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Croeso gan y Dirpr wy Ddeon
Beth yw’r cysylltiad rhwng y
bardd a’r beirniad llenyddol
Saesneg Samuel Taylor
Coleridge a’r stryd unffordd?
Dim syniad? Ac os sonia i am 21
Albemarle Street, ydy hynny‘n helpu?
Gallaf ddweud wrthoch chi mai
Ymgysylltu Cyhoeddus yw‘r cysylltiad,
sef ein thema ni yn y rhifyn hwn.
Y Sefydliad Brenhinol yn Albemarle
Street oedd un o‘r arloeswyr cynnar
wrth ‗ledaenu‘r wybodaeth‘, a
llwyddodd y gwyddonydd preswyl
Humphrey Davy nid yn unig i danio‘i
arbrofion ond hefyd i danio‘i
gynulleidfa â chyffro ei waith cyflwyno.
Mae‘n anhygoel bod y stryd unffordd
gyntaf yn y Deyrnas Unedig, Albemarle
Street, wedi‘i chreu i sicrhau bod
traffig Llundain yn llifo‘n well ar ôl i
gyfres o ddarlithoedd gan Coleridge
yn y Sefydliad Brenhinol ddenu
cynulleidfa mor fawr nes atal
cerbydau a cheffylau‘r ddinas rhag
symud. Yn sgil hynny y cafodd
Albemarle Street, cartref y Sefydliad
Brenhinol, ei throi‘n stryd unffordd.
Mae‘n eironig meddwl bod Ymgysylltu
Cyhoeddus, sef deialog gyda‘n
cymuned neu‘n cymdeithas, a‘r
wybodaeth yn llifo i‘r ddau gyfeiriad,
wedi arwain at greu system unffordd.
Wrth gwrs, term cymharol newydd yr
Ymgysylltu Cyhoeddus, ond mae‘n
haws na rhai o‘i ragflaenwyr fel
‗democratiaeth gyfranogol‘.
Heddiw mae‘r Cynghorau Ymchwil ac
elusennau yn gwario miliynau lawer ar
gefnogi gweithgareddau Ymgysylltu
Cyhoeddus yn y prifysgolion, ac mae‘r
Concordat yn amlinellu’r agenda y

Rhaid inni gyfaddef, yn anfodlon
ddigon, ei bod yn bosibl bod yna
rwystrau sy‘n atal gwaith estyn allan,
o leiaf mewn rhai meysydd fel y
gwyddorau. Mae Adroddiad gan y
Gymdeithas
Frenhinol wedi dod
Yn ddiweddar,
i‘r casgliad y gallai‘r
Caerdydd oedd
angen i wyddonwyr
cartref Goleufa
dreulio amser ar
Cymru, un o
ymchwil eu hatal
chwe chanolfan
rhag gwneud mwy o
gydweithredol ar
ymgysylltu, a‘u bod
gyfer ymgysylltu
yn gallu gweld
cyhoeddus
amser sy‘n cael ei
ledled y Deyrnas Unedig, sydd wedi‘u dreulio heblaw ar ymchwil yn
dilyn bellach gan y canolfannau
anfantais. Gall y rhai sydd wrthi‘n
Catalydd. Mae Canolfan Genedlaethol gwneud gwaith ymgysylltu gael eu
Cydlynu Ymgysylltu Cyhoeddus ym
stigmateiddio hyd yn oed. Roedd 20%
Mryste‘n parhau i helpu‘r prifysgolion i o wyddonwyr yn cytuno bod
ymwneud â‘r cyhoedd. Mae gan y
cydweithwyr sy‘n gwneud gwaith
rhan fwyaf o brifysgolion Unedau neu ymgysylltu yn cael llai o barch gan
Ganolfannau Ymgysylltu Cyhoeddus
wyddonwyr eraill. Oherwydd hyn,
neu Gymunedol; yng Nghaerdydd mae mae‘n rhaid i sefydliadau ei gwneud
gennyn ni‘r Tîm Ymgysylltu
yn glir bod unrhyw ymdrechion gan y
Cymunedol, ac mae gan lawer o’r
staff yn y maes hwn yn cael eu
Ysgolion staff Arloesi ac Ymgysylltu
gwerthfawrogi a‘u cydnabod.
dynodedig. Cydnabyddir ei bod yn hollbwysig a‘i bod yn gyfrifoldeb ar bob
Mae‘n lwcus felly fod llawer ohonon
sefydliad addysg uwch iach i arddel y ni‘n hoffi siarad am ein gwaith,
cysylltiad hwn â‘r gymdeithas, a chael rhannu syniadau a chroesawu unrhyw
strategaeth gadarn ar gyfer
drafod y mae‘n ei greu. Mae yna lawer
Ymgysylltu Cyhoeddus.
o enghreifftiau gwych o waith
ymgysylltu yng Nghaerdydd — rhai
Beth yn union yw Ymgysylltu
ohonyn nhw i‘w gweld yn y cylchlythyr
Cyhoeddus felly? Mae‘n ymwneud â
hwn – ac mae‘n bwysig nodi bod ein
rhannu gwybodaeth, dweud wrth y
myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig wrthi‘n
cyhoedd pwy ydyn ni, a beth yw‘n
ymgysylltu‘n ddyfal, ac yn gwneud yn
gwaith ni; sgwrs fyw rhyngon ni ac
dda. Bydden ni‘n hoffi dathlu hyn
aelodau o‘r gymdeithas. Wrth gwrs,
mewn digwyddiad sydd i‘w gynnal ym
mae mwy nag un ffordd i ymgysylltu
mis Ebrill 2013. Rydyn ni‘n edrych
â‘r cyhoedd, ond fe allech chi – er
ymlaen at roi rhagor o wybodaeth am
enghraifft – dilyn y naw egwyddor
y digwyddiad yn fuan.
sydd wedi‘u nodi gan y tîm Polisi,
Moeseg a Gwyddorau Bywyd (PEALS) - Yr Athro Ken Wann,
Dirprwy Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol
ym Mhrifysgol Newcastle.
mae cyllidwyr ymchwil yn disgwyl ei
weld yn y maes yma. Mae‘r
Gymdeithas Frenhinol ac eraill yn
cynnig Dyfarniadau i ategu‘r gwaith
yma.
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Cynllun Peilot Achredu yr HEA
Mae myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn ymwneud ag addysgu mewn llawer o‘r ysgolion yn y Brifysgol, ac mae
eu gwaith yn amrywio o gynnal tiwtorialau a seminarau i oruchwylio arddangosiadau yn y lab. Cynhaliodd Coleg
Graddedigion y Brifysgol gynllun peilot yng ngwanwyn 2012, a helpodd fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sydd â phrofiad
addysgu i sicrhau cydnabyddiaeth Statws Cymrawd Cysylltiol gan yr Academi Addysg Uwch (HEA). Rydyn ni‘n credu y
gall ennill y dyfarniad allanol hwn roi mantais i‘r myfyrwyr hyn wrth wneud cais am swyddi addysgu academaidd ar ôl
gorffen astudio. Daeth y myfyrwyr a gymerodd ran yn y cynllun i weithdy achredu a roddodd olwg gyffredinol ar y
broses ymgeisio; cawson nhw hefyd adnoddau ysgrifenedig a‘u mentora gan aelod o‘r staff academaidd. Llwyddodd
cyfanswm o 30 o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i gwblhau‘r cynllun ac mae‘n dda cael dweud bod 24 wedi llwyddo hyd
yn hyn. Er ein bod yn dal wrthi‘n cloriannu‘r cynllun peilot, mae‘r gyfradd lwyddo yn awgrymu bod y prosiect yn debyg
o barhau.

