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Ym mis Ebrill 2014, cefais y fraint o ddilyn yr Athro Merfyn Jones fel Cadeirydd Bwrdd
Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. I Merfyn y mae’r diolch am arwain
y Coleg yn ystod ei ddyddiau cynnar allweddol a sicrhau ei fod yn ennill ei blwyf y tu mewn
a thu allan i’r byd addysg uwch. I mi, mae’r misoedd cyntaf yn y swydd wedi amlygu
pa mor eang yw gweithgareddau’r Coleg: penodi a hyfforddi darlithwyr, marchnata cyrsiau
cyfrwng Cymraeg, cefnogi’r canghennau yn y prifysgolion, cynhyrchu adnoddau dysgu
a chyhoeddi deunyddiau ymchwil, a llawer mwy. Heb y Coleg, mae’n amhosibl dychmygu
sut y gellir cyflawni cymaint.
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Andrew Green
Cadeirydd y Bwrdd

Yn ddigon naturiol, prif amcan y Coleg yn ei gyfnod cyntaf oedd cynyddu nifer y darlithwyr
cyfrwng Cymraeg. Erbyn diwedd y flwyddyn galendr, llwyddwyd i benodi bron i gant
o ddarlithwyr o’r radd flaenaf, ar draws bron pob un o’r disgyblaethau. Y cam nesaf
yw adeiladu ar y ddarpariaeth newydd hon, ac mae’r Coleg a’r prifysgolion wrthi’n
gyson yn hyrwyddo’r cyfleoedd newydd i ddarpar-fyfyrwyr yn yr ysgolion a’r colegau
addysg bellach. Dengys yr ystadegau diweddaraf fod y gwaith hwn yn dechrau dwyn
ffrwyth, wrth i nifer fwy o fyfyrwyr astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
Ar ôl cyfnod o gyllidebau blynyddol sefydlog, mae’r Coleg bellach yn wynebu peth
ansicrwydd dros y blynyddoedd nesaf, wrth i’r newidiadau yn y system ariannu addysg
uwch gael effaith ar gyllido canolog yng Nghymru. Un o brif gyfrifoldebau’r Bwrdd a’r Prif
Weithredwr felly fydd sefydlu cyfundrefn newydd a fydd yn galluogi’r Coleg nid yn unig
i gynnal datblygiadau’r blynyddoedd cyntaf, ond hefyd i gyflawni rhagor er lles myfyrwyr
ac ymchwilwyr y dyfodol.

Erbyn diwedd y flwyddyn
galendr, llwyddwyd i benodi
bron i gant o ddarlithwyr o’r
radd flaenaf, ar draws bron
pob un o’r disgyblaethau.
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Er gwaethaf yr ansicrwydd hwn, gallwn ddweud yn hyderus erbyn hyn i’r Coleg esblygu
o’i fabandod i fod yn blentyn iach, deallus a llawn bywyd. Hoffwn dalu teyrnged i bawb
a fu’n gyfrifol am weithio a chydweithio er mwyn i hyn ddigwydd: i’m cyd-aelodau ar y
Bwrdd, i Ioan Matthews a’i staff ymroddgar, i’r darlithwyr a’r myfyrwyr yn y prifysgolion,
i’r Cyngor Cyllido a Llywodraeth Cymru, ac i’r cyfeillion oll sy’n ymdrechu i sefydlu’r iaith
Gymraeg fel cyfrwng naturiol yn ein prifysgolion.
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Gair gan y
Prif Weithredwr

Dr Ioan Matthews

Yr oedd blwyddyn academaidd 2013/14 yn gyfnod o gynnydd pellach yn natblygiad
y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac y mae’r adroddiad blynyddol hwn yn darparu trosolwg
dros rai o brif uchafbwyntiau’r flwyddyn. Penodwyd dros ugain o ddarlithwyr newydd,
unwaith eto, dan nawdd Cynllun Staffio Academaidd y Coleg, a hynny mewn saith
o brifysgolion ac ar draws ystod eang o bynciau yn cynnwys Meddygaeth, Cyfrifiadureg,
Newyddiaduraeth a Busnes. Gweler manylion llawn y penodiadau hyn yn yr Atodiad.
Yn sgil y penodiadau newydd hyn, gwelwyd cynnydd pellach yn y ddarpariaeth a’r dewis
sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol.

Mae’r Coleg yn cydnabod mai myfyrwyr deunaw oed yw mwyafrif y myfyrwyr a ddaw
i astudio dan nawdd y Coleg. Fodd bynnag, mae pwysigrwydd cyfrannu at ddarpariaeth
rhan-amser, dysgu yn y gweithle ac addysgu gydol oes, hefyd yn elfen bwysig yng
nghynlluniau’r Coleg. Yn ystod y flwyddyn, dilyswyd cynllun rhan-amser cenedlaethol gan
Brifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor dan nawdd y Coleg, a chofrestrwyd y myfyrwyr
cyntaf ym Medi 2014. Sefydlodd Bwrdd Academaidd y Coleg bwyllgor Ehangu Mynediad
i fod yn gyfrifol am gydlynu cynlluniau’r Coleg ar gyfer yr holl fyfyrwyr nad ydynt yn dod
i’r brifysgol o’r ysgolion neu’r colegau addysg bellach i astudio’n llawn amser.

Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddwyd data swyddogol am niferoedd y myfyrwyr a astudiai
drwy gyfrwng y Gymraeg yn ystod blwyddyn academaidd 2012/13, sef ail flwyddyn
lawn y Coleg. Mae’r ffigyrau hyn yn dangos cynnydd ymhob prifysgol ac, er ei bod yn
ddyddiau cynnar o hyd, mae’r ystadegau hyn yn profi effaith buddsoddiad gan y Coleg
yn y prifysgolion. Cyfrifoldeb y prifysgolion, yn naturiol, yw cyrraedd targedau, gan nad
yw’r Coleg yn addysgu myfyrwyr yn uniongyrchol. Mae’r Coleg, fodd bynnag, wedi gosod
targedau unigol ar gyfer pob prifysgol ar gyfer y ddwy flynedd nesaf, a bydd gallu’r sector
addysg uwch i gyrraedd y targedau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru yn dibynnu ar
lwyddiant pob un o’r prifysgolion unigol i gyflawni’r nodau hyn. Mae’r Coleg yn gweithio’n
agos gyda’r prifysgolion, drwy’r canghennau, er mwyn gweithio tuag at gyrraedd y nodau
uchelgeisiol a osodwyd.

Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd y Gynhadledd Ryngwladol ar y thema, ‘Pa le
i’r Gymraeg mewn Addysg Uwch’, a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Mileniwm yng
Nghaerdydd ar 1-3 Gorffennaf 2014. Cyflwynwyd llu o bapurau, ac ynghyd â phapurau
darlithwyr a noddir gan y Coleg, braf tu hwnt oedd clywed papurau gan siaradwyr
o rannau eraill o Ewrop. Ceir manylion pellach am y gynhadledd yn yr adroddiad hwn.
Ar sawl ystyr, yr oedd y gynhadledd yn arwydd o’r Coleg yn dod i oed, a hoffwn ddiolch
i bawb a fu’n gyfrifol am drefnu mor effeithiol. Prif drefnydd y gynhadledd oedd Swyddog
Cyhoeddiadau’r Coleg, Dr Gwenllïan Lansdown Davies. Erbyn hyn, y mae wedi symud
i swydd newydd fel Prif Weithredwr y Mudiad Meithrin ac y mae’r Coleg yn dymuno’n
dda iddi yn y swydd allweddol hon.

Yr oedd blwyddyn academaidd
2013/14 yn gyfnod o gynnydd
pellach yn natblygiad y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol...
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Nid oes modd i addysg cyfrwng Cymraeg yn y prifysgolion gyrraedd ei llawn botensial heb
ystyried y dilyniant o’r sector addysg bellach a’r sector uwchradd. Yn ystod y misoedd
diwethaf, y mae’r Coleg wedi cryfhau ei berthynas gyda’r sector addysg bellach, drwy
ehangu’r cydweithio a’r cydgynllunio ar lefel leol a chenedlaethol, a hefyd drwy sefydlu
grŵp strategol a fydd yn galluogi addysg uwch ac addysg bellach i weithio’n agosach
gyda’i gilydd er mwyn cyflawni nodau Strategaeth Addysg Gymraeg Llywodraeth Cymru.
Buddsoddodd y Coleg hefyd mewn darpariaeth addysg uwch mewn addysg bellach,
yn benodol drwy noddi’r ddarlithyddiaeth gyntaf yn y cyswllt hwn yng Ngholeg Sir Gâr.
Y mae’r Coleg hefyd yn ehangu’n sylweddol ar ei waith gyda’r sector uwchradd, er mwyn
symbylu mwy o fyfyrwyr i barhau i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer eu cyrsiau
TGAU a Safon Uwch. Yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, byddwn hefyd yn cynnal
tri phrosiect peilot mewn tair ardal yng Nghymru – Arfon, Sir Gaerfyrddin a Rhondda
Cynon Taf – er mwyn sicrhau bod cynifer â phosibl o fyfyrwyr yn elwa ar gyfleoedd
i barhau i astudio’n ddwyieithog.

Adroddiad Blynyddol 2013/14

Cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y Coleg eleni yng Nghaerfyrddin, pan urddwyd pedwar
o gymrodyr er anrhydedd, gan gynnwys Dr Alison Allan a wnaeth gyfraniad allweddol
i’r broses o sefydlu’r Coleg yn ystod ei chyfnod hir fel swyddog yn y Cyngor Cyllido
Addysg Uwch. Yn yr un modd, y mae’r Coleg yn ddyledus i un arall o’r cymrodyr newydd,
Dr Cen Williams, a osododd y seiliau ar gyfer rhai o gynlluniau’r Coleg yn ystod ei gyfnod
fel Swyddog Datblygu cenedlaethol rhwng 2000 a 2002. Gwnaeth Elan Closs Stephens
a Cennard Davies hefyd gyfraniad eang a chynhwysfawr i addysg cyfrwng Cymraeg, ac
mae’r Coleg yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod hwy hefyd bellach ymysg ein cymrodyr. Un
arall a chwaraeodd ran ganolog yn nhwf addysg Gymraeg yn ystod yr ugeinfed ganrif
oedd y ddiweddar Norah Isaac, pennaeth yr ysgol Gymraeg gyntaf yn Aberystwyth a
darlithydd wedi hynny yng Ngholeg y Barri a Choleg y Drindod Caerfyrddin. Mae’r Coleg
wedi cydnabod ei ddyled i Norah drwy sefydlu gwobr flynyddol a ddyfernir i’r myfyriwr sy’n
sicrhau’r canlyniad gorau yn yr asesiad ar gyfer Tystysgrif Sgiliau iaith y Coleg. Yr enillydd
cyntaf oedd Cerith Rhys Jones o Brifysgol Caerdydd, a chyflwynwyd y wobr i Cerith yn
y Cynulliad Blynyddol gan Malcolm Jones, cyn-Ddirprwy Brifathro Coleg y Drindod
a chyfaill agos i Norah Isaac.
Gorchwyl trist, ar lawer ystyr, oedd sefydlu Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan, academydd
disglair a fu farw mewn damwain yn Ebrill 2013. Mae’r Coleg yn ddyledus i’w rieni, Iwan
ac Alwena Morgan, am gydsynio i sefydlu gwobr goffa. Fe’i dyfarnwyd am y tro cyntaf yn
2014 i Dr Huw Morgan, o Brifysgol Aberystwyth. Sefydlodd Huw enw rhyngwladol iddo’i
hun fel arbenigwr ar yr haul, ond y mae hefyd yn gweithio’n ddygn i addysgu myfyrwyr
drwy’r Gymraeg yn ei briod faes.

Annual Report 2013/14
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Mae’r Coleg yn wynebu cyfnod heriol yn ystod y blynyddoedd nesaf. Yn wyneb y pwysau
sylweddol sydd ar gyllidebau yn y sector cyhoeddus, bydd yn allweddol sicrhau parhad y
buddsoddiad a wnaed ers 2011 mewn penodi darlithwyr newydd, ac y bydd y swyddi a
grewyd yn parhau i fod yn ddarlithyddiaethau cyfrwng Cymraeg. Y mae hefyd yn destun
pryder bod cynifer o fyfyrwyr yn dewis astudio mewn prifysgolion y tu allan i Gymru, sy’n
ddealladwy yn wyneb y gyfundrefn ffioedd bresennol sy’n rhoi rhwydd hynt iddynt wneud
hynny. Mae’r Coleg yn archwilio ffyrdd o gynnal cyswllt gyda myfyrwyr sy’n astudio y tu
allan i Gymru, gyda’r nod o’u denu yn ôl i weithio a byw yng Nghymru maes o law. Mae
datblygiad Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg yn berthnasol i hyn, a bydd y Coleg yn archwilio
ffyrdd o’i chynnig i fyfyrwyr mewn prifysgolion y tu allan i Gymru trwy ddulliau dysgu o bell.
Mae llwyddiant a chynnydd y Coleg yn seiliedig ar ei bartneriaethau gyda’r prifysgolion
a myfyrwyr. Eleni, cryfhawyd trefniadau’r canghennau unigol ac adleolwyd sawl un
ohonynt i leoliad mwy canolog ar y gwahanol gampysau. Dibynnir yn drwm ar y drefn lle
y mae aelod o dîm rheoli’r sefydliad yn gyfrifol am y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac yn
cydweithio’n agos â swyddogion y Coleg. Mae cydlynwyr darpariaeth cyfrwng Cymraeg
a chadeiryddion y canghennau hefyd yn cyflawni swyddogaeth bwysig drwy weithredu
fel pont rhwng y prifysgolion unigol a’r Coleg yn genedlaethol. Mae’r Coleg yn parhau
i ddarparu grantiau ar gyfer cyflogi swyddogion cangen mewn saith prifysgol.

