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Creu cymuned o ymchwilwyr

Gan sefyll gerbron ystafell o fyfyrwyr ôl-raddedig yng 

Ngwesty’r Park Thistle yng Nghaerdydd, croesawodd 

y Dirprwy Is-Ganghellor Robert Brown gynulliad 

rhyngwladol i Gynhadledd Myfyrwyr Ymchwil gyntaf 

erioed Prifysgol Cymru.

Yn rhychwantu dau ddiwrnod (13-14 Mai) roedd 

y gynhadledd yn cynnwys cyfres o seminarau, 

gweithdai a chyfleoedd i rwydweithio wedi’u cynllunio 

i helpu myfyrwyr Prifysgol Cymru i wella’u sgiliau.  

I ddechrau’r gweithgareddau, cyflwynodd yr Is-

Ganghellor, yr Athro Marc Clement, sgwrs angerddol 

ar y llwybrau y gall ymchwil doethurol eu dilyn, sydd 

yn aml yn annisgwyl o gyffrous. Gan dynnu ar ei 

brofiad ei hun fel ffisegydd laser blaenllaw, 

cyflwynodd sioe sleidiau oedd yn olrhain ei daith o’r 

cyfnod y bu’n astudio ar gyfer PhD hyd heddiw.

Y siaradwr nesaf oedd yr Athro Nigel Palastanga 

a gyflwynodd y myfyrwyr i Gyfadran newydd 

y Brifysgol a fydd yn gweithio i gefnogi’r holl 

fyfyrwyr sy’n gweithio at radd Prifysgol Cymru. 

Yna cafodd myfyrwyr eu hannog gan Uwch-

ddarlithydd y Gyfadran, Dr Simon Jones i ymwneud 

â gweithgareddau oedd wedi’u hanelu at wella eu 

sgiliau rhwydweithio. Pwysleisiodd ail seminar Dr 

Jones‘ The loneliness of a long distance runner’, 

bwysigrwydd cymuned ysgolheigaidd i fyfyrwyr yn 

dechrau ar daith unig ymchwil doethurol.

Rhifyn 28                                                                                                                                                                              Mehefin 2011

Newyddion Ansawdd                     

“Rwyf i wir wedi 
mwynhau rhannu 
syniadau am fy 
ymchwil, a byddaf 
yn gadael â llawer o 
syniadau newydd!” 
Anna Whicher, myfyriwr PhD.
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Ar y Gweill

30 Mehefin  Cynhadledd Flynyddol yr ASA: Is there a public interest in higher education?, Canolfan   
   Gynadledda’r East Midlands
   http://www.qaa.ac.uk/events/publicInterestinHE11/

30 Mehefin  Seminar yr AAU: Valuing Learners in the Workplace, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. 
   http://www.health.heacademy.ac.uk/news-events/eventsbox/events2011/heasem-  
   valuing300611

4 Gorffennaf  Seminar AAU: Assessing the Assessment Experience, Prifysgol Cymru Casnewydd.
   http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/2011/jointevents/Seminars/05_Jul_Newport_ 
   UWIC_Wales_Seminar_2011

14 Gorffennaf  Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam, Prifysgol Glyndŵr.
   www.wrexhamsf.com
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Ymhlith seminarau’r prynhawn roedd gweithdy 

‘How to embrace the media’ gan Uwch-ddarlithydd 

y Gyfadran, yr Athro Jacqueline Young; cyflwyniad 

Dr Louisa Huxtable-Thomas o’r Academi Fyd-Eang, 

‘Preparation and training for your Viva’; cyfarwyddyd 

Bronwen Blatchford ar y ffordd orau i ddefnyddio 

llyfrgell a chronfa ddata Prifysgol Cymru, a Jo Hare 

o UWIC â’i sioe sleidiau, ‘Preparing the transfer to 

PhD from MPhil’. Y myfyrwyr eu hunain oedd wedi 

dewis  y pynciau hyn; yn ystod y paratoadau ar gyfer 

y gynhadledd roedden nhw wedi dynodi’r pynciau a 

fyddai’n fwyaf defnyddiol iddynt.

Y diwrnod canlynol cymerodd y myfyrwyr ran 

weithredol yn y gynhadledd. Cafwyd cyflwyniadau 

gan ddeuddeg   o fyfyrwyr o amrywiol sefydliadau 

yn archwilio eu siwrneiau ymchwil hyd yma, gan 

ddynodi problemau cyffredin a rhannu arferion 

gorau. Cyhoeddwyd enw enillydd cystadleuaeth 

poster y gynhadledd hefyd; Aime-Louise Prior o UWIC 

am ei phoster â’r testun ‘Anorexia Nervosa: How can 

Telephone Helplines Help?’