Profiad dau fyfyriwr PhD yng Nghynllun Peilot yr HEA...
“Ar ôl dysgu nifer o diwtorialau a
chyrsiau drwy gydol fy PhD, roeddwn
i‘n gwirioneddol deimlo fy mod i am
gael rhywbeth i gydnabod yr ymdrech
a‘r holl wahanol brofiadau roeddwn i
wedi‘u cael. Ac yn benodol, gan fy
mod i‘n gobeithio symud ymlaen i
yrfa academaidd, roeddwn i am gael
rhywbeth a fyddai‘n cael ei gydnabod
yn ffurfiol ar fy CV ac mewn ceisiadau am swyddi. Felly,
dyma neidio ar y cyfle i gymryd rhan yng nghynllun peilot
achredu‘r HEA; roedd y ffaith ei fod yn cael ei gefnogi gan
Goleg Graddedigion y Brifysgol yn golygu bod y cyfle yn un
rhy dda i‘w golli.

“Tra byddwch chi’n astudio
fe gewch chi gyfle i addysgu, a bydd
hynny‘n golygu bod rhaid ichi gael
rhywfaint o hyfforddiant sylfaenol.

Mae‘r hyfforddiant yn baratoad
defnyddiol, ond drwy achrediad yr
HEA y sylweddoles i fod ymarfer yn
golygu mwyn na sefydlu ffyrdd o
addysgu grwpiau bach neu roi darlith. Mae angen hefyd
ichi fyfyrio ar y profiad: beth lwyddodd, beth fethodd, beth
ddylai gael ei ddyblygu, beth all gael ei wella.

Mae gweithio i ennill achrediad yr HEA yn gyfle i feddwl yn
fyfyriol ac yn fframwaith i‘ch arwain chi drwy‘r broses wrth
Drwy‘r broses i gyd roeddwn i‘n teimlo bod yna
ichi ysgrifennu cais o 1400 o eiriau sy‘n canolbwyntio ar
gefnogaeth lwyr ar gael imi. Roedd llenwi‘r ffurflen gais a‘r eich profiadau addysgu.
broses gyflwyno yn llawer haws na phe bawn i wedi ceisio
ei wneud ar fy mhen fy hun. Roedd y gweithdy achredu yn Roeddwn i‘n ansicr am achrediad yr HEA ar y dechrau,
help o ran deall sut i roi fy mhrofiad yn ei gyd-destun a sut ond fe weles i fod y broses ei hun yn bur syml a
i ddeall sut roedd fy arddull addysgu wedi datblygu ac
defnyddiol. Wrth wneud cais am swyddi yn y sector
wedi addasu at wahanol amgylcheddau, sef rhywbeth
addysg uwch ar ôl gorffen y PhD, bydd addysgu yn rhan o
roeddwn i heb feddwl amdano o‘r blaen. Roedd y faith
broses y cyfweliad.
bod gen i fentor academaidd yn fy adran oedd yn
gyfarwydd i mi, ac oedd newydd orffen proses y Dystysgrif Fe ges i gyfweliad yn ddiweddar am swydd darlithydd ac
Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu yn y Brifysgol, yn
roedd gan y panel cyf-weld nifer o gwestiynau am fy
golygu eu bod nhw wrth law pan oedd arna i angen
mhrofiad addysgu, fy null pedagogaidd a‘m gallu i
adborth ar fy nghais.
adeiladu ar yr arferion gorau. Roedd cwblhau achrediad yr
HEA eisoes wedi rhoi cyfle imi ystyried y materion hyn, a
Byddwn i yn bendant yn annog pobl eraill sy‘n chwilio am mwy, a gyfrannodd at fy llwyddiant yn sicrhau swydd
gydnabyddiaeth i‘w profiad addysgu i wneud cais am
academaidd ar ddiwedd fy ngwaith ymchwil.‖
achrediad yr HEA drwy‘r llwybr unigol. Mae‘n sicr yn werth
cael rhywbeth ar eich CV sy‘n cydnabod y sgiliau addysgu - Lee Gregory, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
rydych chi wedi‘u codi. Ers cael yr achrediad, dwi wedi
sylwi yn ddiweddar fod cyfeiriadau penodol ato ar
ffurflenni cais am swyddi academaidd, sef rhywbeth nad
oeddwn i wedi sylwi arno o‘r blaen. Roedd dilyn y llwybr a
gafodd ei nodi gan Goleg Graddedigion y Brifysgol yn
golygu bod yna gymorth ym mhob cam o‘r broses, ac yn
Ydych chi‘n ein dilyn ni eto ar Twitter?
golygu bod y broses gyfan yn eitha di-straen!‖
Mynnwch y newyddion diweddaraf
- Penny Holborn, Yr Ysgol Fathemateg
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O Swyddfa‘r UGC
Ar yr adeg yma o’r flwyddyn
mi fydda i‘n aml yn meddwl am fy
viva, yn enwedig nawr fy mod i’n
gweithio gyda myfyrwyr PhD eto.
Diwrnod oer a gwlyb ym mis
Tachwedd oedd hi, a phenllanw
pedair blynedd o waith caled. Dyna fy
nghamp orau erioed, a wna i byth
anghofio‘r teimlad o foddhad wrth
ymadael.
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trosglwyddadwy rydych chi‘n eu
codi wrth weithio gyda
chynulleidfa newydd a chynllunio
gweithgaredd yn werthfawr iawn
yn y byd academaidd a‘r tu allan.

