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Y canfyddiadau allweddol am Ganolfan y Dechnoleg Amgen 

O ganlyniad i'w Adolygiad ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2013, 
mae tîm adolygu ASA (y tîm) o'r farn bod modd rhoi hyder yn y ffordd y mae'r darparwr yn 
rheoli ei gyfrifoldebau datganedig am safonau'r rhaglenni y mae'n eu cynnig ar ran Prifysgol 
Dwyrain Llundain. 

Mae'r tîm hefyd o'r farn bod modd rhoi hyder yn y ffordd y mae'r darparwr yn rheoli ei 
gyfrifoldebau datganedig am ansawdd a gwelliant y cyfleoedd dysgu y mae'n eu cynnig ar 
ran y corff dyfarnu hwn. 

Mae'r tîm o'r farn bod modd dibynnu ar yr wybodaeth y mae'r darparwr yn ei chynhyrchu i'w 
gynulleidfaoedd targed am y cyfleoedd dysgu y mae'n eu cynnig. 

Nodweddion o arfer da 

Mae'r tîm wedi canfod y nodweddion o arfer da dilynol: 

 yr adolygiad cydweithredol manwl o bob modiwl gan diwtoriaid a myfyrwyr sy'n 
cynnig ymgysylltiad beirniadol rheolaidd ar bob agwedd o'r modiwlau (paragraff 2.6) 

 gwaith y swyddogion cefnogi myfyrwyr sy'n cysylltu â staff y rhaglenni i gefnogi 
myfyrwyr ac adnabod materion cyffredin (paragraff 2.10) 

 mae'r llawlyfrau diweddaraf ar gyfer pob un o'r rhaglenni ar gael i ddarpar fyfyrwyr  
a chynulleidfaoedd eraill eu lawrlwytho (paragraff 3.1) 

 ar y rhith-amgylchedd dysgu, cyhoeddir adroddiadau cyflawn y broses adolygu  
a gwella ar gyfer y rhaglen MSc Renewable Energy and the Built Environment 
(paragraff 3.2). 

Argymhellion 

Mae'r tîm hefyd wedi pennu nifer o argymhellion ar gyfer gwella'r ddarpariaeth addysg uwch. 

Mae'r tîm o'r farn y byddai'n fuddiol i'r darparwr: 

 hyrwyddo penodiad Pennaeth Addysg er mwyn sicrhau goruchwyliaeth effeithiol  
ar y ddarpariaeth (paragraff 2.2). 

Mae'r tîm adolygu o'r farn y byddai'n fanteisiol i'r darparwr: 

 ailsefydlu cyfarfodydd rheoli ffurfiol a rheolaidd i oruchwylio ansawdd a safonau 
(paragraff 1.2) 

 ymgysylltu'n llawn â phenodau priodol y Cod Ansawdd (paragraffau 1.4 a 2.4) 

 lunio strategaeth addysgu a dysgu er mwyn darparu fframwaith ar gyfer adolygu  
a gwella rhaglenni'n systematig (paragraff 2.5) 

 adolygu ei dyraniad adnoddau a'i goruchwyliaeth strategol o ddatblygiad staff 
(paragraff 2.12) 

 gymryd agwedd systematig a chyson i ymsefydlu staff, gwerthuso staff ac arsylwi 
addysgu gan gymheiriaid (paragraff 2.13). 
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Yr adroddiad yma 

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau'r Adolygiad ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol1 
a weithredwyd gan ASA yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ('y Ganolfan'), sy'n ddarparwr 
addysg uwch a ariennir yn breifat. Pwrpas yr adolygiad yw darparu gwybodaeth gyhoeddus 
am y ffordd y mae'r darparwr yn cyflawni ei gyfrifoldebau datganedig am reoli a darparu 
safonau academaidd ac ansawdd y cyfleoedd dysgu sydd ar gael i'r myfyrwyr. Mae'r adolygiad 
yn berthnasol i'r rhaglenni astudio y mae'r darparwr yn eu darparu ar ran Prifysgol Dwyrain 
Llundain ('y Brifysgol'). Gweithredwyd yr adolygiad gan Mrs Patricia Millner, Mr Iain Mossman, 
Dr Peter Rae (adolygwyr) a Mr Martin Hill (Cydlynydd). 

Gwnaeth y tîm adolygu'r adolygiad mewn cytundeb â'r darparwr ac yn unol â'r Llawlyfr 
Adolygiad ar gyfer Goruchwyliaeth Addysgol (ac ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol), Ebrill 2013.2 
Roedd y dystiolaeth i gynorthwyo'r adolygiad yn cynnwys dogfennau a ddarparwyd gan y 
darparwr a'r corff dyfarnu, a chyfarfodydd gyda staff a myfyrwyr. 

Roedd y tîm adolygu hefyd yn ystyried defnydd y darparwr o'r pwyntiau cyfeirio allanol perthnasol: 

 Cod Ansawdd Addysg Uwch y DU (y Cod Ansawdd) 

 disgwyliadau'r Bwrdd Cofrestru Penseiri 

 safonau'r Sefydliad Ynni. 

Nodwch os gwelwch yn dda, os nad ydych yn gyfarwydd ag unrhyw rai o'r termau a ddefnyddir 
yn yr adroddiad yma gallwch ddod o hyd iddynt yn y Rhestr Termau. 

Mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn ganolfan amgylcheddol, sydd wedi'i seilio ym 
Machynlleth, Canolbarth Cymru. Mae'r Ganolfan yn ganolfan addysg a chanolfan ymwelwyr, 
sy'n arddangos ffyrdd o ymateb yn ymarferol i'r galw am gynaliadwyedd. Mae rhaglenni  
ôl-raddedig wedi bod yn rhedeg yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ers y flwyddyn 2000 a 
sefydlwyd Ysgol Graddedigion yr Amgylchedd ('yr Ysgol') yn 2007 pan ddaeth y Ganolfan yn 
bartner cydweithredol i'r Brifysgol. Ym mis Mehefin 2010, agorwyd Sefydliad Cymru ar gyfer 
Addysg Gynaliadwy. Mae hwn yn gyfleuster eco-addysgol wedi'i adeiladu o ddefnyddiau ynni 
ymgorfforedig isel a chanddo'r holl nodweddion diweddaraf. Mae'r adeilad yma'n cynnwys y 
pedair rhaglen, y cyfleusterau cefnogi, ystafell dechnoleg gwybodaeth, labordai ymchwil, 
bwyty a lle byw. 

Ar amser yr adolygiad, roedd 377 o fyfyrwyr yn astudio yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen. 
Cynigir y tair rhaglen ar y safle mewn blociau o wythnos o addysgu a bydd y myfyrwyr yn 
byw ar y safle yn ystod y cyfnodau yma. Mae'r rhaglen MSc mewn Pensaernïaeth: 
Advanced Environmental and Energy Studies yn cael ei chynnig hefyd fel rhaglen dysgu o bell. 
Mae nifer o staff yn yr Ysgol sy'n gyfwerth â naw aelod amser llawn, yn cynnwys 15 o staff 
addysgu sesiynol ynghyd â staff cymorth sy'n gyfwerth â phum aelod o staff amser llawn. 

