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1 Prifysgol De Cymru

Cafodd Campws Caerdydd Prifysgol De Cymru
sydd wedi ei ehangu gwerth miliynau o bunnoedd

ei agor yn swyddogol gan Brif Weithredwr 
y BBC, Tony Hall.
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Prifysgol De Cymru
Fel un o brifysgolion newydd mwyaf cyffrous Prydain, ac un o’r
sefydliadau blaenllaw ym maes addysg uwch, mae’r Brifysgol
yn denu cymysgedd cosmopolitan o fyfyrwyr o 120 o wledydd.

Mae PDC 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 cyrsiau yn cynnwys yr ystod
lawn o bynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a
mathemateg), o beirianneg awyrennau a mathemateg i
gyfrifiadureg a thirfesureg. Mae’r Brifysgol yn ddarparwr
profiadol o hyfforddiant athrawon.   

Mae’r Prifysgol yn cael ei chydnabod fel pwerdy 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
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. Mae natur alwedigaethol
y cyrsiau yn adlewyrchu arferion ac amodau cyfredol y byd
proffesiynol. 

Gr ^wp Prifysgol De Cymru
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Yn y rhagarweiniad i adolygiad blynyddol y llynedd, dywedon ni
ein bod yn dechrau ar bennod newydd ar gyfer Prifysgol De
Cymru. Prifysgol De Cymru sy’n hawlio’r brif stori bellach, sef stori
am gyflawniad ysgolheigaidd ac effaith weledol ar ein
cymunedau, ein heconomi a bywydau unigol ein myfyrwyr.
Roedd 2016-17 yn garreg filltir o flwyddyn i’r Brifysgol. Am y tro
cyntaf, roedd ein holl fyfyrwyr yn astudio ar eu campysau
arbennig, a ailgynlluniwyd.  Roedden nhw i gyd wedi dechrau eu
hastudiaethau fel myfyrwyr Prifysgol De Cymru, yn hytrach nag
wedi cael eu recriwtio’n rhannol gan ein prifysgolion blaenorol.
Am y tro cyntaf, fe gynhalion ni ein seremonïau graddio yng
nghalon ein cymunedau lleol, yng nghanol dinas Casnewydd a
Chaerdydd ac ym Mhontypridd. Os mai 2015-16 oedd y
flwyddyn y cyrhaeddodd Prifysgol De Cymru ei llawn dwf, 2016-
17 oedd y flwyddyn y gwnaethon ni ddechrau aeddfedu.

Yn ein Campws yn Ninas Casnewydd, fe groesawon ni
bartneriaid o bob rhan o wasanaethau lleol, o’r GIG ac ysgolion
hyd at y sectorau gwirfoddol a’r trydydd sector, wrth i ni agor
Canolfan Helen Kegie ar gyfer Therapyddion. Fe’i henwyd fel
teyrnged i’r dyngarwr a’r arweinydd proffesiynol Helen Kegie, ac
mae gwaith y Ganolfan gyda defnyddwyr gwasanaeth ledled
cymunedau Gwent yn brawf teilwng o etifeddiaeth ddeallusol a
dyngarol Helen. Mae therapyddion Prifysgol De Cymru yn dysgu
ac yn gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr y blynyddoedd
cynnar, gweithwyr cymdeithasol, ac athrawon dan hyfforddiant,
gan ennill dealltwriaeth a pherthnasoedd eang sy’n eu paratoi ar
gyfer y byd proffesiynol. Yn sail i’r dimensiwn dynol ehangach
hwn, mae ein myfyrwyr Addysg Gychwynnol Athrawon erbyn
hyn yn gweithio yng Nghasnewydd mewn lleoliad addysgol a
gydnabyddir gan Apple fel Canolfan Hyfforddi Ranbarthol,
cymuned sy’n rhannu arfer orau ac yn cefnogi athrawon ledled
Gwent i gyrraedd statws Athro Apple.

