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CROESO
Mae Prifysgol De Cymru’n 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 addysgu 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 orlawn 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.

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.

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 ryngwladol adnabyddus, un
sy’n meddu ar y dechnoleg ddiweddaraf, staff
rhagorol, a myfyrwyr o dros 120 o wledydd. 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.
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Y Gwir Anrhydeddus a’r Gwir Barchedig Arglwydd
Williams o Ystumllwynarth
Canghellor

Yr Athro Julie Lydon OBE
Is-Ganghellor
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PRIFYSGOL O BWYS
YN Y DU 

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. 

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 fel
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 y ffaith ei bod wedi datblygu
cynghrair strategol gyda phrif golegau
addysg bellach y rhanbarth. Drwy
weithio gyda Choleg Pen-y-bont,
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.
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Campws Casnewydd yw un o adeiladau dinesig eiconig y Brifysgol, sy’n cynnig gofod bywiog,
proffesiynol ble y gall myfyrwyr ar ystod o gyrsiau gydweithio ar syniadau wrth iddyn nhw astudio.

Gan weithio ar y cyd, mae myfyrwyr ar y campws yn cael y cyfle i ennill sgiliau a gwybodaeth i’w
cymhwyso ar gyfer y profiad cyfan y mae eu proffesiynau yn galw amdanynt.

Mae’r campws yn gartref i’r Academi Diogelwch Seibr Genedlaethol, menter Llywodraeth Cymru a
Phrifysgol De Cymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r prinder mewn sgiliau diogelwch seibr a datblygu’r
genhedlaeth nesaf o arbenigwyr diogelwch seibr. Yr academi yw’r cyntaf o’i bath yng Nghymru ac mae’n
fenter fawr i’r DU. Mae’r partneriaid yn y diwydiant yn cynnwys Airbus a General Dynamics UK.

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.

Cyfleusterau o’r radd flaenaf i weithwyr 

proffesiynol y dyfodol 



ADDYSG ARLOESOL AR
GYFER Y BYD GWAITH

Mae graddedigion Prifysgol De
Cymru’n mynd yn syth at gyflogwyr
mawr, o British Airways, General
Electric, Sony a Tata i’r GIG,
awdurdodau lleol a’r BBC. Mae
gennym record dda o gyflogaeth,
gyda 95% o’n graddedigion mewn
cyflogaeth neu astudiaeth bellach
chwe mis ar ôl cwblhau eu cyrsiau.
Mae hyn yn rhannol oherwydd calibr
y myfyrwyr eu hunain, a’r cyfleoedd
am brofiad gwaith y maent yn eu cael
trwy ein rhaglenni. Ond mae nifer o
fyfyrwyr Prifysgol De Cymru hefyd yn
paratoi ar gyfer y byd gwaith yn yr
amgylchiadau efelychol gorau, sy’n
rhoi mantais glir iddyn nhw dros
fyfyrwyr a gaiff eu haddysgu drwy
astudiaethau damcaniaethol yn yr
ystafell ddosbarth yn unig.

Mae ein myfyrwyr yn achub y blaen
yn eu proffesiynau drwy hyfforddi yn
yr amgylcheddau  efelychiadol
diweddaraf, gan gynnwys llys; tŷ sy’n
safle fforensig; ffilm, stiwdios ffasiwn
a cherddoriaeth; llawr masnachu stoc;
canolfan efelychu glinigol sy’n
gydnabyddedig yn rhyngwladol ar
gyfer gweithwyr proffesiynol
meddygol a nyrsio; canolfan
awyrofod gydag awyren ac efelychwr
hedfan go iawn; a chyfleusterau
chwaraeon a ddefnyddir ac a
gymeradwyir gan bencampwyr y byd
fel y Crysau Duon a’r Springboks.
Mae Prifysgol De Cymru’n cynnig
mantais unigryw i fyfyrwyr: pan mae
technoleg yn helpu efelychu’r
amgylchedd byd gwaith go iawn,
maent yn dysgu drwy wneud.  
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Cymerodd dros 80 o fyfyrwyr nyrsio ran mewn
Ymarfer Golau Glas efelychiadol. Gweithiodd y
myfyrwyr gyda phersonél gwasanaethau brys
eraill i reoli canlyniadau damweiniau ceir ffug.

