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Prifysgol De Cymru
Ffurfiwyd Prifysgol De Cymru ym mis Ebrill 2013, yn dilyn uno
Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.

Fel un o brifysgolion newydd mwyaf cyffrous Prydain, ac un o’r
sefydliadau blaenllaw ym maes addysg uwch, mae’r Brifysgol
ymhlith y deg prif brifysgol campws yn y DU o ran nifer y
myfyrwyr, ac mae’r Brifysgol yn denu cymysgedd
cosmopolitan o fyfyrwyr o 122 o wledydd. Gyda dros 33,000 o
fyfyrwyr ar draws pum campws, cafodd ei gwobrwyo fel y
gorau am gymorth myfyrwyr yng Ngwobrau Addysg Uwch y
Times 2012.

Mae Prifysgol De Cymru yn unigryw o ran cyfuno’r ystod fwyaf
eang o ddarpariaeth gyda’r mynediad mwyaf eang at addysg.
Mae’n cynnig ystod lawn o gymwysterau, o Ddoethuriaethau i
raddau sylfaen. Mae ehangder y pynciau yn cynnwys yr ystod
lawn o bynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a
mathemateg), o beirianneg awyrennau a mathemateg i
gyfrifiadureg ac thirfesureg. Mae’r Brifysgol yn ddarparwr
profiadol o hyfforddiant athrawon.   

Fel aelod o Grŵp Dydd Gŵyl Dewi, mae Prifysgol De Cymru yn
cael ei chydnabod fel un o brifysgolion ymchwil blaenllaw
Cymru hefyd. Mae’n bwerdy mewn ymchwil gymhwysol a
ddefnyddir i ffurfio penderfyniadau allweddol. Fel melin
drafod ar bolisi cyhoeddus, mae’r Brifysgol yn cynnig cyngor
annibynnol i lywodraethau, diwydiannau a chyflogwyr ledled y
DU, ar iechyd, addysg, twf economaidd, polisi cymdeithasol, a
llywodraethu. Mae hyn yn ei galluogi i ddarparu llwyfan ar
gyfer syniadau a thrafod gyda chyrff fel y CBI, Sefydliad Joseph
Rowntree, a NESTA.

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw Conservatoire
Cenedlaethol Cymru ac mae’n un o’r prif ddarparwyr yn y DU o
ran hyfforddiant ymarferol arbenigol yn seiliedig ar berfformio
ym myd cerddoriaeth, drama a galwedigaethau eraill
perthnasol. Mae’r Coleg yn darparu hyfforddiant sy’n galluogi
myfyrwyr i ganfod eu hunigoliaeth artistig a’u helpu i ffurfio eu
dewis yrfaoedd i’r dyfodol.

Y Coleg Merthyr Tudful
Yn dilyn uniad hynod lwyddiannus gyda Phrifysgol
Morgannwg yn 2006, mae’r Coleg yn cael effaith fawr ar yr
economi yn rhanbarth Blaenau’r Cymoedd, trwy ddarparu
mynediad at sgiliau a chymwysterau sylfaenol a lefel uwch. 

Agorwyd adeilad newydd y Coleg gwerth £33m yn swyddogol
ym mis Hydref 2013.

Gr ^wp Prifysgol De Cymru
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Yr Is-ganghellor a Chadeirydd Bwrdd y
Llywodraethwyr yn myfyrio ar flwyddyn gyntaf
Prifysgol De Cymru. 

Mae’n fraint arbennig cael cyflwyno adolygiad blynyddol
cyntaf unrhyw sefydliad, yn enwedig un â thras a photensial
Prifysgol De Cymru. Rydym yn gwneud hyn gyda balchder, gan
ei bod hi wedi bod yn flwyddyn wych.

Cafodd lansiad y Brifysgol ar 11 Ebrill 2013 sylw helaeth yn y
wasg fel digwyddiad mawr ar gyfer addysg uwch yn y DU ac ar
gyfer Cymru. Nid oes llawer o brifysgolion newydd yn cael
croeso cydamserol gan Gyfarwyddwr Cyffredinol y CBI a Phrif
Weithredwr Sefydliad Joseph Rowntree, neu gan Brif Weinidog
Cymru ac Is-gadeirydd CitiGroup. Roedd y fideo a oedd yn
cyflwyno’r Brifysgol i’r byd ehangach yn cynnwys tystebau gan
y sefydliad cyflogi menywod, Chwarae Teg, a’r cwmni hedfan
sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, British Airways. Mae hyn yn
dweud llawer am y ffaith bod y Brifysgol yn uchel ei pharch yn
y byd gwaith.

