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Rhifyn 8  Hydref 2009

Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Cynhadledd Flynyddol y Safonwyr 
Cynhelir hon ddydd Iau, 7 Ionawr 2010 
yng Nghaerdydd.

Bydd amserlen y digwyddiad hwn yn 
cynnwys cyflwyniad i safonwyr newydd, 
yn ogystal â sesiynau gweithdai o dan 
arweiniad y Cefnogwyr Safonwyr. Caiff 
Safonwyr gyfle i gwrdd â staff yr Uned 
Ddilysu yn ogystal â’u cyd Safonwyr, i 
drafod materion sy’n gyffredin iddynt oll 
ac i glywed am ddatblygiadau a 
syniadau newydd arloesol y Brifysgol.  

Lansiad Campws Byd-Eang
Y mis hwn gwelwyd lansio fersiwn ‘beta’ Campws Byd-Eang newydd y Brifysgol.

Gosododd Is-
Ganghellor y 
Brifysgol, yr Athro 
Marc Clement, y 
neges hon o groeso:

“Croeso i 
Gampws Byd-
Eang Prifysgol 
Cymru.
Efallai eich bod yn meddwl nag yw’r wefan yma’n ddim byd mwy na fersiwn mwy llachar a chyfoes o’r hen un, ond mae hwn yn 
brosiect sydd wedi ei gynllunio i fod yn fenter ehangach o lawer. Y wefan yw’r darn mwya’ amlwg, ond y bwriad yw y bydd amry-
wiaeth eang o wasanaethau ar gael ar-lein - campws rhithiol lle gall aelodau’r brifysgol i gyd gyfarfod â’i gilydd, dim ots lle maen 
nhw yn y byd.

Ein prif amcan ni yw sicrhau cydweithio effeithiol – yn fewnol ac allanol – rhwng staff, adrannau, sefydliadau a myfyrwyr y Bri-
fysgol, ddoe a heddiw. Bydd myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, ymchwilwyr a staff y sefydliadau yn gallu dod yma i rwydweithio’n gymde-
ithasol, ysgrifennu blogiau, dechrau grwpiau trafod, rhannu ffeiliau a gosod fideos.  Ni’n gobeithio creu cymuned gref, fyd-eang, 
gwbl ryngweithiol o staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr – Prifysgol yng ngwir ystyr y gair.

Gobeithio y byddwch chi’n defnyddio’r adnoddau sydd ar gael yn y Campws Byd-Eang, fel y byddech chi’n defnyddio adnoddau 
campws brics a morter i gryfhau eich perthynas â’ch Prifysgol. Fel rydych chi wedi clywed, mae dewis eang o bosibiliadau i chi roi 
cynnig arnyn nhw, a grwpiau i ymuno â nhw - a wi’n eitha siŵr y byddwch chi’n gallu creu eich rhai eich hun hefyd.

Ryn ni’n edrych ymlaen at weld eich cyfraniad chi i’r campws wrth iddo barhau i ddatblygu.”

Ar y gweill....
19 Tachwedd: Cynhadledd 2009 Enhancing Student Experience, Llundain

24 Tachwedd: Quality Higher Education Fact or Fiction: Issues of Quality and Standards? (Rhwydwaith 
                          Dirprwy Is-Gangellorion a Dirprwy Benaethiaid) Llundain

I’r dyddiadur:
18-22 Hydref 2010: Ymweliad Adolygiad Sefydliadol yr ASA â PC
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Cyfrifoldeb Gwirioneddol 
i Fyfyrwyr

Yng ngholofn y mis hwn rwy’n troi fy 
sylw at y posibilrwydd o roi cyfrifoldeb 
gwirioneddol i fyfyrwyr yn y meysydd 
hynny lle maen nhw’n cynrychioli eu 
cyfoedion.

I’r profiad addysgu fod cystal ag y 
gall fod, rwy’n credu bod angen rhoi i 
gynrychiolwyr myfyrwyr gyfrifoldeb 
gwirioneddol o fewn y gymuned 
academaidd.  I’r diben hwn, mae’n 
hanfodol bod myfyrwyr nid yn unig yn 
chwarae rhan ar lefel pynciau penodol, 
ond eu bod hefyd yn ymwneud gant y 
cant â’r broses o gymeradwy strwythurau 
academaidd a chyfleoedd dysgu.

