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Gwnaethom ddechrau ym mis Ionawr 2020 yn 
optimistaidd iawn. Roedd gennym flwyddyn brysur 
o’n blaenau, gyda chontractau rhyngwladol wedi’u 
llofnodi neu ar waith ar gyfer gweithgareddau 
pwrpasol, archebion yn pentyrru ar gyfer ein 
rhaglen o gyrsiau byr wedi’u trefnu, a nifer o 
ymatebion i dendrau yn y biblinell. Wrth i fisoedd 
cyntaf 2020 fyn eu blaenau, daeth yn amlwg 
bod COVID-19 yn mynd i newid ein cynlluniau’n 
sylweddol; y byddai’n rhaid i ni adolygu ein 
blaenoriaethau ac addasu ein harferion gwaith.

Mae dycnwch a gwydnwch y tîm wedi dod i’r amlwg 
yn ystod y cyfnodau anodd a brofwyd eleni. Ym 
mis Mawrth, pan wnaethom ddechrau gweithio o 
gartref, gwnaethom weithio gyda’n gilydd i gytuno 
ar ffyrdd addas newydd o weithio a fyddai’n ein 
galluogi cymaint o hyblygrwydd â phosibl, gan 
alluogi pawb i gefnogi ei gilydd a bod yn garedig i’w 
gilydd drwy’r nifer o heriau – gan gynnwys salwch, 
addysgu gartref, cyfrifoldebau gofalu a’r cynnwrf 
emosiynol a oedd yn digwydd o’n cwmpas.

Gwnaethom barhau â’n cyfrifoldebau o ddydd i ddydd 
a gwnaeth aelodau’r tîm wirfoddoli hefyd i gefnogi’r 
gwaith brys o ymateb i’r nifer fawr o ymholiadau gan 
fyfyrwyr a theuluoedd am COVID-19. Gwnaethom 
hefyd gymryd yr awenau wrth sefydlu Tîm Cefnogi 
Olrhain Cysylltiadau’r Brifysgol, gan weinyddu 
adroddiadau dyddiol myfyrwyr mewn Neuaddau 
Preswyl sydd wedi profi’n bositif am COVID-19.

Serch hynny, er bod y pandemig wedi taflu cysgod dros 
y flwyddyn, rydym wedi dathlu llawer o gyflawniadau, 
cerrig milltir a llwyddiannau. Mae’r rhain yn cynnwys 15 o 
wobrau Cydymffurfio a Mwy yn ein hasesiad rhagoriaeth 
gwasanaeth cwsmeriaid blynyddol, y gwaith o weithredu 
ein system reoli cyrsiau newydd a’n Hysgol Haf Rithwir.

Yn y tudalennau sy’n dilyn Adolygiad Blynyddol 
cyntaf yr Uned DPP hwn, cewch eich tywys
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drwy agweddau gwahanol ar y gwaith a wnaed 
gennym yn ystod y flwyddyn anarferol hon. 

Bydd rhai meysydd o’n gwaith yn pwysleisio 
pethau gwahanol i’n blynyddoedd blaenorol, er 
bod ein hamcanion wedi aros yr un peth. Eu diben 
yw cefnogi Ysgolion academaidd yn y Brifysgol 
i greu a hyrwyddo cyfleoedd a llwybrau ar gyfer 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) dysgwyr, 
ac i ymgysylltu â busnesau a sefydliadau er mwyn 
datblygu atebion dysgu sy’n bodloni eu gofynion.

Wrth i’r flwyddyn ddod i ben, rydym yn gwybod y 
bydd rhagor o heriau i ddod; fodd bynnag, byddwn 
yn canolbwyntio ar agweddau cadarnhaol y sefyllfa 
wrth i ni ddod ar eu traws. Er enghraifft, byddwn yn 
dechrau 2021 gyda llawer o sgiliau newydd rydym 
wedi’u dysgu oherwydd y gefnogaeth gynyddol rydym 
wedi’i darparu i gydweithwyr ddatblygu a chyflwyno 
cyrsiau DPP ar-lein. Rydym wedi cydweithredu a 
chysylltu â llawer o gydweithwyr newydd oherwydd 
amrywiaeth y prosiectau rydym wedi cymryd rhan 
ynddynt, ac rydym wedi profi llawer o agweddau 
cadarnhaol ar weithio o bell o ran iechyd a lles.

Yn 2021, byddwn yn sicrhau ein bod mewn sefyllfa i 
ymgysylltu’n hawdd â busnesau a’u cefnogi gyda’u 
cynlluniau adfer ar gyfer uwchsgilio ac ailhyfforddi o 
ganlyniad i COVID-19. Yn benodol, byddwn yn gwneud 
hyn drwy barhau i gefnogi’r gwaith yn y Brifysgol 
ynghylch gweithgareddau Ôl-raddedig a Addysgir/DPP 
hyblyg a drwy ein gwaith yn y sector Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd. Mae hyn yn ffurfio rhan o Gronfa Cryfder 
mewn Lleoedd llwyddiannus Ymchwil ac Arloesedd y 
DU i ddatblygu clwstwr rhagoriaeth blaenllaw ym maes 
technolegau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Erbyn diwedd y flwyddyn, byddwn yn ein cartref newydd, 
adeilad sbarc | spark ar Heol Maendy. Mae’r adeilad 
newydd hwn yng nghanol Campws Arloesedd Caerdydd 
ac rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’i ddyfodol disglair.



Uchafbwyntiau 2020

Yn 2020, mae gweithgaredd datblygu 
busnes yn yr Uned DPP wedi cynnig heriau 
a chyfleoedd. Ar ddechrau’r flwyddyn, 
roedd cyrsiau wyneb yn wyneb yn dechrau 
fel y trefnwyd ac roeddem yn gweithio 
gyda sawl sefydliad pwysig ar draws y byd 
i ddatblygu darpariaeth DPP blaengar i’w 
staff; er enghraifft, Llywodraeth Karala, 
Cyngor Prydeinig Fietnam, GIG Cymru ac 
Undeb Darlledu Ewrop.

Ym mis Ionawr, cyrhaeddodd dirprwyaeth o 
uwch academyddion o Brifysgol Feddygol 
Xuzhou yng Nghaerdydd i ymgymryd â 
thrydydd arolwg Rhaglen Arferion Addysgu 
Arloesol, a gyflwynwyd mewn partneriaeth ag 
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Roedd eu taith drwy’r rhaglen am fod yn un 
unigryw, a chafodd wythnosau olaf y gwaith 
addysgu eu newid i gael eu cyflwyno ar-lein 
oherwydd COVID-19. Arwydd o’r pethau oedd 
i ddod mewn blwyddyn o newid.

Wrth i COVID-19 ddatblygu i fod yn bandemig 
byd-eang a chyflwynwyd cyfnod clo, cawsom 
gyfnod dwys i weithio gyda’n cwsmeriaid i 
wneud penderfyniadau am addasu’r cyrsiau 
i’w cyflwyno ar-lein neu i ohirio’r cyrsiau i 
fodloni pwysau cartref a gwaith cwsmeriaid.

