
BANGOR YN ENNILL 
YNG NGWOBRAU 
WHAT UNI STUDENT 
CHOICE AWARDS!

Mae Gwobrau What Uni yn cael mwy na 26000 o 
adolygiadau bob blwyddyn gan fyfyrwyr mewn 
sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig. O fod wedi 
cyrraedd y deg uchaf ym mhob un o’r deg categori 
y cawsom ein henwebu ar eu cyfer, mae Bangor 
wedi dod i’r brig gyda Chlybiau a Chymdeithasau 
ac yn 3ydd mewn tri chategori arall.  

RHANNU  
AC YSBRYDOLI  
               2017

Roedd yr Athro John Hughes 
(Is-ganghellor) wrth ei fodd â’r 
gwobrau a dywedodd

mae’r llwyddiant hwn yn adllewyrchu 
ein perthynas agos gyda’r Undeb 
Myfyrwyr ac ein myfyrwyr ein 
hunain er mwyn darparu addysg 
ragorol a phrofiad prifysgol sy’n 
rhoi’r myfyrwyr yn gyntaf.

Roedd Dylan Williams  
(Cyfarwyddwr Undeb Myfyrwyr 
Bangor) ar ben ei ddigon gan ddweud 

Mae hon wedi bod yn flwyddyn 
arbennig o ran gwobrau ac ry’n ni’n 
falch hefyd ein bod wedi ennill 
gwobrau NUS Cymru a Gwobr 
Bersonol Uchel Siryf Gwynedd  
am roi cyfleoedd i fyfyrwyr.

Becca Kent  
(Llywydd yr Undeb 
Athletau) dal gwobr 
Enillydd ar gyfer 
Clybiau a 
Chymdeithasau

ADDYSGU A DYSGU YM 
MHRIFYSGOL BANGOR

DA IAWN I BAWB A  
FU’N RHAN O’R GWAITH  
DYMA LWYDDIANT ANHYGOEL 
YN Y GWOBRAU HYN AM Y 
DRYDEDD FLWYDDYN  
YN OLYNOL.
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Rydym yn unigryw mewn nifer o ffyrdd. 
Er enghraifft, ni yw’r mwyaf rhyngwladol 
o blith prifysgolion Cymru, gan recriwtio 
cyfran helaeth o’n staff a’n myfyrwyr 
o dramor, a chydweithio’n eang.  Yn 
wir, rydym i’n gweld yn rheolaidd ym 
mhlith y 100 uchaf yn y tablau cynghrair 
rhyngwladol Times Higher Education. 

Mae ein hymrwymiad i addysgu hefyd 
wedi golygu ein bod yn cael canlyniadau 
uchel yn gyson o ran boddhad myfyrwyr. 
Rydym yn gyson yn cael ein gosod 
ymhlith y 10% uchaf o brifysgolion y 
Deyrnas Unedig, a ni yw’r unig brifysgol 
yng Nghymru i lwyddo i gael sgôr 
boddhad cyffredinol sydd dros 90% am 
y tair blynedd ddiwethaf yn yr Arolwg 
Cenedlaethol Myfyrwyr. Rydym yn enwedig 
o gryf o ran ansawdd ein haddysgu, ac 
o ran ansawdd ein hasesu a’n hadborth 
(fel arfer mae’r ddau fesuriad hyn yn 
1af neu’n 2il yng Nghymru, ac ymhlith 
yr 20 uchaf yn y Deyrnas Unedig).
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CYNNWYS

YR ATHRO OLIVER TURNBULL
DIRPRWY IS-GANGHELLOR 
ADDYSGU A DYSGU

MAE PRIFYSGOL BANGOR YN SEFYDLIAD 
UNIGRYW, SYDD Â HANES CLODWIW O FEITHRIN 
DATBLYGIAD DEALLUSOL A PHERSONOL EI 
MYFYRWYR ERS MWY NA 130 O FLYNYDDOEDD.

Mae’r ddogfen hon yn llwyddo 
i ddangos y prif resymau dros 
y llwyddiannau hyn, sef staff 
brwdfrydig sy’n ysbrydoli wrth 
addysgu a gofal bugeiliol arbennig. 
Gobeithio eich bod yn gweld pam 
ein bod mor falch ohonynt.

Nid yn unig y mae Fran yn angerddol 
ynglŷn â galluogi myfyrwyr i gyflawni 
eu hamcanion, ond mae hefyd yn hynod 
arloesol. Yn ddiweddar mae wedi llunio 
modiwl newydd, ‘Born to run’ sy’n addysgu 
damcaniaethau seicoleg gadarnhaol, 
gwytnwch a hunaneffeithlonrwydd i fyfyrwyr 
y drydedd flwyddyn nad ydynt erioed wedi 
rhedeg ymhellach na 5 cilomedr. Caiff 
y damcaniaethau hyn eu cymhwyso ar 
gyfer hyfforddi at farathon dros gyfnod 
o semester yn unig. Mae’r myfyrwyr yn 
rhedeg bedair gwaith yr wythnos, gan 
gynnwys rhedeg unwaith fel grŵp mewn 
sesiwn ‘gweithdy’. Bydd Fran a 22 o fyfyrwyr, 
ynghyd â’r Athro John Parkinson, sydd 
hefyd yn addysgu’r modiwl, yn cwblhau 26.2 
milltir ym marathon Roc a Rôl Lerpwl.

Dr Fran Garrad-Cole o’r Ysgol Seicoleg yw’r aelod diweddaraf o 
staff y brifysgol i dderbyn Cymrodoriaeth Dysgu Genedlaethol 
gan yr Academi Addysg Uwch. Hon yw’r wobr uchaf ei bri am 
ragoriaeth mewn addysgu ym maes addysg uwch. Mae’r cynllun 
yn dathlu arfer rhagorol a chyflawniad nodedig mewn addysgu 
a dysgu yn y maes addysg uwch. Mae’r gwobrau’n cefnogi 
datblygiad proffesiynol unigolion mewn addysgu a dysgu.

MARATHON O 
LWYDDIANT!

DR FRAN GARRAD-COLE
Ysgol Seicoleg

DYWEDODD DR SUE CLAYTON
Pennaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus Addysgu a 
Dysgu, sy’n cydlynu cyfraniad Bangor i’r cynllun:

Mae Fran yn llawn haeddu holl fri’r wobr hon ac rydw i wrth fy modd ei bod 
hi bellach yn ymuno â’r pedwar sydd eisoes wedi ennill Cymrodoriaeth 
Ddysgu Genedlaethol! Dyma dystiolaeth bellach o’r diwylliant 
llewyrchus yr ydym wedi ei feithrin ym Mangor o gydnabod a gwobrwyo 
addysgu sydd yn arwain at godi ein proffil ledled y Deyrnas Unedig. 

DYWEDODD YR ATHRO OLIVER TURNBULL  
Dirprwy Is-ganghellor Addysgu a Dysgu: 

Mae’r wobr hon yn newyddion arbennig! Mae Fran wedi gwneud cyfraniad 
sylweddol i’r brifysgol. Mae’n llawn haeddu’r gydnabyddiaeth hon ac 
rydw i’n falch iawn ohoni ac o’r llwyddiant parhaus y mae Prifysgol 
Bangor yn ei gael yn y Cynllun Cymrodoriaethau Dysgu Cenedlaethol!
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Ym mis Ebrill 2016, cynhaliodd  
Undeb Myfyrwyr Bangor y pedwerydd 
digwyddiad ar ddeg i Wobrwyo 
Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 
yn Neuadd PJ, ynghyd â chyflwyno 
Gwobrau Cynrychiolwyr Cyrsiau.
Cyn y digwyddiad, rhoddwyd y cyfle i fyfyrwyr enwebu unrhyw 
aelod o staff am wobr, mewn ystod o gategorïau’n amrywio o “Aelod 
staff cefnogi’r flwyddyn” i “Gwobr Adborth Ardderchog” ac “Arwr 
heb ei gydnabod”. Cafwyd cannoedd o enwebiadau i staff o ysgolion 
ac o adrannau gwasanaeth ledled y brifysgol. Mae’r Gwobrau 
Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr bellach wedi sefydlu ei hun fel 
uchafbwynt y flwyddyn academaidd, ac maent yn rhoi llawer iawn 
o falchder i staff. Llongyfarchiadau i’r holl enillwyr a diolch enfawr 
i banel myfyrwyr y Gwobrau Addysgu dan Arweiniad Myfyrwyr.

GWOBR 
CEFNOGAETH 

FUGEILIOL 
EITHRIADOL  

SIAN BEIDAS
YSGOL IEITHOEDD 
A DIWYLLIANNAU 

MODERN 

GWOBR ARWR HEB 
EI GYDNABOD  

ROSIE ANTHONY
YSGOL YR 

AMGYLCHEDD, 
ADNODDAU NATURIOL 

A DAEARYDDIAETH

GORUCHWYLIWR 
TRAETHAWD HIR/

THESIS Y FLWYDDYN
NATHALIE 

FENNER 
YR YSGOL 

GWYDDORAU 
BIOLEGOL  

GWOBR ADRANNAU 
GWASANAETH 
I FYFYRWYR
WENDY WILLIAMS 
A GWENDA 
BLACKMORE 
UNED CYMORTH 
ARIANNOL  

GWOBR ADBORTH 
ARDDERCHOG  
KATHERINE 

JONES
YR YSGOL 

GWYDDORAU 
BIOLEGOL  

GWOBR 
RYNGWLADOL  
WYN THOMAS
YSGOL 
CERDDORIAETH  

GWOBR AM 
HYRWYDDO ADDYSG 
CYFRWNG-CYMRAEG  
EDITH GRUBER
YSGOL IEITHOEDD 
A DIWYLLIANNAU 
MODERN  

ATHRO/ATHRAWES 
ÔL-RADD Y 
FLWYDDYN  
CONNOR 
MCCARRON
YSGOL 
GWYDDORAU’R 
EIGION 

GWOBR CERDYN 
GWYLLT

LUCY HUSKINSON 
YSGOL ATHRONIAETH 

A CHREFYDD  

ATHRO/ ATHRAWES 
Y FLWYDDYN
ALED WILLIAMS
YSGOL ADDYSG

GWOBR ARLOESI
CHRISTIAN DUNN

YR YSGOL 
GWYDDORAU 

BIOLEGOL 

ATHRO/ATHRAWES 
NEWYDD Y 
FLWYDDYN
MARC BOUILLON
YR YSGOL CEMEG  

AELOD STAFF 
CEFNOGI’R 
FLWYDDYN 

SIONED DAVIES 
YSGOL GWYDDORAU 

CYMDEITHAS   

GWOBR 
CYDNABYDDIAETH 
ARBENNIG
DR STEPHEN 
COLCLOUGH 
YSGOL 
LLENYDDIAETH 
SAESNEG

Dw i’n cael trafferth ar brydiau gyda gorbryder. 
Ers dechrau ar fy ngyrfa addysgol, dydw i 
erioed wedi cyfarfod â rhywun mor garedig 
a gofalgar ac sy’n gwneud ei orau i ddeall. 
Mae hi’n glod i’r brifysgol ac iddi ei hun.