Ar amser yr adolygiad, cynigiodd y darparwr y rhaglenni addysg uwch a ganlyn, wedi eu rhestru 
o dan y corff dyfarnu gyda nifer y myfyrwyr i'w gweld mewn cromfachau: 

Prifysgol Dwyrain Llundain 

 MSc mewn Pensaernïaeth: Advanced Environmental and Energy Studies 
[Astudiaethau Uwch mewn Ynni a'r Amgylchedd] (57 yn llawn amser; 101 yn rhan 
amser) 

 MSc mewn Pensaernïaeth: Advanced Environmental and Energy Studies drwy 
ddysgu o bell (26 yn llawn amser; 80 yn rhan amser) 

                                                
1
 www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/types-of-review/designated-providers/Pages/default.aspx 

2
 www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx 

http://www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/types-of-review/designated-providers/Pages/default.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx
http://www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/types-of-review/designated-providers/Pages/default.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx
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 MSc Renewable Energy and the Built Environment [Ynni Adnewyddadwy a'r 
Amgylchedd Adeiledig] (16 yn llawn amser; 58 yn rhan amser) 

 Diploma Proffesiynol mewn Pensaernïaeth: Advanced Environmental and Energy 
Studies (39 yn llawn amser). 

Cyfrifoldebau datganedig y darparwr 

Mae'r Ganolfan yn llunio'r rhaglenni, yn gweithredu'r broses fynediadau, yn darparu ac yn 
asesu'r rhaglenni, yn cynhyrchu llawlyfrau rhaglen ac adroddiadau blynyddol, yn cefnogi 
myfyrwyr, yn casglu adborth ac yn cynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd. Mae'r Brifysgol yn 
dilysu'r rhaglenni, yn penodi arholwyr allanol ac yn gweithredu'r Byrddau Maes Astudio i 
ystyried llwyddiant a chynnydd y myfyrwyr. Mae cydgyfrifoldeb â'r Brifysgol am ddatblygu 
staff a chymeradwyo deunydd cyhoeddusrwydd. Y Ganolfan sy'n penodi arweinwyr y 
rhaglenni ac anfonir manylion penodi staff at y Brifysgol i'w cymeradwyo. 

Datblygiadau diweddar 

Yn 2010, gwelwyd gostyngiad yn nifer y myfyrwyr a wnaeth gais i astudio ac a gofrestrodd. 

O ganlyniad i hynny, mewn cyfuniad â gostyngiad mewn cyllid gan Gyngor Cyllido Addysg 
Uwch Lloegr (CCAULl), newidiwyd strwythur darparu'r rhaglen. Gostyngwyd nifer y staff 
academaidd a staff cymorth dros gyfnod o ddwy flynedd. Mae Cynllun Strategol a Busnes 
Canolfan y Dechnoleg Amgen ar gyfer 2013 yn rhagweld y bydd nifer y myfyrwyr sy'n 
cofrestru yn dychwelyd i lefelau 2010. 

Ym mis Ebrill 2012, gwnaeth y Brifysgol adolygiad o'r berthynas gydweithredol gyda 
Chanolfan y Dechnoleg Amgen a chytunodd i ail-gymeradwyo'r pedair rhaglen. 

Mae rhaglen newydd wedi'i hysgrifennu i gymryd lle'r rhaglen MSc mewn Pensaernïaeth,  
ac mae'n dwyn y teitl MSc in Sustainability and Adaptation in the Built Environment  
[MSc mewn Cynaliadwyedd ac Addasu yn yr Amgylchedd Adeiledig]. Bydd y rhaglen hon yn 
cael ei dilysu yn 2013-14 a'r bwriad yw cofrestru'r myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2014. 

Cyfraniad y myfyrwyr i'r adolygiad 

Gwahoddwyd myfyrwyr sy'n astudio ar raglenni addysg uwch yn yr Ysgol i roi cyflwyniad i'r 
tîm adolygu. Anfonodd y staff e-bost at bob myfyriwr yn gofyn am gyfraniadau ond dim ond 
un a dderbyniwyd. Yn dilyn hynny, cysylltwyd â'r myfyrwyr i gwblhau arolwg adborth yn 
benodol ar gyfer yr adolygiad. Cafwyd nifer o gyfraniadau i'r arolwg ond ni chafwyd un gan 
fyfyrwyr ar y rhaglen MSc mewn Pensaernïaeth: Advanced Environmental and Energy 
Studies. Roedd nifer o'r sylwadau yn yr arolwg yn ddefnyddiol. Yn yr ymweliad cyfarfu'r tîm 
â'r 11 o fyfyrwyr sy'n cynrychioli'r holl raglenni. Cyfwelwyd dau fyfyriwr ar y rhaglen dysgu  
o bell hefyd gan ddefnyddio cyfathrebiad cynadledda electronig. Rhoddodd hyn wybodaeth 
ddefnyddiol am y rhaglenni a barn y myfyrwyr. 
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Canfyddiadau manwl am Ganolfan y Dechnoleg Amgen 

1 Safonau academaidd 

Pa mor effeithiol yw Canolfan y Dechnoleg Amgen o ran cyflawni ei 
chyfrifoldebau am reoli safonau academaidd? 

1.1 Mae'r cyfrifoldebau am reoli safonau academaidd wedi eu hegluro'n glir mewn 
memorandwm cytundeb wedi'i lofnodi rhwng y Ganolfan a'r Brifysgol, ac mewn tabl o rolau a 
chyfrifoldebau. Mae staff academaidd yr Ysgol yn gwbl ymwybodol o'u cyfrifoldebau o dan y 
cytundeb hwn ac yn gallu eu hesbonio'n glir. Mae'r Brifysgol yn cadw'r cyfrifoldeb am 
oruchwylio a monitro ansawdd academaidd, trwy'r Tiwtor Cyswllt a Phwyllgor Ansawdd a 
Safonau'r Brifysgol. 

1.2 Mae'r Pennaeth Addysg yn aelod o Bwyllgor Rheoli'r Ganolfan. Fodd bynnag,  
mae'r swydd wedi bod yn wag ers 18 mis yn ystod cyfnod o ail strwythuro mewnol a'r 
Pennaeth Ansawdd a Chymorth sydd wedi cyflawni'r mwyafrif o ddyletswyddau'r swydd. 
Mae'r rôl hefyd yn cynnwys mynd i gyfarfodydd misol Pwyllgor Rheoli'r Ganolfan. O fewn yr 
Ysgol, mae'r strwythur rheoli gwastad yn golygu bod rhaglenni'n weddol ymreolaethol yn y 
ffordd y maent yn gweithredu. Pwyllgor Ansawdd a Safonau'r Brifysgol sy'n atebol am 
safonau academaidd. Mae rhaglenni'n gweithredu'n effeithiol, ond dydyn nhw ddim yn 
adrodd i unrhyw bwyllgor ansawdd neu bwyllgor safonau mewnol. Cyn yr ailstrwythuro 
diweddar, byddai cyfarfod misol o arweinwyr rhaglen yr Ysgol gyda'r Pennaeth Ansawdd a 
Chymorth a'r Pennaeth Addysg. Mae'r cysylltiad rhwng y rhaglenni'n dibynnu'n drwm ar hyn 
o bryd ar y Pennaeth Ansawdd a Chymorth, y Tiwtor Cyswllt a'r swyddogion cefnogi 
myfyrwyr; a thrafodaeth anffurfiol. Byddai'n fanteisiol i'r Ysgol ailsefydlu cyfarfodydd rheoli 
ffurfiol a rheolaidd ar draws y rhaglenni i oruchwylio ansawdd a safonau. 

