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Ffocws a chynnwys cynlluniau ffioedd a mynediad 
 
Nodyn cyfarwyddyd 

 
1. Dylai ymgeisydd ddarparu gwybodaeth eglur a manwl gywir am ffocws a 

chynnwys y cynllun ffioedd a mynediad ar gyfer CCAUC, myfyrwyr a darpar 
fyfyrwyr a phartïon eraill â diddordeb. Gellir symud y penawdau hyn unwaith y 
bydd y cynllun ffioedd a mynediad wedi’i gymeradwyo, a chyn i’r cynllun 
ffioedd a mynediad gael ei gyhoeddi ar wefan sefydliad.  
 

2. Dylai cais cynllun ffioedd a mynediad gynnwys yr wybodaeth ganlynol:  
 
3. Crynodeb Gweithredol Rhaid i ymgeiswyr ddarparu crynodeb gweithredol 

sy’n nodi ffocws a chynnwys eu cynllun ffioedd a mynediad.  Dylech gyfyngu’r 
crynodeb gweithredol i ryw 500 o eiriau.   

  
4. Llais y Myfyriwr: Dylai'r wybodaeth gynnwys:  

 i ba raddau mae’r ymgeisydd yn ymgysylltu â’i gorff o fyfyrwyr wrth 
ddatblygu, asesu a pharatoi fersiwn derfynol y cynllun ffioedd a 
mynediad, gan gynnwys gwybodaeth am ymgysylltu â'r corff astudio lle 
darperir addysg uwch ar ran yr ymgeisydd; 

 cyfraniad llais y myfyriwr, a gweithio mewn partneriaeth, at lywodraethu 
ac ansawdd; 

 sut mae lefelau ffioedd arfaethedig, gan gynnwys lefelau ffioedd 
crynodol, yn cael eu cyfleu i’r myfyrwyr; 

 i ba raddau mae’r cais cynllun ffioedd a mynediad yn adlewyrchu 
egwyddorion datganiad Cymru Ddoeth ar Bartneriaeth ar gyfer addysg 
uwch; ac yn chwalu'r rhwystrau o safbwynt cyfleoedd i fyfyrwyr a 
gweithredu cymdeithasol gan ieuenctid.  

 
5. Rhesymeg y cynllun ffioedd a mynediad, gan gynnwys y dull gweithredu 

strategol. Dylai'r wybodaeth nodi: 

 rhesymeg ffocws a chynnwys y cynllun ffioedd a mynediad. Os bu gan 
yr ymgeisydd gynlluniau ffioedd ar waith yn flaenorol, dylai adolygiad 
beirniadol o ganlyniadau’r cynlluniau hynny a’r gwersi a ddysgwyd 
drwyddynt lywio’r rhesymeg yn glir; 

 sut mae’r rhesymeg yn llywio amcanion, darpariaeth a thargedau’r 
cynllun ffioedd a mynediad;   

 amcanion y cynllun ffioedd a mynediad;  

 y rhesymeg ar gyfer y lefel o fuddsoddiad mewn categorïau o 
ddarpariaeth; 

 sut mae’r cynllun ffioedd a mynediad wedi'i wreiddio ar lefel strategol ar 
draws y sefydliad; 

 sut mae’r cynllun ffioedd a mynediad yn cyd-fynd ag amcanion 
strategol sefydliadol yr ymgeisydd; 

 sut mae’r cynllun ffioedd a mynediad yn cyd-fynd â dogfennau strategol 
ac eraill tebyg; 

 sut mae’r cynllun ffioedd a mynediad yn cyd-fynd â chynlluniau 
cydraddoldeb strategol neu ddogfennau tebyg.  
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 sut mae’r cynllun ffioedd a mynediad yn cyd-fynd â safonau’r iaith 
Gymraeg a/neu ymrwymiadau o ran yr iaith Gymraeg;  

 a yw/sut mae’r cynllun ffioedd a mynediad yn cefnogi agendâu 
cydlyniad cydweithredol a/neu ranbarthol, gan gynnwys, er enghraifft 
Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach; 
 

 
6. Grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch: Dylai'r wybodaeth 

gynnwys: 

 y grwpiau y mae’r ymgeisydd yn ystyried eu bod yn cael eu 
tangynrychioli mewn addysg uwch sydd i’w cefnogi gan y cynllun 
ffioedd a mynediad a'r dystiolaeth ar gyfer y safbwynt hwnnw.  Gall 
grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch gael eu tangynrychioli 
ym myd addysg uwch yn gyffredinol neu’n benodol yn sefydliad yr 
ymgeisydd.    

 
7. Amcanion: Rhaid i ymgeisydd nodi amcanion cynllun ffioedd a mynediad y 

sefydliad a’r ddarpariaeth i fodloni'r targedau a'r amcanion a nodi lefel yr 
incwm ffioedd sydd i’w fuddsoddi yn y categorïau a ddarparwyd yn Atodiad 
Aii (gwariant a ragwelir o ran incwm cynllun ffioedd a mynediad 2017/2018: 
tabl Excel). 

 
8. Darpariaeth: Rhaid i ymgeisydd ddisgrifio’n glir i ba raddau y bydd 

darpariaeth y cynllun ffioedd a mynediad yn cefnogi cyfle cyfartal a hybu 
addysg uwch. Rhaid cynnwys y ddarpariaeth ganlynol:  
i. denu ceisiadau gan grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch: 
ii. cadw unigolion o grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch: 
iii. darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr 
iv. sicrhau bod gwybodaeth am gymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr neu 

ddarpar fyfyrwyr; 
v. rhoi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am y ffioedd crynodol sydd i'w codi am 

gwblhau'r cwrs; 
vi. monitro cydymffurfiaeth â darpariaethau'r cynllun; 
vii. monitro cynnydd o ran cyflawni'r amcanion a nodir yn y cais cynllun 

ffioedd a mynediad. 
 

9. Dylid gwahaniaethu'n glir rhwng darpariaeth sy’n cefnogi cyfle cyfartal a 
grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch a darpariaeth sy’n cefnogi hybu 
addysg uwch.  Dylai targedau fod yn glir yn yr un modd.  
 

10. Mesurau:  Dylid grwpio’r ddarpariaeth yn gategorïau (neu fesurau) fel y nodir 
isod. Mater i’r ymgeiswyr yw penderfynu i ba gategori mae darpariaeth yn 
perthyn.  Mae’n bosib na fydd darpariaeth ymgeisydd yn cynnwys 
buddsoddiad ym mhob categori, nac yn cael ei fuddsoddi’n gyfartal ar draws 
pob categori a ddewiswyd. Dyma’r categorïau o ddarpariaeth: 
 
Mesurau Cyfle Cyfartal sy’n cefnogi grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg 
uwch: 

i. hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys nodi 
unigolion sydd â'r potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; 



 
Prifysgol Caerdydd 

4 

ii.  denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, 
a all gynnwys myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig a myfyrwyr sydd â 
nodweddion gwarchodedig; 

iii.  codi dyheadau addysgol a datblygu sgiliau sy'n paratoi myfyrwyr o 
grwpiau a dangynrychiolir ar gyfer addysg uwch; 

iv.  cefnogi a chynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cael eu cadw ac yn cwblhau, 
yn enwedig y rhai o gymdogaethau cyfranogiad isel, plant sy’n derbyn 
gofal, rhai sy'n gadael gofal a gofalwyr; 

v.  gwella profiad myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir o addysg uwch, 
gan gynnwys gweithgareddau i hyrwyddo profiad rhyngwladol; 

vi.  darparu gwybodaeth effeithiol i fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir 
cyn ac yn ystod eu cyrsiau; 

vii.  darparu cymorth academaidd a lles o safon uchel i fyfyrwyr o grwpiau a 
dangynrychiolir;  

viii.  cefnogi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir i symud ymlaen i 
gyflogaeth neu astudiaethau pellach; a  

ix.  mesurau eraill i gefnogi grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch 
megis gwerthuso effeithiolrwydd y cynllun ffioedd a mynediad (nodwch 
y mesurau hyn). 

 
Hyrwyddo mesurau addysg uwch i ddarparu’r canlynol: 

i. ymgysylltu mwy effeithiol â chyrff preifat, cyhoeddus neu wirfoddol a 
chymunedau yng Nghymru; 

ii. buddsoddiadau ar gyfer gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu, gan 
gyfeirio at ansawdd profiad y myfyriwr; 

iii. gweithgareddau sy'n cryfhau cyflogadwyedd graddedigion o Gymru; 
iv. camau gweithredu sy'n hyrwyddo addysg uwch Cymru yn fwy effeithiol 

yn rhyngwladol; 
v. camau gweithredu sy'n gwella darpariaeth addysg uwch gynaliadwy; 
vi. gweithgareddau sy'n cynyddu ymwybyddiaeth o addysg uwch ymhlith 

dysgwyr posibl; a  
vii. mesurau eraill i gefnogi hybu addysg uwch, megis  gwerthuso 

effeithiolrwydd y cynllun ffioedd a mynediad (nodwch y mesurau hyn). 
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Cynllun Ffioedd a Mynediad 2017/18: Ffocws a chynnwys 

1. Crynodeb Gweithredol 
 

Mae ein cynllun ffioedd a mynediad ar gyfer 2017/18 yn adlewyrchu ymrwymiadau ac 
egwyddorion y Brifysgol i gefnogi pob myfyriwr, beth bynnag fo'u cefndir, i sicrhau llwyddiant ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Mae'n cyd-fynd â chyfeiriad strategol y Brifysgol fel y’i nodwyd yn Y Ffordd 
Ymlaen (2012-2017) ac a ddatblygwyd ymhellach yn yr is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr. 

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae cynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr ac uwch staff y Brifysgol yn 
gweithio mewn partneriaeth agos ar yr holl faterion sy’n ymwneud â’r Brifysgol.  Mae cynnwys 
ein cynllun ffioedd a mynediad yn deillio o'r gwaith partneriaeth hwnnw. 

Mae'r cynllun hwn yn nodi ein hymrwymiad i recriwtio’r myfyrwyr disgleiriaf o bob cefndir, gan 
ddefnyddio ein strategaeth ehangu cyfranogiad a’n Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  Drwy ein 
gweithgareddau ehangu cyfranogiad, rydym yn helpu i ddileu rhwystrau i addysg prifysgol, a 
hefyd yn chwalu'r myth mai dim ond yr ychydig rai breintiedig sy'n gallu mynd i brifysgol yng 
Ngrŵp Russell, fel Caerdydd. Mae ein hymrwymiad i gefnogi myfyrwyr o grwpiau a 
dangynrychiolir yn seiliedig ar ein hanes balch fel Prifysgol ddinesig, sy’n dod â budd i ddinas 
Caerdydd ac ardal ehangach Cymru, ac rydym wedi ymrwymo i estyn allan at grwpiau a 
dangynrychiolir yng Nghymru drwy gyflawni gweithgarwch megis gwaith mewn ardaloedd 
Cymunedau yn Gyntaf.  

Rydym am gefnogi pob grŵp i lwyddo, ac rydym wedi nodi grwpiau penodol a dangynrychiolir y 
byddwn yn cyflwyno gweithgareddau penodol ar eu cyfer er mwyn dileu rhwystrau i gael 
mynediad i Brifysgol Caerdydd trwy recriwtio a derbyniadau teg, a dileu rhwystrau i’w llwyddiant 
ar ôl iddynt gofrestru.   Rydym wedi adolygu tystiolaeth genedlaethol a thystiolaeth Prifysgol 
Caerdydd ynghylch cyrraedd a chefnogi o fyfyrwyr a dangynrychiolir, sy’n ddifreintiedig, ac sy’n 
fregus i gychwyn mewn AU, i wneud yn dda ar ôl cyrraedd yma, ac i bontio’n llwyddiannus i 
gyflogaeth neu astudiaethau pellach.  Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ymhellach ein sylfaen o  
dystiolaeth ynghylch y ffyrdd mwyaf effeithiol o ehangu cyfranogiad. 

Rydym yn gwneud buddsoddiadau mawr mewn newidiadau arloesol ac eang i wella profiad dysgu 
ac addysgu ein myfyrwyr. Rydym yn buddsoddi mewn adeiladu gallu ac annog newid diwylliannol 
fel nad yw’r newidiadau yn dameidiog a gwasgaredig, ond yn hytrach yn gydlynol ac yn eang, er 
budd y nifer mwyaf posibl o fyfyrwyr.   Mae ein gweithgareddau a'n targedau yn yr adran hybu 
AU yn dod o’r rhaglen draws ffurfiannol hon o waith. Nodir manylion y buddsoddiadau mawr hyn 
yng nghyd-destun yr adran hybu addysg uwch, ac awn ymlaen i  ddarparu manylion ynghylch 
gweithgareddau a thargedau penodol. 

Rydym wedi adolygu targedau ein cynllun ffioedd a mynediad, ac wedi dewis targedau sy’n 
adlewyrchu ein cenhadaeth fel Prifysgol i Gymru, ond hefyd fel un o brifysgolion Grŵp Russell, 
sydd ar y brig ar lefel fyd-eang. Mae nifer o dargedau yn canolbwyntio ar ddarparu rhaglenni a 
fydd yn denu ac yn cefnogi grwpiau bregus i bontio i addysg uwch. Nod ein gwasanaethau 
myfyrwyr yw cynnwys pob grŵp o fyfyrwyr a bydd ein buddsoddiad mawr mewn ail-ddylunio 
gwasanaethau yn darparu systemau a phrosesau newydd a fydd, ochr yn ochr â chymhwyso 
technegau dadansoddi, yn sefydlu galluoedd newydd o ran nodi, ymgysylltu a monitro myfyrwyr 
bregus a rhai sydd mewn perygl er mwyn sicrhau y gallant dderbyn y cymorth sydd ei angen 
arnynt. Bydd Cyngor y Brifysgol yn monitro cynnydd tuag at gyflawni’r cynllun mynediad a ffioedd. 
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2. Gwybodaeth am ymgysylltu â myfyrwyr 
 

2.1 Ymgysylltu â’r corff o fyfyrwyr wrth ddatblygu, asesu a pharatoi fersiwn derfynol y cynllun 

ffioedd a mynediad  

Mae’r gwaith o ddatblygu cynllun ffioedd a mynediad Caerdydd yn cael ei oruchwylio a’i reoli gan 

Grŵp Llywio’r Cynllun Ffioedd a Mynediad, dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Is-ganghellor. Mae 

Llywydd Undeb y Myfyrwyr ac Is-lywydd Addysg yn aelodau o'r grŵp hwn ac felly buont yn rhan 

o’r gwaith o adolygu gweithgaredd o dan gynlluniau ffioedd blaenorol, a datblygiad ein dull 

gweithredu ar gyfer y cynllun ffioedd a mynediad presennol drwy ddau gyfarfod grŵp llywio ym 

mis Mawrth a mis Ebrill 2016. Cynhaliwyd hefyd gyfarfod briffio ar wahân ar y cynllun ffioedd a 

mynediad rhwng swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr a Dirprwy Is-Ganghellor Profiad y 

Myfyriwr a Safonau Academaidd, i gefnogi ymhellach ymgysylltiad â’r broses cynllunio ffioedd a 

mynediad, yn ogystal â rhagor o ymgynghori a chyfathrebu drwy e-bost drwy gydol y cyfnod o 

ddatblygu’r cynllun ffioedd a mynediad.  

 

Mae Grŵp Llywio’r Cynllun Ffioedd a Mynediad bob amser wedi ceisio sicrhau bod yr holl gamau 

sy’n cael eu hamlinellu yn y cynllun ffioedd wedi cael eu cymeradwyo gan Undeb y Myfyrwyr.  Yn 

fwyaf arbennig, mae barn Undeb y Myfyrwyr ynglŷn ag anghenion myfyrwyr wedi helpu i 

ddatblygu pecynnau cymorth y Brifysgol i fyfyrwyr ac mae’r ymgysylltu hwn yn parhau.  Mae 

Llywydd Undeb y Myfyrwyr ac Is-lywydd Addysg hefyd yn aelodau o’r Cyngor, sy’n cymeradwyo’r 

Cynllun Ffioedd a Mynediad.  

 

Mae cynrychiolwyr o gorff y myfyrwyr yn mynychu holl bwyllgorau’r Brifysgol sy'n goruchwylio'r 
gwaith o ddatblygu strategaethau sefydliadol y mae’r cynllun mynediad a ffioedd yn  deillio o'i 
gynnwys. Mae hyn yn cynnwys y strategaeth Ehangu Cyfranogiad (a gymeradwywyd gan y 
Pwyllgor Ansawdd a Safonau Academaidd a'r Senedd), y Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
(cymeradwywyd gan y Cyngor a’r Pwyllgor Amrywiaeth a Chydraddoldeb; cynhaliwyd digwyddiad 
ymgysylltu â chynrychiolwyr myfyrwyr hefyd).  
 
Yn 2015/16, sefydlodd y Brifysgol Is-Bwyllgor Profiad Myfyrwyr newydd i ddarparu swyddogaeth 
mewn strwythur llywodraethu sydd wedi’i ymrwymo i lywio gweithgareddau a pholisïau sy’n sail 
i brofiad y myfyrwyr.    

 

Trwy gymryd rhan ar bwyllgorau Prifysgol, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn penderfyniadau 

ynghylch buddsoddi incwm ffioedd ar lefel strategol, gan arwain at gydlynu mwy effeithiol o ran 

amcanion a thargedau, canlyniadau gwell a sicrwydd bod incwm ffioedd yn cael ei wario yn y 

ffordd fwyaf effeithiol. Mae myfyrwyr yn derbyn adroddiad blynyddol ar sut y gwariwyd ffi incwm 

yn y flwyddyn flaenorol, sydd yn cael ei ddosbarthu yn eang drwy sianelau cyfathrebu amrywiol 

myfyrwyr. Mae'r adroddiad yn sicrhau bod myfyrwyr yn parhau i fod yn hyddysg am wariant ac 

incwm ffioedd y Brifysgol, ac effaith y buddsoddiad ar draws y sefydliad. 

