
ASTUDIAETH ACHOS

Mae cynadleddau academaidd yn rhan hanfodol o fywyd academaidd. Gallai cynnal un gynnig cyfle 
amhrisiadwy i gael nifer o fanteision i chi eich hun, i’ch sefydliad a’ch ymchwil yn eich maes. Yma 
ym Mhrifysgol Abertawe rydym wedi cynnal nifer o gynadleddau academaidd llwyddiannus, ar ein 
dau gampws, ac mae ein trefnwyr digwyddiadau wedi nodi buddion sylweddol o ganlyniad.



Y BRIFF

Y DIGWYDDIAD

CANLYNIADAU 

Y TREFNIADAU

Ym mis Gorffennaf 2015, cysylltodd Dr Paul  
Nash o’r Ganolfan Heneiddio Arloesol yng  
Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd â’r tîm 
Gwasanaethau Digwyddiadau i ofyn am eu  
cymorth wrth drefnu cynhadledd flynyddol  
Cymdeithas Gerontoleg Prydain.  

Y Gymdeithas hon yw’r prif gorff sy’n ymdrin â 
heneiddio yn y DU, a chan fod Prifysgol Abertawe’n 
un o ganolfannau mwyaf blaenllaw’r DU yn y maes, 
roedd cynnal y gynhadledd yma’n gyfle gwych i 
amlygu arbenigedd y Brifysgol mewn gerontoleg 
a hyrwyddo’r gwaith a wneir yng Nghymru i 
gynulleidfa ryngwladol. 

Oherwydd ei brofiad fel aelod o Bwyllgor 
Gweithredol y Gymdeithas, roedd Dr Nash mewn 
sefyllfa dda i weithio gyda thîm datblygu busnes 
Gwasanaethau Digwyddiadau i gyflwyno cais 
cryf i Gymdeithas Gerontoleg Prydain. Roedd cais 
Prifysgol Abertawe i gynnal y 46ed gynhadledd 
flynyddol yn llwyddiannus oherwydd cynllun ei 
rhaglen gyffredinol, cyfleusterau ardderchog 
y campws, hygyrchedd y lleoliad, y lleoedd 
cymdeithasol a’r adloniant arfaethedig, trefniadau 
arlwyo hyblyg ac amwynderau gwych.

Defnyddiwyd pob ystafell yn y Neuadd 
Fawr a daeth cynadleddwyr o bob cwr o’r 
byd i gymryd rhan yn y gynhadledd. Roedd 
y siaradwyr yn y gynhadledd yn cynnwys 
ymchwilwyr ac ymarferwyr blaenllaw ym 
maes thema’r gynhadledd: “Do Not Go 
Gentle” – Gerontology and a Good Old Age. 

Roedd y tywydd perffaith yn gefnlen i’r olygfa 
dros y traeth o leoliad y gynhadledd. Daeth y 
noson gyntaf i ben gyda barbeciw ar y traeth 
a ddilynwyd gan gerddoriaeth a sioe syrcas, 
ynghyd â gwersi gan ‘Circus Eruption’, grŵp 
syrcas cymunedol.

Drwy gydol y gynhadledd, roedd artist 
preswyl, Eleanor Beer, yn cofnodi pethau 
wrth iddynt ddigwydd, gan greu darlun o 
weithgareddau’r gynhadledd.

Ar ddiwedd ail ddiwrnod y gynhadledd, 
cafwyd cinio mawreddog pedwar cwrs, 
i gyfeiliant cerddoriaeth gan fand mawr 
iwcalilis U3A Abertawe, a disco wedyn.  
Y prif westai gwadd a’r siaradwr ar ôl cinio 
oedd y darlledwr teledu a radio o Gymru, 
Beti George, a wahoddwyd i siarad gan 
Dr Nash drwy neges breifat ar Twitter. 
Siaradodd Beti am ei bywyd a’i diweddar ŵr, 
y sylwebydd rygbi a’r darlledwr o fri, David 
Parry-Jones, y bu Beti’n gofalu amdano pan 
fu’n byw gyda chlefyd Alzheimer. Yn ogystal, 
daeth â chriw ffilmio ar gyfer y rhaglen 
ddogfen yr oedd yn ei gwneud ar y pryd. 

Roedd cynhadledd 2017 Cymdeithas Gerontoleg 
Prydain yn llwyddiant ysgubol. Yn wir, dywedodd 
nifer o’r cynadleddwyr wrth Dr Nash mai hon oedd 
y gynhadledd orau yn hanes y Gymdeithas. 