Fe all hyn 
olygu cael 
lle ar Fwrdd 
Cyfadran 
neu Bwyllgor 
Dysgu ac 
Addysgu 
–  graddfa 
uwch o 
ymwneud 
na’r pwyllgor 
myfyrwyr 
traddodi-
adol sy’n rhoi cyngor ar gynnwys cyrsiau. 
Nid yw hynny, wrth gwrs, yn golygu nad 
oes gwerth i ymgynghori o’r fath; ceir 
sawl maes pwysig sy’n ymelwa o fewn-
bwn grwpiau cyswllt myfyrwyr. Y pwynt 
allweddol yw y dylai myfyrwyr weld bod 
ganddyn nhw ran go iawn i’w chwarae 
ym mhenderfynu sut mae eu cymuned 
academaidd yn cael ei rhedeg.

Fe all fod myfyrwyr ar bob lefel o’ch 
strwythur pwyllgorau mewnol – ond 
fyddan nhw ddim yn gallu cymryd 
cyfrifoldeb gwirioneddol heb gyfathrebu 
gweithredol a hyfforddiant ynglŷn â 
swyddogaethau’r gwahanol bwyllgorau 
a’u hymwneud nhw â nhw.  Nid yw’n 
ddigon cael myfyrwyr ar bwyllgorau; 
rhaid derbyn a chydnabod eu rhan yn y 
broses o wneud penderfyniadau.  Dyma’r 
modd y gall sefydliad ddechrau rhoi 
cyfrifoldeb gwirioneddol i’w fyfyrwyr.  

Mae hefyd yn gam allweddol ar y ffordd i 
ddangos ymddiriedaeth mewn myfyrwyr 
fel partneriaid yn y broses academaidd, 
yn hytrach na derbynwyr/cwsmeriaid y 
gwasanaeth yn unig.

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

Ansawdd o Bwys i Fyfyrwyr
   Adroddiad cynhadledd

Ym mis Medi, mynychodd David Tamakloe (aelod myfyriwr o Fwrdd y Brifysgol ar 
gyfer Graddau Drwy Gwrs a Dilysedig) a minnau ddigwyddiad yn Llundain a 
drefnwyd ar y cyd gan Undeb Genedlaethol y Myfyrwyr (yr NUS) a’r Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd (ASA).  Pwnc y dydd oedd y rhan sydd gan fyfyrwyr i’w chwarae 
wrth lunio agenda ansawdd Addysg Uwch.

Fersiwn ddiwygiedig o gynhadledd a gynhaliwyd ers nifer o flynyddoedd oedd hon; 
a minnau wedi bod i’r chwe flaenorol, gallaf gadarnhau ei bod hi’n gwella drwy’r 
amser!  

Yr uchafbwynt i mi, ac i eraill a fynychodd hefyd, heb amheuaeth, oedd trafodaeth 
y panel yn y bore.  Roedd y pynciau a drafodwyd yn amrywiol ond yn troi o gwmpas 
thema ganolog, sef y modd y bydd cyflogwyr yn dadansoddi’r rhai sy’n dod allan 
gyda graddau – sut bydd cyflogwyr yn gwahaniaethu rhwng graddau o wahanol 
brifysgolion, a pham ddylen nhw? Ni chafwyd ateb clir gan y grŵp, ond roedd 
gwahaniaethau amlwg yn y modd y deallai pobl y pwnc – a chafwyd digon o drafod 
mwy anffurfiol yn yr ystafell gynadledda cyn y gâi aelodau’r panel adael!

Y gobaith yw y bydd cynlluniau’r Brifysgol ar gyfer ymchwilio i Sicrhad Cywerthedd 
Academaidd yn helpu i ateb rhai o’r cwestiynau a godwyd.

Ben Gray

Dod i Adnabod ein Gilydd
Yn ddiweddar, cynhaliodd y Brifysgol weithdy at gyfer Llywyddion Myfyrwyr newydd 
ei sefydliadau achrededig, gan gynnig cyfle iddynt gyfarfod ag aelodau o staff y 
Brifysgol yn ogystal â’i gilydd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd. Dechreuodd y 
digwyddiad dros ginio yng nghwmni’r Is-Ganghellor, lle cafodd pawb gyfle i ymlacio 
a chymharu eu profiadau prifysgol, yn ogystal â thrafod materion mwy difrifol!