Yn ogystal ag ymateb i’r ddamwain, roedd rhaid
i’r myfyrwyr nyrsio reoli’r Ysbyty Ffug lleol Ysbyty
Dewi Sant - yn ystafelloedd efelychu clinigol
Prifysgol De Cymru - oedd eisoes yn llawn
‘cleifion’ yn cael triniaeth.

“Mae Prifysgol De Cymru’n chwarae rhan arwyddocaol wrth
ddarparu’r sgiliau sydd eu hangen ar bobl ifanc er mwyn
datblygu ac yn eu gosod ar y llwybr ar gyfer gyrfaoedd
llwyddiannus.”
Carolyn Fairburn, Cyfarwyddwr Cyffredinol CBI

Rhoi dysgu ar waith

Un cwestiwn syml, sylfaenol sydd gan fyfyrwyr a’u
teuluoedd sy’n ystyried mynd i’r brifysgol: ydw i’n
debygol o gael swydd yn y pen draw?
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PARTNER CYFLOGWYR 

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.

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.

Agorodd darpariaeth beirianneg
awyrofod arbenigol Prifysgol De
Cymru yng nghanol datblygiad De
Dubai yn 2018. Fel arweinydd ym
maes cynnal a chadw peirianneg
awyrennau, Prifysgol De Cymru oedd
y dewis naturiol i fod yn bartner
addysg yn y maes awyr a fydd yr un
fwyaf yn y byd. Meddai’r Is-
ganghellor yr Athro Julie Lydon, “Yn
Ne Dubai y bydd marchnadoedd
awyrofod allweddol ar gyfer prifysgol
ryngwladol fel Prifysgol De Cymru.
Wrth i’r ddinas ehangu, bydd
Prifysgol De Cymru hefyd yn gallu
adeiladu ar berthnasoedd cryf fel y
bydd cyrsiau eraill a ddatblygwyd yn
Ne Cymru yn gallu bod ar gael i
sefydliadau byd-eang sy’n
gweithredu yn Ne Dubai.”
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Astudiodd Natalie Simpson ar gyfer BSc (Anrhydedd) mewn Cynnal a Chadw Peirianneg Awyrennau
yng nghampws Trefforest y Brifysgol. Mae myfyrwyr yn cael y budd o hyfforddi yn ein Canolfan
Awyrofod, gyda’i ddwy sied awyrennau, efelychydd hedfan caban peilot a dwy awyren maint llawn. 

Mae Prifysgol De Cymru’n rhoi’r sgiliau ymarferol i fyfyrwyr cynnal a chadw awyrennau, sgiliau y mae
galw amdanynt mewn diwydiant, gyda mynediad i labordai a chyfarpar awyrofod gan gynnwys
peiriant tyrbin nwy, twnnel gwynt ac efelychydd peirianneg Merlin MP521. Mae galw mawr am ein
myfyrwyr awyrennol diweddar yn y sectorau awyrofod sifil ac amddiffyn dros y byd.

Mae rhai o’r cwmnïau yn y DU y mae ein myfyrwyr yn gweithio gyda nhw yn cynnwys GE Aviation,
Storm Aviation, Airbus, British Airways, a TESAviation.

Hyfforddiant ymarferol ar 

gyfer gyrfa lwyddiannus.

“Mae Prifysgol De Cymru eisoes wedi sefydlu enw da amlwg
am ragoriaeth a phartneriaeth gyda diwydiant ac rwyf wrth
fy modd yn agor y ddarpariaeth ardderchog hon, a fydd yn
datblygu’r gwaith pwysig hwn mewn peirianneg systemau
pŵer ymhellach.”  
Yr Arglwydd Drayson, Entrepreneur, gyrrwr rasio a chyn weinidog
gwyddoniaeth

Rydym yn gweithio fel partneriaid gyda chyflogwyr. 



