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Croeso gan Swyddog
y Cyn-fyfyrwyr
Yn dilyn y rhifyn arbennig ym mis
Mawrth, a amlygodd rai datblygiadau a
mentrau allweddol ym Mhrifysgol
Cymru, mae’n bleser gen i'ch croesawu i
rifyn yr haf o Campus.

Croeso’r
Is-Ganghellor

D

Mae Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol
Cymru’n cynnwys grŵp amrywiol iawn o
bobl o bob rhan o’r byd, ac mae’r
Brifysgol wedi gweithio’n galed i
ehangu’r rhwydwaith hon, gan ddeall ei
phwysigrwydd a’i photensial. Mae’r
aelodau’n amrywio o rai sydd wedi dal
dyfarniad Prifysgol Cymru ers
blynyddoedd lawer, i fyfyrwyr sydd
newydd raddio ac oedd yn bresennol yn
y Dathliadau Graddio diweddar yng
Nghaerdydd.
Diben y cylchgrawn hwn yw dathlu
cyflawniadau ein Cyn-fyfyrwyr, a rhoi’r
newyddion diweddaraf i aelodau am
ddigwyddiadau ac unrhyw
ddatblygiadau sylweddol eraill yn y
Brifysgol.
Eich cylchgrawn chi yw hwn a byddwn
yn croesawu unrhyw sylwadau neu
awgrymiadau ar unrhyw agwedd o’r
gwaith hwn a Chymdeithas y Cynfyfyrwyr ei hun. Rwyf yn chwilio’n
barhaus am newyddion, ffotograffau
neu ddigwyddiadau Cyn-fyfyrwyr yr
hoffech chi eu rhannu gyda’r gymuned
ac yn annog aelodau i gysylltu.

ros y flwyddyn ddiwethaf mae’r Brifysgol wedi
cyhoeddi amryw o newidiadau a datblygiadau
o ran ei thrawsnewidiad parhaus trwy’r uno
arfaethedig gyda Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi
Sant.
Ni ellir cwblhau’r uno cyfansoddiadol cyflawn hyd nes y
bydd Prifysgol Cymru wedi cwrdd â’i rhwymedigaethau
cyfreithiol i fyfyrwyr sydd wedi dechrau astudio ar gyfer
dyfarniad gan y Brifysgol. Fodd bynnag caiff cam cyntaf
yr uno ei gwblhau ym mis Awst 2013 pan fydd Prifysgol
Cymru: y Drindod Dewi Sant yn uno gyda Phrifysgol
Fetropolitan Abertawe.

Bydd y rhai hynny a ddarllenodd y rhifyn arbennig o Campus ym mis Mawrth yn
gwybod am greu Adduned Cymru -The Wales Pledge. Yn y cyfnod hwn o newid
trawsffurfiol, mae’r Brifysgol wedi cymryd camau i sicrhau bod asedau diwylliannol ac
academaidd y Brifysgol yn parhau i ateb eu diben y’u bwriadwyd ar ei gyfer. Mae
cynnydd da wedi ei wneud yn sefydlu ystod o gyrff ac ymddiriedolaethau elusennol
unigol, yn diogelu eu hetifeddiaeth i genedlaethau i ddod ac i Gymru gyfan.
Mae’r Brifysgol wedi cynnwys adran bwrpasol ar ei gwefan i hysbysu rhanddeiliaid o’r
newyddion diweddaraf ynghylch uno ac aildrefnu Prifysgol Cymru. Rydym yn
awyddus i glywed barn hynny o bobl â phosib ar y datblygiadau hyn, a byddwn yn ei
hystyried wrth i ni ymgynghori ar ystod o fentrau strategol arfaethedig wrth symud
ymlaen. Gallwch gyflwyno eich barn a sylwadau trwy ymweld ag adran Llais
Rhanddeiliaid ar y wefan.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau
darllen y rhifyn hwn o Campus.

O ran cyfathrebu’n fwy penodol gyda’n Cyn-fyfyrwyr, efallai yr hoffai aelodau
ddarllen mwy am y Pwyllgor Cyswllt Cyn-fyfyrwyr. Dyma gyfrwng trafodaeth gyda’n
Cyn-fyfyrwyr yn ystod y cyfnod hwn yn hanes y Brifysgol ac mae gwybodaeth bellach
ar gael o fewn y cylchgrawn hwn ac ar ein gwefan.

Jocelyn Keedwell
Swyddog Cyfathrebu (Cyn-fyfyrwyr)
alumni@cymru.ac.uk

Ochr yn ochr â’r datblygiadau hyn, mae wedi bod yn flwyddyn brysur arall i’r Brifysgol
a gobeithio y gwnewch fwynhau darllen am rai o’r gweithgareddau sydd wedi
digwydd yn ystod y misoedd diwethaf.
Yr Athro Medwin Hughes DL DPhil DPS FRSA
Is-Ganghellor
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Enwi ystâd Gregynog yn Warchodfa Natur
Genedlaethol Ddiweddaraf Cymru

Llun: Alan Hale

Mewn digwyddiad arbennig ym mis Mawrth, cafodd Ystâd Gregynog ei gadarnhau fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol
(GNG) mwyaf newydd Cymru.
Wrth sôn am y rheswm pam fod Neuadd
Mae’r dynodiad hefyd yn amlygu lle
Gregynog wedi cael y dynodiad,
Gregynog fel lleoliad ble gall y cyhoedd
dywedodd Dr Maggie Hill, Cyfarwyddwr
ddod i fwynhau cefn gwlad. Ceir nifer o
De a Gorllewin Cymru’r Cyngor Cefn
lwybrau troed drwy’r tiroedd, mae’r
Gwlad ar y pryd:
llwybrau cerdded wedi’u mapio’n
ddiweddar, a’u huwchraddio a’u harwyddo,
“Caiff Gregynog y dynodiad oherwydd y
drwy brosiect partneriaeth rhwng Gregynog
mosaig gwerthfawr o dir parc a
a’r cyn-Gyngor Cefn Gwlad i’w wneud yn
choedwigoedd hynafol sydd yn nhiroedd y
haws I bawb fwynhau cerdded yma.”
neuadd. Yng Ngregynog mae un o’r
Coedwig Fawr Gregynog
enghreifftiau mwyaf o goetiroedd hynafol Wrth sôn am statws newydd yr Ystâd,
yng Nghymru, â’r enw addas Y Goedwig
dywedodd Karen Armstrong, Cyfarwyddwr
Yn rhodd i Brifysgol Cymru gan Margaret
Fawr.
Gregynog:
Davies o Landinam ym 1960, mae
Ond nid y coed eu hunain yn unig sy’n
“Rydym ni’n hynod o falch fod Gregynog
Neuadd Gregynog yn dŷ ac ystâd gwledig
bwysig;
ceir
cenau
prin
yn
gorchuddio
wedi dod yn Warchodfa Natur
hanesyddol ym mhentref Tregynon, ger Y
rhisgl
yr
hen
goed
deri
ac
ynn.
Un
o’r
Genedlaethol. Dros y blynyddoedd mae
Drenewydd. Mae gan y gerddi statws
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ymwelwyr
a myfyrwyr wedi dod i fwynhau
rhestredig Gradd 1 ac mae wedi ei
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- drwy astudio ei bywyd gwyllt
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DU
ac
yn
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ecolegol neu ymlacio yn
thirweddau bendigedig.
ne Sweden mae i’w ganfod.”
heddwch a thawelwch yr awyrgylch.”
Cyngor Cefn Gwlad Cymru, y mae ei
ddyletswyddau bellach wed’u hysgwyddo
gan Gyfoeth Naturiol Cymru, a wnaeth y
dynodiad, ac mae’n cadarnhau Gregynog
fel un o safleoedd pwysicaf Cymru ar
gyfer cynefinoedd parc hynafol a phorfa
goedwigol, coed hynafol a chenau o
bwysigrwydd cenedlaethol, pryfaid a
bywyd gwyllt arall sy’n cael ei gynnal gan
y cynefinoedd prin hyn.