Gwnaethom helpu sawl ysgol academaidd 
(e.e. Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, 
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol) gan newid 
eu cyrsiau wyneb yn wyneb i fod ar-lein er 
mwyn ein galluogi i barhau i gynhyrchu incwm, 
lledaenu ymchwil, ac ymateb i anghenion 
uniongyrchol y pandemig; er enghraifft, 
cefnogi’r Ysgol Meddygaeth gyda chyfres o 
weminarau ar bynciau megis gofal lliniarol ac 
oncoleg gymunedol.

Wrth i’r flwyddyn fynd yn ei blaen, gwnaeth 
y Rheolwyr Datblygu Busnes (BDMs) wella 
eu gwybodaeth am ddatblygu cyrsiau ar-
lein. Gwnaeth llawer o’r cynigion ddenu 
cynulleidfaoedd rhyngwladol mawr a
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galluogwyd hyblygrwydd o ran cyflwyno, 
hyblygrwydd o ran dysgu, graddfeydd ac 
effeithlonrwydd (e.e. cafodd 340 o ddysgwyr 
o fwy na 35 o wledydd fynediad at y cwrs 
Daeareg Adeileddol).

Drwy weithio gyda staff o bob rhan o’r 
Brifysgol, mae’r rôl BDM wedi galluogi 
gweithwyr o sector cyhoeddus y DU i astudio 
modiwlau fel unedau annibynnol o’r rhaglen 
MSc Dadansoddi Data i’r Llywodraeth. Mae’r 
gweithgaredd hwn yn hanfodol i Bartneriaeth 
Strategol y Brifysgol gyda’r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol.

Wnaeth yr Ysgol Haf Rithwir DPP gyntaf roi 
pob rheolwr datblygu busnes mewn cysylltiad 
â nifer o sefydliadau allanol, gan arwain at 
nifer o bartneriaethau newydd a chyffrous.
Mae’r rheolwyr datblygu busnes wedi cefnogi 
nifer o gynigion gwerth uchel sy’n bwysig yn 
strategol, megis Cryfder mewn Lleoedd, cwrs 
Clinigwr Pfizer, Ysgolheigion Arloesedd UKRI, 
ac Addysg a Hyfforddiant AaGIC.

Wrth i’r flwyddyn ddod i ben, mae 
gweithgaredd datblygu busnes yn ymateb 
yn dda i’r galw cynyddol o dendrau caffael 
cyhoeddus, ymholiadau mewnol a chyfleoedd 
a gyflwynwyd gan gydweithwyr academaidd. 

Rydym yn obeithiol y bydd llawer o’r 
manteision a’r pethau y gellir eu dysgu o 
gyflwyno gwaith ar-lein yn cael eu defnyddio 
ym mlynyddoedd y dyfodol gyda dull 
mwy cyfunol.
 

Sylwer
Rydym yn adrodd ar y gwaith DPP roedd yr Uned DPP yn 
ymwneud yn uniongyrchol ag ef at ddibenion yr adolygiad 
hwn. Noder bod y ffigurau HE-BCI a nodwyd yn yr arolwg 
hwn yn ystyried datblygiad proffesiynol o bob rhan o’r 
Brifysgol, ac rydym yn gyfrifol am eu coladu ond efallai na 
fydd yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith cyflwyno.

Noder, yn ystod yr adolygiad blynyddol hwn rydym yn 
cyfeirio at data HE-BCI ar gyfer 2019-20. Adroddwyd 
data HE-BCI ar gyfer y flwyddyn academaidd, 
yn hytrach na’r cyfnod uniongyrchol rydym yn 
adrodd arno yn yr adolygiad blynyddol hwn.
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Yn 2020, ac mewn ymateb i COVID-19, rydym wedi newid 
llawer o’n ffocws i newid cyrsiau wyneb yn wyneb i gael 
eu darparu ar-lein. Er gwaethaf y pandemig a’r effeithiau 
amlwg ar y rhai sy’n gweithio ym maes meddygaeth a gofal 
iechyd, rydym wedi gallu darparu cefnogaeth er mwyn 
sicrhau bod gweithgaredd DPP yn parhau drwy naill ai 
trawsnewid cyrsiau yn rhai ar-lein, neu ddatblygu cyrsiau 
newydd wrth ymateb i COVID-19. Gwelsom hefyd nad 
oedd gan y rhai hynny a oedd yn gweithio yn y meysydd 
meddygol a gofal iechyd yn 2020 lawer o amser, os o gwbl, i 
neilltuo i DPP; wrth ymateb, rydym wedi datblygu sesiynau 
DPP byrrach ar-lein.

Mae llawer o gydweithwyr ar draws y Coleg (yn enwedig yn yr 
Ysgol Meddygaeth a’r Ysgol Gofal Iechyd) wedi bod yn awyddus 
iawn i ddarparu adnoddau yn rhad ac am ddim, gan gynnwys 
gweminarau a sesiynau holi ac ateb, i gefnogi cydweithwyr a 
gweithwyr rheng flaen yn ystod COVID-19. 

Teimlwyd effaith COVID-19 ar draws gofal sylfaenol, gyda 
newidiadau mewn llwybrau atgyfeirio ac atgyfeiriadau i oncoleg 
yn gostwng yn sylweddol. Rydym wedi cefnogi’r datblygiad o 
weminarau byr ar-lein er mwyn sicrhau bod staff gofal sylfaenol 
yn parhau i gael y

Dr Phil Swan

Rheolwr Datblygu Busnes 
Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau 
a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Yn gynnar yn y flwyddyn, roeddem yn ymwneud â dwy 
raglen ryngwladol fawr. Y cyntaf oedd Rhaglen Arferion 
Addysgu Arloesol ar gyfer Prifysgol Feddygol Xuzhou 
(dan arweiniad Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol).
Cymerodd 16 academydd Tsieinëeg ran yn y rhaglen 3 
mis bwrpasol hon, a gynlluniwyd er mwyn cynorthwyo
datblygiad arferion dysgu, addysgu ac addysgegol.

Roedd yr ail raglen yn rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth 
Addysg Uwch, a gyflwynwyd gan dîm Addysg Weithredol 
yn Ysgol Busnes Caerdydd, ar gyfer uwch reolwyr o bum 
prifysgol Fietnamaidd. 

Roeddem yn gallu gweithio gyda noddwyr y rhaglen (Cyngor 
Prydeinig Fietnam a Phrifysgolion Cymru) i addasu dull 
cyflwyno’r rhaglen yn gyflym i fformat ar-lein,
gan greu profiad dysgu pwrpasol o ansawdd uchel.

Er ein bod wedi bod yn gweithio’n galed i addasu i’r gwaith 
o gyflwyno rhaglenni eraill yn sgil COVID-19 (e.e. ail ran 
rhaglen arweinyddiaeth undeb y myfyrwyr sydd â dwy ran 
ar gyfer Llywodraeth Kerala (India) a chwrs cyfrifiadurol a 
newyddiaduraeth data ar gyfer Undeb Darlledu Ewrop (Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant), maen nhw wedi’u 
gohirio tan 2021.

Coleg y Celfyddydau, y Dyniae-
thau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Gwnaethom ddarparu cefnogaeth sylweddol i academyddion yn 
yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd (Canolfan Islam-DU) wrth 
gynllunio, cyflwyno a hyrwyddo eu cwrs ar-lein newydd, ‘Mwslimiaid 
ym Mhrydain’ i athrawon, ac adnoddau addysgu i gyd-fynd â nhw 
yn rhad ac am ddim.
Yn ogystal, rydym wedi cefnogi Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol i 
gyflwyno cyrsiau arferion myfyriol i’r staff mewn dwy ysgol 
gynradd leol.

Gwnaethom gefnogi’r tîm Addysg Weithredol yn Ysgol Busnes 
Caerdydd i ymateb i don o dendrau hyfforddi o GIG Cymru er mwyn 
helpu i ymateb i heriau’r pandemig. Rydym hefyd wedi gweithio’n 
agos gyda’r tîm Addysg Weithredol er mwyn helpu i farchnata eu 
cyfres o gyrsiau (e.e. Lean Six Sigma a’r MBA i Weithredwyr) gan 
arwain at godi ymwybyddiaeth o frand a mwy o bobl yn cadw lle 
ar gyrsiau.

Mae gweithgaredd DPP yng Ngholeg y Celfyddydau, y Dyniaethau 
a’r Gwyddorau Cymdeithasol ac yn addasol i’r heriau a wynebwyd 
yn ystod y pandemig. Rydym wedi gweithio’n agos gyda’n 
cydweithwyr academaidd, ein cleientiaid a phartneriaid ein rhaglen 
drwy gydol y flwyddyn i arloesi ac addasu ein rhaglenni. Rydym 
wedi cynnal yr un lefel o ansawdd uchel o ran cefnogaeth ym mhob 
Ysgol ac rydym wedi ehangu cynnig DPP y Coleg i feysydd newydd 
a chyffrous.

CWRS ARBENIGOL 
DI-WASTRAFF
150 O DDYSGWYR | 
ROEDD OEDI YN YR 
YMATEB OHERWYDD 
COVID-19

CYNNIG GWYDDOR DATA 
UKRI (GYDA CHOLEG 
Y GFP)
C. 120 O DDYSGWYR | NI 
DDYFARNWYD

HYFFORDDIANT 
ARWEINYDDIAETH NA 
REOLAETH IDDYNT - 
CYRFF A NODDIR GAN 
LYWODRAETH CYMRU
NI DDYFARNWYD

DOSBARTHIADAU MEISTR 
ARWEINYDDIAETH 
GIG CYMRU
ROEDD OEDI YN YR 
YMATEB OHERWYDD 
COVID-19

CYNNIG ADDYSG A 
HYFFORDDIANT I 
WEITHWYR IECHYD 
PROFFESIYNOL AAGIC 
GIG CYMRU (GYDA 
CHOLEG Y GBBY)
AROS AM YMATEB

TENDRAU 
ALLWEDDOL

RHAGLEN ARFERION ADDYSGU ARLOESOL AR GYFER PRIFYSGOL FEDDYGOL 
XUZHOU (YSGOL Y GWYDDORAU CYMDEITHASOL) | 16 O DDYSGWYR

RHAGLEN DATBLYGU ARWEINYDDIAETH AR GYFER ACADEMYDDION FIETNAMEG - 
CYFLWYNIR AR-LEIN AR GYFER AIL RAN Y RHAGLEN (YSGOL BUSNES CAERDYDD)

RHAGLEN ARWEINYDDIAETH AR GYFER ARWEINWYR (YSGOL BUSNES 
CAERDYDD) UNDEB MYFYRWYR INDIAIDD (A SECTOR CYHOEDDUS Y DYFODOL) | 
30 O DDYSGWYR

CWRS MENTORA BUSNES, SGILIAU YSGRIFENNU AR GYFER BUSNES | 
15 O DDYSGWYR

CYFLWYNWYD YNG NGHYNHADLEDD CYNGOR PRYDEINIG PRIFYSGOLION 
CYMRU FIETNAM

CWRS AR-LEIN YN RHAD AC AM DDIM AR DDIWYLLIANT, ‘COMA’ A’R CYFRYNGAU
YSGOL NEWYDDIADURAETH, Y CYFRYNGAU A DIWYLLIANT
 
DATBLYGIAD PEILOT ‘DOD O HYD I FWSLIMIAID YM MHRYDAIN’ A GEFNOGWYD
RHAGLEN A DDATBLYGODD I FOD YN GWRS Y MAE ANGEN TALU FFI AMDANO
(CANOLFAN ISLAM Y DU, YSGOL HANES, ARCHAEOLEG A CHREFYDD}

RHAGLEN DYSGU PROFFESIYNOL A MENTORA ADDYSGOL AR GYFER
YSGOL GYNRADD ROATH PARK (YSGOL Y GWYDDORAU CYMDEITHASOL) |
20 O DDYSGWYR

GWNAETHOM ARWAIN PROSIECT I GEFNOGI’R BROSES O DRAWSNEWID 7 CWRS, 
GAN GYNNWYS DATBLYGU PROSESAU GWEINYDDOL I SYMLEIDDIO’R BROSES 
GOFRESTRU (YSGOL Y GYFRAITH A GWLEIDYDDIAETH) | 260 O GYFRANOGWYR

INCWM HE-BCI YN 2019/20 OEDD £2,898,145 (23,946 O ORIAU DYSGU)

UCHAFBWYNTIAU 2020

Charlotte Stephenson

Rheolwr Datblygu Busnes
Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a 
Bywyd

Coleg y Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd

CYFLWYNIAD I DDERMOSGOPI (YSGOL MEDDYGAETH)| DAU GYFNOD 
O DDERBYN MYFYRWYR | 149 O DDYSGWYR A SESIWN RHAGFLAS 
DERMOSGOPI AR GYFER ABUHB | 20 O DDYSGWYR

ADOLYGIAD O DDEFNYDD MEDDYGINIAETH (YSGOL FFERYLLIAETH A 
GWYDDORAU FFERYLLOL) - CYFLWYNIR AR-LEIN) | 2020 - 17 O DDYSGWYR 
| 2021 - HYD AT 32 O DDYSGWYR

RHEOLWYD CYFRANIAD MEDDYGOL / GOFAL IECHYD AT RAGLEN 
ARFERION ADDYSGU ARLOESOL RYNGLWADOL 3 MIS AR GYFER 
PRIFYSGOL FEDDYGOL XUZHOU| 16 O DDYSGWYR 

RHEOLWYD DATBLYGIAD CWRS ADDYSGU FEDDYGOL AC YMCHWIL YN Y 
DU AR GYFER PRIFYSGOL JILIN (GYDA’R YSGOL MEDDYGAETH) 
I FOD I GAEL EI GYNNAL YN 2020 - WEDI’I OHIRIO OHERWYDD COVID-19, 
BELLACH WEDI’I GYNLLUNIO AR GYFER 2021 | 31 O DDYSGWYR

SICRHAWYD CYLLID A CHYNHALIWYD DAU WEMINAR LLWYDDIANNUS FEL 
RHAN O WYTHNOS OEDOLION SY’N DYSGU

CYNHALIWYD CYFRES O 5 GWEMINAR GOFAL LLINIAROL YN RHAD AC AM 
DDIM | 916 O FYNYCHWYR | 122 O BOBL WEDI GWYLIO AR YOUTUBE

GORUCHWYLIWYD Y GWAITH O GYNLLUNIO / CYFLWYNO CYFRES 
WEMINAR DIABETES AR GYFER CYFRANOGWYR O’R DWYRAIN CANOL | 2 
SESIWN | 399 O DDYSGWYR

CYDWEITHIWYD GYDAG ACADEMYDDION I LUNIO TAFLENNI HYRWYDDO 
NEWYDD I DDANGOS DPP I BOB RHAN O’R YSGOL MEDDYGAETH A’R 
ADRAN GOFAL LLINIAROL

CYFLWYNWYD TENDR PFEIZER AR ‘FYW’N DDA GYDA PHOEN 
OSTEOARTHRITIS’
GWEITHIWYD GYDA THÎM AMLDDISGYBLAETHOL | NI DDYFARNWYD OND 
CAFWYD ADBORTH ARDDERCHOG.

