
Bwriad Ysgol Busnes Caerdydd yw sicrhau gwerth cymdeithasol ac economaidd 
drwy addysg ac ymchwil rhyngddisgyblaethol sy’n mynd i’r afael â heriau mawr 
ein hoes, gan ddefnyddio dulliau rhagweithiol o’i rheoli ei hun.

Yn ystod y cyfnod hwn o newid cymdeithasol ac economaidd mawr, rydyn ni wedi datblygu dull 
arloesol o ymchwilio ac addysgu sy’n sicr o fod yn berthnasol drwy fod yn rhyngddisgyblaethol 
ac wedi’i arwain gan her. Mae hyn yn dechrau drwy dynnu sylw at ein dulliau da o’n rheoli ein 
hunain, yn ogystal â’r ffaith ein bod yn arweinwyr ac yn fodelau rôl ar gyfer ein rhanddeiliaid a’n 
cymunedau ym maes meddwl, ar lefelau domestig a rhyngwladol. Mae hyn yn creu amgylchedd 
unigryw yn ein cyfadran, sy’n ein hysgogi ac yn gwneud ein myfyrwyr yn raddedigion cyflawn. Drwy 
annog ein myfyrwyr i ddatblygu eu synnwyr eu hunain o gyfrifoldeb ac ymwybyddiaeth cymdeithasol 
a moesegol, maent yn dod yn rhan o’r ateb i’r heriau mawr. I’r gymdeithas ehangach, rydyn ni’n 
cyflawni ein bwriad o ysgogi twf economaidd a gwelliant cymdeithasol.

YSGOL BUSNES CAERDYDD
YR YSGOL FUSNES GWERTH CYHOEDDUS



TRAWSNEWID BUSNES A RHEOLAETH ER BUDD 
CYMDEITHASOL AC ECONOMAIDD AR Y CYD

Rydyn ni’n argyhoeddedig bod ysgolion busnes yn gallu cyfeirio eu hymchwil a’u haddysg at wella 
amodau cymdeithasol ac economaidd er budd cenedlaethau nawr ac yn y dyfodol, ac y dylen nhw 
wneud hynny. Mae’r safbwynt hwn yn ein hysgogi ni i wella perfformiad a dealltwriaeth mewn pum 
maes thematig:

 •  Gwaith Teg: Byddwn yn cyflwyno newid sylweddol i’n hymchwil helaeth i gydraddoldeb, 
cynhwysiant ac amrywiaeth yn y gwaith. Mae natur ddarniog barhaus ein bywydau gwaith, y 
cynnydd enfawr mewn contractau dim oriau, tlodi mewn gwaith a’r economi ‘gig’ yn ei gwneud 
yn glir bod hwn yn faes na allwn ei anwybyddu.

 •  Arloesedd Sefydledig: Rydyn ni’n archwilio’r hyn sy’n sbarduno prosesau arloesol a’u 
canlyniadau, a yw hyn yn effeithio ar y galw am sgiliau mewn cymunedau tlawd yn dilyn 
awtomatiaeth yng Nghymru, neu’r gallu i gynnal bywoliaethau amaethyddol yn Affrica Is-Sahara. 
Rydyn ni’n canolbwyntio’n benodol ar arloesedd â natur gymdeithasol, ariannol neu ymddygiadol, 
sy’n cyd-fynd ag arloesedd dechnegol neu’n ei galluogi.

 •  Economi Gynaliadwy: Rydyn ni’n edrych ar y cysylltiad rhwng yr economi a’r amgylchedd ac yn 
darparu ‘gwyddoniaeth fusnes’ ar gyfer ymholiadau allweddol ynghylch ecosystemau, iechyd, 
newid hinsawdd a thrawsnewid ynni, gan fodelu effaith amgylcheddol gweithgarwch economaidd.

 •  Ailfodelu Busnes: Mae angen ad-drefnu’r economi sy’n cyflenwi ein nwyddau a’n gwasanaethau 
er mwyn darparu canlyniadau cymdeithasol gwell ac ansawdd amgylcheddol uwch. Rydyn ni wedi 
ymrwymo i helpu i ddarparu gwell llywodraethu corfforaethol a chynorthwyo sefydliadau sydd 
â strwythurau amgen i ddatblygu’r gallu i gyfrannu’n llawn at ddatrys y problemau enbyd yng 
nghyswllt gwaith teg a chynhwysol; ffyniant lleol a rhanbarthol; a chynhyrchu cynaliadwy.

