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Sut mae fy ffioedd myfyrwyr yn cael  
eu gwario?
Ers i system ariannu addysg uwch 
newid yn 2012, mae prifysgolion 
yn cael cyfran uwch o’u hincwm 
yn uniongyrchol o ffioedd dysgu 
myfyrwyr. Mae Caerdydd yn cyflwyno 
cynllun ffioedd blynyddol i Gyngor 
Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) 
er mwyn codi’r lefel uchaf o ffioedd 
ar fyfyrwyr. Mae’r cynllun ffioedd yn 
amlinellu buddsoddiadau’r Brifysgol 
i gefnogi cyfle cyfartal a hyrwyddo 
addysg uwch. Mae’r adroddiad hwn 
yn rhoi gwybodaeth am rai o’r ffyrdd 
y defnyddir incwm ffioedd i wella eich 
profiad fel myfyrwyr yng Nghaerdydd yn 
barhaus. Mae mwy o fanylion am ystod 
y gweithgareddau wedi’u hamlinellu 
yn y ddogfen hon, ac mae llawer mwy 
o wybodaeth ar gael ar dudalennau 
gwe’r Brifysgol. 

Mae’r sgôr o 89% 
yng nghategori 
bodlonrwydd 
cyffredinol Arolwg 
Cenedlaethol y Myfyrwyr 
2014 yn adlewyrchu ein 
buddsoddiad mewn profiad 
dysgu. Mae hyn yn uwch 
na chyfartaledd y DU (86%) a 
Chymru (85%). 

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae swyddogion etholedig Undeb 
y Myfyrwyr a chynrychiolwyr myfyrwyr ar draws y sefydliad, yn 
cydweithio’n agos ag uwch-staff y Brifysgol yn holl feysydd 
gwaith y Brifysgol. Mae’r weithdrefn hon wedi hen ennill 
ei phlwyf ac mae’n arwain at gamau a deilliannau go iawn 
mewn ymateb i faterion a godir. Mae hefyd yn gofalu bod 
llais y myfyriwr yn cael ei ystyried ar bob lefel.

“Mae lefel y bartneriaeth rhwng y Brifysgol ac Undeb y 
Myfyrwyr wastad yn creu argraff arna i. Ceir ymrwymiad 
gwirioneddol gan uwch-staff y Brifysgol a’r staff yn 
gyffredinol i gydweithio. Fel pob prosiect arall, mae’r 
cynllun ffioedd wedi’i ddatblygu ar y cyd â’r myfyrwyr, 
ac mae’n enghraifft wych o sut mae myfyrwyr yn rhan 
ganolog o’r penderfyniadau a wneir yn y Brifysgol. Mae’r 
buddsoddiadau sydd eisoes wedi’u gwneud i gefnogi 
myfyrwyr yn rhagorol, ac mae’r rhai sydd ar y gweill yr un 
mor gyffrous.”  
Elliott Howells, Llywydd Undeb y Myfyrwyr.

Cynllun Ffioedd Blynyddol Prifysgol 
Caerdydd - Adroddiad i Fyfyrwyr 2013/14
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Cyfrifon y Brifysgol 2013/14
Mae’r siartiau isod yn rhoi manylion incwm a gwariant y Brifysgol yn ystod 2013/14.

Cyfanswm Incwm y  Brifysgol 
2013/14

Cyfanswm Gwariant y Brifysgol 2013/14

DADANSODDIAD FESUL COLEG

Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd Cyfanswm £220m**

Nifer y myfyrwyr* 7,841

Nifer y staff 1,795

Grantiau a chytundebau ymchwil £55m

Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r  
Gwyddorau Cymdeithasol Cyfanswm £102m**

Nifer y myfyrwyr* 10,093

Nifer y staff 934

Grantiau a chytundebau ymchwil £10m

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg   Cyfanswm £77m**

Nifer y myfyrwyr* 4,186

Nifer y staff 718

Grantiau a chytundebau ymchwil £20m
* Mae nifer y myfyrwyr ym mhob coleg yn cyfateb i’r nifer amser 
llawn cyfatebol

