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Yn 2020, bydd y Brifysgol yn
dathlu ei chanmlwyddiant,
a chan mlynedd o ymchwil
amrywiol, sy’n aml yn
newid y byd. Yn ddiweddar,
cyhoeddodd yr Athro Gareth
Jenkins, Cyfarwyddwr Ymchwil
Ysgol Feddygaeth Prifysgol
Abertawe, ei ganfed papur
ymchwil. Yn y brif erthygl,
adlewyrcha ar sut mae
Prifysgol Abertawe wedi
esblygu yn ystod ei yrfa yma,
ac esbonia pam mai ymchwil
yw ei angerdd o hyd.
Mae Prifysgol Abertawe wedi
bod yn gweithio’n agos gydag
Ymddiriedolaeth y Mary
Rose ers sawl blwyddyn, yn
archwilio gweddillion y morwyr
a’r arteffactau ar y llong,
gan daflu goleuni newydd
ar fywydau criw llynges
Duduraidd. Mae ymchwil
newydd a gychwynnwyd yn
Abertawe wedi darganfod
bod criw banerlong suddedig

AR Y CLAWR

Harri VIII wedi cynnwys
morwyr o dras Affricanaidd,
Môr y Canoldir a’r Dwyrain
Canol. Rydym yn archwilio’r
darganfyddiad neilltuol yn y
rhifyn hwn.
Mae ymchwil ar y cyd rhwng
Prifysgol Abertawe a Phrifysgol
Hambwrg wedi darganfod
bod gan nanoglystyrau
atomau metel – megis aur
ac arian – briodweddau sy’n
golygu y gellid eu defnyddio
fel lled-ddargludyddion. Gallai
ymdrechion y tîm arwain at
amrywiaeth o gymwysiadau
newydd am fod lledddargludyddion wrth wraidd
electroneg fodern.
Rydym hefyd yn canolbwyntio
ar ymchwil sy’n cynyddu
ymwybyddiaeth o broblem
enfawr rhwystrau afonydd
artiffisial, ac rydym
yn archwilio Bydoedd
Cymdeithasol Dur.

Micro-Molecular Plastics, a gyflwynwyd gan y myfyriwr
PhD Chloe Robinson yng nghystadleuaeth Ymchwil
fel Celf Prifysgol Abertawe 2018.Creodd Chloe y
ddelwedd i ddangos sut y mae sefydliadau ymchwil yn
defnyddio plastigion. Esboniodd: “I fyfyriwr PhD ecoleg
foleciwlaidd, mae plastig yn rhan o fy mywyd pob dydd:
blaenau plastig, tiwbiau plastig a blychau storio plastig.
Golyga natur ymchwil DNA fod angen ymchwil nwyddau
traul di-haint a chynwysyddion gwrth-gemegolion, a’r
ateb yw defnyddio plastig bob amser. Mae’r ddelwedd
hon yn dangos faint o lygredd plastig rwy’n ei gynhyrchu
bob wythnos wrth weithio mewn labordy. Er bod modd
ailgylchu peth ohono, mae’r rhan fwyaf a ddefnyddir
mewn ymchwil yn blastigion untro, gan amlygu bod gan
ymchwil ecoleg foleciwlaidd ffordd bell i fynd cyn ei fod
yn ecogyfeillgar.”

Cynhyrchir Momentwm gan Adran Marchnata, Recriwtio
a Rhyngwladol. Cysylltwch â Mari Hooson ar +44 (0)1792
513455 neu ebostiwch m.hooson@abertawe.ac.uk am ragor
o wybodaeth.
©Prifysgol Abertawe 2019
Mae Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig (Rhif 1138342).
Am ragor o wybodaeth am ymchwil Prifysgol Abertawe:
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ANGERDD
AM YMCHWIL

Flwyddyn nesaf fydd canmlwyddiant Prifysgol Abertawe, a
chanrif o ddatblygu ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth ym
mywydau pobl. Agorodd y Brifysgol ym 1920 gyda Chadeiriau
mewn meysydd yn cynnwys meteleg, ffiseg, cemeg, daeareg
a hanes. Mae iechyd wedi bod yn faes ymchwil arwyddocaol
yn y Brifysgol ers degawdau, gydag arbenigedd yn y Sefydliad
Astudiaethau Gofal Iechyd. Sefydlwyd Ysgol Feddygaeth y
Brifysgol yn 2001.
Mae’r Athro Gareth Jenkins wedi gweld llawer o ddatblygiadau
yn y Brifysgol, gan ddechrau yma fel myfyriwr PhD ym 1993.
Bellach yn Gyfarwyddwr Ymchwil yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol
Abertawe, mae newydd gyhoeddi ei ganfed papur ar ymchwil
hadlifol sy’n manylu ar sut y gellid gwneud diagnosis o ganser
sefnigol drwy brawf gwaed £30 yn y dyfodol.
Dywedodd yr Athro Jenkins: “Bydd llawer o ymchwilwyr yn llunio
llawer mwy na chant o bapurau yn ystod eu gyrfaoedd, ond
roeddwn yn meddwl ei bod hi’n braf bod fy nghanfed papur
yn cyd-fynd â pharatoadau Prifysgol Abertawe i ddathlu ei
chanmlwyddiant yn 2020.”
Mae gan y Brifysgol nifer o gerrig milltir i’w dathlu o’i hanes
cyfoethog. Ym 1921, er enghraifft, penodwyd Dr Mary Williams
yn Athro Iaith a Llenyddiaeth Ffrangeg - yr athro benywaidd
cyntaf yn y Deyrnas Gyfunol. Mae pobl nodedig eraill yn hanes
y Brifysgol yn cynnwys Kingsley Amis, a ysgrifennodd un o’r
nofelau campws cyntaf - Lucky Jim - pan oedd yn ddarlithydd
Saesneg yn Abertawe; a’r Athro Olgierd Zienkiewicz, a
arloesodd y dull dadansoddi elfennau cyfyngedig mewn
peirianneg sifil.
Yn fwy diweddar, mae’r Brifysgol wedi bod ar flaen y gad
prosiectau megis Car Uwchsonig BLOODHOUND, ac wedi bod
yn rhan o ymchwil i greu’r ysgyfaint artiffisial cyntaf.
Dywedodd yr Athro Jenkins: “Dechreuais yn Abertawe yn
archwilio mwtaniadau DNA ar gyfer fy PhD. Prif nod fy ngyrfa
hyd yn hyn oedd ceisio datblygu ffyrdd newydd o fesur y
mwtaniadau DNA hynny.”
Mae gwaith yr Athro Jenkins yn allweddol i gynnal enw da’r
Brifysgol, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) yn 2021.
Yn REF2014, daeth Prifysgol Abertawe yn safle 23 yn y Deyrnas
Gyfunol, a barnwyd yr Ysgol Feddygaeth yn ail yn yr Uned
Asesu ac yn drydydd ar gyfer safon y gwaith ymchwil. Mae peth
o’r llwyddiant hwnnw o ganlyniad i’r ymchwil ar fwtaniadau a
wnaed gan yr Athro Jenkins a’i gydweithwyr, gan gynnwys yr
Athro Shareen Doak sy’n arwain Grŵp Gwenwyneg In Vitro’r
Brifysgol.
Gyda’i gilydd maent wedi bod ar flaen y gad o ran y gwaith i
dyfu celloedd dynol mewn labordy i’w defnyddio wrth astudio
a yw cyfansoddion prawf yn peri mwtaniadau a’u cyswllt â
chanser. Nod y gwaith hwn yw astudio mwtaniad mewn

