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Croeso gan Swyddog y
Cyn-fyfyrwyr

Croeso i rifyn haf 2014 o Campus.

Drwy’r cylchgrawn, mae gennym ni
erthyglau am newyddion a
digwyddiadau o fewn y Brifysgol, yn
ogystal ag erthyglau ar Gyn-fyfyrwyr ar
draws y byd, yn dathlu eu cyflawniadau
a gweld sut mae eu hastudiaethau wedi
dylanwadu a chynorthwyo i gyflawni eu
gyrfaoedd a’u hamcanion eu hunain.
Campus yw un o’r adnoddau niferus
sydd gennym ni i gyfathrebu gyda Chyn-
fyfyrwyr. Mae’n rhoi gwybodaeth i’n
haelodau am ddatblygiadau allweddol a
mentrau sy’n digwydd o fewn Prifysgol
Cymru, ac mae’n ategu’r wybodaeth
helaeth sy’n cael ei diweddaru’n
rheolaidd ar wefan y Brifysgol -
www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr

Byddwn i’n croesawu unrhyw sylwadau
a allai fod gennych chi naill ai am yr
erthyglau yn y cylchgrawn hwn, neu’r
gymdeithas cyn-fyfyrwyr ei hun, ac oes
gennych chi unrhyw newyddion,
ffotograffau neu ddigwyddiadau’n
ymwneud â’r cyn-fyfyrwyr i’w rhannu,
hoffwn eich annog i gysylltu.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau
darllen y rhifyn hwn o Campus.

Jocelyn Keedwell
Swyddog Cyfathrebu (Cyn-fyfyrwyr)
alumni@cymru.ac.uk
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Cynnwys

U
nwaith eto bu’n flwyddyn brysur i’r
Brifysgol wrth iddi barhau drwy’r broses o
drawsnewid parhaus gyda’r uno

arfaethedig gyda Phrifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant.

Ymmis Mai roedd yn fraint cael cynnal y Dathliad
Graddio blynyddol unwaith eto i anrhydeddu
graddedigion diweddar oedd wedi cwblhau eu
cynlluniau astudio dilysedig mewn canolfannau ar

draws y byd, ac rwyf i’n siŵr y bydd y sgiliau a ddysgwyd yn ystod eu cyrsiau
amrywiol yn werthfawr iddynt wrth i’w gyrfaoedd ddatblygu yn y dyfodol.

Mewn cyfnod o newid strategol, wrth i ni edrych ymlaen at y dyfodol, ni
ddylem ni anghofio ein gorffennol a’r miloedd o fyfyrwyr dros y blynyddoedd
sydd wedi graddio’n llwyddiannus gyda dyfarniad Cymru, gan sicrhau bod
cymorth a rhwydweithiau ar gael i hwyluso cyswllt a chyfathrebu dwy ffordd.
Mae hyn yn arbennig o bwysig wrth i’r Brifysgol symud at uno, ac mae’n
bosibl y bydd gan aelodau ddiddordeb i ddarllen am y datblygiadau wrth
ffurfio Fforwm i Gyn-fyfyrwyr â’r nod o ffurfio man canolog ar gyfer
trafodaethau rhwng y Brifysgol a’r Cyn-fyfyrwyr.

Mae’r Brifysgol hefyd yn ymwybodol o’i hymrwymiad hanesyddol i ddiogelu
amrywiaeth o weithgareddau academaidd a diwylliannol sy’n gysylltiedig â hi
yn draddodiadol, ac ym mis Mehefin cynhaliodd ddigwyddiad i lansio fersiwn
ar lein Geiriadur Prifysgol Cymru. Mae’r cymorth parhaus rydym ni’n ei roi i’r
adnodd amhrisiadwy hwn yn arwydd o’n hymrwymiad i sicrhau bod yr asedau
mae’r Brifysgol yn eu dal yn parhau i fod er budd Cymru gyfan a thu hwnt.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen am y datblygiadau hyn i gyd, yn
ogystal â rhai o’r gweithgareddau eraill sydd wedi’u cynnal dros y flwyddyn
ddiwethaf.

Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA.
Is-Ganghellor

Geiriadur Prifysgol Cymru Ar Lein

Cyn-fyfyriwr PC yw enillydd
cyntaf Gwobr Artist Ifanc
Rhyngwladol Cymru 4 12

Ar y clawr
Tynnwyd y llun hwn yn achlysur lansio
fersiwn ar lein Geiriadur Prifysgol Cymru
yn y Senedd, sef prif adeilad cyhoeddus
Cynulliad Cenedlaethol Cymru. I gael
rhagor o wybodaeth ewch i
www.cynulliadcymru.org
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Teithwyr
Chwilfrydig
Y Ganolfan Geltaidd yn derbyn
grant AHRC
Mae Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol
Cymru (y Ganolfan) wedi derbyn grant o £785,784 oddi wrth
Gyngor Ymchwil y Dyniaethau a’r Celfyddydau (AHRC).

Bydd yr arian yn cefnogi prosiect ymchwil
pedair blynedd,mewn cydweithrediad â
Phrifysgol Glasgow, dan yr enw Teithwyr
Chwilfrydig: Thomas Pennant a theithio i
Gymru ac i’r Alban 1760–1815.Nod y
prosiect yw archwilio’r adroddiadau a
gynhyrchwyd gan deithwyr i’r ddwywlad ar
droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bydd
hefyd yn canolbwyntio ar ysgrifau Thomas
Pennant (1726–98), naturiaethwr a
hynafiaethydd o Sir y Fflint, awdur Teithiau
dylanwadol iawn i Gymru ac i’r Alban.

Mae teithiau byd-eang y cyfnod –megis
rhai James Cook neu Joseph Banks – wedi
hawlio cryn sylw yn ddiweddar. Ond yr un
mor bwysig, os llai adnabyddus, yw
‘teithiau ymchwil’ tebyg ymMhrydain.
Daeth y ‘Tour’ yn genre boblogaidd iawn,
bronmor boblogaidd â’r nofel: trwy
ysgrifau fel hyn ffurfiwyd syniadau y
cyhoedd am Brydain y gorffennol.
Datgelwyd hanes y wlad yn y dirwedd ei
hun, neu drwy ddiwylliant y werin, yn
ogystal â thrwy ddarganfyddiadau
hynafiaethol.

Gwasg Prifysgol
Cymru’n lansio
Gwefan newydd

Dan arweiniad y Prif Ymchwilydd (ac
Arweinydd y Prosiect), Dr Mary-Ann
Constantine (Y Ganolfan), a’r Cyd-
ymchwilydd, yr Athro Nigel Leask (Prifysgol
Glasgow), bydd y prosiect yn cynhyrchu dau
adnodd ymchwil a fydd ar gael yn rhad ac
am ddim i’r cyhoedd: bas-data yn catalogio
gohebiaeth Pennant (yn cynnwys dros
chwe chant o lythyrau, sydd ar wasgar
mewn gwahanol archifau), a chorpws ar-
lein chwiliadwy yn cynnwys rhyw drigain
taith i Gymru ac i’r Alban sydd heb eu
cyhoeddi o’r blaen. Datblygir yn ogystal
wefan 'Curious Travellers/Teithwyr
Chwilfrydig', yn ffynhonnell o wybodaeth
am y profiad o deithio yn y ddwy wlad.
Bydd yn cynnwys mapiau rhyngweithiol yn
dangos llwybrau’r teithiau, a llyfryddiaeth o
gannoedd o deithiau cyhoeddedig.

Wrth sôn am y prosiect, dywedodd Dr
Mary-Ann Constantine:

“Bydd ein gwaith yn agor ffenestr ar lwyth o
adroddiadau lliwgar a difyr gan y ‘teithwyr
chwilfrydig’ a ddaeth yn llu i ymylon
Prydain i chwilio am fyd delfrydol llawn
golygfeydd aruchel – gan ddarganfod, yn
aml iawn, fyd estron, rhyfeddol a
chythryblus yn syfrdanol o agos.”

Bydd y prosiect yn cychwyn ymmis Medi.
Cynhelir cyfres o gynadleddau ac
arddangosfeyddmewn amgueddfeydd a
llyfrgelloedd cenedlaethol a lleol dros
Gymru a’r Alban. Bydd y rheini’n tynnu sylw
at agweddau gweledol a materol ar y
teithiau - o beintio tirluniau i henebion
Rhufeinig neu hanes byd natur. Bydd
digwyddiadau creadigol yn ogystal, yn
cynnwys rhai o’n hartistiaid ac awduron
adnabyddus yn ail-gerdded rhannau o
lwybrau’r teithwyr gynt er mwyn creu
fersiynau cyfoes o’r Daith.