 
 

2.2 Cyfraniad llais y myfyriwr, a gweithio mewn partneriaeth, at lywodraethu ac ansawdd;  

 

Mae Siarter y Myfyrwyr yn darparu sail ar gyfer y bartneriaeth rhwng y Brifysgol,  

http://www.cardiff.ac.uk/for/current/student-charter/index.html?utm_source=linkfixer&utm_medium=redirect&utm_campaign=%2Fcharter
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Undeb y Myfyrwyr a’r myfyrwyr a rolau, cyfrifoldebau a disgwyliadau pob un ohonynt o ran 
darparu profiad myfyriwr o ansawdd uchel. Mae'n cael ei hadolygu a'i diweddaru'n rheolaidd i 
sicrhau ei bod yn parhau'n berthnasol ac yn gywir.   

 

Yng Nghaerdydd, mae cynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr ac uwch staff y Brifysgol yn gweithio 

mewn partneriaeth agos ar yr holl faterion sy’n ymwneud â’r Brifysgol. Galluogir deialog barhaus 

drwy gysylltiad aml rhwng swyddogion Undeb y Myfyrwyr ag  aelodau uwch o’r staff, a thrwy 

raglen reolaidd o gyfarfodydd, er enghraifft: 

 Mae Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn cwrdd â’r Is-ganghellor ac uwch swyddogion eraill y 

Brifysgol am yn ail yn fisol;  

 Mae’r Dirprwy Is-ganghellor yn cwrdd â’r Is-lywydd Lles yn rheolaidd; 

 Mae Grŵp Partneriaeth Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol, dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Is-

ganghellor (Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd), hefyd yn cyfarfod yn fisol ac yn 

cynnwys holl swyddogion etholedig y Myfyrwyr yn ogystal â chynrychiolwyr 

gwasanaethau proffesiynol ac academaidd; 

 Mae Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn mynd i gyfarfodydd Staff Uwch y Brifysgol. 

 
Drwy ymwneud myfyrwyr fel partneriaid ym musnes y Brifysgol, a chynrychiolaeth myfyrwyr 
drwy gydol y strwythur pwyllgor ym Mhrifysgol Caerdydd, mae materion yn cael eu codi ac yn 
cael sylw effeithiol.   

 
Mae system Cynrychiolaeth Academaidd Myfyrwyr yn penodi Cynrychiolwyr Academaidd 
Myfyrwyr sy’n gweithredu fel cyswllt rhwng eu cyfoedion a’r Ysgol, y Brifysgol ac Undeb y 
Myfyrwyr.  

 
Llais y myfyriwr mewn strwythurau llywodraethu  
Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn adborth safbwyntiau myfyrwyr ar eu profiad myfyrwyr (e.e. 
pryderon, beth sy'n mynd yn dda, materion neu syniadau) drwy gyfrwng cyfarfodydd bob tymor 
â'u Hysgolion, o'r enw paneli Staff-Myfyrwyr.  Drwy'r llwybr hwn, bydd llais y myfyriwr yn cael ei 
glywed a chymerir camau gweithredu ar unwaith ar lefel Ysgol. Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr yn 
sicrhau bod eu carfan cael y wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd o ran datblygiadau sy’n codi o 
adborth y myfyrwyr. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cynnal cyfarfodydd Fforwm Coleg 
deirgwaith y flwyddyn, sy’n dwyn cadeiryddion yr holl Baneli Staff-Myfyrwyr ynghyd i drafod 
unrhyw faterion sy’n effeithio’r Coleg cyfan ac i rannu arfer gorau.  Mae uwch aelodau o staff 
hefyd yn mynychu'r cyfarfodydd hyn, gan gynnwys y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr 
a Safonau Academaidd a Deoniaid Addysg a Myfyrwyr, mae gan bob ysgol o leiaf un Cydgysylltydd 
Cynrychiolydd Myfyrwyr, sy'n allweddol i lwyddiant y system cynrychiolydd drwy ddarparu man 
canolog o ran cydgysylltu mewn Ysgolion  
Mae’r Brifysgol hefyd yn cymryd rhan fawr yn ‘Wythnos Siarad’ Undeb y Myfyrwyr, sy’n annog yr 
holl fyfyrwyr i ddweud eu dweud am y Brifysgol. Mae hyn yn arwain at gynhyrchu adroddiad 
Wythnos Siarad, sy’n adlewyrchu safbwyntiau a gasglwyd gan fyfyrwyr, gan arwain at gynllun 
gweithredu a rhoi gwybod am fusnes yr holl bwyllgorau, gan gynnwys y Cyngor, a gwaith Undeb 
y Myfyrwyr a Grŵp Partneriaeth y Brifysgol. Mae adborth myfyrwyr wedi arwain at ystod eang o 
newidiadau i brofiad myfyrwyr yng Nghaerdydd, fel datblygiad diweddar rhoi Llyfrgell 24 awr ar 
waith.  
  
Llais y myfyriwr mewn strwythurau ansawdd 
Mae Cynrychiolwyr Myfyrwyr hefyd yn rhan lawn o’r prosesau ansawdd yn y Brifysgol. Mae 
myfyrwyr yn aelodau llawn o banel cyfarfodydd allweddol fel y cyfarfodydd Gwella ac Adolygu 
Blynyddol (ARE), ac maen nhw’n chwarae rhan agos yn natblygiad prosiectau gwella ansawdd 

http://www.cardiffstudents.com/your-voice/academic-reps/
http://www.cardiffstudents.com/your-voice/academic-reps/speak-week/
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allweddol fel asesu ac adborth a gwerthuso modiwlau. Mae swyddogion wedi’u hethol o Undeb 
y Myfyrwyr hefyd yn aelodau o’n paneli apeliadau Addasrwydd i Ymarfer, Disgyblu, Cwynion, ac 
Apeliadau Academaidd.  

 

2.3 Sut mae lefelau ffioedd arfaethedig yn cael eu cyfleu i’r myfyrwyr  

Bydd Prifysgol Caerdydd yn parhau â’i chynllun cyfathrebu cynhwysfawr i ddarparu gwybodaeth 

gyson am ffioedd dysgu, cymorth ariannol a chefnogaeth i’w myfyrwyr. Mae’r cyfathrebu yma’n 

targedu darpar ymgeiswyr am le yn y Brifysgol, y myfyrwyr presennol, rhieni, staff mewn ysgolion 

uwchradd a cholegau a staff y Brifysgol er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn cael 

gwybodaeth gywir, amserol a chyson. Rydym yn sicrhau bod yr wybodaeth a roddir am y Brifysgol 

a’i gwasanaethau yn bodloni’r safon ansawdd a nodwyd yn Rhan C o Gôd Ansawdd QAA Addysg 

Uwch y Deyrnas Unedig a gofynion y canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Awdurdod 

Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA). Yn gysylltiedig â hyn, mae ein gweithdrefnau cwyno ac 

apelio i fyfyrwyr yn gyson â chyngor y CMA a hefyd â fframwaith arfer da Swyddfa’r Dyfarnwr 

Annibynnol.  

 

Bydd y Brifysgol yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau cyfathrebu amrywiol gan gynnwys: 

 

Gwefan 

 Mae tudalennau penodol ar y we sy’n cynnwys gwybodaeth am ffioedd dysgu a chymorth i 

fyfyrwyr, cwestiynau cyffredin, dolenni i wefannau cysylltiedig eraill gan gynnwys Cyllid 

Myfyrwyr Cymru/Lloegr/yr Alban/Gogledd Iwerddon, yn ogystal â dolenni sy’n arwain at 

gysylltiadau defnyddiol yn y Brifysgol.  

 Mae Cyfrifydd Cyllid Myfyrwyr ar gael ar-lein hefyd. Mae’n darparu gwybodaeth am lefelau 

ffioedd, cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a pha gymorth ariannol arall allai fod ar gael.  

 Drwy barhau i ddatblygu ein Set Gwybodaeth Allweddol (KIS) rydym wedi sicrhau bod ystod 

eang o wybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â phob cwrs astudio, ac ynglŷn â’r sefydliad yn 

gyffredinol, ar gael i ddarpar fyfyrwyr. 

 Mae porth ceisiadau ar-lein y Brifysgol hefyd yn cynnwys dolenni cyswllt clir sy’n arwain at 

wybodaeth berthnasol am ffioedd a chymorth i fyfyrwyr. 

 

Deunydd marchnata/Diwrnodau agored 

 Mae’r Brifysgol yn cyfleu gwybodaeth am ffioedd a chymorth i fyfyrwyr i ddarpar fyfyrwyr 

mewn diwrnodau agored, diwrnodau ymweld â Ffeiriau Addysg Uwch, ac mewn gwaith cyswllt 

ag ysgolion a cholegau drwy brosbectysau, llawlyfrau, taflenni ysgoloriaethau a bwrsariaethau 

a chyngor gan staff y brifysgol. Cynhwysir gwybodaeth mewn cyflwyniadau i athrawon a 

chynghorwyr gyrfaoedd yn ogystal â’r sgyrsiau ar gyllid myfyrwyr a roddir i ymgeiswyr.  

 Mae’r Brifysgol hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter i 

gyfathrebu â darpar fyfyrwyr a’r myfyrwyr presennol.  

 

E-bost 

 Bydd pob myfyriwr sy’n gwneud cais i’r Brifysgol yn derbyn e-bost yn cydnabod bod eu cais 

wedi cyrraedd yn ddiogel ac yn darparu dolenni cyswllt ar y we i’n gwybodaeth am ffioedd ar-

lein.  
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 Bydd y Brifysgol yn cyfathrebu â phob un sydd wedi cael cynnig lle ynglŷn â’r ysgoloriaethau 

a’r bwrsariaethau sy’n cael eu darparu.  

 

Cyfathrebu am y ffioedd a godir yn ystod cyfnodau astudio 

 Dylai myfyrwyr sy’n dechrau ar eu hastudiaethau yn 2017/18 ddisgwyl lefel ffi o tua £9K y 

flwyddyn ar gyfer cyrsiau gradd israddedig tair blynedd safonol, ac ar gyfer pob blwyddyn 

mewn rhaglen Meistr Integredig, yn ogystal ag unrhyw ymgodiad chwyddiannol sydd yn cael 

ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru.  

 Os bydd ffioedd cyrsiau’n amrywio oherwydd cyfnod ar leoliad neu’n astudio dramor tra bo 

myfyriwr wedi’i gofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd y rhain yn amodol ar unrhyw 

ymgodiad chwyddiannol sydd yn cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Bydd hyn yn 

cael ei gyfleu’n glir pan fydd cais yn cael ei wneud.  

 

2.4 I ba raddau mae’r cais cynllun ffioedd a mynediad yn adlewyrchu egwyddorion datganiad 

Cymru Ddoeth ar Bartneriaeth ar gyfer addysg uwch ac yn chwalu'r rhwystrau o safbwynt 

cyfleoedd i fyfyrwyr a gweithredu cymdeithasol gan ieuenctid.   

 

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i Ddatganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Addysg 
Uwch ac mae’n cefnogi uchelgeisiau Cyfeiriadau’r Dyfodol a Phartneriaeth Addysg Uwch yng 
Nghymru WISE (Menter Ymgysylltu â Myfyrwyr Cymru).  Rydym wedi gwneud ymrwymiad cryf 
ac ystyrlon i weithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr a chanolbwyntio ar weithredu. Mae ein 
strategaeth thematig ‘Addysg a Myfyrwyr’ yn nodi y byddwn yn “gweithio mewn partneriaeth 
â’n myfyrwyr ac yn gwrando ar Lais y Myfyrwyr ar bob lefel”. Mae Undeb y Myfyrwyr, gyda 
chefnogaeth y brifysgol, yn gweithio i gynyddu cyfranogiad mewn cyfleoedd i fyfyrwyr a 
gweithredu cymdeithasol drwy leihau a chael gwared ar rwystrau a nodwyd. 

 

3. Rhesymeg a dull gweithredu strategol y cynllun ffioedd a mynediad  
 

Amlinellir cyfeiriad strategol y Brifysgol yn Y Ffordd Ymlaen 2012-2017. Cefnogir y ddogfen 
hon gan is-strategaethau mewn meysydd allweddol, gan gynnwys addysg a myfyrwyr. Bydd Y 
Ffordd Ymlaen yn cael ei hadnewyddu yn ystod 2016-17 a bydd dogfen wedi'i diweddaru yn 
cael ei chynhyrchu mewn pryd ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18. 

Mae’r strategaeth Addysg a Myfyrwyr yn sicrhau pwyslais cryf ar gefnogi myfyrwyr drwy’r 

cyfnod o bontio at ddysgu annibynnol a recriwtio myfyrwyr o bob cefndir. Mae'r strategaeth 

yn darparu fframwaith ar gyfer strategaethau sefydliadol cysylltiedig a chynlluniau cyflenwi, y 

mae gweithgareddau ein cynllun ffioedd a mynediad yn deillio ohonynt.  Mae’r ddarpariaeth 

o dan y mesurau cyfle cyfartal yn cyd-fynd â'n strategaeth Ehangu Cyfranogiad a’n Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol. Mae'r gweithgareddau o ran mesurau hybu AU yn deillio o Bortffolio 

Addysg newid trawsffurfiannol y Brifysgol, y Strategaeth Gyflogadwyedd, y prosiect Mannau 

Dysgu Ffisegol, y Prif Gynllun Ystadau a’r strategaeth cyfrwng Cymraeg. 

Mae hyn yn golygu bod y ddarpariaeth a ddisgrifir yn ein cynllun ffioedd, a’n huchelgeisiau o 

ran y gweithgareddau hynny, wedi’u sefydlu'n gadarn ar lefel strategol. Yn sgil hynny, mae’r 

Brifysgol yn ymrwymedig i gyflawni’r cynnydd y mae wedi'i nodi, yn enwedig o ran gwella 

mynediad, canlyniadau llwyddiannus a dilyniant i waith neu astudio pellach ar gyfer grwpiau 

a dangynrychiolir yn draddodiadol mewn AU. Fodd bynnag, rhaid nodi hefyd na all y Brifysgol 

http://www.cardiff.ac.uk/about/our-profile/strategy
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fod yn sicr, ar adeg ysgrifennu'r cynllun ffioedd a mynediad, ynghylch lefel yr arian a fydd 

ganddi yn 2017/18, yn enwedig o ystyried ansefydlogrwydd y sector ar hyn o bryd.  O’r 

herwydd, er y bydd y Brifysgol yn ymdrechu bob amser i gyflawni'r ymrwymiadau a nodwyd, 

mae angen cydbwyso’n huchelgeisiau â'r cafeat y gallai fod angen adolygu ein gweithgareddau 

yng ngoleuni’r cyfyngiadau cysylltiedig petai ein sefyllfa ariannol yn newid yn annisgwyl.  Wrth 

gwrs byddai unrhyw newidiadau i’n hymrwymiadau yn cael eu trafod gyda chynrychiolwyr 

myfyrwyr a CCAUC ar y cyfle cyntaf.  

Mae’r prosiectau a’r mentrau mae’r Brifysgol yn cael cynnig i gyflawni ei amcanion cyfranogiad 
eang yn cael eu hadolygu’n barhaus i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn addas i’r diben ac 
wedi’u targedu’n gywir at y grwpiau rydym am eu cyrraedd, gan gynnwys drwy ystyried y 
dystiolaeth ymchwil ddiweddaraf o ran rhwystrau i addysg uwch (e.e. ymchwil a gynhyrchir 
gan WISERD.) Er enghraifft, mae datblygiad ein cynllun ‘Cam i Fyny Ymhellach’ yn adeiladu ar 
ein profiad o gyflwyno ‘Camu i Fyny i’r Brifysgol’ a’r sylweddoliad fod angen pecyn cefnogaeth 
fwy dwys ac wedi’i dargedu’n well ar gyfer disgyblion o’r grŵp targed i wneud cais 
llwyddiannus i’r Brifysgol. Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio'n barhaus i nodi a chynllunio 
ymyriadau ar gyfer grwpiau sy’n bodoli eisoes a grwpiau sy’n dod i’r amlwg sy'n wynebu 
rhwystrau i addysg uwch. Roeddem yn un o'r prifysgolion cyntaf i ymgysylltu'n weithredol 
gyda’r rhai sy'n gadael gofal yng Nghymru ac mae ein cynllun clodwiw ar gyfer cefnogi’r rhai 
sy’n gadael gofal yn ddiweddar wedi’i ehangu i gefnogi myfyrwyr sydd wedi eu hymddieithrio 
oddi wrth eu rhieni. Rydym yn sicrhau fod ein darpariaeth yn adlewyrchu datblygiad arferion 
effeithiol yn y sector ac mae'r Brifysgol yn cynnal cysylltiadau cryf â rhwydweithiau WP 
Cenedlaethol a Chymru ar lefelau polisi ac ymarferwyr. Mae ein strategaeth WP yn nodi 
ymrwymiad i ddatblygu ein gallu i fonitro a gwerthuso effeithiolrwydd ein darpariaeth 
ymhellach.  
 
Yn ddiweddar rydym wedi cynhyrchu Adolygiad Ehangu Cyfranogiad sy’n darparu manylion 
am fentrau’r Brifysgol i ehangu cyfranogiad ar gyfer grwpiau allweddol ac i hyrwyddo cyfle 
cyfartal mewn mynediad i addysg uwch. Mae’r Adolygiad yn dangos y cynnydd a wnaed 
gennym yn y maes hwn ac yn cynnwys astudiaethau achos sy'n dangos effaith ein gwaith. Mae 
ar gael ar ein gwefan: Cardiff.ac.uk (chwiliwch am ‘Adolygiad Ehangu Cyfranogiad’). 

