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Crynodeb Gweithredol 
Mae Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 Prifysgol De Cymru yn amlinellu cynlluniau’r sefydliad i gynnal 
rhagoriaeth o ran ehangu mynediad at addysg uwch a hyrwyddo cyfranogiad yn lleol, yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol. Mae cynnwys y cynllun yn cyd-redeg â mesurau Llywodraeth Cymru a CCAUC ar gyfer Cyfle 
Cyfartal a Hyrwyddo Addysg Uwch ac mae’n cyd-redeg â Strategaeth ein Prifysgol a dogfennau polisi 
allweddol eraill y Brifysgol.  Mae’r cynllun yn dangos sut mae myfyrwyr yn ymwneud â phob agwedd ar 
fusnes a gweithgareddau’r Brifysgol, a sut mae ei chorff llywodraethu yn goruchwylio’r cynllun.   
 
Yn y Cynllun Ffioedd a Mynediad, eglurir sut y bydd PDC yn buddsoddi cyfanswm rhagolygol o £17 miliwn i 
gefnogi’r amcanion uchod, sy’n gyfwerth â 16.6% o’r holl incwm a gynhyrchir o ffioedd myfyrwyr yn 
2020/21. Rhennir yr ymrwymiad hwn rhwng Cyfle Cyfartal (£9.5M) a Hyrwyddo Addysg Uwch (£7.4M).  
 

Caiff amcanion y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn eu cyd-redeg â’n Dangosyddion Perfformiad Critigol a’n 
Dangosyddion Canlyniadau Allweddol sy’n canolbwyntio ar ein myfyrwyr, ein cyswllt ag ymchwil a busnes, 
a’n cynaliadwyedd ariannol.  Mae’r cyd-redeg hwn yn sicrhau bod cynlluniau’n cael eu gwreiddio ledled y 
sefydliad ac yn ategu ein cenhadaeth graidd.  I fyfyrwyr, mae ein Dangosyddion Perfformiad Critigol yn cyd-
redeg â Mesurau CCAUC yn themâu: 

 

 
Mae amcanion penodol, a gwariant rhagamcanol, y cynllun fel a ganlyn a’u huchelgais yw cynyddu’r 
boblogaeth o fyfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru, h.y. cynyddu’r poblogaethau sy’n perthyn i grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol: 
 

Cyfle Cyfartal 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth 
ddigonol i gael mynediad at AU (Ehangu Mynediad) 

£2,115,788 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth 
ddigonol i gael mynediad at AU (myfyrwyr ag anableddau) 

£593,747 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth 
ddigonol i gael mynediad at AU (myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig 
(BAME)) 

£599,333 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth 
ddigonol i gael mynediad at AU (ymadawyr gofal) 

£466,455 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth 
ddigonol i gael mynediad at AU (myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg) 

£518,673 

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, 
cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

£1,942,642 

Ehangu Mynediad a Chynhwysiant Cynyddol

Sicrhau ein bod yn recriwtio myfyrwyr o grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol ac yn hyrwyddo mynediad at 

Addysg Uwch i bawb

Sicrhau bod ein myfyrwyr yn gwneud cynnydd yn ystod eu 
hastudiaethau trwy dargedu grwpiau/unigolion mewn 

perygl a chymryd camau ymyrryd wedi'u cynllunio 

Gwella Profiad y 
Myfyriwr

Sicrhau profiad 
rhagorol i'r myfyriwr

Cryfhau Sgiliau, Cyflogadwyedd ac 
Entrepreneuriaeth

Sicrhau bod ein myfyrwyr yn cyflawni hyd 
eithaf eu gallu drwy godi uchelgeisiau

Cefnogi ein myfyrwyr i ennill cyflogaeth 
raddedig, drwy ymgorffori dysgu yn y gwaith 

a datblygu sgiliau
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Sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu cefnogi yn 
ystod eu hastudiaethau ac yn cael eu cadw 

£3,292,400 

 

Hyrwyddo Addysg Uwch 

Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng Nghymru £4,342,288 

Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth £816,029 

Hyrwyddo AU Cymru mewn marchnad ryngwladol £1,622,232 

Hyrwyddo AU Cymru wrth ddarparu cefnogaeth DPP i’r economi leol £105,340 

Hyrwyddo dilyniant myfyrwyr i gyflawni cymwysterau lefel chwech £327,513 

Hyrwyddo effaith AU Cymru o ran ymchwil ac arloesedd £120,527 

Hyrwyddo effaith AU Cymru wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt £105,340 
 
Y grwpiau a nodir yn flaenoriaeth i’r Brifysgol, yn unol â’r dystiolaeth yn y cynllun hwn, yw: 
 Myfyrwyr o Gymru, o ardaloedd o amddifadedd lluosog heb fynediad digonol i AU 
 Myfyrwyr o ardaloedd cyfranogiad isel (POLAR4); 
 Myfyrwyr ag anableddau ac, yn benodol, myfyrwyr sy’n datgan cyflwr iechyd meddwl  
 Myfyrwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig  
 Ymadawyr Gofal 
 Myfyrwyr cyfrwng Cymraeg 
 
I bob amcan, bydd cyllid yn cael ei ddefnyddio o fewn swyddogaethau craidd y Brifysgol i ystyried y 
grwpiau targed a buddsoddi mewn gweithgareddau i gynorthwyo â chynyddu cyfranogiad a/neu 
hyrwyddo effaith AU Cymru yn fwy.  Mae enghreifftiau wedi’u hamlygu o weithgareddau yn y cynllun 
hwn yn cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i: 
 
 Dargedu mwy o gyfranogiad mewn poblogaethau penodol ar sail perfformiad ar lefel pwnc – yn 

enwedig ym meysydd pwnc STEAM.  
 Hyrwyddo’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yn fwy i fyfyrwyr sy’n astudio yn ein sefydliadau partner AB 
 Cynyddu gweithgarwch mewn Ysgolion a Cholegau yn ardaloedd codau post Mynegai Amddifadedd 

Lluosog Cymru (MALlC), gan weithio gyda Campws Cyntaf (Ymgyrraedd yn Ehangach) ac ategu’u 
gwaith 

 Mwy o weithgarwch mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg 
 Gweithgarwch wedi’i dargedu gydag Ymadawyr Gofal, yn benodol y rheiny sydd wedi ymwneud â 

Campws Cyntaf  
 Cymorth bwrsariaethau wedi’i dargedu at grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol 
 Gweithgarwch cadw wedi’i dargedu trwy ein Tîm Dilyniant  
 Mentora Myfyrwyr  
 Gweithgarwch wedi’i dargedu at fyfyrwyr â chyflyrau iechyd meddwl  
 Gweithgareddau Hyfforddiant Personol 
 Dadansoddeg dysgu a modelu rhagfynegol  
 Gweithgareddau menter myfyrwyr  
 
Ystyrir llwyddiant y cynllun hwn ar sail cyflawni (neu beidio) y targedau a osodwyd i fesur llwyddiant a 
thrwy werthuso gweithgareddau allweddol penodedig, gan ddefnyddio Adnodd Gwerthuso PDC.  Mae’r 
targedau a amlinellir yn y cynllun hwn yn canolbwyntio ar: 
 
 Gynyddu’r poblogaethau myfyrwyr heb gynrychiolaeth ddigonol mewn AU, fel yr amlinellir uchod 
 Gostwng nifer y myfyrwyr o’r grwpiau hyn nad ydynt yn cwblhau’u hastudiaethau 
 Cynyddu boddhad myfyrwyr  
 Cynyddu cyflogaeth a chyflogaeth raddedig  
 Cynyddu amrywiaeth ein poblogaeth  
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 Cynyddu dilyniant myfyrwyr sy’n astudio AU mewn AB i gwblhau cymwysterau lefel chwech 
 Cynyddu’r cysylltiad â busnes, gan gynnwys meithrin gweithgareddau busnes newydd dan arweiniad 

ein graddedigion   
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Hyd y cynllun ffioedd a mynediad 
Bydd Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 Prifysgol De Cymru mewn grym o 1 Awst 2020 tan 31 Gorffennaf 
2021.   

Lefelau ffioedd  
Cynlluniwyd Strwythur Ffioedd Prifysgol De Cymru i fod yn syml er mwyn bod yn glir i fyfyrwyr cyfredol a 
darpar fyfyrwyr. Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r strwythur ffioedd ar gyfer 2020/21 ac yn cadarnhau’r 
ffioedd i fyfyrwyr cyfredol. Codir y ffioedd a amlinellir bob blwyddyn ar y myfyrwyr sy’n dechrau cyrsiau 
israddedig amser llawn ac sy’n cwblhau eu hastudiaethau yn ystod cyfnod rhagnodedig y cwrs (h.y. nad oes 
gofyn iddynt ailadrodd unrhyw gyfnod o’u hastudiaethau) nes iddynt gwblhau.   

 

Cwrs  Ffi 

BA/BSc a Graddau Meistr Integredig, AHO, Tystysgrif AU, Diploma AU, Gradd Sylfaen, HND a 
HNC  

£9,000 

Ymgeiswyr Gradd Sylfaen, HND a HNC (Breiniol) £7,500 

Blwyddyn ryngosod £1,800 

Blwyddyn Tri y Radd Sylfaen mewn Nyrsio Milfeddygol – blwyddyn ar leoliad £1,500 

Ymgeiswyr heblaw STEM yn 2014/15  £8,250 

Sut mae lefelau ffioedd arfaethedig, gan gynnwys lefelau ffioedd cyfanredol, yn 
cael eu cyfleu i fyfyrwyr 
Mae PDC wedi ymrwymo i sicrhau bod yr wybodaeth a rown i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol yn 
dryloyw ac yn hygyrch ac yn cyd-fynd ag arfer da’r sector fel y’i diffinnir yn ‘Information for Students: A 
guide to providing information to prospective undergraduate students’1.  Rhown wybodaeth gywir ac 
amserol am y costau y mae myfyrwyr yn debygol o fynd iddynt yn ystod eu cwrs, beth yn union mae’r 
ffioedd a godir yn talu amdano, a pha gymorth ariannol sydd ar gael.  Rydym yn buddsoddi yn ein System 
Gwybodaeth Rheoli’r Cwricwlwm a fydd yn cynyddu tryloywder ac yn gwella ymhellach y wybodaeth sydd 
ar gael i fyfyrwyr  
 
Defnyddia’r Brifysgol amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu gan gwmpasu gwybodaeth sydd ar gael o 
wefannau, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, deunyddiau argraffedig a gwybodaeth eglurhaol, cyngor ac 
arweiniad a roir ar lafar i ddarpar fyfyrwyr, rhieni (lle y bo’n berthnasol) a hefyd eu cynghorwyr.  Sicrhawn y 
gall myfyrwyr gael at wybodaeth am ffioedd mewn fformatau amrywiol sy’n bodloni eu hanghenion orau: 
ar-lein, ar bapur ac wyneb yn wyneb.  Cyfathrebir mewn modd sy’n cyd-fynd â Siarter Myfyrwyr y Brifysgol, 
ei Chynllun Iaith Gymraeg a’i Chynllun Cydraddoldeb Strategol. 
 
 Ein Gwefan yw prif ffynhonnell y wybodaeth ddiweddaraf am lefelau ffioedd dysgu i ddarpar fyfyrwyr a 

myfyrwyr cyfredol.  Rhestrir pob cwrs a gynigir ar ein gwefan ac ar wefan UCAS/CUKAS lle dangosir y ffi 
fwyaf hefyd.  Cydymffurfiwn â’n rhwymedigaethau o dan y gyfraith diogelu defnyddwyr (Deddf Hawliau 
Defnyddwyr 2015) a chanllawiau’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) ar gyfer addysg 
uwch, ac mae gennym ymrwymiad parhaus i’r rhwymedigaethau hynny.  Byddwn yn parhau i sicrhau 
bod darpar fyfyrwyr yn cael gwybodaeth glir, ddealladwy, ddiamwys ac amserol am ein cyrsiau a’n 
costau gan sicrhau y cânt wybodaeth lawn yn y cyfnodau ymgeisio, cynnig ac ymrestru. 

 Myfyrwyr breiniol – sicrhawn yr ymgynghorir yn llawn â’n colegau partner addysg bellach ynghylch 
lefelau ffioedd i’w codi am ein darpariaeth ac yna mae’r colegau’n rhoi gwybod am hyn i ddarpar 
fyfyrwyr drwy wefan neu drafodaeth un ac un.  Mae pob coleg yn buddsoddi swm o incwm ffioedd 

                                                      
1 https://www.officeforstudents.org.uk/media/2db81e6b-e4c7-4867-bc5d-ff67539d13e8/guide_to_providing_info_to_students.pdf 

 

https://www.officeforstudents.org.uk/media/2db81e6b-e4c7-4867-bc5d-ff67539d13e8/guide_to_providing_info_to_students.pdf
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dysgu y cytunwyd arno mewn cyfle cyfartal a hyrwyddo AU yn ei gampws/ei gampysau ei hun, ac 
adlewyrchir hyn yn y cyfanswm buddsoddiad ar gyfer PDC, a chaiff ei fonitro a’i werthuso yn unol â 
hynny. 

 Cyhoeddir y Setiau Gwybodaeth Allweddol ar wefan y Brifysgol ar gyfer pob cwrs israddedig amser 
llawn a rhan-amser.  Mae hyn yn rhan o ymrwymiad ledled y DU i alluogi darpar fyfyrwyr i gymharu’n 
hawdd wybodaeth am enillion graddedigion, gwybodaeth am ddysgu ac asesu, cost astudio, a’r 
cyfrannau o weithgareddau dysgu ac addysgu wedi’u trefnu y gellir eu gwneud drwy gyfrwng y 
Gymraeg.  

 

Rhown wybodaeth hefyd drwy: 

 Brosbectws y Brifysgol; 
 Rhaglen gyswllt ysgolion a cholegau’r Brifysgol (sy’n cwmpasu ymweliadau ar gampws ac oddi ar 

gampws, cylchlythyrau/hysbysiadau a digwyddiadau arbenigol);  
 Cyfathrebu â darpar fyfyrwyr drwy ymgyrchoedd e-bost a chyfryngau cymdeithasol; 
 Diwrnodau agored a diwrnodau ymgeiswyr; a 
 Thrwy ein Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr. 
 

Yn unol â’n Polisi Ffioedd a Rheoli Dyled (Gorffennaf 2016) 2, mae rhai ffioedd dysgu ôl-raddedig a rhan-
amser yn destun cynnydd blynyddol.  Byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw gostau cudd ynghlwm wrth 
astudio.  Lle bydd costau gorfodol ychwanegol drwy eithriad yn anochel, e.e. teithiau rhyngwladol i’r maes, 
prynu offerynnau, gwiriadau’r Swyddfa Cofnodion Troseddol ac ati, nodir y costau hyn yn glir. 

Cymorth Ariannol sydd Ar Gael i Fyfyrwyr  
 I israddedigion amser llawn a rhan-amser, bydd pob Set Wybodaeth Allweddol sy’n benodol i gwrs yn 

nodi ag ‘oes’ neu ‘nac oes’ syml a oes mynediad posibl at: 
o hepgoriad ffioedd 
o cymorth sy’n dibynnu ar brawf modd 
o cymorth heb brawf modd 

 Ceir adran bwrpasol am Gyllid Myfyrwyr ar wefan y Brifysgol, a reolir gan Dîm Cyngor Ariannol i 
Fyfyrwyr y Brifysgol3, sydd hefyd yn rhoi gwybodaeth a chanllawiau manwl ar y pecynnau cymorth 
ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr PDC.  

 Byddwn yn nodi unrhyw newidiadau i drefniadau cymorth y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl yng Nghymru ac 
yn sicrhau y parhawn i fodloni ein hymrwymiad i Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 

 Darperir dolenni i ffynonellau eraill o wybodaeth gan gynnwys gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (a 
gwefannau cyfatebol).   

 Mae’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn y Brifysgol hefyd ar gael i ddarpar fyfyrwyr sydd efallai am gael 
cyngor ar y cymorth ariannol penodol sydd ar gael iddynt hwy, neu sydd efallai’n cael trafferth yn 
ariannu eu hastudiaethau, a gall hefyd gynorthwyo myfyrwyr wrth ymgeisio am gymorth. 

 Bydd cymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr breiniol yn eu Colegau. Sicrhawn y bydd pob coleg partner AB 
yn buddsoddi incwm ffioedd dysgu mewn cyfle cyfartal a hyrwyddo AU.  Rydym yn annog colegau 
partner yn benodol i neilltuo incwm ffioedd dysgu ar gyfer cyllid caledi, ynghyd â pharhau eu cymorth 
ar gyfer mynediad a phrofiad y myfyriwr. 

Cyfleu Newid  
 Gwneir unrhyw newidiadau ffurfiol i gyrsiau yn unol â Gweithdrefnau Rheoliadau Academaidd y 

Brifysgol ac fe’u prosesir drwy Strwythurau Pwyllgor y Brifysgol sy’n cynnwys cynrychiolwyr myfyrwyr.  
 Caiff newidiadau eu cyfleu i fyfyrwyr drwy lawlyfrau cwrs ac ar-lein drwy borth y myfyrwyr, ein 

tudalennau cwrs ar Blackboard a thrwy ein rhwydwaith o gynrychiolwyr cwrs.  

                                                      
2 https://www.southwales.ac.uk/documents/641/Fees_and_Debt_Management_Policy_2016-17.pdf 
3 https://www.southwales.ac.uk/study/fees-and-funding/ 

 

https://www.southwales.ac.uk/documents/641/Fees_and_Debt_Management_Policy_2016-17.pdf
https://www.southwales.ac.uk/study/fees-and-funding/
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Partneriaeth â Myfyrwyr ac Ymgysylltu â’r Corff Myfyrwyr 
Mae Prifysgol De Cymru ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi’r 
prosesau recriwtio a chadw myfyrwyr, ac i gefnogi cyrhaeddiad, profiad a llais ein corff myfyrwyr.  Amlygir 
hyn ar nifer ffurf ac mae’r bartneriaeth wedi’i gwreiddio yn ein mecanweithiau llywodraethu ffurfiol; yn ein 
gwaith gweithredol; a thrwy’r holl fecanweithiau cynrychiadol sy’n bodoli i’n myfyrwyr, a arweinir gan 
Undeb y Myfyrwyr.  Mae’r Brifysgol yn cefnogi gwaith Undeb y Myfyrwyr yn ariannol ac, fel y cyfryw, mae 
Cytundeb Perthynas yn bodoli rhwng y ddwy ochr.  Mae’r ddogfen hon yn cadarnhau: 
 
‘bod y Brifysgol ac Undeb ei Myfyrwyr yn rhannu ymrwymiad i ddatblygu a gwella profiadau’r myfyrwyr o 
fywyd academaidd, yr agweddau allgyrsiol ar brofiad y myfyriwr a chyfleoedd cyflogadwyedd ni waeth beth 
yw hyd, modd, lefel na lleoliad yr astudio’. 
 
Mae’r cyllid a ddarperir i Undeb y Myfyrwyr yn cefnogi’r gweithgareddau canlynol yn uniongyrchol: 

 Gweithgareddau cynrychiadol a thaliadau 
 Costau ymgyrchu 
 Cyflogau swyddogion sabothol 
 Cymorth i gymdeithasau a gweithgareddau chwaraeon 

 
Yn Siarter y Myfyrwyr4 cadarnheir ymhellach bartneriaeth y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr fel a ganlyn: 
 
‘Credwn mai’r ffordd orau o sicrhau llwyddiant felly yw cydweithio fel partneriaid sy’n ymddiried yn ein 
gilydd ac yn parchu ein gilydd, gan gynnal gwerthoedd y Brifysgol drwy’r amser. Dyma yw sail ein Siarter 
Myfyrwyr ac mae’n ffrwyth y berthynas waith gref rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.’ 
 

 
 
Yn Adroddiad Effaith 2017/18 Undeb y Myfyrwyr5 disgrifir y gweithgareddau a gynhaliwyd ar gyfer y sesiwn 
academaidd honno a dangosir y bartneriaeth ar waith.   
 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cwrdd yn rheolaidd ag aelodau o Adran Weithredol y Brifysgol, gan gynnwys 
cyfarfodydd misol â’r Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr.  Dylid nodi’n 
benodol fod Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cael ei chynrychioli ar ein Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu sy’n 
goruchwylio’r gwaith o weithredu ein Cynllun Profiad Myfyrwyr a’n grwpiau sy’n sail i ddatblygu a monitro 
ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.   

                                                      
4 https://www.uswsu.com/the-student-charter 
5 https://www.uswsu.com/impact 

 

https://www.uswsu.com/the-student-charter
https://www.uswsu.com/impact
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Mae llais y myfyriwr yn bwysig i’r brifysgol, yn ogystal â sut y mae’n cefnogi ei myfyrwyr.  Mae’r Pennaeth 
Cynllunio a Pherfformiad, sy’n datblygu cynnwys y Cynllun Ffioedd a Mynediad, hefyd yn goruchwylio’r 
gwaith o gynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac offeryn adborth mewnol y brifysgol (Loop).  Mae’r 
Pennaeth Cynllunio a Pherfformiad yn darllen ac yn adolygu’r holl ddata a ddaw o’r arolygon hyn a rhennir 
y data gydag Undeb y Myfyrwyr, cyfadrannau ac ysgolion y brifysgol a’i meysydd proffesiynol.  Felly, mae’r 
gweithgareddau a amlinellir yn y cynllun hwn yn adlewyrchu’r mecanweithiau adborth myfyrwyr sydd ar 
gael i’r brifysgol ar lefel trwch y myfyrwyr ac yn adlewyrchu llais y corff myfyrwyr. 
 
