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Ein Gweledigaeth
Diben Prifysgol Caerdydd yw 
creu a rhannu gwybodaeth, ac 
addysgu er budd pawb.  
Ein gweledigaeth yw bod yn un o brifysgolion 
mwyaf blaenllaw’r byd, sy’n rhagorol o ran 
ymchwil ac yn addysgol, ac a gaiff ei gyrru gan 
greadigrwydd a chwilfrydedd. Rydym am fod 
yn brifysgol sy’n cyflawni ei rhwymedigaethau 
cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i 
Gaerdydd, Cymru, y DU a’r byd. 

Drwy gyflawni ein gweledigaeth, rydym yn 
disgwyl gwella ein statws fel un o’r 100 o 
brifysgolion gorau yn y byd ac un o’r 20 gorau 
yn y Deyrnas Unedig.

Ein Gwerthoedd
Byddwn yn gweithredu yn ôl Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan 
ac ar ben hynny yn cael ein harwain gan y gwerthoedd canlynol:

Annibyniaeth sefydliadol
Rydym wedi ymrwymo i ymreolaeth atebol o fewn ac ar gyfer y 
sefydliad cyfan.

Rhyddid i ymchwilio
Rydym yn cynnal yr hawl i ymchwilio ar sail chwilfrydedd p’un a yw 
hynny’n arwain at ddefnydd ymarferol ai peidio. Drwy adolygu gan 
gymheiriaid yn yr ystyr ehangaf, disgwylir i’r ymchwil fod o’r safon 
uchaf.

Colegoldeb, arweinyddiaeth a rheolaeth
Rydym yn annog colegoldeb, sy’n hanfodol i fywyd prifysgol, ac 
yn hyrwyddo’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth sy’n angenrheidiol i 
ddefnyddio adnoddau prifysgol yn effeithiol ac yn gyfrifol. Byddwn 
yn ymdrechu i gynnal llesiant ein staff a’n myfyrwyr.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
Rydym wedi ymrwymo i gyflog, triniaeth a chyfle cyfartal, i gefnogi 
amrywiaeth a chreu cymuned sy’n agored ac yn gynhwysol.

Cynaliadwyedd amgylcheddol
Rydym yn hyrwyddo addysg gynaliadwyedd ac yn galluogi myfyrwyr 
a staff i wneud newidiadau cadarnhaol i’n heffaith amgylcheddol.  

Cydnerthedd ariannol  
Rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu’r arian dros ben sydd ei angen 
i fuddsoddi ar gyfer y dyfodol ac i allu ymdopi â digwyddiadau 
andwyol annisgwyl.

Cenhadaeth ddinesig
Byddwn yn cyflawni ein cenhadaeth ddinesig a’n cyfrifoldebau 
cymdeithasol ehangach, ac rydym yn ymroddedig i’r iaith Gymraeg.



Themâu Strategol
Addysg a Myfyrwyr
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr er mwyn eu 
tywys ar daith addysgol fydd yn eu hysbrydoli. Byddwn yn datblygu 
eu sgiliau arwain ac yn eu paratoi ar gyfer byd gwaith. Drwy hynny, 
byddwn yn eu galluogi i chwarae rhan lawn yn y gymdeithas ac yn 
cyfoethogi eu bywydau.  Rydym wedi ymrwymo i sicrhau profiad 
cyson o’r radd flaenaf i fyfyrwyr. Ein nod yw denu myfyrwyr cymwys 
a llawn cymhelliant fydd yn elwa o’n hamgylchedd ymchwil a dysgu 
rhagorol, ac yn cyfrannu tuag ato.  Byddwn yn cynnig amgylchedd 
dysgu hyblyg o’r radd flaenaf ochr yn ochr â gwasanaethau rhagorol 
i fyfyrwyr. 

