








































Adran A - Caerdydd Atodiad B

Targedau Strategaeth Gorfforaethol HEFCW 2013-
14 i 2016-171 yn ymwneud â chyfle cyfartal a 
hyrwyddo addysg uwch

Data sy'n ofynnol Gwir 
berfformiad 
2013/142 hyd 
yn hyn

Rhagamcan 
2015/163 4

Targed 
Cynllun 
Ffioedd 
2016/174

T1. Ehangu Mynediad
Cynnydd yng nghyfran y myfyrwyr o Gymru sy'n 
astudio cyrsiau addysg uwch mewn sefydliadau 
addysg uwch a sefydliadau addysg bellach yng 
Nghymru sy'n byw yn y cwintel isaf o Ardaloedd 
Cynnyrch Ehangach Haen Is ym Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru neu mewn ardaloedd 
clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, o 20.1% yn 2011/12 i 
22.4% yn 2015/16 (cynnydd o 11.6%)

Nifer o ardaloedd CG / cwintel isaf MALlC 1881 1940 1940
Cyfanswm myfyrwyr sy'n hanu o Gymru 11331 11094 11094

Canran o ardaloedd CG / cwintel isaf MALlC 16.6 17.5 17.5

T2. Cyfranogiad
Cynnydd yng nghyfran yr holl fyfyrwyr o'r DU sy'n 
astudio cyrsiau adddysg uwch mewn sefydliadau 
addysg uwch a sefydliadau addysg bellach yng 
Nghymru sy'n dod o ardaloedd cyfranogiad isel yn y 
DU o 33.2% yn 2011/12 i 35.3% yn 2015/16 (cynnydd 
o 6.3%).

Myfyrwyr o gymdogaethau cyfranogiad isel 5137 4980 5100
Myfyrwyr sy'n hanu o'r DU 23448 22638 22638

Canran o gymdogaethau cyfranogiad isel 21.9 22 22.5

T3. Cadw Myfyrwyr
Lleihad yng nghanran yr israddedigion amser llawn 
nad ydynt yn dal mewn addysg uwch flwyddyn ar ôl 
iddynt ymuno, o 9.2% yn 2011/12 i 8.2% yn 2015/16 
(lleihad o 10.7%)

Cyfanswm 4617 4599 4599
Nifer nad ydynt yn dal mewn AU 163 210 207

Canran nad ydynt yn dal mewn AU 3.5 4.6 4.5

T5. Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 20142 2016
Bydd y cyfartaledd treigl dros dair blynedd ar gyfer 
Cymru yn y cwestiwn 'bodlonrwydd cyffredinol' yn 
Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr yn hafal i'r sgôr 
gymharol ar gyfer y DU neu'n fwy na hi.

Sgôr 89 90 90
Cyfartaledd treigl dros 3 blynedd 89 89.7 89.7

T6. Cyfrwng Cymraeg
Bydd nifer y myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau addysg 
uwch mewn sefydliadau addysg uwch a sefydliadau 
addysg bellach yng Nghymru sy'n gwneud o leiaf 5 
credyd o'u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg, bob 
blwyddyn, yn codi o 4,335 yn 2011/12 i 5,600 yn 
2015/16, gan gynnwys cynnydd o 2,269 i 3,030 yn 
nifer y rhai sy'n astudio o leiaf 40 credyd y flwyddyn.  

5+ o gredydau 321 315 330
40+ o gredydau 233 227 230
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Targedau Strategaeth Gorfforaethol HEFCW 2013-
14 i 2016-171 yn ymwneud â chyfle cyfartal a 
hyrwyddo addysg uwch

Data sy'n ofynnol Gwir 
berfformiad 
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Targed 
Cynllun 
Ffioedd 
2016/174

T10. Cyflogaeth 2012/132

Bydd cyfran y rhai a adawodd sefydliadau addysg 
uwch yng Nghymru ar ôl cael cymhwyster gradd gyntaf 
drwy astudiaeth amser llawn a rhan-amser, a oedd yn 
gyflogedig, yn astudio neu'r naill a'r llall chwe mis ar ôl 
gadael yn hafal i gyfran y DU, neu'n fwy na hi.