Yr Athro Gareth Jenkins

modelau dynol yn hytrach na defnyddio anifeiliaid i gynnal
arbrofion arnynt.
Fel un o arloeswyr Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, mae’r
Athro Jenkins yn falch ei fod wedi chwarae rhan yn ei thwf
aruthrol a bellach mae ganddo swyddfa yn yr adeilad ILS y bu’n
rhan o’i ddylunio.
“Ar ôl i mi gwblhau fy noethuriaeth, ystyriais adael Abertawe
ond roedd yr Ysgol Feddygaeth ar fin dechrau ac roeddwn yn
gallu gweld bod hyn yn mynd i fod yn ddatblygiad mawr gyda
chyfleoedd gwych ar gyfer ymchwil yn y dyfodol,” meddai.
Pan oeddwn yn fyfyriwr PhD yn yr adran eneteg yn Abertawe,
roedd 20 ohonom ni, erbyn hyn mae gan Yr Ysgol Feddygaeth
200 o fyfyrwyr PhD. Mae wedi gweld twf enfawr mewn cyfnod
byr o amser ac rydym yn falch ein bod yn gallu darparu
cyfleoedd ymchwil gwych.”
Wrth i’r Brifysgol nesáu at ei chanmlwyddiant, a pharatoi ar
gyfer REF2021, mae’r cwmpas ar gyfer cynhyrchu ymchwil ag
effaith go iawn yn y dyfodol yn tyfu. Yn Ysgol y Gyfraith Hillary
Rodham Clinton, er enghraifft, mae TechCyfreithiol Cymru wedi
dod yn ganolbwynt ar gyfer y chwyldro digidol sy’n trawsffurfio
darpariaeth gwasanaethau cyfreithiol, a nod Ffowndri
Gyfrifiadol y Brifysgol yw dod yn gyrchfan byd-eang ar gyfer
gwyddor gyfrifiadol yr unfed ganrif ar hugain.
I’r Athro Jenkins, yr ymchwil a’r angerdd diddiwedd am arloesi
a darganfod yw hanfod y Brifysgol, fel y bu erioed ac fel y bydd
yn y dyfodol: “Bod yn feddwl agored yw hanfod gwaith ymchwil.
Ni allwch gynllunio yn rhy bell i’r dyfodol, rhaid i chi ddilyn y
trywydd y bydd y diddordeb gwyddonol yn eich tywys chi. Er bod
fy rôl yn yr Ysgol Feddygaeth wedi newid, mae fy mrwdfrydedd
dros ymchwil yr un fath ag erioed. Meddwl am ddod i mewn
a gweld yr hyn y mae arbrofion y myfyrwyr yn eu datgelu yw’r
peth sy’n gwneud i mi ddod i’r gwaith yn y bore.”
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CRYNODEB O’R NEWYDDION

ARBENIGEDD
Y BRIFYSGOL I
HELPU GWELLA
DEILLIANNAU
CYFREITHIOL I BLANT
A THEULUOEDD

Bydd prosiect mawr newydd yn manteisio ar arbenigedd a
seilwaith Banc Data SAIL (Cysylltu Gwybodaeth Ddienw Ddiogel)
Prifysgol Abertawe er mwyn darparu gwybodaeth hanfodol am y
system cyfiawnder teulu yng Nghymru a Lloegr, i helpu cefnogi’r
deilliannau gorau posib i blant a theuluoedd.
Mae prosiect ar y cyd rhwng Banc Data SAIL Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerhirfryn wedi ennill grant o
£2.2 miliwn gan Sefydliad Nuffield i greu’r bartneriaeth ddata
sy’n ganolog i Arsyllfa Cyfiawnder Teuluol Nuffield (Nuffield FJO).
Bydd y prosiect pedair blynedd a hanner yn cyfuno seilwaith
ac arbenigedd technegol Banc Data SAIL â’r doniau ymchwil
blaenllaw i gyfiawnder teulu ym Mhrifysgol Caerhirfryn er mwyn
darparu ffynhonnell enfawr o ddata i wella’r ddealltwriaeth o sut
mae’r system cyfiawnder teulu yn perfformio a sut y gallai gael ei
gwella.
Mae Banc Data SAIL, a ddatblygwyd yn Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Abertawe, yn cadw biliynau o gofnodion dienw am
unigolion, ac mae’n storfa ddata ag enw da yn rhyngwladol sy’n
darparu modd diogel a dibynadwy o ddefnyddio data ar raddfa’r
boblogaeth i gynyddu ansawdd ymchwil a faint o ymchwil a
wneir, ac i helpu i lunio polisïau’n well, arfer yn well a sicrhau lles
gwell i ddinasyddion.
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Bydd y bartneriaeth ddata yn elfen hanfodol o waith Nuffield FJO,
gan alluogi i setiau data presennol gael eu cysylltu â’i gilydd a’u
dadansoddi, yn ogystal â darparu hyfforddiant a chefnogaeth i
ymchwilwyr a dadansoddwyr.
Bydd yr Athro David Ford, Cyd-gyfarwyddwr partneriaeth ddata
Nuffield FJO a Chyfarwyddwr Banc Data SAIL, yn arwain ochr
Abertawe y prosiect: Meddai, “Bydd y seilwaith a’r arbenigedd ym
mhartneriaeth ddata newydd Arsyllfa Cyfiawnder Teuluol Nuffield,
o’r diwedd, yn gwireddu’r posibilrwydd o ddatblygu dealltwriaeth
wirioneddol hanfodol o sut mae’r system gyfiawnder yn cefnogi
plant a p’un a all y system gael ei gwella.
“Am y tro cyntaf, fwy neu lai, bydd cysylltu data o bob rhan o’r
system cyfiawnder a’r tu hwnt yn galluogi ymchwilwyr i fwrw
goleuni ar bynciau sydd wedi bod yn anweladwy, i raddau
helaeth, i ymarferwyr a llunwyr polisi hyd yn hyn.”
Gyda chefnogaeth ADR Cymru (Ymchwil Data Gweinyddol
Cymru), a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a
Chymdeithasol (ESRC), bydd y prosiect mawr newydd hwn
yn gweld Banc Data SAIL yn dal data gweinyddol gwerthfawr
CAFCASS (Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a
Theuluoedd) yn Lloegr a CAFCASS Cymru yng Nghymru, gan
wneud y data yn llwyr hygyrch i ymchwilwyr y Deyrnas Gyfunol.

