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Rhifyn 12  Chwefror 2010

Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Seminar Awr Ginio: Defnyddio’r Campws Byd-Eang
Ar 22 Ionawr cynhaliodd y Brifysgol y gyntaf mewn cyfres o seminarau awr ginio 
i staff, pan arweiniwyd ni gan y Swyddog Prosiect Gwasanaethau Ar-lein, Matt 
Armitage, drwy ‘gelfyddyd dywyll’ creu tudalennau gwe ar gyfer ein cyfleuster gwe 
newydd sbon, y Campws Byd-Eang.

Fel y gwyddoch, mae cam un y prosiect - creu a gweithredu’r wefan - bellach wedi’i 
gyflawni, ond mae mwy ar ôl i’w wneud i droi’r Campws Byd-Eang yn gampws 
byd-eang! Mae blogiau i’w creu, datblygiad pellach ein cyfleuster dysgu ar-lein i’w 
feithrin a phecynnau cyffrous fel ein cyfleuster Youtube Prifysgol i’w cynhyrchu, sydd 
ond yn dri o’r pethau rydym ni’n gweithio i’w cyflawni.

Dangosodd Matt i ni yr hyn y gall y safle ei wneud a sut mae’n gweithio, a dan-
gosodd pa mor hawdd yw hi i greu cynnwys newydd. Rydym ni i gyd yn gyfrifol am 
gadw’r wefan yn fyw ac yn iach, felly mae’r staff TG yn cynnig sesiynau galw heibio 
i staff allu holi cwestiynau, cael cyngor ymarferol neu hyfforddiant, a dysgu sut i 
greu tudalennau gwe bywiog ac effeithiol.

Mae ysgrifennu ar gyfer y we yn sgil newydd - mae’r ystadegau yn dangos fod defnyd-
dwyr ar-lein yn sganio 75% o gynnwys y dudalen ond yn cofio 25% yn unig, felly rhaid i 
ni beidio â gorlwytho’r tudalennau â geiriau gwag!

Mae’n safleoedd Facebook a Twitter hefyd yn cryfhau, gyda negeseuon hyfryd o gef-
nogaeth i Brifysgol Cymru gan aelodau o Gymuned ‘Fy Nghymru i’.  Ond megis dechrau 
yw hyn - gyda’ch help chi, gallwn ni sicrhau y bydd y safle’n ffynnu a thyfu nes bod yma 
Gampws Byd-Eang teilwng i’n holl fyfyrwyr!

Bydd seminar amser cinio mis Mawrth yn cymryd golwg strategol ar reoli ansawdd a 
safonau. 

Joanna Davies

Ar y gweill....
4 Mawrth: Llywodraethu Da mewn Sefydliadau Addysg Uwch: swyddogaeth y Cofrestrydd Academaidd (ARC); Llundain  
24 Mawrth: Gwerthuso’r Isadeiledd Academaidd / Arholi Allanol; Leeds (ar gael yn Llundain hefyd, 1 Ebrill)
26 March: Seminar awr ginio Prifysgol Cymru: Rheoli ansawdd a safonau - golwg strategol; Caerdydd

I’ch dyddiadur:
9 Ebrill: Cynhadledd Flynyddol Safonwyr Prifysgol Cymru; Caerdydd
2-14 Ebrill: Cynhadledd Swyddogion Cofnodion Myfyrwyr; Caerlŷr
15 Ebrill: Cynhadledd Fframweithiau Cymwysterau Rhyngwladol; Dulyn
22 - 23 Ebrill: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru; Caerdydd 
26 Mai: Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Prifysgol Cymru; Singapor.

Materion Ewropeaidd
Mae Uned Ewrop Universities UK yn 

ddiweddar wedi lansio cylchlythyr i godi 
ymwybyddiaeth am faterion sy’n ymwneud 

ag ansawdd Addysg Uwch yn Ewrop, gan 
gynnwys proses Bologna a chyfleoedd 

ymchwil. Gellir dod o hyd i’r rhifyn llawn 
drwy’r ddolen hon: 

http://www.europeunit.ac.uk/sites/
europe_unit2/news_and_information/

e_newsletter.cfm
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Proffil: 
Joanna Davies, Pennaeth Cyfathrebu

Ymunodd Joanna â’r Brifysgol ym mis Ionawr, trwy ymgymryd â’r 
swydd newydd, Pennaeth Cyfathrebu, a grëwyd i ymestyn a gwella 
gwaith cyfathrebu’r Brifysgol, yn fewnol ac yn allanol.   