Rhannwyd datblygiad a chynnwys y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn gydag Undeb y Myfyrwyr a 
chefnogwyd a chadarnhawyd ei gynnwys.  Nid ystyrir bod y broses hon yn broses ar wahân i’r berthynas ag 
Undeb y Myfyrwyr o ddydd i ddydd ac, fel y nodwyd uchod, mae’r broses yn chwarae rhan bwysig ym 
mhob rhan o waith y brifysgol sy’n ymwneud â thaith y myfyriwr.  Yng nghategorïau Cyfle Cyfartal a 
Hyrwyddo Addysg Uwch, cynhwyswyd enghreifftiau o gyfraniadau allweddol gan Undeb y Myfyrwyr at 
gyflenwi amcanion.  Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad yn ddogfen a rennir i’w chyflenwi gan PDC ac, yn 
rhannol, Undeb y Myfyrwyr, yn enwedig drwy ei rôl yn eiriolwr, cynrychiolydd a chefnogwr corff y 
myfyrwyr a llais y myfyriwr.  Cynrychiolir Undeb y Myfyrwyr hefyd ar Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol sy’n 
cymeradwyo cynnwys y cynllun hwn ar ran y Brifysgol.  Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd gynrychiolaeth ar 
Bwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau’r Brifysgol; pwyllgor gweithredol sy’n goruchwylio gwaith monitro’r 
cynllun hwn, yn ogystal â gwneud penderfyniadau mewn perthynas â chymorth ariannol sydd ar gael i 
fyfyrwyr drwy fwrsariaethau ac ysgoloriaethau.  Hefyd, bydd Undeb y Myfyrwyr yn aelod o is-grŵp newydd 
ei sefydlu gan y Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau, yn canolbwyntio ar Ehangu Mynediad.  Yn y bôn, mae 
Undeb y Myfyrwyr yn rhan o lywodraethu, strwythur pwyllgorau (ar bob lefel gan gynnwys yn lleol mewn 
cyfadrannau) a byrddau prosiect a grwpiau’r Brifysgol, gan gyfrannu at ffurf a chynlluniau’r sefydliad sy’n 
sbarduno cynnwys y cynllun hwn.   
 
Bydd Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cyfrannu at werthuso a monitro Cynlluniau Ffioedd a Mynediad sydd, yn 
ei dro, yn helpu i ddatblygu cynlluniau’r dyfodol.   

Cyfraniad Llais y Myfyriwr at Lywodraethu ac Ansawdd  
Cynrychiolir Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru drwy holl strwythur llywodraethu a phenderfynu’r 
brifysgol.  Mae’n cyfrannu at ddatblygu polisïau a strategaethau, ac roedd cymryd rhan mewn creu 
Strategaeth 2030 PDC, a gymeradwywyd yn ddiweddar gan ein Bwrdd Llywodraethwyr, yn dystiolaeth o 
hyn.   
 
Goruchwylir strwythur cynrychioli myfyrwyr y Brifysgol gan Undeb y Myfyrwyr; yn 2017/18, roedd hyn yn 
cynnwys penodi a hyfforddi 633 o Gynrychiolwyr Cwrs.  
 
Mae gan gynrychiolwyr cwrs ran hanfodol i’w chwarae mewn casglu adborth ar gyflenwi cyrsiau a phrofiad 
y myfyriwr yn gyffredinol.  Yn ogystal, maent yn mynychu Grwpiau Cyswllt Cwrs Staff-Myfyrwyr (a’r 
cynrychiolwyr blwyddyn olaf yn eu Cadeirio) sy’n cael eu cynnal unwaith y tymor ac sydd ymhlith gofynion 
ein prosesau ansawdd.   
 
Mae Cynrychiolwyr Llais y Myfyriwr yn cynrychioli grwpiau o Gynrychiolwyr Cwrs.  Mae ganddynt sedd 
ffurfiol ar y Pwyllgorau Sicrhau Ansawdd Cyfadran a Gwella Dysgu ac Addysgu.  Mae myfyrwyr hefyd yn 
rhan o Bwyllgor Sicrhau Ansawdd y Brifysgol.   
 
Mae myfyrwyr wrth wraidd ein mecanweithiau sicrhau ansawdd, fel partneriaid.  Mae’r Grwpiau Cyswllt 
Cwrs Staff-Myfyrwyr yn fforwm rheolaidd i roi adborth i arweinwyr cwrs a rhoi gwybodaeth a ddefnyddir i 
lywio Monitro Parhaus.  Yn y grwpiau Dilysu, Adolygu ac Ail-ddilysu Cwrs, mae Cynrychiolwyr Llais y 
Myfyriwr yn cyfranogi’n banelwyr llawn. 
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Mae myfyrwyr hefyd yn cefnogi’r agenda gwella ansawdd yn y Brifysgol.  Bydd pob Cynrychiolydd Llais y 
Myfyriwr a benodir, a hyfforddir ac a gefnogir gan Undeb y Myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect mewn 
partneriaeth â meysydd academaidd neu broffesiynol yn y Brifysgol.  Hefyd, dadansoddir yr ymatebion a 
geir i Wobrau Dewis y Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr6 (y rhoes 1,437 o fyfyrwyr enwebiadau ar eu cyfer yn 
2017/18) er mwyn canfod priodoleddau eu staff academaidd sy’n ysbrydoli eu dysgu. Defnyddir yr 
wybodaeth hon gan ein Canolfan ar gyfer Gwella Dysgu ac Addysgu er mwyn hysbysu cynnwys y rhaglenni 
datblygu staff.   
 
Ar gyfer ein myfyrwyr AU mewn AB yng Nghymru, mae gan bob Coleg ei fecanweithiau ei hun i wrando ar 
lais y myfyriwr ac ymateb iddo.  Mae gofyn i bob cwrs a gyflenwir drwy bartneriaid gael system gynrychioli 
sy’n adlewyrchu system PDC.  Mae ‘Tudalen Lanio PDC’ ar gael i’r myfyrwyr, sy’n egluro sut gallant godi 
unrhyw faterion neu bryderon yn ystod eu hastudiaethau.  Yn ystod y cyfnod cynefino, caiff y myfyrwyr 
hefyd fanylion cynrychiolwyr, staff cwrs ac ati, ynghyd â’u manylion cyswllt.  Mae llawer o golegau’n 
gweithredu Grŵp Profiad Myfyrwyr AU lle bwydir materion drwy strwythurau rheoli’r coleg.  Os yw’r 
materion yn lleol i’r coleg, caiff y rhain eu datrys yn lleol a’u bwydo’n ôl – yn aml drwy ymgyrchoedd ‘Fe 
Ddywedoch Chi, Fe Wnaethon Ni’.  Trafodir themâu yn rhwydweithiau partneriaeth PDC, naill ai ar lefel 
pwnc drwy Swyddogion Cyswllt Pwnc, neu ar lefel gyfadran/ysgol drwy Reolwyr Partneriaeth neu drwy 

Gyfarwyddwr Partneriaethau Strategol y Brifysgol.   

I ba raddau mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad yn adlewyrchu egwyddorion 
dogfennau polisi allweddol 
Nod eithaf Datganiad Wise Cymru ar Bartneriaeth ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru7 yw ‘sicrhau y daw 
partneriaeth yn rhan naturiol o brofiadau staff a myfyrwyr’.  Mae hyn yn wir ym Mhrifysgol De Cymru ac, yn 
sgil ein strwythurau a’n prosesau, gall myfyrwyr sicrhau y clywir eu llais ar lefel modiwl, cwrs a sefydliad.  
Rydym wedi ymgorffori llais y myfyriwr yn llawn yn ein strwythurau pwyllgor a thrwy ein prosesau 
cymeradwyo ac ail-gymeradwyo cyrsiau.   
 
Yn ogystal, mae’r Brifysgol ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i egwyddorion ‘Chwalu’r 
rhwystrau rhag cyfleoedd myfyrwyr a gweithredu cymdeithasol ieuenctid’8 o ran ‘bodloni anghenion y 
gymuned ehangach’.  Mae’r ddau sefydliad yn anelu at y chwe egwyddor a amlinellir yn yr adroddiad, sy’n 
diffinio ‘gweithredu cymdeithasol gwych’, sef myfyriol, heriol, wedi’i arwain gan ieuenctid, yn sicrhau 
effaith gymdeithasol, yn flaengar ac wedi’i sefydlu.  Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn hyrwyddo 
gwirfoddoli mewn amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft: 
 

 Drwy Is-lywydd Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Gweithgareddau Myfyrwyr sy’n gyfrifol am  
o am dimau a chymdeithasau’r myfyrwyr a gweithgareddau a gefnogir (gan gynnwys grwpiau 

codi arian, gwirfoddoli, cyfryngau’r myfyrwyr a chyswllt â’r gymuned).  
 Drwy Wasanaeth Gyrfaoedd PDC, hyrwyddir a chefnogir gwirfoddoli9.  Mae hyn yn cynnwys 

cyhoeddi swyddi gwag yn ôl sector ac yn ôl sefydliad.   
 Drwy GO Wales10 

  

                                                      
6 https://www.uswsu.com/student-choice-awards 

 
7 http://wisewales.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/WISE-HE-Partnership-Statement-English.pdf 
8 http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2015/breaking-down-the-barriers.pdf 
9 https://careers.southwales.ac.uk/get-experience/find-workexperince/volunteering/ 
10 https://www.gowales.co.uk/ 

 

http://wisewales.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/WISE-HE-Partnership-Statement-English.pdf
http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2015/breaking-down-the-barriers.pdf
https://careers.southwales.ac.uk/get-experience/find-workexperince/volunteering/
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Y Sail Resymegol ar gyfer Ymagwedd Strategol Cynllun Ffioedd a Mynediad 
2020/21 Prifysgol De Cymru 
Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ymrwymo i sicrhau cyfle cyfartal a hyrwyddo addysg uwch.   

 

Mae ein Cynllun Ffioedd a Mynediad yn adlewyrchu strategaeth Llywodraeth Cymru fel y’i nodir yn ei 
Datganiad Polisi ar Addysg Uwch11 sef: 

 

‘Dylai addysg uwch fod ar gael i bawb sydd â’r potensial i elwa beth bynnag eu hoed, rhyw, modd a lefel o astudio, 
gwlad eu tarddiad a’u cefndir. Dylai prifysgolion yng Nghymru geisio dod yn brif ddewis o ran cyrchfan i fyfyrwyr o 
Gymru, y DU a phob rhan o’r byd. Mae ehangu mynediad yn ymwneud â chynnig cyfle i bob unigolyn, beth bynnag ei 
amgylchiadau, gael profiad dysgu ar lefel uwch sy’n briodol, yn berthnasol ac yn werthfawr – ehangu mynediad i 
bawb sydd â’r potensial i elwa.’ 

 

Mae hefyd yn cefnogi amcan strategol Strategaeth Addysg Uwch Ddrafft Llywodraeth Cymru hyd at 202712, 
sef: 

 

‘Rhoi’r cyfle i fwy o bobl o bob oedran astudio AU a llwyddo ynddi, ni waeth eu cefndir economaidd-
gymdeithasol, nodweddion gwarchodedig neu amgylchiadau eraill.’ 

 

Cyd-redeg â Strategaeth a Gweledigaeth Prifysgol De Cymru 
Dyma weledigaeth Prifysgol De Cymru: 
 

‘bod y Brifysgol ddethol yng Nghymru a’r tu hwnt i fyfyrwyr, sefydliadau a chymunedau sy’n gwerthfawrogi 
addysg â ffocws galwedigaethol ac ymchwil cymhwysol sy’n cynnig atebion i broblemau sy’n effeithio ar 
gymdeithas a’r economi’ 
 

Yn sgil ein lleoliad yn ne-ddwyrain Cymru a’n cyrhaeddiad estynedig yn yr ardal hon drwy gydweithio â 
phartneriaid addysg bellach, sicrheir bod gan PDC ran bwysig i’w chwarae mewn cyfle cyfartal a hyrwyddo 
addysg uwch.  
 

 
 

                                                      
11 http://gov.wales/docs/dcells/publications/130611-statement-cy.pdf 

 
12 https://www.hefcw.ac.uk/documents/about_he_in_wales/WG_priorities_and_policies/Draft%20Higher%20Education%20Strategy%20to%202027%20.pdf 

 

http://gov.wales/docs/dcells/publications/130611-statement-cy.pdf
https://www.hefcw.ac.uk/documents/about_he_in_wales/WG_priorities_and_policies/Draft%20Higher%20Education%20Strategy%20to%202027%20.pdf
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Caiff amcanion y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn eu cyd-redeg â’n Dangosyddion Perfformiad Critigol a’n 
Dangosyddion Canlyniadau Allweddol sy’n canolbwyntio ar ein myfyrwyr, ein cyswllt ag ymchwil a busnes, 
a’n cynaliadwyedd ariannol.  Mae’r cyd-redeg hwn yn sicrhau bod cynlluniau’n cael eu gwreiddio ledled y 
sefydliad ac yn ategu ein cenhadaeth graidd.  I fyfyrwyr, mae ein Dangosyddion Perfformiad Critigol yn cyd-
redeg â Thargedau Strategaeth Gorfforaethol CCAUC yn themâu: 

 

 
Mae’r dangosyddion perfformiad craidd hyn yn sail i gynllunio a chyflenwi ein rhaglenni academaidd; ein 
mecanweithiau cymorth er mwyn cadw myfyrwyr a’u galluogi i lwyddo; egwyddorion ein Cynllun Profiad 
Myfyrwyr a sicrhau bod ein myfyrwyr yn cyflawni hyd eithaf eu gallu drwy ennill cyflogaeth raddedig.  Am 
fod poblogaeth myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn amrywiol mewn perthynas â’i chymysgedd ddemograffig 
a’i chymysgedd o foddau presenoldeb myfyrwyr, mae gofyn buddsoddi mewn meysydd i gefnogi myfyrwyr 
na fyddent fel arfer yn cael at addysg uwch fel arall (grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol) a’r rheini a allai 
gael trafferth yn cyflawni.  Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo felly i egwyddorion Cynllunio Ffioedd a 
Mynediad a gweithgareddau cydweithio ledled Cymru fel Ymgyrraedd yn Ehangach a Go Wales.   

 

Adeg ysgrifennu’r cynllun hwn, roedd Strategaeth 2030 PDC wedi ennill cymeradwyaeth ein Bwrdd 
Llywodraethwyr ac mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygu rhaglenni i’w chyflenwi.  Bydd y cyfeiriad sydd 
wrth wraidd y strategaeth hon yn gosod PDC yn Brifysgol sifig fodern, flaenllaw, gyda llwyddiant myfyrwyr 
yn ganolog iddi.  Byddwn yn edrych ymlaen at yr hyn y mae ar gyflogwyr ei angen gan ein graddedigion ac 
yn datblygu myfyrwyr sy’n ‘dangos arweinyddiaeth yn eu proffesiwn ac yn hyrwyddo dinasyddiaeth 
weithgar yn eu cymuned’. 

 

Ymrwymiad i’r Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach  
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i Brosiect Ymgyrraedd yn Ehangach fel y sefydliad arweiniol i Bartneriaeth 
Ymgyrraedd yn Ehangach De-ddwyrain Cymru (Campws Cyntaf).  Mae cenhadaeth a diben Campws Cyntaf 
yn cyd-redeg ag amcanion Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 PDC, ac yn benodol cyfle cyfartal i’r rheini 
na fyddent fel arall yn ystyried Addysg Uwch nac yn cael ati.  Mae gwaith Campws Cyntaf yn cyd-fynd â 
gwaith y Brifysgol yn gyffredinol ac mae’r tîm yn gweithio’n agos gyda’n tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau i 
gydblethu gweithgareddau a chreu arbedion maint ac ‘un llais’, gan greu i bob pwrpas gyfnod pontio di-dor 
o addysg gynradd i addysg uwch, sy’n fesuradwy o ran yr effaith i fuddiolwyr. Mae’r Brifysgol yn cefnogi’r 
fenter (a ariennir drwy CCAUC) drwy ddarparu lle ffisegol a thrwy Gadeirydd y Grŵp Llywio Campws Cyntaf.  
Ymgymerwyd â gwaith datblygu’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn ar y cyd â chydweithwyr Campws 
Cyntaf ac mae’n adeiladu ar waith a wnaed i gyd-redeg gweithgareddau yn 2018/19.  Bydd grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol yn pontio’n ddi-dor i addysg uwch dros y cyfnodau oedran y mae Campws Cyntaf a 
PDC yn gyfrifol amdanynt, gyda meysydd yn cydweithio’n agos i gyflawni canlyniadau.   

 

Ehangu Mynediad a Chynhwysiant Cynyddol

Sicrhau ein bod yn recriwtio myfyrwyr o grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol ac yn hyrwyddo mynediad at 

Addysg Uwch i bawb

Sicrhau bod ein myfyrwyr yn gwneud cynnydd yn ystod eu 
hastudiaethau trwy dargedu grwpiau/unigolion mewn 

perygl a chymryd camau ymyrryd wedi'u cynllunio

Gwella Profiad y 
Myfyriwr

Sicrhau profiad 
rhagorol i'r myfyriwr

Cryfhau Sgiliau, Cyflogadwyedd ac 
Entrepreneuriaeth

Sicrhau bod ein myfyrwyr yn cyflawni hyd 
eithaf eu gallu drwy godi uchelgeisiau

Cefnogi ein myfyrwyr i ennill cyflogaeth 
raddedig, drwy ymgorffori dysgu yn y gwaith 

a datblygu sgiliau
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‘Mae Ymgyrraedd yn Ehangach Campws Cyntaf yn bodoli i ehangu mynediad at addysg uwch trwy fynd i’r 

afael â rhwystrau rhag mynediad, dilyniant a llwyddiant mewn addysg uwch.  Cyflawnwn hyn trwy gynnig 

cyfres o ymyriadau cynaliadwy, hirdymor i helpu i wella cyrhaeddiad, codi ymwybyddiaeth a chynnig 

cymorth ar gyfer dilyniant i addysg uwch a chyfleoedd dysgu lefel 4.’   

Gellir mapio amcanion Strategaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Campws Cyntaf 2018-2022 i Amcanion y 
Cynllun Ffioedd a Mynediad fel a ganlyn: 

 

Amcanion Strategaeth 
Ymgyrraedd yn Ehangach 
Campws Cyntaf 2018-2022  

Amcanion – a fabwysiadwyd gan Brifysgol De Cymru 

1. Uchelgais: datblygu gwybodaeth 
myfyrwyr am fuddion addysg 
(uwch) a chyflogaeth raddedig, ac 
ymwybyddiaeth y myfyrwyr o hyn, 
a meithrin uchelgais wrth wneud 
hynny. 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb 
gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU  

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng 
Nghymru  

2. Dilyniant: datblygu gallu 
myfyrwyr i wneud dewisiadau 
gwybodus a phenderfyniadau 
ystyrlon i symud drwy’r pwyntiau 
pontio allweddol yn ystod addysg 
orfodol, i addysg ôl-orfodol ac i 
gyflogaeth. 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb 
gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

Hyrwyddo dilyniant myfyrwyr i gyflawni cymwysterau lefel chwech 
 
Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng 
Nghymru 

3. Datblygiad: datblygu hyder 
myfyrwyr a’u cadernid i gael pen 
ffordd drwy heriau ysgol, coleg, 
bywyd prifysgol a dilyniant 
graddedig. 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb 
gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

Sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn 
cael eu cefnogi yn ystod eu hastudiaethau ac yn cael eu cadw  

4. Sgiliau: datblygu sgiliau astudio 
myfyrwyr a’u gallu i gyflawni’n 
academaidd a chael dilyniant 
graddedig llwyddiannus.  

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb 
gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

Sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn 
cael eu cefnogi yn ystod eu hastudiaethau ac yn cael eu cadw 
 
Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng 
Nghymru 
 
Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau 
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at gyflogaeth  

5. Gwybodaeth: datblygu 
dealltwriaeth myfyrwyr trwy osod 
gwybodaeth pwnc yn ei chyd-
destun.  

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb 
gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
 
Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

Sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn 
cael eu cefnogi yn ystod eu hastudiaethau ac yn cael eu cadw 

 

Go Wales 
Mae rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith Go Wales yn fenter Cymru gyfan a ariennir drwy Gronfa 

Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, ac fe’i cynlluniwyd i gefnogi myfyrwyr sydd wedi wynebu 

rhwystrau yn eu siwrnai addysgol a/neu gyflogaeth i leihau’r risg o fethu dod o hyd i gyflogaeth ar ôl 

graddio: myfyrwyr sy’n hawdd eu hanwybyddu.  Mae’r Brifysgol yn cefnogi cynghorwyr cyflogaeth 

pwrpasol drwy’r rhaglen.  Daw’r rhaglen o hyd i brofiadau cysgodi gwaith, blas ar waith a lleoliadau gwaith i 

fyfyrwyr sy’n bodloni’r meini prawf cymhwyster (myfyrwyr sydd ag anabledd neu gyflwr sy’n cyfyngu ar 

waith, sydd â chyfrifoldebau gofalu, a fu mewn gofal, sy’n dod o gefndir pobl dduon, asiaidd a lleiafrifoedd 

ethnig neu sy’n dod o ardal cyfranogiad isel).  Mae’r Brifysgol yn cefnogi ac yn marchnata buddion y 

rhaglen i fyfyrwyr drwy ei Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd a thrwy ei thudalennau gwe i 

fyfyrwyr.   
 

Cyd-redeg â Chynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol De Cymru 
Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol De Cymru13 yn cynnwys y datganiad canlynol: 

 

‘Mae Grŵp Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ymrwymo i brif ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy ei holl 
weithgareddau, yn ogystal â bodloni’r dyletswyddau cyffredinol a phenodol a orfodir arni drwy’r 
ddeddfwriaeth.’  

 

Mae Cynllun Ffioedd a Mynediad Prifysgol De Cymru yn cyd-redeg ag ‘Amcan Strategol 3 – Amrywiaeth y 
Corff Myfyrwyr a Phrofiad Myfyrwyr’ yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol: 

 

‘Denu, dewis a chadw amrywiaeth eang o fyfyrwyr i astudio yng Ngrŵp PDC a chreu amgylchedd sy’n 
annog ac yn cefnogi pob myfyriwr i gymryd rhan weithgar yn y Brifysgol a’r Colegau i gyflawni hyd eithaf ei 
allu.’  

