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Nid llawer o brifysgolion newydd sy’n cael eu  
croesawu yn eu lansiad gan British Airways, Prif 
Weinidog Cymru a Dirprwy Gadeirydd CitiGroup, 
a Phrif Weithredwr Sefydliad Joseph Rowntree a 
Chyfarwyddwr Cyffredinol y CBI ar yr un pryd. Mae’r 
ffaith bod hynny wedi digwydd yn dweud cyfrolau  
am y parch tuag at ein Prifysgol. P’un a ydym yn 
addysgu graddedigion ar gyfer byd cyfnewidiol gwaith 
a diwydiant neu’n rhoi cyngor ar bolisi i’r llywodraeth, 
yn gwthio’r ffiniau o ran ymchwil gymhwysol neu’n 
defnyddio’r hyn a ddarganfyddir drwy’r gwaith 
hwnnw i ymdrin â’r llu o ddewisiadau sydd gan ein 
cymdeithas, rydym eisiau i’n Prifysgol ychwanegu 
gwerth at ein cymunedau, at ein heconomi, ac yn fwy 
sylfaenol, at fywydau’r rhai sy’n astudio yn ein cymuned 
academaidd fywiog.

Dros ganrif yn ôl, yn y dyddiau cynnar pan oedd 
addysg uwch Prydain yn ehangu ac wrth i’r chwyldro 
diwydiannol mawr ledaenu, creodd arweinwyr craff 
ym myd busnes a phroffesiynau sefydliadau dysgu 
uwch proffesiynol, arbenigol, bach yn Ne Cymru i 
addysgu meddyliau disgleiriaf y genhedlaeth iau. 
Credaf y byddai ein sylfaenwyr yn falch o weld Prifysgol 
De Cymru heddiw, oherwydd rydym wedi datblygu’n 
brifysgol rhyngwladol adnabyddus, un sy’n meddu 
ar y dechnoleg ddiweddaraf, staff rhagorol, a mwy na 
30,000 o fyfyrwyr.  

Rydym am i Brifysgol De Cymru gael ei hadnabod am 
addysg sy’n cael ei bwydo gan ymchwil o’r radd flaenaf 
mewn meysydd penodol, gan y datblygiad rydym yn ei 
gynnig o ran cyflogaeth a gyrfaoedd i raddedigion, ac 
am ein staff rhagorol sy’n darparu addysg a chymorth 
ysbrydoledig i fyfyrwyr yn seiliedig ar ysgolheictod, 
ymholi ac ymgysylltu â’r byd ehangach.

Yn y cyhoeddiad cryno hwn rydym yn anelu at geisio 
rhoi sylw i rai o nodweddion unigryw ein Prifysgol a’i 
gwaith, yn ogystal ag amlinellu ein cynlluniau ar gyfer 
ei dyfodol. Edrychwn ymlaen at fynd ar y daith honno 
gyda chi.

Yr Athro Julie Lydon  
IS-GANGHELLOR

croeSo
Mae Prifysgol De Cymru yn gymuned academaidd 
gadarn sy’n dod â nifer o wledydd a nifer o 
gredoau ynghyd drwy ymrwymiad cyffredin i 
drawsnewid bywydau drwy wybodaeth ac addysg.

Gwn o brofiad personol fod yr addysg uwch 
a ddarperir gan y Brifysgol hon yn cael ei 
gwerthfawrogi’n fawr gan raddedigion a’u 
cyflogwyr, ac mae llwyddiant y Brifysgol o 
ran ymbaratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith 
yn rhywbeth i ymfalchïo ynddo, a hynny’n 
haeddiannol.

Mae ein swyddogaeth bwysicaf yn un gyffredinol, 
ac nid yw’n gyfyngedig i bwnc penodol: y 
swyddogaeth honno yn ei hanfod yw addysgu 
dinasyddion a fydd yn gofyn cwestiynau adeiladol 
hollbwysig mewn bywyd cyhoeddus, a fydd yn 
deall y grymoedd sy’n dylanwadu arno ac yn 
gwybod pa mor ddifrifol (neu beidio) i gymryd y 
pentwr o bropaganda a ffasiwn sy’n cylchdroi yn 
niwylliant gwybodaeth gorlawn ein hoes.

Yr ‘effaith’ bwysicaf y gall unrhyw brifysgol ei chael 
yw helpu pobl i ddod yn ddinasyddion deallus, 
ac mae hynny’n golygu eu helpu i weld beth yw 
dadl glir, beth yw syniadau diledryw, ac ymchwilio 
i faterion pwysig mewn amgylchedd o barch a 
disgwyliad cadarnhaol.

Mae Prifysgol De Cymru yn sefydliad amlwg ym 
Mhrydain ac yn y gymuned addysg uwch fyd-eang. 

Rwy’n falch iawn o allu ei chymeradwyo i chi.

Y Gwir Anrhydeddus a’r Gwir Barchedig  
Arglwydd Williams o Ystumllwynarth  
CANGHELLOR
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Yn y Deyrnas Unedig, mae Prifysgol 
De Cymru yn unigryw o ran rhychwant 
ei rôl gan ei bod yn cynnwys prifysgol 
fodern a dau is-goleg sy’n rhan o’r 
conservatoire cenedlaethol Cymreig, 
sef Coleg Brenhinol Cerdd a Drama 
Cymru, a Choleg Merthyr Tudful. Cafodd 
gwaith y Brifysgol ei gydnabod gan 
wobrau ar hyd a lled y Deyrnas Unedig 
am ei chymorth arloesol i fyfyrwyr, ac 
ehangu mynediad i addysg uwch drwy 
ei rhaglen UHOVI (Athrofa Prifysgolion 
Blaenau’r Cymoedd) arloesol.