mewn Cyfathrebu
Gwyddoniaeth yn rhanamser ym Mhrifysgol
Gorllewin Lloegr. Ond
roeddwn i bob amser
am ddod yn ôl i
Brifysgol Caerdydd a
chydweithio‘n agos ag
ymchwilwyr.

Gan fy mod i‘n gweithio bellach i
Goleg Graddedigion y Brifysgol,
hoffwn sicrhau eich bod
chithau‘n cael cyfleoedd i
hyfforddi a datblygu i‘ch helpu i
ymgysylltu â‘r cyhoedd yn eich
Ers 2005 dyna‘n union rydw i wedi
ymchwil – beth bynnag fo‘r
bod yn ei wneud, gan symud o swydd i ddisgyblaeth. Gall ymgysylltu
Mae gen i atgofion melys iawn am
swydd yn unol â gofynion cyllid
cyhoeddus ddigwydd ar lawer iawn o
astudio at PhD yma yng Nghaerdydd. allanol. Dwi wedi gweithio ar lawer o ffurfiau, felly os nad yw siarad
Roedd gen i oruchwylydd a roddodd
brosiectau gwahanol mewn
cyhoeddus neu siarad mewn ysgol at
lawer o gefnogaeth ac anogaeth, a
ymgysylltu cyhoeddus i wahanol
eich dant, peidiwch â digalonni.
grŵp gwych o gyd-fyfyrwyr. Roedd hyn gynulleidfaoedd, ac wedi cael llawer o
Ar gyfer y rhaglen eleni, rydw i wedi
cyn i Goleg Graddedigion y Brifysgol
hwyl ar hyd y daith. Pe bai‘n rhaid
bod yn cydweithio â Thîm Ymgysylltu
fodoli, ond roedden ni‘n mynd yn
enwi uchafbwyntiau, dyna chi
gyson o Ganolfan y Graddedigion.
sefydlu‘r Caffis Gwyddoniaeth ledled Cymunedol y Brifysgol, gan anelu at
ddatblygu set o weithdai sy‘n dangos
Sylweddoles i fy mod wrth fy modd yn Cymru a chydlynu Ymchwilwyr
yr amrediad o lwybrau sydd ar gael i
rhannu fy ngwaith ymchwil gyda‘r
Preswyl.
ymgysylltu â‘r cyhoedd – o
cyhoedd a dechreues i chwilio am y
anerchiadau uchel eu proffil fel
cyfleoedd yma. Dechreues i weithio‘n Dros y deng mlynedd diwethaf, mae
FameLab, i ysgrifennu, a gweithio
rhan-amser yn Techniquest, lle gwnes Ymgysylltu Cyhoeddus wedi cael ei
mewn partneriaeth â sefydliadau
i adfywio ac ailfrandio un o
blannu‘n gadarn mewn ymchwil, ac
ddigwyddiadau BIOSI ar gyfer
mae yma i aros. Un o‘r pethau gwych eraill (gweler tudalen 5). Os ydych
chi‘n meddwl bod rhywbeth ar goll,
Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth: yn hyn o beth yw ei fod yn gallu bod
‗Learn about Life‘.
yn garreg gamu i gyrraedd cyfleoedd y rhowch wybod ac fe geisiwch ni ei
gynnwys.
tu allan i academia, yn ogystal ag
Arhoses i yn Techniquest am ychydig ychwanegu elfen arall at waith
- Y Dr Rachel Dodds, Swyddog yng Ngholeg
flynyddoedd ac astudio am MSc
ymchwil. Mae‘r sgiliau a‘r profiad
Graddedigion y Brifysgol

Dyddiadau i‘w Nodi
Hyfryd yw rhoi detholiad o ddigwyddiadau sydd ar y gweill a dyddiadau pwysig eraill
i’ch dyddiadur. Sylwch fod rhaid archebu lle ymlaen llaw ar gyfer pob digwyddiad.
I weld y rhestr lawn, ewch i: www.caerdydd.ac.uk/ugcp

RHAGFYR
10 - Storytelling for Engagement
11 - Prezi: Breaking Out of the
Straightjacket of Linear
Presentations

IONAWR
9 - What Next? Career Planning for
PhD Students

10 - Developing an Academic
Career in the Humanities/Social
Sciences
18 - Effective Researcher:
Effective Progress - The Second
Year
Deadline for PGR Initiative
Funding Applications
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22 - Starting Out: Induction Event
for New Researchers
23 & 24 - Effective Researcher
25 - Effective Researcher: The End
is in Sight