Delwedd o gyfrol addurnedig Thomas
Pennant A tour in Wales, drwy haelioni
Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ddechrau 2014 lansiwyd gwefan
ddwyieithog newydd sbon Gwasg
Prifysgol Cymru. Mae’r adnodd
rhagorol hwn bellach yn sicrhau
presenoldeb ar lein i’w hôl-gatalog yn
ogystal â’r cyhoeddiadau a’r cyfrolau
newydd.

Maemodd chwilio’r wefan gyfan yn
Gymraeg a Saesneg, ac mae eisoes wedi
profi’n declyn pwerus i staff ac i awduron
cyfredol, awduron y gorffennol a darpar
awduron. Mae’r wefan hefyd yn gweithredu
fel catalog digidol, sy’n agor brand yWasg
a’i chynnyrch i fwy o ddarllenwyr nag
erioed o’r blaen. Gall unrhyw un sydd â
chyswllt gwe bellach bori drwy’r cyfrolau - o
astudiaethau clasurol, i’r e-gyhoeddiadau
diweddaraf yn eu cyfres lwyddiannus ar
Astudiaethau Iberaidd ac America Ladin.

Nodwedd amlwg o’r wefan newydd yw ei
hadranNewyddion, gyda blogiau
dwyieithog yn ymwneud â chyfoeth o
bynciau i’r darllenwyr. O ystyried bod yWasg
yn cael y fraint o weithio gyda chynifer o
awduron gwahanol a thalentog o bedwar
ban byd, bydd gwahoddiad yn cael ei estyn
iddyn nhw ddod yn flogwyr gwadd: er bod
cyhoeddi yn hanfodol, mae’rWasg hefyd yn
awyddus i gysylltu â’i chymuned amrywiol
sydd â diddordebau niferus ac amrywiol.

MaeGwasg Prifysgol Cymru’n edrych ymlaen
at gyfnod newydd o ymgysylltu â’i hawduron
a’r rhai sydd â diddordeb yng ngwaith y
Wasg, a’r gobaith yw y bydd ysgolheigion ar
draws y byd yn cael eu harwain at y
canolbwynt digidol newydd hwn.

Ewch i www.uwp.co.uk

Y wefan newydd
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Geiriadur Prifysgol
Cymru Ar Lein
Ar 26 Mehefin, mewn digwyddiad yn y Senedd, lansiwyd fersiwn ar lein Geiriadur
Prifysgol Cymru yn swyddogol gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif
Weinidog Cymru.

Y Geiriadur hwn yw’r unig eiriadur
hanesyddol safonol yn y Gymraeg, a gellir
ei gymharu o ran dull a chwmpas â’r
Oxford English Dictionary. Mae’n
cyflwyno geirfa’r iaith Gymraeg o’r
testunau Hen Gymraeg cynharaf hyd at
iaith bob dydd heddiw. Olrheinir dyddiad
cynharaf pob gair ac enghraifft o’r gair ar
hyd yr oesoedd gan ddangos, yn aml, sut
y mae’r gair wedi newid ei ystyr. Yn y
fersiwn ar lein fe fydd modd i’r darllenydd
weld tarddiad, diffiniad Cymraeg a
chyfystyron Saesneg gair ynghyd ag
enghreifftiau hanesyddol. Mae modd
hefyd chwilio am eiriau Saesneg.

Wrth sôn am y datblygiad diweddaraf
hwn, dywedodd y Prif Weinidog: “Mae’r
fersiwn ar lein yma yn gammawr ymlaen
yn hanes y Geiriadur. Bydd yn galluogi
pobl i ddod o hyd i wybodaeth yn hawdd
ac yn gyflym, trwy ddefnyddio technoleg
fodern. Hoffwn longyfarch staff Geiriadur
Prifysgol Cymru ar y gwaith ardderchog
maen nhw wedi ei wneud i gyflwyno’r
fersiwn ar lein. Mae’n wasanaeth gwych,
a fydd yn cefnogi twf yr iaith dros y
blynyddoedd i ddod.”

Sefydlwyd cynllun darllen y Geiriadur yn
1921 fel prosiect ymchwil cyntaf Bwrdd
Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru.
Casglwyd bron i ddwy filiwn o slipiau a
fyddai’n sylfaen i’r Geiriadur. Dechreuwyd
ar y gwaith golygu yn 1948 ac yn 1967
cyhoeddwyd cyfrol gyntaf y Geiriadur (a-
ffysur). Cyhoeddwyd yr olaf o’r pedair
cyfrol (s-Zwinglïaidd) yn 2002 ac ers
hynny mae’r tîm, sy’n gweithio yn y
Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaidd yn Aberystwyth, wedi bod yn
ail-olygu’r Geiriadur ac wedi cyhoeddi
deuddeg rhifyn o’r Ail Argraffiad (a-brig).

Yn 2006 cafodd y Geiriadur ei restru
mewn cyhoeddiad gan Universities UK fel
un o “gant o ddarganfyddiadau a
datblygiadau ym mhrifysgolion y Deyrnas
Gyfunol sydd wedi newid y byd yn yr

hanner canrif diwethaf” – un o ddeg yn
unig o brosiectau yn y celfyddydau.

Dywedodd yr Athro Medwin Hughes, Is-
Ganghellor Prifysgol Cymru am y lansio:
“Mae heddiw yn garreg filltir hynod o
bwysig yn hanes y Geiriadur – mae
Prifysgol Cymru yn hynod o falch fod holl
gyfoeth Geiriadur Prifysgol Cymru bellach
ar lein ac ar gael yn rhad ac am ddim i
ddefnyddwyr.”

Ychwanegodd Meri Huws, Comisiynydd y
Gymraeg sydd â’r rôl o gydgysylltu’r maes
geiriadura ac o roi cyfeiriad strategol i’r
gwaith: “Fel y mae technoleg yn dod yn
gynyddol bwysig yn y ffordd rydym yn
byw ac yn gweithio, mae angen i’r maes
geiriadura newid ac yn esblygu. Bydd hyn
yn galluogi defnyddwyr, boed y rheiny’n
gyfieithwyr, academwyr, myfyrwyr,
gweithwyr mewn sefydliadau neu’n
ddarllenwyr cyffredin i gael gafael ar
wybodaeth am eiriau Cymraeg yn hawdd
ac yn gyflym.”

Mae hi wedi bod yn fwriad ers tro i roi’r
Geiriadur ar lein ond roedd yn broses hir

Yr Athro Dafydd Johnston, Jens Erlandsen, Andrew Hawke, y Gwir Anrhydeddus
Carwyn Jones AC, Y Athro Medwin Hughes, Meri Huws ac Alun Thomas

Gellir ei weld ar lein ar ddyfeisiau amrywiol

gan bod yn rhaid trosi holl ddata y
Geiriadur – cyfanswm o ryw wyth miliwn o
eiriau!

“Mae’n braf fod hyn wedi digwydd o’r
diwedd,” meddai Andrew Hawke,
Golygydd Rheolaethol y Geiriadur. “Mae’n
braf gallu ychwanegu geiriau newydd yn
ôl y galw yn lle gorfod dilyn trefn yr
wyddor. Byddwn ni hefyd yn gallu newid
hen gofnodion yn syth.”

Gallwch ddilyn y Geiriadur ar Twitter
(https://twitter.com/geiriadur) a Facebook
(www.facebook.com/geiriadur.prifysgolcy
mru), a cheir rhagor o wybodaeth ar y
wefan - www.geiriadur.ac.uk
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Ym mis Tachwedd 2013, cyhoeddwyd
mai’r cyn-fyfyriwr a’r ffotograffydd
Andrew Morris oedd enillydd cyntaf
Gwobr Artist Ifanc Rhyngwladol
Cymru.

Trefnir y gystadleuaeth gan British Council
Cymru, ac Andrew, a raddiodd yn
ddiweddar gyda BAmewn Ffotograffiaeth
a’r Celfyddydau o Brifysgol Fetropolitan
Abertawe, nawr Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant, oedd un o bum artist ifanc ar
restr fer y wobr o gefndiroedd creadigol
amrywiol gan gynnwys cerameg, ffilm,
ffotograffiaeth a cherflunio.

Treuliodd Andrew bedair blynedd yn
astudio ymMet Abertawe, gan weithio ar
nifer o brosiectau gan gynnwys ei gyfres
What’s Left Behind? a aeth yn ei blaen i
ennill y wobr hon.

Wrth sôn amei gyfnod yn y Brifysgol,
dywedodd Andrew: “Yn ystod fy nghyfnod
yno fe ddysgais i gredu ynof fi fy hun a chael
hyder yn fy ngwaith a fy ngwthio fy hun i’r
eithaf. Mae bod â hyder i drafod fy ngwaith
a fy ffotograffiaeth yn gyffredinol wedi
cyfoethogi fymhroffesiynoldeb panwyf i’n
gweithio yn y diwydiant hunangyflogedig, a
thrafod anghenionwrth ymdrin â
chleientiaid. Hefydmae’r sgil a’r gallu i
ddefnyddio amrywiaeth eang o gamerâu, o
ddigidol i ffilm, wedi profi’n werthfawr.
Roeddwn i’n gallu ymarfer saethu gyda’r
dulliau ffilmmwy traddodiadol.”

Yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd
ymmis Tachwedd, dywedodd y beirniaid

Gan esbonio beth a’i denodd i’r maes pwnc
penodol hwn, dywedodd Andrew: “Bob tro
roeddwn i’n mynd i mewn i adeilad fyddai
gen i ddim syniad beth fyddwn i’n ei
ganfod y tu ôl i bob drws neu yn y tŷ.
Ambell waith roeddmodd dweud bod teulu
wedi bod i’r tŷ a mynd â rhai o’r pethau
personol oedd â gwerth penodol. Ar
adegau eraill roedd fel pe bai rhywun yn dal
i fyw yn y tŷ. Roedd un o’r ystafelloedd lle
bûm i’n gweithio yn gwbl wag gyda dim
ond un gadair; ond dechreuais i sylwi ar
fanylion bach fel marciau ar y carped neu ôl
lle’r oedd rhywbeth wedi sefyll ar un adeg.
Mae’n rhyfeddol faint o fanylion sydd i’w
canfodmewn gofod sy’n ymddangos yn
wag neu’n simplistig.”

Mae Andrew wedi gweithio ar nifer o
brosiectau gwahanol dros y blynyddoedd
diwethaf yn y brifysgol, ac wedi gweithio
ochr yn ochr â nifer o gwmnïau theatr
gerdd, gan dynnu lluniau perfformiadau.
Mae hefyd wedi saethu llawer o luniau
chwaraeon ar ran undeb ymyfyrwyr a
thimau lleol eraill.

Mae’n gobeithio dechrau prosiect arall tua
diwedd y flwyddyn ac yn bwriadu ailafael
yn y gyfresWhat’s Left Behind? gan fynd
â’r gwaith allan o Gymru ac edrych
ymhellach ac yn rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am Andrew
a’i waith ewch i’w wefan –
www.amorrisphotography.co.uk

Cyn-fyfyriwr PC yw enillydd cyntaf Gwobr Artist
Ifanc Rhyngwladol Cymru

Delweddau o gyfresWhat’s Left Behind?

Andrew Morris
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fod gwaith Andrew, oedd yn dangos y tu
mewn i dai oedd wedi’u hadfeddiannu neu
yr oedd eu perchnogion wedi marw, yn
cyfleu ‘absenoldeb, presenoldeb a cholled’.

Dywedodd Andrew am y noson: “Roedd
ennill y wobr ei hun yn golygu llawer i mi;
roedd fel pe bai’r bedair blynedd o waith
wedi talu ffordd a doeddwn i ddim yn ei
ddisgwyl. Eistedd yn y noson wobrwyo yn
aros i enw’r enillydd gael ei gyhoeddi ac
yna clywed fy enw fi fy hun - roedd yn
deimlad rhyfeddol.”

Mae ennill y wobr wedi agor llawer o
ddrysau i Andrew ac wedi creu diddordeb
mawr, gan arwain at sylwmewn nifer o
gylchgronau lleol a rhyngwladol, a gwaith
ar ei liwt ei hun. Mae hefyd wedi cynnig
cyfle iddo gynnal ei arddangosfa unigol ei
hun yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter
yng Nghaerdydd, lle bu’n dangos
delweddau o’i gyfres What’s Left Behind?
rhwngmis Mawrth amis Mai.

Mae cyfresWhat’s Left Behind? yn
brosiect parhaus sy’n ein gwahodd i
ystyried un o gwestiynaumawr bywyd -
Beth sy’n cael ei adael ar ôl? Mae’r
darluniau’n dangos y tu mewn i dai sydd ar
y farchnad yn dilyn marwolaeth eu
perchnogion, ac mae’r ffotograffau o’r
gwrthrychau sydd yn dal o fod yno yn ein
hannog i adfyfyrio am syniadau o gartref,
teulu a pherchnogaeth.
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2014
Dathliad Graddio
Ddechrau mis Mai gwelwyd dros 2000 o fyfyrwyr yn cyrraedd
Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd unwaith eto wrth iddyn nhw
ymuno â Phrifysgol Cymru i nodi diwedd eu hastudiaethau yn y
dathliadau Graddio.

Yn llywyddu ar y cyfan oedd yr Is-
Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes,
gyda’r orymdaith yn cynnwys
cynrychiolwyr o Brifysgol Cymru a’n partner
uno Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Yn y seremonïau’n cafodd pobmyfyriwr
graddedig ei gyfarch yn unigol gan yr Is-
Ganghellor yn ogystal â mwynhau

Mrs Elsa Davies a Mr Nigel Annett

corfforaethol a chymdeithasol. Yn 2014,
fe’i gwnaed yn Gomander yr Ymerodraeth
Brydeinig am wasanaethau i’r diwydiant
Dŵr ac am ei wasanaethau gwirfoddol i’r
elusen ryngwladol Water Aid. Esboniodd
Mr Annett: “Roeddwn i mor falch i gael
gradd er anrhydedd a chymryd rhan yn y
dathliad graddio. Roedd y Brifysgol yn
garedig iawn yn cydnabod y rhan a
chwaraeais i yn sicrhau bod y diwydiant
Dŵr bellach wedi’i berchnogi ar ran holl
gwsmeriaid Dŵr Cymru. I mi mae’r
anrhydedd hwn hefyd yn cydnabod
cyfraniad holl dîm Dŵr Cymru.”

Syr Michael Barber - dyfarnwyd
Doethur mewn Llên honoris causa
Mae SyrMichael yn Brif Ymgynghorydd
Addysg gyda Pearson, ac yn gyn
ymgynghorydd y llywodraeth a strategydd
addysg ynghyd â bod yn awdurdod
blaenllaw ar systemau a diwygiomewn
addysg yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae
ganddo ddiddordeb penodol mewn sicrhau
cyfleoedd addysgol i blant o deuluoedd
incwm isel yn y byd datblygol.

perfformiadau gwefreiddiol gan gantorion
o Academi Llais Ryngwladol Cymru.

Yn ogystal â dathlu llwyddiannau ein
myfyrwyr, dyfarnodd y Brifysgol hefyd
raddau er anrhydedd i bum person i
gydnabod eu llwyddiannau a’u
gwasanaethau i’w meysydd gwaith
penodol.

Mr Nigel Annett CBE - dyfarnwyd
Doethur mewn Economeg a Gwyddor
Gymdeithasol honoris causa
Mae Nigel Annett wedi ymddeol yn
ddiweddar o’i swydd yn Rheolwr
Gyfarwyddwr Dŵr Cymru Welsh Water.
Roedd yn gyd-sylfaenydd Glas Cymru, y
cwmni dielw sy’n berchen ar Dŵr Cymru
ar ran cwsmeriaid Cymru dan fodel busnes
sydd wedi arddangos arloesi Cymreig ac
wedi ennill gwobrau am gyfrifoldeb

Syr Michael Barber



Ei Anrhydedd y Barnwr Eifion Roberts -
dyfarnwyd Doethur yn y Cyfreithiau
honoris causa
Ers cwblhau gyrfa nodedig yn y gyfraith -
fel Bargyfreithiwr a Barnwr ar Gylchdaith
Cymru a Chaer, mae’r Barnwr Eifion
Roberts wedi gwneud cyfraniad enfawr i
addysg uwch yng Nghymru ers dros 25
mlynedd. Roedd hyn yn cynnwys
tymhorau’n gwasanaethu fel Aelod a
Chadeirydd Prifysgol Bangor, ac er 2007
fel Aelod o Gyngor Prifysgol Cymru. Wrth
sôn am y diwrnod dywedodd: “Roedd
derbyn y ddoethuriaeth er anrhydedd hon
rhwng dau gohort o israddedigion oedd
yn derbyn eu graddau cyntaf, fel y gwnes
innau 66 o flynyddoedd yn ôl, yn brofiad
a wnaeth i mi deimlo’n ifanc unwaith eto.
Roedd cyfaredd arbennig yn yr egwyl
gerddorol a ddarparwyd gan y myfyrwyr
eu hunain gan gyfoethogi’r hyn oedd i mi
yn seremoni fywiog a hiraethus ac rwyf i’n
ddiolchgar iawn i’r Brifysgol am y fraint o
fod yn rhan ohoni”.
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Mr Lewis Jones Evans Yr Athro Brian Lentle a Dr Ann Rhys Yr Is-Ganghellor a'r Barnwr Eifion Roberts

Mr Lewis Jones Evans - dyfarnwyd
Doethur mewn Economeg a Gwyddor
Gymdeithasol honoris causa
Mae Lewis Jones Evans yn ŵr busnes
llwyddiannus ac yn gyn Reolwr
Gyfarwyddwr Girobank plc, ac wedi bod yn
gefnogwr brwd i iaith a diwylliant Cymru
ers dros 25 mlynedd - gan gynnwys fel
aelod o Fwrdd Eisteddfod Genedlaethol
Cymru a Chyfarwyddwr Ymddiriedolaeth
Opera Bae Caerdydd. Yn amlwg roedd
wrth ei fodd yn derbyn yr anrhydedd, a
dywedodd: “Roedd profiad y seremoni pan
gefais i fy anrhydeddu yn emosiynol iawn i
mi a fy nheulu, ac yn gofiadwy tu hwnt.
Dwyf i ddim yn gwybod beth mae’r
gydnabyddiaeth yn ei olygu’n ehangach,
ond mae’n golygu llawer mwy i mi, fel
arwydd efallai fod rhywun wedi sylwi ar fy
ymrwymiadau bach ond gydol oes a fy
ymdrechion yn y sectorau rwyf i wedi
gweithio ynddyn nhw yng Nghymru a bod
y cyfraniad hwnnw wedi bod – ac yn
parhau i fod – o gymorth ac o werth.”