Mae Prifysgol De Cymru yn un o’r prif 
sefydliadau sy’n ymwneud ag adfywio 
dinas Casnewydd, economi ranbarthol 
cymoedd y De a thwf ehangach 
Rhanbarth Prifddinas Caerdydd. 
Mae ei hadeiladau eiconig yn rhan 
o dirlun economaidd a diwylliannol 
dinasoedd mawr y rhanbarth, ac mae 
ei phartneriaethau gyda chyflogwyr 
allweddol a’i chyfraniad economaidd 
sylweddol yn fwy na’i chyfraniad prif 
gyflogwr gyda 3000 o staff a throsiant 
o £190 miliwn. 

O’r CBI i Chwarae Teg, Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig i gyflogwyr mawr y rhanbarth, 
mae Prifysgol De Cymru yn bartner 
allweddol yn nhwf ei rhanbarth ei 
hun ac yn ehangach, fel y dywedodd 

Matthew Barzun, Llysgennad yr Unol 
Daleithiau, mae’n “llysgennad teilwng 
ar gyfer prifysgolion Prydain.”

Mae Prifysgol De Cymru yn ymfalchïo 
yn ffaith ei bod wedi datblygu 
cynghrair strategol gyda phrif golegau 
Addysg Bellach y rhanbarth. Drwy 
weithio gyda Choleg Penybont, Coleg 
Caerdydd a’r Fro, Coleg y Cymoedd, 
Coleg Gwent, a Choleg Merthyr Tudful, 
mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i 
Gynghrair Strategol sy’n ymestyn ar 
draws De Cymru i ddarparu Addysg 
Bellach ac Addysg Uwch ar draws 38 o 
gampysau a llu o leoliadau eraill yn y 
gymuned i fwy na 98,000 o ddysgwyr.

Gyda throsiant cyfun o £380m, mae’r 
Gynghrair yn gyfrwng pwerus i 
ddatblygu a chyflawni dull gweithredu 
rhanbarthol cydlynus ac integredig. 
Nod y Gynghrair yw ehangu mynediad 
a darparu llwybrau hygyrch lleol at 
addysg bellach ac addysg uwch, gan 
gefnogi dilyniant drwy addysg bellach 
ac addysg uwch ynghyd â darparu 
cyngor, canllawiau a chymorth i 
ddysgwyr. Yn y pen draw, ei nod yw 
cynnig arlwy cwbl gydgysylltiedig 
i gyflogwyr er mwyn gwella lefelau 
sgiliau, gan helpu i wella perfformiad 
economaidd ein rhanbarth a ffyniant 
pawb sy’n byw ac yn gweithio ynddo.

priFySgoL o bwyS Sy’n  
caeL eFFaith wirioneddoL
Mae prifysgol de cymru yn un o brif sefydliadau addysg 
uwch y deyrnas unedig, gyda myfyrwyr o dros 120 o 
wledydd yn astudio’r ystod lawn o raddau a gynigir gan 
brifysgol fodern fawr. 
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cyfleusterau o’r radd flaenaf i weithwyr  
proffesiynol y dyfodol
Campws Dinas Casnewydd gwerth £35 miliwn yw un o adeiladau dinesig 
eiconig y Brifysgol, sy’n cynnig lle bywiog a chreadigol i fyfyrwyr ar ystod o 
gyrsiau i gydweithio ar syniadau wrth iddynt astudio.

Yn gartref i ysgol ffilm sydd wedi dod i amlygrwydd yn rhyngwladol, mae’r 
campws yn ymfalchïo yn ei ystafelloedd cerddoriaeth a sain yn ogystal ag 
ystod o stiwdios ar gyfer dylunio, ffilm a’r celfyddydau perfformio sydd oll 
wedi’u cynllunio i ddarparu’r profiad dysgu gorau posibl. Wedi’i gynllunio 
i fod yn flaenllaw o ran meithrin creadigrwydd, arloesedd a gweithgaredd 
entrepreneuraidd, mae’r campws hefyd wedi cael gradd rhagoriaeth 
BREEAM am ei nodweddion amgylcheddol cynaliadwy.

Mae’r adeilad ysbrydoledig yn enghraifft wych o gynaliadwyedd ac adfywio 
trefol ar gyfer Casnewydd a’r rhanbarth ehangach.

“ pan welaf y doniau a’r gallu ym Mhrifysgol de cymru, rwy’n rhyfeddu ac 
maen fy nghalonogi ar gyfer y dyfodol. boed yn bwerdy ar gyfer y celfyddydau, 
yn bartner gyda chwmnïau mawr sy’n buddsoddi yng nghymru, neu’n un o 
brifysgolion amlycaf y deyrnas unedig, mae prifysgol de cymru yn darparu 
sector addysg uwch cryfach i gymru ac i brydain yn ehangach.”
Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru
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rhoi dysgu ar waith
Mae tîm o arbenigwyr, dan arweiniad Donna Whitehead 
(yn y llun), yn addysgu cyrsiau’r gyfraith, cyfrifeg a chyllid 
wedi’u datblygu gyda’u proffesiynau i baratoi myfyrwyr 
ar gyfer gyrfaoedd yn y cwmnïau mawr sy’n bartneriaid 
i ni.