Neuadd a Gerddi Gregynog

Antiques Roadshow yn ymweld â Gregynog
Bellach ar y 36ain cyfres, roedd y rhaglen
boblogaidd sydd ar deledu ar nos Sul yn
ffilmio yng ngerddi’r ystâd ac roedd rhai o
arbenigwyr hynafolion a chelfyddyd gain
mwyaf blaenllaw Prydain ar gael i gynnig
cyngor a phrisiadau am ddim i’r cannoedd
o ymwelwyr a ddaeth draw ar y diwrnod.
Roedd y sioe yn aduniad i’r cyflwynydd
Fiona Bruce a’r arbenigwr celf Philip Mould
yn Neuadd Gregynog yn dilyn eu cyfres ar y
BBC Fake or Fortune a fu’n edrych ar

ddarluniau oedd yn eiddo i’r chwiorydd
Davies diweddar. Profodd y rhaglen bod tri
darlun yn eu casgliad gan yr arlunydd J. M.
W. Turner, a gafodd eu hamau o fod yn
ffugiadau ym 1956, yn weithiau dilys
wedi’r cyfan ac yn werth miliynau o
bunnoedd.
Yn sôn am y gyfres Antiques Roadshow,
dywedodd y cyflwynydd Fiona Bruce:
“Hon fydd fy chweched flwyddyn ar yr
Antiques Roadshow ac rwyf i’n dal i
deimlo’n lwcus i gael cyflwyno’r rhaglen.
Mae pob wythnos yn wahanol; lleoliad
newydd a miloedd o ymwelwyr newydd.”

Llun: BBC

Ar ddechrau Gorffennaf, bu Neuadd
Gregynog yn lleoliad ar gyfer y rhaglen
deledu Antiques Roadshow.

Fiona Bruce a Philip Mould
yn ffilmio yn y gerddi

Llun: Cyngor Celfyddydau Cymru

R.S. Thomas: Serial Obsessive

G

anwyd R. S. Thomas yng
Nghaerdydd ym 1913, a bu’n
ysgrifennu am dros bum degawd.
Fe’i cydnabyddir yn un o brif feirdd
Cymru fodern.
Er mai yn Saesneg yn bennaf yr oedd yn
ysgrifennu, fe gynhyrchodd farddoniaeth
Gymraeg hefyd, a daeth yn llais angerddol
yn cefnogi’r iaith. Roedd bob amser yn
ddadleuol ac fe’i hadwaenwyd gan rai fel
‘the Ogre of Wales’, eithafwr Cymreig, a
bardd ag obsesiynau cyfresol.
Trwy gydol Mawrth ac Ebrill, cynhaliodd
Prifysgol Cymru nifer o ddigwyddiadau i
nodi canmlwyddiant ei eni a chyhoeddi
R.S. Thomas: Serial Obsessive, gan yr
Athro M. Wynn Thomas.
Fel un o feirniaid gorau gwaith R.S.
Thomas ac ysgutor ei ystâd o waith
llenyddol heb ei gyhoeddi, yn ei gyfrol
newydd mae’r Athro M. Wynn Thomas yn

trafod yr idées fixes oedd yn meddiannu
ac yn tanio dychymyg tanbaid y bardd,
gan gynnwys Cymru, ei deulu, ei gymeriad
mwyaf adnabyddus Iago Prytherch, ac
wrth gwrs, ei Dduw anghaffaeladwy.
Ysgrifennodd R. S. Thomas dros ugain o
gyfrolau o farddoniaeth, fe’i henwebwyd
ar gyfer Gwobr Nobel ac ymhlith ei
anrhydeddau llenyddol niferus dyfarnwyd
iddo Fedal y Frenhines am Farddoniaeth.
Roedd yr un mor ddiwyd fel ymgyrchydd,
ac ar ôl ymddeol o weinidogaeth yr eglwys
ym 1978 daeth yn fwy gwleidyddol ac yn
weithgar mewn ymgyrchoedd oedd yn
bwysig iddo, gan ddod yn eiriolwr ffyrnig
dros genedlaetholdeb Cymraeg.
Wrth drafod ei destun, esbonia’r Athro
Thomas: “…mae’r astudiaeth hon yn
datgelu bardd nad oedd ag ychydig yn
unig o obsesiynau, ond lliaws ffrwythlon
ohonyn nhw. Mae’r ddelwedd ohono fel
bwgan a phla Duw yn cael ei
chymhlethu’n fawr gan y cipolwg ohono
fel bardd rhyfel, teulu, paentio, unigrwydd
a hunanastudiaeth ddeifiol.”
Bu farw R. S. Thomas yn 2000, ond mae ei
etifeddiaeth yn parhau, gyda chymorth y
ganolfan astudio sy’n dwyn ei enw ym
Mhrifysgol Bangor.

Ar ddydd Gwener 9fed Awst, bydd yr
Athro M. Wynn-Thomas yn cyflwyno
Darlith Flynyddol Prifysgol Cymru yn yr
Eisteddfod Genedlaethol eleni. Mewn
cydweithrediad â Chymdeithas Ddysgedig
Cymru, bydd yr Athro Thomas yn cyflwyno
darlith yn dwyn y teitl Yr Hen Fam: R. S.
Thomas a’r Eglwys yng Nghymru.
Traddodir y ddarlith yn Y Babell Lên rhwng
1:45 – 2:30pm. Mae’r digwyddiad am
ddim ac mae croeso i bawb fynychu.

Adfywio Canolfan Dylan Thomas
Yn ddiweddar cymerwyd prydles Canolfan
Dylan Thomas yn Abertawe drosodd gan
Brifysgol Cymru ac o ganlyniad mae’r
ganolfan wedi ei thrawsnewid yn llwyr.
Ers ei adeiladu yn y 19eg ganrif, mae
Canolfan Dylan Thomas wedi bod yn un o
adeiladau mwyaf eiconig Abertawe ac
mae defnydd yr adeilad wedi bod yn
amrywiol a diddorol. Fe’i hagorwyd ym
1825 ac mae’r adeilad rhestredig Gradd
II* wedi bod yn neuadd y dref, canolfan
gyflogaeth i ieuenctid a choleg addysg
bellach. Yn dilyn ei ailwampio yn ystod
Blwyddyn Lenyddiaeth 1995 newidiodd ei
enw i Tŷ Llên a chafodd ei ail agor yn
swyddogol gan gyn-arlywydd UDA Jimmy
Carter, ac fe agorodd Arddangosfa Dylan
Thomas yn y Ganolfan yn 2001.
Yn gweithredu fel sefydliad dielw yn y
Ganolfan, mae’r Brifysgol wedi
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buddsoddi’n helaeth yn y prosiect hir
dymor hwn. Mae’r Ganolfan eisoes yn
ganolfan arloesedd i entrepreneuriaid ac
ar yr un pryd mae’n sicrhau yr ategir
ymhellach at gynnig Dylan Thomas ac y
bydd yn barod ar gyfer canmlwyddiant
geni bardd mwyaf enwog Cymru yn 2014.
Gyda ffocws ar arloesedd, masnach,
busnes ac addysg mae adnewyddu’r

ganolfan yn gam cyntaf ar y llwybr
cyffrous i’r dyfodol. Gydag adnoddau a
gwasanaethau newydd, yn cynnwys ardal
arbennig ar gyfer datblygu busnesau
arloesol â diddordeb mewn ymsefydlu yn
Abertawe, mae Canolfan Dylan Thomas
yn lleoliad aml-ddefnydd ar gyfer cynnal
ystod o ddigwyddiadau a
gweithgareddau o gynadleddau
corfforaethol i briodasau.