CHWEFROR
13 - Seven Secrets of Highly
Successful Researchers
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Gweithdai i Fyfyrwyr Rhan-amser a
Myfyrwyr o Hirbell
I fyfyriwr rhan-amser neu fyfyriwr o hirbell
mae‘n aml yn anodd dod i weithdai
unigol, oherwydd amser a chost teithio i
Gaerdydd. Gan hynny, rydyn ni wedi
llunio cyfres o weithdai sy‘n para am
wythnos y dywedodd myfyrwyr rhanamser a myfyrwyr o hirbell eu bod yn
arbennig o fuddiol. Mae‘r gyfres yn ei
thrydedd flwyddyn ac mae‘r ymateb i‘r
amserlennu wedi bod yn gadarnhaol, ac mae‘r myfyrwyr
yn dweud bod dod i nifer o sesiynau mewn un diwrnod yn
golygu bod y teithio yn ymarferol. Mae hyn hefyd yn
caniatáu i‘r myfyrwyr rwydweithio â‘r rhai sydd mewn
sefyllfa debyg, sy‘n helpu i leihau‘r teimladau o unigrwydd
sydd weithiau‘n effeithio ar fyfyrwyr sy‘n gweithio oddi ar y
campws. Bydd staff Coleg Graddedigion y Brifysgol hefyd
yn trefnu digwyddiadau rhwydweithio a chymdeithasu

gyda‘r nos os oes digon o alw.
Rydyn ni‘n cydnabod bod anawsterau a sgiliau myfyrwyr
PhD newydd yn wahanol i anawsterau a sgiliau myfyrwyr
sydd ymhellach drwy‘r broses, felly eleni rydyn ni hefyd yn
cynnal dau weithdy newydd ar ffurf peilot yn lle‘r sesiwn
‗Part-time PhD All in One Day‘. Mae‘r un cyntaf o‘r
gweithdai newydd, ‗The Part-Time PhD: The Early Years‘,
yn ymdrin â materion fel dechrau ar y prosiect ymchwil,
rheoli amser a‘r prosiect, trin gwybodaeth a llenyddiaeth a
chreu perthynas gynhyrchiol â goruchwylwyr. Mae ‗The
Part-Time PhD: The Later Years‘ yn canolbwyntio ar
adnewyddu‘ch cymhelliant, hanfodion ysgrifennu
traethawd a pharatoi at y viva.
Mae angen archebu lle ar y gweithdai yn unigol. Gweler y
wefan i gael y rhestr lawn.

Creu Cysylltiadau Ymchwil
Ydych chi wedi edrych eto ar Cardiff
Connections? Mae Connections yn offeryn arlein sydd ar gael i‘r holl staff a myfyrwyr ymchwil ôlraddedig. Mae Connections yn feddalwedd
gymdeithasol ar gyfer amgylchedd byd gwaith a
chyflawni gwaith! Mae‘n golygu mwy na chyflwyno
darn arall eto o dechnoleg neu geisio gorfodi pobl i
wneud pethau mewn modd penodol. Mae‘n gyfle i
gyfathrebu a gweithio‘n agored, yn gydweithredol
ac yn fwy effeithlon. Felly mae‘n golygu hwyluso
sgyrsiau a rhannu syniadau, boed ar brosiect
ymchwil neu er mwyn dod â phobl o‘r un anian at ei
gilydd.
Yn ychwanegol at helpu cydweithredu yn
gyffredinol, mae Connections yn cynnig
amgylchedd a all fod o fantais i chi fel ymchwilydd
mewn ffyrdd pur benodol.
Rhwydweithio ar draws y Brifysgol a dysgu beth
mae pobl eraill yn ei wneud

Dechrau Arni


Mewngofnodwch drwy http://connections.cf.ac.uk



Porwch yr adran 'Getting Started' ar y tudalen hafan



Edrychwch ar y pum fideo senario ar y tab 'Getting
Started' 'Discover'



Ewch i‘ch proffil a rhowch wybodaeth amdanoch
chi‘ch hun drwy ddefnyddio‘r botwm "Edit My Profile"

5.

Porwch yr adran Public Communities ac ymunwch ag
unrhyw gymunedau sydd o ddiddordeb neu sy‘n
berthnasol

6.

Ewch i‘r adran Blogiadau a dechreuwch flog ar eich
gwaith a/neu eich diddordebau

eu gwaith yn fewnol yn y Brifysgol, ond i fyfyrwyr ôlCyn hir bydd diweddaru‘ch "statws" a dilyn diweddariadau
raddedig mae hyn yn gallu bod yn werthfawr iawn.
pobl eraill sydd â diddordebau tebyg yn dwyn ffrwyth wrth
ichi ganfod pethau y byddech chi wedi‘u colli fel arall.
Mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cefnogi
rhwydweithio wyneb yn wyneb ac yn credu bod
Amgylchedd diogel i flogio
posibiliadau Connections o ran hwyluso perthnasoedd a
Mae nifer o gydweithwyr yn ei gweld yn anodd ysgrifennu rhwydweithiau parhaus yn gyffrous iawn, yn ychwanegol
blog a dal ati. Gall ymchwilwyr feithrin eu sgiliau a‘u
at y cyfle i darganfod y rhai na fyddwch chi byth yn
hyder drwy flogio gyntaf i‘w tîm ac wedyn i‘r brifysgol gyfan cyfarfod â nhw yn bersonol o bosibl. Dyna pam y byddwn
cyn codi‘r blog yn allanol ar y rhyngrwyd gyhoeddus.
yn hwyluso defnyddio Connections ar gyfer yr holl fentrau
dan arweinid myfyrwyr ôl-raddedig a‘r holl gynadleddau
Rhoi cyhoeddusrwydd i chi’ch hun a’ch ymchwil ymysg
dan arweiniad myfyrwyr yn y Flwyddyn Newydd.
cydweithwyr yn y Brifysgol
Mae llawer o ymchwilwyr yn tanbrisio pwysigrwydd hybu
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Gweithdai Ymgysylltu
13 Chwefror
Egwyddorion rhagarweiniol cloriannu
nifer o weithdai ymgysylltu cyhoeddus ymgysylltu cyhoeddus gydag
newydd sbon sy‘n cael eu cynnig
adnoddau ymarferol i chi eu
mewn partneriaeth â‘r Tîm Ymgysylltu defnyddio.
Cymunedol, ochr yn ochr â sesiynau
sydd bob amser yn boblogaidd. Y nod Academics and TV Documentary
yw cynnig cyfleoedd hyfforddi a
Making
datblygu ar draws holl rychwant
27 Chwefror
ymgysylltu cyhoeddus i roi hyder a
Dysgwch am egwyddorion a
phrofiad ichi, pa lwybr bynnag y
phrosesau gwneud rhaglenni dogfen
byddwch yn ei ddewis. Os oes
teledu a‘u defnyddio i gyfleu gwaith
gennych awgrymiadau ar gyfer
ymchwil.
gweithdai ychwanegol, anfonwch
neges e-bost at ugc@caerdydd.ac.uk. Evaluating Public Engagement:
Developing Your Skills*
Storytelling for Engagement*
4 Mawrth
10 Rhagfyr
Sesiwn dilynol mwy myfyrgar i‘r
Datblygwch eich sgiliau adrodd stori a gweithdy rhagarweiniol.
dysgu am ffyrdd ymarferol i‘w
defnyddio at ymgysylltu cyhoeddus.
I Love Science: A Guide to Engaging
the Public with your Science
Curating an Exhibition
6 Mawrth
16 Ionawr (a sesiwn dilynol)
Darlith yn edrych ar ymgysylltu
Profiad ymarferol o ymchwilio a
cyhoeddus a chyfleoedd ariannol i‘ch
chynnal arddangosfa mewn
rhoi ar ben y ffordd.
Casgliadau Arbennig ac Archifau.
Podcasting: Practice and
Evaluating Public Engagement: An
Applications*
Introduction*
13 a 20 Mawrth