Gan weithio gyda’r proffesiynau a phanel sectorau 
allweddol y llywodraeth, rydym wedi datblygu 
achrediad corff proffesiynol ar gyfer cyrsiau unigryw i 
baragyfreithwyr a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant 
ariannol. Ochr yn ochr â hyn, rydym yn paratoi myfyrwyr 
ar gyfer eu gweithle drwy efelychu sefyllfaoedd yn y 
ffug lys, ar y llawr masnachu, ac yn ein Clinig Cyngor 
Cyfreithiol ac Ariannol, sy’n wasanaeth wyneb-yn-wyneb 
am ddim yn y gymuned i fusnesau a’r cyhoedd, lle mae 
myfyrwyr yn gweithio dan oruchwyliaeth cyfreithwyr a 
bargyfreithwyr proffesiynol.
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Mae graddedigion o Brifysgol De 
Cymru yn mynd yn syth i weithio 
i gyflogwyr o bwys, yn amrywio o 
British Airways, General Electric, 
Sony a Tata i’r GIG, awdurdodau lleol 
a’r BBC. Mae gennym record dda o 
ran cyflogadwyedd, gyda 93% o’n 
graddedigion mewn cyflogaeth 
neu’n parhau i astudio chwe mis ar ôl 
cwblhau eu cyrsiau.  

Safon y myfyrwyr eu hunain, a’r 
cyfleoedd profiad gwaith a gânt 
drwy ein rhaglen GradEdge arloesol 
sydd i gyfrif yn rhannol am hyn. Ond 
mae llawer o fyfyrwyr ym Mhrifysgol 
De Cymru hefyd yn paratoi am fyd 
gwaith yn yr amgylcheddau efelychu 
diweddaraf, gan roi mantais iddynt 
dros fyfyrwyr sydd wedi cael eu 
haddysgu drwy astudiaethau theori 
pur yn yr ystafell ddosbarth.  

addySg arLoeSoL ar  
gyFer byd gwaith

Mae ein myfyrwyr yn cael mantais 
wirioneddol yn eu proffesiynau drwy 
hyfforddi mewn amgylcheddau 
efelychu o’r radd flaenaf, gan gynnwys 
llys, tŷ fforensig sy’n lleoliad troseddau; 
stiwdios ffilm, ffasiwn a cherddoriaeth; 
llawr masnachu; canolfan efelychu 
glinigol sy’n enwog yn rhyngwladol ar 
gyfer gweithwyr meddygol a nyrsys, 
canolfan awyrofod gydag awyren 
go iawn a dyfais efelychu teithiau 
awyren; a chyfleusterau chwaraeon a 
ddefnyddiwyd ac a gymeradwywyd 
gan bencampwyr byd fel y Crysau 
Duon a’r Springboks.

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnig 
mantais fawr i fyfyrwyr: mae technoleg 
yn helpu i efelychu amgylchedd 
gwaith yn y byd go iawn, ac maen 
nhw’n dysgu wrth wneud.

“ Mae gan brifysgol de cymru rywbeth newydd i’w gynnig i  
addysg broffesiynol ac mae ganddi hanes hir o weithio gyda 
busnesau. Mae arbenigedd a phrofiad staff y brifysgol yn drawiadol 
ac mae’r portffolio o gyrsiau wedi’i deilwra i ddiwallu gofynion 
cwmnïau a’u cyflogeion. edrychaf ymlaen at weithio gyda  
myfyrwyr a staff wrth i’r brifysgol fynd o nerth i nerth.”
Chris Cummings, Prif Weithredwr TheCityUK

un o’r profion hollbwysig i fyfyrwyr a’u teuluoedd wrth 
ystyried mynd i’r brifysgol ai peidio yw’r cwestiwn syml: 
ydw i’n debygol o gael swydd ar ei ddiwedd?  
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Rydym yn gweithio fel partneriaid 
gyda chyflogwyr. Mae llawer o’n 
cyrsiau yn cael eu datblygu law 
yn llaw â’r cyrff proffesiynol a 
sefydliadau blaenllaw sy’n cyflogi ein 
graddedigion, o lywodraeth leol a’r GIG 
i lawer o gorfforaethau mawr y byd.

Dyluniwyd byrllysg Prifysgol De 
Cymru, sef symbol y Brifysgol yn ei 
seremonïau graddio, gan ddarlithydd 
sy’n gerflunydd ac yn artist, ond 
fe’i crëwyd gan General Electric a 
diwydiant lleol drwy GE Aviation 
Wales. Mae hyn yn cynrychioli 
partneriaeth gyda chyflogwyr sy’n 
rhan gynhenid o Brifysgol De Cymru.

Yn y diwydiant awyrofod, mae 
partneriaeth unigryw y Brifysgol gyda 
British Airways yn galluogi myfyrwyr 
peirianneg cynnal a chadw awyrennau 
i raddio gyda gradd BSc ynghyd 

â thrwydded broffesiynol EASA y 
diwydiant o dan achrediad BA.

