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Yn ogystal, rydym ar y brig yng Nghymru mewn 12 maes: Bioleg; 
Astudiaethau Dylunio;  Peirianneg Electronig; Astudiaethau 
Saesneg; Cyllid; Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon; 
Ieithyddiaeth; Marchnata; Cerddoriaeth; Eraill mewn Gwyddorau 
Biolegol (sy’n adlewyrchu elfennau o’n haddysg meddygol-
gysylltiedig); Gwaith Cymdeithasol; a Chymdeithaseg.

Rydym ni hefyd yn 6ed ym Mhrydain am Asesu ac Adborth, 6ed 
am Gefnogaeth Academaidd, ac 8fed am Addysgu.

Mae’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr wedi bod 
yn llwyddiannus iawn i Fangor yn y blynyddoedd 
diwethaf. Eleni, enillasom sgôr rhyfeddol o 91% o 
ran boddhad myfyrwyr, sy’n ein gosod yn gyntaf yng 
Nghymru (eto) ac ymhlith y 10 prifysgol orau yn y 
Deyrnas Unedig (eto).  Yn wir, rydym ar yr un lefel â 
Phrifysgol Rhydychen, yn yr 8fed safle, ac yn uwch 
na phob sefydliad arall yn y Russell Group.

Gellir nodi nifer o ffeithiau amlwg sy’n amlygu’r perfformiad 
gwych hwn. Dyma restr fer ohonynt. 

Mae Bangor yn y ‘10 uchaf’ o brifysgolion y DU am 19 o’r 39 
o feysydd pwnc, ac mae mwyafrif ein myfyrwyr yn astudio 
mewn Ysgol sydd ymhlith y ‘10 uchaf’. Yn drawiadol, rydym yn 
1af yn y Deyrnas Gyfunol am 6 maes pwnc: Amaethyddiaeth; 
Archaeoleg; Astudiaethau Celtaidd; Coedwigaeth; 
Newyddiaduraeth a Pholisi Cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Oliver Turnbull (Dirprwy Is-
ganghellor Addysgu a Dysgu): “Mae’r canlyniadau 
hyn yn wych, ac yn gadarnhad pellach o ragoriaeth 
addysgu Bangor. Rydym yn edrych ymlaen at 
gynnal hyn yn y dyfodol. Diolch yn fawr i’r holl 
staff sydd wedi gweithio i gyflawni hyn.

Yr Athro Oliver Turnbull
Dirprwy Is-Ganghellor, Dysgu ac Addysgu
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Mae graddedigion Prifysgol Bangor yn 
uchel eu parch gan brif gyflogwyr.  

Mae Prifysgol Bangor yn ymddangos yn y 40 uchaf (allan o 
150) o brifysgolion Prydain sy’n cynhyrchu’r graddedigion 
gorau yn ôl arolwg rhyngwladol a gyhoeddwyd gan 
y Times Higher Education yn Nhachwedd 2015.

Mae’r rhai sy’n recriwtio yn y Deyrnas Unedig yn chwilio 
am raddedigion sy’n ‘barod ar gyfer byd gwaith’ gyda’r 
arbenigedd a’r gallu. Mae Cynllun Cyflogadwyedd Bangor, a 
drefnir ochr yn ochr â’r holl raglenni gradd academaidd, yn 
chwarae rhan allweddol bwysig yn y llwyddiant hwn. Mewn 
llawer o feysydd pwnc - Busnes a’r Gyfraith, Gwyddorau 
Meddygol, Gwyddorau Biomeddygol, Bioleg, Sŵoleg, 
Cyfrifiadureg, Peirianneg Electronig, Cemeg, Cerddoriaeth, 
Hanes, a Llenyddiaeth Saesneg – mae mwy na 90% o 
fyfyrwyr y llynedd mewn gwaith cyflogedig i raddedigion.

Cyflogwyr eisiau graddedigion Bangor
Rydym ni’n rhoi cryn bwyslais ar gyflogadwyedd 
ein myfyrwyr. Rydym ni’n rhoi cyfleoedd 
ac anogaeth i’n myfyrwyr feithrin sgiliau 
a phrofiad trosglwyddadwy ar gyfer eu 
gyrfaoedd yn y dyfodol.   Yn ychwanegol at 
safonau rhagorol yr addysgu a boddhad 
myfyrwyr yn y Brifysgol, mae gwybod bod y 
Brifysgol yn uchel ei pharch ymhlith cyflogwyr 
o bwys sydd am recriwtio graddedigion yn 
newyddion calonogol.” meddai’r Athro John 
G. Hughes, Is-ganghellor, Prifysgol Bangor. 

Yr Athro John Hughes
Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor

2.

Menter trwy Ddylunio, 2016
Lluniau gan Dan Lane Photography
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Ym Mangor, mae ein myfyrwyr yn chwarae 
rhan weithredol iawn yn arweinyddiaeth 
ein Prifysgol, ac yn natblygiad ein 
rhaglenni academaidd.  Rydym yn gwneud 
hyn drwy weithio mewn partneriaeth 
â’r myfyrwyr, a’n Hundeb y Myfyrwyr 
ar amryw o brojectau arloesol.

Yn ddiweddar rydym wedi penodi Cyfarwyddwyr Ennyn 
Cyfraniad Myfyrwyr ym mhob un o’n hysgolion academaidd.  
Mae’r aelodau staff hyn yn sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn 
cael eu clywed a’u gweithredu arnynt. Un o’n Cyfarwyddwyr 
Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr yw Dr Tracey Lloyd o’r Ysgol 
Seicoleg. Yma, mae hi wedi ysgrifennu am ei phrofiad yn 
y swydd, a’r hyn y mae’n ei olygu iddi hi a’i myfyrwyr:

Fel Cyfarwyddwr Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr ar gyfer 
Seicoleg, rydw i’n edrych ymlaen bob blwyddyn at groesawu 
ein myfyrwyr newydd. Rydw i wir yn mwynhau gwneud 
yn siŵr bod myfyrwyr sy’n cyrraedd Bangor am y tro 
cyntaf yn ymgartrefu’n dda i fywyd yma. Rydw i’n gweithio 
gyda’r Arweinwyr Cyfoed yn ystod yr Wythnos Groeso, o’r 
penwythnos ‘symud i mewn’ i’r ‘digwyddiad croesawu’ 
olaf ar y prynhawn Gwener. Rydw i wedi creu holiadur y 
mae myfyrwyr newydd y flwyddyn gyntaf yn ei lenwi cyn 
iddynt gyrraedd Bangor, sy’n ein helpu i ddeall disgwyliadau 
myfyrwyr o fywyd prifysgol, a sut y gallwn eu helpu orau. 
Rydw i wedyn yn gweithio ochr yn ochr â Thiwtoriaid 
Personol yn ystod yr Wythnos Groeso i wneud yn siŵr bod 
ein myfyrwyr yn cael y profiad gorau posib. Dr Tracey Lloyd

Ysgol Seicoleg

Ennyn cyfraniad myfyrwyr
Mae bod yn Gyfarwyddwr Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr ar 
gyfer Seicoleg yn un o elfennau mwyaf gwerth chweil fy 
swydd. Rydw i’n cydweithio’n agos gyda’n Cynrychiolwyr 
Cyrsiau, gan gadeirio’r cyfarfodydd cyswllt staff-myfyrwyr 
is-radd ac ôl-radd, a gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf 
ar gyfer cynrychiolwyr cyrsiau nad ydynt yn sicr pat 
gamau i’w cymryd ar ôl cael awgrymiadau/sylwadau gan 
eu cyd-fyfyrwyr.  Rydw i’n cynnal sesiynau galw heibio 
i fyfyrwyr bob wythnos; yn wir, mae croeso i unrhyw 
fyfyriwr yn Seicoleg alw heibio yn ystod yr amser hwn i 
gyflwyno syniad gwallgof i godi arian, i holi am deithiau i 
gynadleddau sydd i ddod, i gael gwybod sut i gysylltu ag 
aelod o Undeb y Myfyrwyr, etc. Rydw i wir yn mwynhau 
gweithio gyda myfyrwyr ar draws yr Ysgol yng nghyswllt 
pethau maent wir yn frwdfrydig yn eu cylch. Er enghraifft, 
fi yw’r Swyddog Cyswllt Academaidd ar gyfer Cymdeithas 
Seicoleg y Myfyrwyr. Yma, byddaf yn cynghori’r myfyrwyr 
ar y ffordd orau i wneud i weithredu eu digwyddiadau 
digwydd a rhoi eu syniadau ar waith. Rydw i hefyd yn 
cydweithio’n agos â thîm golygyddol y myfyrwyr ar 
gyfer ‘Psych News’, cyhoeddiad rheolaidd gyda’r holl 
newyddion sydd arnoch ei angen o bob rhan o’r Ysgol!

Mae’r swydd Cyfarwyddwr Ennyn Cyfraniad Myfyrwyr bob 
amser yn brysur, byth yn ddiflas, ac rydw i’n cael gweithio 
gyda chriw o fyfyrwyr deallus, brwdfrydig ar bethau sydd 
o bwys iddyn nhw ac sy’n cael eu gyrru ganddyn nhw.   

Mae hi wir yn fraint. 

Tracey Lloyd (canol) gyda 
myfyrwyr o Seicoleg

3.
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Elfen 
Addysgu sy’n 
Ysbrydoli:    
Roedd y thema hon yn cynnwys 
cyfres o sgyrsiau gan gyflwynwyr 
ysbrydoledig ar destunau fel asesu 
myfyrwyr, lleoliadau effeithiol i fyfyrwyr 
a datblygu sgiliau meddwl beirniadol 
ymhlith myfyrwyr. Cafwyd cyfraniadau 
gan Gymrodyr Dysgu Cenedlaethol, 
aelodau’r Academi Cymrodyr Dysgu 
a’r newyddion diweddaraf gan Undeb 
y Myfyrwyr ar Wobrau Dysgu dan 
Arweiniad Myfyrwyr. Cadeiriodd Yr 
Athro Enlli Thomas sesiwn ar wella 
darpariaeth ddwyieithog, enghreifftiau o 
arfer da o amrywiaeth o Ysgolion. Roedd 
y thema hon hefyd yn cynnwys seminar 
ar sut i ddod yn Gymrawd Academi 
Addysg Uwch, gyda chyflwyniadau 
astudiaethau achos gan gydweithwyr 
sydd wedi gwneud hynny’n ddiweddar.

Cynhadledd gyntaf CELT 

Cynhaliwyd y Gynhadledd CELT gyntaf 
ym Mhrifysgol Bangor ar 16 Medi 2015 
i ddathlu ac arddangos amrywiaeth o 
addysgu ysbrydoledig sy’n digwydd 
ar draws ein prifysgol, a chydnabod 
doniau rhyfeddol ein staff academaidd.  

Roedd y digwyddiad wedi ei seilio ar themâu 
allweddol sy’n adlewyrchu rhai o’n cryfderau: Ennyn 
Cyfraniad Myfyrwyr, Ysbrydoli Myfyrwyr drwy Addysgu 
Rhagorol a Gwella Addysgu gyda Thechnoleg. 

Prif siaradwr y dydd oedd yr Athro Graham Scott o Brifysgol Hull 
a roddodd gyflwyniad ysbrydoledig dan y teitl ‘Promoting Learner 
Autunomy and Engagement’. Pwysleisodd yr Athro Scott bod  

rhaid i ni ymwneud â myfyrwyr mewn ffordd 
bersonol trwy’r cyfleoedd dysgu a gyflwynwn 
- gan gadw mewn cof yr angen i ganfod yr hyn 
y mae arnynt ei angen/eisiau, yn lle cymryd 
ein bod yn gwybod beth sydd orau iddynt.