UCHAFBWYNTIAU 2020

3 CHWRS GOFAL CRITIGOL - MEWN 
SEPSIS, RHOI ORGANAU AC ADFERIAD
DISGWYLIR IDDO GAEL EI GYNNAL YN 
YSTOD GWANWYN 2021

CWRS AR-LEIN GWALLT AC EWINEDD 
DERMOSGOPI NEWYDD YN SEILIEDIG 
AR OFYNION CWRS PRESENNOL A 
NODWYD MEWN HINSAWDD BOETH

GWEMINARAU ONCOLEG Y GYMUNED, 
A DRAWSNEWIDIWYD YN GYFRES O 
SESIYNAU AR-LEIN
DISGWYLIR EI GYNNAL RHWNG MIS 
CHWEFROR A MAWRTH 2021

DATRYS PROBLEMAU MEWN GOFAL 
PEDIATRIG - CYFLWYNIR AR-LEIN
DISGWYLIR EI GYNNAL YM MIS 
MAWRTH 2021

CWRS MEDDYGAETH FFORDD O FYW 
YN DWYN CREDYD

MODIWL UNIGOL I ÔL-RADDEDIGION 
AM IECHYD MENYWOD

CWRS BYR RADIOLEG

CWRS BYR IECHYD CYHOEDDUS

CWRS BYR CARDIOLEG METHIANT 
Y GALON

CYNLLUNIO AR 
GYFER CYRSIAU YN 
Y DYFODOL

DPP a’r diweddariadau sydd eu hangen arnynt, sy’n arwain at 
effeithiau cadarnhaol ar gleifion.

Gwnaethom weithio’n helaeth gyda’r Ysgol Meddygaeth ar 
gynlluniau i gyflwyno cwrs Cardioleg Methiant y Coleg yng 
Nghaerdydd ac ar draws Affrica, a gynlluniwyd er mwyn galluogi 
cyfranogwyr i raeadru’r cynnwys hanfodol hwn y mae galw 
mawr amdano ar draws eu harferion.

Gwnaethom reoli sesiwn blasu Dermosgopi ar gyfer ABUHB, 
y gwnaethom drawsnewid iddo ar-lein; mae hyn wedi cael ei 
adolygu’n dda iawn gan gyfranogwyr ac mae nifer ohonynt 
wedi mynegi diddordeb mewn mynychu cwrs llawn Cyflwyniad i 
Ddermosgopi. Rydym hefyd yn gallu dangos bod y rhaglen wedi 
gwella sgiliau a gwybodaeth mynychwyr.
Yn gynnar yn y flwyddyn, gwnaethom gysylltu’n helaeth 
ag academyddion o Ysgolion Meddygaeth, Gofal Iechyd a 
Fferylliaeth i gefnogi rhaglen 3 mis bwrpasol ar gyfer Prifysgol 
Feddygol Xuzhou; arweiniwyd hyn gan academyddion o faes 
y Gwyddorau Cymdeithasol ond mae academyddion Coleg y 
Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd a gynigiodd cyfleoedd am 
arsylwadau a chynhaliodd sesiynau mewn arferion addysgu 
arloesol yn y maes meddygol/gofal iechyd, ac roedd pob un yn 
hanfodol i lwyddiant y rhaglen.



Kate Sunderland

Rheolwr Datblygu Busnes 
Coleg y Gwyddorau Ffisegol 
a Pheirianneg

Mae dyfarniad y cynnig Cronfa Cryfder mewn 
Lleoedd Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn 
cynnwys pecyn gwaith gwerth £1M a ddyrannwyd 
i sgiliau, y mae’r Uned DPP yn ei arwain dros y 55 
mis nesaf. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth 
â CSconnected Ltd a bydd y pecyn gwaith yn rhoi’r 
Uned DPP yng nghanol y gwaith ymgysylltu â’r 
sefydliadau clwstwr CS eraill, eu cadwyn gyflenwi 
ehangach, sefydliadau addysg uwch ac addysg 
bellach lleol a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae’r model hwn o ymgorffori sgiliau i gynigion ymchwil y 
Brifysgol hefyd yn cael ei ystyried gan y Cyflymydd Cenedl 
Data ac rydym wedi dechrau gweithio gyda nhw ar yr 
agenda sgiliau.

Coleg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg

Un o’r llwyddiannau mwyaf yn 2020 yw’r gwaith o gyflwyno 
cwrs byr newydd ar-lein ‘Daeareg Adeileddol ar gyfer 
Archwilio a Mwyngloddio’ (Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r 
Amgylchedd). Roeddem yn gweithio’n agos gyda’r Ysgol 
y gynllunio a hyrwyddo’r cwrs, gan gyflwyno peilot ym mis 
Mawrth, ac wedyn dwy fersiwn o’r cwrs rydych yn cael ffi 
amdano yn ystod 2020. Hefyd, gwnaethom sicrhau fersiwn 
gaeedig o’r ar gyfer cwrs mwyngloddio blaenllaw Newmont 
USA Ltd.

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2019-20 mae’r data HE-BCI 
yn dangos cyfanswm o 852 o ddiwrnodau dysgwyr, sydd 
tipyn yn fwy na llynedd (275 o ddiwrnodau dysgwyr). Roedd 
cyfanswm yr incwm ychydig yn is, gyda £20,834 o gymharu â 
£25,410 yn 2018/19.

CYNNIG CRONFA CRYFDER MEWN LLEOEDD LLED-
DDARGLUDYDDION CYFANSAWDD GWEITHIO GYDA 
12 O BARTNERIAID O SEFYDLIADAU ADDYSG UWCH 
AC ADDYSG BELLACH A DIWYDIANT AR ELFEN 
SGILIAU’R CYNNIG

DAEAREG STRWYTHUROL AR GYFER ARCHWILIO A 
MWYNGLODDIO (YSGOL GWYDDORAU DAEAREG AC 
AMGYLCHEDDOL). CYNHALIWYD CWR AGORED AR-
LEIN x3 AR GYFER 300 O DDYSGWYR O FWY NA 30 
O WLEDYDD. DARPARWYD FERSIWN GAEEDIG O’R 
CWRS I 40 O DDYSGWYR O NEWMONT USA LTD

CYNNIG UKRI - YSGOLHEIGION ARLOESEDD: 
HYFFORDDIANT GWYDDONIAETH DATA MEWN 
IECHYD A BIOWYDDONIAETH (YSGOLION 
CYFRIFIADUREG A GWYBODEG, MEDDYGAETH - 
GYDA PHRIFYSGOL METROPOLITAN CAERDYDD)