Mae llwyddiant a chynnydd
y Coleg yn seiliedig ar ei
bartneriaethau gyda’r
prifysgolion a myfyrwyr.

Yn 2014, daeth tymor yr Athro Merfyn Jones fel Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg
i ben. Hoffwn ddatgan fy niolch iddo am ei arweiniad a’i gyfraniad dros gyfnod o dair
blynedd, gan wybod y bydd yn parhau i ddangos diddordeb byw yng ngwaith y Coleg.
Erbyn hyn, penodwyd Andrew Green, un sydd â phrofiad helaeth o fyd addysg a dysg
ac a fu’n gweithio fel ein llyfrgellydd cenedlaethol am bymtheg mlynedd, i arwain gwaith
y Bwrdd a’r Coleg. Yr ydym eisoes yn elwa ar ei arweiniad a’i brofiad.
Carwn ddiolch unwaith eto eleni i aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg, gan gynnwys
y rheiny y daeth eu tymor i ben yn ystod y flwyddyn. Yn yr un modd, aelodau Bwrdd
Academaidd y Coleg, ac yn benodol y Cadeirydd a Deon y Coleg, Dr Hefin Jones,
sy’n rhoi mor hael o’u hamser i hyrwyddo amcanion a gwaith ymarferol y Coleg.
Yn yr un modd, bu cydweithwyr yn y prifysgolion a staff canolog y Coleg yn ymroi’n
ddygn drwy gydol y flwyddyn i gynnal y gwaith o wythnos i wythnos. Hebddynt,
ni fyddai’r Coleg yn gallu cyflawni ei waith.
Cyfeiriais sawl gwaith at yr heriau sy’n wynebu’r Coleg ar hyn o bryd. Fodd bynnag,
calondid ar ddiwedd y flwyddyn academaidd oedd derbyn adroddiad drafft yr
ymgynghorwyr a benodwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i gynnal
gwerthusiad o waith y Coleg ers ei sefydlu. Croesawa’r Coleg yr adroddiad fel un teg a
chytbwys, a hydera y bydd yn sail i barhad y gwaith a’r genhadaeth dros y cyfnod nesaf.
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Llywodraethu

Aelodau’r Bwrdd

Mae cyfansoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn nodi bod ganddo nifer penodol
o aelodau sefydliadol a rhanddeiliadol a gynrychiolir yng nghyfarfodydd Llys y Coleg,
gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

Cyfarfu’r Bwrdd Cyfarwyddwyr ar dri achlysur yn ystod blwyddyn academaidd
2013/14, sef:
	27 Tachwedd 2013 (Bangor)
	19 Chwefror 2014 (Caerfyrddin)
	18 Mehefin 2014 (Caerdydd)

Yr aelodau sefydliadol yn ystod 2013/14 oedd:
	Prifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth
	Prifysgol Bangor
	Prifysgol Caerdydd
	Prifysgol Cymru
	Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
	Prifysgol De Cymru
	Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
	Prifysgol Glyndŵr
	Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Yr aelodau rhanddeiliadol yn ystod 2013/14 oedd:
	Aelodaeth Myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
	Aelodaeth Staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
	ColegauCymru
	Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru
	Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
	Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg [CYDAG]
	Llyfrgell Genedlaethol Cymru
	Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH)
	Rhieni Dros Addysg Gymraeg [RhAG]
	Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru
Cynhaliwyd Cyfarfod y Llys, sef y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yng Nghaerfyrddin
ar 18 Chwefror 2014.
Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg sy’n gyfrifol am osod cyfeiriad strategol i waith
y Coleg ac mae’n cynnwys tri aelod ar ddeg, sef:
	cadeirydd annibynnol (Andrew Green)
	chwe chyfarwyddwr a benodir o blith enwebiadau a gyflwynwyd gan y
sefydliadau addysg uwch
	un cyfarwyddwr etholedig sy’n cynrychioli staff addysgu cyfrwng Cymraeg, sydd
hefyd yn gweithredu fel Deon y Coleg
	un cyfarwyddwr a benodir yn dilyn proses enwebu gan Undeb Cenedlaethol
Myfyrwyr Cymru
	pedwar cyfarwyddwr annibynnol a benodir yn dilyn proses allanol.

Aelodau’r Bwrdd ar 31 Gorffennaf 2014 (sef diwedd y flwyddyn a adolygir
yn yr adroddiad hwn) oedd:

1	Andrew Green
(Cadeirydd)
2	Linda Wyn
(Cyfarwyddwr Annibynnol
ac Is-Gadeirydd)
3	Yr Athro Iwan Davies
(Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch)
4	Jacqui Hare
(Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch)
5	Yr Athro Catrin Thomas
(Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch)
6	Dr Rhodri Llwyd Morgan
(Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch)
7	Yr Athro Hywel Thomas
(Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch)
8	Yr Athro Jerry Hunter
(Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch)
9	Stephanie Lloyd
(Cyfarwyddwr yn
cynrychioli myfyrwyr)
10	Dr Hefin Jones
(Cyfarwyddwr yn cynrychioli
staff academaidd )
11	Geraint James
(Cyfarwyddwr Annibynnol)
12	Ieuan Wyn
(Cyfarwyddwr Annibynnol)
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Mae gan y Coleg Bwyllgor Penodiadau allanol sy’n goruchwylio’r broses o benodi
cyfarwyddwyr, gan gynnwys y Cadeirydd.
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TABL PRESENOLDEB AELODAU YNG NGHYFARFODYDD Y BWRDD
Enw

Yr Athro R. Merfyn Jones
Cadeirydd
Andrew Green
Cadeirydd
Yr Athro Iwan Davies
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Andrew Green
Cyfarwyddwr Annibynnol
Jacqui Hare
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Yr Athro Jerry Hunter
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Geraint James
Cyfarwyddwr Annibynnol
Dr Hefin Jones
Cyfarwyddwr yn cynrychioli staff academaidd
Stephanie Lloyd
Cyfarwyddwr yn cynrychioli myfyrwyr
Dr Rhodri Llwyd Morgan
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Yr Athro Catrin Thomas
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Yr Athro Hywel Thomas
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Ieuan Wyn
Cyfarwyddwr Annibynnol
Linda Wyn
Cyfarwyddwr Annibynnol
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TABL PRESENOLDEB YN Y LLYS
18.06.2014

Enw

18.02.2014

Yr Athro R. Merfyn Jones
Cadeirydd
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Prifysgol Glyndŵr
Y Brifysgol Agored yng Nghymru
Aelodaeth Myfyrwyr y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol
Aelodaeth Staff y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol
ColegauCymru
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg
Cymru
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg
Gymraeg (CYDAG)
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac
Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH)
Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG)
Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru
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Cynllunio
Academaidd
Bu’r flwyddyn 2013-14 yn un gyffrous iawn yng nghyd-destun Cynllunio Academaidd
y Coleg. Yn 2012, lansiwyd Cynllun Academaidd Cenedlaethol y Coleg, a oedd yn nodi’r
amcan uchelgeisiol o gytuno ar ystod eang o gynlluniau pwnc. Bellach, mae pob un o’r
cynlluniau pwnc hynny wedi eu trafod gan Fwrdd Academaidd y Coleg, ac mae ffrwyth
y gwaith i’w weld mewn datblygiadau sylweddol ledled y wlad. Yn greiddiol i’r cynllun
pwnc, gosodwyd amcanion o ran creu darpariaeth cyfrwng Cymraeg eang (lle cynigir
o leiaf traean o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg) a meincnodau penodol er mwyn sicrhau
cynaliadwyedd y ddarpariaeth honno.

Ar draws ystod o bynciau, mae’r cynlluniau a dderbyniwyd gan y Bwrdd Academaidd
bellach ar waith, ac mae enghreifftiau penodol o’r cynlluniau eisoes yn dwyn ffrwyth.
Ceir nifer o enghreifftiau nodedig ar draws pob math o feysydd, ond er mwyn rhoi blas
o’r datblygiadau, nodir isod dair datblygiad penodol mewn pynciau lle na bu darpariaeth
helaeth eisoes yn y Gymraeg:
	Ym maes Seicoleg ym Mangor, dan arweiniad un o’r darlithwyr a gyllidwyd drwy
Gynllun Staffio’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gwelwyd datblygiad sylweddol
yn y ddarpariaeth a gynigir. Bellach, mae modd astudio o leiaf traean o’r cwrs
drwy gyfrwng y Gymraeg. Cynigir amrediad o fodiwlau apelgar cyfrwng Cymraeg
a cheir cyfleoedd hefyd i fyfyrwyr Seicoleg ymwneud â lleoliadau/prosiectau
ymchwil drwy gyfrwng y Gymraeg. Bellach, cyllidir dau ddarlithydd drwy’r Cynllun
Staffio yn yr Ysgol Seicoleg ynghyd â dwy ysgoloriaeth PhD a gefnogir gan
y Coleg.
	Bu datblygiadau sylweddol ym maes Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol
Aberystwyth. Yn seiliedig ar gynllun manwl ac ymrwymiad gan y Brifysgol ochr
yn ochr â buddsoddiad y Coleg, cynigir bellach ddarpariaeth helaeth cyfrwng
Cymraeg. Dengys yr ystadegau swyddogol y bu twf pwrpasol yn nifer y
myfyrwyr sy’n astudio Mathemateg a Ffiseg drwy gyfrwng y Gymraeg, a’u bod
hefyd yn astudio cyfran uwch o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Datblygodd
y ddarpariaeth yn y meysydd hynny ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol
Abertawe hefyd, a rhoddir cyfle bellach mewn sawl prifysgol i astudio elfennau
o’r cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg.
	Ym maes Busnes, cefnogodd y Coleg sawl darlithyddiaeth drwy’r Cynllun Staffio.
Y datblygiad mwyaf pellgyrhaeddol yw ‘Canolfan ABC’, canolfan gydweithredol
rhwng Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd sy’n cynnig
Astudiaethau Busnes cyfrwng Cymraeg ar lefel sylfaen, gradd, a chyrsiau ôl-radd.
Cyn sefydlu’r Coleg, ni chafwyd darpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Busnes
ar gyfer siaradwyr Cymraeg a astudiai ym Mhrifysgol De Cymru a Phrifysgol
Metropolitan Caerdydd. Bellach, ceir dros 50 o fyfyrwyr yn astudio Busnes drwy
gyfrwng y Gymraeg dan arweiniad tîm egnïol o ddarlithwyr a noddir gan y Coleg,
sy’n darlithio yng Nghanolfan ABC.
Enghreifftiau yn unig yw’r rhain o’r ddarpariaeth sy’n prysur ddatblygu mewn amrywiol
feysydd ar draws prifysgolion Cymru. Wrth asesu effaith y Cynllun Academaidd, gwelir
cynnydd penodol yn niferoedd y myfyrwyr sy’n astudio’r pynciau dan sylw. Dengys
y twf hwnnw fod mwy o fyfyrwyr yn dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg mewn
ystod ehangach o bynciau.

Dengys y twf hwnnw fod mwy
o fyfyrwyr yn dewis astudio
drwy gyfrwng y Gymraeg mewn
ystod ehangach o bynciau.
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Myfyrwyr
...chwaraeodd ein
partneriaeth â myfyrwyr ran
allweddol a chanolog yng
ngweithgareddau’r Coleg.