1.3 O fewn rhaglenni, mae'r mecanweithiau monitro ac adrodd yn gyson ac yn gydlynol. 
Mae patrwm yr adolygiadau modiwl a'r gwerthusiadau ar-lein o fodiwlau yn dangos cyfranogaeth 
helaeth gan y myfyrwyr. Mae adroddiadau'r broses adolygu a gwella'n elfen ganolog yng 
ngofynion Canolfan y Dechnoleg Amgen ynglŷn ag adrodd i'r Brifysgol ar weithgareddau 
sicrhau ansawdd. Maent hefyd yn cynnig dadansoddiad manwl ac effeithiol o bob rhaglen, 
yn cynnwys ymateb systematig i gynlluniau gweithredu blaenorol ac adroddiadau arholwyr 
allanol. Mae'r rhain ar gael i fyfyrwyr ar y rhith-amgylchedd dysgu. 

Pa mor effeithiol yw defnydd Canolfan y Dechnoleg Amgen o bwyntiau cyfeirio 
allanol i reoli safonau academaidd? 

1.4 Mae'r holl raglenni addysg uwch wedi bod trwy brosesau dilysu ffurfiol gyda'r Brifysgol, 
sydd wedi sicrhau eu bod yn alinio'n glir gyda'r Fframwaith ar gyfer cymwysterau addysg uwch 
yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon (FHEQ), gyda datganiadau meincnod pwnc, a gydag 
adrannau perthnasol y Cod Ansawdd. Mae prif ymgysylltiad yr Ysgol gyda'r Cod Ansawdd 
drwy Diwtor Cyswllt y Brifysgol ac arholwyr allanol. Mae nifer o bolisïau'r Ysgol wedi eu darparu 
gan y Brifysgol. Mae gan staff yr Ysgol wybodaeth amrywiol, a chyfyngedig weithiau, o adrannau 
amrywiol y Cod Ansawdd, er bod hyn yn cael ei wella drwy'r berthynas waith agos gyda'r 
Brifysgol. 
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Sut mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn defnyddio safoni, gwirio neu arholi 
allanol i sicrhau safonau academaidd? 

1.5 Mae'r Ganolfan yn cyflawni telerau ei chytundeb cydweithredol â'r Brifysgol ar gyfer 
gosod, marcio a safoni asesiadau, a darparu adborth i fyfyrwyr. Mae arholwyr allanol yn 
cymeradwyo'r dulliau amrywiol o asesu, ac mae ansawdd a strwythur yr adborth yn gyffredinol 
gryf. Mae'r safoni mewnol yn ddibynadwy, ac yn dilyn patrwm cyson a chymeradwy. Mae'r 
meini prawf marcio'n eglur ac mae'r myfyrwyr yn deall hyn. 

1.6 Mae adroddiadau arholwyr allanol yn cymeradwyo gwaith ymroddedig staff yr Ysgol. 
Ymatebodd yr arweinwyr rhaglen i sylwadau'r arholwyr allanol drwy adroddiadau'r broses 
adolygu a gwella, sy'n olrhain pwyntiau gweithredu. Cyfeiriwyd at nifer fechan o anghysonderau, 
yn ymwneud ag esiamplau o waith cwrs sydd heb gael eu hasesu gan arweinydd y modiwl, 
a manylder y briffiau am aseiniadau. Mae'r rhain yn derbyn sylw gan yr Ysgol. Mae wedi 
gweithredu arfer o asesu dienw ar draws yr holl raglenni, gan ddilyn polisi'r Brifysgol. Mae 
gan yr Ysgol broses wedi'i dogfennu'n glir ar gyfer camymddwyn academaidd, ac mae wedi 
dechrau defnyddio meddalwedd atal llên-ladrad y Brifysgol. Mae'r Brifysgol wedi cynnal 
sesiynau datblygiad proffesiynol am ddefnyddio meddalwedd canfod llên-ladrad i holl staff  
yr Ysgol, ond mae gofynion cyflwyno gwaith y rhaglenni'n amrywio, ac nid yw rhai ohonynt 
wedi cyflwyno'r broses eto o anfon gwaith i mewn ar-lein gyda'r meddalwedd hwn. 

Mae gan y tîm adolygu hyder yn rheolaeth y darparwr ar ei gyfrifoldebau am safonau'r 
rhaglenni y mae'n eu cynnig ar ran ei gorff dyfarnu. 

2 Ansawdd cyfleoedd dysgu 

Pa mor effeithiol yw cyflawniad Canolfan y Dechnoleg Amgen o'i 
chyfrifoldebau am reoli a gwella ansawdd y cyfleoedd dysgu? 

2.1 Mae'r Ganolfan yn rheoli ansawdd y cyfleoedd dysgu'n llwyddiannus yn unol â'i 
chyfrifoldebau fel partner cydweithredol i'r Brifysgol. Disgrifir y trefniadau rheoli ym 
mharagraff 1.2. 

2.2 Gweithredir y gweithdrefnau ansawdd yn fedrus i gwrdd â gofynion y Brifysgol,  
ond mae'r gwaith o oruchwylio'r ddarpariaeth ac atgyfnerthu'r rhaglenni'n gyfyngedig.  
Mae'r arweinwyr rhaglenni'n cadw goruchwyliaeth effeithiol ar ansawdd eu rhaglenni unigol. 
Byddent fel arfer yn adrodd i Bennaeth Addysg ond mae'r swydd yma'n wag. Mae'r Pennaeth 
Ansawdd a Chymorth yn darparu arweiniad gwerthfawr mewn perthynas â rheolaeth ac 
ansawdd yn cynnwys yr holl weithdrefnau gweinyddol ac arweiniad y tîm o swyddogion cefnogi 
myfyrwyr. Byddai'n fuddiol i Ganolfan y Dechnoleg Amgen hyrwyddo penodiad Pennaeth 
Addysg er mwyn sicrhau goruchwyliaeth effeithiol ar y ddarpariaeth. 

2.3 Mae'r pwyllgorau rhaglen yn cwrdd ddwywaith y flwyddyn ac mae'r cofnodion wedi 
eu hatodi at adroddiad blynyddol y broses adolygu a gwella. Y Brifysgol sy'n darparu'r templed 
ar gyfer hyn ac mae'n cynnig dadansoddiad cynhwysfawr ar gyfer bob rhaglen. Mae'n cynnwys 
adroddiad ar bob modiwl, sy'n rhoi sylwadau am ddarpariaeth, rheolaeth a materion allweddol. 
Mae'r arweinwyr rhaglen yn cwblhau'r rhain yn drwyadl ac yn defnyddio proffil y myfyrwyr, 
data am gadwraeth a chyflawniad, ac adborth gan fyfyrwyr i hysbysu cynlluniau gweithredu 
manwl. Mae'r Ysgol wedi gweithredu'n effeithiol i ostwng nifer y myfyrwyr sy'n cymryd seibiau 
a'r gyfradd athreulio. Mae'r Rheolwr Ansawdd a Chymorth yn darllen adroddiadau'r broses 
adolygu a gwella cyn eu gyrru ymlaen i'r Brifysgol. 
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Pa mor effeithiol yw defnydd Canolfan y Dechnoleg Amgen o bwyntiau cyfeirio 
allanol i reoli a gwella cyfleoedd dysgu? 

