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Pryderon am safonau ac ansawdd mewn addysg uwch 

Prifysgol Cymru, Mehefin 2011 

Cyflwyniad 

Mae hwn yn adroddiad am ymchwiliad i reolaeth Prifysgol Cymru (y Brifysgol) ar dair 

partneriaeth dramor: Turning Point Business School, Singapôr (TPBS); Accademia Italiana, 
Bangkok (AIB); a Fazely International College, Kuala Lumpur (FIC). Cafwyd yr ymchwiliad 
yn dilyn cwynion a dderbyniwyd gan fyfyrwyr o TPBS ym mis Ionawr 2011 a phryderon a 

fynegwyd gan raglen ar y BBC am AIB a FIC ym mis Tachwedd 2010. 
 
Cafwyd ymchwiliad rhagarweiniol i ganfod a oedd sail i'r cwynion a'r pryderon hyn. Roedd 

hyn yn cynnwys trafodaethau yn Singapôr gyda myfyrwyr, staff a'r awdurdodau. Daeth i'r 
casgliad bod methiannau difrifol oedd angen ymchwiliad llawn. 
 

Prif ffocws yr ymchwiliad oedd y broses o ddiwydrwydd dyladwy ac ail-gymeradwyaeth a 
wnaeth y Brifysgol i'w bodloni ei hun am enw da ei phartneriaid. Cafodd rhai materion 
ychwanegol am bartneriaeth y Brifysgol gyda TPBS eu hystyried hefyd. 

 
Comisiynwyd yr ymchwiliad gan Brif Weithredwr ASA, dan gynllun ASA ar gyfer Pryderon 
am safonau academaidd ac ansawdd. Arweiniwyd yr ymholiad gan Ms Melanie Drowley a'r 

Athro David Timms (y tîm pryderon). Y swyddog achos oedd yn cydgysylltu'r ymchwiliad 
oedd Dr Julian Ellis, Swyddog Cymru ASA. 

 
Mae ASA yn gweithio'n agos gyda'r Brifysgol ar gynllun gweithredu y cytunwyd arno i ymdrin 
â'r argymhellion a gafwyd yn yr adroddiad hwn. Bydd cynnydd wedi'i fonitro drwy 

gyfarfodydd rheolaidd rhwng y Brifysgol a Swyddogion ASA. 
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A Canfyddiadau 

Turning Point Business School, Singapôr 

Y broses o ddiwydrwydd dyladwy/ail-gymeradwyo a weithredwyd gan y 
Brifysgol i'w bodloni ei hun am enw da'r TPBS a'i gallu i gyflawni ei 
chyfrifoldebau 

1 Canfu'r tîm pryderon bod trefn fetio'r Brifysgol yn rhy ddibynnol ar honiadau 
sefydliad yr ymgeisydd. Nid oedd y Brifysgol wedi dangos diwydrwydd dyladwy cyfreithiol am 

nad oedd wedi cymryd cyngor gan gyfreithiwr yn Singapôr, nac hyd yn oed un o'r DU, am 
sefyllfa gyfreithiol perchnogion, ac nid oedd wedi ymgynghori'n fanwl â'r dogfennau oedd ar 
gael ar fater perchnogaeth. 

 
2 Canfu'r tîm nad oedd y Brifysgol wedi dangos diwydrwydd dyladwy ariannol yn 
achos y TPBS am nad oedd wedi sicrhau cyfrifon archwiliedig gan TPBS, fel roedd ei 

gweithdrefnau'n ei ofyn, ac nid oedd wedi cymryd cyngor proffesiynol am sefydlogrwydd 
ariannol y sefydliad. 
 

3 Canfu'r tîm hefyd nad oedd y Brifysgol wedi rhoi gwybodaeth i'r staff oedd yn 
cymryd rhan yn y fetio am statws yr ymchwiliadau a'r beirniadaethau roeddent wedi'u 
gwneud; ac nid oedd gan aelodau'r pwyllgorau oedd â'r cyfrifoldeb am wneud 

penderfyniadau farn gyffredin ynglŷn â'r hyn roeddent yn gwneud penderfyniad amdano.  
 

Codi moratoriwm ar recriwtio myfyrwyr yn TPBS er gwaethaf 
pryderon parhaus am reolaeth y ganolfan 

4 O ystyried diflaniad y perchnogion cyntaf, a'r rhestr hir o ofynion heb eu cyflawni a 

wnaed gan safonwyr a staff Uned Ddilysu'r Brifysgol ym mis Mawrth 2010, mae 
penderfyniad y Brifysgol i dderbyn honiadau'r perchnogion newydd heb ymchwiliad, ac i 

beidio gosod proses diwydrwydd dyladwy mwy trwyadl ar waith – hyd yn oed os oedd yn 
rhaid codi'r moratoriwm yn gyntaf am resymau ymarferol – yn ymddangos yn feius a rhy 
barod i gredu. 

 

Gwaith y Brifysgol o fonitro ei chanolfan gydweithredol mewn 
perthynas ag arferion asesu 

5 Canfu'r tîm pryderon fod y safonwyr wedi monitro'r adborth am yr asesiad, ond bod 
y Brifysgol wedi gwneud rhy ychydig pan dynnwyd eu sylw at y broblem. 

