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ewyddion

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

qualitynews@wales.ac.uk.

Ar y gweill....
27 Hydref:             Seminar AAU - ‘Datblygu darpariaeth sy’n ymateb i’r cyflogwr’ - Prifysgol Cymru, Casnewydd

29 Hydref:             Seminar Amser Cinio Prifysgol Cymru, Yr Athro Robert Brown ar ‘Fframwaith Academaidd Gyffredin  
                                      Prifysgol Cymru ar gyfer Graddau Ymchwil’ - Caerdydd
2 Tachwedd:         Darlith Flynyddol Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgol (AUA) gyda’r Arglwydd Robert Winston - Llundain

I’ch dyddiadur:
11-18 Tachwedd: Ymgynghoriadau bwrdd crwn yr ASA ar yr olynydd arfaethedig i’r archwiliad sefydliadol yn Lloegr - 
                                    Birmingham, Llundain, Manceinion 

Croeso i Rifyn Arbennig 
Cyfadran 

Prifysgol Cymru!

Cwrdd â’r Deoniaid, ac 
esbonio rôl y Gyfadran

nsawdd...rhannu arfer dda AN

Ein Cyfadran Newydd
Ym mis Rhagfyr 2009, cymeradwyodd Cyngor y Brifysgol sefydlu Cyfadran i gefnogi 
gwaith y Brifysgol o ran darpariaeth gydweithredol.  Caiff y Gyfadran ei harwain gan 
y Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu, Addysgu ac Uchafu), yr Athro Nigel Palastanga, gyda 
chefnogaeth tair Ysgol dan arweiniad tri Deon, gyda phob un yn uwch academydd â 
phrofiad sylweddol o ddarpariaeth gydweithredol.  Caiff pob Deon gefnogaeth Uwch- 
Ddarlithwyr, fydd yn aelodau llawn amser o’r Brifysgol a staff o sefydliadau’r 
Gynghrair, fydd yn gweithredu fel safonwyr. 

Treuliodd y Brifysgol beth amser yn ystyried y meysydd a ddylai dderbyn cefnogaeth 
y Gyfadran ac o ganlyniad, y tair Ysgol fydd Technoleg, yr Amgylchedd a’r Gwyddorau 
Meddygol; y Celfyddydau a’r Dyniaethau; a Busnes a’r Gyfraith.  Mae’r holl 
aelodau staff wedi’u penodi, gyda’r rhan fwyaf yn eu swyddi erbyn dechrau’r 
flwyddyn academaidd.  Bydd y Deon Busnes a’r Gyfraith yn ymuno â’r Brifysgol ym mis Ionawr.

Bydd staff y Gyfadran yn cefnogi canolfannau cydweithredol drwy weithredu fel safonwyr, cyfranogi mewn 
ymarferion dilysu ac adolygu a datblygu staff yn eu meysydd pwnc.  Y cynllun yw y bydd pob aelod o’r Gyfadran yn 
cadw cyswllt academaidd â sefydliad Cynghrair er mwyn sicrhau bod eu sgiliau eu hunain yn cadw’n gyfoes drwy 
weithgaredd addysgu a/neu ymchwil.

Does dim amheuaeth y bydd cynyddu staff y Brifysgol hun gydag arbenigwyr academaidd ei Chyfadran newydd, a 
fydd yn parhau i ymgymryd â gweithgaredd ymchwil ac ysgolheigaidd er mwyn gwella eu harfer eu hunain a hefyd 
staff yn y canolfannau cydweithredol, yn cael effaith gadarnhaol ar gymuned academaidd y Brifysgol. 
                                                                                                                                                                                                                                         
Mae rhagor am y Gyfadran yn y tudalennau sy’n dilyn.

Yr Athro Nigel Palastanga
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Proffil: Yr Athro Simon Haslett
Deon STEM

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru groesawu’r Athro Simon Haslett 
i swydd Deon yr Ysgol newydd STEM (GTPM).