Eleni eto, chwaraeodd ein partneriaeth â myfyrwyr ran allweddol a chanolog yng
ngweithgareddau’r Coleg. Mae gan bob cangen gynrychiolwyr o blith myfyrwyr sy’n
cyfarfod yn gyson, a cheir hefyd saith myfyriwr ar Fwrdd Academaidd y Coleg. Fe’u
hetholir ar sail ranbarthol gan eu cyd-fyfyrwyr. Rhoddir cyfle hefyd i un cynrychiolydd
fynychu cyfarfodydd paneli pwnc y Coleg er mwyn trafod a lleisio barn am ddatblygiad
pwnc ar lefel genedlaethol.
Ffurfiodd swyddogion iaith undebau myfyrwyr y prifysgolion Gyngor Swyddogion Iaith,
a hynny gyda chefnogaeth Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru. Ym mis Hydref,
cynhaliodd y Coleg ddiwrnod o hyfforddiant ar gyfer y swyddogion iaith gan gynnal fforwm
er mwyn iddynt drafod materion cenedlaethol. Bu’n ddiwrnod llwyddiannus lle cafwyd
trafodaethau adeiladol am strwythur y Gymraeg o fewn yr undebau myfyrwyr, ynghyd
â gweithdy gan un o gyn-lywyddion Undeb Myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Aberystwyth
ar sut i ymddwyn ar bwyllgorau a rhedeg ymgyrchoedd llwyddiannus.
Mae cyfoethogi profiad myfyrwyr, a hynny drwy ddefnyddio’r ddulliau technolegol mwyaf
modern, yn rhan allweddol o weledigaeth y Coleg.
Yn ystod 2013-14:
	cofrestrodd 2,100 o fyfyrwyr a thros 800 o staff cyfrwng Cymraeg fel aelodau
o’r Coleg er mwyn defnyddio’r Porth, llwyfan e-ddysgu’r Coleg
	gosodwyd 430 o fodiwlau prifysgol sy’n deillio o’r Cynllun Staffio ar
Rith-amgylchedd Dysgu (VLE) Blackboard ynghyd â deunyddiau cefnogol
	ailgyhoeddwyd 20 o gyfrolau digidol sydd allan o brint, ac fe’u llwyfannwyd
ar Lyfrgell Adnoddau Agored newydd y Coleg
	bu 157 o fyfyrwyr yn sefyll arholiad y Dystysgrif Sgiliau Iaith yn uniongyrchol
ar y Porth ynghyd ag asesiad llafar yng ngofodau dysgu’r Coleg
Cefnogaeth i fyfyrwyr
Mae’r Coleg yn croesawu adroddiad newydd Llywodraeth Cymru, ‘Agored ac Ar-lein’,
sy’n annog sefydliadau addysg uwch i rannu adnoddau addysgol a chynnig cyrsiau ar-lein
yn agored. Yn ystod 2013-14, cafwyd dau ddatblygiad arloesol gan y Coleg sy’n cefnogi’r
cysyniad hwn; yn gyntaf, aildrwyddedu cynnwys prosiectau a oedd yn bodoli eisoes a’u
gosod ar Wicipedia ac ‘Esboniadur’ y Coleg ar sail trwydded agored Creative Commons,
ac yn ail, gosod nifer o adnoddau digidol ar Lyfrgell Adnoddau agored newydd y Coleg.
Llyfrgell Adnoddau
Mae Llyfrgell Adnoddau’r Coleg yn cynnwys llu o adnoddau digidol agored mewn nifer
o feysydd academaidd. Datblygwyd y cynnwys gan ddarlithwyr y Coleg a thrwy gronfeydd
prosiectau’r Coleg. Mae’r llyfrgell yn cynnwys sesiynau blasu, darlithoedd, cyfweliadau,
cyflwyniadau, taflenni gwybodaeth a fersiynau e-lyfr o gyfrolau academaidd cyfrwng
Cymraeg sydd allan o brint. Gall darlithwyr y Coleg hefyd ddefnyddio’r llyfrgell er mwyn
cyflwyno darlithoedd fideo a deunydd digidol i fyfyrwyr trwy fodiwlau a chyrsiau ar lwyfan
e-ddysgu’r Coleg, Y Porth, a thrwy safle iTunes U y Coleg.
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...mae myfyrwyr yn gynyddol
ymwybodol o bwysigrwydd
cyflogadwyedd wrth iddynt
ymgymryd â’u cyrsiau
yn y brifysgol.

Sgiliau ar gyfer
y gweithle
Mae cyflogadwyedd yn thema allweddol ac yn egwyddor craidd wrth i brifysgolion
gynllunio a datblygu eu darpariaeth, ac mae myfyrwyr yn gynyddol ymwybodol o
bwysigrwydd cyflogadwyedd wrth iddynt ymgymryd â’u cyrsiau yn y brifysgol. Mae’r
Coleg yn ymrwymedig i’r agenda hon, ac mae sicrhau bod myfyrwyr Cymru’n datblygu
sgiliau ar gyfer y gweithle – boed ochr yn ochr â’u cynllun gradd neu’n rhan ohono –
yn ganolog i genhadaeth y Coleg.
Y Dystysgrif Sgiliau Iaith
Cyflwynwyd y Dystysgrif Sgiliau Iaith gan y Coleg er mwyn profi a chydnabod sgiliau iaith
Gymraeg myfyrwyr sy’n astudio ym mhrifysgolion Cymru. Wrth gyflwyno’r Dystysgrif am
yr ail flwyddyn yn 2013, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer yr ymgeiswyr, o 40 i 161,
ac o ganlyniad, gwelwyd cynnydd yn nifer yr asesiadau llafar a phapurau arholiad
a safwyd. Llwyddwyd i gyflawni’r holl waith asesu yn effeithiol a didrafferth ar sail
cydweithrediad parod rhwng y Coleg a’r prifysgolion.
Cynhaliwyd yr asesiadau llafar ym mhob sefydliad ar gyfnodau gwahanol yn ystod
y flwyddyn. Cafwyd cyflwyniadau ar destunau amrywiol a difyr, megis ailfrandio Clwb
Pêl-droed Caerdydd, pwysigrwydd cerddoriaeth i blant ifanc, a dyslecsia. Cynhaliwyd
yr arholiad ysgrifenedig ar 7 Mai yn holl ganghennau’r Coleg, a hynny ar gyfrifiaduron
gan ddefnyddio’r Porth am y tro cyntaf i gyrchu a chyflwyno’r papurau arholiad.
O’r 161 o ymgeiswyr, bu 116 yn llwyddiannus, a chafodd 15 ohonynt ddyfarniad
rhagoriaeth. 30 yn unig a fethodd yr asesiadau. Yn ganrannol, roedd y canlyniadau
hyn yn agos at ganlyniadau 2012-13.
Ar ddydd Mercher yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli, daeth rhai o ymgeiswyr
llwyddiannus y dystysgrif i babell y Coleg er mwyn derbyn eu Tystysgrifau Sgiliau Iaith
drwy law Andrew Green, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg. Braf oedd medru
llongyfarch y myfyrwyr hyn wyneb yn wyneb, a dathlu eu llwyddiant yn nerbyniad y Coleg
ar ddiwedd y prynhawn.
Ym mis Medi 2013, dechreuodd Eiry Miles ar ei gwaith fel prif diwtor y Dystysgrif Sgiliau
Iaith, gan gydlynu trefniadau’r Dystysgrif yn genedlaethol a pharatoi myfyrwyr Prifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gyfer yr asesiadau. Hon oedd blwyddyn olaf Dr Elin
Meek fel Prif Arholwr y Dystysgrif Sgiliau Iaith. Yn ystod ei thair blynedd yn y swydd,
gosododd seiliau cadarn i’r broses arholi a bu’n gymorth mawr i sicrhau llwyddiant a thwf
y Dystysgrif.
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Y berthynas â chyflogwyr: Y Cynllun Profiad Gwaith
Ers 2012/13, bu’n ddisgwyliedig i bob myfyriwr sy’n derbyn ysgoloriaeth dan nawdd
y Coleg dreulio cyfnod ar brofiad gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Dros y flwyddyn
ddiwethaf, trefnwyd cyfnod o brofiad gwaith ar gyfer 63 o ddeiliaid ysgoloriaeth yr ail
flwyddyn. Cafodd 53 o fyfyrwyr eu heithrio o’r cynllun yn llwyddiannus, a hynny yn sgil
tystiolaeth iddynt gyflawni cyfnod o brofiad gwaith eisoes.
Yn ogystal â threfnu cyfnodau o brofiad gwaith gydag ystod eang o gyflogwyr ym mhob
cwr o Gymru, datblygodd y Coleg gysylltiadau gyda sefydliadau y tu hwnt i Gymru.
Trefnwyd bod dau fyfyriwr yn cyflawni profiad gwaith yn Nhŷ Cymru, Brwsel, a chael cyfle
i ymweld â Senedd Ewrop ynghyd â chyfrannu at weithgareddau’r Wythnos Werdd.
Ym mis Ionawr, cynhaliodd y Coleg weithdy profiad gwaith dros y rhwydwaith fideogynhadledd ar gyfer deiliaid ysgoloriaethau er mwyn cynorthwyo a chynnig rhagor
o wybodaeth am y cynllun profiad gwaith. Daeth nifer o fyfyrwyr ynghyd i wrando ar
gyflwyniadau gan arbenigwyr yn y maes a derbyn cyngor ar sut i lunio CV effeithiol.
Bwriedir i’r cynllun gynorthwyo yn y broses o baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith, gan
gryfhau eu cysylltiadau â chwmnïau penodol. Roedd ystod o gwmnïau a sefydliadau o
fewn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yn barod i gynnig cyfnodau
o brofiad gwaith i fyfyrwyr y Coleg. Dros y flwyddyn ddiwethaf, treuliodd myfyrwyr gyfnod
o brofiad gwaith mewn hanner cant o sefydliadau at ei gilydd, gan gynnwys ysgolion,
cyfreithwyr, busnesau bach, sefydliadau sector cyhoeddus, mentrau iaith a llawer mwy.

Cyfreithwyr Robyns Owen
Cyfreithwyr Gutherie JJ
Madryn Cyf/Bwtri
	
Adran Iechyd a Lles Prifysgol
Aberystwyth
	
Adran Seicoleg Addysg Cyngor
Gwynedd/Môn
	
Theatr Bara Caws
	
Menter a Busnes, Prosiect Cyswllt
Ffermio
	
Cyfreithwyr Darwin Gray, Caerdydd
	
Swyddfa Plaid Cymru yn Llanelli
	
Cyfoeth Naturiol Cymru
	
Ysgol Cwm Rhymni
	
Adran gyfreithiol S4C, Caerdydd
	
Adran gyfreithiol Llywodraeth Cymru,
Caerdydd
	
Cyfreithwyr Morgan La Roche,
Abertawe
	
Glamorgan Law, Caerdydd
	
Cwmni cysylltiadau cyhoeddus Deryn
Consulting, Caerdydd
	
Cwmni ymchwil Arad, Caerdydd
	
Menter Gorllewin Sir Gâr
	
ITV Cymru
	
Menter Iaith Abertawe
	
Adran chwaraeon yr Urdd, Caerdydd
	
Theatr Genedlaethol Cymru
	
Ysgol Ystalyfera
	
Canolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg
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Swyddfa Plaid Cymru yn Aberystwyth
	
Cwmni cyfieithu NICO
	
Ffederasiwn Amgueddfeydd Cymru ac

“Mae cynllun profiad gwaith y Coleg
Cymraeg Cenedlaethol yn bendant yn
gynllun gwerth chweil yn fy marn i. ’Rwyf
wedi elwa o brofiad na fyddwn hwyrach
wedi ei gael petawn wedi gorfod chwilio
am brofiad gwaith fy hun. Mae’n ddigon
hawdd gwneud cais, ac mae’r Coleg yn
llwyddo i ddod o hyd i leoliadau cyffrous
yn y meysydd sydd o ddiddordeb i’r
myfyrwyr. Mae’r gwaith caled o chwilio
am leoliad addas yn cael ei wneud ar
eich rhan. Mae hefyd yn gyfle gwych
i ddefnyddio ac i wella eich sgiliau yn
y Gymraeg mewn amgylchedd broffesiynol.
Rwy’n ei argymell yn fawr!”
Carys Rees
Y Gyfraith a Chymdeithaseg,
Prifysgol Caerdydd
– profiad gwaith gyda chwmni Deryn
Consulting ym Mae Caerdydd.

“Gan i mi fynegi diddordeb mewn cyfieithu
ac yn awyddus i gychwyn gyrfa fel
cyfieithydd ar ôl graddio, roedd y cyfle
i dreulio cyfnod o brofiad gwaith gydag
un o gwmnïau cyfieithu mwyaf blaenllaw
Cymru yn fraint. Roedd y cyfnod hwn
yn ddefnyddiol tu hwnt gan fy mod
wedi dewis modiwl cyfieithu, sef ‘Trosi
ac Addasu’ i’w astudio yn fy nhrydedd
flwyddyn – felly roedd y profiad gwaith yn
baratoad ac yn fath o ragarweiniad gwych
i’r modiwl. Ar ddiwedd fy nghyfnod o
brofiad gwaith, cefais gynnig i ddychwelyd
at Cymen yn ystod haf y llynedd. Roedd
y ddau gyfnod yn ychwanegiad arbennig
at fy CV, ac yn fy mharatoi tuag at fod yn
gyfieithydd proffesiynol. Heb os nac oni
bai, roedd fy mhrofiad gwaith gyda Cymen
yn werthfawr iawn, ac rwy’n annog unrhyw
un i fanteisio ar y cyfle i gael profiad gwaith
drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.”
Rhys Hughes,
Cymraeg Proffesiynol
Prifysgol Aberystwyth
– profiad gwaith gyda chwmni cyfieithu
Cymen, yng Nghaernarfon.

Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth.

	
Cymen
	
Cyfreithwyr Morgan Cole, Caerdydd
	
Ysgol Llangefni
	
Ysgol Cymerau, Pwllheli
	
Cymraeg i Oedolion, Bangor
	
Ysgol Botwnnog
	
Gwasg Gomer
	
Oriel Ynys Môn a Ffederasiwn

Mae’r amserlen ar gyfer cynllun profiad gwaith 2014/15 wedi’i lunio, a chychwynnodd
swyddogion ar y gwaith o gysylltu â sefydliadau a chyflogwyr ym mis Rhagfyr 2014.