Yr Athro Brian C Lentle MD
- dyfarnwyd Doethur yn y Gwyddorau
honoris causa
Graddiodd yr Athro Lentle o Ysgol
Meddygaeth Genedlaethol Cymru acmae’n
hyrwyddwr addysg rhyngwladol ynghyd ag
adeiladu cysylltiadau i hyrwyddo ymchwil
mewn Radioleg aMeddygaeth Niwclear.
Mae’n gyn Lywydd Cymdeithas Radioleg
Gogledd America, ac yn awdurdod byd-
eang ar radioleg osteoporosis a hanes
meddygaeth. Roedd yr Athro Lentle yn
amlwgwrth ei fodd gyda’r gydnabyddiaeth
hon a dywedodd: “Mae bob amser yn bleser
dychwelyd i Gymru ac at yr ysbrydoliaeth
mae’r bobl sy’n caru eu gwlad a’i diwylliant
yn ei gynnig. Roedd yn bleser arbennig i mi
dderbyn gradd er anrhydedd, ac i mi
cyfannwyd cylch pwysig yn fymywyd ar y
diwrnod hwnnw. Dyma ble’r wyf i’n dod
ohono ac ymamae fy ngwreiddiau. Mae fy
nyled yn fawr i Brifysgol Cymru am fy
ngwneud i’r hyn ydw i.”
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Sefydlwyd Canolfan Cymru Er
Cydraddoldeb mewn Addysg (CCCA) ym
mis Medi 2013 fel menter ar y cyd
rhwng Prifysgol Cymru a’n partner uno
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
(PCYDDS) i fynd i’r afael â’r heriau sy’n
gysylltiedig ag anfantais addysgol.

Mae’r Ganolfan a lansiwyd yn ffurfiol gan
Weinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth
Cymru Huw Lewis AC ymmis Rhagfyr
2013 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
yng Nghaerdydd, yn ymrwymiad gan y
prifysgolion i ddatblygu polisi, ymchwil
cymwysedig ac ymarfer arloesol a fydd yn
cyfrannu at wella cydraddoldeb yn y

system addysg yng Nghymru.

Gan siarad yn ystod yr achlysur lansio
dywedoddHuw Lewis AC: “Rwy’n falch y
bydd y ganolfan newydd yn canolbwyntio’n
benodol ar fynd i’r afael â chyflawniad
addysgol isel yngNghymru, yn enwedig yr
heriau sy’n gysylltiedig â thlodi, ethnigrwydd
a rhyw. Edrychaf ymlaen at weld y gwaith
hwn yn rhoi gwerth ychwanegol i’n polisïau,
ganwella tegwchmewn addysg.”

Un o gyfraniadau cyntaf y Ganolfan ym
mis Ebrill oedd cyhoeddi adnodd i helpu
arweinwyr ac ymarferwyr addysg i wneud
defnydd effeithiol o’r Grant Amddifadedd

Yr Athro Medwin Hughes, Huw Lewis AC a
Yr Athro David Egan

Plant Ysgol Gynradd Mount Stuart yn perfformio yn y lansiad

Rhagor o Gyfleoedd i Astudio gyda’n Partner Uno
Mae Prifysgol Cymru ar hyn o bryd yn y broses o uno â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS). Gyda sail gref o
fyfyrwyr ar draws nifer o gampysau, bydd y sefydliad unedig newydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau gwasanaeth ar
sail leol, ranbarthol a rhyngwladol.

Canolfan Newydd i Fynd i'r Afael ag
Anfantais Addysgol yng Nghymru

Disgyblion. Gellir lawrlwytho’r canllaw am
ddim o wefan PCYDDS -
www.pcydds.ac.uk/cy/ccca

Bydd y Ganolfan yn gweithio gyda llunwyr
polisi mewn Llywodraeth ganolog,
ranbarthol a lleol yng Nghymru a chyda’r
sector gwirfoddol i ddatblygu a gwerthuso
polisïau a luniwyd i wella cyflawniad
addysgol yn y sectorau cyn-ysgol, ysgol ac
ôl-16. Bydd hefyd yn cysylltu â
Chanolfannau tebyg mewn rhannau eraill
o gyfundrefn addysg uwch y DU ac yn
rhyngwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am y
ganolfan ewch i www.cymru.ac.uk/ccca

Gyda’n partner uno bellach yn gwahodd
ceisiadau am gyfres gyffrous o raglenni
ôl-raddedig, efallai y bydd aelodau o’r
Cyn-fyfyrwyr yn dymuno dysgu mwy am y
cyfleoedd ar gyfer astudiaethau pellach
sy’n cael eu creu gyda’r ehangu a’r
datblygu cyffrous hwn.

Mae’r rhaglenni hyn, sydd ar gael llawn
amser neu ran amwer, ar gael i’w
hastudio ar lein ac ar y campws newydd
yn Llundain. Maen nhw’n cynnwys
amrywiaeth o raglenni MBA, rhaglen MBA
Weithredol, a rhaglen DBA.

I wybod mwy am y Campws yn Llundain
a’r rhaglenni sydd ar gael, ewch i wefan
PCYDDS -
www.tsdlondon.ac.uk/cy/londoncampus/

Proffil Myfyriwr: Vidya Rajawasam

Rwyf i wrth fy modd gyda’r rhaglen
DBA. Mae’n cyfoethogi fy
ngwybodaeth gyfredol a fy mhrofiad
fel cyfrifydd siartredig proffesiynol, ac

yn cynnig dealltwriaeth ddyfnach o
bynciau Busnes mewn modd
academaidd iawn.

Mae’n cynnig persbectifau gwahanol
ar ddulliau ymchwil sy’n ymwneud â
busnes ac entrepreneuriaeth, ac mae’r
dulliau a’r athroniaeth ymchwil wedi
caniatáu i mi ddod yn ymchwilydd
proffesiynol sy’n gallu cyfrannu at fyd
busnes yn academaidd ac yn
broffesiynol. Rwyf i’n credu y bydd yn
bendant yn caniatáu i mi fod yn
gystadleuol yn broffesiynol ac yn
academaidd yn y farchnad swyddi a
chynnig dealltwriaeth well o
ddynameg busnes i gystadlu yn yr
amgylchedd busnes.
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Proffil Cyn-fyfyriwr:

Martina Spisiakova
DawMartina yn wreiddiol o Slofacia, ac mae bellach yn byw yn Indonesia lle
mae’n gweithio i’r Ganolfan Lleddfu Tlodi drwy Amaethyddiaeth Gynaliadwy, is-
gorff i Gomisiwn Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig yn Asia a’r
Môr Tawel (ESCAP). Er gwaethaf blynyddoedd niferus o brofiad yn gweithio i’r CU
yn Asia a’r Môr Tawel, penderfynodd Martina ehangu ei haddysg drwy astudio
am radd MBA Prifysgol Cymru yng Ngholeg Robert Kennedy gan raddio yn 2012.

Soniwch am eich cefndir
Cefais fy ngeni yn yr hyn yw Slofacia
bellach (Czechoslovacia yn flaenorol) lle
profais i’r trawsnewid o gomiwnyddiaeth i
ddemocratiaeth. Roedd pob digwyddiad
yn y cyfnod hwn fel pe bai’n fy ngyrru at
ddysgu ieithoedd tramor a theithio. Ar ôl
canfod y cyfle i weithio i asiantaethau
rhyngwladol yn Rhufain, agorodd
cyfleoedd newydd i mi a chefais fy swydd
gyntaf fel cynorthwyydd yn y
Cenhedloedd Unedig yn 22 oed. Roedd
gwaith fy nghydweithwyr mewn datblygu
rhyngwladol yn gymaint o ysbrydoliaeth i
mi fel i mi benderfynu cyfuno fy ngwaith
gydag astudio yn y Brifysgol Agored i
ffurfio fy nealltwriaeth o faterion byd-eang
a fy ngalluogi i ddefnyddio’r wybodaeth
hon mewn gweithgaredd datblygu.