CWRS ELECTRONEG A FFOTONEG LLED-
DDARGLUDYDDION CYFANSAWDD 1 DIWRNOD A 
ADDASWYD I’W GYFLWYNO AR-LEIN AR GYFER 
ROCKLEY PHOTONICS (YSGOLION PEIRIANNEG A 
FFISEG) YSGOL HAF 

DPP RITHWIR - YSGOL BENSAERNÏAETH (3 SESIWN), 
YSGOL CYFRIFIADUREG (2 SESIWN), YSGOL 
GWYDDORAU’R DDAEAR A’R AMGYLCHEDD 
(1 SESIWN)
DAETH CYFANSWM O 200 BOBL I’R 6 SESIWN

CYRSIAU A THENDRAU 
ALLWEDDOL

CYNNIG CRONFA CRYFDER 
MEWN LLEOEDD LLED-
DDARGLUDYDDION 
CYFANSAWDD - ARWAIN PECYN 
SGILIAU GWAITH

PARTNERIAETH STRATEGOL 
SWYDDFA YSTADEGAU 
GWLADOL - CYFLWYNWYD 
MODIWLAU DPP O MDATAGOV
10 O GYFLOGWYR SECTOR 
CYHOEDDUS Y DU | CEFNOGI 
MSC HYBLYG O FID MEDI 2021

ADBORTH O’R CYRSIAU 
DAEAREG ADEILEDDOL 
STRWYTHUROL I GEFNOGI 
EFFAITH REF 2021
ASTUDIAETH ACHOS

CYNNIG UNESCO A 
DDATBLYGWYD AR GYFER 
CWRS MWYNGLODDIO 
CYNALIADWY AR-LEIN

CYNLLUNIO AR GYFER CWRS 
AR-LEIN NEWYDD MEWN 
DIOGELWCH RHAGLENNI GWE 
YN 2021
YSGOL CYFRIFIADUREG A 
GWYBODEG - I’W CHYFLWYNO 
AR Y CYD Â DIWYDIANT

Pan gyflwynwyd cyfnod clo yn y DU a gohiriwyd 
addysgu wyneb yn wyneb oherwydd COVID-19, 
roeddem am greu rhaglen DPP yn rhad ac am 
ddim er mwyn cefnogi busnesau ac unigolion 
yn ystod cyfnod mor anodd.

Ysol Haf Rithwir
Mehefin 2020

Gwnaethom weithio’n agos gydag academyddion a 
thiwtoriaid DPP allanol i lunio rhaglen wythnos o hyd 
o weminarau byw a rhai a recordiwyd ymlaen llaw, 
sesiynau holi ac ateb ar Twitter a chynnwys arall o bob 
rhan o’r Brifysgol.

UCHAFBWYNTIAU 2020



Gan fod llawer o hyfforddiant wyneb yn wyneb 
wedi cael ei ohirio oherwydd cyfyngiadau 
COVID-19, rydym wedi newid cyrsiau presennol 
wyneb yn wyneb yn rhai ar-lein, ac rydym 
hefyd wedi cydweithio ag academyddion a 
hyfforddwyr i greu rhaglen weminar newydd.

Gweminarau a 
chyrsiau ar-lein

Yn benodol, rydym wedi llwyddo creu gweminarau 
meddygol mewn meysydd fel gofal lliniarol a diwedd 
oes, a gynigiwyd yn benodol i gefnogi gweithwyr 
gofal iechyd yn ystod y pandemig.

 COLEG 
GBB

5 2 31 Newidiwyd 3 chwrs yn 
ddarpariaeth ar-lein: sesiwn 
Rhagflas Dermosgopi bwrpasol 
ar gyfer ABUHB, Adolygiad o 
Ddefnydd Meddyginiaethau, 
Datrys Problemau ym maes 
Gofal Lliniarol Pediatrig (a 
gynhelir yn 2021).

Gweminarau 
gofal lliniarol

Gweminarau 
Wythnos 

Oedolion sy’n 
Dysgu

Cyfres 
weminar 

Diabetes yn 
y Dwyrain 

Canol

Cyflwynir 
cyrsiau DPP 

ar-lein

COLEG 
CDGCA

1 1 61 Trawsnewidiwyd ail hanner 
rhaglen datblygu arweinyddiaeth 
Fietnam, a gynhelir gan Ysgol 
Busnes Caerdydd, yn ddull 
dysgu cyfunol ar-lein.

5 cwrs Addysg Weithredol a 
addysgir ar-lein yn hytrach nag 
wyneb yn wyneb.

Cwrs ar-lein 
Diwylliant, 
Coma a’r 
Cyfryngau

Cwrs 
peilot DPP 
Darganfod 
Mwslimiaid 

ym Mhrydain 
ar-lein

Adnoddau 
addysg rhad 
ac am ddim 

ar gyfer 
athrawon AG

Cyflwynir 
cyrsiau DPP 

ar-lein

COLEG 
GFP

1 1 12
Mae’r rhaglen Daeareg 
Adeileddol ar-lein wedi bod 
yn llwyddiant mawr yn 2020. 
Gwnaethom gefnogi
Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r 
Môr i gynnal rhaglen beilot ac 
roedd yn andros o boblogaidd, ac 
wedyn roedd 2 gyfnod o dderbyn 
myfyrwyr ar gyfer fersiwn y cwrs 
yr oedd angen talu ffi amdani.

Cwrs peilot 
Daeareg 

Adeileddol

Adnoddau 
astudio 

ychwanegol 
ar gyfer 

myfyrwyr 
israddedig

Derbyn 
myfyrwyr ar 
gyfer cwrs 

agored y mae 
angen talu ffi 

amdano

Cwrs caeedig 
ar gyfer cwmni 
mwyngloddio 

blaenllaw

CYRSIAU 
AGORED 
ADDYSG 

BARHAUS A 
PHROFFESIYNOL

3 4 4
Mae rhaglen arall o gyrsiau ar-
lein yn cael ei chynllunio ar gyfer 
2021, yn ogystal â gweminarau 
yn ein Hysgol Gwanwyn Ar-lein.

Cyrsiau Addysg 
Barhaus a 

Phroffesiynol 
wedi’u 

trawsnewid yn 
ddarpariaeth 

ar-lein

Cymerodd 
diwtoriaid 

DPP ran yn 
ein Hysgol 
Haf Rithwir

Fideos a 
grëwyd gyda 
thiwtoriaid i 

ddarparu DPP 
yn rhad ac am 
ddim yn ystod 
y pandemig

Heb os, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn 
heriol, ac un sydd wedi effeithio ar ein 
strategaeth farchnata a chyfathrebu 
arfaethedig. Serch hynny, rydym wedi 
cyflawni rhai canlyniadau rhagorol, yn 
enwedig wrth eu hystyried yng nghyd-
destun COVID-19 a chyfnod clo byd-eang. 

Fe wnaethom addasu’n gyflym i symud cyrsiau 
ar-lein, a chreu mentrau newydd (megis yr 
Ysgol Haf Rithwir) i gefnogi ein cwsmeriaid yn 
eu datblygiad proffesiynol. Rydym wedi parhau 
i dyfu ein cyfryngau cymdeithasol ac wedi cael 
mwy o ddilynwyr ar Twitter a LinkedIn (cafwyd 
mwy na 50% o’n dilynwyr ar LinkedIn eleni). 

