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Ynghylch BioArloesedd Cymru
Mae BioArloesedd Cymru yn gynllun partneriaethol unigryw rhwng Prifysgolion Aberystwyth ac Abertawe
sy’n cynnig hyfforddiant ar lefel uchel i fusnesau ac unigolion yn y diwydiannau bwyd-amaeth a biotechnoleg
yng Nghymru i’w galluogi i ddod yn fwy cynaliadwy ac effeithlon. Rydym yn cynnig cyfle i fusnesau
bioseiliedig i fanteisio ar yr ymchwil ddiweddaraf - a gydnabyddir yn rhyngwladol - sy’n cael ei wneud gan
Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth, a chan Goleg
Peirianneg Prifysgol Abertawe er mwyn eu helpu i gofleidio’r economi gylchol. Gall y gwaith ymchwil hwnnw
helpu’r busnesau i ddod yn fwy cynaliadwy ac yn wytnach yn economaidd. Mae ein hyfforddiant yn cael
eu darparu mewn modd sy’n hyblyg ac sy’n ymateb i ofynion y diwydiant, sy’n golygu bod myfyrwyr yn
gallu gweithio drwy ein cynlluniau dysgu o bell, gydag ein cefnogaeth, er mwyn diweddaru gwybodaeth
dechnegol y cwmni, ymgorffori diwylliant o fanteisio ar ymchwil yn y gweithle, a gweithio tuag at
gymwysterau uwchraddedig sydd wedi’u teilwra yn unswydd at anghenion penodol y diwydiant.
Mae’r cynllun yn cael cymorth gan Gronfa Gymdeithasol
Ewrop (Blaenoriaeth 2 ‘Sgiliau ar gyfer Twf’) drwy
Lywodraeth Cymru, sy’n golygu y gallwn gynnig
hyfforddiant ar lefel gradd Meistr i fusnesau a
gweithwyr cyflogedig ar gyfradd o £165 y modiwl
oherwydd y cymhorthdal mawr.

Rhaglen i bwy yw hon?
•

•

•
•

Ydych chi’n ymwneud â: cynhyrchu
bwyd? prosesu bwyd? biotechnoleg? Neu
a fyddech chi’n hoffi gwneud hynny?
Ydych chi’n awyddus i ddiweddaru eich
sgiliau a’ch gwybodaeth er mwyn i chi
allu bod yn fwy arloesol wrth eich gwaith,
a/neu ennill cymhwyster ôl-raddedig?
Oes gennych chi radd NEU o leiaf 2
flynedd o brofiad gwaith perthnasol?
Ydych chi’n byw NEU yn gweithio yn
unrhyw le yng Nghymru?

Os felly, BioArloesedd Cymru yw’r lle i chi!

Opsiynau Astudio
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Sut mae’r hyfforddiant yn cael ei
gyflwyno?

Pa fodiwlau ddylwn i eu cymryd?

Bwriedir i’r rhaglen hon, sy’n cael ei darparu arlein i raddau helaeth eich galluogi i astudio heb
orfod cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith. Er hynny,
mae ein modiwlau cyfunol yn darparu elfennau
gweithdy byr *dewisol ar gyfer rhai o’r elfennau
mwy ymarferol. Os ydych yn bwriadu gweithio
tuag at radd Meistr lawn byddwch hefyd yn
cwblhau prosiect ymchwil.
* Os ydych chi’n talu eich ffioedd eich hun ac ar
incwm isel (llai na £15mil y flwyddyn) neu’n hawlio
budd-daliadau, gallech fod yn gymwys i gael
cymorth ariannol gyda chostau teithio i weithdai
neu gyda gofal am ddibynyddion tra’ch bod yno.

Cewch ddechrau â pha bynnag fodiwl sy’n apelio fwyaf
atoch a chymryd cynifer neu gyn lleied o fodiwlau ag y
mynnwch, naill ai ar ffurf Datblygu Proffesiynol Parhaus
neu i’w cronni tuag at ystod o gymwysterau . Byddwn
yn ychwanegu modiwlau newydd, felly bydd digonedd
o ddewis ar gael, ac os oes gennych unrhyw syniadau
am gyrsiau yr hoffech i ni eu cynnig rhowch wybod i ni.
Cyflwynir blociau o fodiwlau mewn rhaglen dreigl, gan
ddechrau ym mis Chwefror, mis Mehefin a mis Hydref.
Mae’r blociau’n cael eu hailadrodd bob blwyddyn
er mwyn i chi allu cymryd eich holl ddewis fodiwlau
dros flynyddoedd eich astudiaethau: os na allwch
gymryd modiwl mewn un flwyddyn cewch ei gymryd y
flwyddyn wedyn.

Faint o waith fydd angen i mi ei wneud?
Bwriedir i’n modiwlau fod yn hyblyg er mewyn i chi allu astudio ochr yn ochr â’ch gwaith a’ch ymrwymiadau
eraill. Dywed ein myfyrwyr eu bod yn treulio 10 i 15 awr yr wythnos yn astudio fesul modiwl.
Os oes gennych waith llawn amser rydym yn argymell yn gryf na ddylech gymryd mwy nag un modiwl ar yr
un pryd, o leiaf hyd nes y byddwch wedi cwblhau un a chael gweld faint o waith mae’n ei olygu.

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei asesu?
Does dim arholiadau. Mae pob modiwl yn cynnwys un aseiniad ymarfer a dau aseiniad a asesir. Mae’r rhain
yn cynnwys tasgau megis: cwblhau adroddiad fel petai ar gyfer cyfnodolyn masnach, adolygu’r llenyddiaeth
ddiweddaraf, dadansoddi data, traethodau, dylunio proses, storïau digidol neu gyflwyniadau ar-lein. Mae
pob modiwl hefyd yn cynnal fforwm wythnosol a bydd gofyn i chi gyflwyno eich postiadau gorau yn y
fforwm i’w hasesu.

Pryd alla i ddechrau?

Amserlen y Modiwl
o

Dechrau ym mis Chwefror

Dechrau ym mis Mehefin

Dechrau ym mis Hydref

Amaethyddiaeth mewn
Amgylchedd a Reolir

Newid Ymddygiad

Technolegau Hidlo Bilen

Cynhyrchion Wedi’u
Eplesu a Meithrino

Prosesu Cig

Manwl-fagu Da Byw

Asesiad Cylch Bywyd
a Thu Hwnt

Systemau Cyflenwi
Cynaliadwy

Pecynnu’r Dyfodol

Rheoli Adnoddau
Gwastraff
Dulliau Ymchwil

Nwyddau Cyhoeddus

Dulliau Ymchwil

Dulliau Ymchwil

Gellir cymryd hyd at ddau fodiwl dewisol o'r MSc mewn Cynhyrchiant Bwyd Cynaliadwy ac Effeithlon.
Ewch i www.bioinnovationwales.org.uk/cy am fanylion.
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Cymwysterau:
Pa mor bell yr ewch chi?