Canolfan Dylan Thomas
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Busnes Cyn-fyfyrwyr
yn ennill yng Ngwobrau Menter Lloyds TSB
Ym mis Mawrth, cynhaliwyd rownd ragbrofol Cymru o Wobrau Menter Lloyds TSB
yng Nghaerdydd. Datblygwyd Gwobrau Menter Lloyds TSB i gydnabod talent
entrepreneuraidd sy’n dod o brifysgolion ar draws y DU, ac mae busnesau yn y
DU a redir gan fyfyrwyr prifysgol neu’r sawl sydd wedi graddio yn ystod y pum
mlynedd ddiwethaf yn gymwys i ymgeisio.
Ymysg yr enillwyr roedd Like an Egg
Productions, cwmni cynhyrchu ffilmiau
wedi ei leoli ym Mhontypridd y mae dau
o’i sefydlwyr yn gyn-fyfyrwyr Prifysgol
Cymru, a enillodd y wobr am Menter Orau.
Cyflwynir y wobr Menter Orau i’r busnes y
bernir ei fod yn dangos gwir botensial ar
gyfer twf dros y pum mlynedd nesaf a
chafodd Like an Egg Productions, a
sefydlwyd yn 2010 gan Gyn-fyfyrwyr
Prifysgol Cymru Rob Godwin a Keiran
McGaughey ochr yn ochr â’u cydsylfaenydd Chris McGaughey,
gydnabyddiaeth oherwydd y gwaith mae
wedi’i wneud gydag elusennau a grwpiau
cymunedol yng Nghymoedd De Cymru yn
ogystal ag addysgu a rhedeg gweithdai.
Gan ddangos crebwyll busnes helaeth
drwy greu gwefan i ddangos eu gwaith fel
modd o oresgyn rhwystrau i ddatblygu
busnes, mae eu gwaith wedi arwain at
dwf sylweddol, gan fwy na dyblu eu
trosiant yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Astudiodd Rob a Keiran ffilm a fideo ym
Mhrifysgol Cymru, Casnewydd, ac ar ôl
dwy flynedd o waith ar eu liwt eu hunain
penderfynon nhw ddechrau eu cwmni
Ffilm eu hunain, gan symud yn ddiweddar
i’w gofod stiwdio newydd ym
Mhontypridd ym mis Ionawr2013.
Tra bo rôl Keiran yn canolbwyntio ar reoli
busnes a chynhyrchu, mae Rob yn
canolbwyntio ar greu a chyflenwi’r
prosiectau. Mae eu gwaith yn amrywiol
iawn o wneud ffilmiau a gweithdai yn y
gymuned i waith corfforaethol lefel uchel.
Mae eu cleientiaid diweddar yn cynnwys
Plant y Cymoedd, Dŵr Cymru a Chanolfan
Mileniwm Cymru. Maen nhw hefyd yn creu
fideos cerddoriaeth gan gael eu henwebu’n
ddiweddar am Wobr Fideo UK Music.
Er na wnaethant ennill y gystadleuaeth
derfynol yn Edgbaston, fel enillydd y
rownd ranbarthol, cafodd Like an Egg
Productions wobr o £5,000 a bydd nawr
yn derbyn pecyn mentora dwy flynedd
gan Grŵp Bancio Lloyds.

Wrth sôn am y wobr dywedodd Keiran:
“Mae’r wobr hon werth y byd i ni - mae
cael ein dathlu fel hyn a chael
cydnabyddiaeth am ein cyflawniadau yn
anghredadwy. Gyda phopeth rydym ni
wedi’i wneud dros y ddwy flynedd
ddiwethaf a hyd yn oed yn ystod y chwe
mis diwethaf, heb gael cyfle i dynnu
gwynt, mae wedi ein helpu ni i edrych i
fyny i weld i ble rydyn ni’n mynd. Ac mae
gwybod bod pobl eraill yn cydnabod yr
hyn rydyn ni wedi’i gyflawni yn wych.
“Bydd y mentora busnes yn hanfodol i ni.
Fel gwneuthurwyr ffilm proffesiynol,
dyna’r hyn rydyn ni’n ei wneud bob dydd,
a dyna beth rydyn ni’n ei wybod. Yr hyn
sydd ei angen arnom ni yw gwybodaeth
fusnes ac mae’r lle rydyn ni wedi cyrraedd
heddiw yn ganlyniad i ddysgu ar y ffordd.
Mae cael rhywun i ddod i roi cyngor i ni
a’n helpu ni i dyfu’n gyflymach, a dod â
chynaladwyedd i’r busnes yn anhygoel fedrwn ni ddim aros!”

Like an Egg Productions: Chris McGaughey, Rob Goodwin a Keiran McGaughey
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Llongyfarchiadau
i’n Graddedigion
Ar yr 2il a’r 3ydd Mai, ymunodd dros
2,000 o fyfyrwyr â Phrifysgol Cymru i
nodi diwedd eu hastudiaethau yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru yng
Nghaerdydd. Daeth ysgolheigion o
bedwar ban byd, ynghyd â’u
teuluoedd a ffrindiau at ei gilydd yng
Nghaerdydd i fynychu’r digwyddiad
dau ddiwrnod a gynhaliwyd gan y
Brifysgol i ddathlu eu cyflawniadau
academaidd.
Dan lywyddiaeth Y Parchedicaf Dr Barry
Morgan, Archesgob Cymru, a Dirprwy IsGanghellor Prifysgol Cymru, cafodd yr holl
fyfyrwyr Graddedig eu cyfarch yn bersonol
gan yr Athro Medwin Hughes DL, yr IsGanghellor gyda Chadeirydd Cyngor y
Brifysgol ac uwch swyddogion a staff
academaidd eraill yn bresennol.
Yn ystod y dathliadau, cafodd y
gynulleidfa gyfle i fwynhau perfformiadau
operatig gwych gan fyfyrwyr o Academi
Llais Rhyngwladol Cymru.
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Dathlu ein Graddedigion

er Anrhydedd

Y

n ogystal â dathlu cyflawniadau ein myfyrwyr, cafodd tri o
bobl eu hanrhydeddu gyda Gradd er Anrhydedd yn ystod y
dathliadau Graddio diweddar, fel cydnabyddiaeth o’u
cyflawniadau a’u gwasanaeth i’w meysydd gwaith.
Y cyntaf i’w gyflwyno am Radd er
Anrhydedd oedd Hywel Ceri Jones, CMG. I
gydnabod ei ymrwymiad a’i ymroddiad
oes i’w waith yn Ewrop, yn enwedig ym
maes addysg, dyfarnodd y Brifysgol radd
Doethur y Brifysgol er Anrhydedd i Hywel
Ceri Jones, ac fe’i cyflwynwyd gan Alun
Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol.
Mae wedi dal sawl swydd ar lefel uchel yn
y Comisiwn Ewropeaidd ac mae’n gyfrifol
am greu llawer o raglenni blaenllaw’r UE
gan gynnwys ERASMUS.
Gan siarad ar ôl derbyn ei radd, dywedodd
Hywel Ceri Jones: “Rwyf i’n hapus iawn i
ddwysau fy mherthynas gyda Phrifysgol
Cymru ac wrth fy modd yn gweld ymdrech
sylweddol y Brifysgol i ddatblygu
dimensiwn rhyngwladol o ansawdd
uchel.”

Hywel Ceri Jones CMG

Yr ail i’w anrhydeddu oedd Dai Jones
Llanilar, MBE. Y cyflwynydd teledu a
darlledwr radio Dai Jones yw un o
wynebau mwyaf cyfarwydd ffermio
Cymru. Dyfarnwyd MBE iddo yn
Anrhydeddau 1999 am wasanaeth i
adloniant yng Nghymru, a hefyd enillodd
wobr BAFTA Cymru am ei gyfraniad i
ddarlledu teledu Cymraeg, a Gwobr Syr
Bryner Jones am ei gyfraniad i faterion
gwledig (y ddau yn 2004). Cyflwynwyd
Dai Jones gan yr aelod o’r Cyngor Arwel
Ellis Owen, a dyfarnodd Prifysgol Cymru
radd Athro yn y Celfyddydau honoris
causa iddo, i gydnabod y cyfraniadau
eang hyn i ddatblygiad amaethyddiaeth
yng Nghymru ac am ei arbenigrwydd fel
cyflwynydd teledu a chanwr.
Yn amlwg wrth ei fodd gyda’r
gydnabyddiaeth hon, dywedodd Dai
Jones Llanilar wrth dderbyn y wobr:
“Mae’r anrhydedd yma wedi cyffwrdd fy
nghalon ac mae fy niolch yn enfawr”.

