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Yr Athro Antony J Chapman 
Is-Ganghellor

John Wyn Owen CB 
Cadeirydd, 

Bwrdd y
Llywodraethwyr

Bu’r flwyddyn yn flwyddyn arall o lwyddiant mawr, a’n safle
yn sefydliad arloesol, rhyngwladol sydd ag enw da am
hyrwyddo llwyddiant academaidd, cyflogadwyedd myfyrwyr,
ymchwil cymhwysol a menter, yn cael ei atgyfnerthu.  

Yn yr adolygiad hwn, byddwn yn canolbwyntio ar ddau faes: ein
hymrwymiad i wella’r profiad i’r myfyrwyr a’r partneriaethau rydym
wedi’u sefydlu gyda phartneriaid academaidd eraill a gyda busnes a
menter. Gallwn ymfalchïo mewn llawer o bethau o ran ein gallu i
addysgu, dysgu ac ymchwilio sy’n llunio ac yn gwella bywydau pobl.
Drwy ein strategaethau yn y meysydd hyn a’n hymrwymiad i dargedau
menter uchelgeisiol, byddwn yn parhau i gyfrannu i fywyd
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a thu hwnt. 

Gallai’r cyfnod nesaf yn hanes addysg uwch fod yn un anodd, yn
wyneb y dirwasgiad byd-eang, a bydd rhaid i ni ddal at gyfleoedd i
foderneiddio ein harferion gwaith er mwyn sicrhau bod UWIC ar flaen
y gad o ran y bywyd academaidd.  

Roedd ein perfformiad cryf yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil yn 2008 yn
dangos yn glir fod UWIC yn ymrwymedig i gefnogi datblygu ymchwil o
safon byd. Yn ogystal, mae ein canlyniadau yn Arolwg yr Academi
Addysg Uwch ar Brofiad Ymchwil Ôl-radd yn dangos yn ddi-os gystal
yw ansawdd ein portffolio ymchwil a safon ein staff.  

Mae UWIC yn parhau i feddwl ymhell y tu hwnt i ffiniau lleol a
chenedlaethol ac erbyn hyn mae’n ddewis darparwr gan fyfyrwyr o fwy
na 125 o wledydd. Drwy gryfhau ein cysylltiadau â phartneriaid
rhyngwladol a datblygu cyfleoedd darpariaethau cydweithredol
newydd, rydym wedi dod yn amgylchedd dysgu amrywiol ac
amlddiwylliannol. 

O ganlyniad i fuddsoddi mawr yn ein hystadau, mae wyneb UWIC yn
cyson newid ac mae’r Ganolfan Diwydiant Bwyd a’r Ganolfan Gampws
yng Nghyncoed yn dechrau dwyn ffrwyth eisoes. Bydd datblygiadau
pellach, gan gynnwys adeilad ar gyfer Ysgol Reoli newydd Caerdydd,
yn galluogi UWIC i gwrdd â heriau ei holl rhanddeiliaid i gael cynnig
amgylchedd sy’n addas ar gyfer Addysg Uwch yn yr 21ain ganrif. 

Â chymaint o gynlluniau cyffrous yn eu lle a’r llynedd yn flwyddyn
academaidd lwyddiannus iawn, edrychwn ymlaen at gael dathlu mwy o
lwyddiant eto yn y dyfodol. 

Neges y Llywydd 

A minnau’n Llywydd UWIC, hoffwn
longyfarch y staff a’r myfyrwyr i gyd
ar eu cyfraniad sylweddol i’n
llwyddiant a’n datblygiad parhaol yn
ystod y deuddeg mis diwethaf.  

Mae’r Adolygiad Blynyddol hwn yn
amlygu’r adnoddau a’r addysgu ymroddedig a ddarparwyd i bob
un o’n myfyrwyr ac i’r gymuned. O ganlyniad i fuddsoddiad
sylweddol er mwyn datblygu’n hystadau, gwelwyd UWIC yn
lansio’r Ganolfan Diwydiant Bwyd a’r Ganolfan Gampws; ac â
gwaith yr adeilad Ysgol Reoli Caerdydd newydd wedi dechrau,
mae UWIC yn sefydliad addysg uwch cyfoes y gallwn
ymfalchïo ynddo.  

Mae ein gwaith ymchwil a menter yn gyfraniad sylweddol i’r
gymuned leol, ein hardal, ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Ac
mae ein cysylltiadau parhaol a’n cysylltiadau newydd â cholegau
partner a cholegau cysylltiol wedi galluogi UWIC i ddarparu ei
raglenni ar gyfer cynulleidfa ehangach yn y DU a thramor. 

O ganlyniad i ymroddiad cyson gan y Swyddfa Ryngwladol a’r
Uned Gydweithredu, llwyddwyd i gynyddu’r ddarpariaeth raglenni
sydd ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol eleni. 

Mae UWIC wedi datblygu ymdeimlad byd-eang cyfoes ac mae’n
sefydliad amlddiwylliannol amrywiol sydd o fudd i bawb sy’n
astudio ac yn gweithio yng Nghaerdydd. 

Hoffwn longyfarch UWIC ar flwyddyn lwyddiannus iawn yn
2008/09 ac rwy’n dymuno pob llwyddiant eto i bawb yn ystod y
flwyddyn academaidd nesaf.  

Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd 
Y Cynghorydd Brian Griffiths 
Llywydd UWIC 
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Mae Olwen Moseley (uchod), Cyfarwyddwr Menter Ysgol Gelf
a Dylunio Caerdydd UWIC, wedi’i chydnabod gan Design
Week yn un o’r ffigurau pwysicaf a mwyaf dylanwadol yn y
diwydiant dylunio yn y DU.  

Mae’r rhestr flynyddol o’r “50 Uchaf” yn cydnabod y bobl, y sefydliadau
a’r mudiadau sydd wedi cerdded yr ail filltir o ran dylunio yn ystod y 12
mis diwethaf.  

Nid dyma’r tro cyntaf i Olwen gael ei rhoi ar y rhestr nodedig hon.
Cafodd ei chynnwys yn 2006 hefyd sy’n ategu’r ffaith bod ei dylanwad
ym myd celf a dylunio yn beth parhaol. 

Meddai’r Athro Gaynor Kavanagh, Deon Ysgol Gelf a Dylunio
Caerdydd: “Mae ei henw da mewn perthynas â Gŵyl Dylunio Caerdydd
a’r ffordd frwd y bydd hi’n cefnogi cyrhaeddiad ei myfyrwyr, yn hysbys
iawn. Yn wir, daeth yn un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw Ewrop o ran
hybu gwaith dylunio arloesol, nid yn unig drwy gyfrwng Gwyliau ond
mewn ffyrdd eraill hefyd.” 

Cafodd UWIC rodd
gan y Waterloo
Foundation i ariannu
gwaith ymchwil
pellach ar defnyddio
Mêl Manuka i atal
MRSA.  

Dangosodd gwaith
ymchwil rhagarweiniol
gan arbenigwyr yn Ysgol
Gwyddorau Iechyd
Caerdydd fod mêl
manuka yn atal y broses
lle y bydd celloedd yn
rhannu ac yn gwahanu
fydd yn digwydd fel arfer
pan fydd MRSA yn ceisio
lledu. 

Mae UWIC yn dathlu mwy o lwyddiant cenedlaethol ym maes
chwaraeon ar ôl ennill pum medal aur ym Mhencampwriaethau
BUCS (Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain)  yn
Sheffield. 

Y pencampwyr o UWIC oedd tîm Pêl-droed y Menywod, tîm Pêl-fasged y
Menywod, Sean Kilroy (Bocsio), Bryony Raine (Naid Bolyn) a Francis Baker
(Naid Hir). 

Yn brawf o’r ffaith eu bod yn parhau ar y brig yn eu campau, roedd yr
“Archers”, tîm Pêl-fasged y Menywod, a Sean Kilroy yn fuddugol am yr ail
flwyddyn yn olynol. 

Llwyddodd tîm Rygbi Menywod UWIC i aros ar y brig am flwyddyn eto
drwy ennill Pencampwriaeth BUCS yn Twickenham. Cawsant dymor
rhyfeddol, ag ond dau gais ac un gic gosb yn cael eu sgorio yn eu herbyn yn
y gynghrair. Tîm UWIC oedd y ffefrynnau yn mynd i’r rownd derfynol ac
roedden nhw’n gallu ymdopi â’r pwysau pan ddaeth y diwrnod mawr, gan
guro Leeds Met Carnegie 32 – 12. Cawsant eu coroni’n Bencampwyr BUCS
am y pedwerydd tymor yn olynol. 

Tîm Rygbi Menywod UWIC – pencampwyr BUCS 

Francis Baker, enillydd y fedal aur yn y Naid Hir 

Yn ennill medal aur – tîm Pêl-fasged Menywod UWIC
Dr Rose Cooper, Ysgol Gwyddorau
Iechyd Caerdydd, UWIC 
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Uchafbwyntiau 

Daeth myfyrwyr UWIC sydd o Cenya at ei gilydd ar gyfer
digwyddiad a gynhaliwyd o dan nawdd Uwch Gomisiynydd
Cenya ar ei ymweliad cyntaf â Chymru. 

Un rhan o ddiwrnod pwysig o ymweliadau a chyfarfodydd i’w
Ardderchogrwydd Joseph Muchemi, Uwch Gomisiynydd Cenya i’r DU a’r
Swistir a Chynrychiolydd Parhaol y Sefydliad Morol Rhyngwladol, oedd y
cyfarfod yma yr oedd iddo’r thema “Elwa o’ch amser yn y DU”. 

Meddai Nasra Bakhshuwein, myfyriwr blwyddyn gyntaf ar raglen BSc
Technoleg Ddeintyddol yn UWIC: “Fe wnes i a thri myfyriwr arall o Cenya
sydd yn UWIC gwrdd â fe. Gofynnodd beth oedd ein hargraff o Gaerdydd a
sut roedd pethau’n mynd. Dwedodd y tri ohonom wrtho ein bod wrth ein
bodd yng Nghaerdydd, bod y darlithwyr yn rhyfeddol ac yn gefnogol iawn
a bod y ddinas a’r bobl yn ddymunol iawn hefyd. 