Bu farw Dr Stephen Colclough, oedd yn uwch ddarlithydd mewn 
llenyddiaeth Saesneg, yn sydyn ym mis Hydref 2016, yn 46 oed. 
Roedd wedi bod yn gweithio yn y brifysgol ers 10 mlynedd ac 
roedd yn arbenigwr ar lenyddiaeth y 19eg ganrif a’r 20fed ganrif. 
Yn ogystal â’i waith darlithio, roedd Dr Colclough yn Gyfarwyddwr 
Astudiaethau Ôl-raddedig yn yr Ysgol.  Yn arbenigwr nodedig yn 
ei faes, roedd diddordebau ymchwil Dr Colclough yn cynnwys 
yr ymateb i gynnydd eithriadol diwylliant printiedig: beth oedd 
pobl yn ei ddarllen a sut roeddent yn ymateb i’w deunydd darllen 
rhwng 1700 - 1900. Roedd yn arbenigwr hefyd ar farddoniaeth 
John Clare.  Roedd yn ddarlithydd poblogaidd ac uchel ei barch a 
bydd pawb a oedd yn ei adnabod yn ei golli’n fawr iawn. 

YN YSTOD Y GWOBRAU 
ADDYSGU DAN ARWEINIAD 
MYFYRWYR CAFODD 
GWAITH RHAGOROL 
A GWERTHFAWR 
CYNRYCHIOLWYR CYRSIAU 
EI GYDNABOD HEFYD:

GWOBR DEWIS 
STAFF

EMILY RILEY 
GWYDDORAU’R 

EIGION 

GWOBR DEWIS 
IS-LYWYDD 
ADDYSG A LLES  
MEAGHAN 
MCBLAIN
GWYDDORAU 
BIOLEGOL 

WOBR DEWIS 
MYFYRWYR  
ADAM HAWKER
GWYDDORAU 
MEDDYGOL 

GWOBR EDE AND 
RAVENSCROFT  

KATY HUGHES
BUSNES 

 

     GWOBRAU   
   ADDYSGU DAN   
 ARWEINIAD 
MYFYRWYR 
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New student campaign launched
by EMILY RIMMER 

The month of September saw 
the launch of a brand new Uni-
versity campaign focused on 

student feedback. Th e ‘TogetherWe...’ 
campaign was created in partnership 
with Undeb Bangor (your Students’ 
Union) to create a bridge that allows 
staff  and students to work together, 
creating a better student experience. 

Th e campaign off ers a lot of op-
portunities to give feedback on your 
course and other aspects of student 
life. One example is the module evalu-
ation surveys aft er each semester the 
results of which are looked at by lec-
turers, Heads of School, Dean of Col-
leges and the Pro-Vice Chancellor for 
Teaching and Learning. Meetings are 
held to discuss the results, and come 
up with ideas for improvement. On av-
erage 100 modules a year are changed 
as a result of student feedback via the 
Module Evaluation process. 

University Schools also have course 
representatives that work closely with 
lecturers on making sure students get 
the best experience during their time 
as a student. Th e ‘TogetherWe...’ cam-
paign, led by the University’s Student 
Engagement Unit, has a dedicated 
website, social media, section in My-
Bangor and noticeboards across cam-
pus, which all help to highlight where 
things been improved because of stu-
dent feedback.  

Some early examples include the 
newly renovated social learning space 
on the top fl oor of Pontio (designed 
in collaboration with Undeb Bangor), 
the renovation of the Wheldon lounge, 
and the Library and Archives Services’ 
“More Books!” campaign, where stu-
dents can suggest what books the Li-

brary should buy.
Professor Carol Tully, Pro Vice 

Chancellor for Students said: “Over 
the years the University has worked 
hard to make sure student feedback is 
at the heart of everything we do. Th is 
has included millions of pounds of 
investment in student facilities such 
as Canolfan Brailsford; St. Mary’s stu-
dent village; and teaching facilities, 
including recent developments like 
the School of Music refurbishment 
and the new Sports Science laboratory. 

Our partnership with Undeb Bangor 
and the wider student body is critical 
to our success: by working together we 
make Bangor University brilliant.” 

Connor Savage, Undeb Bangor Pres-
ident, said: “I’m incredibly proud that 
Undeb Bangor and Bangor Univer-
sity are running a joint campaign that 
puts student feedback at the top of the 
agenda. Th is isn’t just some students 
either. Every student, across every 
campus, can now get involved – shap-
ing their University experience for the 

better!”
In the coming weeks, the campaign 

will be popping up around campus to 
highlight where things have improved 
because of student feedback. First year 
students have recently completed the 
Welcome Week survey and will receive 
an update detailing how Welcome 
Week will be made even better next 
year because of their feedback. Eat 
Drink Bangor will be hosting some 
Together We… focus groups (includ-
ing free food!) so students can share 

views on campus catering. 
Th ere is even merchandise available: 

burgundy, grey and blue ‘Together-
We…’ branded t-shirts will soon be on 
sale in the Academi shop for £5, so you 
can wear the campaign and spread the 
message to other students who want a 
voice. 

You can fi nd the campaign on Insta-
gram and Twitter @togetherbangor, or 
online at togetherwe.bangor.ac.uk

WIN #TOGETHERWE STUFF!

SEARCH:
TOGETHER 
BANGOR

Find a #TogetherWe poster, sticker or noticeboard on  
campus, take a selfie & tag us on Instagram or Twitter. You 
could be in with a chance to win some #TogetherWe stuff!

Terms: together.bangor.ac.uk

Prof. Carol Tully (PVC for Students), students, lecturers, Undeb Bangor & Student Engagement Unit staff  celebrate the TogetherWe campaign [photo: Pippa Beston]

DATHLU 
RHAGORIAETH 
MEWN ADDYSGU 
A DYSGU

Eleni roedd y digwyddiad yn seiliedig ar 
themâu a adlewyrchai heriau trawsnewid ym 
myd Addysg Uwch fodern i fyfyrwyr ac i staff. Y 
prif siaradwr oedd Corony Edwards o Brifysgol 
Caerwysg a roddodd gyflwyniad goleuedig 
yn dwyn y teitl ‘University as a life-changing 
experience: how do we measure it?’ Yn y 
sesiwn ryngweithiol hon trafodwyd beth mae’r 
term ‘enillion dysgu’ yn ei olygu a beth yw 
goblygiadau hynny i arferion presennol.