Cadarnhawyd y farn hon yn yr arolwg y 
gofynnwyd i gynadleddwyr ei gwblhau ar ôl y 
gynhadledd. Pan ofynnwyd i’r cynadleddwyr a 
oedd y gynhadledd wedi bodloni eu disgwyliadau 
drwy roi sgôr rhwng 1 a 5, y canlyniad oedd 
4.9 ar gyfartaledd; y sgôr ar gyfer trefniadau’r 
digwyddiad oedd 4.8 a chafwyd sgôr arall o 4.9 
pan ofynnwyd a oeddent yn falch eu bod wedi 
mynychu’r digwyddiad.

O ganlyniad i raglen academaidd ardderchog, 
gweithgareddau cymdeithasol a siaradwyr o fri fel 
Beti George, y siaradwr gwadd cyntaf i dderbyn 
cymeradwyaeth sefyll, roedd Prifysgol Abertawe’n 
gallu hyrwyddo diwylliant ac ymchwil Cymru ar 
raddfa fyd-eang.

Er mwyn sicrhau bod y gynhadledd yn llwyddiant, 
comisiynodd y pwyllgor trefnu “Arbenigwyr 
Digwyddiadau” Gwasanaethau Digwyddiadau i 
ymdrin â phopeth. Wedyn penodwyd Swyddog 
Cymorth Digwyddiadau dynodedig o fewn 
Gwasanaethau Digwyddiadau i gydlynu’r 
logisteg a’r holl fanylion angenrheidiol i sicrhau 
y byddai’r gynhadledd yn ddidrafferth. Drwy’r 
pecyn Arbenigwyr Digwyddiadau hefyd, aeth 
Gwasanaethau Digwyddiadau ati i greu’r wefan 
gofrestru, ymdrin â’r ochr ariannol, rheoli cofrestru 
cynadleddwyr, cydlynu’r llety cynorthwyo gyda 
marchnata a brandio, gan gynnwys llunio taflen 
y digwyddiad a sicrhau ei bod yn hygyrch, a 
gweithredu fel cyswllt â’r timau a oedd yn gyfrifol 

am wahanol agweddau ar y gynhadledd. Bu’r tîm 
yn gweithio’n agos hefyd gyda’r trefnwyr i ddewis 
y fwydlen berffaith a chydweithio â’r gwasanaeth 
arlwyo i wireddu hyn. 

Gan weithio mewn partneriaeth agos â threfnydd 
y gynhadledd, sicrhaodd Gwasanaethau 
Digwyddiadau fod pawb a phopeth yn eu lle, gan 
gynnig cyngor ac arweiniad am yr ystafelloedd 
mwyaf addas ar gyfer pob elfen o’r gynhadledd er 
mwyn helpu i wireddu gweledigaeth glir Dr Nash. 
Roedd hyn yn galluogi Dr Nash i ganolbwyntio 
ar weithio gyda chydweithwyr o Gymdeithas 
Gerontoleg Prydain i gynhyrchu a rheoli’r  
rhaglen academaidd.  

ROEDD Y GYNHADLEDD YN  
GYFLE DELFRYDOL I NI HYRWYDDO 
DIWYLLIANT AC YMCHWIL CYMRU  
AR RADDFA FYD-EANG.

Dr Nash,  
Trefnydd y Gynhadledd, 
BSG, 2017

“

“DO NOT GO GENTLE”



AETH YR ARBENIGWYR 
DIGWYDDIADAU ATI I DDELIO 
Â PHOPETH GYDAG AGWEDD 
GADARNHAOL A GWÊN. ROEDD 
ARLWYO’N FWY HYBLYG NA 
MADONNA WRTH EI HYMARFER  
IOGA AC ROEDDEN NHW  
MOR BROFFESIYNOL! 

ROEDD Y BWYD YN HYFRYD AC 
ROEDD YN EDRYCH YN WYCH. YR 
EILIAD ROEDD UNRHYW SAIG YN 
DECHRAU RHEDEG MAS, DAETH 
RHYWUN I’W HAILGYFLENWI. AR ÔL 
Y GYNHADLEDD, YSGRIFENNAIS AT Y 
TÎM I DDIOLCH AM EU HELP – ROEDD 
RHAID I MI DDIOLCH IDDYNT AR ÔL 
POPETH WNAETHON NHW.

Dr Nash, Trefnydd y Gynhadledd
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