Mae’r rhaglen eleni yn cynnwys

Sut mae defnyddio ymgysylltu cyhoeddus i
helpu i adeiladu gyrfa? Wrth ateb y cwestiwn yma,
efallai ei bod yn ddefnyddiol ystyried ystyr ymgysylltu
cyhoeddus, pam rydyn ni‘n ymgysylltu â‘r cyhoedd a phwy
yw‘r ‗cyhoedd‘ mewn gwirionedd.
Mae Canolfan Genedlaethol Cydlynu Ymgysylltu
Cyhoeddus (NCCPE) yn diffinio ‗ymgysylltu cyhoeddus‘ fel
y myrdd o ffyrdd y bydd gweithgareddau a manteision
addysg uwch ac ymchwil yn cael eu rhannu gyda‘r
cyhoedd. Mae ymgysylltu yn ôl ei ddiffiniad yn broses
ddwyffordd sy‘n cynnwys cydadweithio a gwrando, gan
anelu at greu manteision i‘r ddwy ochr.
Mae‘r NCCPE yn gwahaniaethu rhwng tri diben gwahanol
mewn ymgysylltu cyhoeddus: hysbysu, ymgynghori a
chydweithio.
 Gall hysbysu gynnwys rhoi cyflwyniadau, gweithio

gyda’r cyfryngau ac ysgrifennu ar gyfer pobl nad ydyn
nhw’n arbenigwyr.
 Mae ymgynghori‘n golygu gwrando a myfyrio ar

syniadau ac adborth y cyhoedd.
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Dysgwch am yr hyn y mae arnoch ei
angen a sut i greu a defnyddio
podlediadau at waith ymgysylltu.
Impact and Research Communication
Skills
19 Mawrth
Dysgwch sut i gyfleu arwyddocâd eich
ymchwil i bobl nad ydyn nhw‘n
arbenigwyr.
Research in Context*
17 Ebrill
Ystyriwch oblygiadau cymdeithasol a
moesegol eich ymchwil, a‘r cyfleoedd
am ymgysylltu perthnasol.
Managing Media Relations
17 Ebrill
Cyngor ymarferol ar sut i weithio gyda
chyfryngau‘r wasg.
Engagement through Writing*
Gwanwyn, i‘w gyhoeddi
Dysgwch sut i gyfleu eich ymchwil
drwy amryw o gyfryngau digidol a
chyfryngau print gyda chynghorion
gan arbenigwyr.
* gweithdai sydd wedi’u datblygu
gyda‘r Tîm Ymgysylltu Cymunedol

Cornel Gyrfaoedd
 Mae cydweithio‘n golygu gweithio gyda chymunedau i

beri i bethau ddigwydd.
Er mwyn ymgysylltu mewn modd ystyrlon, mae‘r NCCPE yn
awgrymu ei bod yn fuddiol meddwl am fwy nag un math o
gyhoedd, gan dargedu‘r gweithgareddau ymgysylltu ar
gynulleidfaoedd neu gymunedau penodol. Gall y rhain
fod yn y sector cyhoeddus, mewn busnes, yn y
gymdeithas ddinesig neu‘r ‗cyhoedd yn gyffredinol‘.
Gall meddwl am ymgysylltu cyhoeddus yn y termau syml
hyn yn ystod eich PhD fod yn hynod o fanteisiol o ran
adeiladu gyrfa wedyn. Gall dod o hyd i‘r cymunedau sy‘n
debyg o ymddiddori yn eich gwaith, a ffyrdd i ymgysylltu â
nhw eich helpu a) i ddatblygu sgiliau gwerthfawr hysbysu,
ymgynghori a chydweithio sy‘n gymwys yng nghyd-destun
unrhyw waith, a b) i feithrin cysylltiadau proffesiynol
gwerthfawr, sef dau beth a fydd yn berthnasol iawn o ran
cymryd y cam nesaf a dod o hyd i swydd.
I wybod rhagor am ymgysylltu cyhoeddus a deg cyngor gorau yr NCCPE
ynghylch dechrau arni, gweler:
www.publicengagement.ac.uk/how/guides/easy-ways-get-started
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Ymgysylltu â Chyflwyniadau