 

Mae’r Cynllun yn cadarnhau y caiff yr amcan hwn ei fodloni drwy: 

 sicrhau bod Grŵp PDC yn denu myfyrwyr amrywiol, gan gynnwys myfyrwyr o gefndiroedd 
anhraddodiadol a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol; 

 ymgysylltu â myfyrwyr o wahanol grwpiau gwarchodedig; 
 creu profiad o ansawdd uchel i bob myfyriwr, ni waeth beth fo’i nodweddion neu gefndir personol; 
 monitro dilyniant, cyflawniad a chyflogadwyedd myfyrwyr o grwpiau gwarchodedig er mwyn gwella 

cydraddoldeb canlyniadau i fyfyrwyr, gyda ffocws penodol ar ymchwilio i gyfraddau tynnu’n ôl uwch a 
chyrhaeddiad is ymhlith myfyrwyr o gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig  

 

                                                      
13 http://hr.southwales.ac.uk/media/files/documents/2016-04-20/USWGroup_Strategic_Equality_Plan_2016_to_2020.pdf 

 

http://hr.southwales.ac.uk/media/files/documents/2016-04-20/USWGroup_Strategic_Equality_Plan_2016_to_2020.pdf
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Cyd-redeg â Strategaethau Iaith Gymraeg 
Drwy ein Huned Iaith Gymraeg, mae Prifysgol De Cymru, fel darparwr addysg ôl-orfodol, yn cefnogi 
gweithredu a monitro’r Strategaeth Iaith Gymraeg: Cymraeg 2050 yn ei nod i: 
 

‘ddatblygu’r ddarpariaeth addysg ôl-orfodol sy’n cynyddu cyfraddau cyfranogiad ac yn cefnogi pawb, beth 
bynnag ei feistrolaeth ar yr iaith, i ddatblygu sgiliau Cymraeg i’w defnyddio’n gymdeithasol ac yn y 
gweithle’ 
 

Cefnogir hyn drwy: 

 ein datblygiad o gwricwla drwy ymgysylltu â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, drwy Swyddog Cangen sy’n 
gweithio’n agos gyda staff academaidd yn ceisio cyfleoedd i ddatblygu cyrsiau/modiwlau cyfrwng 
Cymraeg yn unol ag un o flaenoriaethau strategol y Brifysgol, sef tyfu’r ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg/dwyieithog mewn disgyblaethau academaidd pendant.  

 cydweithio rhwng ein Huned Gymraeg a’r cydweithwyr yn yr adran Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr.  
Mae dau Swyddog Recriwtio Myfyrwyr pwrpasol (cyfrwng Cymraeg) yn gyfrifol am weithio gydag 
ysgolion a cholegau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i gynorthwyo gyda’u ceisiadau i addysg uwch, a 
threfnu cyfleoedd i fyfyrwyr ymweld â’r Brifysgol drwy nifer o Ddiwrnodau Agored, a diwrnodau blasu 
penodol i bwnc drwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â phresenoldeb PDC yn Eisteddfod yr Urdd a’r 
Eisteddfod Genedlaethol. Mae deiliad y swydd hefyd yn cysylltu â’r timau amrywiol yn Adran 
Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol i gynorthwyo i gynhyrchu deunydd marchnata Cymraeg a 
gwybodaeth ar-lein yn Gymraeg.  

 

Cyd-redeg Strategol  
Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad wedi’i wreiddio yn holl weithgarwch gweithredol y sefydliad.  
Strwythurau llywodraethu a sefydliadol y Brifysgol sy’n gyfrifol am gysylltu gweithgareddau.  O ran 
llywodraethu, caiff y strwythur canlynol ei weithredu ym mlwyddyn academaidd 2018/19: 

 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bwrdd Gweithredol yr Is-ganghellor 
Dirprwy Is-ganghellor  

Cyfarwyddwr Marchnata  

Ffioedd ac Ysgoloriaethau 
Arweinydd y Cynllun Ffioedd a Mynediad 

Cyfarwyddwr Partneriaethau AB 
Undeb y Myfyrwyr  

Campws Cyntaf 

 
 

Cyflenwi Gweithredol 
Ar draws y sefydliad 

Is-bwyllgor Ehangu Cyfranogiad 
Cynllunio, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr, Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr, 

Campws Cyntaf, AU mewn AB, Cyfadrannau  

 

Strategaeth 
a Pholisi 

 
--oOo-- 

Strategaeth 
PDC 2030 

 
Strategaeth 

Ymgyrraedd yn 
Ehangach 
2018-2022 

 
Cynllun 

Cydraddoldeb 
Strategol PDC  

 
Deddf 

Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015 

--oOo-- 
 

 
 



Nodi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch a thystiolaeth ohonynt 
 Datblygwyd y cynllun hwn yn unol â Chynllun Strategol Prifysgol De Cymru a Chynllun Cydraddoldeb Strategol Prifysgol De Cymru. Mae rhai o’r metrigau a 

ddewiswyd i fonitro’r cynllun yn cynnwys poblogaeth ehangach na grwpiau a dargedir yn benodol.    
 

 Targedir y grwpiau canlynol gan y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn: 

 
Grwpiau heb 
gynrychiolaeth 
ddigonol 

Sail resymegol Mesurir yn ôl: 

Myfyrwyr o 
Gymru, o 
ardaloedd o 
amddifadedd 
lluosog, sydd 
heb 
gynrychiolaeth 
ddigonol 
mewn AU 

 

 

Is-grŵp o blant 
o Deuluoedd y 
Lluoedd Arfog 

 Yn ôl Datganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Addysg Uwch ‘Mae ehangu 
mynediad yn ymwneud â chynnig cyfle i bob unigolyn, beth bynnag ei 
amgylchiadau, gael profiad dysgu ar lefel uwch sy’n briodol, yn berthnasol ac 
yn werthfawr – ehangu mynediad i bawb sydd â’r potensial i elwa’  

 Yn ôl Strategaeth Gorfforaethol Ddrafft CCAUC ‘Mae angen inni sicrhau gwaith 
agosach rhwng y darparwyr AU, eu cymunedau ac ysgolion. Mae angen inni 
greu gwell cyswllt rhwng cyfleoedd dysgu teuluol a chymorth i blant mewn 
ysgolion, a rhwng oedolion a chyfleoedd gyrfa. Mae hyn yn cynnwys yr angen i 
gefnogi a chadw dysgwyr o gefndiroedd ehangu mynediad er mwyn iddynt 
gyflawni canlyniadau da o ran cymwysterau a chyflogaeth’, a ‘Bod mwy o bobl 
o bob oedran yn cael y cyfle i astudio a llwyddo mewn AU, ni waeth eu cefndir 
economaidd-gymdeithasol, eu nodweddion gwarchodedig neu amgylchiadau 
eraill.’  

 Mae’r Office for Students yn cydnabod Plant o Deuluoedd y Lluoedd Arfog yn 
grŵp targed ar gyfer Cynlluniau Mynediad a Chyfranogiad14 ac mae’n dyfynnu 
o ymchwil gan Brifysgol Caer-wynt15 sy’n awgrymu bod gan blant o deuluoedd 
y lluoedd arfog brofiadau a nodweddion penodol sy’n ffactorau a all gyfrannu 
at effeithio ar fynediad at addysg uwch. Mae eu canllawiau’n cadarnhau ‘y gall 
hyn gynnwys symud o gwmpas a diffyg parhad mewn addysg, llai o gyfleoedd 
am weithgareddau allgyrsiol a chynhwysol yn yr ysgol ac anghenion bugeiliol 

Cynyddu canran yr holl fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, 
sy’n astudio cyrsiau addysg uwch yn PDC, sy’n byw 
yn nau gwintel is yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is yn ardaloedd Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru 
 
Cynyddu canran yr holl fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru, 
sy’n astudio cyrsiau addysg uwch yn PDC, sy’n byw 
yng nghwintel isaf yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach 
Haen Is yn ardaloedd Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru  
 
Gostwng canran y myfyrwyr sy’n hanu o ddau 
gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
nad ydynt mewn AU mwyach yn dilyn eu blwyddyn 
mynediad  
 
Darparu mwy o sgyrsiau a digwyddiadau AU oddi ar 
y cwmpas mewn ysgolion a cholegau ehangu 
mynediad a chyfrwng Cymraeg 

                                                      
14 https://www.officeforstudents.org.uk/media/1105/ofs2018_06.pdf 
15 https://www.scipalliance.org/assets/files/UoW-research-paper_Further-and-Higher-Progression-for-Service-Children.pdf 

 
 

https://www.officeforstudents.org.uk/media/1105/ofs2018_06.pdf
https://www.scipalliance.org/assets/files/UoW-research-paper_Further-and-Higher-Progression-for-Service-Children.pdf
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penodol, sy’n mynd i’r afael â sefyllfaoedd fel gofalu am aelodau’r teulu ac 
ymdopi â straen emosiynol ymfyddino.’  Mae Service Children’s Progression 
Alliance16 yn nodi ‘Mae hyd at ryw 4 o bob 10 a fyddai, petaent ymhlith y 
boblogaeth yn gyffredinol, yn mynd i’r brifysgol ond nad ydynt os ydynt yn 
blentyn i deulu’r Lluoedd Arfog (McCullouch and Hall, 2016)’ 

 

Mae ehangu mynediad yn weithgaredd craidd i Brifysgol De Cymru ac mae wedi’i 
wreiddio ar draws ein gweithgareddau recriwtio, cadw, cyrhaeddiad a chyflogaeth. 
Deallwn yr heriau ym mhob maes ac mae gennym hanes da iawn o lwyddo yn y 
maes hwn.  Gwerthfawrogir bod hwn yn faes lle mae’r brifysgol yn perfformio’n 
well na’r sector ond mae angen parhau i fuddsoddi yn y perfformiad hwn.  Yn 
ogystal bydd y brifysgol, yn ystod cyfnod y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn, yn 
targedu meysydd pwnc â pherfformiad is.  Yn olaf, bydd integreiddio 
gweithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach i broses Cynllunio Ffioedd a Mynediad 
yn cynnig cyfleoedd newydd i gydweithio a chydweithredu ar draws grwpiau 
oedran i wella perfformiad i’r eithaf.   

 

Mae ein poblogaeth o fyfyrwyr a’n cynnig cwricwlwm yn cefnogi’r maes 
gweithgarwch hwn drwy ein partneriaethau AU mewn AB, ein darpariaeth 
blwyddyn sylfaen lefel tri a thrwy recriwtio uniongyrchol i lefel pedwar ar 
gampysau PDC o’r ardal leol.  Mae hwn yn faes lle mae PDC yn rhagori. 

 

Dengys data sefydliadol ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 y canlynol: 

 daw 46.4% o fyfyrwyr PDC sy’n hanu o Gymru o ddau gwintel isaf Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru. 

 daw 23.2% o fyfyrwyr PDC sy’n hanu o Gymru o gwintel isaf Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru.  

 

Mae’n arbennig o bwysig bod SAUau yng Nghymru yn monitro effaith newid 
ffocws CCAUC o’r cwintel isaf i’r ddau gwintel isaf, i sicrhau nad effeithir ar 

                                                      
16 https://www.scipalliance.org/research/scip-alliance-research-group 
 

https://www.scipalliance.org/research/scip-alliance-research-group
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gyfranogiad y cwintel isaf.  Felly, mae PDC wedi gosod targedau ar gyfer y ddau 
ddangosydd yn y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn.   

 

Mae hanes PDC o gefnogi personél y lluoedd arfog yn dda ac at y diben hwn, bydd 
y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn cynnwys grwpiau targed o ardaloedd targed 
o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (cynhelir dadansoddiad paru codau post).  
Wrth ystyried y grŵp hwn, bydd y Brifysgol yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru 
ac yn chwilio am ddata pellach o fewn poblogaeth y wlad i roi tystiolaeth o’r 
posibilrwydd o gynnwys y grŵp fel grŵp targed a gefnogir yng Nghynlluniau 
Ffioedd a Mynediad Cymru.   

 

Dengys y metrigau uchod fod gan y Brifysgol hanes da iawn o lwyddo yn y maes 
hwn a bod ein gweithgareddau wedi sicrhau y cynhaliwyd y poblogaethau i raddau 
helaeth (ac eithrio poblogaethau rhan-amser). Rhagorwyd hefyd ar feincnodau a 
osodwyd gan HESA. 

Myfyrwyr o 
ardaloedd 
cyfranogiad 
isel (POLAR4); 
gyda 
phoblogaethau 
amrywiol 

 Yn ôl Datganiad Polisi Llywodraeth Cymru ar Addysg Uwch ‘Mae ehangu 
mynediad yn ymwneud â chynnig cyfle i bob unigolyn, beth bynnag ei 
amgylchiadau, gael profiad dysgu ar lefel uwch sy’n briodol, yn berthnasol ac 
yn werthfawr – ehangu mynediad i bawb sydd â’r potensial i elwa’  

 Yn ôl Strategaeth Gorfforaethol Ddrafft CCAUC ‘Mae angen inni sicrhau gwaith 
agosach rhwng y darparwyr AU, eu cymunedau ac ysgolion. Mae angen inni 
greu gwell cyswllt rhwng cyfleoedd dysgu teuluol a chymorth i blant mewn 
ysgolion, a rhwng oedolion a chyfleoedd gyrfa. Mae hyn yn cynnwys yr angen i 
gefnogi a chadw dysgwyr o gefndiroedd ehangu mynediad er mwyn iddynt 
gyflawni canlyniadau da o ran cymwysterau a chyflogaeth’, a ‘Bod mwy o bobl 
o bob oedran yn cael y cyfle i astudio a llwyddo mewn AU, ni waeth eu cefndir 
economaidd-gymdeithasol, eu nodweddion gwarchodedig neu amgylchiadau 
eraill.’  

Mae ehangu cyfranogiad yn weithgaredd craidd i Brifysgol De Cymru ac mae wedi’i 
wreiddio ar draws ein gweithgareddau recriwtio, cadw, cyrhaeddiad a chyflogaeth. 
Deallwn yr heriau ym mhob maes ac mae gennym hanes da iawn o lwyddo yn y 
maes hwn.  Gwerthfawrogir bod hwn yn faes lle mae’r brifysgol yn perfformio’n 
well na’r sector ond mae angen parhau i fuddsoddi yn y perfformiad hwn. 

Cynyddu canran yr ymgeiswyr israddedig amser 
llawn ifanc o gymdogaethau cyfranogiad isel 
(POLAR4) 
 
Cynyddu canran yr ymgeiswyr israddedig amser 
llawn aeddfed o gymdogaethau cyfranogiad isel 
(POLAR4) nad AU mo’u cymhwyster uchaf wrth 
ymgeisio  
 
Cynyddu canran yr ymgeiswyr israddedig rhan-amser 
o gymdogaethau cyfranogiad isel (POLAR4) nad AU 
mo’u cymhwyster uchaf wrth ymgeisio 
 
Darparu mwy o sgyrsiau a digwyddiadau AU oddi ar 
y cwmpas mewn ysgolion a cholegau ehangu 
mynediad a chyfrwng Cymraeg 
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Mae ein poblogaeth o fyfyrwyr a’n cynnig cwricwlwm yn cefnogi’r maes 
gweithgarwch hwn drwy ein partneriaethau AU mewn AB, ein darpariaeth 
blwyddyn sylfaen lefel tri a thrwy recriwtio uniongyrchol i lefel pedwar ar 
gampysau PDC o’r ardal leol.  Mae hwn yn faes lle mae PDC yn rhagori.  

 

Dengys data HESA ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 y canlynol: 

 

 Mae gan PDC y boblogaeth cyfrif pen fwyaf yng Nghymru o ymgeiswyr 
israddedig amser llawn ifanc o gefndiroedd POLAR3 (700). Gennym ni hefyd y 
mae’r ail ganran uchaf o’n holl boblogaeth fyfyrwyr o’r cefndiroedd hyn 
(22.9%)  

 Ar gyfer poblogaethau ‘israddedig eraill’, mae gan PDC y boblogaeth uchaf 
(225) a’r ganran uchaf o’i phoblogaeth gyfan yn y categori hwn (28%) o’r 
cefndiroedd hyn. Mae gan y Brifysgol fwy o fyfyrwyr yn y categori hwn (a 
hynny bron 150 o fyfyrwyr yn fwy) na gweddill sector cyfan Cymru gyda’i 
gilydd. Mae nifer y myfyrwyr wedi cynyddu ers blwyddyn academaidd 
2014/15.   

 Mae gan PDC y boblogaeth uchaf o fyfyrwyr aeddfed o gefndiroedd POLAR3.  

 Mae’r boblogaeth ran-amser ar gyfer PDC o gefndiroedd POLAR3 wedi 
lleihau’n sylweddol dros y tair blwyddyn academaidd o 2014/15 i 2017/18, o 
650 o fyfyrwyr i 290 o fyfyrwyr.  Hyn yw’r ail boblogaeth uchaf yng Nghymru o 
hyd, y tu ôl i’r Brifysgol Agored.   

Dengys y metrigau uchod fod gan y Brifysgol hanes da iawn o lwyddo yn y maes 
hwn a bod ein gweithgareddau wedi sicrhau y cynhaliwyd y poblogaethau i raddau 
helaeth (ac eithrio poblogaethau rhan-amser). Rhagorwyd hefyd ar feincnodau a 
osodwyd gan HESA. 

 

Yr hyn y gellir hefyd ei weld o’r data yw’r heriau a gyflwyna’r boblogaeth hon o ran 
cyfraddau cadw. Yn 2016/17, collwyd 12.1% o’r newydd-ddyfodiaid gradd gyntaf 
amser llawn o gefndiroedd POLAR3 i AU o gymharu ag 11% ar gyfer y boblogaeth 
gyfan.   
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Myfyrwyr ag 
anableddau ac 
yn benodol 
myfyrwyr sy’n 
datgan cyflwr 
iechyd 
meddwl 

Mae Strategaeth Gorfforaethol CCAUC yn cynnwys nifer o amcanion strategol, ac 
un ohonynt yn cadarnhau bod ‘Mwy o bobl o bob oedran yn cael y cyfle i astudio a 
llwyddo mewn AU, ni waeth ei gefndir economaidd-gymdeithasol, nodweddion 
gwarchodedig neu amgylchiadau eraill.  

Mae Universities UK wedi amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer iechyd meddwl 
mewn addysg uwch17 gan nodi ‘Bod addysg uwch yn trawsnewid bywydau a 
chymunedau. Y ffordd y mae prifysgolion yn deall iechyd meddwl ac yn ei drin sydd 
wrth wraidd y genhadaeth hon, gan gynnwys sut caiff myfyrwyr a staff eu galluogi i 
ffynnu a gwireddu eu potensial, yn ogystal â’r ffordd y cefnogir y rheini mewn 
trallod neu’r rheini sy’n dioddef o salwch meddwl’ 

Mae UCM Cymru wedi ymgyrchu i wella iechyd meddwl myfyrwyr.   

 

Mae poblogaeth PDC o fyfyrwyr israddedig gradd gyntaf ac eraill sy’n datgan 
anabledd wedi cynyddu o 9.31% yn 2013/14 i 12.82% yn 2017/18.  Mae’r 
boblogaeth (n=245) o fyfyrwyr newydd sy’n datgan cyflwr iechyd meddwl hefyd 
wedi cynyddu ac mae’n sylweddol uwch nag unrhyw sefydliad addysg uwch arall 
yng Nghymru. Roedd y Brifysgol hefyd islaw ei meincnod ar gyfer y ganran o 
fyfyrwyr sy’n cael Lwfans i Fyfyrwyr Anabl.   

Felly mae’r cymorth i fyfyrwyr ag anableddau ac yn benodol cyflyrau iechyd 
meddwl yn faes ffocws i’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn.   

Cynyddu cyfran y myfyrwyr israddedig, blwyddyn 
gyntaf sy’n datgan anabledd. 
 
Cynyddu nifer y myfyrwyr gradd gyntaf amser llawn 
sy’n hanu o’r DU sy’n cael y Lwfans i Fyfyrwyr Anabl 

Myfyrwyr o 
gefndiroedd 
Du, Asiaidd a 
Lleiafrif Ethnig 

Mae Strategaeth Gorfforaethol CCAUC yn cynnwys nifer o amcanion strategol, ac 
un ohonynt yn cadarnhau bod ‘Mwy o bobl o bob oedran yn cael y cyfle i astudio a 
llwyddo mewn AU, ni waeth ei gefndir economaidd-gymdeithasol, nodweddion 
gwarchodedig neu amgylchiadau eraill.’  
Mae UCM Cymru wedi ymgyrchu i gynyddu cyfranogiad myfyrwyr o gefndir du a 
lleiafrif ethnig ym mywyd pob dydd sefydliadau.   

 

Cynyddodd poblogaeth ganran PDC o fyfyrwyr israddedig, blwyddyn gyntaf, o 
gefndir Du, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig, sy’n hanu o’r DU, o 6.58% i 8.64% rhwng 
2013/14 a 2017/18. Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cynnwys targedau 
ar gyfer recriwtio, cadw a chyflawniad i’r boblogaeth hon o fyfyrwyr.  

Cynyddu cyfran y Myfyrwyr blwyddyn gyntaf, 
israddedig, sy’n hanu o’r DU, o gefndir du, Asiaidd a 
Lleiafrif Ethnig. 

                                                      
17 http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/stepchange/Pages/default.aspx 
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Ymadawyr 
Gofal 

Mae Strategaeth Gorfforaethol CCAUC yn cynnwys nifer o amcanion strategol, ac 
un ohonynt yn cadarnhau bod ‘Mwy o bobl o bob oedran yn cael y cyfle i astudio a 
llwyddo mewn AU, ni waeth ei gefndir economaidd-gymdeithasol, nodweddion 
gwarchodedig neu amgylchiadau eraill.’ 

Cynyddu nifer yr ymadawyr gofal sydd wedi ymrestru 
ar gyrsiau israddedig amser llawn yn PDC 

Myfyrwyr 
cyfrwng 
Cymraeg 

Mae Strategaeth Gorfforaethol CCAUC yn cynnwys nifer o amcanion strategol, ac 
un ohonynt yn cadarnhau ymrwymiad i ‘Lwybrau galwedigaethol ac academaidd 
cynyddol i AU o’r ysgol, addysg bellach a dysgu yn y gwaith, gan gynnwys drwy 
gyfrwng y Gymraeg.’ 
 
Mae recriwtio myfyrwyr i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn parhau yn ymrwymiad 
i Brifysgol De Cymru. Mae heriau yn y gweithgarwch hwn yn benodol mewn 
perthynas â recriwtio i gyrsiau a gyflenwir yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg 
a chydbwysedd rhwng profiad y myfyriwr ar gyfer cwrs â phoblogaeth ymrestru 
isel a chyflenwi’r amcan allweddol hwn. Adnabod meysydd galw a hyrwyddo’r 
ddarpariaeth felly yw ffocws y Brifysgol yn y maes hwn. 