 

4. Grwpiau a dangynrychiolir mewn AU 
 

4.1 Adnabod grwpiau targed 

 

Nodwyd y grwpiau targed yn ein cynllun ffioedd a mynediad fel rhan o'r gwaith o ddatblygu 

ein strategaeth Ehangu Cyfranogiad (EC) sydd newydd ei hadolygu. I lywio’r strategaeth EC a’r 

grwpiau targed mae grŵp Prifysgol dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y 

Myfyriwr a Safonau Academaidd, wedi adolygu tystiolaeth genedlaethol a thystiolaeth 

Prifysgol Caerdydd ynghylch mynediad, dilyniant a llwyddiant grwpiau a dangynrychiolir 

mewn AU, ac wedi adolygu perfformiad yn erbyn ein targedau EC blaenorol. Bu’r grŵp yn 

adolygu canfyddiadau allweddol o adroddiad Mynediad i Addysg Uwch yng Nghymru ynghylch 

dilyniant myfyrwyr o Gymru i AU (dadansoddiad o waith WISERD). Mae amcanion 

blaenoriaeth a chamau gweithredu'r strategaeth EC hefyd yn cyd-fynd â Chynllun 

Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol. Dewiswyd amcanion ar gyfer ein Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol ar sail canfyddiadau dadansoddiad WISERD i'r brifysgol o’r dilyniant drwy 

astudiaethau israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a chyrhaeddiad ein myfyrwyr israddedig o’r 

Deyrnas Unedig sydd â nodweddion gwarchodedig. 
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Wrth ddewis ein grwpiau targed mae'r Brifysgol wedi cydnabod cyfyngiad mesurau ar sail 

ardal wrth nodi grwpiau dan anfantais (e.e. fel y canfu Taylor et al, 2013) felly yr ydym wedi 

ehangu ystod y dangosyddion a ddefnyddiwn i fesur ein llwyddiant o ran Ehangu Cyfranogiad, 

ac i dargedu ein gweithgareddau EC. Adlewyrchir y rhain yn yr ystod ehangach o dargedau yr 

ydym wedi’u gosod i ni’n hunain o ran canlyniadau’r cynllun ffioedd a mynediad, i fesur ein 

llwyddiant wrth gyflawni ein hamcanion strategol o godi dyheadau, sicrhau recriwtio teg a 

derbyniadau (mynediad) a llwyddiant myfyrwyr (eu cadw). Mae’r 'fasged' ehangach hon o 

ddangosyddion yn ffordd fwy cadarn o farnu llwyddiant wrth gyrraedd a recriwtio grwpiau a 

dangynrychiolir mewn AU. Egwyddor arall yr ydym wedi’i dilyn yw dewis dangosyddion sy'n 

berthnasol ac yn addas i genhadaeth Prifysgol Caerdydd. Er enghraifft, credwn ei bod yn 

gryfder ein bod yn dewis defnyddio dangosydd perfformiad EC y Deyrnas Unedig ar gyfer 

cyfran yr israddedigion o gymdogaethau cyfranogiad isel fel targed yn hytrach na tharged 

cyfranogiad isel y cynllun ffioedd presennol. Bydd hyn yn ein galluogi i gymharu ein 

perfformiad wrth recriwtio myfyrwyr o gefndiroedd cyfranogiad isel yn genedlaethol (y 

Deyrnas Unedig) ac â Phrifysgolion eraill tebyg (e.e. Grŵp Russell), yn hytrach na dim ond 

cymharu ein hunain â phrifysgolion Cymru fel mae’r targed presennol yn caniatáu. 

 

Yn ogystal â dangosyddion canlyniadau sy'n ein galluogi i fesur ein cynnydd, byddwn yn 

ymchwilio i'r posibilrwydd o ddefnyddio dangosyddion ychwanegol ar gyfer anfantais i 

weithredu polisïau allweddol a gweithgareddau sy'n cefnogi recriwtio myfyrwyr o grwpiau a 

dangynrychiolir. Yn amodol ar argaeledd data cadarn, byddwn yn defnyddio dangosyddion 

anfantais addysgol (perfformiad ysgol) yn ein polisi derbyn cyd-destunol yn ogystal â 

dangosyddion anfantais sosio-economaidd. Byddwn yn defnyddio mesurau anfantais sosio-

economaidd ychwanegol (cymhwyster i gael prydau ysgol am ddim) i dargedu ein gwaith 

allgymorth i ysgolion, gan adeiladu ar y mesurau a ddefnyddir ar hyn o bryd (ysgolion â chyfran 

uchel o fyfyrwyr Cymunedau yn Gyntaf, ysgolion Her Cymru ac ysgolion mewn ardaloedd 

cyfranogiad isel). Ein rhesymeg ar gyfer hyn yw bod Chowdry et al. (2013) 1wedi canfod bod 

“the majority of the socio-economic difference in participation in HE —including at high status 

institutions—arises as a result of substantial socio-economic differences in educational 

achievement earlier in life”. Fodd bynnag mae Jerrim (2015) yn nodi mai cymysg yw 

canfyddiadau ymchwil ynghylch a yw cefndir teuluol yn dal i effeithio ar fynediad i sefydliadau 

addysg uwch statws uchel ar ôl i’r graddau yn yr ysgol gael eu rheoli.  Felly byddai'n ymddangos 

yn rhesymol defnyddio anfantais addysgol yn ddangosydd ychwanegol wrth weithredu ein 

polisi derbyn cyd-destunol, ond parhau i ddefnyddio amrediad o ddangosyddion ar draws 

meysydd anfantais sosio-economaidd, anfantais daearyddol ac anfantais addysgol i fonitro 

llwyddiant ein strategaeth EC, ac i weithredu'r gweithgareddau allweddol a fydd yn ein helpu 

i gyflawni’r strategaeth. 

 

Ni fu gennym o’r blaen fesurau cadw penodol ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir; byddwn 

bellach yn monitro ein perfformiad o ran cadw myfyrwyr ifanc o gefndiroedd cyfranogiad isel 

neu fyfyrwyr aeddfed heb unrhyw brofiad blaenorol o addysg uwch (yn y ddau achos rhai sy’n 

astudio'n llawn amser), a byddwn yn meincnodi ein perfformiad yn erbyn sefydliadau tebyg 

ac ar draws ffiniau'r Deyrnas Unedig. 

                                            
Chowdry, H., Crawford, C., Dearden, L., Goodman, A., Vignoles, A. (2013) Widening participation 

in higher education: analysis using linked administrative data, Journal of the Royal Statistical 
Society, 176 (2) 431–457. 
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Rydym hefyd wedi gosod nifer o dargedau ‘cyflawni’ i’n hunain ar gyfer gwella mynediad 

grwpiau a dangynrychiolir i addysg uwch a chefnogi llwyddiant grwpiau a dangynrychiolir.  

 

4.2 Amcanion 

Fel y nodir yn ein strategaeth EC ein hamcanion yw: 

 

 Codi dyheadau a hyrwyddo addysg uwch ymhlith grwpiau a dangynrychiolir. 

 Gweithredu system recriwtio a derbyn sy'n deg, yn dryloyw ac yn gynhwysol. 

 Darparu cymorth effeithiol, amserol a chynhwysfawr o safon uchel i fyfyrwyr o'r 

pontio i addysg uwch a sicrhau canlyniadau llwyddiannus. 

 Parhau i ddatblygu dull gweithredu a hysbysir gan dystiolaeth yng nghyswllt ein 

strategaeth, ein cynlluniau a’n camau gweithredu ehangu cyfranogiad. 

 

Ein grwpiau targed yw: 

 Myfyrwyr sydd wedi profi anfantais sosio-economaidd neu ddaearyddol.  

 Myfyrwyr sydd wedi profi anfantais addysgol. 

 Myfyrwyr o grwpiau bregus (rhai sy'n gadael gofal, myfyrwyr ag anhwylderau 

sbectrwm awtistig (ASD), ceiswyr lloches, ffoaduriaid, gofalwyr, cyn-filwyr o’r 

lluoedd, myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio, y cyntaf yn y teulu i fynd i AU). 

 Myfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 

(ffocws ar bobl anabl, dynion a grwpiau BME fel y nodwyd yn ein Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol). 

 

Disgrifir ein gweithgareddau a'r targedau y byddwn ni'n eu defnyddio i fesur llwyddiant wrth 

gyflawni'r amcanion hyn isod yn yr adran 'cyfle cyfartal' (wedi’u grwpio o dan fesurau ai). 

Mae'r targedau yn gymysgedd o ddangosyddion canlyniad a chyflawni. 

 

 

Cynllun ffioedd a mynediad i gefnogi cyfle cyfartal a hybu addysg uwch 

 

Cyfle Cyfartal - Cyd-destun 
 

Mae adran cyfle cyfartal ein cynllun ffioedd a mynediad yn tynnu ar ein strategaeth Ehangu 

Cyfranogiad (EC). Ein gweledigaeth yw recriwtio’r myfyrwyr disgleiriaf gyda ffocws arbennig ar 

grwpiau a dangynrychiolir a rhoi cyfleoedd iddynt wireddu eu potensial. Wrth ddatblygu ein 

strategaeth, rydym wedi adolygu tystiolaeth genedlaethol a thystiolaeth Prifysgol Caerdydd ynghylch 

cyrraedd a chefnogi myfyrwyr a dangynrychiolir, sy’n ddifreintiedig, ac sy’n fregus i gychwyn mewn 

AU, i wneud yn dda ar ôl cyrraedd yma, ac i bontio’n llwyddiannus i gyflogaeth neu astudiaethau 

pellach.  I gael rhagor o fanylion am y sail resymegol a'r ymagwedd strategol tuag at ein cynllun ffioedd 

a mynediad a'r dystiolaeth ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch y bydd y cynllun 

ffioedd a mynediad yn eu cefnogi, gweler adrannau 3 a 4 uchod. 

Mae gweithgareddau ehangu cyfranogiad y Brifysgol yn helpu i ddileu rhwystrau i addysg prifysgol, a 

hefyd yn chwalu'r myth mai dim ond yr ychydig rai breintiedig sy'n gallu mynd i brifysgol yng Ngrŵp 

Russell, fel Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys darparu llwybrau dilyniant i addysg uwch ar gyfer myfyrwyr 
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o gefndiroedd anhraddodiadol. Rydym yn datblygu ac yn darparu gweithgareddau arloesol i ddenu 

grwpiau a dangynrychiolir i AU ac rydym wedi ennill clod am ein gwaith yn cefnogi rhai sy'n gadael 

gofal i gael mynediad i AU a gwneud cynnydd drwy gydol eu hastudiaethau. Rydym wedi ymrwymo i 

ddatblygu ymhellach ein sylfaen o  dystiolaeth ynghylch y ffyrdd mwyaf effeithiol o ehangu 

cyfranogiad. Er enghraifft, bu’r Brifysgol yn llwyddiannus yn ddiweddar drwy sicrhau dyfarniad 

cystadleuol gan yr Uned Her Cydraddoldeb (ECU) i gefnogi gwaith i ymgorffori arfer gorau 

cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth recriwtio ein myfyrwyr. Ymhellach, byddwn yn cyflwyno cais am 

Farc Siarter Cydraddoldeb Hiliol yr Uned Her Cydraddoldeb ym mis Gorffennaf 2017.   

Byddwn yn cefnogi llwyddiant a dilyniant i waith ac astudio pellach ar gyfer ein myfyrwyr, gan gynnwys 

y rhai sy’n perthyn i grwpiau a dangynrychiolir, ac yn dileu rhwystrau i ddysgu. Byddwn yn gwneud 

hyn drwy barhau i ddatblygu gwasanaethau cymorth a llesiant integredig, hygyrch ac arloesol i 

fyfyrwyr. Byddwn yn ceisio darparu mynediad cyffredin i fyfyrwyr i fentora, sgiliau astudio generig, 

cwnsela a chymorth arall sy'n helpu ein myfyrwyr i gyflawni hyd eithaf eu potensial a symud ymlaen i 

astudiaethau pellach a chyflogaeth. Mae mynediad ac argaeledd (corfforol a digidol) a chynhwysiant 

yn rhan greiddiol o ail-ddylunio ein gwasanaethau cymorth anacademaidd, a fydd yn digwydd yn ystod 

2016-17, fel eu bod yn barod i’w darparu yn 2018. Wrth inni wella ein prosesau casglu data a 

dadansoddi, byddwn yn gallu adnabod myfyrwyr bregus, ymgysylltu â nhw, a’u monitro.  

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i barhau i weithio ar y cyd â Phrifysgolion eraill i ddarparu 
gweithgareddau ehangu cyfranogiad.  Mae gweithio ar y cyd yn caniatáu inni gynnig rhaglenni ehangu 
cyfranogiad gwell a mwy effeithiol, gyda mwy o ddewis o bynciau i gyfranogwyr, a llai o ddyblygu 
ymdrechion, gan ein galluogi i wneud gwell defnydd o adnoddau cyfyngedig. Er enghraifft, rydym yn 
cydweithio â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd i gynnal y Sioe Deithiol Addysg Uwch - sy’n ymweld ag 
ysgolion a cholegau ledled Cymru gan dargedu’n bennaf ardaloedd lle ceir cyfraddau isel o ddilyniant 
i addysg uwch. Enghraifft arall yw Campws Cyntaf, sy’n cyflwyno cyfres o weithgareddau i groestoriad 
eang o ddisgyblion a dysgwyr sy'n oedolion. Mae'r gweithgareddau yn ategu'r cwricwlwm, yn 
cyfoethogi astudiaethau, ac yn annog cyfranogiad. Mae Caerdydd hefyd yn aelod o Rwydwaith y 
Prifysgolion (UNet), sef partneriaeth gydweithredol o brifysgolion blaenllaw (Caerfaddon, Rhydychen, 
Reading, Southampton) sy’n ceisio ehangu cyfranogiad mewn addysg uwch.  
 

Mae'r Brifysgol yn cynorthwyo Undeb y Myfyrwyr i ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau i gynyddu 

cyfranogiad myfyrwyr mewn bywyd prifysgol, gan gynnwys drwy weithgareddau chwaraeon a 

chymdeithasau, ac i ddarparu mynediad i wasanaethau cymorth a chyngor hanfodol. Mae Undeb y 

Myfyrwyr hefyd yn hwyluso amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli i fyfyrwyr sydd yn helpu i ennyn 

mwy o ymdeimlad o gymuned yn y Brifysgol. Mae hyn yn cyfrannu'n sylweddol at brofiad y myfyriwr 

yng Nghaerdydd sydd yn ei dro yn cefnogi’r lefelau cadw. Bydd y Brifysgol yn parhau i fuddsoddi 

adnoddau sylweddol i gefnogi Undeb y Myfyrwyr i gyflawni ei nodau, a seiliwyd ar gynlluniau clir i 

ymgysylltu â’r holl fyfyrwyr, i ddarparu cyfleoedd datblygu ar gyfer myfyrwyr (gan gynnwys 

gwirfoddoli) ac i greu cyfleusterau sy'n arwain y sector.  

  

 

Mesurau a gweithgareddau Cyfle Cyfartal  
  

Mesur 1: Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd 
â'r potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Camu i fyny i’r Brifysgol yw rhaglen allgymorth flaenllaw Prifysgol Caerdydd. Yn 
dilyn adolygiad o’r rhaglen, mae Camu i Fyny a Mwy yn adeiladu ar y cynllun 
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gwreiddiol i gynnig rhaglen fwy dwys o gymorth i fyfyrwyr sydd wedi cyflawni 6 
TGAU gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, neu sydd ag anhwylder sbectrwm 
awtistig, neu sydd wedi gadael gofal. 

Diben ac 
effaith: 

Nod Camu i Fyny yw codi dyheadau a chefnogi parhad astudiaethau ôl-16 ar gyfer 
disgyblion oed uwchradd yng Nghymru o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, 
Cymdogaethau Cyfranogiad Isel neu ardaloedd difreintiedig. Mae'r cynlluniau’n 
cyfrannu at uchelgais y Brifysgol, sef cynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cael eu 
recriwtio o ardaloedd difreintiedig a chyfranogiad isel.    
 

2017/18 
Targed(au) 

250 o gyfranogwyr ar y Rhaglen Camu i Fyny a Mwy 
18% o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf/Malc 
(targed canlyniad) 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Mae Dyfodol Hyderus a’r Prosiect Darganfod yn darparu rhaglen o fentora a 
chymorth ar gyfer plant 14-19 oed sydd â chefndir mewn gofal ac awtistiaeth yn eu 
tro.  Cynhelir ysgolion preswyl haf deuddydd ar gyfer pobl ifanc o'r grwpiau hyn. 
Mae'r prosiect Darganfod hefyd yn cynnwys diwrnod rhagflas yn benodol ar gyfer 
pobl ifanc ag awtistiaeth a’u hathrawon / rhieni / cynghorwyr. Mae’r prosiect 
Cymorth gyda TGAU Saesneg a Mathemateg yn galluogi'r Brifysgol i gefnogi codi 
cyrhaeddiad mewn ysgolion.  
Ariannir y prosiectau hyn yn rhannol gan Campws Cyntaf.  

Diben ac 
effaith: 

 Mae rhaglenni mentora a chymorth Dyfodol Hyderus a Darganfod yn cyfuno 
gweithgareddau grŵp â chefnogaeth unigol, gan gynnwys mentora gan 
fyfyrwyr Prifysgol presennol, i godi dyheadau a gwella hyder y rhai sy'n gadael 
gofal a phlant sydd ag awtistiaeth. Mae tystiolaeth yn dangos bod y grwpiau 
hyn yn llai tebygol o gael mynediad at addysg uwch, felly diben y prosiectau yw 
i helpu i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i wneud cais i’r brifysgol a pharatoi 
ar gyfer y Brifysgol.  

 Mae Ysgolion Haf sy’n targedu’r plant hyn sydd â chefndir mewn gofal neu sydd 
ag awtistiaeth yn darparu gweithgareddau ychwanegol sy'n rhoi 
mewnwelediad hanfodol i fywyd Prifysgol. 

 Caiff y prosiect cymorth TGAU ei adolygu yn 2015/16 er mwyn sicrhau ei fod yn 
parhau i gyflawni’n effeithiol ac yn parhau i ddiwallu anghenion ysgolion. 
 

Targed(au) 
2017/18 

Dyfodol Hyderus: 20 - 30 yn cymryd rhan;  
Darganfod:                35 - 45 yn cymryd rhan;  

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Mae’r Sioe Deithiol Addysg Uwch yn cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd ac mae’n targedu ysgolion Her Cymru ac ysgolion 
sydd â chyfran uchel o ddisgyblion Cymunedau yn Gyntaf.  Mae’r sioe deithiol yn 
darparu cyflwyniadau rhyngweithiol i ddisgyblion ym mlynyddoedd 9-11, wedi’u 
hatgyfnerthu gan ddeunydd ar-lein a digwyddiadau 'Diwrnod Ysbrydoliaeth y 
Brifysgol’ ar y campws, sy'n cyflwyno disgyblion i ystod eang o bynciau ar lefel 
Prifysgol. 

Diben ac 
effaith: 

Mae’r Sioe Deithiol Addysg Uwch wedi’i thargedu at ardaloedd lle mae cyfraddau 
cynnydd isel i Addysg Uwch. Ei nod yw codi ymwybyddiaeth ymhlith grwpiau 
oedran iau a darparu cyngor gyrfaoedd sy'n berthnasol i addysg uwch yn gynnar fel 
bod disgyblion yn gwneud dewisiadau gwybodus am TGAU ac addysg bellach ac yn 
ymwybodol o’r manteision y gallai Addysg Uwch eu darparu.  
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Targed(au) 
2017/18. 