eiliad y cewch chi’ch geni a byth yn stopio nes ichi sefyll a da ac un gwych i‘w weld fel arfer yn hyd a lled y paratoi.
dechrau siarad yn gyhoeddus.” – Dienw
Nid arloesi na thechnoleg newydd oedd yn gwneud Steve
Jobs yn gyfathrebwr effeithiol, ond ei waith paratoi trylwyr
Os oes gennych gyflwyniad i‘w roi, faint o amser fyddech ni waeth beth oedd y pwnc. Roedd y paratoi a‘r ymarfer a
chi‘n ei dreulio yn paratoi? Mae‘r mwyafrif (53%) yn
wnaed cyn lansio cynnyrch neu cyn cyflwyniad cyhoeddus
treulio llai na dwy awr. Sawl gwaith rydych chi‘n ymarfer
yn amlwg, a daeth pob cyflwyniad yn ddigwyddiad ynddo‘i
cyn rhoi‘r cyflwyniad? Fydd un ym mhob tri ddim yn
hun.
ymarfer o gwbl. Yn olaf, ydych chi wedi cael unrhyw fath o
hyfforddiant i wella‘ch gallu i gyflwyno? Yn gyffredinol, dim Cyflwyniadau fel Storïau
ond un ym mhob deg o gyflwynwyr sydd wedi‘i hyfforddi.
Mae adrodd stori yn golygu mynd â phobl ar daith gyda
chi. Wedi gwylio ffilm erioed gyda rhywun sy‘n siarad
Hoffwn gynnig ambell awgrym sydd wedi fy helpu i i roi
amdani drwy‘r cyfan yn ddi-baid, yn tynnu sylw at bethau
cyflwyniadau mwy difyr ac effeithiol.
cwbl amlwg? Poen, on‘d yw e? Yn aml iawn gall
cyflwyniadau beri‘r un teimlad. Y gamp yw rhoi 2+2 i‘r
A dwedwch faint fydd y sesiwn yn para
gynulleidfa, a gadael iddyn nhw feddwl sut mae cyrraedd
Y wireb fwyaf cyfarwydd o bosibl wrth gyflwyno yw
4. Awgrym yw hwn gan Andrew Stanton – awdur Wall-E,
Dwedwch beth rydych chi am ei ddweud, dwedwch e, a
Toy Story, a chlasuron eraill gan Pixar. Mae e hefyd yn
dwedwch beth rydych chi wedi’i ddweud.‖ A byddwn
awgrymu y gall fod yn ddefnyddiol dechrau yn y diwedd.
innau‘n ychwanegu at y rhan gyntaf yma: Dwedwch faint Bydd pobl yn malio‘n fwy os ydyn nhw‘n teimlo eu bod yn
fydd y sesiwn yn para. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i‘r
gwybod i ble mae‘r cyflwyniad yn mynd.
gynulleidfa fod yna oleuni ym mhen draw‘r twnnel tra
byddan nhw‘n dal yn sefyll yn y fynedfa. Mae hefyd yn
Yr offer perthnasol
dangos eich bod yn ymwybodol o werth amser eich
Anaml y byddwch yn rhoi cyflwyniad heb ddefnyddio
cynulleidfa ac yn bwriadu ei ddefnyddio‘n gynhyrchiol.
cymorth gweledol. Y modelau presennol yw‘r bytholwyrdd
Rwy‘n amcangyfrif y cymer dair munud ichi ddarllen
PowerPoint a dulliau llinol eraill fel Flickr Slideshow,
gweddill yr erthygl yma.
KeyNote, a SlideRocket. Ond y dewis ffasiynol ar hyn o
bryd yw Prezi: pecyn meddalwedd gyflwyno nad yw‘n llinol
Adnabod eich cynulleidfa
ac sy‘n torri gafael y cyflwyniadau sioe sleidiau llinol.
Hoffwn eich annog i‘ch gosod eich hun yn sefyllfa‘r
Nawr, dwy ddim am drafod pa un yw'r pecyn gorau i‘w
newyddiadurwr, sef gofyn: beth yw'r ots gen i? Beth rydw ddefnyddio, dim ond dweud nad PowerPoint yw‘r unig
i‘n ei ddweud a fydd yn gwneud i‘r gynulleidfa falio?
ddewis.
Dylai cyflwyniadau fod yn brofiad i‘r sawl sy‘n gwrando, yn
hytrach na‘r hyn sy‘n cael ei adnabod yn aml ym myd
Mae Prezi yn caniatáu i‘r gynulleidfa fynd ar daith a gweld
cyflwyno fel ‗arllwysfa data‘. Wrth ichi gyflwyno
ble mae‘r wybodaeth rydych chi‘n ei chyfleu yn ffitio yn y
canfyddiadau‘ch ymchwil mae‘n bosibl mai dyma‘r
‗darlun ehangach‘. Am ei fod yn tueddu i ddefnyddio llai o
rhwystr mwyaf fydd yn eich wynebu, ond mae modd dod
destun, mwy o ddelweddau, mae‘n eich gorfodi i roi‘r
drosto. Meddyliwch am yr hyn y gallwch ei gyflawni yn eich gorau i ddarllen y sgrin. Cofiwch fod y gynulleidfa yna i
cyflwyniad na allwch ei gyflawni yr un mor hawdd ar bapur wrando ar yr hyn sydd gennych i‘w ddweud, gyda
a dechreuwch oddi yno. Diben eich cyflwyniad yw creu
chymorth delweddau os oes eu hangen. Dydych chi ddim
ymateb, ac er mwyn gwneud hynny mae‘n rhaid ichi
yna i leisio dros gynorthwyon gweledol.
ennyn diddordeb eich cynulleidfa.
I orffen byddwn yn dweud bod angen tri o gynhwysion
mewn cyflwyniad da: Cydadweithio, Eglurder a
Beth rydych chi am iddyn nhw ei ddysgu?
Brwdfrydedd. Cydadweithiwch â‘r gynulleidfa – rhowch
Newid eu dealltwriaeth nhw o A i B yw‘r nod sydd
brofiad i‘w gofio iddyn nhw. Paratowch yn dda a byddwch
gennych. Rydych chi am iddyn nhw gael eu symud yn eu
yn eglur o ran yr hyn rydych chi‘n bwriadu ei ddweud, a‘r
cronfa wybodaeth, eu dealltwriaeth a‘u gwerthfawrogiad
hyn rydych chi am i‘r gynulleidfa ei ddysgu. Yn olaf,
o‘r hyn rydych chi‘n ei gyfleu iddyn nhw. Gallai‘r
byddwch yn frwdfrydig ynghylch yr hyn rydych chi‘n eu
cwestiynau a ganlyn fod o gymorth: Beth maen nhw‘n ei
ddweud. Hyd yn oed sut mae sianeli potasiwm yn cael eu
wybod yn barod y galla i adeiladu arno? Erbyn diwedd y
heffeithio gan gemegau synthetig penodol rydych chi‘n eu
cyflwyniad beth hoffwn i i‘r gynulleidfa fod wedi‘i ddysgu?
treialu…
Sut hoffwn i i‘r gynulleidfa deimlo wrth ymadael