Cynyddu nifer myfyrwyr PDC sy’n astudio drwy 
gyfrwng y Gymraeg (5+ credyd)  
 
Cynyddu nifer myfyrwyr PDC sy’n astudio drwy 
gyfrwng y Gymraeg (40+ credyd) 

 
  



Amcanion, Gweithgareddau a Thargedau’r Cynllun Ffioedd a Mynediad 
Lluniwyd amcanion Cynllun Ffioedd a Mynediad Prifysgol De Cymru i adlewyrchu poblogaeth myfyrwyr y 
sefydliad a meysydd lle y gellir targedu mwy o gyfranogiad.  Mae’r amcanion a’r targedau sydd wedi’u 
cyd-redeg yn seiliedig ar dystiolaeth (gweler yr adran flaenorol) a pherfformiad cynlluniau ffioedd a 
mynediad blaenorol yn y gorffennol. 
 
Mae’r amcanion a osodwyd yn cyd-redeg â chategorïau ‘Cyfle Cyfartal’ a ‘Hyrwyddo AU’, fel a ganlyn: 

 
Cyfle cyfartal i gefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch  
a1) Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (Ehangu Mynediad) 
a2) Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (myfyrwyr ag anableddau) 
a3) Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig) 
a4) Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (ymadawyr gofal) 
a5) Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg) 
a6) Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu 
hastudiaethau 
a7) Sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu cefnogi yn ystod eu 
hastudiaethau ac yn cael eu cadw  

 
Hyrwyddo Addysg Uwch: 
b1) Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng Nghymru  
b2) Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth  
b3) Hyrwyddo AU Cymru mewn marchnad ryngwladol  
b4) Hyrwyddo AU Cymru wrth ddarparu cefnogaeth DPP i’r economi leol  
b5) Hyrwyddo dilyniant myfyrwyr i gyflawni cymwysterau lefel chwech 
b6) Hyrwyddo effaith AU Cymru o ran ymchwil ac arloesedd  
b7) Hyrwyddo effaith AU Cymru wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt 

 
Gosodwyd targedau i gadarnhau ymrwymiad Prifysgol De Cymru i’r amcanion hyn. Mae rhai targedau’n 
cyfrannu at fwy nag un amcan ac, fel y cyfryw, maent wedi’u cyd-redeg i’r perwyl hwn.  Dylid cydnabod y 
bydd darpariaeth o dan un mesur/amcan hefyd yn cefnogi eraill yn uniongyrchol.  
 
Wrth ystyried cynnwys y cynllun hwn, ystyriwyd esblygiad prosesau a chynnwys y Cynlluniau Ffioedd a 
Mynediad blaenorol. Ar ôl y newid cyfarwyddyd ar gyfer cynllun 2017/18, bu’r Brifysgol yn ailystyried ei 
gynnwys a’r targedau sy’n sail i’r cyflenwi.  Cynllun 2020/21 yw’r pedwerydd iteriad o dan y canllawiau 
diwygiedig ac mae’r Brifysgol wedi manteisio ar y cyfle hwn i gyfnerthu’r cynnwys ynddo a symud tuag at 
dargedau mwy cynnil y gellir eu meincnodi nid yn unig mewn perthynas â sector Cymru ond hefyd mewn 
perthynas â’n grŵp cymheiriaid yn genedlaethol.  Nid yw ffocws ein cynllun wedi newid ac mae ein 
hymrwymiad i ehangu mynediad yn benodol wrth ei wraidd o hyd. Bydd y naratif diwygiedig yn rhoi mwy o 
eglurder yn y diffiniad o grwpiau o fyfyrwyr heb gynrychiolaeth ddigonol sy’n sail i’n nodau ac amcanion; yn 
mynegi ymrwymiadau’r Brifysgol yn gliriach; ac yn mesur perfformiad mewn perthynas â thargedau sy’n 
glir, yn fesuradwy, ac sydd wedi’u cyd-redeg â strategaeth a gweledigaeth y Brifysgol. 
 
Nid ystyrir mai proses flwyddyn yw’r Cynllun Ffioedd a Mynediad, ond yn hytrach llunio cynllun i gefnogi 
myfyrwyr yn y tymor canolig a’r tymor hir.  Mae cynlluniau ategol, fel Cynllun Profiad Myfyrwyr, yn 
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ymestyn dros nifer o Gynlluniau Ffioedd a Mynediad, ac mae mireinio’r ddogfen hon yn barhaus yn 
adlewyrchu gwersi a ddysgwyd o weithgareddau blaenorol a gwaith sy’n dod i’r amlwg mewn meysydd 
eraill, fel Dadansoddeg Dysgwyr.  I ddatblygu’r cynllun hwn, cynllunnir pedwar prif faes â ffocws cyfannol o 
ganlyniad i’r dysgu a gafwyd o gynlluniau blaenorol ac mae eu ffocws fel a ganlyn: 
 

 Pa mor weladwy yw’r cynllun ymhlith staff ehangach y brifysgol.  Caiff hyn ei reoli trwy drosi targedau 
ar lefel ysgol a chynyddu ymgysylltiad. 

 Gwella’r ymgysylltiad â’r broses werthuso trwy is-bwyllgor Ehangu Mynediad y Pwyllgor Ffioedd ac 
Ysgoloriaethau  

 Amlygu cynllun i werthuso gweithgareddau yn y cynllun hwn dros gyfnod o dair i bum mlynedd, yn 
gysylltiedig â chanlyniadau er mwyn mesur llwyddiant.   

 Mwy o ryngweithio â phartneriaid AB ynghylch gweithgareddau a wnaed drwy’r partneriaid hyn a 
mesur yr effaith, eto trwy egluro perfformiad targedau ar lefel coleg yn well.   

 
Mae gwaith monitro Cynlluniau Ffioedd a Mynediad blaenorol yn dylanwadu ar gynnwys cynlluniau’r 
dyfodol, a digwyddodd hyn wrth ddrafftio’r ddogfen hon.  Mae’r mentrau a ariannwyd mewn cynlluniau 
blaenorol, lle buont yn llwyddiannus, wedi parhau i’r dyfodol ac yn sail i’r cynllun hwn.  Mae cysondeb dull 
ar gyfer myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr mewn perthynas â chymorth i fyfyrwyr yn agwedd allweddol 
ar y gweithgareddau a nodir yn y ddogfen hon ac yn allweddol ym mhrofiad y myfyriwr.  Ar gyfer meysydd 
lle bydd cyllid o’r cynllun 2020/21 hwn yn parhau i gefnogi gweithgareddau presennol, nodwyd hyn yn 
amcanion amlinellol yr adrannau ar gyfer ‘Cyfle Cyfartal’ a ‘Hyrwyddo Addysg Uwch’.  Yn ogystal, ystyriwyd 
adborth am fonitro cynlluniau blaenorol y Brifysgol. 

 
Mae’r broses o fonitro perfformiad y Cynllun Ffioedd a Mynediad hefyd yn cael ei hadnewyddu a’i 
mireinio, yn benodol mewn perthynas â chyfraniad ein partneriaid mewn addysg bellach at gefnogi’r 
targedau yn ein cynlluniau.  Digwydd y gwaith monitro yn ein Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau, wedi’i 
gadeirio gan ein Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr, ac o 2018/19 bydd yn canolbwyntio’n fwy 
gweithredol drwy is-grŵp i’r pwyllgor hwn.  Mae’r Pwyllgor, a’i is-grŵp, yn goruchwylio strwythur ffioedd y 
sefydliad, y bwrsariaethau a’r ysgoloriaethau a gynigir, ac yn monitro effeithiolrwydd y Cynllun Ffioedd a 
Mynediad.  Mae’r Pwyllgor, a’i is-grŵp, yn cynnwys aelodaeth o bob maes cymorth proffesiynol ac 
academaidd ac mae hefyd yn cynnwys Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Undeb y Myfyrwyr.  Caiff y 
Pwyllgor, a’i is-grŵp, adroddiadau rheolaidd am y gwariant mewn perthynas â chategorïau’r cynllun 
ffioedd a’r cynnydd mewn perthynas â thargedau’r Cynllun Ffioedd a Mynediad.  Mae partneriaid AB yn 
cyfrannu at y monitro hwn drwy nifer o fecanweithiau gan gynnwys cyfarfodydd y Bartneriaeth AU mewn 
AB a thrwy’r model dyrannu adnoddau ffurfiol a gyhoeddir yn flynyddol sy’n gofyn bod colegau’n 
‘blaenoriaethu gwariant y cynllun ffioedd yn strategol mewn perthynas â meysydd pendant sy’n cyd-redeg 
â’r targedau a osodwyd yn y Cynllun Ffioedd a Mynediad’.   
 



Mapio Amcanion y Cynllun Ffioedd a Mynediad â Chategorïau Llywodraeth Cymru  
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Hyrwyddo a diogelu mynediad 
teg at addysg uwch, gan 
gynnwys nodi unigolion â’r 
potensial mwyaf o grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(Ehangu Mynediad) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr ag anableddau) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(ymadawyr gofal) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg) 

Denu a chadw myfyrwyr a 
darpar fyfyrwyr o grwpiau sydd 
heb gynrychiolaeth ddigonol 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(Ehangu Mynediad) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr ag anableddau) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(ymadawyr gofal) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg) 

Codi dyheadau addysgol a 
sgiliau pobl o grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol mewn 
addysg uwch 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(Ehangu Mynediad) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr ag anableddau) 



Prifysgol De Cymru – Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 

25 | P a g e  
 

 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(ymadawyr gofal) 

 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg) 

Cefnogi a chynyddu dilyniant a 
chyfraddau cwblhau pobl o 
grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol 

Sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu cefnogi yn ystod eu hastudiaethau ac yn cael 
eu cadw  

Gwella’r profiad o addysg uwch 
i grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol mewn addysg uwch  

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(Ehangu Mynediad) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr ag anableddau) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(ymadawyr gofal) 
 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at AU 
(myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg) 

Darparu gwybodaeth effeithiol i 
grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol, cyn ac yn ystod eu 
hastudiaethau 

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 

Darparu cymorth academaidd a 
lles o ansawdd uchel i grwpiau 

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 
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heb gynrychiolaeth ddigonol 
mewn addysg uwch 

Cefnogi dilyniant grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol mewn 
addysg uwch i gyflogaeth neu 
astudiaethau pellach 

Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu hastudiaethau 
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Ymgysylltu’n fwy effeithiol â 
chyrff preifat, cyhoeddus neu 
wirfoddol a chymunedau yng 
Nghymru. 

Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth 

 
Hyrwyddo effaith AU Cymru wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt 

Gwella ansawdd dysgu ac 
addysgu, gan gyfeirio at 
ansawdd profiad myfyrwyr 

Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng Nghymru 

Cryfhau cyflogadwyedd 
graddedigion o Gymru 

Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth 

 
Hyrwyddo effaith AU Cymru wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt 

Hyrwyddo addysg uwch yng 
Nghymru yn fwy effeithiol yn 
rhyngwladol 

Hyrwyddo AU Cymru mewn marchnad ryngwladol 

Cyflenwi addysg uwch 
gynaliadwy 

Hyrwyddo effaith AU Cymru o ran ymchwil ac arloesedd 

 

Hyrwyddo AU Cymru wrth ddarparu cefnogaeth DPP i’r economi leol 
Codi ymwybyddiaeth o werth 
addysg uwch ymhlith darpar 
fyfyrwyr 

Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth 

 
Hyrwyddo effaith AU Cymru wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt 
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Mapio Targedau Ffioedd a Mynediad â Mesurau Cenedlaethol CCAUC ar 
gyfer Perfformiad Addysg Uwch 

Mae’r tabl canlynol yn mapio’r targedau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Ffioedd a 
Mynediad hwn ag is-set argymelledig Mesurau Cenedlaethol CCAUC ar gyfer Perfformiad 
Addysg Uwch, sy’n berthnasol i Gynlluniau Ffioedd a Mynediad.  Yn ogystal, caiff dau fesur 
pellach (wedi’u dangos â *) eu cynnwys, oherwydd ystyrir eu bod yn cyfrannu at yr ‘agenda 
cryfhau sgiliau, cyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth’ ac at hyrwyddo AU drwy ‘ehangu 
arloesi ac ymgysylltu’.   
 

Mesur CCAUC Cynhwyswyd y targed  
A: Ehangu mynediad a chynhwysiant cynyddol  
1. Ehangu mynediad Do 
2. Cyfranogiad  Do 
3. Cadw Do 
4. Rhan-amser Do 
5. Amrywiaeth y boblogaeth myfyrwyr Do 
B: Gwella profiad y myfyriwr 
6. Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr  Do 
7. Cyfrwng Cymraeg Do 
8. Symudedd myfyrwyr Naddo  
9. Canlyniadau Ansawdd Adolygiad Gwella 
Ansawdd y QAA 

Fe’i cynhwyswyd yn y gofynion rheoleiddio 

C: Cryfhau sgiliau, cyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth  
11. Cyflogaeth Do 
12. Cyflogaeth raddedig Do 
13. Datblygiad proffesiynol parhaus* Heb ei gynnwys fel rhan o’r ‘is-set 

argymelledig’ ond fe’i hystyrir yn bwysig o ran 
hyrwyddo AU 

D: Ehangu arloesi ac ymgysylltu  
16. Gweithgarwch cychwyn busnes 
(graddedig)* 

Heb ei gynnwys fel rhan o’r ‘is-set 
argymelledig’ ond fe’i hystyrir yn bwysig o ran 
agenda cyflogadwyedd myfyrwyr 
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Buddsoddi incwm ffioedd  

Cyfle Cyfartal 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (Ehangu Mynediad)  

Gwariant Rhagamcanol £2,115,788 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (Myfyrwyr ag anableddau)  
Gwariant Rhagamcanol £593,747 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (Myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig) 

Gwariant Rhagamcanol £599,333 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (Ymadawyr gofal)  
Gwariant Rhagamcanol £466,455 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael 
mynediad at AU (Myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg) 

Gwariant Rhagamcanol £518,673 

Bydd Prifysgol De Cymru yn parhau, drwy’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn, i gefnogi 
gweithgareddau a brofwyd yn llwyddiannus o ran sicrhau bod y poblogaethau o fyfyrwyr o 
gefndiroedd difreintiedig/grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn rhagori ar y perfformiad a 
ddisgwylir gan y Brifysgol o ystyried ei lleoliad a’i math (y meincnodau a osodwyd).  Trwy roi’r gorau i 
fuddsoddi mewn meysydd lle y mae ein perfformiad yn dda, yn enwedig o ran denu a chadw 
myfyrwyr o gefndiroedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, mae risg gostyngiad mewn 
perfformiad.  Fodd bynnag, bydd y gweithgareddau hefyd yn cefnogi poblogaethau myfyrwyr lle y 
nodwyd y gallai’r brifysgol gynyddu’r cyfranogiad gan y grwpiau a nodir (cynyddu mynediad i fyfyrwyr 
o ardaloedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru mewn meysydd pwnc penodol; myfyrwyr ag 
anableddau; myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig; ymadawyr gofal a myfyrwyr sy’n 
astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae ehangu mynediad i addysg uwch yn gwbl ganolog i PDC ond 
mae grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol, fel myfyrwyr o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif 
ethnig, â llai o gyfranogiad.  Felly, anelir y gweithgareddau a’r swyddogaethau yn y cynllun hwn at 
amddiffyn poblogaethau presennol a chynyddu poblogaethau eraill.   
 
I gyflawni hyn, dadansoddwyd y gwahaniaethau mewn poblogaethau ar lefel pwnc a lluniwyd 
cynlluniau i dargedu grwpiau.  Mae’r data yn dangos y meysydd gweithgarwch canlynol: 
 
 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru – Peirianneg, Diwydiannau Creadigol (gan gynnwys Coleg 

Brenhinol Cerdd a Drama Cymru).  Mae data ymrestru 2019/20 yn dangos bod gan 5 maes pwnc 
yn ein Cyfadran Diwydiannau Creadigol, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a maes pwnc 
Peirianneg Sifil boblogaethau o ddau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru sydd 
islaw 40%, o gymharu â pherfformiad y brifysgol, sef 46.4% yn 2017/18.  Yn ogystal, mae gan 
Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Pheirianneg Fecanyddol boblogaethau o gwintel isaf 
MALlC sydd islaw 15%, o gymharu â pherfformiad y brifysgol, sef 23.2% yn 2017/18.   

 Poblogaethau POLAR4 – Mae gan Beirianneg, Diwydiannau Creadigol (gan gynnwys Coleg 
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru) ac Addysg boblogaethau islaw 15% ar gyfer myfyrwyr ifanc 
POLAR4 (roedd perfformiad y brifysgol yn 9% yn 2017/18) a 10% ar gyfer myfyrwyr aeddfed 
POLAR4. 

 Poblogaethau anabl, gan gynnwys Hawliau Lwfans i Fyfyrwyr Anabl – pynciau STEM a thargedu 
poblogaethau myfyrwyr oddi ar y campws o ran y gallu i fanteisio ar gymorth y Lwfans i Fyfyrwyr 
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Anabl.  Mae perfformiad meysydd islaw 6% 
 Poblogaethau o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrif ethnig – mae gan STEM a’r Diwydiannau 

Creadigol boblogaethau islaw 6%, o gymharu â pherfformiad y sefydliad, sef 8.6%.  
 Ymadawyr Gofal – nid oedd unrhyw ymadawyr gofal wedi ymrestru ar gyfer STEM a’r 

Diwydiannau Creadigol yn 2019/20 
 
 
Mynediad at Addysg Uwch  

Tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau 
Mae ein Tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau yn datblygu partneriaethau ag ysgolion a cholegau 
blaenoriaeth ehangu mynediad ledled y rhanbarth i annog cyfranogiad a dilyniant mewn AU.  Rydym 
yn ymgysylltu â darpar fyfyrwyr, athrawon, cynghorwyr a rhieni i godi uchelgeisiau, annog myfyrwyr i 
symud ymlaen i addysg uwch, a hyrwyddo llwybrau i gyflawni hyn.  Gweithiwn hefyd gydag ysgolion a 
cholegau cyfrwng Cymraeg i annog myfyrwyr i fynd ar drywydd cyfleoedd cyfrwng Cymraeg mewn AU.  
Yn benodol, ceisiwn greu cyfleoedd i bobl o gefndiroedd anhraddodiadol i archwilio cyfleoedd addysg 
uwch, fel ymadawyr gofal a myfyrwyr o ardaloedd cyfranogiad isel.  Mae’r bartneriaeth Ymgyrraedd 
yn Ehangach yn ne-ddwyrain Cymru hefyd yn cefnogi’r gwaith hwn a bydd yn cydblethu â 
gweithgareddau’r tîm hwn gan ddarparu model trosiannol i ddysgwyr na fyddent fel arall efallai’n 
cyrraedd addysg uwch o 10 oed ymlaen.   
 
Mae ein gweithgareddau a’n gwasanaethau i’r darpar fyfyrwyr hyn yn rhoi blas ar addysg uwch ac yn 
rhoi cyngor ac arweiniad ar lwybrau dilyniant: 

 Diwrnodau Ymweld â’r Brifysgol a gweithdai ar-lein Ymgeisio UCAS: Mae grwpiau ysgolion a 
cholegau ehangu mynediad yn ymweld â ni i gael gwybod rhagor am addysg uwch, archwilio ein 
campysau a chael cymorth i gwblhau eu ceisiadau UCAS. 

 Digwyddiadau penodol i bwnc: Mae gweithgareddau a digwyddiadau fel diwrnodau blasu, 
darlithiau sampl, gweithdai a chynadleddau Safon Uwch, yn rhoi blas i fyfyrwyr ar astudio’r pwnc 
hwnnw yn y brifysgol.  Mae myfyrwyr yn ymweld â’n campysau ac yn cael profiad ohonynt, neu 
mae ein staff darlithio’n ymweld ag ysgolion a cholegau ehangu mynediad i roi sgyrsiau a 
gweithdai. 

 Cydweithio a Dilyniant AB: mae PDC yn cefnogi gweithgareddau ar draws rhanbarth blaenorol 
Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd. Mae gweithgareddau’n cynnwys sesiynau 
ymwybyddiaeth, sesiynau dilyniant a diwrnodau gwybodaeth, sy’n arwain at fwy o gyfranogiad 
naill ai ar lefel tri ar gampysau PDC, neu mewn AU mewn AB. 

 Gweithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach: Gweithgareddau a digwyddiadau sy’n cefnogi pontio, 
codi uchelgeisiau a hyrwyddo cyfle cyfartal a chynhwysiant.   

 
Ym mlwyddyn academaidd 2017/18 (y flwyddyn academaidd gyfan ddiwethaf adeg ysgrifennu’r 
cynllun hwn), digwyddodd y gweithgareddau canlynol: 

 886 o sgyrsiau AU, gweithdai a sesiynau Ymgeisio UCAS i ysgolion a cholegau gan gynnwys 89 
o sesiynau cyfrwng Cymraeg.  O’r rhain, roedd 497 ohonynt wedi’u mynychu gan ysgolion / 
colegau Ehangu Mynediad neu eu darparu ynddynt, neu fe’u darparwyd i grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol. 

 Bu 25,522 o ddarpar fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn  
 Mynychwyd 25 o ffeiriau UCAS a rhyngweithiwyd â thros 5,710 o ddarpar fyfyrwyr  
 Cyflenwyd 91 o ddigwyddiadau dilyniant gyda Cholegau AB partner PDC, y byddai’r mwyafrif 

ohonynt yn darparu gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.  
 
Mae’r dull cydgysylltiedig hwn yn helpu i gefnogi pontio di-dor o AB i AU i fyfyrwyr a allai fod yn 
ymuno â PDC ar Lefel 3 neu a allai fod yn symud ymlaen i Lefel 6 (i atodi eu Gradd Sylfaen neu 
HNC/HND) yn un o gampysau PDC o goleg partner AB. Yn ogystal â’r cymorth trosiannol hwn ar lefel 
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bwnc, mae partneriaethau clir rhwng cydweithwyr AU ac AB, gweithgareddau datblygu staff ar y cyd 
a digwyddiadau a drefnir, gan gynnwys rhywfaint o rannu addysgu i gefnogi pontio.   
 
O ran targedu myfyrwyr ‘anodd eu cyrraedd’ ymhellach i sicrhau cyfle cyfartal, mae ein gwybodaeth 
yn ehangu drwy ddatblygu ein gweithgareddau Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid yn ein prosesau 
ymholi ac ymgeisio.  Mae cyfnod nesaf y prosiect yn cynnwys datblygu ‘Modiwl Cyswllt ag Ysgolion a 
Cholegau’.  Bydd y datblygiad hwn yn galluogi’r tîm i olrhain darpar fyfyrwyr drwy eu siwrnai fel 
myfyriwr, gan nodi pa weithgareddau sy’n gweithio o ran hyrwyddo AU i grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol a chynllunio gweithgareddau’n briodol.  Mae’r prosiect Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid 
eisoes yn dwyn gwybodaeth helaeth am yr ymyriadau marchnata sy’n cael yr effaith fwyaf ar lefelau 
ymgeisio a throsi.  Gan adeiladu ar y gwaith hwn, mae’r brifysgol hefyd yn ymrwymo i gysylltu data, 
gwybodaeth a dealltwriaeth a gafwyd o brosiect Ymgyrraedd yn Ehangach/Campws Cyntaf ac olrhain 
cyfranogwyr yn ein system Rheoli Perthynas â Chwsmeriaid a systemau eraill myfyrwyr. Bydd hyn yn 
cynnig darlun manylach, dros gyfnod, o effaith gweithgareddau Campws Cyntaf ar gynyddu 
cyfranogiad mewn AU o ardaloedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.  Megis dechrau y mae cam 
trafod y gwaith hwn, ond bydd yn effeithio ar gyfnod y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn.   
 
Bydd ymrwymiad CCAUC yn y dyfodol i’r Prosiect Ymgyrraedd yn Ehangach hefyd yn golygu y gall y 
sefydliad barhau i gydblethu’r gwaith a gefnogir gan y Tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau a Campws 
Cyntaf, gan gydgyfrannu adnoddau a chreu arbedion maint ac felly cynyddu effaith.  O ganlyniad i 
ailstrwythuro’r maes hwn, cafwyd perthnasoedd gwaith agosach o fewn timau ac ar draws y 
sefydliad.  Bydd creu is-bwyllgor Ehangu Mynediad yn cryfhau gweithgarwch yn y maes hwn hefyd.   
 
Ein Portffolio a’n Cyrhaeddiad 
Cynlluniwyd ein portffolio i roi cyfleoedd i bob myfyriwr o bob cefndir. Mae gennym ddarpariaeth 
fawr ar Lefelau 4 a 5, a hynny ar y campws ac wedi’i chyflenwi drwy AU mewn AB drwy ein 
partneriaethau â cholegau addysg bellach lleol.  Dyfarnodd Prifysgol De Cymru gymwysterau i 1,565 o 
fyfyrwyr amser llawn â chymwysterau ar Lefelau 4 a 5 yn 2017/1818.  Strategaeth fwriadol yw hon ac 
mae’n seiliedig ar dystiolaeth ei bod yn well gan fyfyrwyr o ardaloedd cyfranogiad isel astudio’n 
agosach i gartref am amryw resymau gan gynnwys caledi ariannol a symudedd is.  Mae gan y 
ddarpariaeth islaw gradd hefyd safonau mynediad yn is yn nodweddiadol a gall felly ddarparu 
mynediad i boblogaeth ehangach sy’n gallu gwella eu sgiliau a’u hyder. Cynigir y ddarpariaeth islaw 
gradd gyda llwybrau dilyniant clir i fyfyrwyr symud ymlaen i lefel chwech, a’r rhan fwyaf ohoni’n cael 
ei chyflenwi ar gampysau PDC.   

Mae’r Brifysgol hefyd wedi cynnig darpariaeth yn draddodiadol ar Lefel 3 i gefnogi ymhellach y 
myfyrwyr na fyddent efallai wedi cael at AU pe na fyddai’r ddarpariaeth hon ar gael.  Nid yw hyn heb 
ei heriau ac mae cymorth i’r myfyrwyr hyn drwy wasanaethau a amlinellir drwy’r ddogfen hon yn 
hanfodol i sicrhau llwyddiant.  Yn ogystal, ystyrir cynllun y cwricwlwm yn ofalus gan gynnwys 
strwythurau asesu, ac fe’i hadolygwyd a’i diwygiwyd yn ddiweddar i sicrhau hygyrchedd. Y mrestrodd 
y Brifysgol 554 o fyfyrwyr ar lefel tri yn 2017/18.  Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r rhan bwysig hon 
o’i phortffolio ac mae’n nodi’r risgiau a gyflwynir gan argymhellion Adroddiad Augur.   

Bydd y Brifysgol yn parhau i asesu perfformaid ei phortffolio yn flynyddol mewn perthynas â’r 
sbardunau allweddol a amlinellwyd ar ddechrau’r cynllun hwn; recriwtio, cadw, profiad, cyflawniad a 
chyflogaeth o ran ei graddedigion ac yn benodol y gwahaniaethau yn unrhyw un o’r metrigau hyn 
mewn perthynas â grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Mae’r broses adolygu portffolio flynyddol yn 
rhan o’r cynllunio blynyddol sefydliadol yn asesu perfformiad y portffolio yn feirniadol.  Mae gwaith y 
Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu yn y Brifysgol yn canolbwyntio ar y sbardunau sy’n dylanwadu ar 

                                                      
18 Roedd y 1,565 i gyd yn ymgymryd â dyfarniadau targed ac nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys myfyrwyr a adawodd gyda dyfarniad is na’r 

cwrs yr oeddent wedi ymrestru arno (h.y. DipHE am 240 credyd o raglen BA/BSc).    
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gwricwla ac mae’r ffocws cyfredol yn berthnasol i gynwysoldeb wrth gynllunio, cyflenwi ac asesu ein 
cwricwlwm.  Mae’r trafodaethau strategol hyn yn cael eu harwain gan dystiolaeth a dylanwadir arnynt 
gan gyfraddau cadw, profiad a chyrhaeddiad myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.   

Erbyn dechrau’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn, bydd y brifysgol wedi cwblhau adolygiad 
cynhwysfawr o’i phortffolio, a fydd yn cyd-redeg â datblygiad ei strategaeth ar gyfer 2030.  Trwy’r 
gwaith hwn, bydd ein cwricwlwm yn cyd-redeg â gofynion myfyrwyr yn y dyfodol a gofynion 
cyflogwyr.  Byddwn yn cynyddu ystod y cyfleoedd i ddarpar fyfyrwyr trwy ddatblygu llwybrau mwy 
hyblyg at AU ac i daith y myfyriwr ei hun.  Yn Strategaeth 2030, mae ymrwymiad cadarn i’r rhanbarth, 
i Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol ac i ehangu mynediad mewn addysg uwch.   

AU mewn AB 
Mae Prifysgol De Cymru (a’i sefydliadau blaenorol) wedi cyflenwi AU mewn AB am bron i dri degawd 
ledled y rhanbarth.  Mae ein partneriaethau addysg bellach cyfredol (gweler Tabl D atodol), a’r 
Gynghrair Strategol yn benodol, yn ychwanegu gwerth at y rhanbarth, yn ategu olion traed diwydiant 
a phwnc craidd ein pedair cyfadran.  Yn sgil cynllunio uchelgeisiol o ran niferoedd myfyrwyr, bydd 
cyfranogiad AU mewn AB yn cynyddu mewn AB a hefyd yn cynyddu cyfran y myfyrwyr sy’n camu 
ymlaen o golegau’r Gynghrair Strategol i ddarpariaeth lefel chwech ar gampysau PDC, yn rhannol o 
ganlyniad i brif ffrydio darpariaeth amser llawn a rhan-amser gynaliadwy a gyflenwyd yn flaenorol 
drwy fenter Athrofa Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd.  Mae natur ranbarthol AU mewn AB yn newid ac 
mae hyn yn peri her i’r brifysgol a chyflawni’r uchelgais hon, ond mae datblygu partneriaethau 
ymhellach i ffwrdd, sef gyda Choleg Gŵyr a Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot yn enwedig, yn 
lliniaru hynny.   
 
Mae PDC yn parhau i feithrin cysylltiadau rhwng cyfadrannau academaidd a phartneriaid AB gan 
hwyluso recriwtio uniongyrchol i PDC a dilyniant i addysg uwch o fewn ein partneriaid addysg bellach 
ac ohonynt.  
Mae’r berthynas sydd gennym â’n partneriaid yn agor y drws i addysg uwch drwy dri phrif lwybr: 
 

 Nifer y myfyrwyr sy’n ymgeisio’n uniongyrchol i gampysau PDC yn syth o ddarpariaeth lefel tri 
yn y colegau partner – cawsom 2,495 o geisiadau o’n saith coleg partner yng Nghymru ar 
gyfer blwyddyn academaidd 2018/19, gyda’r sefydliad yn ddewis cyntaf i 824 ohonynt.  Mae 
hyn yn cynyddu yn flynyddol.       

 Nifer y myfyrwyr sy’n astudio AU mewn AB ar gyrsiau PDC – mae gennym 1,660 o fyfyrwyr 
amser llawn a 1,070 o fyfyrwyr rhan-amser sydd wedi ymrestru mewn colegau partner yn 
2018/19.   

 Nifer y myfyrwyr lefel pump sy’n symud ymlaen i lefel chwech gyda PDC – symudodd 68% o 
fyfyrwyr a ddyfarnwyd ar lefel pump yn 2017/18 ymlaen i lefel chwech yn 2017/18 (376 o 
fyfyrwyr) 

 
Byddwn yn parhau i gynllunio portffolio ar y cyd â’n partneriaid, gan weithio un ac un gyda cholegau 
ond hefyd fel Cynghrair Strategol i gydbwyso’r cynnig ledled y rhanbarth.  Byddwn yn parhau i 
ymrwymo adnoddau sylweddol i’r gweithgareddau hyn gan gynnwys Cyfarwyddwr sy’n goruchwylio 
holl ddarpariaeth y Brifysgol, rheolwyr AB lefel Cyfadran, cysylltau cwrs a phwnc uniongyrchol a 
chymorth sylweddol i weithgareddau dilyniant drwy ein Tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau.  Mae’r 
Brifysgol hefyd yn cefnogi gwella dysgu ac addysgu drwy ein huned Canolfan ar gyfer Gwella Dysgu ac 
Addysgu (CELT).   
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Ymhlith y gwaith a gefnogwyd gan y cynllun ffioedd a mynediad hwn a chynlluniau blaenorol felly fu 
datblygu Canllaw AU mewn AB19 a dadansoddi’r wybodaeth y mae myfyrwyr yn ei cheisio wrth wneud 
penderfyniad am leoliad astudio a dilyniant i lefel chwech.  Yn rhan o hyn, datblygwyd gwybodaeth i 
fyfyrwyr sydd am gael at neuaddau preswyl a gweithgareddau pellach sy’n dod â myfyrwyr i 
gampysau PDC i ddarparu sesiynau blas ar gyfer y newidiadau y byddant yn dod ar eu traws wrth 
symud i gampws PDC.  Rydym hefyd yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng Undeb y Myfyrwyr a’n partneriaid 
AB.  Bydd y cydweithio rhwng Ymgyrraedd yn Ehangach a’n Colegau AB partner hefyd yn cael ei 
gryfhau drwy gydol oes y cynllun ffioedd a mynediad hwn.  Mae enghraifft gyfredol o’r gwaith a 
gefnogir o hyd ar gael yma. 
 
Mae trosolwg o’r cymorth a roir i fyfyrwyr ar gael yma.   
 
Bydd ein partneriaid AB yn cefnogi myfyrwyr yn lleol wrth iddynt ymgymryd â’u hastudiaethau.  
Darperir penawdau strategol gan y Brifysgol drwy’r Cynllun Dyrannu Adnoddau gyda phob coleg a, 
bob blwyddyn, mae datganiadau monitro yn ofynnol ynghylch lefel y gwariant a’r gweithgareddau a 
gefnogwyd.  Mae enghreifftiau o’r cymorth a fydd yn parhau drwy’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn 
yn cynnwys: 

 Cymorth i fyfyrwyr ar gyfer eu costau astudio ychwanegol – mae hyn yn sicrhau bod pob 
myfyriwr, ni waeth ei gefndir, yn gallu cymryd rhan yn llawn yn ei astudiaethau.  

 Cymorth ariannol uniongyrchol i fyfyrwyr, gan gynnwys cymorth ar gyfer profion y Lwfans i 
Fyfyrwyr Anabl 

Yn ogystal â hyn, mae PDC yn gweithio gyda’r colegau i sicrhau bod amrywiaeth o wasanaethau a 
chymorth ar gael o fewn y Brifysgol ei hun.  Gall myfyrwyr fanteisio ar lyfrgell, gwasanaethau TG, 
Undeb y Myfyrwyr a gwasanaethau cymorth eraill, ac mae PDC wedi datblygu porth sy’n dwyn yr holl 
wybodaeth hon ynghyd i fyfyrwyr mewn un lleoliad.   

http://pcstudents.southwales.ac.uk/usw-students-any-partner-institution/ 

Mae amryw rwydweithiau ar gael ar lefel cwrs, pwnc, cyfadran a sefydliad i gefnogi’r gweithgareddau 
hyn, yn enwedig y penderfyniadau a wneir gan fyfyrwyr ar eu cwrs a’u dilyniant pellach yn hyn o beth.   

Yr Iaith Gymraeg 
Datblygwyd darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol yn raddol ac yn strategol, gan adlewyrchu’r galw 
gan fyfyrwyr a’r diwydiant, ac mewn ymateb i strategaethau a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 
Gwnaethpwyd gwaith helaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf i adeiladu ar y ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg gyfredol ac estyn ein cynnig ar draws ystod o eang o gyrsiau drwy’r Brifysgol, gan 
ganolbwyntio’n bennaf ar gyflogadwyedd. Mae cyflogadwyedd yn amcan craidd yng Nghynllun 
Academaidd Prifysgol De Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac mae’n hanfodol er mwyn creu 
gweithlu dwyieithog i fynd i’r afael â gofynion y Safonau Iaith Gymraeg a gweledigaeth Llywodraeth 
Cymru i sicrhau 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. 
 
Mae’r Brifysgol wedi ymgysylltu â chyflogwyr ledled de-ddwyrain Cymru ac wedi trefnu sesiynau a 
gweithdai cyflogadwyedd i hybu ymwybyddiaeth ymhlith myfyrwyr am fuddion dwyieithrwydd, yn 
benodol o ran sgiliau a chyflogadwyedd. Buom yn llwyddiannus yn cynyddu’r cyfleoedd i fyfyrwyr 
astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws pob cyfadran, ac mae’r gwaith hwn yn parhau.  
 
Cynhelir prosiect ymchwil, a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol De Cymru, yn 
ystod blwyddyn academaidd 2017-18 er mwyn pennu’r galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar 
draws Grŵp Prifysgol De Cymru; mesur y galw gan ddisgyblion mewn ysgolion a cholegau ledled 

                                                      
19 https://www.southwales.ac.uk/documents/988/Progression_Brochure_19-20_English_D7AHndz.pdf 
 

https://www.firstcampus.org/project/everything-you-need-for-referencing/
https://www.southwales.ac.uk/study/higher-education-local-colleges/
http://pcstudents.southwales.ac.uk/usw-students-any-partner-institution/
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Cymru; a nodi’r angen am gyflogeion dwyieithog ledled y rhanbarth.  Bydd canlyniadau’r prosiect yn 
galluogi’r Brifysgol a’r Coleg i bennu’r blaenoriaethau ar gyfer yr ychydig flynyddoedd nesaf a 
chynllunio’r ddarpariaeth yn briodol.  Yn y cyfamser, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi 
gweithgareddau i’r un lefel o gyllid ag yn y Cynlluniau Ffioedd a Mynediad blaenorol.   
 
Gwneir yr holl waith uchod ar y cyd gan gynnwys cydweithwyr ar draws strwythurau cymorth 
proffesiynol ac academaidd y Brifysgol.  Mae gweithgareddau hefyd yn cynnwys cymorth o ysgolion a 
cholegau lleol.  Mae rhai o’r enghreifftiau ar gael yma.   
 
Mynediad at Addysg Uwch 
Gweler y sylwadau mewn perthynas â’r Tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau, Ein Portffolio a 
Chyrhaeddiad ac AU mewn AB uchod.  Mae’r timau hyn a’r gweithgareddau a gefnogant a’r cyflenwi 
oll yn effeithio ar allu’r Brifysgol i recriwtio myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.   
 
Ein Hundeb Myfyrwyr 
Mae gan Undeb Myfyrwyr PDC amrywiaeth o swyddogion i gefnogi myfyrwyr ac mae’r rhain yn 
cynnwys Swyddogion Ymgyrchu20.  Mae’r holl Swyddogion Ymgyrchu yn fyfyrwyr cyfredol PDC, wedi’u 
hethol i gynrychioli a rhyddhau hawliau myfyrwyr sydd heb gynrychiolaeth ddigonol neu y 
gwahaniaethir yn eu herbyn.  Yn 2018/19, mae Swyddogion Ymgyrchu’n cynnwys: 

 Swyddog Menywod 

 Swyddog Myfyrwyr Aeddfed 

 Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol    

 Swyddog Myfyrwyr Duon    

 Swyddog Hunaniaeth o ran Rhywedd 

 Swyddog Cyfeiriadedd Rhywiol  

Roedd Undeb y Myfyrwyr wedi cefnogi rolau Swyddogion Iaith Gymraeg a Myfyrwyr ag Anableddau, 
ond ni fu recriwtio i’r rolau hyn.  Bydd recriwtio i’r holl rolau yn 2019/20.   

Fel y nodwyd yn flaenorol yn y ddogfen hon mae’r Brifysgol yn ariannu Undeb y Myfyrwyr yn 
uniongyrchol a defnyddir y cyllid hwn i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys 
bwrsariaethau a chyflogau swyddogion.  Bydd y rolau a amlinellwyd uchod yn debygol o barhau yn 
2020/21 a byddant yn canolbwyntio ar yr anghenion a aseswyd gan Undeb y Myfyrwyr.   

Mae Undeb y Myfyrwyr wedi’i chynnwys yn llawn wrth greu’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn a bydd 
yn cefnogi cyflenwi ei weithgareddau a gwireddu’r targedau a osodwyd ynddo.  Fel y nodwyd ar 
ddechrau’r ddogfen hon, mae hyn yn berthnasol i fyfyrwyr ym mhob lleoliad astudio.  

Plant sy’n derbyn gofal ac ymadawyr gofal 
Mae gan y Brifysgol Gydlynydd Ymadawyr Gofal sy’n darparu’r cymorth canlynol 
http://propel.org.uk/Details/university-of-south-wales/ 
 
Gofalwyr 
Mae’r Brifysgol yn awyddus i gynnig cymorth i fyfyrwyr sy’n ofalwyr, gan gynnwys bwrsariaeth o’i 
Chronfa Caledi, oherwydd y cydnabyddir bod gan ofalu oblygiadau ariannol yn aml (fel llai o argaeledd 
ar gyfer gwaith cyflogedig a chostau teithio uwch).  Fel y nodwyd uchod, caiff meysydd pwnc penodol 
eu targedu yn y maes hwn, yn yr un modd Colegau AB partner, i amlygu a chefnogi myfyrwyr sy’n dod 
o’r cefndir hwn.  Mae’r niferoedd yn fach ac mae’n amlwg pan fydd myfyrwyr yn datgelu’u bod yn 
ofalwyr ac yn ceisio cymorth, eu bod yn gwerthfawrogi’r cymorth a ddarperir, felly bydd 
gweithgareddau’n canolbwyntio ar hyrwyddo a chydweithio, yn fwy uniongyrchol, drwy Campws 

                                                      
20 https://www.uswsu.com/campaignofficers 

 

https://www.southwales.ac.uk/about/schools-and-colleges/preparing-students-higher-education/
http://propel.org.uk/Details/university-of-south-wales/
https://www.uswsu.com/campaignofficers
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Cyntaf i amlygu unigolion sy’n ceisio cael mynediad at addysg uwch.   

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau 
Mae’r Brifysgol yn cefnogi ystod o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sy’n annog myfyrwyr i wneud cais 
am addysg uwch.  Mae rhai o’r rhain yn targedu myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, ac 
yn targedu meysydd lle mae dilyniant i addysg uwch yn fwy heriol e.e. ein Bwrsariaeth Dilyniant AB.  
Yn ein colegau partner AB, bydd gwariant y Cynllun Ffioedd a Mynediad hefyd yn cefnogi 
bwrsariaethau i fyfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol sy’n benodol i’r coleg hwnnw, er 
enghraifft bwrsariaethau sy’n targedu myfyrwyr o gefndiroedd pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd 
ethnig neu o ardaloedd difreintiedig.  

 
Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod 
eu hastudiaethau 

Gwariant Rhagamcanol £1,942,642 

Sicrhau bod myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu cefnogi yn ystod eu 
hastudiaethau ac yn cael eu cadw, a’u bod yn cyrraedd eu potensial.  

Gwariant Rhagamcanol £3,292,400 

Mae darparu gwybodaeth a chymorth i fyfyrwyr cyn ac yn ystod eu hastudiaethau ac, weithiau, yn 
dilyn eu hastudiaethau, yn ffactor allweddol i sicrhau bod myfyrwyr yn cyrraedd eu potensial.  Yn 
ogystal, mae cadw myfyrwyr, trwy gymorth uniongyrchol mewn sawl achos, yn flaenoriaeth strategol 
i’r sefydliad.  O ran myfyrwyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol, mae’r pontio o 
astudiaethau uwchradd/trydyddol i astudio yn y Brifysgol “yn ddadleoliad cymdeithasol sylweddol, a 
all gael ei ddwysau os yw’r myfyriwr yn aeddfed, y cyntaf yn ei deulu i fynychu’r brifysgol, neu’n dod o 
grŵp ethnig heb gynrychiolaeth ddigonol ym mhoblogaeth y brifysgol”21.   
 
Rydym wedi amlygu’n barhaus y cyswllt sydd wedi’i hen sefydlu rhwng recriwtio myfyrwyr o 
gefndiroedd difreintiedig a chyfraddau cadw gwael. Yn briodol, credwn fod ein llwyddiant yn denu 
myfyrwyr newydd o’r rhannau mwyaf difreintiedig o Gymru ac yn cynyddu’r gyfran o fyfyrwyr o 
ardaloedd cyfranogiad isel ledled y DU (a brofir yn rhywle arall yn y ddogfen hon) yn golygu bod PDC 
yn wynebu her benodol mewn perthynas â chadw myfyrwyr. Er yr her hon, mae gwella’r cyfraddau 
cadw yn parhau ymhlith blaenoriaethau sefydliadol allweddol PDC.  
 
Mae’r adran yn amlygu ym mha feysydd y mae’r brifysgol yn cynnig cymorth ariannol sylweddol a 
chefnogir cyfran o gostau cyflenwi’r gwasanaethau hyn yn uniongyrchol drwy’r Cynllun Ffioedd a 
Mynediad hwn.   
 
Darparu Gwybodaeth – Gwefan  
Cyn eu hastudiaethau 
Mae gwefan Prifysgol De Cymru22 yn darparu ystod o wybodaeth i fyfyrwyr (yn y Gymraeg a’r 
Saesneg) am eu hastudiaethau y tu hwnt i’r wybodaeth yn ymwneud â chyrsiau.  Mae’r rhain yn 
cynnwys: 

 Gwybodaeth am ffioedd a chyllid gan gynnwys gwybodaeth benodol am: 
o Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau – gan gynnwys ysgoloriaethau a bwrsariaethau yn 

ymwneud â grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ar gyfer y Cynllun Ffioedd a 
Mynediad hwn  

o Cymorth ariannol arall 
o Canllaw i fyfyrwyr sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu teuluoedd neu fyfyrwyr 

                                                      
21  A.R.J. Briggs, J. Clark & I. Hall (2012): Building bridges: understanding student transition to university, Quality in Higher Education 
22 https://www.southwales.ac.uk/study/ 
 

https://www.southwales.ac.uk/study/fees-and-funding/undergraduate/undergraduate-home/
https://www.southwales.ac.uk/study/
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annibynnol 
o Gwybodaeth i Ymadawyr Gofal a Phlant sy’n Derbyn Gofal  

 Cymorth yn ystod y broses ymgeisio 

 Gwybodaeth am lety 

 Canllaw i rieni 

 Gwybodaeth i athrawon 

 Cyfleusterau sgwrsio byw 

 Cymorth i fyfyrwyr o golegau AB lleol sydd naill ai’n ymuno â PDC ar lefel tri neu’n symud 
ymlaen i lefel chwech.  

 
Wrth astudio 
Mae ein llwyfan cyfathrebu i fyfyrwyr, Unilife, yn cynnwys ystod o wybodaeth i fyfyrwyr presennol, 
gan gynnwys y rhai sydd wedi ymrestru mewn colegau addysg bellach.  Mae gennym ardal benodol 
ar y wefan hon sy’n canolbwyntio ar yr ystod o gyngor a chefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr.  
Mae pob un o’r meysydd canlynol wedi’u cynrychioli ar y llwyfan hwn, ac mae pob maes hefyd yn 
rhoi gwybodaeth yn uniongyrchol i fyfyrwyr trwy weithgareddau ymsefydlu, sioeau teithiol yn ystod y 
flwyddyn academaidd, hyrwyddo trwy sgriniau digidol a chyfryngau cymdeithasol, ac ystod o ddulliau 
eraill.  Bydd y meysydd hyn yn parhau i gael eu cefnogi trwy’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn 
2020/21.  Wrth i’r Ardal Cyngor a’r Tîm Dilyniant Myfyrwyr ddod yn fwy sefydledig, caiff effaith y 
gwasanaethau ar fyfyrwyr ei gwerthuso a’i theilwra fel y bo’n briodol. 
 
Ardal Cyngor 
Mae’r cyfleuster hwn, sydd ar gael ar bob campws, yn darparu ‘man cyswllt cyntaf croesawgar ar 
gyfer pob ymholiad gan fyfyrwyr’.  Trwy’r gwasanaeth hwn, gall myfyrwyr fanteisio ar apwyntiadau 
un-i-un ag ystod o wasanaethau, gan gynnwys: 

 Cymorth Sgiliau Astudio 

 Cymorth Anabledd a Dyslecsia 

 Cwnsela 

 Lles meddwl 

 Cyngor ariannol 

 Cymorth dilyniant 

 Cymorth gyrfaoedd 

 Cymorth llyfrgell  
 
Mae tudalennau Unilife y gwasanaeth yn darparu ystod o wybodaeth i fyfyrwyr am eu cyrsiau, atal 
astudiaethau, cymorth ar gyfer beichiogrwydd, mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu, amgylchiadau 
esgsodol sy’n effeithio ar astudio ac ati.  Mae’r gwasanaeth newydd wedi datblygu strategaeth ar 
gyfer ei ddatblygiad a fydd yn cynnwys targedu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.   
 
Tîm Cyngor Dilyniant 
Mae’r tîm yn cynorthwyo myfyrwyr sydd “mewn perygl” o beidio â chwblhau eu hastudiaethau.  
Sefydlwyd y tîm ar gyfer 2017/18 ac, fel y cyfryw, mae’n datblygu ei wasanaeth, sy’n cael ei addasu 
ar sail tystiolaeth i dargedu’r poblogaethau myfyrwyr sy’n bennaf mewn perygl.  Bydd adnabod 
myfyrwyr sydd “mewn perygl” yn cynnwys ystyried nodweddion y boblogaeth myfyrwyr sy’n 
cynyddu’r perygl o beidio â chwblhau eu hastudiaethau.  Bydd y grwpiau hyn sy’n cael eu targedu yn 
cynnwys myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac mae ffocws ar draws y brifysgol i 
sicrhau bod grwpiau penodol sydd mewn perygl yn cael eu targedu fel hyn.  Mae’r tîm yn gweithio’n 
agos â swyddogaeth gynllunio’r Brifysgol ac yn rhan graidd o’r Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau a’i 
is-grŵp Ehangu Mynediad ac, felly, mae gweithgareddau’n cydblethu’n sefydliadol.   
 
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 
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Mae ystod eang o adnoddau ar gael i fyfyrwyr, gan gynnwys gwybodaeth am swyddi i raddedigion, 
cymorth i ddatblygu CV a chyfweliadau, gwybodaeth am leoliadau, menter, Go Wales, Grad Edge ac 
ati.  Roedd y gwasanaeth ymhlith y tri gorau yn y DU ar gyfer ei Strategaeth Cyflogadwyedd yng 
Ngwobrau Recriwtio Graddedigion Cenedlaethol 2017.  Mae rhagor o wybodaeth am 
weithgareddau’r tîm hwn wedi’i chynnwys yn ddiweddarach yn y ddogfen hon.  Mae cyflogaeth 
graddedigion yn fetrig allweddol i’r brifysgol a bydd yn sylfaen ar gyfer cyflenwi’n strategaeth ar 
gyfer 2030.  
 
Cydlynwyr Bywyd Campws  
Mae ein tîm o Gydlynwyr Bywyd Campws23 yn edrych ar ôl dros 2,800 o fyfyrwyr sy’n byw yn 
Neuaddau Preswyl PDC a neuaddau’r sector preifat yng Nghaerdydd a Chasnewydd, y mae gan y 
Brifysgol gytundebau â nhw.  Mae’r tîm yn gyfrifol am les a chymorth i fyfyrwyr mewn Neuaddau 
Preswyl, ac yn cynnig llwybr allweddol at gymorth i fyfyrwyr yn ogystal â chefnogi gweithgareddau 
cymdeithasol.  Crëwyd y tîm yn ddiweddar ac mae’n cynnig cymorth i fyfyrwyr y tu allan i oriau 
gwaith, yn ogystal â chyfeirio’n hanfodol at feysydd cymorth arbenigol eraill, ar frys.      
 
Caplaniaeth 
Mae’r Gaplaniaeth ar gael i bob un o’n myfyrwyr fel gwasanaeth agored a chadarnhaol.  Caiff bob un 
o’n myfyrwyr eu croesawu beth bynnag fo’u hil, lliw, rhywedd, oedran, cenedligrwydd, amgylchiadau 
economaidd, statws priodasol, tueddfryd rhywiol, gallu corfforol neu feddyliol neu gyflwr emosiynol.  
Nod y Gaplaniaeth yw galluogi pobl i gyfarfod â’i gilydd a chreu cymuned.  Mae Campws Pontypridd 
yn gartref i Dŷ Cwrdd y Brifysgol https://chaplaincy.southwales.ac.uk/meeting-house/.  Mae’r 
cyfleuster hwn yn darparu lle i fyfyrwyr ryngweithio â’i gilydd a chael cymorth.  Mae’r Gaplaniaeth yn 
darparu man ychwanegol i fyfyrwyr gael cymorth ac, fel y dywed y gwasanaeth: 
 
‘Mae’r Caplaniaid bob amser ar gael am sgwrs breifat, gyfrinachol ar unrhyw adeg.  Y cwbl y mae 
angen i chi ei wneud yw gofyn.  Rydym yn addo: peidio â’ch beirniadu; parchu a gwerthfawrogi’r hyn 
sy’n bwysig i chi; cydnabod bod eich bywyd cartref a’ch perthnasoedd yn cael effaith bwysig ar eich 
bywyd yn y Brifysgol; a gwneud popeth y gallwn i’ch gweld pan mae arnoch angen ein gweld ni.  Nid 
oes angen i chi aros am argyfwng.  Dewch i’n gweld unrhyw adeg i siarad am unrhyw fater sy’n eich 
poeni.’  
 
Mae ethos y Gaplaniaeth yn canolbwyntio ar groesawu gwahaniaeth ac, fel y cyfryw, mae’n cefnogi’r 
grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn y Brifysgol.  
 
Mentora Myfyrwyr 
Mae’r tîm Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio yn gweithredu dau fath o fentora myfyrwyr i fyfyrwyr 
PDC (y bydd y ddau ohonynt yn parhau i gael eu cefnogi trwy’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn):  
 
 Cynllun Mentora Myfyrwyr – Mae Cynllun Mentora Myfyrwyr PDC yn galluogi myfyrwyr sy’n 

ymuno â’r brifysgol i gael cymorth ar faterion ymarferol gan fyfyrwyr mwy profiadol PDC, a bydd 
yn parhau i alluogi hyn.  Mae ein mentoriaid myfyrwyr yn wirfoddolwyr hyfforddedig.  Gall 
myfyrwyr newydd ofyn cwestiynau i’w mentoriaid trwy’r e-bost neu Facebook, hyd yn oed cyn 
iddynt gyrraedd y campws.  Nod Cynllun Mentora Myfyrwyr PDC yw: 

 Sicrhau bod y pontio i’r brifysgol mor rhwydd a didrafferth â phosibl i fyfyrwyr newydd; 
 Annog myfyrwyr newydd i gyfarfod â myfyrwyr presennol o’r un adran neu gyfadran er mwyn 

iddynt integreiddio i fywyd y brifysgol yn gyflym; 

                                                      
23 https://studenthalls.southwales.ac.uk/campus-life-coordinators/ 
 

https://chaplaincy.southwales.ac.uk/meeting-house/
http://chaplaincy.southwales.ac.uk/contact/
https://studenthalls.southwales.ac.uk/campus-life-coordinators/


 
Prifysgol De Cymru – Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 

37 

 Sicrhau bod myfyrwyr newydd yn gwybod ble i fynd i gael gwybodaeth a chymorth, a sicrhau 
eu bod yn cael profiad o amgylchedd cefnogol a chalonogol; 

 Cynorthwyo myfyrwyr i ymgysylltu â’u hastudiaethau’n gyflym trwy leihau ffactorau sy’n 
achosi straen; a 

 Galluogi mentoriaid myfyrwyr i ddatblygu neu wella sgiliau, gwybodaeth a phrofiad sy’n 
berthnasol i gyflogaeth ac agweddau eraill ar fywyd. 

 Sesiynau Astudio â Chymorth Cymheiriaid – sesiynau astudio mewn grŵp yw Sesiynau Astudio â 
Chymorth Cymheiriaid, dan arweiniad myfyrwyr o flynyddoedd uwch (Arweinwyr PASS), ac maent 
yn darparu (a byddant yn parhau i wneud hynny yn 2020/21) amgylchedd diogel i fyfyrwyr yn y 
flwyddyn gyntaf drafod syniadau, rhannu problemau ac ateb cwestiynau er mwyn gwella eu 
dealltwriaeth o gynnwys modiwlau.  Mae adborth gan gyfranogwyr yn awgrymu’n gryf y gall 
mynychu’r sesiynau hyn gyfrannu at wella perfformiad academaidd a phrofiad myfyrwyr.  Mae rôl 
yr Arweinydd PASS yn wirfoddol ac mae’n cynnwys bwrsariaeth fechan.  Caiff Arweinwyr PASS eu 
hyfforddi mewn sgiliau hwyluso ac maent yn ennill profiad gwerthfawr sy’n gallu gwella eu 
cyflogadwyedd. 

 
Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia 
Mae’r Gwasanaeth Anableddau a Dyslecsia yn darparu gwasanaeth cyfrinachol a phroffesiynol, lle 
gall myfyrwyr drafod gofynion unigol ar eu telerau nhw.  Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth p’un 
a oes gan fyfyrwyr anableddau corfforol, synhwyrol, iechyd meddwl neu anableddau cudd.  Mae’r 
Brifysgol yn ymrwymo i ddarparu amgylchedd cynhwysol, a’i nod yw cynorthwyo myfyrwyr anabl a’r 
rhai sydd ag anawsterau dysgu penodol trwy newid polisïau ac arferion, a darparu cymorth 
ymarferol.  Caiff ystod a lefel y cymorth ei hystyried yn ofalus yng ngoleuni poblogaeth y myfyrwyr, 
ac mae’r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo myfyrwyr sydd ag anabledd datganedig yn uniongyrchol ac, 
yn benodol, myfyrwyr sydd wedi darganfod y cyflyrau hyn yn ystod eu siwrnai addysg uwch.  Mae’n 
amlwg o’r metrigau cyfredol nad yw perfformiad y Brifysgol yn cyrraedd y meincnod ar gyfer 
myfyrwyr sy’n hawlio’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl, sydd wedi disgyn.  Ar gyfer y gwasanaeth hwn a’r 
Gwasanaeth Lles, caiff hyrwyddo’r cymorth hwn ei dargedu ar gyfer y Cynllun Ffioedd a Mynediad 
hwn.  Ym mhob sesiwn academaidd, caiff y gwasanaeth ei werthuso a’i addasu i gyfrif am y galw a’r 
angen ar draws ein campysau.   
 
Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr 
Mae’r tîm yn rhoi cyngor ac arweiniad unigol ar faterion ariannol i fyfyrwyr, gwybodaeth am gymorth 
ariannol i fyfyrwyr a gwybodaeth am Fwrsariaethau ac Ysgoloriaethau.  Bydd hyn yn cynnwys 
cymorth un-i-un mewn sefyllfaoedd difrifol, cymorth i gael gafael ar gymorth ariannol a chyllid caledi 
at argyfwng.   
 
Gwasanaeth Sgiliau Myfyrwyr 
Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi cyngor, gwybodaeth ac adnoddau i helpu myfyrwyr i godi eu 
dyheadau, gwella eu perfformiad academaidd a datblygu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth.  
Mae’r tîm yn cynnig apwyntiadau un-i-un a gweithdai ar ystod o bynciau, gan gynnwys cymorth â 
thraethodau hir, cymorth ar gyfeiriadau, ysgrifennu myfyriol, aralleirio, cymorth â’r iaith Saesneg, 
ysgrifennu traethodau, ysgrifennu adroddiadau, trefnu astudiaethau, sgiliau cyflwyno a sgiliau 
dadansoddi beirniadol.  Bu Clybiau Ysgrifennu yn fenter newydd ar gyfer 2017/18, lle gall myfyrwyr 
ddatblygu eu sgiliau ysgrifennu academaidd mewn grwpiau bach anffurfiol.  Mae’r clybiau wedi 
dangos y gall fyfyrwyr fagu hyder trwy ymarfer sgiliau ysgrifennu, dadansoddi a myfyrio, a’u bod yn 
cael profiad cynnar o gyfleu syniadau ar lafar mewn grŵp mewn addysg uwch  
 
Gwasanaeth Lles 
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Mae’r Gwasanaeth Lles yn cynnwys Gwasanaeth Iechyd, Gwasanaeth Iechyd Meddwl a Gwasanaeth 
Cwnsela’r Brifysgol.  Mae pob un o’r gwasanaethau hyn yn darparu cyngor a chymorth cyfrinachol i 
holl fyfyrwyr PDC yn rhad ac am ddim.  Bu cynnydd mawr yn y galw am wasanaethau iechyd meddwl 
a chwnsela ac, oherwydd hynny, caiff cydbwysedd yr adnoddau ei ystyried yn ofalus.  Mae’r Brifysgol 
yn cefnogi prosiect i symud rhai gwasanaethau nad oes ar fyfyrwyr angen rhyngweithio wyneb-yn-
wyneb ar eu cyfer ar-lein, er mwyn darparu adnoddau yn y meysydd allweddol hyn.   
 
Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn cefnogi nifer helaeth o wasanaethau sy’n ymwneud â’r 
cymorth a ddarperir i fyfyrwyr sy’n cael profiad o anawsterau iechyd meddwl.  Caiff y gwasanaethau 
eu hadolygu’n gyson er mwyn sicrhau bod adnoddau digonol ar gael i fodloni’r galw.  Mae’r 
gwasanaeth yn cynnig y canlynol (a bydd yn parhau i gynnig y canlynol yn ystod 2020/21): 

 Cyngor, cymorth a gwybodaeth am yr hyn a all helpu. 
 Cyfle i drafod anawsterau yn gyfrinachol. 
 Cydlynu trefniadau derbyn, cyfleusterau a chymorth astudio i alluogi myfyrwyr i ddechrau, 

parhau a graddio o’u hastudiaethau yn y Brifysgol. 
 Helpu myfyrwyr i hawlio’r Lwfans i Fyfyrwyr Anabl. 
 Helpu i drefnu cymorth ychwanegol ac addasiadau, er enghraifft mentora, darpariaethau ar 

gyfer arholiadau, offer.  
 Cyfeirio at y Gwasanaeth Cwnsela, os yw’n briodol. 
 Archwilio newidiadau i ffyrdd o fyw a all arwain at wella iechyd meddwl a lles myfyrwyr. 
 Argymell strategaethau hunangymorth ar gyfer rheoli problemau iechyd meddwl ochr yn ochr 

â galwadau astudiaethau academaidd a bywyd yn y Brifysgol. 
 Argymell y cymorth parhaus mwyaf priodol i chi, a all gynnwys cyfarfodydd dilynol â 

Chynghorydd Lles Meddwl. 
 Cynorthwyo myfyrwyr yn ystod seibiant oddi wrth eu hastudiaethau ac ar ôl iddynt 

ddychwelyd. 
 Gweithio gyda myfyrwyr ar broblemau sy’n codi’n aml, fel:   

o problemau â gorbryder a phyliau o banig, 
o problemau â chymhelliant, oedi neu gysgadrwydd, 
o trafferthion o ran canolbwyntio, trefniadaeth neu reoli amser, 
o osgoi ac arunigo oddi wrth ffrindiau, teulu ac/neu academyddion, 
o ffocws cyson ar agweddau negyddol ar brofiadau, 
o perffeithiaeth, poeni’n gyson ac ymddygiad obsesiynol neu orfodaethyrrol, 
o diffyg hunan-barch, hyder neu bendantrwydd, 
o problemau cysgu neu batrymau bwyta nad ydynt yn iach, 
o hunan-niweidio neu feddwl am ladd eu hunain.   

Fel rhan o brosiectau’r Cynllun Profiad Myfyrwyr, rydym hefyd yn ailasesu ein dulliau a’n llwyfannau 
ar gyfer profiad myfyrwyr, a fydd yn cynnwys ffocws ar sut rydym yn cyfleu’r wybodaeth gywir mewn 
ffordd sy’n targedu poblogaethau myfyrwyr, gan gynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.   
 
Ein Hundeb Myfyrwyr 
Mae Undeb Myfyrwyr PDC yn chwarae rôl sylweddol o ran darparu gwybodaeth i fyfyrwyr cyn iddynt 
ymuno â’u cyrsiau.  Yn ystod y tair blwyddyn academaidd diwethaf, mae Undeb y Myfyrwyr wedi 
defnyddio cyfryngau cymdeithasol24 yn ddull i ymgysylltu â myfyrwyr cyn iddynt ddechrau astudio.  
Bu’r fideos hyn yn llwyddiannus iawn a chawsant eu gwylio filoedd o weithiau.  Mae’r cyfrwng a 
ddewiswyd gan Undeb y Myfyrwyr yn darparu hygyrchedd sylweddol i fyfyrwyr a dulliau iddynt ofyn 
cwestiynau ac ymholiadau a ffurfio grwpiau cymdeithasol cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol.   

                                                      
24 https://www.facebook.com/uswsu/videos/10153655028027447/ 
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Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn darparu cymorth i fyfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau, trwy 
systemau cynrychiolaeth cyrsiau, swyddogion sabothol a staff parhaol.  Yn 2017/18, darparwyd y 
cymorth canlynol gan Undeb y Myfyrwyr: 

 cynorthwywyd 318 o fyfyrwyr gan swyddogion  

 cynorthwywyd 89 o fyfyrwyr â materion yn ymwneud â gwaith achos myfyrwyr (llên-ladrad, 
camymddwyn ac ati) 

 cynorthwywyd 70 o fyfyrwyr ag achosion lles  

 cynorthwywyd 160 o fyfyrwyr â chamau gweithredu anffurfiol.  
 
Mae’r Brifysgol yn gwerthfawrogi’r cymorth ychwanegol a ddarperir gan Undeb y Myfyrwyr, ac mae’r 
bartneriaeth rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn hanfodol o ran sicrhau cymorth i grwpiau 
heb gynrychiolaeth ddigonol a phoblogaeth ehangach y Brifysgol.   
 
Codi Dyheadau – Llwyddiant Academaidd 
Mae llwyddiant ein myfyrwyr ac, yn benodol, y rhai sydd o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, yn 
dibynnu ar gymorth academaidd a gwasanaethau proffesiynol effeithiol.  Mae gan PDC hanes 
effeithiol o lwyddiant o ran trawsffurfio bywydau, ond gellir gwella hyn trwy ddeallusrwydd gwell a 
darparu cymorth wedi’i dargedu.  Mae’r Cynllun hwn yn nodi gweithgareddau allweddol mewn nifer 
o feysydd, a ddylai alluogi perfformiad uwch erbyn 2020/21. 