Mewn gwirionedd, rydym yn gyfrannwr mawr at y gymdeithas
rydym yn ei gwasanaethu a’r cyflogwyr rydym yn gweithio
gyda nhw i addysgu graddedigion ar gyfer eu gyrfa; mae ein
myfyrwyr yn gadael gyda gradd wedi’i thanategu gyda
thrylwyredd deallusol a set o sgiliau sy’n addas iddyn nhw ar
gyfer y byd gwaith.

Rydym yn unigryw o ran ehangder ein rôl, gyda dau gwmni
atodol yng nghonservatoire cenedlaethol Cymru, sef Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a Choleg Merthyr Tudful.
Yn ogystal â dathlu enw da cynyddol y conservatoire, a 
phenblwydd cyntaf ei gyfadeilad neuadd gyngerdd a theatr
newydd arbennig, gwnaethom ymuno â Phrif Weinidog Cymru
a phartneriaid ar draws y rhanbarth pan wnaethom agor
campws newydd gwerth £33M Coleg Merthyr Tudful ym 
mis Hydref.

Roedd y flwyddyn academaidd 2013-14 yn flwyddyn y
gwnaed llawer o bethau am y tro cyntaf. Ni oedd y brifysgol
gyntaf ym Mhrydain i lofnodi cyfamod o’i fath gyda’r lluoedd
arfog, sef partneriaeth ar draws ystod o gymorth hyfforddi ac
addysgol ar gyfer personél y gwasanaeth a’u teuluoedd yng
Nghymru. Gwnaethom groesawu’r garfan gyntaf o fyfyrwyr o
dan ein partneriaeth flaenllaw gyda BA, sy’n arloesol. Gwnaeth
ein hacademyddion ennill gwobrau, eistedd ar baneli
beirniadu a llwyfannau cynadleddau, a chawsant gyllid
ymchwil ac ysgoloriaethau a wnaeth gadarnhau enw da’r
Brifysgol ymhellach.

Blwyddyn yn ddiweddarach
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Cyn-Archesgob Caergaint,
y Gwir Barchedig a'r 

Gwir Anrhydeddus yr 
Arglwydd Williams o
Ystumllwynarth, yw

Canghellor Prifysgol.



Adolygiad Blynyddol 2013

5 Prifysgol De Cymru

Cyfarwyddwr Cyffredinol y CBI, John
Cridland, yn siarad mewn digwyddiad

a gynhaliwyd gyda CBI Cymru yn y
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
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Yr Athro Julie Lydon
Is-Ganghellor

Andrew Wilkinson
Cadeirydd Bwrdd 
y Llywodraethwyr

Gwnaethom ymuno â phartneriaid o’r proffesiynau i lansio
dwy fenter newydd, y Clinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol, lle
mae myfyrwyr yn ennill profiad a’r cyhoedd yn cael cymorth
gwerthfawr, a’r Academi Arfer Gorau Caffael, lle mae
datblygiadau rhyngwladol mewn caffaeliad yn cael eu dal a’u
dosbarthu er budd cwmnïau a chyrff cyhoeddus.

Yn hwyrach yn 2013, buom yn gyfrifol am Lysgennad yr Unol
Daleithiau i’r DU, gyda Matthew Barzun yn achub ar y cyfle i
gyflwyno seminar byrfyfyr, ac wedyn yn disgrifio’r Brifysgol, yn
ystod ei ymweliad cyntaf â Chymru, fel “llysgennad teilwng ar
gyfer prifysgolion Prydain.”

Uchafbwynt arbennig yn ystod blwyddyn gyntaf y Brifysgol
oedd cyhoeddi ein Canghellor newydd, y Parchedicaf a’r Gwir
Anrhydeddus Arglwydd Williams o Ystumllwynarth.
Cydnabyddir Rowan Williams yn rhyngwladol fel ysgolhaig,
athro, bardd a diwinydd eithriadol. Yn ogystal â’i enw da
rhyngwladol, mae ganddo empathi dwfn gyda’r rhanbarth
rydym yn ei wasanaethu a chenhadaeth fyd-eang y Brifysgol,
gan ddal hanfod Prifysgol De Cymru yn berffaith fel “cymuned
academaidd fywiog sy’n cynnwys nifer o genhedloedd a
chredoau, sy’n cael eu huno gan ymrwymiad a rennir at
drawsffurfio bywydau trwy wybodaeth ac addysg.” Mae’n
Gymro balch ac yn ddinesydd y byd, ac rydym yn ei
groesawu’n gynnes fel pennaeth defodol ein Prifysgol.

Mae rôl y Brifysgol yn cynnwys nifer o ffasedau, nid yn unig
gweithredu fel crwsibl lle’r ydym yn dod â syniadau arweinwyr
busnes, arbenigwyr polisi cyhoeddus, a chynrychiolwyr
etholedig sy’n gyfrifol am lywio’r llywodraeth, at ei gilydd. Yn
ystod y flwyddyn academaidd 2013-14, atgyfnerthwyd ein
henw da fel fforwm ar gyfer cyfranogwyr allweddol yn nyfodol
ein cymdeithas a’n heconomi. Buom yn gyfrifol am brif
anerchiad Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru ar ddyfodol
ysgolion Cymru, a chynhadledd flynyddol WISERD, sef
Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac
Economaidd Cymru. 

Gwnaethom groesawu’r cyfranwyr diweddaraf at ein cyfres o
brif siaradwyr yn y Ganolfan ar gyfer Astudiaethau Uwch
mewn Polisi Cyhoeddus. Mae Matthew Taylor, Prif Weithredwr
Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, a’r Athrawon ymweliadol
adnabyddus, Peter Hain a Chris Cummings, wedi parhau i
gyflwyno eu mewnwelediad arbennig i’r byd datrys gwrthdaro
a’r sector gwasanaethau ariannol, yn ôl eu trefn.

Gellir gweld gwir fesur ein llwyddiant yn y 7,000 a mwy o
fyfyrwyr a wnaeth gerdded yn falch ar draws y llwyfan i
dderbyn eu graddau yn 2013-14. Maent yn ymuno â marchnad
lafur anodd, ond maent yn gwneud hynny gyda graddau a
ardystiwyd gan rai o’r cyrff proffesiynol blaenllaw yn eu maes
dewisol, gydag atgofion hapus o’u cyfnod yn y Brifysgol, ac
ymrwymiad i addysg. Fel mae ein cyn-fyfyrwyr yn ei ardystio,
maent yn barod iawn ar gyfer y byd gwaith.

Mae’n gryn her ffurfio Prifysgol newydd; sefydliad gwerth
£193m gyda dros 3,500 o staff ar bum campws, ac wrth wneud
hynny, addysgu, cynorthwyo a lletya dros 30,000 o fyfyrwyr.
Hoffem gofnodi ein gwerthfawrogiad mawr o waith staff y
Brifysgol; mae eu proffesiynoldeb, ymroddiad ac ymrwymiad
heb ei debyg.

Wrth i ni barhau â’n cenhadaeth i ychwanegu gwerth at y
cymunedau o’n cwmpas a bywydau ein myfyrwyr, rydym yn
croesawu’r bartneriaeth gref barhaus sydd gennym gydag
unigolion a sefydliadau ar draws y sectorau a ledled y byd. Fel
y dywedodd y Llysgennad Barzun, mae hon yn Brifysgol gyda
“dyfodol disglair.” Rydym yn falch eich bod yn rhan o hyn 
gyda ni.
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Blwyddyn yn y Brifysgol

Llofnodwyd Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog rhwng y lluoedd rrfog
yng Nghymru a’r Brifysgol.

Derbyniodd Capten y Llewod Sam Warburton, Gymrodoriaeth
Anrhydeddus gan y Brifysgol am ei gyfraniad aruthrol i rygbi.

Matthew Taylor, Prif Swyddog Gweithredol yr RSA (y Gymdeithas
Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach), oedd y
siaradwr diweddaraf yn y Ganolfan Uwchefrydiau Polisi Cyhoeddus
(CASPP).

Y Clinig Cyngor Cyfreithiol ac Ariannol wedi ei lansio, sy’n rhoi mynediad
at gyngor cyfreithiol ac ariannol rhad ac am ddim i unigolion 
a busnesau bach. 
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Mae’r Llysgennad yr Unol
Daleithiau’r DU Matthew Barzun
wedi ymweld â myfyrwyr a staff
yn yr ATRiuM, Campws Caerdydd.
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Cafodd Prifysgol De Cymru ei
lansio ar yr 11 Ebrill 2013.
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Molly Downs, Myfyrwraig yn yr Ysgol Fusnes, wedi cael bwrsari Clwb
Busnes Caerdydd gan Dido Harding, Prif Swyddog Gweithredol TalkTalk, i
gydnabod ei chyflawniadau academaidd.