2.4 Er bod gan yr Ysgol rai o'i pholisïau ei hun, nid yw wedi ymgysylltu ag unrhyw 
benodau yn Rhan B: Sicrhau a gwella ansawdd y Cod Ansawdd er mwyn datblygu polisïau 
sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr. Mae'r Ysgol yn cydweithredu'n foddhaol â'r Brifysgol i gyflawni 
goblygiadau o dan y Cod Ansawdd. Mae arweinwyr y rhaglenni a'r Pennaeth Ansawdd a 
Chymorth wedi bod i sesiynau hyfforddi a ddarperir gan y Brifysgol er mwyn cael y manylion 
diweddaraf am bolisïau'r Brifysgol, ond nid yn benodol am y Cod Ansawdd. Dangosodd y 
staff ddealltwriaeth gyfyngedig o ddarpariaethau'r Cod Ansawdd. Byddai'n fanteisiol i'r 
Ysgol ymgysylltu'n llawn â phenodau priodol y Cod Ansawdd. 

Sut mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn ei sicrhau ei hun bod ansawdd  
y dysgu a'r addysgu'n cael ei gynnal a'i wella? 

2.5 Mae goruchwyliaeth briodol o ansawdd y dysgu a'r addysgu o fewn timau rhaglen. 
Mae arweinwyr y rhaglenni'n rheoli'r broses flynyddol o arsylwi gan gymheiriaid o fewn eu 
timau. Dywedodd y staff fod arsylwi addysgu gan gymheiriaid yn ddefnyddiol i wella eu 
harferion. Fodd bynnag, ychydig iawn o gasglu arferion da sy'n digwydd yn ganolog i'w 
rhannu rhwng staff y rhaglenni, ac nid oes datganiad strategol yn esbonio'r ethos dysgu ac 
addysgu penodol a'r dull o ddarparu. Byddai'n fanteisiol i'r Ysgol lunio strategaeth addysgu 
a dysgu er mwyn darparu fframwaith ar gyfer adolygu a gwella rhaglenni'n systematig. 

2.6 Mae'r cydberthnasau agos a chadarnhaol rhwng staff a myfyrwyr yn cael eu hadeiladu 
pan ddarperir modiwlau ar y safle. Dangosodd y myfyrwyr ar y rhaglen dysgu o bell fod 
perthynas gref a chefnogol gyda staff. Mae'r adborth gan fyfyrwyr yn gyson a gweithredir 
arno'n brydlon. Cynhelir adolygiadau modiwl gan arweinwyr rhaglen gyda grwpiau myfyrwyr 
ar ddiwedd bob modiwl. Mae'r rhain yn drwyadl ac yn ddefnyddiol i awgrymu dulliau o 
ddatblygu cwricwla ac addysgeg ymhellach a hynny ar unwaith. Ystyrir bod yr adolygiad 
cydweithredol manwl o bob modiwl gan diwtoriaid a myfyrwyr sy'n cynnig ymgysylltiad 
beirniadol rheolaidd ar bob agwedd o'r modiwlau yn arfer da. 

2.7 Sicrheir rhagor o adborth gan fyfyrwyr drwy arolygon modiwl dienw ar-lein,  
a ddefnyddir hefyd gan fyfyrwyr dysgu o bell. Mae'r cynrychiolwyr myfyrwyr a fydd efallai'n 
mynychu pwyllgorau rhaglenni'n ffynhonnell arall o adborth, ond nid yw'r broses hon mor 
ddatblygedig. Mae adborth gan fyfyrwyr yn rhan bwysig o adroddiadau'r broses adolygu a 
gwella. Nododd y staff a'r myfyrwyr esiamplau o'r mannau lle cafwyd newidiadau i'r ffordd y 
darperir y modiwlau oherwydd adborth gan fyfyrwyr. Fodd bynnag, nid oes ymateb ffurfiol 
gan yr Ysgol i hysbysu myfyrwyr am y camau gweithredu sy'n codi o'u hadborth. 

2.8 Mae gan y staff gymwysterau academaidd a phroffesiynol da. Mae myfyrwyr yn elwa 
o'r cyfoeth o wybodaeth a'r amrywiaeth o brofiadau diweddaraf y mae'r staff addysgu rhan amser 
yn eu cynnig, a'r rheiny'n staff sydd yn aml yn arbenigwyr yn eu maes. Roedd y myfyrwyr yn 
gwerthfawrogi arbenigedd eu darlithwyr ac yn frwdfrydig ynglŷn â'r siaradwyr gwadd y maent 
yn ymgysylltu â hwy drwy gysylltiadau â diwydiant. Roedd y myfyrwyr dysgu o bell yn bositif 
ynglŷn â safon y deunyddiau dysgu ac addysgu a dderbyniant ar y rhith-amgylchedd dysgu, 
y cyfleoedd ar gyfer trafodaeth grŵp electronig a'r arweiniad a dderbyniant gan y staff. 

Sut mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn ei sicrhau ei hun bod y myfyrwyr yn 
cael eu cefnogi'n effeithiol? 

2.9 Mae gan yr Ysgol ystod o brosesau ffurfiol ac anffurfiol sy'n darparu lefel effeithiol o 
gefnogaeth i fyfyrwyr mewn materion academaidd ac anacademaidd. Mae'r myfyrwyr yn cael 
tiwtor personol ar ddechrau eu hastudiaethau sy'n aros gyda nhw drwy gydol eu hastudiaethau. 
Ymhob wythnos astudio mae cyfle i'r myfyrwyr gael sesiwn diwtorial unigol i drafod cynnydd 
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academaidd. Gall y myfyrwyr dysgu o bell drefnu sesiynau tiwtorial unigol gyda staff. Mae'r 
myfyrwyr yn sôn am ymatebion positif a chyflym wrth gysylltu â'r Ysgol pan fyddent i ffwrdd 
oddi wrth y Ganolfan. 

2.10 Mae'r swyddogion cefnogi myfyrwyr ar gyfer bob rhaglen yn arwyddocaol o ran cynnal 
cyfathrebiadau agos â myfyrwyr ac maent yn cynnig cymorth bugeiliol yn aml. Fel tîm maent 
yn cydweithio'n agos a gallent wneud dyletswyddau eu meysydd ei gilydd fel eu bod yn pennu 
materion sydd angen sylw ar draws y rhaglenni. Cedwir cofnodion o'u cyfarfodydd misol ac 
mae'r arweinwyr rhaglen yn darllen y rhain. Maent yn sianel werthfawr ar draws y rhaglenni i 
godi ymwybyddiaeth ymysg y staff o faterion sydd angen sylw mewn perthynas â'r myfyrwyr. 
Mae gwaith y swyddogion cefnogi myfyrwyr sy'n cysylltu â staff y rhaglenni i gefnogi myfyrwyr 
ac adnabod materion cyffredin yn arfer da. 

2.11 Mae'r myfyrwyr yn derbyn cefnogaeth sgiliau astudio priodol gydag ysgrifennu traethodau 
ac adroddiadau, gwneud cyfeiriadau ac arddull academaidd. Mae dysgwyr o bell yn sôn am 
lefel uchel o foddhad gyda'r amrywiaeth eang o ddeunyddiau manwl o safon uchel ar-lein yn 
cynnwys adnoddau sgiliau astudio. Cânt eu cefnogi ymhellach gan seminarau tiwtorial electronig 
bob wythnos. Mae'r trefniadau i gefnogi myfyrwyr yn ystod y cam traethodau hir yn briodol. Lle 
bo'n bosibl, mae'r myfyrwyr yn cael goruchwyliwr sy'n arbenigwr yn y maes ymchwilio dewisol. 