MEITHRIN DONIAU YN Y
DIWYDIANNAU CREADIGOL

Yn ogystal â bod yn berchen ar y
conservatoire cenedlaethol, Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, mae
arlwy greadigol 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.

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
Rwydwaith 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.
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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 oedd 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.”

“Gallaf weld bod gan Brifysgol De Cymru ddyfodol disglair,
o’r ffordd y mae’n harneisio creadigrwydd myfyrwyr gyda
chyfleusterau ac addysg ragorol 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

Graddedigion creadigol o’r radd flaenaf

Mae Prifysgol De Cymru yn bwerdy ar gyfer y
diwydiannau celfyddydol a chreadigol
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YMCHWIL ER BUDD YNNI 
A PHEIRIANNEG
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 bwysig
â phartneriaid mewn diwydiant a/neu
ymchwil a chymorth EPSRC i
dechnoleg optoelectroneg, laser a
LED, ac ymchwil a ariennir gan yr UE ar
fonitro gorsafoedd pŵer cyfleustodau
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, ei
chydnabod fel gwaith rhagorol gan
sefydliadau amlwg ym maes
technoleg batri a galluedd
modurol cysylltiedig.
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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 ac 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 ￡25 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.

Ymchwil ar gyfer problemau bywyd go iawn

“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



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’n ymddwyn fel
tawddlestr lle rydym yn cyfuno
syniadau diweddaraf arweinwyr
busnes, arbenigwyr polisïau
cyhoeddus, a’r cynrychiolwyr etholedig
y mae liferau’r llywodraeth yn eu
dwylo. Mae’r gyfres ddarlithoedd
Dewisiadau Byd-Eang yn darparu
fforwm ar gyfer trafodaeth gydag
athrawon a chyfranwyr, o unigolion
adnabyddus a gwleidyddion i
arweinwyr meddwl sefydliadau fel
NATO a MI5. Yn ddiweddar,
cynhwysodd y gyfres yr Arglwydd Kerr,
awdur Erthygl 50 a Dyfrig John, cyn Brif
Swyddog Gweithredol HSBC.

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 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
economaidd y Brifysgol. Ymysg y
sefydliadau a gyfrannodd at Impact
Prifysgol De Cymru yn ddiweddar, ochr
yn ochr a’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.

Fel rhan o gyfres ddarlithoedd
Dewisiadau Byd-Eang poblogaidd
Prifysgol De Cymru, 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.

13decymru.ac.uk12 Sicrhau bod pethau’n digwydd
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YMCHWIL AR
GYFER Y BYD 
GO IAWN
Ym Mhrifysgol De Cymru, mae ein hymchwil
yn darparu datrysiadau i’r heriau a wynebir
gan ein cymdeithas a’r economi. Mae ein
hymchwilwyr yn gweithio ar draws
disgyblaethau er mwyn helpu busnesau,
cymunedau a llunwyr polisi i elwa o’n
hymchwil.

Rydym yn parhau i adeiladu ar gryfderau’r
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf
gan gynyddu hyd a lled y gweithgaredd
trosglwyddo ymchwil a gwybodaeth ar
draws yr amrywiaeth eang o ddisgyblaethau.
Yn bwysig iawn, mae gan addysgu ar sail
ymchwil fanteision cadarnhaol i fyfyrwyr ar
bob lefel o astudiaeth.

Mae’r uchafbwyntiau ymchwil y byddwch yn
darllen amdanyn nhw yn y cyhoeddiad hwn
yn rhoi cipolwg i chi ar yr urddas y mae
Prifysgol De Cymru yn ei darparu i’n
cymunedau lleol, i Gymru, i’r DU ac yn
rhyngwladol.