Dathlu Rhagoriaeth mewn Addysgu a Dysgu’

4.
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Rhoddodd y gynhadledd awgrymiadau defnyddiol 
i mi ar gyfer rhoi adborth yn effeithlon, ac  
mi wnaeth y sylwadau clo gan y Dirprwy  
Is-ganghellor wneud i mi sylweddoli’r gwerth 
ynghlwm ag addysgu da yn y Brifysgol hon

Roeddwn i’n hoffi’r syniadau ar gyfer gwella 
dysgu myfyrwyr drwy ddefnyddio technoleg a 
syniadau ar gyfer dysgu dan arweiniad myfyrwyr

Elfen dysgu â 
chymorth technoleg
Mae technoleg wedi rhoi ffyrdd anhygoel i’r sector addysg 
wneud pethau na fyddem ni ddim ond wedi gallu breuddwydio 
amdanynt – ewch â’ch hyn ddeng mlynedd yn ôl pan oedd 
rhithamgylcheddau dysgu’n dal yn newydd ac yn gyffrous. Nawr 
rydym ni’n wynebu gwahanol fath o broblem: pa dechnoleg 
ydym ni’n ei defnyddio a sut y dylem ei defnyddio? Manteisiodd 
yr elfen technoleg yn y Gynhadledd CELT ar y cyfle i ddarganfod 
sut mae cydweithwyr yn defnyddio technoleg yn eu haddysgu. 
Roedd hyn yn amrywio o ffyrdd arloesol i farcio ar-lein, a rhoi 
mwy o adborth i fyfyrwyr, hyd at wella ennyn cyfraniad myfyrwyr 
drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Dychmygwch pa mor 
gyffrous fydd technoleg addysg mewn 10 mlynedd arall!

Roedd yr elfen hon o’r gynhadledd yn edrych ar sut yr ydym 
yn ymwneud â myfyrwyr. Bu i ni ddechrau drwy edrych ar ein 
ffordd o fynd ati i ennyn cyfraniad myfyrwyr fel partneriaeth 
rhwng y brifysgol ac undeb y myfyrwyr. Yn ddiweddarach, cafwyd 
sesiwn ragarweiniol i’n Strategaeth Profiad Myfyrwyr newydd, 
sy’n tynnu sylw at ein huchelgais yn y maes hwn ar gyfer yr 
ychydig flynyddoedd nesaf. Yn olaf, clywsom gan gydweithwyr 
academaidd yn y Gwyddorau Gofal Iechyd, ym maes Chwaraeon, 
Iechyd ac Ymarfer, ac ym maes Seicoleg.  Roedd pob un yn edrych 
ar wahanol elfen o ennyn cyfraniad myfyrwyr fel y mae’n cael ei 
arfer yn eu hysgolion: o gyd-gynllunio cwrs, i ennyn diddordeb 
myfyrwyr mewn dysgu, i ddefnyddio holiadur cyn-mynediad i 
ddeall disgwyliadau myfyrwyr.  

Ennyn Cyfraniad 
Myfyrwyr 

Daeth dros 180 o gynadleddwyr i’r gynhadledd ddydd, a 
chafwyd swper gyda’r nos lle bu i CELT gydnabod llawer 
o’i Haelodau Cyswllt, sydd wedi cefnogi ein gwaith mewn 
gwahanol ffyrdd.

5.
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Academi Cymrodyr Dysgu
Dr Penny Dowdney 
o’r Swyddfa Ymchwil 
a Menter yw Pennaeth 
yr Academi Cymrodyr 
Dysgu. Bob blwyddyn, 
rhoddir Cymrodoriaeth 
Addysgu Prifysgol Bangor 
i hyrwyddo a dathlu 
rhagoriaeth mewn addysgu 
a gweithgarwch cysylltiedig. 
Yn 2015, rhoddwyd naw o 
gymrodoriaethau newydd 
i staff o amrywiaeth 
o Ysgolion ar draws y 
sefydliad.

Mae’n wych croesawu’r 
Cymrodyr Dysgu 
newydd eleni, a 
dathlu ymrwymiad y 
Brifysgol i ragoriaeth 
dysgu a chefnogaeth 
i fyfyrwyr fel hyn.

Rhoddir y gwobrau hyn i ddarlithwyr 
sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i 
addysgu, gwella profiad dysgu myfyrwyr, 
ac wedi rhoi cefnogaeth ragorol i 
fyfyrwyr mewn ffyrdd sy’n mynd y tu 
hwnt i’n safonau uchel arferol. 

CYMRODYR DYSGU BANGOR 2015

Bydd Cymrodyr Dysgu Bangor yn cael eu 
gwobr yn y seremoni raddio flynyddol, 
fel bod y myfyrwyr hynny sydd wedi 
cael budd o waith caled ac ymroddiad 
y Cymrawd yn bresennol i weld yr 
anrhydedd yn cael ei chyflwyno. 

Meddai Penny: 

Wendy Ashurst

Ysgol Busnes Bangor
Yn y lle cyntaf roeddwn i’n cael 
tipyn o anhawster gyda’r gwaith yn 
y modiwl dadansoddi datganiadau 
ariannol, ond mae Wendy yn wych 
am egluro pethau ac am wneud y 
gwaith yn llawer haws ei ddeall. 
Mae hi bob amser yn awyddus iawn 
i helpu mewn unrhyw ffordd bosib.

[Wendy] oedd y darlithydd gorau 
oedd gen i drwy gydol fy amser 
yn y brifysgol.  Mae’n gwybod 
yn iawn sut i wneud i fyfyriwr 
ddeall gwybodaeth gymhleth.

Ross Roberts

Ysgol Gwyddorau 
Chwaraeon, Iechyd 
ac Ymarfer
Dulliau ymchwil (yr oedd Ross yn 
ei ddysgu) oedd y modiwl gorau. 
Roeddwn i’n casáu mathemateg 
ac ystadegau oherwydd doeddwn 
i byth yn dda iawn ynddo, ond mi 
wnaeth Ross newid fy marn. Mae 
ei frwdfrydedd a’i anogaeth wedi 
gwneud i mi fwynhau ystadegau, 
ac rydw i’n hapus iawn gyda fy 
marc ar gyfer fy asesiadau canol 
tymor. Dydi hi byth yn ddarlith 
ddiflas pan mae Ross yn ei dysgu.