DAU DDYFARNIAD
I DDARLITHYDD
CYSYLLTIADAU
RHYNGWLADOL
Mae Dr Dennis R. Schmidt, darlithydd Cysylltiadau Rhyngwladol
ym Mhrifysgol Abertawe, wedi ennill Grant yr Academi Brydeinig
a dyfarniad Cronfa Cydweithredu Tecsas ar gyfer prosiect ymchwil
newydd yn canolbwyntio ar foeseg a gwleidyddiaeth cyfiawnder
troseddol rhyngwladol. Meddai Dr Schmidt: “Yn gyffredinol,
y thema - sy’n cyfuno’r grant a’r dyfarniad - yw ‘troseddau
a chosbau mewn cymdeithas ryngwladol’, hynny yw, pam a
phryd mae’r gymdeithas ryngwladol yn cosbi rhai achosion o
dorcyfraith, megis hil-laddiad, troseddau’n erbyn dynoliaeth a
throseddau rhyfel.”
Mae dyfarniad gwerth £1,500 Cronfa Cydweithredu Tecsas 2019
ar gyfer ymchwil ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith Prifysgol Tecsas yn
Awstin a Phrifysgol Rice; a bydd yn canolbwyntio ar sefydliadau
cyfraith trosedd ryngwladol. Mae Dr Schmidt wedi cwrdd â
chyfreithwyr rhyngwladol ac ysgolheigion cysylltiadau rhyngwladol
yn y ddau sefydliad i archwilio a thrafod agweddau ar y prosiect.
Yn ddiweddar rhoddodd Dr Schmidt hefyd ddarlith ym Mhrifysgol
Tecsas yn Awstin. Roedd y ddarlith, The Syria Air Strikes: Towards
a New Doctrine of “Humanitarian Reprisal”, yn canolbwyntio ar
wahanol ddimensiynau (y gyfraith, moeseg a gwleidyddiaeth)
cyfiawnhau defnyddio grym mewn materion rhyngwladol.
Bydd grant yr Academi Brydeinig, gwerth £7,200, yn cefnogi
ymchwil ar fath penodol o sefydliadau cyfiawnder troseddol
rhyngwladol, sef llysoedd hybrid. Esboniodd Dr Schmidt: “Mae’r
llysoedd hyn yn hybrid am eu bod yn cyfuno cyfraith ryngwladol
a chyfraith ddomestig, staff a strwythurau ariannu. Byddaf yn
teithio i Gambodia, Sierra Leone a’r Hag i gynnal cyfweliadau â
barnwyr, cyfreithwyr a staff llysoedd er mwyn craffu ar y berthynas
rhwng cyfraith ddomestig a chyfraith ryngwladol yn y llysoedd
hynny.”

Disgwylir y bydd ‘llongau clyfar’ yn weithredol erbyn 2030

CYFREITHLONDEB
LLONGAU CLYFAR
Mae’r Sefydliad Cyfraith Morgludiant a Masnachu
Rhyngwladol (IISTL) yn gweithio ar brosiect ymchwil sy’n
ceisio adnabod rhwystrau cyfreithiol a rheoleiddiol yn
natblygiad llongau cefnforol awtonomaidd. Ar hyn o
bryd, mae sawl cwmni TG a pheirianneg yn gweithio
tuag at ddatblygu llongau o’r fath, y bydd ganddynt
systemau i wneud yr holl benderfyniadau gweithrediadol yn
annibynnol heb ymyrraeth pobl.
Mae ‘llongau clyfar’ hefyd ar agenda’r Sefydliad Morwrol
Rhyngwladol (IMO), a disgwylir y bydd y llongau sy’n gallu
mordwyo â chymorth deallusrwydd artiffisial yn weithredol
erbyn 2030. Cyfarfu aelodau’r IISTL ag ymchwilwyr o
Brifysgol Forol Dalian yn Tsieina ym mis Tachwedd 2018 ar
gyfer gweithdy ymchwil i gyfnewid syniadau ar y pwnc. Yn
ogystal, roedd llawer o aelodau IISTL yn rhan o gynhadledd
yn Istanbul, Unmanned Ships - Liability and Insurance
Issues, a drefnwyd ar y cyd â Phrifysgol Koc, Istanbul.
Caiff monograff, y cyntaf yn y maes hwn, a ysgrifennwyd
gan yr Athrawon Simon Baughen, Baris Soyer ac Andrew
Tettenborn a’r Athrawon Cysylltiol Georgios Leloudas a
Dr Youri Van Logchem, ei gyhoeddi yn 2020 gan Hart
Publishing.