Mae parch mawr tuag at ein cyrsiau 
Cyfrifeg, gan ennill gwobrau Aur a 
Phlatinwm ACCA yn ogystal â gwobr 
Coleg y Flwyddyn ar gyfer Cyfrifeg yn y 
Sector Cyhoeddus y Cylchgrawn PQ.  

Yn y gwasanaethau ariannol a 
phroffesiynol, mae ein cynllun  
arloesol i raddedigion yn cynnig 
lleoliadau gwaith cyflogedig mewn 
partneriaeth ag Admiral, Atradius, 
GMAC a Composite Legal Expenses, 
gan gynnig cyfleoedd ymarferol 
i ddilyn gyrfa broffesiynol mewn 
gwasanaethau ariannol.

Mae ein partneriaeth gyda  
chyflogwyr yn golygu bod Prifysgol  
De Cymru yn gwneud cyfraniad 
sylweddol at lwyddiant ein 
graddedigion a’u cyflogwyr.

partner  
cyFLogwyr

“ Mae gan british airways bartneriaeth unigryw gyda phrifysgol 
de cymru, sy’n golygu bod graddedigion y cwrs cynnal a  
chadw awyrennau yn gadael prifysgol gyda gradd a hyfforddiant 
eaSa (asiantaeth diogelwch awyrennau ewrop), a ddyfernir o 
dan drwydded british airways. y bartneriaeth hon yw’r unig 
bartneriaeth o’i bath yn y deyrnas unedig ac mae’n tystio i enw 
da y brifysgol am ragoriaeth yn y diwydiant hedfan.”
Bill Kelly, Rheolwr Cyffredinol Gwaith Cynnal a Chadw Trwm,  
British Airways
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hyfforddiant ymarferol ar gyfer gyrfa   
lwyddiannus yn y diwydiant awyrennau
Mae Natalie Simpson, sy’n 21 oed, yn astudio ar 
gyfer gradd BSc (Anrh) mewn Peirianneg Cynnal a 
Chadw Awyrennau ar gampws Trefforest y Brifysgol. 
Caiff myfyrwyr y fantais o hyfforddi yn ein Canolfan 
Awyrofod gwerth £1.5 miliwn gyda’i efelychydd caban 
peilot ac awyren Jetstream maint llawn.

Ym Mhrifysgol De Cymru, caiff myfyrwyr cynnal 
a chadw awyrennau y sgiliau – sy’n sgiliau y mae 
galw mawr amdanynt – sydd eu hangen arnynt yn y 
diwydiant, ynghyd â mynediad i labordai a chyfarpar 
awyrofod gan gynnwys peiriant tyrbin nwy, twnnel 
gwynt ac efelychydd peirianneg Merlin MP521.

Mae galw mawr am ein graddedigion awyrenegol yn 
y sectorau awyrofod sifil ac amddiffyn ledled y byd. 
Ymysg rhai o’r cwmnïau yn y Deyrnas Unedig y mae 
ein myfyrwyr yn gweithio â nhw mae GE Aviation, 
Storm Aviation, Airbus, British Airways a TESAviation. 

www.decymru.ac.uk
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Graddiodd Cyfarwyddwr Creadigol y gyfres animeiddio fyd-enwog Wallace 
and Gromit, Merlin Crossingham, gyda gradd mewn ffilm yn 1995. Yn 
hanu o Gaerfaddon yn wreiddiol, mae Merlin bellach yn gyfarwyddwr yn 
stiwidio Aardman Animations – stiwdio sydd wedi ennill Oscar. Ymysg 
uchafbwyntiau ei yrfa roedd gweithio fel prif animeiddiwr ar Wallace and 
Gromit: Curse of the Were Rabbit a hefyd rolau allweddol ar Chicken Run ac 
A Matter of Loaf and Death.

Gan sôn am ei gyfnod fel myfyriwr, meddai, “Roedd fy ngradd yn 
canolbwyntio ar y sgiliau ymarferol yr oedd eu hangen arnaf ar gyfer y 
swydd. Roedd fy nhiwtor yn ysbrydoliaeth ac yn animeiddiwr gwych.  
Roedd dilyn cwrs a oedd yn fy nhrochi yn yr heriau creadigol a thechnegol 
sy’n gysylltiedig â gwneud ffilmiau wedi’u hanimeiddio yn fy ngalluogi i 
gymryd y camau petrus cyntaf i fyd animeiddio.”

graddedigion creadigol o’r radd flaenaf
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Fodd bynnag, nid yn y diwydiant ffilm 
a theledu rhyngwladol proffil uchel 
yn unig y mae graddedigion Prifysgol 
De Cymru yn gwneud eu marc. 
Mae Prifysgol De Cymru yn adnodd 
cyfoethog i ddiwydiannau creadigol 
y Deyrnas Unedig, o’r stiwdios 
cynhyrchu mawr a’r BBC ym Mhorth y 
Rhath i ecosffer cyfoethog busnesau 
creadigol arbenigol llai a sefydlwyd 
gan ein graddedigion.   

Mae’r Brifysgol yn arwain yr agenda 
ar gyfer y diwydiannau creadigol a’r 
economi ddigidol yng Nghymru drwy’r 
Rhwydwaith Cyfnewidfa Greadigol 
Cymru, menter ar y cyd rhwng Cyngor 
Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau 
a Llywodraeth Cymru.