Yr Athro Martin Steggall,
Dirprwy Is-ganghellor Ymchwil

14 Ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth
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Mae’r Athro Seicoleg a Biocemeg, Damian
Bailey yn arwain y Labordy Ymchwil
Niwrofascwlaidd ac yn Gyfarwyddwr y
Sefydliad Ymchwil Iechyd a Lles.
Mae ei waith ymchwil unigryw yn
ymddiddori ym manteision tymor hir
ymarfer corff i’r ymennydd ac i ba
raddau y gallai gwelliannau cyfatebol
o ran trosglwyddo ocsigen fod â’r
potensial i arafu’r broses o heneiddio
ac amddiffyn rhag dementia.
Mae’r Athro Bailey wedi edrych ar y
cysylltiadau posibl rhwng anafiadau
ailadroddus i’r pen a phroblemau
tymor hir mewn chwaraewyr rygbi yn
hwyrach yn eu bywydau. Mae
canfyddiadau’n awgrymu y gallai cael
llawer o ysgytwadau i’r pen yn
“gwneud i’r ymennydd heneiddio’n
gyflymach ac yn cynyddu’r tueddiad i
ddatblygu dementia’n ifanc.”

Gwnaeth yr ymchwil i’r ymennydd
astudio bron i 300 o chwaraewyr
rygbi presennol a chyn chwaraewyr,
gan chwilio am arwyddion a oedd
nifer o anafiadau’n gwneud i’r
ymennydd heneiddio’n gyflymach. Yn

ei waith mwyaf diweddar, mae
Damian wedi bod yn gwneud
arbrofion a fydd yn helpu i wella’r
ddealltwriaeth o ba effaith mae diffyg
disgyrchiant yn ei chael ar gyrff dynol.

Yn sgil nawdd gan yr Asiantaeth Ofod
Ewropeaidd, mae e’n edrych ar sut y
gall hedfan yn y gofod effeithio ar y
ffordd y mae gwaed yn mynd drwy’r
ymennydd. Gwnaeth yr Athro Bailey
nifer o hediadau parabolig ar awyren
o’r enw ‘Vomit Comet’, sy’n hedfan ar
amrywiol uchderau a cheir y profiad o
ddiffyg disgyrchiant yn ystod rhan
‘deifio’ y daith. “Rydym yn edrych i
weld os gall yr ymchwil diffyg 
pwysau lywio rai o’r ymyriadau
ymarfer corff yr ydym yn eu darparu i
wirfoddolwyr, a’r bwriad yw ceisio
darganfod pam mae llif gwaed trwy’r
ymennydd yn amddiffyn trwy oes
oedolyn, a sut y gall ymarfer corff, yn
y pen draw, wneud y gorau o hyn,”
meddai.

15decymru.ac.uk
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GWEITHIO ER MWYN 
DYFODOL AG YNNI
CYNALIADWY, GLANACH
Mae ymchwil i brosesau treulio anerobig
ym Mhrifysgol De Cymru yn helpu i fynd i’r
afael â diogelwch ynni a heriau
amgylcheddol heddiw.
Mae cannoedd o filiynau o wastraff
yn cael ei gynhyrchu yn y DU bob
blwyddyn. Mae hyn yn arwain at
gostau anferth i fusnesau a chartrefi
yn ogystal ag achosi niwed
amgylcheddol oherwydd methan,
nwy tŷ gwydr pwerus, a gynhyrchir
mewn safleoedd tirlenwi. Mae’r Athro
Alan Guwy wedi arwain ymchwil i
leihau effaith amgylcheddol
gwastraff a oedd yn hanesyddol yn
cael ei -anfon i safleoedd tirlenwi,
drwy gynhyrchu ynni cynaliadwy. Er
mwyn cynorthwyo’r diwydiant hwn
sy’n tyfu, mae’r tîm yn gweithio’n
agos gyda llywodraethau a busnesau
yn y DU ac yn rhyngwladol, a chyda
nifer o grwpiau diwydiannol a
rheoleiddio, i ddatblygu
fframweithiau ar gyfer arfer gorau.

Mae’r tîm wedi bod yn gweithio 
gyda chwmnïau cenedlaethol a
rhyngwladol i ddatblygu
dealltwriaeth well o sut y mae modd
trin gwastraff cymhleth yn fwy
effeithiol ar raddfa ddiwydiannol, gan
gynhyrchu hydrogen a deunyddiau
eraill o werth mawr. Gellid defnyddio
deunyddiau o’r fath wrth gynhyrchu
biopolymerau er mwyn gwneud
pecynnau bwyd a chynnyrch mwy
cynaliadwy. Mae SERC wedi helpu 45
o gwmnïau yng Nghymru ac wedi
darparu gwasanaethau technegol 
ar gyfer dros 30 o gwmnïau ar draws
y DU.

