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Ein huchelgais
Cawn ein hadnabod fel Cartref Arloesedd, â diwylliant arloesedd ffyniannus a’r nod o ragori ym maes cysylltu busnes, llywodraeth a 
chymdeithas â’n hacademyddion a’n myfyrwyr.  Byddwn yn hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth ag effaith. 

Adeiladu ar y strategaeth flaenorol 
System Arloesedd Caerdydd, a lansiwyd ym mis Hydref 2014, 
yw ein map ffordd arloesedd. Mae’n gosod arloesedd wrth 
wraidd y Brifysgol ac yn hyrwyddo ethos o entrepreneuriaeth a 
chydweithredu.  Er mwyn ategu ei llwyddiant yn y dyfodol, rydym 
yn datblygu partneriaethau sy’n canolbwyntio ar arloesedd â 
rhanddeiliaid allweddol o’r diwydiant, y sectorau cyhoeddus a 
gwirfoddol, sy’n cynnwys y diwydiannau creadigol, gwasanaethau 
cyhoeddus, gofal iechyd, a thechnoleg flaengar.

Amcanion sylfaenol
Cawn ein hadnabod fel Prifysgol:
• lle caiff arloesedd ei ystyried yn rhan annatod o’n diben a’n 

strwythurau academaidd, gan ymgorffori’r weledigaeth ar gyfer 
creadigrwydd a chwilfrydedd, gyda ffocws cryf ar gyfrannu at 
ragoriaeth astudio a phrofiad bywyd ein myfyrwyr

• sy’n hybu’r broses o ddatblygu cymuned o fyfyrwyr arloesol, sydd 
â chysylltiadau da a chreadigol drwy brofiad gwaith neu leoliad, 
rhaglenni gradd sy’n canolbwyntio ar y diwydiant, datblygiad 
proffesiynol ac addysg weithredol

• sy’n mynd ati i hwyluso a chefnogi’r broses o greu gwerth 
economaidd a chymdeithasol o’n hymchwil a’n haddysg ragorol

• sy’n ymatebol ac yn hyblyg, gan feithrin ac ysgogi ecosystem 
leol ddeinamig a chynhwysol, yn seiliedig ar bartneriaethau o 
ymddiriedaeth

• sy’n parhau i fuddsoddi yn y cynllun datblygu uchelgeisiol ar 
gyfer ein System Arloesedd. 

Gwneud i hyn ddigwydd
Bydd System Arloesedd Caerdydd, sy’n cwmpasu amrywiaeth 
eang o weithgareddau a phrosiectau, yn cysylltu ymchwil, gwella 
cymdeithasol a chreu cyfoeth, gan adeiladu ar ein gweithgareddau 
presennol sy’n ceisio troi syniadau ac arloesedd yn ddatblygiadau 
polisi, cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau, technolegau, 
sgîl-fanteision a busnesau newydd. Yr egwyddor sylfaenol yw 
creu system arloesedd sy’n gweithredu fel magned ar gyfer 
cyfranogwyr ac ar gyfer cyllido, fel ei bod yn hunangynhaliol ac yn 
hunanluosogol.  Bydd y Gwyddorau Cymdeithasol, gan weithio ochr 
yn ochr â’n disgyblaethau academaidd eraill, yn chwarae rhan 
bwysig wrth weithio ar faterion megis llunio a chysoni polisïau, 
derbyn gan y cyhoedd, symbyliad gwleidyddol a sganio’r gorwel.

Rydym yn diffinio arloesedd fel gweithio mewn partneriaeth er mwyn troi syniadau’n 
gynhyrchion, prosesau, gwasanaethau a/neu ddatblygiadau polisi newydd sy’n 
ychwanegu gwerth economaidd a/neu gymdeithasol.
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Yr amgylchedd arloesedd 
Byddwn yn:
• gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid amrywiol yn yr ecosystem 

arloesedd yng Nghymru er mwyn cyflawni ein huchelgeisiau 
arloesedd ni a gwneud Cymru yn wlad fwy arloesol a 
llwyddiannus

• ymgysylltu â Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU sy’n 
dod i’r amlwg

• chwarae rhan weithredol a blaenllaw yn broses barhaus o 
ddatblygu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

• datblygu cydberthnasau dyfnach â sefydliadau yn Ninas-
Ranbarth Caerdydd er mwyn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd 
ymchwil a llunio’r rhanbarth fel labordy i brofi datrysiadau a 
chael effaith fyd-eang bosibl

• gweithio’n agos gyda phartneriaid ar gyflawni rhaglen y 
Gynghrair Menter Iechyd ar gyfer Trawsnewid Rhanbarthol 
(HEART), gan arwain at ganlyniadau iechyd cyhoeddus gwell

