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

qualitynews@wales.ac.uk.

Swyddog Cyswllt
Fel rhan o’r cynlluniau i barhau â 
datblygiad ei strategaeth ymglymu, mae’r 
Brifysgol ar hyn o bryd yn dymuno recriwtio 
Swyddog Cyswllt Myfyrwyr i hybu’r gwaith 
o feithrin perthynas dda rhwng y Brifysgol 
a’i phoblogaeth amrywiol o fyfyrwyr yn y 
DU a thramor.  Bydd arwyddocâd arbennig 
i’r swydd hon o ran hwyluso mewnbwn gan 
fyfyrwyr i brosesau penderfynu allweddol 
y Brifysgol, gan helpu i sicrhau’r safonau 
sicrhau ansawdd uchaf ar gyfer dyfarni-
adau a chymwysterau PC.

Newyddion Ansawdd          ...rhannu arfer dda

Ymchwil sy’n 
arwain y byd
Canolfan ymchwil benodol yw Canolfan 
Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, sydd 
wedi’i lleoli nesaf at Lyfrgell Genedlaethol Cymru, ac mae ei 
staff yn cynnal prosiectau ymchwil amlddisgyblaethol pwysig. 
Mae ei gwaith - sy’n cynnwys astudiaethau o bwys rhyngwladol 
o ddiwylliant a hunaniaeth Geltaidd yn ogystal â’r geiriadur 
hanesyddol cyntaf o’r Iaith Gymraeg, a enwyd gan Universities 
UK fel un o’r “100 o ddarganfyddiadau, datblygiadau a dyfeisiadau pwysicaf i’w gwneud mewn prifysgolion yn y DU yn ystod y 
50 mlynedd diwethaf sydd wedi cael effaith ar y byd” - wedi ennill clod byd-eang a thros y ddwy flynedd diwethaf mae wedi denu 
dau o’r grantiau mwyaf erioed gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i sefydliad addysg uwch yng Nghymru.

Yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 cyflawnodd y Ganolfan gamp aruthrol wrth i 35 y cant o’i gwaith gael ei raddio fel 
gwaith sy’n “arwain y byd” a 45 y cant yn “rhagorol yn rhyngwladol”.  Roedd y canlyniad hwn yn gydnabyddiaeth o’r ymchwil 
eithriadol a wneir gan ei staff a hefyd yn cadarnhau ei statws fel canolfan ragoriaeth ryngwladol ym maes Astudiaethau Cymreig 
a Cheltaidd.  Roedd y Cyfarwyddwr Dafydd Johnston yn priodoli llawer o’r clod am hyn i’w ragflaenydd yr Athro Geraint Jenkins, a 
sicrhaodd gyfres o lwyddiannau i’r Ganolfan gyda’i waith diflino. Mae’r Athro Johnston a’i dîm yn gwbl ymrwymedig i ddatblygu 
gwaith y Ganolfan ymhellach. Ymysg yr ystod o bynciau sy’n destun prosiectau ymchwil ar hyn o bryd mae Prydain Hynafol a 
Pharthau Môr yr Iwerydd, gwaith y bardd o’r bymthegfed ganrif, Guto’r Glyn, a Chymru a’r Chwyldro Ffrengig.

Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnal digwyddiadau cyson yn gysylltiedig ag ymchwil. Y digwyddiad nesaf yw 
cynhadledd ryngwladol i nodi trichanmlwyddiant marwolaeth yr ysgolhaig Celtaidd pwysig Edward Lhuyd, a gynhelir rhwng 30 
Mehefin a 3 Gorffennaf 2009.

Ar y gweill....
24 Mehefin:  Gweithdy Ymglymiad Myfyrwyr ASA, Llundain

30 Mehefin - 3 Gorffennaf:  Cynhadledd Ymchwil Ryngwladol Edward Lhuyd, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
                        Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth - Iaith, Llenyddiaeth, Hynafiaethau a Gwyddoniaeth

10 Gorffennaf:  Cynhadledd Gyswllt Flynyddol yr ASA - darpariaeth ymatebol i’r cyflogwr 

Rhifyn 4  Mehefin 2009
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Cyffro’r Chwyldro!
Y llynedd dyfarnwyd grant o £608,574 i Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a 
Cheltaidd Prifysgol Cymru gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau 
(AHRC) i ddechrau ar brosiect newydd, ‘Cymru a’r Chwyldro Ffrengig’. Dr Mary-Ann 
Constantine, Cymrawd Ymchwil Hŷn yn y Ganolfan, sy’n arwain y prosiect sydd 
bellach ar waith.