Ar yr un campws, cyflawnodd ein Hacademi Diogelwch Seibr
Genedlaethol flwyddyn beilot gyntaf lawn lwyddiannus iawn ac,
erbyn hyn, mae wedi ei gordanysgrifio ac mae cynlluniau ar

waith i ehangu. Ymhlith ei hymwelwyr diwydiant amlwg roedd
Carolyn Fairbairn, sef Cyfarwyddwr Cyffredinol y CBI, a dalodd
deyrnged i’r bartneriaeth rhwng diwydiant ac academia sy’n
nodwedd sy’n diffinio’r Academi Diogelwch Seibr Genedlaethol
yng Nghasnewydd.

Daeth Tony Hall, Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, i Gaerdydd i
agor ein campws diwydiannau creadigol gwell a chyhoeddi creu
Cymrodoriaethau BBC Prifysgol De Cymru, sef unigolion o uwch
dîm arwain y BBC a enwebwyd ganddo ef yn ei rôl fel
Cyfarwyddwr Cyffredinol, a fydd yn gweithredu fel athrawon a
mentoriaid ar gyfer myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn y
diwydiannau creadigol. Yn ei araith allweddol ynglŷn â chael ei
dderbyn fel Doctor anrhydeddus y Brifysgol, disgrifiodd y
Brifysgol a’i champws yng Nghaerdydd fel “pwerdy ar gyfer y
celfyddydau a’r diwydiannau creadigol, nid yn unig ar gyfer y DU
ond ar gyfer y byd.”

Mae’r Brifysgol wedi cyflwyno buddsoddiad newydd mewn
cyfleusterau a phobl. Penodon ni athrawon newydd i Gadeiriau
mewn Dibyniaeth a Seicoleg Iechyd, Gwyddoniaeth Cardio-
anadlol, Theatr a Pherfformio, Dadansoddi Cerddoriaeth
Boblogaidd, Llywodraethu Byd Eang, Chwaraeon,
Mentergarwch, a Barddoniaeth Gyfoes. Enillodd academyddion
ymchwil grantiau o gyrff cyllido mawr gan gynnwys Horizon
2020, Ymddiriedolaeth Leverhulme, a Chronfa Pontio
Gwyddorau Bywyd, Innovate UK, Y Cronfa Dreftadaeth y Loteri,
Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, a’r Ysgoloriaethau
Sgiliau ar gyfer yr Economi a gyllidir gan yr UE. Darparodd y
Brifysgol gymorth ymgynghorol i sefydliadau mor amrywiol â’r
Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Trenau Arriva, cwmnïau moduro
blaenllaw, asiantaethau gorfodi cyfraith, Blackberry, Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a chwmnïau gwasanaethau
ariannol blaenllaw gan gynnwys Admiral, L&G, Principality, ac
Atradius.

Addysg â phwrpas
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Fe wnaethon ni ymgysylltu’n allanol, oherwydd nad yw Prifysgol
De Cymru erioed wedi bod yn dŵr ifori.  Mae ymgysylltu dinesig
gyda’n cymunedau lleol, cymdeithas a chyflogwyr yn estyniad
naturiol o’n synnwyr o berthyn i’n rhanbarth.
Mae prifysgol sydd wedi ei sefydlu gan fusnes a’r proffesiynau yn
bartner naturiol i entrepreneuriaid ac arweinwyr yn y sector
preifat. Efelychwyd datblygiad Cyfnewidfa Prifysgol De Cymru,
sef canolbwynt arloesol sy’n rhoi mynediad i fusnesau o bob
maint i wybodaeth a chefnogaeth y Brifysgol, gan ein
cyfranogiad gweithredol yn y gymuned fusnes. Yn ogystal â bod
yn aelodau gweithredol o Glwb Busnes yr M4 a Chlwb Busnes
Caerdydd, fe drefnon ni bod Cyfarwyddwr Gweithredol y CBI yn
ymweld â Chymru, gan greu’r amgylchedd ar gyfer archwilio
egnïol gan arweinwyr busnesau Cymru o’r problemau sy’n
wynebu eu busnesau a’r economi ehangach.