Dr Dennis R Schmidt
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NODWEDD

PRIFYSGOL ABERTAWE’N
CYDWEITHIO Â GE
HEALTHCARE I NODWEDDU
A DATBLYGU THERAPÏAU
GWRTH-GANSER
Mae pedair blynedd o gydweithio rhwng
Prifysgol Abertawe a GE Healthcare wedi
cynyddu triniaeth canser yr ofari drwy
ganiatáu ar gyfer dadansoddi cyffuriau
yn fanwl er mwyn targedu’r clefyd.
Mae cyffuriau gwrthgyrff cyfunedig
(ADC) yn ddosbarth pwysig o gyffuriau
biofferyllol cryf iawn a ddyluniwyd fel
therapi targedu ar gyfer trin pobl â
chanser.
Esboniodd Dr Gareth Healey o Ysgol
Feddygaeth Prifysgol Abertawe: “Mae
nodweddu ymddygiad gwrthgyrff yn
hollbwysig er mwyn deall eu potensial
therapiwtig. Mae ein hymchwil
wedi dangos nad yw ymagweddau
traddodiadol at ddatblygu gwrthgyrff
i’w defnyddio fel ADC yn dal digon o
wybodaeth am sut y bydd gwrthgyrff yn
perfformio yn y dyfodol. Yn aml mae
hyn yn arwain at wrthgyrff sydd wedi’u
hymchwilio’n helaeth yn methu cyn
cyrraedd y cam clinigol, sy’n cymryd
llawer o amser ac yn gost-aneffeithiol.”
Dechreuodd y cydweithio â GE
Healthcare yn 2015, gan ddarparu offer
dadansoddi uwch o’r enw BiacoreTM
T200, sy’n mesur y rhyngweithiadau
rhwymo rhwng moleciwlau, gan ganiatáu
i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe
ddadansoddi ADC yn gyflym ac yn fanwl.
Parhaodd Dr Healey: “Gyda thechnoleg
Biacore, roedd modd i ni nodweddu
ymddygiad rhwymo’r gwrthgyrff yn llawn
a deall pam bod rhai gwrthgyrff yn
gweithio’n dda, ac eraill ddim.
Yn ogystal â helpu i ddatblygu gwrthgyrff
cryf ar gyfer ein ADC presennol, bydd y
wybodaeth a’r technegau a ddatblygir
yn helpu i wella datblygiad ADC yn y
dyfodol er mwyn sicrhau mai’r gwrthgyrff
mwyaf addas yn unig a ddewisir.”
Mae’r ymchwil llwyddiannus wedi arwain
at gydweithio newydd, a ariennir gan
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop,
rhwng GE Healthcare a Phrifysgol
Abertawe (yn ogystal â phedwar
partner arall: Porvair, GSK, Bruker

ac Axis). Mae’r Clwstwr Therapiwteg
ADC ac Epigenomaidd (CEAT) ym
Mhrifysgol Abertawe’n ceisio datblygu
ADC ymhellach i dargedu proteinau y
mae gormod o gopïau ohonynt mewn
celloedd canser yr ofari.
Yn ogystal â mynediad at dechnoleg
Biacore, bydd GE Healthcare yn
cynorthwyo â defnyddio’i IN Cell
Analyser. Mae hon yn system
microsgopeg delweddu trwygyrch
uchel awtomataidd a gaiff ei defnyddio
i ddarganfod a all y gwrthgyrff a
ddewiswyd fewnoli (symud i mewn
i’r gell), sy’n agwedd hollbwysig ar
weithrediad ADC.
Meddai Tim Fagge, Rheolwr Datblygu
Busnes Ewropeaidd yn GE Healthcare:
“Mae’r berthynas glòs rhwng GE
Healthcare a Phrifysgol Abertawe wedi
arwain at ganlyniadau ardderchog hyd
yn hyn, gan gynnwys cyhoeddi ymchwil
a adolygwyd gan gymheiriaid. Drwy
barhau i weithio’n agos gyda Phrifysgol
Abertawe fel rhan o’r prosiect CEAT,
gobeithia GE Healthcare chwarae rhan
hanfodol gyda’n partneriaid i gynyddu
ADC i gamau clinigol lle bydd cleifion
yn elwa’n uniongyrchol o’n gwaith. Mae
gan gynyddu mynediad at therapïau
cenhedlaeth nesaf arloesol megis
ADC y potensial i dargedu clefydau
oncolegol yn fanylach, ac wrth eu cyfuno
â thriniaethau radiotherapi, byddant yn
sicrhau canlyniadau gwell i gleifion.”
Meddai’r Athro Deyarina Gonzalez o
Brifysgol Abertawe, un o Brif Ymchwilwyr
y prosiect: “Mae Prifysgol Abertawe
wedi cael mynediad at offer hanfodol
a hyfforddiant ar gyfer dau ddarn o
dechnoleg arloesol a ddatblygwyd gan
GE Healthcare. Mae’r offeryn BiacoreTM
T200 a’r IN Cell Analyser wedi galluogi’r
tîm i symleiddio datblygiad dosbarth
o therapiwteg canser yr ofari y mae
galw mawr amdani, a allai wneud
gwahaniaeth enfawr ym mywydau
dioddefwyr canser yr ofari a’u teulu.”
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Ymchwilwyr Ôl-ddoethurol CEAT, Emnike Onyido a Zoe Coombes,
yn gweithio ar Biacore T200 GE.

FEATURE
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NEWYDDION YMCHWIL

Yn y llun: Cynllun y ffenomen: mae’r golau sy’n taro’r ffilmiau o nanoglystyrau yn cychwyn y llif gwefr rhwng
y ddau electrod. Ffigurau: Galchenko/Klinke, Prifysgol Hamburg/Abertawe.

GELLIR DEFNYDDIO
NANOGLYSTYRAU METEL FEL
LLED-DDARGLUDYDDION: ARSYLWI
AR BRIODWEDDAU ALLWEDDOL AM Y
TRO CYNTAF TIME
Yn ôl tîm ymchwil ar y
cyd rhwng Abertawe
a Hambwrg, mae gan
nanoglystyrau bychain o
atomau metel – megis aur
ac arian – briodweddau,
sy’n golygu y gellir
eu defnyddio fel lledddargludyddion.
Mae lled-ddargludyddion
wrth wraidd electroneg
fodern. Cânt eu defnyddio
am lawer o bethau,
gan gynnwys dyfeisiau
arddangos mewn ffonau
symudol a setiau teledu,
synwyryddion golau
a chelloedd solar i
ddarparu ynni.
Dotiau cwantwm
coloidaidd a lledddargludyddion organig
yw’r ddau brif fath o
led-ddargludyddion sy’n
seiliedig ar ronynnau.
Mae’r deunyddiau
hyn ar y raddfa nano.
Oherwydd eu bod yn
fach iawn, maen nhw’n
destun ffenomen a elwir
yn gyfyngiad cwantwm,
sy’n achosi newidiadau
i’w priodweddau optegol
ac electronig. Mae’r
newidiadau hyn yn eu
gwneud yn addas i’w
cymwysiadau arfaethedig.
Mae nanoglystyrau metel
yn cyfuno agweddau
ar y ddau ddeunydd
arall hyn. Yn debyg
i ddotiau cwantwm
coloidaidd, maen nhw’n
sefydlog iawn. Yn debyg