Marguerite Hoerger

Ysgol Seicoleg
Roedd Dr Maggie Hoerger yn 
ddarlithydd difyr iawn a oedd yn 
ennyn diddordeb. Roedd yn egluro 
ei deunyddiau’n eithriadol o dda, ac 
mewn ffordd a oedd yn annog hiwmor 
ond hefyd dysgu. Roedd hi’n ymateb 
i gwestiynau’n rhagorol ac yn helpu 
i egluro’r gwahaniaethau rhwng 
terminoleg gymhleth a defnyddio’r 
derminoleg honno. Efallai iddi hyd yn 
oed fy ysbrydoli i wneud cais am rai o’r 
modiwlau’n gysylltiedig â Dadansoddi 
Ymddygiad. Mi wnaeth yr aseiniad 
hefyd helpu i annog fy ymdrechion 
ymhellach am ffordd o fyw iachach  - ac 
rydw i’n ddiolchgar iawn am hynny.
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Barry Carver

Ysgol Gwyddorau 
Gofal Iechyd
Mae addysgu Barry bob amser ar y 
blaen o ran datblygiadau newydd, ac 
mae’n addasu’r cwricwlwm yn unol 
â hynny i sicrhau ein bod ni wedi’n 
paratoi’n dda ar gyfer y datblygiadau 
newydd hyn. Un enghraifft o hyn yw’r 
angen yn ddiweddar am radiograffwyr 
sydd newydd gymhwyso i allu sganio’r 
ymennydd mewn tomograffeg gyfrifedig. 
Mae wedi cyflwyno asesiad fel ein bod yn 
gallu gwneud hyn yn ein blwyddyn olaf.

Eleri Hughes

Pennaeth yr Uned 
Gloywi Iaith
Rydw i mor falch fy mod i wedi dewis 
astudio fy nghwrs trwy gyfrwng y 
Gymraeg, ond faswn i byth wedi gallu 
gwneud hynny heb yr hyder a gefais yn 
sesiynau iaith Eleri. Mae hi’n seren.

Rwy’n mor falch fy mod wedi dewis 
dilyn fy nghwrs drwy gyfrwng y 
Gymraeg, ond ni fyddwn wedi gallu 
gwneud hynny heb yr hyder a gefais yn 
sesiynau iaith Eleri. Mae hi’n seren!

Caroline Bowman

Ysgol Seicoleg
Mae Caroline Bowman yn ddarlithydd gwych. 
Rhywsut, mae hi wedi llwyddo i ‘nghael i i 
fwynhau testun nad oeddwn i’n arfer ei hoffi, 
ac roeddwn i’n arfer bod yn wael ynddo. Pryd 
bynnag yr oeddwn yn cysylltu â Caroline, boed 
am gyngor am y cynnwys neu gyngor am 
yr arholiad, mae hi wedi ymateb yn brydlon, 
ac wedi bod yn gymwynasgar iawn, iawn.

Mae’r safle Blackboard ar gyfer y modiwl 
hwn yn wych!…Mae’r darlithoedd bob amser 
yn gynhwysfawr a difyr - sydd wir yn cyfrif o 
ystyried eu bod nhw am 9am ar fore Llun.

Mae’r modiwl hwn wedi fy annog i roi cynnig ar 
bethau gwahanol i’r hyn fyddwn i’n eu gwneud 
fel rheol ac wedi fy nysgu, gyda chymorth 
darlithydd rhyfeddol, y gellir gwneud hyd yn oed 
y testunau anoddaf yn gynhwysfawr a hwyl.

Lynda Yorke

Ysgol yr Amgylchedd, 
Adnoddau Naturiol 
a Daearyddiaeth
Roedd brwdfrydedd Dr Yorke yn 
bendant yn gwneud y pwnc yn ddifyr, 
roedd ei gwybodaeth glir yn ysgogol.

Darlithydd da iawn a oedd yn dangos 
llawer o frwdfrydedd dros y pwnc.

Mae wir yn helpu pan fydd 
darlithwyr mor frwd â Lynda.

Lyle Skains

Ysgol Astudiaethau 
Creadigol a’r Cyfryngau
Roedd Lyle yn gallu egluro pethau 
- hyd yn oed cysyniadau cymhleth 
fel ffenomenoleg - mewn ffordd 
syml, ddealladwy a hyd yn oed 
doniol. Fyddwn i’n bendant ddim 
wedi mwynhau’r cwrs hwn hanner 
gymaint heb addysgu rhagorol Lyle.

Mae gan Dr Skains ffordd unigryw 
ragorol o egluro pynciau cymhleth 
sy’n eu gwneud yn hwyl bron.

Mae Lyle yn ddarlithydd gwych, ac mae 
popeth ynghylch ei chyflwyniad o’r gwaith 
yn ddifyr, yn hwyl, ac yn addysgiadol.

James McDonald

Ysgol Gwyddorau Biolegol
Roedd defnydd James McDonald o’r cwis 
ar-lein yn eithaf da o ran dal fy sylw yn 
y ddarlith a dechrau dysgu o ddifri.

Mi wnaeth James McDonald ein hannog 
i gymryd rhan yn ei gwis ar-lein. Mi 
gymerodd bawb ran ynddo ac mi wnaeth 
y ddarlith yn fwy cofiadwy. Yn hytrach na 
rhoi darlithoedd sy’n LLAWN gwybodaeth, 
roedd cael seibiannau ac adfyfyrio ar 
destunau fel y gwnaeth James, yn ennyn y 
myfyrwyr i gymryd diddordeb o’r newydd.
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GWOBRAU 
DYSGU DAN 
ARWEINIAD 
MYFYRWYR

Bob blwyddyn, mae Undeb y Myfyrwyr 
yn trefnu Gwobrau Dysgu dan Arweiniad 
Myfyrwyr. Mae’r rhain yn rhoi cyfle i 
fyfyrwyr ddangos eu gwerthfawrogiad i 
staff sydd wedi dangos ymroddiad a gwaith 
caled ym Mhrifysgol Bangor. Ceir dros 300 o 
enwebiadau ar draws 11 categori o waith a 
gyflawnwyd gan staff addysgu a chefnogi.