Pa mor effeithiol y mae Canolfan y Dechnoleg Amgen yn datblygu ei staff er 
mwyn gwella cyfleoedd dysgu'r myfyrwyr? 

2.12 Yn unol â'u cytundeb cydweithredol, mae'r Ganolfan yn anfon curricula vitae'r aelodau 
newydd o staff i'r Brifysgol, ac maent hwythau'n monitro anghenion datblygiad y staff. Mae 
rhywfaint o hyfforddiant staff wedi'i ddarparu yn yr Ysgol, gan gynnwys hyfforddiant am e-asesu, 
meddalwedd canfod llên-ladrad, a defnyddio'r rhith-amgylchedd dysgu. Fodd bynnag, mae'r 
Ysgol yn cydnabod mai cyfyngedig iawn yw ei hadnoddau ar hyn o bryd sydd ar gael ar gyfer 
datblygiad staff ffurfiol, ac absenoldeb sabothol di-dâl yw'r unig gymorth ar gyfer gweithgareddau 
ysgolheigaidd. Byddai'n fanteisiol i'r Ysgol adolygu ei dyraniad adnoddau a'i goruchwyliaeth 
strategol o ddatblygiad staff. 

2.13 Mae'r ffordd y gweithredir ac y gwerthusir y gweithdrefnau ar gyfer ymsefydlu a 
gwerthuso staff yn anghyson. Mae proses sefydledig ar gyfer arsylwi addysgu gan gymheiriaid, 
ac mae hon wedi ei chyflenwi gan yr adborth gan gymheiriaid i gymheiriaid colegol a gynigir 
o fewn y timau rhaglen yn ystod yr wythnosau darparu bloc. Fodd bynnag, nid yw pob un o'r 
rhain wedi'u dogfennu, ac mae rhywfaint o ddryswch ymhlith y staff ynglŷn â'r gwahaniaethau 
rhwng gwerthuso, arsylwi addysgu gan gymheiriaid a datblygiad proffesiynol parhaus. 
Byddai'n fanteisiol i'r Ysgol gymryd agwedd systematig a chyson i ymsefydlu staff, gwerthuso 
staff ac arsylwi addysgu gan gymheiriaid. Yn aml iawn penodir staff addysgu ar sail arferion 
proffesiynol, a chânt eu cefnogi gan gyfuniad o fentora anffurfiol ac effeithiol. Mae hyn yn 
cynnwys cefnogaeth i aseswyr amhrofiadol, drwy gysgodi gan fentoriaid a marcio gwaith 
myfyrwyr ddwywaith. 

Pa mor effeithiol yw Canolfan y Dechnoleg Amgen o ran sicrhau bod 
adnoddau dysgu'n hygyrch i'r myfyrwyr a bod digon ohonynt i alluogi'r 
myfyrwyr i gyflawni'r canlyniadau dysgu a fwriedir? 

2.14 Mae'r adnoddau ffisegol, dynol ac electronig yn yr Ysgol yn hygyrch ac yn ddigonol i 
alluogi'r myfyrwyr i gyflawni'r canlyniadau dysgu a fwriedir. Mae myfyrwyr ar fodiwlau preswyl 
yn cael budd enfawr o fyw o fewn amgylchedd y Ganolfan. Defnyddir yr ystod o adeiladau 
arbenigol, systemau ynni a chyfleusterau eraill yn briodol mewn gweithgareddau dysgu ymarferol 
i ddarparu profiad unigryw. Mae dysgwyr o bell a myfyrwyr sy'n astudio i ffwrdd oddi wrth yr 
Ysgol yn elwa o'r deunyddiau dysgu datblygedig a ddarperir ar rith-amgylchedd dysgu'r Brifysgol. 
Mae cyllideb gan arweinwyr rhaglen ar gyfer adnewyddu, trwsio neu brynu darnau newydd o offer. 
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2.15 Er bod y llyfrgell a ddarperir yn yr Ysgol yn fach, gall y myfyrwyr gael gafael ar destunau, 
llyfrau ar-lein a chyfnodolion electronig gan y Brifysgol. Yn ystod y cyfnod cynefino, mae 
llyfrgellydd y Brifysgol yn ymweld â'r Ysgol i roi gwybod i'r myfyrwyr am wasanaethau'r 
llyfrgell a'r deunyddiau sydd ar gael. Mae'r myfyrwyr wedi cael hyn yn ddefnyddiol iawn pan 
fydd ganddynt ymholiadau am adnoddau'n ddiweddarach. Mae'r Ysgol hefyd wedi sicrhau 
bod myfyrwyr yn gallu defnyddio llyfrgelloedd prifysgolion eraill. 

Mae'r tîm adolygu'n hyderus bod y darparwr yn cyflawni ei gyfrifoldebau am reoli a gwella 
ansawdd y cyfleoedd dysgu a fwriedir y mae'n eu cynnig i fyfyrwyr. 

3 Gwybodaeth am gyfleoedd dysgu 

Pa mor effeithiol yw Canolfan y Dechnoleg Amgen am gyfathrebu gwybodaeth 
am gyfleoedd dysgu i fyfyrwyr a rhanddeiliaid eraill? 

3.1 Mae'r Ganolfan yn defnyddio ei gwefan fel y prif fecanwaith i hybu ei rhaglenni. Mae'r 
deunydd mewn print wedi'i gyfyngu i daflenni, baneri a hysbysebion mewn cyhoeddiadau gan 
y Ganolfan. Cafwyd gwaith datblygu sylweddol ar y wefan yn ddiweddar yn rhan o strategaeth 
i wella recriwtiad. Mae'r Ganolfan yn cyhoeddi manylion cynhwysfawr am bob un o'i rhaglenni 
yn yr Ysgol ar y wefan, gan ymdrin â chynnwys y rhaglen, asesiad, gofynion mynediad a ffioedd, 
gyda dolenni at fanylebau rhaglenni ar wefan y Brifysgol. Mae'r wefan hefyd yn cynnwys blogiau 
myfyrwyr sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd ac sy'n cynnig darlun manwl a pherthnasol o 
brofiad y myfyriwr i'r myfyrwyr cyfredol ac i ddarpar fyfyrwyr. Mae'r llawlyfrau diweddaraf ar 
gyfer pob un o'r rhaglenni ar gael i ddarpar fyfyrwyr a chynulleidfaoedd eraill eu lawrlwytho, 
ac mae hyn yn arfer da. 

3.2 Gall y myfyrwyr cyfredol gael gafael ar wybodaeth ar wefan y Ganolfan, o lawlyfrau 
rhaglen, drwy e-bost gan y swyddogion cefnogi myfyrwyr, ar y cyfryngau cymdeithasol ac o 
fewnrwyd. Anfonir gwybodaeth am bob modiwl at y myfyrwyr cyn iddynt gychwyn eu bloc 
mis o fodiwlau. Daw'r wybodaeth ar ffurf llawlyfrau modiwl neu daflenni gwybodaeth rhaglen, 
y mae gan y myfyrwyr feddwl uchel ohonynt. Mae'r rhith-amgylchedd dysgu'n adnodd 
cynhwysfawr ar gyfer bob rhaglen. Mae'r myfyrwyr yn gwneud defnydd mawr ohono ar 
raglenni dysgu o bell ac wrth ddysgu o fewn y Ganolfan. Ar y rhith-amgylchedd dysgu, 
cyhoeddir adroddiadau cyflawn y broses adolygu a gwella ar gyfer y rhaglen MSc 
Renewable Energy and the Built Environment, ac mae hyn yn arfer da. 