I’n helpu i gyflawni’r uchod, byddwn yn:

• creu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr i ddarparu gwasanaethau 
effeithlon, effeithiol a thrawsnewidiol i’n myfyrwyr;

• rhoi cyfle i bob myfyriwr ymgymryd â lleoliad gwaith yn ystod 
eu hastudiaethau

• sicrhau bod pob myfyriwr yn cael adborth rheolaidd, 
amserol a defnyddiol am eu cynnydd academaidd

• sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael eu herio, eu hymestyn a’u 
cefnogi yn eu hastudiaethau er mwyn cyflawni hyd eithaf eu 
gallu

• gwrando ar ein myfyrwyr, a defnyddio eu hadborth i wella 
ein haddysgu a phrofiad ehangach y myfyrwyr

• parhau i ddatblygu ein hamgylcheddau dysgu ffisegol a 
digidol i gefnogi myfyrwyr i ddysgu’n annibynnol ac ar y cyd 

• ymgysylltu â’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu i ategu ein 
huchelgais ac asesu ein cynnydd. 

Byddwn yn disgwyl i’n holl bynciau fod ymhlith y 25% uchaf yn 
nhablau cynghrair The Times Good University Guide.

Ymchwil
Mae ymchwil yn elfen ganolog o hunaniaeth Prifysgol Caerdydd. Yn 
ystod cyfnod nesaf Y Ffordd Ymlaen, ein nod yw cynnal yr ansawdd 
uchel a gyflawnwyd yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ac 
ymgymryd â rhagor o waith ymchwil. Byddwn yn parhau i ddefnyddio 
Sefydliadau Ymchwil y Brifysgol i ganolbwyntio ein buddsoddiadau a 
mynd i’r afael â heriau byd-eang. Byddwn yn ehangu ein hamrywiaeth 
o arianwyr ac yn datblygu cysylltiadau strategol gyda diwydiant a 
sefydliadau, yn cefnogi ac yn datblygu ein hymchwilwyr i ehangu 
sylfaen academyddion sy’n weithredol o ran ymchwil, yn gwreiddio 
agenda effaith yn ein holl weithgaredd ymchwil, ac yn sicrhau bod 
ein system cymhelliant yn cyd-fynd â llwyddiant ymchwil.

Erbyn 2023, byddwn:

• ymhlith y 12 uchaf yn y Deyrnas Unedig am bŵer ymchwil

• wedi ennill gwerth £200m o grantiau a chontractau  
ymchwil blynyddol

• wedi sefydlu Sefydliad Uwch-astudiaethau 
Rhyngddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar heriau byd-eang.

Arloesedd
Mae arloesedd yn rhan hanfodol o ddiben creadigol y Brifysgol. 
Mae System Arloesedd Caerdydd yn cwmpasu pob maes 
gweithgarwch academaidd a phob math o arloesedd, gan gynnwys 
arloesedd sy’n ymwneud â pholisïau, yn ogystal ag arloesedd 
diwylliannol, economaidd a thechnolegol.  Mae rôl hanfodol i’r 
Gwyddorau Cymdeithasol er mwyn sicrhau llwyddiant, a bydd 
pwyslais penodol ar fyfyrwyr a menter.

Byddwn yn:

• adeiladu Arloesedd Canolog a’r Cyfleuster Ymchwil 
Drosiadol i gefnogi System Arloesedd Caerdydd

• sefydlu rhaglen Arloesedd i Bawb er mwyn ymgorffori 
arloesedd yn ymarfer addysgol a datblygiad staff

• parhau i ddatblygu System Arloesedd Caerdydd drwy 
fuddsoddi a newid diwylliant

• chwarae rhan flaenllaw yn natblygiad Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd

• sicrhau bod staff yn cael eu cydnabod a’u gwobrwyo am 
lwyddiant yn y maes hwn

• datblygu deg partneriaeth strategol, hirdymor gyda 
sefydliadau er mwyn meithrin twf economaidd a chynnydd 
cymdeithasol, yn fodd i fesur ein perfformiad.



 

Cenhadaeth ddinesig
Ers refferendwm yr UE, rhoddwyd pwyslais o’r newydd ar ein 
cenhadaeth ddinesig, sef helpu i wella iechyd, cyfoeth a llesiant 
pobl Cymru.  

Byddwn yn:

• cyfrannu at wella safon addysg yng Nghymru drwy chwarae 
rhan weithredol yn yr ecosystem addysg a hyfforddiant, a 
chymryd hynny’n fesur llwyddiant allweddol ar gyfer ein 
cenhadaeth ddinesig

• hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol yng Nghymru drwy raglen 
allgymorth wedi’i thargedu drwy bartneriaeth â’r GIG i helpu 
i wella canlyniadau iechyd y cyhoedd

• Sicrhau ein bod yn gwneud cyfraniad cadarnhaol 
i ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac yn cyflawni ein 
rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol yn y maes hwn

• cynyddu maint a chwmpas ein cysylltiadau â busnesau, y 
trydydd sector a sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru

• helpu i greu 1,000 o swyddi gwerth uchel yn economi 
Cymru.