** gan gynnwys cyfran yr arian a gafodd ei wario yn y gwasanaethau 
Llyfrgelloedd a TG canolog, adeiladau, gwasanaethau proffesiynol a 
chyfleusterau a chefnogaeth academaidd  

Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd*

Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r  Gwyddorau 
Cymdeithasol*

Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg*

Gwasanaethau Llyfrgelloedd a TG Canolog

Costau cyfleusterau a chefnogaeth academaidd, 
gan gynnwys bwrsariaethau, ysgoloriaethau a grant 
 Undeb y Myfyrwyr

Adeiladau

Neuaddau Preswyl ac Arlwyo

Gwasanaethau Proffesiynol

Dibrisiant

* Mae gwariant Colegau yn adlewyrchu   
 costau ysgolion academaidd, grantiau ymchwil a  
 chontractau a gwasanaethau a roddwyd. 
 
  Nid yw’r ffigurau yn y siart hon yn gwneud   
 cyfanswm o 100% am eu bod wedi’u talgrynnu.
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Buddsoddi yn eich profiad dysgu
 Mae cyfran helaeth o ffioedd dysgu yn ariannu ein  

staff academaidd i gyflwyno’r addysgu o safon a  
arweinir gan ymchwil sy’n nodweddu’r profiad dysgu ym 
Mhrifysgol Caerdydd.  

Amgylchedd ffisegol 
• I gefnogi ein haddysgu o safon, rydym yn buddsoddi 

yn eich amgylchedd ffisegol drwy raglen adnewyddu 
barhaus, gwella ansawdd eich labordai, darlithfeydd, 
llyfrgelloedd a chyfleusterau cyfrifiadurol. 

• Adeiladwyd Porth Tal-y-bont, y neuaddau preswyl newydd 
i fyfyrwyr, yn rhan o gyfadeilad presennol Neuaddau 
Preswyl Gogledd Tal-y-bont.

Llyfrgelloedd
• Cynyddodd y gyllideb ar gyfer adnoddau llyfrgelloedd 9% 

unwaith eto. Mae hyn wedi ein galluogi i fod ar agor am 
fwy o amser yn ystod cyfnodau prysur a buddsoddi yn ein 
casgliadau. Roedd hyn yn seiliedig ar yr adborth a gawsom 
gan fyfyrwyr am lyfrau electronig a chyfnodolion. 

• Cynhaliwyd rhaglen uwchraddio i amgylcheddau ffisegol 
llyfrgelloedd mewn ymateb i adborth gan fyfyrwyr. Roedd 
hyn yn cynnwys trawsnewid Llyfrgell y Celfyddydau ac 
Astudiaethau Cymdeithasol a datblygu Llyfrgell Iechyd 
newydd sbon yn Adeilad Cochrane ar Gampws y  
Mynydd Bychan.

Amgylchedd rhithwir  
• Rydym yn parhau i ddatblygu’r amgylchedd dysgu 

rhithwir e.e. prosiect Amserlenni’r Myfyrwyr, fydd yn 
galluogi myfyrwyr i weld eu hamserlen unrhyw le. Cafodd y 
prosiect ei ddatblygu a’i dreialu y llynedd a bydd yn mynd 
yn fyw yn 2014/15.

• Mae cyfleusterau cofnodi darlithoedd, drwy brosiect 
Datblygu Dysgu, yn cael eu datblygu i alluogi myfyrwyr i 
adolygu yn ôl eu pwysau eu hunain.

• Mae rhwydwaith y Brifysgol wedi cael sawl  
uwchraddiad o bwys i ymateb i’r galw cynyddol am ffrydio 
gwasanaethau amlgyfrwng. Mae isadeiledd di-wifr hefyd 
wedi’i huwchraddio’n sylweddol mewn 68 o  
adeiladau’r Brifysgol.