 Sioe deithiol AU: ymweld ag 80-90 o ysgolion. 

 18% o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf/MALlC 
(targed canlyniad) 

 I fodloni meincnod y sector ar gyfer canran yr israddedigion amser llawn o 
gymdogaethau cyfranogiad isel (tablau dangosyddion perfformiad HESA T1a a 
T2a, data POLAR 3) (targed canlyniad) 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithredu polisi derbyn cyd-destunol i hysbysu 
dealltwriaeth tiwtoriaid derbyn yn well o gefndiroedd cymdeithasol ymgeiswyr, 
gan ganiatáu asesiad o botensial yr ymgeiswyr i lwyddo yng nghyd-destun 
rhwystrau y maent o bosib wedi dod ar eu traws.   

Diben ac 
effaith: 

Mae’r polisi derbyn cyd-destunol yn cynnwys adnabod ymgeiswyr unigol ar gyfer 
'ystyriaeth ychwanegol' ar sail data cyd-destunol. Cynhaliwyd peilot o’r model yn 
2012 ac mae wedi cael ei adolygu a’i ddadansoddi’n rheolaidd i sicrhau ei fod yn 
adlewyrchu’r dystiolaeth fwyaf diweddar o arfer effeithiol. Mae’r polisi yn galluogi 
i’r brifysgol wneud y system derbyn myfyrwyr yn decach i'r rhai o gefndiroedd lle 
ceir anfanteision cymdeithasol neu addysgol, ac i liniaru yn erbyn anfantais.  
 

Targed(au) 
2017/18 

 18% o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf/MALlC 
(Targed canlyniad) 

 I fodloni meincnod y sector ar gyfer canran yr israddedigion amser llawn o 
gymdogaethau cyfranogiad isel (tablau dangosyddion perfformiad HESA T1a a 
T2a, data POLAR 3)  

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Prosiect Tiwtoriaid Myfyrwyr (clybiau gwaith cartref)  
Mae tiwtoriaid myfyrwyr Prifysgol Caerdydd eu cael eu recriwtio a'u hyfforddi i 
ddarparu cefnogaeth diwtora a mentora i ddisgyblion mewn ardaloedd 
Cymunedau yn Gyntaf a Chymdogaethau Cyfranogiad Isel.    

Diben ac 
effaith: 

Mae’r prosiect yn ymdrin â materion cyrhaeddiad a dyhead ar gyfer plant mewn 
ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a Chymdogaethau Cyfranogiad Isel.  Mae hefyd o 
fudd i’r tiwtoriaid sy’n fyfyrwyr, gan fod llawer ohonynt yn aelod cyntaf eu teulu i 
fynd i'r brifysgol, drwy ddarparu sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr. 
Mae parhad y prosiect hwn yn amodol ar Cymunedau yn Gyntaf yn parhau i 
drefnu’r clwb gwaith cartref. Mae hefyd yn cyfrannu at hybu AU, Mesur 3: 
‘Gweithgareddau sy'n cryfhau cyflogadwyedd graddedigion o Gymru’. 
 

Targed(au) 
2017/18 

Darparu cymorth drwy gyfrwng 10-15 o glybiau gwaith cartref.   

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Mae Byw’n Lleol Dysgu’n Lleol yn darparu mynediad i gyrsiau di-dâl mewn 
ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yng Nghaerdydd a'r ardaloedd cyfagos, sy'n 
canolbwyntio ar y rhai sy'n byw mewn ardaloedd lle mae cyfraddau cyfranogiad 
Prifysgol yn isel.  

Diben ac 
effaith: 

Mae’r rhaglen yn darparu cyfleoedd dysgu deniadol a hyblyg a luniwyd i helpu 
myfyrwyr o’r gymuned i symud ymlaen i'r cam nesaf, boed hynny'n golygu cael 
swydd neu fynd i goleg neu brifysgol. 
 

Targed(au) 
2017/18 

 175 – 200 o fyfyrwyr Cymunedau’n Gyntaf wedi cofrestru ar gyfer Byw’n Lleol 
Dysgu’n Lleol. 
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 I fodloni meincnod y sector ar gyfer canran y myfyrwyr gradd gyntaf amser 
llawn aeddfed o Gymdogaethau Cyfranogiad Isel sydd heb unrhyw 
gymwysterau AU blaenorol. (Targed canlyniad). 

 

Mesur 2: Denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, a all gynnwys 
myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig a myfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig; 
 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr: Mae’r Brifysgol yn darparu ac yn hyrwyddo’n eang 
gynnig clir o ran cymorth ariannol i fyfyrwyr israddedig cartref/UE sy'n hawdd ei 
ddeall a’i gyrchu, yn enwedig ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir:  

 Cynllun Bwrsariaeth Prifysgol Caerdydd: £1,000 ym mlwyddyn 1 ac o leiaf £500 
ym mhob blwyddyn ddilynol ar gyfer myfyrwyr y mae incwm eu teulu yn 
£42000 neu lai.  Ar hyn o bryd, mae tua 5400 o fyfyrwyr yn elwa o'r dyfarniad 
hwn bob blwyddyn.  

 Bwrsariaeth y Cam Nesaf: dyfarniad untro o £1,000 ar gyfer myfyrwyr ar raglen 
Camu i Fyny Caerdydd.  Ar hyn o bryd, mae tua 85 o fyfyrwyr yn cyrchu’r 
cymorth hwn yn flynyddol. 

 Bwrsariaeth i’r Rhai sy'n Gadael Gofal: Dyfarniad o £3,000 ar gyfer myfyrwyr 
sy'n gadael gofal yr awdurdod lleol. Ar hyn o bryd mae tua 10 o fyfyrwyr 
newydd yn derbyn y dyfarniad hwn bob blwyddyn.  

 Ceiswyr lloches: Cynigir cymorth trwy ddau gynllun – taliad ar gyfer Ffioedd 
Dysgu a Dyfarniad i Geiswyr Lloches.   

 Byddwn hefyd yn ymchwilio i'r posibilrwydd o ddatblygu cynllun cymorth 
newydd i fyfyrwyr sy'n ofalwyr o 2017/18. 

 
Mae’r Rhaglen Cymorth Ariannol yn gynllun integredig sy’n cyfuno cyngor a 
gwybodaeth ariannol â chymorth ariannol trwy fenthyciadau neu grantiau: 

 Cyngor ariannol: Mae’r tîm Cyngor ac Arian yn darparu gwasanaeth hygyrch i 
roi cyngor di-dâl, diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol ar arian ochr yn ochr ag 
amrywiaeth eang o faterion eraill gan gynnwys materion academaidd, tai, 
cyflogaeth a gadael gofal. Cefnogir hyn gan wybodaeth ar-lein (gan gynnwys e-
gylchlythyrau a blogiau) i fyfyrwyr am arian, cyllidebu, rheoli costau a 
chynyddu incwm. Yn ogystal â chymorth ariannol a ddarperir gan Raglen 
Cymorth Ariannol y Brifysgol (gweler isod), mae’r Tîm Cyngor ac Arian yn 
cyfeirio myfyrwyr ymlaen at ffynonellau arian allanol eraill posibl megis 
elusennau ac ymddiriedolaethau. 

 Dyfarniadau'r Rhaglen Cymorth Ariannol (FAPA): Gall myfyrwyr cymwys sy'n 
wynebu caledi ariannol wneud cais am Ddyfarniad o’r Rhaglen Cymorth 
Ariannol i helpu gyda chostau byw neu astudio hanfodol. Mae’r Tîm Cyngor ac 
Arian yn cefnogi myfyrwyr i lenwi a chyflwyno cais am Ddyfarniad o’r Rhaglen 
Cymorth Ariannol.   

 Benthyciadau o’r Rhaglen Cymorth Ariannol: Mae'r Brifysgol yn darparu 
benthyciad argyfwng i fyfyrwyr cymwys os byddant yn rhedeg allan o arian ac 
yn methu cael help ariannol o unrhyw ffynhonnell arall. Benthyciad ad-daladwy 
di-log tymor byr yw hwn, fel arfer i dalu am gostau bwyd sylfaenol neu deithio 
adref ar ddiwedd y tymor.  

 
Cymorth i fyfyrwyr anabl:  

 Mae Gwasanaeth Dyslecsia ac Anabledd y Brifysgol yn ddarparwr Cymorth 
Anfeddygol (NMH) ar hyn o bryd. Mae'r gwasanaethau hyn yn galluogi'r 
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Brifysgol i gyflawni ei dyletswydd i wneud addasiadau rhesymol sy'n galw am 
ddarparu gwasanaeth ategol. Mae’r cyllid ar gyfer y gwasanaethau hyn yn 
seiliedig ar incwm o’r Lwfans Cymorth Anabledd (DSA). Os nad yw myfyrwyr yn 
gymwys i gael DSA, telir am gost addasiadau rhesymol sy’n galw am wasanaeth 
ategol o Gronfa Addasiadau Rhesymol y Brifysgol.  

 Bydd y Brifysgol yn darparu mwy o adnoddau yn 2017/18 i liniaru effaith dileu 
rhai cronfeydd NMH ar gyfer myfyrwyr sy'n hanu o Loegr o 1 Awst 2016 a 
sicrhau cydraddoldeb o ran cymorth â myfyrwyr Cymru.  

 Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar newidiadau i DSA yng Nghymru yn 
ystod 2016-17, felly nid yw’r cyd-destun polisi ac ariannu ar gyfer 2017/18 yn 
hysbys ar hyn o bryd. Mae’r Brifysgol yn parhau i fod yn ymrwymedig i sicrhau 
cydymffurfiaeth gyfreithiol â’r Ddeddf Cydraddoldeb a'r ddyletswydd sydd 
ynddi i ddarparu gwasanaethau ategol fel addasiad rhesymol ac i sicrhau na 
chollir incwm ffioedd gan fyfyrwyr anabl. 

 Ochr yn ochr â’r ymgynghoriad ar DSA, bydd y Brifysgol yn adolygu ei 
darpariaeth cymorth anabledd yn 2016-17, i ystyried sut y bydd yn parhau i 
wneud addasiadau rhesymol yng nghyd-destun newidiadau i DSA a sicrhau nad 
yw hynny’n cael effaith negyddol ar ddilyniant a chyrhaeddiad myfyrwyr anabl.   

Diben ac 
effaith: 

Lluniwyd y cynlluniau a amlinellwyd uchod i gefnogi mynediad i addysg uwch ar 
gyfer grwpiau penodol, ac i gefnogi dilyniant a chyrhaeddiad ar ôl iddynt gyrraedd 
y Brifysgol.  Byddwn yn parhau i werthuso tystiolaeth o effaith y ddarpariaeth 
bresennol i sicrhau’r defnydd mwyaf effeithiol o arian a thargedu grwpiau priodol â 
chymorth. 
  

Targed(au) 
2017/18 

 18% o fyfyrwyr yn cael eu recriwtio o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf/MALlC 
(Targed canlyniad) 

 I fodloni meincnod y sector ar gyfer canran yr israddedigion amser llawn o 
gymdogaethau cyfranogiad isel (tablau dangosyddion perfformiad HESA T1a a 
T2a, data POLAR 3) (Targed canlyniad) 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Datblygu darpariaeth Cyfrwng Cymraeg y Brifysgol  

Diben ac 
effaith: 

Byddwn yn parhau i ddatblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg y brifysgol, a bydd 
hynny’n digwydd yn rhannol mewn partneriaeth â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  
Byddwn yn adolygu ein strategaeth ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg, dan 
arweiniad grŵp llywio ar draws y Brifysgol, a bydd yn sail ar gyfer datblygiad 
strategol darpariaeth cyfrwng Cymraeg o 2017/18. Diben y gwaith hwn yn sicrhau 
bod y Brifysgol yn cefnogi, ac yn cyfeirio adnoddau tuag at ddatblygu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg cynaliadwy mewn meysydd o bwysigrwydd strategol. Mae hyn er 
budd cyflogadwyedd myfyrwyr ac i wasanaethu anghenion cymdeithasol ac 
economaidd Cymru. Fel rhan o'r strategaeth ddiwygiedig, bwriadwn ganolbwyntio 
ar ddatblygu modiwlau cyfrwng Cymraeg trawsbynciol sy'n berthnasol i sawl 
disgyblaeth, a hefyd i adeiladu màs critigol o ddarpariaeth Gymraeg mewn 
disgyblaethau penodol i sicrhau ei chynaliadwyedd.     

  
Targed(au) 
2017/18 

 350 o fyfyrwyr yn dilyn 5 neu fwy o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 250 o fyfyrwyr yn dilyn 40 neu fwy o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

 Gwasanaethau cymorth i gefnogi myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau o ran pontio i 
addysg uwch  
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Diben ac 
effaith: 

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi grwpiau yr ydym yn ymwybodol sy’n wynebu 
anawsterau wrth symud i Addysg Uwch er mwyn lleihau’r nifer o fyfyrwyr sy’n 
tynnu allan o’u hastudiaethau, ac i gynyddu’r nifer o’r rheiny sy’n symud ymlaen i 
astudio ar lefel ôl-raddedig. Byddwn yn darparu amrywiaeth o ddarpariaeth i 
gefnogi grwpiau sydd angen y gefnogaeth fwyaf i bontio’n llwyddiannus i addysg 
uwch, gan gynnwys mynd ymlaen i astudiaethau ôl-raddedig gan gynnwys:  

 Darparu sesiwn gynefino myfyrwyr aeddfed i israddedigion, gan gynnwys 
sesiynau ar sgiliau astudio a defnyddio adnoddau a chyfleusterau’r 
brifysgol. Mae hyn yn ymateb i’r heriau penodol o ran pontio i addysg 
uwch ar gyfer y grŵp hwn. 

 Datblygu cyfres o adnoddau ar-lein i gefnogi myfyrwyr ôl-raddedig wrth 
iddynt bontio o astudiaethau israddedig.  

 Cynnal astudiaeth archwiliadol i werthuso manteision defnyddio offer ar-
lein i gynorthwyo myfyrwyr i adeiladu cymunedau cyn iddynt gyrraedd, gan 
ganolbwyntio ar y cychwyn ar raglenni cysylltiedig â iechyd.  

  
Targed(au) 
2017/18 

 I fodloni meincnod y sector ar gyfer canran y newydd-ddyfodiaid gradd gyntaf 
amser llawn nad ydynt mwyach mewn AU yn dilyn blwyddyn eu derbyn 
(newydd-ddyfodiaid aeddfed heb gymhwyster addysg uwch blaenorol). 
(Targed canlyniad).  

 

Mesur 4: Cefnogi a chynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cael eu cadw ac yn cwblhau, yn enwedig y rhai 
o gymdogaethau cyfranogiad isel, plant sy’n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a gofalwyr; 
 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Datblygu a defnyddio data sefydliadol cadarn ac adrodd ar gyrhaeddiad a dilyniant 
myfyrwyr yn ôl nodweddion gwarchodedig. Mae hyn yn cyd-fynd â’n cynllun 
gweithredu i gyflawni ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol (2016-2020). 
 

Diben ac 
effaith: 

Bydd argaeledd data cadarn, gyfredol yn cefnogi camau i wella dilyniant a 
chyrhaeddiad ar gyfer grwpiau penodol fel rhan o brosesau ansawdd y brifysgol a 
phrosiectau gwella dysgu ac addysgu penodol: 

 Adolygiad Blynyddol a gwelliant (ARE) mewn Ysgolion i gynnwys dadansoddiad 
o ddata cyrhaeddiad a dilyniant a nodi camau gwella lle bo angen.  

 Drwy'r Ganolfan Arloesedd Addysg (CEI), darparu adnoddau i staff i gefnogi 
dylunio cwricwlwm cynhwysol. Mae’r gweithgaredd hwn hefyd yn cyfrannu at 
Hybu AU, Mesur 2: Buddsoddiadau ar gyfer gwella ansawdd y dysgu a’r 
addysgu, gan gyfeirio at ansawdd profiad y myfyriwr; 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Mae cynllun mentora cymheiriaid Prifysgol Caerdydd yn cefnogi myfyrwyr 
blwyddyn gyntaf wrth iddynt bontio i addysg uwch.  

Diben ac 
effaith: 

Mae'r cynllun yn neilltuo mentoriaid sy'n parhau’n israddedigion i ofalu am 
grwpiau o fentoreion sydd yn eu blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol, er mwyn cwrdd yn 
wythnosol a darparu cefnogaeth yn ystod cyfnod trosiannol cychwyn yn y brifysgol. 
Drwy gysylltu â mentor, mae myfyrwyr newydd yn elwa ar brofiad rhywun sydd 
wedi bod yn yr yr un sefyllfa â nhw. Yn y modd hwn, nod y cynllun yw cyfrannu at 
atal tynnu'n ôl o'r Brifysgol.  
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Targed(au) 
2017/18 

 Cynllun mentora ar gael mewn 10 ysgol 

 I fodloni neu ragori ar feincnod y sector ar gyfer canran y newydd-ddyfodiaid 
gradd gyntaf amser llawn nad ydynt mwyach mewn AU yn dilyn blwyddyn eu 
derbyn (newydd-ddyfodiaid ifanc o Gymdogaethau Cyfranogiad Isel a newydd-
ddyfodiaid aeddfed heb gymhwyster addysg uwch blaenorol). (Targed 
canlyniad). 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Darpariaeth gwasanaethau iechyd a gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer 
myfyrwyr: 
 

Diben ac 
effaith: 

 Mae’r Gwasanaeth Cwnsela, Iechyd a Lles yn darparu amrywiaeth o gymorth i 
fyfyrwyr a all fod yn wynebu anawsterau: cwnsela un i un drwy apwyntiad; 
gwasanaeth galw heibio i drafod problemau wyneb yn wyneb gyda staff heb 
drefnu ymlaen llaw; cymorth ar-lein 24 awr ar gyfer cwnsela, iechyd a lles; 
therapi grŵp a gweithdai i ddarparu cymorth, syniadau a strategaethau 
ymdopi ar gyfer anawsterau a wynebir yn aml gan fyfyrwyr; darperir 
deunyddiau hunangymorth ar-lein hefyd.  