“Mae’r ffaith iddo ymweld yn golygu llawer i fi am ei fod yn dangos bod
cefnogaeth yn dod o’n gwlad ni ac rydyn ni wedi gofyn iddo fe ddod i
Gymru’n fwy aml.” 

Croesawodd Canolfan Ymchwil i Dwristiaeth Cymru, sydd
wedi’i lleoli yn Ysgol Reoli Caerdydd UWIC, ar y cyd â
Phrifysgol Wageningen yn yr
Iseldiroedd a’r Athrofa
Dwristiaeth yn Zagreb,
arbenigwyr o bob rhan o’r
byd i’r Gynhadledd
Astudiaethau Twristiaeth
Critigol flynyddol.  

Cyd-gadeiriwyd y digwyddiad
pwysig hwn, a gynhaliwyd yn
Croatia, gan yr Athro Annette
Pritchard a’r Athro Nigel Morgan
(y ddau o Ganolfan Ymchwil i
Dwristiaeth Cymru) a Dr Irena
Ateljevic o Brifysgol Wageningen. 

Daeth mwy na 100 o ysgolheigion
o fwy na 20 gwlad i’r digwyddiad
hynod o lwyddiannus hwn i
drafod rôl twristiaeth yn gyfrwng
grymus iawn yn y broses o
drawsnewid lleoedd a
diwylliannau, symudoldeb
twristiaeth ac eithrio cymdeithasol
a datblygu twristiaeth,
cymunedau ac ymrymuso.

Ei Ardderchogrwydd Mr Joseph Muchemi yn ymweld â champws
Gerddi Howard UWIC. 

Gwaith celf gan Bronwen Corrall, MA Cerameg,  
Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, UWIC 

Enwyd UWIC yn “brifysgol newydd orau Cymru” ym mhob
un o’r pedair prif restr ar gyfer prifysgolion ym Mhrydain
eleni; Cynghrair Prifysgolion y Sunday Times 2009, y
Complete University Guide a gyhoeddir gan yr
Independent, Cynghrair Prifysgolion y Guardian 2010, a’r
Times Good University Guide. 

Meddai Richard Moremon, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu
UWIC: “Mae rhoi’r flaenoriaeth i anghenion ein myfyrwyr wrth wraidd
popeth a wnawn ni yn UWIC, ac felly mae’n beth gwych bod ein
gwaith yn y maes hwn i’w weld yn amlwg yn ein perfformiad rhagorol
yn y rhestri cenedlaethol hyn. Mae cael ein henwi yn brifysgol newydd
orau Cymru yn amlygu unwaith eto ein cynnydd hyd yma. A’n
buddsoddiad £50m yn ein cyfleusterau eisoes ar waith, ein gobaith yw
y byddwn mewn safle da i barhau i gwrdd ag anghenion ein myfyrwyr
nawr ac yn y dyfodol.” 

Yr Athro Nigel Morgan 

Yr Athro Annette Pritchard 

Mae graddau yn y
Celfyddydau
Creadigol, megis y
rhai sy’n cael eu
cynnig yn UWIC, yn
hollbwysig i Gymru
yn ystod y dirwasgiad
economaidd
presennol, yn ôl Jane
Hutt, y cyn Weinidog
dros Blant, Addysg,
Dysgu Gydol Oes a
Sgiliau. 

Gwnaeth Ms Hutt y
sylwadau pan oedd hi’n
agor Sioe Graddedigion
MA yn Ysgol Gelf a
Dylunio Caerdydd, UWIC. 

“Rwy’n deall bod y rhaglenni MA Cerameg ac MA Celfyddydau Cain yn
adnabyddus yn eang am ragoriaeth sy’n eu galluogi i ddenu myfyrwyr o bob
rhan o’r byd,” meddai. “Mae hyn yn ychwanegu at eu hamrywiaeth a’u
creadigrwydd sy’n sicrhau eu bod yn parhau i lwyddo.

“Mae’r sector AU yn rhan o amgylchedd byd-eang cystadleuol ac mae
rhaglenni tebyg i’r rhain yn allweddol os yw Cymru’n mynd i ddenu staff a
myfyrwyr o’r radd flaenaf ac yn mynd i aros yn gystadleuol yn fyd-eang.
Mae hyn yn arbennig o bwysig yn y dirwasgiad economaidd presennol,”
ychwanegodd. 

Gwaith celf gan Michelle Aked,    
MA Cerameg, 
Cymrawd Next Move  
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Y llwyfan gorau i fyfyrwyr

Roedd y myfyrwyr oedd yn
graddio o UWIC yn siŵr o gael
diwrnod i’w gofio gan fod eu
seremonïau graddio yn cael eu
cynnal yn lleoliad delfrydol
Canolfan Mileniwm Cymru. 

Dyma’r tro cyntaf i seremoni raddio
prifysgol gael ei chynnal yn lleoliad y
celfyddydau perfformiadol yng
Nghaerdydd. Gwelwyd mwy na 3,000 o
fyfyrwyr o bum ysgol academaidd UWIC
yn dathlu eu llwyddiannau academaidd, ynghyd â myfyrwyr rhyngwladol o
Ysgol Fasnach Llundain yn rhan o’r bartneriaeth unigryw sy’n bodoli rhwng
y ddau sefydliad.  

Meddai Richard Moremon, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu UWIC:
“Mae perthynas rhwng UWIC a Chanolfan Mileniwm Cymru eisoes ac
rydym wrth ein bodd yn ymestyn y bartneriaeth yma gydag un o
gyrchfannau celfyddyd a diwylliant mwyaf eiconig y byd drwy gynnal ein
seremonïau graddio yn yr haf yn y Ganolfan. 

“Credwn fod ein dau sefydliad ymhlith sefydliadau mwyaf blaengar a
deinamig Cymru a’n bod yn rhannu llawer o’r un gwerthoedd, gan gynnwys
bod yn greadigol, yn arloesol ac â’n sylw canolog ar ansawdd.” 

Mae UWIC yn parhau i wella profiad y

myfyrwyr drwy gynnig addysgu o’r radd

flaenaf, amgylchedd dysgu cyfeillgar a

chefnogol, a rhoi’r adnoddau iddynt ar

gyfer oes o waith, dysgu a datblygu 

Seremoni raddio UWIC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru 
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Dyfarnu marc ansawdd
cenedlaethol i UWIC 

Dyfarnwyd marc ansawdd cenedlaethol i UWIC i
gydnabod ei ymrwymiad i gefnogi ac i ariannu myfyrwyr o
gefndir gofal. 

Mae Marc Ansawdd Ymddiriedolaeth Frank Buttle ar gyfer Gadawyr
Gofal mewn Addysg Uwch yn gwobrwyo’r sefydliadau hynny sydd wedi
gwella sgiliau academaidd gadawyr gofal gan ei gwneud yn bosib iddynt
wireddu eu dyheadau. 

“Rydym wrth ein bodd yn derbyn hwn - mae’n amlygu ein hymrwymiad i
helpu ein myfyrwyr i oresgyn unrhyw heriau y gallent ddod ar eu traws
ac i wireddu eu potensial yn llawn,” meddai Rob Cummings, Deon
Myfyrwyr UWIC. 

“Mae’n dyst gwirioneddol hefyd i waith caled ac ymroddiad ein holl staff
yma yn UWIC ,” ychwanegodd. 

Mae UWIC yn gwarantu llety yn un o neuaddau’r brifysgol ar hyd eu
cwrs, bwrsari blynyddol o £1,000 a chymorth gwasanaethau myfyrwyr a
mentoriaid yn rheolaidd i fyfyrwyr a fu mewn gofal. 

Ymddiriedolaeth Frank Buttle yw’r elusen fwyaf yn y DU sy’n cynnig
grantiau yn unig swydd i unigolion, yn blant ac yn bobl ifanc, â’u hangen
yn fawr ac mae’n aelod gychwynnol o Dileu Tlodi Plant. 

Seiliau da ar gyfer dysgu yn y gwaith  

Mae gweithwyr proffesiynol sy’n ystyried eu gyrfaoedd yn
gallu gwella eu sgiliau yn dilyn lansio Gradd Sylfaen arloesol
gan Ysgol Reoli Caerdydd UWIC. 

Y Radd Sylfaen mewn
Ymarfer Proffesiynol
Cymhwysol yw’r cyntaf o’i
bath yng Nghymru ac mae’n
bwriadu ymgysylltu â’r rheiny
sy’n gwneud rhyw fath o
waith rheoli ar hyn o bryd ac
sydd am symud ymlaen yn eu
gyrfa drwy ddefnyddio
hyblygrwydd dysgu yn y
gwaith. Mae’r radd yn rhoi’r
cyfle i bobl yn y gwaith gael
bod yn fyfyrwyr rhan-amser a
gwella’u sgiliau arwain a’u

harferion rheoli. Yn ogystal mae’n bwriadu ehangu sgiliau rheoli prosiectau
a strategaethau ymchwil a datblygu allweddol gweithwyr er mwyn cynyddu
effeithlonrwydd a gallu sefydliadol. 

Drwy astudio yn y gwaith, gall myfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau
dysgu mewn ffordd drafodedig, gan ganolbwyntio’n fawr ar eu
gweithgareddau yn y gweithle ar y pryd. Er mwyn gwneud hyn, bydd
angen iddynt feithrin sgiliau myfyrio a dadansoddi fydd yn eu helpu i’w
datblygu’n unigolion pwysig y tu mewn i’w sefydliad ac, yn bwysig hefyd,
fydd yn ychwanegu gwerth i’w cwmni. Mae cwmnïau megis Grŵp Acorn,
un o brif gwmnïau recriwtio a hyfforddi’r DU, yn cefnogi’r math yma o radd
eisoes ac mae cynlluniau ganddynt ar y gweill i anfon eu staff ar y rhaglen yn
ogystal â chymeradwyo’r rhaglen i’w cleientiaid eu hunain.