Mae croeso i chi gymryd modiwl neu ddau yn unig er eich lles eich hun. Fodd bynnag, os hoffech gael
cymhwyster, bydd angen o leiaf tair arnoch i ennill tystysgrif ôl-raddedig.
Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol os ydych yn bwriadu ymgymryd â chydran ymchwil.

Y cymwysterau sydd ar gael yw:
•

Tystysgrif Ôl-radd (PGCert) mewn BioArloesedd: Unrhyw dri modiwl (60 credyd)

•

Diploma Ôl-radd (PGDip) mewn BioArloesedd: Unrhyw chwe modiwl (120 credyd).

•

Gradd Meistr (MSc) mewn BioArloesedd: Unrhyw bedwar modiwl, yn ogystal â’r modiwlau Systemau
Cyflenwi Cynaliadwy a Dulliau Ymchwil (cyfanswm o 120 credyd); a traethawd hir (60 credyd).

•

Meistr Ymchwil (MRes) mewn BioArloesedd: Unrhyw 2 fodiwl ynghyd â’r modiwl Dulliau Ymchwil,
ynghyd â thraethawd hir 120 credyd, fel y disgrifir drosodd.

•

Doethuriaeth Broffesiynol (O DAN DDATBLYGIAD): Bydd Rhan 1 o hyn yn cynnwys yr MRes. Bydd
Rhan 2 yn prosiect ymchwil sylweddol gan adeiladu ar Rhan 1.
Doethuriaeth
Broffesiynol

Ymchwil

Gradd Meistr
Diploma
Ôl-raddedig

Gradd Meistr
Ymchwil
Research

Ymchwil
Ymchwil

Ymchwil

Tystysgrif
Ôl-raddedig
Modiwl
Unigol
Gellir cymryd nifer gyfyngedig o fodiwlau dewisol o’r MSc mewn Cynhyrchu Bwyd Cynaliadwy ac
Effeithlon sy’n canolbwyntio ar systemau cynhyrchu cilgnowyr - cysylltwch â ni am fanylion.

Modiwlau Chwefror - Mai

5

Pecynnu’r Dyfodol
Dysgu’r ffeithiau am blastig a datblygu
strategaeth pecynnu cynaliadwy ar gyfer eich
busnes
Mae rhyw draean o’n bwyd yn cael ei wastraffu ac yng nghyddestun y sgandal barhaus am lygredd plastig, y deunydd
pacio sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer ein bwyd a’n diodydd
yw’r sail ar gyfer problemau hanfodol ac atebion posibl ar
gyfer sicrhau cymdeithas fwy cynaliadwy. Nod y modiwl hwn
yw asesu heriau a chyfleoedd pacio, a dysgu busnesau sut i
ddatblygu eu strategaethau pacio eu hunain.

Cynnwys
Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, a bydd y pwyslais ar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacio ar gyfer ansawdd cynnyrch – Rôl pacio wrth wella’r cynnyrch a gyflwynir i’r cwsmer a lleihau
gwastraff bwyd.
Pacio ar gyfer diogelwch cynnyrch – Halogi a difrodi’n ddamweiniol ac yn fwriadol a sut gall pacio
leihau’r risg.
Pacio ar gyfer marchnata – Sut gall deunydd pacio effeithio ar ddewis cwsmeriaid a sbarduno
gwerthiant.
Deunydd pacio ac allyriadau GHG - Cost carbon cynhyrchu deunydd pacio.
Deunydd pacio a’r effaith ar yr amgylchedd – Effeithiau a ymchwiliwyd, o feicroblastigau yn y môr i
sbwriel mewn parciau.
Deunydd pacio a’i gost economaidd - Economeg deunyddiau pacio, o’r gost gynhyrchu i’r mannau
storio ar gyfer cynnyrch wedi’i bacio.
Rheoli cynaliadwyedd deunydd pacio – Pwy sydd, a phwy ddylai fod yn gyfrifol am wella
cynaliadwyedd deunydd pacio? Beth yw’r sbardun i wella?
Atebion economi gylchol ar gyfer deunydd pacio cynaliadwy - Deunydd pacio a’r hierarchaeth
wastraff; ymestyn cadwyn werth deunydd pacio.
Deunydd pacio yn y dyfodol - Wrth i dechnoleg newydd drawsnewid ein systemau cyflenwi bwyd, beth
fydd rôl deunydd pacio yn y dyfodol?
Astudiaethau achos – Heriau ac atebion deunyddiau pacio: ystyried enghraifft o’r byd go-iawn.

Tiwtor
Dr Richard Kipling

6

Technolegau Hidlo Bilen							
											
Lleihau “gwastraff” trwy fireinio eich sgil-gynhyrchion
Ychwanegu gwerth at ‘wastraff’ hylifol – dysgwch fwy am ddefnyddio Technolegau Hidlo Bilen isel eu cost i
reoli ac ychwanegu gwerth at ‘wastraff’ hylifol o amaethyddiaeth, a’r diwydiannau bwyd a diod. Bydd y modiwl
hwn o werth i unrhyw fusnes sydd â chynnyrch, neu gynnyrch gwastraff, y mae angen ei ddadlygru neu
wahanu ei gyfansoddion. Gallai hyn fod yn unrhywbeth o wahanu dŵr glân o slyri ffermydd i dynnu’r pwlp
o sudd ffrwythau neu ffracsiynu llaeth. Bydd y modiwl hwn o ddiddordeb i broseswyr bwyd, rheolwyr tir a
chynghorwyr amaethyddol.