Amgueddfeydd Cymru

	
Ysgol Beddgelert
	
Urdd (ardal Gwynedd)
	
Adran Strategol a Gwella, Cyngor
Gwynedd

	
Cyfreithwyr Hugh James
	
Y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi/
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

	
Ysgol Bro Lleu
	
Meithrinfa Y Gamfa Wen, Caerfyrddin
	
Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor
Gwynedd

	
Cyfreithwyr Breese Gwyndaf
	
Cyfrifwyr WJM, Caernarfon
	
Ysgol Brynrefail
	
Cyfreithwyr Llewellyn-Jones, Rhuthin
	
Siemens, Llanberis
	
Yr Urdd (Ardal Wrecsam).

Rwy’n annog unrhyw un
i fanteisio ar y cyfle i gael
profiad gwaith drwy’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol.
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Y Gynhadledd
Ryngwladol
Bu cynhadledd ryngwladol gyntaf y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn llwyddiant ysgubol
gyda dros 200 yn ymgynnull yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd, am dridiau ym
mis Gorffennaf. Testun y gynhadledd oedd ‘Pa le i’n hiaith mewn addysg uwch?’.
Yn ystod y gynhadledd, cafwyd darlithoedd cofiadwy gan yr Athro Colin Williams
(Prifysgol Caerdydd), yr Athro Jasone Cenoz (Prifysgol Gwlad y Basg), Dr Jan
Roukens (gynt o’r Comisiwn Ewropeaidd) a’r Athro Durk Gorter o Ikerbasque
(Gwyddorau Gwlad y Basg).

I gyd-fynd â’r gynhadledd ryngwladol, cynhaliwyd cystadleuaeth boster a oedd yn agored
i unrhyw fyfyriwr addysg uwch. Roedd y thema’n agored.
Arddangoswyd y posteri yn y gynhadledd, a’r enillydd eleni oedd Osian Penri o Brifysgol
Caerdydd.
Dyma rai o uchafbwyntiau’r paneli trafod:
	‘ “Oes meddyg yn y tŷ?” Trafodaeth, nod a sialens addysg feddygol cyfrwng
Cymraeg’, Dr Zoë Morris-Williams a Sara Whittam
	‘Creu llwybrau dilyniant ieithyddol’, Carys Swain
	‘Gloywi iaith: pwy pam, beth?’, Dr Dylan Foster Evans
	‘CorCenC: Creu corpws o iaith gyfoes mewn iaith leiafrifol’, Steve Morris
	‘Ceisio cywair rhwng y llafar a’r llyfr (ystyriaethau cywair i’r byd cyfieithu
ac i weinyddu drwy’r Gymraeg)’, Robat Trefor
	‘Darganfod dull “Cymreig” a rhyngwladol o ddysgu Groeg Hynafol a Lladin
i oedolion’, Dr Carys Moseley
	‘Paratoi Myfyrwyr Meddygaeth i ddefnyddio’r Wyddeleg mewn Gofal Iechyd.’
Dr Dorothy Ní Uigín
	‘Rhyngwladoli a Rhanbartholi’r Cwricwlwm: ateb anghenion y ddau begwn wrth
addysgu Busnes mewn addysg uwch?’ Heledd Bebb a Llŷr Roberts
	‘Cadw’r Gymraeg a’r Gatalaneg fel cyfrwng addysg uwch o fewn byd amlieithog.’
Dr Siân Edwards

Agorwyd y gynhadledd gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC. Noddwyd
derbyniad agoriadol y gynhadledd gan Brifysgol Bangor a chinio’r gynhadledd gan
Brifysgol Caerdydd.
Cafwyd nifer o baneli trafod amlddisgyblaethol gydag academyddion o bob cwr
o Gymru a thu hwnt yn trafod amrywiol bynciau, gan gynnwys:
	Ethos, Athroniaeth, Hanes ac egwyddorion addysg uwch mewn ieithoedd
lleiafrifol
	Yr her a’r manteision o ddysgu drwy gyfrwng iaith leiafrifol ynghyd â’r sialensiau
penodol o fewn rhai disgyblaethau (e.e. y Gwyddorau)
	Profiad myfyrwyr yng nghyd-destun seicoleg astudio, dysgu drwy gyfrwng iaith
leiafrifol, myfyrwyr ‘ail iaith’ a dysgu gydol oes
	Cyflogadwyedd, sgiliau iaith ar gyfer y gweithle, cyfleoedd galwedigaethol, ynghyd
â’r tyndra a’r cyfleoedd sy’n codi yng nghyd-destun dwy iaith (neu fwy) o fewn
sefydliadau addysgiadol
	Datblygu deunyddiau addysgu gwreiddiol, trawsieithu a chyfieithu deunyddiau
addysgiadol, ynghyd â rôl technoleg (gan gynnwys digido, e-lyfrau a llwyfannau
rhyngweithiol) o fewn addysg
	Swyddogaeth ymchwil a chyhoeddi, disgwrs newydd a thermau, ynghyd
â therminoleg a chreu corpws mewn iaith leiafrifol.
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Addysgu
ac Ymchwil
Addysgu – Cynllun Staffio Academaidd
2013/14 oedd trydedd flwyddyn y Cynllun Staffio Academaidd. Yn ystod y flwyddyn hon,
noddwyd swyddi 74 o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg ar draws y sector mewn amrywiaeth
eang o ddisgyblaethau. At ddyfarniadau’r ddwy flynedd flaenorol, gwelwyd y Coleg yn
2013/14 yn atgyfnerthu ei fuddsoddiad mewn meysydd megis Astudiaethau Busnes,
Gwyddor Chwaraeon, y Diwydiannau Creadigol, Nyrsio, Gwaith Cymdeithasol a Seicoleg.
Ym maes y Gyfraith, penodwyd tri darlithydd ifanc newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth,
Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd, sef Ffion Llewelyn, Dr Hayley Roberts a Manon
George. Yn ogystal â chyfrannu at y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a ddarperir oddi
mewn i’w sefydliadau lleol, bydd y tair hefyd yn gyfrifol am ddatblygu modiwl craidd
yr un y bydd modd eu darparu’n gydweithredol i’r sefydliadau eraill. Cynigiwyd y cyntaf
o’r modiwlau cydweithredol hyn, sef ‘Cyfraith Gyfansoddiadol’ a ddatblygwyd gan Manon
George, i’r holl brifysgolion am y tro cyntaf yn semestr cyntaf 2014/15.

Yn ystod y flwyddyn hon,
noddwyd swyddi 74 o ddarlithwyr
cyfrwng Cymraeg ar draws
y sector mewn amrywiaeth
eang o ddisgyblaethau.
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Bywgraffiad
Dr Huw Morgan, Prifysgol Aberystwyth
Y mae Huw Morgan yn seryddwr sy’n arbenigo ar yr Haul, ac mae ei waith yn
cynnwys dadansoddi ei arsylwadau coronaidd. Wedi graddio mewn Cerddoriaeth
ym Mhrifysgol Bangor, bu’n gweithio fel cerddor am rai blynyddoedd cyn cwblhau
gradd Ffiseg gyda’r Brifysgol Agored yn 2002. Yna, aeth yn ei flaen i gwblhau
PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu’n gweithio fel ymchwilydd ôl-ddoethurol
ym Mhrifysgol Hawaii am saith mlynedd, lle llwyddodd i ennill grantiau ymchwil
sylweddol gan NASA a’r NSF.
Ar hyn o bryd, mae’n ddarlithydd yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol
Aberystwyth dan nawdd y Coleg, ac yn aelod blaenllaw o’r tîm gwyddonol ‘eclips’
sy’n arwain y maes yn fyd-eang. Y llynedd, derbyniodd Wobr Goffa Dr Eilir Hedd
Morgan a gyflwynir i unigolyn o dan 40 oed a wnaeth gyfraniad sylweddol ym maes
Gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.
Fe’i hadnabyddir hefyd gan sawl un fel “Huw Haul” neu “Baswca” (enw’r band roc
y mae’n canu ynddo ac yn ei reoli). Y mae’n byw ar fferm fechan yn Llanbrynmair
gyda Gail a thri o blant bach; Morus, Lleucu a Caio.

Yn 2013/14, gwelwyd buddsoddi am y tro cyntaf erioed ym meysydd Meddygaeth,
Cyfrifiadureg, Cysylltiadau Cyhoeddus a Newyddiaduraeth. Penodwyd Iwan Williams,
Cyn-bennaeth y Wasg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, i swydd ddarlithio mewn
Cysylltiadau Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe, a Sali Collins, Cyn-bennaeth BBC
Radio Wales ac Uwch-olygydd gyda BBC Radio 5 Live, i swydd ddarlithio mewn
Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Penodwyd dau ddarlithydd mewn
Cyfrifiadureg, sef Dr Llŷr ap Cenydd, arbenigwr ar ddeallusrwydd artiffisial a delweddu
biofeddygol, ym Mhrifysgol Bangor, a Dr Wayne Aubrey, arbenigwr ar biodechnoleg a
biowybodaeth, ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyfarnwyd dwy swydd mewn Meddygaeth
am y tro cyntaf erioed. Dr Heledd Iago fydd yn gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd astudio
a lleoliadau clinigol cyfrwng Cymraeg ar gyfer myfyrwyr Meddygaeth Prifysgol Abertawe,
tra y bydd Sara Whittam yn arwain datblygiadau cyffelyb ym Mhrifysgol Caerdydd. Ceir
rhestr lawn o’r holl swyddi yn Atodiad 3 a dymunwn bob llwyddiant i’r darlithwyr newydd.
Ym mis Rhagfyr 2013, cynhaliwyd panel dyfarnu ar gyfer cylch nesaf swyddi’r Cynllun
Staffio a derbyniodd y Coleg argymhelliad y panel i gyllido 20 o swyddi academaidd
pellach i ddechrau ym mlwyddyn academaidd 2014/15. Am ragor o wybodaeth am
nodau ac amcanion y cynllun ynghyd â’r darlithwyr a gyllidwyd yn ystod pedair blynedd
gyntaf y cynllun, ewch i:
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/gwaith/cynllunstaffio
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Ymchwil – Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil
Dyfarnwyd deg Ysgoloriaeth Ymchwil newydd i gychwyn yn 2013/14, gan godi cyfanswm
y myfyrwyr doethurol a noddir gan y Coleg i 39. Unwaith eto, ceir amrywiaeth eang
yn nhestunau ymchwil y deiliaid newydd hyn, gan gynnwys:
	
caffael iaith ymhlith oedolion ifainc
	
addysgu llythrennedd trwy gyfrwng gwersi addysg gorfforol mewn ysgolion
cynradd
	
athroniaeth Ysgol Frankfurt a beirniadaeth lenyddol
	
datblygiad technoleg a newyddiaduraeth yn y Gymraeg
	
trais a gwleidyddiaeth De America
	
newid hinsawdd sydyn yng Nghymru
	
effaith newid hinsawdd ar forfeydd heli
	
effaith newid hinsawdd ar eog a brithyll afonydd Cymru
	
y newid mewn ymddygiad ieithyddol yng Nghymru
	
cynyddu defnydd rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd lleiafrifol.
Rhestrir enwau a maes ymchwil deiliaid yr Ysgoloriaethau Ymchwil yn Atodiad 4. Pwrpas
y Cynllun Ysgoloriaethau yw meithrin cenhedlaeth newydd o ysgolheigion sy’n gallu trin a
thrafod eu meysydd arbenigol yn y Gymraeg ac a fydd, ar ôl cwblhau eu doethuriaethau,
yn gymwys i gystadlu am swyddi darlithio. Y mae nifer fawr o ddeiliaid Ysgoloriaethau
Ymchwil y Coleg eisoes wedi’u penodi i ddarlithyddiaethau yn y prifysgolion, gan dystio
i gyfraniad pwysig y buddsoddiad hwn gan y Coleg at y gwaith o greu corff o ddarlithwyr
cyfrwng Cymraeg. Ceir bywgraffiadau ar gyfer bob un o ddeiliaid Ysgoloriaethau Ymchwil
y Coleg ers blwyddyn gyntaf y cynllun yn 2005 ar y wefan:
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/gwaith/ymchwil/