Poblogaeth sail 2886 3133 3133
Nifer yn gyflogedig, yn astudio neu'r naill a'r llall 2746 2979 2979

Canran yn gyflogedig, yn astudio neu'r naill a'r llall 95.1 95.1 95.1

T11. Cyflogadwyedd 2012/132

Cyfran y gadawyr a oedd yn gweithio, neu'n gweithio 
ac yn astudio, a oedd yn gweithio mewn swydd 
reoli/broffesiynol chwe mis ar ôl gadael i godi o 67.5% 
yn 2010/11 i 72.7% yn 2015/16 (cynnydd o 7.7%).

Nifer yn gweithio neu'n gweithio ac yn astudio 3253 3255 3255
Nifer mewn swyddi rheoli/proffesiynol 2741 2743 2743

Canran mewn swyddi rheoli/proffesiynol 84.3 84.3 84.3

Nodiadau

1) Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i ymestyn Strategaeth Gorfforaethol HEFCW i 2016-17
2) Y data diweddaraf sydd ar gael ar gyfer gwir berfformiad yw data 2013/14 oni nodir yn wahanol (yn berthnasol i ddangosyddion perfformiad cyflogaeth, NSS a data DLHE)
3) Y rhagamcan diweddaraf a ddarparwyd i HEFCW (gweler paragraff  31)
4) Rydym yn cydnabod na fydd rhai sefydliadau AB yn gallu gosod targedau cynllun ffioedd ar gyfer pob un o fesurau Strategaeth Gorfforaethol HEFCW. 
5) Cyflwynir y sylwadau ategol a ddarperir yn y golofn hon i HEFCW yn gyfrinachol i'n helpu i asesu cynlluniau. Bydd angen dileu'r golofn hon cyn 
cyhoeddi eich cynlluniau ffioedd wedi'u cymeradwyo ar gyfer 2016/17.
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Adran B

Cynllun Ffioedd HEFCW 2016/17 – Targedau, Meincnodau a Dangosyddion Sefydliadau 

Gadawyd y tabl hwn yn wag er mwyn i sefydliadau allu cyflwyno eu targedau, meincnodau a dangosyddion eu hunain.

Targedau/ 
Meincnodau/ 
Dangosyddion 
y Sefydliad

Disgrifiad o’r Targed Targed/Meincnod/Dangosyddion 2016/17 

I1 Cwmnïau cychwynnol newydd wedi’u 
sefydlu gan Raddedigion y Brifysgol

85 o gwmnïau cychwynnol newydd

I2 Nifer y myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn 
y rhaglen ‘Gwobr Caerdydd’

350 yn cymryd rhan 

I3 Symudedd rhyngwladol 
israddedigion 

Mesurydd perfformiad y Brifysgol ar 
gyfer symudedd rhyngwladol yw’r 
ganran o’r israddedigion cartref sydd, 
erbyn yr adeg y maent yn graddio, wedi 
cwblhau cyfnod o 4 wythnos o leiaf yn 
gweithio, astudio neu wirfoddoli dramor 
yn ystod eu cyfnod yng Nghaerdydd. 
Mesurir perfformiad ym mis Tachwedd 

17% o’r myfyrwyr cartref yn cymryd rhan mewn symudedd 
rhyngwladol erbyn 2017. Bydd y Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang yn: 

Darparu cynllun bwrsariaethau er mwyn dyrannu £443,900 o 
gymorth ariannol i: fyfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn teithiau 
cyfnewid rhyngwladol (semestrau neu flynyddoedd dramor ar 
wahân i Erasmus); Ysgolion i ddatblygu gweithgareddau 
symudedd tymor byr sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm; Myfyrwyr sy’n 
cymryd rhan mewn rhaglenni gwaith, astudio neu wirfoddoli dros yr 
haf heb gredydau.
Dal i weithio gydag Ysgolion Academaidd a Cholegau er mwyn 
datblygu rhagor o gyfleoedd symudedd â chredydau sy’n seiliedig 
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bob blwyddyn er mwyn cofnodi pob 
symudedd rhyngwladol yn y flwyddyn 
academaidd flaenorol. Ar sail ciplun o 
weithgaredd yn 2013/14, roedd 
symudedd rhyngwladol yn 12% (565 o 
4,866 o israddedigion cartref). Dyma 
linell sylfaen y Brifysgol ar gyfer monitro 
cynnydd.