Cynhaliwyd ail gynhadledd CELT 
ym Mhrifysgol Bangor ar 14 Medi 
2016 i ddathlu ac arddangos yr 
ystod o addysgu cyffrous sy’n 
digwydd, i ysbrydoli ein gilydd 
ac i gydnabod doniau rhyfeddol 
ein staff academaidd.

SGILIAU 
AR GYFER 
TRAWSNEWID
Roedd y thema hon yn archwilio 
rhai o’r dulliau addysgu dargyfeiriol 
sydd eu hangen ar gyfer dysgu 
effeithiol. Roedd astudiaethau achos 
yn amlygu rhai dulliau creadigol o 
ymwneud ag addysgu dwyieithog, 
addysgu o bell, ac asesu, gan 
roi llu o syniadau newydd i staff 
roi cynnig arnynt eu hunain. 

TRAWSNEWIDIADAU 
HYDERUS
Bydd myfyrwyr yn wynebu nifer o 
drawsnewidiadau yn ystod eu cyfnod yn y 
brifysgol. Sut mae sicrhau eu bod yn gwneud y 
trawsnewidiadau hyn yn hyderus? Wrth edrych 
ar y llinyn thematig hwn cafwyd cyflwyniadau 
gan staff academaidd a staff cefnogi ar faterion 
yn amrywio o ddefnyddio sgiliau astudio, symud i 
ffwrdd o’r ystafell ddosbarth gyda dysgu rhithiol, 
i drawsnewid rhwng ieithoedd a defnyddio ail 
iaith yn hyderus wrth eich gwaith.

TRAWSNEWIDIADAU 
STAFFS
A ninnau yng nghanol cyfnod o drawsffurfio 
mewn Addysgu Uwch ledled y byd, mae’n 
hanfodol fod pobl yn dysgu drwy gydol eu gyrfa 
ond gall gynnig heriau i staff. Cafwyd detholiad 
bywiog o safbwyntiau gan staff ynglŷn â’u 
trawsnewidiadau eu hunain wrth ddilyn y llinyn 
thematig hwn. Clywsom am y daith o fod yn 
fyfyriwr i fod yn ymarferydd a hefyd sut y gall 
bod yn fyfyriwr yn ogystal â bod yn academydd 
fod yn werthfawr iawn wrth lywio eich addysgu.

Fe ges i fy narbwyllo wrth drafod efo 
cydweithwyr fod gen i’r hyder a’r sgiliau 
i ddatblygu a gwella fy ymarfer

Mae’r gynhadledd wedi dilysu fy 
swyddogaeth fel uwch aelod o staff 
yn gweithio gyda nifer o dimau aml-
ddisgyblaethol. Mae arweiniad CELT yn 
gonglfaen ar gyfer datblygu staff

CORONY EDWARDS

Mae syniadau a mentrau’r myfyrwyr 
eisoes wedi arwain at fwy na 100 o 
addasiadau mewn ymateb i adborth 
myfyrwyr ar draws y Brifysgol. Mae’r 
addasiadau yn cynnwys cynnydd yn 
nifer y staff sy’n defnyddio Panopto 
i recordio eu darlithoedd; staff 
yn gweithio gyda chymdeithasau 
myfyrwyr i drefnu sgyrsiau allgyrsiol 
gan siaradwyr allanol i ychwanegu 
at y cwricwlwm; a sesiynau penodol 
i gael adborth ar arholiadau fel bod 
myfyrwyr yn gwybod sut i wella; a 
llawer mwy. Mae adborth myfyrwyr 
eisoes wedi cyfrannu at fuddsoddi 
mewn cyfleusterau addysg yn 

CONOR SAVAGE  
Llywydd Undeb Myfyrwyr Bangor 

Rydw i’n arbennig o falch fod Undeb 
Bangor a Phrifysgol Bangor yn cynnal 
ymgyrch ar y cyd er mwyn gosod 
adborth myfyrwyr ar frig yr agenda. 
Gall pob myfyriwr, ar draws pob 
campws, gyfrannu at yr ymgyrch er 
mwyn gwella eu profiad o’r brifysgol!

Fis Hydref, lansiodd y brifysgol ymgyrch newydd sbon i gael 
adborth gan fyfyrwyr. Cafodd yr ymgyrch ‘Ar y Cyd...’ ei chreu 
mewn partneriaeth ag Undeb Bangor (Undeb Myfyrwyr 
Bangor) ac mae’n amlygu sut y gallwn greu profiad arbennig 
i fyfyrwyr drwy gael myfyrwyr a staff i weithio gyda’i gilydd. 
Mae gan fyfyrwyr eisoes sawl cyfle i roi adborth ynglŷn 
â’u cwrs, neu ynglŷn ag agweddau eraill o’r brifysgol, 
trwy gyfrwng arolygon a thrwy’r system Cynrychiolwyr 
Cyrsiau ond nid ydynt wastad yn siŵr i ba raddau mae’r 
brifysgol yn gweithredu ar y sylwadau a’r awgrymiadau 
y maent wedi eu gwneud.  Mae’r diffyg hwnnw’n cael 
ei unioni gan yr ymgyrch ‘Ar y Cyd...’ dan arweiniad yr 
Uned Ennyn Diddordeb Myfyrwyr. Trwy gydweithio, 
rydym yn gwneud Prifysgol Bangor yn brifysgol wych.

AR Y CYD...  
RYDYM YN GWNEUD 
BANGOR GYSTAL 
AG Y GALL FOD!