Cynnwys
Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, a bydd y pwyslais ar:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cyflwyniad i dechnoleg bilenni - Golwg cyffredinol ar dechnoleg bilenni gan edrych ar y cysyniadau
sylfaenol a sut y gellir eu rhoi ar waith.
Morffoleg a gwneud pilenni - Sut y gwneir pilenni a sut maent yn gweithio
Difwyno a hidlo talpiau - beth sy’n digwydd pan fydd tagfa mewn pilen
Microhidlo - Cyflwyniad a chrynodeb o ficrohidlo a sut y gellir ei roi ar waith e.e. i wahanu protein maidd
o ansawdd uchel mewn cynnyrch llaeth; neu i dynnu microbau.
Uwch-hidlo - Cyflwyniad a chrynodeb o uwch-hidlo gan edrych effeithiau gwefru e.e. ar gyfer lleihau’r
llwyth o halogyddion mewn dŵr gwastraff
Nanohidlo - Cyflwyniad i nanohidlo; nodweddion pilen nanohidlo a sut y gellir ei roi ar waith e.e.
dihalwyno wrth brosesu llaeth
*GWEITHDY DEWISOL - Defnyddio offer ar raddfa ragbrofol i bennu nodweddion hylif o’ch dewis ac
adeiladu system hidlo bilen i wahanu’r rhannau cyfansoddol.
Bydd y cyfranogwyr yn:
1.
Cynllunio arbrawf hidlo
2.
Defnyddio modelau mathemategol i ragfynegi fflycsau’r pilenni
3.
Paratoi a chynnal gwaith hidlo
4.
Dadansoddi’r hidlif i weld pa mor effeithlon yw’r pilenni
Osmosis gwrthdro - Cyflwyniad i osmosis gwrthdro a sut y gellir ei roi ar waith e.e. i gynhyrchu dŵr yfed
o ddŵr llygredig.
Osmosis gwrthdro adfer egni a difwyno - sicrhau bod pilenni yn gweithio yn y modd mwyaf effeithlon
posib.

* Mae bwrsariaethau ar gael i helpu gyda theithio a gofal dibynnol - a ydych chi’n gymwys?

Tiwtoriaid
Dr Darren Oatley-Radcliffe
Dr Micael Andrade
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Manwl-fagu Da Byw
Dysgwch sut y gall technoleg wella rheoli adnoddau wrth gynhyrchu da byw
Mae manwl-fagu da byw yn darparu
data awtomataidd ar-y-pryd er mwyn
helpu i fonitro a rheoli cynhyrchiant
da byw ar y lefel unigol. Mae’r modiwl
hwn yn cyflwyno’r technolegau
manwl diweddaraf ac yn ystyried sut
y gellir eu defnyddio i wella monitro a
meincnodi mewn systemau magu da
byw, rhai dwys ac eang fel ei gilydd.
Byddwn hefyd yn ystyried y potensial y
mae’r technolegau hyn yn eu cynnig o
safbwynt gwella bioddiogelwch, y gallu
i olrhain da byw, a lleihau gwastraff y
system gyflenwi ehangach.

Cynnwys
Bydd y cwrs hwn yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, yn canolbwyntio ar y meysydd isod:
•

Cyflwyniad - Braslun cryno o fanwl-dechnolegau ddoe a heddiw

•

Yr heriau y mae technolegau manwl-fagu stoc yn gallu eu datrys - Cryfderau a chyfyngiadau
technoleg manwl ar gyfer cynhyrchwyr.

•

Ymchwil i dechnolegau cyfoes - Defnyddio technolegau cyfredol mewn ffyrdd newydd, cip ar yr
ymchwil gyfredol i fewn i technolegau penodol.

•

Technolegau’r dyfodol - Cysyniadau a syniadau

•

Nodi’r technolegau perthnasol - Cip ar yr ymchwil i dechnolegau newydd, a sut maent yn cael eu dilysu,
eu dylunio a’u datblygu.

•

Trosglwyddo technolegau rhwng sectorau -Addasu technolegau cyfredol fel y gellir eu defnyddio’n
ehangach yn y diwydiant.

•

Defnyddio allbwn - Sut y mae gwahanol weithredwyr o fewn y system gyflenwi yn gallu defnyddio
allbwn o fanwl-dechnolegau

•

Mabwysiadau a pharhau â thechnolegau newydd - O’r mabwysiadwyr cynnar, i bontio’r bwlch, i’r brif
ffrwd.

•

Astudiaethau achos - Defnyddio astudiaethau achos i weld sut y gellir defnyddio manwl-dechnolegau.

Tiwtoriaid
Dr Neil MacKintosh
Dr Cate Williams
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Rheoli Adnoddau Gwastraff
Cymryd agwedd economi gylchol a dysgu sut y gall gwastraff ddod yn adnodd
gwerthfawr
Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar reoli
adnoddau yn y sector bwyd gan roi sylw i’r ymchwil
perthnasol diweddaraf ym maes cynhyrchu,
prosesu a manwerthu. Bydd y myfyrwyr yn dysgu
am y datblygiadau diweddaraf mewn technoleg
rheoli gwastraff, gan ystyried strategaethau rheoli
gwastraff ar draws holl sbectrwm y mathau o
fusnesau a geir yn y DU ac yn rhyngwladol mewn
rhwydweithiau cyflenwi bwyd.

Cynnwys
Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a
dysgu dan arweiniad, a bydd y pwyslais ar:
•

•
•
•

•

•

•

Tiwtoriaid
Dr Sarah Watson-Jones
Dr William Stiles

Rheoli adnoddau gwastraff mewn economi
gylchol – effeithlonrwydd adnoddau,
deddfwriaeth, effeithiau amgylcheddol.
Hierarchaeth gwastraff – o atal gwastraff i
bennu ei werth, asesiadau cylch bywyd
Fframweithiau gwneud penderfyniadau ar
gyfer rheoli adnoddau
Atal gwastraff bwyd a phecynnu – e.e.
mapio’r cyflenwad yn ôl y galw, lloffa
(gleaning) ac ailddosbarthu gan gynnwys
astudiaethau achos cynhyrchu, prosesu a
manwerthu.
Ailddefnyddio adnoddau – beth mae modd
ei ailddefnyddio, paratoi i ailddefnyddio,
ailbennu pwrpas.
Ailgylchu – os na allwch ei ailddefnyddio
allwch chi ei ailgylchu? Enghreifftiau ac
astudiaethau achos
Pennu gwerth – creu cynhyrchion uchel eu
gwerth o wastraff a ffrydiau ochr, dulliau ac
enghreifftiau