Rhyngwladol
Rydym yn brifysgol eangfrydig a rhyngwladol, ac mae ein cymuned 
o staff a myfyrwyr rhyngwladol yn tyfu. 

Byddwn yn:

• ymateb yn hyblyg i ofynion Brexit ac yn ail-greu ein 
perthynas â’n cymdogion Ewropeaidd yn unol â hynny

• sicrhau, erbyn 2023, bod 30% o’n myfyrwyr cartref yn 
ymgymryd â chyfnod dramor a bod 25% arall yn hanu o’r tu 
allan i’r Deyrnas Unedig

• denu’r bobl fwyaf talentog o bob cwr o’r byd a cheisio 
cynyddu cymhareb ein staff academaidd rhyngwladol i 30%

• meithrin ein cysylltiadau cryf gyda’n partneriaid strategol 
presennol, KU Leuven a Phrifysgol Xiamen, gan ddatblygu 
rhwydwaith o bum sefydliad partner strategol mewn 
rhanbarthau allweddol ledled y byd i godi ein proffil, a 
chynyddu ein partneriaethau ymchwil ac addysg

• ehangu rhaglen yr ysgol haf ryngwladol rydym ni’n ei 
chynnal

• parhau i ystyried y posibilrwydd o gael campws y tu allan i’r 
Deyrnas Unedig os bydd cyfle’n codi.

Strategaethau Galluogi
I ategu ein nodau strategol academaidd, cenedlaethol a 
rhyngwladol, byddwn yn cymryd y camau canlynol:

Pobl
Trwy strategaeth pobl newydd byddwn yn datblygu profiad 
staff cadarnhaol sy’n cyfateb i brofiad y myfyriwr, gan ein 
bod yn credu bod llwyddiant yn y naill faes yn dibynnu ar 
y llall a bod llesiant yn flaenoriaeth. Yn achos cydweithwyr 
academaidd, addysgu ac ymchwilio fydd y drefn arferol a 
chaiff gweithgarwch ysgolheigaidd sy’n ymwneud ag addysgu 
ei ystyried yr un mor bwysig â gweithgarwch ymchwil. Bydd 
cydweithwyr yn y Gwasanaethau Proffesiynol yn cynnig 
cefnogaeth ragorol sy’n uwch na chanolrif Grŵp Russell.  
Byddwn yn asesu cynnydd trwy ein harolwg staff bob dwy 
flynedd, a’n nod fydd sicrhau safle yn y chwartel uchaf ymhlith 
ein cymheiriaid o ran ein staff yn argymell y brifysgol fel lle 
gwych i weithio.

Cyllid
Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cynhyrchu o leiaf £30 miliwn 
o arian gweithredu dros ben bob blwyddyn ar gyfartaledd.  
Byddwn o leiaf yn treblu’r arian newydd a geir o ffynonellau 
dyngarol erbyn 2023, fel ein bod yn cael o leiaf £7.5m yn 
rheolaidd bob blwyddyn. Byddwn yn trin ein cyllideb ar sail 
model cyfrannol sy’n gwobrwyo llwyddiant ac yn creu sylfaen 
ariannol i alluogi’r Brifysgol i fuddsoddi er lles pawb.

Ystadau a Seilwait
Byddwn yn parhau i roi’r Uwch-gynllun Ystadau ar waith ac 
yn cyflawni rhaglen o waith adnewyddu, cynnal a chadw ac 
ailwampio i gefnogi’r dyheadau a geir yn Y Ffordd Ymlaen.

Amgylchedd
Byddwn yn lleihau ein hallyriadau carbon a’n defnydd o ynni, 
dŵr a phlastig, gan gyfyngu cymaint â phosibl ar lygredd a 
gwastraff trwy ailddefnyddio ac ailgylchu lle bynnag y bo modd.



