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Enillydd Gwobr Nobel yn traddodi Darlith 
Arloesi Flynyddol yr Academi Fyd-eang

Neithiwr traddodwyd Darlith Arloesi gyntaf Academi 

Fyd-Eang Prifysgol Cymru yng Nghastell Caerdydd 

gan yr Enillydd Gwobr Nobel, Syr Martin Evans.

Roedd y ddarlith yn canolbwyntio ar waith diflino 

Syr Martin ym maes biowyddorau gan bwysleisio eu 

heffaith ar ein bywydau bob dydd.  

Roedd 80 o bobl yno  yn cynnwys cynrychiolwyr o 

gwmnïau biowyddoniaeth, academyddion, ffigurau 

amlwg o’r sector iechyd cyhoeddus ynghyd ag 

Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru (POWIS).

Amcan y ddarlith, a drefnwyd gan Academi Fyd-Eang 

Prifysgol Cymru,  oedd dod ag ysgolheigion POWIS 

ac arweinwyr ym meysydd arloesi at ei gilydd i rannu 

ymarfer gorau a dysgu gan wyddonydd nodedig, sydd 

yn ystod ei yrfa wedi casglu nifer fawr o wobrau yn 

cydnabod ei wasanaeth i ymchwil bon-gelloedd.     

Gan siarad yn y ddarlith, dywedodd Cyfarwyddwr 

Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru, yr Athro Dylan 

Jones-Evans; 

Parhad ar y dudalen nesaf...

Rhifyn 26                                                                                                                                                                                     Ebrill 2011

Newyddion Ansawdd                     

“Mae’n rhaid 
i’n myfyrwyr 
gorau dysgu sut 
i ddysgu”

Enillydd Gwobr Nobel
Syr Martin Evans

Syr Martin Evans
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Digwyddiadau Ebrill/Mai

15 Ebril  Cyfarfod Blynyddol Safonwyr Prifysgol Cymru, Caerdydd

18–20 Ebril  Cynhadledd ac Arddangosfa Jiwbilî AUA , Nottingham

4 Mai   Seminar HEA  ‘Polisi ac Ymarfer Asesu Cynhwysol mewn Addysg Uwch’, Efrog

4–5 Mai  Cynhadledd Ansawdd Academaidd Grŵp Thematig Cynghrair Prifysgol Cymru: Rhannu Arfer  
   Da, Neuadd Gregynog, Cymru 

9–11 Mai  Encil Ysgrifennu CELT Prifysgol Cymru Casnewydd, Neuadd Gregynog, Cymru

12 Mai  Cynhadledd Asiantaeth Sicrhau Ansawdd  ar gyfer addysg uwch  ‘Cyfeiriadau i addysg uwch  
   yng Nghymru yn y dyfodol: Darpariaeth ymatebol yng Nghymru, Llandrindod 

13 – 14 Mai  Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil Prifysgol Cymru, Caerdydd
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Cewch newyddion diweddaraf 
am y brifysgol gan ymweld 
an gwefan
www.cymru.ac.uk.

“Drwy ddatblygu rhaglenni fel POWIS, mae Prifysgol 

Cymru yn annog mwy o arloesi ar draws Cymru. 

“Rydym ni’n arbennig o falch fod Syr Martin 

wedi cytuno i draddodi’r gyntaf yn y gyfres hon 

o ddarlithoedd arloesi a fydd yn ysbrydoliaeth i 

genhedlaeth newydd o wyddonwyr, peirianwyr a, 

gobeithio, enillwyr Gwobr Nobel a fydd wedi eu lleoli 

yng Nghymru.” 

Ychwanegodd Syr Martin Evans; 

“Mae’n bwysig peidio â dysgu myfyrwyr sut i ddysgu 

yn unig, ond i ddysgu sut i grwydro y tu allan i’r 

blychau rydym ni’n tueddu i’w gosod nhw ynddynt.” 

Gan Tom Barratt
Swyddog y Wasg 

Syr Martin Evans



3

A ydych erioed wedi meddwl sut y gallech gael eich cyhoeddi?

Mae’r arfer o ysgrifennu a chyhoeddi yn rheolaidd yn 

weithgaredd ymchwil a ystyrir yn hanfodol i fywyd 

academaidd cyfoes, er ei fod yn un y mae nifer o 

academyddion yn ei gael yn heriol. Arweiniodd yr 

Athro Simon Haslett, Deon STEM ym Mhrifysgol 

Cymru, weithdy ar y thema hon ym Mhrifysgol 

Fetropolitan  Abertawe ar 30 Mawrth 2011. Ei nod 

oedd annog pob academydd – myfyrwyr ôl raddedig 

ar gychwyn eu gyrfaoedd, ac arbenigwyr sefydledig 

– i ysgrifennu a chyflwyno papurau yn rheolaidd ar 

gyfer eu cyhoeddi. 

Buom yn trafod y rhwystrau posibl i ysgrifennu; efallai 

nad oes gan academyddion ifanc yr hyder i gyflwyno; 

neu wrth ystyried amrediad eang o gyhoeddiadau, 

maent yn cael trafferth i ddarganfod man addas ar 

gyfer eu cyflwyniad. Yn y cyfamser mae darlithwyr 

yn ei chael yn anodd i gael amser i ysgrifennu – yn 

enwedig mewn sefydliadau lle mae llawer o ynni 

yn cael ei ganolbwyntio ar addysgu. Ac felly efallai 

bod academyddion yn teimlo nad oes ganddynt 

‘ganiatâd i ysgrifennu’ er efallai nad yw hynny’n wir.

Neilltuwyd cryn dipyn o’r gweithdy i gynhyrchu 

strategaethau i oresgyn y rhwystrau hyn. Roedd 

y cyfranogwyr yn cytuno ei bod yn bwysig cofio’r 

anogaethau i ysgrifennu: cyfle am gydnabyddiaeth; 

sylw gan adolygiadau cymheiriaid; a’r cyfraniad 

pwysig y gallant ei wneud i’w maes ymchwil. Nodwyd 

yr ofn o gael eu gwrthod fel un broblem gyffredin. 

Cytunwyd y gellid lliniaru hyn trwy baratoi’n ofalus, 

dyfalbarhad a’r wybodaeth nad oes “y fath beth â 

phapur ymchwil perffaith”. Hefyd fe’n hatgoffwyd o’r 

rhan yr ydym yn ei chwarae mewn gwneud ymchwil 

yn hygyrch – trwy gyhoeddi mewn cylchgronau 

mynediad agored er enghraifft – a thrwy hynny helpu 

i gael gwared ar y syniad o’r ‘twr ifori’ academaidd.  

Anogodd yr Athro Haslett y gynulleidfa i “ ysgrifennu 

fel rhan rheolaidd o’u gweithgaredd” gan ddadlau 

bod y broses ysgrifennu ynddi’i hun yn hwyluso 

ymchwil trwy ddarparu dull o fyfyrio a dehongli. Fe’n 

gwahoddwyd i gyfrannu ein profiadau a’n cynghorion 

i’w flog, lle mae modd gweld sleidiau a ffotograffau 

o’r digwyddiad hefyd  (http://academic-publishing.

blogspot.com/2011/03/swansea-metropolitan-

university-seminar.html). Roedd arbenigedd a 

brwdfrydedd yr Athro Haslett dros ysgrifennu yn 

creu gweithdy bywiog a rhannwyd cryn dipyn o 

wybodaeth a phrofiad – gan ein hatgoffa yn addas 

iawn ein bod gyda’n gilydd yn creu cymuned 

ffyniannus, gydweithredol ac ymgysylltiedig 

academaidd.

Gan Emily Blewitt

Myfyriwr PhD

http://www.slideshare.net/ProfSimonHaslett/getting-published-seminar
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Barn o’r Gyfadran – mae menywod yn beichiogi, mae dynion ifanc yn gyrru’n wael...

Yn dilyn dyfarniad Llys 
Cyfiawnder Ewropeaidd fodd 
bynnag nid yw’r un o’r ddau yn 
rheswm dros wahaniaethu ar 
sail rhyw. 