Eleni rydym wedi gweld llawer o enwebiadau 
gwych. Mae gwerthfawrogiad y myfyrwyr 
am yr ymdrech mae staff yn ei rhoi i 
mewn i’w darlithoedd, adborth, cymorth 
a chyfarwyddyd yn glir drwy’r gwobrau. 
Heb os nac oni bai, mae’r Gwobrau yn un o 
ddigwyddiadau hir-ddisgwyliedig y flwyddyn.

Lydia Richardson, yr Is-lywydd Addysg 
a Lles yn Undeb Myfyrwyr Bangor

Mae’r Gwobrau yn prysur ddod yn draddodiad 
Bangor, un y mae myfyrwyr a staff yn ei 
werthfawrogi gymaint â’i gilydd. Mae’n wych 
gweld cymaint o wahanol staff yn cael eu 
cydnabod fel hyn. Rydym ni’n ffodus iawn cael 
gymaint o unigolion ymroddedig sy’n mynd 
y tu hwnt i’r disgwyl i sicrhau bod y profiad 
i fyfyrwyr ym Mangor y gorau a all fod.

Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor

Gillian yw’r weinyddes a darparwr gofal 
bugeiliol mwyaf gwych, a fyddwn i ddim yn 
gallu dychmygu ei chael yn yr adran pryd 
bynnag mae arnom ei hangen. Waeth faint yr 
ydym yn swnian arni (!), rydym ni bob tro’n 
cael ein croesawu i’w swyddfa gyda gwên. 
Mae hi’n ateb unrhyw gwestiynau, ac os nad 
yw’n gwybod, bydd yn ein hanfon i’r cyfeiriad 
iawn. Hi yw’r unigolyn mwyaf amyneddgar a 
chymwynasgar y gwnes i ei chyfarfod erioed!

Nid yn unig bod Dr Davies yn ddarlithydd gwych, 
mae o hefyd yn hyrwyddo addysg cyfrwng 
Cymraeg heb unrhyw ffws na phwysau a hynny efo 
brwdfrydedd a gwybodaeth ardderchog o’r pwnc.  
Er mai dim ond grŵp bychan o fyfyrwyr sydd, mae 
ei fodiwl cyfrwng Cymraeg yn llawn gwybodaeth, 
yn gwneud i ni feddwl, ac a dweud y gwir, yn hwyl.

Peredur 
Webb-Davies
Hyrwyddo 
Addysg 
Cyfrwng 
Cymraeg
Ysgol Ieithyddiaeth 
ac Iaith Saesneg

Gillian 
Griffith
Cefnogaeth 
fugeiliol 
neilltuol
Ysgol Cerddoriaeth

8.
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Rebecca 
Jones
Athro/Athrawes 
Ôl-radd y 
Flwyddyn 
Ysgol yr 
Amgylchedd, 
Adnoddau Naturiol 
a Daearyddiaeth

Matt 
Hayward
Athro / athrawes 
newydd y 
flwyddyn
Ysgol yr 
Amgylchedd, 
Adnoddau Naturiol 
a Daearyddiaeth

Kate  
Tindle
Gwobr Adran 
Gwasanaethau 
Myfyrwyr 
Gwasanaeth 
Cwnsela

Matt oedd un o’r darlithwyr mwyaf brwdfrydig 
y semester diwethaf, ac roedd o wastad yn 
gwneud pwynt o dynnu ar ymchwil gyfredol a 
diweddar yr oedd o wedi bod yn rhan ohono ac 
yn gwybod amdano mewn manylder. Byddai 
Matt yn gwrando ar adborth ar bob darlith, ac 
ar bob agwedd o’i ddarlithoedd, gan ymateb i 
hynny yn y ddarlith nesaf.

Mae hi bob amser yn drefnus, cymrodd 
amser i ddod i adnabod pob myfyriwr 
yn iawn a dysgu am eu lleoliad. 

Mae Rebecca bob amser un cam ar y blaen 
i’r myfyrwyr, gyda dogfennau’n barod cyn 
i’r myfyrwyr hyd yn oed ofyn amdanynt.

Nid yw Rebecca’n bendant heb anghofio 
sut beth yw bod yn y drydedd flwyddyn. 
Mae hi bob amser yn fodlon cynnig 
cefnogaeth ar adegau anodd a bob 
amser yn gefnogol o fyfyrwyr.

Rhoddodd Kate groeso i mi a gyda’i 
hymddiriedaeth a’i dealltwriaeth mi 
gefnogodd fi mewn pob ffordd bosib. Heb 
ei chefnogaeth mi fyddwn i’n dal i ddioddef 
gyda fy iechyd meddwl, ac yn fwy na thebyg 
fyddwn i ddim yn dal i astudio yn y brifysgol. 

Dw i’n gwybod ei bod hi’n rhoi’r gefnogaeth 
yma, nid yn unig i fi, ond hefyd i’r holl fyfyrwyr 
eraill bob dydd. A dim hynny’n unig, mae 
Kate, fel y pennaeth cwnsela, yn rhedeg y 
gwasanaeth i wneud yn siŵr fod yr adran yn 
cynnig gwasanaeth rhagorol i fyfyrwyr. 

Stephen 
Clear
Gwobr 
Ryngwladol
Ysgol y Gyfraith

Mae’n ymdrechu’n benodol gyda myfyrwyr 
rhyngwladol, i ddeall sut y maent yn cael 
Bangor. Mae’n gwella eu profiad fel myfyrwyr 
drwy fod efo polisi drws agored er mwyn 
ateb unrhyw gwestiynau, bach neu fawr.

Sarah  
Cooper
Gwobr Adborth 
Ardderchog
Ysgol Ieithyddiaeth 
ac Iaith Saesneg

Mae hi bob amser yn fwy na bodlon 
trosglwyddo ei gwybodaeth helaeth 
mewn bioleg y môr pan fydd unrhyw un 
yn gofyn unrhyw gwestiynau neu ddim 
ond eisiau gwybod mwy am y project.