 Cefnogi’r Tîm Hyrwyddwyr Llesiant Myfyrwyr. Mae'r gwasanaeth hwn yn 
seiliedig ar ymchwil sy’n dangos bod yn well gan fyfyrwyr bregus siarad â 
ffrindiau neu gyd-fyfyrwyr cyn troi at gefnogaeth ffurfiol.  Rôl yr Hyrwyddwyr 
yw ymgysylltu’n rhagweithiol â myfyrwyr i gyfleu gwybodaeth am amrywiaeth 
o bynciau iechyd a llesiant.  

 Meithrin cysylltiadau â Thîm Iechyd Meddwl Cymunedol Bwrdd Iechyd y GIG. 

 Ymestyn y ddarpariaeth iechyd meddwl ar gyfer myfyrwyr a chynyddu'r 
ddarpariaeth o hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl i staff y Brifysgol. 

 Parhau i gefnogi Practis Plas y Parc mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd y 
Brifysgol a phractis meddyg teulu lleol.  

 
Targed(au) 
2017/18 

I fodloni neu ragori ar feincnod y sector ar gyfer canran y newydd-ddyfodiaid gradd 
gyntaf amser llawn nad ydynt mwyach mewn AU yn dilyn blwyddyn eu derbyn 
(newydd-ddyfodiaid ifanc o Gymdogaethau Cyfranogiad Isel a newydd-ddyfodiaid 
aeddfed heb gymhwyster addysg uwch blaenorol). (Targed canlyniad). 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Mae’r Cynllun Tiwtor Personol yn darparu fframwaith clir a chyson ar gyfer 
cefnogaeth academaidd, paratoad ar gyfer cyflogaeth a gofal bugeiliol;  
 

Diben ac 
effaith: 

Neilltuir tiwtor personol ar gyfer pob myfyriwr.  Yng Nghaerdydd, mae hon yn rôl 
glir yn seiliedig ar ddarparu cyngor academaidd cefnogol i fyfyrwyr.  Tiwtoriaid 
personol yn aml yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer myfyrwyr unigol ac maent yn 
chwarae rôl bwysig wrth helpu myfyrwyr i wneud synnwyr o’u datblygiad 
academaidd a’u nodau at y dyfodol.  Byddwn yn parhau i fonitro cydymffurfiad â’r 
polisi tiwtoriaid personol ac yn gwerthuso a gwella'r cynllun. 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Datblygu a defnyddio data cadarn ac adrodd ar yr ymgysylltu â myfyrwyr a data 
adborth myfyrwyr, fel bod modd dadansoddi defnydd o'r gwasanaeth gan grwpiau 
a dangynrychiolir.  

Diben ac 
effaith: 

Datblygu gallu i ddadansoddi ac adrodd er mwyn sefydlu patrymau mynediad i 
wasanaethau cymorth a llesiant myfyrwyr ac i sicrhau bod gwasanaethau’n targedu 
grwpiau allweddol, yn bennaf drwy’r canlynol: 
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 Defnyddio system rheoli ymholiadau i gefnogi'r broses o gasglu data am 
fynediad at wasanaethau cymorth anacademaidd a defnyddio'r data hwn i 
gefnogi camau gweithredu wedi'u targedu i gefnogi grwpiau penodol, gyda'r 
nod o gynyddu llwyddiant a dilyniant ar gyfer y grwpiau hyn; 

 Defnyddio'r Rhaglen Deallusrwydd Busnes (BI) i ddarparu'r gallu dadansoddol i 
gefnogi’r gwaith o ddylunio a darparu gwasanaethau;   

 Datblygu atebion technolegol fel rhan o'r Portffolio Addysg. Er enghraifft mae 
cyflwyno ac estyn galluoedd cipio digwyddiadau (Dysgu a Mwy) yn galluogi’r 
Brifysgol i ehangu mynediad myfyrwyr i ddeunyddiau dysgu drwy ddatblygu 
deunyddiau rhyngweithiol ar-lein, sydd ar gael ar alw ar gyfer dysgu hunan-
gyflymder (Disgrifir y rhain yn llawn o dan hybu AU, Mesur 2: Buddsoddiadau 
ar gyfer gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu, gan gyfeirio at ansawdd profiad 
y myfyriwr; 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Cymorth sgiliau astudio ar gyfer myfyrwyr, gan gynnwys rhai o grwpiau a 
dangynrychiolir  

Diben ac 
effaith: 

Mae ein darpariaeth cymorth sgiliau astudio i gefnogi myfyrwyr, gan gynnwys rhai 
o grwpiau sy'n wynebu rhwystrau i ddysgu, i symud ymlaen a llwyddo yn y 
Brifysgol.  Bydd y Brifysgol yn integreiddio darpariaeth sgiliau astudio generig â 
gwasanaethau cymorth a llesiant eraill i wella hygyrchedd gwasanaethau i fyfyrwyr. 
Mae'r adnoddau sydd ar gael drwy'r gwasanaeth hwn yn cynnwys dosbarthiadau ar 
sgiliau academaidd, cymorth iaith Saesneg a sgiliau mathemategol. Mae canllawiau 
ar-lein, fideos a deunyddiau eraill ar draws ystod o bynciau ar gael yn hwylus i 
fyfyrwyr trwy’r fewnrwyd.  

 
Mesur 5: Gwella profiad myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir o addysg uwch, gan gynnwys 
gweithgareddau i hyrwyddo profiad rhyngwladol; 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Mae’r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang yn adnodd pwrpasol ar gyfer yr holl gyfleoedd 
sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd er mwyn i fyfyrwyr gael profiad mewn cyd-
destun rhyngwladol.  

Diben ac 
effaith: 

Mae’r GC wedi ymrwymo i sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol yn elwa o brofiad rhyngwladol sy'n cyfrannu'n sylweddol at 
gyflogadwyedd myfyrwyr ac at ansawdd eu profiad prifysgol:  

 Mae Bwrsariaeth y Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang (gwerth: £510K) yn darparu 
taliadau ychwanegol i fyfyrwyr o gefndiroedd ehangu cyfranogiad, a phennir 
hynny yn ôl eu cymhwysedd i dderbyn bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd.  Mae 
cyllid hefyd yn gynwysedig i gefnogi myfyrwyr anabl.   

 Er mwyn sicrhau bod symudedd rhyngwladol yn hygyrch i fyfyrwyr israddedig 
beth bynnag fo'u cefndir neu eu nodweddion gwarchodedig, mae’r cyfleoedd 
yn bwrpasol amrywiol: maent yn amrywio o 4 wythnos i flwyddyn academaidd 
lawn, maent yn cael eu darparu mewn ystod eang o wledydd, yn ymwneud ag 
amrywiol weithgareddau (astudio, gwaith, gwirfoddol) ac mae gwahanol 
lefelau o gyllid ynghlwm wrthynt. 
 

Targed(au) 
2017/18 

 Trefnwyd 350 o raglenni gwaith, astudio neu wirfoddoli tymor byr gan y 
Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang (haf 2017). 

 
Mesur 6: Darparu gwybodaeth effeithiol i fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir cyn ac yn ystod 
eu cyrsiau; 
 



 
Prifysgol Caerdydd 

21 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Darparu gwybodaeth wedi'i thargedu i fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir  

Diben ac 
effaith: 

Wrth sicrhau bod gwybodaeth ar gael am y Brifysgol, rydym yn sicrhau bod y 
rhwystrau i fynediad at wybodaeth ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir yn cael eu 
cymryd i ystyriaeth.  Mae hyn yn cynnwys y gweithgaredd canlynol:  
 
Mentrau Allgymorth 

 Mae'r Brifysgol yn darparu ystod o wybodaeth hygyrch a chynhwysfawr 
ynghylch cael mynediad i AU, a’r cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr o gefndiroedd 
ehangu cyfranogiad drwy’r canlynol:   

o Prosiectau allgymorth y Brifysgol (gan gynnwys y sioe deithiol AU, 
Camu i Fyny, Diwrnod Ysbrydoliaeth y Brifysgol); 

o Gweithgareddau ymgysylltu ag ysgolion a chyswllt ag ysgolion (gweler 
hybu AU mesur 6);  

o Pwyntiau gwybodaeth cymunedol lleol, e.e. Byw’n Lleol Dysgu’n Lleol; 
o Gwefan y brifysgol, sy'n rhoi manylion am y cymorth sydd ar gael i 

fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir.     
Derbyn Myfyrwyr 

 Darparu gwybodaeth am gymorth wedi'i dargedu, gwasanaethau a pholisïau 
perthnasol i diwtoriaid derbyn myfyrwyr ynghylch grwpiau Ehangu Cyfranogiad 
(gan gynnwys rhai sy'n gadael gofal, pobl ifanc ag awtistiaeth) drwy lwybrau 
priodol megis y Gweithgor Diwrnod Agored, y Gynhadledd Derbyn 
Israddedigion 

Cyfrwng Cymraeg  

 Yn unol â deddfwriaeth yr iaith Gymraeg nid yw’r Brifysgol yn trin y Gymraeg 
yn llai ffafriol na’r Saesneg.  Yn unol â’n cynllun iaith Gymraeg, mae’r holl 
wybodaeth am astudio yng Nghaerdydd ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg, sy'n 
cefnogi recriwtio myfyrwyr sy'n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a’u gallu i 
gwblhau eu profiad Prifysgol yn Gymraeg. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth 
ym mhob cyfrwng (y we, cyhoeddiadau, prosbectysau ac ati) am bob agwedd 
ar y brifysgol, gan gynnwys cyrsiau, bywyd prifysgol, llety, gwasanaethau, 
cyfleusterau a chostau byw. Yn ystod eu cwrs, gall myfyrwyr ofyn am diwtor 
personol sy’n medru’r Gymraeg, cyhyd â bod aelodau o'r staff addysgu yn eu 
maes pwnc yn medru’r Gymraeg.  Gall myfyrwyr Caerdydd hefyd gyrchu 
gwasanaethau cymorth allweddol megis cyfarwyddyd gyrfaoedd, cwnsela, a 
chyngor anabledd a dyslecsia drwy gyfrwng y Gymraeg.    

Gwasanaethau Cymorth a Llesiant Myfyrwyr  

 Fel rhan o'r gwaith o ail-ddylunio ein gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, bydd y 
systemau newydd ynghyd â chymhwyso technegau dadansoddi yn sefydlu 
galluoedd newydd i nodi myfyrwyr bregus a rhai sydd mewn perygl, ymgysylltu 
â nhw a’u monitro. Bydd hyn yn galluogi'r Brifysgol i ddarparu’r wybodaeth a’r 
cyngor sydd eu hangen ar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, a hynny mewn 
ffordd hygyrch, i gefnogi eu cadw a’u llwyddiant yn y brifysgol.  Bydd 
ailgynllunio'r gwasanaeth yn dechrau yn 2016-17 ac o 2018 bydd y Bar Cyngor 
rheng flaen a’i systemau cefnogi yn weithredol er mwyn cyflawni cam cyntaf 
integreiddio gwasanaethau, fydd yn canolbwyntio ar weithgareddau cyllid a'r 
Gofrestrfa.   

 
Mesur 8: Cefnogi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir i symud ymlaen i gyflogaeth neu 
astudiaeth bellach; 
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Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Prosiect Cyflawni trwy Brofiad Gwaith GO Wales (2016-19) 

Diben ac 
effaith: 

Bydd y tîm Go Wales wedi'i ymgorffori o fewn y tîm Profiad Gwaith. Nod y prosiect, 
sy’n cael ei ariannu’n allanol, yw lleihau nifer y myfyrwyr sy'n gadael AU sydd 
mewn perygl o ddod yn NEET (heb fod mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant). 
Y garfan darged yw myfyrwyr 18 i 24 oed sydd mewn perygl o ddod yn NEET 
oherwydd eu bod yn wynebu rhwystrau penodol i gyflogaeth.  Ymhlith y rhwystrau 
mae: anableddau neu gyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar waith; cefndir BME; 
cyfrifoldebau gofalu; wedi gadael gofal eu hunain; cefndir llai cefnog (mesurir yn ôl 
cymdogaeth cyfranogiad isel).   

 
 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Datblygu cymorth cyflogadwyedd wedi'i dargedu ar gyfer grwpiau a 
dangynrychiolir    

Diben ac 
effaith: 

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu ein strategaeth cyflogadwyedd sefydliadol. Fel 
rhan o'r gwaith hwn, byddwn yn nodi anghenion cymorth grwpiau a 
dangynrychiolir yng nghyd-destun gyrfaoedd a chyflogadwyedd ac yn rhoi 
ystyriaeth benodol i’r anghenion hyn yn natblygiad strategol ein gwasanaethau 
cefnogi yn y maes allweddol hwn. Byddwn yn parhau i fonitro data yn 2017/18 am 
ymgysylltu myfyrwyr gyda gwasanaethau gyrfaoedd a chyflogadwyedd er mwyn 
deall y rhwystrau penodol i gael mynediad at gymorth cyflogadwyedd a chyfleoedd 
ar gyfer grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.     

 
Mesur 9:  Mesurau eraill i gefnogi grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch: 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Gwerthusiad o effeithiolrwydd gweithgaredd y cynllun ffioedd a mynediad  

Diben ac 
effaith: 

Byddwn yn parhau i adolygu ein gweithgareddau EC o bryd i'w gilydd ac i 
weithredu newidiadau i weithgareddau ar sail canfyddiadau'r adolygiadau 
presennol. 
Yn amodol ar beilot llwyddiannus yn ystod 2016-17, yn 2017/18 byddwn yn 
gweithredu system newydd a fydd yn gwella ein gallu i werthuso a monitro ein 
gweithgareddau EC. 
Yn haf 2016 byddwn yn gwerthuso ein prosiectau awtistiaeth (Darganfod) gan 
ddefnyddio grwpiau ffocws a chyfweliadau un i un. Wedyn defnyddir y 
canfyddiadau i lywio'r gwaith o gyflawni’r prosiectau yn 2017/18.  
Byddwn yn adolygu llwyddiant y dull diwygiedig o dargedu ein gwaith allgymorth 
gydag ysgolion. Byddwn yn defnyddio mesurau anfantais sosio-economaidd 
ychwanegol (cymhwyster i gael prydau ysgol am ddim) i dargedu ein gwaith 
allgymorth gydag ysgolion, gan adeiladu ar y mesurau a ddefnyddir ar hyn o bryd 
(ysgolion â chyfran uchel o fyfyrwyr Cymunedau yn Gyntaf, ac ysgolion mewn 
cymdogaethau cyfranogiad isel). 
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Hybu Addysg Uwch - y Cyd-destun  

 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu profiad ysbrydoledig sy’n cyfoethogi bywydau 

myfyrwyr. Mae ein dull gweithredu yn cydnabod mai ein staff academaidd yw’r ased pwysicaf i 

ddarparu profiad rhagorol i'r myfyriwr. Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a mentrau 

i wireddu ein gweledigaeth ar gyfer gwella profiad y myfyriwr. O ganlyniad i fuddsoddiad y Brifysgol 

yn y prosiectau allweddol hyn, bydd myfyrwyr:  

 Yn cael mynediad i gwricwla cyfoethog ac amrywiol sy'n seiliedig ar ymchwil, yn heriol, ac y mae 

cyflogwyr yn gosod gwerth arnynt;  

 Yn cyfranogi’n weithredol yn eu profiad dysgu ac yn ymgysylltu ag ysgolheigion academaidd ac 

ymchwilwyr ysbrydoledig;  

 Yn cael cyfle i dreulio amser dramor, cyflawni profiad gwaith gwerthfawr a manteisio ar 

weithgareddau allgyrsiol drwy Undeb y myfyrwyr. 

 

Portffolio Addysg 

 Bydd ein Portffolio Addysg yn cyflawni newid trawsffurfiannol ym mhrofiad y myfyrwyr a’r staff o 

ddysgu ac addysgu yng Nghaerdydd yn y cyfnod hyd at 2020. Mae’r Portffolio Addysg yn cynnwys 

pedair prif raglen, y mae pob un ohonynt yn arwain at gyfres o brosiectau i weithredu gwelliannau 

penodol ac wedi’u blaenoriaethu i brofiad y myfyriwr: 

1. Ymgysylltu Academaidd, a fydd yn canolbwyntio ar gefnogi academyddion i ddarparu 

rhagoriaeth o ran dysgu ac addysgu;   

2. Ymgysylltu â Myfyrwyr, a fydd yn canolbwyntio ar gefnogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial i 

ddysgu a manteisio i'r eithaf ar eu rhagolygon cyflogadwyedd;   

3. Yr Amgylchedd Dysgu, sy’n canolbwyntio ar wneud yr amgylchedd dysgu ac addysgu yn 

hygyrch ac yn gynhwysol drwy waith i wella'r Amgylchedd Dysgu Rhithwir cyfredol a chefnogi 

dysgu digidol; 

4. Cylch Oes Data Rhaglenni a Myfyrwyr, sy’n canolbwyntio ar wella sut rydym yn casglu ac yn 

defnyddio data rhaglenni a myfyrwyr er mwyn deall ac ymateb yn well i anghenion myfyrwyr.  

 

Mannau dysgu Ffisegol  

 Mae’r Brifysgol yn buddsoddi mewn prosiect mannau dysgu ffisegol er mwyn darparu 

amgylchedd dysgu modern, hyblyg a hygyrch. Bydd mwyafrif mannau addysgu’r Brifysgol yn cael 

eu hadnewyddu a’u had-drefnu yn ystod y pum mlynedd nesaf, gan sicrhau lefelau uchel o gysur 

a’r dechnoleg glyweledol ddibynadwy ddiweddaraf.  

 Mae ein Prif gynllun Ystadau yn cynnwys datblygu llyfrgell newydd gyfunol, integredig a modern 

ar gampws Cathays, sydd yn y camau cynllunio cynnar ar hyn o bryd, a glasbrint ar gyfer darparu 

gwasanaethau llyfrgell o fewn yr adeilad. 

 Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn brosiect partneriaeth gydag Undeb y Myfyrwyr. Mae'n 

brosiect trawsnewid busnes uchelgeisiol, myfyriwr-ganolog, dan arweiniad gwasanaethau a fydd 

yn cynnal adolygiadau llif gwaith a phrosesau o’r dechrau i’r diwedd ar draws rhyw 25 o 

weithgareddau swyddogaethol, yn integreiddio’r holl wasanaethau anacademaidd sy'n ymwneud 

yn uniongyrchol â myfyrwyr ac yn darparu system rheoli ymholiadau a system rheoli achosion.   

