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Ar y 3ydd a’r 4ydd o Fai, ymunoddd dros 2,000 o raddedigion a’u gwesteion â 
Phrifysgol Cymru i ddathlu cwblhau eu  hastudiaethau’n llwyddiannus. 

Dros ddau ddiwrnod daeth ysgolheigion o bedwar ban byd ynghyd yn adeilad eiconig 
Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd i ymuno yn y dathliadau graddio oedd yn cael 
eu cynnal gan y Brifysgol. 

Cafodd yr holl fyfyrwyr graddedig eu cyfarch  gan yr Is-Ganghellor yr Athro Medwin Hughes, 
ynghyd â Chadeirydd Cyngor y Brifysgol a swyddogion hŷn a staff academaidd eraill.

Teithiodd y graddedigion o amrywiaeth eang o wledydd i fod yn bresennol; yn wir, mae 
natur amlddiwylliannol y dathliad eu hun yn destament i gysylltiadau rhyngwladol cryf y 

Brifysgol.

Ers ei gynnal am y tro cyntaf ym 1998, mae’r 
digwyddiad blynyddol lliwgar hwn wedi parhau 
i dyfu wrth i raddedigion a’u teuluoedd a’u 
ffrindiau o bob cwr o’r byd ddod at ei gilydd.

Roedd y seremonïau hefyd yn cael eu ffrydio’n 
fyw ar wefan y Brifysgol gan alluogi cyfeillion a 
theulu nad oeddent yn gallu teithio i Gaerdydd 
i weld eu hanwyliaid yn croesi’r llwyfan yn eu 
capiau a’u gynau.
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Ym mis Hydref 2011, cefais fy nethol i ymuno â 
grŵp o naw o weinyddwyr o Brifysgolion ar draws y 
DU i ymgymryd â thaith astudio i Siapan. Gyda’n 
gilydd buom yn ymweld â nifer o brifysgolion 
Siapaneaidd er mwyn cyd-awduro adroddiad i’r 
Gymdeithas Gweinyddwyr Prifysgol (AUA), gan 
edrych ar y meysydd canlynol:

• rhyngwladoli a phrofi ad y myfyriwr;
• cyfl ogadwyedd a’r farchnad swyddi i   
 raddedigion;
• sicrhau ac uchafu ansawdd.

Fel Swyddog Cyswllt Myfyrwyr, roedd diddordeb 
arbennig gennyf yn y ffordd yr oedd profi ad 
myfyrwyr yn cael ei effeithio gan system AU Siapan. 
Sut roedd y profi adau hyn yn wahanol i rai myfyrwyr 
yn y DU, a beth oedd i ni ei ddysgu ganddynt?

Mae gan Siapan hanes hir o Addysg Uwch, a 
chyfanswm o 752 o Brifysgolion - gyda 591 wedi’u 
hariannu’n breifat. Caiff pob un ei monitro’n 
fewnol a chan y Weinyddiaeth Addysg.  Clywsom 
fod dros 55% o boblogaeth Siapan yn mynychu’r 
Brifysgol ac mae’r mwyafrif o fyfyrwyr yn ymgeisio 
drwy arholiadau mynediad. Mae cystadleuaeth 
am fynediad i’r sefydliadau gorau’n frwd gan fod 
mynd i’r Brifysgol yn cael ei ystyried yn gam cyntaf 
at lwybr gyrfa lwyddiannus. Mae’r farchnad swyddi 
i raddedigion yn Siapan yn wahanol iawn i’r DU. 
Mae cyfl ogaeth gorfforaethol, yn enwedig gydag 
un o gewri diwydiant Siapan, yn parhau’n ddyhead 
pwysig ymysg graddedigion. Mae’r rhan fwyaf 
o fyfyrwyr yn chwilio am gyfl ogaeth yn ystod eu 
trydedd fl wyddyn o astudio, er mwyn iddynt allu 
mynd i weithio yn syth ar ôl graddio.

O ganlyniad i hyn, nid yw strwythur Siapan yn 
caniatáu hyblygrwydd i fyfyrwyr gymryd semester i 
astudio dramor. Yn hytrach, mae’n annog myfyrwyr 
rhyngwladol i ymgeisio am gyrsiau a’u mynychu 
yn Siapan.  Mae menter wedi’i sefydlu gan y 
llywodraeth o’r enw ‘Global 30’, sy’n cynnwys 13 
o Brifysgolion. Mae hyn yn golygu bod rhai cyrsiau 

yn y Prifysgolion hyn yn cael eu cyfl enwi’n Saesneg, 
gan siaradwyr Saesneg iaith gyntaf, gyda myfyrwyr 
o Tsieina, Corea ac America yn mynychu. I fyfyrwyr 
cartref, fodd bynnag, er bod profi ad rhyngwladol yn 
bwysig i gwmnïau, gwelsom fod sgiliau cyfathrebu 
yn cael eu hystyried yn bwysicach, a bod cwmnïau’n 
disgwyl hyfforddi eu cyfl ogeion yn hyn o beth os 
oedd angen.

Yn Siapan, mae gweithwyr yn aml yn aros gyda 
chwmni drwy eu hoes - er bod hyn yn newid, 
gyda llawer mwy o hela pennau’n digwydd. Fodd 
bynnag mae’n ymddangos fod perthynas agos 
rhwng diwydiant ac AU. Yn y rhan fwyaf o achosion 
mae enw da Prifysgol benodol yn dibynnu fwy ar 
lwyddiant ei chyn-fyfyrwyr, ac ar ei hystadegau 
recriwtio, gyda llai o bwyslais ar allbwn ymchwil yn 
enwedig mewn cymhariaeth â disgwyliadau yn y 
DU.

Mae cysylltiad clos rhwng gwerthuso sicrhau 
ansawdd ag atebolrwydd yn nhermau cefndir 
cyllido’r sefydliad. Yn Siapan mae’r 86 o Brifysgolion 
cenedlaethol yn derbyn 55% o’u hincwm gan y 
llywodraeth, tra bo’r 591 o Brifysgolion preifat yn 
derbyn 11% yn unig ac yn llawer mwy dibynnol ar 
ffi oedd myfyrwyr a chyllid preifat. Mae’r system 
genedlaethol newydd o werthuso Prifysgolion yn 
cael ei defnyddio’n yn yr holl fathau o sefydliadau. 
O fewn y system hon, mae canmoliaeth arbennig 
i’r kosen, y Colegau Technoleg, am eu lefelau uchel 
o sicrwydd ansawdd, sydd wedi cael eu datblygu 
i ymateb i angen lleol. Dysgom y gellid ystyried 
meysydd megis marchnata, cyfl ogaeth a rheolaeth 
sefydliadol fel astudiaethau achos ymarfer gorau. 
Mae gan Siapan strwythur gwahanol iawn ac 
agwedd wahanol at addysg i’r hyn a geir yn y DU, 
ac roeddem yn gynhyrfus ac yn ddiolchgar i gael 
cyfl e i ddysgu mwy amdano.  Bydd yr adroddiad o’r 
daith astudio hon yn cael ei gyhoeddi’n swyddogol 
gan yr AUA.

Harriet Brewster, Swyddog Cyswllt Myfyrwyr

Taith Astudio Siapan AUA 

Cynrychiolwyr yng nghyfarfod Cymdeithas Rheolaeth Weinyddol Prifysgolion Japan ym Mhrifysgol Nikon
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Tystysgrif Ôl-raddedig y 
Gymdeithas Gweinyddwyr 
Prifysgol (AUA)
Cofrestrais ar y cwrs Tystysgrif Ôl-raddedig AUA mewn 
Ymarfer Proffesiynol ym mis Hydref 2010, a dros 
fl wyddyn yn ddiweddarach, rwy’n dal i fwynhau gweithio 
trwy’r rhaglen. 

