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3. GWELLA ANSAWDD 
 
 
3.1 Cyflwyniad  
 

Amlinella’r bennod hon sut mae’r Brifysgol, yn unol â’r UK Quality Code of Higher Education, 
yn hyrwyddo gwelliant parhaus a systematig o brofiad y myfyriwr o ddysgu ac addysgu. Yn 
ogystal, mae’n manylu ar sut y defnyddia’r Brifysgol ystod o adborth ar brofiad y myfyrwyr a 
phrosesau gwella ansawdd i lywio a gwella profiad academaidd y myfyriwr yn strategol ar 
gyfer y carfanau cyfredol a’r dyfodol. 

 
3.2 Diwylliant o wella 
 

Ceir diwylliant o wella yn PCYDDS, gyda’r holl staff ar draws yr unedau academaidd a 
phroffesiynol yn ymhél â ac yn gyfrifol am wella profiad y myfyriwr yn systematig. Mae’r 
diwylliant hwn yn cefnogi, yn galluogi ac yn dathlu gwella dysgu ac addysgu yn barhaus i 
alluogi’r Brifysgol i fodloni ei gwerth craidd sef Addysgu Rhagorol sy’n seiliedig ar 
ysgolheictod ac arfer proffesiynol, ac ymchwil cymhwysol sy’n dylanwadu ar wybodaeth a 
pholisi yng Nghymru a thu hwnt. 
 
Fel y manylir yn y bennod hon, mae amrywiaeth o fecanweithiau ffurfiol ar waith i annog 
adfyfyrio ar berfformiad, nodi meysydd ar gyfer gwelliant, a monitro effaith unrhyw gamau a 
gymerwyd. Yn ogystal â’r mecanweithiau ffurfiol hyn, mae gwelliant hefyd yn digwydd yn fwy 
anffurfiol  oherwydd y diwylliant o wella sydd wedi’i ymgorffori yn y sefydliad. 

 
3.3 Ymgysylltiad myfyrwyr gyda gwelliant 
 

Yr allwedd i welliant yw ymrwymiad cryf y Brifysgol i fyfyrwyr fel partneriaid gweithredol yn eu 
profiad addysgol. Amlinellir yr ymagwedd hon ym Mhennod 5. O ganlyniad, mae’r Brifysgol yn 
cydweithredu’n agos gyda’i myfyrwyr i greu cymunedau dysgu cryf a bywiog lle gall yr holl 
fyfyrwyr ddiwallu eu potensial unigol. 
 
Mae’r Brifysgol yn holi llais y myfyrwyr yn systematig mewn meysydd allweddol i lywio’i 
hymagwedd strategol at wella academaidd ac i sicrhau bod y camau a gymerir yn cael eu 
llywio gan adborth ar brofiad y myfyrwyr (gweler Pennod 5). 
 

3.4 Sefydliadau Partner Cydweithredol 
 

Cydnabyddir y gallai gwella ansawdd gymryd fformat gwahanol ar gyfer sefydliadau partner 
cydweithredol.  
 
Disgwylir i bob sefydliad partner cydweithredol 
• fodloni disgwyliadau’r UK Quality Code for Higher Education; 
• gwerthfawrogi myfyrwyr fel partneriaid allweddol a gweithredol i wella’u profiad 

academaidd; 
• ymgorffori gwelliant yn systematig mewn prosesau dysgu ac addysgu, fel yr amlinellir yn 

rhan 3.8. 
 
3.5 Dull strategol o wella 
 

Y strategaeth allweddol ar gyfer gwella yw’r Strategaeth Cyfoethogi Dysgu ac Addysgu. 
 
Yn ogystal, mae ystod o strategaethau eraill yn canolbwyntio ar wella profiad academaidd y 
myfyrwyr a chanlyniadau’r myfyrwyr mewn meysydd penodedig, fel: 

• Fframwaith Digidol – ar gyfer Dysgu Cyfunol 
• Cynllun Cydraddoldeb Strategol  
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• Strategaeth Iechyd a Llesiant Myfyrwyr 
• Cynllun Ffioedd a Mynediad 
• Strategaeth Llwyddiant Academaidd 
 
Mae’r Brifysgol yn nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella drwy ei fframwaith strategol a’i 
hadfyfyrio blynyddol ar effaith ac effeithiolrwydd ei strategaethau. 
 