Penllanw’r flwyddyn i’r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yw’r gynhadledd a gynhelir
bob mis Mehefin yng nghanolfan gynadleddau Gregynog, ger Y Drenewydd. Mae’r
gynhadledd amlddisgyblaethol hon yn gyfle i’r genhedlaeth nesaf o academyddion
Cymraeg eu hiaith fwrw eu prentisiaeth wrth gyflwyno eu hymchwil gerbron cynulleidfa
o gyfoedion. Cafwyd cynhadledd lwyddiannus iawn ym mis Mehefin 2014 pan ddaeth
dros 60 o fyfyrwyr ymchwil a staff darlithio o bob cwr o Gymru i glywed gwledd o bapurau
ac i bori dros nifer o bosteri ymchwil. Ar raglen y gynhadledd ymchwil eleni, cafwyd
papurau ar y testunau a ganlyn:
	Dr Ruth Wyn Williams, Prifysgol Bangor: ‘Ymchwil cynhwysol gyda phobl
ag anabledd dysgu: Taith yr Holiad-Uron’
	Kathy Griffiths, Prifysgol Caerdydd: ‘Cydnabyddiaeth gyfreithiol o berthnasau
rhwng oedolion: Pam fod priodas yn cymryd blaenoriaeth?’
	Arddun Arwyn, Prifysgol Aberystwyth: ‘Amgueddfeydd gwerin Dwyrain Prwsia
yng Ngweriniaeth Ffederal yr Almaen, 1949-2014’
	Daniel Roberts, Prifysgol Bangor: ‘Cynllunio ‘Laser Donfedd Ddeuol’ a all allyrru
goleuni ar ddwy donfedd wahanol ar yr un pryd’
	Lowri Edwards, Prifysgol Metropolitan Caerdydd: ‘Canfyddiadau athrawon
addysg gorfforol am addysg gorfforol o safon uchel a llythrennedd corfforol mewn
ysgolion cyfun cyfrwng Cymraeg’
	Mair Lenny, Prifysgol Bangor: ‘Cymuned o Aralledd: Y ddelwedd o’r anabl mewn
llenyddiaeth Gymraeg’
	Rhian James, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru:
‘‘Ewyllysiau Cymreig Ar-lein’: Mynegi dogfennau hanesyddol mewn amgylchedd
digidol’
	Einion Dafydd, Prifysgol Aberystwyth: ‘Aelodau Senedd Ewrop, pleidiau a
disgyblaeth: Ymdriniaeth â’r ‘thesis rheolaeth bleidiol’’
Cynhelir cynhadledd ymchwil 2015 ar 25 Mehefin, ac estynnwn groeso cynnes
iawn i bawb. Cyhoeddir yr alwad am bapurau a gwybodaeth am gofrestru ar wefan
y Coleg yn fuan:
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/newyddion/cynadleddau/cynhadleddymchwil/

Bywgraffiad
Lowri Edwards, Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Mae Lowri Edwards yn hanu o bentref Aberbargoed ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol
Gyfun Cwm Rhymni. Ar hyn o bryd, mae’n un o ddeiliaid Cynllun Ysgoloriaethau
Ymchwil y Coleg yn yr Ysgol Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, lle
ymchwilia i daith llythrennedd corfforol disgyblion cyfrwng Cymraeg.
Ei phrif ddiddordeb yw gymnasteg. Pan oedd ond yn 13 mlwydd oed, enillodd
fedal efydd yng nghystadleuaeth gymnasteg ysgolion Cymru. Ers 2010, bu’n
gwirfoddoli gyda’r Urdd trwy hyfforddi gymnasteg i blant 3 i 13 mlwydd oed. Yna
yn 2013, enillodd wobr ‘Hyfforddwraig y flwyddyn’ yn ystod seremoni ‘Gwobrau
Gwirfoddoli Chwaraeon Caerffili’ am ei gwaith gyda chlybiau gymnasteg yr Urdd
yn yr ardal.
Ers hynny, derbyniodd radd ‘Chwaraeon ac Addysg Gorfforol’ o Brifysgol
Metropolitan Caerdydd, ac enillodd fedal rhaglen Chwaraeon ac Addysg Gorfforol
y Brifysgol a gyflwynir i’r myfyriwr a berfformiodd orau yn ystod y flwyddyn.
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Partneriaethau

Astudiaethau Cyfieithu
Yn ystod 2013/14, bu Lowri Williams yn gweithio fel Cydlynydd Academaidd ym maes
Astudiaethau Cyfieithu tra oedd ar gyfnod o secondiad o swyddfa Comisiynydd y
Gymraeg. Pwrpas y prosiect oedd cryfhau’r ffyrdd y gallai’r Coleg a’r prifysgolion gefnogi’r
diwydiant cyfieithu yng Nghymru o ran darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol.
Aed ati felly i lunio cynllun sy’n gosod fframwaith ar gyfer darparu hyfforddiant cyfieithu
yn y prifysgolion.
Yn fyr, dyma’r camau a gymerwyd er mwyn adnabod anghenion y proffesiwn
cyfieithu o ran hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus, ynghyd ag ystyried
y ddarpariaeth newydd y byddai angen ei datblygu er mwyn llenwi’r bylchau
yn y ddarpariaeth genedlaethol bresennol:
 ynnal cyfarfodydd unigol a rheolaidd gyda chynrychiolwyr y maes a chyda
C
chynrychiolwyr unedau cyfieithu mawr fel cyflogwyr
Anfon holiaduron at gyfieithwyr a’u cyflogwyr
Cynnal gweithdai ar draws Cymru er mwyn rhannu gwybodaeth ac ymgynghori
ar strwythur tebygol y ddarpariaeth
	
Casglu gwybodaeth am y ddarpariaeth gyfredol yng Nghymru a thramor mewn
cyfarfodydd ag adrannau perthnasol o brifysgolion
	
Cynnal cyfarfodydd unigol rheolaidd â’r adrannau perthnasol yng Nghymru
er mwyn sicrhau eu cefnogaeth i’r prosiect a chytuno ar y camau nesaf.

Yn ychwanegol at y deilliannau uchod, bernir i’r Coleg – drwy weithio
ar y prosiect hwn – lwyddo i gwrdd â nifer o’i amcanion strategol, gan gynnwys
y canlynol:
a.	Cynnig dewis i fyfyrwyr (gweler blaenoriaeth strategol 2). Lluniwyd y cynllun
academaidd gyda’r nod o gynnig llwybrau astudio i bobl sy’n newydd i’r
proffesiwn cyfieithu ac i rai sydd eisoes yn aelod o’r proffesiwn. Bydd yn cwrdd
ag anghenion hyfforddi’r proffesiwn cyfieithu, proffesiwn sy’n greiddiol i hwyluso
gwaith sefydliadau sy’n gweithredu gofynion deddfwriaeth a pholisïau o blaid y
Gymraeg a dwyieithrwydd. Gan ei fod hefyd yn ddarpariaeth o bell ac yn rhanamser, bydd yn ehangu mynediad at ddarpariaeth academaidd. Bydd yn galluogi
pobl sy’n gweithio neu’n dymuno newid gyrfa, ynghyd â’r rhai sy’n dychwelyd
i fyd gwaith neu’r rhai nad ydynt yn byw’n agos at sefydliadau, i fanteisio ar
ddarpariaeth academaidd. Bydd hefyd yn fodd o sicrhau cyflogadwyedd pobl
ym mhob cwr o’r wlad.
b.	Hwyluso cydweithredu a chynaliadwyedd (gweler blaenoriaeth strategol 3).
Mae’r prosiect yn hwyluso cydweithio rhwng sefydliadau academaidd a
llwyddwyd i ddatblygu partneriaethau gweithredol gydag amrediad o bartneriaid
y tu allan i’r maes academaidd fel y nodir uchod. Bydd y partneriaethau hyn a’r
consortiwm cyfieithu’n fodd o sicrhau darpariaeth fwy cynaliadwy i’r dyfodol gan
y bydd yn adlewyrchu gofynion y proffesiwn cyfieithu. Cynhaliwyd cyfarfodydd
hefyd gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru, Cyngor Gofal Cymru, adrannau cyfieithu llywodraeth ganol
ac eraill. Llwyddwyd hefyd i greu perthynas adeiladol â phartneriaid academaidd
a phroffesiynol yn Iwerddon a Gwlad y Basg.
c.	Dangos ei fod yn hyrwyddo sgiliau proffesiynol a chyflogadwyedd drwy
gydweithio â maes proffesiynol (gweler blaenoriaeth strategol 5) i ddatblygu’r
ddarpariaeth academaidd. Bydd y Coleg yn cynnig ffordd o ddatblygu sgiliau
proffesiynol cyfieithwyr newydd ynghyd ag ehangu cyflogadwyedd y rhai sydd
eisoes yn aelod o’r proffesiwn. Drwy wneud hynny, bydd y Coleg yn sefydlu
perthynas dda â Chomisiynydd y Gymraeg (sy’n gyfrifol am ddatblygu’r
proffesiwn cyfieithu), Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru ynghyd ag adrannau
cyfieithu Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill.

Ar sail y prosiect hwn, bydd y Coleg yn gwneud y canlynol:
	
Sefydlu consortiwm astudiaethau cyfieithu a fydd yn cynnwys aelodau
academaidd a phroffesiynol. Bydd yn sicrhau bod y ddarpariaeth academaidd
o hyn allan yn adlewyrchu anghenion hyfforddi’r proffesiwn cyfieithu.
	
Cyllido Prifysgol Aberystwyth i weithredu fel gweinyddfa ar gyfer y cynllun
astudiaethau cyfieithu a luniwyd ar sail canfyddiadau’r prosiect. Darperir y cynllun
ar y cyd rhwng sawl prifysgol ac fe’i dysgir trwy ddulliau cyfunol yn bennaf ar lefel
ôl-raddedig. Bwriedir defnyddio elfennau ohono fel math o GAEAu bach (mini
MOOCs) er mwyn darparu hyfforddiant datblygiad proffesiynol parhaus
i gyfieithwyr ac er mwyn denu myfyrwyr at y cynllun.
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Cydweithio ag addysg bellach
Yn ystod y flwyddyn, datblygodd y Coleg berthynas gyda ColegauCymru, sef y corff
cenedlaethol ar gyfer y sector addysg bellach. Sefydlwyd partneriaeth ffurfiol ym mis
Awst 2013 ac arweiniodd hyn eisoes at gydweithio agosach rhwng y Coleg – drwy
ei swyddogion cangen – a sefydliadau addysg bellach. Noddodd y Coleg hefyd nifer
o brosiectau peilot er mwyn hyrwyddo dilyniant o addysg bellach i addysg uwch, gan
gynnwys cyrsiau blasu ar gyfer myfyrwyr a datblygu adnoddau y gellir eu rhannu rhwng
y ddau sector.
Erbyn hyn, y mae nifer o sefydliadau addysg bellach yn cynnig cyrsiau ar lefel addysg
uwch, ac yr oedd noddi’r swydd ddarlithio gyntaf dan nawdd y Coleg Cymraeg yn
y sector addysg bellach yn garreg filltir bwysig. Sefydlwyd y ddarlithyddiaeth mewn
Amaethyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr, a leolir ar gampws Gelli Aur. Dyfarnwyd
ysgoloriaethau i nifer o’r myfyrwyr sy’n astudio’r cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg.
Partneriaeth y Coleg a Wikimedia
Yn ystod 2013, penodwyd y wicipediwr preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.
Ariennir wicipedwyr preswyl yn rhannol gan Wikimedia ar ffurf grant i’r sefydliad y’u
lleolir ynddo. Yn flaenorol, cyflogwyd rhan fwyaf y wicipedwyr preswyl gan sefydliadau
diwylliannol (orielau, llyfrgelloedd, archifau, amgueddfeydd), ond dyma un o’r wicipedwyr
preswyl cyntaf a gyflogwyd gan gorff o fewn y sector addysg uwch.
Gan fod y Coleg yn awyddus i sicrhau bod yr adnoddau a gyllidwyd ganddo ar gael
ar lwyfannau agored yn ehangach na rhwydweithiau’r Coleg, a chan fod y gymuned
Wici yng Nghymru yn awyddus i gynyddu nifer y cofnodion sydd ar gael ar y Wicipedia
Cymraeg, ac yn awyddus hefyd i ddyfnhau’r cofnodion, dechreuwyd trafodaeth ar
bartneriaeth rhwng swyddogion y Coleg a rheolwr Cymru ar gyfer Wikimedia UK yn ystod
tymor yr hydref 2013. Cytunwyd y byddai wicipediwr preswyl yn gweithio am gyfnod
penodol o fewn y Coleg er mwyn asesu deunyddiau i’w rhannu ar fersiwn Gymraeg safle
Wicipedia a safleoedd eraill Wikimedia.
Penodwyd Marc Haynes i’r rôl am gyfnod o chwe mis (o fis Mawrth 2014), gan weithio
fel rhan o dîm Gwasanaethau Gwybodaeth y Coleg. Prif bwyslais y cyfnod preswyl oedd
adnabod cynnwys ar y Porth (sy’n deillio o brosiectau) a fyddai’n addas i’w ryddhau ar
safleoedd Wikimedia dan drwyddedau Creative Commons.
Ar ddiwedd y prosiect, cyflwynwyd adroddiad gydag argymhellion clir i’r Bwrdd
Academaidd a swyddogion y Coleg mewn perthynas ag adnoddau a ddatblygwyd
ymhellach gan y Coleg ar sail trwyddedau agored, a fydd yn llwyfan ar gyfer rhannu
cynnwys digidol gyda Wicipedia a’r gymuned ehangach dros y tymor hir.
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Hyrwyddo addysg
uwch cyfrwng
Cymraeg
Lansiwyd ‘ap’ chwilotydd cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym mis Gorffennaf i
gyd-fynd â’r prosbectws blynyddol. Mae’r ‘ap’ yn cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr
ar gyfer darpar fyfyrwyr a’u rhieni ynghylch pob math o gyfleoedd astudio cyfrwng
Cymraeg yn y sector addysg uwch, gan roi darlun cyflawn i ddarpar fyfyrwyr o’r hyn y
gellir ei astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws holl sefydliadau addysg uwch Cymru.
Elfen bwysig o waith hyrwyddo’r Coleg yw denu myfyrwyr i ymaelodi â’r Coleg a gwneud
cais i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol. Yn ystod tymor yr hydref a’r haf,
cynhaliwyd 63 o sesiynau gwybodaeth mewn ysgolion uwchradd a cholegau addysg
bellach. Fel rhan o’r ymweliadau hyn, cyflwynwyd gwybodaeth i dros 2,800 o fyfyrwyr
blwyddyn 12 a 13 ynghylch manteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn y sector
addysg uwch ynghyd â gwybodaeth am ysgoloriaethau’r Coleg.