Ein Huchelgais
Rydym am i Brifysgol Caerdydd 
gael ei pharchu ar draws y byd, a 
bod yn sefydliad lle caiff myfyrwyr 
brofiad bywyd ac astudio 
rhagorol, lle mae’r staff yn hapus 
ac yn falch o weithio yma, a lle 
mae’r cynfyfyrwyr yn chwarae 
rhan amlwg yn ein cymuned. 

Rydym am ddod â chlod i Gymru 
a chwarae rhan allweddol 
yn llwyddiant economaidd a 
chymdeithasol y genedl.  
Byddwn yn parhau i fod yn  
brifysgol gynhwysfawr sy’n  
ystyried anghenion Cymru yn yr 
ystod o ddisgyblaethau a gynigiwn.  
Byddwn yn annog esblygiad 
ymchwil, dysgu ac addysgu wrth 
i’n gwybodaeth ddatblygu a’r 
amgylchedd allanol newid.

Wrth edrych i’r dyfodol, byddwn 
yn gofalu bod cydbwysedd 
rhwng doethineb ariannol, barn 
academaidd ac anghenion 
cenedlaethol a chymdeithasol. 
Byddwn yn parhau i weithio gyda’n 
partneriaid GW4, prifysgolion 
Caerfaddon, Bryste a Chaerwysg, 
gan ddod â’n hadnoddau ymchwil 
ynghyd er mwyn datrys heriau 
byd-eang ac angori’r economi 
ranbarthol.



Asesu ein Cynnydd
Ein nod yw parhau i fod ymhlith 200 uchaf y byd, fel y’u mesurir  
gan QS World University Rankings, Times Higher Education  
World University Rankings, Academic Ranking of World Universities 
a Best Global Universities Ranking, a chyrraedd y 100 uchaf yn achos 
o leiaf un o’r rhain.  Ein nod yw cyrraedd y 20 uchaf yn y Deyrnas 
Unedig yn The Times and Sunday Times Good University Guide.  

Byddwn yn mesur cynnydd yn erbyn ein nodau strategol fel ein bod wedi  
cyflawni’r canlynol erbyn 2023:

Addysg a Myfyrwyr
1 Bydd ein holl bynciau ymhlith y 25% uchaf yn 

nhablau cynghrair pynciau The Times Good 
University Guide.

2 Bydd o leiaf 50% o’n myfyrwyr israddedig 
yn ymgymryd â lleoliad gwaith yn ystod eu 
hastudiaethau.

Ymchwil
3 Byddwn ymhlith y 12 uchaf yn y Fframwaith 

Rhagoriaeth Ymchwil nesaf o ran Pŵer 
Ymchwil.

4 Bydd y grantiau ymchwil a’r incwm contractau 
yn cyrraedd £200m y flwyddyn.

Arloesedd
5 Byddwn wedi datblygu 10 partneriaeth 

strategol gyda byd diwydiant a sefydliadau 
allanol eraill.

Rhyngwladol
6 Bydd 30% o boblogaeth ein myfyrwyr 

israddedig cartref wedi treulio o leiaf dair 
wythnos dramor yn ystod eu cyfnod yng 
Nghaerdydd: bydd 25% o’n poblogaeth 
myfyrwyr a 30% o’n staff academaidd yn 
rhyngwladol.

7 Byddwn wedi sefydlu pum partneriaeth 
strategol gyda sefydliadau academaidd 
rhyngwladol.

Cenhadaeth Ddinesig
8 Byddwn yn gweithio gyda cholegau, 

partneriaid addysgol, a’r holl ysgolion yng 
Nghymru drwy ein fframwaith ymgysylltu ag 
ysgolion, gan gefnogi athrawon a gweithio 
tuag at wella cyrhaeddiad addysgol.

Pobl
9 Bydd ein harolwg staff bob dwy flynedd yn 

dangos inni fod yn y chwartel uchaf ymhlith 
ein cymheiriaid o ran ein staff yn argymell y 
Brifysgol fel lle gwych i weithio.

Cyllid
10 Bydd yr incwm dyngarol yn treblu i £7.5m  

y flwyddyn.

Amgylchedd
11 Byddwn yn raddol yn cefnu gymaint â 

phosibl ar ddefnyddio plastig untro fel 
poteli dŵr plastig, ac yn gwella cyfleusterau 
ailgylchu o bob math ar draws y Brifysgol.
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