Dai Jones Llanilar MBE

Yr olaf i’w gyflwyno am Radd er
Anrhydedd yn ystod y dathliadau oedd
Andrew Green. Fe’i cyflwynwyd gan yr
Athro Dafydd Johnston, Cyfarwyddwr
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaidd Prifysgol Cymru, a dyfarnwyd
iddo radd Doethur mewn Llên honoris
causa, i gydnabod ei gyfraniad sylweddol i
ddiogelu etifeddiaeth ddiwylliannol
Cymru drwy ei waith fel Llyfrgellydd
Cenedlaethol Cymru. Dywedodd Andrew
Green ar ôl y seremoni: “Ar ôl gweithio yn
y sector Addysg Uwch yng Nghymru am y
rhan fwyaf o fy ngyrfa, mae’n anrhydedd
mawr i mi gael fy nghydnabod gan y
Brifysgol yn y modd hwn.”
Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru
gydnabod llwyddiannau a chyfraniadau
Hywel Ceri Jones, Dai Jones Llanilar ac
Andrew Green yn eu meysydd penodol ac
mae’n falch iawn i’w croesawu’n
Raddedigion er Anrhydedd Prifysgol
Cymru.

Andrew Green
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Y Ganolfan Uwchefrydiau
Cymreig a Cheltaidd yn
derbyn dau grant AHRC
Ym mis Mawrth, fe dderbyniodd
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaidd y Brifysgol (y Ganolfan)
grantiau ymchwil oddi wrth Gyngor
Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau
(AHRC) ar gyfer dau brosiect ymchwil
ar wahân.
Derbyniodd y prosiect cyntaf, a fydd yn
canolbwyntio ar Gwlt y Seintiau yng
Nghymru, grant ymchwil o £774,582, dros
bedair blynedd.
Roedd seintiau, dynion a merched sanctaidd
oedd yn cynnig cyswllt uniongyrchol rhwng y
nefoedd a’r ddaear i’r credinwyr, yn ganolog i
ddiwylliant cymdeithasau Cristnogol yn
Ewrop a thu hwnt cyn y Diwygiad ac mae
astudio gwreiddiau, natur a datblygiad
cyltiau seintiau yn ffynnu yn rhyngwladol.
Mae’r ffynonellau Cymreig, fodd bynnag, yn
rhannol hysbys ar y gorau.

Dywedodd Dr David Parsons am y prosiect
cydweithredol: “Mae’r gwaith yn adeiladu
ar brofiad helaeth y Ganolfan yn golygu
testunau Cymraeg canol oesol, a
golygiadau digidol llwyddiannus diweddar.
Un o agweddau mwyaf cyffrous y prosiect
yw bod cyltiau'r seintiau yng Nghymru’n
dueddol o fod yn ffenomena lleol neu
ranbarthol, a bydd sawl cyfle i weithio’n
agos nid yn unig gydag ymchwilwyr
academaidd ond hefyd gyda
chynulleidfaoedd lleol, fel haneswyr lleol,
ysgolion a grwpiau eglwys.”
Mae’r ail brosiect, sy’n derbyn grant AHRC
o £689,167, yn cefnogi prosiect ymchwil
tair blynedd yn y Ganolfan, mewn
cydweithrediad â Phrifysgol Rhydychen,
Coleg y Brenin yn Llundain, Prifysgol
Bangor a Llyfrgell
Genedlaethol
Cymru, ar gefndir
archeolegol
datblygiad yr
ieithoedd Celtaidd
yng Ngorllewin
Ewrop.

Llun: Martin Crampin

Yn digwydd yn y Ganolfan, mewn
cydweithrediad â Choleg Kings Llundain,
Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant a
Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae’r prosiect
ymchwil newydd, yn dwyn y teitl Cwlt y
Seintiau yng Nghymru: Ffynonellau iaith
Gymraeg canol oesol a’u trosglwyddiad, yn
anelu at godi ymwybyddiaeth o ddiddordeb
a phwysigrwydd y ffynonellau hyn yng
Nghymru a thu hwnt trwy gynhyrchu adnodd
digidol ar-lein fydd ar gael yn rhwydd i’r
cyhoedd ac ar gyfer astudiaeth gymharol.

Dan arweiniad y Prif Ymchwilydd
(Arweinydd Prosiect) Dr David Parsons yn
y Ganolfan, gyda Chyd-ymchwilwyr Dr
Barry Lewis (y Ganolfan) a Dr Jane
Cartwright (Prifysgol Cymru: Y Drindod
Dewi Sant), bydd yr adnodd digidol hwn
yn cynnwys nifer o olygiadau ar-lein o’r
testunau sydd wedi eu casglu, gyda
nodiadau dwyieithog helaeth a
chyfieithiadau llawn i’r Saesneg (a hefyd,
yn achos y farddoniaeth, i Gymraeg
cyfoes). Bydd delweddau digidol o nifer
o’r llawysgrifau a thrafodaethau ar wahân
o’r casgliadau pwysicaf.

Golygfa o fywyd Santes Gwenffrewi gan John Hardman & Co.
(1861), Eglwys Santes Gwenffrewi , Treffynnon
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Mae llawer yn dal i
gredu bod ‘y
Celtiaid’ wedi
lledaenu draw o
Ewrop Oes yr
Haearn (c. 750-100
CC) gan ddod â
diwylliant materol
Hallstatt a LaTène
ac ieithoedd
Celtaidd gyda nhw,
ac felly mae’r
cyfnodau
cynharach
ymhellach i’r

Maen y Rhyfelwr o gyffiniau Badajoz,
Sbaen (1300-900 BC)

gorllewin yn ôl y diffiniad yn Angheltaidd.
Dangosodd prosiect blaenorol a gyllidwyd
gan AHRC yn y Ganolfan mor annigonol
oedd y model hwn i esbonio’r dystiolaeth
yn yr ardaloedd mwyaf gorllewinol, ac
arweiniodd gwaith Cunliffe ar
rwydweithiau morwrol a gwaith Koch ar
iaith ysgrifenedig gyntaf Ewrop yr Iwerydd,
Tarteseg, at gasgliad cyffredin: mae’n
debygol i Gelteg esblygu o Indo-Ewropeeg
yn Ewrop yr Iwerydd yn ystod yr Oes Efydd.
Dan arweiniad y Prif Ymchwilydd
(Arweinydd y Prosiect) yr Athro John T.
Koch yn y Ganolfan Uwchefrydiau, gyda’r
Cyd-Ymchwilwyr yr Athro Syr Barry
Cunliffe (Prifysgol Rhydychen), yr Athro
Raimund Karl (Prifysgol Bangor), a Paul
Vetch (Coleg y Brenin Llundain), bydd y
prosiect, yn dwyn y teitl Atlantic Europe
in the Metal Ages (AEMA): questions of
shared language, a bydd yn cynhyrchu
adnoddau pwysig newydd a fydd ar gael
mewn print ac ar-lein gyda’r dystiolaeth
ieithyddol gynharaf yng Ngorllewin Ewrop
a’i chefndir mewn cynhanes diweddarach.
Dywedodd Arweinydd y Prosiect John Koch:
“Mae gan gyn-haneswyr ac ieithyddion
hanesyddol gyfrifoldeb i Gymru a’r gwledydd
Celtaidd eraill, yn enwedig i bobl sy’n siarad
ac yn dysgu Cymraeg a’r ieithoedd Celtaidd
eraill. Maen nhw am wybod sut, lle a phryd yr
ymddangosodd yr ieithoedd hyn - beth
mae’r arbenigwyr yn ei wybod a beth nad
ydyn nhw’n ei wybod. Beth yw’r modelau
hyfyw a’r dystiolaeth sy’n eu ffafrio? Fel arall
rydym ni’n cefnogi etifeddiaeth
ddiwylliannol gyda model darfodedig.”
Dyma ddywedodd Cyfarwyddwr y
Ganolfan, yr Athro Dafydd Johnston am
dderbyn y ddau grant AHRC: “Mae
cystadleuaeth ffyrnig am arian gan y
Cyngor Ymchwil, ac mae llwyddiant y
Ganolfan yn sicrhau grantiau o’r meintiau
hyn yn dangos ei henw da rhyngwladol a’i
hanes llwyddiannus o redeg prosiectau
ymchwil cydweithredol. Bydd yr arian yn
ein galluogi i wneud cyfraniad sylweddol i
ddeall etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.”