Yn wreiddiol o Gorslas, Sir Gaerfyrddin, cwblhaodd Joanna ei MPhil 
mewn Astudiaethau Cyfryngol yn Aberystwyth cyn treulio deng 
mlynedd yn Gynhyrchydd Teledu a Rheolwr Marchnata gydag ITV1 
Wales, S4C a BBC Cymru.  Yna, ymunodd â Chyngor Celfyddydau 
Cymru, lle be’n gyfrifol am reoli’r Wasg a’r Cyfryngau.  Y tu hwnt i 
orchwylion ‘oriau gwaith’, mae Joanna hefyd yn awdures (gan iddi 
gyhoeddi dau lyfr, Y Taff Pac’, [Y Lolfa] ac yn fwy diweddar, ‘Ffreshars’ 
[Gomer]) ac yn gerddor.  Mae’r adnabyddiaeth, sgiliau a deall-
twriaeth eang o faes cyfathrebu a gasglodd, yn golygu bod Joanna’n 
dod â gwedd newydd i waith y Brifysgol wrth gysylltu a’r cyfryngau a’r 
cyhoedd.   

Gobeithia Joanna y bydd ei phrofiad yn ei galluogi i gyfrannu’n 
sylweddol at waith y Brifysgol, trwy wella ansawdd ac effeithioldeb ei 
chyfathrebu gyda’i holl rhanddeiliaid, pwy bynnag (myfyrwyr, staff, 
ymchwilwyr, cyn-fyfyrwyr, cyflogwyr posibl....) a lle bynnag y bont yn 
y byd.

I gysylltu â Joanna, e-bostiwch: j.davies@cymru.ac.uk.
Jenny Childs

Adroddiad Cynhadledd: 

Cyflenwi Rhagoriaeth mewn Addysgu a Dysgu
Roedd y gynhadledd undydd hon, a gynhaliwyd yn Llundain ar 28 Ionawr 2010, yn trafod amrywiaeth o bynciau’n ymwneud â’r 
pwysau sydd ynghlwm â chyflenwi a chynnal rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu.

Cafwyd ciplun o’r hinsawdd gyfredol ar gyfer SAUau yn nhermau dysgu ac addysgu gan y siaradwyr oedd yn cynnwys:

Yr Athro Paul White, Prifysgol Sheffield
Mr Anthony McClaran, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd
Yr Athro Geoffrey Crossick, Prifysgol Llundain Goldsmiths
Yr Athro Su Jackson, Sefydliad Dysgu Gydol Oes Birkbeck 
Yr Athro David Morris, Prifysgol Coventry

Ystyriwyd nad oedd y disgwyliad y dylid cefnogi poblogaeth gynyddol amrywiol o fyfyrwyr yn cyd-fynd o gwbl â’r gyfran ostyngol 
o gyllid cyhoeddus oedd ar gael. 

Roedd y gynhadledd hefyd yn archwilio strategaethau posibl ar gyfer cynnal rhagoriaeth o ran cyflenwi mewn dull cynaliadwy, 
gan gynnwys y defnydd o amgylcheddau dysgu rhithiol a thrwy gydweithio gyda SAUau eraill.