Rydw i’n credu bod ymdrechion Coleen, 
sy’n mynd ymhell y tu hwnt i’w swydd, yn 
haeddu cael eu cydnabod, yn arbennig am 
amrywiaeth y cymorth mae’n ei roi i fyfyrwyr.

Mae’n debyg na fyddwn i wedi gorffen fy nhrydedd 
flwyddyn i gystal safon heb y gefnogaeth 
barhaus yr ydw i wedi ei chael ac mae’n rhaid 
i fi ddiolch i Mattias am hynny yn anad neb.

Mae’n rhoi cymaint o amser o’r neilltu i bawb 
mae’n eu dysgu a’u goruchwylio, ac mae yno 
i’r holl fyfyrwyr cymaint ag y mae arnynt ei 
angen. Mi fydd yn cynnal gweithdai ychwanegol 
hyd yn oed i helpu pobl sy’n cael trafferth.

Mi wnaeth Sarah nid yn unig helpu gydag 
adborth academaidd yn wych, ond yn 
llythrennol drwy ail-ddysgu elfennau y 
cefais drafferth â nhw, mi roddodd gyngor 
ardderchog ynghylch sut na all canlyniadau 
arholiad ddinistrio gradd. Roedd gen i radd 
is nag yr oeddwn i wedi gobeithio. Pan es i 
am adborth, mi wnes i adael yn teimlo wedi 
fy ysbrydoli ac yn barod i weithio.

Coleen 
Suckling
Gwobr Agored 
Ysgol Gwyddorau 
Eigion

Mattias 
Green
Athro/Athrawes 
y Flwyddyn 
Ysgol Gwyddorau 
Eigion

Dw i wir ddim yn gwybod sut byddai’r Ysgol 
Seicoleg yn ymdopi heb Elizabeth. Mae pawb 
yn gallu gweld pa mor brysur mae hi o hyd, ond 
mae hi bob amser yn hapus i helpu efo unrhyw 
gwestiwn, waeth pa mor ddwl mae o’n swnio.

Mae’n ddylanwad tawel arnom adeg 
arholiadau. Mae Elizabeth yn wastad wedi 
bod yno i wneud yn siŵr fy mod i’n iawn ac 
yn ddigon da i wneud unrhyw arholiad.

Elizabeth 
Williams
Aelod Staff 
Cefnogi’r 
Flwyddyn
Yr Ysgol Seicoleg

Pan ddes i at Nia efo fy syniad am brosiect 
ar gyfer y drydedd flwyddyn, ro’n i’n poeni’n 
ofnadwy y byddai hi’n ymateb trwy ddweud 
nad oedd o’n syniad da, am mai fi oedd wedi 
ei gynllunio fo fy hun. Ond, ro’n i ar ben fy 
nigon pan ddywedodd Nia wrtha i ei bod hi’n 
meddwl ei fod o’n syniad gwych! Fe wnaeth 
hi hyd yn oed awgrymu arbrawf dilynol, gan 
wthio fy syniad i hyd yn oed ymhellach!

Nia  
Whiteley
Goruchwylydd 
Traethodau 
Hir/Thesis y 
Flwyddyn
Ysgol Gwyddorau 
Biolegol

9.Lluniau gan Daniel Turner
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RHAGOR O LWYDDIANNAU 
CYMRODORIAETH YR 
ACADEMI ADDYSG  
UWCH 

Mae Cymrodoriaethau’r AAU 
yn darparu achrediad addysgu 
cydnabyddedig ar draws y sector, 
ac yn llwybr pwysig tuag at 
gydnabyddiaeth ar gyfer staff 
profiadol. Mae llawer o fanteision 
yn gysylltiedig â chyflawni 
Cymrodoriaeth, fel atgyfnerthu eich 
datblygiad personol a phwysleisio eich 
ymarfer proffesiynol. Mae’r UKPSF 
hefyd wedi’i adlewyrchu ym meini 
prawf dyrchafu Bangor.

Bu rhagor o geisiadau llwyddiannus am Gymrodoriaeth 
gan staff ym Mhrifysgol Bangor trwy’r system 
Aberystwyth-Bangor. Mae’r Cynllun Cydnabod yn seiliedig 
ar Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig 
(UKPSF) y mae’r pedwar categori’r AAU o gymrodoriaeth 
yn cyfateb iddynt. 

PRIF GYMRODORION NEWYDD
Lynne Williams, Gwyddorau Gofal Iechyd

Fay Short, Seicoleg

Rebecca Crane, Seicoleg

UWCH GYMRODORION 
NEWYDD
Susan Bush, Coleg Llandrillo

Samantha Ellis, Coleg Llandrillo

Cara Hughes, Gwyddorau’r Eigion

Dave Perkins, Cyfrifiadureg

Jonathan Roberts, Cyfrifiadureg

Kate Taylor-Jones,  
Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

CYMRODORION NEWYDD 
Simon Carder, Coleg Llandrillo

Ruben Chapel-Orri, Ieithoedd Modern

Tomas Cornwell, Gwyddorau’r Eigion

Andrew Eynon, Coleg Llandrillo

Anouschka Foltz, Ieithyddiaeth

Paul Jones, Coleg Llandrillo

Kami Koldewyn, Seicoleg

Gary Oppenheim, Seicoleg

David Roberto, Coleg Llandrillo

Eirini Sanoudaki, Ieithyddiaeth

Charlotte Walker, Coleg Llandrillo

Rachel Willie, Llenyddiaeth Saesneg

Mae’r Cynllun Cydnabod Datblygiad Proffesiynol Parhaus   

www.bangor.ac.uk/celt/recognition-tandl.php.en 
wedi ennyn cryn dipyn o ddiddordeb cadarnhaol ers ei 
lansiad ym Medi 2014. Mae dwsinau o staff ym Mangor 
a Choleg Llandrillo yn awr wedi gyflawni gwahanol 
gategorïau o’r Cymrodoriaeth drwy’r cynllun.  