Nodweddir y dull strategol o wella trwy, er enghraifft: 

 
• y defnydd o brosesau sicrhau ansawdd ac adborth ar brofiad y myfyrwyr i ddarparu 

cyfleoedd i adfyfyrio’n systematig, y dystiolaeth ar gyfer meysydd gwendid a chryfder, a 
dynodi blaenoriaethau ar gyfer gwella ansawdd; 

• y dadansoddiad cynhwysfawr o’r holl ddata allweddol o ran canlyniadau myfyrwyr (gan 
gynnwys meincnodi allanol a mewnol y data hwnnw) er mwyn dynodi unrhyw feysydd 
disgyblaeth neu garfanau penodol lle mae angen gwella perfformiad a nodi arfer da i’w 
ledaenu; 

• y defnydd o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol i fesur a monitro cynnydd a wnaed a 
darparu tystiolaeth o effaith lle cymerwyd camau gweithredu; 

• gosod disgwyliadau clir ledled y sefydliad mewn nifer o feysydd allweddol (e.e. mewn 
perthynas ag asesu ac adborth neu’r Safonau Dysgu ac Addysgu); 

• ymgorffori ystod o brosesau a mecanweithiau i annog y gwaith o dreialu ymagweddau 
newydd a dynodi a lledaenu arfer da (e.e. trwy ddatblygu staff neu gynhadledd dysgu ac 
addysgu ganolog); 

• adfyfyrio rheolaidd a chyson ar feysydd gwendid a chryfder a monitro unrhyw gamau a 
gymerwyd fel rhan o strwythur y pwyllgor. 

 
3.6 Egwyddorion allweddol 
 

Mae ymagwedd y Brifysgol at wella’n cael ei arwain yn ganolog ar lefel draws-sefydliadol i 
ganiatáu rhannu, datblygu ac ymgorffori arfer da. Mae'r Brifysgol hefyd yn cefnogi datblygu a 
arweinir yn lleol o fewn Athrofeydd a Gwasanaethau Proffesiynol i gefnogi staff mewn meysydd 
allweddol. 
 
Yn y sefydliad, dyma’r pwyllgorau allweddol mewn perthynas â gwelliant: 

 
• Y Senedd 
• Pwyllgor Safonau Academaidd (PSA) 
• Pwyllgor Profiadau Myfyrwyr (PPM) 

o Bwrdd Dysgu ac Addysgu  
o Bwrdd Cydraddoldebau a Llesiant  

• Pwyllgor Ymchwil 
• Byrddau’r Athrofeydd 
• Bwrdd y Coleg Doethurol 
 
Gall y pwyllgorau a’r is-bwyllgorau allweddol hyn hefyd sefydlu grwpiau â chylch gwaith 
penodol i gefnogi’r agenda gyfoethogi (e.e. Dysgu Cyfunol – Grŵp Technoleg Addysgol).  
 
Mewn sefydliadau partner cydweithredol, gallai fframwaith pwyllgorau gwahanol fod ar waith. 
Fodd bynnag, mae disgwyl y bydd partneriaid yn ymwneud â’r dull strategol o wella a amlinellir 
uchod, fel y bo’n briodol i’w natur, eu maint, ystod y disgyblaethau a charfanau myfyrwyr. 
 