ar y cwricwlwm.
Cynnig cyfle i 300 o fyfyrwyr ymwneud â phrosiectau gwaith, 
astudio neu wirfoddoli tymor byr heb gredydau yn haf 2016 
drwy’r Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang. Bydd hyn yn galluogi 
myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu, ymrwymiadau teuluol ac ati, 
na allai fynd dramor am gyfnod hir, i gael profiad o symudedd 
rhyngwladol. Cefnogir rhaglenni tymor byr gan fwrsariaethau a 
chymorth ariannol sylweddol, sy’n eu gwneud yn hygyrch i bawb. 
Mae deiliaid bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd yn cael 
bwrsariaethau ehangu cyfranogiad ychwanegol ac mae cyllid 
ychwanegol ar gael i gefnogi myfyrwyr anabl.
Dal i weithredu strategaeth farchnata gyda’r bwriad o hyrwyddo 
symudedd ymhellach i ddarpar ymgeiswyr ac i’r israddedigion 
presennol.

I4 Sgôr asesiad ac adborth NSS y 
sefydliad

Cynyddu sgôr asesiad ac adborth NSS y sefydliad ar gyfer pob 
Ysgol i 80% erbyn 2017

I5 Cyfradd ymateb yr NSS Sicrhau cyfradd ymateb o 75-80%

I6 Meincnod ehangu cyfranogiad HESA 
(gweler nodyn 1 isod)

Cyrraedd y meincnod perfformiad a bennwyd gan HESA neu 
ragori arno

I7 Meincnod cadw myfyrwyr HESA 
(gweler nodyn 1 isod)

Cyrraedd y meincnod perfformiad a bennwyd gan HESA neu 
ragori arno

I8 Meincnodau cyflogaeth HESA ar 
gyfer cyflogadwyedd graddedigion

Cyrraedd ein meincnod neu ragori arno

I9 Nifer y rhai sy’n cymryd rhan yn y 
Rhaglen ‘Camu i Fyny i’r Brifysgol’ 
yng Nghaerdydd 

3,000 yn cymryd rhan
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I10 Nifer y rhai sy’n cymryd rhan yn y 
Rhaglen ‘Camu i Fyny a Mwy’ 

250 yn cymryd rhan

Nodyn 1 – Meincnodau HESA 

Mae prifysgol Caerdydd bob amser yn ceisio gwella ei pherfformiad ar sail meincnodau HESA. Y targed yw cyrraedd y meincnod neu ragori 
arno, ac wrth i berfformiad ar draws y sector wella, bydd y meincnodau’n codi a bydd angen i brifysgol Caerdydd wella’i pherfformiad o hyd er 
mwyn dal i fyny â’i meincnodau.

Mae HESA (Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch), yn cynhyrchu dangosyddion perfformiad yn flynyddol i bob prifysgol yn y Deyrnas Unedig ac 
yn cymharu perfformiad â’r meincnodau. Bwriedir i’r dangosyddion perfformiad gynnig mesur gwrthrychol i ddangos sut y mae sefydliad addysg 
uwch yn perfformio. Mae’r meincnodau a osodwyd dan bob dangosydd yn ymwneud yn benodol â’r sefydliad ac mae HESA yn rhoi’r eglurhad a 
ganlyn: 
Gan fod cymaint o wahaniaeth rhwng sefydliadau, nid yw’r gwerthoedd cyfartalog ar gyfer y sector addysg uwch yn ei gyfanrwydd yn 
ddefnyddiol o reidrwydd wrth gymharu sefydliadau addysg uwch. O ganlyniad, cyfrifwyd cyfartaledd sector sydd wedyn yn cael ei addasu ar 
gyfer pob sefydliad i ystyried rhai o’r ffactorau sy’n cyfrannu at y gwahaniaethau rhyngddynt. Y ffactorau sy’n cael eu hystyried yw’r pwnc sy’n 
cael ei astudio, cymwysterau wrth ymuno ac oedran wrth ymuno (ifanc neu hŷn). 

Mae’r meincnodau’n helpu i benderfynu a yw’n briodol cymharu perfformiad dau sefydliad. Mae HESA yn dweud: “os oes gan ddau sefydliad 
feincnodau gwahanol iawn, mae hyn yn dangos eu bod mor wahanol fel na fyddai eu cymharu yn rhoi ateb defnyddiol”.
Er mwyn dangos perthnasedd perfformiad pob sefydliad ar sail pob meincnod mae HESA yn nodi a yw’r gwahaniaeth o’i gymharu â’r meincnod 
yn sylweddol o safbwynt ystadegol a/neu ymarferol. 