 Deallusrwydd gwell trwy wella deallusrwydd busnes ac, yn benodol, trwy weithredu 
Dadansoddeg Dysgwyr yn ddull ar gyfer modelu rhagamcanol poblogaethau a nodweddion 
“mewn perygl” ymhlith ein dysgwyr.  Dechreuodd y prosiect hwn yn 2016/17 ac mae’n llunio 
rhan o Gynllun Profiad Myfyrwyr y Brifysgol.  Erbyn 2019/20, bydd y gwaith, a gefnogir yn 
genedlaethol trwy JISC25, wedi ystyried modelu rhagamcanol trwy ystod o senarios i 
ddarparu gwybodaeth i PDC am ei phoblogaeth myfyrwyr a’r peryglon rhag iddynt gyrraedd 
eu llawn botensial.  Yn ogystal, mae’r Brifysgol yn ystyried datblygu ap gweithgarwch i 
fyfyrwyr a fydd yn monitro eu hymgysylltiad a’u cynnydd.  Bu’r model hwn yn llwyddiannus 
mewn meysydd eraill, fel ffitrwydd.  Bydd y prosiect hwn yn parhau i gael ei gefnogi ar hyd 
oes y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn.   

 Targedu dulliau ymyrraeth a chefnogaeth yn well er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr gyrraedd 
eu potensial.  Bydd hyn wedi’i gysylltu â nodweddion y boblogaeth a phoblogaethau sydd 
mewn perygl a dargedwyd yn flaenoriaeth.   

 Bydd Hyfforddiant Academaidd Personol yn darparu cymorth cyfannol i fyfyrwyr, trwy 
weithio â’r wybodaeth a geir o Ddadansoddeg Dysgwyr o ran ffactorau risg a metrigau 
ymgysylltiad.  Bydd hyn yn galluogi myfyrwyr sydd mewn perygl i gael cefnogi, oherwydd y 
caiff eu lefelau ymgysylltiad eu monitro a’u cefnogi trwy’r cymorth academaidd cyson hwn.   
 

Codi Dyheadau – Cyflogadwyedd 
Mae gan PDC hanes cryf mewn perthynas â chyflogadwyedd, sy’n rhannol oherwydd safon y myfyrwyr 
eu hunain, a’r cyfleoedd i astudio rhaglenni a ddatblygwyd ar y cyd â’r cyrff proffesiynol (ac sydd 
wedi’u hachredu’n broffesiynol) a sefydliadau blaenllaw sy’n cyflogi ein graddedigion, o lywodraeth 
leol a’r GIG i lawer o gorfforaethau mawr ledled y byd.  Credwn fod ein pwyslais ar leoliadau gwaith 
hefyd yn rhoi mantais i’r myfyrwyr yn y farchnad gyflogaeth hynod gystadleuol. 
 
Priodweddau a Dyheadau Graddedigion  
Mae ein ffocws ar gyflogadwyedd yn ogystal â chyflogaeth; creu’r amodau lle gall myfyrwyr 
ddatblygu’r wybodaeth, sgiliau a’r agweddau sydd, ar y cyd, yn eu galluogi i weithredu’n effeithiol yn y 
gwaith ar unwaith, ond sy’n eu grymuso i lwyddo, datblygu ac addasu dros yrfaoedd hirdymor.  Yn 

                                                      
25 https://www.jisc.ac.uk/rd/projects/effective-learning-analytics 
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ogystal â’r gweithgareddau craidd, bydd gwelliannau i weithgareddau a gwasanaethau yn ystod 
2020/21 yn cynnwys: 

 
Datblygu’r offeryn ar-lein ‘Fy Nyfodol’ ymhellach, sy’n galluogi pob dysgwr i fynegi ei ‘hunaniaeth 
broffesiynol’ sy’n datblygu.  Mae’r offeryn (a lansiwyd yn 2017/18) yn fodd i fyfyrwyr brofi eu 
parodrwydd ar gyfer gyrfa trwy nifer o gategorïau, gan gynnwys cyfathrebu, ymwybyddiaeth 
fasnachol, arloesedd a menter, rheoli prosiectau, llythrennedd digidol ac arweinyddiaeth.  Yna, gellir 
targedu cymorth a gweithgarwch datblygu uniongyrchol i fyfyrwyr ar sail eu hunanfyfyrdod, sy’n eu 
galluogi i adeiladu ar eu sgiliau yn ystod eu hastudiaethau.  Teimlir y bydd yr offeryn hwn yn arbennig 
o ddefnyddiol i fyfyrwyr nad oes ganddynt yr hyder i ofyn am gymorth yn y maes hwn, ond gallant 
hunanddatgan a manteisio ar ddeunyddiau dysgu i ategu eu datblygu yn eu maes/meysydd dewisol.   
Parhau i ddatblygu dulliau mentora cymheiriaid rhagorol, gan gynnwys datblygu “e-fentora” a fydd 
yn galluogi myfyrwyr a staff i ryngweithio ac yn hybu cymhwyso a throsglwyddo gwybodaeth, gan 
gysylltu myfyrwyr a staff yn lleol ac yn fyd-eang.  Bu cynlluniau mentora blaenorol yn hynod 
lwyddiannus a byddant yn parhau i gael eu cefnogi trwy’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn.  Yn 
2017/18, cefnogodd 600 o fentoriaid myfyrwyr eu cymheiriaid.  Nid yw’r gweithgarwch hwn yn 
targedu grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn uniongyrchol, ond mae’n debygol o effeithio ar y 
grwpiau hyn. 
 
Fel rhan o waith cyflenwi strategaeth 2030 y Brifysgol, bwriedir cynnal adolygiad helaeth o’r 
portffolio, i ystyried sut y gellir paratoi myfyrwyr yn well (yn rhai o feysydd y cwricwlwm is eu 
perfformiad, ar hyn o bryd) ar gyfer byd gwaith trwy gyfuniad o gynnwys y cwricwlwm, datblygu 
sgiliau a phrofiad gwaith uniongyrchol.  Datblygu y mae’r gwaith hwn ar hyn o bryd ond bydd yn 
effeithio ar gyflenwi’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn.   
 
Cadw 
Amlinellir ein hymagwedd fras at gadw a dilyniant yn y Cynllun Profiad Myfyrwyr (2016)26, sy’n nodi 
agenda tymor hir gan gynnwys: 
 

 Datblygu system dadansoddeg dysgu yn rhan o brosiect sector cyfan a gefnogir gan JISC.  
Bydd y gwaith hwn yn rhoi dau faes cymorth ar gyfer cadw a chyrhaeddiad ein corff myfyrwyr, 
drwy ddarparu gwybodaeth i Hyfforddwyr Academaidd Personol (gan gynnwys ennyn 
diddordeb myfyrwyr yn eu hastudiaethau) a modelu rhagfynegol sy’n darparu data manylach 
i’r Brifysgol mewn perthynas â grwpiau ‘mewn perygl’ o fyfyrwyr, a fydd yn cynnwys myfyrwyr 
o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol; 

 Gweithredu gwahanol ddulliau o hyfforddi personol ym mhob Cyfadran yn cyd-redeg â set 
allweddol o egwyddorion; 

 Canolbwyntio ar barhau gwelliannau i weithgarwch cynefino ac ailgynefino ac ymgorffori 
dysgu trochi yn llawn; 

 Y Polisi Asesu ar gyfer Dysgu diwygiedig, a fydd yn symleiddio amserlennu ac yn rhoi golwg 
lefel cwrs ar asesu i bob dysgwr. 
 

Byddwn yn parhau i fwrw ymlaen â chyfres o weithgareddau yn 2020/21 a fydd o fudd i’n myfyrwyr ac 
yn hyrwyddo cyfraddau cadw a llwyddiant, gan gynnwys:  

 Drwy’r prosiect gwasanaethau rheng flaen integredig, gwella darpariaeth y cymorth a chyngor 
llinell gyntaf, hygyrch, rhagorol i ddysgwyr ac integreiddio da rhwng cyngor ac arweiniad 
academaidd, hyfforddi personol, dadansoddeg a’r tîm cyngor i fyfyrwyr. Bydd hyn yn cynnwys 

                                                      
26 http://celt.southwales.ac.uk/documents/download/410/ 
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gwelliannau pellach i gymorth rheng flaen gyda’r nod o sicrhau “ateb adeg ymholi” a chydgysylltu 
gwybodaeth ar draws gwasanaethau rheng flaen a staff academaidd (yn benodol Hyfforddwyr 
Personol). 

 Datblygu rôl a swyddogaeth Tîm Dilyniant y Brifysgol o ran cefnogi myfyrwyr “mewn perygl” 
drwy fecanweithiau cymorth ac ymyriad i hwyluso eu cadw a’u cyflawniad. Bydd poblogaethau 
mewn perygl yn cynnwys dadansoddiadau o’r ffactorau demograffig sy’n effeithio ar 
debygolrwydd myfyriwr o gwblhau ei astudiaethau. Mae’r rhain yn cynnwys ei leoliad astudio. 

 Sicrhau adrodd effeithiol ac amserol i gyfadrannau ar gadw myfyrwyr, gan roi data pendant ar 
lefel cwrs. 

 Bydd haen Siwrnai Asesu’r Cynllun Profiad Myfyrwyr yn gwneud gwelliannau o ran monitro 
cynnydd asesu yn ystod y flwyddyn.   

 Ystyried cyflwyno fesul dipyn y Model Hyfforddi Personol i Bartneriaid AB. Mae AB eisoes wedi 
sefydlu modelau ar gyfer tiwtora personol a mynediad at ddangosfyrddau. 

Bydd y gweithgareddau hyn yn rhoi gwybodaeth am y ffactorau risg sy’n effeithio ar ein myfyrwyr, 
mewn cysylltiad â’u nodweddion, a darparu cymorth ac ymyriad a fydd yn gwella’r risg o ran cadw 
myfyrwyr o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol.   

 
Cyfrannu at Bartneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach 

Gwariant Rhagamcanol £320,177 

Mae Campws Cyntaf yn PDC yn darparu portffolio cynhwysfawr o weithgareddau/prosiectau ar hyd y 
flwyddyn academaidd, yn targedu pobl ifanc o ardaloedd cyfranogiad isel sydd “mewn perygl” o gael 
eu hymyleiddio o addysg ôl-orfodol.  Mae’r prosiect yn cyflwyno cyfranogwyr i amgylchedd prifysgol, 
yn codi eu dyheadau addysgol ac yn herio’r camsyniadau ynghylch Addysg Uwch.  Gall israddedigion a 
darlithwyr prifysgol drafod llwybrau dilyniant i AU, gan gynnwys AU mewn AB, ac mae gweithwyr 
proffesiynol o ddiwydiant yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar brentisiaethau a’r sgiliau a’r 
safonau disgwyliedig. 
 
Mae tîm Campws Cyntaf yn PDC wedi’i leoli’n strwythurol yn ein hadran Marchnata a Recriwtio 
Myfyrwyr, sy’n galluogi perthynas waith agos â’n tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau, sy’n darparu 
darbodion maint ac yn plethu gweithgareddau â’i gilydd.  Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn 
adeiladu ar Gynlluniau Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach y Sefydliad ar gyfer 2018/19 i 2020/21.  
 
Cyd-redeg â phartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach Campws Cyntaf 
Pwrpas Ymgyrraedd yn Ehangach, Campws Cyntaf, ac felly’r gweithgareddau a gynigir yn y cynllun 
hwn, yw: 

 ehangu mynediad i ddarpariaeth AU lefel 4 ym mhob modd; 

 lleihau’r rhwystrau rhag mynediad a chodi dyheadau a llwyddiant addysgol mewn darpariaeth 

addysg uwch lefel 4, i grwpiau â blaenoriaeth;   

 blaenoriaethu pobl o bob oedran sy’n byw yn nau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog 

Cymru (MALlC). 

 Blaenoriaethu profiad gofal pobl ifanc a gofalwyr. Byddwn yn gweithio’n rhanbarthol i gefnogi’r 

grwpiau hyn.   

 
Yn unol â gofyniad CCAUC, bydd y gweithgareddau o fewn y cynllun hwn yn galluogi Prifysgol De 
Cymru i barhau i gefnogi grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch, yn benodol:    

 o fewn dau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 

o pobl ifanc ôl-16.  



 
Prifysgol De Cymru – Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 

42 

o oedolion heb gymwysterau lefel 4, i gynnig dilyniant i ddarpariaeth lefel 4.  

 a ledled Cymru:  

o plant sy’n derbyn gofal, ymadawyr gofal a gofalwyr ym mhob grŵp oedran.   

 
Wrth lunio’r cynllun hwn, mae’r datblygiad wedi cydblethu â datblygiad y Strategaeth Ymgyrraedd yn 
Ehangach, sydd wedi cynnwys trafodaeth ag arweinwyr cynllunio mewn SAUau eraill sy’n rhan o 
bartneriaeth de-ddwyrain Cymru.  Darparwyd data ar godau post poblogaethau presennol myfyrwyr 
i’r bartneriaeth er mwyn llunio gwybodaeth am ardaloedd o gyfranogiad isel yn y rhanbarth.   
 

Rhanbarthau Targedig a Gweithio mewn Partneriaeth  
Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru27 yn darparu gwybodaeth am amddifadedd cymharol 
ardaloedd bychain yng Nghymru.  Mae’r mynegai yn gosod ardaloedd o 1 (yr amddifadedd mwyaf) i 
1,909 (yr amddifadedd lleiaf) a dangosir y gosodiadau hyn yn Ffigur Un isod.  Ei lleoliad sy’n galluogi’r 
Brifysgol i arwain y gwaith o hyrwyddo AU i fyfyrwyr o’r ardaloedd hyn a dyma fusnes y sefydliad o 
ddydd i ddydd.   
 
Ym mlwyddyn academaidd 2016/17, roedd 7,460 (36.9%) o boblogaeth y myfyrwyr ym Mhrifysgol De 

Cymru yn hanu o ddau gwintel is yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is ym Mynegai Amddifadedd 

Lluosog Cymru (MALlC).  Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn gosod targed i gynyddu’r 

cyfranogiad hwn.  I gyflawni’r targed hwn, bydd angen parhau i dargedu ardaloedd a gweithgareddau.  

Bydd hyn yn parhau i gynnwys cydweithio ar ddatblygu a chyflenwi darpariaeth i fodloni anghenion 

rhanbarthol.   

 
Mae’n eglur y bydd heriau o ran proffil demograffig yr unigolion 18 oed yn y rhanbarth, ar y cyd â 
gostyngiad yn nifer y genedigaethau o grwpiau economaidd-gymdeithasol is, yn gofyn am gyfeiriad 
strategol clir a gweithgareddau cysylltiedig rhwng y Brifysgol a Phartneriaeth Campws Cyntaf 
(Ymgyrraedd yn Ehangach).  Am y rheswm hwn, y grŵp cyntaf a dargedir fydd ysgolion yn y rhanbarth, 
y mae 60% i 100% o’u poblogaeth yn dod o ddau gwintel isaf MALlC.  Yr ysgolion a dargedir fydd yr un 
ysgolion y bydd Campws Cyntaf yn gweithio gyda nhw.  Bydd gwaith Tîm Cyswllt ag Ysgolion a 
Cholegau’r Brifysgol yn cydblethu â gwaith Campws Cyntaf, gan alluogi unigolion i bontio’n hwylus i 
addysg uwch.  Hefyd, bydd hyn yn cynnig arbedion maint, gan ryddhau adnoddau i dargedu 
gweithgareddau ychwanegol.  Er mwyn blaenoriaethu’r gwaith hwn, mae’r Brifysgol yn ystyried beth 
yw’r ffordd orau o gefnogi’r gwaith targedig hwn yn strwythurol a bydd yn debygol o wneud hynny 
drwy ddatblygu Strategaeth Ehangu Cyfranogiad i’r tîm.  Bydd y strategaeth yn rhoi mwy o ffocws ar 
fentrau ac ymyriadau Ehangu Mynediad a chaiff Ehangu Mynediad flaenoriaeth ar draws gwaith y tîm 
yn enwedig mewn ysgolion a cholegau penodol yn y rhanbarth. 
 

Mae’r ffigur isod yn dangos effaith ranbarthol PDC yn y cynllun hwn, gan gyfuno gweithgaredd pob 
rhan o Grŵp PDC (gan gynnwys Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a Choleg Merthyr Tudful), y 
Colegau AB partner a’r Ysgolion a’r Colegau targedig.   
 

                                                      
27 https://gov.wales/docs/statistics/2015/150812-wimd-2014-summary-revised-cy.pdf 
 

https://gov.wales/docs/statistics/2015/150812-wimd-2014-summary-revised-cy.pdf
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Cefnogaeth i blant sy’n derbyn gofal, ymadawyr gofal a gofalwyr.  
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i dargedu darpar fyfyrwyr sydd, neu a fu, yn blant sy’n derbyn gofal, yn 
ymadawyr gofal ac yn ofalwyr.  Yr hyn fydd yn bwysig i’r cynllun hwn yw 16 oed, sef pan fydd person 
ifanc sy’n ‘derbyn gofal’ neu sy’n ‘ymadawr gofal’ yn dod yn ‘gymwys’ i adael gofal a byw yn 
annibynnol.  16-17 oedd y cyfnod pan fyddai person ifanc yn cael ei ystyried yn ymadawyr gofal, tan y 
newid i’r gyfraith a chyflwyno cynllun ‘Pan fydda i’n barod’28.  
 

Y Cydlynydd Ymadawyr Gofal sy’n goruchwylio siwrnai ymadawyr gofal fel myfyrwyr ym Mhrifysgol 
De Cymru.  Mae nifer yr unigolion sy’n ymwneud â’r Brifysgol yn gymharol fach ac, felly, mae mân 
newidiadau i niferoedd yn effeithio’n sylweddol ar gyflawni targedau.  Yng nghyd-destun y cynllun 
hwn, mae siwrnai ymgeisio’r myfyrwyr hyn yn holl bwysig.  Mae’r Brifysgol yn neilltuo adnoddau i 
gefnogi’r grŵp hwn o fyfyrwyr heb gynrychiolaeth ddigonol trwy rôl y Cydlynydd a thrwy Fwrsariaeth 
i Ymadawyr Gofal, sy’n cynorthwyo â’r heriau ariannol gaiff y grŵp hwn o fyfyrwyr.  Yn ogystal â’r 
uchod: 

 Cefnogir darpar fyfyrwyr drwy gynnig a derbyn gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yn ymwneud â 

chyngor ar astudio, llety, cyllid a gyrfaoedd.  Enwebwyd cysylltiadau ym mhob un o’r meysydd 

hyn i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu hystyried yn grŵp â blaenoriaeth, ac ysgrifennwyd canllaw. 

 Diweddarwyd gwybodaeth am gefnogaeth i ymadawyr gofal (ar y cyd â Campws Cyntaf) ar gyfer 

gwefan Propel, a’i nod yw cynyddu nifer yr ymadawyr gofal sy’n dilyn addysg uwch. 

http://propel.org.uk/Details/university-of-south-wales 

 Ychwanegodd y Cydlynydd Ymadawyr Gofal wybodaeth gyd-destunol at system dderbyniadau 

PDC ‘Admit’ ar gyfer pob darpar fyfyriwr sy’n ymadawr gofal, fel y gallai Ymholiadau a 

Derbyniadau wneud penderfyniadau gwybodus wrth gynnig lleoedd ar gyrsiau. 

Bydd gweithio’n agos â Campws Cyntaf a’r Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach yn dwyn ynghyd 

                                                      
28 https://www.thefosteringnetwork.org.uk/policy-practice/practice-information/when-I-am-ready 

 

Grŵp PDC Ysgolion Targedig  Colegau AB Partner 

http://propel.org.uk/Details/university-of-south-wales
https://www.thefosteringnetwork.org.uk/policy-practice/practice-information/when-I-am-ready
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gefnogaeth i blant sy’n derbyn gofal ac, yn benodol, yn cynorthwyo â’u pontio i addysg uwch.    
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Hyrwyddo Addysg Uwch 

Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng Nghymru 

Gwariant Rhagamcanol £4,342,288 

Mae profiad myfyrwyr a “thaith y myfyriwr” wrth wraidd y hyn a wnawn, a llwyddiant myfyrwyr yw’r 
prif ffon fesur y cawn ein mesur yn ei herbyn.  Caiff manylion llawn am ein dull o wella profiad 
myfyrwyr eu hamlinellu yng Nghynllun Profiad Myfyrwyr PDC (2016) 29.  Mae’r Cynllun Profiad 
Myfyrwyr yn cael ei roi ar waith trwy ystod o brosiectau.   
 
Cymunedau Dysgu 
Mae’r themâu hunaniaeth, cymuned a pherthyn yn codi’n fynych wrth drafod profiad myfyrwyr.  Mae 
astudio yn y brifysgol yn daith emosiynol yn ogystal â deallusol, sy’n cael ei ffurfio gan berthnasoedd y 
tu mewn a’r tu allan i’r ystafell ddosbarth, trwy weithgarwch academaidd a chymdeithasol.  Mae 
cyfuniad o ymgysylltiad academaidd a chymdeithasol da yn creu’r cyd-destun ar gyfer perthyn a 
llwyddo.  Ar yr ochr academaidd, mae hyn yn golygu staff sy’n adnabod eu myfyrwyr, sydd â 
diddordeb ynddynt ac sy’n monitro eu cynnydd yn weithredol, sy’n amlwg yn gwerthfawrogi addysgu, 
sydd ar gael iddynt ac sy’n gwerthfawrogi/ceisio rhyngweithio, ac sy’n croesawu eu mewnbwn ac yn 
derbyn beirniadaeth, ond hefyd yn gosod ffiniau ac yn herio ymddygiad a disgwyliadau myfyrwyr 
(What Works, HEA 2012).  Locws yr hunaniaeth honno a’r perthnasoedd hynny yw’r cwrs, lle mae 
perthnasoedd â chyfoedion a rhyngweithio ystyrlon â staff academaidd yn datblygu ddwysaf. 
 
Bydd gweithgareddau a gwasanaethau penodol yn 2020/21 yn cynnwys: 

 Parhau i ymsefydlu pwyslais ar y cwrs fel uned allweddol adolygu – ymagwedd sydd wrth wraidd 
y cynllun profiad myfyrwyr.  Mae perfformiad cwrs yn cael ei fesur bellach trwy ganolbwyntio ar 
fetrigau allweddol ceisiadau, ymrestriadau, cyfraddau cadw, profiad a chyflogaeth, yr ychwanegir 
atynt gan ddatblygiadau mewn deallusrwydd busnes ar draws y brifysgol.  Caiff hyn ei gymhwyso 
trwy broses Adolygu Portffolio flynyddol. 