Mae’r cwrs hwn wedi gwella fy ymarfer proffesiynol 
trwy roi golwg ehangach i mi ar y sector Addysg Uwch 
fel cyfanwaith.  Rwyf wedi cyfl awni hyn trwy gwblhau’r 
ddau aseiniad gwybodaeth sy’n berthnasol i wahanol 
agweddau o Addysg Uwch: cymorth i fyfyrwyr a busnes 
Addysg Uwch.  Rwyf hefyd wedi gallu canfod cryfderau 
a gwendidau yn fy set sgil bresennol trwy’r broses 
Cynllunio Datblygu Personol (CDP).  Hyd yn hyn, rwyf 
wedi cynhyrchu dau CDP ac ynddynt rwyf wedi nodi 
sgiliau yr hoffwn eu gwella (fel sgiliau cyfl wyno, sgiliau 
arwain a sgiliau darllen beirniadol).  Yn fy CDP, caiff yr 
holl amcanion hyn eu dadansoddi i sut a phryd yr wyf yn 
bwriadu eu cyfl awni.  Mae hon yn ddogfen fyw sy’n cael 
ei diweddaru wrth i mi gyfl awni’r amcanion hyn, neu os 
ydynt yn newid.

Mae’r dystysgrif ôl-raddedig yn rhaglen 
hunanastudiaeth, sydd yn heriol o ran cynnal cymhelliant 
wrth weithio llawn amser.  Yn lwcus, mae amrywiaeth 
o gefnogaeth ar gael i helpu.  Ar ddechrau’r cwrs, 
rhoddwyd mentor i mi sydd yna i’m helpu i gwrdd 
â’m hamcanion CDP a darparu cyngor ar gwblhau fy 
aseiniadau gwybodaeth.  Mae cael mentor sydd mewn 
Sefydliad Addysg Uwch gwahanol i mi wedi bod yn 
fuddiol iawn gan fy mod yn gallu cael safbwynt arall ar 
fy sgiliau a’m sefyllfa, yn ogystal â dysgu o’u profi ad 
nhw o weithio o fewn y sector Addysg Uwch.  Yn ystod 
y 6 mis cyntaf o’r cwrs mae’r AUA hefyd yn cynnal dau 
ddiwrnod astudio sy’n  amlinellu’r rhaglen a’r hyn sy’n 
ddisgwyliedig er mwyn ennill cymhwyster lefel gradd 
Athro.  Mae Porth Ar-lein yr AUA yn adnodd gwerthfawr.  
Mae gennym hefyd grŵp astudio AUA ym Mhrifysgol 
Cymru, gan fod 3 ohonom yn gwneud y cwrs ar hyn o 
bryd.  Rwy’n credu mai’r grwpiau astudio hyn sy’n fwyaf 
buddiol o ran cefnogaeth, gan ein bod yn rhannu’r un 
profi adau ar yr un pryd.

Erbyn hyn, rwyf wedi cwblhau dau aseiniad gwybodaeth 

fel rhan o’r rhaglen, yr wyf yn disgwyl adborth 
amdanynt.  Roedd y cyntaf o’r aseiniadau hyn yn golygu 
edrych ar rôl gwasanaethau cefnogi myfyrwyr mewn 
dau Sefydliad Addysg Uwch, a gwerthuso sut yr oedd eu 
polisïau a’u hymarferion yn effeithio ar recriwtio, cadw a 
chyfl awniadau myfyrwyr.  Fe wnes i fwynhau ysgrifennu’r 
traethawd hwn a thrwy fy ngwaith ymchwil llwyddais 
i ganfod mor amrywiol yw gwasanaethau cymorth 
i fyfyrwyr o fewn Sefydliadau Addysg Uwch a sut y 
mae sefydliadau wedi-1992 yn gyffredinol yn well na 
sefydliadau cyn-1992 o ran cymorth effeithiol i fyfyrwyr.  
Mae amrywiaeth o fewn poblogaeth y myfyrwyr a’u 
disgwyliadau yn ei sgil yn cael effaith ar effeithiolrwydd 
y cymorth hwn.