i led-ddargludyddion
organaidd, maen nhw’n
fanwl gywir yn atomaidd,
neu’n foleciwlaidd, ac yn
cynnwys nifer penodol
o atomau yn eu craidd
metelaidd.
Fodd bynnag, er eu
bod yn cynnwys yr holl
gynhwysion cywir, nid
oedd lled-ddargludyddion
metel erioed wedi dangos
priodweddau lledddargludyddol.
Dyma ble mae tîm
Abertawe-Hambwrg wedi
torri tir newydd.
Dyfeisiodd y tîm ffordd
o wneud ffilmiau o
nanoglystyrau a oedd yn
cynnwys 25 o atomau
aur (Au25). Yna, gwelwyd
bod y nanoglystyrau’n
dangos priodweddau
lled-ddargludyddol. Yn
benodol, gwnaethant
arsylwi ar effaith maes
a ffotoddargludedd
mewn ffotodransistorau
a wnaed o’r ffilmiau
hyn. Mae’r priodweddau
unigryw yn ddilysnodau’r
priodweddau unigryw.
Mae’r tîm yn cynnwys
ymchwilwyr o Adran
Gemeg Prifysgol
Abertawe a Phrifysgol
Hamburg yr Almaen.
Esboniodd yr Athro
Christian Klinke o
Adran Gemeg Prifysgol
Abertawe gymwysiadau

posibl y canfyddiad hwn,
“Gall y priodweddau
lled-ddargludyddol
sydd wedi’u darganfod
mewn nanoglystyrau
metel baratoi’r ffordd
ar gyfer amrywiaeth o
gymwysiadau newydd, o
dransistorau effaith maes
a ffotosynwyryddion i
ddeuodau allyrru golau a
chelloedd solar.
Gellir gweithgynhyrchu’r
dyfeisiau hyn ar sail
hyblyg. Mae gan
lawer o nanoglystyrau
metel, gan gynnwys
y rhai y gwnaethom
eu hymchwilio yn yr
adroddiad hwn, bron
sefydlogrwydd diddiwedd
a allai eu gwneud
nhw’n addas ar gyfer
cymwysiadau argraffu
chwistrell.
Mae angen i ni wneud
mwy o waith ar yr hyn
a ganfuwyd a mireinio’r
dechneg ymhellach. Ond
mae’r darganfyddiad
hwn yn arwain y ffordd.
Mae’n dangos y gallwn
ddefnyddio nanoglystyrau
metel i gynhyrchu ffilmiau
lled-ddargludyddol o
ansawdd uchel sy’n
hawdd eu rhoi at ei
gilydd.”

ARCHWILIO
BYDOEDD
CYMDEITHASOL
DUR
Mae’r Athro Louise Miskell o Adran Hanes
y Brifysgol wedi ennill cymrodoriaeth
arweinyddiaeth 18 mis gan Gyngor Ymchwil
y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC) i
ymchwilio effaith drawsnewidiol cynnydd
y diwydiant dur yn yr ugeinfed ganrif ar
gymunedau yng Nghymru.
Bydd y prosiect Bydoedd Cymdeithasol Dur,
a lansiwyd ym mis Mai eleni, yn defnyddio
amrywiaeth o dystiolaeth hanesyddol yn
dogfennu datblygiad tai, cyfleusterau
hamdden, trafnidiaeth a gwasanaethau mewn
trefi yng Nghymru, gan gynnwys Shotton,
Glynebwy, Casnewydd a Phort Talbot.
Meddai’r Athro Miskell: “Bydd yr ymchwil hwn
yn cynnig craffu newydd ar nodweddion ‘trefi
dur’.
Erbyn y 1960au, roedd mwy o bobl yng
Nghymru wedi’u cyflogi yn y diwydiannau
haearn neu ddur na’r diwydiant glo, ond
glo sy’n tueddu i fod fwyaf blaenllaw yn ein
dealltwriaeth o gymunedau diwydiannol a
bywydau’r bobl a fu’n byw ynddynt o hyd.
Yn nhrefi dur Cymru, datblygodd patrymau
gwaith, hunaniaeth a bywyd cymdeithasol yn
wahanol iawn. Drwy ddatgelu mwy am hyn,
nod y prosiect yw herio rhai o’r ystrydebau
traddodiadol o ‘Gymru ddiwydiannol’.
Un o gylchoedd gorchwyl allweddol cynllun
cymrodoriaethau arweinyddiaeth yr AHRC
yw cefnogi prosiectau sy’n cyfuno ymchwil
newydd ac arloesol â gweithgarwch
ymgysylltu â’r cyhoedd. Yn ogystal â chynnal
rhaglen ymchwil academaidd, mae’r
prosiect Bydoedd Cymdeithasol Dur yn
cynnwys cydweithio â gweithwyr treftadaeth
proffesiynol i archwilio ffyrdd y gellir cyflwyno
bywyd cymdeithasol trefi dur i’r cyhoedd drwy
arddangosfeydd ac arddangosiadau mewn
amgueddfeydd. Y dyhead hirdymor yw rhoi
synnwyr gwell i breswylwyr cymunedau dur
y gorffennol a’r presennol a’u lle yn hanes
diwydiannol.”

Cyhoeddwyd y
canfyddiadau hyn yn y
cyfnodolyn, ‘Advanced
Materials.’

Yr Athro Louise Miskell
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GORESGYN PROBLEM ANFERTH
RHWYSTRAU AFONYDD ARTIFFISIAL
Amcangyfrif y nifer o rwystrau afonydd artiffisial yn y Deyrnas Gyfunol yn llawer rhy isel.