Modiwlau Mehefin - Medi
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Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir
Dysgu am y datblygiadau diweddaraf ym maes amaethyddiaeth mewn amgylchedd
a reolir (CEA) a sut i ddatblygu systemau tyfu dan reolaeth
Mae Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir (AAR) yn ddull o gynhyrchu bwyd gyda chymorth
technoleg, sy’n galluogi tyfwyr/cynhyrchwyr bwyd a busnesau technoleg amaeth i sicrhau’r amodau tyfu
gorau posib a’r defnydd gorau o adnoddau. Mae gan Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir y potensial
i gryfhau busnesau a helpu i ddiogelu cyflenwadau bwyd yn wyneb ffactorau megis y newid yn yr hinsawdd
ac argaeledd tir.
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i’r datblygiadau diweddaraf yn y maes amaethyddol hwn sy’n
datblygu’n gyflym, gan amlygu manteision amrywiol fathau o amgylchedd a reolir a’u potensial i ddarparu
gwell cynnyrch a diogelu cyflenwadau bwyd.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad a fydd yn canolbwyntio ar y canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyflwyniad - Y rhesymau dros Amaethyddiaeth mewn Amgylcheddau a Reolir a’r manteision posibl
Technolegau - Cyflwyniad cyffredinol i’r technolegau a rhestr o’r termau a ddefnyddir yn y maes
Bioleg Planhigion ac AAR - Bioleg folecwlar (Prosesau biocemegol—molecwlar a chellol); Ffisioleg
(Swyddogaethau biolegol).
Planhigion a straen - Rheoli straen amgylcheddol a’r goblygiadau i faeth dynol
Ymarfer Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir - Prosesau/arferion garddwriaethol /
agronomig a gymhwysir i systemau Amaethyddiaeth mewn Amgylchedd a Reolir.
Bioddiogelwch - Plâu, pathogenau, afiechydon a dulliau rheoli mewn systemau Amaethyddiaeth mewn
Amgylchedd a Reolir.
Cyfleoedd Busnes - Amrywio cnydau ar ffermydd, tyfu trefol a systemau hybrid.
Datrysiadau’r economi cylchol - Cyd-leoli â’r diwydiant er mwyn defnyddio adnoddau ac ynni yn
effeithiol, e.e. gwres, maetholion.

Tiwtoriaid

Dr William Stiles
Dr Peter Wootton-Beard
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Cynhyrchion Wedi’u Eplesu a Meithrino
Datblygu o’r newydd; neu optimeiddio a chynyddu systemau sy’n bodoli eisoes ar
gyfer cynhyrchu diodydd bragu neu cynhyrchion llaeth meithrin
Mae bio-adweithyddion yn cynnig dull effeithlon ar gyfer cynhyrchu neu buro cynnyrch i’r diwydiannau bwyd
a diod, ffermio, fferyllol a chosmetig. Dyma gyfle i weld beth y gallai bio-adweithydd ei gyfrannu at eich busnes
chi.
Mae’r diwydiannau llaeth a bragu wedi defnyddio prosesau trosi biolegol i greu ac addasu cynhyrchion am
filoedd o flynyddoedd. Yn fwy diweddar, cymhwyswyd systemau bio-adweithyddion i amrywiaeth eang o
brosesau megis amaethyddiaeth, bwyd a gofal iechyd, a chynhyrchu cemegau pur. Mae bio-adweithyddion yn
darparu amgylchedd rheoledig di-haint neu aseptig i sicrhau ansawdd a phurdeb y cynnyrch terfynol.

Cynnwys
Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i:
•

amlinellu a phennu gofod gweithredu wedi’i reoli;

•

deall paramedrau allweddol y broses i weithredu bio-adweithyddion yn llwyddiannus;

•

dylunio, optimeiddio ac ehangu bio-adweithydd ar gyfer dyletswydd benodol;

•

nodi cyfleoedd yn eich busnes a allai elwa o ddefnyddio bio-adweithyddion drwy eu cymharu ag
astudiaethau achos.

Mae’r modiwl hwn yn addas ar gyfer: cynhyrchwyr bwyd, diod neu gemegau pur ar raddfa fach neu fawr,
bio-broseswyr cyffredinol, cynghorwyr bwyd/amaeth, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn prosesau biogynhyrchu.

Tiwtoriaid
Dr Darren Oatley-Radcliffe
Dr Micael Andrade
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Asesiad Cylch Bywyd a Thu Hwnt
Gwerthuso effeithiau amgylcheddol: a yw eich asesiadau’n cwrdd a’r gofynion?
Defnyddir Asesiadau Cylch Bywyd (ACB) yn eang i fesur a chadarnhau effeithiau amgylcheddol sy’n
gysylltiedig â datblygu cynnyrch bio-seiliedig. Mae cyfyngiadau’r Asesiad Cylch Bywyd yn golygu nad yw
o reidrwydd yn adlewyrchu cylch bywyd gwirioneddol cynnyrch, ac mae dulliau newydd megis CVORR
(Complex Value Optimisation for Resource Recovery) yn cael eu datblygu fel bod modd llunio darlun mwy
cyflawn. Nod y modiwl hwn yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl am Asesiadau Cylch Bywyd a
chyflwyno’r CVORR a Datganiadau Amgylcheddol ynglŷn â Chynnyrch i weithwyr proffesiynol sy’n gyfrifol am
asesu cynaliadwyedd cynnyrch neu wastraff bio-seiliedig.

Cynnwys
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Cyflwyniad - ehangder a
chwmpas Asesiadau Cylch
Bywyd
Y Gylched Garbon
Fyd-eang - Elfennau
allweddol y gylched garbon
fyd-eang a’r fflycsau nwyon
tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â
chynnyrch bio-seiliedig.
Cydrannau’r Asesiad Cylch
Bywyd - Pwysigrwydd dewis
deunydd crai priodol, y broses
drosi, trafnidiaeth a’r defnydd
o ynni, a dewisiadau gwaredu
diwedd oes, gan ganolbwyntio
ar fflycsau CH4 ac N2O yn
ogystal â CO2 ynghyd â
metrigau economaidd,
cymdeithasol a thechnegol.
Protocolau’r Asesiad Cylch Bywyd - Bydd y modiwl hefyd yn edrych ar yr amrywiaeth o brotocolau
rhyngwladol ar gyfer cynnal Asesiadau Cylch Bywyd yn ogystal â’r her o bennu ffactorau allyriadau priodol.
Llywio polisïau - Sut y gall Asesiadau Cylch Bywyd lywio polisïau.
Datganiadau Amgylcheddol am Gynnyrch - Cipolwg ar ddefnyddio a datblygu Datganiadau
Amgylcheddol am Gynnyrch.
CVORR - Damcaniaeth a fframwaith CVORR.
Gwasanaethau Ecosystem Allweddol eraill - Asesu ffactorau eraill sy’n effeithio ar eco-wasanaethau e.e.
rheoleiddio llygryddion dŵr ac aer; effeithiau newid defnydd tir
Astudiaethau achos - Amrywiaeth o astudiaethau achos am gynnyrch, gan gynnwys biodanwyddau a
bioblastigau.