Ymarfer, ymarfer, ac ymarfer!

- Chris Lawrence, Rheolwr Gweithrediadau a Digwyddiadau y Ganolfan

Paratoi yw‘r allwedd. Mae‘r gwahaniaeth rhwng cyflwyniad i Raddedigion
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Saith Cyfrinach
Ym mis Chwefror bydd y Dr
Hugh Kearns yn cael ei
groesawu yn ôl i Raglen Coleg
Graddedigion y Brifysgol gyda‘i
gyflwyniad poblogaidd iawn ‗Seven
Secrets of Highly Successful
Researchers'.
Bydd Hugh, o Brifysgol Flinders,
Adelaide, Awstralia, yn ymweld â
Chaerdydd am y pedwaredd gwaith,
fel rhan o daith sy‘n mynd ag ef drwy
Ewrop Gyfan a‘r Unol Daleithiau, gan
gynnwys Rhydychen a Harvard. Mae
ei ymchwil ar bynciau fel hunan-reoli,
seicoleg gadarnhaol, cydbwysedd
gwaith-bywyd, dysgu a chreadigedd
wedi caniatáu iddo berffeithio‘r
sesiwn tair-awr difyr, digri a hynod o
ddefnyddiol yma.

ym mywyd
ymchwilydd. Mae
ymchwil yn Uned
Datblygu a
Hyfforddi Staff
Prifysgol Flinders
wedi dangos bod
ymchwilwyr sy‘n
gwybod ac yn
defnyddio‘r ‗saith
cyfrinach‘ yn symud drwy eu
doethuriaeth yn gynt ac, yr un mor
bwysig, eu bod yn fwy hapus.

Mae‘r cyflwyniad yn rhedeg
ddwywaith ddydd Mercher 13
Chwefror – unwaith yn y bore i
oruchwylwyr, ac eto yn y prynhawn i
fyfyrwyr ymchwil. Gydag un myfyriwr
PhD yn dweud mai dyma‘r ‗tair awr
fwya defnyddiol yn y PhD hyd yn hyn‘,
roedd yr adborth y llynedd 100% yn
gadarnhaol gan y ddau grŵp, gan
gynnwys sylwadau gan oruchwylwyr
fel ‗mae‘n eich helpu i feddwl am
Mae‘r tonnau o chwerthin nerfus yn
oblygiadau bod yn oruchwylydd, sut i
dangos mor agos at y nod yw Hugh
wrth ddisgrifio diwrnod nodweddiadol gael y gorau allan o‘ch myfyrwyr,
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myfyrio ar yr hyn a
allai fynd o chwith
wrth oruchwylio, ac
ystyried sut i atal y
camgymeriadau
hynny‘, a ‗difyr,
ymarferol a syndod
o fuddiol o ran
gwella‘ch gwaith
ymchwil eich hun‘.
Yn ôl y myfyrwyr: ‗gwych, wedi gosod y
PhD cyfan yn ei bersbectif! Gwneud
ichi feddwl am sut rydych chi‘n
gweithio a sut gallwch chi wella‘, a
‗difyr iawn ac yn gwneud ichi deimlo
nad ydych chi ar eich pen eich hun!
Roedd y cyngor yn gymwys i unrhyw
un ar unrhyw adeg yn eu hymchwil ac
ym mhob disgyblaeth‘.
Dylai goruchwylwyr sydd am archebu
lle am ddim anfon at
ugc@caerdydd.ac.uk a dylai myfyrwyr
archebu drwy system archebu arferol
Coleg Graddedigion y Brifysgol yma:
www.caerdydd.ac.uk/ugcp

Can olfan i Raddedigion ym Mynydd Bychan
myfyrwyr ôl-raddedig ar gampws
Mynydd Bychan yn gwneud
cyfraniad aruthrol i fywiogrwydd
a gweithgareddau ymchwil y
sefydliad ac mae‘n braf gweld
hynny‘n cael ei gydnabod drwy
ddarparu lle dynodedig‖.

Hyfryd yw cyhoeddi bod gan
ôl-raddedigion ar Gampws
Mynydd Bychan Ganolfan i
Raddedigion bellach ar eu
campws eu hunain.
Cafodd y Ganolfan i Raddedigion
ei hagor yn swyddogol ar 26
Hydref 2012. Mae wedi‘i lleoli ym
Mhrif Adeilad yr Ysbyty Athrofaol,
ar yr ail lawr, ac mae‘n cynnig
cyfleusterau i astudio, cyfarfod a
chymdeithasu‘n anffurfiol i ôlraddedigion sy‘n cael eu haddysgu ac ôl-raddedigion
ymchwil.
Mae gan y Ganolfan ddwy ystafell gysylltiedig. Mae gan yr
ystafell astudio/cyfarfod un cyfrifiadur rhwydwaith. Gall
defnyddwyr gliniaduron gyrchu rhwydwaith y Brifysgol
drwy wifi. Hefyd, bydd yr ochr yma i‘r lle yn cael ei
defnyddio at gyfarfodydd a gweithdai. Mae yna sinc hefyd
a bwyler dŵr poeth i wneud diodydd poeth. Mae gan yr
ochr gymdeithasol soffas, cadeiriau a byrddau coffi, yn
ogystal â chwaraeydd DVD/Blu-ray a chonsol Wii. Wrth
siarad yn y lansiad, dywedodd yr Athro Ken Wann, Dirprwy
Ddeon Coleg Graddedigion y Brifysgol: ―Mae cymuned y