Trwy raglenni a gyllidir gan
Lywodraeth y DU a rhaglenni
Datblygu Rhanbarthol Ewrop sydd
werth £32m, mae’r grŵp wedi
darparu cymorth technegol i dros
150 o gwmnïau ym maes
technolegau hydrogen a biomethan.

serc.research.southwales.ac.uk
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GALLUOEDD ADEILADU:
EIN GIG
Prifysgol De Cymru yw partner arweiniol
Sefydliad Adeiladu Gwaith Ymchwil (RCBC)
Cymru a gaiff ei gyllido gan Lywodraeth Cymru
trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. 
Ei fwriad yw gyrru cynnydd yng
ngalluedd a gallu ymchwil grwpiau
nyrsio, bydwreigiaeth, fferyllfeydd a
grwpiau proffesiynol iechyd
cynghreiriol a chyfrannu tuag at
ddatblygiad rolau academaidd
clinigol. 

Mae RCBC yn gyfle i weithwyr iechyd
proffesiynol mewn nyrsio,
bydwreigiaeth, fferylleg, gwyddorau
clinigol a’r proffesiynau iechyd
cynghreiriol sicrhau cymrodoriaethau
er mwyn datblygu eu hyder ymchwil,
sgiliau ac arbenigedd a rhoi’r sgiliau
iddynt arwain a hwyluso meysydd
allweddol ymchwil a datblygiad yn y
dyfodol.

Mae’r cynlluniau cymrodoriaeth
ymchwil hefyd yn cryfhau’r strwythur
Ymchwil a Datblygiad drwy gynyddu
ansawdd a maint yr ymchwil mewn
gofal iechyd yng Nghymru. Mae pob
aelod o’r cynllun yn ymuno â’r
Gymdeithas Ysgolheigion sy’n
darparu mecanwaith er mwyn
ychwanegu gwerth i’r ysgoloriaethau
ymchwil. Mae’r gymuned yn darparu
mentoriaeth a dosbarthiadau meistr
mewn dulliau ymchwil ac
arweinyddiaeth ymchwil trwy gydol y
flwyddyn ac yn rhan ganolog o’r
cynllun a rhoddir gwerth mawr arno
gan gymrodorion.

Mae rhai o’r prosiectau yr ymdrinnir â
nhw gan y cynllun yn cynnwys
archwilio profiadau seicolegol
menywod sy’n disgwyl, sydd wedi
dioddef anffurfio organau cenhedlu
benywod, a rôl y nyrsys anabledd sy’n
gweithio yn y gymuned.

rcbcwales.org.uk
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TECHNOLEGAU SYMUDOL
YN CREU LLWYDDIANT I
FUSNESAU  

Mae’r Ganolfan Rhagoriaeth mewn
Technolegau Symudol a Datblygol 
(CEMET) yn chwarae rhan hanfodol mewn
sicrhau bod busnesau yng Nghymru yn
gwneud y gorau o dechnolegau symudol
arloesol. 
Mae’r Ganolfan yn anelu at
chwyldroi’r ymagwedd y mae
busnesau yn ei chymryd er mwyn
arloesi’n barhaus, gan ddefnyddio
technolegau datblygol er mwyn
darparu cynnyrch sy’n flaenllaw yn y
farchnad.  

Gyda chefnogaeth gan CEMET, mae
dau arbenigwr llygaid wedi datblygu
gêm i’r iPad sy’n gallu gwirio golwg
plant yn y tŷ er mwyn lleihau’r baich o
apwyntiadau meddygol hirfaith.
Mae’r tîm yn Vision Game Labs, wedi
datblygu dull o ganiatáu i rieni fonitro
golwg eu plant er mwyn iddynt gael
rhybudd cynnar os oes dirywiad.
Gellir sicrhau bod y canlyniadau’n
cael eu rhoi i arbenigwr er mwyn
penderfynu a oes angen apwyntiad
ysbyty pellach. 