Dywedodd Steve Hughes-France-Hayhurst, myfyriwr 

ymchwil ym Mhrifysgol Cymru Casnewydd, oedd yn y 

gynhadledd;

“Mae wedi bod yn gyfle gwych i mi rwydweithio, cael 

cymorth a chysur drwy wybod nad wyf i ar fy mhen 

fy hun yn rhedeg ar draws gwlad - mae yna eraill sy’n 

wynebu’r un rhwystrau â mi. Mae’n braf; rwy’n teimlo 

fy mod wedi sefydlu gwir gyfeillgarwch drwy rannu fy 

mhrofiadau gydag eraill yn y gymuned newydd hon.” 

Ychwanegodd Anna Whicher, myfyriwr PhD yn UWIC; 

“Rwy’n credu bod y gynhadledd wedi bod yn gyfle 

gwych i gwrdd â myfyrwyr ymchwil eraill o gymuned 

Prifysgol Cymru - sy’n gwbl newydd i mi. Rwyf i wir 

wedi mwynhau rhannu syniadau am fy ymchwil, a 

byddaf yn gadael â llawer o syniadau newydd!”

Dywedodd Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Nigel 

Palastanga;

“Mae heddiw wedi bod yn gyfle rhagorol i Gyfadran 

Prifysgol Cymru ddangos ei hymrwymiad diflino 

a’i chefnogaeth i’n myfyrwyr ymchwil. Rydym ni’n 

edrych ymlaen at hyd yn oed fwy o ymrwymiad yn y 

dyfodol 

Tom Barrett

Swyddog Cyfathrebu
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Grŵp Thematig y Gynghrair dros Addysg

Elizabeth Badrick

Ar 4 Mai, cyfarfu aelodau o Grŵp Thematig 

y Gynghrair dros addysg â chydweithwyr o 

sefydliadau’r Gynghrair yn Neuadd Gregynog 

am gynhadledd ddeuddydd ddwys. Agorwyd y 

gynhadledd gan y Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd) 

yr Athro Kate Sullivan. Amlinellodd yr Athro Sullivan 

yr angen i’r Brifysgol fabwysiadu fframwaith 

academaidd cyffredin ar gyfer dyfarniadau trwy gwrs, 

fel yr oedd eisoes wedi’i wneud arf graddau ymchwil, 

er mwyn sicrhau cysondeb triniaeth i ymgeiswyr ar 

draws sefydliadau’r Gynghrair ac mewn canolfannau 

cydweithedol. 

Ar y diwrnod cyntaf, fe’n rhannwyd yn bum 

gweithgor, gydag aelod o’r Grŵp Thematig neu 

enwebai yn cadeirio pob un. Tasg pob gweithgor 

oedd ystyried materion penodol yn gysylltiedig â 

chonfensiynau ac ymarfer arholi/bwrdd asesu fel y 

dangosir isod:

• Prosesau ar gyfer trin canlyniadau ymylol

(dan Gadeiryddiaeth Julia Piacentini, Athrofa 

Prifysgol Cymru Caerdydd)

• Rheolau ar gyfer digolledu a chydoddef

(dan Gadeiryddiaeth Dr Nick Potter, Prifysgol 

Fetropolitan Abertawe)

• Rheolau ar gyfer ymarfer doethineb arholwyr/

byrddau asesu (dan Gadeiryddiaeth Sarah Clark, 

Prifysgol Cymru Casnewydd)

• Fformiwlâu ar gyfer cyfrif dyfarniadau/pwyso a 

rheolau ar gyfer talgrynnu marciau

(dan Gadeiryddiaeth Dr Catrin Thomas, Prifysgol 

Cymru: y Drindod Dewi Sant)

• Rheoliadau ailsefyll

(dan Gadeiryddiaeth Gillian Bridgett, Prifysgol 

Glyndŵr).

I gynorthwyo’r gweithgorau cafwyd crynodeb o 

ymarfer mewn sefydliadau y tu allan i’r Gynghrair a 

gafwyd drwy Gyngor y Cofrestryddion Academaidd. 