Disgwylir i Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr agor yn 2019, a bydd yn sefydlu adeilad tirnod yng nghanol 

campws Cathays a fydd yn cynnwys theatr ddarlithio 550 sedd â’r cyfleusterau diweddaraf, 

gwasanaethau cymorth a chyfres o ystafelloedd gweithdy a mannau ymgynghori. Bydd 

amlygrwydd y gwasanaeth a mynediad iddo’n cynyddu'n sylweddol, a sefydlir diwylliant o 
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welliant parhaus a arweinir gan wybodaeth.  O’u cyfuno, bydd y systemau newydd ynghyd â 

chymhwyso technegau dadansoddi yn sefydlu galluoedd newydd i nodi myfyrwyr bregus a rhai 

sydd mewn perygl, ymgysylltu â nhw a’u monitro.  Bydd ailgynllunio'r gwasanaeth yn dechrau yn 

2016-17 ac o 2018 bydd y Bar Cyngor rheng flaen a’i systemau cefnogi yn weithredol er mwyn 

cyflawni cam cyntaf integreiddio gwasanaethau, fydd yn canolbwyntio ar weithgareddau cyllid 

a'r Gofrestrfa.  

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Graddedigion  
 Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wedi’i strwythuro o amgylch 'taith gyrfaoedd' 

glir, sy’n ymgysylltu â myfyrwyr ac yn eu cefnogi i archwilio eu dyfodol, meithrin eu sgiliau, a 

symud ymlaen i waith neu astudiaethau pellach.   

 

 Bydd y Prosiect Lleoliadau Myfyrwyr, sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, yn cyflwyno system 

electronig a fydd yn sylfaen ar gyfer dyrannu, rheoli a chofnodi lleoliadau myfyrwyr yn effeithlon.  

Cyflwynir y prosiect yn raddol, gan gychwyn yn 2017/18. Nod y prosiect yw hwyluso mynediad 

myfyrwyr i gyfleoedd am leoliadau, cefnogi gwell profiad i fyfyrwyr ar draws lleoliadau, ac yn y 

pen draw hwyluso ehangu’r cyfleoedd am leoliadau.    

 

 Mae’r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang yn creu ac yn cefnogi cyfleoedd i fyfyrwyr astudio, gweithio 

neu wirfoddoli dramor fel rhan o brofiad y brifysgol yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle i bob 

myfyriwr o bob cefndir ehangu eu gwybodaeth academaidd, cael profiad o ddiwylliannau 

rhyngwladol a dysgu sgiliau gwerthfawr a allai gyfrannu at eu cyflogaeth yn y dyfodol. 

  

 Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CUROP) yn rhoi cyfle i israddedigion gael 

profiad gwerthfawr o ymchwil trwy leoliadau â thâl am hyd at wyth wythnos yn ystod yr haf 

(Gweler y manylion pellach o dan Fesur 3 isod).   

 
Fel rhan o asesu ein llwyddiant mewn gweithgareddau yn y categori hybu AU, byddwn yn defnyddio 

mesurau sy’n ymwneud â’n perfformiad yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (NSS) a chanlyniadau 

cyflogaeth ein graddedigion fel y’u mesurwyd gan yr arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 

(DLHE). Mae’r ddau arolwg yn cael eu hadolygu yn ystod 2016 a gallai canlyniadau'r adolygiadau hynny 

effeithio ar ein defnydd o fesurau a thargedau cysylltiedig ar gyfer NSS a DLHE yn 2017/18. Byddwn 

yn diweddaru'r rhannau hyn o’r cynllun ffioedd a mynediad pan fydd canlyniadau'r adolygiadau yn 

hysbys.    

 

Mesurau a gweithgareddau Hybu Addysg Uwch  
 
Mesur 2: Buddsoddiadau ar gyfer gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu, gan gyfeirio at ansawdd 

profiad y myfyriwr; 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

 Datblygu a chefnogi cyfleoedd i fyfyrwyr fynegi eu barn am eu profiad yn y 
brifysgol a bod yn bartneriaid ym mhroses y Brifysgol o wneud penderfyniadau. 
 

Diben ac 
effaith: 

Mae'r Brifysgol yn darparu amrywiaeth o wasanaethau a phrosiectau sy’n ceisio 

cynyddu lefel ymgysylltu’r Brifysgol â’n corff o fyfyrwyr, er mwyn grymuso 

myfyrwyr i fod yn bartneriaid yn eu dysgu ac i ddylanwadu ar ddatblygiad 
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darpariaeth academaidd a gwasanaethau nad ydyn nhw’n academaidd. Mae hyn 

yn cynnwys y canlynol: 

 

 System cynrychiolaeth academaidd myfyrwyr mewn partneriaeth ag Undeb y 

Myfyrwyr, sy'n caniatáu i gynrychiolwyr y myfyrwyr chwarae rôl bwysig ym 

mhroses y Brifysgol o wneud penderfyniadau, gan ddefnyddio adborth gan eu 

myfyrwyr. Bob blwyddyn, cynhelir amrywiaeth o grwpiau ffocws myfyrwyr i 

lywio polisi cyfredol y Brifysgol. 
 

 I wella defnyddioldeb asesu eu gwaith a’r adborth a gaiff myfyrwyr arno gan 
staff academaidd, byddwn yn cyflwyno rhaglen gydgysylltiedig o welliannau o 
dan ein Prosiect Asesu ac Adborth. Arweinir y gwaith hwn gan aelod 
academaidd o staff ac mae’n cael ei gyflwyno trwy dîm o arweinyddion asesu 
ac adborth ym mhob ysgol, a hyrwyddwyr asesu ac adborth ym mhob coleg, 
mewn partneriaeth agos â chynrychiolwyr y myfyrwyr.  Mae’r arweinyddion 
penodedig yn rheoli ac yn hyrwyddo gwelliannau i asesu ac adborth yn eu 
hysgol ac yn cefnogi mabwysiadu arferion asesu ac adborth effeithiol.  Ategir y 
gwaith hwn gan ddeunydd ar-lein ar gyfer y myfyrwyr, i gefnogi eu 
gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u defnydd o adborth ac asesu (‘llythrennedd 
asesu’).  
 

 Rhaglen dreigl o arolygon myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a chenedlaethol i lywio 
gwelliannau parhaus i bob agwedd ar brofiad y myfyriwr. Byddwn yn adolygu 
ein gweithgaredd arolygon myfyrwyr i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r 
dystiolaeth ddiweddaraf o arfer da, ac yn creu adborth myfyrwyr o ansawdd 
uchel i lywio gwelliant parhaus.  
 

Targed(au) 
2017/18 

 O leiaf 90% yn sgôr boddhad cyffredinol lefel sefydliadol yr Arolwg Myfyrwyr 
Cenedlaethol.  

 O leiaf 70% yn sgôr asesu ac adborth lefel sefydliadol yr Arolwg Myfyrwyr 
Cenedlaethol. 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Datblygu a chefnogi cyfleoedd i academyddion ddarparu rhagoriaeth mewn dysgu 
ac addysgu.   
 

Diben ac 
effaith: 

Byddwn yn datblygu ac yn ymgorffori gwaith Canolfan Arloesedd Addysg (CEI) y 
Brifysgol, gan gynnwys: 

 Lansio galwad gystadleuol am geisiadau gan staff academaidd ar gyfer grantiau 
sbarduno a chanolig i fawr a fydd yn cefnogi datblygiad camau arloesol ym 
maes dysgu ac addysgu;  

 Cyflwyno a datblygu un gronfa adnoddau CEI chwiliadwy ar-lein, fel bod 
deunyddiau dysgu ac addysgu arloesol yn hygyrch ar draws y brifysgol ac yn 
allanol;  

 Yn dilyn adolygiad o Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yng Nghaerdydd, 
sefydlu a pharhau i ddatblygu fframwaith datblygiad proffesiynol parhaus ar 
gyfer staff academaidd. 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Darparu seilwaith dysgu sy’n effeithiol ac sy’n gallu cefnogi anghenion ein cymuned 
amrywiol o fyfyrwyr.  
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Diben ac 
effaith: 

Bydd y Brifysgol yn buddsoddi mewn ystod o dechnolegau dysgu a fydd yn darparu 
amgylchedd modern, hygyrch a rhyngweithiol a fydd yn cyfrannu at ddarparu 
profiad myfyriwr o ansawdd uchel. Mae hyn yn cynnwys: 
 

 Darparu gwasanaeth amserlen ar-lein fydd ar gael i’r holl fyfyrwyr erbyn 
dechrau sesiwn academaidd 2017/18, gan ddarparu mynediad i amserlenni 
addysgu wrth symud o gwmpas ac ar unrhyw ddyfais. Bydd y myfyrwyr yn elwa 
o wasanaeth deinamig, dibynadwy, cyflym a hyblyg a fydd yn gwella ansawdd 
profiad y myfyriwr.  

 Sicrhau bod llwyfan fideo prosiect Dysgu a Mwy (Panopto) yn pontio i 
wasanaeth Prifysgol â gefnogir ac sy’n weithredol.   Bydd y gwasanaeth yn:  

o Darparu’r gallu i recordio darlithoedd, sgrîn-ledu, ffrydio fideo a rheoli 
cynnwys fideo. 

o annog a chefnogi academyddion i gymryd rhan mewn ffyrdd newydd 
ac arloesol o addysgu gan ddefnyddio cynnwys amlgyfrwng. 

o Galluogi myfyrwyr i gasglu cynnwys fideo ar gyfer adfyfyrio eu hunain a 
chan gymheiriaid.   

 
Datblygu a pheilota offer amgylchedd dysgu arloesol: 

 Technoleg ystafell ddosbarth rithwir (mewn partneriaeth ag academyddion). 
Bydd yr offer hefyd o gymorth gyda chyfarfodydd un i un, er enghraifft, 
apwyntiadau cwnsela a gynhelir o bell ar gyfer myfyrwyr sy’n cael anhawster 
mynychu'r brifysgol. 

 Offer er mwyn i fyfyrwyr ddatblygu e-bortffolio i gofnodi ac arddangos eu holl 
sgiliau academaidd, proffesiynol ac allgyrsiol. Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr y 
mae ymarfer yn elfen hanfodol o’u hastudiaethau (e.e. Meddygaeth) i 
ddarparu tystiolaeth o weithgareddau i’r dyfodol.  

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Darparu amgylchedd dysgu modern, hyblyg a hygyrch. 

Diben ac 
effaith: 

Er mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn elwa o amgylchedd dysgu o ansawdd uchel, 
byddwn yn  

 Cynnal rhaglen o adnewyddu ar fannau dysgu ac addysgu’r brifysgol, fel bod 
mwy o  fyfyrwyr yn dysgu yn y cyfleusterau modern diweddaraf.   

 Parhau i agor 24/7 yn Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol  

 Parhau i uwchraddio ac adnewyddu ein hystâd Llyfrgelloedd drwy raglen 
barhaus o gynnal a chadw Ystadau a chyllid mân waith ar gyfer prosiectau 
gwella penodol yn y llyfrgelloedd. 

 

Mesur 3: Gweithgareddau sy'n cryfhau cyflogadwyedd graddedigion o Gymru; 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd  

Diben ac 
effaith: 

Bydd ein tîm gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn gweithio gyda’n myfyrwyr i'w galluogi 
i gyflawni eu potensial yn llawn drwy ddarparu'r gwasanaethau canlynol:  
 

 Cyngor, arweiniad a gwybodaeth ynghylch gyrfaoedd: Cyngor gyrfaoedd un i 
un, cyfle i alw heibio ac adnodd ar-lein, Gyrfaoedd Canolog. 
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 Profiad Gwaith: Amrywiaeth o leoliadau gwaith ac interniaethau yn ogystal â 
phrofiad yn y dosbarth mewn ysgolion lleol, rhaglen GO Wales (gweler Mesur 8 
o dan 'cyfle cyfartal') a rhaglen CUROP, sy’n canolbwyntio ar ymchwil.    

 Addysg Entrepreneuriaeth a Menter (a gefnogir gan gyllid YES Llywodraeth 
Cymru 2016-18): Amrywiaeth o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau 
menter ac arloesedd eu hunain a'u galluoedd fel gweithdai, prosiectau grŵp, 
cystadlaethau, sesiynau sgiliau a chyngor cychwynnol un i un.  Ystyr menter yn 
y cyd-destun hwn yw cael syniadau, gwneud rhywbeth yn eu cylch, a manteisio 
ar gyfleoedd i gyflwyno newid. Mae addysg fenter yn cwmpasu menter 
gymdeithasol ac intrapreneuriaeth yn ogystal â mentrau busnes newydd.  

 Gwobr Caerdydd: Rhaglen strwythuredig i fyfyrwyr wella eu cyflogadwyedd a 
chael cydnabyddiaeth swyddogol am eu datblygiad.  

 Cymorth gyda Sgiliau Academaidd: Rhaglen o weithdai sy’n cefnogi myfyrwyr 
gydag amrywiaeth o sgiliau fel sgiliau ysgrifennu academaidd a thechnegau 
adolygu ac arholiadau.  Dyfernir tystysgrifau am gwblhau llwybrau diffiniedig. 

 Ymgysylltu â Chyflogwyr: Rhaglen gynhwysfawr o weithdai gyrfaoedd, ffeiriau, 
digwyddiadau (megis darlithwyr gwadd proffil uchel a digwyddiadau 
rhwydweithio) a dosbarthiadau meistr i alluogi myfyrwyr i archwilio a datblygu 
eu dyheadau o ran gyrfa a’u sgiliau cyflogadwyedd, a hefyd i gwrdd a 
rhwydweithio â recriwtwyr graddedigion o amrywiaeth eang o sectorau. 

 Y Cynllun Mentora Myfyrwyr: Mae hyn yn rhoi cyfle i fentoriaid hogi sgiliau 
cyflogadwyedd allweddol megis cyfathrebu, goruchwylio, trefniadaeth, rheoli 
amser ac arweinyddiaeth, yn ogystal â meithrin eu hyder. 
 

Targed(au) 
2017/18 

 Gwobr Caerdydd: Targedu 450 o gyfranogwyr. 

 Aros o fewn ystod ystadegol arwyddocaol meincnod y sector ar gyfer cyfran yr 
ymadawyr sydd mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach 6 mis ar ôl 
ymadael: Yr ymadawyr sy’n cael graddau cyntaf o gyrsiau llawn amser (mesurir 
gan DLHE). 

 Cynnal perfformiad ar neu uwchlaw 80% ym Mesur Cyflogaeth Llwybr 
Graddedig HESA. 

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu iaith tra byddant yn astudio drwy’r rhaglenni 
Ieithoedd i Bawb a Chymraeg i Bawb  
 

Diben ac 
effaith: 

 Mae Ieithoedd i Bawb (LfA) yn rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddysgu iaith, am ddim. 
Mae cyrsiau ar gael mewn amrywiaeth o ieithoedd a lefelau. Mae amrywiaeth 
o opsiynau astudio ar gael hefyd, fel bod modd i’r myfyrwyr ddysgu mewn 
ffordd sy’n addas iddyn nhw.  Gall myfyrwyr gael cyngor gan Ymgynghorydd 
Iaith drwy ymweld â Chanolfan Galw Heibio Ieithoedd i Bawb neu ar-lein drwy 
sgwrs fyw.  

 Mae Cymraeg i Bawb yn cynnig cyfle i wella sgiliau iaith Gymraeg myfyrwyr, am 
ddim, tra'u bod yn astudio yn y brifysgol. Bydd cyrsiau ar gael ar wahanol 
lefelau a darperir cyfleoedd i gael profiad o’r iaith tu hwnt i'r ystafell 
ddosbarth. Rydym hefyd yn datblygu adnodd ymwybyddiaeth iaith 
rhyngweithiol a fydd ar gael i fyfyrwyr.  

 Rhoddir cyfle i fyfyrwyr ieithoedd modern fynd i mewn i ysgolion uwchradd 
lleol ac addysgu disgyblion sy'n dysgu ieithoedd tramor. 
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6. Gweithgareddau sy'n cynyddu ymwybyddiaeth o werth addysg uwch ymhlith dysgwyr posibl;  

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Ymgysylltiad Prifysgol Caerdydd â Cholegau ac Ysgolion   

Diben ac 
effaith: 

Mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio’n agos gydag ysgolion a cholegau i gefnogi 
pobl ifanc gyda’u dysgu er mwyn iddyn nhw gyflawni eu potensial. Rydym ni am eu 
hannog i anelu at – a chyrraedd – addysg uwch. Rydym yn datblygu partneriaethau 
strategol gydag ysgolion uwchradd i gefnogi a chyfoethogi'r cwricwlwm ac yn 
cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn sy'n 
helpu disgyblion i gaffael y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i sicrhau lle mewn 
Prifysgol.  
Yn ystod 2015/16 rydym yn cynnal adolygiad o'n gwaith ymgysylltu ag ysgolion a 
cholegau ac yn sefydlu fframwaith strategol clir i helpu i gyflawni gweithgarwch 
ymgysylltu o ansawdd uchel sy'n diwallu anghenion ysgolion, colegau a phobl ifanc, 
ac i ddarparu sylfaen i gynaliadwyedd ein gweithgareddau.  

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Cyswllt Prifysgol Caerdydd â Cholegau ac Ysgolion   

Diben ac 
effaith: 

Mae’r rhaglen Cyswllt Ysgolion yn sefydlu ac yn datblygu perthynas strategol gydag 
ysgolion a cholegau gyda'r nod o ddenu ceisiadau gan yr  ysgolion hyn. Rydym yn 
darparu cymorth, gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer athrawon a chynghorwyr 
gyrfaoedd i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cyrchu gwybodaeth ac arweiniad o 
ansawdd uchel er mwyn gallu gwneud dewisiadau gwybodus. Mae rhaglen 
ymweliadau Cyswllt Ysgolion yn ategu ac yn cyd-fynd â gwasanaethau eraill a gynigir i 
ysgolion ac ymweliadau campws gan gynnwys diwrnodau agored, cynadleddau 
athrawon, ymweliadau campws, y Cynllun Camu i Fyny a rhaglenni digwyddiadau 
ysgolion academaidd unigol.  

