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Cysylltiadau ar-lein.

Cyn bo hir, byddwn yn parhau i
fireinio ein tudalennau ar y we
Graddedigion y Brifysgol ei lansio‟n a‟r systemau cyfathrebu gyda
chymorth ein Swyddog Prosiect
sefydliad newydd i ehangu profiad
Cyfathrebu newydd, gyda‟r nod o
ymchwilwyr ôl-raddedig Prifysgol
wneud yn siwr bod myfyrwyr a
Caerdydd ymhellach. Mae‟r
cylchlythyr hwn yn crynhoi ein gwaith goruchwylwyr yn cael y
dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae‟n wybodaeth benodol sydd ei
hangen arnynt drwy‟r cyfryngau
cynnwys adroddiad am y rhaglen
sydd orau ganddynt. Byddwn hefyd
sgiliau, adroddiad blynyddol
Canolfan y Graddedigion yn ogystal yn rhoi rhagor o bwyslais ar
weithgareddau datblygu gyrfaoedd
â‟r dyfarniadau diweddaraf am
brosiectau menter a arweinwyd gan — i godi ymwybyddiaeth o
ddewisiadau yn ogystal â gwneud yn
ôl-raddedigion.
siwr bod ymchwilwyr yn gallu mynegi
Drwy gydol y cyfnod o newid, bu cryn sut gallent ddefnyddio‟r sgiliau
„cyflogadwyedd‟ trosglwyddadwy
bwyslais ar baratoi gweithdrefnau
llywodraethu i alluogi pobl i gymryd maent wedi‟u meithrin yn eu rhaglen
rhan, cyfrannu at gynllunio, gwneud radd ymchwil.
penderfyniadau a gwerthuso ein
gwaith. Rydym yn falch dros ben bod Byddwn hefyd yn symud ymlaen
Cyfarwyddwyr Astudiaethau Ymchwil eleni drwy weithio gyda‟r Gofrestrfa
Ôl-raddedig wedi bod yn flaenllaw yn a Gwasanaethau Academaidd i
nhimau ein pedair rhaglen. Mae pob alinio camau rheoli ansawdd
Ymchwil Ôl-raddedig yn unol â
un ohonynt yn gyfrifol am elfen
benodol o‟r profiad, ond rydym hyd „Model Profi Rhagoriaeth‟ y
yn oed yn fwy balch bod ymchwilwyr Brifysgol. Ar ben hynny, rydym yn
ôl-raddedig hefyd yn chwarae rhan. datblygu offer TG i fonitro cynnydd
fydd yn hwyluso‟r broses i fyfyrwyr a
Nid yn unig y mae Ymchwilwyr Ôlgoruchwylwyr ac yn rhoi trosolwg
raddedig yn rhan o weithdrefn
cynhwysfawr o garfanau cyfredol i
lywodraethu Coleg Graddedigion y
Ysgolion. Mae‟r gwaith o ystyried y
Brifysgol, ond mae hefyd fforwm
cyfleusterau‟n mynd rhagddo (gan
newydd ar gyfer cynrychiolwyr
gynnwys cyfleusterau rhithwir a
Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgolion i
ffisegol lleol a sefydliadol) sydd ar
gwrdd yn rheolaidd—cyfarfod
gael i ymchwilwyr doethurol yn y
dwywaith y flwyddyn a grŵp