Mynychodd cynrychiolwyr o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol bum ffair addysg uwch
a drefnwyd gan UCAS ym Mangor, Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd, ynghyd â ffair
UCAS Lerpwl ac am y tro cyntaf erioed. Penderfynwyd mynd i Lerpwl am fod cynifer
o ysgolion uwchradd y gogledd yn mynd i’r ffair honno yn hytrach na mynd i ffair fwy
lleol. Llwyddwyd i ddosbarthu gwybodaeth berthnasol i nifer fawr o ddarpar fyfyrwyr
ac athrawon yn ogystal â chynnig y cyfle iddynt fynd i seminarau gwybodaeth am
ysgoloriaethau a gwaith y Coleg.
Cynhaliwyd nifer o weithgareddau yn Eisteddfod yr Urdd yn y Bala ym mis Mai 2014 yn
ogystal â’r Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ym mis Awst. Mae presenoldeb y Coleg
yn hanfodol yn y digwyddiadau cenedlaethol hyn er mwyn codi ymwybyddiaeth am waith
y Coleg ynghyd â hyrwyddo’i amcanion.
Yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol, cynhaliwyd nifer o lansiadau, sesiynau trafod
a chyflwyniadau er mwyn cyflwyno a hyrwyddo’r ystod eang o waith a gyflawnir ac a
ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn ogystal, traddodwyd darlith flynyddol
y Coleg yn y Babell Lên gan yr Athro Gerwyn Wiliams ar y thema ‘Cofio a Ffuglenoli’r
Rhyfel Byd Cyntaf’ a oedd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am nofel
Emyr Jones, Gwaed Gwirion.
Ym mis Tachwedd, cynhaliodd y Coleg a Chymdeithas Ddysgedig Cymru y ddarlith gyntaf
mewn cyfres flynyddol dan yr enw ‘Darlith Goffa Edward Lhuyd’. Traddodwyd y ddarlith
gan Yr Athro Brynley F. Roberts yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, a oedd
yn ymdrin â phwysigrwydd cyfraniad arloesol Edward Lhuyd i amryfal agweddau ar fywyd
deallusol Cymru.
Datblygwyd ystod eang o daflenni gwybodaeth newydd er mwyn gwella’r modd y
cyfathrebir â darpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon a thiwtoriaid. Cafodd y taflenni newydd
groeso cynnes ac fe’u dosbarthwyd yn ystod yr ymweliadau ag ysgolion a cholegau
ynghyd â’r amrywiol ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Elfen bwysig o waith
hyrwyddo’r Coleg yw denu
myfyrwyr i ymaelodi â’r Coleg
a gwneud cais i astudio drwy
gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol.
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Atodiad

Atodiad 1
Swyddogion, staff a phrif ddarparwyr gwasanaethau
proffesiynol y Coleg
Swyddogion, staff a phrif ddarparwyr gwasanaethau proffesiynol y Coleg
ar 31 Gorffennaf 2014 oedd:
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Atodiad 2
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Atodiad 6
Cefnogaeth i Sefydliadau
Atodiad 7
Cyllid

Cymrodyr er Anrhydedd
a dyddiad urddo:
Dr Meredydd Evans
(2012)

Rheolwr Swyddfa
Rhinedd Williams

Cadeirydd y Bwrdd
Cyfarwyddwyr
Yr Athro R. Merfyn Jones
(hyd at 31 Mawrth 2014)

Golygydd
Dr Angharad Watkins

Andrew Green

Yr Athro Hazel Walford Davies

(o 1 Ebrill 2014)

Yr Athro M. Wynn Thomas

Is-gadeirydd
Linda Wyn

(2012)
(2012)

Dr John Davies
(2013)

Yr Athro Ioan Williams
(2013)

Yr Athro Robin Williams
(2013)

Dr Alison Allan
(2014)

Cennard Davies
(2014)

Yr Athro Elan Closs Stephens
(2014)

Dr Cen Williams
(2014)

Deon
Dr Hefin Jones
Prif Weithredwr
Dr Ioan Matthews
Cofrestrydd ac Uwch Reolwr
Academaidd
Dr Dafydd Trystan
Ysgrifennydd ac Uwch Reolwr
Materion Corfforaethol ac
Adnoddau Dynol
Catherine Rees
Uwch Reolwr Academaidd
Dr Dylan Phillips
Uwch Reolwr Academaidd
Dr Gwennan Schiavone
Rheolwr Cyfathrebu
Elin Williams
Rheolwr Gwasanaethau
Gwybodaeth
Owain Huw
Swyddog Cyllid
Emyr James

Swyddogion Datblygu
Joanna Evans
Elis Glynne
Arwel Lloyd
Manon Llwyd
Lowri Bulman
Catrin Williams
Rhian Davies
Lisa Haf Davies
Lois Roberts
Nia Brown
Swyddog Gweinyddol
Eleri Davies
Prif Diwtor Iaith
Eiry Miles
Tiwtor Iaith
Cris Dafis
Cyfreithwyr
Morgan Cole
Archwilwyr Allanol
Price Waterhouse Coopers
Archwilwyr Mewnol
KTS Owens Thomas
Bancwyr
Banc Barclays Cyf.
Caerfyrddin

Datblygydd Gwe ac
E-Ddysgu
Dafydd James
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Atodiad 2

Atodiad 2 parhad

Aelodaeth prif bwyllgorau’r Coleg
Yr oedd aelodaeth prif bwyllgorau’r Coleg ar 31 Gorffennaf 2014 fel a ganlyn:

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr

Pwyllgor Penodiadau

Cadeirydd
Andrew Green
Is-gadeirydd
Linda Wyn
Penodwyd o blith
enwebiadau a dderbyniwyd
gan sefydliadau addysg
uwch Cymru
Yr Athro Iwan Davies
Jacqui Hare
Yr Athro Catrin Thomas
Dr Rhodri Llwyd Morgan
Yr Athro Hywel Thomas
Yr Athro Jerry Hunter
Penodwyd gan Undeb
Cenedlaethol Myfyrwyr
Cymru
Stephanie Lloyd
Penodwyd gan aelodaeth
staff y Coleg
Dr Hefin Jones
Cyfarwyddwyr Annibynnol
Geraint James
Ieuan Wyn
Linda Wyn

Cadeirydd
Meirion Prys Jones
Aelodau
Rhiannon Lloyd
Yr Athro H. Gareth Ff. Roberts
Andrew Green (Cadeirydd y
Bwrdd Cyfarwyddwyr)

Pwyllgor Archwilio
Cadeirydd
Geraint James
Penodwyd o blith aelodau’r
Bwrdd Cyfarwyddwyr
Yr Athro Iwan Davies
Dr Rhodri Llwyd Morgan
Yr Athro Catrin Thomas
Aelodau cyfetholedig
Mererid Jones
Gareth Pierce
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Pwyllgor Staffio
Penodwyd o blith aelodau’r
Bwrdd Cyfarwyddwyr
Geraint James
Yr Athro Hywel Thomas
Linda Wyn
Bwrdd Academaidd
Cadeirydd a Deon
Dr Hefin Jones
Is-gadeirydd
Delyth Murphy
Cadeirydd y Pwyllgor
Cydweithio Academaidd
(ex officio)
Huw Morris
(Prifysgol Abertawe)
Penodwyd gan y sefydliadau
addysg uwch
Dr Gwenno Ffrancon
(Prifysgol Abertawe)
Dr Anwen Jones
(Prifysgol Aberystwyth)
Yr Athro Enlli Thomas
(Prifysgol Bangor)
Dr Angharad Naylor
(Prifysgol Caerdydd)
Julie Brake
(Prifysgol Glyndŵr)
Dr Lisa Lewis
(Prifysgol De Cymru)
Dr Gina Morgan
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)
Dr Siân Wyn Siencyn
(Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant)

Penodwyd gan y Coleg
Yr Athro Siwan Davies
Yr Athro Gwynedd Parry
Yr Athro Elin Haf Gruffydd Jones
Dr Eleri Pryse
Gwerfyl Roberts
Yr Athro Deri Tomos
Delyth Murphy
Yr Athro Densil Morgan
Gwilym Dyfri Jones
Dr Dylan Foster Evans
Dr Carwyn Jones
Heledd Bebb
Dr Myfanwy Davies
Enwebwyd gan
ColegauCymru i gynrychioli’r
sector addysg bellach
Carys Swain (Coleg Penybont)
Linda Wyn
(Coleg Meirion Dwyfor)
Etholwyd gan aelodau
myfyrwyr y Coleg
Siân Beynon Powell
(Prifysgol De Cymru /
cynrychiolydd ôl-raddedig)
Cara Llwyd Thomas
(Prifysgol Caerdydd /
rhanbarth y de-ddwyrain)
Hollie Edwards
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd / rhanbarth
y de-ddwyrain)
Greta Fflur Jams
(Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant / rhanbarth
y de-orllewin)
Lewys Aron
(Prifysgol Abertawe /
rhanbarth y de-orllewin)
Rhun Dafydd
(Prifysgol Aberystwyth /
rhanbarth y gogledd a’r
gorllewin)
Elidyr Glyn
(Prifysgol Bangor / rhanbarth y
gogledd a’r gorllewin)

Pwyllgor Cydweithio
Academaidd
Penodwyd gan y sefydliadau
addysg uwch
Huw Morris, Prifysgol Abertawe
(Cadeirydd)
Sarah Clark, Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant
Dr Ioan ap Dewi, Prifysgol
Bangor
Mary Hulford, Prifysgol De
Cymru
David Lloyd, Prifysgol Caerdydd
(Is-gadeirydd)
Andrew Parry, Prifysgol Glyndŵr
Dr Natalie Roberts, Prifysgol
Aberystwyth
Daniel Tiplady, Prifysgol
Metropolitan Caerdydd
Penodwyd gan y Coleg
Dr Hefin Jones, Cadeirydd y
Bwrdd Academaidd
Aelod cyfetholedig
Denise Williams
Cynrychiolydd myfyrwyr
Elidyr Glyn
Pwyllgor Ymchwil
a Chyhoeddi
Yr Athro Jerry Hunter
(Cadeirydd)
Dr Gwenno Ffrancon
Dr Hefin Jones
Dr Manon Wyn Jones
Yr Athro Richard Wyn Jones
Yr Athro Rhys Jones
Dr Gwyn Lewis
Dr Eleri Pryse
Dr Catrin Williams
Yr Athro Gerwyn Wiliams

Llys y Coleg
Cadeirydd
Andrew Green
Aelodau sefydliadol
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi
Sant
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Prifysgol Glyndŵr
Y Brifysgol Agored yng
Nghymru
Aelodau rhanddeiliadol
Asiantaeth Genedlaethol Arwain
ac Arloesi mewn Gofal Iechyd
(NLIAH)
ColegauCymru
Corff myfyrwyr y Coleg
Corff staff y Coleg
Cymdeithas Cyfarwyddwyr
Addysg Cymru (ADEW)
Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru
Cymdeithas Ysgolion Dros
Addysg Gymraeg (CYDAG)
Rhieni dros Addysg Gymraeg
(RHAG)
Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr
Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
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Atodiad 3

Atodiad 3 parhad

Swyddi darlithio a noddwyd gan y Coleg drwy’r cynllun
Staffio Academaidd yn 2013/14

Y Gymraeg ac
Astudiaethau Celtaidd
Cymraeg
Dr Llŷr Gwyn Lewis
(Prifysgol Abertawe)
Cymraeg Ail Iaith
Dr Angharad Naylor
(Prifysgol Caerdydd)
Cymraeg Proffesiynol
Dr Rhianedd Jewell
(Prifysgol Aberystwyth)

Celf a Dylunio
Celf a Dylunio
Gwen Beynon
(Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant)
Celf a Dylunio
Peter Finnemore
(Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant)
Cerddoriaeth