Wing Tsz Chow

Cyflwyno’r Campws Byd-Eang i Maleisia a Singapôr
Wrth baratoi ar gyfer lansiad y Campws Byd-Eang y llynedd, daeth yn amlwg, os oeddem am sefydlu cymuned ar-lein ar gyfer 
rhwydwaith PC, y byddai’n rhaid inni gwrdd ag aelodau’r gymuned honno wyneb yn wyneb, nid yn unig i geisio’u barn ar y prosiect 
ond hefyd i ddarparu gwybodaeth a hyfforddiant ar y gwasanaeth newydd hwn.  Fel y gallwch ddychmygu, mae hyn yn haws i’w 
drefnu ar gyfer ein myfyrwyr a’n staff a leolir yn y DU.  Serch hynny, llwyddodd nifer o golegau o ganolfannau sy’n gweithio gyda ni ar 
y cyd i ymuno â ni yng Nghaerdydd haf diwethaf ar gyfer seminar ar y Campws Byd-Eang, fel rhan o Gynhadledd yr Uned Ddilysu ar 
Weinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd.  

Er mwyn estyn allan i allu cyrraedd y rhai sy’n defnyddio’r adnodd hwn, ymhellach i ffwrdd, trefnwyd nifer o ymweliadau â chanolfan-
nau ar y cyd ym Maleisia a Singapôr yn gynnar ym mis Rhagfyr.  Fel Swyddog Prosiect y Campws Byd-Eang, cwrddais ag ystod eang o 
fyfyrwyr a staff o’r canolfannau ar y cyd canlynol sy’n cynnig rhaglenni gradd PC - Coleg Kasturi, Maleisia; ac, yn Singapôr, Sefydliad 
Datblygu Rheolaeth Singapôr (MDIS); Academi’r Celfyddydau Cain, Nanyang (NAFA); Informatics, a Phrifysgol Raffles.  

Mae’n galonogol iawn cael cyswllt uniongyrchol gyda defnyddwyr y Campws Byd-Eang a chlywed eu profiadau nhw o’r gwasanaethau 
a ddarperir ar y we gan y Brifysgol o lygad y ffynnon, yn enwedig felly’r gweithgarwch gweinyddol sy’n cefnogi sicrhau ansawdd i 
raglenni dilysiedig y Brifysgol.  Cododd sawl syniad gwych o’r cyfarfodydd hyn a byddant yn siwr o gael eu bwydo i’r broses o loywi 
gweithgareddau’r Campws Byd-Eang, i’w wneud yn wasanaeth cynwysiedig ar gyfer holl wahanol rannau cymuned PC.  

Matt Armitage
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Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP)

Diweddariad BmP
Yn dilyn cymeradwyaeth y Cyngor o gynllun strategol pum mlynedd y Brifysgol 
cytunwyd y dylai’r canolfannau sydd ar ôl yn y Brifysgol, sef y Gofrestrfa a’r 
Ganolfan Geltaidd, weithio at  gyflawni statws Buddsoddwyr mewn Pobl yn ystod 
blwyddyn academaidd 2010/2011.   

Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn cynorthwyo i ddangos fod y Brifysgol yn 
gwerthfawrogi ei haelodau o staff a bod eu datblygiad yn allweddol i’w llwyddiant. 
Mae hefyd yn caniatáu i aelodau o staff chwarae mwy o ran mewn amrywiaeth o 
weithgareddau uchafu wrth iddynt gydweddu fwyfwy ag amcanion a chenhadaeth 
y Brifysgol.

Cynhaliwyd adolygiad diagnostig ym mis Tachwedd 2009 gan Ymgynghorydd BmP 
penodedig, a gynhaliodd cyfarfodydd gyda nifer o aelodau o staff. Ar yr un pryd, 
anfonwyd holiaduron at bob aelod o staff yn annog adborth ar yr holl faterion dan 
ystyriaeth.

Yn dilyn yr adolygiad cafwyd adroddiad gan yr ymgynghorydd a gyflwynwyd i’r 
Is-Ganghellor ddiwedd mis Ionawr. Roedd hwn yn amlygu arfer dda ac yn dynodi’r 
meysydd yr oedd angen sylw arnynt, a hefyd roedd yn cynorthwyo i ddatblygu cyn-
llun gweithredu a fyddai’n mynd i’r afael â’r camau angenrheidiol ar gyfer cyflawni 
statws BmP.  Bydd yr adroddiad, ynghyd â’r cynllun gweithredu, yn cael ei gyflwyno 
i’r Uwch Dîm Rheoli ac yn dilyn hynny caiff ei gylchredeg i’r holl aelodau o staff.