“Flwyddyn yn ôl, cafodd Coleg

Brifysgol gyda‟r bwriad o ddatblygu‟r
sylfaen. Mae‟r prosiect peilot i
alluogi Ymchwilwyr Ôl-raddedig i
ennill cydnabyddiaeth Academi‟r
Addysg Uwch hefyd yn mynd
rhagddo.
Nod cyffredinol Coleg Graddedigion
y Brifysgol yw cyfrannu at ddatblygu
diwylliant ymchwil colegol o‟r radd
flaenaf y mae ymchwilwyr ôlraddedig a‟u goruchwylwyr yn
teimlo‟n rhan ohono ac yn gallu
cyfrannu ato. Drwy weithgareddau
Coleg Graddedigion y Brifysgol, a‟i
bedwar Tîm Rhaglen yn enwedig,
rydym wedi ymrwymo i gyflawni hyn.
Gobeithio eich bod yn teimlo y
gallwch gyfrannu eich syniadau at
ddatblygu‟r Coleg ymhellach eleni
drwy‟r llu o ddulliau cyfathrebu, y
cyfarfodydd a‟r digwyddiadau rydym
wedi‟u trefnu.”
Yr Athro Terry Marsden - Deon Coleg
Graddedigion y Brifysgol

Cyfarfodydd y Timau Rhaglen
Sicrhau Ansawdd: 13 Chwefror
Hyfforddiant a Datblygu: 23 Chwefror
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Meithrin Gallu: 22 Chwefror
Cyfleusterau: 13 Mawrth
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Darpariaeth Gymraeg
Nod Coleg Graddedigion y
Brifysgol yw ymateb i anghenion
myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys ein
Hymchwilwyr Ôl-raddedig sy‟n
medru‟r Gymraeg.
Gan gydnabod yr angen am
ddatblygu sgiliau ychwanegol drwy
gyfrwng y Gymraeg, mae‟n bleser
gennym gadarnhau bydd y sesiynau
Cymraeg canlynol yn rhaglen 201112:

 Cyrchu a Deall Archifau Cymru a‟r DU
 Chwilio‟r We a
Chronfeydd Data Llyfryddol (y
Dyniaethau)
 Catalogau Llyfrgell,
Cyfnodolion Electronig,
Traethodau Hir
a Thraethodau Ymchwil (y
Dyniaethau)

Cwrdd â‟ch Cynrychiolwyr
Pwy sy’n eich cynrychioli chi? Yng Ngholeg Graddedigion y Brifysgol, rydym wedi ymrwymo i wneud yn
siwr bod ôl-raddedigion yn cael eu cynrychioli ar bob lefel o‟r weithdrefn sydd gennym i wneud penderfyniadau.
Dyma sylwadau Cynrychiolwyr Bwrdd y Coleg am beth mae eu rôl yn golygu iddynt. Mae Rachel a Sam bob amser
yn fodlon cael adborth am weithgareddau‟r Coleg, felly mae croeso i chi anfon negeseuon e-bost atynt.

Rachel
Cahill-O‟Callaghan
Myfyrwraig PhD sy‟n
astudio‟r Gyfraith (2il
flwyddyn)
“Fel cynrychiolydd myfyrwyr

ar Fwrdd y Colwg, rwyf wedi
cael y cyfle i wneud gwahaniaeth go iawn i‟r
profiad o astudio ymchwil ôl-raddedig. Mae Sam
a minnau‟n cydweithio i dynnu sylw at beth sy‟n
bwysig i fyfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys y
cyfleusterau, y cyfleoedd a sut le sydd yma i
weithio. Rydym yn cael trafodaethau agored a
gonest gyda‟r Bwrdd am faterion sy‟n bwysig i ni
fel myfyrwyr ac rydym yn cysylltu ag eraill sy‟n
cynrychioli myfyrwyr cyn cyfarfodydd y Bwrdd er
mwyn i ni allu amlygu‟r hyn rydym ni fel myfyrwyr
am eu trafod. Cysylltwch â‟ch cynrychiolydd os
hoffech iddynt fynd i‟r afael ag unrhyw fater neu
bryder sydd gennych. Rydym bob amser yn fwy na
pharod i‟w trafod gyda‟r Bwrdd.”
Cahill-OcallaghanRJ@caerdydd.ac.uk

Sam Durley
Myfyriwr PhD sy‟n astudio‟r
Biowyddorau (3ydd
flwyddyn)
“Fy mhrif nod wrth eistedd
ar Fwrdd y Coleg yw egluro
wrth aelodau staff sut beth
yw bod yn fyfyriwr ymchwil
ôl-raddedig mewn gwirionedd. Gall hynny
ymwneud â‟r lle sydd gennych i weithio ynddo
neu eich perthynas â‟ch goruchwylydd. Rwyf yn
rhoi adborth i‟r Bwrdd mewn modd agored a
didwyll. Rwyf yn casglu‟r adborth gan gynifer o
bobl â phosibl, yn enwedig yng nghyfarfodydd
cynrychiolwyr myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig y
Coleg a gynhelir ddwywaith y flwyddyn erbyn hyn.
Mae gan y Coleg rôl hanfodol wrth bennu safonau
ar gyfer pob myfyriwr ôl-raddedig ar draws y
Brifysgol. Felly, mae‟n bwysig iawn eu bod yn
ymwybodol o brofiadau go iawn pob un ohonom.
Gydag aelodau eraill y Bwrdd, rwy‟n gobeithio
parhau i gydweithio fel bod pob myfyriwr ôlraddedig ym Mhrifysgol Caerdydd yn cael yr un
profiad o ansawdd, beth bynnag maent yn eu
hastudio.”
DurleySC@caerdydd.ac.uk
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Cylchlythyr Coleg Graddedigion y Brifysgol
Cadw cysylltiad
Sut gall y Cyfryngau
Cymdeithasol eich helpu

cyfle i ymchwilwyr greu
proffil proffesiynol sy‟n
nodi eu prif ddiddordebau, eu
cymwysterau a‟u sgiliau. Mae hyn yn
ddefnyddiol wrth greu proffil
proffesiynol ar-lein.

Boed yn ddilynwr brwd, yn
ddefnyddiwr amharod neu‟n un sy‟n Lotus Connections. Crewyd y
mynd o‟i ffordd i‟w hosgoi, mae
cyfryngau cymdeithasol yn faes
sydd ar dwf a gall fod o fantais ym
maes ymchwil. Mae sawl ffurf ar
gyfryngau cymdeithasol a dyma
ychydig o‟r rhwydweithiau a all fod
yn ddefnyddiol o ran ymchwil.
Mae Twitter yn gyfrwng cynyddol
boblogaidd sy‟n galluogi
ymchwilwyr i „ddilyn‟ ei gilydd a
chadw llygad ar yr hyn sy‟n digwydd
yn y rhwydweithiau o‟u dewis. Drwy
ddefnyddio‟r dull „chwilio‟, gall
defnyddiwr Twitter chwilio am air
neu ymadrodd (e.e. rhywbeth sy‟n
ymwneud â maes ymchwil penodol)
a chael gwybod pwy sy‟n dweud
beth amdano ar unrhyw adeg.
LinkedIn. Mae LinkedIn yn rhoi‟r
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gall aelodau drafod a rhannu
syniadau. Yn wahanol i‟r rhan fwyaf
o gyfryngau cymdeithasol, mae
adran ynddo lle gellir rhannu a
lawrlwytho dogfennau pwysig. Un o
brif fanteision eraill Connections yw
mai dim ond staff a myfyrwyr
Prifysgol Caerdydd sy‟n cael ei
defnyddio. Felly, gallwch
wahaniaethu rhwng eich
diddordebau ymchwil a‟ch
rhwydweithiau cymdeithasol
personol yn rhwydd a rhannu
cynnwys gyda chynifer neu gyn
lleied o bobl ar y rhwydwaith yn ôl
eich dymuniad.