Hanes, Hanes Cymru, y
Clasuron ac Archaeoleg
Hanes a Hanes Cymru
Dr Rhun Emlyn
(Prifysgol Aberystwyth)
Hanesyddiaeth
Dr Gethin Matthews
(swydd genedlaethol, wedi’i
lleoli ym Mhrifysgol Abertawe)
Hanes yr Oesoedd Canol
Dr Euryn Rhys Roberts
(Prifysgol Bangor)
Y Diwydiannau Creadigol
Cynhyrchu Cyfryngau Digidol
Sara Penrhyn Jones
(Prifysgol Aberystwyth)
Drama
Sera Moore Williams
(Prifysgol De Cymru)
Cyfryngau Digidol
Non Vaughan Williams
(Prifysgol Abertawe)
Cynhyrchu’r Cyfryngau
Heledd Wyn Hardy
(Prifysgol De Cymru)
Newyddiaduraeth
Sali Collins
(Prifysgol Caerdydd)
Cysylltiadau Cyhoeddus
Iwan Williams
(Prifysgol Abertawe)
Drama
Rhiannon Williams
(Prifysgol De Cymru)
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Cerddoriaeth Boblogaidd
Dr Craig Owen Jones
(Prifysgol Bangor)
Cerddoriaeth a Ffilm
Dr Owain Llwyd
(Prifysgol Bangor)
Cerddoriaeth
Eilir Owen Griffiths
(Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant)
Cerddoriaeth mewn
Iechyd a Lles
Dr Gwawr Ifan
(Prifysgol Bangor)
Cerddoriaeth/Sain
Curig Huws
(Prifysgol De Cymru)
Astudiaethau Addysg a
Phlentyndod:
Astudiaethau Addysg
Angharad Williams
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)
Addysg ac Astudiaethau
Plentyndod
Siân Wynn Lloyd-Williams
(Prifysgol Aberystwyth)
Plentyndod Cynnar
Alison Rees-Edwards
(Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant)
Plentyndod Cynnar
Delyth Kenny
(Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant)

Plentyndod Cynnar
Jên Dafis
(Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant)

Athroniaeth

Astudiaethau Busnes

Athroniaeth
Dr Huw Williams
(swydd genedlaethol, wedi’i
lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd)

Astudiaethau Busnes a
Rheoli
Heledd Bebb
(Prifysgol De Cymru a Phrifysgol
Metropolitan Caerdydd)
Rheolaeth Busnes
Siân Harris
(Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant)
Cyfrifeg
Sara Closs-Stacey
(Prifysgol Bangor)
Busnes
Llŷr Roberts
(Prifysgol De Cymru a Phrifysgol
Metropolitan Caerdydd)

Ieithoedd
Ffrangeg
Dr Sophie Smith
(Prifysgol Abertawe)
Ffrangeg
Siân Beidas
(Prifysgol Bangor)
Sbaeneg
Dr Geraldine Lublin
(Prifysgol Abertawe)
Almaeneg
Dr Edith Gruber
(swydd genedlaethol, wedi’i
lleoli ym Mhrifysgol Bangor)
Ieithyddiaeth
Dr Peredur Davies
(Prifysgol Bangor)
Y Gyfraith
Cyfraith
Alex Llewelyn
(Prifysgol Caerdydd)
Cyfraith
Manon George
(Prifysgol Caerdydd)
Cyfraith
Dr Hayley Roberts
(Prifysgol Bangor)
Cyfraith
Ffion Llewelyn
(Prifysgol Aberystwyth)
Gwleidyddiaeth
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Dr Brieg Powel
(Prifysgol Aberystwyth)

Cymdeithaseg a Pholisi
Cymdeithasol
Polisi Cymdeithasol
Dr Myfanwy Davies
(Prifysgol Bangor)
Gwyddor Cymdeithas
Dr Rhian Hodges
(Prifysgol Bangor)
Gwyddorau’r Heddlu
Judith Dacey
(Prifysgol De Cymru)

Nyrsio a Bydwreigiaeth
Gaynor Williams
(Prifysgol Caerdydd)

Y Gwyddorau Biolegol
a Biocemegol
Biowyddorau
Dr Gethin Thomas
(Prifysgol Abertawe)

Meddygaeth
Meddygaeth
Dr Heledd Iago
(Prifysgol Abertawe)
Meddygaeth
Sara Whittam
(Prifysgol Caerdydd)

Y Gwyddorau Amgylcheddol
ac Amaethyddol

Astudiaethau Iechyd
Astudiaethau Gofal Iechyd
Dr Zoë Morris-Williams
(Prifysgol Caerdydd)

Gwaith Cymdeithasol
Gwyddorau Chwaraeon
Gwyddorau Chwaraeon
Dr Carwyn Jones
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)
Ffisioleg a Iechyd
Dr Anwen Mair Jones
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)
Hyfforddiant Chwaraeon
Dr Neil Hennessy
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)
Hyfforddiant Chwaraeon
Gethin Thomas
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)
Addysg Gorfforol
Dylan Blain
(Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant)

Gwaith Cymdeithasol
Gwenan Prysor
(Prifysgol Bangor)
Gwaith Cymdeithasol
Delyth Griffiths
(Prifysgol Abertawe)
Seicoleg
Seicoleg
Dr Manon Wyn Jones
(Prifysgol Bangor)
Seicoleg
Dr Nia Griffith
(Prifysgol Bangor)
Nyrsio
Nyrsio
Dr Ruth Wyn Williams
(Prifysgol Bangor)
Nyrsio
Sharon Pierce
(Prifysgol Bangor)
Nyrsio a Gofal Iechyd
Beryl Cooledge
(Prifysgol Bangor)

Daearyddiaeth

Amaethyddiaeth (Ecoleg)
Dr Hefin Wyn Williams
(Prifysgol Aberystwyth)
Rheolaeth Amgylcheddol
Dr Paula Roberts
(Prifysgol Bangor)
Gwyddor Anifeiliaid
Dr Sharon Huws
(Prifysgol Aberystwyth)
Bioleg ac Ecoleg y Môr
Dr Katherine Griffith
(Prifysgol Bangor)
Mathemateg a Ffiseg

Daearyddiaeth
Dr Kate Evans
(Prifysgol Abertawe)
Daearyddiaeth Ddynol
Dr Rhys Dafydd Jones
(Prifysgol Aberystwyth)
Daearyddiaeth
Dr Cerys Jones
(Prifysgol Aberystwyth)

Mathemateg
Dr Mathew Pugh
(Prifysgol Caerdydd)
Ffiseg
Dr Huw Morgan
(Prifysgol Aberystwyth)
Mathemateg
Dr Tudur Davies
(Prifysgol Aberystwyth)

Y Gwyddorau Cyfrifiadurol
Cyfrifiadureg
Dr Llŷr ap Cenydd
(Prifysgol Bangor)
Peirianneg Meddalwedd
Dr Wayne Aubrey
(Prifysgol Aberystwyth)

Cemeg
Cemeg
Dr Enlli Harper
(Prifysgol Bangor)
Dysgu Rhan-amser
a Dysgu o Bell
Astudiaethau Cyfrwng
Cymraeg Rhan-amser
Dr Owen Thomas
(Prifysgol Aberystwyth)
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Atodiad 4

Atodiad 4 parhad

Myfyrwyr doethuriaeth a noddwyd gan y Coleg drwy’r
Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn 2013/14

Y Gymraeg ac
Astudiaethau Celtaidd
Cymraeg a Thechnoleg
Gwenno Griffith
(Prifysgol Caerdydd)
Hanes, Hanes Cymru, y
Clasuron ac Archaeoleg
Hanes
Owain Wyn Jones
(Prifysgol Bangor) – penodwyd
i swydd ddarlithio dan nawdd y
Coleg
Hanes Ewrop Fodern
Steffan John
(Prifysgol Abertawe) –
penodwyd i swydd cefnogi
dysgu dan nawdd Prifysgol
Abertawe
Diwinyddiaeth
ac Astudiaethau Crefydd
Astudiaethau Crefyddol
Andras Iago
(Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant)
Astudiaethau Crefyddol
Rhodri Rhys Thomas
(Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant)
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Y Diwydiannau Creadigol

Y Gyfraith

Diwydiannau Creadigol
Ywain Tomos
(Prifysgol Aberystwyth)
Astudiaethau Ffilm
Gerwyn Owen
(Prifysgol Bangor) – penodwyd
i swydd ddarlithio dan nawdd
y Coleg
Drama a Sgriptio
Manon Wyn Williams
(Prifysgol Bangor) – penodwyd
i swydd ddarlithio dan nawdd
y Coleg
Sgriptio
Branwen Davies
(Prifysgol Aberystwyth)
Astudiaethau Cyfryngau /
Ffilm
Siân Beynon Powell
(Prifysgol De Cymru) –
penodwyd i swydd ddarlithio
dan nawdd y Coleg
Newyddiaduraeth
Dinah Jones
(Prifysgol Caerdydd)

Y Gyfraith
Bethan Davies
(Prifysgol Aberystwyth)
Y Gyfraith
Huw Tomos Pritchard
(Prifysgol Bangor)
Y Gyfraith
Kathy Griffiths
(Prifysgol Caerdydd)
Y Gyfraith
Angharad Rees
(Prifysgol Aberystwyth)
Gwleidyddiaeth
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Einion Dafydd
(Prifysgol Aberystwyth) –
penodwyd i swydd ddarlithio
dan nawdd Prifysgol Caerdydd
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Matthew Rees
(Prifysgol Aberystwyth)
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Terry Barry
(Prifysgol Aberystwyth)

Astudiaethau Addysg a
Phlentyndod Addysg
Athroniaeth
Methodoleg Addysgu Iaith
Ashley Beard
(Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant)
Addysg
Hanna Binks
(Prifysgol Bangor)

Athroniaeth
Garmon Iago
(Prifysgol Caerdydd)

Cymdeithaseg a Pholisi
Cymdeithasol
Polisi Cymdeithasol
Deian ap Rhisiart
(Prifysgol Bangor)
Gwyddorau Cymdeithasol
Siôn Jones
(Prifysgol Caerdydd)
Gwyddorau Chwaraeon
Ffisioleg Ddynol,
Chwaraeon, Gwyddorau
Iechyd ac Ymarfer
Julian Owen
(Prifysgol Bangor) – penodwyd
i swydd ddarlithio dan nawdd
Prifysgol Bangor
Addysg Gorfforol
Lowri Edwards
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)
Seicoleg
Seicoleg
Awel Vaughan-Evans
(Prifysgol Bangor)
Seicoleg
Ceri Ellis
(Prifysgol Bangor)

Daearyddiaeth

Mathemateg a Ffiseg

Daearyddiaeth Ffisegol
Gwydion Jones
(Prifysgol Abertawe)
Daearyddiaeth Ddynol
Osian Elias
(Prifysgol Aberystwyth)

Mathemateg
Nia Fry
(Prifysgol Abertawe)
Peirianneg
Peirianneg
Christopher Nettle
(Prifysgol Abertawe)
Peirianneg Electronig
Daniel Roberts
(Prifysgol Bangor)

Y Gwyddorau Biolegol
a Biocemegol
Gwyddorau Biofeddygol
Jason Williams
(Prifysgol Bangor)
Biowyddorau
Ifan Jâms
(Prifysgol Caerdydd)
Y Gwyddorau Amgylcheddol
ac Amaethyddol
Amaethyddiaeth
Manod Williams
(Prifysgol Aberystwyth)
Amgylchedd a Busnes
Sioned Haf
(Prifysgol Bangor)
Geocemeg
Lucy Hale
(Prifysgol Bangor)
Ecoleg
Cai Ladd
(Prifysgol Bangor)

Astudiaethau Iechyd
Therapi Iaith a Lleferydd
Rhonwen Lewis
(Prifysgol Metropolitan
Caerdydd)

Adroddiad
Annual
Blynyddol
Report 2013/14

39

Atodiad 5

Atodiad 5 parhad

Prosiectau Cenedlaethol a Phrosiectau Eraill

Rhestr o brosiectau strategol cenedlaethol a gefnogwyd yn 2013/14
Prosiectau Cenedlaethol

Sefydliad

Grant

Swyddog Datblygu’r
Gwyddorau
Swyddog Datblygu’r
Gwyddorau Cymdeithasol
Geiriadur Termau Addysg Uwch
(Swyddog Termau)

Prosiect cenedlaethol wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Aberystwyth
Prosiect cenedlaethol wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Aberystwyth
Prosiect cenedlaethol i safoni termau yn unol â
chanllawiau rhyngwladol, wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Bangor
Prosiect cenedlaethol i gefnogi’r ddarpariaeth
ym maes Cerddoriaeth, wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Bangor
Prosiect cenedlaethol wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Aberystwyth
Prosiect cenedlaethol wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Aberystwyth
Prosiect cenedlaethol a weinyddir yn ganolog gan
y Coleg
Prosiect cenedlaethol a weinyddir yn ganolog gan
y Coleg
Prosiect cenedlaethol a weinyddir yn ganolog gan
y Coleg
Prosiect cenedlaethol sy’n creu fframwaith ar gyfer
addysgu’r Gymraeg fel ail iaith i’r sawl sy’n dilyn
cyrsiau er mwyn cymhwyso fel athro
Prosiect i ddatblygu fframwaith cenedlaethol ar
gyfer darpariaeth brifysgol ym maes Astudiaethau
Cyfieithu
Prosiect wedi’i leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth i
ddatblygu llyfryddiaeth ddisgrifiadol gynhwysfawr
ar-lein o gyfieithiadau i’r Gymraeg ym meysydd
y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau
Cymdeithasol, gan sicrhau y bydd adnoddau
electronig newydd ar gael i fyfyrwyr
Prosiect wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor i ddigido
testunau sydd bellach allan o brint er mwyn eu
hailgyhoeddi fel e-destunau ac i gyfrannu at greu
corpws iaith electronig
Prosiect amlddisgyblaethol wedi’i leoli ym
Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i gynhyrchu
cyfres o ddarllediadau cyfoes ac adnoddau
addysgol
Prosiect cenedlaethol wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Bangor er mwyn cefnogi datblygiad adnoddau
Cymraeg cenedlaethol yn y maes
Prosiect wedi’i leoli yn Aberystwyth er mwyn
cefnogi gwaith cynllun cenedlaethol Dysgu o Bell