Elfen allweddol ar gyfer cyflawni BmP yn llwyddiannus yw cwblhau adolygiad 
gwerthuso a datblygu o’r holl aelodau o staff. Amcanion yr adolygiad gwerthuso a 
datblygu yw:

•	 canfod	amcanion	unigol	sy’n	cysylltu’n	uniongyrchol	â	chyflawni	amcanion	
        strategol y Brifysgol
•	 helpu	aelodau	unigol	o	staff	i	ddatblygu	eu	gyrfaoedd
•	 gwella	perfformiad	aelodau	o	staff	a	chynyddu	bodlonrwydd	swydd
•	 cynorthwyo	i	ganfod	potensial	ar	gyfer	dyrchafiad.

Mae’r rownd gyntaf o 
werthusiadau dan weith-
drefnau newydd y Brifysgol 
bellach wedi’i chwblhau ac 
o’r wybodaeth a gasglwyd, 
bydd dadansoddiad o ang-
henion hyfforddi nawr yn 
cael ei gynnal i ddarparu cyn-
llun hyfforddi corfforaethol 
newydd i weithio ar y cyd 
â chynllun strategol y 

Brifysgol. Yn ei dro bydd hyn yn dangos yr anghenion hyfforddi a flaenoriaethwyd 
ac a gostiwyd ar gyfer aelodau o staff.

Gyda golwg ar hyn, os nad ydych chi wedi cyflwyno’r adroddiad gwerthuso a gy-
tunwyd ynghyd a’r argymhellion hyfforddi cysylltiedig yn dilyn eich gwerthusiad, 
gwnewch yn siŵr fod yr wybodaeth yn cael ei hanfon at y Swyddog Personél a 
Hyfforddiant erbyn diwedd mis Chwefror 2010 fan bellaf.

Karin Cuthbert

Gwobrwyo Cyfranogiad Myfyrwyr
Yn fy mhumed erthygl ar ymglymiad 
myfyrwyr rwyf i am drafod sut i 
wobrwyo myfyrwyr am gyfranogi ym 
mhrosesau academaidd y sefydliad. 
Gwobrwyo myfyrwyr yn amlwg yw 
penllanw, neu - gan fod ymglymiad 
myfyrwyr yn broses barhaus - man 
cysylltu’r cylch. Rwyf i am ddisgrifio rhai 
o’r ffyrdd y gellir gwobrwyo myfyrwyr 
am fod yn ddysgwyr gweithredol, am 
ymglymu mewn cyfarfodydd o gyn-
rychiolwyr cwrs a gweithgareddau tebyg: 
mae i bob un o’r rhain ei rinweddau a’i 
drafferthion, ond yn y darn byr hwn does 
dim lle i sôn am bob un.

Un ffordd o ddangos i’r myfyriwr ei fod 
yn cael ei werthfawrogi yn y broses yw 
tystysgrif cyflawniad, ac yn fwy pwysig, 
gall tystysgrif o’r fath gyflenwi tystio-
laeth o brofiad perthnasol ym myd 
cyflogaeth - dangos er enghraifft, sgiliau 
pobl da. Mae awydd myfyrwyr i allu 
cyfeirio at y gwaith all-gwricwlaidd y 
maent wedi’i wneud yn enfawr, a byd-
dwn i’n herio unrhyw un i ddod o hyd 
i fyfyrwyr nad oedd yn dymuno gallu 
profi i ddarpar gyflogwyr eu bod wedi 
dysgu ‘sgiliau cyflogadwyedd’ wrth 
astudio am eu gradd!

