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CYFLWYNIAD
Croeso i Raglen Hyfforddiant Sgiliau Ymchwil 2019/20.
Darperir yr hyfforddiant sgiliau ymchwil hwn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn
partneriaeth â sefydliadau addysg uwch Cymru. Hon yw’r unig raglen o hyfforddiant ymchwil a
geir yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae Rhaglen Sgiliau Ymchwil y Coleg yn agored i fyfyrwyr ôl-radd o bob prifysgol yng Nghymru,
ac wedi’i theilwra’n benodol er mwyn cynnig hyfforddiant ymarferol i bob ymchwilydd
gyrfa-gynnar – p’un a ydynt yn astudio ar gyfer gradd Meistr neu’n cynnal ymchwil ar gyfer
doethuriaeth neu ymchwil ôl-ddoethurol.
Cynhelir cyflwyniad i gynllun Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg ar ddechrau’r flwyddyn
academaidd yng Nghaerfyrddin, ac yna darperir 34 gweithdy sgiliau yn ystod semestr gyntaf y
flwyddyn academaidd trwy gyfrwng 4 cwrs preswyl. Bydd y sesiynau yn ymdrin â materion megis
trefnu a chynllunio eich ymchwil, trin a thrafod ffynonellau, dulliau ymchwil, sgiliau ysgrifennu
academaidd, ayyb, yn ogystal â materion yn ymwneud â hyrwyddo gyrfa a chyflogadwyedd.
Cynhelir y cyrsiau preswyl mewn tair canolfan yng ngogledd, canolbarth a de Cymru, a daw’r
Rhaglen i ben gyda chynhadledd ymchwil rhyngddisgyblaethol ym mis Gorffennaf 2020.
Darperir yr holl hyfforddiant yn rhad ac am ddim, a bydd y Coleg yn darparu llety ac yn cyfrannu
at gostau teithio pawb fydd yn mynychu’r gwahanol gyrsiau. Rhagwelir cryn alw am le ar y
cyrsiau hyn, felly fe’ch anogir i gofrestru cyn gynted ag y bo modd.

COFRESTRU
Ceir gwybodaeth lawn am y Rhaglen yn ogystal â ffurflenni cofrestru ar gyfer y gwahanol
gyrsiau ar wefan y Coleg: www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ymchwil/rhaglensgiliauymchwil

GWYBODAETH BELLACH:
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau trwy e-bost: datstaff@colegcymraeg.ac.uk
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Fframwaith Datblygu
Ymchwilwyr Vitae
Datblygwyd y Rhaglen mewn cydweithrediad
â’r sefydliadau addysg uwch yng Nghymru,
ac mae’r holl weithdai yn seiliedig ar y
meysydd a adwaenir gan Fframwaith
Datblygu Ymchwilwyr Vitae ar gyfer
cynhyrchu a meithrin ymchwilwyr effeithiol.

Bydd nifer o’r gweithdai yn pontio fwy nag
un maes, ond nodir mewn cromfachau
yn y rhestr ar gefn y daflen hon beth fydd
prif sylw’r gweithdai a sut y perthnasant i
Fframwaith Vitae.

Mae prifysgolion Cymru wedi mabwysiadu rhai neu’r cyfan o’r gweithdai hyn oddi fewn i’w
rhaglenni hyfforddi ymchwil eu hunain. Ceir fwy o wybodaeth am ddarpariaeth hyfforddiant
ymchwil eich prifysgol chi ar wefan y brifysgol neu drwy gysylltu â chanolfan ôl-raddedigion
eich prifysgol.
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Caerfyrddin

10 Medi 2019
Cwrs cynefino ar gyfer deiliaid newydd Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg

Llanbedr Pont Steffan

16 – 17 Hydref 2019

•

Cyflwyniad i ymchwil (B1)

•

Cynllunio, trefnu a rheoli eich ymchwil (C2)

•

Rheoli’ch goruchwyliwr (D1)

•

Cynllunio a chyflwyno posteri ymchwil (D2)

•

Rheoli amser a phwysau gwaith (B2)

•

Dod o hyd i wybodaeth - dechrau arni (catalogau
llyfrgell, cyfnodolion electronig, a thraethodau
ymchwil) (A1)

•

Dulliau ymchwil (A1)

• Lles myfyrwyr (B2)

• Paratoi cais ymchwil (C2)
Bangor

13 – 14 Tachwedd 2019

•

Dod o hyd i wybodaeth - dysgu rhagor (chwilio’r we a
chronfeydd data llyfryddol) (A1)

•

Methodoleg Dyfynnu a Chyfeirio at Ffynonellau
Defnyddio Endnote / Mendeley / Refworks (A1)

•

Rhoi graen ar eich gwaith (Sgiliau Astudio) (A3)

•

Cymraeg ar y cyfrifiadur (A1)

•

Paratoi a chyflwyno papur cynhadledd (D2)

•

Cyfieithu, trawsieithu a rheoli termau (A1)

•

Cyfrannu at waith tîm (D1)

•

Cydweithio ar gyfer ymchwilwyr (D1)

•

Defnyddio MSWord (A1)

Caerdydd
•

Ysgrifennu academaidd (A3)

11 – 12 Rhagfyr 2019

•

Sgiliau llunio erthygl ymchwil fer (D2) a (D3)

•

Defnyddio MSPowerpoint (A1)

•

Yr Ymchwilydd Meintiol (A2)

•

Sesiwn 1 i 1 ar sgiliau ysgrifennu (A3)

•

Ymchwil a chyhoeddi (D2)

•

Cyrchu a deall archifau (A1)

•

Yr Ymchwilydd Ansoddol (A2)

• Hawlfraint ac eiddo deallusol (C1)
Bangor

22 – 23 Ionawr 2020

•

Paratoi at y Viva (C2)

•

Defnyddio Linked-in a’r cyfryngau cymdeithasol (B3)

•

Cyfathrebu effeithiol mewn cyfweliadau a thu hwnt (B3)

•

Yr Ymchwilydd Mentrus: adnabod eich sgiliau (C3)

•

Cynllunio a hyrwyddo gyrfa (B3)

•

Paratoi CV / cais am swydd (B3)

•

Sgiliau cyflogadwyedd digidol a rhwydweithio effeithiol (B3)

•

Denu grantiau ymchwil (C3)

Cynhadledd Ymchwil aml-ddisgyblaethol y Coleg
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1 Gorffennaf 2020, Gregynog