Beth ysbrydolodd chi i astudio am radd
MBA, a sut helpodd hynny eich gyrfa?
Er i mi gwblhau fy astudiaethau a
theimlo’n angerddol dros fy ngwaith, am
flynyddoedd roeddwn i’n sownd ar yr un
lefel broffesiynol am resymau gwleidyddol,
ac fe sylweddolais nad oedd gradd
israddedig yn ddigon ar ei phen ei hun i mi
gyrraedd lle’r oeddwn i am fod. Erbyn i mi
raddio o’r Brifysgol Agored gyda gradd
BSc mewn Gwyddorau Cymdeithasol
gydag Economeg, dechreuodd fy ngwaith

ddysgu a rhannu gwybodaeth, cydlynu
rhwydweithio a hyfforddi a gwerthuso
effaith y gweithgareddau dysgu hyn.

Beth fu uchafbwynt eich gyrfa hyd
yma?
Efallai mai’r profiad mwyaf heriol ond
boddhaol i mi oedd dechrau ac adeiladu
SATNET Asia. Pan ymunais i â’r Ganolfan
ddwy flynedd yn ôl, roedd gan y
rhwydwaith tua 20 o gyfranogwyr a
thyfodd hynny i dros 1,000 hyd yma.
Canlyniad arall rwyf i’n falch iawn ohono
yw datblygu a chyflenwi rhaglen hyfforddi
o’r enw ‘writeshops’ ar gyfieithu
canfyddiadau ymchwil yn wybodaeth sy’n
hygyrch i ffermwyr, a thrwy hynny fe
hyfforddais i tua 300 o weithwyr datblygu
proffesiynol yn Ne a De-ddwyrain Asia.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i unrhyw
un sy’n dymuno dilyn llwybr gyrfa
debyg?
Fy nghyngor i, yn enwedig i raddedigion,
yw peidio ag aros mewn un lle. Ewch i
chwilio hyd nes y dewch chi o hyd i
rywbeth mae gennych chi angerdd drosto.
Chwiliwch am gyfleoedd interniaeth,
gwirfoddolwch mewn prosiectau,
ymunwch â rhwydweithiau, peidiwch byth
â rhoi’r gorau i ddysgu. Yn bwysicaf oll,
siaradwch â’r bobl sydd eisoes yn gweithio
yn y maes mae gennych chi ddiddordeb
ynddo. Gall pob cyswllt eich cyfoethogi a
dod â chi’n agosach at eich nod. Mae’r
cyfleoedd ar gael, mae angen i chi edrych
amdanyn nhw ac ymddiried yn y broses.

I gael gwybodaeth am y Ganolfan
Lleddfu Tlodi drwy Amaethyddiaeth
Gynaliadwy, ewch i www.uncapsa.org
I gael gwybodaeth am brosiect SATNET
Asia ewch i www.satnetasia.org

ganolbwyntio ar wella prosesau
cyfundrefnol i hwyluso rhannu
gwybodaeth, dysgu a chydweithio’n well
yn y pencadlys yn ogystal ag yn y maes. Fe
dyfodd fy niddordeb yn y ffactorau sy’n
gyrru rhai sefydliadau i berfformio’n well
na’i gilydd, yn enwedig y ffordd y gall
diwylliant ddylanwadu ar y prosesau hyn,
a phenderfynais edrych yn fwy manwl ar y
pwnc drwy fy astudiaethau MBA. Cael
MBA oedd un o’r penderfyniadau gorau i
mi ei wneud erioed oherwydd fe agorodd
ddrysau newydd i mi a fy helpu i hwyluso
newid yr oeddwn yn dyheu amdano.

Beth yw eich rôl yn y Ganolfan, a phrif
nodau’r Sefydliad?
Cenhadaeth y Ganolfan, sydd wedi’i lleoli
yn Bogor, Indonesia, yw cryfhau dialog
De-De a dysgu rhyngranbarthol ar dlodi,
ansicrwydd bwyd ac amaethyddiaeth
gynaliadwy drwy ymchwil, rhwydweithio,
datblygu capasiti a chyngor polisi. Drwy’r
prosiect SATNET Asia, sy’n cael ei gyllido
gan yr Undeb Ewropeaidd, mae’n
hwyluso rhannu gwybodaeth a dysgu, a
darparu modd i adeiladu capasiti ar gyfer
gwneuthurwyr polisi, ymchwilwyr a
gwasanaethau estyn amaethyddol. Mae
fy rôl i fel Swyddog Rheoli Gwybodaeth yn
y Ganolfan wedi canolbwyntio ar
ddatblygu’r rhwydwaith hon i helpu eraill i

Cyfarfod â llwyth Dani,
Papua, Indonesia

Hyfforddi gweithwyr estyn amaethyddol o dde ddwyrain Asia
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Cyswllt â Chyn-fyfyrwyr
Y llynedd cysylltodd y Brifysgol â holl Raddedigion y Brifysgol
yn gofyn am geisiadau i ymuno â phwyllgor cyn-fyfyrwyr. Y
nod oedd darparu canolbwynt ar gyfer trafodaethau rhwng y
Brifysgol a’r Cyn-fyfyrwyr a hwyluso cyswllt dwyffordd a
chyfathrebu gwell, sy’n arbennig o bwysig wrth i’r Brifysgol
symud ymlaen at uno â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Caeodd y broses ymgeisio, a estynnwyd
ddwy waith i sicrhau bod cyfle i unrhyw un
oedd â diddordeb ymgeisio, ymmis
Tachwedd 2013 ac mae’r Brifysgol yn
ddiolchgar iawn i’r Graddedigion hynny a
ymatebodd â diddordeb a brwdfrydedd.

Fodd bynnag nid oedd y ceisiadau a
ddaeth i law yn ddigon eang ac amrywiol i
allu penodi pwyllgor i gynrychioli’r holl gyn-
fyfyrwyr - h.y. degau o filoedd o
Raddedigion Prifysgol Cymru mewn dros
30 o wledydd ar draws y byd rydym ni’n
cysylltu’n rheolaidd â hwy. Nid oedd y
ceisiadau’n bodloni’r holl feini prawf a
sefydlwyd i sicrhau ystyriaeth ddigonol o
gydraddoldeb cyfle, cydbwysedd rhywiau,
mewnbwn ffres ac ystod gytbwys o oed a
disgyblaethau astudio.

Mae’r Brifysgol felly wedi penderfynu
mabwysiadu dull gwahanol ac yn ei
gyfarfod ymmis Mawrth 2014
mabwysiadodd Cyngor y Brifysgol
Ordinant diwygiedig – sydd i’w weld ar ein
gwefan.

Mabwysiadwyd y fersiwn blaenorol o’r
Ordinant yn 2007 ar adeg o ailstrwythuro
sylweddol ymMhrifysgol Cymru. Ymmis
Mawrth 2014 cytunodd Cyngor y Brifysgol
fod amgylchiadau wedi newid ers 2007 ac
o ganlyniad bod Ordinant 22 wedi dyddio.
Yn benodol, roedd angen ei ddiwygio i
adlewyrchu gwelliannau mewn
gwasanaethau Rhyngrwyd a chyfathrebu
drwy gyfryngau cymdeithasol, a sail
ryngwladol lawer ehangach cymuned Cyn-
fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Yn lle cael pwyllgor o un ar ddeg a fyddai’n
cyfarfod yn y DU, mae’r Ordinant
diwygiedig wedi darparu ar gyfer creu
Fforwm Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru a
fydd ar agor i gyfranogiad llawer ehangach
drwy gael ei weithredu fel fforwm anffurfiol
ar y we’n bennaf i Raddedigion y Brifysgol.

Mae’r holl Raddedigion a gyflwynodd gais
i ddod yn aelod o’r Pwyllgor Cyswllt Cyn-
fyfyrwyr wedi cael eu gwahodd i ddod yn
aelodau sylfaen o Fforwm, ynghyd â
chynrychiolwyr o Ganghennau ac
Adrannau Rhyngwladol Cymdeithas y Cyn-
fyfyrwyr. Yn ddiweddarach bydd cyfle i
Raddedigion eraill ymuno â’r fforwm,
gyda’r agoriad cyntaf i’w gynnal yn ystod
hydref 2014.