Mae’r cwestiwn a ddylid talu myfyr-
wyr i gymryd rhan mewn pwyllgorau a 
gweithgareddau tebyg yn gymhleth a 
cheir nifer o ddadleuon ar ddwy ochr 
y ddadl. Rwy’n teimlo mai hanfod y 
drafodaeth yw’r hyn y cânt eu talu am 
wneud; gellir cyfiawnhau talu i fyfyrwyr 
eistedd ar bwyllgor ar lefel cyfadran, i 
ffwrdd oddi wrth eu profiad dysgu 
uniongyrchol, gan eu bod yno fel 
‘arbenigwyr’ a bod disgwyl iddynt fel 
unrhyw unigolion allanol eraill ddarllen 
mynydd o waith papur. Yn yr un modd, 
nid lefel y pwyllgor ddylai fod yr unig 
ffactor i benderfynu a ddylid talu i’r 
myfyriwr, gan fod gwir angen sicrhau 
fod yr hyn y mae cynrychiolwyr 
cyrsiau yn ei ddweud yn y cyfarfodydd 
yn cynrychioli barn gyfunol y myfyrwyr 
yn hytrach na’u barn bersonol, felly 
byddai’n ddigon hawdd cyfiawnhau 
eu talu i gynnal arolwg er enghraifft, a 
chyflwyno’r canlyniadau.

Boed drwy dalu, tystysgrif cyflawniadau 
neu’r boddhad personol o fod â gwerth 
yn yr amgylchedd dysgu - nid oes modd 
sicrhau gwir ymglymiad myfyrwyr hyd 
nes y ceir gwir gydraddoldeb rhwng 
academyddion a myfyrwyr wrth ffurfio’r 
broses ddysgu; gwobrwyo myfyrwyr yw’r 
rhan fawr olaf yn y siwrnai hon.

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

Podlediadau ASA
Efallai y bydd gan ddarllenwyr diddordeb mewn podlediadau a ryddhawyd yn 
ddiweddar gan yr ASA ar y pynciau canlynol:

•	 Darparu Addysg Uwch trwy Addysg Bellach     
•	 Darpariaeth	Adweithiol	i	Gyflogwyr
•	 Addysg	Uwch	yn	y	Senedd
•	 Symudoldeb	Myfyrwyr	yn	Ewrop
•	 Archwilwyr	Myfyrwyr

Mae holl bodlediadau ASA ar gael ar www.qaa.mypodcast.com.
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Yn rhifyn mis Mawrth:
Cymrodyr Addysgu cyntaf 

Prifysgol Cymru 

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: 
Y mis hwn rwyf i am drafod gweithgaredd uchafu cyffrous sydd wedi’i ddatblygu ar y cyd â Phrifysgol Cymru, Casnewydd - y 
Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygu Arferion Proffesiynol mewn Addysg Prifysgol.  Mae disgwyl i aelodau o staff academaidd 
fod yn arbenigwyr yn eu pwnc, ond mae’r cwrs hwn yn eu helpu i gyfleu’r wybodaeth mewn ffyrdd sy’n caniatáu i fyfyrwyr gael y 
budd mwyaf. Mewn prifysgolion prif ffrwd yn y DU mae disgwyl i staff fod wedi sicrhau cymhwyster o’r math hwn oherwydd ei fod 
yn dangos bod ganddynt y sgiliau sydd eu hangen i gyflenwi rhaglen o astudio yn effeithiol.  Mae hyn yn golygu dechrau gydag 
ysgrifennu’r cwrs a gosod y canlyniadau dysgu; ei gyflenwi i fyfyrwyr; asesu’r canlyniadau; darparu adborth; helpu 
myfyrwyr ag anawsterau ac ôl-ystyried eu harferion eu hunain.

Byddwch yn sylwi fod yr amlinelliad bras hwn yn cwmpasu’r broses gyfan o’r dechrau hyd y diwedd - a dyma’n union sut y bydd y 
cwrs ei hun yn gweithio, gan ddilyn y myfyrwyr wrth iddynt gyflawni’r tasgau hyn i gyd fel rhan o’u rôl academaidd.