Mae ein hymgysylltiad ar bob lefel gwleidyddol yn nodwedd
allweddol o effaith y Brifysgol ar benderfyniadau allweddol sy’n
ffurfio bywydau pobl trwy wasanaethau cyhoeddus. Cynhaliodd
Prifysgol De Cymru lansiad cabinet y Fargen Ddinesig o’i
adroddiad economaidd allweddol, yn arddangos ein rôl unigryw
fel y brifysgol ar gyfer rhanbarth gyfan De Ddwyrain Cymru. Ym
mis Mawrth, fe groesawon ni’r Prif Weinidog, Y Llywydd a
phwyllgorau allweddol Cynulliad Cenedlaethol Cymru wrth
iddyn nhw gwrdd yn ein Campws yng Nghasnewydd fel rhan o
fenter arloesol Senedd@Newport. Cynhaliodd Canolfan
Ryngwladol Prifysgol De Cymru ar gyfer Plismona a Diogelwch ei
seminar gyntaf yn Nhŷ’r Arglwyddi, gan ddod â Phrif
Gwnstabliaid, Comisiynwyr a Seneddwyr ynghyd i archwilio
dyfodol gwasanaeth heddlu i raddedigion yn unig. Rhoddodd
ymweliadau unigol i gampysau Prifysgol De Cymru gan
arweinwyr gwleidyddol allweddol, fewnwelediad iddyn nhw i’n
haddysg brifysgol fodern, gyda gweinidogion yn cyfnewid eu lle
o gwmpas bwrdd y cabinet er mwyn dysgu trwy brofiad drwy
lanio awyren mewn efelychydd, archwilio safleoedd trais mewn
cartref a labordy, ailddechrau calon mewn ystafell efelychu

glinigol, profi effeithiau henaint trwy uned efelychu heneiddio, a
chael eu gosod mewn llong ofod gan fyfyrwyr animeiddio ac
effeithiau gweledol sy’n paratoi ar gyfer y diwydiant ffilm a
theledu mewn stiwdio sgrîn werdd. Mae’r brif neges - sef gwerth
Prifysgol De Cymru wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer byd gwaith -
wedi ei deall yn iawn.

Mae ein canghellor yn siarad am rôl prifysgol - ei heffaith fwyaf
gwerthfawr - sef creu dinasyddion hyddysg sy’n barod i ofyn
cwestiynau heriol ac archwilio problemau mawr gyda pharch.
Mae cyfres o ddarlithoedd Global Choices y Brifysgol yn
cyflwyno myfyrwyr a disgyblion ysgol i bobl bwysig sy’n gwneud
penderfyniadau y mae eu profiad o lywodraeth yn cyflwyno
mewnwelediad unigryw i heriau amgylchfyd ansefydlog byd
eang. Ymhlith siaradwyr allweddol Global Choices yn 2016-17
roedd cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol MI6, Sir Richard Dearlove, y
cyn Weinidogion Tramor Jack Straw a Peter Hain, a Peter Ricketts,
cyn Ysgrifennydd Parhaol y Swyddfa Dramor.

Mae’r rhagolwg ar 2017-18 wedi ei leddfu gan y ffaith nad oes
modd rhagweld pa mor anwadal y bydd amgylchfyd addysg
uwch. Wrth asesu ei ystad, strwythur a chwricwlwm, nid yw’r
Brifysgol wedi bod ofn gwneud penderfyniadau heriol, er mwyn
sicrhau bod Prifysgol De Cymru’n parhau’n sefydlog yn ariannol
ac yn gallu parhau i fuddsoddi mewn pobl a chyfleusterau. Mae’r
bragmatiaeth hon wedi ein galluogi i edrych at y dyfodol gyda
hyder ac optimistiaeth. 