Am fod y cyntaf i gael gwybod
feddalwedd benodol hon yn benodol
ar gyfer staff a myfyrwyr Prifysgol
Caerdydd. Gall ymchwilwyr greu eu
proffiliau eu hunain a defnyddio
„tagiau‟ i ganfod myfyrwyr eraill sy‟n
ymddiddori yn yr yn meysydd
ymchwil. Gellir defnyddio dull y
„Cymunedau‟ i wahodd eraill i
ymuno â grŵp preifat neu agored lle

am y newyddion, y digwyddiadau
a‟r hyfforddiant a datblygu
diweddaraf i Ymchwilwyr Ôlraddedig? Dilynwch ni ar Twitter i
gael newyddion a chyhoeddiadau‟n
ddiymdroi am yr hyn sy‟n bwysig i
chi.
www.twitter.com/cardiffugc
@cardiffugc

Canolfan y Graddedigion
Crynodeb o Adroddiad Blynyddol
Canolfan y Graddedigion
Cafwyd rhaglen hynod lwyddiannus o ddigwyddiadau a
gweithgareddau yng Ngholeg y Graddedigion ym
mlwyddyn academaidd 2010/11.
Croesawyd yr ôl-raddedigion newydd gyda
phythefnos o ddigwyddiadau a fu‟n
llwyddiant ysgubol. Aeth dros 500 o bobl i
Anerchiad Croeso‟r Is-ganghellor yn
ogystal â thua 300 i‟r digwyddiad Cwrdd
a Chymysgu cyntaf. Denodd y noson gwis
gyntaf dros 200 o bobl ac ymunodd 120
o fyfyrwyr yn yr hwyl ar gyfer Taith y
Tafarndai.
Mae nosweithiau ffilm ddwywaith yr wythnos, Gwin
Cynnes a Thartenni Nadolig, Barbeciw‟r Haf ac
Arwerthiant Llyfrau Elusennol (gyda‟r arian yn mynd at
Book Aid International) hefyd wedi bod yn
ddigwyddiadau poblogaidd drwy gydol y flwyddyn.
Trefnodd y Ganolfan 18 gwibdaith ar fws yn ystod y
flwyddyn i leoedd fel Rhydychen a Chor y Cewri. Aeth
1,399 o fyfyrwyr ar y gwibdeithiau hyn gan olygu ein
bod wedi cael un o‟n blynyddoedd prysuraf erioed.

Cynhaliodd Canolfan y Graddedigion gyfres o weithdai
sgiliau rheoli gyrfaoedd hefyd ar gyfer myfyrwyr meistri.
Aeth 206 o fyfyrwyr iddynt yn 2010/11; sy‟n gynnydd

calonogol o gymharu â‟r 124 a aeth yn 2009/10.
Cynhaliwyd gwaith adnewyddu yn ystod haf 2010 a
greodd dair ystafell gyfarfod ychwanegol i fyfyrwyr a
fachwyd yn syth, gan gynyddu ein defnydd 133%.
Edrychwn ymlaen at raglen weithgareddau,
digwyddiadau a datblygu yr un mor lwyddiannus yng
Nghanolfan y Graddedigion yn 2012.
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Llyfrgelloedd

Maent hefyd yn rhoi cyngor am

Ydych chi’n manteisio’n
llawn ar eich llyfrgell?
Bydd y rhan fwyaf, os nad pob un, o
fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi
ymweld ag o leiaf un o‟r pymtheg
llyfrgell sydd ar gael iddynt, ond a
fyddent wedi manteisio‟n llawn ar y
gwasanaethau sydd ar gael?
Mae Llyfrgelloedd Prifysgol
Caerdydd yn cynnig amrywiaeth
eang o wasanaethau a chymorth,
gan gynnwys llyfrgellwyr pwnc sydd
ar gael ar gyfer pob Ysgol ac sy‟n
rhoi cymorth arbenigol am y pwnc.
Mae‟r llyfrgellwyr hyn yn cynnig
cyngor am amrywiaeth o bynciau fel
canfod gwybodaeth mewn cronfeydd
data llenyddol ac ariannol a
ffynonellau ystadegol.

EndNote gan roi‟r wybodaeth
ddiweddaraf i chi am ymchwil yn
eich pwnc a bibliometreg e.e.
„ffactor effaith‟ cylchgronau a
chanfod dyfyniadau.
Cewch restr o‟r llyfgellwyr pwnc:
http://caerdydd.ac.uk/insrv/
libraries/contacts/
subjectlibrarians.html

Mae Rhaglen Coleg
Graddedigion y Brifysgol (neu
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Mae SCOLAR (Casgliadau ac
Archifau Arbennig) hefyd yn
adnodd gwerthfawr i ymchwilwyr
sy‟n cynnig ffordd hwylus o ganfod
deunydd archif a llyfrau prin.
Mae amrywiaeth eang o ddeunydd
ar gael drwy SCOLAR. Drwy brynu
casgliad o lyfrau prin Cyngor
Caerdydd yn 2010, ychwanegwyd
14,000 o lyfrau at y casgliad.
Roedd y rhain yn amrywio o
incunabwla‟r 15fed ganrif i wasg
goeth yr 20fed ganrif. Yn ogystal â‟r
adnoddau argraffedig, ceir hefyd
gasgliad digidol cynhwysfawr.
Cewch ragor o fanylion yn:
http://www.caerdydd.ac.uk/insrv/
libraries/scolar

Adroddiad am y Rhaglen

RSSDP gynt) yn rhoi‟r cyfle i fyfyrwyr ymchwil ôlraddedig ddatblygu‟r sgiliau y mae arnynt eu hangen i
gwblhau eu gradd ymchwil mewn pryd ac i wella eu
cyflogadwyedd. Rydym
yn ymfalchïo mewn
cyflwyno Rhaglen sy‟n
ymateb i anghenion
myfyrwyr ac rydym yn
adolygu‟r Rhaglen bob
blwyddyn er mwyn ei
gwella‟n barhaus.

Cadwyd 6,971 o leoedd ar gyfer gweithdai i gyd a daeth
4,479 o‟r myfyrwyr hyn i‟r gweithdai. Y gweithdai am
Sgiliau TG ac Effeithiolrwydd Personol oedd y rhai
mwyaf poblogaidd.
Mae‟r Arolwg diweddaraf o Brofiad Ymchwil Ôlraddedigion (PRES) yn dangos bod 76% yn cytuno
neu‟n cytuno‟n gryf fod cyfleoedd digonol i ddatblygu eu
sgiliau ymchwil ac roedd 72% yn cytuno neu‟n cytuno‟n
gryf fod cyfleoedd digonol i ddatblygu sgiliau
trosglwyddadwy. Mae‟r ddwy ganran hyn yn uwch na‟r
canrannau a nodwyd y tro diwethaf y cynhaliwyd arolwg
PRES yn 2008.

Mae‟r adroddiad
diweddaraf am y
Rydym yn falch iawn o ddatblygiad y Rhaglen eleni ac
Rhaglen yn dangos y cynigiodd Coleg Graddedigion y
Brifysgol 208 o weithdai pwnc gwahanol a thros 376 o edrychwn ymlaen at weld rhagor o welliannau yn y
sesiynau yn ystod y cyfnod rhwng mis Medi 2010 a mis dyfodol.
Awst 2011. Mae hyn o gymharu â 195 pwnc a 385
sesiwn yn 2009-10.

DEFNYDDIWCH EICH FFÔN CLYFAR I DDARLLEN
Y CÔD HWN A CHEWCH EICH TYWYS YN SYTH I‟N
TUDALENNAU AR Y WE
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Cylchlythyr Coleg Graddedigion y Brifysgol
gwahoddir i
sôn am
hynt a
helynt eu
gyrfaoedd
eu hunain a‟r gyrfaoedd sydd ar gael
yn eu meysydd.

