
 

Gwobrau i Staff 

Tiwtor Personol y Flwyddyn: Mae'r wobr hon yn siarad drosti'i hun. Rydym am wobrwyo tiwtoriaid personol 

sydd wedi mynd y tu hwnt er mwyn helpu eu myfyrwyr yn rhinwedd eu swydd fel tiwtor personol. 

Athro/Athrawes Fwyaf Effeithiol: Oes gennych ddarlithydd gall wneud y modiwlau anoddaf ymddangos yn 

hawdd? Neu pan nad ydych yn deall rhywbeth, maent yn cymryd amser a/neu addasu eu harddulliau 

addysgu er mwyn gwneud i chi ddeall yn llawn. 

Aelod o Staff Mwyaf Blaengar: Oes gennych ddarlithydd sy'n dysgu gan ddefnyddio dulliau anarferol neu 

rhai nad ydynt yn gonfensiynol er mwyn helpu myfyrwyr i fynd i'r afael â’r pwnc yn haws? 

Aelod o Staff Mwyaf Ysbrydoledig: Oes aelod penodol o staff academaidd neu anacademaidd sy’n gallu 

gwella’ch diwrnod beth bynnag yw eich hwyliau?  Mae’r categori hwn ar gyfer y bobl hynny sydd o hyd yn 

gallu rhoi gwên ar eich wyneb. 

Y Wobr Gyflogadwyedd: Y wobr hon yn eithriadol aelod o staff sydd wedi darparu chi gyda detholiad o 

gyfleoedd rhagorol cyflogadwyedd, boed yn rhoi darlith ar yrfaoedd neu drwy hwyluso cyfarfod gyda chi / 

siarad â chyflogwyr, er enghraifft. 

Cydlynydd Cynrychiolwyr Myfyrwyr y Flwyddyn: Mae’r wobr hon ar gyfer yr aelod o staff sydd o hyd yn 

ymdrechu i wneud Paneli Myfyrwyr-Staff yn eu hysgol i weithio mor effeithiol â phosibl. Ydy eich CCM bob 

amser yn gwneud yn siŵr fod papurau’n barod a bod mynychwyr yno ar amser? Dyma'r wobr iddyn nhw. 

Pencampwr Addysg Gymraeg  

Goruchwyliwr Doethuriaeth Eithriadol: Mae’r wobr hon i gydnabod a gwobrwyo aelod o staff sydd wedi 

darparu goruchwyliaeth doethuriaeth ragorol, sydd wedi dangos angerdd a brwdfrydedd ar gyfer rôl y 

goruchwyliwr gan fynd y tu hwnt i ddyletswyddau dyddiol i gefnogi ac annog eu myfyrwyr. 

Gwobrau i Fyfyrwyr 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (CDGC) 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (GBB) 

Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr y Flwyddyn (GFfP) 

Mae'r gwobrau hyn yn ar gyfer y Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr mwyaf effeithiol ac fe fydd yn cael ei 

ddyfarnu ar sail bob coleg yn unigol. Ydych chi'n nabod cynrychiolydd sydd wedi mynd hwnt i gynrychioli 

myfyrwyr eraill yn eu Paneli Staff Myfyrwyr? Ydyn nhw wedi cymryd syniad gwych a’i weithredu i newid 



 

mawr? Bydd enillwyr o bob coleg yn y rownd derfynol ar gyfer y wobr Cynrychiolydd Academaidd Myfyrwyr 

Prifysgol Caerdydd y flwyddyn. 

Cofrestr Anrhydedd: Mae’r wobr hon yn agored i holl fyfyrwyr sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i 

brofiad y myfyriwr ar draws Prifysgol Caerdydd, ac wrth wneud hynny, wedi creu effaith gadarnhaol ar eu 

cyd-fyfyrwyr neu i gymuned ehangach Caerdydd. Bydd y myfyriwr hwn wedi dangos ymrwymiad, 

brwdfrydedd a chymhelliant drwy gydol eu bywyd prifysgol, neilltuo eu hamser, ymdrech ac ymrwymiad 

diamwys i achos y tu allan i’w hastudiaethau, ac wrth wneud hynny, wedi cyflawni llwyddiant mawr i eraill 

o fewn Caerdydd neu y tu hwnt. 