Mae modd dilyn ‘ Ar y Cyd …’   
ar Instagram a Twitter:  
@togetherbangor

ar y wefan:  
togetherwe.bangor.ac.uk/index.php.cy 
neu drwy e-bostio arycyd@bangor.ac.uk 

cynnwys datblygiadau diweddar fel 
ailwampio’r Ysgol Gerd a labordy 
newydd Gwyddorau Chwaraeon. 
Mae sylw’n cael ei rhoi i’r ymgyrch 
ar y cyfryngau cymdeithasol, 
ar y wefan, ar fyMangor ac ar 
hysbysfyrddau ledled y campws, ac 
mae hyn i gyd o gymorth i gyfathrebu 
beth sydd wedi cael ei wella o 
ganlyniad i adborth y myfyrwyr.

Mae Cyfarwyddwr Ennyn Diddordeb 
Myfyrwyr ym mhob ysgol sy’n 
arwain yr ymgyrch gan weithio 
gyda’r Cynrychiolwyr cyrsiau a’u 
cydweithwyr i sicrhau bod profiad 
y myfyrwyr gystal ag y gall fod.

ATHRO CAROL TULLY  
Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr): 

Dros y blynyddoedd mae’r Brifysgol 
wedi gweithio’n galed i wneud 
yn siŵr fod adborth myfyrwyr yn 
greiddiol i bopeth yr ydym yn ei 
wneud. Yn ogystal â newidiadau 
ar lefel cwrs, mae hyn wedi golygu 
buddsoddi miliynau o bunnoedd 
mewn cyfleusterau megis Canolfan 
Brailsford, Pentref Myfyrwyr y Santes 
Fair; cyfleusterau addysg. Mae ein 
partneriaeth ag Undeb Bangor a’r corff 
myfyrwyr yn ehangach yn allweddol 
i’n llwyddiant.

Unwaith eto, i ddilyn cynhadledd y dydd, cafwyd 
cinio bywiog gyda’r nos lle bu i CELT gydnabod 

llawer o’i Haelodau Cyswllt, sydd wedi cefnogi 
ein gwaith mewn amrywiol ffyrdd.
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Cefais lawer o foddhad o’r broses o 
gasglu tystiolaeth ar gyfer fy adroddiad 
adfyfyriol ynglŷn ag arfer broffesiynol 
ac roedd yn gyfle prin i werthuso ac 
adfyfyrio ar fy ngwaith. Mae fy PhD ar 
daflwybrau graddedigion wedi cael 
dylanwad mawr ar fy arfer proffesiynol.  
Ceisiaf wreiddio sgiliau cyflogadwyedd 
yn rhan o fy modiwlau lle bynnag y bo 
modd ac un enghraifft o hynny yw’r 
cynllun cyflwyniadau llafar dan arweiniad 
cyfoedion yr wyf wedi ei ychwanegu at fy 
modiwl dulliau ymchwil (wedi ei addasu 
o raglen Sesiynau Ymarfer Cyflwyniadau 
Llafar yr Ysgol Seicoleg).  Mae’r cynllun 
hwn yn paratoi myfyrwyr at y farchnad 
lafur ehangach ar gyfer graddedigion gan 
fod cyfathrebu da yn sgil cyflogadwyedd 
hanfodol.

CYMRODORIAETH 
GYSYLLTIOL  
EILEEN TILLEY, Gwyddorau Cymdeithas 

ANNE KRAYER, Gwyddorau Cymdeithas  

CYMRODORIAETH   
ROBERT WARD, Seicoleg

COLEEN SUCKLING, Gwyddorau’r Eigion

IAN MARSHALL, Coleg Llandrillo

PAUL MULLINS, Seicoleg

DAVID CAREY, Seicoleg

PAT HEBRON, Coleg Llandrillo

CERI POWELL, Coleg Llandrillo

SIONA MURRAY, Coleg Llandrillo

IAN MARSHALL, Coleg Llandrillo

CATHERINE SHARP, Seicoleg

GARETH HARVEY, Seicoleg

JUDITH FATHALLAH, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

GREGORY FRAME, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

STEFFAN THOMAS, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

ELERI JONES, Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer  

AYELET SAPIR, Seicoleg

THANDI GILDER, Seicoleg

LEIGH JONES, Cemeg

NIA GRIFFITH, Seicoleg

JULIANNE LAW, Gwyddorau Cymdeithas

GILLIAN JEIN, Ieithoedd Modern 

GARETH WILLIAMS, Gwyddorau’r Eigion 

JOANNA WRIGHT, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

LAURA-JEAN STOKES, Seicoleg

TERESA CREW, Gwyddorau Cymdeithas 

GLENYDD HUGHES, Coleg Llandrillo

UWCH GYMRODORIAETH
TOM RIPPETH, Gwyddorau Eigion

SIAN DAVIES, Gwyddorau Gofal Iechyd

CHERIE WEIGHTMAN, Gwyddorau Gofal Iechyd

REBECCA SHARP, Seicoleg

ANDREW EYNON, Coleg Llandrillo

DAVE ROBERTO, Coleg Llandrillo

SIMON CARDER, Coleg Llandrillo

GWAWR IFAN, Cerddoriaeth

JESSICA CLAPHAM, Addysg/Ieithyddiaeth 

JENNY BYAST, Gwyddorau Meddygol

GILL ROBERTS, Nyrsio

SARA ROBERTS, Nyrsio

LYLE SKAINS, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

MARK HYLAND, Y Gyfraith

KAREN VIPOND, Nyrsio

KAREN HEALD, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

LINDA YORKE, Ynni ac Adnoddau Naturiol

VICKY GOTTWALD, Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer  

CAROLINE BOWMAN, Seicoleg

MIHELA ERJAVEC, Seicoleg

WIL BOULTON, Coleg Llandrillo

JIM HILL, Coleg Llandrillo

ROB JONES, Seicoleg

JAMIE SHEERY, Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau

MARJORIE GHISONI, Nyrsio

PRIF GYMRODORIAETH
DEAN WILLIAMS, Gwyddorau Meddygol

LYNDA YORKE, DARLITHYDD MEWN DAEARYDDIAETH 
FFISEGOL (UWCH GYMRODORIAETH) 