Caiff y cwrs ei gyflenwi a’i asesu ar-lein, fydd ynddo’i hun yn rhoi profiad i staff academaidd o’r dull cyflenwi pwerus newydd 
hwn. Mae hefyd yn golygu bod modd ei ddilyn yn unrhyw le yn y byd heb orfod talu costau teithio a llety. Mae llawer o’r staff 
sy’n gweithio yn ein Canolfannau Cydweithredol partner yn gysylltiedig â phrifysgolion eraill, ond mae digon sydd heb gysylltiad, 
gan eu bod yn weithwyr proffesiynol sy’n ymweld â Chanolfannau i ddysgu eu sgiliau. Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i helpu’r 
ddau grŵp, ond yn enwedig yr ail. Gwerth y cymhwyster yw 60 o gredydau ar lefel M (7) a chaiff ei gydnabod ar gyfer mynediad i 
Academi Addysg Uwch y DU.

Mae’r cwrs newydd hwn ar fin dechrau ar ei beilot ond wrth fynd ymlaen, bydd yn ddisgwyliad y bydd gan y rhan fwyaf o’r can-
olfannau sy’n cynnig cyrsiau dilysedig y Brifysgol o leiaf un person yn astudio ar gyfer y Dystysgrif Ôl-raddedig; bydd hyn yn cael 
ei annog gan y safonwyr a staff PC. Bydd disgwyl i gyfranogwyr ar y cwrs ledaenu’r arfer dda y byddant yn ei datblygu i’w cyd-
weithwyr, a’r rhai fydd ar eu hennill yn y pen draw fydd y myfyrwyr.

Yr Athro Nigel Palastanga
Dirprwy Is-Ganghellor

Proffil: Yr Athro Philip Burnard, Cefnogwr Safonwr dros Ymchwil
Hyfforddiant a gyrfa fel nyrs iechyd meddwl a gafodd Philip Burnard i ddechrau.  Yn ddiweddarach, ar ôl iddo ennill PhD mewn Addysg,  
treuliodd 25 mlynedd yn gweithio yn yr Ysgol Nyrsio ac Astudiaethau Bydwreigiaeth, gan ddal swydd Is-ddeon am ddeng mlynedd cyn 
y dyfarnwyd cadair bersonol iddo yn 1996.  Bellach, mae’n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda 38 llyfr a thros 300 o bapurau 
mewn cyfnodolion i’w enw, llawer ohonynt yn delio â gwaith ymchwil rhyngwladol eang i straen meddwl, hunan werth a chynghori.

Bu Philip yn safonwr ar gyfer ystod o gyrsiau yng nghanolfannau ar y cyd y Brifysgol dros y deuddeg 
mlynedd diwethaf, ac mae ei brofiad gwaith yn ei wneud yn ddelfrydol i daclo’r her o fod yn gefnogwr 
ymchwil  ar gyfer rhaglenni astudiaethau iechyd a ddilysir.  

Mae sawl canolfan astudiaethau iechyd yn cynnig cyrsiau mewn therapïau a ystyrir yn ddadleuol gan rai: yn 
ôl Philip, mae angen i’r meysydd hyn o astudiaeth ganolbwyntio eu hymchwil, i arddangos:

•	 beth sy’n gweithio
•	 beth sy’n gweithio orau
•	 sut	mae’n	gweithio
•	 sut	gwyddom	ei	fod	yn	gweithio,	a
•	 beth	nad	yw’n	gweithio.

Fel rhan o’i ddyletswyddau fel safonwr ymchwil, gobaith Philip yw ymweld â phob un o’r canolfannau sy’n cynnig cyrsiau astudiaethau 
iechyd, i’w helpu i wella eu proffiliau ymchwil.  Ei gred ef yw y dylai pob therapi fod wedi ei gwreiddio mewn sylfaen gref o ymchwil, ac 
y dylai pawb sy’n gweithio fel academyddion ymwneud mewn rhyw fodd ag ymchwil ac/neu ysgolheictod.  Mae eisoes yn gyfarwydd â 
nifer o’r rhai sy’n dysgu ar raglenni astudiaethau iechyd a ddilysir, ac mae’n awyddus i gwrdd â mwy.

Gwahoddir staff yng nghanolfannau ar y cyd y Brifysgol sy’n cynnig astudiaethau iechyd a hoffai i Philip ymweld â nhw i gysylltu â’r 
Uned Ddilysu.

Jenny Childs


