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Cyflwyniad
gan yr Is-Ganghellor

Roedd 2016 yn flwyddyn hynod bwysig, nid yn unig i Brifysgol Caerdydd, ond yn hanes y wlad hon.  
Yn ogystal â bod yn drobwynt i’r DU, mae’r bleidlais o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd wedi cychwyn  
proses o newid sylfaenol a fydd yn llywio dyfodol prifysgolion ledled y DU mewn ffyrdd nad oedd modd eu 
dychmygu gynt.    

Bydd y rhan fwyaf o’r newidiadau i’r corff o 
fyfyrwyr, cyllid ar gyfer seilwaith ac ymchwil, a 
threfniadau cydweithio rhyngwladol ym maes 
ymchwil yn digwydd dros nifer o flynyddoedd. 
Roedd yn galonogol gweld, yn 2016 o leiaf, sut 
aeth y llywodraeth ati’n ddiymdroi i roi sicrwydd 
i ymgeiswyr o’r UE a lleihau’r posibilrwydd o 
effeithiau negyddol disymwth ar ein gallu i 
recriwtio myfyrwyr. Mewn gwirionedd, roedd 
hi’n flwyddyn ragorol o ran niferoedd derbyn – 
cawsom tua 1,000 o fyfyrwyr yn fwy. 

Cafwyd dechrau da i’r flwyddyn pan ddaeth 
y Canghellor ar y pryd, y Gwir Anrhydeddus 
George Osborne, i’r Brifysgol i gyhoeddi 
Catapwlt £50m a fyddai’n galluogi busnesau 
a byd diwydiant i weithio gydag ymchwilwyr 
academaidd, gyda’r nod o gyflymu’r gwaith o 
fasnacheiddio technolegau lled-ddargludyddion 
cyfansawdd newydd. Mae lled-ddargludyddion 
cyfansawdd yn dechnoleg hynod soffistigedig 
sy’n sail i’r genhedlaeth nesaf o sglodion 
cyfrifiadurol a thechnoleg di-wifr, yn ogystal 
â nifer o gymwysiadau ffotonig sy’n cynnwys 
cynhyrchu ynni drwy gelloedd solar. Ym mis 
Rhagfyr cawsom grant o £10m gan y Cyngor 
Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol 
i greu Canolfan Gweithgynhyrchu ar gyfer 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y Dyfodol. 
Bydd y Ganolfan newydd yn gweithio’n agos 
â’r Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, 
sy’n bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd ac 
IQE, gwneuthurwr wafferi lled-ddargludyddion 
uwch byd-eang. Ynghyd â’n Sefydliad Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd ein hun, mae hyn 
i gyd yn gynnydd anhygoel o ran creu clwstwr 
technoleg lled-ddargludyddion cyfansawdd a 
fydd, os yw’n llwyddiannus, yn rhoi hwb enfawr i 
economi Cymru.

Ym mis Mehefin 2016, agorodd Ei Mawrhydi’r 
Frenhines a Dug Caeredin Ganolfan Ymchwil 
Delweddu’r Ymennydd newydd Prifysgol 
Caerdydd (CUBRIC). Mae’r Ganolfan hynod 
ddatblygedig hon yn gosod Caerdydd ymhlith y 
tair prifysgol orau yn y byd ar gyfer delweddu’r 
ymennydd, sy’n ychwanegu’n fawr at ein 
cryfderau sylweddol ym maes niwrowyddoniaeth 
ac iechyd meddwl. Mae ein gallu i wella ein 
dealltwriaeth a’n gallu i drin cyflyrau iechyd 
meddwl a chlefydau niwro-ddirywiol megis 
clefyd Alzheimer’s yn dibynnu ar gymryd 
microstrwythurau ymennydd dynol byw, a’n 
gallu i arsylwi ar yr ymennydd yn gweithredu. 
Bydd CUBRIC yn ein galluogi i wneud hyn ar 
lefel lawer mwy nag oedd yn bosibl yn flaenorol. 
Cafodd mwy na hanner o’r prosiect £44m hwn 
ei ariannu’n allanol, ac rydym yn eithriadol o 
ddiolchgar am hyn. Fodd bynnag, mae’n werth 
nodi y byddai gwireddu prosiectau strategol  
fel hyn yn amhosibl heb strategaeth ariannol  
i’w cefnogi.

Gyda hynny mewn golwg, ym mis Chwefror 
2016 cyflwynwyd bond £300m gan y Brifysgol, 
a ddiogelwyd gennym ar gyfradd llog isel iawn 
o 3.1%. Mae’n werth sôn am y gyfradd am 
ei bod yn dangos pa mor hyderus yw’r rhai 
a gyflwynodd y bond yn y Brifysgol, ond wrth 
gwrs mae hefyd yn adlewyrchu’r hinsawdd 
ariannol ac economaidd. Yn bwysicach, bydd 
arian y bond yn ein galluogi i wneud y math o 
fuddsoddiadau sydd eu hangen arnom i lwyddo 
yn yr amgylchedd byd-eang yr ydym ni, er gwell 
neu er gwaeth, yn gweithredu ynddo. Mae 
gwaith eisoes yn mynd rhagddo ar Arloesedd 
Canolog, adeilad £46m ar Gampws Arloesedd 
Heol Maendy, a fydd yn ein galluogi i ddatblygu 
cwmnïau deillio yn y Brifysgol a denu busnesau 