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru’n sicrhau
Pwyllgor Cyswllt
Dêl Llyfrau ar gyfer Cyfres Ffantasi i blant Cyn-fyfyrwyr
Mae cyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru, Rich Pitman, yn gobeithio
efelychu llwyddiant yr awdur J.K. Rowling yn dilyn arwyddo dêl i
ysgrifennu pum llyfr sy’n gyfres o storïau ffantasi i blant.
Y llynedd y cafodd Rich y syniad ar gyfer
cyfres ffantasi i blant yn canolbwyntio ar
gymeriad o’r enw Jimmy Threepwood. Yn
dilyn stori enbydus bachgen un ar ddeg oed
sy’n cael ei gymryd i fyd o hud ac
anfadrwydd ac wedi ei hyfforddi i wireddu
ei dynged un diwrnod a dinistrio’r byd, fe
sicrhaodd cyfres Jimmy Threepwood ddêl
pum llyfr i Rich gyda chwmni Ghost
Publishing yn Plymouth a chyhoeddwyd y
llyfr cyntaf yn y gyfres, Jimmy Threepwood
and the Veil of Darkness, ym mis Hydref
2012.

Yn frodor o Gasnewydd, astudiodd Rich ar
gyfer BA mewn Rheolaeth Hamdden ym
Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe ac aeth
ymlaen i astudio ar gyfer TAR ym
Mhrifysgol Cymru, Casnewydd.
Dyma ddywed Rich am y gyfres ac am fod
yn awdur cyhoeddedig:
“Digwyddodd popeth mor gyflym. Rwyf
wastad wedi mwynhau ysgrifennu fel hobi
ond cafodd fy nheulu eu synnu o ddarllen y
copi drafft.
Yn y tymor byr rwyf eisiau i blant fwynhau
a cholli eu hunain yn y stori ac rwy’n
gobeithio y bydd yn ysbrydoli pobl i roi
cynnig ar ysgrifennu ac ymestyn eu
dychymyg i’r eithaf.
Yn y tymor hir rwy’n gobeithio y bydd y
pum stori’n gwneud argraff ar fywydau
pobl yn yr un ffordd ac y gwnaeth Harry
Potter. Rwy’n gobeithio y bydd y storïau
hyn yn parhau gwaith da J.K. Rowling ac yn
cyflwyno darllen i’r genhedlaeth nesaf o
blant.”
Mae’r ail lyfr yn y gyfres, Jimmy
Threepwood and the Elixir of Light, i fod i
gael i ryddhau ym mis Hydref, ac mae’r
trydydd yn cael ei ddatblygu eisoes.
Mae cyfres Jimmy Threepwood ar gael i’w
phrynu yn Waterstones, WH Smiths ac ar
Amazon.

Fel y soniwyd yn y rhifyn arbennig o
Campus ym mis Mawrth, mae’r
Brifysgol yn bwriadu penodi Pwyllgor
Cyswllt Cyn-fyfyrwyr i weithredu fel
canolbwynt ar gyfer ein trafodaethau
â’r cyn-fyfyrwyr. Mae’r Brifysgol yn
defnyddio dulliau amrywiol i gadw
cysylltiad â’i Chyn-fyfyrwyr ac mae’n
cydnabod pwysigrwydd ceisio eu barn
ar faterion sylweddol yn ymwneud â’r
Brifysgol a’i Chyn-fyfyrwyr.
Mae hyn yn arbennig o wir wrth i ni
ystyried y newidiadau sydd ar y gweill yn y
Brifysgol dros y blynyddoedd nesaf, a
rhagwelir y bydd y pwyllgor hwn yn
gweithredu nid yn unig fel cyfrwng i
drafod dros y cyfnod hwn yn hanes
Prifysgol Cymru, ond yn fwy pwysig bydd
yn hyrwyddo cyswllt dwy ffordd a
chyfathrebu.
Gan na dderbyniodd y Brifysgol ddigon o
geisiadau erbyn y dyddiad cau gwreiddiol,
sef 30 Ebrill, i gwrdd â meini prawf dethol
y Pwyllgor newydd, y mae angen iddo
gynrychioli’r ystod ehangaf bosibl o
fuddiannau Graddedigion, penderfynwyd
ailagor y broses ac estyn y dyddiad cau ar
gyfer ceisiadau.
Ceir gwybodaeth bellach ynghylch y
pwyllgor a’r hyn a ddisgwylir gan aelodau
posib ar y wefan. Er mwyn cael eich
ystyried yn aelod o’r Pwyllgor newydd,
bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen gais
electronig sydd hefyd ar gael ar y wefan ewch i www.cymru.ac.uk/PCC
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau
fydd 4:45pm ar 9 Awst 2013.

Dweud eich Dweud
Ceir adran ar y wefan sy’n esbonio’r holl ddatblygiadau’n ymwneud ag uno ac ad-drefnu yn fanwl, ynghyd â
chyfres o gwestiynau cyffredin - ewch i www.cymru.ac.uk/datblygiadau am ragor o wybodaeth.
Yn ogystal â hyn, fel rhan o ymroddiad y Brifysgol i ymgynghori â’i rhanddeiliaid, rydym yn awyddus i glywed
unrhyw sylwadau sydd gennych ynghylch unrhyw un o’r datblygiadau hyn. Gallwch gyflwyno eich barn a
sylwadau ar y ffurflen electronig ar y wefan – ewch i www.cymru.ac.uk/llaisrhanddeiliaid
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Dr Andrew Petersen:
Datguddio’r gorffennol
Yn 2010, wrth gloddio nifer o safleoedd arfordirol yng ngogledd
Qatar i Awdurdod Amgueddfeydd Qatar, fe ddaeth yr
Archeolegydd Dr Andrew Petersen ar draws gwasgariad o waith
maen a chrochenwaith. Wrth i’r gwaith cloddio ddechrau
cafodd Dr Petersen ei syfrdanu gan raddfa’r darganfyddiad
wrth iddo ddadorchuddio anheddiad Dwyrain Canol wedi ei
gladdu o dan y tywod am oddeutu 125 o flynyddoedd.

Celc o rupees Arian wedi’u cuddio yn
wal y Mosg yn Rubayqa

“Roedd archeoleg yn Qatar yn
danddatblygedig iawn hyd at ryw bum
mlynedd yn ôl pan benderfynodd y
llywodraeth fuddsoddi mewn diwylliant,
treftadaeth ac amgueddfeydd.
Prif ddiddordeb Prosiect Archeoleg Cymru
Qatar yw Ruwaydha sy’n dyddio’n bennaf
o’r ail ganrif ar bymtheg a’r ddeunawfed
ganrif. Yn ogystal â phensaernïaeth
goffaol mae gan y safle hefyd ystod eang
o ddarganfyddiadau o Affrica, India, Iran a
China sy’n adlewyrchu ei leoliad strategol
ar lwybrau masnach rhyngwladol.
Mae Rubayqa yn safle llai yn dyddio o’r
ddeunawfed ganrif a’r bedwaredd ganrif
ar bymtheg ble cafwyd tystiolaeth helaeth
o fasnach a storio datys. Roedd y safle’n
bwysig oherwydd ei natur arbenigol ac
oherwydd yr hanes llwythol manwl oedd yn
gysylltiedig â’r anheddiad.”

Dr Andrew Petersen

Er gwaethaf darllen ffynonellau am hen
anheddiad cudd o’r enw Rubayqa ar
Benrhyn Ras al-Sharig, ‘doedd Dr Petersen
ddim yn disgwyl darganfod anheddiad
arfordirol Islamaidd hynafol mor fawr gyda
chaer, mosg, adeiladau domestig,
adeiladau atodol a 100 kilo o
grochenwaith ac arteffactau.