Mae gwerthuso fy mhrofiadau a’u cyfosod 
â Fframwaith Safonau Proffesiynol y 
Deyrnas Unedig wedi amlygu pa feysydd 
addysgu sydd o wir ddiddordeb i mi, 
megis yr amrywiaeth o ddulliau asesu a 
ddefnyddir i werthuso cynnydd myfyrwyr. 
Wrth gyfweld â chyflogwyr lleol wrth 
wneud fy PhD daeth yn amlwg fod angen 
i weithwyr graddedig allu ysgrifennu 
mewn modd beirniadol a chryno. Gyda 
chefnogaeth gweithdai CELT rwyf wedi 
datblygu aseiniadau blog er mwyn cael y 
myfyrwyr i ysgrifennu am faterion cyfoes. 
Cefais adborth cadarnhaol iawn i hynny 
gan y myfyrwyr ac mae hynny wedi rhoi’r 
hyder i mi i edrych ar y dulliau asesu ym 
mhob un o fy modiwlau er mwyn gweld 
beth y gellir ei wella.

Fe ddes i Fangor ar ôl gweithio mewn 
llefydd mor amrywiol â Chaerdydd a 
Chaliffornia! Rwyf bellach yn Lawfeddyg 
Fasgwlar ymgynghorol yn Ysbyty 
Gwynedd ac yn bennaeth yr Ysgol 
Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol 
Bangor. 

Rydw i’n hynod falch o dderbyn dyfarniad 
Prif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch 
fel cydnabyddiaeth o fy ymdrechion 
a fy llwyddiannau yn datblygu’r 
ddarpariaeth o gyfleoedd addysg uwch 
mewn perthynas â meddygaeth yn y 
parth gwyddonol a’r parth clinigol. Mae’r 

dyfarniad yn cydnabod arwyddocâd 
datblygu’r Ysgol Gwyddorau Meddygol a 
thrwy hynny’n adlewyrchu ymdrechion 
pob un o’m cydweithwyr wrth ddarparu’r 
cyfleoedd a’r amgylchedd dysgu gorau 
posibl, gan roi Bangor ar y map o ran 
addysg, ymchwil ac ymarfer meddygol a 
biofeddygol.

Mae addysgu wastad wedi bod yn bwysig 
i mi, ac mae’n rhywbeth yr ydw i wir yn 
ei fwynhau ac yn cael boddhad o’i wneud 
- efallai mai fi sy’n licio dangos fy hun! 
Rydw i wedi cael cydnabyddiaeth gan y 
myfyrwyr am fy addysgu, trwy gael fy 
enwebu ac ennill yn y Gwobrau Addysgu 
dan Arweiniad Myfyrwyr ac rydw i wastad 
yn barod i rannu ac i drafod arferion da 
gyda chydweithwyr. Yn 2015 dyfarnwyd 
Cymrodoriaeth Ddysgu Prifysgol Bangor 
i mi ac mae’r gydnabyddiaeth honno 
wedi fy ysgogi i wneud cais am achrediad 
proffesiynol. 

Gwnes gais i ddod yn Uwch Gymrawd yr 
Academi Addysg Uwch ar sail fy ngwaith 
ar ddatblygiadau addysgu a dysgu ac ar 
brofiad myfyrwyr. Mae’r mentrau hynny’n 

cynnwys gweithgor trawsgolegol y tîm 
addysgu Daearyddiaeth ac Eigioneg yr 
wyf i yn ei arwain. Arweiniodd hyn nid 
yn unig at aildrefnu modiwlau yn yr 
Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a 
Daearyddiaeth ac yn Ysgol Gwyddorau’r 
Eigion ond hefyd at ddatblygu gradd 
newydd mewn Daearyddiaeth Ffisegol 
ac Eigioneg. Rwyf hefyd wedi bod yn 
brysur yn gwneud gweithgareddau 
ennyn diddordeb myfyrwyr ac ehangu 
cyfranogiad yn rhinwedd fy swydd fel 
Cyfarwyddwr Ennyn Diddordeb Myfyrwyr. 
Rwy’n hynod falch bod fy hanes gyrfaol, 
fy ngweithgareddau a fy mentrau 
addysgu, a’r datblygiadau sydd gen i ar y 
gweill, i gyd wedi cael cydnabyddiaeth yn 
sgil y dyfarniad hwn. 

YR ATHRO DEAN WILLIAMS (PRIF GYMRAWD)

TERESA CREW, DARLITHYDD MEWN POLISI 
CYMDEITHASOL (CYMRODORIAETH)

PRIFYSGOL BANGOR YN 
DYFARNU EI 5ED CYLCH 
O GYMRODORIAETHAU’R 
ACADEMI ADDYSG UWCH 

Mae’r Cynllun Cydnabod yn seiliedig ar 
Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas 
Unedig (UKPSF) ac yn ddiweddar mae’r Panel 
Achredu, sy’n cael ei gadeirio gan y Dirprwy 
Is-ganghellor, yr Athro Oliver Turnbull, wedi 
dyfarnu cymrodoriaethau ym mhob un o 
bedwar categori’r Academi Addysg Uwch. 

Llongyfarchiadau i’r 55 aelod o staff 
academaidd Bangor y dyfarnwyd 
Cymrodoriaethau’r Academi Addysg Uwch 
iddynt yn y pumed cylch o geisiadau i 
Gynllun Aberystwyth-Bangor i Gydnabod 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus 
mewn Addysgu a Chefnogi Dysgu.