Gyda’i thîm o ymchwilwyr, mae Dr Constantine 
yn archwilio amrywiaeth o destunau o’r cyfnod 
1789–1815, sy’n cynnwys cerddi, ysgrifau, 
baledi, pregethau, llythyrau a phamffledi ac 
sy’n adlewyrchu holl rychwant gwleidyddol oes 
hynod gyffrous.  Beth oedd ymateb pobl 
Cymru? A fu ymateb arbennig o Gymreig 
i’r berw? A fu gan Gymru ran ddynamig i’w 
chwarae yn y fath gyfnod diddorol a pheryglus?  
Dyma rai o’r cwestiynau fydd yn cael sylw’r tîm.  

‘Roeddwn wrth fy modd yn derbyn y grant syl-
weddol hwn’, meddai Dr Constantine, ‘ac rwy’n 
edrych ymlaen at daflu goleuni newydd ar y 

cyfnod cyffrous hwn yn hanes Cymru.  Mae’r Ganolfan yn falch iawn unwaith eto o 
gael derbyn pleidlais gref o hyder o du’r AHRC yn safon ei ymchwil.’ 

Cyflwyniad Cryno i’r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA)
Sefydlwyd yr ASA ym 1997 er mwyn darparu asesiad annibynnol i randdeiliaid, y llywodraeth a phartïon eraill o’r modd y mae 
sefydliadau addysg uwch yn y DU yn cynnal eu safonau a’u hansawdd academaidd. Mae’r Asiantaeth yn cael ei llywodraethu gan 
Fwrdd, ac mae’n derbyn y rhan fwyaf o’i chyllid drwy danysgrifiadau sefydliadau ac oddi wrth yr amrywiol Asiantaethau Cyllido. Ei 
phrif weithgareddau yw: cynnal adolygiadau allanol o brifysgolion a cholegau, cyhoeddi adroddiadau ar yr hyder y gellir ei osod yng 
ngallu unrhyw sefydliad i gynnal safonau ac ansawdd ei ddyfarniadau, cynnig arweiniad arbenigol ar gynnal a gwella ansawdd addysg 
uwch a chynghori’r llywodraeth ar geisiadau am bwerau dyfarnu graddau a theitl prifysgol.
 

Os hoffech wybod rhagor am yr Asiantaeth a’i gwaith, gallwch ymweld â’i gwefan: www.qaa.ac.uk.  
Byddwn yn dychwelyd at y thema hon eto yn Newyddion Ansawdd.

Proffil: 
Yr Athro Dafydd Johnston

Penodwyd yr Athro Dafydd Johnston yn 
Gyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau 
Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru 
ym mis Hydref 2008, yn dilyn 
ymddeoliad yr Athro Geraint Jenkins.  
Cyn hynny, yr Athro Johnston oedd 
Athro y Gymraeg ym Mhrifysgol 
Abertawe, swydd y bu ynddi er 1995.  
Ag yntau’n un o’r ysgolheigion uchaf 
eu parch yng Nghymru, mae wedi 
cyhoeddi’n eang ym maes llenyddiaeth 
Gymraeg, gan ganolbwyntio’n benodol 
ar farddoniaeth yr oesoedd canol, a 
chyrhaeddodd ei astudiaeth awdur-
dodol Llên yr Uchelwyr restr fer Llyfr y 
Flwyddyn yn 2006.

Cyn gadael Abertawe arweiniodd 
brosiect arloesol i baratoi golygiad ar-
lein o farddoniaeth Dafydd ap Gwilym; 
mae ei waith cyfredol yn cynnwys bod 
yn gyd-ymchwilydd ar brosiect y Ganol-
fan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd 
ar y bardd nodedig o’r bymthegfed 
ganrif, Guto’r Glyn.

Roedd Is-Ganghellor y Brifysgol yr Athro 
Marc Clement yn frwd ei groeso i’r Athro 
Johnston fel olynydd teilwng i ysgolhaig 
mor flaenllaw â Geraint Jenkins.  Fe’i 
disgrifiodd fel arweinydd sy’n meddu 
ar y nodweddion angenrheidiol ar gyfer 
parhau i ddatblygu gwaith y ganolfan 
ymchwil hynod lwyddiannus hon a dod 
â gwerthfawrogiad o ddiwylliant 
Cymraeg a Cheltaidd i gynulleidfa sy’n 
ehangu o hyd.