Yn y diwydiannau celfyddydol a 
chreadigol, sy’n un o brif sectorau twf 
yr economi fodern, mae Prifysgol De 
Cymru yn sefydliad pwerus. 

9www.southwales.ac.uk

Yn ogystal â bod yn berchen ar y 
conservatoire cenedlaethol, Coleg 
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae 
arlwy creadigol y Brifysgol yn cwmpasu 
ffilm, animeiddio, ffotograffiaeth, 
gemau cyfrifiadurol, drama, dylunio, 
newyddiaduraeth, a ffasiwn.    

Enghraifft flaenllaw o’n gallu yn y 
diwydiannau creadigol yw Ysgol Ffilm 
y Brifysgol, y mae ganddi enw da 
haeddiannol yn rhyngwladol. Mae ein 
cyfleusterau o’r radd flaenaf ar gyfer 
animeiddio, darlledu, ac effeithiau 
gweledol yn cael eu cefnogi mewn 
partneriaeth gan gyllid Ewropeaidd ac 
arweinwyr y diwydiant fel Sony.

Ymysg ein graddedigion mae Phil 
John, cyfarwyddwr Ashes to Ashes; 
Martin Elsbury, golygydd cyfres  
Blue Planet y BBC; Gareth Evans, y 
cyfarwyddwr ffilmiau antur mawr; ac 
Asif Kapadia, cyfarwyddwr Senna! a 
enillodd un o wobrau BAFTA.

Meithrin doniau yn y  
diwydiannau creadigoL
Mae prifysgol de cymru yn bwerdy ar gyfer y 
diwydiannau celfyddydol a chreadigol.  

“ gallaf weld bod gan brifysgol de cymru ddyfodol disglair, 
o’r ffordd y mae’n harneisio creadigrwydd myfyrwyr gyda 
chyfleusterau ac addysg rhagorol er mwyn dylanwadu ar 
ddyfodol ein diwydiannau uwch dechnoleg... mae prifysgol de 
cymru yn llysgennad teilwng i brifysgolion cymru a phrydain.”
Matthew Barzun, Llysgennad yr Unol Daleithiau yn y DU
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Yn ogystal â bod yn ddarparwr addysg 
uwch mwyaf ym maes peirianneg yng 
Nghymru, mae Prifysgol De Cymru yn 
gwneud gwaith ymchwil blaenllaw ym 
meysydd allweddol gwyddoniaeth a 
thechnoleg. 

Mae ein gwaith ym maes yr amgylchedd 
cynaliadwy yn cynnwys effeithlonrwydd 
ynni ac allyriadau carbon isel, 
deunyddiau newydd ar gyfer cadw ynni 
a’i ddefnyddio’n effeithlon, systemau 
hydrogen ac ynni, a pheirianneg 
biobroses. Mae’n llwyfan ar gyfer gwaith 
ymchwil arbrofol ar ddatblygu systemau 
cynhyrchu hydrogen adnewyddadwy 
a thechnolegau newydd ar gyfer storio 
ynni hydrogen. 

Ymysg gwaith ymchwil ehangach ym 
maes peirianneg mae ymchwil pwysig 
â phartneriaid mewn diwydiant a/neu 
ymchwil â chymorth EPSRC i dechnoleg 
optoelectroneg, laser a LED, ac 
ymchwil a ariennir gan yr UE ar fonitro 
gorsafoedd pŵer cyfleustod ar y cyd.

Gyda diogelwch a throseddau 
seibr yn dod yn broblem gynyddol 
i gymdeithas a’r economi, mae’r 
Brifysgol wedi datblygu gwasanaeth 

ar gyfer adfer a dadansoddi data’n 
fforensig. Mae gan Brifysgol De Cymru 
y gallu o ran amddiffynfa rhwydwaith 
cyfrifiadurol a dinistrio data, gwaith 
fforensig ar gyfrifiaduron, yn ogystal ag 
ymwybyddiaeth o sefyllfaoedd, profion 
treiddio ac adfer data. O’n labordy 
gwaith fforensig ar gyfrifiaduron 
diogelwch uchel a gymeradwywyd 
gan y llywodraeth, rydym yn darparu 
hyfforddiant a gwaith ymgynghori ar 
gyfer yr heddlu a’r llywodraeth.  

Mae’r Brifysgol yn darparu cymorth 
anarferol o gynhwysfawr, aml-lwyfan 
sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol 
i ddatblygwyr technoleg mewn 
cymwysiadau a gwasanaethau symudol. 
Caiff ymchwil technoleg fodurol yn y 
Brifysgol, wedi’i chefnogi gan gyllid gan 
y Llywodraeth a’r UE, ei chydnabod fel 
gwaith rhagorol gan sefydliadau amlwg 
ym maes technoleg batri a galluoedd 
modurol cysylltiedig.  

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o fod 
yn un o’r prif sefydliadau ymchwil yn y 
meysydd ynni a pheirianneg, ac mae’n 
un o brifysgolion ymchwil Grŵp Dydd 
Gŵyl Dewi Cymru.  

yMchwiL er budd ynni  
a pheirianneg

“ prifysgolion newydd fel hon sydd wrth wraidd cenhedlaeth wybodaeth y 
deyrnas unedig ym maes ymchwil gymhwysol. Mae’r cysylltiadau rhwng yr 
arbenigedd academaidd yn ei chanolfannau ymchwil ac mewn diwydiant yn 
galluogi’r brifysgol hon i wneud cyfraniad sylweddol at ddatrys problemau 
sy’n codi mewn bywyd go iawn. cryfder partneriaethau diwydiannol prifysgol 
de cymru yw’r hyn sy’n gwneud y brifysgol yn sefydliad mor bwysig.”