Ychwanegodd Terri Delahunty,
Pennaeth y Ganolfan i
Raddedigion: ―Prin iawn yw'r lle
ar Gampws Mynydd Bychan, felly
rydyn ni‘n arbennig o falch bod
safle wedi‘i neilltuo at y diben yma. Mae‘n dangos
ymrwymiad Caerdydd i‘w myfyrwyr
ôl-raddedig.‖
Siaradodd Charlotte Emanuel, myfyriwr PhD mewn
deintyddiaeth, ar ran yr ôl-raddedigion, gan ddweud:
―Hoffwn i fynegi diolch y myfyrwyr ichi am ddarparu‘r
amgylchedd gwych yma. Bydd y cyfleuster yma yn fodd i
ôl-raddedigion o bob disgyblaeth gyfarfod a thrafod
gwaith gydag eraill dros goffi; mae cydweithio fel hyn yn
amhrisiadwy ….bydd hefyd yn cynnig cysur a llonyddwch.‖
I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan y Ganolfan i
Raddedigion.
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Famelab: Meithrin Lleisiau
Newydd Gwyddoniaeth
Mae FameLab yn debyg i
Britain’s Got Talent ar gyfer
gwyddoniaeth. Un cystadleuydd,

mae FameLab yn meithrin ei
gynymgesiwyr ac yn parhau i fentora‘r
ymgeiswyr ar ôl y gystadleuaeth.

un llwyfan, tair munud ac unrhyw
Enillydd y rownd yng Nghaerdydd yn
bropiau y gallan nhw eu cario. Yr her 2011 oedd Sam Durley, myfyriwr PhD
yw ennyn diddordeb cynulleidfa
o Ysgol y Biowyddorau, a enillodd le
gyhoeddus mewn pwnc gwyddonol,
bod yn ddifyr a charismataidd, ac yn y
pen draw ennill cefnogaeth y
beirniaid.
Dechreuodd y gystadleuaeth yn 2005,
fel partneriaeth rhwng Gŵyl
Wyddoniaeth Cheltenham a NESTA. Yr
enillydd oedd y Dr Mark Lewney, un o
raddedigion Prifysgol Caerdydd.
Bellach gyda chefnogaeth y Cyngor
Prydeinig mae‘r gystadleuaeth yn
rhedeg mewn 27 o wledydd ledled y
byd a chafodd rownd derfynol
ryngwladol ei dechrau yn 2010.
Cystadleuaeth gydag enillydd a
gwobrau yw hon, ond mae‘n llawer
iawn mwy hefyd. Mae‘n gyfle i
ddatblygu sgiliau, ennyn hyder a
sefydlu‘ch hun mewn rhwydwaith o
bobl o‘r un anian a chyfathrebwyr
amlwg.

yn awtomatig yn y rownd derfynol
genedlaethol ym mis Mawrth eleni.
Cafodd gwmni Simone Cuff, sydd â
gradd PhD Caerdydd ac sy‘n
gydymaith ymchwil yn yr Ysgol
Feddygol, a ddewiswyd fel cerdyn
gwyllt o blith goreuon y gweddill.
Roedd rownd Caerdydd y llynedd yn
Roedd hynny‘n golygu mai ymchwilwyr
nodedig oherwydd safon uchel iawn yr o Brifysgol Caerdydd oedd dau o‘r deg
ymgeiswyr, ond hefyd oherwydd yr
yn y rownd derfynol – tipyn o gamp a
ymdeimlad o gymuned a ddatblygodd thyst i ddoniau‘n hymchwilwyr.
drwy‘r dydd. Ar y lefel genedlaethol,

Mae Sam wedi parhau i weithio gyda
FameLab ac wedi bod yn hyfforddi
ymchwilwyr i gymryd rhan yn y
gystadleuaeth eleni. Meddai Sam:
"Roedd Famelab, ac mae’n dal i fod,
yn ffordd ffantastig i fi ddatblygu fy
sgiliau i fel cyfathrebwr effeithiol i
unrhyw gynulleidfa. Mae wedi rhoi’r
gallu imi sefyll nôl a gwerthfawrogi’r
goblygiadau ehangach a hirdymor ar
gyfer unrhyw ymchwil wyddonol ac
wedyn cyfleu a thrafod y pwysigrwydd
hwnnw. Fel hyfforddwr bellach, rwy’n
gobeithio annog myfyrwyr PhD
newydd i gyfathrebu mewn ffyrdd
newydd a difyr ac nid dim ond
gwneud yr un hen beth am mai “dyna
mae pawb yn ei wneud".
Mae rowndiau Caerdydd yn y
gystadleuaeth eleni wedi bod ond
mae‘n dal yn bosibl ymgeisio. Mae
rowndiau‘n cael eu cynnal mewn
mannau eraill yn y Deyrnas Unedig yn
2013 a/neu gallwch lwytho fideo i
fyny (gweler gwefan Famelab i gael y
manylion –31 Rhagfyr 2012 yw‘r
dyddiad cau).

Anrheg Nadolig gan yr UGC
Hoffem ddymuno Nadolig llawen a llonydd i’r holl
fyfyrwyr a staff.
Mae‘n dda gennym ein bod yn cael rhoi nifer o gardiau
USB Waffer 2GB i ffwrdd. Mae‘r cardiau USB hwylus hyn yn
ddigon bach a thenau i ffitio‘ch waled neu‘ch pwrs, ac mae
Rhaglen Coleg y Graddedigion wedi‘i llwytho arnyn nhw.
Galwch yn y Ganolfan i Raddedigion neu 60 Plas y Parc yn
ystod oriau swyddfa arferol i gael un cyn i‘r cyfan
ddiflannu!
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