Tiwtor

Dr Richard Kipling

Modiwlau Hydref - Ionawr
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Newid Ymddygiad
Dysgu sut i gynyddu’r nifer sy’n derbyn gwybodaeth, syniadau, cynhyrchion a
pholisïau newydd
Er bod newid ymddygiad wedi diddori seicolegwyr ac economegwyr ers amser maith, dim ond yn ddiweddar
daeth botensial ar gyfer polisi cyhoeddus yn glir. Mae Mewnwelediad i Ymddygiad yn defnyddio ymchwil
ffisiolegol a seicolegol, er mwyn datblygu dulliau i drawsnewid ymddygiad pobl. Byddai dealltwriaeth am yr
wyddor gymdeithasol lled newydd hon yn fanteisiol i unrhyw un sydd angen mynegi neges bwysig i sector
penodol neu i’r cyhoedd yn ehangach.
Beth yw’r rheswm pam nad yw dyfeisiadau neu ymyraethau newydd yn cael eu cymryd o ddifrif mor fuan ag
y byddem yn dymuno? Rydym wedi darparu’r dystiolaeth eu bod yn gweithio, mae pawb yn credu eu bod
yn syniad da ond, hyd yn oed os oes ganddynt yr holl wybodaeth berthnasol, nid yw pobl yn ymddwyn fel y
byddech yn disgwyl iddynt wneud. A hynny oherwydd nad yw pobl yn rhesymegol mewn gwirionedd! Ein
tuedd yw meddwl ein bod yn ‘fodau deallus sy’n teimlo’ ond mae’r dystiolaeth yn dangos ein bod yn amlach na
pheidio’n ‘fodau teimladwy sy’n meddwl’. Bydd y modiwl hwn yn cael ei ddatblygu ar y cyd â Chanolfan Ymchwil
Ryngddisgyblaethol Aberystwyth i Fewnwelediad Ymddygiad a bydd yn eich cynorthwyo i ddeall damcaniaeth
mewnwelediad i ymddygiad a dangos sut y gellir ei gymhwyso i bob math o sefyllfaoedd.

Anelir y modiwl at:
•
•
•

gwneuthurwyr polisi
gweithwyr proffesiynol ym maes cyfnewid
gwybodaeth
personél marchnata a rheolwyr pobl

Cynnwys
Bydd y cwrs hwn yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, yn canolbwyntio ar y meysydd isod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beth yw Newid Ymddygiad?- Hanes a datblygiad theori ac ymarfer newid ymddygiad
Seicoleg a Chymdeithaseg - Archwiliad manylach o’r damcaniaethau newid ymddygiad mwyaf
dylanwadol neu gydnabyddedig.
Yr Ymennydd - A all esblygiad a datblygiad yr ymennydd esbonio pam ein bod yn ymddwyn fel y
gwnawn?
Dylanwadau Allanol - Sut y gallai ffactorau y tu allan i reolaeth unigolyn effeithio ar eu hymddygiad?
Modelau - Rhoi damcaniaeth newid ymddygiad ar waith; bydd detholiad o fodelau sefydledig yn cael
eu hesbonio’n fanwl.
Moeseg - Goblygiadau defnyddio dulliau newid ymddygiad; ydyn nhw’n tanseilio ein gwerthoedd
rhyddfrydol?
Ceisiadau - Sut, pryd a ble y gellid defnyddio dulliau newid ymddygiad orau?
Astudiaethau Achos - Clywed gan ymarferwyr newid ymddygiad am eu hymyriadau llwyddiannus a’r
gwersi a ddysgwyd.

Tiwtoriaid

Dr Sarah Watson-Jones
Rachel Lilley
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Prosesu Cig
Dysgu am dechnolegau newydd a sefydledig ar gyfer prosesu a datblygu cynnyrch
cig
Mae cig a chynhyrchion cig yn gwneud cyfraniad pwysig i gymeriant maetholion yn ein diet. Gyda
thueddiadau’r farchnad gystadleuol yn y sector cig a galw cynyddol am gig oen a chig eidion Cymreig y
tu allan i’r DU, yn ogystal â sector cig gwyn sy’n tyfu; mae diwydiant cig Cymru yn edrych yn barhaus am
ddulliau arloesol ac effeithlon i sicrhau twf cynaliadwy.
Mae’r modiwl yn cynnwys ymweliad i Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb (neu debyg) ar gyfer profiad ymarferol
mewn cigyddiaeth a datblygu cynnyrch cig.

Cynnwys
Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a sesiynau dysgu dan arweiniad, gan ganolbwyntio ar y meysydd
isod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyflwyniad i brosesu cig - Mathau a chategorïau o gig, cyfansoddiad carcasau, bioleg ac adeiledd
cyhyrau a nodweddion cyhyrau, prosesu cig diwydiannol.
Prosesu cynrad cig coch - Prosesau’r lladd, newidiadau biocemegol ar ôl marw a’u harwyddocâd i
ansawdd y cig coch, graddio’r carcasau, a chloriannu ansawdd y cig.
Prosesu cynradd dofednod - Prosesu cynradd ar gig dofednod, newidiadau biocemegol ar ôl marw a’u
harwyddocâd ar ansawdd y cig gwyn, graddio’r carcasau, a chloriannu ansawdd y cig.
Diogelwch microbiolegol, ansawdd ac estyn oes silff cigoedd ffres - Microbioleg a dirywiad cig,
egwyddorion cadw cig.
Technoleg newydd ym mhrosesu cig - Dulliau newydd o dyneru cig, awtomeiddio a robotiaid.
Cig iach - Cig fel bwyd gweithredol, cynnyrch probiotig, technegau ail-fformiwleiddio.
Datblygu cynnyrch cig - Y cynhwysion a ddefnyddir, mathau o gynnyrch cig
*Arddangosiad - Arddangosiad byw neu rithwir (eich dewis chi) a gynhelir gan Ganolfan Bwyd Cymru,
Horeb yn eich tywys drwy’r camau o dorri cynradd i brosesu cynnyrch.
Cynaliadwyedd cig - Rôl gwyddoniaeth cig mewn amgylchedd byd-eang heriol

* Mae bwrsariaethau ar gael i helpu gyda theithio a gofal dibynnol - a ydych chi’n gymwys?