Cynhadledd Gweinyddu ac Ansawdd
Bydd yr Uned Ddilysu yn cynnal ei Chynhadledd Gweinyddu ac Ansawdd 
flynyddol ar 10 ac 11 Awst 2009. 

Caiff y Gynhadledd ei Chadeirio gan Ddirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro 
Nigel Palastanga ac ymysg y sesiynau a’r siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae 
Gill Rowe (PlagiarismAdvice.org) fydd yn rhannu gwybodaeth ar TurnitinUK, John 
Reilly fydd yn cynnig diweddariad ar Bologna, Nik Speerens (sparqs) yn trafod her 
Cynrychiolaeth Myfyrwyr, Lesley Douglas (Prifysgol Cymru, Casnewydd) yn cynghori 
cydweithwyr ar arferion gorau o ran gweinyddu pwyllgorau a staff yn yr Uned 
Ddilysu a Chofrestrfa’r Brifysgol fydd yn diweddaru cydweithwyr ar fentrau PC 
megis y Campws Byd-Eang a’r Llyfrgell Ar-lein.

Mae profiad blaenorol wedi dangos fod y gynhadledd yn gyfle rhagorol ar gyfer 
rhyngweithio gyda chydweithwyr o sefydliadau eraill a’r Uned Ddilysu a rhannu 
arfer gorau; mae hefyd yn gyfle gwych i ymweld â Chaerdydd, cartref Prifysgol 
Cymru a phrif ddinas Cymru.

Cynhelir Cinio’r Gynhadledd yng Nghastell Caerdydd a bydd yn gyfle gwych i gyd-
weithwyr gymdeithasu ar ôl diwrnod llawn!

Cost y gynhadledd gyfan (ac eithrio teithio a llety) yw £50 y pen yn unig.
Gwahoddir cydweithwyr mewn Sefydliadau Dilysedig i gofrestru eu presenoldeb 
gyda Fran Plumb (f.plumb@cymru.ac.uk) cyn gynted â phosibl. 

Bydd yr amserlen ac amlinelliad o’r sesiynau ar gael ar dudalennau cynhadledd ein 
gwefan www.cymru.ac.uk/cynadleddau yn fuan iawn. 

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!
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Hyrwyddwyr Cymedroli
Mae’r Uned Ddilysu yn falch iawn i gyhoeddi ei bod yn cyflwyno rôl newydd, sef 
‘Hyrwyddwr Cymedroli’ fydd yn dechrau yn ystod y sesiwn academaidd nesaf. Bydd 
Hyrwyddwyr Cymedroli yn cael eu penodi o blith y grŵp presennol o Gymedrolwyr ar 
gyfer pob un o’r meysydd canlynol yn y lle cyntaf:

Dysgu, Addysgu ac Asesu•	
Sgiliau Allweddol•	
Dysgu Hyblyg a Gwasgaredig (FDL)•	
Adnoddau Dysgu•	
Cynllunio Datblygu Proffesiynol (PDP)•	
Ymchwil•	
Ymchwil (Astudiaethau Iechyd)•	
Ymglymiad Myfyrwyr.•	

Bydd rôl yr Hyrwyddwyr yn cynnwys y canlynol

cynnig cyngor/cymorth i Gymedrolwyr eraill•	
cynnig cyngor/cymorth i staff yr Uned Ddilysu•	
gweithio gyda staff yr Uned Ddilysu i ddatblygu/gwella gweithdrefnau  •	

      cyfredol ac adnoddau ar-lein 
mewn rhai achosion (gyda chytundeb yr Hyrwyddwr a’r Uned Ddilysu) •	

      ymweld â Sefydliadau
cynorthwyo â sesiynau Datblygu Staff mewn Cynadleddau •	
darparu adroddiad blynyddol i Brifysgol Cymru ar y gweithgareddau a wnaed •	

      a mentrau ar gyfer datblygu yn y dyfodol.