Ceir rhagor o wybodaeth am Fforwm Cyn-
fyfyrwyr PC ar ein gwefan, ynghyd â rhestr
o gwestiynau cyffredin, a’r Ordinant
diwygiedig. Ewch i www.cymru.ac.uk/
CyswlltAChynfyfyrwyr

Fforwm y Cyn-fyfyrwyr – Aelodau Sefydlu

Clarence E Pilgrim, Antigua a Barbuda Bomo Albert-Oguara, Nigeria

Michael Stylianou, Cyprus Amr El-Husseini, Qatar

Helmuth Stahl, yr Almaen Joshua P Nicol, Sierra Leone

Shivkarthik Iyengar, India Chua Pei Xuan Irene, Singapore

K Sriram, India Professor William Gibson, y DU

Yogesh Paniraj Subbanarasimha, India Afzal Sayed Munna, y DU

Payal Chadha, Kuwait Sian Newman, y DU

Osadebe Ogwudile, Nigeria Kathryn Whittingham, y DU

Bydd cynrychiolwyr o bob un o Ganghennau ac Adrannau’r Gymdeithas Cynf-fyrwyr yn ymuno â nhw
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Fforwm y Cyn-fyfyrwyr
Proffiliau’r Aelodau
Dewch i gwrdd â rhai o aelodau
sefydlu’r Fforwm Cyn-fyfyrwyr.

Bomo Albert-Oguara
Ar hyn o bryd fi yw’r Rheolwr Cyffredinol
mewn cwmni gwasanaeth olew a nwy. Yn
ogystal, rwyf i’n rhedeg cwmni ymgynghori
sy’n darparu gwasanaethau hyfforddi a
datblygu i gleientiaid ymmeysydd
arweinyddiaeth ac entrepreneuriaeth.
Roeddwn i am ddod yn aelod o’r fforwm er
mwyn datblygu buddiannau’r Brifysgol
ymhlith ei graddedigion a chryfhau
cysylltiadau rhyngwladol. O fewn cyd-
destun y newidiadau cyfredol ymmaes
Addysg Uwch yng Nghymru, gall y fforwm
helpu i sicrhau cysondeb y gwasanaethau
a chydnabyddiaeth i Gymdeithas Cyn-
fyfyrwyr Prifysgol Cymru.

Payal Chadha
Rwyf i’n Ddadansoddwr Ariannol
cymwysedig gyda phrofiad dros y bum
mlynedd ddiwethaf mewn amrywiol
ddiwydiannau yn Kuwait. Mae bod yn
aelod yn golygu y gallaf helpu i gyfrannu
at ddarparu arweiniad, a chyfoethogi
cymuned y cyn-fyfyrwyr ar gyfer
graddedigion y dyfodol. Gall y Fforwm
helpu i olygu y gall yr holl gyn-fyfyrwyr
gadw mewn cysylltiad a rhannu eu
profiadau gwaith, bywyd ac astudio.

Amr El-Husseini
Rwyf i wrthi’n symud i UDA a dechrau fy
ngrŵp ymgynghori fy hun, gan
drosglwyddo o fy swydd gyfredol fel Uwch
Rheolwr Gweithredol a Phennaeth
Datblygu Rhyngwladol gyda Banc
Islamaidd Qatar. Roedd diddordeb mawr

gennyf yn yr agwedd a’r mandad arloesol
mae Fforwm y Cyn-fyfyrwyr yn
ymgyrraedd atyn nhw, a hoffwn chwarae
rôl bwysig yn hyrwyddo’r Brifysgol a
llwyddiannau ei graddedigion. Ar yr un
pryd, dylai weithio ar ddod â graddedigion
o bedwar ban byd at ei gilydd i greu
rhwydwaith o gynhaliaeth.

Yr Athro William Gibson
Rwyf i’n gweithio ymMhrifysgol Oxford
Brookes lle’r wyf yn Athro Hanes Eglwysig a
hefyd yn Gyfarwyddwr canolfan ymchwil yn
y Brifysgol. Cyn hynny, roeddwn yn
bennaeth cyfadran coleg fawr, ac mae
gennyf brofiad gweinyddol a chyllidol eang,
yn ogystal â gwybodaeth am brifysgolion
ymMhrydain ac UDA. Gall Prifysgol Cymru
hawlio rôl unigryw ymmaes addysg uwch
ymMhrydain, ac er bod ei sefyllfa’n newid,
gall gadw ei hunaniaeth fel sefydliad
arwyddocaol yng Nghymru a thu hwnt.
Gobeithio y bydd y fforwm hwn yn gallu
gweithio fel cyfrwng i’r Brifysgol a’i chyn-
fyfyrwyr allu siarad â’i gilydd a
chyfoethogi’r ddau gorff.

Joshua P Nicol
Rwyf i’n brofiadol fel Darlledwr-
Newyddiadurwr, Hyfforddwr Cyfryngau a
Darlithydd yng Ngholeg Bae Fourah,
Prifysgol Sierra Leone, a hefyd yn
Rheoleiddiwr Cyfryngau a Rheolwr Prosiect
Darlledu. Mae bod yn aelod o’r Fforwm yn
galluogi i mi gadw’n gyfredol gyda’r
datblygiadau yn y Brifysgol a
gweithgareddau’r Cyn-fyfyrwyr ar draws y
byd, ac rwyf i’n gobeithio y bydd yn llwyfan
rhwydweithio ac yn fforwm trafod ar gyfer
materion sy’n effeithio ar y Brifysgol.

K Sriram
Rwyf i’n ymgynghorydd ar fy liwt fy hun yn
darparu gwasanaethau deori i gwmnïau
newydd, ac yn eumentora drwy’r broses
greadigol a hwyluso creu systemau a
phrosesau sefydliadol. Mae bod yn aelod
o’r fforwm yn gyfle i roi rhywbeth yn ôl i’r
Brifysgol gan fy mod wedi elwa cymaint ar
y profiad addysgol a gefais yn fy
astudiaethau fy hun. Hoffwn i helpu
myfyrwyr eraill i wneud y gorau o’u hamser
yn y brifysgol a gallai’r fforwm hwn fod yn
llwyfan rhagorol i gynorthwyo’r Brifysgol i
ddarparu mentoriaid i fyfyrwyr, gan
gyfoethogi profiad ymyfyrwyr.

Helmuth Stahl
Gyda gyrfa hir ymmaes Busnes, fe weithiais
am 35mlynedd gydag ExxonMobil mewn
nifer o swyddi yn yr Almaen, y DU a’r
Weriniaeth Tsiec, gan ymddeol yn 2002. Ers
chwe blynedd rwyf i wedi bod yn Aelod
Bwrdd a Swyddog Cyswllt Cymru i gangen yr
Almaen Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr. Roedd
yn gam rhesymegol i mi felly ddod yn aelod,
ac rwyf i’n gweld y dull newydd hwn o
sefydlu fforwm yn benderfyniad da. Fy
ngobaith yw y bydd yn dod yn fforwm
gweithredol fydd yn hyrwyddo’r syniad o
gorff gwirioneddol ryngwladol oherwydd
gallwn ddysgu cymaint oddi wrth ein gilydd.

Michael Stylianou
Rwyf i’n gweithio yn broffesiynol ym
maes bancio yn y sector bancio ers 20
mlynedd. Prifysgol Cymru roddodd y cyfle
i mi wireddu fy nyhead am radd yn y
gyfraith. O fy mhrofiadau fy hun o
ddigwyddiadau mis Hydref 2012, rwyf i’n
deall pwysigrwydd cael corff trefnus i
helpu i ddarparu cymorth ac atebion, a
chynorthwyo myfyrwyr i ddod o hyd i’w lle
yn y Brifysgol. Rwyf i’n ystyried y fforwm
newydd hwn yn bont rhwng y Brifysgol a’i
myfyrwyr.

Kathryn Whittingham
Rwyf i wedi gweithio mewn Addysg Uwch
ers dros ugain mlynedd mewn nifer o
sefydliadau yn y DU ac Awstralia. Ar hyn o
bryd fi yw Cofrestrydd Academaidd
Prifysgol Westminster ond ym mis Medi
rwyf i’n disgwyl symud yn ôl i Sydney i
ymgymryd â swydd ymMhrifysgol
Macquarie. Rhan o fy swydd gyfredol yw
rheoli’r tîm cysylltiadau cyn-fyfyrwyr ac
felly rwyf i’n gwybod pa mor bwysig yw
cyn-fyfyrwyr i gymuned prifysgol. Rwyf i’n
gobeithio y gallwn ddatblygu grŵp o gyn-
fyfyrwyr sy’n gallu gweithredu fel
mentoriaid i fyfyrwyr cyfredol PC, a ffurfio
rhwydweithiau byd-eang rhwng myfyrwyr
a chyn-fyfyrwyr.
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O Abertawe i’r Shire

Graddiodd Alan o Brifysgol Cymru Abertawe
fel yr oedd ar y pryd gyda graddMeistr
mewn Cyfrifiadureg yn 2002. Cafodd gyfle i
weithio gyda chwmni bach yn Telford o’r
enw Extreme FX, a symud oddi yno i Sony
Computer Entertainment lle bu’n gweithio
ar eu gemau Playstation 2 (PS2). Dros y
chwe blynedd a dreuliodd yno, bu’n
gweithio ar gemau fel Formula 1 aWipEout
i PS2 a Little Big Planet i Playstation
Portable (PSP) gan ddechrau drwy wneud
gwaith graffeg pen blaen ac ar y gêm, cyn
symud ymlaen i waith graffeg lefel isel.