Tiwtor
Dr Micael Andrade
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Nwyddau Cyhoeddus

Beth yw nwyddau cyhoeddus? Sut y gallent effeithio ar eich busnes?
Mae’r cysyniad o nwyddau cyhoeddus yn dod yn fwy a mwy pwysig i fusnes wrth iddo gael ei integreiddio
fwyfwy i ddeddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol.Felly beth yw nwyddau cyhoeddus a pham mae angen i
chi wybod amdanynt? Mae Asesiad Ecosystem Cenedlaethol y DU (2011) yn disgrifio nwyddau cyhoeddus fel
“nwydd neu wasanaeth lle nad yw’r buddion a dderbynnir gan unrhyw un parti yn lleihau argaeledd y buddion
i eraill, a lle na ellir cyfyngu mynediad at y nwyddau”. Fodd bynnag, mae’r diffiniad hwn yn aml yn cael ei ehangu
yn ymarferol i gynnwys pethau fel adnoddau cyffredin nad ydynt yn cwrdd â’r meini prawf llym hyn.
Mewn polisi, mae bioamrywiaeth, cymunedau gwledig, aer glân, priddoedd iach, tirweddau diwylliannol a
hanesyddol ac iechyd y cyhoedd i gyd wedi’u nodi fel nwyddau cyhoeddus pwysig. Bydd y modiwl hwn yn
archwilio’r heriau sy’n gysylltiedig â sefydlu gwerth nwyddau cyhoeddus a mesur eu danfoniad, yn ogystal â’r
materion a’r cyfleoedd a ddaw yn sgil yr agenda nwyddau cyhoeddus i fusnesau. Byddwn yn ystyried nwyddau
cyhoeddus penodol ac astudiaethau achos bywyd go iawn i gysylltu theori nwyddau cyhoeddus â realiti
ymarferol busnesau yn y sector bwyd-amaeth.

Mae’r modiwl hwn yn addas ar gyfer:
•

llunwyr polisïau,

•

gweithwyr proffesiynol ym maes cyfnewid gwybodaeth,

•

unrhyw fusnes sy’n cael effaith ar yr amgylchedd

Tiwtoriaid
Dr Richard Kipling
Dr Sarah Watson-Jones
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Systemau Cyflenwi Cynaliadwy (Yn graidd i’r MSc)
Edrychiad ar ymagweddau arloesol i gynaliadwedd economaidd ac amgylcheddol
mewn systemau cyflenwi
Mae angen i gynhyrchwyr, proseswyr, dosbarthwyr
a manwerthwyr bwyd a bio-seiliedig gydweithio i
gynnal cyflenwad cynaliadwy yng nghyd-destun
newid amgylcheddol a chymdeithasol fyd-eang.
Bydd y modiwl hwn yn gwerthuso’r ymchwil
diweddaraf i sut y gall busnesau yn y sectorau hyn
weithio tuag at gyflenwi nwyddau i gwsmeriaid
mewn ffordd sy’n gynaliadwy i’r diwydiant, yr
amgylchedd a’r defnyddiwr. Bydd y modiwl hwn o
ddiddordeb i unrhyw un sy’n ymwneud â systemau
cyflenwi bwyd, o reolwyr tir i fanwerthwyr. Mae’r
modiwl hwn yn orfodol i unrhyw un sy’n dilyn

Cynnwys
Bydd y cwrs yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd a dysgu dan arweiniad, a bydd y pwyslais ar:
•
Yr Heriau - Ffactorau allanol, cyflenwad cynaliadwy - systemau cyflenwad bwyd y.e. gweithgynhyrchu.
•
Cynaliadwyedd Amgylcheddol a Chymdeithasol - Edrychiad beirniadol ar agweddau allweddol ar
gynaliadwyedd a sut maent yn cael eu hasesu.
•
Cynaliadwyedd Maeth ac Iechyd - Cwrdd a gofynion maeth, diogelwch bwyd a ‘One Health’ mewn
cyflenwad cynaliadwy.
•
Economeg, Nodau Busnes a Cynaliadwyedd - Cysyniadau economeg allweddol i ddeal cyflenwad
cynaliadwy, Nodau busnes a sut maent yn eu cyflawni.
•
Llwybrau at Gynaliadwyedd -O masgynhyrchu i gynhyrchu main, A yw main = cynaliadwy?
Ymagweddau amgen i’r cyflenwad cynaliadwy.
•
Gwerth Ychwanegol o Arfer Cynaliadwy - Marchnata cynaliadwyedd, Enw Tarddiad Gwarchodedig a
labelu.
•
Llywodraethu Cynaliadwyedd - Sicrhau rheolaeth effeithiol o gyflenwad bioseiliedig a bwyd.
•
Astudiaethau Achos o Gyflewad Cynaliadwy - Enghreifftiau o gyflenwad bioseiliedig a bwyd yng
Nghymru - bodloni heriau a gwella cynaliadwyedd.
•
Gwella Cynaliadwyedd ar Waith - Arloesedd mewn Systemau Cyflenwi - Archwilio opsiynau ar gyfer
gwella cynaliadwyedd mewn systemau cyflenwi penodol.

Tiwtor
Dr Richard Kipling
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Drwy Gydol y Flwyddyn

Dulliau Ymchwil
Trosolwg
Mae’r modiwl Dulliau Ymchwil yn orfodol i
unrhyw un sydd am gwblhau MSc neu MRes.
Mae’n darparu fframwaith i ddatblygu eich
sgiliau ymchwil yng nghyd-destun eich
cwestiwn ymchwil eich hun, ac o’r herwydd,
fel arfer, ond nid bob amser, dyma’r modiwl
olaf a gymerir sy’n cael ei ddysgu drwy gwrs.
Bydd tîm BioArloesedd Cymru’n pennu
tiwtor a goruchwyliwr academaidd i chi
sy’n ymchwilio i’r maes sydd o ddiddordeb i
chi. Yna bydd eich tiwtor a’ch goruchwyliwr
academaidd yn eich tywys wrth i chi
ddatblygu eich syniadau.

Yn ogystal â datblygu eich syniadau ymchwil eich hun, byddwch yn datblygu
sgiliau:
ü Dylunio ymchwil
ü Adolygu llenyddiaeth wyddonol
ü Edrych ar gyd-destun ehangach eich ymchwil
ü Ystyriaethau moesegol mewn ymchwil
ü Ystadegaeth
ü Gwerthuso a chynllunio gwaith casglu data
Ar ddiwedd y modiwl byddwch yn llunio cynnig ymchwil, ar y cyd â’ch cyflogwr a’ch goruchwyliwr, y gallwch ei
ddefnyddio fel sail i’ch traethawd hir.