Yr Athro Marc Clement (Is-Ganghellor), gyda John McInally, Ben Gray a’r Llywyddion y Myfyrwyr

Roedd y gweithdai ar ôl cinio yn archwilio nifer o agweddau o’r berthynas rhwng 
myfyrwyr y sefydliadau a’r Brifysgol. Roedd gan y myfyrwyr a’r aelodau o staff 
awgrymiadau ar gyfer gwelliannau a mentrau newydd, a chroesawyd bwriad y 
Swyddog Cyswllt Myfyrwyr i ymweld â ffeiriau glasfyfyrwyr gyda gwybodaeth am 
rôl y Brifysgol fel corff dyfarnu graddau. Er gwaethaf yr holl waith y bu’n rhaid i’r 
Llywyddion Myfyrwyr ei wneud, roedd cryn frwdfrydedd i drefnu cyfarfodydd 
rheolaidd; gyda’r cyntaf o’r rhain i’w gynnal ddiwedd y mis hwn yng Ngholeg 
Prifysgol y Drindod.

Jenny Childs
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Materion Corfforaethol
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Llywodraethu Academaidd: 
      cefnogi ein dyfarniadau academaidd
Mae’r Brifysgol wedi penderfynu atgyfnerthu strwythur llywodraethu ei dyfarniadau academaidd ac egluro ymhellach 
ymhle mae’r cyfrifoldeb am ansawdd a safonau ei dyfarniadau’n gorwedd. Pan fydd wedi derbyn y gymeradwyaeth 
allanol angenrheidiol, bydd Senedd newydd yn cymryd lle’r Bwrdd Academaidd. Bydd gan y Senedd gyfrifoldeb a fydd 
wedi’i ddiffinio’n glir dros faterion academaidd, ac er y bydd yn parhau i gynnwys cynrychiolaeth o sefydliadau partner, 
bydd hefyd yn fwy allanol ac ‘arbenigol’, ac mae’n glir hefyd y bydd ymglymiad ag aelodau o blith myfyrwyr yn gynyddol 
bwysig.

I adlewyrchu’r dyhead hwn, mae’r Brifysgol eisoes wedi sefydlu strwythur cefnogol newydd ar gyfer y Bwrdd Academaidd/
Senedd (yn weithredol o fis Medi 2009) sy’n cynnwys y canlynol:

Bwrdd Ansawdd a Safonau•	

Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Arbennig•	

Bwrdd Graddau Ymchwil•	

Bwrdd Graddau Drwy Gwrs a Dilysedig•	 .

Bydd gan bob un o’r Byrddau hyn eu his-strwythurau eu hunain, ond yn ogystal bydd y Brifysgol yn parhau i gynnal y 
Pwyllgor Sicrhau Ansawdd (sydd â chylch gwaith penodol ar gyfer goruchwylio dyfarniadau mewn sefydliadau lle nad yw’r 
pwerau dyfarnu graddau perthnasol yn weithredol).

Bydd Fforwm y Dirprwy Is-Ganghellor yn cadw ei bwrpas ei hun fel lle y Brifysgol ‘ei hun’ ar gyfer ystyriaeth hunan-feirni-
adol mewn perthynas â materion ansawdd a safonau, ond cytunwyd yn ddiweddar y byddai cynnwys rhagor o aelodau o 
blith myfyrwyr ac arbenigwyr ar hwn hefyd yn fanteisiol yn y dyfodol.

John McInally
Cyfarwyddwr Materion Academaidd

Proffil: Mr Brent Stephens, Ymgynghorydd (Sicrhau Ansawdd ac Uchafu)
Yn wreiddiol o Lerpwl, daeth Brent i Dde Cymru trwy Awstralia, gan gasglu MA 
mewn Cymdeithaseg Diwydiannol o Brifysgol La Trobe ar y ffordd.  Pan ym-
gymerodd â swydd yn darlithio yng Nghasnewydd, ei fwriad oedd symud yn ôl i  
ogledd orllewin Lloegr o fewn blynyddyn neu ddwy.  Trideg chwech o flynyddoedd 
yn ddiweddarach, mae Brent yn wyneb cyfarwydd ar gylchdaith AU Cymru, gan 
iddo fod yn Ddeon Cysylltiol yn Ysgol Fusnes Casnewydd ac, yn fwy diweddar, yn 
Gyfarwyddwr Ansawdd a Gwasanaethau Cofrestru Prifysgol Cymru, Casnewydd.  

Mae Brent wedi mwynhau gweithio yn y sector sicrhau ansawdd.  Ceir 
agweddau sy’n ymddangos yn llafurus a biwrocrataidd iddo, ond drwy’r cyfana, 
byrdwn y gwaith yw gwneud yn siwr bod myfyrwyr  yn cael bargen dda o addysg 
uwch.  Iddo ef, mae sicrhau ansawdd yn golygu helpu pethau i weithio.  Mae’r 
sgôp ar gyfer datrys problemau yn anferthol a’r agwedd honno ar y gwaith yw’r un sy’n rhoi’r boddhad mwyaf iddo.  

Trwy ei ddyletswyddau blaenorol yng Nghasnewydd, mae Brent wedi cael llawer i’w wneud â Phrifysgol Cymru (PC) dros y 
blynyddoedd, gan gynnwys ymwneud â gwaith dilysu’r Brifysgol.  Mae dod yn ymgynghorydd rhan amser dros PC yn ymddangos 
yn ffordd ddelfrydol o ddefnyddio ei sgiliau proffesiynol a’i brofiad, tra’n parhau i gefnogi datblygiad parhaus y Brifysgol.  

Rôl newydd i strwythur y Brifysgol yw ei swydd ac mae’n un sy’n cynyddu’n ddyddiol!  Mae gweithio i sicrhau ansawdd yn debyg 
iawn i arddio; onid oes rhywbeth angen ei wneud drwy’r amser?  Gyda chymaint ar y gweill yn y Brifysgol, bydd ei swydd fel 
‘cyfaill beirniadol’ i’r Brifysgol yn helpu i ganolbwyntio sylw ar y materion allweddol.  Ar y foment, mae’r blaenoriaethau’n 
cynnwys cefnogi  datblygiad cynllun strategol y Brifysgol, gyda’r cais am Fuddsoddwyr mewn Pobl yn rhan o hynny. Yn anorfod, 
bydd yr adolygiad sefydliadol a fydd yn digwydd yn fuan hefyd yn cymryd peth o’i amser dros y misoedd sydd i ddod.  

Gyda phresenoldeb brand cryf dramor, mae gan y Brifysgol botensial sylweddol ar gyfer meithrin sefydliadau partner, yng 
Nghymru ac mewn mannau eraill.  Er y bydd yr adolygiad sefydliadol yn debyg o ddylanwadu ar agenda PC parthed sicrhau 
ansawdd dros y flwyddyn sydd i ddod, y mae’r Brifysgol, yn gywir ddigon, yn edrych y tu hwnt i hyn.  Bydd ffurfio Cynghrair PC 
yn darparu llwyfan i cydweithwyr o fewn y rhwydwaith hwn i ddysgu oddi wrth ei gilydd.  Mae Brent yn sicr yn edrych ymlaen i 
gynorthwyo’r Brifysgol wrth wireddu ei photensial a chadarnhau enw da addysg uwch yng Nghymru, gartref a thros y dŵr.   

Wing Tsz Chow 
Cofrestrydd Cynorthwyol (Ansawdd)
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Dilysu – 
       proses barhaus 
Bydd yr ymwneud agos rhwng y Safonwr a’r Uned Ddilysu â’r sefydliad a ddilysir 
yn parhau ymhell y tu hwnt i’r digwyddiad dilysu ei hun.  Telir yr ymweliad ôl-
ddilysu o fewn ychydig fisoedd i ddechrau rhaglen ac mae’n gyfle i’r Safonwr a’r 
Swyddog Uned Ddilysu gyflwyno staff y Sefydliad i weithdrefnau PC a sicrhau 
eu bod nhw’n ymwybodol o’r holl wasanaethau sydd ar gael iddynt, megis 
y llyfrgell ar-lein, y wefan, cynadleddau ac ati.  Unwaith y bydd yr ymweliad 
ôl-ddilysu drosodd, gall cylch blynyddol gweithdrefnau a chyfarfodydd Sicrhau 
Ansawdd (SA) ddechrau. 

Mae’r Safonwr yn ymwelydd cyson 
â’r Sefydliad, yn enwedig ym 
mlynyddoedd cynnar y dilysu, a bydd 
wastad yn mynychu’r bwrdd arholi 
yn ogystal â thalu ymweliad canol 
sesiwn, pan fydd ef/hi’n achub ar y 
cyfle i drafod yn agored gyda staff 
a myfyrwyr.  Caiff arholwyr allanol, 
sydd hefyd yn anhepgorol i’n proses 
sicrhau ansawdd, hefyd eu penodi ar 
gyfer pob cynllun dilysiedig o 
Flwyddyn 1.  Yn y rhan fwyaf o 
achosion, bydd dau Arholwr Allanol, 
un academydd o’r DU (y tu allan i 
Brifysgol Cymru) ac un academydd a 
fydd wedi ei leoli’n lleol.  Gyda chynlluniau yn ymwneud ag iechyd fe fydd hefyd 
ymarferydd, sy’n golygu y gall y criwiau sy’n mynychu byrddau arholi fod yn 
nifer dda o bobl! 