Cyhoeddi mai’r Brifysgol yw partner craidd y DU yn yr adnodd addysgol
agored byd-eang cyntaf (OER).

Cafodd Y Coleg Merthyr Tudful newydd, coleg o’r radd flaenaf sy’n werth
£33m ac sy’n rhan o Gr ^wp Prifysgol De Cymru, ei agor yn swyddogol gan
Brif Weinidog Cymru, Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC. 

Y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt AC, wedi lansio’r Academi Arfer Gorau
Caffael, sy’n anelu at ddod yn ganolfan ragoriaeth ym maes caffael a
rheoli cadwyni cyflenwi. 
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Datganiad ariannol

Sut maen nhw’n astudio

O ble maen nhw’n dod

Eu hoedran

4,334 Campws Caerllion
2,550 Campws Caerdydd
2,719 Campws y Ddinas, Casnewydd

4,820 Campws Glyn-taf

9,433 Campws Trefforest

7,271Colegau partner, 

RWCMD a Merthyr Tudful

15,495Llawn-amser Israddedig

9,291Rhan-amser Israddedig

667Addysg Bellach
1,950Llawn-amser ôl-raddedig
3,724Rhan-amser ôl-raddedig

20,584Cymru

5,187Lloegr
3,478Rhyngwladol (nid-GE)
1,407Gwledydd eraill y GE
471Gweddill y DU

12,216 O dan 21

5,65521-24

3,61125-29

9,64530+

Incwm:

Grantiau Cyrff Cyllido
Ffioedd Dysgu a Chontractau Addysg
Grantiau a Chyntundebau Ymchwil
Incwm Gweithredu Arall
Incwm Gwaddol a Buddsoddi

Cyfanswm Incwm

Gwariant:

Costau Staff
Treuliau Gweithredu Eraill
Dibrisiant
Llog a chostau ariannol eraill

Cyfanswm Gwariant

Gwarged cyn colled o waredu asedau sefydlog diriaethol

Colled o waredu asedau sefydlog a’r lleihad yn eu gwerth

Gwarged ar ôl gwaredu asedau sefydlog cyn eitemau eithriadol:
gweithrediadau sy’n parhau

Eitemau eithriadol: Gweithrediadau sy’n parhau

Gwarged ar weithrediadau sy’n parhau ar ôl dibrisiant asedau

Trethiant

Gwarged ar weithrediadau sy’n parhau ar ôl dibrisiant 
asedau a threth

(Gwarged)/Diffyg am y flwyddyn a drosglwyddwyd i incwm cronedig
mewn cronfeydd gwaddol

Gwarged am y flwyddyn a gadwyd mewn cronfeydd cyffredinol

NODYN O WARGEDION A DIFFYGION COST HANESYDDOL 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2013

Gwarged ar weithrediadau sy’n parhau

Gwahaniaeth Rhwng Tâl Dibrisiant 
Cost Hanesyddol a’r Gwir Dâl Dibrisiant ar gyfer y Flwyddyn a Gyfrifwyd
ar y Swm wedi’i Adbrisio

Gwarged Cost Hanesyddol ar ôl Treth

Blwyddyn
hyd at 31

Gorffennaf
2013  £’000s

53,407 
100,315 

15,921 
21,963

939 

192,545 

115,808 
53,591 
13,037 

5,375 

187,811 

4,734 

(4)

4,730 

(2,000)

2,730 

-

2,730 

(58) 

2,672

Blwyddyn
hyd at 31

Gorffennaf
2013  £’000s

2,730 

1,224 

3,954 

Blwyddyn
hyd at 31

Gorffennaf
2012 £’000s

80,838
79,294
16,073
22,307

833

199,345

116,251
56,830
12,433

5,926

191,440

7,905

(169)

7,736

(2,115)

5,621

-

5,621

13

5,634

Blwyddyn
hyd at 31

Gorffennaf
2012  £’000s

5,621

335

5,956

O’r arian dros ben argadwedig cyfunol, aed i’r afael â £3,101,000 (2012, £5,259,000) yng nghyfrifon y Brifysgol.
Mae incwm a gwariant cyfunol y Brifysgol a’i his-gwmnïau yn gysylltiedig â gweithrediadau parhaus.

Nodiadau

2
3
4
5
6

8
9

14
10

7

12

13

22

Cyfrif Incwm a Gwariant Cyfunol ar gyfer y 
Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Gorffennaf 2013

Ein Myfyrwyr
2012/13

Ble maen nhw’n astudio