Drwy weithio gyda Motion Rail, mae
CEMET wedi datblygu system rithwir
sy’n gallu darparu ffordd ddiogel i
ddefnyddwyr ddysgu am beryglon
rheilffyrdd. Mae’r nifer fwyaf erioed o
bobl ifanc wedi colli eu bywydau ar
gledrau rheilffordd eleni ac mae
arolwg diweddar a wnaed ar ran
Network Rail a’r British Transport
Police (BTP) yn awgrymu bod diffyg
gwybodaeth am beryglon rheilffyrdd
ymysg pobl ifanc. Meddai Allan
Spence, pennaeth corfforaethol
diogelwch teithwyr a’r cyhoedd, “Mae
gwaith anhygoel Motion Rail o
ddatblygu eu system rithwir
drochadwy yn ffordd ardderchog o
ymgysylltu pobl ifanc a’u helpu i
ddeall y camau syml a fydd yn eu
cadw’n ddiogel. 

cemet.wales
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YMCHWILIADAU I
DDYNLADDIAD YN
WYNEBU NEWIDIADAU
Mae’r Athro Fiona Brookman yn un o’r ychydig
droseddegwyr i astudio achosion o ddynladdiad
a’r ymchwiliadau iddynt gan yr heddlu er mwyn
gwella sut y caiff dynladdiad ei ymchwilio, atal
camweddau cyfiawnder a gwella canlyniadau
ymchwiliadau i ddynladdiad.  

Mae ei gwaith yn y maes hwn wedi
ennill cydnabyddiaeth ryngwladol ac
mae ei theipoleg o ddynladdiad wedi
ei gynnwys yn y ‘Murder Manual’ – y
canllaw i ymchwiliadau i ddynladdiad
yng Nghymru a Lloegr.  

Treuliodd Fiona hanner cyntaf ei gyrfa
ymchwil yn cyfweld â throseddwyr
treisgar, gan gynnwys llofruddion, ac
yn ddiweddarach dechreuodd
gyfweld â ditectifs dynladdiad ac
arsylwi arnynt wrth iddynt geisio
datrys achosion o ddynladdiad ac
erlyn y troseddwyr. Roedd hyn yn
cynnwys treulio sawl mis mewn uned
dynladdiad yn agos i Washington DC. 
Eglurodd yr Athro Brookman, “Mae fy
ymchwil wedi fy nghymryd i
garchardai i siarad â’r rheini sydd wedi
cyflawni dynladdiad a throseddau
treisgar eraill, er mwyn i mi ddeall yn
well beth yw’r achosion, yn ogystal ag
i unedau dynladdiad ym Mhrydain ac
America, er mwyn deall yn well sut
mae’r heddlu yn datrys, neu’n ceisio
datrys, dynladdiad.”  

Mae Fiona ar hyn o bryd yn arwain
prosiect a gyllidir gan Ymddiriedolaeth
Leverhulme, yn archwilio sut mae
ditectifs, gwyddonwyr fforensig ac
arbenigwyr eraill yn defnyddio
gwyddoniaeth a thechnoleg yn ystod
ymchwiliadau i lofruddiaethau ar
draws Prydain. Fiona yw Cyfarwyddwr
y Rhwydwaith Ymchwil Ymchwiliadau
Troseddol (CIRN). Mae CIRN yn anelu
at wneud cynnydd mewn
dealltwriaeth o theori ac arfer mewn
ymchwiliadau troseddol gan
ganolbwyntio’n benodol ar
ddynladdiad ac ymchwiliadau
troseddol o bwys mawr. Mae’r
rhwydwaith yn uno academyddion o
wahanol rannau o’r byd sydd ag
arbenigedd mewn ymchwiliadau i
droseddau o bwys mawr yn ogystal ag
uwch swyddogion ac ymarferwyr
ymchwilio sy’n flaenllaw wrth
ddatblygu arfer a strategaeth mewn
perthynas ag ymchwiliad i droseddau
o bwys mawr. 

criminology.research.southwales.
ac.uk/
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GWEITHIO GYDA
DIWYDIANT ER MWYN
CAEL TRAFNIDIAETH SY’N
LANACH A CHYFLYMACH 
Gweithio mewn partneriaeth â rhai o’r
goreuon yn y diwydiant trafnidiaeth.

Mae’r Ganolfan ar gyfer Peirianneg
Modurol a Systemau Pŵer (CAPSE) yn
ganolfan ymchwil, datblygu, profi ac
ardystio sy’n gydnabyddedig yn
genedlaethol sydd ag enw da am
ymchwil annibynnol, arloesol o fewn
yr uwch sectorau peirianneg modurol
a systemau pŵer. 

Mae’r ganolfan wedi cael bron i £1m
gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru (HEFCW) er mwyn sefydlu
labordy ymchwil mawr sy’n efelychu
batri ac ynni a ddosberthir yn gyflym
yn Labordy Systemau Pŵer y
Brifysgol. 

Ymhlith y cleientiaid a’r partneriaid
ymchwil mae Johnson Matthey
Battery Systems, Oxis, Yuasa Battery
(UK) and Enersys, a nifer o rai eraill. 

Mae’r ganolfan yn rhan o
bartneriaeth fawr gyda’r arweinydd
byd-eang Ricardo Automotive ac yn
canolbwyntio ar ymchwil a datblygu
systemau batri cerbydau trydanol. 

Mae gan y tîm yn Ricardo brofiad
helaeth o ymchwilio a defnyddio
cemegau celloedd batri newydd a
gwreiddiol yn ogystal â defnyddio
pecynnau batri sy’n barod ar gyfer
cynhyrchu a systemau rheoli batris i
ddatblygu cynnyrch, peirianneg, ac
integreiddio cerbydau. 

Mae cydweithio â Phrifysgol De
Cymru yn rhoi mynediad i Ricardo i
gyfleusterau a chefnogaeth y prif
fuddsoddiad mewn datblygu
systemau batri gan CAPSE, wrth
alluogi hefyd i’r Brifysgol elwa ar
wybodaeth a phrofiad Ricardo o
heriau rhaglenni ymchwil a’r rhai
sydd â’r bwriad o gynhyrchu.  

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr
Ricardo Automotive, Rory Fisher, “Mae
Ricardo eisoes yn arweinydd byd-
eang o ran trydaneiddio cerbydau a
datblygu a defnyddio systemau batri
a thechnoleg EV. Mae CAPSE yn elfen
bwysig o alluedd datblygu cerbydau
trydanol y DU.”

25decymru.ac.uk24 Ymchwil sy'n gwneud gwahaniaeth



27decymru.ac.uk

CENHEDLOEDD BACH AR Y
SGRIN FAWR 
Mae gweithredu polisi trwy adnabod yr heriau
a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r diwydiannau
creadigol yng Nghymru wrth wraidd gwaith
Canolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant
mewn Cenhedloedd Bach Prifysgol De Cymru.
Mae ymchwil y ganolfan yn adnabod
methiant marchnad arwyddocaol yng
nghyfryngau Cymru ynghyd â
thanfuddsoddi sylweddol mewn
cynhyrchu teledu yng Nghymru sy’n
fygythiad i ddatblygiad sffêr
cyhoeddus, gwybodus, lluosog. Wrth
i bwerau llywodraeth sydd wedi ei
datganoli gynyddu, mae galluedd y
cyfryngau i gadw grym wedi bod yn
lleihau. 

Eglurodd yr Athro Diwydiannau
Creadigol, Ruth McElroy, 
“Fel cenedl fach, mae hi’n bwysig 
bod cynulleidfaoedd, pan fyddant
yn cael mynediad i gyfryngau, yn
gweld eu bydoedd nhw ar y sgrin.
Mae angen i gynulleidfaoedd ddeall
beth mae’n ei olygu i fyw yn y 
Gymru ddatganoledig. 