Datblygu Staff
Adolygiad Mewnol o’r Ddarpariaeth
Yn rhifyn y mis diwethaf o Newyddion 
Ansawdd, atgoffodd yr Athro Nigel Palastanga 
ni o’r angen i ‘uchafu ein hadnodd pwysicaf, 
sef staff Prifysgol Cymru’.  Gyda golwg ar hyn, 
mae adolygiad wedi’i gynnal o ymagwedd 
gyffredinol y Brifysgol at y cyfleoedd hyfforddi 
a datblygu a ddarperir i aelodau o staff, gyda’r 
bwriad o wella ein darpariaeth.  Erbyn hyn mae 
cofnod llawnach yn cael ei gadw o bresenoldeb 
ac adborth o gyrsiau hyfforddi ffurfiol, 
digwyddiadau datblygu proffesiynol, cynad-
leddau, seminarau ac ati.  Bydd hyn yn rhoi 
gwybodaeth i ni fydd yn ein helpu i wella’r 
cyfleoedd datblygu proffesiynol y gallwn ni eu 
cynnig i’n cydweithwyr, yn ogystal â gweithio 
at amcanion strategol y Brifysgol.
 

Ar yr un pryd, mae proses arfarnu’r Brifysgol 
wedi cael ei hadolygu a’i hadnewyddu, gyda hyfforddiant diweddar ar y broses yn cael ei drefnu i’r rhai sy’n gwneud yr arfarnu 
a’r rhai sy’n destun yr arfarniad.

Menter Arweinyddiaeth a Rheoli
Mae datblygiad newydd ar gyfer y sector yng Nghymru sef menter Arweinyddiaeth a Rheoli wedi’i ariannu ar y cyd gan y 
Sefydliad Arweinyddiaeth a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Nod y rhaglen hon fydd asesu faint o ddarpariaeth sydd ar 
gael ar hyn o bryd o ran datblygu arweinyddiaeth a rheoli o fewn Addysg Uwch yng Nghymru; bydd yn dynodi anghenion a 
dyheadau a bydd yn paratoi cynllun amlinellol i ddatblygu prosiect llawn, tymor hir fydd yn adeiladu ar ragoriaeth gyfredol, yn 
darparu modelau newydd a chydweithredol ac a fydd yn fforddiadwy. Yna caiff cais ei baratoi ar gyfer adnoddau i gyllido 
darpariaeth barhaus a datblygiadol.

Y gobaith yw y byddai canlyniad llwyddiannus yn gweld camau cyntaf fframwaith cyffredinol ar gyfer datblygu rheoli yn y sector 
yng Nghymru, lle byddai sefydliadau yn gallu teilwra gweithgaredd datblygu i gwrdd ag anghenion lleol, gan dynnu ar raglenni’r 
Sefydliad Arweinyddiaeth, ar waith cydweithredol yn yr Alban ac ar ragoriaeth gyfredol mewn SAUau yng Nghymru er mwyn 
ymateb i fylchau yn y ddarpariaeth. Y bwriad yw gwneud gwahaniaeth sylweddol i’r ddarpariaeth a chyfleoedd ar gyfer 
gweithgaredd datblygu.

Dathlu Llwyddiant
Mae Prifysgol Cymru yn cynnal Dathliad 
Graddio blynyddol yng Nghaerdydd i nodi 
llwyddiannau myfyrwyr sy’n graddio â 
dyfarniadau dilysedig. 

Y mis diweddaf, ymgasglodd dros fil o 
westeion, o ben draw’r byd fel Tsieina a 
Siapan yn ogystal â’n cymdogion, Lloegr 
a’r Alban, yn Neuadd y Ddinas i wylio’r 
graddedigion yn cael eu cyflwyno’n 
ffurfiol i Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro 
Marc Clement. 

Eleni, am y tro cyntaf, cafodd 
digwyddiadau’r diwrnod eu ffrydio’n fyw 
ar wefan y Brifysgol.
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Darn y Dirprwy Is-Ganghellor 

Pwnc y mis hwn yw Cywerthedd. 
Yn nhermau ansawdd caiff y term ei 
ddefnyddio wrth gymharu rhaglenni a 
chymwysterau academaidd. 

A bod yn fanwl gywir, ystyr cywerthedd 
yw “o werth cyfartal” ac mae’n cael 
defnyddio wrth Sicrhau Ansawdd i 
gymharu safonau. Mewn byd delfrydol 
byddai’r un gwerth i radd dosbarth 
cyntaf o Rydychen â gradd dosbarth 
cyntaf o Brifysgol Poppleton.  Yn 
anffodus, fe wyddom i gyd nad yw 
hynny’n wir, a bod graddiadau 
answyddogol yn digwydd ymysg 
cyflogwyr a sefydliadau academaidd o 
ran y ffordd y maen nhw’n gosod gwerth 
ar y dyfarniadau a gaiff eu gwneud gan 
brifysgolion. Unwaith eto, mewn byd 
delfrydol byddai gradd 2.1 mewn Bioleg 
yn meddu ar gywerthedd yn nhermau 
cyfanswm y dysgu â gradd 2.1 mewn 
Diwinyddiaeth. Unwaith eto, byddai 
llawer o bobl yn amau hynny.

Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn 
cynnig un radd gychwynnol yn unig 
mewn unrhyw bwnc penodol; er 
enghraifft mae Prifysgol Manceinion yn 
cynnig un cwrs gradd mewn 
Astudiaethau Busnes. Mae Prifysgol 
Cymru yn cynnig 13 o raddau 
Astudiaethau Busnes mewn sefydliadau 
mewn nifer o wledydd, ac felly rydyn ni’n 
wynebu’r dasg o sicrhau cywerthedd 
rhwng ein holl raddau yn yr un pwnc. 
Yn yr un modd, mae nifer o raddau 
Cymru sydd â’r un teitlau mewn Dylunio, 
Cyfrifiadura a Chyfryngau Digidol.  Mae 
hyn yn golygu bod angen i ni weithio’n 
galetach na’r rhan fwyaf o brifysgolion i 
gynnal cywerthedd. Rydyn ni’n gweithio 
ar strategaeth i ganiatáu i ni brofi 
cywerthedd academaidd ein 
dyfarniadau’n llawnach ac felly  darparu 
sicrwydd ychwanegol yn hyn o beth.

Cywerthedd fydd prif thema rhifyn 
nesaf Newyddion Ansawdd, ac mae’r 
darn byr hwn yn rhagflas i’n hatgoffa 
fod cywerthedd yn rhywbeth sydd angen 
i ni i gyd ei ddeall yn llawn.

Yr Athro Nigel Palastanga 
Dirprwy Is-Ganghellor 

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.

Yn rhifyn mis Gorffennaf:
Canolbwyntio ar Uchafu

Diolch am eich cyfraniadau 
a’ch adborth.

Cadwch mewn cysylltiad â ni: 
newyddionansawdd@cymru.ac.uk

Ysgoloriaethau Arloesi
Y mis diwethaf, lansiodd Canghellor 
y Brifysgol, EUB Tywysog Cymru, 
raglen Ysgoloriaethau Arloesi 
Tywysog Cymru, werth £11.4 miliwn, 
yn Clarence House, gan ddisgrifio’r 
fenter fel  ‘ffordd ymarferol - a 
chyffrous - i addysg uwch allu bod o 
gymorth i’r economi Cymreig mewn 
cyfnod o argyfwng’. 

I gael rhagor o wybodaeth am 
Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog 
Cymru ewch i:
http://www.academifyd-eang.org.uk/

Dilysu - Ffeithiau a Ffigurau
Mae gwaith dilysu’r Brifysgol wedi cynyddu’n sylweddol ers iddo ddechrau ym 1974.  
Yn ystod sesiwn academaidd 2007/08, cofrestrwyd poblogaeth ffyniannus o dros 
17,000 o fyfyrwyr ar 332 o raglenni dilysedig mewn dros 100 o sefydliadau mewn 30 
o wledydd.

Er bod nifer fawr o raglenni dilysedig yn dod o fewn meysydd sy’n ymwneud â busnes, 
nod y Brifysgol yw darparu gwasanaeth sy’n croesi ffiniau pynciol drwy 
dynnu ar ei chronfa o arbenigedd a rhagoriaeth academaidd.  Mae modd i 
ymgeiswyr ddewis o blith amrywiaeth eang o raglenni gradd - o Gerddoriaeth 
israddedig yn Singapore, i’r Gyfraith ôlraddedig yn Sri Lanka neu Ymchwil Clinigol yn 
yr Almaen.

Niferoedd Myfyrwyr yn ôl Rhanbarth
y DU

Sbaen

Yr Eidal

Gwlad Groeg

Ewrop (arall)

Gogledd America 

Asia

Affrica ac y Dwyrain Canol

Niferoedd Myfyrwyr ar Gynlluniau Dilysedig yn ôl maes pwnc

Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol

Astudiaethau Iechyd

Astudiaethau Busnes

Peirianneg

Celfyddydau Creadigol

Cyfathrebu

Astudiaethau Amgylcheddol

Cyfrifiadura

Y Gyfraith

Rhybudd rhag blaen

Cynhadledd ASA:  
Quality assurance and enhancement 

in Wales - a changing picture?

23 Hydref 2009, Llandrindod 
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