Cymrawd Cysylltiol
Cymrawd
Uwch Gymrawd
Prif Gymrawd

10.
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Dr Cara Hughes
Uwch Ddarlithydd, Ysgol 
Gwyddorau Eigion:
Prif Gymrawd yr Academi 
Addysg Uwch
Mae Cara wedi dysgu yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion 
ers dros 12 mlynedd a hi yw’r darlithydd cyntaf yn yr 
Ysgol i gael uwch gymrodoriaeth yr Academi Addysg 
Uwch ac uwch ddarlithyddiaeth ar gontract Addysgu ac 
Ysgolheictod. Mae gan Cara ddiddordeb mawr mewn 
defnyddio e-dechnolegau ac arferion pedagogeg amgenach 
eraill. Roedd ei chais am gymrodoriaeth yr Academi 
Addysg Uwch yn rhoi manylion am nifer o wahanol 
enghreifftiau yn cynnwys defnyddio adborth clywedol, 
byrddau trafod ar-lein, mentrau addysgu cydweithredol 
ar draws modiwlau a defnyddio meddalwedd adborth 
newydd am arholiadau. Mae Cara yn mynd ati’n weithredol 
i ddarparu cyngor a chefnogaeth ysgolheigaidd mewn 
perthynas â mentrau pedagogeg drwy raglenni cyfnewid 
gwybodaeth rhwng ysgolion a cholegau, gweithdai CELT a 
chynlluniau mentora eraill ledled Cymru.

ASTUDIAETH ACHOS 
Dr Lynne Williams
Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd:
Prif Gymrawd yr Academi 
Addysg Uwch
Mae llwyddiant Lynne yn golygu bod gan Brifysgol Bangor 
bedwar aelod staff erbyn hyn sydd wedi sicrhau’r Brif 
Gymrodoriaeth. Dyfernir y categori hwn i gydweithwyr 
sydd wedi sefydlu gyrfa academaidd gyda chyfrifoldebau 
strategol sylweddol ym maes Addysg Uwch ar lefel 
genedlaethol a rhyngwladol. Yn ei chais, defnyddiodd 
Lynne enghreifftiau o’i gwaith ym maes addysg gofal 
iechyd i ddangos effaith wrth drawsnewid profiad 
myfyrwyr, a defnyddiodd dystiolaeth o arwain ar lefel 
strategol, er enghraifft, gweithio i ddatblygu rhaglenni 
newydd ym Mhrifysgol Bangor a gyda phartneriaid 
allanol, yn ogystal â chyfrannu at sicrhau ansawdd mewn 
addysgu a dysgu. Mae Lynne wedi datblygu blog gyda’r 
bwriad o gefnogi eraill drwy’r broses gwneud cais: 

https://lynneolyn.wordpress.com/2015/12/06/applying-to-become-a-hea-fellow-my-six-point-plan-to-success/
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CANEUON CRWBAN 
Cafwyd ysbrydoliaeth artistig o ddau o 
gasgliadau’r Brifysgol, gan Bedwyr Williams, 
arlunydd preswyl cyntaf Pontio. Cafwyd y 
dangosiad cyntaf o’i ffilm, ‘Pelt’, ar 4 Rhagfyr 
2015, ynghyd ag arddangosfa ym mannau 
cyhoeddus Pontio. 

Ystyriodd Bedwyr ddau gasgliad pwysig yn y Brifysgol, sef 
Casgliad Crossley-Holland o Offerynnau Ethnograffig a’r 
Casgliad Byd Natur, wedi’i leoli yn Adeilad Brambell. 

Doedd gen i ddim syniad bod y casgliadau hyn 
yn bodoli yn y Brifysgol, ac roeddwn i’n meddwl 
am yr holl adegau yr oeddwn i wedi cerdded 
heibio’r adeiladau hyn wrth fyw ym Mangor, heb 
wybod fod yna oen gyda dau ben mewn gorchudd 
gwydr y tu mewn. Mae’r ffilm sy’n deillio o hyn 
yn pwyso a mesur ac yn creu collage, mewn 
ffordd freuddwydiol, o’r endidau yn y sŵ marw 
hwn, a chasgliad o offerynnau a’m hatgofion i fel 
myfyriwr celf ifanc yng Ngholeg Menai yn 1993.

Cyllidwyd y gwaith gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth Storiel.

Roedd gen i ddiddordeb mewn sut mae gan y 
casgliadau, tra’u bod nhw’n hollol wahanol, anifeiliaid 
marw neu rannau o anifeiliaid yn gyffredin. Mae 
gan y Casgliad Byd Natur nifer o greaduriaid wedi 
eu stwffio a’u cadw, tra bod llawer o’r offerynnau 
yn y Casgliad Crossley-Holland wedi eu gwneud 
o anifeiliaid mewn rhyw ffordd - boed yn gregyn, 
croen neu gorn. Felly tra mae crwban yn grwban 
mewn un casgliad, mae’n faraca mewn un arall 
- y ddau’n farw, ond â’r un gallu i wneud yn sŵn. 
Daeth y syniad i’m meddwl y gallwn i wneud ffilm 
neu fideo a oedd rhywsut yn fy ngalluogi i roi llais 
i’r anifeiliaid tawel llonydd yn Adeilad Brambell 
drwy ddefnyddio ratlau a chwibanau’r creaduriaid 
rhannol hynny yn y Casgliad Crossley-Holland. 
Nid oedd o ddiddordeb i mi fod yr offerynnau’n 
cael eu chwarae fel y bwriadwyd gydag unrhyw 
fedrusrwydd gwirioneddol, ond yn hytrach, cael sŵn 
ohonynt a’i drawsosod ar tsimpansî neu gimwch.

Bedwyr Williams

Dywedodd, 

12.
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Mae rheoli’r newid o’r brifysgol i waith llawn 
amser yn rhywbeth y mae llawer o fyfyrwyr 
yn teimlo nad ydynt wedi paratoi ar ei gyfer. 
Ar ôl tair (neu bedair) blynedd yn y brifysgol, 
gall myfyrwyr fod yn arbenigwyr mewn 
ysgrifennu traethodau, ond yn aml nid yw 
cyflogwyr yn gwerthfawrogi sut gall y sgil hwn 
fod yn fuddiol i’w sefydliad. Mae darlithwyr ym 
Mhrifysgol Bangor wedi datblygu dwsinau o 
fentrau i baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd ar 
ôl y brifysgol. Gallwch ddarllen isod am dri o’r 
dulliau hyn a ddefnyddir yn yr Ysgol Seicoleg.