Rydym wedi cryfhau ein perthnasoedd 
gydag academyddion ac rydym yn gweld 
gweithgarwch ymgysylltu gwych ar y cyfryngau 
cymdeithasol ag adrannau’r Brifysgol, sy’n 
aildrydaru a rhannu ein cynnwys yn ddyddiol. 

Rydym wedi gweithio gydag academyddion 
o nifer o Ysgolion i greu cyrsiau neu 
weithgareddau DPP newydd, a gefnogir 
gan gynlluniau marchnata effeithiol. 
Ymhlith yr enghreifftiau mae rhaglenni ar-
lein mewn Daeareg Adeileddol ar gyfer 
Mwyngloddio ac Archwilio, a Darganfod 
Mwslimiaid ym Mhrydain. Rydym hefyd 
wedi creu a rheoli ymgyrchoedd Google 
Ads ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau, yn 
ogystal â’r rhaglen cwrs byr agored. 

Rydym wedi creu llawer o gynnwys newydd 
ar gyfer ein gwefan, gan gynnwys adran 
prosiectau Rhyngwladol newydd, sy’n rhoi 
gwybodaeth gynhwysfawr i ddefnyddwyr 
am ein rhaglenni a’n harbenigedd. Mae’r 
adran hon yn llawn astudiaethau achos, 
tystebau a gwybodaeth gefndir, ac fe’i 
cefnogir gyda llyfryn DPP Rhyngwladol 
newydd, sydd wedi’i gyfieithu i sawl iaith.

Marchnata 
a chyfathrebu 

Rydym hefyd wedi gweithio’n agos gyda’r 
tîm Gweinyddol i lansio AccessPlanit, ein 
System Rheoli Cwrs newydd. Roedd y 
mewnbwn yn cynnwys datblygu teithiau 
cwsmeriaid ac ysgrifennu cyfathrebiadau 
newydd ar gyfer pob un, creu dyluniadau 
tystysgrifau newydd, a threfnu i’r holl 
gyfathrebiadau gael eu cyfieithu’n Gymraeg. 

Fe wnaethom arwain prosiect i 
archwilio a diweddaru holl gynnwys ein 
gwefan i gynnwys y Gymraeg yn unol 
â rheoliadau Cymraeg newydd. 

Yn gynnar yn 2020, gwnaethom ddyfeisio a 
chyflwyno strategaeth farchnata i hyrwyddo’r 
cyrsiau agored a oedd i fod i ddechrau ym 
mis Mawrth. Er na allai’r cyrsiau hyn fyn 
yn eu blaenau fyl y bwriadwyd, oherwydd 
COVID-19, roedd llawer o bobl wedi cadw 
lle ar eu cyfer - cynhaliwyd un cwrs cyn i’r 
pandemig ddechrau ac roedd hwn yn llawn. 

Gwnaethom weithio gyda Rheolwyr Datblygu 
Busnes a’r Swyddog Prosiect ar brosiectau 
Rhyngwladol yn gynnar yn 2020; gwnaethom 
ddylunio ac argraffu Llyfr Coffaol ar ffurf 
llyfr bwrdd coffi ar gyfer cyfranogwyr ar y 
Rhaglen Ymarfer Addysgu Arloesol. 

Fel rhan o’n cyfathrebiadau mewnol, 
gwnaethom gynrychioli rhaglen Gwobr 
Adeilad Senghennydd ar gyfer y Wobr 
Effaith Werdd; gwnaethom gyflawni 
Safon Efydd ar gyfer gwella a hyrwyddo 
cynaliadwyedd ar draws yr Adeilad. Mae 
hon yn fenter ledled y Brifysgol, a byddwn 
yn cymryd rhan eto fel rhan o raglen 2021. 

Claire Scott

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu



Gwefan, digidol na’r 
cyfryngau cymdeithasol

Tudalennau gwe DPP rhyngwladol a llyfryn digidol 
Rhan o’n strategaeth yn ystod 2020 oedd creu 
canolbwynt gwybodaeth i’n cynulleidfaoedd rhyngwladol 
sy’n darparu maes pwrpasol sy’n llawn gwybodaeth 
berthnasol ac sy’n arddangos ein profiad. 

Gwnaethom weithio gyda’r tîm gwe canolog i gytuno ar gynllun ar 
gyfer y tudalennau gwe, yna’u llenwi â gwybodaeth fel astudiaethau 
achos, proffiliau academaidd, a dolenni defnyddiol. Mae rhan newydd 
y wefan hefyd yn cael ei chefnogi gan lyfryn digidol sydd wedi’i 
ddylunio mewn pedair iaith. Caiff y llyfryn hefyd yn cael ei argraffu 
a’i roi i’r tîm Rhyngwladol unwaith y bydd teithio’n ailddechrau.
 
Yn 2021, rydym yn bwriadu gweithredu cynllun 
marchnata i hyrwyddo ein rhaglen ryngwladol

Tudalennau gwe mewnol a llyfryn digidol 
Rydym wedi llunio llyfryn digidol newydd ar gyfer staff mewnol 
sy’n cyflwyno’r Uned DPP ac yn rhoi gwybodaeth i gydweithwyr 
am sut y gallwn eu cefnogi i greu gweithgareddau datblygiad 
proffesiynol newydd. Rhoddir y llyfryn hwn (yn ogystal â 
gwybodaeth gyffredinol am yr Uned DPP) i’r holl staff wrth iddynt 
gwblhau eu cyfnod sefydlu yn y Brifysgol. Gwnaethom gyfarfod 
â’r tîm Cyfathrebu Mewnol perthnasol i drafod y broses o roi’r 
wybodaeth hon i academyddion sy’n ceisio dilyniant / dyrchafiad 
yn eu llwybr gyrfa dewisol - dyma’r amser mwyaf priodol yn 
eu gyrfa i drafod y gwaith o greu gweithgareddau DPP. 

Cyfieithu tudalennau gwe’n Gymraeg 
Yn ystod 2020, rhoddwyd deddfwriaeth Gymraeg ar waith felly roedd 
rhaid i holl gynnwys y wefan (a deunydd marchnata) fod ar gael 
yn Gymraeg a Saesneg. Er mwyn cydymffurfio â’r gofyniad hwn 
gwnaethom archwilio ein tudalennau (gan gynnwys holl dudalennau’r 
cwrs a thudalennau’r Modiwl Unigol i Ôl-raddedigion) a threfnwyd 
cyfieithiadau i’r Gymraeg lle bo angen. Mae hyn hefyd yn cynnig cyfle 
i nodi unrhyw wybodaeth hen a diweddaru cynnwys lle bo angen. 

System Rheoli Cwrs Newydd 
Yn 2020, gwnaethom barhau â’n gwaith gydag AccessPlanit, 
a arweiniodd at lansio ein System Rheoli Cwrs newydd i wella 
gwasanaeth cwsmeriaid a rhoi profiad gwell i’n defnyddwyr. 
Mae cymorth marchnata wedi cynnwys ailysgrifennu pob 
cyfathrebiad defnyddiwr, mapio llwybrau amrywiol cwsmeriaid i 
sicrhau bod y daith mor effeithlon â phosibl, a threfnu cyfieithiad 
Cymraeg i’r holl gyfathrebiadau. Gwnaethom hefyd ddylunio 
cyfres o dystysgrifau cwrs a ffurflen gofrestru newydd.

Gwefan, digidol na’r 
cyfryngau cymdeithasol

Er gwaethaf y pandemig, mae canlyniadau 
blynyddol ein gwefan wedi bod yn ardderchog. 
Yn chwarter 1, (cyn dechreuodd pandemig 
COVID-19) cawsom y nifer fwyaf o bobl 
erioed yn mynd i’n gwefan (a gefnogwyd gan 
ymgyrch Google Ads wedi’i gydlynu). 

Yn yr un modd, pan gynhaliwyd digwyddiadau 
mawr (e.e. Ysgol Haf Rithwir) mae ein gwefan 
wedi bod yn brysur iawn. Ar y cyfan, gwnaethom 
gynyddu defnyddwyr gan 13.81% o gymharu â 
2019, ac mae sesiynau i fyny 12.2%. Mae’r nifer 
sy’n mynd i’r dudalen i lawr 13.81% ond mae hyn 
yn ddisgwyliedig gyda chyrsiau cyfyngedig yn 
gweithredu. Ar y cyfan, dylem fod yn hapus iawn gyda’r 
canlyniadau o ystyried y sefyllfa fyd-eang heriol 

Eleni, rydym wedi gwneud nifer o welliannau i 
dudalennau’r wefan, gan gynnwys ysgrifennu 
astudiaethau achos newydd ar brosiectau 
amlwg, a chreu adran DPP Rhyngwladol. 
Rydym wedi cyhoeddi 25 o straeon newyddion i 
hyrwyddo ein gweithgaredd DPP, gan gwmpasu 
meysydd fel cyrsiau newydd, dangos adborth rhagorol 
gan gyfranogwyr, a chynnwys datblygiad proffesiynol 
yn rhad ac am ddim o bob rhan o’r Brifysgol. 

Ysol Haf Rithwir 
Roedd canlyniadau digidol ein Hysgol Haf Rithwir yn 
rhagorol. Cyflawnwyd ein holl amcanion, gan gynnwys 
y nifer a aeth i ddarllen ein herthygl newyddion 
(2,076 o gymharu â nod o 500) ac ymwybyddiaeth 
brand (i fyny 55% o gymharu â nod o 20%). 

Cafodd ein cynnwys dderbyniad da iawn ar Twitter, a 
chafodd ei rannu’n eang a gwnaeth lawer sylwadau 
arno. Roedd ein cyfradd ymgysylltu yn rhagorol 
(2.65% ar gyfartaledd), ac mae’n awgrymu bod 
y cynnwys yr oeddem yn ei rannu o werth i bobl. 
Cawsom gefnogaeth gan yr academyddion, a oedd 
hefyd yn rhannu cynnwys yn eang. Yn bwysicaf oll 
i ni, cawsom 103 o ddilynwyr newydd o hyrwyddo’r 
Ysgol Haf, sy’n golygu bod mwy o bobl yn gweld (ac 
yn rhannu) ein cynnwys. Mae hyn yn parhau i wella 
ymwybyddiaeth o frand yr Uned DPP a’r Brifysgol. 

Fe wnaethom greu ffilm symudiad stop wedi’i 
hanimeiddio a ddangoswyd ar ddechrau pob sesiwn 
fyw i hysbysu’r mynychwyr am y gwaith y mae’r 
Uned DPP yn ei wneud a’r cyfleoedd DPP sydd ar 
gael yn y Brifysgol. Gwnaethom hefyd hyrwyddo’r 
Ysgol Haf drwy wneud recordiadau o bob sesiwn ar 
gael ar ein sianel YouTube sydd newydd ei chreu.

33,492
cyfanswm defnyddwyr y wefan (13.81% 
yn fwy na 2019) 

12.2%
mwy o sesiynau gwefan o gymharu â 2019 

105,496
cyfanswm y bobl aeth i weld y dudalen 

6
astudiaethau achos, gan gynnwys Adolygiad o 
Ddefnydd Meddyginiaethau ar gyfer AaGic a’r 
Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Fietnam

25
straeon newyddion a gyhoeddwyd, hyrwyddo 
gweithgareddau gan gynnwys yr Ysgol Haf 
Rithwir, cyrsiau newydd, a’n hymateb 
i COVID-19 

55%
Mwy o ymwybyddiaeth o frand DPP yn dilyn yr 
Ysgol Haf Rithwir 

2,076
o bobl wedi bod i dudalen newyddion Haf Rhithwir 

41%
clicio drwy dudalen gofrestru’r Ysgol Haf 
Rithwir o gymharu â nod o 20%

89%
Cofrestrwch i gylchlythyr DPP (o’r rhai 
hynny a lenwodd y ffurflen werthuso) 

Dadansoddeg 
Google 
Roedd y Prif Tweet gan Google Analytics - aildrydar 
mewn ymateb i un o’n hatebion yn sesiwn holi ac 
ateb ar gyfrif Twitter yr Ysgol Haf Rithwir.

1,008 175 844 338.2K

226 116 30 120
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dilynwyr
Dilynwyr newydd 

yn 2020
hoffterau negeseuon

Dilynwyr newydd 
yn 2020

Dilynwyr Datblygu 
Busnes yn 2020

dilynwyr ar lefel uwch / 
perchennog / partner / MD

Cyfanswm y 
dilynwyr



Rhaglenni DPP

NODIADAU
• Dim ond ychydig iawn o ymatebion i gyfleoedd a ‘gollwyd’ yn 2020, er y dylid nodi nad yw hyn yn cynnwys 
y cyfleoedd a adolygwyd gennym ac y penderfynwyd peidio â’u cyflwyno (gwerth tua £1,125,000).
• Yn ogystal â’r uchod, gwnaethom gyfrannu at ddau gais sylweddol am dendr/grant a gwnaethom gefnogi’r gwaith o’u cyflwyno;
• Cynnig Cronfa Cryfder Mewn Lleoedd Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Cyllid UKRI £0.5M | rhagweld £0.5M gan Bartneriaid CS
• Cynnig Addysg a Hyfforddiant i Weithwyr Iechyd Proffesiynol AaGIC GIG Cymru | gwerth £200M.

Trosolwg Ariannol 2020

Cyrsiau agored
Cyn COVID-19, roeddem wedi cynllunio rhaglen 
cyrsiau agored yn y gwanwyn ac roedd nifer dda yn 
cadw lle arni. Roedd cymorth marchnata’n cynnwys 
dylunio a chynhyrchu llyfryn a ddosbarthwyd i’n 
cronfa ddata o gysylltiadau, ymgyrch Google Ads 
ac ymgyrch gefnogol y cyfryngau cymdeithasol.

Yn Hydref 2020 roeddem yn gallu cynnig cyfres o gyrsiau 
ar-lein ym maes Rheoli Prosiectau a PRINCE2®. Roedd 
y gweithredoedd marchnata’n cynnwys ymgyrch Google 
Ads, gwaith hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol, 
ac anfon cyfathrebiadau digidol i’n cronfeydd data 
diddordeb cofrestredig / marchnata. Daeth nifer 
dda i’n cyrsiau gyda chwrs PRINCE2® yn llawn.