Cefnogaeth academaidd
• Lansiwyd y Ganolfan Datblygu Sgiliau Academaidd, sy’n 

cynnig dosbarthiadau sgiliau academaidd ac astudio. Mae 
hefyd yn cynnal y Cynllun Mentora Myfyrwyr i fyfyrwyr y 
flwyddyn gyntaf. 

• Cwblhawyd ein prosiect i roi adborth mwy prydlon ar 
gyfer aseiniadau myfyrwyr. Mae rheoliadau newydd  
wedi’u rhoi ar waith i wneud canlyniad asesiadau’n  
fwy cyson a thryloyw.

• Cafodd ein System Tiwtor Personol ei hadolygu gennym 
i wella cysondeb cefnogaeth ac arweiniad bugeiliol ar sail 
Côd Ymarfer newydd ar gyfer Tiwtoriaid Personol.

• Rydym yn parhau i ddarparu ein Gwasanaeth Cymorth 
Mathemateg sydd ar gael yn rhad ac am ddim i’r holl 
fyfyrwyr sydd ei angen.  

• Cafwyd arian gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 
benodi pum darlithydd newydd fydd yn cyfrannu at 
ddatblygiad parhaus darpariaeth cyfrwng Cymraeg yng 
Nghaerdydd. Mae hyn yn ategu ein dyhead i alluogi mwy o 
fyfyrwyr i astudio yn Gymraeg. 

Buddsoddi mewn cefnogi myfyrwyr 

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd 
• Rydym yn parhau i gynnig cyfleoedd rhagorol i wella 

cyflogadwyedd drwy Gyrfaoedd Canolog. Rydym wedi 
ychwanegu adrannau newydd at y wybodaeth a’r cyngor 
sydd ar-lein, gan gynnwys Rhestr o Feysydd Gyrfaol a 
Gweithio Dramor.

• Aeth bron 150 ati i wella eu cyflogadwyedd drwy ‘Wobr 
Caerdydd’ ac aeth 140 o fyfyrwyr ar leoliadau ymchwil 
drwy Raglen Cyfleoedd Ymchwil Prifysgol Caerdydd 
(CUROP). Ar ben hynny, cynigiwyd 13 o leoedd drwy 
Raglen Interniaeth Proffesiynol a Datblygu Sgiliau Prifysgol 
Caerdydd (CUPID) yn ystod haf 2014.

• Lansiwyd ein rhaglen Ieithoedd i Bawb sy’n rhoi’r cyfle i 
fyfyrwyr ddysgu iaith dramor fodern. 

• Lansiwyd ein Canolfan Cyfleoedd Byd-eang i gefnogi 
mwy o fyfyrwyr i ennill profiad rhyngwladol, naill ai drwy 
weithio, astudio neu wirfoddoli yn ystod eu hamser yng 
Nghaerdydd.

• Rydym yn cefnogi mwy o fyfyrwyr sydd â syniad ar gyfer 
busnes neu fenter gymdeithasol drwy Fenter Prifysgol 
Caerdydd, a chafodd 150 o sesiynau arwain personol eu 
cyflwyno gennym. Mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd wedi 
bod yn rhan o brosiectau ar y cyd â phrifysgolion eraill yn 
ne Cymru hefyd i roi eu syniadau menter ar waith. 

Iechyd myfyrwyr
• Rydym yn parhau i ymateb i’r galw a’r disgwyliadau 

cynyddol ym maes iechyd meddwl myfyrwyr. Rydym wedi 
ymrwymo i gynnig darpariaeth fodern ym maes iechyd 
meddwl gyda gwasanaethau newydd gan gynnwys treialu 
gwasanaeth cwnsela trwy ebost a Skype, a rhaglen hunan-
gymorth ar-lein Silvercloud sydd ar gael ddydd a nos. 

• Mewn ymateb i alw gan fyfyrwyr, roeddem yn falch o allu 
gweithio gyda meddygfa sy’n gallu cynnig darpariaeth 
iechyd rhywiol gwell i gleifion cofrestredig. 
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Undeb y Myfyrwyr
• Rydym wedi cynyddu grant Undeb y Myfyrwyr 5% i  £2.5M.