Gartref, byddwn yn agor estyniad i Barc Chwaraeon Prifysgol De
Cymru, gyda’i chae dan do maint llawn sy’n arwain y sector.
Byddwn yn parhau i ddatblygu’r strategaeth fanwl ar gyfer
awydd y Brifysgol i ddatblygu Ardal Wybodaeth Casnewydd
mewn partneriaeth â Choleg Gwent a llywodraeth leol a
Llywodraeth Cymru. 
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Cyfarwyddwr Cyffredinol y CBI,
Carolyn Fairbairn, yn siarad ag
arweinwyr busnes ym Mhrifysgol
De Cymru 
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Wrth edrych allan, byddwn yn parhau i feithrin partneriaethau
cynaliadwy ac effeithiol gyda phrifysgolion rhyngwladol, a
recriwtio myfyrwyr i’n campysau gartref o dros 120 o wledydd.
Wrth ehangu ein dylanwad a’n cyrhaeddiad, yn 2016-17
arwyddon ni’r cytundeb i fod yn bartner addysg uwch allweddol
yn ninas newydd Dubai South yn y UAE, sef canolfan awyrofod a
logisteg byd eang allweddol sy’n datblygu o amgylch maes awyr
mwyaf y byd. Yn ogystal ag amlygu cymhwysedd Prifysgol De
Cymru mewn marchnad gystadleuol iawn ar gyfer addysg cynnal
a chadw awyrennau, mae’n fuddugoliaeth allweddol i Gymru a’r
DU o ran arddangos ein bod yn agored i wneud busnes gyda
gweddill y byd. 

Trwy alluogi myfyrwyr i elwa ar addysg Prifysgol De Cymru yn eu
rhanbarth, a chyfleoedd i fyfyrwyr gartref i fod yn rhan o un o
ganolfannau allweddol y diwydiant awyrennau byd eang, rydym
yn ychwanegu gwerth ar gyfer y Brifysgol a’n partneriaid
diwydiannol allweddol. Mae’r gwahoddiad i Brifysgol De Cymru
gan arweinwyr diwydiant awyrennau Dubai, a chefnogaeth
arwyddocaol Llywodraeth EM a Llywodraeth Cymru wrth
ddatblygu’r cyfle hwn yn brawf o ddylanwad rhyngwladol
cynyddol Prifysgol De Cymru ym myd heriol peirianneg
awyrennau.

O edrych yn ôl ar 2016-17, mae gormod o lwyddiannau gan ein
myfyrwyr i ni eu rhestru i gyd. Mae enghreifftiau o’r hyn a
gyflawnwyd ganddynt yn cynnwys ymgysylltu â Llywodraeth
Cymru ar yr agenda genedlaethol ar gyfer therapi celfyddydol
yng Nghymru, cynhyrchu adnoddau llythrennedd ariannol ar
gyfer Grŵp Bancio Lloyds, ennill gwobrau gan Gymdeithas
Seicolegol Prydain, Clwb Busnes Caerdydd a Dysgwr y Flwyddyn
Gwobrau Chwarae Teg Womenspire, a chael ein gwahodd gan
Airbus i Hamburg gan gydnabod gwaith arloesol mewn
traethawd hir yn llywio dull newydd o adeiladu ffrâm awyr. Boed
yn y celfyddydau neu’r gwyddorau, y dyniaethau neu’r
gwasanaethau cyhoeddus, y gweithle neu’r llyfrgell, mae ein
myfyrwyr yn llwyddo yn eu maes proffesiynol ac ar eu siwrne
bersonol.

O edrych ar 2016-17, rydym yn falch bod Prifysgol De Cymru yn
parhau i fod yn brifysgol sy’n ffynnu ac sy’n gynaliadwy. Rydym
yn gwybod bod ein cymuned academaidd fywiog yn gwneud
gwahaniaeth, yn ychwanegu gwerth i gymunedau gartref a
thramor ac yn cyfrannu’n unigryw tuag at economi Cymru. Yn
fwyaf sylfaenol, i’r unigolion sy’n astudio gyda ni, rydym yn
llythrennol yn trawsnewid bywydau.

Yr Athro Julie Lydon OBE 
Is-Ganghellor

Gareth Williams 
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr
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Blwyddyn yn y Brifysgol

Dathlodd Canolfan y Cyfryngau mewn Cenhedloedd Bach y Brifysgol, ar
Gampws Caerdydd, ei phen-blwydd yn 10 oed.

Mae’r gwyddonwyr o Brifysgol De Cymru, Dr Jereon Nieuwland a
Dr Emma Hayhurst, yn helpu i ddatblygu meddyginiaethau a
fydd yn mynd i’r afael â gorddefnyddio gwrthfiotigau.

Cafodd Ysgrifennydd yr Economi ac Isadeiledd, Ken Skates AC,
gyfle i weld y cyfleusterau diwydiannau creadigol ar Gampws
Caerdydd Prifysgol De Cymru.