Gadawodd Alan Sony yn 2010 gan droi ei
sylw at weithio dramor. Gydag awydd i
weithio ar y llwyfan rhyngwladol a phrofi
ffordd gwahanol o fyw, roedd cyfle ganddo
i fynd am swydd gyda LucasArts/LucasFilm
yn UDA acmewn stiwdio datblygu llai o
faint o’r enw Sidhe yn Seland Newydd. Yn y
pen draw, roedd y cyfle i weithio ar gêm All
Blacks Rugby i’r PlayStation 3 (PS3) yn y
wlad oedd yn cynnal Cwpan Rygbi’r Byd
2011 yn ormod o demtasiwn a symudodd
Alan i Seland Newydd gan edrych ymlaen
at y cyfle i helpu stiwdio llai o faint i wneud
enwmawr iddo’i hun.

Yn ystod ei gyfnod gyda’r gêm rygbi,
meddyliodd Cyfarwyddwr Technegol y
cwmni, TyroneMcAuley, y byddai’n syniad
da gwahodd y chwaraewr byd-enwog o
Seland Newydd, Jonah Lomu, i roi ychydig o
fewnbwn technegol i’r gêm, ac roedd

Daw’r cyn-fyfyriwr Alan Chambers o Bontypridd yn wreiddiol, ond mae’n byw bellach yn Seland Newydd. Ar ôl
gweithio yn y diwydiant Gemau Fideo am nifer o flynyddoedd, mae bellach yn gweithio yn y diwydiant ffilm i
gwmni’r cyfarwyddwr Peter Jackson, Weta, a bu’n gweithio ar set ei ffilm ddiweddaraf The Hobbit: The
Desolation of Smaug.

gemau fideo, a’i fod ynmwynhau ei
gyfnod yno ac yn datblygu ei sgiliau a’i
wybodaeth:

“Yn y diwydiant ffilm, mae’n rhaid bod yn
gywir yn ffisegol wrth oleuo. Mae hynny’n
golygu bod y problemau rydym ni’n ceisio
eu datrys yn wyddonol iawn a does dim
ffiniau pan ddaw at y math o galedwedd
byddWeta’n ei ddefnyddio i gyflawni’r
canlyniad. Mae’r symudiad hwn i ddull
mwy gwyddonol o feddwl wedi cynnwys
llawer o ymchwil personol i faes trawsgludo
golau a’i algorithmau.”

“Mae natur gwaith yn y diwydiant ffilm
hefyd yn golygu nad ydych chi byth yn
gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd yn y
swyddfa. Ar fy nhrydydd diwrnod yn y
gwaith fe’m galwyd i gyfarfod gyda
Chyfarwyddwr y cwmni, Joe Letteri, sydd
wedi ennill Oscar bedair gwaith. Mae’r dyn
yn gawr ymmaes effeithiau gweledol ar ôl
gweithio ar holl ffilmiau Lord of the Rings
yn ogystal â chlasuron eraill fel Avatar a
King Kong - i gyd yn defnyddio technegau
arloesol.”

Prosiect cyntaf Alan ynWeta oedd The
Hobbit: Desolation of Smaug, a enwebwyd
amwobr effeithiau gweledol yn yr Oscars
yn 2014. Wrth sôn am y gwaith, dywedodd
Alan:

“Ar The Hobbit, roeddwn i’n gweithio ar
becyn goleuo ar gyfer yr adran oleuo oedd
yn gadael iddyn nhw osodmodelau yn y
ffilm a sicrhau bod y goleuo’n aros yn
gyson â chyfarwyddyd Peter Jackson. O dro
i dro mae fy ngwaith wedi golygu bod
angen i fi fynd at y llwyfan ffilmio ac ambell
i dro pan fûm i yno, roedd Peter Jackson
yno’n ffilmio. Ar adegau eraill roedd
actorion Dawn of The Planet of the Apes yn
neidio o gwmpas yn eu siwtiaumocap.”

Wrth edrych yn ôl ar ei yrfa hyd yma, dywed
Alan: “Mae pob swydd rwyf i wedi’i chael
wedi golygu bod rhaid i mi weithio’n
galetach, ondmae wedi bod yn werth ei
wneud acmae’r cyfleoedd rwyf i wedi’u
cael yn rhyfeddol. Mae’n dangos os wyt ti’n
gweithio’n galed ac yn gosod nod uchel i ti
dy hun, bodmodd i ti gyflawni unrhyw beth
gydag addysg o Gymru.”

cyfarfod ag ef yn brofiad gwych i Alan:

“Roedd yn anrhydedd cyfarfod â chwaraewr
proffesiynol mor adnabyddus ac roedd yn
ddyn dymunol dros ben. Fe geisiais i ei gael
i wisgo fy nghyrs rygbi Cymru ond doedd
dim gobaith!”

Ar ôl treulio tair blynedd ddifyr yn Sidhe,
penderfynodd Alan y byddai’n well i’w
addysg ei hun iddo symud ymlaen ac
ymgymerodd â her newydd gydaWeta.
Roedd y diwydiant gemau fideo a ffilm yn
dod at ei gilydd ers tro, gyda’r
gwahaniaethau o ran ansawdd y graffeg
yn lleihau’n flynyddol, ac roedd Alan yn
teimlo fod ganddo lawer i’w gynnig.
Golygodd y newid hwn hefyd bodmodd
iddo sefydlu ei gwmni ei hun:

“Y peth da amweithio yn y diwydiant ffilm
yw nad oes unrhyw wrthdaro buddiannau
wrth wneud fy gemau fideo fy hun. O’r
blaen, roedd fy nghontractau cyflogaeth yn
gwahardd hynny, felly penderfynais i
sefydlu cwmni graffeg ar gyfer fy mentrau
busnes. Enw’r cwmni yw KickBlade, rydym
ni’n ddatblygwr cofrestredig gyda Apple
iOS ac yn ddiweddar wedi dechrau
datblygu ein gêm gyntaf ar gyfer yr
iPhone.”

Wrth sôn am ei amser gydaWeta hyd yma,
esboniodd Alan ei fod yn wahanol iawn i
unrhyw beth roedd wedi’i wneud ymmaes

Alan Chambers ar set The Hobbit
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Canghennau ac Adrannau
Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Canghennau ac Adrannau
Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr

Canghennau Rhanbarthol y DU
• Bangor • Caerfyrddin
• Lerpwl • Abertawe

Canghennau Rhyngwladol
• Ffrainc • Yr Almaen
• Hong Kong • Yr Eidal
• Siapan • Sri Lanka • UDA
• YDwyrain Canol aGogleddAffrica (MENA)

Adrannau Pwnc (yn y DU)
• Clasuron
• Diwylliant y 18 a’r 19 Ganrif
• Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin
• Athroniaeth
• Diwinyddiaeth

Ceir gwybodaeth sut i gysylltu â’r
canghennau hyn neu ymuno â hwy ar y
wefan www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr

Os nad oes cangen ryngwladol o gyn-
fyfyrwyr yn eich ardal, a hoffech chi
ddechrau un, neu os ydych chi’n rhan o
gangen weithredol nad yw wedi’i rhestru,
cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk am
ragor o wybodaeth a chyngor.

Clasuron - Fel arfer cynhaliodd yr Adran
gyfarfod yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn
2013. Mewn darlith fywiog, rhannodd
John Ellis Jones atgofion oes o waith
archeolegol yng Ngroeg. Ym mis Ionawr
2014 cafwyd darlith gan Dr Fiona Hobden
ym Mangor ar The Symposium (Drinking-
Party) in Greek Art. Mae’r Adran yn
edrych ymlaen at ei chyfarfod nesaf, yn
Eisteddfod Genedlaethol 2014. Ceir
anerchiad gan y Gwir Anrhydeddus Denzil
Davies ar Addysg Clasuron yn Sir
Gaerfyrddin yn y pumdegau. Cynhelir y
cyfarfod am hanner dydd ddydd Llun 4
Awst ym Mhabell y Cymdeithasau 1.
Estynnir gwahoddiad cynnes i bawb.

Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin - Ym
mis Tachwedd cynhaliwyd cyfarfod
blynyddol y gangen yn Amgueddfa Werin
Sain Ffagan i ddathlu cyfraniad enfawr y
cyn aelodau o staff Dr Robin Gwyndaf a
Roy Saer i’r casgliadau llên gwerin a
cherddoriaeth werin, union hanner can
mlynedd ers sefydlu’r Adran
Traddodiadau Llafar a Thafodieithoedd
yno. Bu cynulleidfa dda’n gwrando ar
gyflwyniadau deallus ac ysgolheigaidd,
llawn hwyl a hiwmor, wrth i Roy a Robin
rannu eu profiadau am eu gwaith maes
helaeth yn casglu gwybodaeth ac yn
cofnodi cyfweliadau gydag unigolion am
fywyd ac arferion pobl Cymru.

Ffrainc - Fel cangen newydd, rydym ni’n
awyddus i recriwtio rhagor o aelodau a
defnyddio’r galluoedd rhwydweithio a
ddaw yn sgil bod yn Gyn-fyfyriwr un o
brifysgolion mwyaf y DU. Gallwch
gysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill PC yn
Ffrainc a rhannu newyddion a
digwyddiadau yn eich rhanbarth chi.
Ymunwch â’r Grŵp LinkedIn, neu am
ragor o wybodaeth cysylltwch â Jorg
Stegemann drwy ebost
uow_alumni@jorgstegemann.com.

Yr Almaen- Ar ddechrau mis Mai,
croesawodd y gangen ddarpar aelodau
newydd yn Nathliadau Graddio’r
Brifysgol, gan ddathlu llwyddiannau
Myfyrwyr o’r Almaen ar y dydd. Wythnos
yn ddiweddarach, cynhaliwyd ei
symposiwm blynyddol i aelodau cyfredol
o’r gangen yn ninas hyfryd Cwlen. Roedd
tri phwnc difyr iawn ar yr agenda, gyda

dau’n ymdrin â’r ymchwil diweddaraf ar
yr ymennydd a’r meddwl. Yn ogystal â’r
tri phapur, roedd y diwrnod yn cynnwys y
cyfarfod blynyddol lle trafodwyd
gweithgareddau blaenorol ac yn y dyfodol
a chafwyd cinio rhagorol i’r aelodau.

Siapan - Takahiko Isomoto sydd wedi
ymgymryd â swydd cadeirydd y gangen,
a’i nod yw parhau â gwaith da’r
cadeirydd blaenorol Hiroko Kusuhara, a’i
genhadaeth fydd cynyddu
gweithgareddau’r gangen ac
ymgysylltu’n fwy helaeth gyda chyn-
fyfyrwyr, yn Siapan ac yn rhyngwladol.
Gyda’r gangen yn esblygu, mae grŵp
gweithgaredd wedi’i greu i helpu i
ehangu’r gangen a threfnu rhagor o
ddigwyddiadau. Enghraifft yw trefnu
darlith ar bwnc arweinyddiaeth fyd-eang
gydag ysgol fusnes yn Siapan. Am ragor o
wybodaeth am y gangen, cysylltwch â
walesmba-alumni@googlegroups.com

Lerpwl - Cawsom dri chyfarfod cofiadwy
eleni gan ddechrau â darlith hynod
ddiddorol gan yr Athro Ken Roberts ar
Sociology and Frank Sinatra, oedd o
ddiddordeb mawr i nifer o aelodau. Yn ail
gyfarfod y tymor gwahoddwyd yr Athro
Helen Fulton o Ganolfan Astudiaethau y
Canol Oesoedd, Prifysgol Efrog, (gynt o
Brifysgol Abertawe) i siarad ar Troy in
Wales: Cultural Transmission in Medieval
Britain ac roedd y cynulliad niferus yn
gwerthfawrogi y darlun cynhwysfawr a
roddwyd o’r cwlwm rhwng hanes Cymru
a’r byd clasurol. Yn y trydydd cyfarfod, ac
ar fyr rybudd, cafwyd darlith ddiddorol
gan Dr D. Ben Rees ar The Contribution of
the Liverpool Welsh to the City’s
Development.

Abertawe - Thema Gymreig gref oedd i’n
rhaglen eleni. Ym mis Rhagfyr, yn dilyn y
Cyfarfod Cyffredinol, siaradodd Dr Dai
Lloyd gyda ni am ei waith fel AC a
chynghorydd lleol, ac yn y cyfarfod yn y
gwanwyn siaradodd Heini Gruffydd am
ddefnydd iaith gan gyfeirio’n benodol at
dwf y Gymraeg. Y siaradwr yn y cinio
blynyddol oedd Archdderwydd Cymru, Dr
Christine James a roddodd sgwrs ddifyr
am darddiad yr Eisteddfod a’r Beirdd, a’r
seremonïau sy’n gysylltiedig â sefydlu’r
Archdderwydd.

Diwinyddiaeth- Ym mis Medi, y
darlithydd gwadd ar gyfer y ddarlith
flynyddol 2013 oedd Dr Carys Moseley,
Caeredin. Cafwyd darlith ysgolheigaidd a
byrlymus ar gyfraniad Johannes Wallensis
OFM (Siôn o Gymru) i fywyd Cymru yr
Oesoedd Canol a diwinyddiaeth Urdd San
Ffransis. Cyhoeddir y ddarlith yn rhifyn
2014 o Diwinyddiaeth – gellir sicrhau
copi drwy gysylltu â’r golygydd, yr Athro
Euros Wyn Jones, Y Coleg Gwyn, Ffordd
Ffriddoedd, Bangor LL57 2EH.

UDA - Cynrychiolwyd y Gangen yn
ddiweddar mewn casgliad o ysgrifau, The
T&T Clark Handbook of Social Identity in
the New Testament, a gyd-olygwyd gan
Aelod, J. Brian Tucker. Cyfrannodd yntau
ddwy ysgrif, un ar y cyd ag Andrew D.
Clarke a’r llall yn ymdrin â hunaniaethau
cyfredol yn Philemon. Cyfrannodd ddau
gyn-fyfyriwr arall, Christopher Zoccali a R.
Alan Streett ysgrifau i’r casgliad hefyd.
Gan gyfathrebu’n bennaf drwy ebost a
chyfryngau cymdeithasol, mae croeso i
aelodau newydd i ymuno â’r gangen. Os
hoffech ragor o wybodaeth cysylltwch â
Brian Tucker, brian.tucker@moody.edu
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THOMAS CHARLES O’R BALA
Golygwyd gan D. Densil Morgan
Gorffennaf 2014
216 x 138mm CM: 9781783160686 £24.99

CASTELL CAERFYRDDIN 
OLRHAIN HANES LLYWODRAETHIANT
Neil Ludlow 
Mehefin 2014
246 x 189mm CC: 9781783160464 £34.99

Y LLAWES GOCH A’R FANEG WEN
Y CORFF BENYWAIDD A’I SYMBOLAETH 
MEWN FFUGLEN GYMRAEG GAN FENYWOD
Mair Rees
Gorffennaf 2014
216 x 138mm CM: 9781783161249 £24.99

DWY GYMRAES, DWY GYMRU
HANES BYWYD A GWAITH GWYNETH 
VAUGHAN A SARA MARIA SAUNDERS 
Rosanne Reeves
Mehefin 2014
216 x 138mm CM: 9781783160617 £24.99

CREFYDD, CENEDLGARWCH A’R  
WLADWRIAETH
JOHN PENRY (1563–1593) A  
PHIWRITANIAETH GYNNAR
John Gwynfor Jones
Gorffennaf 2014
216 x 138mm CM: 9781783161317 £24.99

Y CHWYLDRO FFRENGIG A’R ANTERLIWT 
HANES BYWYD A MARWOLAETH BRENIN 
A BRENHINES FFRAINC GAN HUW JONES, 
GLANCONWY 
Golygwyd gan Ffion Mair Jones
Ionawr 2014
234 x 156mm CM: 9780708326497 £24.99

gwasg PRIFYSGOL 
Siop Prifysgol Cymru, 12 Heol Fawr, Caerdydd CF10 1AX
ffôn: 029 2022 8205  ebost: siop@cymru.ac.uk

LLYFRAU NEWYDD A CHYFREDOL

Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn
hwn

Gwerthfawrogir cefnogaeth barhaus Ede
& Ravenscroft at y costau cyhoeddi.

Golygydd: Jocelyn Keedwell
Dylunio: Yogi Creative

Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru
Ebost: alumni@cymru.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2037 6999
Gwefan: ww.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr
Cyfeiriad: Cofrestrfa’r Brifysgol

Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS

les)

Peidiwch ag anghofio
Cofrestrwch eich cyfeiriad ebost i sicrhau eich bod yn erbyn cyfathrebu yn y dyfodol gan Brifysgol Cymru.
Ewch i www.cymru.ac.uk/Cofrestru

www.facebook.com/universityofwales

www.twitter.com/uniwales

www.linkedin.com
(Chwiliwch am Brifysgol Cymru)