Tiwtor
Dr Peter Wootton-Beard

17
17

Dysgu o Bell
Sut mae dysgu o bell yn cael ei
gyflwyno?
Mae pob modiwl dysgu o bell yn para 12 wythnos
ac yn gyfan gwbl ar-lein. Mae’r deunydd dysgu ym
mhob uned wythnosol yn cynnwys: canllaw astudio
y gellir ei argraffu, darlithoedd a thrafodaethau ar
fideo, podlediadau y gellir eu lawrlwytho (i chi gael
gwrando arnynt yn y car), deunydd darllen dan
arweiniad, cwisiau rhyngweithiol, a fforwm trafod
ar-lein. I gymryd rhan, bydd yn rhaid i chi fod â band
eang sy’n gallu ffrydio fideo YouTube.

Dysgu Cyfunol

Sut mae Dysgu Cyfunol yn cael ei
gyflwyno?
Dysgu o bell gydag elfennau o waith gweithdy yw
dysgu cyfunol. Fel gyda’r dysgu o bell, mae pob
modiwl cyfunol yn para am 12 wythnos. Mae pob
modiwl wedi’i rannu’n unedau ar-lein ac ymarferol.
Mae’r elfennau dysgu o bell ffel y disgrifiwyd uchod.
Mae’r elfennau gweithdy yn ddewisol ac yn cynnwys
rhwng 2 a 5 diwrnod o brofiad ymarferol. Mae
bwrsariaethau ar gael i helpu gyda theithio a gofal
dibynnol - a ydych chi’n gymwys?

Prosiectau Ymchwil Seiliedig Ar Waith

18

Mae ymchwil seiliedig ar waith yn elfen hanfodol o’n rhaglen Meistr. Os ydych eisoes yn cael eich cyflogi
mewn sector perthnasol, byddwch am wneud ymchwil sy’n cyd-fynd yn agos â’ch gwaith ac mae’n hollbwysig
bod eich cyflogwr yn gefnogol i nodau’r ymchwil a hefyd i’r ymrwymiad amser y bydd eich ymchwil yn ei
olygu.
Er y bydd y pwyslais academaidd ar gwblhau darn
estynedig o ymchwil, bydd ymgorffori’r ymchwil hwn
yn eich gweithle’n cynnig cyfleoedd posib i arloesi
yn eich gweithle. Rydym yn argymell eich bod yn
trafod eich syniadau gyda’ch cyflogwr a’ch tiwtor cyn
gynted ag y gallwch.
Os nad ydych yn cael eich cyflogi mewn sector
perthnasol, efallai y byddwch am gwblhau traethawd
hir wrth ddesg neu wneud gwaith ymchwil yn un
o’r Prifysgolion sy’n bartneriaid i ni. Gall Prifysgolion
Aberystwyth ac Abertawe gymryd nifer cyfyngedig o
fyfyrwyr i gwblhau prosiectau ymchwil perthnasol.
Cysylltwch â thîm BioArloesedd Cymru i gael gwybod
mwy.

Faint o waith mae traethawd hir yn ei
olygu?
Mae dwy ffordd o wneud traethawd hir ar y rhaglen
hon:
•

•

Traethawd 60 credyd – dyma elfen ymchwil y
radd Meistr (MSc). Fel arfer, bydd yn draethawd
12,000–15,000 o eiriau, a dim mwy nag 20,000
o eiriau. Dylai myfyrwyr rhan amser ddisgwyl
cwblhau’r traethawd ymhen blwyddyn.
Traethawd 120 credyd – yn tuag 20,000 o
eiriau, bydd yn cyfrif am gyfran helaeth o’r radd
Meistr Ymchwil (MRes) a dyma elfen ‘traethawd
ymchwil byr’ y Ddoethuriaeth Broffesiynol.
Rhagwelwn y bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr rhan
amser yn cymryd dwy flynedd i gwblhau eu
traethawd hir MRes.

Pa fath o weithgareddau fyddaf i’n eu gwneud yn y prosiect ymchwil?
Mae’r ddau fath o draethawd hir yn seiliedig ar y cynnig ymchwil a ddatblygwyd yn y modiwl Dulliau Ymchwil.
Cewch gymorth academaidd strwythuredig er mwyn i chi allu gwneud ymchwil cymhwysol yn y gwaith.
Dyma fydd y cerrig milltir ar gyfer y ddau fath o draethawd hir:
•
•
•
•
•
•

Datblygu eich cynnig ymchwil ymhellach
Datblygu eich adolygiad o lenyddiaeth yn ddyfnach
Gwneud eich gwaith ymchwil yn fedrus ac yn effeithlon
Gwerthuso eich canlyniadau gan ddefnyddio dadansoddiadau ystadegol priodol
Cyflwyno a thrafod eich canfyddiadau
Llunio adroddiad dysgedig o’r ymchwiliad ar ffurf traethawd hir a/neu erthygl cyhoeddedig yn unol â
chanllawiau’r Brifysgol

Tiwtor

Dr Peter Wootton-Beard
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Doethuriaeth Broffesiynol (MEWN DATBLYGIAD)
Bwriedir i’r rhaglen Doethuriaeth Broffesiynol gynnig cymhwyster sydd, er ei fod yn gydradd â PhD o ran
ei statws a lefel yr her, yn fwy priodol os ydych yn dilyn gyrfa broffesiynol yn hytrach na gyrfa academaidd.
Mae’n cynnig llwybr i ddatblygu’ch gyrfa ond mae hefyd yn cynnig ffordd i’r diwydiant wneud gwaith ymchwil
ystyrlon.
Mae’r llwybr doethurol yn dechrau â’r MRes sef
Rhan I y ddoethuriaeth.
Yna gwneir Rhan II am o leiaf dair blynedd
(rhan amser) neu ddwy flynedd (llawn amser)
sy’n cynnwys traethawd ymchwil hwy (hyd at
60,000 o eiriau). Bydd y traethawd ymchwil
hwn yn cynnwys rhywfaint o arbrofi a rhaid
iddo ymgorffori methodoleg a chanlyniadau’r
ymchwil gwreiddiol. Yn ddelfrydol, fe ddylai
adeiladu ar eich traethawd hir yn Rhan I.
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud
Doethuriaeth Broffesiynol cysylltwch â thîm BioArloesedd Cymru i drafod eich syniadau mewn da bryd. Gan fod
y rhaglen yn cael ei hariannu am 4 mlynedd, bydd angen i chi gofrestru cyn gynted â phosib i sicrhau bod digon
o amser i chi i gwblhau eich astudiaethau.