Gyrfaoedd y tu allan
i‟r byd academaidd
Hyfforddiant ar gyfer
ymchwil ddoethurol - dyma
sylfaen ragorol ar gyfer amrywiaeth
eang o alwedigaethau o fewn y byd
academaidd a‟r tu allan iddo. Mae
Coleg Graddedigion y Brifysgol yn
trefnu sawl digwyddiad bob
blwyddyn i roi cipolwg o rai o‟r
dewisiadau sydd ar gael i
ymchwilwyr ôl-raddedig.
Mae digwyddiadau Ystyried
Gyrfaoedd y Tu Allan i‟r Byd
Academaidd yn cynnwys siaradwyr
gwadd o amrywiaeth o gyflogwyr
cyhoeddus a phreifat. Fe‟u
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llwyddiant y drafodaeth „Working for
NGOs‟ gan Dr Jane Cocking,
Cyfarwyddwraig Dyngarol Oxfam, yn
2010.

Bydd cyfres Golwg ar Yrfaoedd yn
canolbwyntio ar sectorau
proffesiynol penodol, er enghraifft, y
Gan amlaf, maent yn raddedigion
cyfryngau, cyhoeddi neu lywodraeth
PhD a gallent siarad o brofiad am
ac ymgynghorwyd â chynrychiolwyr
symud y tu allan i‟r byd academaidd. ymchwil ôl-raddedig wrth
Mae‟r ymchwilwyr sy‟n mynd iddynt benderfynu pa faes fydd yn cael y
yn gwerthfawrogi‟r cyfle i siarad yn
sylw eleni.
uniongyrchol â‟r siaradwyr ac maent
yn eu sicrhau am sut gellir defnyddio Cynhelir y digwyddiad ar ôl y Pasg yn
sgiliau trosglwyddadwy.
ôl pob tebyg. Gyda lwc, bydd dau
ddigwyddiad o‟r fath bob blwyddyn o
Rydym hefyd yn datblygu ail
2012-13 ymlaen.
ffynhonnell o ddigwyddiadau a
Mae rhaglen lawn y digwyddiadau
thrafodaethau am waith y tu allan i‟r gyrfaol i‟w gweld yma:
byd academaidd yng Ngholeg
http://caerdydd.ac.uk/ugcp a
Graddedigion y Brifysgol yn sgil
dewiswch „Digwyddiadau Gyrfaol‟.

Mae Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnig amrywiaeth
C y eang
n obweithdai
o ha chyrsiau
ir
am sgiliau a thechnegau ymchwil, yn ogystal â meysydd ehangach rheoli ymchwil a datblygiad proffesiynol.
Cewch weld yr amserlen lawn yn: http://caerdydd.ac.uk/ugcp
Dyma ddetholiad o ddigwyddiadau a gynhelir cyn bo hir yn rhan o Raglen Coleg Graddedigion y Brifysgol. Rhaid
cadw lle ymlaen llaw ar gyfer pob digwyddiad.

CHWEFROR
Dr… Who?
20fed am 10:00-13:00
Yr Ymchwilydd Dyfal
21ain am 10:00-17:00
Swyddi Academaidd yn yr UE
24ain am 14:00-16:00
Cynhadledd Flynyddol Arferion Da
Vitae SWW (i oruchwylwyr ymchwil a
staff cymorth)
29ain am 10.00-16.00
www.vitae.ac.uk/swwhubgp2012

MAWRTH
Trefnu Cynhadledd
5ed am 10:00-13:00
Rwy‟n Caru Gwyddoniaeth—
Arweiniad am Ymgysylltu‟r Cyhoedd
â‟ch Gwyddoniaeth
7fed am 14:00-15:30

Creu Rhaglenni Dogfen ar gyfer y
Teledu a Throsglwyddo Gwybodaeth
21ain am 13:30-16:30
Llais y Dyniaethau:
Cynhadledd Ryngddisgyblaethol
22ain am 09:00-17:00
Sylw ar y Gwyddorau Cymdeithasol :
Cynhadledd Ryngddisgyblaethol
30ain am 09:00-17:00