Yr Athro Syr Christopher Evans OBE, gwyddonydd ac entrepreneur
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ymchwil gymhwysol ar gyfer problemau mewn  
bywyd go iawn
Yr Athro Alan Guwy sy’n arwain Canolfan Ymchwil Amgylchedd 
Cynaliadwy arloesol y Brifysgol, gan ddod ag arweinwyr ynghyd o feysydd 
bioleg, peirianneg, cemeg, a ffiseg yn un tîm academaidd gan gyfuno 
eu hadnoddau a’u sgiliau i oresgyn heriau diogelu ffynonellau ynni a’r 
amgylchedd y mileniwm newydd.

Mae’r Ganolfan eisoes wedi sefydlu Prifysgol De Cymru fel un o’r sefydliadau 
mwyaf blaengar yn ei maes yn Ewrop, gan ennill contractau ymchwil a 
datblygu gwerth dros £20 miliwn mewn meysydd allweddol yn y sectorau 
ynni a’r amgylchedd, gan gynnwys systemau ynni hydrogen, celloedd 
tanwydd biolegol, treulio anaerobig a thrin dŵr gwastraff. 

Mae’r gwaith hwn yn y maes ynni adnewyddadwy yn golygu bod y 
Brifysgol yn ganolfan sy’n arwain y byd ym maes datblygu peirianneg 
biocemegol, cemegol, a systemau ar gyfer gwaith ymchwil a sicrhau 
technolegau hydrogen carbon-isel cynaliadwy. 

www.decymru.ac.uk
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Llwyfan ar gyfer y dadleuon mawr
Fel prifysgol o bwys, mae Prifysgol De Cymru yn 
gweithredu fel pair lle y daw syniadau diweddaraf 
arweinwyr busnes, arbenigwyr polisi cyhoeddus a 
chynrychiolwyr etholedig ynghyd – pobl sydd â grym 
gwleidyddol yn eu dwylo.  

Mae cyfres o seminarau Canolfan Uwch Astudiaethau 
Polisi Cyhoeddus y Brifysgol yn darparu fforwm ar 
gyfer trafodaethau gydag athrawon a chyfrannwr 
gwadd, yn amrywio o unigolion nodedig i arweinwyr 
sefydliadau fel IPPR a Nesta.  

Yn ddiweddar mae’r gyfres wedi cynnwys cyn-
bennaeth polisi Rhif 10 Matthew Taylor (yn y llun), 
Prif Weithredwr y Gymdeithas Frenhinol er Annog y 
Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach, sef yr RSA.



13www.decymru.ac.uk
13www.southwales.ac.uk

goSod yr agenda 

Fel melin drafod ar gyfer polisïau 
cyhoeddus, mae’r Brifysgol yn rhoi 
syniadau newydd a thystiolaeth 
newydd i lunwyr polisïau a gweithwyr 
proffesiynol, ac yn anad dim mae’n 
cynnig atebion arloesol i’r heriau y 
maent yn eu hwynebu o ran sicrhau 
newidiadau mewn sefydliadau sy’n 
darparu gwasanaethau cyhoeddus.  

Mae Prifysgol De Cymru yn adnodd 
cyfoethog o ran arbenigedd polisi, 
a ddefnyddir gan y llywodraeth a’r 
sectorau cyhoeddus a phreifat fel sail 
i benderfyniadau ar y prif faterion sy’n 
wynebu ein cymdeithas a’r economi. 
Caiff ein harbenigwyr rhyngwladol 
mewn arweinyddiaeth lywodraethol, 
trafnidiaeth, polisi iechyd a gofal 
cymdeithasol, twf economaidd 
a sgiliau’r dyfodol, troseddeg a 
gwyddorau’r heddlu, ac adfywio eu 
dwyn ynghyd yn y Ganolfan Uwch 
Astudiaethau Polisi Cyhoeddus 
(CASPP), sy’n anelu at fod yn ganolfan 
flaenllaw ar gyfer dadansoddi polisi 

cyhoeddus sydd gyda’r gorau yn y 
Deyrnas Unedig. 

Nid oes unman lle mae ein heffaith 
yn fwy amlwg nag yng nghylchgrawn 
eponymaidd y Brifysgol. Ymysg y 
sefydliadau a gyfrannodd at USW 
Impact yn ddiweddar, ochr yn ochr 
â’n harbenigwyr academaidd, mae 
Menywod mewn Gwyddoniaeth 
a Thechnoleg, Sefydliad Joseph 
Rowntree, y Comisiwn Cydraddoldeb 
a Hawliau Dynol, a Chronfa’r Brenin.  
Gyda thwf economaidd wrth wraidd y 
drafodaeth am bolisi cyhoeddus, mae’r 
economi yn cael ei chynrychioli’n 
dda gyda chyfraniadau diweddar 
gan TheCityUK, Sony, British Airways, 
tasglu’r Dinas-Ranbarthau, a CitiGroup.  
Mae arweinwyr cyhoeddus o gymuned 
academaidd ehangach y Brifysgol yn 
rhoi’r cyd-destun gwleidyddol, gan 
gynnwys Julia Unwin, Rowan Williams, 
cyn weinidogion y cabinet John Morris 
a Peter Hain, a chyfarwyddwr Liberty, 
Shami Chakrabarti.  

“ Mae gan brifysgolion mawr fel prifysgol de cymru ran 
allweddol i’w chwarae o ran ymdrin â’r materion pwysig sy’n 
wynebu ein cymdeithas drwy ddatblygu canolfan arbenigedd, 
gwybodaeth a sgiliau a fydd yn cyfoethogi pawb ohonom. rwy’n 
croesawu ffocws y brifysgol ar ddwyn ynghyd ymchwil 
gymhwysol llawer o ddisgyblaethau a’u cymhwyso i’r ddadl am 
ein gwasanaethau cyhoeddus, dyhead, a thlodi.”
Julia Unwin CBE, Prif Weithredwr Sefydliad Joseph Rowntree Foundation
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Yn unol ag arferion gorau ymysg 
sefydliadau blaenllaw, mae uwch 
arweinwyr y Brifysgol wedi gweithio 
gyda’r Bwrdd Llywodraethu drwy 
broses gwneud penderfyniadau 
strategol fanwl i greu Cynlluniau 
Galluogi Allweddol – Academaidd, 
Pobl, Cyllid a Seilwaith, Ymgysylltu –  
a gaiff eu gweithredu ar draws 
cymuned y brifysgol ac ar y cyd â’n 
rhanddeiliaid er mwyn cyflawni ei 
nodau strategol. 

ychwanegu gwerth:  
Strategaeth y briFySgoL
datblygwyd strategaeth y brifysgol gyda Llywodraethwyr, 
staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid er mwyn rhoi cyfeiriad 
strategol ar gyfer datblygu prifysgol de cymru, gan 
amlinellu cyfuniad o weledigaeth, diben craidd, 
gwerthoedd craidd, nodau strategol a llwybr i’w cyflawni.

GE Aviation Wales yn cyflwyno Byrllysg 
Prifysgol De Cymru, yn adlewyrchu ein 
partneriaeth gyda phrif gyflogwyr.

Yn y bôn, diben craidd y Brifysgol yw:

ychwanegu gwerth i fyfyrwyr, drwy ymchwil gymhwysol ac 
arloesedd, a thrwy ymgysylltu â‘r economi a chymdeithas 
ein rhanbarth a’r byd ehangach.



15www.decymru.ac.uk

Myfyrwyr
–  Rhaglenni o ansawdd

–  Llwybrau dilyniant clir

–   Addysgu ysbrydoledig mewn 
amgylcheddau ysgogol

–  Cymorth rhagorol

–   Sgiliau a phrofiad yn ymwneud 
â gyrfaoedd

arloesedd ac  
ymchwil gymhwysol
–  Ymchwil unigryw

–   Diwylliant sy’n seiliedig ar 
greadigrwydd, darganfod ac 
arloesedd

–   Addysgu sy’n cael ei lywio gan 
waith ymchwil

–   Hannu gwybodaeth, profiadau 
a syniadau gyda phartneriaid

ymgysylltu
–   Cyfleoedd dysgu uwch hygyrch

–   Catalydd ar gyfer twf 
economaidd a chyfiawnder 
cymdeithasol

–   Ehangu doniau a chyfoeth 
ein cymunedau

–   Partneriaethau rhyngwladol 
adeiladol

Farzana Rahman, sy’n cynnal ymchwil 
i wenwyndra bacterol fel rhan o’i 
hymchwil doethuriaeth yn y Brifysgol.



Strategic Plan16

Body copy

heading 
heading
Sub heading

Strategic Plan16

 

cynLLuniau gaLLuogi 
aLLweddoL
cynllun academaidd
Mae’r Cynllun academaidd yn amlinellu’r ffordd y 
mae’r Brifysgol yn anelu at wella profiad y staff a’r 
myfyrwyr er mwyn cyflawni ei gweledigaeth a’i 
nodau strategol. Yn benodol, mae’n ceisio adeiladu 
ar ein rhaglenni unigryw a’n pwyslais ar ddysgu 
gweithredol sy’n seiliedig ar ysgogiad ar gyfer 
cyflogaeth yn yr 21ain ganrif, gyda’n gwaith  
ymchwil penodol o safon yn sail iddo, i greu arlwy 
academaidd sy’n diwallu anghenion y farchnad ac 
sy’n llywio ein penderfyniadau mewn perthynas â’n 
rhaglenni, ein partneriaethau, ein pobl a’n lle.  

cynllun pobl
Mae’r Brifysgol yn cydnabod y bydd cyflawni ei 
gweledigaeth a chyrraedd ei nodau academaidd yn 
dibynnu i raddau helaeth iawn ar ei chyflogeion.  
Mae’r Cynllun pobl yn amlinellu sut y byddwn yn 
cyflawni ein huchelgais o fod yn Brifysgol Perfformiad 
Uchel drwy greu amgylchedd gwaith lle mae staff yn 
ymrwymedig i werthoedd a diben craidd y Brifysgol 
ac yn cymryd cyfrifoldeb dros berfformiad uchel o 
fewn eu rolau a’u timau er mwyn sicrhau canlyniadau 
sefydliadol llwyddiannus.