Lansio menter dysgu wedi’i
gyfoethogi gan dechnoleg 

Mae UWIC wedi lansio menter newydd arloesol sydd â’r
bwriad o ymchwilio i sut y gall technoleg wella ansawdd a
darpariaeth dysgu yn y gwaith.  

Nod “Dysgu wedi’i Gyfoethogi gan
Dechnoleg er Cefnogi Canolfan
Datblygu’r Gweithlu yng Nghymru”,
sy’n cael ei ariannu gan JISC, yw
sicrhau gwelliant o ran cysondeb
ymgysylltiad y staff â thechnoleg er
mwyn cyfoethogi profiad dysgu’r
myfyrwyr a chynhyrchu’r canlyniadau
dysgu mwyaf effeithiol ac effeithlon ar
gyfer y myfyrwyr. 

Bydd pedair ffrwd i’r prif brosiect fydd yn canolbwyntio ar: y
ddarpariaeth yn y gwaith yn Ysgol Reoli Caerdydd; Technoleg
Ddeintyddol yn y Ganolfan Technoleg Ddeintyddol; Astudiaethau
Rhyngbroffesiynol (Dyfarniad Rheoleiddio'r Gwasanaethau Gofal) yn
Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd; a Hyfforddwyr Dysgu yn Adran
Datblygiad Proffesiynol Ysgol Addysg Caerdydd. Er bod pob ffrwd ar
wahân ac yn ddiffinio’i hunan, cawsant i gyd eu dewis oherwydd eu
potensial ar gyfer trawsffrwythloni, fydd yn caniatáu ymchwilio i
faterion amlweddog a chymhlethdodau. Y gobaith yw y bydd yr
ymchwilio i synergeddau yn goleuo’r ddealltwriaeth ynglŷn â’r modelau
technolegol mwyaf cost-effeithiol a chynaliadwy ar gyfer darparu dysgu
yn y gwaith a’r ffordd orau y gellid cefnogi’r rhain gan strategaeth a
pholisi.  

Dysgu ac Addysgu

O’r chwith i’r dde, Dr Barrie
Kennard, UWIC, Sarah John,
Cyfarwyddwr, Acorn a Peter
Treadwell, Deon Datblygiadau
Academaidd, UWIC 



ym
ch

w
il

6

Ymchwil Ysgol Gelf a Dylunio UWIC o ‘Safon Ryngwladol’ 

Oes angen ei marchnad stoc
ei hun ar Gymru? 

Mae arbenigwr blaengar
ar ddatblygu economaidd
o Ganolfan
Cystadleurwydd
Rhyngwladol UWIC yn
arwain astudiaeth bwysig
sy’n archwilio a oes angen
ei marchnad stoc ei hun ar
Gymru. 

Mae astudiaeth yr Athro Robert
Huggins, o’r enw ‘Regional
systems of finance and equity
markets: a study of the potential
for a Wales Stock Market,’ yn
cael ei hariannu gan Grant
Ymchwil Economaidd
Llywodraeth Cynulliad Cymru. 

Gan fod llai na 20 cwmni yng Nghymru yn defnyddio cyfnewidfa stoc
Llundain ar hyn o bryd, bydd y gwaith ymchwil yn archwilio a fyddai
mynegeion rhanbarthol yn fwy llwyddiannus ac yn galluogi cwmnïau yng
Nghymru i godi ecwiti oddi wrth gyfalafwyr menter lleol. 

Cynlluniwyd y grantiau, a sefydlwyd ar argymhelliad y Panel Cynghori
Ymchwil Economaidd, i helpu i ddatblygu’r gallu i ymchwilio ac i ehangu’r
wybodaeth a’r ddealltwriaeth ar yr economi yng Nghymru drwy annog
ymchwil economaidd arloesol. 

Ystyrir ymrwymiad i fuddsoddi mewn

ymchwil yn hanfodol er mwyn darparu

amgylchedd dysgu ysgogol ac mae

gweithgareddau ymchwil UWIC wedi

parhau i fod yn llwyddiannus ac 

yn amrywiol

Yr Athro Robert Huggins, Ysgol
Reoli Caerdydd UWIC

Ymarfer Asesu Ymchwil 2008  

Mae canlyniadau Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 yn cydnabod i
UWIC fod yn llwyddiannus o ran cefnogi datblygiad ymchwil
o safon byd, yn enwedig ym maes celf a dylunio. 

Dyfarnodd yr Ymarfer, sy’n asesu ansawdd y gwaith ymchwil mewn
sefydliadau ar draws y DU, 95% o’r ymchwil a gyflwynwyd gan Ysgol
Gelf a Dylunio Caerdydd UWIC ar y cyd â’i chanolfan PDR ac Ysgol
Gelf, Cyfryngau a Dylunio Prifysgol Cymru Casnewydd yn waith o
‘Safon Ryngwladol’.  

Dyfarnwyd y Ganolfan gan THE yn brif ganolfan ymchwil celf a dylunio
yng Nghymru ac yn un o’r 12 uchaf yn y DU, a barnwyd bod 70% o’r
gwaith ymchwil celf a dylunio a gyflwynwyd yn “Rhagorol yn
Rhyngwladol” neu “Ar y Blaen yn Fyd-eang” - sy’n ganlyniad gwych.  

Cafwyd perfformiad cryf iawn gan Chwaraeon a Thwristiaeth yn UWIC
yn yr asesiad a dyfarnwyd 25% o’r gwaith ymchwil a gyflwynwyd
ganddynt yn Rhagorol yn Rhyngwladol neu Ar y Blaen yn Fyd-eang a
dyfarnwyd mwy na dwy ran o dair o’r ymchwil a gyflwynwyd yn waith o
Safon Ryngwladol. 

Meddai’r Athro Antony Chapman, yr Is-Ganghellor, wrth longyfarch pob
aelod o’r staff cysylltiedig: “Mae’r llwyddiant yma’n dangos yn glir faint o
waith caled a wnaeth ein staff ynghyd â’u hymroddiad ac mae’n amlygu
ymrwymiad UWIC i fuddsoddi mewn ymchwil sydd ar y blaen yn fyd-
eang.” 

Dyfarnwyd ychydig dros 28% o’r gwaith ymchwil a gyflwynwyd gan
UWIC yn waith oedd yn Rhagorol yn Rhyngwladol neu’n waith oedd Ar
y Blaen yn Fyd-eang a dyfarnwyd 64% o’r gwaith ymchwil a gyflwynwyd
gan y sefydliad yn waith o Safon Ryngwladol. 
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Ymchwil

Y profiad ymchwil ymhlith y gorau 

UWIC oedd yr unig sefydliad yn y DU i gael ei roi ymhlith
y 10 prifysgol orau yn y DU ym mhob un o chwe maes
Arolwg Profiad Ymchwil Graddedigion 2009 yr Academi
Addysg Uwch. 

Cafodd y canlyniadau eu categoreiddio fel hyn: Goruchwyliaeth;
Hinsawdd Deallusol; Datblygu Sgiliau; Nodau a Safonau; Seilwaith;
Datblygiad Proffesiynol a Gyrfa.  

Roedd yr arolwg yn hwb mawr i hyder portffolio ymchwil UWIC o ran ei
ansawdd ac yn dangos ymrwymiad y staff a’r goruchwylwyr i gynnig
profiadau ymchwil eithriadol i’r myfyrwyr. Yr Arolwg hwn yw’r unig
arolwg blynyddol cenedlaethol i archwilio boddhad ymchwilwyr ôl-
raddedig ac mae wedi’i gynllunio i helpu sefydliadau i wella ansawdd eu
darpariaeth ym maes graddau ymchwil ôl-radd.

Dyfarniad rhyngwladol i PDR 

Mae’r PDR (y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i
Ddylunio a Datblygu Cynhyrchion) yn dathlu llwyddiant arall
wedi i un o’r dylunwyr ennill gwobr ddylunio nodedig iF
(International Forum). 

Enillwyd y wobr gan Dale Harper am ei waith yn datblygu Safeceps,
cynnyrch newydd sy’n dod â’r gefeiliau traddodiadol, a gâi eu defnyddio i
helpu ar enedigaeth anodd, i mewn i’r 21ain Ganrif.  
Daw’r wobr hon ychydig fisoedd wedi iddo ennill gwobr yng Ngŵyl Dylunio
Caerdydd 2009, sy’n cael ei threfnu gan Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd ac
sy’n denu cystadleuwyr o blith y bobl fwyaf blaenllaw yn y diwydiant
dylunio yng Nghymru.  

Mae Dale, sy’n un o
raddedigion UWIC, yn
gweithio ar hyn o bryd yn
PDR ac mae ei waith yn
golygu bod rhaid iddo
deithio ar draws y byd yn
cwrdd â chleientiaid posib er
mwyn codi ymwybyddiaeth
ynglŷn ag ystod y
gwasanaethau a gynigir gan
y Ganolfan sydd ymhlith y
mwyaf modern o’u bath, gan
gynnwys dylunio
cynhyrchion, ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth a chyngor arbenigol. 

Ar ben hyn i gyd, bu Dale yn cynnal cyfres o ddosbarthiadau meistr a
sesiynau gyda myfyrwyr UWIC i gynnig mewnwelediad iddynt i’r diwydiant
dylunio a’r gwaith arloesol sy’n mynd ymlaen yn PDR. 

“Mae PDR, a’r lliaws o wobrau dylunio cydnabyddedig ac adnabyddus yn
rhyngwladol a roddwyd iddo eisoes, yn parhau i helpu UWIC i ddatblygu
enw da yn fyd-eang am ei waith blaengar ym maes ymchwil a dylunio,”
meddai Robert Brown, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil a Menter, UWIC. 