Cyn hyn, yr Athro Haslett oedd Cyfarwyddwr y Ganolfan er 
Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Cymru, 
Casnewydd, lle bu’n cyfarwyddo ymchwil pedagogaidd sefydliadol. 
Ef oedd Pennaeth yr Adran Ddaearyddiaeth a Dirprwy Bennaeth 
Ysgol y Gwyddorau a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Spa Caer-
faddon cyn hynny. Yn 2005, dyfarnwyd i’r Athro Haslett y teitl 
Athro Daearyddiaeth Ffisegol er anrhydedd.

Bu’n addysgu ar raglenni is-radd ac ôl-radd trwy gydol ei yrfa 
ddysgu, mewn Daearyddiaeth, Gwyddor Daear a’r Amgylchedd, 
mewn swyddi blaenorol y bu ynddynt ym Mhrifysgol East Anglia 
(Ysgol y Gwyddorau Amgylcheddol) a Phrifysgol Durham (Yr Adran 
Ddaearyddiaeth). Dyfarnwyd iddo hefyd Ysgoloriaeth Fulbright er 
mwyn ymgymryd ag ymchwil yn Sefydliad Eigioneg Scripps ym 
Mhrifysgol Califfornia, San Diego.

Newidiadau hinsawdd, esblygiad arfordirol ac eigioneg, gan 
gynnwys ymchwydd arfordirol, newidiadau yn lefelau’r môr, ac 
effaith digwyddiadau egni uchel, megis tswnami a stormydd, yw 
prif feysydd ei ymchwil i wyddor daeryddiaeth. Mae hefyd yn 
Gymrawd etholedig o’r Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol a 

                                                                                          Chymdeithas Ddaearyddol Llundain.

Mae’r Athro Haslett wedi derbyn amryw o ddyfarniadau a grantiau ymchwil o sefydliadau megis y Gymdeithas 
Linnaean a’r Cyngor Ymchwil i Amgylchedd Naturiol, er mwyn ei alluogi i ymgymryd ag ymchwil i ymateb 
cefnforoedd i newidiadau hinsawdd (gan gynnwys newid yn lefelau’r môr).  Hefyd, cymerodd ran flaenllaw yn 
nghynhyrchiad nifer o raglenni dogfen i deledu’r BBC, a chyfrannodd i gyfresi megis Coast ar BBC2.

Dywedodd yr Athro Haslett, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn i ymgymryd â’r rôl newydd a hanfodol hon, ar adeg 
gyffrous a hanesyddol i’r sefydliad.  Bydd fy mhrofiad eang o Addysg Uwch yn fy ngalluogi i arwain at sefydlu yr 
Ysgol newydd STEM yn llwyddiannus fel ei Deon cyntaf, gyda gweledigaeth i ddatblygu iddi enw rhyngwladol am 
ragoriaeth mewn addysgu a dysgu, ansawdd darpariaeth, ac ymchwil ac ymgynghoriaeth yn y pynciau STEM.”

Rydym yn croesawu apwyntiad yr Athro Simon Haslett i staff academaidd y Brifysgol.  Mae ganddo sgiliau arwain 
ardderchog a phrofiad dysgu gweithredol a fydd yn ddelfrydol ar gyfer y rôl yma sy’n gyfrifol am y dasg allweddol o 
ddatblygu ein Ysgol newydd o STEM.  Bydd yr Athro Haslett hefyd yn cymryd rhan flaenllaw o sefydlu, mewn 
partneriaeth â’i gyd-ddeoniaid, sylfeini cadarn ar gyfer Cyfadran y Brifysgol.

Uwch-Ddarlithwyr yn yr Ysgol STEM
Dr Gavin Bunting, Uwch-Ddarlithydd STEM

Sr Simon Jones, Uwch-Ddarlithydd mewn Technoleg a’r Amgylchedd

Jacqueline Young, Uwch-Ddarlithydd mewn Pynciau’n Gysylltiedig ag Iechyd 

Uwch-Ddarlithwyr yn yr Ysgol Fusnes a’r Gyfraith
Dr Andrew Jones, Uwch-Ddarlithydd mewn Busnes

Katherine Mutter, Uwch-Ddarlithydd mewn Busnes
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Proffil: Yr Athro Linden Peach
Deon y Celfyddydau a Dyniaethau 
Mae’n bleser gennym groesawu’r Athro Linden Peach i Brifysgol Cymru, yn Ddeon y Celfyddydau a Dyniaethau.  
Daw’r Athro Peach atom o Brifysgol Edge Hill.  Ef yw Athro’r Saesneg yno ac mae’n gyfrifol am Ymchwil ac am 
ddarpariaeth Ôlradd Cyfadran y Celfyddydau a Gwyddorau. 

Cyn ei benodi i Edge Hill, bu mewn uwch swyddi mewn amryw o brifysgolio, gan gynnwys Northumbria, Swydd 
Gaerloyw, Loughborough – lle y dyfarnwyd cadair bersonol iddo gyntaf mewn Llenyddiaeth Gyfoes - Prifysgol Bretton 
Hall yn Leeds a Choleg Prifysgol Goldsmiths, Llundain. 

Ag yntau wedi dysgu mewn dwy o ganolfannau addysg uwch mwyaf nodedig Llundain, Coleg Oedolion a 
Chymunedol Richmond a Choleg Goldsmiths, bu gan yr Athro Peach ymrwymiad erioed i ymestyn cyfranogaeth. Yn 
dyst i’w ymroddiad, mae’r ffaith iddo gyflwyno’r cyrsiau mynediad cyntaf ym Mhrifysgol Llundain, gan gynnwys 
cwrs mynediad cyfryngau, a gyllidwyd gan fwrdeistrefi de Llundain, gyda’i ffocws ar amrywiaeth. 

Gellid dweud bod yr Athro Peach yn dyfod adref, gan iddo gael ei eni a’i fagu yng Nghaerdydd. Addysgwyd ef yn 
Ysgol Uwchradd Canton ac aeth yn ei flaen i astudio am BA a PhD yn Saesneg yn yr hyn a oedd bryd hynny yn 
Brifysgol Cymru, Aberystwyth.  Mae’n adnabyddus am ei waith ar ysgrifennu o Gymru yn Saesneg a chyn bo hir fe 
gyhoeddir ei lyfr newydd ar Emyr Humphreys gan Wasg Prifysgol Cymru. Mae’n Gymrawd o’r English Association, yn 
aelod o’r Academi Gymreig ac yn Gymrawd Ymchwil Er Anrhydedd o Brifysgol Abertawe. 

‘Mae e’n edrych ymlaen at y rôl newydd a hanfodol hon.  “Bu’r celfyddydau a dyneiddiau yn gryf yng Nghymru 
erioed a theimlaf hi’n fraint cael y cyfle i gyfrannu i ddatblygiad cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol i’r dyfodol.” 

Rydym wedi bod yn ffodus i benodi’r Athro Linden Peach i’r swydd ganolog hon yn ein Cyfadran newydd anedig. 
Daw ef â’r cyfuniad o brofiad, gwybodaeth a greddf greadigol sydd ei angen ar gyfer meithrin yr ansawdd gorau o 
fewn amgylchedd, sy’n fythol ddatblygu’n un sydd wedi ei ganoli ar fyfyrwyr, ac rwyf wrth fy modd ei fod wedi dewis 
gweithio gyda Phrifysgol Cymru. 

Uwch-Ddarlithwyr yn yr Ysgol Celfyddydau a Dyniaethau
Sion Hughes, Uwch-Ddarlithydd mewn Celf a Dylunio

Dr Gary Pritchard, Uwch-Ddarlithydd yn y Dyniaethau
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Rhifyn Mis Tachwedd:

Cadeiryddion Ymchwil 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.