Dros y blynyddoedd diwethaf mae wedi
arwain tîm yn gweithio ar archeoleg y
ddau anheddiad arfordirol hyn fel rhan o
brosiect Archeoleg a Threftadaeth
Islamaidd Qatar. Dywedodd Dr Petersen
am y prosiectau:

Roedd y cloddiadau hyn yn rhan o Brosiect
Archeolegol Cymru Qatar mewn
partneriaeth â Phrifysgol Copenhagen ac
Awdurdod Amgueddfeydd Qatar.
Roeddent yn cynnwys y safle hwn yn
Rubayqa a safle mawr arall o dros ddau
gilometr a hanner o hyd yn Ruwaydha.

Amddiffynfa Ruwaydha a gloddiwyd ym mis Mai 2013

Fel Cyfarwyddwr Ymchwil mewn Archeoleg
Islamaidd ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod
Dewi Sant, mae Dr Petersen wedi cynnal
gwaith maes yn llawer o wledydd y byd
Islamaidd yn cynnwys Iraq, Oman,
Iorddonen, Palestina ac Emiraethau
Arabaidd Unedig. Mae ei ddiddordebau
ymchwil presennol yn cynnwys trefolaeth,
llwybrau pererindod a chaerau Islamaidd.
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Enillodd Dr Petersen ei radd gyntaf mewn
Hanes ac Archeoleg Ganoloesol o St
Andrews yn yr Alban, ac aeth yn ei flaen i
astudio am MPhil mewn Celfyddyd a
Phensaernïaeth Islamaidd ym Mhrifysgol
Rhydychen. Yna aeth ymlaen i ysgrifennu
ei PhD mewn Archeoleg Islamaidd ym
Mhrifysgol Cymru, Caerdydd fel ag yr oedd
ar y pryd.

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

11

Yn sôn am ei ddyhead i fod yn
Archeolegydd, a’i ddiddordeb yn y maes
academaidd Archeoleg Islamaidd,
eglurodd Dr Petersen:

Yn y 1980au ‘doedd archeoleg Islamaidd
prin yn bodoli fel maes astudiaeth.
Roeddwn i eisoes yn astudio archeoleg
ganoloesol ac yn ffodus i fod wedi cymryd
cwrs mewn hanes Islamaidd oedd yn cael
ei ddysgu gan Hugh Kennedy a gefnogodd
fy niddordeb mewn gweithio mewn
archeoleg Islamaidd. Roedd fy nghloddiad
cyntaf yn y Dwyrain Canol dan
gyfarwyddyd Denys Pringle oedd yn
arbenigwr ar y Croesgadwr ac a ddaeth yn
ddiweddarach yn oruchwyliwr PhD arnaf
yng Nghaerdydd.”
Ar ôl gweithio fel Swyddog Ymchwil
Amman i’r Cyngor er Ymchwil Prydeinig yn
y Dwyrain Agos yn Amman, Iorddonen, ac
yna fel Athro Cynorthwyol yn Adran Hanes
ac Archeoleg Prifysgol EAU, Emiriaeth Abu
Dhabi, roedd Dr Petersen am ddod yn ôl i
Gymru. Gydag adran archeoleg sefydledig
a chanolfan astudiaethau Islamaidd
bwysig, roedd Campws Llanbedr Pont
Steffan ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod
Dewi Sant yn lle delfrydol i weithio ynddo.
Yn ystod ei yrfa, mae Dr Petersen wedi
canolbwyntio ar nifer o Ddiddordebau Prif
Ymchwil a phrosiectau allweddol mewn
archeoleg Islamaidd. Oherwydd
gorgyffwrdd gwahanol ddiwylliannau a
chrefyddau, mae Palestina yn ddiddordeb
ymchwil mawr, ac o safbwynt archeoleg
Islamaidd mae yno nifer o safleoedd
pwysig (e.e. Cromen y Graig) yn ogystal â
nifer o henebion ac aneddiadau llai. Mae
Archeoleg Arabia hefyd o ddiddordeb
oherwydd mai yma y ganwyd y grefydd
Islamaidd. Yn cael ei anwybyddu’n aml
gan fod prif ganolfannau gwareiddiad
Islamaidd fel Baghdad, Cairo a Damascus
y tu allan i’r Penrhyn Arabaidd, mae

Gweisg datys yn Rubayqa

ymchwilio archeoleg yn Arabia yn rhoi
golwg arwyddocaol ar wreiddiau a
datblygiad Islam fel crefydd ac fel diwylliant.
Un o brosiectau ymchwil annibynnol
cyntaf Dr Petersen mewn archeoleg
Islamaidd oedd ymchwiliad o lwybr yr Hajj
(y bererindod Fwslimaidd i Mecca) yn
Iorddonen. Fel rhan o’i ddiddordeb
ymchwil mewn Crefydd mewn Archeoleg
Islamaidd, digwyddodd y gwaith dros nifer
o flynyddoedd ac yn ddiweddar fe
arweiniodd at gyhoeddi’r monograff The
Medieval and Ottoman Hajj Route in
Jordan; an Archaeological and Historical
Study. Cafodd ymchwil Dr Petersen ei
ddefnyddio yn yr arddangosfa ddiweddar
yn y British Museum ar yr Hajj ac ar hyn o
bryd mae’n helpu’r Amgueddfa Celfyddyd
Islamaidd yn Doha i ddatblygu ei
arddangosfa ei hun ar yr Hajj.
Ar hyn o bryd mae Dr Petersen yn gweithio
ar gyhoeddiad terfynol y gwaith yn
Rubayqa yn Qatar, ac mae’r gwaith
ymchwil ar y safle’n parhau. Ym mis
Hydref bydd y tîm yn dechrau defnyddio
Meicrodrôn (Cerbyd Awyrol heb Griw) ar y
cloddiadau fel teclyn mesur tir yn ogystal â
ffordd o gael lluniau o’r safle o’r awyr.
Agwedd gyffrous arall o’r gwaith yw
defnyddio delweddau thermal i synhwyro
nodweddion claddedig o bell - er bod hyn
wedi bod yn llwyddiant eisoes yn Dubai,
mae’n gyfle i’w ddefnyddio ar raddfa fwy
yn Qatar. Gan fod archeoleg yn gymharol
newydd yn Qatar, gellir defnyddio
technoleg newydd o’r dechrau , ac mae’r
offer hynod soffistigedig hwn wedi ei brynu
trwy Ymddiriedolaeth Qatar ac mae’r
ymchwil yn cael ei gynnal ar y cyd gyda
Phrifysgol Virginia Commonwealth.

Fel Archeolegydd, mae Dr Petersen yn
treulio llawer o amser allan ar y safleoedd.
Pan nad yw i ffwrdd, mae’n hoffi treulio
amser gyda’i deulu. Pan ofynnwyd iddo
gynnig cyngor i unrhyw un sydd am ddilyn
ôl ei droed a dod yn Archeolegydd,
dywedodd Dr Petersen:
“Byddwn yn cynghori unrhyw un sydd am
weithio yn y maes hwn i arbenigo mewn
rhywbeth a all fod yn ddefnyddiol yn
gyffredinol - fe wnes i arbenigo mewn
cofnodi a dadansoddi pensaernïaeth
hanesyddol. Pan fyddwch yn gweithio ar
brosiectau mewn gwledydd tramor, fel y
Dwyrain Canol, rhaid i chi fod yn
amyneddgar gan y gall pethau newid yn
gyflym iawn neu fe allwch fod yn aros am
fisoedd am fisa neu drwydded. I orffen,
byddwn yn dweud bod cyhoeddi’n
hollbwysig mewn archeoleg, Heb
gyhoeddi, nid oes dim gwerth gwyddonol i
gloddio neu arolygu.”
Llun: Dan Britton

“Fe ddechreuais yn y maes Archeoleg am fy
mod eisiau gwneud rhywbeth oedd yn
golygu gwaith corfforol a meddyliol a hefyd
rhywbeth oedd yn golygu y byddwn yn gallu
treulio amser yn gweithio yn yr awyr agored.
Rwyf wedi bod â diddordeb mewn hanes
erioed ac yn credu bod gan y gorffennol
berthnasedd uniongyrchol i’r presennol.