  

 

Disgrifiad o'r 
gweithgaredd: 

Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd  

Diben ac 
effaith: 

Rydym yn awyddus i recriwtio’r myfyrwyr gorau ac i’n helpu i gyflawni hynny 
byddwn yn cynnig Ysgoloriaethau nodedig Prifysgol Caerdydd. Dyfarnir 
ysgoloriaethau i fyfyrwyr cymwys o’r Deyrnas Unedig sy’n dod i Brifysgol Caerdydd 
ym mis Medi 2017 ac sy’n dilyn un o'r rhaglenni gradd a ddynodwyd ar gyfer 
ysgoloriaeth. Ar hyn o bryd mae tua 100 o fyfyrwyr y flwyddyn yn cael mynediad i 
Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd.   
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Awdurdodi cyflwyno cynllun ffioedd a mynediad i CCAUC  
 
Nodyn cyfarwyddyd 
 
11. Mae angen i gais cynllun ffioedd a mynediad 2017/18 gael ei gymeradwyo gan 

gorff llywodraethu’r ymgeisydd, yn dilyn proses o ymgysylltu â chorff y 
myfyrwyr, cyn cael ei gyflwyno i CCAUC. 

 
12. Mae’n bosibl na fydd CCAUC yn argymell bod cais am gynllun ffioedd a 

mynediad yn cael ei gymeradwyo os nad yw wedi cael ei gymeradwyo’n 
derfynol gan gorff llywodraethu. Dylai ymgeiswyr sicrhau bod eu corff 
llywodraethu wedi cytuno i ddirprwyo’r trefniadau awdurdodi ar gyfer cynlluniau 
ffioedd a mynediad mewn modd priodol cyn cyflwyno cynlluniau ffioedd a 
mynediad neu ddiwygiadau i'r cynlluniau hynny.  

 
13. Rhaid i gais cynllun ffioedd a mynediad 2017/18 gynnwys adran 1: gwybodaeth 

reoliadol nad yw i’w chyhoeddi; Adran 2: ffocws a chynnwys yr ymgeisydd yn 
fformat yr ymgeisydd ei hun; Adran 3: dogfen gymeradwyaeth y corff 
llywodraethu a'r templed cais hwn sy'n cynnwys y ddogfen Word a thablau 
Excel.    

 
 
Awdurdodi cyflwyno cynllun ffioedd a mynediad 2017/18 i CCAUC 
 
Wrth awdurdodi cyflwyno’r cais cynllun ffioedd a mynediad i CCAUC, mae’r corff 
llywodraethu: 

 
i. yn cadarnhau bod yr wybodaeth a ddarperir yn y cais hwn am gynllun ffioedd a 

mynediad 2017/18 yn gywir adeg ysgrifennu, ac yn seiliedig ar ddata 
gwiriadwy.  
 

ii. yn cadarnhau ei bod hi’n dderbyniol i CCAUC ddefnyddio gwybodaeth/data 
ariannol, ansawdd a/neu wybodaeth/data arall sydd ganddo am ymgeisydd 
sy’n rheoledig ar hyn o bryd, p’un a ddarparwyd yr wybodaeth/y data yn 
wreiddiol at ddibenion rheoleiddio o dan Ddeddf 2015 neu beidio;   

 
iii. ei fod yn deall bod CCAUC yn cadw’r hawl i ymweld â'r ymgeisydd i ddeall yn 

well gymhwysedd sy’n gysylltiedig â threfnu a rheoli materion ariannol, y data a 
gyflwynwyd ynghylch y cynllun ffioedd a mynediad ac ansawdd yr addysg a 
ddarperir am, neu ar ran yr ymgeisydd. 
 

iv. ei fod yn deall bod rhaid iddo ddarparu, i CCAUC neu asiant CCAUC, 
wybodaeth, cymorth a mynediad i’w gyfleusterau a chyfleusterau cyrff eraill sy'n 
darparu addysg uwch ar ei ran. 
 

v. ei fod yn deall y caiff CCAUC gynnal, neu drefnu i asiant gynnal, adolygiad sy'n 
ymwneud ag ansawdd yr addysg a ddarperir gan, neu ar ran sefydliad yr 
ymgeisydd, a bod rhaid i’r corff llywodraethu roi ystyriaeth i unrhyw  gyngor a 
roddir iddo gan CCAUC neu gorff a benodir gan CCAUC at y diben hwnnw. 
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vi. ei fod yn cadarnhau bod pob addysg a ddarperir ganddo, neu ar ei ran, beth 
bynnag fo lefel neu leoliad y ddarpariaeth, wedi'u cymryd i ystyriaeth yn y cais 
cynllun ffioedd a mynediad. 
 

vii. ei fod yn cadarnhau bod y sefydliad yn wynebu risg isel o fethiant ar sail 
ariannol yn ystod y tymor canolig i'r tymor hir.  
 

viii. ei fod yn cadarnhau yr archwilir y cyfrifon bob blwyddyn gan archwilydd 
cofrestredig ac nad yr archwilydd cofrestredig hwnnw yw’r un cwmni/unigolyn a 
baratôdd y cyfrifon.  
 

ix. ei fod yn deall bod rhaid i'r sefydliad gydymffurfio â chanllawiau’r Awdurdod 
Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) ar gyfer addysg uwch. 
 

x. ei fod yn deall bod rhaid anrhydeddu unrhyw ymrwymiadau ariannol i fyfyrwyr a 
wnaed yng nghynllun ffioedd a mynediad gwreiddiol 2017/18, fel y’i 
cymeradwywyd gan CCAUC. 

 

Cyflwyno cynllun ffioedd a mynediad 2017/18 i CCAUC 

Dyddiad cymeradwyo gan y corff llywodraethu: 15 Gorffennaf 2016 

Llofnod awdurdodedig y corff llywodraethu:   

 

Dyddiad: 15 Gorffennaf 2016 
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Cynllun ffioedd a mynediad sefydliadol 2017/18

Tabl A: Lefelau ffi ac incwm a buddsoddiad ffi, 2017/18

Enw’r sefydliad: Cardiff University

Sefydliad UKPRN: 10007814

Am ragor o ganllawiau a diffiniadau a ddefnyddir yn y tabl hwn, gweler Atodiad Ch yn y canllawiau.

Bydd unrhyw ddilysiadau sydd wedi methu yn ymddangos mewn testun coch yn y blwch hwn

a) Beth yw’r gyfradd ffioedd uchaf arfaethedig ar gyfer:

£

Israddedigion amser llawn 9,000

TAR amser llawn (QTS) 0

Nodwch Oes neu Nac Oes

Israddedigion amser llawn Na

TAR amser llawn (QTS) Na

£

Israddedigion amser llawn 8,628

TAR amser llawn (QTS) 0

Yr holl fyfyrwyr yn y cynllun 8,628

£k

Israddedigion amser llawn 132,701

TAR amser llawn (QTS) 0

Cyfanswm 132,701

Cyfanswm i fuddsoddi ynddo: £k

% o 

gyfanswm yr 

incwm £k

% o gyfanswm 

yr incwm*

Cydraddoldeb cyfle 12,043 9.1% 11,800 9.4%

Hyrwyddo Addysg Uwch 9,495 7.2% 9,031 7.2%

Cyfanswm 21,538 16.2% 20,831 16.6%

Os bydd y swm sydd i’w fuddsoddi yn 2017/18 yn llai nag yn 2016/17 rhowch sylwadau isod:

Dylid dychwelyd data sy’n ymwneud â chyrsiau ALl Israddedig a ALl TAR (QTS) yr ydych yn eu 

rheoli, sy’n dod o dan y gyfundrefn ffioedd newydd yn 2017/18, i’r tabl hwn. 

2017/18 2016/17

ch) Pa incwm newydd o ffioedd ydych chi’n disgwyl ei dderbyn yn 2017/18? Dylech gynnwys yr 

holl incwm a dderbynnir y pen o ran myfyrwyr israddedig llawn-amser a TAR (QTS).

(e) Rhowch fanylion am faint o incwm ffioedd rydych chi’n disgwyl ei fuddsoddi mewn perthynas 

â chyfle cyfartal a hybu addysg uwch. Lle'r oedd gan ddarparwyr addysgu uwch gynlluniau ar 

gyfer 2016/17 mae’n rhaid i’r swm sy’n cael ei fuddsoddi yn 2017/18 fod yr un fath â’r swm a 

fuddsoddwyd yn 2016/17 o leiaf. Ar gyfer yr ymgeiswyr hynny, mae CCAUC wedi darparu swm 

2016/17 a chanran cyfanswm yr incwm isod.  

ffioedd b) arfaethedig a fydd yn) (uchod) eu codi am bob amser llawn israddedigion addysg 

uwch a darpariaeth TAR (SAC) yn eich sefydliad neu eu darparu ar eich rhan?

c) Os na fydd, beth fydd y ffi gyfartalog (gymedrig) debygol i bob myfyriwr israddedig a TAR 

(QTS) llawn amser?

Os ydych yn darparu cyrsiau sy’n cynnwys blwyddyn allan, fel blwyddyn ar leoliad diwydiannol, 

neu flwyddyn dramor, a bod ffioedd gwahanol yn cael eu codi am y blynyddoedd hyn, yna dylid 

ystyried hyn wrth gyfrifo’r ffi gyfartalog a chyfanswm incwm ffioedd a ddychwelwyd ar y tabl hwn.

*Mae canran 2016/17 wedi’i ail-gyfrifo er mwyn iddo fod allan o gyfanswm yr incwm 

amcangyfrifedig, gan gynnwys hwnnw o’r ffi o dan £4k.
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Cynllun ffioedd a mynediad sefydliadol 2017/18

Tabl B: Rhagolwg o wariant incwm y cynllun mynediad a ffioedd, 2017/18

Institution name:     Cardiff University

Institution UKPRN: 10007814

Dylid dychwelyd rhagolwg o wariant incwm ffioedd sydd wedi’i ddychwelyd yn Nhabl A, wedi’u categoreiddio o dan y mesurau a nodwyd isod, yn y tabl hwn. 

Nodyn cyfarwyddyd

* http://www.hefcw.ac.uk/publications/circulars/circulars.aspx

2017/18, Rhagolwg o wariant incwm y cynllun mynediad a ffioedd

Bydd unrhyw ddilysiadau sydd wedi methu yn ymddangos mewn testun coch yn y blwch hwn

a) Cyfle cyfartal

Mesurau i gefnogi unigolion heb gynrychiolaeth ddigonol mewn Addysg Uwch: £

1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; 1,275,000

2. 

5,893,000

3. Codi dyheadau addysgol a datblygu sgiliau sy'n paratoi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir ar gyfer astudiaeth addysg uwch; 0

4. Cefnogi a chynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cael eu cadw ac yn cwblhau, yn enwedig y rhai o gymdogaethau cyfranogiad isel, plant sy’n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a gofalwyr; 2,950,000

5. Gwella profiad myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir o addysg uwch, gan gynnwys gweithgareddau i hyrwyddo profiad rhyngwladol; 1,325,000

6. Darparu gwybodaeth effeithiol i fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir cyn ac yn ystod eu cyrsiau 0

7. Darparu cymorth academaidd a lles o safon uchel i fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir 0

8. Cefnogi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir i symud ymlaen i gyflogaeth neu astudiaethau pellach 600,000

9. Arall 0
Cyfanswm 12,043,000

b) Hyrwyddo addysg uwch

Mesurau i ddarparu: £

1 Ymgysylltu mwy effeithiol â chyrff preifat, cyhoeddus neu wirfoddol a chymunedau yng Nghymru 0

2. Buddsoddiadau ar gyfer gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu, gan gyfeirio at ansawdd profiad y myfyriwr 7,095,000

3. Gweithgareddau sy'n cryfhau cyflogadwyedd graddedigion o Gymru 1,630,000

4. Camau gweithredu sy'n hyrwyddo addysg uwch Cymru yn fwy effeithiol yn rhyngwladol 0

5. Camau gweithredu sy'n gwella darpariaeth addysg uwch gynaliadwy 0

6. Gweithgareddau sy'n cynyddu ymwybyddiaeth o werth addysg uwch ymhlith dysgwyr posibl; 770,000

7. Arall 0

Cyfanswm 9,495,000

c) Rhagolwg o wariant incwm cynllun mynediad a ffioedd 2017/18, a) + b) £

21,538,000

ch) Cymorth ariannol i fyfyrwyr (wedi’i gynnwys eisoes yn a) a b) uchod)

£

Niferoedd 

disgwyliedig y 

myfyrwyr a 

gefnogir

Ffioedd a gaiff eu hildio 63,000 7

Bwrsariaethau 5,010,000 6,000

Ysgoloriaethau 220,000 300

Cronfeydd caledi 500,000 750

Darparu sgiliau a chyngor ar reoli ariannol 450,000 15,381

Cymorth ariannol arall

Cyfanswm 6,243,000 22,438

Denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, a all gynnwys myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig a myfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig;

Lle rhagolygir gwariant yn erbyn mwy nag un mesur, dylid ei rannu rhwng mesurau. Dylai cyfanswm y gwariant yn erbyn a) a b) gyfateb i’r un cyfatebol a ddychwelwyd yn Nhabl A.

Mae’r mesurau yn ystyried canllawiau Llywodraeth Cymru (LlC) i CCAUC ar gynlluniau mynediad a ffioedd sydd i’w gweld yn Atodiad A rhan 2 cylchlythyr CCAUC W16/03HE* (paragraffau 4.18 a 4.19). 

Dylai ymgeiswyr gyfeirio at baragraff 4.15 yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar gynlluniau ffioedd wrth lenwi'r tabl hwn a chategoreiddio gwariant ar gynllun mynediad a ffioedd yn erbyn y mesurau 

isod.

Mae mesurau cyfle cyfartal yn berthnasol i unigolion o grwpiau a dangynrychiolir mewn addysg uwch. Mae CCAUC yn cydnabod y gall pob ymgeisydd ddewis categoreiddio gweithgareddau tebyg o dan 

fesurau gwahanol. 

Bydd gweithgareddau cymorth ariannol myfyrwyr yn rhan o gyfanswm buddsoddiad yr ymgeisydd mewn mesurau i gefnogi cyfle cyfartal a/neu hybu addysg uwch (fel y nodir yn Nhabl B (a) a (b)). Mae 

Tabl B (ch) isod yn gofyn i ymgeiswyr nodi rhagolygon gwariant ar weithgareddau cymorth ariannol myfyrwyr sydd eisoes wedi'u cynnwys yn (a) a (b) ar wahân. 

Dylai ymgeiswyr nodi eu lefel o wariant yn erbyn pob mesur priodol. Ni fydd gan yr holl gategorïau o reidrwydd wariant yn ôl yn eu herbyn.

http://www.hefcw.ac.uk/publications/circulars/circulars.aspx
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Tabl C: Lefelau ffioedd ac incwm ffioedd ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr TAR (QTS) llawn amser o dan y drefn ffioedd newydd, 2017/18 

Institution name:     Cardiff University

Institution UKPRN: 10007814

Dim ond lle rydych yn cynnig codi ffioedd gwahanol ar gyfer cyrsiau neu garfannau gwahanol y dylech lenwi’r tabl hwn, ar gyfer darpariaeth israddedig a TAR (QTS) llawn amser o dan y drefn ffioedd newydd. 

Nodyn cyfarwyddyd

Dylech gynnwys gwybodaeth am gyrsiau:

- Rydych chi’n eu darparu a’u rheoli sydd wedi’u dilysu gan gorff arall ond nad ydynt yn rhan o drefniant masnachfraint.

- Rydych chi’n eu darparu, eu rheoli a’u dilysu eich hun.

- Rydych yn eu darparu a’u rheoli, sy’n cael eu dilysu gennych chi, eich corff rhiant neu gorff arall, lle rydych chi’n is-gwmni i’r rhiant hwnnw, ac nad yw eich rhiant yn cynnwys y cyrsiau yn y cynllun mynediad a ffioedd.

Ni ddylech gynnwys gwybodaeth am gyrsiau:

- Rydych chi’n eu cynnig fel masnachfraint i ddarparwr arall.

- Rydych chi’n eu darparu ar ran darparwr arall fel rhan o drefniant masnachfraint.

- Na ydych chi’n eu darparu, ac yn eu dilysu yn unig.

- Sy’n cael eu cyflwyno gan is-gwmni, lle rydych yn rhiant i’r is-gwmni, p’un a yw’r is-gwmni’n cyflwyno eu cynllun mynediad a ffioedd eu hunain neu beidio.

Wrth lenwi’r golofn blwyddyn (blynyddoedd) y cwrs, dylech nodi’r holl flynyddoedd mae’r ffi’n berthnasol iddyn nhw, er enghraifft, ‘1,2’ neu ‘Y Cyfan’. Dylid defnyddio '0' ar gyfer blynyddoedd sylfaen.

Rhowch fanylion eich niferoedd myfyrwyr a ragolygir ar gyfer pob categori yn cynnwys.

Am ragor o ganllawiau a diffiniadau a ddefnyddir yn y tabl hwn, gweler Atodiad Ch yn y canllawiau.

Data cryno ALl Israddedig

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig 132,700,950

Cyfanswm nifer o fyfyrwyr disgwyliedig 15,381

Ffi Gyfartalog 8,628

Rhes Ffi Arfaethedig 

£

Nod y Cymhwyster

(neu grwpio arall)

Pwnc 

(neu grwpio arall)

Blwyddyn 

(blynyddoe

dd) y cwrs

TAR 

(QTS)

I/N?

Nifer y 

myfyrwyr a 

ragolygir a 

ddefnyddiwyd 

wrth gyfrifo’r ffi 

gyfartalog

Ydy’r 

ddarpariaeth 

hon wedi'i 

dilysu gan 

gorff arall?

I neu N

Os I, rhowch enw'r corff dilysu Cyfanswm 

incwm 

ffioedd 

disgwyliedig 

(nifer y 

myfyrwyr x ffi 

arfaethedig) 

£ Bydd unrhyw ddilysiadau sydd wedi methu yn ymddangos mewn testun coch yn y blwch hwn

1 9,000 TAR Ar y campws Pob un N 60 N 540,000

2 9,000

BA, BDS, BEng, BMus, BSc, 

BScEcon, LLB, MArch, MBBCh, 

MChem, MEng, MESci, MMath, 

MPharm, MPhys Ar y campws

Pob un ac 

eithrio 

Blwyddyn 

allan N 14,540 N 130,860,000

3 1,800

BA, BDS, BEng, BMus, BSc, 

BScEcon, LLB, MArch, MBBCh, 

MChem, MEng, MESci, MMath, 

MPharm, MPhys

Blwyddyn rhyngosod mewn 

Diwydiant Blwyddyn allanN 548 N 986,400

4 1,350

BA, BDS, BEng, BMus, BSc, 

BScEcon, LLB, MArch, MBBCh, 

MChem, MEng, MESci, MMath, 

MPharm, MPhys Erasmus / Blwyddyn Dramor Blwyddyn allanN 233 N 314,550

5

Lle codir ffioedd gwahanol ar gyfer cyrsiau neu garfannau, bydd cyfanswm y data yn y tabl hwn yn ogystal â data a ddychwelwyd yn Nhabl D yn rhoi’r un ffi ar gyfartaledd ac incwm ffioedd cyffredinol a’r 

hyn sydd wedi’i ddychwelyd yn Nhabl A. 

0

0

Dylid categoreiddio eich darpariaeth i lefelau ffioedd gwahanol fesul nod cymhwyster a/neu pwnc neu flwyddyn(blynyddoedd) y cwrs fel y bo'n briodol isod.  Mae’r meysydd (dyfarniad cymhwyster a phwnc) 

yn feysydd testun rhydd felly os oes grwpio arall sydd yn fwy priodol yna dylech roi gwybodaeth am y grwpio hyn mewn meysydd priodol.

ALl TAR (QTS)

Mae'r canllawiau isod yn rhoi categorïau cyrsiau lle dylid dychwelwyd gwybodaeth a lle na ddylid dychwelyd gwybodaeth. Noder fod gwybodaeth am ddarpariaeth sy’n cael ei gyflwyno o dan drefniadau 

partneriaeth yn cael ei gasglu yn Nhabl Ch.

Os ydych yn darparu cyrsiau sy’n cynnwys blwyddyn allan, fel blwyddyn ar leoliad diwydiannol, neu flwyddyn dramor, a bod ffioedd gwahanol yn cael eu codi am y blynyddoedd hyn, yna dylech ddychwelyd 

data ar y tabl hwn i adlewyrchu’r lefelau ffioedd gwahanol sy’n cael eu codi. Er enghraifft, gallai hyn olygu eich bod yn dychwelyd un rhes o ddata ar gyfer yr holl gyrsiau a charfannau sy’n gorfod talu ffi 
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Rhes Ffi Arfaethedig 

£

Nod y Cymhwyster

(neu grwpio arall)

Pwnc 

(neu grwpio arall)

Blwyddyn 

(blynyddoe

dd) y cwrs

TAR 

(QTS)

I/N?

Nifer y 

myfyrwyr a 

ragolygir a 

ddefnyddiwyd 

wrth gyfrifo’r ffi 

gyfartalog

Ydy’r 

ddarpariaeth 

hon wedi'i 

dilysu gan 

gorff arall?

I neu N

Os I, rhowch enw'r corff dilysu Cyfanswm 

incwm 

ffioedd 

disgwyliedig 

(nifer y 

myfyrwyr x ffi 

arfaethedig) 

£ Bydd unrhyw ddilysiadau sydd wedi methu yn ymddangos mewn testun coch yn y blwch hwn

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
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Rhes Ffi Arfaethedig 

£

Nod y Cymhwyster

(neu grwpio arall)

Pwnc 

(neu grwpio arall)

Blwyddyn 

(blynyddoe

dd) y cwrs

TAR 

(QTS)

I/N?

Nifer y 

myfyrwyr a 

ragolygir a 

ddefnyddiwyd 

wrth gyfrifo’r ffi 

gyfartalog

Ydy’r 

ddarpariaeth 

hon wedi'i 

dilysu gan 

gorff arall?

I neu N

Os I, rhowch enw'r corff dilysu Cyfanswm 

incwm 

ffioedd 

disgwyliedig 

(nifer y 

myfyrwyr x ffi 

arfaethedig) 

£ Bydd unrhyw ddilysiadau sydd wedi methu yn ymddangos mewn testun coch yn y blwch hwn

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100
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Tabl Ch: Lefelau ffioedd ac incwm ffioedd ar gyfer myfyrwyr israddedig a myfyrwyr TAR (QTS) llawn amser o dan y drefn ffioedd newydd ar gyfer darpariaeth partneriaeth wedi’i leoli yn y DU, 2017/18

Institution name:     Cardiff University

Institution UKPRN: 10007814

Mae'r canllawiau isod yn rhoi categorïau cyrsiau lle dylid dychwelwyd gwybodaeth a lle na ddylid dychwelyd gwybodaeth. 

Nodyn cyfarwyddyd

Dylech gynnwys gwybodaeth am gyrsiau:

- Rydych chi’n eu cynnig fel masnachfraint i ddarparwr elusennol arall.

- Sy’n cael eu cyflwyno gan is-gwmni elusennol, lle rydych yn rhiant i’r is-gwmni, ac nad yw’r is-gwmni’n cyflwyno eu cynllun mynediad a ffioedd eu hunain.

Ni ddylech gynnwys gwybodaeth am gyrsiau:

- Rydych chi’n eu darparu ar ran darparwr arall fel rhan o drefniant masnachfraint.

- Rydych chi’n eu darparu a’u rheoli sydd wedi’u dilysu gan gorff arall ond nad ydynt yn rhan o drefniant masnachfraint.

- Rydych chi’n eu darparu, eu rheoli a’u dilysu eich hun.

- Rydych yn eu darparu a’u rheoli, sy’n cael eu dilysu gennych chi, eich corff rhiant neu gorff arall, lle rydych chi’n is-gwmni i’r rhiant hwnnw.

- Nad ydych chi’n eu darparu, ac yn eu dilysu yn unig.

- Sy’n cael eu cyflwyno gan is-gwmni, lle rydych yn rhiant i’r is-gwmni, ac mae’r is-gwmni’n cyflwyno eu cynllun mynediad a ffioedd eu hunain.

- Rydych chi’n eu cynnig fel masnachfraint i ddarparwr arall nad ydynt yn elusennol.

- Sy’n cael eu cyflwyno gan is-gwmni nad ydynt yn elusennol, lle rydych yn rhiant i’r is-gwmni, ac nad yw’r is-gwmni’n cyflwyno eu cynllun mynediad a ffioedd eu hunain.

Wrth lenwi’r golofn blwyddyn (blynyddoedd) y cwrs, dylech nodi’r holl flynyddoedd mae’r ffi’n berthnasol iddyn nhw, er enghraifft, ‘1,2’ neu ‘Y Cyfan’. Dylid defnyddio '0' ar gyfer blynyddoedd sylfaen.

Pan fod trefniadau partneriaeth wedi’u llofnodi cyn 1 Medi 2015 dylech gadarnhau eu bod yn cynnwys atodiad sy’n cadarnhau fod y ddarpariaeth yn dod o dan y Ddeddf Addysg Uwch. 

Am ragor o ganllawiau a diffiniadau a ddefnyddir yn y tabl hwn, gweler Atodiad Ch yn y canllawiau.

Mae angen datrys y dilysiad hwn

FFURFLENNI NIL 
Data cryno ALl Israddedig

Cyfanswm yr incwm disgwyliedig 0

Cyfanswm nifer o fyfyrwyr disgwyliedig 0

Ffi Gyfartalog

Rhes Enw partner Cyfeiriad partner Cadarnhe

wch fod y 

partner yn 

elusen ()

Nod y Cymhwyster

Dewiswch o’r gwymplen

Teitl y cwrs TAR (QTS)

I/N?

Dyddiad y 

cytundeb 

partneriaeth

DD/MM/BBBB

Atodiad wedi’i 

gadarnhau

Ddarpariaeth 

yn cael ei 

gwmpasu gan 

Ddeddf 

Addysg Uwch

I neu N 

Blwyddyn 

(blynyddoedd) 

y cwrs

Nifer y 

myfyrwyr a 

ragolygir a 

ddefnyddiwyd 

wrth gyfrifo’r ffi 

gyfartalog

Ffi 

Arfaethedig 

£

Cyfanswm 

incwm 

ffioedd 

disgwyliedig 

(nifer y 

myfyrwyr x 

ffi 

arfaethedig)

Bydd unrhyw ddilysiadau sydd wedi methu yn ymddangos mewn testun coch yn y blwch hwn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Dylai’r holl ddarparwyr sy’n cynnig darpariaeth drwy fasnachfraint i ddarparwyr eraill sy’n elusennau neu’n rhieni i is-gwmnïau nad ydynt yn cyflwyno eu cynllun mynediad a ffioedd eu hunain, ar gyfer darpariaeth israddedig a TAR (QTS) o dan y drefn ffioedd newydd, lenwi’r tabl hwn. 

Dim ond lle mae’r darparwr arall neu’r is-gwmni yn y DU a’r myfyrwyr wedi’u lleoli yn y DU y dylid llenwi’r tabl hwn.

Lle codir ffioedd gwahanol ar gyfer cyrsiau neu garfannau, bydd cyfanswm y data yn y tabl hwn yn ogystal â data a ddychwelwyd yn Nhabl D yn rhoi’r un ffi ar gyfartaledd ac incwm ffioedd cyffredinol a’r hyn sydd wedi’i ddychwelyd yn Nhabl A. Lle mae lefel y ffi'r un fath ar gyfer yr holl 

gyrsiau Israddedig/TAR (QTS) llawn amser o dan y drefn ffioedd newydd, fel sydd wedi’i nodi yn Nhabl A, bydd y lefelau ffioedd sydd wedi’u dychwelyd r y tabl hwn yn gyfartal ac yr un fath â’r lefel ffi sydd wedi’i dychwelyd ar Dabl A.
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Cynllun ffioedd a mynediad sefydliadol 2017/18

Table E: Targedau

Institution name:     Cardiff University

Institution UKPRN: 10007814

Nodyn cyfarwyddyd

Am ragor o ganllawiau a diffiniadau a ddefnyddir yn y tabl hwn, gweler Atodiad Ch yn y canllawiau.

Na fydd. % Na fydd. % Na. % Na fydd. % Bydd unrhyw ddilysiadau sydd wedi methu yn ymddangos mewn testun coch yn y blwch hwn

1 Rhaglen Camu i Fyny a Mwy

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N 2014/15 150 Amh. 250 Amh.

2

Myfyrwyr sydd wedi cael eu recriwtio o brosiect Cymunedau’n 

Gyntaf/cwintel isaf ardaloedd WIMD 

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N 2014/15 1,900 17.0% 1,997 18.0%

3 Cyfranogwyr ar y rhaglen Dyfodol Hyderus

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N 2014/15 15 Amh. 20-30 Amh.

4 Cyfranogwyr ar y Prosiect Darganfod

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N 2014/15 30 Amh. 35-45 Amh.

5 Sioe deithiol Addysg Uwch - ysgolion a gafodd ymweliad

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; Y Prifysgol Metropolitan Caerdydd 2014/15 80 Amh. 80-90 Amh.

6

Cyfran o ymgeiswyr gradd gyntaf llawn amser ifanc o gymdogaethau 

cyfranogiad isel (data POLAR) (HES Pls tabl T1a) 

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N Amh. bodloni/yn fwy na'r meincnod 

Mae defnyddio dangosyddion perfformiad safonol HESA ar gyfer ehangu cyfranogiad yn 

rhoi mesur trawsffiniol y gallwn ei ddefnyddio i feincnodi ein perfformiad yn erbyn 

sefydliadau addysg uwch ledled y DU, gan gynnwys yn erbyn prifysgolion gyda chorff 

myfyrwyr tebycach i Brifysgol Caerdydd.

7 Nifer o brosiectau tiwtoriaid myfyrwyr: clybiau gwaith cartref

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N 2014/15 13 Amh.  10-15 Amh.

N

8

Myfyrwyr Cymunedau’n Gyntaf wedi cofrestru ar gyfer Byw’n Lleol 

Dysgu’n Lleol

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N 2014/15 192 Amh. 175-200 Amh.

9

Cyfran o ymgeiswyr gradd gyntaf llawn amser ifanc o Gymdogaethau 

Cyfranogiad Isel heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch blaenorol. 

(Data POLAR) (HESA PI Tabl T2a)

a1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i addysg uwch, gan gynnwys adnabod unigolion sydd â'r 

potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig; N Amh. bodloni/yn fwy na'r meincnod 

Mae defnyddio dangosyddion perfformiad safonol HESA ar gyfer ehangu cyfranogiad yn 

rhoi mesur trawsffiniol y gallwn ei ddefnyddio i feincnodi ein perfformiad yn erbyn 

sefydliadau addysg uwch ledled y DU, gan gynnwys yn erbyn prifysgolion gyda chorff 

myfyrwyr tebycach i Brifysgol Caerdydd.

N

10

Cyfran y myfyrwyr gradd gyntaf amser llawn aeddfed heb unrhyw 

gymhwyster addysg uwch blaenorol nad ydynt yn dilyn blwyddyn derbyn 

Addysg Uwch mwyach - (HESA PI Tabl T3c)

a2 Denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, a all gynnwys 

myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig a myfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig; N Amh. bodloni/yn fwy na'r meincnod 

Mae defnyddio dangosyddion perfformiad safonol HESA ar gyfer ehangu cyfranogiad yn 

rhoi mesur trawsffiniol y gallwn ei ddefnyddio i feincnodi ein perfformiad yn erbyn 

sefydliadau addysg uwch ledled y DU, gan gynnwys yn erbyn prifysgolion gyda chorff 

myfyrwyr tebycach i Brifysgol Caerdydd.

11 Nifer o ysgolion academaidd yn cyflwyno cynllun mentora 

a4 Cefnogi a chynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cael eu cadw ac yn cwblhau, yn enwedig y rhai o 

gymdogaethau cyfranogiad isel, plant sy’n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a gofalwyr; N 2015/16 10 Amh. 10 Amh.

12

Cyfran o ymgeiswyr gradd gyntaf llawn amser ifanc o gymdogaethau 

cyfranogiad isel (POLAR) nad ydynt yn dilyn blwyddyn dderbyn Addysg 

Uwch mwyach. (HESA PI Tabl T3b)

a4 Cefnogi a chynyddu nifer y myfyrwyr sy’n cael eu cadw ac yn cwblhau, yn enwedig y rhai o 

gymdogaethau cyfranogiad isel, plant sy’n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal a gofalwyr; N

Mae defnyddio dangosyddion perfformiad safonol HESA ar gyfer ehangu cyfranogiad yn 

rhoi mesur trawsffiniol y gallwn ei ddefnyddio i feincnodi ein perfformiad yn erbyn 

sefydliadau addysg uwch ledled y DU, gan gynnwys yn erbyn prifysgolion gyda chorff 

myfyrwyr tebycach i Brifysgol Caerdydd.

13 Nifer y rhaglenni gwaith, astudio neu raglenni gwirfoddoli tymor byr 

a5 Gwella profiad myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir o addysg uwch, gan gynnwys 

gweithgareddau i hyrwyddo profiad rhyngwladol; N 2014/15 221 Amh. 350 Amh.

N

N

N

N

14

Sgôr boddhad cyffredinol lefel sefydliadol yr Arolwg Myfyrwyr 

Cenedlaethol yn NSS

b2 Buddsoddiadau ar gyfer gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu, gan gyfeirio at ansawdd 

profiad y myfyriwr; N 2014/15 Amh. 90.0% Amh. 90.0%

15

Sgôr asesu ac adborth lefel sefydliadol yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 

yn NSS

b2 Buddsoddiadau ar gyfer gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu, gan gyfeirio at ansawdd 

profiad y myfyriwr; N 2014/15 Amh. 70.0% Amh. 70.0%

16

 Cyfran y rhai sy'n gadael mewn cyflogaeth neu'n astudio ymhellach 6 

mis ar ôl gadael: Y rhai sy’n gadael sy’n cael graddau cyntaf o gyrsiau 

llawn amser (wedi’u mesur gan DLHE). b3 Gweithgareddau sy'n cryfhau cyflogadwyedd graddedigion o Gymru; N Amh. bodloni/yn fwy na'r meincnod 

Mae defnyddio dangosyddion perfformiad safonol HESA ar gyfer ehangu cyfranogiad yn 

rhoi mesur trawsffiniol y gallwn ei ddefnyddio i feincnodi ein perfformiad yn erbyn 

sefydliadau addysg uwch ledled y DU, gan gynnwys yn erbyn prifysgolion gyda chorff 

myfyrwyr tebycach i Brifysgol Caerdydd.

17 Perfformiad ym Mesur Cyflogaeth Llwybr Graddedig (DLHE). b3 Gweithgareddau sy'n cryfhau cyflogadwyedd graddedigion o Gymru; N 2014/15 Amh. 80.0% Amh. 80.0%

18 Cyfranogwyr yng Ngwobr Caerdydd b3 Gweithgareddau sy'n cryfhau cyflogadwyedd graddedigion o Gymru; 2014/15 350 Amh. 450 Amh.

19 Myfyrwyr sy'n dilyn 5+ o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg 

a2 Denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, a all gynnwys 

myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig a myfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig; N 2014/15 233 Amh. 350 Amh.

20 Myfyrwyr sy'n dilyn 40+ o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg 

a2 Denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, a all gynnwys 

myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig a myfyrwyr sydd â nodweddion gwarchodedig; N 2014/15 161 Amh. 250 Amh.

Er bod CCAUC yn derbyn nad yw’n fuddiol nac ystyrlon i osod targedau ym mhob maes yn y cynllun ffioedd, bydd ymgeiswyr am fodloni eu hunain bod ganddynt dargedau digonol i roi cyfrif llawn o’r lefel o fuddsoddiad cyhoeddus y mae'r cynllun yn ymwneud ag ef, ac yn dychwelyd arno. Bydd lefel y buddsoddiad cyhoeddus yn amrywio rhwng sefydliadau, fel y bydd nifer y targedau. 

Dylai cynllun mynediad a ffioedd gynnwys targedau sefydliadol SMART sy’n cyfrannu at ddangos ymrwymiad ymgeisydd i gynyddu a/neu gynnal y nifer y myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch, neu amcanion cynllun mynediad a ffioedd eraill, fel sy’n briodol. Dylai targedau ddangos y lefel o uchelgais, cyflymder y cynnydd a'r pellter i'w deithio gan ymgeiswyr o ganlyniad i fuddsoddiad a 

darpariaeth cynllun mynediad a ffioedd. 

Rhes Rhowch sylwadau ar dargedau 2017/18 lle nad yw disgrifiadau rhifol yn briodol. Byddem yn 

disgwyl i'r rhan fwyaf o dargedau fod yn seiliedig ar rifau. 

(500 o nodau ar y mwyaf)
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