Er mwyn darparu profiad mwy ‘real’ o Seicoleg Defnyddwyr, 
mae myfyrwyr yr Athro James Intriligator yn awr yn gwneud 
project ymgynghorol mawr gyda nifer o wahanol fusnesau.  
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae myfyrwyr wedi 
gweithio mewn timau bach, dan arweiniad ymgynghorydd 
busnes profiadol, ar wybodaeth ymchwil am gwmnïau fel 
Cadburys, Unilever, Tesco, a Late Rooms. Mae myfyrwyr 
wedi datblygu ymyriadau seicolegol i roi sylw i amrywiaeth o 
anghenion busnesau: o werthu rhagor o siocled mewn siopau 
bach, hysbysebu’n effeithiol ar y rhyngrwyd, gostwng nifer y 
cwsmeriaid mewn gwestai sy’n canslo ar y munud olaf. Mae’r 
projectau hyn yn helpu CVs myfyrwyr i fod yn berthnasol ac 
yn golygu y gall myfyrwyr ddeall a goresgyn rhai o’r heriau  o 
weithio â busnesau. 

Mae Dr. Maggie Hoerger, yn defnyddio cyd-greu, dull addysgu lle 
mae enghreifftiau o’r byd go iawn yn rhan ganolog o aseiniadau. 
Mae’n dysgu ar y cwrs MSc mewn Dadansoddi Ymddygiad 

O’R BRIFYSGOL I FYD GWAITH: 
SUT MAE DULLIAU ADDYSGU 
ARLOESOL YN CEFNOGI’R DAITH

Ymunodd Dr Rebecca Sharp â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar o 
Auckland, Seland Newydd, ac mae eisoes wedi cael hyd i ffyrdd 
arloesol o wneud ymchwil yn rhan ganolog o’u haddysgu. Mae’n 
frwd ynghylch defnyddio ymchwil pedagogaidd fel sail i addysgu 
o ansawdd uchel, a phrofiadau dysgu. Fel dadansoddwr newid 
ymddygiad, mae gan Rebecca ddiddordeb yn y modd y gallwn 
arsylwi ymddygiad bywyd go iawn a dylanwadu ar eu newid gan 
ddefnyddio egwyddorion ymddygiadol. Er mwyn ennyn cyfraniad 
gymaint o fyfyrwyr ag y bo modd, mae hi wedi bod yn edrych a 
yw negeseuon testun i atgoffa myfyrwyr i ddod i ddosbarthiadau 
yn effeithiol wrth gynyddu cyfraddau presenoldeb myfyrwyr, 
ac mae wedi bod yn mesur patrymau o bresenoldeb ar draws 
semester. Edrychwn ymlaen at glywed ei chanlyniadau!

13.

Cymhwysol, sy’n darparu’r gwaith cwrs i fyfyrwyr fod yn 
Ddadansoddwyr Ymddygiad a Ardystiwyd gan y Bwrdd. Gall 
myfyrwyr wirfoddoli ar gyfer interniaethau clinigol sy’n pontio’r 
bwlch rhwng y gwybodaeth ddamcaniaethol a ddysgir mewn 
darlithoedd ac ymarfer cymhwysol. Mae’r interniaethau yn rhoi 
cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau ymarferol sy’n eu paratoi i’r 
gweithle.  Mae nifer uchel o’r graddedigion hyn yn cael gwaith.

I baratoi ar gyfer y cyfweliad anodd cyntaf, mae Dr. Caroline 
Bowman yn cynnig ffug gyfweliad i fyfyrwyr fel y gallant 
ddysgu nodi pa elfennau o’u harbenigedd academaidd a all fod 
yn berthnasol i swydd eu breuddwydion. Mae’r cyfweliad yn 
golygu y gall myfyrwyr ddefnyddio eu gwybodaeth academaidd, 
a hefyd eu annog i feddwl am ffyrdd o farchnata eu sgiliau 
trosglwyddadwy, yn arbennig canolbwyntio ar ffyrdd sy’n eu 
gosod ar wahân i fyfyrwyr eraill a all feddu ar yr un sgiliau. 
Mae’r cyfweliadau hyn yn rhoi adborth gynhwysfawr ac unigol 
i fyfyrwyr fel y gallant addasu eu hymatebion yn ffordd fwyaf 
addas i’r llu o lwybrau gyrfaol sy’n agored iddynt.

Menter trwy Ddylunio, 2016
Lluniau gan Dan Lane Photography
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DATBLYGIADAU 
CYFFROUS 
NEWYDD MEWN 
MANNAU ADDYSGU 
YM MANGOR

Mae Pontio yn cynnwys nifer o fannau dysgu newydd â’r 
dechnoleg ddiweddaraf. Wrth gyfuno hyn â mannau arloesi 
a chydweithio newydd, mae’r cyfleuster yn cynnig cyfleoedd 
cyffrous newydd ar gyfer arloesi mewn addysgu. Mae hyn yn 
galluogi myfyrwyr i ddysgu mewn ffyrdd newydd a chyffrous.  
Mae hyn yn effeithio ar gynllunio rhaglenni a’u dysgu, ac yn 
helpu i roi taith ddysgu gwell eto i fyfyrwyr. 

Os oes gennych chi ddeunydd y dymunwch iddo gael ei gynnwys yn y rhifyn nesaf o 
‘Rhannu ac Ysbrydoli’, anfonwch eich cynnig at Nic Kirby n.kirby@bangor.ac.uk

Rydym yn gwella ein lleoedd dysgu yn 
barhaus. Eleni, rydym ni wedi agor canolfan 
y celfyddydau ac arloesi newydd: Pontio

14.
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