3.3 Mae'r Ysgol yn gwneud defnydd effeithiol o ddulliau electronig i gyfathrebu gyda'i 
chorff myfyrwyr gwasgaredig. Mae'r Swyddog Cefnogi Myfyrwyr ar gyfer y rhaglen MSc 
Advanced Environmental and Energy Studies yn llunio newyddlen wythnosol i'r myfyrwyr ar 
yr e-bost sy'n cynnwys crynhoad o wybodaeth berthnasol. Mae'n defnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol i ymgysylltu â darpar fyfyrwyr, myfyrwyr cyfredol a chyn-fyfyrwyr. Er nad oes 
polisi ysgrifenedig yn bodoli am y cyfryngau cymdeithasol, mae'r staff yn deall y dull ar-lein o 
ryngweithio gyda'r grwpiau hyn. Defnyddir cyfleusterau cynadledda electronig hefyd i 
hwyluso trafodaethau a sesiynau tiwtorial gyda myfyrwyr os nad ydynt yn yr Ysgol ac yn 
estynedig gyda myfyrwyr dysgu o bell. 

Pa mor effeithiol yw mecanweithiau Canolfan y Dechnoleg Amgen i sicrhau 
bod yr wybodaeth am gyfleoedd dysgu'n addas, yn hygyrch ac yn ddibynadwy? 

3.4 Mae gan y Ganolfan gylch gwaith clir, a ddirprwywyd iddi gan y Brifysgol, sy'n ymdrin 
â'r cyfrifoldeb am gynhyrchu gwybodaeth ynglŷn â chyfleoedd dysgu. Mae gan y staff yn yr 
Ysgol ddealltwriaeth fanwl a chynhwysfawr o'u rolau mewn perthynas â darparu gwybodaeth. 
Mae'r Brifysgol yn cymeradwyo deunyddiau marchnata o ran cywirdeb a brandio. Yn dilyn yr 
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ail-ddilysu diwethaf, adolygwyd llawlyfrau rhaglen i sicrhau cysondeb, a rhoddwyd mecanweithiau 
ar waith i sicrhau bod arweinwyr rhaglen a swyddogion cefnogi myfyrwyr yn eu diweddaru'n 
flynyddol. 

3.5 Tra bo swydd y Pennaeth Addysg yn parhau'n wag, y Pennaeth Ansawdd a Chymorth 
sy'n atebol ar hyn o bryd am wybodaeth ynglŷn â chyfleoedd dysgu. Mae llinellau adrodd clir 
rhwng y staff sy'n cynhyrchu gwybodaeth, y Swyddfa Marchnata, arweinwyr y rhaglenni,  
y swyddogion cefnogi myfyrwyr a'r Pennaeth Ansawdd a Chymorth. Mae hyn yn sicrhau bod 
gwybodaeth yn addas, yn hygyrch ac yn ddibynadwy. 

3.6 Mae proses effeithiol ac effeithlon o olygu cydweithredol yn bodoli rhwng staff yr Ysgol 
a swyddfa marchnata'r Ganolfan i greu defnyddiau hyrwyddo cywir a phriodol. Er enghraifft, 
mae'r Swyddog Marchnata'n monitro'r wybodaeth ar y wefan yn aml gan ddefnyddio dulliau 
dadansoddi gwefannau. Cynhelir cyfarfodydd i sicrhau bod y tudalennau gwe'n berthnasol, 
amserol a chywir. Mae dogfen strategaeth y Ganolfan yn canfod yr angen am strategaeth 
farchnata ar gyfer addysg yn y dyfodol a bydd hyn wedi'i atgyfnerthu gan benodiad Swyddog 
Cyswllt Myfyrwyr. 

Daeth y tîm i'r casgliad bod modd dibynnu ar yr wybodaeth y mae'r darparwr yn ei chynhyrchu 
i'w gynulleidfaoedd targed am y cyfleoedd dysgu y mae'n eu cynnig. 
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Cynllun Gweithredu Canolfan y Dechnoleg Amgen yn ymwneud â'r Adolygiad ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol, Rhagfyr 2013 

Arfer da Y canlyniadau a 
fwriedir 

Camau gweithredu i 
gyflawni'r canlyniadau 
a fwriedir 

Dyddiad(au) 
targed 

Gweithredu 
gan 

Adrodd i Gwerthusiad 
(proses neu 
dystiolaeth) 

Pennodd y tîm y 
meysydd dilynol o arfer 
da sy'n haeddu eu 
lledaenu ymhellach o 
fewn y Ganolfan: 

      

 adolygiad cydweithredol 
manwl ar ddiwedd 
pob modiwl gan 
diwtoriaid a myfyrwyr 
(paragraff 2.6) 

Bydd adolygiadau 
modiwl yn cael eu 
rhannu gyda holl staff 
academaidd a staff 
cymorth y rhaglenni 
 
Bydd camau gweithredu 
sy'n codi o adborth gan 
fyfyrwyr am fodiwlau'n 
cael eu cyfathrebu i'r 
myfyrwyr 

Casglu'r rhain a'u 
dosbarthu i holl staff  
y rhaglenni 
 
 
 
Llwytho'r rhain i'r rhith-
amgylchedd dysgu / 
Moodle 

Yn dilyn Bwrdd 
Maes Astudio'r 
semester - 
Chwefror, 
Mehefin a Medi 
 
Bob mis 

Arweinydd 
rhaglen 
 
 
 
 
Swyddog 
Cymorth 
Rhaglen 

Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 
 
 
 
Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Trwy gofnodion 
cyfarfodydd 
rhaglenni 
 
 
 
Trwy gofnodion 
cyfarfodydd 
Ansawdd a 
Chymorth 

 gwaith y swyddogion 
cefnogi myfyrwyr sy'n 
cysylltu â staff y 
rhaglenni i gefnogi 
myfyrwyr ac adnabod 
materion cyffredin 
(paragraff 2.10) 

Swyddogion cefnogi 
myfyrwyr i fynd i 
gyfarfodydd rhaglenni 
 
Eitem sefydlog i 
ymddangos ar agenda'r 
cyfarfodydd rhaglenni 

Staff cymorth i fynychu 
ar sail rota 
 
 
Staff cymorth i gyfrannu 
at yr agenda drwy godi 
materion sy'n achosi 
pryder 

Ebrill 2014 
 
 
 
Ebrill 2014 

Staff cymorth 
 
 
 
Staff cymorth 

Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 
 
Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Rota i'w sefydlu 
 
 
 
Trwy gofnodion 
cyfarfodydd 
rhaglenni 

                                                
3
 Roedd hi'n ofynnol i Ganolfan y Dechnoleg Amgen ddatblygu'r cynllun gweithredu hwn i olrhain arferion da ac ymdrin ag unrhyw argymhellion sy'n codi o'r adolygiad. Mae 

ASA yn monitro cynnydd yn erbyn y cynllun gweithredu, mewn cydweithrediad â chorff dyfarnu'r Ganolfan. 
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 y llawlyfrau 
diweddaraf ar gyfer 
pob un o'r rhaglenni, 
sydd ar gael i  
ddarpar fyfyrwyr a 
chynulleidfaoedd eraill 
eu lawrlwytho 
(paragraff 3.1) 