Mae prosiect ym Mhrifysgol Abertawe’n
mapio rhwystrau afonydd ledled Ewrop,
ac mae wedi darganfod bod y nifer
o rwystrau artiffisial yn llawer uwch
na’r disgwyl, sy’n fygythiad mawr i
ecosystemau afonydd.
Mae prosiect AMBER (Rheolaeth
Ymaddasol Rhwystrau yn Afonydd Ewrop)
Coleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe
yn brosiect Undeb Ewropeaidd Horizon
2020, sy’n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth
o’r problemau a achosir gan ddarnio
afonydd, y pwysau ar ecosystemau d^
wr
croyw a’r angen am ddatrysiadau arloesol
i adfer cysylltedd afonydd.
Mae Dr Joshua Jones yn Swyddog
Ymchwil Ôl-ddoethurol ar brosiect
AMBER. Meddai: Dyma’r tro cyntaf i
ddarnio afonydd ym Mhrydain gael ei
amcangyfrif drwy asesiad cynhwysfawr, ac
mae’n bryder mai 1% yn unig o afonydd
sydd heb rwystrau artiffisial.

Dylai problemau a achosir gan
rwystrau artiffisial mewn afonydd fod
yn flaenoriaeth i awdurdodau d^
wr
oherwydd mae rhwystrau’n effeithio ar
iechyd systemau afonydd a’r bywydau
maent yn eu cynnal. Er enghraifft, mae
pysgod ymfudol pwysig, megis eogiaid,
llyswennod a styrsiynod, yn teithio
miloedd o gilomedrau bob blwyddyn i
atgenhedlu a dod o hyd i fwyd. Mae’r
nifer uchel o rwystrau afonydd yn ei
gwneud hi’n anodd iddynt gwblhau eu
teithiau ar hyd eu llwybrau arferol.”

sefydliadol, yn ogystal â gwyddor
dinasyddion drwy ap ffôn symudol y gellir
ei defnyddio yn yr awyr agored i gofnodi
achosion o rwystrau afonydd. Mae’r tîm
hefyd yn creu atlas rhwystrau ar gyfer
Ewrop gyfan, a bwriedir cyhoeddi’r map
cyntaf o rwystrau a gofnodwyd yn aelodwladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd ym
mis Tachwedd 2019.

Beth yw rhwystrau afonydd artiffisial?
Mae rhwystrau afonydd artiffisial yn
strwythurau o waith dyn megis argaeau,
coredau, twneli neu geuffosydd sy’n cario afon
neu ffos agored o dan heol neu reilffordd a
rhwystrau eraill o waith dyn.

Dr Victoria Hurst yw Rheolwr Prosiect
AMBER. Meddai: “Rhwystrau artiffisial
yw un o’r prif fygythiadau i ecosystemau
afonydd. Rydym yn ymrwymedig i weithio
gyda chwmnïau hydro-electrig, darparwyr
d^
wr, sefydliadau anllywodraethol,
pysgotwyr ac awdurdodau lleol i adfer
cysylltedd afonydd yn y pendraw mewn
ffordd sy’n uchafu buddion tynnu
d^
wr ond sy’n lleihau effeithiau ar yr
amgylchedd.”

Mae’r prosiect AMBER yn defnyddio
cronfeydd data cenedlaethol a

Gellir lawrlwytho’r ap olrhain rhwystrau
o’r App Store neu Google Play.
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YMCHWIL NEWYDD
GORESGYN HERIAU
TYSTIOLAETH
‘FFYNHONNELL
AGORED’ MEWN
ACHOSION HAWLIAU
DYNOLCASES
Mae technoleg wedi newid archwiliadau
hawliau dynol yn sylfaenol mewn
blynyddoedd diweddar. Yn y gorffennol,
gwrthodwyd mynediad i ymchwilwyr
i rai rhanbarthau lle bu erchyllterau
torfol, bellach gall dinasyddion cyffredin
gofnodi digwyddiadau mewn amser real
a chyhoeddi’r dystiolaeth ‘ffynhonnell
agored’ hon ar-lein. Gall delweddau
lloeren hefyd helpu i adnabod dinistr,
megis pentrefi’n llosgi.
Mae’r Athro Yvonne McDermott Rees o
Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
yn arwain tîm rhyngddisgyblaethol o
ymchwilwyr ar brosiect OSR4Rights,
sy’n ceisio archwilio rhai o’r cyfleoedd
a heriau allweddol defnyddio ymchwil

ffynhonnell agored ar gyfer archwiliadau
hawliau dynol.
Wedi’i ariannu gan grant ymchwil
trawsffurfiol y Cyngor Ymchwil
Economaidd a Chymdeithasol (ESRC),
mae OSR4Rights yn cyfuno arbenigedd
yn y gyfraith â chyfrifiadureg, ac mae’n
cynnwys cyd-ymchwilwyr o brifysgolion
Califfornia Berkeley, Essex, Manceinion
a Heriot-Watt. Cyfarfu tri aelod o’r tîm
am y tro cyntaf drwy brosiect Prifysgol
Abertawe, Herio Amgylcheddau Dynol ac
Effaith Ymchwil ar gyfer Economi Ddigidol
Gynaliadwy ac Iach (Cherish-DE).
Archwiliodd gweithdy prosiect yn
Abertawe ym mis Ebrill 2019 bwysigrwydd
tuedd neu dangynrychioldeb mewn
ymchwil ffynhonnell agored. Esboniodd yr
Athro McDermott Rees: “Er bod ymchwil
ffynhonnell agored wedi’i ganmol am ei
botensial enfawr o ran democrateiddio,
archwiliodd y gweithdy hwn yr effaith
y gallai ei chael drwy dawelu rhai
safbwyntiau yn anfwriadol. Er enghraifft,
gallai dibyniaeth uwch ar ymchwil
ffynhonnell agored olygu na fyddwn
yn clywed barn pobl nad oes ganddynt
fynediad at dechnoleg eisoes, a gallai

YMCHWIL AR
DRAWS FFINIAU
Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau Prifysgol
Abertawe wedi lansio menter newydd i ddod â staff
allanol a mewnol at ei gilydd. Cynhaliwyd y gynhadledd
ymchwil rhyngddisgyblaethol Ymchwil ar draws Ffiniau
ar 20-21 Mai. Trefnwyd y gynhadledd gan yr Athro
Jonathan Bradbury, Cyfarwyddwr Ymchwil Coleg y
Celfyddydau a’r Dyniaethau, a staff o Swyddfa Ymchwil
COAH. Cafwyd cyflwyniadau gan bob coleg ym
Mhrifysgol Abertawe, yn ogystal â siaradwyr allanol
o Gyngor Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd a Choleg Prifysgol Llundain.
Roedd y themâu yn cynnwys heriau byd-eang, rhaglenni
digidol, a iechyd a lles. Trafododd yr ymchwilwyr hefyd
syniadau ar gyfer ymchwil rhyngddisgyblaethol ar ystod
eang o faterion, gan gynnwys mudo a ffoaduriaid;
ymddiriedaeth a Brexit; arwyr modern; cynaladwyedd
amgylcheddol; awduron dwyieithog a hanes, iaith,
llenyddiaeth a diwylliant Cymru. Meddai’r Athro
Bradbury: “Rhoddodd y digwyddiad hwn gyfle i ni
archwilio themâu mewn gosodiad rhyngddisgyblaethol.
O’r cyfoeth o gynrychiolwyr yn bresennol, cafwyd
digon o graffu anhygoel. Rydym yn edrych ymlaen
at wneud y gynhadledd yn ddigwyddiad blynyddol
fel rhan o gyfraniad y Coleg at Strategaeth Ymchwil
ac Arloesi’r Brifysgol, y mae iddi bwyslais ymchwil
rhyngddisgyblaethol cryf.”
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mathau penodol o droseddau, megis trais
rhywiol neu ryweddol, beidio â chael eu
hymchwilio’n ddigonol.” Mynychwyd y
gweithdy gan archwilwyr o Swyddfa Uchel
Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig
dros Hawliau Dynol a sefydliadau nid er
elw rhyngwladol, gan gynnwys Human
Rights Watch ac Amnesty International, yn
ogystal ag academyddion o ystod eang o
ddisgyblaethu a sefydliadau.

Yr Athro Yvonne McDermott Rees

WYNEBAU AMRYWIOL
LLOEGR OES Y
TUDURIAID - YMCHWIL
ABERTAWE’N DATGELU
AMRYWIAETH MORWYR
HARRI VIII VIII’S SAILORS
Roedd criw banerlong suddedig Harri VIII, y Mary Rose, yn cynnwys
morwyr o dras Affricanaidd, Môr y Canoldir a’r Dwyrain Canol,
yn ôl ymchwil newydd a gychwynnwyd ym Mhrifysgol Abertawe, a
ddangoswyd mewn ffilm ddogfen ar Channel 4.
Mae’r darganfyddiad eithriadol, a oedd yn syndod i dîm y prosiect, yn
taflu goleuni newydd ar hanes cyfnod y Tuduriaid. Mae’n dangos bod y
dynion yn Llynges Lloegr yn llawer mwy amrywiol nag y credwyd gynt.
Cafodd y ffilm ddogfen ei dangos i ddathlu arddangosfa fawr newydd
yn Amgueddfa’r Mary Rose yn Portsmouth. Mae un o’r unigolion o dras
Affricanaidd – dyn ifanc y mae gwneuthurwyr y rhaglen wedi’i enwi’n
Henry.
Roedd Henry rhwng 14 a 18 oed. Drwy ddadansoddi isotopau ocsigen
yn ei ddannedd, a lefelau sylffwr, nitrogen a charbon yn ei esgyrn, gall
arbenigwyr ddangos beth oedd ei ddeiet a ble y magwyd ef – yn ne
Lloegr.

YMCHWIL NEWYDD
Y crisial, fersiwn 3D o benglog Henry

Dengys dadansoddiad o’i DNA, fodd
bynnag, ei fod yn enetig o Ogledd Affrica,
gan darddu o Foroco neu Algeria gyfoes.
Suddodd y Mary Rose yn y Solent ym 1545
yn ystod brwydr lyngesol â Ffrainc, a bu
farw cannoedd o forwyr. Codwyd y llong
ddrylliedig o wely’r môr ym 1982.
Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn
gweithio’n agos gydag Ymddiriedolaeth y
Mary Rose ers sawl blwyddyn, yn archwilio
gweddillion y morwyr a’r arteffactau ar
y llong, gan daflu goleuni newydd ar
fywydau criw llynges Duduraidd.
Roedd yr ymchwil diweddar yn cynnwys
arbenigwyr o Ymddiriedolaeth y Mary Rose
a Phrifysgolion Caerdydd a Portsmouth,
yn ogystal ag Abertawe. Mae gwreiddiau’r
darganfyddiad newydd hwn, fodd bynnag,
yng ngwaith Dr Nick Owen a’i dîm yng
Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe.
Dangosodd Dr Owen a’i dîm fod
ffotogrametreg – dull o gynhyrchu
delweddau 3D ffotorealistig – yn ddull
addawol iawn o ddadansoddi penglogau
yn weledol.
Caniataodd hyn i esgyrnegwyr – sef
arbenigwyr esgyrn – brofi effeithiolrwydd
gweddillion digidol o ran dadansoddi
sgerbydau i sefydlu rhyw a llinach neu i
adnabod clefydau y dioddefodd yr unigolyn
ohonynt, megis y llechau neu’r clefri poeth.
Yn ystod dadansoddiad y modelau
ffotogrametreg, cynhaliodd Dr Owen

a’i dîm, gan weithio gydag Oxford
Archaeological Ltd, astudiaeth fanwl
o ddeg penglog o griw’r Mary Rose a
ddewiswyd ar hap.

Mary Rose. Mae’n cynnwys copi union
o benglog Henry, ond mewn crisial
syfrdanol, a bydd yn un o uchafbwyntiau’r
arddangosfa.

Yn ystod y gwaith hwn yr adnabuwyd
bod un o’r penglogau, Henry, o dras
Affricanaidd.

Mae’n debygol y bydd ymchwil pellach ym
Mhrifysgol Abertawe i fywydau’r morwyr
yn dilyn. Mae hefyd cynlluniau ar gyfer
arddangosfa yn Abertawe o arteffactau’r
Mary Rose.