Ar 1 a 2 Mawrth 2011, roedd y penawdau yn protestio’n 

groch yn erbyn hyn e.e. ‘SHOCK EU RULING OF 25 

PERCENT HIKE IN CAR INSURANCE IS ‘UTTER MADNESS’ 

(http://www.express.co.uk/posts/view/231949/Shock-EU-

ruling-hits-women-drivers-with-25-percent-hike).  Beth am 

edrych yn fanylach ar hyn.

I ddechrau, nid yw’r Llys Cyfiawnder yn llunio rheolau, 

mae’n eu dehongli. Yn yr achos hwn, Cyfarwyddeb 

2004/113, ar driniaeth cyfartal mewn mynediad i a 

chyflenwad nwyddau a gwasanaethau ac yn arbennig na 

all cyfnod pontio barhau y tu hwnt i’w ddyddiad dirwyn i 

ben.   

Yn ail, a oedd y dyfarniad yn syndod i’r DU neu i’r 

diwydiant yswiriant? Na, dim o gwbl. Deddfwyd ar y 

Gyfarwyddeb gan Gyngor y Gweinidogion o dan Erthygl 

Cytuniad sydd  angen unfrydiaeth pob gwladwriaeth, yn 

cynnwys y DU, i ddod yn gyfraith. Ac o ran y diwydiant 

yswiriant, o 2001, roedd wedi dechrau trafodaethau 

gyda’r Comisiwn UE ar driniaeth cyfartal mewn meysydd 

ar wahân i waith a chyflogaeth (Dogfen Ymgynghori 

CNS/2003/0265) gan esgor ar gynnig Cyfarwyddeb ym mis 

Tachwedd 2003. Nododd y Comisiwn y gwahaniaethau yn 

y defnydd o ffactorau rhyw ar draws aelod wladwriaethau,  

ac felly darparu cyfnod trosi hirach o dair blynedd ar gyfer 

y Gyfarwyddeb, yn ogystal â chyfnod trosi ychwanegol o 

5 mlynedd (yn gorffen 21 Rhagfyr 2012). Felly roedd gan 

y DU a’r diwydiant yswiriant 8 mlynedd o leiaf o amser i 

addasu ac i baratoi ar gyfer y newidiadau angenrheidiol. 

O ran y ddadl yn erbyn newid, roedd hyn yn seiliedig ar 

y gwahanol risg ac felly premiymau gyrwyr benywaidd a 

gyrwyr gwrywaidd ifanc. Derbyniwyd hyn yn gyffredinol, er 

gwaethaf y gefnogaeth gyffredinol ar gyfer cydraddoldeb 

rhyw mewn cymdeithas. Sut oedd modd datrys hyn? Mae 

pob yswiriant yn seiliedig ar gronni risgiau a’r gefnogaeth 

sydd yn cael ei greu rhwng y rhai sydd wedi’u hyswirio. 

Mae’n rhannu’r gost. Mae’n fater o ddiffinio’r pwll risg 

(mawr, bach, arbenigol, heb fod yn arbenigol ac yn y 

blaen), sydd yn ei dro yn penderfynu ar bremiymau, a’r 

yswirwyr sydd yn penderfynu ar hyn. Trwy ddiffinio’r pwll 

fel marchnadoedd ar wahân ar gyfer gyrwyr benywaidd 

a gwrywaidd ifanc, roedd yswirwyr yn y wlad hon yn creu 

gwahaniaeth mewn triniaeth ac anfantais o ganlyniad i 

hynny i un rhyw neu’r llall, gyda’r gallu i godi premiymau 

uchel iawn ar bob gyrrwr gwrywaidd ifanc. Nid yw’r ffactor 

rhyw yn cael ei ddefnyddio yn y modd hwn ar gyfer dynion 

a menywod hŷn, gan ddangos nad oes angen dosbarthu 

risg yn ôl gwahaniaethu ar sail rhyw. Gellid diffinio a 

rhannu’r pwll risg ac felly premiymau yn gyfartal ymysg 

pob gyrrwr ifanc.  Pe byddid wedi edrych arno fel hyn yn 

Yr Athro Nigel Foster
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wreiddiol, ni fyddai unrhyw gwestiwn o wahaniaethu. Ac 

felly penderfynodd y Llys Cyfiawnder Ewropeaidd bod 

parch cymdeithas Ewropeaidd tuag at driniaeth cyfartal 

mor uchel, na ddylai rhyw fod yn ffactor penderfynu 

ar gyfer pyllau risg mewn yswiriant ac y bydd y cyfnod 

pontio yn dirwyn i ben, fel y nodir yn y Gyfarwyddeb ar 

21/12/2012. 