Hyfforddant Wedi’i Deilwra
Mae BioArloesedd Cymru yn rhaglen hyblyg sy’n
ceisio ymateb i’r bylchau a nodwyd mewn sgiliau lefel
uchel a thechnegol yn y sector bwyd-amaeth. Os oes
gan eich busnes anghenion hyfforddiant, mae’n werth
cysylltu i gael gwybod a allwn ddatblygu modiwl neu
ran o fodiwl i fodloni eich anghenion.

Cysylltwch â ni :
+44(0)1970 823224
bioinno@aber.ac.uk
www.bioinnovationwales.org.uk/cy
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Cofestru
Mae BioArloesedd Cymru wedi’i anelu at ddarpar
dechnegwyr, ymgynghorwyr, ymchwilwyr a
rheolwyr, ynghyd â’r rhai sydd eisoes yn gweithio
yn y meysydd hynny, ym mhob rhan o’r piblinellau
bwyd a biotechnoleg: o gynhyrchu deunydd
crai, i brosesu a phuro, datblygu cynnyrch, rheoli
gwastraff a phennu ei werth; neu’r rhai sy’n
awyddus i symud i mewn i’r sectorau hyn.

Pwy sy’n cael Gwneud cais?
Mae unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru, sydd naill ai wedi graddio mewn pwnc perthnasol NEU
wedi cael o leiaf 2 flynedd o brofiad perthnasol, yn gallu gwneud cais i astudio drwy raglen BioArloesedd Cymru.

Ffioedd
Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghymru, mae’r costau canlynol yn gymwys i unrhyw gwrs a gymerwyd
cyn Mai 2023.

Opsiwn Astudio

Cost

Modiwl BioArloesedd

£165

Gradd Meistr (MSc) mewn
BioArloesedd

£1115

Meistr Ymchwil (MRes) mewn
BioArloesedd

£1115

Ar hyn o bryd, codir y pris llawn o £750 y modiwl am fodiwlau dewisol o’r radd MSc mewn Cynhyrchu Bwyd yn
Gynaliadwy ac Effeithlon.

Bwrsariaeth Teithio neu Ofal am Ddibynyddion
Os ydych chi’n talu eich ffioedd eich hun ac ar incwm isel (llai na £15mil y flwyddyn) neu’n hawlio budddaliadau, gallech fod yn gymwys i gael cymorth ariannol gyda chostau teithio i weithdai neu gyda gofal am
ddibynyddion tra’ch bod yno. Cysylltwch â’n tîm gweinyddol i gael mwy o wybodaeth.

Gwnewch Gais Nawr
+44(0)1970 823224
E-bost bioinno@aber.ac.uk
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Beth sydd gan ein myfyrwyr i’w ddweud...
Cyfweliad gyda Sarah Ivens – Canolfan Bwyd Cymru, Mehefin 2019
“Rydym ni fel tîm yng Nghanolfan Bwyd Cymru yn
cydnabod ei bod hi’n anodd iawn cael busnesau i
ymgymryd ag arloesedd. Ein rôl ni yw edrych ar y
dechnoleg sydd ar y gweill a rhannu gwybodaeth
newydd o fewn y diwydiant. Roedd y cyrsiau
BioArloesedd yn gyfle i ddiweddaru ein gwybodaeth
er mwyn i ni fedru ei rheadru i’n cleientiaid yn well.
Roeddwn braidd yn bryderus am gychwyn astudio
eto. Roeddwn yn poeni’n bennaf am sut y byddwn
yn dod i ben â chael amser i astudio, ond mewn
gwirionedd mae wedi bod yn wych! Mae’r holl staff
wedi bod yn gefnogol iawn ac mae’n hawdd iawn cael
gafael ar y darlithoedd ar-lein a’r papurau allweddol.
Mae’r darlithoedd yn ddiddorol iawn a gan eu bod
wedi’u rhannu’n fideos byr 20 munud, rwy’n medru
troi atynt pryd bynnag fydd gennyf eiliad tawel yn
ystod y dydd neu gyda’r nos; ac rydw i wedi mwynhau
cael mynediad at y cyfnodolion gwyddonol y mae’r cwrs yn eu darparu’n fawr iawn. Gan fy mod bellach wedi
dod i arfer â dysgu ar-lein, rydw i’n defnyddio fy amser yn llawer mwy effeithiol.
Rydw i wedi cwblhau modiwl Pecynnu’r Dyfodol- mae’r cynnwys yn ardderchog! Mae bwlch mawr yng
ngwybodaeth pob un ohonom ar y pwnc hwn. Mae pawb am wneud y peth iawn ac nid yw’n glir iawn beth yw
hynny! Rhoddodd y modiwl fewnwelediad da i mi o’r gylchred blastig, cynyddu fy ngwybodaeth am y nifer o
broblemau pecynnu; a fy nghyfeirio at yr hyn sydd angen i mi ei wybod. Rydw i hefyd wedi magu dealltwriaeth
o Gyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr (EPR) a rhai o’r problemau ehangach sy’n ymwneud â Rheoli Gwastraff.
Rydw i bellach yn astudio modiwl Asesiad Cylch Bywyd sy’n dilyn ymlaen yn dda o’r modiwl Pecynnu ac yn
darparu rhai atebion ar gyfer y problemau pecynnu trwy edrych ar y sefyllfaoedd diwedd oes. Mae’r modiwl
Asesiad Cylch Bywyd wedi agor fy llygaid i’r ystod o adnoddau am ddim sydd ar gael ar gyfer cynnal Asesiad
Cylch Bywyd a byddaf yn bendant yn awgrymu’r rhain i gleientiaid, yn enwedig o fewn y gadwyn gyflenwi cig
coch.
Rwy’n bwriadu astudio’r modiwl Newid Ymddygiad nesaf er mwyn rhoi’r hyn rydw i wedi’i ddysgu ar waith
a helpu busnesau i newid eu ffyrdd o fynd i’r afael â’r problemau hyn. Yn y pen draw hoffwn gwblhau
cymhwyster Meistr Ymchwil ac rwy’n sylweddoli fy
mod yn cwblhau mwy o fodiwlau a addysgir nag sydd
eu hangen arnaf ar gyfer y cymhwyster hwn ond maen
nhw mor ddiddorol!”
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