 

Sicrhau bod y rhain yn 
cael eu diweddaru'n 
flynyddol 

Trafodaethau rhwng 
arweinwyr rhaglen a 
staff cymorth, fis cyn 
dechrau'r flwyddyn 
academaidd 

Awst 2014 Arweinwyr 
rhaglen a staff 
cymorth 

Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Gwnaed gwiriadau 
gan y Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth ar 
ddechrau bob 
blwyddyn 
academaidd 

 ar y rhith-amgylchedd 
dysgu, cyhoeddir 
adroddiadau cyflawn  
y broses adolygu a 
gwella ar gyfer  
y rhaglen MSc 
Renewable Energy 
and the Built 
Environment 
(paragraff 3.2) 

 

Sicrhau bod holl 
adroddiadau'r broses 
adolygu a gwella'n 
ymddangos ar y rhith-
amgylchedd dysgu  
ar ôl iddynt gael eu 
cymeradwyo gan  
y Brifysgol 

Enwebu aelod o staff 
cymorth i wneud hyn 

Bob blwyddyn, 
ar ddiwedd y 
semester 
cyntaf 

Swyddog 
Cefnogi 
Myfyrwyr 

Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Gwnaed gwiriadau 
gan y Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Buddiol Y canlyniadau a 
fwriedir 

Camau gweithredu i 
gyflawni'r canlyniadau 
a fwriedir 

Dyddiad(au) 
targed 

Gweithredu 
gan 

Adrodd i Gwerthusiad 
(proses neu 
dystiolaeth) 

Mae'r tîm o'r farn y 
byddai'n fuddiol i'r 
Ganolfan: 

      

 hyrwyddo penodiad 
Pennaeth Addysg er 
mwyn sicrhau 
goruchwyliaeth 
effeithiol ar y 
ddarpariaeth 
(paragraff 2.2). 

 

Penodi Pennaeth 
Addysg gynted ag sy'n 
bosib 

Y Pennaeth Ansawdd a 
Chymorth i godi'r mater 
yma gydag 
Ymddiriedolwr yr 
Adrannau  
(CAT Charity Ltd) 

2014 Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Ymddiriedolwyr 
CAT Charity Ltd 

Cofnodion 
Ymddiriedolwyr 
CAT Charity Ltd 
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Manteisiol Y canlyniadau a 
fwriedir 

Camau gweithredu i 
gyflawni'r canlyniadau 
a fwriedir 

Dyddiad(au) 
targed 

Gweithredu 
gan 

Adrodd i Gwerthusiad 
(proses neu 
dystiolaeth) 

Mae'r tîm o'r farn y 
byddai'n fanteisiol i'r 
Ganolfan: 

      

 ailsefydlu cyfarfodydd 
rheoli ffurfiol a 
rheolaidd i oruchwylio 
ansawdd a safonau 
(paragraff 1.2) 

Sefydlu cyfarfodydd 
rheoli chwarterol 

Mewn cydweithrediad â'r 
Ymddiriedolwr sy'n 
goruchwylio'r Ysgol 

Mawrth 2014 Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Prif Swyddog 
Gweithredol 
CAT Charity Ltd 

Cofnodion 
cyfarfodydd 

 ymgysylltu'n llawn â 
phenodau priodol y 
Cod Ansawdd 
(paragraffau 1.4 a 2.4) 

Agenda ar gyfer yr 
adolygiadau rhaglenni 
blynyddol 

Gwaith cynllunio blynyddol 
ar gyfer y flwyddyn 
academaidd nesaf i 
gynnwys cyfeiriad at  
y Cod Ansawdd 

Awst 2014 Arweinwyr 
rhaglen 

Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Cofnodion 
cyfarfodydd 

 lunio strategaeth 
addysgu a dysgu 
(paragraff 2.5) 

I'w trafod yn y 
cyfarfodydd rheoli 
chwarterol 

Arweinwyr rhaglen i 
ddatblygu strategaeth 
addysgu a dysgu ar y cyd 

Rhagfyr 2014 Arweinwyr 
rhaglen 

Pennaeth 
Ansawdd a 
Chymorth 

Cyhoeddwyd  
y strategaeth  
ar y wefan 

 adolygu'r dyraniad 
adnoddau a'r 
oruchwyliaeth 
strategol o 
ddatblygiad staff 
(paragraff 2.12) 

Cyfarfod rheoli 
chwarterol i lunio 
amserlen 

Yr amserlen i gael ei 
chynnwys yn y 
strategaeth a'r 
cyllidebau blynyddol 

Awst 2014 Arweinwyr 
rhaglen 

Prif Swyddog 
Gweithredol 
CAT Charity Ltd 

Cofnodion y 
cyfarfod 

 gymryd agwedd 
systematig a chyson i 
ymsefydlu staff, 
gwerthuso staff ac 
arsylwi addysgu gan 
gymheiriaid  
(paragraff 2.13). 

Cyfarfod rheoli 
chwarterol i lunio 
amserlen 

Llunio amserlen 
flynyddol i bob aelod  
o staff 

Awst 2014 Arweinwyr 
rhaglen 

Pennaeth 
Adnoddau 
Dynol 

Cofnodion 
Adnoddau Dynol 
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Ynghylch ASA 

ASA yw'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch. Cenhadaeth ASA yw diogelu safonau 
a gwella ansawdd addysg uwch y DU. 

Amcanion ASA yw: 

 cwrdd ag anghenion myfyrwyr a chael eu gwerthfawrogi ganddynt 

 diogelu safonau yng nghyd-destun cynyddol amrywiol y DU ac yn rhyngwladol 

 gyrru gwelliannau yn addysg uwch y DU 

 cynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o safonau ac ansawdd addysg uwch. 

Mae ASA yn cynnal adolygiadau o sefydliadau addysg uwch ac yn cyhoeddi adroddiadau ar 
y canfyddiadau. Mae ASA hefyd yn cyhoeddi ystod o ddogfennau arweiniad sy'n helpu i 
ddiogelu safonau a gwella ansawdd. 

Mae rhagor o wybodaeth am waith ASA ar gael ar: www.qaa.ac.uk. 

Mae rhagor o fanylion am yr Adolygiad ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol i'w gweld ar: 
www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/types-of-review/designated-providers/Pages/default.aspx. 

http://www.qaa.ac.uk/
http://www.qaa.ac.uk/InstitutionReports/types-of-review/designated-providers/Pages/default.aspx
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Rhestr termau 

Mae'r rhestr termau hon yn esbonio termau a ddefnyddir yn yr adroddiad yma. Mae rhestr 
termau llawnach ar gael ar: www.qaa.ac.uk/aboutus/rhestr. Gallwch weld diffiniadau ffurfiol  
o dermau allweddol yn y Llawlyfr Adolygiad ar gyfer Goruchwyliaeth Addysgol (ac ar gyfer 
Dynodi Cyrsiau Penodol), Ebrill 2013.4 

ansawdd  Gweler ansawdd academaidd. 

ansawdd academaidd  Term cyffredinol sy'n cyfeirio at y ffordd mae darparwyr addysg 
uwch yn rheoli cyfleoedd dysgu ac addysgu, a pha mor dda maent yn eu rheoli, i helpu 
myfyrwyr i symud ymlaen a llwyddo. 

arfer da  Proses neu ffordd o weithio sydd, ym marn tîm adolygu ASA, yn gwneud cyfraniad 
arbennig o bositif i reolaeth darparwr addysg uwch ar safonau academaidd ac ansawdd ei 
ddarpariaeth addysgol. Caiff ei ddefnyddio fel term technegol ym mhrosesau adolygu ASA. 

arholwr allanol  Arbenigwr annibynnol a benodir gan sefydliad i roi sylwadau ar gyflawniad 
myfyrwyr mewn perthynas â safonau academaidd sefydledig ac i edrych ar ddulliau o ymdrin 
ag asesiad. 

beirniadaethau gwahaniaethol  Mewn Adolygiad ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol, mae'r 
term yn golygu beirniadaethau ar wahân ar gyfer y ddarpariaeth a ddilysir gan gyrff dyfarnu 
ar wahân, yn y drefn gywir. 

canlyniadau dysgu  Yr hyn y disgwylir i ddysgwr ei wybod, ei ddeall a/neu allu ei ddangos 
ar ôl cwblhau proses o ddysgu. 