bach sy’n tyfu ac sydd am weithio gyda ni. Bydd 
modd i ni ddefnyddio’r cyfleusterau i hyrwyddo 
entrepreneuriaeth ymhlith graddedigion, a 
sicrhau bod ein graddedigion yn ganolog i’n 
gweithgareddau arloesedd. Ar safle cyfagos 
rydym yn adeiladu Cyfleuster Ymchwil Drosiadol 
– adeilad £82m ar gyfer ymchwilwyr a fydd yn 
gweithio ar brosiectau ym maes gwyddoniaeth 
sylfaenol y gellir eu defnyddio mewn ffyrdd 
ymarferol a masnachol. Hwn yw’r adeilad fydd 
yn cynnwys Sefydliad Catalysis Caerdydd a’r 
Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Y prosiect sy’n debygol o gael yr effaith fwyaf 
ar amgylchedd ffisegol y Brifysgol yw Canolfan 
Bywyd y Myfyrwyr. Bydd y prosiect £50m hwn 
yn cael ei adeiladu o flaen adeilad presennol 
Undeb y Myfyrwyr, a fydd yn parhau i gael 
mynedfa amlwg ar Blas y Parc, ac a fydd yn 
cynnig yr holl gyfleusterau a gwasanaethau 
sydd eu hangen ar fyfyrwyr mewn un man. 
Bydd y Ganolfan yn chwyldroi ein dull o gynnig 
gwasanaethau ar-lein i fyfyrwyr, ac yn cynnwys 
cyfleusterau academaidd megis darlithfa fawr a 
digonedd o le ar gyfer arddangosfeydd, mannau 
astudio a siopau. Roeddem wrth ein bodd i gael 
caniatâd cynllunio ym mis Rhagfyr 2016, ac 
mae’r gwaith paratoi eisoes yn mynd rhagddo – 
disgwylir iddo gael ei gwblhau yn 2018.

Roedd y flwyddyn ddiwethaf hefyd yn nodedig 
oherwydd y newidiadau i’r polisi addysg uwch 
domestig a fydd yn cael effaith bellgyrhaeddol 
am flynyddoedd i ddod. Derbyniodd Llywodraeth 
Cymru brif bwyslais argymhellion Adolygiad 
Diamond ynglŷn â ffioedd ac ariannu, a dylai 
hyn osod sylfaen gadarn ar gyfer ariannu 
prifysgolion yng Nghymru o’r flwyddyn 
academaidd 2018/19 ymlaen, 
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a chynnig grantiau cynhaliaeth llawn i’r rhai yn 
y gymdeithas sydd angen cefnogaeth ariannol 
fwyaf. Ni fydd yr un o wledydd eraill y DU yn 
cynnig cefnogaeth mor hael i fyfyrwyr. Yng 
nghyd-destun y DU, mae’r Bil Addysg Uwch 
ac Ymchwil yn cyfuno holl swyddogaethau 
ymchwil y DU mewn un corff o’r enw Ymchwil 
ac Arloesedd y DU, a bydd yn rhaid i’r Brifysgol 
ymgysylltu’n strategol â’r corff hwn dros y 
blynyddoedd nesaf. At hynny, mae Llywodraeth y 
DU yn cyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu 
y gall prifysgolion Cymru gymryd rhan ynddo 
os ydynt yn dymuno. Yma yng Nghaerdydd, 
rydym wedi penderfynu bod cymryd rhan ynddo 
yn hanfodol er mwyn cynnal ein henw da, 
oherwydd mae ymarferion o’r fath dan nawdd y 
llywodraeth, yn debyg i’r Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil, yn dueddol o ennill hygrededd nad oes 
modd ei anwybyddu dros amser.

Ym mis Tachwedd 2016, llofnodwyd ein 
hail bartneriaeth strategol ryngwladol, gyda 
Phrifysgol Xiamen, sy’n cyd-fynd yn dda iawn â’n 
partneriaeth gyntaf gyda Phrifysgol Leuven yn 
Fflandrys. Mae’r berthynas â Xiamen (gefeilldref 
Caerdydd yn Tsieina), sydd wedi datblygu dros 
nifer o flynyddoedd, eisoes yn dwyn ffrwyth 
ar ffurf prosiectau ymchwil ar y cyd a rhaglen 
cyfnewid addysgu. Yn y byd ar ôl Brexit bydd ein 
presenoldeb ar lefel fyd-eang yn bwysicach nag 
erioed, a byddwn yn ystyried sut i ddatblygu ein 
strategaeth wrth i ddigwyddiadau ddatblygu.

Yn olaf, rydym wedi cael nifer o lwyddiannau 
unigol nodedig yn ystod y flwyddyn academaidd 
ddiwethaf. Cafodd yr Athro Graham Hutchings, 
Cyfarwyddwr Sefydliad Catalysis Caerdydd, y 
wobr Athro Regius anrhydeddus a roddwyd i’r 
Ysgol Cemeg, a chafodd yr Athro Karen Holford, 

Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg, ei henwi ar y rhestr 
gyntaf o’r 50 o fenywod mwyaf blaenllaw ym 
maes peirianneg. Cafodd yr Athro Elizabeth 
Treasure, y Rhag Is-Ganghellor, ei phenodi’n 
Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth, 
sy’n adlewyrchu ei gallu arbennig a’i gwaith 
rhagorol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’n bleser 
gennyf eich hysbysu y bydd yr Athro Holford 
yn ymgymryd â rôl yr Athro Treasure fel Rhag 
Is-Ganghellor yng Nghaerdydd, ac edrychaf 
ymlaen at weithio gyda Karen i gyflawni rhagor 
o lwyddiannau dros y Brifysgol yn y blynyddoedd 
i ddod.

Yr Athro Colin Riordan 
Llywydd ac Is-Ganghellor,
Prifysgol Caerdydd 

Cyflwyniad
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Ton newydd seryddiaeth 
Mae arbenigwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn rhan o dîm a fu’n dyst i “ddechrau gwirioneddol” seryddiaeth tonnau disgyrchol.  

Cyhoeddodd Cydweithrediad Gwyddonol LIGO (Arsyllfa Ymyriadur Laser Tonnau Disgyrchol) fod crychau pitw bach wedi’u canfod mewn gofod-amser o 
ganlyniad i ddigwyddiadau cosmig nerthol ac mae’n cadarnhau’r hyn a ragfynegodd Einstein 100 mlynedd yn ôl yn union.



Ymchwil 
Rydym yn sefydliad arloesol ac uchelgeisiol ac wedi ein gosod ymhlith pum prifysgol uchaf y  DU am 
ragoriaeth ymchwil. Mae ein academyddion ymysg y gorau yn y byd, ac maent yn cynnwys enillwyr Gwobr 
Nobel a Chymrodyr y Gymdeithas Frenhinol, yn ogystal ag anrhydeddau eraill. Mae ein gwaith ymchwil yn 
dilyn dulliau gweithredu newydd i fynd i’r afael â rhai o’r heriau mawr sy’n wynebu cymdeithas, yr economi a’r 
amgylchedd. A, thrwy System Arloesi Caerdydd, byddwn yn ffurfio perthynas gydweithredol â byd diwydiant, 
busnes a’r llywodraeth i annog cydweithrediad wrth fynd i’r afael gyda heriau mwyaf ein hamser. 

Siopwyr yn Lloegr yn cefnu ar 
fagiau plastig 
Yn ôl ymchwil newydd gan Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru, mae tua 90% o bobl yn Lloegr yn mynd 
â’u bagiau eu hunain gyda nhw wrth siopa am 
fwyd o ganlyniad i godi tâl am fagiau plastig.

Cwsg gwael i blant sy’n 
defnyddio dyfeisiau cyfryngau 
Mae arbenigwyr o’r Ysgol Meddygaeth wedi 
canfod bod plant sy’n defnyddio dyfeisiau’r 
cyfryngau sydd â sgrin pan mae’n amser gwely, 
dros ddwywaith yn fwy tebygol o gael cwsg 
annigonol o’u cymharu â phlant sydd heb 
fynediad at ddyfeisiau o’r fath. 

Atal triniaeth i gleifion sydd 
mewn cyflwr diymateb parhaol 
Yn ôl ymchwilwyr yng Nghanolfan Ymchwil 
Coma ac Anhwylderau’r Ymwybod Caerdydd-
Efrog, nid yw’r system ofal yn diwallu gofynion 
pobl sydd mewn cyflwr diymateb parhaol (PVS). 
Daeth i’r amlwg iddynt fod rhai pobl sydd 
mewn cyflwr o’r fath yn cael eu cadw’n fyw am 
flynyddoedd, a hynny yn groes i’w dymuniadau 
nhw a’u teuluoedd.

Ymchwil

£50m ar gyfer Catapwlt Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd 
Caerdydd
Cyhoeddodd y Cyn-Ganghellor George 
Osborne y bydd Prifysgol Caerdydd a chwmni 
IQE o Gaerdydd, sy’n arbenigo mewn Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd (CS), yn arwain 
Catapwlt cenedlaethol newydd gwerth £50m 
y DU. Ei nod fydd datblygu ac adeiladu 
technolegau CS y genhedlaeth nesaf.
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Buddsoddiad mawr yn ein myfyrwyr ac yn eu profiad dysgu
Cymeradwywyd ein hadeilad pwysig gwerth £50m yng nghanol Campws Cathays. Mae’r Ganolfan Bywyd Myfyrwyr yn fuddsoddiad mawr ym mhrofiad 
myfyrwyr ac yn rhan o’r gwaith mwyaf ers cenhedlaeth i uwchraddio’r campws.



Addysg
Mae ein myfyrwyr yn bwysig i ni. Rydym yn cefnogi ein myfyrwyr ac yn eu paratoi at eu gyrfaoedd yn y 
dyfodol. Rydym yn gwrando fel bod myfyrwyr yn cael dweud eu dweud am eu hamgylchedd a’u profiad 
dysgu wrth elwa ar ansawdd ein hymchwil. Rydym yn cydnabod amrywiaeth ein cymuned myfyrwyr ac 
er bod bywyd academaidd ym Mhrifysgol Caerdydd yn heriol, mae’r lefel o ddewis a’r hyblygrwydd yn 
golygu ei fod hefyd yn arloesol a gwerthfawr.

Yr Academi Meddalwedd 
Genedlaethol yn ‘ffynnu’
Mae ein Hacademi Meddalwedd Genedlaethol, 
a ddathlodd ei phen-blwydd cyntaf ym mis 
Tachwedd, wedi llwyddo i ddenu cwmnïau 
blaenllaw i weithio gyda myfyrwyr ar 
amrywiaeth eang o brosiectau go iawn.

Bu Julie James AC, y Gweinidog Sgiliau 
a Gwyddoniaeth, yn gweld llwyddiant yr 
Academi’n uniongyrchol.

Y Brifysgol yn croesawu’r rhai 
sy’n gadael gofal  
Mae pobl ifanc sydd â chefndir mewn gofal 
wedi cymryd rhan yn ein Hysgol Haf dau 
ddiwrnod Dyfodol Hyderus a drefnwyd ar y cyd 
â Champws Cyntaf. Yn y digwyddiad, cafodd y 
myfyrwyr eu trochi mewn bywyd prifysgol  
ac mae’n un yn unig o gyfres o fentrau,  
wedi’u hanelu at annog pobl o grwpiau a  
gaiff eu tangynrychioli’n draddodiadol i  
fynd i’r brifysgol.

Paratoi’r genhedlaeth nesaf 
o ymchwilwyr blaenllaw’r 
gwyddorau cymdeithasol
Rydym wedi ein henwi’n bartner arweiniol ar 
gyfer un o’r 14 o Bartneriaethau Hyfforddiant 
Doethurol (DTPs) newydd a gyhoeddwyd gan y 
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 
(ESRC). 

Bydd y Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol 
yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn elwa ar 
fynediad at hyfforddiant o’r radd flaenaf yn y 
gwyddorau cymdeithasol, gan roi’r sgiliau, y 
chwilfrydedd a’r creadigrwydd sydd eu hangen 
ar y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr i fod yn 
wirioneddol arloesol.

Rhoi’r profiad gorau yng 
Nghymru i fyfyrwyr
Rydym yn cynnig y profiad gorau yng Nghymru i 
fyfyrwyr yn ôl Arolwg Profiad Myfyrwyr y Deyrnas 
Unedig diweddaraf Times Higher Education. 

Rydym yn y 12fed safle, cynnydd o 17 lle o’i 
gymharu ag arolwg y llynedd.

Doctoriaid Yfory
Ein myfyrwyr meddygol oedd testun cipolwg 
unigryw y tu ôl i’r llenni ar fywyd fel darpar 
feddyg prysur ar gyfer cyfres newydd ar S4C. 

Cafodd y gyfres Doctoriaid Yfory fynediad 
heb ei debyg o’r blaen at fyfyrwyr meddygol. 
Bu’n dilyn y myfyrwyr wrth iddynt fynd i’r afael 
â gofynion blwyddyn academaidd ddwys a 
realiti garw’r theatrau llawdriniaethau prysur, 
meddygfeydd a wardiau ysbytai ledled Cymru 
a thu hwnt.

Addysg



Ymgysylltu
Ein nod yw dangos ein hymrwymiad i gymunedau Caerdydd, Cymru a’r byd tu hwnt drwy brosiectau 
cyfnewid gwybodaeth sy’n tynnu ar ymchwil, gwaith a pherthnasoedd. Mae ein pum prosiect ymgysylltu 
blaenllaw, Cyfnewidfa Dinas-Ranbarth, Porth Cymunedol,  Newyddiaduraeth Gymunedol, Prosiect Phoenix 
a Chymunedau Cryf, Pobl Iachach, yn uchelgeisiol ac yn gweithio gyda chymunedau i fynd i’r afael â thlodi, i 
hybu’r economi ac i wella’r ddarpariaeth iechyd, addysg a lles.  

Llunio’r ddinas-ranbarth
Wnaeth y prosiect Cyfnewidfa Dinas-Rhanbarth 
dod â gwleidyddion, busnesau a grwpiau 
cymunedol at ei gilydd i ystyried sut gall ein 
myfyrwyr a’n staff helpu i lywio cyfeiriad 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i’r dyfodol. 
Menter yw hi gan Lywodraeth Cymru i annog 
awdurdodau lleol Caerdydd a rhanddeiliaid 
eraill i gydweithio ar brosiectau a chynlluniau 
ar gyfer y ddinas-ranbarth.

Dangosodd y digwyddiad sut rydym yn gweithio 
gyda phartneriaid yn y ddinas-ranbarth i wella 
iechyd a lles, hybu’r economi, atgyfnerthu 
cyflawniad unigol a gwella ansawdd ein 
hamgylchedd.

Cyngor iechyd meddwl yn y 
gymuned
Gwelodd Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd 
y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, 
sut rydym yn helpu i wella iechyd a lles yng 
nghymuned Grangetown yn ystod Diwrnod 
Iechyd Meddwl y Byd.

Mewn digwyddiad a drefnwyd gan y Prosiect 
Porth Cymunedol ac a gynhaliwyd ym Mhafiliwn 
Grange, cafodd trigolion gynnig cyngor wyneb 
yn wyneb ar iechyd meddwl gan arbenigwyr yn 
dilyn digwyddiad tebyg y llynedd.

Prosiect Treftadaeth CAER - 
Crwydro Paradwys
Mae disgyblion Coleg Cymunedol Llanfihangel 
yn Nhrelái, un o faestrefi Caerdydd a 
adeiladwyd yn y 1920au fel pentref gardd 
dymunol, wedi crynhoi gweledigaethau 
canoloesol a modern o ‘fyd perffaith’ mewn 
ffilm fer.

Fel rhan o brosiect Pentref Model CAER, sy’n 
cael ei gyflwyno ar y cyd â Gweithredu yng 
Nghaerau a Threlái, cymerodd y disgyblion ran 
mewn gwaith cloddio archeolegol ar bentref o’r 
14eg ganrif a darganfod sut roedd hi i fyw yn 
Nhrelái yn ystod cyfnod gwahanol iawn.
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Pecyn trawma i achub 
‘bywydau di-rif’
Bydd pecynnau trawma sy’n achub bywydau 
i drin dioddefwyr gwrthdrawiadau traffig ar y 
ffyrdd mewn gwledydd sy’n datblygu yn arbed 
“bywydau di-rif” ar ôl i gyllid gael ei sicrhau ar 
gyfer treial mawr.

Mae’r pecynnau, a ddatblygwyd gan Yr Athro 
Judith Hall, arweinydd Prosiect Phoenix, 
yn  cynnwys offer achub bywyd gyda 
chyfarwyddiadau syml, ar y cyd â chlinigwyr 
o Wasanaeth Iechyd Gwladol Cymru a BCB 
International, partner o fyd diwydiant.

Byddant yn cael eu defnyddio i fynd i’r afael  
â chyfraddau marwolaeth uchel iawn ar  
ffyrdd Namibia.

Barod ar gyfer diwrnod y ras
Chwaraeodd cannoedd o fyfyrwyr a staff y 
Brifysgol ran bwysig yn un o’r digwyddiadau 
chwaraeon mwyaf sydd erioed wedi’i gynnal 
yng Nghaerdydd.

Ym Mhencampwriaeth Hanner Marathon  
y Byd IAAF, a noddwyd gan y Brifysgol,  
gwelwyd  miloedd yn rhedeg yn ôl traed  
200 o athletwyr o’r radd flaenaf, gan gynnwys 
Mo Farah sydd wedi ennill dwy fedal aur yn y 
Gemau Olympaidd.

Darganfod trysorau lleol
Mae grwpiau o bobl yn rhai o gymunedau 
mwyaf difreintiedig Caerdydd a Merthyr Tudful 
wedi darganfod a hyrwyddo eu treftadaeth leol 
drwy ‘geoguddio’ (geocaching), diolch i brosiect 
Cymunedau Cryf, Pobl Iachach. 

Mae’r gweithgareddau’n rhan o raglen 
Llywodraeth Cymru Cyfuno: Trechu tlodi trwy 
ddiwylliant sy’n dod â Chymunedau’n Gyntaf 
a chyrff diwylliannol at ei gilydd i ysbrydoli ac 
ymgysylltu â phobl ifanc ac oedolion na fyddent 
fel arfer yn cael cyfleoedd i gymryd rhan yn y 
celfyddydau a diwylliant.

Ymgysylltu

Eisteddfod 2016
Dangosodd ein stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni y ffyrdd amrywiol yr ydym yn cyfrannu 
yng Nghymru.

Yng ngoleuni’r bleidlais i adael yr UE ym mis Mehefin, roedd nifer o ddigwyddiadau a oedd yn 
canolbwyntio ar wleidyddiaeth yn edrych ar effaith cyfnod gwleidyddol cynhyrfus ar Gymru.

Hefyd dangoswyd Haf Arloesi’r Brifysgol, dathliad o waith sy’n troi ymchwil o’r safon uchaf yn 
gynhyrchion y ‘byd go iawn’, yn wasanaethau ac yn gwmnïau deillio, yn yr ŵyl gan dynnu sylw at 
newid o fath gwahanol i Gymru. 

Hefyd cafodd eisteddfodwyr wybod am ymchwil sy’n benodol i’r iaith yng Nghymru gan gynnwys, 
CorCenCC: Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes, prosiect gwerth £1.8m sy’n cael ei yrru gan y 
gymuned sydd â’r nod o ddatblygu adnodd Cymraeg a fydd yn cynnwys 10 miliwn o eiriau.

Rhoddodd Llais y Maes, papur digidol dwyieithog sydd wedi ei redeg gan Ganolfan 
Newyddiaduraeth Gymunedol y Brifysgol sylw unwaith eto i Eisteddfod Genedlaethol Cymru  
ond eleni defnyddiodd ddull newydd cyffrous i wneud hynny. 

Bu dysgwyr o PeoplePlus Cymru, sy’n cynnig dysgu sy’n seiliedig ar waith ar ran Llywodraeth 
Cymru, yn ymwneud â hyn am y tro cyntaf gyda’n myfyrwyr ni, sydd wedi rhedeg Llaes y Maes ar eu 
pennau eu hunain cyn hyn. Mae Llais y Maes, a sefydlwyd yn 2013, yn hyfforddi myfyrwyr mewn 
sgiliau newyddiadurol allweddol megis creu cynnwys newyddion, ysgrifennu a golygu fideo.
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Cyflwyno Cymru i’r Byd 
Rydyn ni wedi llofnodi cytundeb partneriaeth gyda Phrifysgol Xiamen i gynyddu ymchwil ar y cyd, rhannu arferion gorau ym myd addysg, a chreu mwy o 
gyfleoedd i gyfnewid myfyrwyr a staff.

Llofnodwyd y cytundeb gan Arlywydd Zhu o Brifysgol Xiamen a’r Athro Colin Riordan, yr Is-Ganghellor, gyda Phrif Weinidog Cymru yn bresennol.



Rhyngwladol
Rydym yn rhyngwladol ac mae ein cymuned fyd-eang, ein henw da a’n partneriaethau cynyddol yn adlewyrchu 
hyn. Ein nod yw denu myfyrwyr, academyddion ac ymchwilwyr o’r safon uchaf o bob rhan o’r byd, gan 
gydnabod bod amrywiaeth yn gwella’r profiad dysgu ac yn dod â chreadigrwydd ac arloesedd i’n haddysgu a’n 
hymchwil.  

Yr Ysgrifennydd Addysg yn 
ymweld â’r Brifysgol 
Ymwelodd Kirsty Williams AC â’n Canolfan 
Cyfleoedd Byd-eang i weld sut rydym yn 
galluogi myfyrwyr i gael mynediad at leoliadau 
rhyngwladol drwy ein cysylltiadau â dros 300 o 
sefydliadau yn Ewrop a thu hwnt.

Ymfalchïo yn ein 
Rhyngwladoldeb
Ymunon ni â mwy na 100 o brifysgolion drwy 
dynnu sylw at lwyddiant ein gweithgareddau 
rhyngwladol fel rhan o ymgyrch Wythnos Byd 
#WeAreInternational.

Mae gennym yn agos at 7,000 o fyfyrwyr 
rhyngwladol, a staff o 78 o wledydd, ac mae 
gennym gynfyfyrwyr mewn 180 o wledydd.

Y Brifysgol yn croesawu enillwyr 
Ysgoloriaeth Chevening
Croesawyd arweinwyr byd y dyfodol i’r  
Brifysgol fel rhan o raglen ysgoloriaeth 
Chevening llywodraeth y DU sy’n fyd-eang ac  
yn uchel ei bri.

Prifysgolion Byd-eang Gorau  
US News 
Cawsom ein gosod ymysg 150 prifysgol uchaf 
y byd ac yn y 20 uchaf yn y DU am ymchwil ac 
enw da academaidd yn ôl rhestr Prifysgolion 
Byd-Eang Gorau US News.

Cydnabod ‘agwedd fyd-eang’ 
Caerdydd
Gosodwyd ni ymhlith 200 prifysgol fwyaf 
rhyngwladol y byd yn Nhablau Prifysgol y Byd 
Times Higher Education. 

Y Brifysgol yn arwain prosiect 
cyngor gwyddonol newydd yn 
yr UE 
Byddwn yn cynrychioli’r DU mewn prosiect 
newydd gwerth €6m, o’r enw “Cyngor 
Gwyddonol ar gyfer Polisïau gan Academïau 
Ewrop”, sy’n cael ei ariannu drwy raglen 
Horizon 2020 yr UE a sefydlwyd i ddarparu 
cyngor gwyddonol ar sail tystiolaeth ar gyfer 
llunio polisïau’r UE.

Rhyngwladol
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Campws cyfeillgar i wenyn
Mae gwaith adnewyddu wedi gwneud i Adeilad Redwood fod yn fwy cyfeillgar i wenyn, yn rhan o brosiect arloesol o dan arweiniad ein Hysgol 
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol. Mae’r gwaith adnewyddu yn nodi dechrau ymgyrch i sicrhau mai ein campws yn gyfeillgar i wenyn.

Bydd y cychod sydd newydd gael eu gosod yn gwella bioamrywiaeth leol ac yn creu cynefin ar gyfer gwenyn y ddinas y mae ymchwilwyr wedi canfod eu 
bod yn gynhyrchwyr mêl gwrthfacterol. Defnyddiodd ein tîm o ymchwilwyr fêl er mwyn dod o hyd i gyffuriau newydd i drin heintiau ysbyty sy’n cael eu 
hachosi gan archfygiau a all wrthsefyll gwrthfiotigau.



Cynaladwyedd
Mae cynaliadwyedd yn un o’r prif egwyddorion yn ein huchelgais i sicrhau manteision cymdeithasol, 
amgylcheddol, economaidd ac iechyd i Gaerdydd, i Gymru ac i’r byd ehangach. Rydym yn Brifysgol 
Masnach Deg ac yn gyflogwr Cyflog Byw. Rydym yn bwrw ymlaen â datblygu cynaliadwy wrth  
inni ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol ac yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd yn ein  
gweithrediadau mewnol.

Pa mor wyrdd yw fy mhrifysgol?
Cydnabuwyd ymdrechion i wella nodweddion 
gwyrdd y Brifysgol yn swyddogol yng Nghynghrair 
diweddaraf Prifysgolion Pobl a’r Blaned. 

Codon ni wyth lle ers y llynedd, a chawsom 
ein gosod yn gydradd 38ain allan o 150 o 
sefydliadau’r DU, gan ennill y sgôr uchaf posibl 
am ein Polisi Amgylcheddol a’n Systemau 
Archwilio a Rheoli Amgylcheddol.

Cael effaith
Mae ein staff a’n myfyrwyr wedi gweithredu 
mewn cyfres o raglenni Undeb Cenedlaethol 
y myfyrwyr (NUS) i wneud datblygiadau 
cynaliadwy ar draws ein campws, ein cwricwla 
a’r gymuned. 

Mae rhaglenni Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr 
- Effaith Gwyrdd, Blacowt a Myfyrwyr yn Diffodd 
- yn hyrwyddo addysg cynaliadwyedd ac yn 
galluogi myfyrwyr a staff ar draws cymuned y 
Brifysgol i wneud newidiadau cadarnhaol i’n 
heffaith amgylcheddol.

Eleni mae grŵp o 146 o staff a myfyrwyr 
wedi llwyddo i ennill gwobr Effaith Gwyrdd 
gydnabyddedig UNESCO, sydd wedi 
canolbwyntio ar wneud i’n labordai fod yn  
fwy cynaliadwy.

Buddion i’r Gymuned
Bellach bydd cwmnïau sy’n dymuno darparu 
nwyddau a gwasanaethau i’r Brifysgol 
yn gorfod dangos ymrwymiad i faterion 
amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd 
wrth i asesiad risg cynaliadwyedd gael  
ei gyflwyno.

Mae’r mesur, a fydd yn berthnasol i bob 
penderfyniad caffael dros £25,000, yn rhan o 
gyfres o ddiweddariadau i’n harferion busnes 
er mwyn rhoi sylw blaenllaw i ystyriaethau 
moesegol wrth gomisiynu gwaith neu 
wasanaethau gan sefydliadau allanol.

Ymhlith y newidiadau eraill mae cymalau 
budd cymunedol er mwyn creu cyfleoedd 
sgiliau a hyfforddiant, darparu cyflogaeth i’r 
rhai nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant, a chadwyni cyflenwi i fusnesau 
bach, canolig a cymdeithasol.

Roedd y broses gaffael ar gyfer gwaith 
uwchraddio diweddar ar y campws fel Porth 
Talybont, y Ganolfan Dysgu Ôl-raddedig a 
Chanolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd, 
Prifysgol Caerdydd yn cynnwys cymalau  
budd cymunedol.

Diwrnod di-gar Caerdydd  
Er mwyn cydnabod ein hymrwymiad parhaus 
i ddatblygu cynaliadwy, rydym wedi cefnogi 
diwrnod di-gar cyntaf Caerdydd mewn 
partneriaeth â Chyngor y Ddinas.  

Cafodd trigolion a chymudwyr eu hannog i 
adael eu ceir gartref a defnyddio ffyrdd eraill 
o deithio wrth i Barc y Plas gael ei gau i draffig 
24 awr yn ystod y digwyddiad. 

Roedd Diwrnod Di-gar Caerdydd, a lansiwyd 
ar Ddiwrnod Di-gar y Byd, yn tynnu sylw at 
fanteision iechyd cerdded, seiclo a defnyddio 
mathau eraill o gludiant cynaliadwy gan leihau 
llygredd yn yr ardal leol.

Roedd yn digwydd yr un pryd â dathliadau 
Pythefnos y Glas, ac ymddangosodd 
amrywiaeth o stondinau gan Undeb y Myfyrwyr 
a Chwaraeon Prifysgol Caerdydd ar ochr y 
stryd ynghyd ag arddangosfeydd am deithio 
cynaliadwy a diogelwch beiciau.

Cynaladwyedd
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Rhoddwyr Cylch Caerdydd 2015-16
£25,000+
Mr Rashid Domingo
Sheikh Yousef Abdul Latif Jameel

£5,000 - £24,999
Yr Athro Paul Atkinson
Dr Sara Delamont
Mr Arshad Ali (BDS 1978)
Y Capten Kenneth D Nelson (BSc 1949)
Syr Stanley Thomas (Anrh 2011)
Mrs Anne Whipp

£1,000 - £4,999
Mrs Carole Bartley
Dr Paul Bartley
Mr Lyndon N Bigmore (BEng 1981)
Ms Pingjun Chen (MA 1994)
Mrs Angela Croad
Mr John M Croad (BDS 1968)
Mr Vivian David (BEng 1968)
Ms Jayne Dowden (BA 1978, MA 1980)
Mr Graham Evans
Mr John L Evans (BEng 1986)
Yr Athro Simon Gibson (Anrh 2016)
Mr Michael H Haffenden (BScEcon 1969, 
PGDip 1970)
Mrs Coral Juleff
Mr Edward M Juleff (BSc 1959)
Mr Iain Maxted (Peirianneg 1982-1984, 
Cyfraith Fasnachol Ryngwladol 2016-)

Mr Cyril D Meghani (BScEcon 1992)
Dr Gareth D Morgan (BSc 1968)
Yr Athro Stuart Palmer
Mr Gordon Phillips (LLB 1983)
Mrs Linda Phillips (BScTech 1983)
Yr Athro Patricia Price (BA 1978, PhD 1983)
Mr Nick Rawlinson
Mrs T J Rawlinson
Yr Athro Colin Riordan
Dr Quentin Dudley Sandifer (MBBCh 1985, 
MPH 1995)
Mrs Sonia Sayed
Mr David Simpson
Mrs Dee Dee Simpson
Yr Athro Elizabeth Treasure
Syr Donald Walters (Anrh 1988)

Mae Prifysgol Caerdydd yn diolch o galon i’r holl roddwyr sydd yn dymuno aros yn ddienw.

I ddysgu mwy am Cylch Caerdydd ewch i caerdydd.ac.uk/cylch-caerdydd



Dyngarwch
Bu 2015-16 yn flwyddyn lwyddiannus o 
safbwynt codi arian yn sgîl haelioni dros 
600 o roddwyr o 16 o wledydd ar draws y 
byd. Addawodd rhoddwyr dros £2.3m mewn 
addewidion rhodd newydd.

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd a’r sefydliadau a’i 
rhagflaenodd gyda chymorth dyngarol hael, a’r 
gefnogaeth honno sydd wedi’i galluogi i ffynnu.  
Yn 2015-16, sefydlodd yr Is-Ganghellor Cylch 
Caerdydd i gydnabod pwysigrwydd parhaus 
rhoddion o’r fath i Brifysgol Caerdydd. Mae 
Cylch Caerdydd yn cydnabod pwysigrwydd 
pob rhodd o £1,000 neu fwy a gafwyd gan 
unigolion hael yn ystod blwyddyn academaidd. 

Yn ei flwyddyn gyntaf, roedd gan y cylch 44 
o roddwyr. Mae rhoddwyr Cylch Caerdydd yn 
chwarae rôl hollbwysig o ran helpu Prifysgol 
Caerdydd i greu cymdeithas iachach, well. 

Mae rhoddion Cylch Caerdydd yn helpu’r 
Brifysgol i drawsnewid syniadau’n gyflym ac yn 
effeithlon, a maen nhw’n gwneud gwahaniaeth 
hollbwysig o ran codi addysgu ac ymchwil 
Caerdydd i’r lefel nesaf.

Daw cyfran sylweddol o incwm dyngarol 
Caerdydd oddi wrth bobl hael sydd yn dewis 
gadael rhodd i Brifysgol Caerdydd yn eu 
hewyllys. Mae cymynroddion yn chwarae rhan 
sylweddol yn y gwaith o helpu i ddylanwadu ar 
ein byd - o addysgu meddyliau disgleiriaf ein 
hoes i ganfod datrysiadau i rai o heriau mwyaf 
cymdeithas. 

Mae cefnogwyr eraill Caerdydd yn dewis gwneud 
rhodd er cof am rywun annwyl. Bu farw Sue 
Lloyd-Roberts, newyddiadurwr arloesol a fu’n 
gweithio yn ITN a’r BBC, ym mis Hydref 2015; yn 
ystod ei bywyd, hybodd Sue newyddiaduraeth, 
merched a hawliau dynol. Gadawodd 
etifeddiaeth ysbrydoledig drwy nifer o brosiectau 
sy’n hybu newyddiaduraeth, merched a hawliau 
dynol. Mae Ysgoloriaeth Sue Lloyd-Roberts, a 
ariennir gan deulu a ffrindiau Sue yn ei henw 
hi, yn cefnogi myfyrwyr ôl-raddedig sy’n anelu 
at ddilyn gyrfa mewn materion rhyngwladol, 
hawliau dynol neu’r amgylchedd.

Dyngarwch

Mae dyngarwch yn elfen allweddol o genhadaeth Prifysgol Caerdydd i greu a rhannu gwybodaeth,  
ac addysgu er budd pawb.   

Mae Prifysgol Caerdydd 
yn ddiolchgar dros ben 
i bob rhoddwr. Mae eich 
cefnogaeth barhaus yn 
helpu i achub, newid, a 
chyfoethogi bywydau yng 
Nghymru a’r tu hwnt.

“Rwy’n teimlo mor falch ac mor freintiedig 
mai fi yw’r cyntaf i dderbyn yr ysgoloriaeth 
anhygoel hon.”  Grace Adeniji, myfyriwr 
ôl-raddedig yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, 
Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol, a 
dderbyniodd Ysgoloriaeth Sue Lloyd-Roberts 
yn 2016.

“Mae’n bwysig i mi gael gwybod bod fy 
nghyfraniad i, o’i gyfuno â chyfraniadau 
aelodau eraill Cylch Caerdydd sydd o’r 
un anian, yn gallu gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i fywydau myfyrwyr sy’n astudio 
yng Nghaerdydd.”  
Sonia Sayed, un o aelodau Cylch Caerdydd.

Yn 2015-16, aethom ati hefyd i lansio ein 
rhaglen codi arian gymunedol sy’n gwahodd 
staff, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a chyfeillion 
gefnogi Prifysgol Caerdydd fel dewis elusen ar 
draws ystod o weithgareddau. Eleni ymunodd 
dwsinau o gefnogwyr â #TeamCardiff drwy 
redeg Hanner Marathon Caerdydd i godi arian 
ar gyfer ymchwil Prifysgol Caerdydd ym maes 
niwrowyddoniaeth a iechyd meddwl, ymchwil 
canser; neu ar gyfer cymorth i fyfyrwyr. Erbyn 
hyn mae #TeamCardiff yn tyfu’n gyflym – ewch i 
www.caerdydd.ac.uk/cardiff-half



Perfformiad Ariannol
Grantiau a Chontractau Ymchwil
Allwedd £M

Arall 1.6

UE a Thramor 16.0

Diwydiant a Masnach 4.6

Corfforaethau Cyhoeddus,  33.6 
Awdurdodau Lleol,   
Llywodraeth y DU

Cynghorau Ymchwil  57.8 
a Elusennau
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Incwm
Allwedd £M

Preswylfeydd ac Arlwyaeth 26.2

Gwasanaethau a ddarparwyd 52.6

Gwaddolion a llog derbyniadwy
Incwm o Fuddsodiad 5.1

Rhoddion a Gwaddolion 1.6

Grantiau gan Gynghorau Cyllido 68.0

Grantiau a Chontractau  113.6 
ymchwil

Ffioedd dysgu a grantiau 
cefnogi 237.7

Incwm gweithredu arall 6.9

CYFANSWM

511.7
CYFANSWM

484.6

Gwariant

Grantiau a Chontractau Ymchwil fesul blwyddyn: 2007 i 2016

Allwedd £M

Gwasanaethau Academaidd 10.6

Ysgolion Academaidd 51.1

Costau staff  277.7

Costau Staff – cynnydd yn  5.6 
narpariaeth cynllun pensiwn USS  

Dibrisiad 26.3

Llog taladwy 7.6

Preswylfeydd, Arlwyaeth a  6.7 
Chynadleddau

Grantiau a chontractau ymchwil 28.4

Eiddo 23.2

Gweinyddiaeth Gwasanaethau  6.4 
Canolog

Treuliau eraill 16.0

Gwasanaethau eraill a 24.9 
ddarparwyd

I gael copi o’r Adolygiad Blynyddol mewn fformat print bras, cysylltwch â’r Tîm Cyfathrebu a 
Marchnata drwy ffonio 029 2087 0298, ebost: communications@caerdydd.ac.uk

