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Newyddion Ansawdd
Dathlu dwy flynedd

Cynhaliwyd ail gynhadledd breswyl Ysgoloriaethau 

Arloesi Tywysog Cymru (POWIS) ar 26 - 28 Ionawr 

ym Mharc Gwyliau’r Garreg Las yn Sir Benfro. 

Ymhlith y cyfranogion roedd ysgolheigion POWIS, 

academyddion a chynrychiolwyr cwmnïau. Roedd y 

sesiynau deallusol heriol yn cynnwys:

• Gweithdy’r Athro Magnus Klofsten ar ei Fodel 

Platfform Busnes – yn amlinellu conglfeini ymarfer 

busnes llwyddiannus – y gwnaethom ni eu cymhwyso 

mewn tri dadansoddiad achos ‘byw’ gydag 

ysgolheigion POWIS newydd;

• Cyflwynodd Mr Roy Leighton, cyd-gyflwynydd 

Cynhadledd Breswyl POWIS 

Parhad ar y dudalen nesaf...

Rhifyn 24                                                                                                                                                                                Chwefror 2011

rhaglen y BBC ‘The Confidence Lab’ sesiwn fywiog 

ar ôl cinio yn ein cyflwyno i fodel Dr Clare Graves ar 

gyfer falfiau personoliaeth allddodol;

• Rhoddodd Dr Martin Rhisiart, Cyfarwyddwr y 

Ganolfan Ymchwil y Dyfodol ac Arloesi ym Mhrifysgol 

Morgannwg, drosolwg i ni o’r gyrwyr byd-eang 

allweddol yn economi ddatblygol y dyfodol a rôl 

defnyddwyr a chwsmeriaid fel arloeswyr;

• Daeth y dydd i ben gyda’r Athro Jeremy Stone (llun 

uchod), Cadeirydd Panel Diwydiant POWIS, yn rhoi 

cyflwyniad difyr ar sut i beidio â chynnig syniadau i 

ddarpar fuddsoddwyr.

“Mae ymrwymiad ein 
hysgolheigion yn glir ac 
nid oes gennyf unrhyw 
amheuaeth eu bod yn 
datblygu’n gyflym i fod yn 
arloeswyr byd-eang talentog 
dros ein cwmnïau Cymreig”.
Yr Athro Jeremy Stone
Cadeirydd Panel Diwydiant POWIS
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Cynhadledd Breswyl POWIS (Parhad...)
Un cinio ffurfiol yn ddiweddarach, ac un noson hir 

dros gyfrifiaduron, roedd y grwpiau o ysgolheigion 

POWIS yn barod i gyflwyno eu ffug achosion busnes 

i banel o fuddsoddwyr oedd yn cynnwys yr Athro 

Stone, Mr Gerald Kelly, Rheolwr Cyffredinol Sony UK 

a Dr So-Jin Yoo o’r Academi Fyd-Eang. Yn gyffredinol, 

roedd yr encil yn brofiad dysgu diddorol gyda digon o 

gyfleoedd i rwydweithio a chyfnewid.

Ag yntau eisoes yn edrych ymlaen at y Gynhadledd 

nesaf, dywedodd Antony Smith, cynhyrchydd yng 

nghwmni ffilmiau Tornado, Port Talbot, “yn bwysicaf 

oll, fel arweinydd busnes ac ysgolhaig rhaglen POWIS, 

waeth pa mor brofiadol ydych chi, fe ddysgais fod 

gwrando ar brofiadau a barn pobl eraill yn aml yn 

arwain at ddatrysiad i’ch problemau chi eich hun, 

ac rydych chi’n fwy tebygol o ddysgu rhywbeth 

amdanoch chi eich hun hefyd.” 

Gan Jacqueline Young a Richie Turner

    
    

    
    

     
     

      
          

                                                    

I’r dyddiadur

17 Chwefror:  Cynhadledd NSA FE-HE Collaboration: Drivers of Change 
   Llundain
   http://www.neilstewartassociates.com/jd242/evaluation.php 

18 Chwefror:  Developing a high quality learning experience for all students: Embedding equality and  
   diversity in the curriculum
   Stirling
   http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/2011/jointevents

24 Chwefror:  Cyfarfod o Grŵp Ymarferwyr Ansawdd Cyngor y Cofrestryddion Academaidd
   Llundain
   www.arc.ac.uk  

2/3 Mawrth:  8fed cynhadledd flynyddol Themâu Uchafu Graduates for the 21st Century: Integrating  
   the Enhancement Themes
   Caeredin
   www.enhancementthemes.ac.uk  

Ysgolheigion POWIS
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I’r dyddiadur
3 Mawrth:  Gweithdy AUA Career planning and professional development: Planning (and enjoying) the  
   journey
   Llundain
   http://www.aua.ac.uk/events/workshops_seminars/career_planning/index.htm

I gael rhagor o wybodaeth ebostiwch newyddionansawdd@cymru.ac.uk 

Fel rheol, gall Is-Ganghellor ymddangos yn ffigur 

pell, sy’n llywyddu seremonïau graddio, yn cadeirio 

cyfarfodydd lefel uchel a theithio i gynadleddau 

allanol. Felly pwy yn union yw ein I-G ni, a beth yw ei 

gefndir?

