LLAIS Y DYNIAETHAU
Cynhadledd ryngddisgyblaethol

Cofrestru am ddim
Dydd Iau 20 Mawrth 2014
Adeilad Hadyn Ellis, Prifysgol Caerdydd

Areithydd Cyweirnod: Dr Juliette Wood, Ysgol y Gymraeg (WELSH)

Nawr ar ei nawfed flwyddyn, mae Llais y Dyniaethau yn gynhadledd ryngddisgyblaethol
boblogaidd ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn y Dyniaethau ym Mhrifysgol Caerdydd a
sefydliadau cyfagos. Nod y gynhadledd yw rhoi cyfle i fyfyrwyr PhD/MPhil y Dyniaethau drafod
a chyflwyno eu hymchwil mewn awyrgylch gyfeillgar sy’n hogi’r meddwl.
Caiff Llais y Dyniaethau ei threfnu gan fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd, mewn
cydweithrediad gyda Choleg y Graddedigion. Mae’n fforwm anffurfiol, all weithredu fel lle i
ymarfer ar gyfer cyflwyniadau yn y dyfodol neu ffordd o gael adborth ar eich ymchwil. Mae lle i
fyfyrwyr ar bob cam o’r ymchwil. Bydd y gynhadledd yn cynnwys cystadlaethau cyflwyniadau
a/neu bosteri, sesiynau cwestiwn ac ateb a chinio am ddim. Gwobrwyir y cyflwyniadau gorau.
Bydd hyn yn cymryd lle yn ystod y derbyniad â diodydd i gloi’r digwyddiad.
Mae’r Areithydd Cyweirnod, Dr. Juliette Wood, yn arbenigwraig ar lên gwerin. Mae’n arbenigo
ar lên gwerin ganoloesol a’r traddodiad Celtaidd. Ei phrif ddiddordeb ar hyn o bryd yw’r
berthynas rhwng y traddodiad canoloesol a’r diwylliant poblogaidd, ac yn arbennig y mudiad
hynny a ddisgrifir fel rhai’r ‘Oes Newydd’. Yn ogystal, mae hi’n siaradwraig ddiddorol a difyr.

GALWAD AM BAPURAU
Gwahoddir myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig y Dyniaethau (ARCHI, ENCAP, EUROP, SHARE,
JOMEC, CLAWS, MUSIC, WELSH, PSYCH, SOCSCI) i gyflwyno crynodeb o ddim mwy na
150 gair naill ai ar eu holl ymchwil neu ar ran ohono. I wneud cais, cwblhewch y ffurflen
Cyflwyno Crynodeb sydd wedi’i atodi a’i e-bostio at VoiceofHumanities@Cardiff.ac.uk
Croesewir papurau a/neu bosteri yn y Gymraeg hefyd. Dylai’r cyflwyniadau a’r crynodebau hyn
gynnwys cyfieithiad Saesneg, os gwelwch yn dda. Gall cynigion fod ar unrhyw ran o’ch
ymchwil, ond byddwch yn ymwybodol mae un o’n hamcanion yw iddo fod o fewn cyrraedd rhai
nad ydynt yn arbenigwyr, gan y bydd hyn yn galluogi pawb i ymateb i’ch gwaith. Gall
ymgeiswyr ddewis i roi cyflwyniad a/neu gynhyrchu poster.

Dylai crynodebau ar gyfer poster a chyflwyniadau gyfeirio at bedwar adran: cyd-destun/hanes
eich gwaith, beth ydych chi’n ei wneud, pam ei fod yn bwysig, a beth fyddwch chi’n ei wneud
nesaf.
Am
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www.cf.ac.uk/ugc/go/llaisydyniaethau
Os dderbynnir eich crynodeb, ni ddylai cyflwyniadau fod yn hwy na 14 munud, a dylai posteri
fod yn fformat A1 (tudalen ar i fyny neu ar draws). Mae modd cael nawdd gan Goleg
Graddedigion y Brifysgol i dalu am brintio posteri maint A1 (print lliw ar bapur gloyw), a bydd
rhaid cwblhau posteri wythnos cyn y gynhadledd.
Cyn y gynhadledd, bydd Coleg Graddedigion y Brifysgol yn cynnal tri gweithdy o flaen y
digwyddiad i’r rhai sydd yn newydd i gynadleddau. Cyfeiriant at y pynciau canlynol:




Sgiliau Cyflwyno
Cyflwyno Ymchwil ar Lafar
Posteri Cynadleddau
[Noder mai ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig Caerdydd yn unig mae’r gweithdai hyn. Bydd
rhaid mewngofnodi er mwyn defnyddio’r dolenni ac i neilltuo lle mewn gweithdy]

Gwobr 1af Cyflwyno Papur - £100: 2il Wobr Cyflwyno Papur - £50; Poster Gorau - £50
Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw dydd Gwener 7 Chwefror 2014.
Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus os yw ei crynodeb wedi ei dderbyn erbyn dydd Gwener 21
Chwefror 2014.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â threfnwyr Llais y Dyniaethau ar
VoiceofHumanities@Cardiff.ac.uk neu 02920 879406.
Rydym ni hefyd ar Trydar @CardiffVOH2014 ac ar Facebook
https://www.facebook.com/VOH2014.