Cysylltwch ar bob cyfrif os oes gennych sylwadau ac awgrymiadau am yr adolygiad. Dylech anfon y 
rhain at Claire Sanders, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata, communications@caerdydd.ac.uk

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen gofrestredig, rhif 1136855

Cadwch mewn cysylltiad

/prifysgolCdydd

@prifysgolCdydd

/cardiffuni

cardiffuni 

caerdydd.ac.uk
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2016
Ein Blwyddyn Mewn Lluniau

Yr unig beiriant o’i fath  
yn Ewrop  
Y ddelwedd hon yw ymennydd yr Athro 
Derek Jones wedi’i sganio gan sganiwr 
MRI ‘Connectom’ 3T yng Nghanolfan 
Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol 
Caerdydd  (CUBRIC) gwerth £44m. 
Mae’r Ganolfan yn cynnwys yr offer 
niwroddelweddu gorau yn Ewrop, ac 
fe’i hagorwyd yn swyddogol gan ei 
Mawrhydi’r Frenhines.
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Campws Arloesedd  
wedi’i Gymeradwyo
Cymeradwywyd cam diweddaraf ein 
Campws Arloesedd £300m. Bydd dau 
adeilad newydd yn dod ag ymchwilwyr, 
busnesau, cefnogwyr o’r sector 
cyhoeddus, a myfyrwyr at ei gilydd i 
ddatblygu syniadau sy’n sbarduno twf 
economaidd.

Rhowch y blaned yn 
gyntaf, meddai sylfaenydd 
JoJo Maman Bébé 
Traddododd Laura Tenison MBE, 
sylfaenydd y cwmni o Gasnewydd, ein 
ddarlith gyntaf ‘Cartref Arloesedd’. 
Dywedodd Ms Tenison wrth y gynulleidfa 
gyhoeddus sut y dylai busnes fod yn rym 
er gwell lle caiff llwyddiant ei fesur nid 
yn unig ar sail yr arian a wneir, ond hefyd 
drwy ei gyfraniad i’r gymdeithas.
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Newyddiaduraeth  
ar Flaen y Gad 

Croesawon ni John Simpson, y gohebydd tramor 
o fri, i draddodi darlith a sefydlwyd er cof am 
yr Athro Hadyn Ellis CBE, a wnaeth gyfraniad 
pwysig i sefydlu disgyblaeth niwroseiciatreg 
wybyddol, ac a fu â rhan allweddol wrth sefydlu 
Caerdydd fel un o brifysgolion ymchwil mwyaf 
blaenllaw’r DU.

Ystafell efelychu 
deintyddol £2m yn agor   
Dysgodd Vaughan Gething AC, 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, 
Llesiant a Chwaraeon, sut mae myfyrwyr 
sy’n astudio yn yr Ysgol Deintyddiaeth 
yn gallu manteisio ar ystafell efelychu 
newydd sbon sydd â’r cyfarpar 
diweddaraf ar gyfer ymarfer pob agwedd 
ar ddeintyddiaeth.
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Cipolwg ar Tsieina  
I ddathlu’r bartneriaeth newydd gyda 
Phrifysgol Xiamen, perfformiodd côr 
Siambr Prifysgol Caerdydd a Grŵp y 
Celfyddydau Prifysgol Xiamen gyngerdd 
yn Theatr Reardon Smith.
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Dyfarnu Gwobr  
Pen-blwydd y Frenhines 

Enillodd ein cyfleuster ymchwil 
iechyd meddwl blaenllaw, Canolfan 
MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg 
Niwroseiciatrig, wobr academaidd fwyaf 
mawreddog y DU mewn seremoni ym 
Mhalas Buckingham.
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Y brifysgol gyntaf yng 
Nghymru i gael teitl  
Athro Regius    
Cyflwynodd Gweinidog Cabinet Llywodraeth 
y DU dros y Cyfansoddiad, Mr Chris 
Skidmore AS, ynghyd â’r Arglwydd Bourne, 
Gweinidog llywodraeth y DU yng Nghymru yr 
anrhydedd i’r Brifysgol. 

Ar hyn o bryd yr Athro Graham Hutchings 
sy’n dal Cadair Athro Regius.

Cyn Is-Ganghellor yn  
cael ei urddo’n farchog 
Cafodd Syr David Grant CBE, FREng, 
FLSW, FIET, CEng, a fu’n arwain y 
Brifysgol rhwng 2001 a 2012, ei 
gydnabod am ei gyfraniad helaeth 
ym meysydd peirianneg, technoleg ac 
addysg. 
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Dosbarth 2016 
Graddiodd dros 6,000 o fyfyrwyr yn 
y seremonïau eleni. Yn sgil hynny, 
ymunon nhw â’r 145,000 o gyn-fyfyrwyr 
mewn dros 180 o wledydd, a byddant 
yn cael manteisio ar lu o fuddiannau 
a gynigir i gyn-fyfyrwyr.  Cafodd tua 
30,000 o bobl eu croesawu i Gaerdydd 
ar gyfer y dathliadau, ac yn cefnogi 
llwyddiannau rhagorol a chyflawniadau 
pwysig graddedigion drwy gydol eu 
hastudiaethau.



caerdydd.ac.uk

Interniaethau yn y Brifysgol 
yn torri tir newydd 
Ni oedd y Brifysgol gyntaf yng Nghymru 
i gymryd rhan mewn rhaglen ryngwladol 
o bwys sy’n cynnig swyddi a chyfleoedd 
dysgu i bobl ifanc ag anableddau. Mae un 
ar ddeg o fyfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro 
ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth 
wedi cael interniaethau gyda ni fel rhan o’r 
prosiect SEARCH, a ddechreuodd yn UDA 20 
mlynedd yn ôl. Ein safle ni yw’r cyntaf o bum 
safle arfaethedig i’w sefydlu yng Nghymru 
drwy Ymgysylltu er mwyn Newid (Engage to 
Change).

Syr Aubrey Fiennes 
Trotman-Dickenson, 
1926-2016
Mae’n dristwch mawr gennym  
gofnodi marwolaeth cyn Bennaeth ac 
Is-Ganghellor.