£38,034

Prosiect

Sefydliad

Grant

£40,186

Ymgyrch Recriwtio Nyrsio
Modiwl Sgiliau Academaidd
(Lefel 4)

Prifysgol Abertawe
Arolwg o’r adnoddau cyfredol ym maes
addysg gan Brifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant
Prosiect wedi’i leoli yn Aberystwyth
a’i gydlynu gan Swyddog Datblygu’r
Gwyddorau Cymdeithasol er mwyn
hyrwyddo cydweithio traws-sefydliadol ac
amlddisgyblaethol
Modiwl cydweithredol ym maes
Astudiaethau Addysg a Phlentyndod Cynnar
dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod
Dewi Sant

£7,500
£1,500

Cydlynydd Academaidd mewn
Cerddoriaeth
Swyddog Cyhoeddiadau
Gwerddon: e-gyhoeddiad
academaidd y Coleg
Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
(Tiwtor Prifysgol Aberystwyth)
Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
(Tiwtor Prifysgol Bangor)
Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
(Tiwtor Prifysgol Caerdydd)
Cynllun Colegau Cymru
(Prosiect Ymgynghori a
Chymedroli)
Prosiect Astudiaethau Cyfieithu
Llyfryddiaeth Cyfieithiadau (Bl2)

DECHE (digido, e-gyhoeddi a
chreu corpws electronig)
Botwm y Byd: Pedwar Ban (Bl2)

Llyfrau Hanfodion Y Gyfraith
(Cyfrol 1)
Dysgu o Bell
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yn 2013/14

Adroddiad Blynyddol 2013/14

£45,471
£28,111
£28,526
£2,171

Gwleidyddiaeth Ryngwladol:
Cyfuniad o brosiectau Gêm
Argyfwng ac Ymweliad â’r
Cynulliad
Modiwl Boed Glaw neu
Hindda?

£11,500
£11,500
£11,500
£4,500 a
chefnogaeth
mewn da
£43,448

Rhowch Gynnig Arni (Bl2)

Ysgol Haf Ieithoedd Modern
(Bl2)

£49,540

£29,287

£2,890

Parhad prosiectau a ddyfarnwyd yn flaenorol:

Methodoleg Maes (Bl3)

£59,838

£7,060

Cyfrol Gymraeg ar
Ddwyieithrwydd (Bl 3)
Deunyddiau Hanes Ar-lein (Bl1
a 2)
Cynyddu Darpariaeth Drama
(Estyniad)
Prosiect Ymryson (Estyniad)

Cwrs preswyl ar gyfer darpar fyfyrwyr
wedi’i leoli ym Mhrifysgol Abertawe sy’n
rhoi arweiniad ar fireinio sgiliau iaith yn y
Gymraeg
Ysgol Haf Ieithoedd Modern a gydlynir gan
Brifysgol Abertawe i fyfyrwyr blwyddyn 12.
Mae’r prosiect yn parhau am dair blynedd.
Modiwl cydweithredol rhwng Prifysgol
Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol
Abertawe
Prifysgol Bangor

£26,096

Prifysgol Bangor

£47,371

Prosiect cenedlaethol i gynyddu darpariaeth
cyfrwng Cymraeg ym maes cyfarwyddo a
chynhyrchu wedi’i leoli ym Mhrifysgol De
Cymru
Prosiect cydweithredol yn yr adrannau
cyfraith gyda chystadleuaeth ymryson ar
faes yr Eisteddfod Genedlaethol ar ddiwedd
y flwyddyn

£2,850

£6,897
£2,000
£15,243

£4,727

£19,751
£1,638
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Atodiad 5 parhad

Atodiad 5 parhad

Prosiectau Cenedlaethol a Phrosiectau Eraill

Rhestr o grantiau bach a ddyfarnwyd gan y Coleg yn 2013/14
Dyfarniadau Ionawr 2014:
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Rhestr o grantiau peilot colegau addysg bellach a ddyfarnwyd gan y Coleg yn 2013/14
Dyfarniadau Mai 2013:

Prosiect

Sefydliad

Grant

Prosiect

Sefydliad

Grant

Diweddariad Ap Symudol
‘Gofalu trwy’r Gymraeg’
Cymraeg ar gyfer Meddygaeth
a’r Gwasanaeth Iechyd
Canllaw Cyfraith Hywel
Sportslinx Cymru
Agor y maes: cynnwys myfyrwyr
israddedig mewn ymchwil
academaidd
Llawlyfr Hen Gymraeg
Rôl Ataliad mewn
Dwyieithrwydd
Nodi marcwyr clinigol namau
ieithyddol mewn plant
dwyieithog Cymraeg-Saesneg
Rhannu Profiad – cyfres beilot
o seminarau cyhoeddus ar
feysydd cyfoes ym maes
Daearyddiaeth ac Amgylchedd
Integredig
Adnabod pencampwyr y
Gymraeg ymhlith myfyrwyr
Nyrsio
Gweithdy gyrfaoedd i fyfyrwyr
Deintyddiaeth
Cyfres o bamffledi Addysg
Iechyd a Meddygaeth “Dysgu
Am”
Cyflwyno tafodieithoedd y
Gymraeg
Cyfryngau Digidol:
Dosbarthiadau meistr
Llyfryn Astudiaethau Achos –
Cwmnïau Twf Cyflym Cymru
Cyfieithu’r Gymraeg yn y 18fed
a’r 19eg ganrif
Cynhadledd Genedlaethol y
Gyfraith
Datblygu cynnwys digidol:
Penwythnos cydweithredol
Cynhadledd Undydd: Crefydd
yn y Byd Cyfoes
Cynhadledd Polisi
Cymdeithasol: Cynnal y Cymry
Cynhadledd Ddwyieithog:
Mesur Gwasanaethau
Cymdeithasol a Lles

Prifysgol Abertawe

£1,875

Edrych Ymlaen at Addysg Uwch

£7,900

Prifysgol Abertawe

£2,500

Prifysgol Abertawe
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth

£2,500
£1,830
£1,700

Cwrs 30 awr ar gyfer myfyrwyr colegau
addysg bellach wedi’i gydlynu gan Grŵp
Llandrillo Menai.
Dau fodiwl lefel 4 a phecynnau Cymraeg
wedi’u llunio gan Goleg Pen-y-bont.

Adroddiad Blynyddol 2013/14

Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Aberystwyth

£2,500
£1,300

Prifysgol Bangor

£2,461

Creu cyfleoedd ar gyfer llwybr
dilyniant cyfrwng Cymraeg o
addysg bellach i addysg uwch
Denu ac arwain myfyrwyr
addysg bellach i ddilyn cyrsiau/
modiwlau cyfrwng Cymraeg
mewn addysg uwch ym
maes Troseddeg, y Gyfraith a
Gwyddorau Cymdeithas
Datblygu Busnes

Prifysgol Bangor

£800

Penwythnos cydweithredol
ColegauCymru

Prifysgol Bangor

£2,500

Prifysgol Caerdydd

£808

Prifysgol Caerdydd

£2,500

Prifysgol Caerdydd

£2,349

Prifysgol De Cymru

£1,750

Prifysgol De Cymru

£2,000

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

£1,500

Prifysgol Caerdydd

£1,900

Prifysgol De Cymru

£2,315

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

£2,490

Prifysgol Bangor

£1,933

Cyfres o weithgareddau wedi’u trefnu gan
Goleg Cambria sy’n cynnwys dau weithdy a
diwrnod agored i fyfyrwyr 16-19

Dau fodiwl lefel 3 ac adnoddau ar-lein
wedi’u llunio gan Goleg Sir Gâr
Diwrnod traws-ddisgyblaethol ar gyfer
myfyrwyr colegau addysg bellach ar
gampysau prifysgol wedi’i gydlynu gan
Goleg Merthyr Tudful.

£5,950

£6,000

£5,928
£5,910

Prifysgol Bangor
£2,500
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Atodiad 6

Atodiad 7

Cefnogaeth i Sefydliadau

Cyllid

Mae’r Coleg yn parhau i fuddsoddi’r rhan fwyaf o’i arian drwy’r prifysgolion yng Nghymru;
£5.042 miliwn, sy’n cynrychioli 74% o gyfanswm y gwariant. Mae a wnelo gweddill
y gwariant â gweithgareddau cenedlaethol a anelir yn benodol at gefnogi staff a myfyrwyr
yn y prifysgolion. Isod, cyflwynir dadansoddiad o’r gwariant yn 2013/14 ynghyd â gwariant
2012/13 er mwyn gallu cymharu.

2013/14 (£‘000)

Abertawe
Aberystwyth
Bangor
Caerdydd
Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant
De Cymru
Metropolitan
Caerdydd
Arall
Pob sefydliad
addysg uwch

Cynllun
Staffio

YsgoloriaeCanghenthau Ymchwil nau

389
584
829
343
293

78
119
224
100
53

296
235
0
2,969

Cyfanswm

Prosiectau

YsgoloriaeCymrodothau Myfyrwyr riaethau

47
46
45
49
38

34
218
267
33
104

15
80
92
28
43

0
0
0
0
3

563
1,047
1,457
553
534

18
31

44
45

20
5

12
28

0
0

390
344

Isod, ceir crynodeb o’r wybodaeth ariannol a gyflwynir yn y datganiadau ariannol llawn:

0
623

0
314

154
835

0
298

0
3

154
5,042

Gweithrediadau ariannol (£000)

2012/13 (£’000)

Abertawe
Aberystwyth
Bangor
Caerdydd
Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant
De Cymru
Metropolitan
Caerdydd
Arall
Pob sefydliad
addysg uwch

Archwiliwyd cyfrifon blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth
i ben ar 31 Gorffennaf 2014 gan PriceWaterhouseCoopers LLP. Ceir copi cyflawn o adroddiad
yr ymddiriedolwyr ynghyd â datganiadau ariannol ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
www.colegcymraeg.ac.uk/cyfrifon a gellir gofyn am gopi caled o’r cyfrifon drwy gysylltu ag
ysgrifennydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:

Cynllun
Staffio

YsgoloriaeCanghenthau Ymchwil nau

Prosiectau

YsgoloriaeCymrodothau Myfyrwyr riaethau

286
385
600
236
265

39
107
165
13
39

325
199
0
2,296

Cyfanswm

50
45
43
50
48

45
260
132
38
36

15
50
41
23
31

0
0
28
0
71

435
847
1,009
360
490

29
14

73
46

50
1

6
16

33
0

516
276

0
406

7
362

2
564

0
182

0
132

9
3,942

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Y Llwyfan, Heol y Coleg
Caerfyrddin SA31 3EQ

Adnoddau a
dderbyniwyd

2013/14

2012/13

Incwm CCAUC
Incwm arall
Cyfanswm

6,849
108
6,957

5,572
149
5,721

Adnoddau a
wariwyd

2013/14

2012/13

Gweithgareddau
mewn prifysgolion
Gweithgareddau
cenedlaethol
Costau cyflogaeth
staff y Coleg
Costau
llywodraethu
Cyfanswm

5,042

3,942

734

775

938

866

34

24

6,748

5,425

31/07/2014

31/07/2013

1,146

937

Cronfeydd y Coleg
ar ddiwedd y
flwyddyn
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•	
Gwariwyd 74% (£5.042 miliwn) o
gyllideb y Coleg ar weithgareddau
mewn prifysgolion. Gwariwyd 59%
o’r cyllid hwn (£2.9 miliwn) ar Gynllun
Staffio Academaidd y Coleg.

•	
Mae cronfeydd y Coleg wedi cynyddu i
£1.146 miliwn, ac mae hyn yn gyson â
pholisi cronfeydd y Coleg. Yn wyneb y
sefyllfa gyllidol sydd ohoni, mae’r swm
hwn yn addas.

•	
Gwariwyd cyfran sylweddol o’r cyllid
ar weithgareddau cenedlaethol mewn
cydweithrediad â phrifysgolion er
mwyn gweithredu strategaeth y Coleg.

•	
Gwariwyd 14% (£0.94 miliwn) o
gyllideb y Coleg ar gostau cyflogaeth
staff a gyflogir gan y Coleg yn
uniongyrchol.
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Cysylltu â ni

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Y Llwyfan
Heol y Coleg
Caerfyrddin
SA31 3EQ
01267 610400
www.colegcymraeg.ac.uk
@ColegCymraeg
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