prifysgol Cymru y llwyddais i drefnu a gwireddu’r daith hon, 

a lwyddodd i gyrraedd pob nod a osodais yn ddiogel, a bu hefyd yn brofi ad 
a newidiodd fy mywyd!”

 Cewch wybod sut y sefydlwyd Ysgoloriaeth Deithio Geoff rey Crawshay drosodd.



Ysgoloriaeth Deithio 
er Cof am Geoffrey 
Crawshay 
Mae’r Ysgoloriaeth Deithio a sefydlwyd yn enw  
Captain Geoffrey Crawshay er cof am ei gred 
ddiysgog y dylid ymgyfoethogi’r meddwl trwy 
brofiad.

Ganed Syr Geoffrey Cartland Hugh 
Crawshay yn Y Fenni yn 1892. O’r foment 
honno ymlaen, bu ei fywyd yn rhan 
annatod o wead bywyd Cymru wrth iddo 
weithio a chefnogi gwahanol agweddau 
ar ddiwylliant a diwydiant Cymru.

Ar ôl astudio yng Ngholeg Wellington a 
Choleg Prifysgol De Cymru, Caerdydd 
ymunodd â’r 23ain Catrawd Gymreig 
yn 1914 cyn cyrraedd safle Capten yn y 
Gwarchodlu Cymreig newydd.  Er iddo gael 
ei anafu ym Mrwydr Loos aeth yn ei flaen i 
sefydlu Côr y Gwarchodlu Cymreig a dod 
yn gapten ar y tîm Rygbi.  Daeth ei gariad 
tuag at rygbi’n amlwg 
trwy’r nawdd a roddodd 
i’r ‘Crawshay’s XV’, 
a ddaeth yn feithrinfa i 
chwaraewyr ifanc Cymru.

Yn dilyn cyfnod byr ym 
myd gwleidyddiaeth, 
trodd ei sylw at 
waith cymdeithasol a sefydlu Cyngor 
Gwasanaethau Cymdeithasol De Cymru a 
Sir Fynwy (1934). Daeth yn ysgrifennydd 
anrhydeddus a Chadeirydd Pwyllgorau 
Llywodraethol y Cyngor hwnnw.  Ei brif 
nod o fewn y swyddi y dyrchafwyd ef iddynt 
oedd hwyluso datblygiad economaidd a 
gwelliannau cymdeithasol yr ardaloedd 
hynny o Gymru a effeithiwyd gan y 
wasgfa ddiwydiannol. Yn ddiweddarach, 
fel Comisiynydd Ardal, dylanwadodd ar 
y ddarpariaeth o grantiau i’w buddsoddi 
mewn meysydd newydd o ddiddordeb, gan 
gynnwys mudiad y Merched, nyrsio, addysg 
oedolion ac adfer llyfrgelloedd, yn ogystal â 
chefnogi mentrau newydd ym maes ffermio 
gydweithredol.

Roedd Capten Geoffrey Crawshay’n ffigwr 
blaenllaw yng Nghymru ac ymroddodd ei 
hun i sawl agwedd ar fywyd, gan gynnwys 
bod yn aelod o’r Orsedd a chymryd 
diddordeb mawr yn yr Eisteddfod, bod yn 
YH dros y sir a hyd yn oed yn Farchog yn 
Urdd Sant Ioan.  Dyfarnwyd iddo radd 
LLD er anrhydedd gan Brifysgol Cymru yn 
1953.

Y penderfynolrwydd hwn i brofi gwahanol 
agweddau ar fywyd ac i gyfoethogi 
meddyliau eraill oedd yr etifeddiaeth a 
adawodd ar ei ôl yn dilyn ei farwolaeth 
yn 1954.  Mae Ysgoloriaeth Deithio 
Geoffrey Crawshay’n cynnig cyfle i bobl 
ehangu a chyfoethogi eu profiad aesthetaidd, 
gan annog gweithgaredd celfyddydol 
a gwerthfawrogiad o’r celfyddydau a’r 
Celfyddydau Cain yn eu hamryfal ffurfiau.

Dyddiadau derbyn ceisiadau am ysgoloriaethau yn y dyfodol agos:
Ysgoloriaeth Deithio er Cof am T Alwyn Lloyd   1af  Ionawr 2009
Grant Cymynrodd Ellen Thomas Stanford  1af Chwefror 2009
Gwobr Goffa D Afan Thomas mewn Cerddoriaeth 1af Mawrth 2009
Ysgoloriaeth Goffa Geoffrey Crawshay  1af Mawrth 2009
Gwobrau Dyffryn Nantlle 15fed Ebrill 2009
Ysgoloriaeth Plant Aberfan 1af Mehefin 2009
Ysgoloriaeth Goffa Gareth Jones 1af Mehefin 2009
Cronfa Goffa Thomas Ellis 1af Mehefin 2009
Ysgoloriaeth W P Thomas/W D Clee 
           – Cerddoriaeth Gymreig 1af Mehefin 2009
Ysgoloriaeth Ymchwil Ôlraddedig Llewelyn Williams  1af Mehefin 2009
Ysgoloriaeth Ôlraddedig Price Davies 22ain Mehefin 2009
Gwobrau Astudio Urdd y Graddedigion 30 Mehefin 2009
Ysgoloriaeth Ymchwil W P Thomas/W D Clee 
           mewn Llenyddiaeth/Hanes Cymru                           1af Gorffennaf 2009
Ysgoloriaeth Cymynrodd Ellen Thomas Stanford 1af Medi 2009
Ysgoloriaeth Goffa D Lloyd Thomas 15fed Medi 2009
Gwobrau Astudio Urdd y Graddedigion 31ain Rhagfyr 2009

Cyflwynwch y cais a fydd yn ennill!
Wrth wneud cais am unrhyw un o ysgoloriaethau a gwobrau Prifysgol Cymru, 
eich prif nod ddylai fod darbwyllo’r panel mai eich cais chi yw’r un mwyaf 
‘haeddiannol’.

Bydd y canllawiau a’r cynghorion isod o gymorth ichi gynhyrchu cais cryf a 
chytbwys:

Gwnewch yn siŵr fod eich cais yn gyflawn ac yn hawdd i’w 	
ddarllen. Nodwch y dyddiad cau a gwnewch yn siŵr eich bod yn 
dychwelyd y cais mewn da bryd. Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu 
hystyried.

Rhowch fanylion llawn unrhyw ganolwyr. Nodwch gyfeiriadau 	
e-bost pawb, os oes modd, er mwyn i’r broses allu symud mor chwim 
â phosibl. 

Os gofynnir am eirda gan ganolwyr, gofalwch adael iddynt wybod 	
ymlaen llaw y byddwn yn dod i gysylltiad â nhw.

Ceisiwch sicrhau eich bod yn pwysleisio pwysigrwydd ‘amcan 	
academaidd’ y cais yn ddigonol.

Os yw’n bosibl, ategwch gryfder eich cais trwy gynnwys deunydd 	
atodol megis lluniau, DVDau a CD-romiau neu ddolenni gwefannau 
lle y mae enghreifftiau o’ch gwaith i’w gweld, er mwyn gwneud eich 
cais yn gofiadwy.

Os oes gofyn ichi ddarparu amcangyfrifon ariannol fel rhan o’ch 	
cais, ceisiwch fod mor fanwl â phosibl. 

Cysylltwch â Ni:
Os oes gennych unrhyw ymholiad:

E-bostiwch ni ar gwobrau@cymru.ac.uk 

neu ewch at ein gwefan www.cymru.ac.uk/ysgoloriaethau