Ystyried Dewisiadau Gyrfaol y Tu
Allan i‟r Byd Academaidd
(Y Gwyddorau Biolegol ac Iechyd)
8fed am 13:30-17:00
Datblygu Gyrfa Academaidd yn y
Dyniaethau/Gwyddorau
Cymdeithasol
14eg am 09:30-12:30

EBRILL
Gweithdy Vitae:
YmCHWILIO am Yrfaoedd: syniadau,
gwybodaeth, ysbrydoliaeth
18fed am 10:00-16:00
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Prosiectau ymchwil ôl-raddedig
Ariannu prosiectau ôl-raddedig myfyrwyr
Ddwywaith y flwyddyn, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn gwahodd
myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i gyflwyno ceisiadau am ariannu prosiectau.
Mae‟r arian hwn yn gyfle gwych i ymchwilwyr o wahanol feysydd ddod
ynghyd i drafod diddordebau ymchwil cyffredin. Mae hefyd yn helpu
myfyrwyr i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy drwy roi‟r cyfle iddynt
gydweithio i drefnu digwyddiadau.
Mae‟n bleser gennym gyhoeddi bod yr ymgeiswyr isod wedi bod yn llwyddiannus yn y rownd ariannu ddiweddaraf:
Rhaid cyflwyno ceisiadau ar gyfer yr ail rownd ariannu yn 2012 erbyn: 5pm, dydd Gwener, 8 Mehefin 2012
Ymgeiswyr
Jennifer Lyttleton-Smith
(SOCSI), Helen Sivey
(ENCAP)
Christopher Higgins
(SOCSI), Robert Crich
(EUROS)
Ludivine Breger (PHRMY),
Ellen Murphy (BIOSI)
Francesca Dickson
(EUROS), Lindsay PowellJones (EUROS)
Geraint Whittaker
(WELSH), Mustafa Hameed
(SHARE)
Heather Crowley (SHARE),
Mark Truesdale (ENCAP)

Teitl y Prosiect
Rhywioldebau Ifanc: Cynhadledd Ôl-raddedig Ryngddisgyblaethol
Gweithdai a Chynhadledd Ryngddisgyblaethol
Creu rhwydwaith rhyngddisgyblaethol i fyfyrwyr ôl-raddedig sy‟n
gwneud gwaith ymchwil am anhwylderau symud (fel Clefyd Parkinson),
neu‟n ymwneud â nhw
Cynhadledd 'Cyfuno‟
Rhyngddiwylliannedd ar Waith: Deall y Profiad o Fyw yng Nghymru
(fforwm)
Symposiwm Ôl-raddedig: Hunaniaethau Canoloesol

Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol hefyd wedi gallu cynorthwyo tri phrosiect ychwanegol sy‟n meithrin
sgiliau ym maes menter drwy gronfa EPSRC arbennig:
Ymgeiswyr
Rebecca Hemming
(SOHCS), Daniel Watling
(ENGIN)
Virginia Marques (CARBS),
Daniel Eyers (CARBS)
Jana Witt (MEDIC), John
McCrory (ENGIN)

Teitl y Prosiect
Canlyniadau a Datblygiad Clinigol mewn Technegau Delweddu ar gyfer
Asesiadau Biofecanyddol o Gleifion ag Osteoarthritis (cyfarfod
rhwydweithio un-dydd)
Deall Systemau Cymhleth: Cynhadledd un-dydd i bontio‟r bwlch rhwng
yr Ymchwil i Systemau Peirianneg a Busnes
Rhannu‟n Rhwydd: Ymgysylltu‟r Cyhoedd â Gwyddoniaeth (2 weithdy
un-dydd)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Afia Ahmed yng Ngholeg Graddedigion y Brifysgol:
UGC@caerdydd.ac.uk, 029 2087 9408

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r rhifyn hwn o Gylchlythyr Coleg Graddedigion y Brifysgol,
Os oes gennych unrhyw adborth neu ymholiadau, cysylltwch â Jadine Wringe:
WringeJ@caerdydd.ac.uk neu www.twitter.com/cardiffugc
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