Bob blwyddyn, cynhelir cyfarfodydd Byrddau Astudiaethau ar y Cyd ac, ar ddi-
wedd pob sesiwn academaidd, gofynnir i’r Sefydliad gynhyrchu ei Adolygiadau 
Coleg a Chyrsiau Blynyddol, yn ogystal â darparu dogfennau cwrs diwygiedig.
  

Ar ôl pob pum mlynedd, cynhelir Adolygiad Pum Mlynedd er mwyn ystyried ail-
ddilysu rhaglenni. 

Rydym yn gwerthfawrogi fod yr hyn a fynnwn gan Sefydliadau parthed SA yn bur 
llym (ac yn gynyddol felly!) ond diolchwn i staff a myfyrwyr am eu gwaith a’u 
cefnogaeth, sy’n helpu i sicrhau fod pob cynllun dilysiedig o’r safon a’r ansawdd 
uchaf.

Helen Knifton
Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Ansawdd), yr Uned Ddilysu

Darn y Dirprwy Is-Ganghellor
Y pumed elfen, a’r olaf, yng ngeirfa 
sicrhau ansawdd y Brifysgol yw 
Ymglymiad.  

Byddwn yn sôn am Ymglymiad ym Mhri-
fysgol Cymru pan fyddwn yn cynllunio 
i gwrdd a gweithio gyda, neu siarad â 
rhanddeiliaid, boed nhw’n unigolion neu 
grwpiau o bobl gyda chylch gwaith neu 
diddordeb penodol.

Rydym yn datblygu strategaeth i wella 
ein hymglymiad ymhellach gyda’n rhan-
ddeiliaid, ac rydym eisoes yn ymgymryd 
ac ymarferiad ymglymu sylweddol gyda’n 
myfyrwyr sy’n rhan-ddeiliaid yn ein 
Sefydliadau Cynghrair (SCau) a’n 
Sefydliadau â Darpariaeth Ddilysedig 
(SDDd).  Bydd y gweithgaredd hwn yn rhan 
hollbwysig o waith y Swyddfa Academaidd, 
a’r Swyddog Cyswllt Myfyrwyr, ond bydd 
y Campws Byd-eang hefyd o gymorth inni 
ledaenu’r gair.  

Bydd y Brifysgol yn ymglymu ymhellach 
gyda staff academaidd a gweinyddol yn 
y SCau a’r SDDd i’w cynorthwyo i lwyr 
ddeall beth yn union yw Prifysgol Cymru a 
sut mae hi’n gweithio.  Mewn gwirionedd, 
mae nifer y bobl a’r sefydliadau yr ydym 
yn ymglymu â nhw yn enfawr, gan ei fod 
hefyd yn cynnwys ein staff ein hunain; 
yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA); 
Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC); Ad-
dysg Uwch Cymru (AUW); Prifysgolion y 
Deyrnas Unedig (PDU); Cyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru (CCAUC – er, yn 
draddodiadol, mai cyfran fechan o’i chyllid 
y mae’r Brifysgol yn ei dderrbyn oddi wrth 
y Cyngor; serch hynny mae gan y Cyngor 
gyfrifoldeb dros enw da AU yng Nghymru); 
y cyfryngau; aelodau o’r cyhoedd; treth-
dalwyr, llywodraethau a llysgenadaethau 
tramor, prifysgolion eraill… ac yn y blaen 
ac yn y blaen.  

Dylai ymglymiad go iawn olygu bod pobl o 
fewn y Brifysgol ac oddi allan iddi yn gallu 
gweld yr hyn yr ydym yn ei wneud – ac felly 
ni ddylai dim fod yn syndod i neb.  Efallai 
eich bod yn tybio y gallai hyn arwain at 
arddangos ein gwendidau ein hunain, yn 
enwedig os ydym yn gweithredu’r “oddi 
allan” yn gywir – ond mewn gwirionedd, ni 
all ymglymu llawn a thrwyadl wneud dim 
ond cryfhau ein safle. 

Yr Athro Nigel Palastanga
Dirprwy Is-Ganghellor

Yn rhifyn mis Tachwedd:

Strategaethau dros:
Uchafu Ansawdd

Dysgu, Addysgu ac Asesu

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.