Tua 30 mlynedd yn ôl cododd cyflogwyr oedd yn amharod 

i gyflogi menywod mewn oedran beichiogi ddadleuon 

tebyg, oherwydd y gallant fod yn absennol o’r gwaith 

am gyfnodau absenoldeb mamolaeth ac felly cynyddu 

costau cyflogwyr. Yn ffeithiol mae hynny’n wir, mae pris 

i’w dalu, ond fel cymdeithas fe wnaethom benderfynu ei 

bod yn andderbyniol gwahaniaethu yn erbyn menywod 

yn y farchnad lafur. Rhaid i’r un ddadl fod yn wir ym maes 

yswiriant a dynion ifanc. 

Gan yr Athro  Nigel Foster, Deon yr Ysgol Fusnes a’r 

Gyfraith, Cyfadran Prifysgol CymruThe University`s Mae 

Mae Bwrdd Graddau a Addysgir y Brifysgol (BGA) yn 

rhan pwysig o’r peirianwaith pwyllgor soffistigedig 

sydd yn bodoli i sicrhau bod y Brifysgol yn diwallu 

ei rhwymedigaethau o ran ansawdd, safonau a 

gwelliant ei holl ddyfarniadau gradd a addysgir.

Yr Athro Nigel Palastanga (Dirprwy Is Ganghellor 

Dysgu, Addysgu ac Uchafu) yw Cadeirydd BGA. 

Mae gweddill aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys 

cynrychiolwyr o sefydliadau cysylltiedig y Brifysgol, 

ei chanolfannau cydweithredol ac o Gyfadran 

Academaidd y Brifysgol. Yn ychwanegol mae 

cynrychiolaeth allanol sylweddol a dau fyfyriwr o’r 

canolfannau cydweithredol yn eistedd ar y Bwrdd. 

Mae BGA yn cyfarfod o leiaf bum gwaith y flwyddyn 

ac mae’r agenda ar gyfer pob cyfarfod yn amrywiol 

ac yn heriol oherwydd amrediad eang y cynlluniau 

astudio y mae’n gyfrifol amdanynt ar ran y Bwrdd 

Academaidd.

Mae’r gwaith a gyflawnir ym mhob cyfarfod yn 

berthynol i’r graddau a addysgir a gynigir yn 

rhwydwaith canolfannau cydweithredol y Brifysgol, yn 

ychwanegol at y rhai sydd ar gael mewn sefydliadau 

cysylltiedig yng Nghymru. Mae graddfa cylch gwaith 

y Bwrdd yn cynnwys:

datblygu a chynnal rheoliadau ar gyfer graddau a •	

addysgir y Brifysgol

ystyried potensial cynigion newydd ar gyfer dilysu•	

derbyn adroddiadau dilysu ac ymarferion adolygu•	

derbyn dadansoddiadau trosolwg blynyddol •	

o adroddiadau arholwyr allanol ar gyfer yr 

holl raglenni a addysgir sydd yn arwain at 

ddyfarniadau’r Brifysgol.

Bwrdd Graddau a 
Addysgir
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Cyfarfod Jo Hare…

Aelod myfyriwr o Fwrdd Graddau 
Ymchwil Prifysgol Cymru (BGY).

Ar hyn o bryd mae Jo yn cyflawni ei hastudiaethau 

PhD mewn Dylunio Rhyngweithiad yn UWIC. Yma 

rhoddir teitl Academyddion Cyswllt i bob myfyriwr 

ymchwil i gydnabod eu safle yn y sefydliad ac yn y 

gymuned myfyrwyr.  

Mae’n aelod gweithgar o Bwyllgor yr Academyddion 

Cyswllt  (PAC) yn UWIC, sydd yn cyfarfod yn fisol i roi 

adborth a newyddion i’r corff myfyrwyr o amrywiol 

bwyllgorau’r Brifysgol.

Mae’r PAC hefyd yn trefnu amrywiol ddigwyddiadau 

i fyfyrwyr ymchwil yn UWIC, o nosweithiau bowlio 

a phartïon cinio amlddiwylliannol i’r Symposiwm 

Poster blynyddol sydd yn dod â myfyrwyr at ei gilydd i 

gyflwyno a thrafod eu hymchwil.  

Cyn ymuno ag UWIC bu Jo yn gweithio fel dylunydd 

cynnyrch yn Exmoor Plastics. Cyn hynny treuliodd 

flwyddyn yn gweithio ym Munich ar gyfer adran 

dylunio a datblygu BMW, fel rhan o’i hastudiaethau 

is raddedig ym Mhrifysgol de Montford.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Jo 

wedi cymryd rhan mewn cynadleddau academaidd 

a digwyddiadau masnachol yn ei maes ymchwil, fel 

cyflwynydd ac fel hwylusydd gweithdai. Mae hefyd 

wedi cyd olygu rhifyn arbennig o Interacting with 

Computers, yn canolbwyntio ar  ffisegolrwydd a 

rhyngweithio. Mae hyn oll wedi bwydo i mewn i’w 

gweithgaredd proffesiynol cyfredol o weithio gyda 

chwmnïau masnachol i ddatblygu eu prosesau 

dylunio rhyngweithiad.  

Ym Mhrifysgol Cymru mae Jo wedi bod yn 

cynorthwyo i ddatblygu Ysgol Raddedig Rhithwir, 

adnawdd ar-lein gyda’r bwriad o gynnig dull i 

fyfyrwyr ymchwil rwydweithio a chyfathrebu 

gyda’i gilydd o bell. Bydd hefyd yn cymryd rhan 

yng Nghynhadledd Myfyrwyr Ymchwil y Brifysgol 

yng Nghaerdydd yn mis Mai, lle y bydd yn cadeirio 

cyfarfod cyntaf Pwyllgor Myfyrwyr Ymchwil Prifysgol 

Cymru.

O ran gyrfa hoffai Jo barhau i weithio rhwng y 

sectorau masnachol ac academaidd, gan sicrhau bod 

dulliau cynhyrchu masnachol yn cael eu llywio gan yr 

ymchwil diweddaraf ar ddatblygiad cynnyrch.

Yn y cyfamser mae Jo yn awyddus i glywed barn a 

syniadau myfyrwyr ymchwil ar gyfer gwella profiad 

myfyrwyr. 

Gan Harriett Brewster

Swyddog Cydlynu Myfyrwyr

The University`s Taught Degrees Board (TDB)  is OF

Jo Hare, Myfyriwr PhD
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Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer gwobr nesaf 
Ysgoloriaeth Thomas Ellis yw 1 Mehefin 2011.

I wneud cais neu am ragor o wybodaeth ewch i
http://www.wales.ac.uk/en/Scholarships/
ScholarshipRecords/ThomasEllisMemorial.aspx. 

Aeth y dyfarniad ysgoloriaeth diwethaf i ddarlithydd 
cerdd ym Mhrifysgol Bangor, Dr Guto Pryderi Puw, a 
dderbyniodd £1500, a derbyniodd y myfyriwr PhD, 
Gwawr Ifan, hefyd o Brifysgol Bangor £1000.

Fel cyfansoddwr preswyl gyda Cherddorfa 
Genedlaethol Cymru’r BBC o 2006 tan 2010, 
mae Guto’n bwriadu gwario’r wobr ar ddogfennu 
canlyniadau gwerth pedair blynedd o gyfansoddiadau, 
nad oes hyd yn hyn recordiadau stiwdio ohonynt.  

Gan siarad am y wobr, dywedodd Dr Guto Pryderi Puw;

“Byddai cynhyrchu CD o fy nghyfansoddiadau 
cerddorfaol yn creu casgliad cynhwysfawr o’m 
cynnyrch creadigol diweddar a byddai’n gyfraniad 
pwysig i’m proffil ymchwil. Ni fyddai hyn wedi bod yn 
bosibl heb haelioni Prifysgol Cymru.”

Dyddiad cau ysgoloriaeth Thomas Ellis yn nesau

Ar hyn o bryd yn astudio PhD mewn Cerddoriaeth 
mewn Therapi yn Ysgol Gerdd Bangor, defnyddiodd 
Gwawr Dafydd ei gwobr i dalu am drip i Awstralia 
lle y mynychodd gynhadledd ryngwladol sydd yn 
canolbwyntio ar Gerddoriaeth mewn Therapi, maes 
yr ystyrir bod Awstralia a Seland Newydd yn arloesol 
ynddo. Tra yn y gynhadledd cyflwynodd bapur 
ar Gerddoriaeth mewn Therapi ac ymwelodd ag 
arbenigwyr yn ymarfer Cerddoriaeth mewn Therapi.

Gan amlygu pwysigrwydd y wobr i’w hymchwil, 
dywedodd Gwawr

“Mae’n anrhydedd mawr cael fy newis fel enillydd 
Cronfa Goffa Thomas Ellis. Bu’r wobr o gymorth mawr 
i mi yn fy ymchwil doethuriaeth, trwy fy ngalluogi i 
deithio i Awstralia lle y llwyddais i greu cysylltiadau 
sylweddol. Rwyf yn hynod o ddiolchgar am y cyfle 
arbennig hwn ac am y cysylltiadau pwysig yr wyf 
wedi’u gwneud a fydd o fudd i’r Ysgol Gerdd ym 
Mangor yn y dyfodol”

Gan Tom Barratt
Swyddog y Wasg

O’r chwith i’r dde: Gwawr Ifan a Dr Guto Pryderi Puw



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

newyddionansawdd@cymru.ac.uk
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Mae CEADE yn sefydliad addysg uwch preifat 

blaengar a deinamig sydd wedi’i leoli ar safle Seville 

Expo 92.   

Gan ddechrau ei weithgareddau addysgol ym 1991, 

ffurfiodd CEADE berthynas gydweithredol gyda 

Phrifysgol Cymru ym 1995 trwy ddilysu ei raglenni 

gradd mewn pynciau busnes a chyfathrebu.

Ym 1997, ehangwyd ar hyn i gynnwys dilysu BSc 

(Anrh) mewn Rheolaeth Twristiaeth.  Mae pob 

rhaglen a ddilyswyd wedi bod yn destun tri Adolygiad 

Pum Mlynedd llwyddiannus ym mis Gorffennaf 2000, 

mis Gorffennaf 2005 a mis Gorffennaf 2010

Trwy ei berthynas a chysylltiadau cryf gyda masnach 

a diwydiant lleol mae CEADE wedi ceisio paratoi 

myfyrwyr yn effeithiol ar gyfer eu gyrfaoedd 

dewisedig trwy ddatblygu galluoedd proffesiynol 

sydd yn berthnasol i’r cyd-destun hwn. Mae rhaglenni 

dilysedig Prifysgol Cymru wedi cael ei ddylunio gan y 

pwyslais hwn ar ymgysylltiad cyflogwyr. 

Mae myfyrwyr yn cael cynnig y cyfle o wella eu 

profiad proffesiynol trwy leoliadau gwaith mewn cyrff 

sydd yn amrywio o gwmnïau mawr rhyngwladol i 

fusnesau teulu bach.  

Gellir gweld manteision y cyfleoedd dysgu hyn pan 

fo myfyrwyr yn graddio ac mae tua 97% yn mynd 

ymlaen i gyflogaeth addas. 

Gan Jenna Williams

Swyddog Dilysu

Ffeithiau a ffigurau
Sefydliad a lleoliad:   Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE), Seville, Sbaen

Cydweithio gyda PC ers:  1995

Rhaglenni dilysedig PC yma:  BSc (Anrh) Busnes a Marchnata

         BSc (Anrh) Gwyddorau Cyfathrebu  (Newyddiaduriaeth)

     BSc (Anrh) Gwyddorau Cyfathrebu (Hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus)

     BSc (Anrh) Rheolaeth Twristiaeth

Nifer cyfredol o fyfyrwyr PC:  551

Am ragor o wybodaeth am CEADE, ewch i http://www.ceade.es/index.php

Proffil canolfan gydweithredol Prifysgol 
Cymru: Centro Andaluz de Estudios 
Empresariales (CEADE)


	Button 1: 