 •  Future.org: Ni ellir datrys unrhyw un o brif broblemau cymdeithasol cymdeithas yn gyflym. Mae 
gofyn i ni ‘ragweld’ y dyfodol lle bydd gwasanaethau a nwyddau yn cael eu darparu, yn ogystal â 
helpu sefydliadau amrywiol i ddatblygu’r gallu i ragweld yr hyn sydd i ddod a pharatoi ar gyfer eu 
cyd-destun eu hunain yn y dyfodol – hyd yn oed pan fo’r sefydliadau hynny yn brin o adnoddau 
ac yn cael eu llethu gan orchmynion tymor byr.

“Fel Ysgol, rydyn ni wedi ymrwymo i ddatblygu theorïau a’u troi yn ymarfer er 
mwyn hybu gwelliant cymdeithasol ac economaidd. Mae gennym ni’r sgiliau 
a’r adnoddau priodol i wneud gwahaniaeth mawr, ac rydyn ni’n benderfynol 
o wneud hynny. Drwy ymgymryd â’r agenda flaengar ac arloesol hon, byddwn 
yn cael ein hadnabod yn fyd-eang fel yr ysgol fusnes gyntaf i ymrwymo i 
ddarparu Gwerth Cyhoeddus.”

Yr Athro Martin Kitchener
Deon
Ysgol Busnes Caerdydd



YR YSGOL FUSNES GWERTH CYHOEDDUS
Ein gweledigaeth 
Cael ein cydnabod yn fyd-eang fel yr ysgol fusnes sy’n gwella amodau cymdeithasol ac economaidd 
drwy addysg ac ymchwil rhyngddisgyblaethol sy’n mynd i’r afael â heriau mawr, gan weithredu dull 
blaengar o’n llywodraethu ein hunain.

Ein nod 
Gwella amodau cymdeithasol ac economaidd drwy addysg ac ymchwil rhyngddisgyblaethol sy’n 
mynd i’r afael â heriau mawr.

Strategaeth 
Bydd gwerth cymdeithasol yn llywio ein gweithgareddau ac yn sail i’n penderfyniadau rheoli, ein 
hymrwymiadau a sut rydyn ni’n rheoli ein Hysgol. Mae’n llywio ein gwaith academaidd ac yn diffinio 
sut rydyn ni’n gweithredu o ddydd i ddydd. Rydyn ni’n galluogi’r canlynol:

 • Perthynas fwy synergyddol rhwng ymchwil, addysgu a’r gymdeithas ehangach.

 • Trafod ac ymgysylltu â sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector.

 • Agwedd gysylltiol ac agored – croesawu safbwyntiau newydd.

 •  Ymrwymiad cadarn i gydraddoldeb ac amrywiaeth, sy’n cydnabod yr effaith gadarnhaol y 
gall gwahanol gefndiroedd, profiadau, safbwyntiau, credoau a diwylliannau ei chael ar ein 
cymuned a sut maent yn gwella ein hamgylchedd.

Ein gwerthoedd 
Rydyn ni’n ymdrechu i fod:

 • yn chwilfrydig, yn angerddol ac yn greadigol o ran ein hymchwil a’n dysgu;

 • yn heriol ac yn enynnol wrth ddatblygu ein ffordd o feddwl;

 • yn golegol ac yn rhyngddisgyblaethol wrth ymwneud â heriau mawr;

 • yn gyfrifol, yn onest ac yn dryloyw wrth gynnal ein gwaith;

 • yn fentrus, yn foesegol ac yn atblygol wrth fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol;

 • yn ddewr ac yn hyderus wrth arwain yn ein maes;

 • yn barchus ac yn empathig yn ein perthnasoedd ag eraill.



B U I L D I N G  O N  S U C C E S S

Rydyn ni'n ysgol fusnes lwyddiannus sy’n sicrhau gwerth cymdeithasol ac economaidd drwy addysg 
ac ymchwil rhyngddisgyblaethol sy'n mynd i'r afael â'r heriau mawr sy'n wynebu sefydliadau a rheolwyr.