Y Cod Ansawdd  Term byr am God Ansawdd Addysg Uwch y DU, sef y gyfres i'r DU gyfan 
o bwyntiau cyfeirio i ddarparwyr addysg uwch (y cytunwyd arnynt drwy ymgynghoriad gyda'r 
gymuned addysg uwch, a'i gyhoeddi gan ASA), sy'n nodi'r Disgwyliadau y mae gofyn i bob 
darparwr eu cyflawni. 

corff dyfarnu  Darparwr addysg uwch y DU (prifysgol fel arfer) sydd â'r pŵer i ddyfarnu 
graddau, ac mae'r pwerau yma wedi'u cyflwyno drwy Siarter Frenhinol, neu dan Adran 76  
y Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992, neu o dan Adran 48 y Ddeddf Addysg Bellach ac 
Uwch (Yr Alban) 1992, neu drwy Fwla Pabaidd, neu, ers 1999, drwy ddyfarniad y Cyfrin 
Gyngor ar gyngor ASA (mewn ymateb i geisiadau am bwerau dyfarnu graddau a addysgir, 
pwerau dyfarnu graddau ymchwil neu deitl prifysgol). 

cyfleoedd dysgu  Y ddarpariaeth a wneir ar gyfer dysgu myfyrwyr, gan gynnwys astudiaeth 
a gynlluniwyd, addysgu, asesiad, cymorth academaidd a phersonol, ac adnoddau (megis 
llyfrgelloedd a systemau gwybodaeth, labordai neu stiwdios). 

darparwr/darparwyr (addysg uwch)  Sefydliadau sy'n darparu addysg uwch. Yn y DU, 
gallent fod yn gyrff dyfarnu graddau neu sefydliadau eraill sy'n cynnig rhaglenni addysg 
uwch ar ran cyrff dyfarnu graddau neu sefydliadau dyfarnu. Yng nghyd-destun Adolygiad 
ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol, mae'r term yn golygu coleg annibynnol. 

datganiad meincnod pwnc  Datganiad a gyhoeddwyd sy'n nodi pa wybodaeth, dealltwriaeth, 
galluoedd a sgiliau a ddisgwylir gan y rheiny sy'n graddio ymhob un o'r prif feysydd astudio 
(yn ymwneud gan fwyaf â graddau baglor), ac sy'n esbonio beth sy'n rhoi ei gydlyniad a'i 
hunaniaeth i'r ddisgyblaeth arbennig honno. 

                                                
4
 www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx 

http://qmmunity.qaa.ac.uk/sites/activities/officerwales/Welshlanguagescheme/www.qaa.ac.uk/aboutus/rhestr
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/REO-designated-providers-handbook-13.aspx


Adolygiad ar gyfer Dynodi Cyrsiau Penodol: Canolfan y Dechnoleg Amgen 

16 

diffiniad gweithredol  Diffiniad ffurfiol o derm, sy'n sefydlu yn union beth mae ASA yn ei 
olygu wrth ei ddefnyddio mewn adolygiadau ac adroddiadau. 

ehangu cyfranogaeth  Cynyddu cyfranogaeth pobl o amrediad ehangach o gefndiroedd 
mewn addysg uwch. 

fframwaith cymwysterau addysg uwch  Strwythur ffurfiol cyhoeddedig sy'n pennu 
hierarchaeth lefelau cymwysterau cenedlaethol ac yn disgrifio'r cyflawniad cyffredinol a 
ddisgwylir gan ddalwyr y prif fathau o gymhwyster ar bob lefel, a thrwy hynny helpu darparwyr 
addysg uwch i gynnal safonau academaidd. Mae ASA yn cyhoeddi'r fframweithiau dilynol:  
Y Fframwaith ar gyfer cymwysterau addysg uwch yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon 
(FHEQ) a'r Fframwaith ar gyfer cymwysterau sefydliadau addysg uwch yn yr Alban. 

gwelliant  Y broses y mae darparwyr addysg uwch yn ei defnyddio i wella ansawdd y 
ddarpariaeth yn systematig a'r ffyrdd y mae addysg myfyrwyr yn cael ei chefnogi.  
Caiff ei ddefnyddio fel term technegol ym mhrosesau adolygu ASA. 

gwybodaeth gyhoeddus  Gwybodaeth sydd ar gael yn rhwydd i'r cyhoedd (y cyfeirir ati 
weithiau fel bod 'yn eiddo i'r cyhoedd'). 

manylebau rhaglen  Datganiadau wedi'u cyhoeddi am y canlyniadau dysgu y bwriedir  
eu sicrhau o'r rhaglenni astudio, yn cynnwys gwybodaeth am ddulliau dysgu ac addysgu, 
dulliau cymorth ac asesu, a sut mae unedau unigol yn berthnasol i lefelau cyflawniad. 

pwyntiau cyfeirio  Datganiadau a chyhoeddiadau eraill sy'n sefydlu meini prawf y gellir 
mesur perfformiad yn eu herbyn. Gall darparwyr ddefnyddio pwyntiau cyfeirio mewnol i 
bwrpasau hunan-reoli; defnyddir a derbynnir pwyntiau cyfeirio allanol drwy'r gymuned 
addysg uwch i gyd ar gyfer gwirio safonau ac ansawdd. 

rhaglen (astudio)  Cwrs astudio cymeradwy sy'n darparu profiad dysgu cydlynol ac sydd 
fel arfer yn arwain at gymhwyster. 

safonau academaidd  Y safonau a osodir gan gyrff dyfarnu graddau ac a gynhelir ganddynt 
ar gyfer eu cyrsiau (rhaglenni a modiwlau) a'r safonau a ddisgwylir ar gyfer eu dyfarniadau. 
Gweler hefyd safonau academaidd trothwy. 

safonau academaidd trothwy  Y lefel isaf o gyflawniad sy'n dderbyniol y mae'n rhaid  
i fyfyriwr ei dangos er mwyn bod yn gymwys i dderbyn dyfarniad academaidd.  
Mae safonau academaidd trothwy wedi'u disgrifio yn y fframweithiau cenedlaethol ar gyfer 
cymwysterau addysg uwch a'r datganiadau meincnod pwnc. Gweler hefyd safonau 
academaidd. 

sefydliad dyfarnu  Sefydliad sydd wedi'i awdurdodi i ddyfarnu cymhwyster penodol; 
sefydliad a gydnabyddir gan Ofqual i ddyfarnu cymwysterau wedi'u rheoleiddio gan Ofqual. 
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