Yn 2016, yng Ng^
yl Wyddoniaeth Prydain
- a gynhaliwyd yn Abertawe - cyhoeddont
fodelau ffotogrametreg cywir o ddeg
penglog o’r Mary Rose ar ffurf adnoddau
digidol 3D i ymchwilwyr academaidd, yn
ogystal â modelau 3D o arteffactau eraill
o’r Mary Rose i’w gweld gan y cyhoedd
(www.virtualtudors.org)
Meddai Dr Nick Owen o Goleg Peirianneg
Prifysgol Abertawe:
“Rwy’n hynod falch y dechreuodd
y gwaith hwn yn Abertawe. Dengys
y darganfyddiadau fod llu arfog y
Tuduriaid yn llawer mwy amrywiol nag y
dychmygwyd.
Rwyf wedi cynnal ymchwil gydag
Ymddiriedolaeth y Mary Rose ers dros saith
mlynedd. Mae wedi bod yn wych, ac mae
bob amser yn datgelu rhywbeth annisgwyl,
gan daflu goleuni ar fywydau anhygoel
morwyr Oes y Tuduriaid. Mae casgliad
y Mary Rose yn drysor cudd ymchwil
gwirioneddol.”
Creodd tîm Abertawe hefyd gopïau
argraffedig 3D o nifer o’r penglogau, gan
ddefnyddio adlunio wyneb, y maent i’w
gweld yn yr arddangosfa yn Amgueddfa’r

Adluniad o wyneb Henry, ar sail dadansoddiad o’i
weddillion; fe’i ganwyd a’i magwyd yn ne Lloegr, ond
roedd o dras Affricanaidd. Delwedd © Ymddiriedolaeth
Mary Rose
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YMCHWIL IFANC

CERYN
EVANS

Mae Ceryn Evans yn gweithio yn yr Ysgol Addysg
yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau
Prifysgol Abertawe. Mae ei hymchwil yn archwilio
penderfyniadau pobl ifanc i ddilyn llwybrau
gwahanol yn hytrach na mynd i brifysgol.
Mae mynd i brifysgol wedi dod yn gam nesaf ‘normadol’ i
lawer o bobl ifanc sy’n gadael ysgol neu goleg yng Nghymru
a Lloegr. Mae’r mwyafrif o bobl ifanc 18 oed nawr yn parhau
mewn addysg uwch amser llawn. Mae lleiafrif o bobl ifanc,
fodd bynnag, er bod ganddynt ganlyniadau Safon Uwch da
neu gymwysterau galwedigaethol, yn dewis llwybrau ac eithrio
prifysgol. Nod fy ymchwil yw deall pam bod rhai pobl ifanc, er eu
bod yn gymwys i fynd i brifysgol, yn dewis opsiynau gwahanol.
Mae hefyd yn ceisio deall pa lwybrau maent yn bwriadu eu
cymryd yn lle.
Hyd yn hyn, rwyf wedi cynnal ugain cyfweliad â phobl ifanc sy’n
astudio Safon Uwch neu gymwysterau galwedigaethol mewn
colegau addysg bellach yng Nghymru. Yn ddieithriad, mae’r bobl
ifanc hyn yn gobeithio dechrau prentisiaeth neu gwrs hyfforddi,
dod o hyd i swydd neu ddychwelyd i goleg ar gyfer astudiaethau
pellach ar ôl cwblhau eu hastudiaethau presennol.
Datgelodd y cyfweliadau gymhlethdod penderfyniadau pobl ifanc
a’r myrdd o resymau am ragweld ystod o lwybrau gwahanol.
Ar gyfer y rhai sy’n gobeithio dechrau prentisiaeth, roedd eu
penderfyniadau wedi’u cymell gan apêl ennill bywoliaeth, ennill
profiad gwaith a chyflogaeth sicr. Roedd un person ifanc, er
enghraifft, am fod yn gyfrifydd, felly roedd prentisiaeth cyfrifeg yn
ddeniadol iawn iddo ef am ei bod yn cynnig cyfle i ennill cyflog
wrth hyfforddi. I eraill, mae synnwyr o hunan-effeithiolrwydd,
cymhelliant a theimladau tuag at waith academaidd hefyd
yn dylanwadu ar eu penderfyniadau, yn ogystal â phryderon
ynghylch pwysau amgylchedd academaidd prifysgol. Yn
enghraifft o hyn, roedd gan ddau o’r cyfweleion bryderon
sylweddol ynghylch pwysau academaidd mewn prifysgol, gan
fyfyrio ynghylch eu synnwyr eu hunain o bryderon ynghylch
arholiadau ac anawsterau â hunangymhelliant.
gr^
wp

Pam dylai fod gennym ddiddordeb mewn storïau
gweddol
ddinod o bobl ifanc? Mae eu naratif yn dweud rhywbeth pwysig
wrthynt am gyd-destunau economaidd cyfoes penderfyniadau
pobl ifanc. Ar adeg pan fo’r farchnad lafur yn orlawn ac yn
gystadleuol, a chostau addysg uwch yn codi, a yw llwybrau
gwahanol i gyflogaeth yn fwy deniadol i bobl ifanc? Ar ben hynny,
o ystyried bod gwahanol lwybrau yn gysylltiedig â gwahanol
gyfleoedd cyflogaeth a bywyd, mae’r sylw y mae pobl ifanc yn
ei roi i wahanol lwybrau a chyrchfannau posib y llwybrau hyn yn
bwysig o ran deall sut y caiff patrymau anghydraddoldeb

12 | Momentwm: Newyddion ymchwil o Brifysgol Abertawe

Career path
PhD, Prifysgol Caerdydd
Cynorthwyydd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
(Hydref 2009-Medi 2013)
Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd
(2015-2017)
Darlithydd: Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol,
Prifysgol Caerdydd
(2017-2018)
Darlithydd, Ysgol Addysg, Prifysgol Abertawe, Medi
2018-Presennol

cymdeithasol yn y Deyrnas Gyfunol eu cynhyrchu/atgynhyrchu, eu
hailgyflunio neu eu tarfu.
Hyd yn hyn, rwyf wedi cyflwyno fy ymchwil i gr^
wp ymgynghorol, a
bydd ei awgrymiadau a’i gyngor yn amhrisiadwy ar gyfer llywio
cyfeiriad y prosiect yn y dyfodol. Mae gan yr astudiaeth botensial
mawr i gynyddu datblygiadau polisi hirdymor addysg bellach
ac addysg uwch a hyfforddiant galwedigaethol, felly bydd yn
werthfawr i lunwyr polisi yng Nghymru a’r Deyrnas Gyfunol.
Dyfarniadau Grant: Mae’r ymchwil yn derbyn cefnogaeth hael yr
Academi Brydeinig (Mai 2019-Mai 2020).