Yr Ysgol Fusnes Gwerth Cyhoeddus: Manteision i randdeiliaid 

Y Gymdeithas 
ehangach...

Aelodau o’r 
gymdeithas 
sydd ag 
ymwybyddiaeth 
foesol a’r gallu i 
wella sefydliadau 
a rheolaeth.

Cyflogwyr...

Graddedigion 
cyflawn a 
chreadigol 
sydd â gallu 
beirniadol.

Y Llywodraeth 
a Chyllidwyr...

Canlyniadau 
cymdeithasol 
gwirioneddol, 
sylweddol a 
mesuradwy, yn 
ogystal â gwerth 
economaidd. 

Y Brifysgol...

Refeniw 
uwch, mwy 
o ymgysylltu 
ac enw da.

Myfyrwyr...

Cyflwyniad i 
ffordd newydd 
o feddwl am 
fusnes, boddhad 
a gwell 
cyflogadwyedd. 

Staf f...

Cyfleoedd dihafal 
i wneud gwaith 
addysgu ac 
ymchwil llawn 
heriau.
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Gwerth Economaidd + Gwerth Cymdeithasol = Gwerth CyhoeddusGwerth Economaidd + Gwerth Cymdeithasol = Gwerth Cyhoeddus

Mae ein strategaeth Gwerth  
Cyhoeddus yn arwain ein gweithgareddau 
ac yn sail i’n hymrwymiadau a’n  
penderfyniadau rheoli.



GWERTH CYHOEDDUS AR WAITH...
Yn yr Ysgol rydyn ni’n defnyddio arbenigeddau sy’n cynnwys:
 • cyfrifyddu ac ariannu
 • economeg
 • logisteg a rheoli gweithrediadau
 • rheoli, cyflogi a threfnu
 • marchnata a strategaeth
Rydyn ni’n adolygu ein hymchwil a’n dysgu yn gyson er mwyn mabwysiadu dull 
rhyngddisgyblaethol sy’n cael ei arwain gan her ac sy’n meithrin teimladau moesegol a dychymyg 
cydymdeimladol yn ein myfyrwyr mewn perthynas â heriau cymdeithasol ac economaidd ein 
hoes. Mae hyn yn eu hannog i fod yn rhan o’r ateb, gan helpu i fynd i’r afael â phroblemau 
cymdeithasol ac economaidd fel dinasyddion ac arweinwyr busnes moesegol.

Ymchwil, Arloesedd ac 
Ymgysylltu
•  Cyfuno ein hymchwil a 

chyfeirio adnoddau i fynd 
i’r afael â’r prif heriau yng 
nghyswllt trefnu a rheoli.

•  Annog cyfranogiad 
rhanddeiliaid wrth lunio 
ymchwil a’i gynnal.

•  Darparu fforwm agored 
i rannu syniadau a 
gwybodaeth ar gyfer 
amrywiaeth o randdeiliaid 
allanol, gan gynnwys 
unigolion anacademaidd ac 
aelodau o’r gymuned.

•  Meithrin cysylltiadau cryfach 
gyda disgyblaethau eraill yn 
y gwyddorau cymdeithasol a 
thu hwnt, megis ein hymchwil 
arloesol ar y cyd rhwng 
economegwyr a deintyddion 
sy’n mynd i’r afael â thrais 
cysylltiedig ag alcohol, neu 
ein harbenigwyr logisteg sy’n 
cydweithio â pheirianyddion i 
wella cynhyrchiant ym maes 
gweithgynhyrchu  
yng Nghymru.

Addysgu
•  Meysydd llafur sy’n mynd 

i’r afael â heriau a themâu 
arwyddocaol, gan gyflwyno 
sylwadau, barn a safbwyntiau 
gwahanol gan ddisgyblaethau 
eraill i greu maes llafur  
mwy cyflawn.

•  Cynyddu cyfranogiad 
rhanddeiliad yn y gwaith o 
ddylunio a darparu addysg.

•  Canolbwyntio ar ganlyniadau 
diriaethol, gan gynnwys 
meddwl yn feirniadol, gwella 
cyflogadwyedd a doethineb 
ymarferol.

•  Cyfleoedd i fyfyrwyr 
rhyngddisgyblaethol 
ymgysylltu drwy wasanaethau 
cefnogi a rhwydweithiau 
Ysgolion.