 

Sut y rhoesant wybod i'r myfyrwyr am eu statws a'u hawliau mewn 
perthynas â'r Brifysgol fel corff dyfarnu 

6 Dywed y Brifysgol mai ei harfer erbyn hyn yw cysylltu'n uniongyrchol â'r myfyrwyr 
mewn sefydliadau partner gynted ag y bo'n bosibl ar ôl cofrestru; ond, nid oedd ei harfer 

blaenorol yn gwarantu y byddai myfyrwyr wedi gwybod am ac wedi deall eu statws a'u 
hawliau mewn perthynas â'r Brifysgol fel corff dyfarnu. 
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Gwaith y Brifysgol o fonitro profiad y myfyrwyr yn fwy cyffredinol, gan 
gynnwys cysylltu'n uniongyrchol â myfyrwyr, effeithiolrwydd y system 
safonwyr a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau i'r myfyrwyr 

7 Mewn perthynas â'r gwaith o fonitro profiad y myfyrwyr yn fwy cyffredinol, canfu'r 

tîm pryderon bod y safonwyr yn adrodd i'r Brifysgol ond nad oedd y Brifysgol yn gweithredu 
ar yr wybodaeth roedd yn ei derbyn. 
 

8 O ran sicrhau bod y myfyrwyr yn derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am 
ddatblygiadau, daeth y tîm i'r casgliad bod y ffaith fod angen i'r Brifysgol sicrhau y gellid 
cysylltu'n effeithiol â myfyrwyr wedi'i ganfod gan y myfyrwyr eu hunain mor fuan â Mawrth 

2010. Cofnodwyd yr angen yma gan un o'r safonwyr mewn ffordd ffurfiol; nodwyd ar yr un 
pryd mor bwysig fyddai sefydlu data dibynadwy am fyfyrwyr a fyddai wedi galluogi 
cyfathrebu uniongyrchol; bod y Brifysgol wedi'i hatgoffa am y materion hyn gan un o'i 

safonwyr fwy nag unwaith; ond ni weithredodd. 
 

Accademia Italiana, Bangkok 

9 Canfu'r tîm pryderon fod gwaith fetio'r Brifysgol o'i phartner yng Ngwlad Thai yn 
annigonol o ran ymholiadau diwydrwydd dyladwy am gyllid a statws cyfreithiol y partneriaid i 

gontractio; bod y dilysiadau a wnaethpwyd yn wallus ac nad oeddent yn cyfateb â rhagnodion 
y Brifysgol ei hun; a bod staff yr Uned Ddilysu heb eu hysbysu ddigon i fod yn atebol am y 
gweithdrefnau yr oeddent wedi chwarae rhannau pwysig ynddynt ac yr oeddent wedi rhoi eu 

hadroddiadau eu hunain amdanynt. O ran cymeradwyaeth gan awdurdodau Gwlad Thai, 
mae'n ymddangos bod y Brifysgol wedi'i bodloni ei hun gyda sicrhad llafar gan AIB bod 
cymeradwyaeth wedi'i sicrhau, heb gael tystiolaeth ysgrifenedig sylfaenol eu hunain gan 

awdurdodau Gwlad Thai. 
 

Fazley International College, Kuala Lumpur 

10 Ni chanfu'r tîm pryderon unrhyw arwydd bod y Rheolwr Gyfarwyddwr, Fadzli 
Yaakob wedi cael unrhyw effaith ar safonau'r rhaglenni astudio a ddilyswyd gan y Brifysgol. 

Fodd bynnag, roedd y tîm o'r farn y byddai bod â mwy o ddiwydrwydd dyladwy mewn 
materion academaidd efallai wedi achosi i'r Brifysgol, os nad wrthod y cysylltiad gyda FIC, o 
leiaf ei reoli mewn ffordd oedd yn rhoi llai o le i'r cyhoedd feirniadu. Ymhellach, mae'r 

dogfennau fetio a ystyriwyd gan y Bwrdd Graddau Trwy Gwrs a Dilysiad (fel ydoedd bryd 
hynny) yn dangos unwaith eto bod y staff oedd yn cymryd rhan heb dderbyn gwybodaeth am 
statws eu hymchwiliadau a'u beirniadaethau; ac nad oedd y Brifysgol wedi meddwl am natur 

a sail y beirniadaethau oedd yn sylfaen i'w penderfyniadau i fwrw ymlaen â'r dilysu.  
 

B Argymhellion 

11 Yng nghyd-destun canfyddiadau'r Ymchwiliad i Bryderon rydym yn argymell bod y 
Brifysgol yn: 
 

 cryfhau ei phrosesau diwydrwydd dyladwy a fetio i gymryd i ystyriaeth yn gywir 
agweddau academaidd, cyfreithiol ac ariannol sefydlu a chynnal partneriaid 
cydweithredol 

 mabwysiadu agwedd fwy strategol tuag at ei rhwydwaith mawr ac amrywiol o 
bartneriaid gyda'r bwriad o wneud nifer y canolfannau, y mannau disgyblu a'r 

gwledydd yn haws eu rheoli 

 sicrhau bod y cyfleuster staffio o fewn yr Uned Ddilysu'n ddigonol a'i fod yn gallu 
sicrhau bod modd rheoli'r gweithredu'n effeithiol 
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 ystyried a yw'r model unigol o bartneriaeth y cyfeirir ato yn y Llawlyfr Dilysu'n 
cyflawni'r gofynion ar gyfer rheoli ystod mor amrywiol o bartneriaid cydweithredol 

 gwneud dadansoddiad cost a budd o'i holl bartneriaid fel bod y Brifysgol mewn 

sefyllfa dda i farnu beth yw'r manteision i'r Brifysgol o greu neu gynnal 
partneriaethau cydweithredol penodol, a gwneud hynny'n rheolaidd i bartneriaethau 
newydd 

 llunio cynllun gweithredu i ymdrin â'r materion a nodwyd yn yr adroddiad hwn, yr 
adroddiad Adolygiad Sefydliadol diweddaraf ac unrhyw gamau gweithredu mewnol 
y mae'r Brifysgol wedi eu cymryd yn barod. 

 

Yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch, Southgate House, Southgate Street, 

Caerloyw GL1 1UB. Rhifau cofrestru'r elusen 1062746 a SC037786 