• Buddsoddwyd £1.5m yn ychwanegol mewn prosiectau 
datblygu cyfalaf. Mae’r rhain wedi cyfrannu at ddatblygu 
gofod Undeb y Myfyrwyr i greu lleoliad amlbwrpas a man 
dysgu cymdeithasol newydd a allai gael ei ddefnyddio ar 
gyfer cynadleddau / orielau. 

Ehangu Mynediad
 Mae Prifysgol Caerdydd yn parhau i gyflwyno cynlluniau 

sy’n cael gwared ar rwystrau i addysg uwch ar gyfer 
darpar fyfyrwyr o garfanau a dan-gynrychiolir. Rydym yn 
buddsoddi mewn amrywiaeth o brosiectau sy’n ceisio 
gwella dyheadau a chyrhaeddiad, yn ogystal â hyrwyddo 
addysg uwch a’i manteision i gynulleidfa ehangach a mwy 
amrywiol: 

• Rydym wedi buddsoddi £3.3m mewn amrywiaeth o 
ysgoloriaethau a bwrsariaethau i ddenu’r myfyrwyr 
gorau i Gaerdydd fel bod unrhyw un sydd â’r gallu i astudio 
yng Nghaerdydd yn cael gwneud hynny beth bynnag fo’i 
amgylchiadau ariannol. 

• Mae ein Sioeau Teithiol Addysg Uwch o fudd i tua 
15,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn. Rydym yn ymweld ag 
ysgolion a cholegau ledled Cymru i hyrwyddo addysg 
uwch, yn enwedig mewn ardaloedd lle ceir niferoedd isel 
sy’n mynd i astudio mewn prifysgol. 

• Cymerodd 3,000 o ddisgyblion ran yn Rhaglen Camu 
i Fyny Prifysgol Caerdydd, sy’n gwella dyheadau 
disgyblion uwchradd o ardaloedd difreintiedig ac yn eu 
cefnogi i fynd i brifysgol. 

• Mae Caerdydd yn rhan o First Campus, sy’n cyflwyno 
cyfres o weithgareddau i hyrwyddo cyfleoedd mewn 
addysg uwch i amrywiaeth o bobl, er enghraifft rhai 
â Syndrom Asperger, pobl ifanc sy’n gadael gofal, a 
disgyblion sy’n astudio ar gyfer eu harholiadau TGAU. 

Ar y Gorwel

Datblygiadau sydd ar y gweill yn 2014/15:
• Agor Meddygfa Plas y Parc mewn partneriaeth â Bwrdd 

Iechyd y Brifysgol a meddygfa leol. 

• Rhagor o welliannau i’n hamgylchedd dysgu, gan gynnwys:

  >   Adnewyddu lleoedd dysgu ffisegol ledled y   
campws. 

  >   Datblygu prosiect Datblygu Dysgu fydd yn   
cynnig cyfres o offer i alluogi darlithwyr i roi   
cynnwys amlgyfrwng o’u gwaith addysgu ar-lein. 

  >   Parhau i ddatblygu Amserlenni’r Myfyrwyr a’i   
gyflwyno i bob ysgol.

• Lansio Canolfan Arloesedd Addysg. Dyma adnodd fydd 
yn helpu academyddion i roi rhagoriaeth mewn dysgu ac 
addysgu.

• Ymgynghoriad ynglŷn â Chanolfan y Myfyrwyr. Byddwn yn 
datblygu’r adeilad eiconig newydd hwn ym Mhlas y Parc 
mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr.

Prifysgol Caerdydd

Cyfathrebu a Marchnata
Tŷ Deri
2-4 Llwyn y Parc
Caerdydd CF10 3BN
Cymru, Y Deyrnas Unedig 

Ffôn +44(0)29 2087 0293
www.cardiff.ac.uk
E-bost
Publicrelations@cardiff.ac.uk

Mae Prifysgol Caerdydd  
yn aelod o Grŵp Russell

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855