Mae parch mawr i wobrau dylunio iF ar hyd a lled y byd sydd wedi’u rhoi
oddi ar 1953 gan arbenigwyr rhyngwladol ac sy’n parhau yn arwydd
ddibynadwy o ddylunio o ansawdd eithriadol. 

Dale Harper

Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd yn
arwain ym maes ymchwil i ddiabetes 

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Ymchwil PhD i fyfyriwr yn Ysgol
Gwyddorau Iechyd Caerdydd gan WORD (y Swyddfa
Datblygu Ymchwil mewn Iechyd a Gofal Cymdeithas Cymru)
i gael ymgymryd ag ymchwil arloesol i Ddiabetes Math 2 a
Chlefyd Cardiofasgwlaidd. 

Mae Nia Davies yn gweithio gydag arbenigwyr o’r Ysgol i gefnogi
canfyddiadau y gall cymryd rhan mewn ymarfer corff atal Diabetes Math 2
rhag datblygu yn gyfan gwbl, ac y gall ychwanegu hyd at 5 mlynedd at y
disgwyliad oes cyfartalog.  

Mae tîm y prosiect yn bwriadu ehangu’r astudiaethau hyn er mwyn gwella’r
ddealltwriaeth ynglŷn â’r mecanweithiau sy’n gyfrifol am sicrhau bod
ymarfer yn fuddiol i iechyd ac er mwyn cynnig symbyliad pwysig
ychwanegol i bobl a fyddai’n elwa o wneud ymarfer corff. 

Y gobaith yn y dyfodol yw y bydd y canfyddiadau’n annog meddygon i
ragnodi rhaglenni ymarfer corff i’w cleifion, a thrwy hynny’n osgoi
goblygiadau ariannol rhagnodi meddyginiaethau drud dros dymor hir i nifer
fawr o gleifion. 



m
e

n
te

r 
a 

th
ro

sg
lw

yd
d

o
 g

w
yb

o
d

ae
th

8

‘Zero2Five’ yn flaengar ym maes
trosglwyddo gwybodaeth 

Mae ‘Zero2Five’, sef yr enw newydd ar y Ganolfan Diwydiant
Bwyd yn UWIC, wedi sicrhau arian sy’n werth £3.9m oddi
wrth Lywodraeth y Cynulliad i gael rheoli a darparu rhaglen
trosglwyddo gwybodaeth uchelgeisiol ar draws Cymru. 

Ar gyfer y prosiect, mae Zero2Five yn cydweithio â Chanolfan Bwyd Cymru
yn Horeb a Chanolfan Technoleg Bwyd Coleg Menai er mwyn creu’r
rhaglen KITE (Knowledge Innovation Technology Exchange). 

Mae’r fenter yn wasanaeth ymgynghorol a gweithredu ar faterion sy’n
gysylltiedig â thechnoleg bwyd, gan gynnwys meysydd megis rhai
technegol, microfiolegol, hylendid a datblygu cynhyrchion i helpu
cleientiaid i sicrhau allgynhyrchion mesuradwy a manteision ariannol,
amgylcheddol, sgiliau-seiliedig clir ac i fwyafu perfformiad eu busnes.  

Meddai David Lloyd, Cyfarwyddwr Zero2Five yn UWIC: “Cafodd y rhaglen
hon ei chynllunio yn UWIC ynghyd â’r canolfannau eraill, i dargedu bwyd
yn benodol a natur gymhleth y sector. Rydyn ni’n edrych yn benodol ar
fentrau bach a chanolig yng Nghymru a’r anawsterau maen nhw’n eu
hwynebu wrth iddyn nhw ddatblygu eu systemau technegol i gwrdd â
safonau manwerthu er mwyn agor y drws i farchnadoedd newydd ac
ehangu busnesau i’r cyfnod nesaf. 

“Ein nod yw cadw technolegwyr bwyd a ddatblygwyd yng Nghymru yma
gan fewnforio arbenigwyr o bob rhan o’r byd i weithio ar y rhaglen ar yr un
pryd – mae’n denu diddordeb o bob rhan o’r byd eisoes.” 

Bydd y fenter yn gallu cynnig gwell cyfleoedd i raddedigion gael swyddi
hefyd. Caiff y graddedigion hyn eu cyflogi yn “weithwyr cysylltiol KITE” pan
fyddan nhw’n gweithio’n amser llawn i gwmni partner fydd yn cynnig ffordd
iddyn nhw gamu dros y trothwy i yrfa yn y diwydiant bwyd yng Nghymru. 

Meddai Dr Haydn Edwards, Cadeirydd y Partneriaeth Cynghori ar Fwyd a
Diod, Llywodraeth Cynulliad Cymru, pan oedd yn siarad yn lansiad y
rhaglen: “Mae’r rhaglen hon yn un arbennig ac unigryw sydd wedi’i
theilwra’n arbennig ar gyfer y sector Prosesu Bwyd yng Nghymru. Mae’r
sefyllfa’n golygu y bydd pawb ar eu hennill, yn raddedigion, yn ganolfannau
bwyd a’r diwydiant: mae’r bartneriaeth yma’n un werthfawr dros ben a fydd
yn cynyddu Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (GDP) Cymru.“ 

Datblygu cyfleoedd dysgu newydd 

Mae Canolfan Datblygiad Personol a Phroffesiynol UWIC
(CPPD) wedi parhau i ddatblygu oddi ar ei lansio ym mis
Hydref 2008. 

Erbyn hyn mae’r llyfryn Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) yn
cynnig mwy na 120 o gyrsiau sydd wedi’u datblygu ar draws y pum
Ysgol academaidd, â’r pwyslais ar gynnig darpariaeth hyblyg. Mae’r
Ganolfan yn parhau i weithio gyda phob un o’r Ysgolion i gynnig y
cyrsiau hyn yn ystod y dydd, gyda’r nos ac ar y penwythnos ar hyd y
flwyddyn yn UWIC.  

Yn ogystal, dechreuodd CPPD yn ddiweddar gydweithio â
Ffotogallery, Asiantaeth Datblygu Ffotograffiaeth Genedlaethol
Cymru ac Ysgol Gelf Agored Caerdydd, UWIC. Mae’r bartneriaeth
arloesol hon yn cynnig portffolio unigryw o gyrsiau byr mewn
ffotograffiaeth, fideo digidol a dylunio gwefannau, o dan arweiniad
artistiaid a dylunwyr cydnabyddedig. Mae’r partneriaethau hyn yn
pwysleisio ymrwymiad y Ganolfan i weithio gyda sefydliadau i helpu i
lunio’r cyrsiau y bydd UWIC yn eu cynnig yn y dyfodol.  

“Bu llynedd yn flwyddyn arall o lwyddiant mawr i CPPD ac mae’n
parhau i fynd o nerth i nerth drwy sefydlu partneriaethau newydd
gydag ystod o sefydliadau blaenllaw,” meddai Yvonne Morgan,
Swyddog Datblygu Hyfforddiant, CPPD. 

“Edrychwn ymlaen at gael adeiladu ar y llwyddiannau hyn a pharhau i
gynnig ystod eang o gyfleoedd dysgu o safon i’n myfyrwyr,”
ychwanegodd. 

Y swît synhwyraidd yng Nghanolfan Diwydiant Bwyd UWIC 

Centre for 
Personal & 
Professional 
Development

Canolfan ar Gyfer
Datblygiad
Personol a
Phroffesiynol

Chwith i’r dde: David Lloyd, Cyfarwyddwr Canolfan Diwydiant
Bwyd UWIC, Martin Jardine o’r Ganolfan Technoleg Bwyd, John
Davies o Ganolfan Bwyd Cymru, a Dr Haydn Edwards
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Mae UWIC yn ymfalchïo yn yr enw

da sydd ganddo am fod yn

arweinydd o ran cynnig arbenigedd

i gynlluniau menter ac am ei

ymrwymiad i fuddsoddi mewn

datblygu a throsglwyddo

gwybodaeth 

Menter a Throsglwyddo Gwybodaeth 

David Cameron a
Phennaeth y CBI yn
cwrdd â’r arbenigwyr  

Daeth y Gwir Anrhydeddus David
Cameron AS, Arweinydd y Blaid
Geidwadol a Richard Lambert, Prif
Gyfarwyddwr y CBI, ar ymweliad
arbennig â’r PDR (Y Ganolfan
Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i
Ddylunio a Datblygu Cynhyrchion)
yn UWIC pan oeddynt ar daith o
gwmpas De Cymru.  

Yn ystod eu hymweliadau, cawsant flas ar y
cyfleusterau diweddaraf sydd gennym, a
rhoddwyd iddynt fewnwelediad i’r gwaith
arloesol sy’n digwydd yn y Ganolfan sy’n
adnabyddus yn rhyngwladol. 

“Rydym yn ymrwymedig i fuddsoddi mewn ymchwil sy’n flaengar ar lefel
byd er mwyn creu atebion arloesol a masnachol i fentrau dylunio a
datblygu,” meddai’r Athro Robert Brown, Dirprwy Is-Ganghellor
(Ymchwil), UWIC. 

Cyfarfu David Cameron ag arbenigwyr ymchwil PDR a chynrychiolwyr o
gwmnïau lleol sy’n gweithio gyda’r Ganolfan i gael datblygu eu cynhyrchion
ar gyfer y farchnad. 

Soniwyd hefyd am ymweliad Richard Lambert ar y rhaglen ‘Working Lunch’
ar BBC2 lle y defnyddiwyd PDR yn enghraifft fyw o’r ffordd y gall prifysgo-
lion a busnesau weithio gyda’i gilydd yn effeithiol.  

O’r chwith i’r dde: 
Is-Ganghellor UWIC, 
yr Athro Antony J
Chapman a David
Cameron, arweinydd y
Blaid Geidwadol 

Datblygu gwybodaeth
drwy secondiadau  

Mae UWIC wedi datblygu cysylltiadau strategol newydd
ar ôl sicrhau ystod o secondiadau ar gyfer y staff drwy’r
Rhaglen Mewnwelediad Strategol. 