Yna cynhaliwyd sesiwn lawn gyda phob gweithgor 

yn adrodd yn ôl ar ei drafodaethau. Canfuwyd 

nifer o faterion generig; yn eu plith oedd yr angen 

i gynhyrchu geirfa o dermau a allai arwain at 

fabwysiadu terminoleg gyffredin, maes o law.

Ar y cyfan roeddem yn falch i allu adfyfyrio ar 

natur hynod o adeiladol a chadarnhaol y Grŵp 

Thematig. Er bod rhai manylion yn parhau i’w datrys 

mewn egwyddor gan y Grŵp Thematig neu Fwrdd 

Academaidd Prifysgol Cymru, roedd eu cwmpas i’w 

weld yn fach, yn enwedig o’i gymharu â’r hyn oedd 

yn gyffredin mewn ymarfer neu barodrwydd i gytuno 

dull cyffredin.

Mr John McInally

Cyfarwyddwr, y Gofrestrfa Academaidd

Diwrnod Academaidd o 
Wyddoniaeth

Bydd staff academaidd ac ymchwilwyr o Brifysgol 
Cymru a Phrifysgol Glyndŵr yn arddangos ymarfer ac 
ymchwil academaidd yng NGŴYL GWYDDONIAETH 
WRECSAM, sydd i’w chynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr 
ddydd Iau 14 Gorffennaf.

Mae hwn yn gyfle unigryw i staff y Brifysgol, 
myfyrwyr ac aelodau o’r cyhoedd ddysgu mwy am 
waith ymchwil Prifysgol a sut mae’n berthnasol i 
fywyd bob dydd.

I gael manylion llawn am y rhaglen a chofrestru am y 
digwyddiad hwn sydd am ddim, ewch i: 
www.wrexhamsf.com.

13 – 14 May  University of Wales Research 
Students Conference, Cardiff
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Sefydlwyd Escuela Superior de Comunicación (ESCO) 

yn 2000 gan grŵp o weithwyr cyfathrebu proffesiynol 

ac academyddion o Brifysgol Granada, â’r nod o 

ddarparu addysg a hyfforddiant o ansawdd da i 

bobl broffesiynol ym maes cyfathrebu yn Nwyrain 

Andalucia.  

Cyflwynwyd tai rhaglen gradd BA yn llwyddiannus 

i’w dilysu gan Brifysgol Cymru 2001 a chynhaliwyd 

adolygiad pum mlynedd llwyddiannus ar y rhain ym 

mis Gorffennaf 2007.  

Ers i’r coleg gael ei sefydlu, mae ESCO wedi bod yn 

ymrwymedig i’w genhadaeth o ddarparu profiad 

dysgu trylwyr i’w fyfyrwyr, gan gyfuno trylwyredd 

academaidd gyda chyfrifoldeb cymdeithasol a 

pherthnasedd proffesiynol. Caiff rhan graidd o’r 

hyfforddiant hwn ei chyflawni drwy leoliadau gwaith 

i fyfyrwyr. Mae gan ESCO gytundebau â thros 400 o 

gwmnïau lle caiff myfyrwyr gynnig lleoliadau gwaith, 

gan amrywio o asiantaethau cyfryngau a hysbysebu 

a chwmnïau rhyngwladol i sefydliadau ariannol. 

Drwy’r cyfleoedd hyn, mae myfyrwyr yn gallu gosod 

eu hastudiaethau mewn cyd-destun, dangos eu 

galluoedd proffesiynol a ffurfio’u cysylltiadau eu 

hunain â chyflogwyr lleol.  Yn ogystal ag arbenigedd 

academaidd, mae aelodau o’r tîm addysgu yn 

parhau’n weithgar yn eu meysydd proffesiynol, 

a thrwy hynny gallant ddarparu dealltwriaeth 

werthfawr o’r ffordd orau i gyfuno dysgu academaidd 

â defnydd ymarferol.

Jenna Williams, Swyddog Dilysu

Ffeithiau a ffigurau
Sefydliad a lleoliad:   Escuela Superior de Comunicación (ESCO), Granada, Sbaen

Yn cydweithio â PC ers:  2001

Rhaglenni dilysedig PC yma:  BA (Anrh) Newyddiaduraeth

     BA (Anrh) Cyfathrebu Clywedol

     BA (Anrh) Hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

Nifer cyfredol o fyfyrwyr PC:  210

I gael rhagor o wybodaeth am ESCO, ewch i http://escogranada.com

Proffil Canolfan Gydweithredol Prifysgol 
Cymru: Escuela Superior de Comunicación 
(ESCO), Granada, Sbaen