Gwrthrych asgwrn wedi’i gerfio ar ffurf orycs a
gloddiwyd yn Ruwaydha ym mis Mai 2013

Canghennau ac
Adrannau’r Cyn-fyfyrwyr

M

ae’r Brifysgol yn
awyddus i gadw ei
chysylltiadau â’i holl
gyn-fyfyrwyr, lle bynnag y bônt
yn y byd gan ganiatáu iddynt
barhau i gysylltu a theimlo’n
rhan o gymuned ryngwladol
ehangach.

Fel rhan o hyn mae Canghennau ac
Adrannau’r Cyn-fyfyrwyr yn anelu at
helpu cyfathrebu pellach rhwng y

Brifysgol a’i chyn-fyfyrwyr trwy ddarparu
cymuned cyn-fyfyrwyr lleol gyda
chysylltiadau i gyn-fyfyrwyr sy’n symud i’r
ardal a chyfleoedd i rwydweithio trwy
ddigwyddiadau cymdeithasol.
Os nad oes cangen ryngwladol o gynfyfyrwyr yn eich ardal, a hoffech chi
ddechrau un, neu os ydych chi’n rhan o
gangen weithredol nad yw wedi’i rhestru,
cysylltwch â alumni@cymru.ac.uk am
ragor o wybodaeth a chyngor.

Canghennau cyfredol
Canghennau Rhanbarthol y DU
• Bangor
• Caerfyrddin
• Abertawe
• Lerpwl
Canghennau Rhyngwladol
• Ffrainc
• Yr Almaen
• Hong Kong • Yr Eidal
• Siapan
• Sri Lanka
• UDA
• Y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA)
Adrannau Pwnc (yn y DU)
• Clasuron
• Diwylliant y 18 a’r 19 Ganrif
• Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin
• Athroniaeth
• Diwinyddiaeth
Ceir gwybodaeth sut i gysylltu â’r
canghennau hyn neu ymuno â hwy ar y
wefan www.cymru.ac.uk/Cynfyfyrwyr

Ymunwch â ni yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Cynhelir yr Eisteddfod o’r 3ydd i’r
10fed Awst yn Ninbych a bydd
Prifysgol Cymru unwaith eto’n
bresennol yno, yn rhannu stondin
gyda’n partner uno Prifysgol Cymru: Y
Drindod Dewi Sant.
Er y bydd cynrychiolwyr o’r Brifysgol ar
gael trwy’r wythnos i siarad â chynfyfyrwyr, mae’r Brifysgol wedi neilltuo
amser penodol ar ddydd Llun 5ed Awst i
ganolbwyntio ar ein cyn-fyfyrwyr a
Changhennau ac Adrannau’r Cyn-fyfyrwyr
yn arbennig.

Am 12:00pm ym Mhabell y
Cymdeithasau 1, bydd Cadeirydd yr Adran
Mr John Ellis-Jones yn siarad ar y pwnc Â
chaib, rhaw ac ysgrifbin: adlunio’r
gorffennol, a fydd yn cael ei ddilyn gan y
fforwm a ddylai barhau am 30 munud.
Mae croeso i holl aelodau Cymdeithas y
Cyn-fyfyrwyr ymuno â ni ac fe fydd nid yn
unig yn gyfle gwych i glywed darlith
ddiddorol a charismataidd, ond gobeithir

Rhwng 1:00-2:30pm ar stondin y
Brifysgol, bydd cyfle i’r rhai sydd eisoes yn
aelodau o gangen helpu i hwyluso
trafodaethau ynghylch syniadau ar gyfer
cydweithredu, ac i gyn-fyfyrwyr sy’n galw
heibio gael rhagor o wybodaeth.
Er y rhagwelir y bydd y digwyddiad yn
gymharol anffurfiol, bydd cyfle i aelodau
Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr fynychu
fforwm wedi ei drefnu gan Adran y
Clasuron Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr cyn y
digwyddiad hwn. Wedi ei drefnu fel rhan
o’i chyfarfod blynyddol yn yr Eisteddfod,
bydd yn gyfle i drafod syniadau
cydweithredol rhwng Canghennau ac
Adrannau mewn lleoliad mwy ffurfiol.

12

Stondin y Brifysgol yn Eisteddfod y llynedd

Yr Orymdaith

y bydd y fforwm dilynol yn rhoi ffocws
pellach i syniadau cydweithredol cyn y
cyfarfod ar stondin y Brifysgol.
Mae’r Brifysgol yn edrych ymlaen at
groesawu holl aelodau Cymdeithas y Cynfyfyrwyr i’r stondin, boed yn ystod y
cyfarfod penodol ar y prynhawn Llun , neu
ar unrhyw adeg arall yn ystod yr wythnos.

Campus: Cylchgrawn Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru

Crynodeb o Newyddion y Canghennau a’r Adrannau
Clasuron - Cynhaliwyd darlith Saesneg
flynyddol yr Adran ar y cyd â Changen
Bangor a Gogledd Cymru o’r Gymdeithas
Glasurol ym mis Ionawr ble cafwyd darlith
gan Dr Magdalena Ohrman ar Seamanship
in Virgil’s Aeneid. Ym mis Mai, daeth
aelodau Cymraeg eu hiaith yr Adran ynghyd
yng Ngregynog am gyfarfod undydd ble, yn
dilyn cyfarfod pwyllgor a chinio, cyflwynwyd
tri phapur. Bu Dr Telfryn Pritchard yn hel
atgofion am Adran y Clasuron Prifysgol
Aberystwyth a’i chyfraniadau yn y 1950au
a 60au; bu’r Athro Ceri Davies yn trafod
cyfieithiadau o Antigone Sophocles i’r
Gymraeg; a chafwyd darlith â darluniau gan
Mr John Ellis Jones ar ailadeiladu tai Hen
Roeg. Bydd cyfarfod nesaf yr Adran yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yn Ninbych ar
ddydd Llun 5ed Awst am hanner dydd ym
Mhabell y Cymdeithasau 1. Croeso i bawb.
Diwylliant y 18fed a’r 19eg Ganrif
Roedd y gynhadledd flynyddol eleni, a
gynhaliwyd yng Ngorffennaf, yn
canolbwyntio ar Gwyneth Vaughan a’i
bywyd. Siaradodd Rosanne Reeves
ynghylch sut yr oedd Gwyneth Vaughan, y
ferch gyntaf i annerch o gerrig yr Orsedd, yn
credu bod gan ferched gyfraniad pwysig i’w
wneud i’r byd, a thrafododd rôl merched
mewn cymdeithas, rhyddfreiniad merched a
phynciau eraill fel dyfodol yr Eisteddfod
Genedlaethol mewn colofnau rheolaidd yn
y wasg Gymraeg a Saesneg. Roedd
siaradwyr eraill y gynhadledd yn cynnwys
Marion Loeffler a Cathryn Charnell-White, y
ddwy yn Gymrodorion Ymchwil yn y
Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a
Cheltaidd, Robin Chapman, Darlithydd yn
Adran y Gymraeg ym Mhrifysgol
Aberystwyth a Leila Salisbury.
Ffrainc - Wedi ffurfio’n ddiweddar ym mis
Mehefin, ar hyn o bryd rydym yn recriwtio
aelodau gyda golwg ar gynnal ein cyfarfod
cyntaf ym Mharis ym mis Rhagfyr.
Manteisiwch ar y cyfle i rwydweithio fel
aelod o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol
Cymru gyda’ch rhwydwaith lleol ac aelodau
dros y byd. Ymunwch â’r grŵp Linkedin
(Clwb Ffrainc Prifysgol Cymru) yn awr i
gysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill yn Ffrainc a
dysgu am ddigwyddiadau neu gyfarfodydd
yn eich ardal, neu am wybodaeth bellach
cysylltwch â Jorg Stegemann ym Mharis yn
awr, trwy ebost at:
uow_alumni@jorgstegemann.com
Yr Almaen - Ar ddiwedd Ebrill cynhaliwyd
ein symposiwm blynyddol unwaith eto yn
Hamburg. Cyflwynodd tri siaradwr nodedig
bynciau diddorol iawn yn cynnwys ariannu
gweithgareddau diwylliannol a sut y gellir
gwella ar ei effeithiolrwydd, sut y mae
cyfrifiaduron wedi newid byd busnes, a’r her