Gallwch ddarllen mwy am y cynllun yma:  
www.bangor.ac.uk/celt/recognition-tandl.php.cy
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TOM HUGHES  
A ANNA SILVER
Colonel Dax

DYWEDODD TOM 
Fe ddechreuais i ddefnyddio YouTube cyn gynted ag 
y dechreuodd y cyfrwng ac ro’n i’n mwynhau gwylio 
a chreu fideos pan o’n i’n iau - ac ro’n i wedi gweld 
fideos o bobl yn tynnu lluniau ohonyn nhw eu hunain 
dros gyfnod o flwyddyn. Ar ôl i ni eillio ein gwalltiau 
at elusen, mi sylweddolais i ei fod o’n gyfle gwych 
i ddefnyddio ein pennau moel i wneud fideo.

 
Gallwch wylio’r fideo ar ei hyd yma:   
www.youtube.com/watch?v=hKVAzI2RofI

DYWEDODD DR OWAIN LLWYD 
Goruchwyliwr Project Tom yn y 3edd flwyddyn: 

Mae’r penderfyniad a’r dyfalbarhad oedd ei angen i 
gynhyrchu rhywbeth o’r ansawdd yma yn anhygoel. 
Mae fideo Tom ac Anna wedi ennyn diddordeb 
cymaint o bobl o bob rhan o’r byd gan ddangos grym 
y rhyngrwyd, a symlrwydd eu bwriad creadigol.   
Mae hefyd yn alaw gofiadwy iawn!

Dyfernir Cymrodoriaethau Addysgu’r 
Brifysgol bob blwyddyn i hyrwyddo, 
gwobrwyo a dathlu rhagoriaeth 
mewn addysgu a gweithgareddau 
cysylltiedig sy’n cefnogi a chryfhau 
profiad myfyrwyr ym Mangor.  Mae’r 
cymrodoriaethau’n cydnabod 
pwysigrwydd addysgu ardderchog, 
gwella profiad dysgu myfyrwyr, a’r 
gefnogaeth a roddir i fyfyrwyr. Trwy’r 
cymrodoriaethau hyn rydym yn dathlu 
ymrwymiad y brifysgol i ragoriaeth 
addysgu a chefnogaeth i fyfyrwyr. 

CYMRODYR  
DYSGU PRIFYSGOL 
BANGOR

DR KAT JONES
“Mae Kat yn deall myfyrwyr 
a’u gwahanol arddulli-
au dysgu a’u pryderon 
yn well na neb. Mae’r 
myfyrwyr wastad yn 
greiddiol i’w haddysgu.”

DR DAVE 
PERKINS

“Mi wnes i wir, wir fwynhau 
pa mor ymarferol a llawn 
gwybodaeth oedd y modiwl 
yma. Mae Dave yn wych 
am esbonio popeth yn ei 
ddarlithoedd. Roedd defnyddio 
Raspberry Pi yn brofiad gwych!”

DR EBEN MUSE
“Mae Eben yn ddarlithydd 
gwych sy’n annog 
pawb ac yn gadael i 
ni i fod mor greadigol 
ag y gallan ni. Mae ei 
ddosbarthiadau wastad 
yn rhyngweithiol ac yn 
llawn gwybodaeth a hwyl!”

DR SIWAN 
MITCHELMORE

“Dr Mitchelmore, a’i dis-
gwyliadau uchel, ei hyder 
ynof fi, a’i brwdfrydedd 
dros fy ymchwil, yw’r 
hyn sy’n fy sbarduno i roi 
cant y cant ac ymdrechu 
i fod y gorau y medra i.” 

DR CARL 
HUGHES

“Efo cefnogaeth Carl, mi 
ges i le ar gwrs Meistr 
a llwyddo (rhywbeth na 
wnes i erioed feddwl 
oedd yn bosibl) ac 
mae fy mywyd wedi 
newid yn hollol.”

DR THANDI  
GILDER

“Mae Thandi yn ddarlithydd 
hollol wych ac mae hi’n 
gwneud gwaith arbennig. 
Dw i’n hyderus wrth fy 
ngwaith, ond mae’r diolch 
am hynny i Thandi!”

DR ANDY WEBB
“Roedd Andy mor dda 
am ennyn brwdfrydedd 
ein dosbarth i fynd i’r 
afael â thestunau ar lefel 
ddeallusol a phersonol”

DR MARK 
HYLAND

“Mae Dr Hyland yn cynnig 
gwasanaeth llawn -  
dydy ei addysgu ddim yn 
dechrau ac yn gorffen 
yn y darlithoedd.”

Mae Tom Hughes, a’i gyd-aelod o’r band, 
Anna Silver, yn perfformio fel Colonel Dax 
mewn fideo y mae mwy na 187,000 o bob 
wedi edrych arno ar YouTube. Mae’r ddau yn 
fyfyrwyr cerddoriaeth yn y drydedd flwyddyn 
ym Mhrifysgol Bangor ac fel rhan o ymgyrch 
‘Brave the shave’ yr elusen Macmillan eilliodd 
y ddau eu gwalltiau ac yna eistedd o flaen 
camera bob dydd am flwyddyn i ffilmio’r fideo 
cerddoriaeth cyfareddol a dyfeisgar hwn. 

MYFYRWYR 
CERDDORIAETH 
BANGOR A’U 
HENWOGRWYDD 
FEIRAL AR YOUTUBE! 

Mae’r project £2 filiwn i adnewyddu’r Ysgol 
Cerddoriaeth wedi golygu bod gennym 
gyfleusterau nad oes eu tebyg ar gyfer 
addysgu, ymchwil a pherfformio ac ar gyfer y 
nifer fawr o gymdeithasau Undeb y Myfyrwyr 
sy’n ymarfer yn wythnosol yn Neuadd Mathias.

CYFLEUSTERAU 
ADDYSGU 
ARBENNIG

Fel rhan o’r gwaith adnewyddu 
ailwampiwyd yr holl ystafelloedd 
addysgu, perfformio ac ymchwil, 
cafwyd swyddfeydd newydd i staff a 
chyntedd newydd agored a llachar, 
a lifft a mynediad di-step trwy 
gydol yr adeilad, gan olygu bod yr 
adeilad am y tro cyntaf erioed yn 
gyfan gwbl hygyrch. Mae mannau 
astudio cymdeithasol ar gyfer 
myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig 
ynghyd â chartref i archifau’r ysgol o 
gerddoriaeth draddodiadol Cymru a 
phop Cymru, a gofod storio lle rheolir 
yr hinsawdd i gadw casgliad unigryw 
Peter Crossley-Holland o offerynnau 

Mesoamericanaidd hynafol. Mae’r 
project wedi adfer rhai o nodweddion 
gorau’r adeilad a adeiladwyd yn 1897, 
gan gynnwys llawr derw gwreiddiol 
yn neuadd Mathias (sydd wedi ei 
guddio ers degawdau dan sawl haen o 
garpedi), a nifer o lefydd tan Fictoraidd.

Mae’r adeilad Cerddoriaeth mewn safle 
amlwg yn ardal cadwraeth Ffordd y 
Coleg, ac mae’n arbennig o briodol bod 
teras newydd gwych bellach ar safle’r 
hen Anecs Cerddoriaeth. Mae’r olygfa 
o’r teras ar hyd yr arfordir i gyfeiriad 
y Gogarth yn un o’r golygfeydd gorau 
yn y ddinas. Dewch i ymweld â ni!

11



 

BANGOR YN YMUNO Â 
FFRAMWAITH RHAGORIAETH 
ADDYSGU 2017 

BETH YW’R FFRAMWAITH 
RHAGORIAETH ADDYSGU?  
Am y tro cyntaf erioed, bydd ansawdd addysgu mewn 
prifysgolion yn cael ei fesur ledled y Deyrnas Unedig! 
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu wedi cael ei 
gynllunio i gydnabod, gwobrwyo a gwella rhagoriaeth 
addysgu darparwyr Addysg Uwch ledled y Deyrnas 
Unedig. Dyfernir safon Aur, Arian ac Efydd i sefydliadau 
am ansawdd eu haddysgu ar draws y sefydliad. Mae’r 
fframwaith yn gyfle i roi cydnabyddiaeth i’n darpariaeth 
ragorol ledled y Deyrnas Unedig.

Fel Undeb Myfyrwyr... gallwn gadarnhau bod y Brifysgol yn arloesol wrth addysgu, 
yn buddsoddi mewn adnoddau, yn datblygu myfyrwyr fel partneriaid mewn 
meysydd megis datblygu cwricwlwm, ac yn darparu cefnogaeth fugeiliol eithriadol.

SUT MAE’R FFRAMWAITH 
RHAGORIAETH ADDYSGU’N CAEL 
EI ASESU?   
Mae tri maen prawf asesu yn rhan o’r Fframwaith 
Rhagoriaeth Addysgu: 

• Ansawdd yr addysgu 
• Yr amgylchedd dysgu 
• Deilliannau myfyrwyr ac enillion dysgu 

Caiff prifysgolion eu hasesu yn erbyn y tri maen prawf 
trwy gyfrwng chwe metrig craidd sy’n dangos effaith ac 
effeithiolrwydd mentrau addysgu ar draws y Brifysgol. 
Mae’r broses o gasglu a chofnodi ein rhagoriaeth addysgu 
wedi dangos ambell i ystadegyn trawiadol am Fangor yr 
hoffem eu rhannu â chi. 

DEG UCHAFBWYNT 
Y FFRAMWAITH 
RHAGORIAETH ADDYSGU!

6.
Ni sydd yn addysgu’r amrediad a’r swm 
mwyaf o Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg yn 
unman, gan ddarparu 42% o’r holl addysgu 
cyfrwng Cymraeg mewn Addysgu Uwch.

7.
Mae mwy na thri chwarter o ymchwil Bangor 
naill ai “gyda’r orau yn y byd” neu “yn cael ei 
chydnabod yn rhyngwladol” yn y Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf.

8.
Mae gennym gynrychiolaeth myfyrwyr yn 
100% o’r byrddau astudiaethau academaidd 
ac mae myfyrwyr yn adolygu 100% o’n 
rhaglenni fel rhan o’r brosesu ailddilysu.

9.
Mae pob myfyriwr yn cael cynnig cyfle i 
astudio Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg, 
Eidaleg, Sbaeneg, Tsieinëeg (Mandarin) 
neu Japanëeg am ddim trwy gyfrwng 
ein rhaglen Ieithoedd i Bawb.

10.
Ni yw’r unig brifysgol a ariennir yn gyhoeddus 
lle ceir aelodaeth am ddim o holl glybiau 
a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr.

1.
Ar gyfartaledd mae 98% o ddeiliaid 
Gwobr Cyflogadwyedd Bangor (o 2012-
2015) a 94% o Gyfranogwyr yr Hwb 
Cyflogadwyedd yn mynd yn eu blaenau i 
weithio neu i ddilyn astudiaethau pellach.

2.
Ni yw’r mwyaf rhyngwladol o blith 
prifysgolion Cymru o ran staff a myfyrwyr 
- rydym hefyd yn cynnig 120 o raglenni 
gradd sy’n cynnig profiad rhyngwladol.

3.
I gydnabod ein swyddogaeth wrth 
ddatblygu myfyrwyr i gyrraedd eu 
potensial, mae cyrff statudol wedi 
achredu 144 o’n graddau israddedig. 

4.
Bangor yw’r unig brifysgol yng Nghymru i 
lwyddo i gael sgôr boddhad myfyrwyr sydd 
dros 90% ac i fod ymhlith y 10 uchaf am gefnogi 
myfyrwyr am y tair blynedd ddiwethaf.

5.
Mae ein dull o ddatblygu addysgu yn arwain y 
sector ac mae wedi cael ei gydnabod wrth inni 
lwyddo i gael tri phroject Academi Addysgu Uwch 
wedi eu dyfarnu yn y tair blynedd ddiwethaf. 