Proffil: Yr Athro Nigel Foster
Deon mewn Busnes a’r Gyfraith 

Bydd ein Deon newydd mewn Busnes a’r 
Gyfraith, yr Athro Nigel Foster, yn ymuno â 
Phrifysgol Cymru o Brifysgol Buckingham lle, yn 
2006, cafodd ei apwyntio fel Athro’r Gyfraith 
Ewropeaidd.  Yn ystod yr un flwyddyn, 
derbyniodd ei ail Gadair Jean Monnet. Yn 2007 
cafodd ei ddyrchafu’n Ddirprwy Is-Ganghellor. 

Cyn gweithio’n Buckingham, darlithiodd yn y 
Gyfraith Ewropeaidd a phynciau cyffelyb am 22 
o flynyddoedd yn Ysgol y Gyfraith yng 
Nghaerdydd, lle bu’n gweithio tan yn 
ddiweddar fel Darllenydd yn y Gyfraith hefyd. 
Tra yng Nghaerdydd enillodd Ddiploma yn 
yr Almaeneg ac am nifer o flynyddoedd bu’n 
Gyfarwyddwr Gradd y Gyfraith ac Almaeneg. 
Yn ddiweddarach cafodd swydd Cyfarwyddwr 
gradd LLM mewn Astudiaethau’r Gyfraith 
Ewropeaidd. Yn ystod y cyfnod hwn cyflwynodd 
y Comisiwn Ewropeaidd ei Gadair gyntaf iddo yn y Gyfraith Ewropeaidd. 

Mae’r Athro Foster wedi darlithio fel Darlithydd Gwadd mewn nifer o Briysgolion yn cynnwys Prague, Madrid ac 
Innsbruck. Tra ar gyfnod sabathol a gefnogwyd gan grantiau o’r Academi Brydeinig ac Ymddiriedolaeth Nuffield, 
bu’n byw yn yr Almaen tra’n ysgrifennu ei gyfrolau am y Gyfraith Almaenaidd ac Awstriaidd. Bu hefyd yn aelod o 
gymdeithas y BGJA yn Llundain (British German Jurist Association). 

Yn ei amser hamdden mae’n mwynhau cerddoriaeth, teithio a cherdded. Un o’i gampau mwyaf annisgwyl oedd 
mynd ar daith o Toronto i Fecsico trwy Ogledd Saskatchewan a Vancouver, gan deithio ar fws y Greyhound! Teithiodd 
yn ddiweddar i Changchun yn Tseina i gyflwyno papur cynhadledd ar Reol y Gyfraith yn yr Undeb Ewropeaidd. 

Dywedodd yr Athro Foster: “Rwy’n edrych ymlaen i ymuno â Phrifysgol Cymru fel ei Deon newydd mewn Busnes a’r 
Gyfraith mewn amser o newid sylweddol i’r Brifysgol sy’n heriol ac yn gyffrous iawn hefyd. ‘Rwy’n gobeithio y bydd 
fy mhrofiad sylweddol mewn dysgu a gweithio mewn nifer o Brifysgolion Ewropeaidd yn fy nghalluogi i ymgymryd â’r 
swydd newydd hon gydag awch.” 

Mae Prifysgol Cymru yn falch iawn ei bod wedi sicrhau gwasanaeth Nigel Foster fel Deon Busnes a’r Gyfraith. Gyda 
gwaith y Brifysgol yn y meysydd pwnc hyn yn ehangu’n fyd-eang, bydd defnydd llawn yn cael ei wneud o’i arbeni-
gedd helaeth - gan gynnwys ei sgiliau iaith - ac fe edrychwn ymlaen at ei ymchwil a fydd yn  ffurfio canolbwynt i 
waith o fewn Cynghrair Prifysgol Cymru.