fawr o gyflawni datblygiadau cynaliadwy
gydag ecosystemau cytbwys. Wythnos yn
ddiweddarach yng Nghaerdydd estynnwyd
gwahoddiad i fyfyrwyr oedd wedi cymryd
rhan yn Nathliad Graddio Prifysgol Cymru i
barti dathlu yn Henry's Cafe & Bar ble y
cawsant eu llongyfarch am eu cyflawniadau
ynghyd â’n gobaith y bydd nifer ohonynt yn
dod yn aelodau gweithgar o’n cangen yn yr
Almaen.
Siapan - Un o brif genadaethau’r gangen
yw hyrwyddo gwell cyfathrebu rhwng yr holl
aelodau. Mae hyn yn cael ei gyflawni trwy
gynnal partïon swper a diod bob mis i
gysylltu myfyrwyr presennol Siapan ag
aelodau presennol y gangen, a threfnu
darlithoedd pob ychydig o fisoedd naill ai yn
Tokyo neu Osaka. Ym mis Mai, estynnwyd
gwahoddiad i gadeirydd Bosch Siapan i’n
campws yn Tokyo, ble y cyflwynodd a
darlithiodd ar Strategaeth a Gweledigaeth
Rheolwyr y cwmni, wedi ei ddilyn gan sesiwn
holi ac ateb bywiog. Rydym yn gobeithio
parhau i ymestyn a gwella ein rhwydwaith o
gyn-fyfyrwyr yn y dyfodol ac os hoffech
ragor o wybodaeth anfonwch ebost at:
walesmba-alumni-master@yahoogroups.jp
Lerpwll - Cynhaliwyd dau gyfarfod
llwyddiannus iawn yn y cyfnod ers haf
2012. Fis Medi diwethaf traddodwyd
darlith sylwgar iawn gan yr Athro Laura
McAllister o Ysgol Rheolaeth, Prifysgol
Lerpwl ar Y Cynulliad-Ddoe, Heddiw ac
Yfory gyda chyflwyniad ar lwyddiannau
Cymru yn y Gemau Olympaidd yn ei rôl fel
cadeirydd Chwaraeon Cymru. Yn Chwefror,
daeth yr Athro Gale Owen-Crocker, Prifysgol
Manceinion, i ddarlithio ar Dapestri Bayeux,
pwnc a oedd yn apelio at ryw chwedeg o
wrandawyr eiddgar.
Athroniaeth - Bydd y Gynhadledd
Flynyddol eleni yn cael ei gynnal ar y 11
Hydref yn Aberystwyth. Thema’r
symposiwm undydd fydd defnyddio
moeseg ar draws ystod o bynciau o bolisi
iaith i chwaraeon. Bydd ystod o
academyddion blaenllaw’n siarad yn y
digwyddiad iaith Gymraeg. Bydd Dr Huw
Lewis yn agor y diwrnod yn trafod
cyfiawnder ieithyddol ac yn hwyrach yn y
bore bydd Dr Carwyn Jones yn trafod
moeseg ym maes chwaraeon. Bydd
sesiynau ar ôl cinio gan yr Athro Steve
Edwards ar bolisi iechyd a bydd y diwrnod
yn cael ei gloi gan Meirlys Lewis yn trafod
moesoldeb. Bydd y digwyddiad yn Gymraeg
trwy’r dydd ac ni chodir tal i fynychu. Am
ragor o wybodaeth anfonwch ebost at:
post@meddwl.com
Sri Lanka - Yn ddiweddar fe ddewisodd y
gangen y Swyddogion newydd ar gyfer

sesiwn 2013/14. Cafodd Mr Sujan
Malewana ei enwi’n Llywydd, gyda Ms
Shivalatha Sivasundaram yn gwasanaethu
fel Ysgrifennydd. Mae trefniadau’n cael eu
gwneud i gynnal ‘Fforwm Gyda’r Nos’ i
aelodau ddod at ei gilydd a chlywed
darlithoedd gan ddau o bersonoliaethau
nodedig yn Sri Lanka. Bydd hwn yn cael ei
gynnal ar yr 2il Awst am 6:00pm yn y
Sefydliad Ymerodrol ar gyfer Addysg Uwch
(IIHE). Pwnc y Fforwm yw Practical vs
Professional Thinking in Business. Fel
digwyddiad dilynol mae trefniadau’n cael
eu gwneud i gynnal Swper a Dawns yn
ystod mis Medi yn arbennig ar gyfer
aelodau’r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr.
Abertawe - Ar y cyfan mae’r gangen wedi
cael blwyddyn lwyddiannus arall, yn cynnal
tri chyfarfod a chroesawu aelodau newydd.
Ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol oedd y
cyfarfod cyntaf ble y penodwyd swyddogion
a chafwyd darlith gan Miss Margaret Jones
ar waith y Samariaid. Cynhaliwyd ein
cyfarfod gwanwyn ym Mhrifysgol Abertawe
ble’r oedd Phil Bowen, athro ysgol
ymddeoledig, yn siaradwr gwadd ac fe
gafwyd sgwrs drawiadol a difyr ganddo ar
Osborne House ar Ynys Wyth. Cynhaliwyd
Cinio Blynyddol y Gangen yn Neuadd Sgeti,
Abertawe ac fe gawsom amser pleserus
iawn gyda’n gilydd. Ein siaradwr gwadd
oedd Phillip Sillick MBE a’n difyrrodd â
hanesion difyr am ei brofiadau fel ynad.
Diwinyddiaeth - Cynhaliwyd dwy ddarlith
ym mis Medi yn canolbwyntio ar
ddigwyddiad a gafodd effaith
pellgyrhaeddol ar Gristionogaeth yng
Nghymru – ‘Y Troi Allan Mawr’ ym 1662.
Traddodwyd y ddarlith gan Dr Eryn M.
White yng Ngholeg Gwyn, Bangor ac fe
draddododd yr Athro John Gwynfor Jones
ddarlith ar y digwyddiad yng Nghaerfyrddin.
Eleni bydd yr Adran yn cynnal darlith yng
Nghaerdydd ar yr 16eg Medi a fydd yn cael
ei thraddodi gan Dr Carys Mosley. Mae
rhifyn 64 o Diwinyddiaeth hefyd wedi
mynd i’r wasg ac mae’n cynnwys ysgrif
olygyddol gan yr Athro Euros Wyn Jones, y
ddwy ddarlith a draddodwyd ym Mangor a
Chaerfyrddin y llynedd, ysgrifau ar
ysbrydolrwydd a gwaith bugeiliol, yn ogystal
â nifer o adolygiadau.
UDA - Gydag aelodaeth graidd o oddeutu
trideg, rydym yn dal yn Gangen gymharol
newydd. Rydym yn cysylltu’n bennaf trwy
ebost ac yn ceisio cynyddu ein haelodaeth
yn barhaus a chynllunio mwy o
weithgareddau a digwyddiadau. Os oes
gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am
y gangen a dod yn aelod, anfonwch ebost
at Dr Brian Tucker, yn Chicago, Illinois:
brian.tucker@moody.edu
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Diolch i bawb a gyfrannodd at y rhifyn
hwn

Gwerthfawrogir cefnogaeth barhaus Ede
& Ravenscroft at y costau cyhoeddi.
Golygydd: Jocelyn Keedwell
Dylunio: Yogi Creative

Ar y Clawr
Dyma Arfbais y
Brifysgol.
Ceir rhagor o
fanylion am
Ymarweddiad
Herodrol y
Brifysgol ar ein gwefan - ewch i
www.cymru.ac.uk/Arflun
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