“O ganlyniad i’n gwaith, mae’r BBC
wedi buddsoddi dros £8m mewn
ffynonellau ariannu rhaglenni gan
alluogi Cymru i gael ei chynrychioli’n
well ar ein sgriniau. Mae Prifysgol De
Cymru’n rhan o Raglen Glwstwr y
Diwydiannau Creadigol, rhan o
Strategaeth Ddiwydiannol
Llywodraeth y DU ac yn cael ei
hariannu gan y Cyngor Ymchwil i’r
Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC),
sy’n uno’r dalent ymchwil gorau yn y
byd o brifysgolion blaenllaw’r DU
gyda chwmnïau a sefydliadau ar
draws y sector creadigol. Gan
ganolbwyntio ar ddiwydiannau’r
sgrin – cynhyrchu ffilm a theledu a’u
cadwyni cyflenwi – bydd
academyddion yn cydweithio i
ddarparu ymchwil all helpu’r byd
sydd eisoes yn ffynnu yn Ne Cymru i
gyrraedd ei lawn botensial. 

culture.research.southwales.ac.uk
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MYND I’R AFAEL Â
PHROBLEMAU GAMBLO:
Newid canfyddiadau a
gweithredu polisi
Mewn maes lle nad oes llawer o ddata
annibynnol wedi bod cyn hyn, mae adroddiad
a gyhoeddwyd gan ymchwilwyr Prifysgol De
Cymru, ar y cyd â grwp o Weinidogion y
Cynulliad, yn datgelu nad yw chwarter y bobl
sy’n gamblo yn galw eu hunain yn gamblwyr. 
Terfynellau Betio Ods Penodedig a
betio ar-lein ar ddigwyddiadau
chwaraeon yw’r mathau o gamblo
mwyaf caethiwus. Mae problemau
gamblo yn cael sylw cynyddol gan
wleidyddion a’r cyfryngau. Edrychodd
grŵp o academyddion o Brifysgol De
Cymru ar effaith problemau gamblo
yng Nghymru, gan siarad ag unigolion
sydd wedi chwilio am gymorth
gwasanaethau gymorth gamblo a
gwasanaethau cymorth eraill,
darparwyr cymorth eu hunain yn
ogystal ag adolygu patrymau gamblo
ehangach.

Darganfuon nhw nad oedd 26% o bobl
a ymatebodd i arolwg yn ystyried eu
hunain yn gamblwyr, ond roedd 99%
yn dweud eu bod yn cymryd rhan
mewn gweithgaredd gamblo.
Dangosodd y canlyniadau fod dynion
yn gamblo’n fwy cyson na menywod,
ac mai’r Loteri Genedlaethol,
peiriannau slot a betio ar-lein ar
ddigwyddiadau chwaraeon yw’r
gweithgareddau gamblo mwyaf

poblogaidd. Mae pobl sy’n gamblo fwyaf
aml yn defnyddio apiau ffôn, siopiau
betio a gwefannau gamblo. 

Meddai Bev John, Athro Dibyniaeth a
Seicoleg Iechyd ym Mhrifysgol De Cymru,
“Bwriad yr astudiaeth gychwynnol oedd
deall sampl o brofiadau gan bobl sydd
wedi chwilio am help am ddibyniaeth ar
gamblo, gan bobl sy’n darparu
gwasanaethau cymorth yn ogystal â
chael dealltwriaeth ehangach o
agweddau ac arferion yn ymwneud â
gamblo ar draws Cymru.  

“Mae ein hymchwil wedi canfod bod y
cymorth a ddarperir gan wasanaethau
arbenigol yn amhrisiadwy i bobl sydd
wedi ei gael, ond mae diffyg o ran y
gwasanaethau hyn yng Nghymru, ac mae
asiantaethau cymorth eraill yn teimlo
bod diffyg sgiliau a ffynonellau ar gyfer
trin problemau gamblo yn golygu nad
yw pawb sydd angen help am
ddibyniaeth ar gamblo o anghenraid yn
cael eu hadnabod ac yn eu derbyn.”
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