Roedd yr ail aseiniad gwybodaeth yn ymchwilio sut 
y mae Sefydliadau Addysg Uwch wedi dod yn fwy 
pwrpasol, gyda mwy o ogwydd at farchnata oherwydd 
newid mewn ffynonellau incwm a’r angen i ymateb 
i randdeiliaid.  Yn y traethawd hwn, canolbwyntiais 
ar Brifysgol Nottingham ac edrychais ar effeithiau 
cadarnhaol a negyddol y newidiadau hyn. Dangosodd 
fy ymchwil i mi sut y mae amrywiaeth gwahanol 
randdeiliaid allanol a mewnol yn effeithio ar gyfeiriad 
strategol Sefydliadau Addysg Uwch.  Canfyddais hefyd, 
oherwydd y lleihad mewn arian gan y llywodraeth, 
bod Sefydliadau Addysg Uwch yn chwilio am ffyrdd 
gwahanol o gynyddu eu hincwm trwy gynyddu ffi oedd 
dysgu, canolbwyntio ar weithgareddau ymchwil, a thrwy 
strategaethau marchnata sy’n ceisio hyrwyddo brand 
y Sefydliadau Addysg Uwch i’w marchnad darged.  
Deuthum i’r casgliad, yn wyneb yr holl newidiadau a 
pherthnasau cymhleth sy’n digwydd ym mhob Sefydliad 
Addysg Uwch, fod llywodraethu cryf ac arweinyddiaeth 
gadarn yn hanfodol, ynghyd a strategaethau sefydliadol 
cryf i gyfl enwi’r profi ad gorau posib i’r holl randdeiliaid.

Mae gen i aseiniad gwybodaeth arall i’w gyfl wyno 
ar arweinyddiaeth, llywodraethu a rheolaeth, ac 
aseiniad ymddygiadau proffesiynol sy’n canolbwyntio 
ar sut yr wyf wedi alinio fy ymarfer proffesiynol i’r 
ymddygiadau hyn trwy gydol y rhaglen.  Mae’n rhaid i 
mi hefyd gyfl wyno portffolio sy’n cynnwys datganiad 
myfyriol, a thystiolaeth i brofi  fy mod wedi gweithredu 
fy CDP.  Byddaf yn falch i gwblhau’r cwrs, ac rwy’n 
gwybod y byddaf yn parhau i ddefnyddio’r CDP ymhell 
wedi i mi ei gwblhau.
        
Jenna Williams, Swyddog Dilysu
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Golygyddol
Eleni, mae Newyddion Ansawdd yn dathlu ei ben-blwydd yn dair oed. Er 2009, mae staff y Brifysgol wedi gweithio 
i gynhyrchu’r cylchlythyr rheolaidd hwn, sydd â’r bwriad o hysbysu ein canolfannau, myfyrwyr ac aelodau staff am 
faterion yn ymwneud ag ansawdd academaidd Addysg Uwch a sut y mae’r rhain yn ymwneud â’r amrywiaeth 
o weithgareddau y mae’r Brifysgol yn ymwneud â nhw. Mae wedi’n helpu ni i annog trafodaeth ar sut y dylai’r 
Brifysgol ymdrin â sicrhau ansawdd a llunio cwestiynau megis ‘Beth mae ansawdd yn ei olygu i Brifysgol Cymru?’ 
a ‘Sut gallai agendâu ansawdd effeithio ar rediad prifysgol o ddydd i ddydd?’  Mae Newyddion Ansawdd hefyd 
wedi paratoi’r ffordd i’r Brifysgol arddangos ei hymrwymiad i wella ansawdd y profi ad dysgu i’n myfyrwyr. Bwriad 
gweithgareddau megis y Gynhadledd Myfyrwyr Ymchwil eleni er enghraifft yw rhoi cyfl e i’n myfyrwyr ymchwil 
ddatblygu fel ymchwilwyr academaidd. Byddant yn gallu rhannu syniadau â’u cymheiriaid o wahanol ganolfannau 
a disgyblaethau, academyddion sefydledig ac arbenigwyr ym meysydd cyhoeddi a busnes. Gyda blaenoriaethau 
o’r fath - cynnal safonau academaidd y Brifysgol a’i hymrwymiad i ddarparu profi ad dysgu cadarn i fyfyrwyr - mae 
Newyddion Ansawdd wedi gweithredu erioed, ac rydym ni’n falch iawn fod bellach tua 800 o ddarllenwyr gennym. 
Bellach caiff ei gylchredeg yn bennaf drwy’r cyfryngau digidol, ac mae’n darparu cyswllt i’n rhanddeiliaid â’r 
Brifysgol lle bynnag y bônt yn y byd.

Mae’r Brifysgol ei hun yn mynd drwy broses o drawsnewid. Mae wedi cyhoeddi strategaeth academaidd newydd 
sydd wedi’i ffurfi o o gylch yr egwyddor y bydd ond yn dyfarnu graddau i fyfyrwyr ar gyrsiau sydd wedi’u cynllunio a’u 
rheoli’n llwyr gan y Brifysgol. I gefnogi hyn, mae’r Brifysgol wedi rhoi gwybod i’w holl bartneriaid cydweithredol ei 
bod yn bwriadu tynnu’n ôl o’r model dilysu presennol ar gyfer gweithgaredd cydweithredol. Mae hefyd wedi hysbysu 
ei Sefydliadau Achrededig a Chyswllt yng Nghymru y bydd yn peidio â bod yn gorff dyfarnu graddau i Sefydliadau 
Addysg Uwch eraill yng Nghymru. Mae’r Brifysgol ei hun ar fi n uno â dau o’i Sefydliadau Achrededig, sef Prifysgol 
Fetropolitan Abertawe, a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, dan arweiniad yr Is-Ganghellor newydd yr Athro 
Medwin Hughes.  

Gyda chryn dristwch, mae’r Brifysgol hefyd wedi ffarwelio â hen gyfeillion a weithiodd yn ddiwyd i sicrhau safonau ei 
dyfarniadau - y Dirprwy Is-Ganghellor (Ansawdd) Kate Sullivan, a’r Dirprwy Is-Ganghellor (Dysgu ac Addysgu), Nigel 
Palastanga, yn eu plith.   Dymunwn bob dymuniad da iddynt.

Mae’n gyfnod o newid mawr, ac mae’n briodol felly y bydd fformat Newyddion Ansawdd hefyd yn trawsnewid yn 
rhywbeth newydd - ac o’r rhifyn nesaf ymlaen, bydd Newyddion Ansawdd yn ymddangos fel cyhoeddiad ar y we. 
Gobeithio y bydd darllenwyr yn parhau i edrych amdano. Yn y cyfamser, i weld rhifynnau blaenorol o’r cylchlythyr, 
ewch i’n harchif arlein: www.cymru.ac.uk/NewyddionAnsawdd

Digwyddiadau ar Ddod
Mai 2012
16 Mai  Gweithdy Cymdeithas y Gweinyddwyr Prifysgol (AUA): Organisational Development
   Llundain
   http://www.aua.ac.uk/event-44-Organisational-Development.html
 
17-18 Mai  Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil Prifysgol Cymru
   Caerdydd
   www.cymru.ac.uk/studentconference

24 Mai  Digwyddiad Cyngor y DU ar Addysg i Raddedigion (UKCGE): Good Practice in
   Research Ethics: Collaboration and Professionalism in Research Integrity
   Caer Efrog
   http://www.ukcge.ac.uk/events

31 Mai  Gweithdy New to Teaching: Strategies to Enhance Learning and Teaching for Home
   and International Students
   Caerdydd
   http://www.heacademy.ac.uk/events/detail/2012/academyevents/31_May_New_to_ 
   teaching_workshop

Gall testun y cyhoeddiad hwn fod ar gael mewn fformatau eraill. 
Cysylltwch â’r Brifygol - newyddionansawdd@cymru.ac.uk