Sefydlwyd Canolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a
Datblygol (CEMET) PDC sy’n werth £6.4m, gan helpu busnesau i
ddatblygu cynnyrch sydd ar flaen y gad.
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Dangosodd myfyrwyr
gyfleusterau efelychu’r Brifysgol i

Ysgrifennydd y Cabinet dros
Addysg, Kirsty Williams AC.
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Mae’r Brifysgol wedi uno â Gwesty’r Celtic
Manor i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o

reolwyr gwesty a lletygarwch, a llenwi
prinder cynyddol yn y sector.
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Mae academyddion PDC wedi derbyn £67,000 o gyllideb gan yr
Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd i ddatblygu ap sy’n
dysgu diogelwch ar y ffyrdd i blant ysgolion cynradd.

Mae Canolfan Therapïau Helen Kegie, canolfan arbenigol i
ddarparu gwasanaethau a hyfforddiant cwnsela, wedi agor ar
Gampws Prifysgol De Cymru yng Nghasnewydd.

Derbyniodd Prifysgol De Cymru wobr arian gan y cynllun
cydnabod cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn, am ei
chefnogaeth i gyn-aelodau’r lluoedd arfog.

Mae Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd wedi uno â Phrifysgol De
Cymru i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr pêl droed
yn Tsieina.
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Datganiad Ariannol

Ein Myfyrwyr Addysg Uwch | Sut maen nhw’n astudio

Ein myfyrwyr Addysg Uwch | O ble maen nhw’n dod

Ein myfyrwyr Addysg Uwch | Eu hoedran

23,464 Grŵp Addysg Uwch PDC

1,937 Y Coleg, Merthyr Tudful – Addysg Bellach

1,902 Cymraeg i Oedolion

74% Israddedig a addysgir

24% Ôl-raddedig a addysgir
1% Ymchwil ôl-raddedig
1% Arall

61% Cymru

16% Gweddill y DU

6% yr Undeb Ewropeaidd (nid y DU)
16% Rhyngwladol

33% O dan 21

24% 21-24

14% 25-29

30% 30+

Cyfrif Incwm a Gwariant Cyfunol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017

Ein myfyrwyr
2016/17
Ble maen nhw’n astudio (28,132 o fyfyrwyr
i gyd)

Blwyddyn hyd at
31 Gorffennaf 2017

£'000s

129,671
24,856

8,470
19,021

1,035
1,115

184,168

107,937
48,844
11,572

6,329

174,682

9,486

(3,528)
(50)

5,908

399

6,307

(8,250)
193

(1,750)

343
51

(2,144)

(1,750)

Blwyddyn hyd at
31 Gorffennaf 2016

£'000s

127,523
29,827

8,895
20,865

1,223
2,574

190,907

108,064
51,657
10,734

6,751

177,206

13,701

(5,223)
-

8,478

-

8,478

(19,127)
118

(10,531)

1,248
95

(11,874)

(10,531)

Nodiadau

1
2
3
4
5
6

7

12,13
8

9

10

11

26
21

Incwm

Ffioedd dysgu a chytundebau addysgol
Grantiau cyrff cyllido
Grantiau a chytundebau ymchwil
Incwm arall
Incwm buddsoddi
Cyfraniadau a gwaddol

Cyfanswm incwm

Gwariant

Costau staff
Treuliau gweithredol arall
Dibrisio a Amorteiddio
Llog a chostau cyllid eraill

Cyfanswm gwariant

Gwarged cyn enillion eraill a cholledion)

Eitem Arbennig
Colledion wrth waredu asedau sefydlog

Gwarged/(Diffyg) cyn treth

Trethiant

Gwarged / (Diffyg) am y flwyddyn

Colled actwaraidd mewn perthynas â chynlluniau pensiwn
Buddsoddiadau Asedau Gwaddol

Cyfanswm incwm hollgynhwysol am y flwyddyn

Cynrychiolwyd gan:
Incwm gwaddol hollgynhwysol am y flwyddyn
Incwm cyfyngedig hollgynhwysol am y flwyddyn
Incwm anghyfyngedig hollgynhwysol am y flwyddyn