Llywodraethu
•  Cymhwyso ein hymrwymiad 

i werth cymdeithasol yn ein 
strwythurau a’n prosesau 
mewnol ac yn ein gwaith  
o wneud penderfyniadau.

•  Gwerthfawrogi amrywiaeth 
a chydnabod gwahanol 
gefndiroedd, profiadau, 
safbwyntiau, credoau a 
diwylliannau y mae unigolion 
yn eu cynnig i wella ein 
hamgylchedd a’n henw  
da yng nghyswllt gwaith  
ac astudio.

•  Dangos ein hymrwymiad i 
realaeth ragweithiol drwy 
fentrau, gan gynnwys 
UNPRME, 50:50 erbyn 
2020, BiTC, achrediad 
Athena SWAN ac ymrwymo 
i gefnogi ymgyrch Gweithio 
Ymlaen y Rhwydwaith y 
Gyfnewidfa Cydraddoldeb a 
Hawliau Dynol.



Yn Ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 
(REF) Llywodraeth y DU 2014, ni yw’r chweched 
ysgol fusnes uchaf o 101 o ran ymchwil a’r 
gyntaf o ran yr amgylchedd.

Dros 3,500 o fyfyrwyr, a 150 o fyfyrwyr 
doethuriaeth, o dros 100 o wledydd.

24 o brifysgolion blaenllaw’r DU wedi ymrwymo 
i gynnal ymchwil o’r radd flaenaf yn ogystal â 
dysgu ac addysgu rhagorol.

Bron i 300 o staff o 40 o wledydd.

Yn y 100 uchaf yn Rhestr Goreuon Addysg  
Uwch The Times a Rhestr Goreuon y Byd  
QS fesul Pwnc*.

Wedi ennill Gwobr Efydd Athena SWAN am 
gydraddoldeb ac amrywiaeth, wedi ymrwymo i 
ddarparu 50:50 erbyn 2020, wedi ymrwymo i 
gefnogi ymgyrch Gweithio Ymlaen y Rhwydwaith 
y Gyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, 
wedi llofnodi UNPRME ac yn aelod o BiTC Cymru.

 Un o’r unig ddwy Ysgol Fusnes yn y DU sydd 
wedi bod ymhlith y 10 uchaf ym mhob ymarfer 
ymchwil gan y llywodraeth ers 1992.

Achrediad AACSB (Cymdeithas Dyrchafu Ysgolion 
Busnes Colegol) – sy’n golygu ein bod ni ymhlith 
y 5% uchaf o ysgolion busnes yn y byd.

Yn cael ei rheoli’n gadarn ac yn flaengar,  
ac yn gyfrannu amcangyfrif o £200m at yr  
economi leol.

Fel ysgol fusnes ryngddisgyblaethol lwyddiannus, rydyn ni mewn safle da i 
wella’r gwaith o ansawdd uchel rydyn ni’n ei ddarparu drwy ei seilio ar ein 
hymrwymiad i ddarparu Gwerth Cyhoeddus.

ADEILADU AR EIN LLWYDDIANT...

*  Yn y 100 uchaf ar gyfer Busnes ac Economeg yn Rhestr Prifysgolion Gorau’r Byd Addysg Uwch The Times (THE) fesul Pwnc) / yn y 100 uchaf yn 
y categorïau Busnes a Rheolaeth a Chyllid a Chyfrifeg yn Rhestr Prifysgolion Gorau’r Byd 2017 QS fesul Pwnc.

£200m



Ysgol Busnes Caerdydd
Prifysgol Caerdydd,  
Adeilad Aberconwy,  
Colum Drive,  
Caerdydd  
CF10 3EU

Os oes gennych ymholiadau neu os hoffech 
gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch: 

PublicValue@cardiff.ac.uk

 facebook.com/BusinessCardiff 

 twitter.com/cardiffbusiness

Mae’r llyfryn Gwerth Cyhoeddus 
ar gael yn Saesneg neu mewn  
print bras, cysylltwch ag :  
PublicValue@cardiff.ac.uk
Diweddarwyd ac argraffwyd Medi 2017

Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu (100%) yn unol ag ymrwymiad 
y Brifysgol i gynaliadwyedd www.cardiff.ac.uk/sustainability