• buddsoddi yn y bobl, y lleoedd a’r partneriaethau 
angenrheidiol er mwyn i’r gweithgareddau arloesol a 
chreadigol hyn ddigwydd. Mae’r cyntaf o’r rhain ar agor 
– Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr 
Ymennydd (CUBRIC), Hadyn Ellis, a’r Medicentre – tra bydd 
y Ganolfan Arloesedd a’r Cyfleuster Ymchwil Drosiadol yn 
agor eu drysau yn 2020. Byddwn yn sicrhau eu bod i gyd 
yn gweithio fel elfennau annatod o’r System Arloesedd yn 
darparu cyfleusterau i bartneriaid diwydiannol, myfyrwyr 
entrepreneuraidd ac ymchwilwyr arloesol

• gwella prosesau’r Brifysgol sy’n galluogi arloesedd ac yn 
galluogi staff i fod yn hyblyg ac ymatebol i’r gofynion a’r 
cyfleoedd a gyflwynir gan ein partneriaid allanol

• datblygu a rheoli deg partneriaeth strategol, hirdymor â 
sefydliadau er mwyn meithrin twf economaidd a chynnydd 
cymdeithasol.

Datblygu academyddion arloesol ac 
entrepreneuraidd
Byddwn yn:
• recriwtio a datblygu academyddion entrepreneuraidd, gyda 

chymorth cnewyllyn o weithwyr proffesiynol cyfunol, er mwyn 
hyrwyddo cyfnewid gwybodaeth ag effaith

• ymrwymo i ddarparu cymorth effeithiol er mwyn annog staff 
i ymateb yn gyflym i gyfleoedd mewn amgylchedd deinamig a 
hyblyg

• penodi athrawon ymweld ac Athrawon Ymarfer i’r Brifysgol, 
gan alinio’r Brifysgol â phartneriaid diwydiant a busnes 
allweddol

• cefnogi ac annog llif staff i’n sefydliadau partner ac oddi yno 
drwy secondiadau a chyfnewid staff

• hyrwyddo a dathlu llwyddiant a sicrhau bod ein cymhellion yn 
cyd-fynd â’n strategaeth.

Datblygu’r gweithlu medrus sydd ei angen 
er mwyn egnïo’r economi
Byddwn yn:
• sefydlu rhaglen Arloesedd i Bawb, er mwyn manteisio i’r 

eithaf ar y cyfleoedd i staff a myfyrwyr gymryd rhan mewn 
gweithgareddau arloesedd ac entrepreneuriaeth 

• cynnig cyfleoedd i’n myfyrwyr gymryd rhan yn ein heriau 
cymdeithasol a gweithio gyda’n partneriaid i fynd i’r afael â 
hyn drwy greadigrwydd, cydweithio a ffyrdd newydd o feddwl 

• cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd â lleoliadau gwaith a 
hyfforddeiaethau yn ystod eu hastudiaethau

• chwilio am i gyfleoedd i sefydlu darpariaeth addysgol newydd 
mewn ymateb i alw’r diwydiant, e.e. sefydlu Academi Gwyddor 
Data er mwyn ymateb i’r galw cynyddol gan y diwydiant 
(cyhoeddus a phreifat o nifer o sectorau) am Wyddonwyr Data

• atgyfnerthu ein darpariaeth o Ddatblygiad Proffesiynol 
Parhaus ac Addysg Weithredol sy’n diwallu anghenion 
cyflogwyr.

Gweithio gyda’r diwydiant, busnesau 
a llywodraethau er mwyn gwella 
cynhyrchiant drwy ymchwil, datblygu ac 
arloesedd
Byddwn yn:
• cefnogi economi Cymru, fel un o sefydliadau angori Cymru â 

chyrhaeddiad rhyngwladol, drwy weithio gyda’r llywodraeth a 
busnesau presennol yng Nghymru i gynyddu eu cynhyrchiant a 
denu cwmnïau newydd ac arloesol sy’n seiliedig ar wybodaeth 
i Gymru

• gweithio gyda diwydiant rhanbarthol, prifysgolion, 
asiantaethau’r trydydd sector a’r llywodraeth er mwyn 
datblygu nifer ddethol o themâu ymchwil ac arloesedd lle gellir 
defnyddio rhagoriaeth ymchwil sefydledig a photensial busnes 
drwy gydweithio er mwyn sbarduno arloesedd blaenllaw

• datblygu Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd ymhellach 
er mwyn cefnogi gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid o ansawdd 
uchel er mwyn cefnogi arloesedd

• darparu amgylchedd cymorth cynhwysfawr o’r cam cyn 
dechrau busnes i dwf busnesau bach a chanolig ar gyfer ein 
cwmnïau deillio a busnesau newydd myfyrwyr a graddedigion.

Bydd ein strategaeth ar gyfer arloesedd yn meithrin twf economaidd a chynnydd cymdeithasol  
drwy’r canlynol:


