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yn rhoi’r cymorth y mae arnynt ei angen i gamu ymlaen atom a
llwyddo gyda ni. Hefyd, byddwn yn adeiladu ar ein cysylltiadau lleol
a byd-eang cryf trwy roi ffocws i’n gwaith ymgysylltu allanol, e.e.
mewn perthynas ag ehangu mynediad, ymchwil ac arloesi a
rhyngwladoli, er mwyn ychwanegu gwerth at ein cymdeithas a’n
heconomi a rhannu gwerth â hwy mewn ffordd ystyrlon a pharhaus.

Mae Prifysgol De Cymru yn lle gwych i weithio a thrwy gyfuno ein
gwerthoedd craidd – Proffesiynol, Ysbrydoledig, Ymatebol a
Chreadigol – rydym yn amcanu at wella’r profiad i’n pobl – yn staff a
myfyrwyr – i sicrhau bod pawb yn gallu rhagori a llwyddo yn eu
hastudiaethau a’u gwaith. Dysgu ac addysgu a chymorth o ansawdd
uchel yw enaid addysg uwch ac, yn arbennig, i brofiad myfyrwyr. I’r
perwyl hwn, rydym yn dymuno parhau i ddenu a chefnogi staff
ardderchog i gyflawni eu potensial gan gydnabod ar yr un pryd y
bydd angen i lawer o arferion dysgu ac addysgu a chymorth gael eu
haddasu i gyrraedd ein nodau strategol.

Byddwn hefyd yn creu amgylchedd dysgu modern ar gyfer yr 21ain
Ganrif; lle cynaliadwy, wedi’i gysylltu sy’n ysbrydoli creadigrwydd,
hyblygrwydd ac arloesedd yn ymdrechion academaidd ein
myfyrwyr a’n staff boed ar y campws, oddi ar y campws neu ar-lein.

Mae’r Cynllun hwn yn berthnasol i holl rannau cyfansoddol
cymuned y Brifysgol. Mae’n cydnabod cyfraniad staff academaidd a
gwasanaethau proffesiynol fel ei gilydd tuag at sicrhau bod ein
myfyrwyr a’n rhanddeiliaid yn cael y profiad gorau posibl wrth
ymgysylltu â’r Brifysgol sydd, gydag amser, yn arwain at raddedigion
cyflogadwy, llwyddiannus a pherthnasoedd cydfuddiannol sy’n
ychwanegu ac yn rhannu gwerth.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi rhwng nawr a 2020 i
weithredu’r Cynllun Academaidd hwn.

Yr Athro Helen Langton
Dirprwy Is-Ganghellor (Academaidd)

Neges oddi wrth y Dirprwy Is-Ganghellor
(Academaidd)

Fel sefydliad newydd Prifysgol De Cymru, rhaid i ni gofleidio’r
amgylchedd hwn er mwyn ein rhoi ein hunain mewn sefyllfa nid
dim ond i wrthsefyll yr heriau yr ydym yn eu hwynebu, ond i fod yn
unigryw o ran ein harlwy ac felly bod ar flaen y gad. Bydd hyn yn
gryn her yn wir i rai aelodau o staff y bydd angen iddynt weithio
mewn ffyrdd newydd, ond rwy’n hyderus y gallwn, gyda’n gilydd,
ddarparu profiad ardderchog ar gyfer ein myfyrwyr a’n rhanddeiliaid
a fydd yn arwain at lwyddiant a chynaliadwyedd iddynt hwy ac i
ninnau.

Mae’r Cynllun Academaidd hwn yn amlinellu’r ffyrdd yr ydym yn
amcanu at wella profiad myfyrwyr a rhanddeiliaid er mwyn
gwireddu ein gweledigaeth. Gan adeiladu ar ein sylfeini lleol a
chysylltiadau byd-eang cyffrous fel y brifysgol fwyaf yng Nghymru,
ac un o’r rhai mwyaf yn y DU, byddwn yn canolbwyntio ar
unigrywiaeth yn ein rhaglenni a’n hymchwil, gan gynnig profiadau
dysgu eithriadol ac ymgymryd ag ymchwil ac arloesi cymhwysol at
ddiben clir. Bydd ennyn ymgysylltiad ein myfyrwyr â dysgu trwy
gyfranogiad gweithredol ac efelychiad yn ganolog i’n harlwy ochr
yn ochr â ffocws ar baratoi ein myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth yn yr
21ain Ganrif. Bydd angen i ni adael lle ar gyfer hyblygrwydd ac
ystwythder yn ein modelau darparu; gan symud ymhellach i ffwrdd
oddi wrth y model darparu llawn-amser traddodiadol i gofleidio
amrywiaeth o fodelau darparu gan gynnwys dysgu cyfunol, blociau
dwys a chyfnodau o amser hyblyg. Er mai darpariaeth ar y campws
fydd ein gweithgarwch craidd o hyd, yn gynyddol bydd ein
myfyrwyr yn astudio oddi ar y campws gartref a thramor, a bydd y
ffordd yr ydym yn cofleidio technolegau newydd i hwyluso hyn yn
hollbwysig i’w llwyddiant hwy ac i’n llwyddiant ninnau. Bydd angen
i ni ddenu staff academaidd â gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd
technegol mewn ffyrdd newydd o ddysgu ac addysgu, yn ogystal â
darparu datblygiad proffesiynol o ansawdd uchel i alluogi staff
academaidd presennol i wella’u sgiliau yn y meysydd hyn. Bydd y
newidiadau hyn yn hanfodol er mwyn i ni ddenu a chadw myfyrwyr
o ansawdd uchel i astudio a llwyddo ym Mhrifysgol De Cymru.

Bydd partneriaethau yn allweddol bwysig i’n llwyddiant. Byddwn
yn ymgysylltu â’n myfyrwyr fel partneriaid; gan gydnabod y
byddant yn dod o gefndiroedd amrywiol, rhaid i ni sicrhau ein bod

1PA Consulting (2013) “The Student Deal | Designing genuinely student-centred higher education”, Llundain.

“Her a newid” – mae’r ddau air yma’n crynhoi’n gymwys yr amgylchedd y mae Addysg Uwch, a’n Prifysgol ni,
yn gweithredu ynddo ar hyn o bryd. Mae myfyrwyr yn dod yn fwyfwy craff o ran eu dewis o lwybrau astudio
fel a adroddwyd yn ddiweddar gan PA Consulting:

“They are investing a significant part of their lives, and of their future earnings, into a relationship that they hope and
expect will significantly enhance the rest of their lives.” 1

tra bo diwallu anghenion sylfaenol rhanddeiliaid ddim yn ddigon mwyach a ninnau’n gorfod mynd y tu hwnt
i’w disgwyliadau trwy ychwanegu a rhannu gwerth i sicrhau perthnasoedd hirdymor cynhyrchiol. 
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Y Cyd-destun Presennol

Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, mae angen i ni adeiladu ar
ein cryfderau a bod â diben eglur mewn perthynas â’r hyn yr ydym
yn mynd i ganolbwyntio arno am y chwe blynedd nesaf er mwyn
cyrraedd ein nodau strategol a sicrhau ein cynaliadwyedd hirdymor. 

Y Cynllun Academaidd hwn yw’r cyfrwng i “ddod â Strategaeth y
Brifysgol yn fyw” trwy roi eglurder i’n cyfeiriad strategol ar gyfer, e.e.
datblygu’r portffolio, rheoli dilyniant, datblygu staff ac

Mae’r Cynllun Academaidd hwn yn ceisio adeiladu ar yr hyn sydd
gennym yn barod sy’n unigryw yn ein harlwy academaidd a
hyrwyddo arfer gorau sydd i’w weld yn amlwg ledled ein campysau.
Bydd y pwyslais ar ddysgu sy’n seiliedig ar gyfranogiad gweithredol
ac efelychu ar gyfer cyflogaeth yn yr 21ain Ganrif a danategir gan
ymchwil ffocysedig o ansawdd uchel yn cyfarwyddo ein prosesau
penderfynu mewn perthynas â’n rhaglenni, ein partneriaethau, ein
pobl a’n lle.

amgylcheddau dysgu. Bydd yn gweithredu fel llinyn mesur ar gyfer
yr holl staff; gan roi arweiniad iddynt wrth wneud penderfyniadau i
sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar weithgareddau craidd ac yn
rheoli ein hadnoddau’n effeithiol i gyrraedd ein nodau strategol.
Bydd y Cynllun yn cael ei gefnogi gan dri Chynllun Galluogi
Allweddol, sef y Cynllun Pobl, Cynllun Cyllid a Seilwaith a’r Cynllun
Ymgysylltu.  Gyda’i gilydd byddant yn ein llywio tuag at lwyddiant a
chynaliadwyedd.

Mae Strategaeth y Brifysgol 2014-20 yn amlinellu gweledigaeth mai Prifysgol De Cymru fydd:

“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 effeithio
ar gymdeithas a’r economi”.  
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Ysbrydoledig
Byddwn yn:
•  Bod yn angerddol ynglŷn â dathlu llwyddiant
•  Bod yn ddynamig, yn symbylol ac yn gymhellol
•  Creu cyfleoedd sy’n ehangu ein gorwelion ni ein hunain a 

gorwelion ein myfyrwyr
• Trawsnewid bywydau

Ymatebol
Byddwn yn:
•  Bod yn hyblyg ac yn ystwyth, gan gofleidio newid
•  Bod yn hawdd mynd atom, gan geisio adborth i ddatblygu’n

barhaus
•  Herio pobl rwystrol ac ymddygiadau rhwystrol
•  Adnabod a chyfleu arfer a syniadau gorau

Gwerthoedd Craidd Prifysgol De Cymru

Proffesiynol
Byddwn yn:
•  Atebol am gyflawni ein hamcanion personol ac amcanion ein 

timau
•  Gweithredu ag uniondeb i sicrhau bod pobl yn gallu ymddiried 

ynom a dibynnu arnom
•  Cymryd cyfrifoldeb yn unigol ac ar y cyd am gyfrannu at ein nodau

strategol
•  Gwerthfawrogi ac yn parchu pob unigolyn am ei gyfraniad i’r

Brifysgol

Creadigol
Byddwn yn:
• Meithrin chwilfrydedd ac arloesedd fel bod syniadau’n gallu 

blodeuo
• Cofleidio syniadau newydd
• Mynd ati’n weithredol i geisio cydweithio yn hytrach na chystadlu

ag eraill yn ein Prifysgol
• Mentro a herio ffyrdd presennol o weithio i greu effaith gadarnhaol

“Byddwn yn llawn balchder ac angerdd ynglŷn â’n Prifysgol a’n cyfraniad ni ein hunain at ei llwyddiant”

Cafodd y Cynllun Academaidd hwn ei ddatblygu gan roi sylw dyladwy i’n gwerthoedd craidd. Ni fyddwn yn
llwyddo oni bai fod y rhain yn cael eu cyfuno i greu’r diwylliant a’r cyd-destun y mae staff yn ymgolli ynddo fel
bod y rhain yn eu tro’n siapio ac yn trawsnewid profiad myfyrwyr a rhanddeiliaid.
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Byddwn yn ceisio sefydlu’r sgiliau hyn ym mhob rhaglen i
israddedigion ac yn sicrhau, lle y bo’n bosibl, bod hyn yn digwydd
trwy achrediad allanol cydnabyddedig. Bydd hyn yn rhoi mantais i’n
graddedigion o ran eu cyflogadwyedd. 

Rydym yn disgwyl tyfu ein darpariaeth ar-lein, i gefnogi dysgu yn yr
ystafell ddosbarth ac ymgysylltiad ehangach â myfyrwyr ac i ddenu
myfyrwyr nad ydynt yn gallu astudio ar y campws, boed yn fyfyrwyr
cartref/myfyrwyr o wledydd eraill yr UE neu fyfyrwyr rhyngwladol. 

Rydym hefyd yn disgwyl targedu buddsoddiad mewn ymchwil ac
arloesi mewn perthynas â’r meysydd sy’n rhan o’n màs critigol;
manteisio ar y cryfderau sydd gennym yn barod a pharhau â’n
taflwybr yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ar gyfer 2020 ochr
yn ochr â chefnogi partneriaethau ymchwil gydag ymarferwyr a
phartneriaethau gyda’r diwydiant. Yn ogystal â chyfrannu at y
cwricwlwm i israddedigion trwy gymhwyso meddwl beirniadol a
chreadigol ac ymholi gwerthfawrogol, bydd ein ffocws ymchwil yn
arwain at gyfleoedd ar gyfer Hyfforddiant Ôl-raddedig ac Ymchwil
Ôl-raddedig sy’n cefnogi ein hamgylchedd a’n henw da ar gyfer
ymchwil ac yn denu myfyrwyr a rhanddeiliaid i weithio gyda ni
mewn ffyrdd mwy creadigol.

Bydd yr uchod i gyd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drawsnewid ein
dulliau dysgu, addysgu ac asesu yn sylweddol, a bydd yn cyflwyno
risgiau mawr yn ogystal â chyfleoedd cyffrous i’n staff wrth i ni herio
ffyrdd confensiynol o feddwl ac addasu ein harferion addysgu i
adlewyrchu’r technolegau newydd a’r hyblygrwydd a ddisgwylir
gan ein myfyrwyr. Hefyd, bydd angen i ni gofleidio modelau dylunio
newydd ar gyfer rhaglenni, gan gynnwys llwybrau carlam a sawl
pwynt mynediad ar draws y flwyddyn, gan drawsnewid ein dull
traddodiadol sy’n seiliedig ar dymhorau i fod â chyfnodau astudio
mwy hyblyg i ddiwallu’r math yma o angen.

I grynhoi, ein nod hirdymor yw y bydd Prifysgol De Cymru yn
Brifysgol lle gellir astudio nifer sylweddol o raglenni gan ddefnyddio
ymagweddau gweithredol ac ymagweddau sy’n seiliedig ar
dechnoleg, gyda dysgu trwy efelychu yn ganolog i bopeth a wnawn
a chynnig y rhaglenni hyn naill ai ar y campws neu ar-lein a
defnyddio ymagweddau hyblyg a chymysgedd o ddulliau darparu.

Nod 1 | Rhaglenni

Trosolwg
Rydym wedi tystio i newid sylweddol yn nifer y ceisiadau oddi wrth
fyfyrwyr a’r myfyrwyr sy’n cael eu derbyn yn ogystal â’r
cyfundrefnau cyllido sy’n eu cefnogi dros y blynyddoedd diwethaf.
Rydym yn rhagweld y bydd cyflawni twf yn nifer y myfyrwyr yn y
marchnadoedd cartref a rhyngwladol yn gryn her trwy gydol oes y
Cynllun hwn. Rydym wedi gosod targed i gynnal ein safle fel
Prifysgol gynhwysfawr â 30,000 o fyfyrwyr ac, yn unol â hynny,
mae’n hanfodol ein bod yn gallu denu a chadw myfyrwyr talentog
o’r DU a thramor i gefnogi ein gweithgareddau ysgolheigaidd ar
draws ystod amrywiol o ddisgyblaethau academaidd.

Mae ansawdd y dysgu a’r addysgu y mae myfyrwyr yn ei dderbyn yn
dylanwadu’n sylweddol ar eu canlyniadau dysgu ac yn effeithio ar
benderfyniadau darpar myfyrwyr. Mae ein canlyniadau yn yr Arolwg
Myfyrwyr Cenedlaethol hyd yma wedi amlygu anghysonderau yn
ansawdd y profiad yn yr ystafell ddosbarth. Mae ein myfyrwyr yn
disgwyl, mae arnynt angen ac maent yn haeddu profi addysgu o
ansawdd uchel. Mae angen i ni ddarparu cymorth cwricwlaidd ac
allgyrsiol cydlynol sy’n galluogi ein myfyrwyr i lwyddo a bod yn
hynod gyflogadwy.

Er mwyn denu a chadw myfyrwyr talentog, rhaid i ni gynnig
rhaglenni unigryw y mae arnynt wirioneddol eisiau eu hastudio; a’r
rheiny’n wahanol i’n cystadleuwyr o ran cynnwys lle y bo’n briodol
ac o ran addysgeg a dull darparu. Byddwn yn canolbwyntio ar
gwricwlwm sy’n hybu dysgu gweithredol a dysgu trwy drochi, gan
gryfhau ein defnydd o dechnolegau a chofleidio arfer gorau i alluogi
hyn. Bydd ein dysgu’n seiliedig ar efelychu; gan gyfnerthu’r profiad
ac arbenigedd sylweddol a enillwyd gennym trwy ddefnyddio
clinigau, labordai, astudiaethau achos a briffiau byw arbenigol.
Byddwn yn ceisio gwella ymhellach y defnydd o dechnoleg i
gefnogi’r ymagwedd yma gan eto adeiladu ar gryfderau megis ein
ystafelloedd masnachu ariannol. Hefyd, byddwn yn symud i ffwrdd
oddi wrth yr opsiwn i fyfyrwyr ymgymryd â dysgu seiliedig-ar-waith
i roi theori ar waith er mwyn gwella eu rhagolygon cyflogaeth ar y
naill law i sefyllfa lle bydd pob myfyriwr yn cael cymorth i
ymgymryd â dysgu seiliedig-ar-waith i gyflawni set gytunedig o
Briodoleddau Graddedigion Prifysgol De Cymru a ddatblygwyd ar y
cyd â chyflogwyr ar y llaw arall. Mae cyflogwyr yn mynnu bod
graddedigion yn ymadael gyda sgiliau hunanreoli a sgiliau busnes
craidd trosglwyddadwy, yn anad dim sgiliau rheoli prosiectau.

Byddwn yn creu ac yn cynnal rhaglenni sydd:

• o ansawdd uchel ac yn cynnig profiad unigryw i’n myfyrwyr sydd wedi’i wreiddio mewn dysgu gweithredol 
trwy efelychu ac yn eu galluogi i gyrraedd eu potensial trwy raddio gyda’r sgiliau a’r wybodaeth sy’n eu 
gwneud yn hynod gyflogadwy

• yn cael eu goleuo a’u tanategu gan ein harbenigedd ymchwil ac arloesi ffocysedig o ansawdd uchel
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Strategaethau

SCA1.1 O fewn cyfnod o dair blynedd, adolygu’r holl raglenni er mwyn:

•  Sicrhau dengarwch yn y farchnad a pherthnasedd i anghenion y gweithlu, e.e. achrediad proffesiynol
•  Sefydlu llwybrau dilyniant
•  Defnyddio dysgu sy’n weithredol ac yn seiliedig ar efelychu a thechnoleg
•  Cofleidio astudio hyblyg, gan gynnwys llwybrau carlam, rhan-amser, cyfunol ac ar-lein

i hwyluso arferion cynaliadwy o ran recriwtio myfyrwyr

SCA1.2 Datblygu a gweithredu Fframwaith Rheoli Perfformiad (yn seiliedig ar fetrigau y cytunwyd arnynt) i adolygu, gweithredu 
neu, lle y bo’n berthnasol, atal rhaglenni sy’n “tanberfformio” o ran, e.e. tuedd o recriwtio neu gadw nifer isel o fyfyrwyr, 
canlyniadau gwael yn yr Adolygiad Myfyrwyr Cenedlaethol a.y.b.

SCA1.3 Parhau i fuddsoddi mewn profiad dysgu o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr rhan-amser sy’n dilyn rhaglenni ar y campws,
ar-lein, trwy Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd neu gyda’n partneriaid Addysg Bellach

SCA1.4 Parhau i ddatblygu cyrsiau ôl-raddedig cryf a pherthnasol mewn meysydd y ceir galw ynddynt sy’n gwella ein henw da ac
yn cyfrannu at ddatblygu ein hamgylchedd gradd ymchwil uwch

SCA1.5 Parhau i ddatblygu a hybu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

SCA1.6 Parhau i gynnal ffocws cryf ar ganlyniadau dysgu ac addysgu o fewn dull seiliedig-ar-dystiolaeth ac ar-sail-risg o sicrhau a 
gwella ansawdd ar bob lefel yn y Brifysgol

SCA1.7 Sicrhau bod arfer gorau mewn dysgu ac addysgu’n cael ei gyfnerthu ar draws yr holl ddarpariaeth berthnasol

SCA1.8 Ehangu ein hymagwedd tuag at gyflogadwyedd (gan dynnu ar ystod o fentrau gan gynnwys Grad Edge) fel bod yr holl 
fyfyrwyr yn ymgymryd â dysgu seiliedig-ar-waith i gyflawni set gytunedig o Briodoleddau Graddedigion Prifysgol De Cymru

SCA1.9 Adolygu a mireinio ein Strategaeth Ymchwil i sicrhau bod ein meysydd ymchwil ffocysedig yn tanategu ac yn goleuo 
datblygiad y cwricwlwm ar bob lefel

SCA1.10 Monitro gwerthusiadau o fodiwlau/cyrsiau ac adborth myfyrwyr yn fanwl, yn anad dim trwy’r Undeb Myfyrwyr a’n 
cynllun cynrychiolwyr llais myfyrwyr, ac ymateb i sylwadau a phryderon mewn modd priodol ac amserol

Targedau2

TCA1.1 Cynnal poblogaeth myfyrwyr o 30,000 dros y cyfnod 2014/20 i gyrraedd targed CPI1 (cyswllt â Tharged T16 – Ailgyflunio 
a Chydweithio (maint y sefydliad) yn SG CCAUC)

TCA1.2 Cynyddu nifer y myfyrwyr rhan-amser ac ar-lein 5% erbyn 2017 a 10% erbyn 2020 (cyswllt â Tharged T4 – Rhan-amser yn SG CCAUC)

TCA1.3 Cyflawni cynnydd o 10% yn y % o raddedigion Prifysgol De Cymru (o raglenni i israddedigion) sy’n camu ymlaen i
astudiaeth ar lefel uwch yn y Brifysgol o fewn dwy flynedd i raddio

TCA1.4 Nifer y myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2015/16 – 5+ credyd: 350 a 40+ credyd: 125 ac erbyn 
2019/20 – 5+ credyd: 400 a 40+ credyd: 150 (cyswllt â Tharged T6 – Cyfrwng Cymraeg yn SG CCAUC)

TCA1.5 Recriwtio i dargedau a osodwyd yn genedlaethol ar gyfer darpariaeth hyfforddiant cychwynnol athrawon yn 2015/16 i 
hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o athrawon ar gyfer Cymru (cyswllt â Tharged T9 – Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon yn SG CCAUC)

TCA1.6 Cynyddu gweithgarwch “ymchwil, grantiau a chontractau” 10% o flwyddyn i flwyddyn i gyrraedd targed CPI5 sef £30m 
erbyn 2019/20 (cyswllt â Thargedau T13/14 – Ymchwil yn SG CCAUC)

TCA1.7 Yn dilyn ymlaen o ganlyniad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, cwblhau’r Strategaeth Ymchwil (a thargedau cysylltiedig) ar lefel sefydliadol
ar gyfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2020 erbyn hydref 2015 (cyswllt â Tharged T15 – Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn SG CCAUC)

TCA1.8 Cyflawni barnau “yn cwrdd â disgwyliadau yn y DU” yn yr Adolygiad Sefydliadol nesaf gan QAA a fydd yn cael ei gwblhau 
yng ngwanwyn 2015 (cyswllt â Tharged T8 – Ansawdd yn SG CCAUC)

2Targedau yn y Cynllun Academaidd i gael eu cyrraedd erbyn 2019/20 oni nodir yn wahanol.
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Ffocws pwysig i’r Cynllun hwn yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn
graddio gyda mantais unigryw a chystadleuol sy’n eu galluogi i
ddangos y priodoleddau a werthfawrogir gan gyflogwyr a bod ein
staff academaidd yn cynnig profiadau dysgu ac addysgu
ardderchog a oleuir gan ymgysylltiad â chyflogwyr trwy ymchwil ac
ymarfer. I’r perwyl hwn, byddwn yn gweithio gyda chyflogwyr i
ddatblygu Priodoleddau Graddedigion Prifysgol De Cymru a
byddwn yn meithrin partneriaethau gyda rhanddeiliaid allweddol
e.e. ym myd busnes, mewn diwydiant, ac yn y sector cyhoeddus,
sy’n galluogi staff i gymhwyso a throsglwyddo gwybodaeth i
gefnogi ein hymagwedd weithredol at ddysgu ac addysgu. Bydd y
gweithgareddau hyn yn dangos effaith – gwerth a ychwanegir ac a
rennir – ar gyfer yr holl bartïon, gan gynnwys yr effaith ehangach ar
ein cymdeithas a’r economi. Hefyd, byddwn yn ceisio tyfu ein harlwy
seiliedig-ar-waith i gyflogwyr sy’n hyblyg o ran y dull darparu a
dilyniant o gyfnodau dysgu byr i astudiaeth ar lefel ôl-raddedig.

Nod 2 | Partneriaethau

Trosolwg
Mae gan Brifysgol De Cymru hanes o gyflawniadau ardderchog o
ran galluogi pobl ifanc a myfyrwyr hŷn i gyfranogi mewn addysg
uwch a chreu llwybrau sy’n hwyluso’r broses bontio sy’n ofynnol i
gyflawni hyn. Rydym yn mynd ati o ddifrif i gyflawni ein cyfrifoldeb i
wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr o bob cefndir ac, yn arbennig, i
ddarparu mynediad ar gyfer y rhai a all fod y cyntaf yn eu teulu i
astudio ar gyfer gradd neu sy’n dod o gymunedau economaidd-
gymdeithasol isel. Rydym yn falch o’n llwyddiannau o ran rhoi
cymorth i fyfyrwyr annhraddodiadol nid yn unig i anelu at
gyfranogi, ond i lwyddo a chyflawni canlyniadau rhagorol. Mae ein
partneriaethau cryfion gydag ystod o ysgolion, Colegau Addysg
Bellach a darparwyr addysg eraill wedi bod yn elfen arwyddocaol
o’n llwyddiant hyd yma yn y maes hwn a bydd yn parhau i fod, e.e.
trwy ddatblygu cynghreiriau strategol a chytundebau cymalu
ffocysedig. Mae partneriaethau rhyngwladol adeiladol yn bwysig
hefyd i’n cynaliadwyedd hirdymor lle mae’n rhaid i ni wireddu’n
llawn fanteision academaidd, diwylliannol ac ariannol
gweithgareddau o’r fath boed ar y campws, yn y wlad benodol neu
ar-lein.

Byddwn yn meithrin partneriaethau sydd:

•  yn hwyluso rhyngweithiadau rhwng staff a myfyrwyr ac yn hybu’r arfer o gymhwyso a throsglwyddo
gwybodaeth ar gyfer gwerth a ychwanegir ac a rennir

•  yn cysylltu myfyrwyr a staff yn lleol ac yn fyd-eang
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Strategaethau

SCA2.1 Darparu cyfleoedd ymgysylltu ar gyfer myfyrwyr o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd o
gyfranogiad isel trwy, e.e. weithredu’r Cynghrair Strategol gyda phartner-golegau AB lleol allweddol i wella dilyniant 
myfyrwyr i ddarpariaeth ar y campws 

SCA2.2 Datblygu a gweithredu Strategaeth Ryngwladol Prifysgol De Cymru i gynyddu ymarferion ar gyfer recriwtio myfyrwyr 
rhyngwladol ar y campws, oddi ar y campws (Canolfan Llundain) ac yn y wlad benodol

SCA2.3 Parhau â’n ffocws ar weithio gyda chyflogwyr i ddatblygu cyflogadwyedd a sgiliau ein myfyrwyr a gosod blaenoriaeth ar 
y tri maes a amlygir yn y Cytundeb ar Sgiliau a Chyflogadwyedd – lleoliadau gwaith (yn y DU neu dramor); achrediad 
diwydiannol/proffesiynol i ddarpariaeth; sefydlu cyflogadwyedd o fewn y cwricwlwm

SCA2.4 Ehangu ein hymagwedd strategol at weithio mewn partneriaeth gyda chyflogwyr fel ein bod yn tyfu ein harlwy DPP a 
dysgu seiliedig-ar-waith a’n cydweithrediadau ymchwil mewn modd pwrpasol

SCA2.5 Gan weithio gyda chyflogwyr, datblygu a sefydlu Priodoleddau Graddedigion Prifysgol De Cymru a fydd yn cynnwys 
sgiliau busnes craidd, yn anad dim sgiliau rheoli prosiectau

SCA2.6 Datblygu cynllun mentora cyn-fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr israddedig ar eu blwyddyn olaf a’r holl fyfyrwyr ôl-raddedig  

SCA2.7 Gwella dysgu ac addysgu trwy gefnogi ymgysylltiad gweithredol staff â phartneriaid allanol trwy ymchwil ac ymarfer, a 
thrwy roi myfyrwyr mewn cysylltiad â chyflogwyr

Targedau

TCA2.1 Cynyddu’r ganran o’r myfyrwyr sy’n camu ymlaen o bartneriaethau Coleg AB (42% ar hyn o bryd) i o leiaf 50% yn 2017 ac 
o leiaf 60% yn 2020 i gyrraedd targed CPI7 (cyswllt â Tharged T1 – Ehangu Mynediad a T2 – Cyfranogiad yn SG CCAUC)

TCA2.2 Cynyddu niferoedd y myfyrwyr rhyngwladol (ar y campws, yn Llundain ac yn y wlad benodol) i 3,750 erbyn 2017 a 4,500
erbyn 2020 i gyrraedd targed CPI8 (cyswllt â tharged T7 – Myfyrwyr Tramor yn SG CCAUC)

TCA2.3 Datblygu tair partneriaeth ryngwladol fawr newydd erbyn 2017 a chwech i gyd erbyn 2020 (cyswllt â Tharged T7 – 
Myfyrwyr Tramor yn SG CCAUC)

TCA2.4 Datblygu dau gwrs newydd y flwyddyn a gynigir yn gyfan gwbl ar-lein neu gyda dull cyfunol sylweddol (cyswllt â 
Tharged T4 – Rhan-amser yn SG CCAUC)

TCA2.5 Cynyddu’r rhyngweithio â busnesau a chymunedau (busnesau nad ydynt yn MBChau a busnesau anfasnachol) 12% o flwyddyn i 
flwyddyn i gyrraedd targed CPI6 o £8m erbyn 2019/20 (cyswllt â Tharged T12 – DPP a Thargedau 13/14 – Ymchwil yn SG CCAUC)

TCA2.6 Cynyddu cyflogadwyedd graddedigion 2.5% o flwyddyn i flwyddyn i gyrraedd targed CPI3 o 70% erbyn 2019/20 
(cyswllt a Thargedau T10/11 – Cyflogadwyedd yn SG CCAUC)

TCA2.7 Yr holl fyfyrwyr israddedig ar eu blwyddyn olaf a’r holl fyfyrwyr ôl-raddedig i gael cynnig mentor cyn-fyfyrwyr erbyn 2017
(cyswllt â Thargedau T10/11 - Cyflogadwyedd yn SG CCAUC)

TCA2.8 Adborth myfyrwyr (Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol / monitro blynyddol) yn dangos yn eglur bod ymgysylltiad effeithiol yn digwydd gyda 
chyflogwyr a bod sgiliau cyflogadwyedd graddedigion yn datblygu (cyswllt â Thargedau T10/11 – Cyflogadwyedd yn SG CCAUC)

TCA2.9 Ehangu a chryfhau nifer y staff sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni datblygu gyda chyflogwyr, e.e. SIPS (cyswllt â Tharged 
T12 – DPP a Thargedau 13/14 – Ymchwil yn SG CCAUC)
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Nod 3 | Pobl

Trosolwg
Afraid dweud y bydd staff yn gwneud cyfraniad hanfodol tuag at
wireddu gweledigaeth a chyrraedd nodau strategol y Brifysgol, yn
anad dim tuag at lwyddiant ein myfyrwyr. Oherwydd hynny mae
angen i ni sicrhau ein bod yn recriwtio, yn cadw ac yn datblygu staff
â’r profiad a’r potensial i gyflawni eu rolau’n effeithiol. Byddwn yn
creu amgylchedd sy’n galluogi staff i fod yn ysbrydoledig, yn
greadigol, yn ymatebol ac yn broffesiynol; gan ddarparu cyfleoedd
datblygu perthnasol a phroffesiynol a llwybrau gyrfa clir a
boddhaus. Byddwn hefyd yn parhau â’r gwaith a gychwynnwyd i
ddatblygu ein rheolwyr; gan gydnabod yr amgylchedd mwyfwy
cymhleth y maent yn gweithio ynddo fel eu bod yn gallu cefnogi
arloesedd ac arwain staff yn gadarnhaol trwy newid. Bydd y
cyfleoedd i ddathlu llwyddiant ein staff a sicrhau bod hyn yn
cyfrannu at gynyddu ein henw da a’n proffil yn allweddol bwysig.

Yn ystod cyfnod y Cynllun hwn, byddwn yn tystio i newid sylweddol
yn y ffyrdd y mae staff yn gweithio a’r math o rolau y bydd eu
hangen mewn addysg uwch. Bydd y twf yn y defnydd o dechnoleg
ar gyfer darparu rhaglenni a mewn perthynas â systemau a
phrosesau busnes craidd yn golygu bod angen i staff ddatblygu
sgiliau ac arferion gweithio newydd dros amser i allu gweithio a
darparu mewn modd medrus yn dechnolegol. Byddwn yn

Byddwn yn creu ac yn gwerthfawrogi diwylliant sy’n ein galluogi i:

•  recriwtio myfyrwyr eithriadol sy’n ymgysylltu’n llawn ac, ni waeth beth fo’u cefndir, a fydd yn llwyddo yn y 
Brifysgol ac yn hynod gyflogadwy 

•  recriwtio a chadw staff eithriadol sy’n cael cymorth i ffynnu er mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y
profiad gorau posibl ac yn llwyddo yn eu hymdrechion academaidd

diweddaru Proffil Academaidd Prifysgol De Cymru i adlewyrchu’r
trawsnewid hwn a chael eglurder o ran y sgiliau tanategol y bydd 
eu hangen i allu gweithio a darparu gan ddefnyddio technoleg.
Bydd staff academaidd hefyd yn gweithio’n gynyddol mewn timau
sy’n cynnwys ystod o weithwyr proffesiynol sy’n cynnig arbenigedd
mewn dylunio addysgol, cyfathrebu graffig, datblygu cymwysiadau
ar gyfer y we a llythrennedd gwybodaeth, a bydd dadansoddeg
dysgu’n cael ei defnyddio’n rheolaidd.

Her allweddol i Brifysgol De Cymru fydd sicrhau bod ein prosesau
recriwtio, dethol ac adolygu’n gadarn a bod ein harlwy o ran
datblygu staff yn canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol i gefnogi
Strategaeth y Brifysgol a’r Cynllun hwn. Bydd angen i ni hefyd fyfyrio
ar yr amgylchedd newidiol o ran sut yr ydym yn strwythuro ein
trefniadau cytundebol ar gyfer staff i adlewyrchu hyblygrwydd o ran
y dull a’r math o ddarparu a’r sgiliau y mae eu hangen i recriwtio,
ymgysylltu â, a chynhyrchu myfyrwyr hynod lwyddiannus.

Bydd ein myfyrwyr yn gweithio’n gynyddol mewn partneriaeth gyda
ni ac yn dylanwadu ar ein harlwy academaidd. Byddwn yn cofleidio
ac yn rheoli cyfraniad myfyrwyr at ein gwaith i hwyluso profiad
dysgu rhagorol.
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Strategaethau

SCA3.1 Adolygu a mireinio ein Strategaeth Dysgu ac Addysgu er mwyn gwella ymhellach ansawdd y profiad dysgu ac addysgu 
sydd mor allweddol i ddilyniant a llwyddiant myfyrwyr

SCA3.2 Adolygu a mireinio ein gweithgareddau cadw a chyrhaeddiad, gan gynnwys defnydd cynyddol o ddadansoddeg dysgu i
adnabod myfyrwyr sydd mewn perygl o fethu’n academaidd neu o roi’r gorau i’w hastudiaethau cyn pryd

SCA3.3 Gwella ansawdd darpariaeth academaidd trwy werthusiadau o fodiwlau 

SCA3.4 Parhau i fonitro canlyniadau’r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn fanwl a’i gwneud yn ofynnol llunio cynlluniau gwella 
cyrsiau lle canfyddir problemau (cyswllt â SCA1.2)

SCA3.5 Adolygu ein prosesau recriwtio a dethol staff i sicrhau ein bod yn denu ac yn recriwtio staff ardderchog sy’n gallu 
datblygu a chefnogi ein hymagwedd at ddysgu ac addysgu a chyfrannu at ein meysydd ymchwil ffocysedig

SCA3.6 Datblygu ymagwedd gyson tuag at ddatblygu ac adolygu perfformiad staff fel bod yr holl staff yn gallu mynegi sut y
maent yn cyfrannu at wireddu gweledigaeth a chyrraedd nodau strategol y Brifysgol

SCA3.7 Sicrhau bod ein gweithgarwch datblygu staff ar gyfer dysgu ac addysgu yn canolbwyntio ar wella ymagweddau yn yr ystafell 
ddosbarth tuag at ddysgu sy’n seiliedig ar gyfranogiad gweithredol ac efelychu ac ar ddefnyddio technoleg i ychwanegu gwerth

SCA3.8 Sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu sefydlu ar draws y Brifysgol ac yn cael eu cynnwys yn ein 
gweithgarwch datblygu staff a’n polisïau a gweithdrefnau fel a nodir yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2013-16

SCA3.9 Cydnabod a gwobrwyo staff sy’n dangos arfer gorau o ran dylunio’r cwricwlwm, integreiddio theori ac ymarfer, a darparu,
asesu a rhoi adborth mewn modd sy’n ennyn ymgysylltiad ac yn cymell myfyrwyr ac yn gwella profiad myfyrwyr 

SCA3.10 Cryfhau ein hymagwedd tuag at gefnogi staff i gadw eu hygrededd yn eu maes pwnc trwy ymchwil ac ymarfer

SCA3.11 Cryfhau ein hymagwedd tuag at gefnogi ein harweinwyr a’n rheolwyr fel eu bod yn gallu hwyluso arloesedd trwy newid 

Targedau

TCA3.1 Dim un cwrs i fod â chyfradd gadael cyn gorffen o fwy nag 13% erbyn 2017 a 10% erbyn 2020 (cyswllt â Tharged T3 – Cadw 
yn SG CCAUC)

TCA3.2 Gwella canlyniadau yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol sy’n ymwneud ag addysgu a dysgu i 84% erbyn 2017 ac 87% 
erbyn 2020 i gyrraedd targed CPI2 (cyswllt â Tharged T5 – Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn SG CCAUC)

TCA3.3 Gwella dosbarthiadau “Anrhydedd dda” i 59% erbyn 2017 a 62% erbyn 2020 (cyswllt â Tharged T5 – Arolwg Myfyrwyr 
Cenedlaethol yn SG CCAUC)

TCA3.4 Cyflawni statws Cymrodoriaeth HEA ar gyfer yr holl staff academaidd erbyn 2020, gydag 20% yn cyflawni statws Uwch Gymrawd a 
10% yn cyflawni statws Prif Gymrawd (cyswllt â Tharged T5 – Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol a T8 – Ansawdd yn SG CCAUC)

TCA3.5 Cydnabyddiaeth allanol i’n staff yn unigol ac ar y cyd gan gynnwys Cymrodoriaethau Addysgu Cenedlaethol, gwobrau 
Addysg Uwch, achrediad proffesiynol ac ati. (cyswllt â Tharged T8 – Ansawdd yn SG CCAUC)

TCA3.6 Cynnydd mewn enwebiadau i staff am wobrau a arweinir gan fyfyrwyr yn fewnol ac yn allanol (cyswllt â Tharged T5 – 
Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn SG CCAUC)

TCA3.7 I fod yn Brifysgol Perfformiad Uchel, bydd asesiadau’n canfod bod 10% o’r cyflogeion yn darparu perfformiad rhagorol erbyn 
2017 a 15% erbyn 2020 a bydd asesiadau’n canfod bod 80% o’r cyflogeion yn darparu perfformiad da neu well erbyn 2017 a 
90% erbyn 2020

TCA3.8 Cynnal achrediad fel Buddsoddwr mewn Pobl ar lefel sefydliadol

TCA3.9 Cyflawni’r Amcanion Cydraddoldeb Strategol erbyn 2016

TCA3.10 Sicrhau statws dyfarniad Arian Athena Swan a statws dyfarniad Efydd y Siarter Cydraddoldeb Hiliol
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adeiladau presennol gefnogi datblygiad mannau addysgu
cyffredinol hyblyg ochr yn ochr â chynllunio mwy o glinigau ac
ardaloedd sy’n hwyluso’r defnydd o dechnoleg efelychu ar gyfer
addysgu a dysgu. Er enghraifft, mae ein labordai’n chwarae rhan
arwyddocaol yn y broses o hwyluso dysgu gweithredol ac mae
angen iddynt fod wedi’u hofferu i ddatblygu’r sgiliau y mae ar
gyflogwyr eu hangen.

Ein nod yw darparu profiad sy’n gwneud y myfyriwr yn ganolog i
bopeth a wnawn. Mae angen i ni fod yn ymatebol i anghenion
myfyrwyr ym mhob maes ac felly bydd ein hymagwedd yn un sy’n
defnyddio cylchred oes y myfyriwr i adnabod gwelliannau. Byddwn
yn parhau â mentrau sy’n gwella gwybodaeth a chyngor i fyfyrwyr,
gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr, cofrestru ac amserlennu. Mae llais
myfyrwyr yn hanfodol i’n gallu i wella ein gwasanaethau ac felly
byddwn yn parhau i chwilio am ffyrdd y gallwn feithrin ymgysylltiad
myfyrwyr yn ein systemau a phrosesau busnes craidd, gan gynnwys
ansawdd, llywodraethu a’r ystâd.

Bydd darparu cyfleoedd ar gyfer cyflogadwyedd i’r holl fyfyrwyr o
fewn ein harlwy academaidd yn gofyn am ymagwedd weithredol
tuag at gymorth ar gyfer yr ymgais hwn a byddwn yn parhau i
gyfnerthu’r model “prif ganolfan a lloerennau” ar gyfer cymorth
proffesiynol wrth i ni geisio sicrhau ein bod yn ychwanegu gwerth
yn ogystal â sicrhau darbodion maint yn hyn o beth. Ar gyfer
myfyrwyr ôl-raddedig a phroffesiynol, byddwn yn sicrhau bod ein
harlwy’n gydlynol ac yn gyson a bod ein hamgylchedd ffisegol yn
broffesiynol ei naws ac yn cynnig profiad sy’n gymesur â’u
disgwyliadau. Mae angen i’n harlwy ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-
raddedig adlewyrchu ymagwedd gyson tuag at adnoddau ar gyfer y
lefel astudio hon hefyd.

Nod 4 | Lle

Trosolwg
Mae amgylcheddau ffisegol a rhithwir hygyrch, symbylol ac o
ansawdd uchel – ein campysau a’n systemau a gwasanaethau TGCh –
yn hanfodol i sicrhau’r profiad gorau posibl i’n myfyrwyr a’u
llwyddiant academaidd. Byddwn yn gweithio tuag at gyfleu natur
unigryw ein darpariaeth ar bob un o’n campysau; gan roi
hunaniaeth wahanol i bob un a sicrhau bod datblygiadau
academaidd yn y dyfodol yn gyson â chryfder proffil pob campws.

Wrth i’n myfyrwyr symud yn fwyfwy tuag at astudio “unrhyw bryd, yn
unrhyw fan, unrhyw le”, byddant yn disgwyl i ni ddefnyddio
technoleg i gefnogi a gwella eu profiad dysgu. Bydd hyn yn galw am
newid mewn dulliau addysgu wrth i ni gofleidio’r dyfodol sy’n
gosod technoleg wrth graidd dysgu. Bydd angen i’n systemau
dysgu, symudol a chyfathrebu aros gyfuwch â thechnolegau
newydd er mwyn parhau i fod yn ymatebol i anghenion dysgu ein
myfyrwyr a chwrdd â’u disgwyliadau mewn modd priodol.

Ochr yn ochr â hyn byddwn yn cynnwys mwy o hyblygrwydd a
chyfaddaster yn ein hymagweddau tuag at ddulliau astudio, gan
gofleidio sawl pwynt mynediad ar draws y flwyddyn; dulliau cyfunol
gan gynnwys penwythnosau / wythnosau astudio byr a mentrau
megis graddau carlam ac adnoddau mynediad agored fydd y norm.
Er y bydd lle o hyd i lyfrgelloedd, yn gynyddol bydd myfyrwyr yn
defnyddio technoleg i gael mynediad at yr adnoddau y mae eu
hangen arnynt i gefnogi eu gweithgarwch dysgu. Ar gyfer
gwasanaethau ehangach ar gampysau megis lles myfyrwyr ac
arlwyo, bydd angen i’r rhain hefyd adlewyrchu’r hyblygrwydd
cynyddol yn y ffordd yr ydym yn rheoli ein harlwy academaidd.

Fel a amlinellir yn Nod Un, er mwyn i’n haddysgeg gwmpasu
ymagweddau sy’n seiliedig ar gyfranogiad gweithredol ac efelychu,
rhaid i’n hymagwedd tuag at adeiladau newydd ac adnewyddu

Byddwn yn creu ac yn cynnal amgylchedd dysgu cynaliadwy ar y campws ac ar-lein sydd:

• yn cefnogi myfyrwyr a staff i ymarfer dysgu gweithredol trwy efelychu a thechnoleg ac sy’n gynhwysol ac yn
hygyrch i gorff amrywiol o fyfyrwyr a rhanddeiliaid
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Strategaethau

SCA4.1 Darparu mannau dysgu hyblyg, arloesol o ansawdd uchel i ddiwallu anghenion y cwricwlwm a rhagweld ac addasu i’r 
effaith ar fannau a achosir gan yr ystod o ddulliau darparu

SCA4.2 Darparu ystâd a all annog creadigrwydd ac arloesedd ac adlewyrchu’r uchelgeisiau hynny yn nyluniad a chyfluniad 
cyfleusterau

SCA4.3 Cadarnhau ein harlwy unigryw ar gyfer pob campws ac alinio ein portffolio o ddarpariaeth academaidd (addysgu ac
ymchwil) â’r campws perthnasol 

SCA4.4 Parhau i fuddsoddi yn yr ystâd i wella recriwtio a sicrhau bod ein campysau’n hygyrch i’r holl fyfyrwyr, gan gynnwys y rhai
ag anableddau

SCA4.5 Sefydlu, cyfleu a monitro’r broses o weithredu’r defnydd o gipio darlithoedd a’r defnydd o dechnoleg i gefnogi ymagwedd 
weithredol tuag at ddysgu ac addysgu, gan gynnwys dulliau dysgu cyfunol ac o bell

SCA4.6 Darparu cyfleusterau i gefnogi’r broses o wella’r sail ymchwil a rôl Sefydliadau Ymchwil, gan gynnwys asesiad o’r angen
am fannau arbenigol wedi’u neilltuo i brosiectau ymchwil a sicrhau, lle y bo’n briodol, bod mannau ymchwil yn gallu cael 
eu hailgyflunio i ddiwallu anghenion newidiol

SCA4.7 Datblygu gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr a fydd yn addasu i gyflwyno llwybrau cyflym, rhan-amser a sawl pwynt
mynediad ar gyfer astudio

SCA4.8 Buddsoddi mewn mannau dysgu cydweithredol sy’n defnyddio technoleg

SCA4.9 Cofleidio amgylchedd “Digidol yn Gyntaf” sy’n darparu mynediad ar-lein 24/7/365 at wybodaeth (e.e. porth myfyrwyr) a 
gwasanaethau (e.e. darlithoedd ar-lein, adnoddau dysgu electronig)

SCA4.10 Darparu amgylcheddau proffesiynol i ddenu nifer uwch o fyfyrwyr DPP ac ôl-raddedig i astudio a dysgu ynddynt

SCA4.11 Parhau i ddatblygu ein hymagwedd at gynnwys llais myfyrwyr mewn datblygiadau yn y dyfodol

Targedau

TCA4.1 Ystâd | Incwm am bob myfyriwr yn cyfateb i ganolrif Cynghrair y Prifysgolion (2011-12 = Prifysgol De Cymru 1.18% islaw’r canolrif)

TCA4.2 Ystâd | Cyflwr ac addasrwydd ar gyfer y diben (Cat A a B) yn cyfateb i ganolrif Cynghrair y Prifysgolion (2011-12 = Prifysgol 
De Cymru 6.17% uwchlaw’r canolrif )

TCA4.3 TGCh | Digidol yn Gyntaf - 80% o’r gwasanaethau ar gyfer myfyrwyr i’w cael ar-lein a 100% o’r prosesau ar gyfer myfyrwyr 
i’w cael ar-lein

TCA4.4 TGCh | Gwella Dysgu â Thechnoleg - 100% o’r systemau craidd ar gael 24/7/365

TCA4.5 TGCh | Amgylchedd Dosbarth - 50% o’r ystafelloedd addysgu at ddibenion cyffredinol yn cynnwys technoleg cipio fideo

TCA4.6 TGCh | Aps Meddalwedd ar Alw - 100% o’r cymwysiadau craidd yn cael eu darparu ar alw

TCA4.7 TGCh | Ymchwil – System Gwybodaeth Reoli Ymchwil newydd erbyn 2017

TCA4.8 TGCh | Cynaliadwyedd Amgylcheddol – Defnydd 35% o 75% o’r labordai addysgu TGCh safonol
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Crynodeb

Y Cynllun Academaidd yw’r cyfrwng i “ddod â
Strategaeth y Brifysgol yn fyw” trwy egluro ein
cyfeiriad strategol. Yn benodol, rydym yn amcanu at
gyrraedd y nodau canlynol yn ystod y cyfnod 
2014-20:

Nod 1 y Cynllun Academaidd | Rhaglenni

Byddwn yn creu ac yn cynnal rhaglenni sydd:
•  o ansawdd uchel ac yn cynnig profiad unigryw i’n myfyrwyr sydd 

wedi’i wreiddio mewn dysgu gweithredol trwy efelychu ac yn eu
galluogi i gyrraedd eu potensial trwy raddio gyda’r sgiliau a’r 
wybodaeth sy’n eu gwneud yn hynod gyflogadwy

• yn cael eu goleuo a’u tanategu gan ein harbenigedd ymchwil ac 
arloesi ffocysedig o ansawdd uchel

Nod 2 y Cynllun Academaidd | Partneriaethau

Byddwn yn meithrin partneriaethau sydd:
• yn hwyluso rhyngweithiadau rhwng staff a myfyrwyr ac yn hybu’r 

arfer o gymhwyso a throsglwyddo gwybodaeth ar gyfer gwerth a 
ychwanegir ac a rennir

• yn cysylltu myfyrwyr a staff yn lleol ac yn fyd-eang

Nod 3 y Cynllun Academaidd | Pobl

Byddwn yn creu ac yn gwerthfawrogi diwylliant sy’n ein galluogi i:
•  recriwtio myfyrwyr eithriadol sy’n ymgysylltu’n llawn ac, ni waeth

beth fo’u cefndir, a fydd yn llwyddo yn y Brifysgol ac yn hynod 
gyflogadwy

•  recriwtio a chadw staff eithriadol sy’n cael cymorth i ffynnu er 
mwyn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y profiad gorau posibl ac 
yn llwyddo yn eu hymdrechion academaidd

Nod 4 y Cynllun Academaidd | Lle

Byddwn yn creu ac yn cynnal amgylchedd dysgu cynaliadwy ar y
campws ac ar-lein sydd:
•  yn cefnogi myfyrwyr a staff i ymarfer dysgu gweithredol trwy 

efelychu a thechnoleg ac sy’n gynhwysol ac yn hygyrch i gorff
amrywiol o fyfyrwyr a rhanddeiliaid

Bydd y Cynllun yn cael ei gefnogi gan dri Chynllun Galluogi
Allweddol, sef y Cynllun Pobl, Cynllun Cyllid a Seilwaith a’r Cynllun
Ymgysylltu.  Gyda’i gilydd byddant yn ein llywio tuag at lwyddiant a
chynaliadwyedd.
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