Ganwyd yr Athro Marc Clement a’i fagu yn ne-

orllewin Cymru, gan astudio ym Mhrifysgol Cymru 

Abertawe. Yn ôl ei ddisgyblaeth academaidd mae’n 

ffisegydd, a dilynodd ei radd gyntaf â PhD mewn 

Rhyngweithiadau Plasma Laser, ac yna dyfarnwyd 

ysgoloriaeth iddo gan y Gymdeithas Frenhinol 

ar gyfer astudiaethau ôl-ddoethurol yn y Centre 

d’Études Nucleaires, Paris.  

Mae ganddo yrfa ymchwil lwyddiannus ym maes 

meddygaeth ffoto-adferol – y defnydd o olau i roi 

cychwyn ar brosesau gwella naturiol yn y corff – ac 

yn natblygiad dyfeisiadau meddygol cysylltiedig. “I 

mi mae’r syniad o allu helpu i wella triniaeth feddygol 

mewn ffyrdd fel hyn yn hynod o gyffrous,” meddai.

Boed ym myd academia neu fusnes, mae bob amser 

yn canolbwyntio ar arloesi, ar ffyrdd newydd o 

feddwl a gwneud. Mae hyn yn wir hefyd yn ei rôl fel 

Is-Ganghellor, lle mae ei sylw bob amser ar wella 

a datblygu’r hyn sydd gan y Brifysgol i’w gynnig, i 

fyfyrwyr, i Gymru ac ar raddfa fyd-eang.

Pan ofynnir iddo am ei brif gryfderau mewn 

perthynas â swydd Is-Ganghellor, dywed mai’r rhain 

yw’r gallu i weithio gydag eraill, ac i gyfathrebu 

syniadau yn rhugl ac mewn modd sy’n argyhoeddi. 

Y syniad yw hybu ymglymiad da gyda’r tîm ac 

ymdeimlad o berchnogaeth o waith y Brifysgol ymysg 

aelodau staff. Mae’n ymagwedd sy’n sicrhau bod y 

corff sy’n gyfrifol am waith academaidd y Brifysgol 

yn cynnal ei fusnes yn y modd trylwyr a gofalus sydd 

ei angen i ddiogelu ansawdd, safonau a phrofiad y 

myfyriwr.

Gan Jenny Childs

Proffil: Yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor a 
Chadeirydd y Bwrdd Academaidd

Yr Athro Marc Clement

    
    

    
    

     
     

      
          

                                                    



Darn y Dirprwy Is-Ganghellor – 
Manylebau rhaglen

Mewn ymateb i adroddiad Dearing (yn codi o’r 

Pwyllgor Ymchwil Cenedlaethol i Addysg Uwch), 

mae’n ofynnol i Fanylebau Rhaglen ddarparu 

crynodeb o wybodaeth ar raglenni astudio, gan 

gynnwys lefel yr astudio, y pwyntiau cyfeirio a 

ddefnyddir i gynllunio’r rhaglen, y canlyniadau dysgu 

a fwriedir a sut y caiff y rhain eu gweithredu. Bwriedir 

y crynodeb hwn ar gyfer cynulleidfa ‘anacademaidd’, 

megis ymgeiswyr ar y rhaglen, myfyrwyr cyfredol a 

chyflogwyr.

Dylai’r fanyleb rhaglen ddangos sut mae tair cydran 

arall y Seilwaith Academaidd (Cod Ymarfer yr 

ASA, y Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch a’r 

Datganiadau Meincnod Pwnc) wedi’u hymwreiddio 

i’r rhaglen astudio. Wedi diffinio arferion gorau ar 

gyfer Addysg Uwch a darparu’r modd ar gyfer safoni 

cymwysterau yn y sector (gydag ystyriaeth briodol i 

bynciau academaidd), mae’n dilyn mai’r cam nesaf 

ddylai fod cyfathrebu’n effeithiol gwerth rhaglen 

academaidd i’r cyhoedd.

Yr elfen hon o’r Seilwaith Academaidd fu’r fwyaf 

heriol. Mewn nifer o achosion, mae’n ymddangos nad 

oes ffordd syml i ddarparu’r math hwn o wybodaeth 

mewn modd clir, cryno. Efallai nad oes modd diffinio’r 

cyfleoedd dysgu a ddarperir gan raglen academaidd, 

na’u disgrifio i gynulleidfa ‘leyg’. Mae cydrannau 

eraill o’r Seilwaith, y mae’r fanyleb rhaglen yn cyfeirio 

atynt, wedi’u cynnwys mewn iaith dechnegol na 

fydd yn golygu fawr ddim y tu allan i’r sector AU. O 

ganlyniad mae rhanddeiliaid wedi troi at ffynonellau 

gwybodaeth mwy prif lif, er enghraifft y proffiliau 

rhaglen a baratowyd gan y Gwasanaeth Derbyn 

Prifysgolion a Cholegau (UCAS) a chanlyniadau’r 

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) blynyddol.  

Roedd adborth i ymgynghoriad y llynedd ar 

effeithlonrwydd y Seilwaith yn arwyddo bod y 

manylebau rhaglen wedi bod yn ddefnyddiol i 

Sefydliadau Addysg Uwch at ddibenion eraill. Maent 

wedi datblygu i fod yn ffynhonnell o wybodaeth 

am brosesau ansawdd allweddol megis dilysu ac 

adolygu rhaglenni. Maent hefyd yn darparu ffocws 

ar gyfer trafod cynllun rhaglen ar gyfer cydweithwyr 

sy’n ymwneud â dysgu, addysgu ac asesu. Yn 

hyn o beth, mae’r fanyleb rhaglen yn chwarae rôl 

bwysig o fewn prosesau Sefydliad Addysg Uwch ar 

gyfer diogelu safonau ac ansawdd ei ddarpariaeth 

academaidd. Fodd bynnag nid yw eto wedi delio â’r 

diben a fwriadwyd, sef darparu ffynhonnell hygyrch 

ac awdurdodol o wybodaeth ar raglen astudio i 

gynulleidfa ehangach. Mae hyn yn dweud wrthym 

fod rhagor o waith i’w wneud ac mae’n bendant 

yn wir fod y sector yn parhau i ystyried y ffordd 

orau i ddarparu gwybodaeth gryno i’r cyhoedd ar ei 

weithgareddau academaidd.

Gan yr Athro Kate Sullivan

Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd)
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Yr Athro Kate Sullivan



Proffil o ganolfan gydweithredol Prifysgol 
Cymru: Allfinanz Akademie
Lleoliad:    Yr Almaen

Wedi cydweithio gyda PC ers:  1990

Rhaglenni dilysedig PC yma:  MBA (Gwasanaethau Ariannol)

Nifer cyfredol o fyfyrwyr PC:  291

Nifer o raddedigion PC hyd yma: 1,100 (amcangyfrif)

Bu’r Allfinanz Akademie (AA) yn bartner 

cydweithredol i Brifysgol Cymru ers tro, ac mae’n 

gweithredu dan arweiniad yr Athro Lothar Streitferdt 

a’i gydweithwyr, mewn cydweithrediad â’r Fern 

Universität, y brifysgol dysgu o bell yn yr Almaen.

Yn ôl ym 1990, gwelodd AA bod marchnad arbenigol 

yn yr Almaen ar gyfer rhaglen academaidd a fyddai’n 

caniatáu i weithwyr ariannol proffesiynol astudio 

yn gyfochrog â’u hymrwymiadau gwaith. Felly 

datblygwyd yr MBA dysgu o bell ac fe’i cyflwynwyd 

i’w ddilysu gan Brifysgol Cymru.

Fel rhan o ofynion sicrhau ansawdd PC, mae cynnwys 

y rhaglenni MBA wedi’i ddatblygu’n systematig 

dros yr 20 mlynedd diwethaf i gwrdd â gofynion y 

farchnad gan gynnal y safonau disgwyliedig ar gyfer 

dyfarniad academaidd o’r math hwn o’r DU.

Mae’r MBA dilysedig wedi cael tri adolygiad cyfnodol 

llwyddiannus (y cyfeirir atynt fel Adolygiad Pum 

Mlynedd yn Llawlyfr Ansawdd Uned Ddilysu PC: 

Polisïau a Gweithdrefnau), ym 1996, 2001 a 2006. Ar 

hyn o bryd, mae AA yn gweithio gyda chydweithwyr 

yn yr Uned Ddilysu i baratoi at bedwerydd Adolygiad 

Pum Mlynedd sydd wedi’i amserlennu ar gyfer eleni 

ac mae’n edrych ymlaen at y cyfle hwn i ôl-ystyried.

Bob blwyddyn mae Prifysgol Cymru yn llongyfarch ei 

graddedigion o AA yn y Seremoni Raddio a gynhelir 

yng Nghaerdydd. Mae’n fater o falchder i AA fod 

y dathliad graddio cyntaf erioed i raddedigion o 

raglenni dilysedig PC wedi’i gynnal, ym 1998, ar 

gais y sefydliad. Mae graddedigion PC o Allfinanz 

Akademie wedi parhau i fynychu’r digwyddiad 

blynyddol byth ers hynny. Yn wir, er 1999, AA sydd 

wedi bod yn trefnu cangen yr Almaen o sefydliad 

Cyn-fyfyrwyr y Brifysgol.

Afraid dweud fod y berthynas gydweithredol rhwng 

PC ac AA yn parhau i ffynnu.

Gan Hannah Croft

Swyddog Dilysu

Gyda diolch i’r Athro Lothar Streitferdt am ei 

gyfraniad hael.
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Yr Athro Lothar Streitferdt,
Cyfarwyddwr Allfinanz Akademie
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Yn y rhifyn nesaf ....

....byddwn ni’n electronig! Mae hyn yn golygu 
y gallwch edrych ymlaen at dderbyn y rhifyn 
nesaf o Newyddion Ansawdd drwy ebost.

Cysylltwch 

Os hoffech chi adael eich sylwadau ar hyn, neu 
os fydd well gennych dal i dderbyn copi papur, 
cysylltwch â ni: newyddionansawdd@cymru.

Cadeirydd: Yr Athro Kate Sullivan, Dirprwy Is-

Ganghellor (Ansawdd), Prifysgol Cymru.

Prif swyddogaeth y Bwrdd Ansawdd a Safonau 

yw darparu sicrwydd i’r Bwrdd Academaidd bod 

ansawdd a safonau dyfarniadau academaidd y 

Brifysgol yn cael eu cynnal. Mae’n gwneud hyn yn y 

modd canlynol:

• ymgymryd â gweithgaredd craffu manwl ar 

agweddau allweddol o ddarpariaeth academaidd y 

Brifysgol;

• darparu gofod niwtral i drafod themâu ansawdd a 

safonau;

• gweithio’n agos â’r Bwrdd Graddau Trwy Gwrs a’r 

Bwrdd Graddau Ymchwil ar reoliadau a phrotocolau 

academaidd;

• llywio datblygiad mecanweithiau ar gyfer asesu 

effeithiolrwydd prosesau sicrhau ansawdd y Brifysgol.

Mae ei aelodaeth yn cynnwys uwch aelodau o 

Sefydliadau’r Gynghrair ac Achrededig sydd â 

chyfrifoldeb am sicrhau ansawdd ac arbenigedd 

yn y maes. Mae cynrychiolwyr o Ganolfannau 

Y Bwrdd Ansawdd a Safonau

Cydweithredol, cymuned myfyrwyr PC a’r sector AU 

yn y DU hefyd wrth law i helpu i sicrhau bod y bwrdd 

yn derbyn cyngor y grwpiau hynny o randdeiliaid 

allweddol pan fydd yn gweithredu ei ddyletswyddau.

Cefnogir y Bwrdd gan dri phwyllgor sefydlog:

• Pwyllgor Sicrhau Cywerthedd;

Dan Gadeiryddiaeth yr Athro Andrea Liggins 

(Prifysgol Fetropolitan Abertawe), tasg y pwyllgor 

yw adolygu systemau a strategaethau i sicrhau 

cywerthedd safonau academaidd dyfarniadau sydd 

mewn meysydd pwnc cytras;

• Pwyllgor Achosion Arbennig

Dan Gadeiryddiaeth Dr Allan Howells (Prifysgol 

Glyndŵr) mae gan y pwyllgor gyfrifoldeb dirprwyedig 

i ystyried a datrys unrhyw achosion arbennig sy’n 

codi o ddarpariaeth gydweithredol ac ymchwil y 

Brifysgol;

• Pwyllgor Materion Myfyrwyr

Dan Gadeiryddiaeth Mr John McInally (Prifysgol 

Cymru), bydd y pwyllgor yn cynorthwyo â datblygu a 

gweithredu strategaethau i sicrhau uchafu profiad y 

myfyriwr yn barhaus.

Gan Wing Tsz Chow

Gall testun y cyhoeddiad hwn fod ar gael mewn fformatau eraill  - 
cysylltwch â’r Brifysgol.