3.7 Prosesau gwella a sicrhau ansawdd 
 

Mae pob proses sicrhau ansawdd allweddol (e.e. datblygu cwricwlwm, dilysu rhaglenni, 
adolygu rhaglenni) yn ymgorffori gwella  ansawdd. Mae’r dystiolaeth a gesglir yn y camau hyn 
yn darparu’r sylfaen ar gyfer ymagwedd gyda ffocws ac ymagwedd strategol o wella. 
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Mae enghreifftiau o hyn yn cynnwys: 
• adfyfyrio cyson, ar lefel rhaglen a disgyblaeth, ar addysgeg, perfformiad, canlyniadau 

myfyrwyr a phrofiad addysgol cyffredinol myfyrwyr (e.e. yn rhan o’r prosesau adolygu 
blynyddol); 

• gwerthuso datblygiadau newydd ledled y sector neu’r ddisgyblaeth (e.e. mewn perthynas 
â thechnoleg addysgol, datblygiadau mewn addysgeg neu ddyluniad lle dysgu) i lywio neu 
fod yn sail i’r dull a dewiswyd o wella; 

• y defnydd systematig o arholwyr allanol a darllenwyr allanol i feincnodi perfformiad, caffael 
adborth ac ymgorffori elfen o allanoldeb i’r prosesau hyn; 

• yr Adroddiad Ansawdd Blynyddol a gynhyrchir gan Undeb y Myfyrwyr sy’n darparu set o 
argymhellion i wella perfformiad y Brifysgol mewn maes penodol. 

 
3.8 Gwella prosesau dysgu ac addysgu 
 

Mae gwella ansawdd prosesau dysgu ac addysgu’n systematig yn digwydd trwy nifer o 
wahanol fecanweithiau.  
 
Mae’r Brifysgol yn cefnogi gwella dysgu ac addysgu dan fantell Fframwaith Dysgu ac Addysgu 
NEXUS, er enghraifft, drwy: 
• nodi’n systematig flaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella; 
• cynllun ar gyfer staff i gyrraedd lefel briodol o gymrodoriaeth yr AAU; 
• Cymrodyr y Rhaglen Dysgu, Cyfoethogi a Datblygu (LEAP); 
• cynhadledd NEXUS flynyddol;  
• digwyddiadau Rhannu a Dysgu; 
• Rhaglen Aurora; 
• Rhaglen Arweinwyr y Dyfodol; 
• Hyfforddiant Mentora/Coetsio; 
• Y Fframwaith Sgiliau Digidol ac Offeryn Darganfod Jisc. 

 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal proses wobrwyo flynyddol, sy’n cynnwys cydnabod aelodau 
staff Academaidd ac Anacademaidd y flwyddyn.  
 
Mae Athrofeydd a sefydliadau partner cydweithredol yn gwella’r dysgu a’r addysgu yn eu 
disgyblaethau, er enghraifft, trwy: 
• nodi’n systematig flaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella;  
• ymagwedd glir ei ffocws a holistaidd at ddatblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff (e.e. 

trwy ddiwrnodau datblygu dysgu ac addysgu penodol yr Athrofa neu ar lefel pwnc); 
• y defnydd o broses cymorth gan gymheiriaid, yn unol â Pholisi Cymorth Cymheiriaid y 

Brifysgol, er mwyn dynodi meysydd arloesi yn ogystal â meysydd ar gyfer gwelliant, er 
mwyn annog rhannu a lledaenu arfer da ymhlith cymheiriaid, a gwella dysgu ac addysgu’n 
systematig ar draws yr uned; 

• argaeledd cymorth a chyfleoedd i staff ddatblygu eu dysgu a’u haddysgu ymhellach ac 
ymhél â datblygiad staff proffesiynol parhaus (e.e. trwy ddigwyddiadau datblygu staff, 
llwybrau dysgu proffesiynol a hyfforddiant, caffael cymhwyster addysgu, neu gaffael 
cymrodoriaeth gan yr Academi Addysg Uwch); 

• cynnig gwell cymorth i’r holl staff sy’n newydd i ddysgu ac addysgu (e.e. trwy gyfleoedd 
mentora); 

• annog rhannu arfer da ac arloesol trwy gyfranogiad staff yn y gynhadledd NEXUS 
flynyddol, gyda mentrau lefel pwnc a disgyblaeth allanol, neu gyda chyrff proffesiynol. 

 
 