Mae’r cynllun, sy’n brosiect cydweithredol mawr a ariennir drwy
Gronfa Trydedd Genhadaeth Gydweithredol CCAUC, yn cynnig y cyfle
i’r staff gael ymwneud yn strategol â gweithgareddau sy’n ymgysylltu â
datblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. 

Meddai Matthew Taylor, Pennaeth Menter a Thrydedd Genhadaeth,
UWIC wrth roi sylwadau ar fanteision bod yn rhan o’r cynllun: “Mae’r
fenter yma’n datblygu sgiliau a gwybodaeth y staff sy’n cymryd rhan, yn
meithrin cysylltiadau newydd â sefydliadau allanol er mwyn cyfnewid
gwybodaeth fydd yn fuddiol i bawb, ac yn helpu i lenwi’r bwlch rhwng
theori ac ymarfer.” 

“Drwy ddatblygu cysylltiadau strategol newydd, y bwriad yw gweld
prosiectau cydweithredol yn y dyfodol yn dilyn, gan gynnwys
gweithgareddau ymchwil, lleoliadau myfyrwyr, ymgynghoriaeth,
Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth a hyfforddiant,”
ychwanegodd. 

Y pedwar Sefydliad AU partner yw UWIC, Prifysgol Cymru
Casnewydd, Prifysgol Morgannwg a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru. Mae arian ar gael i hwyluso secondiadau o’r prifysgolion i
sefydliadau partner o’r sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol. 
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UWIC ymhlith y gorau yn y DU 

Mae arolwg o fyfyrwyr mewn mwy nag 80 o brifysgolion wedi
gosod UWIC yn bedwerydd yn y DU ac yn gyntaf yng
Nghymru o ran ansawdd y profiad y mae’n ei gynnig i
fyfyrwyr rhyngwladol.  

Holodd ISB (International Student Barometer) farn myfyrwyr rhyngwladol ar
fyw ac astudio yn UWIC mewn arolwg a wnaed mewn prifysgolion ar draws
y DU, gan gynnwys prifysgolion traddodiadol, uchel eu safon, megis
Prifysgol Manceinion a Phrifysgol Bryste, a chwe phrifysgol arall yng
Nghymru.  

Cwblhaodd bron 200 o fyfyrwyr o bob un o 5 Ysgol academaidd UWIC yr
arolwg ar foddhad ac yn eu plith roedd myfyrwyr o’r India, Oman, Tsieina a
Brwnei - y grwpiau cenedlaethol mwyaf.  

Daeth UWIC yn un o’r 5 uchaf mewn 21 o gategorïau ac yn gyntaf yn y DU
am “letya myfyrwyr”, “cymdeithasau a chlybiau rhyngwladol” a
“chyfleusterau i addoli a gweddïo”. 

Adroddodd yr arolwg hefyd y byddai myfyrwyr rhyngwladol UWIC yn fwy
parod na myfyrwyr o’r un brifysgol arall yng Nghymru i gymeradwyo’r
brifysgol i’w ffrindiau a’u teulu gartref.  

“Mae llwyddo i gael canlyniadau boddhad da fel hyn, o ystyried y
gystadleuaeth gref oddi wrth brifysgolion eraill ar draws y DU, yn gwir
amlygu ein hymrwymiad i gynnig profiad o’r safon uchaf i’n myfyrwyr
rhyngwladol ac mae’n wir dyst i waith caled ein holl staff,” meddai John
Phillips, Deon Myfyrwyr Rhyngwladol, UWIC.

“A ninnau â myfyrwyr o fwy na 125 o wledydd yn astudio yn UWIC, bydd
canlyniadau arolwg ISB yn ein helpu i ychwanegu at ein llwyddiant ac i
sicrhau ein bod yn aros yn sefydliad blaengar o ran recriwtio myfyrwyr
rhyngwladol,” ychwanegodd.  

Bellach, yr arolwg yma, a wnaed gan I-Graduate, gwasanaeth ymchwilio
annibynnol sy’n arbenigo yn y farchnad addysg ryngwladol, yw’r astudiaeth
fwyaf ar fyfyrwyr rhyngwladol yn y byd a chafodd ei mabwysiadu gan
brifysgolion yn y DU, Iwerddon, Awstralia, Seland Newydd, De Affrica,
Singapôr, Ewrop ac UDA, ac mae’n cael adborth gan fwy na 400,000 o
fyfyrwyr. 

Mae mwy na 900 o fyfyrwyr o’r tu allan i’r Undeb Ewropeaidd gan UWIC yn
astudio ar gampysau’r Athrofa yng Nghaerdydd.

Menter ryngwladol i
ddatblygu arweinwyr 

Mae UWIC yn arwain menter ryngwladol uchelgeisiol i
ddatblygu galluoedd arwain a rheoli pobl allweddol mewn
prifysgolion a Gweinyddiaethau Addysg yn yr Aifft,
Moroco, Tiwnisia a Libanus. 

Mae argoelion y bydd y fenter yn dod yn gymorth amhrisiadwy i
arweinwyr sefydliadau megis Rheithoriaid, Deoniaid, Is Lywyddion ac Is
Gangellorion, ac mae’n fodd i ffurfio partneriaid newydd â 22 sefydliad
o bob rhan o Ewrop ac ardal Môr y Canoldir. 

“Mae hwn yn llwyfan gwych i UWIC gael
rhoi ein strategaeth ryngwladoli ar waith
a chodi’n proffil yn y gwledydd hyn”
esboniodd Dr Mohamed Loutfi, UWIC. 

“Bydd yn ein galluogi hefyd i
rwydweithio a sefydlu perthnasoedd
gyda sefydliadau pwysig ac yn rhoi’r
cyfle i’n staff ddatblygu eu sgiliau a
phrofi diwylliannau gwahanol”
ychwanegodd. 

Byddwn yn cyrraedd y safonau uchaf o
ran ansawdd wrth i’r partneriaid weithio i’r egwyddorion sylfaenol a
amlinellwyd gan ‘Wylfa Magna Charta ar Hawliau a Gwerthoedd
Sylfaenol Prifysgolion’ a ‘Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg Uwch’ sy’n
ymrwymedig i ddatblygu a gwella sgiliau arwain a rheoli yr arweinwyr
presennol ac arweinwyr y dyfodol ym maes addysg uwch. 

Ariennir y fenter gan raglen TEMPUS yr Undeb Ewropeaidd a’i nod yw
moderneiddio addysg uwch ar draws Ewrop drwy gefnogi prosiectau
cydweithredu rhwng prifysgolion. 

Mae UWIC yn ymfalchïo yn y myfyrwyr o bob rhan o’r byd sy’n 
astudio yma 

Dr Mohamed Loutfi,
Cyfarwyddwr
Datblygiad
Rhyngwladol UWIC 
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Rhyngwladol

Cysylltiad chwaraeon
o fudd i fyfyrwyr Brunei 

Mae Ysgol Chwaraeon Caerdydd UWIC wedi ymuno â
phrifysgol Brunei Darussalam (UBD) i lansio rhaglen a
ddarperir ar y cyd ac sydd wedi’i chynllunio i helpu i hybu
manteision dull iachach o fyw ymhlith pobl Brunei.  

Bydd y radd BSc Addysg Gorfforol a Chwaraeon benodedig yn
cynhyrchu grŵp o bobl broffesiynol sydd â’r sgiliau angenrheidiol i
weithio yn niwydiant hamdden y wlad, gwyddor chwaraeon, datblygu
chwaraeon yn y gymuned, rheoli hamdden a hyfforddi. 

Bydd y myfyrwyr yn astudio yn ystod eu blwyddyn gyntaf yn UBD a’u
hail a’u trydedd flwyddyn yn UWIC, cyn dychwelyd i UBD ar gyfer eu
blwyddyn olaf, sef blwyddyn eu gradd. Mae’r berthynas dda rhwng
UWIC  a Gweinyddiaethau Addysg a Iechyd Brunei yn parhau. UWIC
yw’r unig brifysgol ym Mhrydain sydd â Chymdeithas Cyn Fyfyrwyr yn y
wlad honno. Mae mwy na 70 o fyfyrwyr o Brunei wedi ymrestru ar ystod
o raglenni ac UWIC yw’r unig brifysgol yn y DU i gynnal seremonïau
graddio yno. 

Myfyriwr yn monitro canlyniad yr hyfforddiant dygnwch 

Mae niferoedd y myfyrwyr tramor yn tyfu

bob blwyddyn. Erbyn hyn mae myfyrwyr o

fwy na 125 o wledydd gan UWIC, sef y

canran uchaf o fyfyrwyr rhyngwladol yn

unrhyw sefydliad addysg uwch yng

Nghymru 

Menter newydd i ddatblygu cysylltiadau
rhwng Ewrop a’r Dwyrain Canol  

Mae UWIC yn arwain menter arloesol newydd sy’n cael ei
datblygu i annog mwy o gydweithredu rhwng prifysgolion yn
Ewrop a’r Dwyrain Canol.   

Bydd prosiect £3m FFEEBB (Flow by Flow EU-Egypt Bridge Building) yn
meithrin dealltwriaeth well rhwng y sefydliadau a bydd hefyd yn hwyluso’r
broses o gyfnewid myfyrwyr, ymchwilwyr a staff academaidd o wledydd yr
UE a’r Dwyrain Canol. Mae’n bartneriaeth rhwng UWIC, deg sefydliad Ad-
dysg Uwch yn yr Aifft a deg prifysgol i gyd o Sweden, yr Almaen, Ffrainc,
Awstria, yr Eidal a’r Iseldiroedd ac mae’n cael ei ariannu gan gynllun
EMECW (Ffenest Gydweithredu Allanol  Erasmus Mundus) yr
Undeb  Ewropeaidd.  

Mae’r fenter, sy’n cael ei chydlynu gan Dr Mohamed Loutfi, Cyfarwyddwr
Datblygiad Rhyngwladol UWIC, yn rhan allweddol o Strategaeth Ryng-
wladol uchelgeisiol y brifysgol ac mae’n dystiolaeth bellach o’r enw da
mae’n ei ddatblygu’n rhyngwladol. “Bydd y prosiect cyffrous hwn yn cynnig
llawer o fanteision i’r sefydliadau partner i gyd a bydd yn rhoi’r cyfle i acade-
myddion a myfyrwyr astudio, dysgu sgiliau newydd, a chydweithio mewn
gwaith addysgu ac ymchwil gyda phrifysgolion y consortiwm mewn
gwledydd gwahanol,” meddai Dr Loutfi. “Bydd y profiad yn galluogi myfyr-
wyr dawnus i elwa’n ieithyddol, yn ddiwylliannol ac yn addysgol a bydd yn
rhoi cyfle i’r holl gyfranogion rannu a gwella’u gwybodaeth,” ychwanegodd. 

Mae Gweinyddiaeth Addysg Uwch yr Aifft, Academi Arabaidd Gwyddo-
niaeth a Thechnoleg a Sefydliad Datblygiad SEKEM yn rhan o’r  bartneri-
aeth hefyd. 

Mae’r EMECW yn gynllun cydweithredu a symudedd ar gyfer Addysg
Uwch sydd â’r nod o wella’r cysylltiadau gwleidyddol, diwylliannol, addys-
gol ac economaidd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Gwledydd sy’n datblygu. 
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12 Adeiladu dyfodol mwy gwyrdd 

Mae Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd UWIC wedi dangos ei
bod o blaid materion “gwyrdd” yn dilyn lansio sawl rhaglen
newydd mewn cydweithrediad â GSECAT (Ysgol Ymchwil i’r
Amgylchedd, Canolfan y Dechnoleg Amgen) ym
Machynlleth. 

Datblygwyd y rhaglenni Ymarferion Adeiladu Ecolegol, sy’n cael eu rhedeg
ar lefel MRes, Tystysgrif i Raddedigion/ Diploma/MSc a Doethuriaeth
Broffesiynol, i gael cwrdd â’r galw cynyddol am wybodaeth a sgiliau
arbenigol sy’n ymwneud â materion amgylcheddol ac ecolegol mewn
amgylchedd adeiledig. 

Ystyrir GSECAT yn un o brif ganolfannau amgylcheddol Ewrop sy’n
datblygu enw da yn rhyngwladol am ddatblygu a darparu ystod o raglenni
arloesol.

Un o raddedigion hapus Ysgol Fasnach Llundain  

Seremoni graddio Ysgol Fasnach Llundain

Y bartneriaeth gydag LSC
yn mynd o nerth i nerth 

Mae partneriaeth UWIC gyda’i goleg cysylltiol LSC (Ysgol
Fasnach Llundain) yn parhau i fynd o nerth i nerth â mwy na
1,500 o fyfyrwyr newydd yn ymrestru ar raglenni UWIC yn
2008/09. 

Mae UWIC, sy’n adeiladu ar lwyddiant y portffolio o raglenni a sefydlwyd
eisoes, yn parhau i edrych yn ofalus ar gyfleoedd i gael datblygu gydag LSC
ac yn ddiweddar lansiwyd graddau MSc newydd yn Lletygarwch a Rheoli
Twristiaeth. O dan gytundeb newydd, mae’r LSC yn darparu graddau
ymchwil hefyd mewn partneriaeth ag UWIC yn ei Hathrofa Ymchwil Busnes
yn Llundain. Bydd UWIC yn rhyddfreinio’r LSC i gynnig graddau PhD,
MPhil Prifysgol Cymru ynghyd â doethuriaethau proffesiynol yn unol â
pherthynas sicrwydd ansawdd UWIC â Phrifysgol Cymru.  

Bu UWIC yn dathlu llwyddiant ei bartneriaeth gydag LSC mewn seremoni
raddio hefyd a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ym mis
Chwefror. Roedd mwy na 1,000 o bobl yn bresennol y diwrnod hwnnw gan
gynnwys gwahoddedigion, darpar raddedigion a gwesteion o fwy na 100 o
wledydd gan gynnwys Mongolia, Tsieina, Sri Lanka a Malawi. 

Meddai John Phillips, Deon Myfyrwyr Rhyngwladol UWIC: “Rydyn ni’n
ymfalchïo yn y berthynas sydd rhyngom a’n coleg cysylltiol, Ysgol Fasnach
Llundain, a thestun boddhad mawr i ni oedd cael croesawu graddedigion
llwyddiannus i’r seremoni hon yng Nghaerdydd i ddathlu eu llwyddiant
academaidd sy’n deillio o’r cydweithrediad ag LSC.” 

Lansio partneriaeth hyfforddi
athrawon newydd

Mae UWIC wedi ffurfio partneriaeth gyda Phrifysgol Cymru
Casnewydd i ddarparu Hyfforddiant ac Addysg Cychwynnol i
Athrawon (HACA) ar gyfer De Ddwyrain Cymru. Mae Canol-
fan Hyfforddiant ac Addysg i Athrawon De Ddwyrain Cymru
yn un o dair canolfan ranbarthol ar draws Cymru a gafodd eu
ffurfio i ddarparu’r gwasanaethau newydd sy’n ymwneud â
hyfforddi athrawon ysgolion cynradd ac uwchradd yng
Nghymru. 

Mae’r bartneriaeth yn golygu bod UWIC yn gyfrifol am y rhan fwyaf o
ddarpariaeth HACA i ôl-raddedigion a bydd Casnewydd yn gyfrifol am y
rhan fwyaf o’r ddarpariaeth HACA i israddedigion ar draws y rhanbarth.
Mae’r ganolfan newydd yn cael ei rheoli ar y cyd gan y ddau sefydliad ac
mae gan y naill a’r llall enw da sydd wedi’i hir sefydlu am ansawdd eu had-
dysgu a’u dysgu. Bydd y Ganolfan yn parhau i weithio gyda’r ysgolion part-
ner cynradd ac uwchradd presennol a rhai newydd i gael darparu eu
rhaglenni. 

Oddi ar lansio’r bartneriaeth, mae UWIC wedi ehangu ei matrics Astudi-
aethau Addysgol llwyddiannus o raddau israddedig. Mae’r rhain yn cynnig
y cyfle i fyfyrwyr ddatblygu gyrfaoedd y tu hwnt i’r rôl addysgu draddodi-
adol. 

Meddai Paul Thomas, Deon Ysgol Addysg Caerdydd wrth iddo amlygu
pwysigrwydd y datblygiad: “Mae’r bartneriaeth yn cynrychioli cyfle arwyd-
docaol i’r ddwy brifysgol gael cynnig dull cyson o ddarparu ar draws ein
rhanbarth. Mae hyn yn golygu cael hyd i dir cyffredin ar gyfer myfyrwyr ac
ysgolion partner yn y ffyrdd y byddwn yn darparu hyfforddiant ac addysg i
athrawon.” 

“Er mwyn darparu ar gyfer y cyrsiau newydd, mae cyfleusterau megis y swît
TG ar gampws Cyncoed wedi’u hadeiladu i ddarparu cwrs TAR TGCh
newydd ac i ymdopi â mwy o fyfyrwyr ar gyfer TAR Cynradd. Mae’r nifer
gynyddol sy’n dewis ein cyrsiau Astudiaethau Addysgol yn dangos yn glir
hefyd gystal yw ansawdd yr addysgu a’r dysgu a ddarperir gan yr Ysgol,”
ychwanegodd. 

Ffurfiwyd y Ganolfan newydd yn dilyn adolygiad gan Lywodraeth y Cynul-
liad i ddarpariaeth HACA a amlinellodd yr angen am gydweithrediad ac ad-
drefnu hyfforddiant ac addysg i athrawon ar draws sector y prifysgolion.



Cydweithredu â Hong Kong
yn gosod y safonau 

Mae cynllun cydweithredu arloesol rhwng Ysgol y
Gwyddorau Iechyd Caerdydd a Phrifysgol nodedig Hong
Kong wedi’i gymeradwyo’n uchel gan CIEH (Sefydliad
Siartredig Iechyd yr Amgylchedd).  

Cysylltiadau â Singapôr
yn parhau i ddatblygu 

Mae’r cysylltiadau rhwng UWIC a’r EASB (Ysgol Fusnes
Dwyrain Asia) yn Singapôr wedi cryfhau yn dilyn dilysu
rhaglenni newydd mewn Cyfrifeg, Systemau Gwybodaeth
Busnes, Cyfrifeg a Bancio a Chyllid. 

Ymchwiliwyd i feysydd posib ar gyfer datblygu’r portffolio hefyd ac mae
ystyriaeth yn cael ei rhoi ar hyn o bryd i raddau mewn Seicoleg a’r
Cyfryngau Creadigol. 

Yn ogystal, mae Ysgol Addysg Caerdydd yn parhau i chwilio am gyfleoedd
dysgu ac addysgu i gael datblygu’r staff academaidd ymhellach yn EASB ac
mewn sefydliadau addysgol preifat yn Singapôr. 

Mae cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer sefydlu datblygiad ‘UWIC Asia’ mewn
partneriaeth â’r EASB wedi cryfhau yn dilyn llofnodi cytundeb ar gyfer
cydweithredu academaidd gan yr Athro Antony Chapman,
Is-Ganghellor UWIC. 

Yn ogystal â helpu i
hwyluso’r datblygiad
‘UWIC Asia’ arfaethedig yn
Singapôr, bydd y cytundeb
arwyddocaol hwn yn
sicrhau hefyd y
cydymffurfir ag unrhyw
ddeddfwriaeth yn y
dyfodol o safbwynt sefydlu
cangen gampysau yn y
wlad.  Y bwriad yw y bydd
y datblygiad newydd
arfaethedig yn Singapôr yn helpu’r gwaith o godi proffil UWIC ar draws De
Ddwyrain Asia ac yn galluogi partneriaethau academaidd newydd i
ddatblygu gyda’r EASB gan gynnwys rhaglenni gradd a chyrsiau byr
newydd a chyfnewid staff a myfyrwyr rhwng y ddau sefydliad. 

Partneriaeth a Chydweithrediad

Mae UWIC yn parhau i gryfhau ei

ddarpariaeth academaidd cydweithredol

drwy integreiddio partneriaethau gyda

sefydliadau o safon ar lefelau lleol,

cenedlaethol a rhyngwladol 

Prifysgol Hong Kong, partner cydweithredol UWIC 

Y rhaglen a dderbyniodd y gymeradwyaeth broffesiynol oedd yr MSc
Rheoli Diogelwch Bwyd sy’n unigryw ymhlith portffolio darpariaethau
cydweithredol UWIC am ei bod yn cael ei chynnig yn gyfan gwbl gan staff
UWIC yn Hong Kong drwy addysgu bloc. 

Yn eu hadroddiad, dwedodd panel adolygu CIEH fod “y cwrs yn cyfrannu’n
sylweddol i ymarfer diogelwch bwyd yn Hong Kong a bydd y graddedigion
yn gallu dangos eu bod yn ymarferwyr myfyriol o ran rheoli diogelwch
bwyd.”  

Mae’r rhaglen, sydd bellach yn ei hail flwyddyn gydweithredol â Phrifysgol
Hong Kong sy’n cael ei chyfrif yn un o’r 25 prifysgol orau yn y byd, yn dod
yn fwy ac yn fwy poblogaidd yn yr ardal ddynamig hon. 
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EASB (Ysgol Fusnes Dwyrain Asia)
yn Singapôr 
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O’r chwith i’r dde: Theo Taylor a Sofiana Haron, myfyrwyr Ysgol Reoli Caerdydd gyda Ceri Preece, 
Is-Gadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr UWIC, a  Neal Stephens, Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon  

Ysgol Reoli Caerdydd
yn gosod y garreg olaf 

Cyrhaeddodd adeilad newydd Ysgol Reoli Caerdydd garreg
filltir bwysig eleni pryd y gwelwyd cynrychiolwyr UWIC  a’r
cwmni adeiladu Willmott Dixon yn dathlu “gosod y garreg
olaf”. 

Cynhelir seremoni “gosod y garreg olaf” pan gyrhaeddir pwynt uchaf yr
adeilad fydd yn golygu bod cwblhau’r gwaith gam yn nes. 

Bydd adeilad Ysgol Reoli Caerdydd yn agor yn yr Hydref yn 2010 a bydd yn
un o’r cyfleusterau gorau yn y wlad am addysgu ac ymchwil. Bydd yr Ysgol
newydd yn gyrchfan rhyngwladol fydd yn denu myfyrwyr o bob rhan o’r
byd i ddefnyddio’r cyfleusterau fydd o safon byd. Bydd yn adeiladu ar
lwyddiant yr Ysgol bresennol sy’n denu myfyrwyr o fwy na 100 o wledydd
eisoes ac sy’n cynnig y rhaglen MBA amser llawn fwyaf yn y DU.

Meddai Ceri Preece, Is-Gadeirydd
Bwrdd Llywodraethwyr UWIC:
“Mae’r adeilad ysblennydd
newydd hwn yn rhan o
strategaeth ystadau uchelgeisiol
iawn yn UWIC i drawsnewid ein
campysau ac i ddatblygu’r
amgylchedd dysgu ac addysgu
diweddaraf fydd yn cynnwys
cyfleusterau ymchwil a menter,
hyfforddiant a chymorth o
safon byd. 

“Mae enw da gan UWIC am ddenu myfyrwyr busnes, rheoli, twristiaeth a
lletygarwch o bob rhan o’r byd sy’n destun edmygedd yn eang a bydd y
cyfleusterau newydd hyn yn ein galluogi i adeiladu ar y llwyddiant yma â’r
nod o ddod yn un o brif Ysgolion Busnes y DU. 

“Yn ogystal ag addysgu rheolwyr y dyfodol, bydd yr Ysgol newydd yn
adlewyrchu diwylliant o fod yn addas ar gyfer byd busnes yn ogystal â’r byd
academaidd. Bydd yn adlewyrchu arferion cyfun er mwyn creu’r
amgylchedd dysgu gorau posib a bydd yn gwneud cyfraniad pwysig i’r byd
busnes yn gyffredinol.” 

Bydd Ysgol Reoli Caerdydd yn cynnig cyfleusterau newydd i 160 o staff a
2,000 o fyfyrwyr ar bedwar llawr a thros 7,800 m2. Bydd yn cynnwys dwy
ddarlithfa sydd â lle i 200 o fyfyrwyr a thair darlithfa Harvard-debyg
ychwanegol fydd yn cynnwys aerdymheru, systemau clyweled a’r switiau
rhwydweithiau TG diweddaraf. Bydd yno ardaloedd dysgu ffurfiol a
chymdeithasol yn ogystal â chyfleusterau ymchwil a menter. Yn yr Ysgol,
bydd cegin hyfforddi fydd o safon broffesiynol a tŷ bwyta ar gyfer myfyrwyr
lletygarwch ac arlwyo, swît gynadledda a bar, a chaffi â gardd deras. 

Dyma sut y bydd adeilad newydd Ysgol Reoli Caerdydd yn edrych  

Dyma sut y bydd y tu mewn i’r
adeilad yn edrych
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Canolfan Gampws fodern yn agor  

Agorwyd Canolfan Gampws amlbwrpas yng Nghyncoed,
sydd eisoes yn boblogaidd dros ben ymhlith y staff a’r
myfyrwyr, yn swyddogol gan y Gwir Anrhydeddus Brian
Griffiths, Arglwydd Faer Caerdydd.

Yn y Ganolfan newydd, bydd caffi/bar modern iawn fydd yn cynnig ystod o
ddiodydd, bwyd twym a phrydau ysgafn, ardaloedd dysgu cymdeithasol,
ystafell hyfforddi ddynodedig, lolfa â theras y tu allan, mynediad wi-fi,
swyddfeydd Undeb y Myfyrwyr ac ardal newydd ar gyfer yr Undeb
Athletau fydd yn cynnig cyfleusterau cymorth i swyddogion y clwb. 

Meddai’r Arglwydd
Faer, sy’n Llywydd
UWIC, wrth gyfeirio at
y Ganolfan: “Bydd y
cyfleuster gwych yma
yn darparu ar gyfer
staff ac ymwelwyr ond,
yn bennaf oll, bydd yn
darparu ar gyfer ein
myfyrwyr – yn gwella’u
profiad o fywyd
prifysgol yn gyffredinol
ac yn gwneud UWIC a
Chaerdydd yn lle
deniadol i astudio
ynddynt.  

“Mae’r Ganolfan yn fuddsoddiad sylweddol yn nyfodol UWIC ac mae’n
dangos mor bwysig yw ein myfyrwyr i ni. Mae’n rhoi mannau penodol
iddyn nhw lle y gallan nhw gamu nôl a myfyrio, cymdeithasu a chefnu am
ychydig ar bwysau bywyd mewn prifysgol.” 

Meddai Claire-Louise Rafferty, Llywydd Undeb y Myfyrwyr: “Bydd y
Ganolfan Gampws newydd yn gwneud cyfraniad enfawr i brofiad y
myfyrwyr, gan gynnig cyfleuster newydd gwych fydd yn darparu ar gyfer
pob agwedd ar fywyd y myfyrwyr. Bydd y cyfleuster modern iawn yn
cynnig gwasanaethau nid yn unig i’r myfyrwyr ond hefyd i’r staff ac i
ymwelwyr â UWIC.” 

“Mae’r datblygiad newydd hwn yn beth cyffrous iawn i ninnau yn Undeb y
Myfyrwyr ac rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gael cynnig cyfleuster
gwych i’r myfyrwyr ym mhob un o’n campysau.” 

Lansio Canolfan newydd y Diwydiant Bwyd

Lansiwyd Canolfan arloesol newydd y Diwydiant Bwyd yn
UWIC yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, y Gwir Anrh.
Rhodri Morgan. Nod y Ganolfan yw bod yn flaengar yn y
gwaith o wella diogelwch bwyd a chefnogi’r diwydiant bwyd
yng Nghymru. 

Bydd y ganolfan newydd yn effeithio ar
yr economi wybodaeth drwy ymchwil
gymhwysol, trosglwyddo gwybodaeth
a thrwy roi’r sgiliau i raddedigion ac i ôl-
raddedigion y bydd cyflogwyr yn gofyn
amdanynt. Bydd hefyd yn helpu busne-
sau bwyd i roi’r prosesau cadarn sydd
eu hangen arnynt yn eu lle i gael cwrdd
â safonau diogelwch bwyd byd-eang. 

Meddai Rhodri Morgan, y Prif
Weinidog: Mae’r canlyniadau trist yn
achos E.coli a chasgliadau ymchwiliad
Pennington yn dangos yn glir mor
bwysig yw’r datblygiadau hyn ym maes
rheoli diogelwch bwyd. 

“Ar ôl bod o gwmpas y cyfleusterau sydd ar gael, mae’n wych gweld ystod y
gwaith sy’n digwydd yma a’r cysylltiadau â’r economi drwy Bartneriaethau
Trosglwyddo Gwybodaeth, sy’n un o gryfderau mawr UWIC”. 

Yn ogystal, bydd yn cefnogi’r diwydiant bwyd drwy gynnig y cyfleusterau
diweddaraf i gael datblygu a phrofi cynhyrchion newydd, gan gynnwys y
Swît Synhwyraidd gtyntaf yng Nghymru lle y gellir profi bwydydd o dan
amodau fydd wedi’u rheoli’n llym. Bydd yr ymchwil yn y Ganolfan, sy’n
rhan o Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd, yn cynyddu’r ddealltwriaeth
ynglŷn ag effaith diet a dull byw ar y broses o heneiddio a llawer o’r clefy-
dau sy’n gyffredin yng Nghymru, gan gynnwys Diabetes Math 2, Asthma a
Gordewdra.