16 Sicrhau bod Pethau’n Digwydd
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heading

case study
Fugia ius nonseque porrovi deliquis nobiti ut 
ommolore volestem int. Tum idemquist et arcipis 
suntur solore, te voluptasped que laccataquam 
none iuntium dolene nullandantia dolore, nulluptae 
volupiendi que eos eaque vellaborio bea pre 
minullabo. Nam evelesti quis explia as doluptas quia 
pelis quid maxim facia doloris et ventiae. Nequunt 
uribusant, cus et ped quiatur? Catur?

Bus, aborero od que nos etur aut voles eum quost aute 
ationes et aboribus, que conserum iscit qui id quuntis 
et arunt adit inullam es aut fuga.

Image: Clinical Simulation Centre,  
Glyntaff Campus

 

cynllun cyllid a seilwaith
Mae’n dra hysbys fod prifysgolion yn y Deyrnas 
Unedig o dan bwysau ariannol sylweddol.  
Amlinella’r Cynllun cyllid a seilwaith sut y 
byddwn yn sicrhau hyfywedd a chynaliadwyedd 
tymor hir y Brifysgol mewn amgylchedd  
gweithredu heriol iawn. Yn benodol, mae’n ceisio 
creu amgylchedd gweithredu lle mae staff yn 
cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau’r manteision mwyaf 
yn sgil ffynonellau cyllido newydd ac arloesol a 
stiwardio ein hadnoddau’n effeithlon ac effeithiol.

cynllun ymgysylltu
Mae gan y Brifysgol record o weithio gyda 
phartneriaid, a chyflogwyr yn arbennig, i ddiwallu eu 
hanghenion gan sicrhau manteision i fyfyrwyr a staff.  
Mae’r Cynllun ymgysylltu yn amlinellu sut y byddwn 
yn gwella ar y sail hon drwy dargedu a datblygu 
addysg, busnes/diwydiant, y cyhoedd a’r sector 
gwirfoddol a phartneriaid rhyngwladol ac ymgysylltu 
â hwy i ychwanegu a rhannu gwerth. Yn benodol, 
mae’n ceisio cysoni ein hanghenion busnes ni gydag 
anghenion busnes ein partneriaid ac i’r gwrthwyneb 
er mwyn datblygu rhaglen gydlynus o weithgareddau 
ymgysylltu a fydd yn arwain at fudd a gwerth i’r ddwy 
ochr gan sicrhau ein bod yn ymgysylltu’n broffesiynol 
ac yn gyson gyda’n partneriaid. 

17www.decymru.ac.uk
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cyfanswm o fyfyrwyr

30,000

o gyn-fyfyrwyr

dros

200,000 yn y du 1af
ar gyfer astudiaethau mathemateg 
a chemeg yn ôl arolwg myfyrwyr 
cenedlaethol 2012

730
israddedig ac 
ôl-raddedig

cyrsiau

93%
o raddedigion mewn  
cyflogaeth neu addysg 
bellach o fewn 6 mis i radio

daw ein 
myfyrwyr 
o dros 120 o wledydd

o fuddsoddiad campws yn ystod y saith 
blynedd diwethaf

170m£

yng nghymru

5 aelod o grŵp dydd gŵyl dewi sy’n cynnys  
y 5 prifysgol fwyaf gweithgar o ran

ymchwil

mwyaf y du
un o brifysgolion

a’r fwyaf yng nghymru

www.decymru.ac.uk

bod yn brifysgol y mae pobl yng nghymru 
a thu hwynt yn ei dewis, boed yn fyfyrwyr, 
yn sefydliadau ac yn gymunedau sy’n 
gwerthfawrogi addysg sy’n canolbwyntio 
ar feysydd galwedigaethol ac ymchwil 
gymhwysol sy’n cynnig atebion i broblemau 
sy’n effeithio ar gymdeithas ar economi.

ein gweledigaeth

345
o raglenni gradd 
anrhydedd
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mlynedd

Rydym yn ymroddedig i

Rydym yn cael ein harwain gan yr egwyddorion hyn

Bydd ein llwyddiant yn cael ei fesur yn ôl

Rydym yn canolbwyntio ar ychwanegu gwerth at

Rhaglenni o
ansawdd uchel

Llwybrau datblygu clir

Addysgu ysbrydoledig
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Cymorth eithriadol

Sgiliau a
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Meithrin doniau a
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Ymchwil nodedig

Diwylliant o
greadigrwydd,
darganfyddiad ac
arloesedd

Dysgu sy’n cael ei lywio
gan ymchwil

Rhannu gwybodaeth,
pro�adau a syniadau
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6% 
dros ben i’w
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87% 
bodlonrwydd
myfyrwyr

“Y Brifysgol ddewisol yng Nghymru a thu hwnt ar gyfer 
myfyrwyr, sefydliadau a chymunedau sy’n 

gwerthfawrogi addysg sy’n canolbwyntio ar 
alwedigaethau ac ymchwil gymhwysol sy’n darparu atebion 

i broblemau sy’n e�eithio ar gymdeithas a’r economi”

Rydym yn falch o’n treftadaeth

Sefydlwyd gan fusnesau a’r pro�esiynau
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