Ymgyrchoedd Google Ads
Gwnaethom weithio gyda Rheolwyr Datblygu Busnes 
ac academyddion i greu nifer o ymgyrchoedd Google 
Ads, yn fwyaf arwyddocaol Addysg Weithredol ar gyfer 
eu cyfres o gyrsiau, y cwrs Darganfod Mwslimiaid 
ym Mhrydain (Ysgol Hanes, Archeoleg a Chrefydd) 
a’r cwrs Datrys Problemau mewn Gofal Lliniarol 
Pediatreg (Ysgol Meddygaeth). Roedd yr ymgyrchoedd 
hyn yn cefnogi cynlluniau ehangach ac arweiniodd 
hyn at nifer o bobl yn cadw lleoedd ar bob cwrs.

Archwilio ac ymchwilio
Roedd archwilio’n weithgaredd pwysig yn 2020. Gwnaeth 
yr Ysgol Haf Rithwir ddarparu llawer o gysylltiadau 
ardderchog a gasglwyd gennym ar gyfer y Rheolwyr 
Datblygu Busnes (BDMs), a gwnaethom hefyd gasglu 
gwybodaeth o weithgaredd marchnata drwy gydol y 
flwyddyn. Roedd y canlyniadau a welsom ar LinkedIn 
eleni hefyd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer 
y BDMs oherwydd gellir ei rhannu yn ôl sector, lefel 
hynafedd a maint busnes. Rydym wedi gweld cynnydd 
o 50% mewn dilynwyr yn ystod 2020, gan awgrymu 
bod ein hallbwn yn berthnasol ac yn ddeniadol.

Deunyddiau marchnata
Yn 2020, gwnaethom barhau i fireinio ein deunyddiau 
marchnata er wyn sicrhau bod taith y cwsmer mor 
gadarnhaol a syml â phosibl. Gwnaethom ddylunio 
llyfrynnau a thaflenni newydd ar gyfer nifer o raglenni ac 
Ysgolion unigol. Rydym wrthi’n creu llyfrynnau digidol 
ac argraffedig sector-benodol (e.e. Pensaernïaeth, 
Peirianneg, Meddygaeth) i’w defnyddio ar y wefan 
ac i’w dosbarthu i gynulleidfaoedd targed. Rydym 
wedi cwblhau archwiliad o ddeunyddiau marchnata 
ac fe’u diweddarwyd yn unol â brandio presennol, 
gan gynnwys baneri, ffolderi cyflwyno, ein llyfrynnau 
a’n Llyfrau Coffaol ar gyfer rhaglenni rhyngwladol. 
Rydym yn bwriadu creu dec sleidiau newydd yn 
2021 er mwyn rhesymoli ein deunyddiau cyflwyno.

Chwarter 1
• Rhaglen Arferion Addysgu Arloesol 
- Prifysgol Feddygol Xuzhou

• gan gynnwys cynllunio Llyfr Coffaol
• Rhaglen cwrs agored

• Cwrs byr MRI
• Cwrs Cwnsela Geneteg

• Cwrs ar-lein Cyflwyniad i Ddermosgopi
• Cwrs ar-lein Daeareg Adeileddol ar 
gyfer Archwilio a Mwyngloddio

• Rhaglen Swyddfa Ystadegau Gwladol 
gan gynnwys mynd i gyfarfodydd yn ogystal â 
dylunio a chreu tudalennau modiwl annibynnol

• Roedd cyfres o gyrsiau Addysg Weithredol 
gan gynnwys LBA ac EMBA yn cynnwys

• ymgyrch fawr Google Ads, gwaith hyrwyddo’r 
cyrsiau a’r digwyddiadau, aildrydariadau ar y 
cyfryngau cymdeithasol a gwaith hyrwyddo

Chwarter  2
• Ysol Haf Rithwir

• Gan gynnwys creu hunaniaeth newydd ar 
gyfer y rhaglen, llunio data archwilio ar gyfer 
BDMs, ymgyrch y cyfryngau cymdeithasol, fideo 
symudiad stop wedi’i animeiddio, cyfathrebu 
â chynulleidfaoedd presennol a newydd yn 
ddigidol, a chysylltu ag academyddion a 
chydweithwyr Gwasanaethau Proffesiynol.

• Dermosgopi: Gwallt ac Ewinedd
• Cynllunio cychwynnol ar gyfer ymgyrch 2021
• Nifer o ddyluniadau llyfryn ar gyfer 
rhaglenni newydd a phresennol
• ee Gofal Lliniarol, Ysgol Meddygaeth, y 
Cyfryngau, Diwylliant a’r cwrs peilot Coma ar-lein.

Chwarter 3
• Cyrsiau ar-lein Gofal Critigol
• Cyfres o weminarau am Ofal Lliniarol
• Wythnos Dysgwyr sy’n Oedolion 
(sesiynau hyrwyddo Gofal Lliniarol)
• Cwrs ar-lein Daeareg Adeileddol ar 
gyfer Archwilio a Mwyngloddio
• Cwrs DPP Darganfod Mwslimiaid 
ym Mhrydain ar-lein
• Mewnbwn marchnata sylweddol gan 
gynnwys ymgyrch Google Ads, cylchlythyrau, 
cefnogaeth gyda’r cyfryngau cymdeithasol; 
gwnaethom weithio’n agos hefyd gydag 
academyddion i greu ardal adnoddau am ddim.

• Cyfres o gyrsiau DPP ar-lein
• gan gynnwys newid cynnwys cyrsiau F2F 
yn ddarpariaeth ar-lein, creu amlinelliadau 
cyrsiau newydd, sefydlu ar y wefan/AccessPlanit, 
creu ymgyrchoedd cymdeithasol a Google 
Ads, hyrwyddo i gysylltiadau marchnata

• Datrys Problemau ym maes Gofal Lliniarol Pediatrig
• gan gynnwys ymgyrch Google Ads

• Cynllunio ar gyfer Ysgol DPP Ar-lein y Gwanwyn 
yn dilyn llwyddiant yr Ysgol Haf Rithwir.

Chwarter 4

Incwm – Cyrsiau DPP

Tendrau a gyflwy

Data HE-BCI 2019-20

Oriau’r dysgwrIncwm 

Trosglwyddwyd Canolfan Addysg Broffesiynol Fferylliaeth Cymru (WCPPE) ac Addysg Feddygol a Deintyddol i Ôl-raddedigion 
(PGMDE) i’r GIG fel rhan o’r sefydliad newydd. Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) ym mis Medi 2018. Symudwyd eu ffigurau 
er mwyn helpu i gymharu’r blynyddoedd.
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Mae’r trosolwg hwn yn rhoi mwy o fanylion 
am yr incwm a gynhyrchir yn ystod y cyfnod, 
yn ogystal â dadansoddiad o’r tendrau a 
gyflwynwyd. 

At ddibenion y crynodeb hwn, rydym yn
adrodd ar waith DPP yr oedd yr Uned DPP yn 
ymwneud yn uniongyrchol ag ef.

Coleg CDGCA

Coleg GBB

Coleg GFP

Noder bod y ffigurau HE-BCI a nodwyd yn yr 
arolwg hwn yn ystyried datblygiad proffesiynol 
o bob rhan o’r Brifysgol, ac rydym yn gyfrifol am 
eu coladu ond efallai na fyddwn yn cymryd rhan 
weithredol yn y gwaith cyflwyno.