Buddsoddi mewn
cyfleusterau o safon byd

Mae buddsoddiad
UWIC o fwy na £50
miliwn o ddatblygiadau
mawr ar ei ystadau wedi
dechrau - bydd y rhain
yn gwella’r cyfleusterau
dysgu ac addysgu,
ymchwil a menter a
chymorth yn sylweddol 

Y Gwir Anrh Cyngh Brian Griffiths, yr Arglwydd Faer a Claire-
Louise Rafferty, Llywydd Undeb y Myfyrwyr, yn lansiad y
Ganolfan Gampws 

Y Gwir Anrh Rhodri
Morgan, cyn Brif Weinidog
Cymru a John Wyn Owen,
Cadeirydd Bwrdd
Llywodraethwyr UWIC yn y
lansiad 

Y bar a’r caffi yn y Ganolfan Gampws 
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Anrhydeddwyd naw o bobl o fyd y celfyddydau, y byd
academaidd, iechyd, busnes, chwaraeon a gwleidyddiaeth
gan UWIC yn ei seremonïau graddio eleni. Dyma’r rhai y
dyfarnwyd Cymrodoriaethau Er Anrhydedd iddynt: 

Julie Barratt, Cyfarwyddwr Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd
Cymru. Roedd rhan allweddol gan Julie yn arwain yr ymgyrch lwyddiannus
oedd yn amlygu problem anghyfreithlon lladd a gwerthu cig nad oedd yn
addas i’w fwyta yng Nghymru ,yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ynglŷn â
chanser y croen yng Nghymru sydd wedi sbarduno rhai safleoedd
awdurdodau lleol i gael gwared ar welyau haul. 

Yr Athro Iram Siraj-Blatchford, Athro Addysg Plentyndod Cynnar yn
Athrofa Addysg Prifysgol Llundain. Mae’r Athro Blatchford yn academydd
enwog a enillodd gydnabyddiaeth ryngwladol dros lawer o flynyddoedd am
ei gwaith ym maes addysg plentyndod cynnar. 

Andrew Chua Soon Kian, Pennaeth a Chadeirydd Pwyllgor Reoli Ysgol
Fusnes Dwyrain Asia - Athrofa Busnes. Mae hefyd yn Lywydd Sefydliad
Ysgolion Breifat yn Singapore ac yn Gynghorydd i Ymgynghorwyr yr
Athrofa Reoili yn Singapore.  

Yr Athro Paul Gough, Dirprwy Is-Ganghellor a Deon Gweithredol
Cyfadran y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste.
Mae’r Athro Gough yn un o’r prif academyddion ym maes celf a dylunio yn
y DU ac mae’n enwog ag enw iddo’i hun yn arlunydd ac yn awdur hefyd.   

John Inverdale, Mae John, sy’n ddarlledwr chwaraeon ac yn gyn fyfyriwr
ôl-raddedig yn UWIC, yn cyflwyno sawl digwyddiad chwaraeon proffil
uchel ar deledu’r BBC ar hyn o bryd, megis Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe
Gwlad, Wimbledon a Dyn Cryfa’r Byd. Ar un pryd roedd yn gyflwynydd ar
raglenni Radio 5 live ac yn llais ar gyfer y gemau Olympaidd a nifer o
ddigwyddiadau chwaraeon eraill.

Judith Isherwood, Mae gan Judith, sy’n Brif Weithredwr Canolfan
Mileniwm Cymru, fwy na 27 mlynedd o brofiad o weithio yn niwydiant y
celfyddydau perfformiadol. Yn ystod y cyfnod hwn, dynodwyd Judith yn
gyfarwyddwr oedd yn gyfrifol am y Gemau Olympaidd pan oedd yn Brif

Weithredwr dros dro yn NhŷOpera
Sydney a oedd yn lleoliad chwaraeon ar
gyfer Gemau Olympaidd Sydney 2000 ac
yn gartref i’r Ŵyl Gelfyddydau Olympaidd.  

Graham Mackenzie, Mae Graham, fu’n
Gadeirydd Anweithredol Wyndham UK
Cyf, cwmni gwasanaethau peirianegol yn
Ne Cymru, yn Gadeirydd BAR (British
Association of Reinforcement) ac yn
ddiweddar fe’i penodwyd yn Gadeirydd Wolverhampton Development
Company, sef corff sy’n cael ei arwain gan y sector preifat a’i noddi gan y
llywodraeth, y rhoddwyd y dasg iddo o adnewyddu trefol yn ardal
Wolverhampton. Yn ogystal bu Graham yn aelod o Fwrdd Llywodraethwyr
UWIC ac yn Gadeirydd y Pwyllgor    Archwilio. 

Seremoni graddio UWIC yng Nghanolfan y Mileniwm

Julie Barratt

John Inverdale

Syr William Stewart

Judith Isherwood

Yr Athro Iram
Siraj-Blatchford
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Aelodau’r Corff Llywodraethol 
Llywodraethwyr Annibynnol:
Mr J W Owen CB (Cadeirydd) 
Mr D C W Preece (Is Gadeirydd)
Mr R J Anning
Mr R D Blair CBE
Mr T E Boswell MP
Mrs Z V Harcombe
Mr S Mathur
Ms M Maxwell
Ms E Piffaretti
Mr A N Piper
Dr G N J Port
Mr N B Roberts
Mr D I Rosser

Llywodraethwyr Cyfetholedig: 
Ms A Bounouri
Yr Athro H R Evans CBE
Mr E C Thomas
Mr J D Wildsmith
Mr W P Wilkins CBE DL
Mr P R Williams CBE

Llywodraethwr y Bwrdd Academaidd
Dr R G Smith

Myfyriwr Lywodraethwr
Ms C Rafferty

Yr Is-Ganghellor 
Yr Athro A J Chapman 

Aelodau Cyfetholedig Allanol
Mr J F Clarke (Pwyllgor Archwilio) 
Ms J Royall (Pwyllgor Archwilio) 

Cymrodorion Er Anrhydedd Newydd:
Miss J Barratt
Yr Athro I Siraj-Blatchford
Mr A Chua Soon Kian
Yr Athro P Gough
Mr J Inverdale
Ms J Isherwood
Mr G R Mackenzie OBE
Mr M Maynard
Syr William Stewart
Er Kwong Wah

Aelodau Fforwm y Rhanddeiliaid: 
Mr T Andradi 
Yr Athro K Ashcroft
Ms J Barratt
Mrs N A Bray
Mr B Davies
Mr G Talfan Davies
Mr R C Fletcher
Mr M P Hayle 
Dr B Kingston 
Mrs D Kurbalija
Dr D Legesse
Mrs F Peel
Mr M S Shad
Dr C Short
Mr J Walter-Jones
Mrs T M Winkler
Mr P J Wood 
Mrs M Evans (Cadeirydd Annibynnol y Panel Dewis Aelodau) 

Cymrodoriaethau
er Anrhydedd

Matthew Maynard, Bu Matthew, sy’n
Gyfarwyddwr Criced Morgannwg ac yn
gyn chwaraewr i Loegr a Chlwb Criced
Morgannwg, yn gapten tîm Morgannwg
ac ef hefyd oedd y chwaraewr ifancaf
erioed i sgorio 1,000 o rediadau i
Forgannwg. Bu’n gweithio i dîm Lloegr yn
Hyfforddwr Cynorthwyol hefyd. 

Syr William Stewart, Mae Syr William, a
wnaeth ymddeol yn ddiweddar o fod yn Gadeirydd yr Asiantaeth Diogelu
Iechyd, yn Gadeirydd Bwrdd Cenedlaethol Diogelu Radiolegol hefyd a
chafodd ei benodi i nifer o swyddi eraill uchel eu proffil. 

Er Kwong Wah, Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Reoli, Ysgol Fusnes
Dwyrain Asia. Ef yw un o ddinasyddion mwyaf nodedig Singapore sydd
wedi derbyn nifer fawr o wobrau ac mae’n Commandant dans L’ordre des
Palmes Academiques. 

Yr Athro Paul Gough

Graham Mackenzie

Andrew Chua Soon Kian

Matthew Maynard

Er Kwong Wah
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Daeth dros 2500 o fyfyrwyr newydd i’r

digwyddiad croeso yn y Ganolfan

Athletau Dan Do Genedlaethol
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Ffeithiau a Ffigurau 

Myfyrwyr rhyngwladol amser llawn

Arian a Gwarged

Arian

Gwarged



Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd 
CF5 2SG 

Ffôn +44 (0)29 2041 6070
Ffacs: +44 (0)29 2041 6286
ebost: uwicinfo@uwic.ac.uk
uwic.ac.uk

Ein cenhadaeth

Cynnig cyfleoedd dysgu â’r myfyrwyr yn y canol
sy’n hygyrch, yn hyblyg, yn gynhwysol, yn gydol oes

ac o’r safon uchaf 

Cynnig diwylliant lle y gall ymchwil cymhwysol a
menter ffynnu 

Datblygu’r canolfannau rhagoriaeth sy’n bodoli
eisoes a rhai newydd ym meysydd addysg

broffesiynol, ymchwil cymhwysol a throsglwyddo
gwybodaeth 

Cynnig gwasanaethau sy’n ateb gofynion Cymru a
chymunedau ehangach drwy weithio mewn

partneriaeth â chyrff yn y ddinas, yn genedlaethol
ac yn rhyngwladol 

“Gorau meddiant gwybodaeth” 

Ein gweledigaeth 

Cael bod yn brif ddarparwr addysg uwch sy’n
hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr, 
ymchwil cymhwysol a throsglwyddo gwybodaeth  