 Parhau i ddatblygu ein rhith-amgylchedd dysgu – Blackboard – a llawlyfrau cwrs er mwyn sicrhau 
gwybodaeth ragorol sy’n canolbwyntio ar gyrsiau a golygfeydd ar lefel cyrsiau (e.e. o amserlenni 
asesu) i fyfyrwyr.  

 Parhau i fonitro adborth gan fyfyrwyr trwy ein hofferyn arolygu mewnol, sef Loop.  Mae Loop yn 
amlygu meysydd sylwadau cadarnhaol neu negyddol gan fyfyrwyr ynglŷn â’u profiad o’u cwrs.  
Caiff maes cymuned ei archwilio trwy nifer o gwestiynau ac mae’r data sy’n deillio o’r system yn 
cael ei adolygu’n rheolaidd ac yn gyson gan Arweinwyr Cyrsiau, Rheolwyr Pynciau, Penaethiaid 
Ysgol a’r Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr.   

 Erbyn 2020/21, bydd system y Brifysgol ar gyfer Hyfforddiant Academaidd Personol wedi’i 
hymgorffori, a bydd perthynas glir wedi’i meithrin rhwng staff a myfyrwyr i fonitro ymgysylltiad, 
dilyniant a chyflawniad myfyrwyr.   

Ymarferwyr Ysbrydoledig 
Rhaid i staff academaidd allu ysgogi’r meddwl a chreu profiadau dysgu symbylol, yn ogystal â 
chynorthwyo myfyrwyr yn weithredol a dangos brwdfrydedd tuag at eu pwnc.  Mae’r gallu i weithio 
mewn tîm a chydweithio yn nodweddion allweddol ar gyfer academyddion PDC hefyd.  Bydd gan 
wahanol aelodau staff wahanol broffiliau, ond dyma’r ffactorau y mae ein myfyrwyr yn dweud 
wrthym eu bod yn bwysig. 
 
Bydd gweithgareddau a gwasanaethau penodol yn 2020/21 yn cynnwys: 

 Datblygu ymhellach drefniadau cyn-sefydlu sy’n canolbwyntio ar y cwrs er mwyn creu cymuned 

                                                      
29  Cynllun Profiad Myfyrwyr http://celt.southwales.ac.uk/sep/  

http://celt.southwales.ac.uk/sep/
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cyn i’r myfyrwyr gyrraedd a datblygu ymyriadau effeithiol yn ystod cyfnodau pontio o un lefel i’r 
llall, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer gweithgareddau ailsefydlu neu ymgysylltu yn ystod gwyliau.  
Yn benodol, canolbwyntio ymdrechion ar grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a grwpiau risg 
uchel trwy weithgarwch ymsefydlu a phontio wedi’i dargedu, a rhoi data cynhwysfawr ac 
amserol i gyfadrannau ar gyfraddau cadw er mwyn iddynt fonitro effaith ymyriadau.  

 Parhau i ddatblygu ‘Hyfforddiant Academaidd Personol’ sy’n canolbwyntio ar adolygu llwyddiant 
dysgwyr oddi mewn i gwrs (a fynegir trwy farciau, graddau ac adborth ar fodiwlau ar draws 
rhaglen) a’r tu allan iddo (a fynegir trwy ymgysylltu ehangach, e.e. â Grad Edge), gyda chymorth 
a ddarperir gan academyddion allweddol sy’n gyfrifol am ddilyn y dysgwr trwy ei astudiaethau. 
Bydd Hyfforddwr Personol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr israddedig amser llawn o ddechrau 
blwyddyn academaidd 2017/18.  Datblygwyd canllawiau a deunyddiau hyfforddi yn rhan o 
gynllun peilot a gynhaliwyd yn ystod 2016/17, a bydd prosiect Dadansoddeg Dysgwyr JISC yn 
darparu gwybodaeth amser real i Hyfforddwyr Personol am ymgysylltiad a chyflawniad myfyrwyr, 
gan alluogi trafodaethau ynghylch llwyddiant dysgwyr.  Caiff hyn ei gyflwyno ymhellach i 
gynnwys pob un o’n myfyrwyr erbyn 2020/21. 

 Trwy Fframwaith Safonau Proffesiynol PDC (sy’n cyd-fynd â Fframwaith Safonau Proffesiynol y 
Deyrnas Unedig (UKPSF), nod PDC yw cynorthwyo staff yn y Brifysgol a’r rhai sy’n addysgu 
dyfarniadau PDC mewn colegau partner AB i ddangos: 

 Profiad dysgu, addysgu ac asesu o ansawdd uchel i bob myfyriwr ar draws Grŵp PDC  

 Creadigrwydd, arloesedd a datblygiad proffesiynol parhaus mewn dysgu, addysgu ac 
asesu ar gyfer yr holl staff sy’n ymwneud â chyflwyno rhaglenni, a’r rhai hynny sy’n 
cefnogi dysgu 

 Tystiolaeth o broffesiynoldeb a rhagoriaeth mewn ymarfer academaidd.  

 Yn y pen draw, bydd hyn yn arwain at roi statws Cymrawd Cyswllt, Cymrawd, Uwch 
Gymrawd neu Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. 

Amgylcheddau Dysgu Trawsffurfiol  
Ni fydd yr un o’r uchod yn cael ei gyflawni heb ddarparu amgylchedd dysgu ffafriol.  Nod ein prosiect 
Amgylcheddau Dysgu Trawsffurfiol yw datblygu modelau ar gyfer ystafelloedd dosbarth sy’n caniatáu 
gweithgarwch wedi’i seilio ar efelychu sy’n gyfoethog yn ddigidol ac sy’n ffafriol i weithio mewn tîm a 
thrafod.  Gan ddefnyddio’r egwyddorion a amlinellir yn ein Cynllun Profiad Myfyrwyr, byddwn hefyd 
yn sbarduno ffordd newydd o feddwl am fannau heblaw am yr ystafell ddosbarth ac yn ceisio darparu 
mannau dysgu cymdeithasol sy’n gyfoethog o ran technoleg ar bob campws fel y gall dysgu ddigwydd 
yn unrhyw le ar y safle neu oddi arno. 
 
Bydd gweithgareddau a gwasanaethau penodol yn 2020/21 yn cynnwys: 

 Buddsoddi mewn mannau dysgu newydd sy’n caniatáu ar gyfer gweithgarwch wedi’i seilio ar 
efelychu sy’n gyfoethog yn ddigidol ac sy’n ffafriol i weithio mewn tîm a thrafod.  Bydd hyn yn 
golygu symud oddi wrth amgylcheddau ystafell ddosbarth traddodiadol mewn nifer o achosion. 

 Defnyddio’r Ganolfan ar gyfer Gwella Dysgu ac Addysgu (CELT) i hwyluso ymagweddau 
gweithredol ac ymarferol, efelychu a throchi ar lefel cwrs, er mwyn symud addysgeg oddi wrth 
drosglwyddo gwybodaeth i ddeialog (e.e. trwy ddysgu gwrthdro) a chreu gwydnwch yn wyneb 
newidiadau staff trwy allu manteisio ar adnoddau ar-lein o ansawdd da. 

 Parhau i gryfhau’r ddarpariaeth TGCh a’r ddarpariaeth adnoddau ar-lein i fyfyrwyr trwy UniLearn 
(y term ambarél ar gyfer y system integredig sy’n cefnogi gweithgareddau dysgu ac addysgu PDC 
trwy dechnoleg). 

Ein Hundeb Myfyrwyr 
Mae ein Hundeb Myfyrwyr wedi ymgysylltu’n llawn â llinynnau’r Cynllun Profiad Myfyrwyr ac fe 
helpodd i’w lunio.  Mae hyn wedi cynnwys aelodaeth o’r Grŵp Profiad Myfyrwyr, sy’n goruchwylio’r 
gwaith o weithredu’r Cynllun Profiad Myfyrwyr ac aelodaeth byrddau prosiect a chyfranogiad mewn 
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llinynnau prosiectau; dadansoddeg dysgwyr; trawsffurfio mannau dysgu, codi dyheadau a dechrau 
arni. 

Fel y nodwyd yn adran Llais y Myfyriwr, mae rôl myfyrwyr yn ein prosesau sicrhau a gwella ansawdd 
yn sicrhau y caiff llais y myfyriwr ei glywed a’i fod yn dylanwadu ar newid.  Mae Cynrychiolwyr Llais y 
Myfyriwr yn ymgymryd â phrosiect yn rhan o’u rôl ac yn 2017/18, mae rhai enghreifftiau o’r rhain 
wedi’u hamlinellu isod: 

 Gwella Amgylchiadau Esgusodol  

 Ymchwilio i Fannau Dysgu Trawsffurfiol 

 Annog y defnydd o dechnoleg mewn darlithoedd 

 Dod o hyd i welliannau posibl i’w gwneud yn ardaloedd Undeb y Myfyrwyr 

 Archwilio ymgysylltiad myfyrwyr ar draws demograffeg wahanol 

 Ymchwilio i ddadansoddeg dysgwyr  

Yn ogystal â’r cydweithredu hwn, aeth Cynrychiolwyr Llais y Myfyriwr i gyfarfodydd ar draws y 
brifysgol, rhoi cymorth un-i-un i fyfyrwyr a chynorthwyo â digwyddiadau fel diwrnodau agored.   

Colegau AB 
Mae PDC yn cydweithio â’i phartneriaid mewn perthynas â phrofiad myfyrwyr.  Caiff cyfranogiad 
colegau yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, a’r canlyniadau a ddarperir gan yr arolwg, eu cydlynu 
trwy Bennaeth Cynllunio Gweithredol a Pherfformiad y Brifysgol.  Caiff cyfraddau ymateb ar lefel 
colegau a phynciau colegau eu monitro’n agos trwy’r arolwg a, thrwy gysylltiadau AB, ceir sgyrsiau 
rheolaidd ynghylch gweithredu’r arolwg a’i gynnydd.  Caiff canlyniadau’r arolwg eu dadansoddi gan y 
Brifysgol, eto ar lefel colegau a phynciau/cyrsiau, gan ddibynnu ar y poblogaethau a’r trothwyon 
adrodd.  Cynhelir trafodaeth rhwng Penaethiaid colegau AB a’r Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Dysgu, 
Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr yn flynyddol.  Trafodir patrymau a themâu, a chaiff cynlluniau 
gweithredu eu hystyried a’u cefnogi trwy’r bartneriaeth.  
Caiff gwariant y Cynllun Ffioedd a Mynediad ei ddefnyddio i gefnogi seilwaith ac mae’n ymateb i lais y 
myfyrwyr ar lefel coleg.   

 
Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth 

Gwariant Rhagamcanol £816,029 

Mae cyflogaeth, yn benodol cyflogaeth raddedig, myfyrwyr PDC yn ffurfio rhan o strategaeth y 
Brifysgol.  Mae gan Gynllun Academaidd y Brifysgol ymrwymiad cryf i brofiad o gyflogaeth yn ystod 
siwrnai academaidd bob un o’n myfyrwyr, ac mae ein Glasbrint Academaidd yn mynnu’r 
gweithgarwch hwn yn rhan o bob rhaglen israddedig.  Mae ymgorffori’r Glasbrint wedi cyfrannu at 
wella metrigau cyflogaeth raddedig y Brifysgol.   
 
Bydd y Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn y cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr i ddod o hyd i waith tra 
maent yn astudio ac ar ôl iddynt raddio.  Bydd gwariant yn y maes hwn yn cyfrannu at gyfanswm cost 
ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.   
 
Mae gwaith y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynnwys: 

 Cymorth i fyfyrwyr wrth iddynt chwilio am waith 

 Cymorth i fyfyrwyr â CVau, ffurflenni cais a chyfweliadau 

 Cymorth i fyfyrwyr i ddod o hyd i brofiad gwaith a/neu gyfleoedd gwirfoddol 

 Darparu gwybodaeth i fyfyrwyr am ystod y dewisiadau gyrfa sydd ar gael iddynt, gan 
gynnwys profion ar-lein a phroffiliau swyddi 

 Unilife Connect – sy’n darparu manylion am swyddi sydd ar gael 

 Cymorth a chyngor ar astudiaethau ôl-raddedig 

 Cynorthwyo mewn digwyddiadau gyrfaoedd a gweithdai cyflogwyr  
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I bartneriaid AB, gall myfyrwyr fanteisio ar bob un o’r uchod a bydd colegau’n cefnogi gweithgarwch 
lleol hefyd.  Bydd hyn yn cynnwys cymorth i siaradwyr gwadd, cymorth i wella cysylltiadau â 
chyflogwyr ac ymgysylltu â chyflogwyr, er enghraifft.   

 
Hyrwyddo AU Cymru mewn marchnad ryngwladol 

Gwariant Rhagamcanol £1,622,232 

Datblygu Rhyngwladol 
Mae PDC wedi ymrwymo’n strategol i wella ei henw da yn fyd-eang a chyfrannu at ymestyn cyfleoedd 
addysg rhyngwladol.  Mae gennym “wreiddiau lleol a chysylltiadau byd-eang” ac rydym yn cynnig 
gweithgarwch amlgampws, amlddinas ac aml-wlad wrth ddarparu addysg i fyfyrwyr. 
 
Nid oes amheuaeth fod recriwtio myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd wedi dod 
yn fwyfwy heriol i’r sector AU yn y DU.  Rydym yn bwriadu parhau i geisio datblygu ac ymestyn ein 
gweithgareddau rhyngwladol er mwyn cefnogi recriwtio myfyrwyr rhyngwladol ar y campws ac yn y 
wlad, creu cydweithio academaidd ac ymchwil cynaliadwy, ac esblygu ein portffolio academaidd yn 
barhaus i fodloni anghenion yr economi fyd-eang newydd.  Fodd bynnag, mae’r uchelgais hwn yng 
nghyd-destun cystadleuaeth allanol uwch o fewn y DU yn ogystal ag o wledydd eraill fel Unol 
Daleithiau America, Awstralia a Chanada, sy’n cael eu dilyn yn agos gan gyrchfannau astudio dramor 
newydd sy’n dod i’r amlwg yn ne-ddwyrain Asia, y Dwyrain Canol ac o fewn yr Undeb Ewropeaidd.  
Nid ydym yn gwybod beth fydd effaith Brexit hyd yn hyn, ond mae ceisiadau o’r Undeb Ewropeaidd 
wedi parhau i ostwng.  Mae newidiadau i’r drefn ffioedd wedi effeithio ar atynioldeb AU yn y DU i 
fyfyrwyr o’r tu allan i’n ffiniau hefyd.  Mae’r amgylchedd gwleidyddol heriol ac ansicr yn cael effaith ar 
recriwtio i PDC, er ein bod yn bwriadu cynyddu ein niferoedd presennol. 
 
Mae ein gweithgarwch recriwtio myfyrwyr rhyngwladol (ar y campws) wedi’i seilio ar ein Strategaeth 
Recriwtio ac Ymgysylltu Rhyngwladol (2018-2023).  Ein prif nod yw sefydlogi ein marchnadoedd 
myfyrwyr rhyngwladol craidd a gosod y sylfeini ar gyfer twf mewn marchnadoedd newydd yng nghyd-
destun yr amgylchedd gweithredu cystadleuol a heriol a ddisgrifiwyd.  Mae wedi’i seilio ar gynsail 
amrywiaeth, a byddwn yn ymdrechu i recriwtio i’r eithaf o ystod mor eang o wledydd â phosibl er 
mwyn peidio â gorddibynnu ar ranbarthau penodol.  
 
Mae ein gweithgarwch Partneriaethau Rhyngwladol wedi’i seilio ar y strategaeth hon hefyd.  Caiff 
staff y Brifysgol eu hannog i feithrin partneriaethau rhyngwladol trwy sefydlu perthnasoedd 
academaidd newydd â sefydliadau byd-eang, gan gymryd rhan mewn arloesi agored er budd ein staff, 
myfyrwyr a rhanddeiliaid allweddol. 
 
Bydd gweithgareddau a gwasanaethau penodol yn 2020/21 yn cynnwys: 

 Cydweithio â’n rhwydwaith o asiantau yn yr Undeb Ewropeaidd a thramor i ymestyn ein 
gweithgareddau recriwtio rhyngwladol uniongyrchol i gynnwys marchnadoedd newydd.   

 Parhau â datblygiadau rhyngwladol, yn benodol, prosiect blaenllaw De Dubai30. 

 Cynnal ymgysylltiad ystyrlon â rhaglenni symudedd  

 
Hyrwyddo AU Cymru wrth ddarparu cefnogaeth DPP i’r economi leol 

Gwariant Rhagamcanol £105,340 

Bu gan PDC ymrwymiad strategol hir i ymgysylltu â’i chymunedau lleol, a fynegir o ran creu cyfleoedd 
hygyrch i ddysgu, datgloi doniau a chyfoeth cymunedau lleol, a sbarduno twf economaidd a 

                                                      
30 https://www.southwales.ac.uk/dubai/ 
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chyfiawnder cymdeithasol. 
 
Mae astudiaeth 2016 BiGGAR Economics, a archwiliodd effaith economaidd grŵp PDC, yn darparu 
tystiolaeth eglur o’r cyfraniad sylweddol y mae PDC yn ei wneud at economi’r rhanbarth a bywydau’r 
bobl sy’n astudio, gweithio a byw yma.  Yn 2014/15: 

 £1.2 biliwn o Werth Ychwanegol Gros (GYG) a chefnogi tuag 14,120 o swyddi ledled y Deyrnas 
Unedig: 

 £1.0 biliwn o GYG a thua 12,560 o swyddi yng Nghymru; ac 

 £842.0 miliwn o GYG a thua 10,920 o swyddi ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.   
 
Mae hyn yn awgrymu: 

 am bob £1 y mae PDC yn ei chynhyrchu o ganlyniad i’w gweithrediadau uniongyrchol, ei bod yn 
cefnogi £8.24 mewn buddion cyfan ledled economi’r Deyrnas Unedig; 

 am bob unigolyn a gyflogir yn uniongyrchol, mae Grŵp PDC yn cefnogi bron 3.5 o swyddi rywle yn 
y Deyrnas Unedig; ac 

 am bob £1 o gyllid y mae Grŵp PDC yn ei dderbyn, cynhyrchodd £6.32 o effaith economaidd.   
 
Yn ogystal, yng nghyd-destun ein myfyrwyr, canfu’r ymgynghorwyr: 

 Y gallai graddedigion PDC yn 2015 ddisgwyl ennill tua £628 miliwn yn fwy ar hyd eu hoes na phe 
na fyddai ganddynt radd.  Ar gyfartaledd, gallai graddedigion Grŵp PDC ddisgwyl ennill £104,606 
yn fwy na phe na fyddai ganddynt radd.  

 Bod y mwyafrif o fyfyrwyr PDC yn aros ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ôl graddio, felly 
roedd y Brifysgol yn cael effaith fwy yn lleol na sefydliadau y mae cyfran uwch o’u graddedigion 
yn gadael yr ardal.  

 Cynhyrchodd myfyrwyr Grŵp PDC a oedd â swyddi rhan-amser £81.9 miliwn o GYG ar gyfer 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a 3,070 o swyddi. 

 Cynhyrchodd pobl a oedd yn ymweld â myfyrwyr a staff neu’n mynychu cynadleddau, 
digwyddiadau, perfformiadau a diwrnodau agored £5 miliwn o GYG ar gyfer Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a chefnogi 275 o swyddi.  

 Yn 2014/15, darparodd Grŵp PDC bron 79,000 o ddiwrnodau o hyfforddiant DPP i ddysgwyr yn ne 
Cymru, sy’n golygu bod y Brifysgol ymhlith y deg sefydliad addysg uwch gorau yn y Deyrnas 
Unedig o ran maint y ddarpariaeth.   

 
Er bod astudiaeth BiGGAR Economics yn dangos ymgysylltu rhanbarthol sylweddol, mae’r byd o’n 
cwmpas yn newid.  Mae mentrau allweddol a fydd yn helpu i ffurfio’r prifddinas-ranbarth dros y 
degawd nesaf yn cynnwys Bargen Ddinesig Caerdydd.  Fel prifysgol, rydym yn bwriadu bod mewn 
sefyllfa i fanteisio’n systematig ac yn effeithiol ar y rhain a chyfleoedd eraill a ddaw i’r amlwg.  Mae 
gwaith yn mynd rhagddo ar draws y Brifysgol i sicrhau ein bod yn barod i ymgysylltu’n ddwysach â’r 
cyfleoedd hyn sy’n dod i’r amlwg. 
 
Yn ogystal, mae PDC yn gwneud cyfraniad cryf at y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (LSKIP) ac yn 
parhau i gefnogi a dylanwadu ar ddatblygu cwricwla sy’n bodloni gofynion cyflogwyr yn y rhanbarth.  
Mae cyflogwyr ar draws ystod eang o sectorau o’r farn bod ein cynllun Rhwydwaith 7531 yn fodel arfer 
da.  Mae galw am brentisiaethau gradd a chredwn y gallai’r rhain gyflawni swyddogaeth gadarnhaol 
wrth hybu cynhwysiant cymdeithasol, os rhoddir y fframwaith polisi priodol ar waith i gefnogi eu twf 
a’u datblygiad yng Nghymru.  Edrychwn ymlaen at gyflwyno’r rhaglenni hyn yn 2020/21.   
 

                                                      
31 http://network75.southwales.ac.uk/ 
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Bydd gweithgareddau a gwasanaethau penodol yn 2020/21 yn cynnwys: 

 Fel yr amlinellwyd yn flaenorol, mae ein Tîm Cyswllt ag Ysgolion a Cholegau’n datblygu 
partneriaethau ar draws y rhanbarth a thu hwnt i annog dilyniant i addysg uwch.  Mae ei waith 
parhaus yn hollbwysig i gynyddu ymwybyddiaeth o werth addysg uwch ymhlith darpar 
ymgeiswyr yn y rhanbarth a thu hwnt  

 Cyfeiriwyd yn yr adran Cyfle Cyfartal at glinigau sy’n darparu mynediad at gleientiaid a 
sefyllfaoedd go iawn fel bod myfyrwyr yn gallu rhoi’r hyn y maent wedi’i ddysgu ar waith.  Gyda 
chefnogaeth buddsoddiad y Cynllun Ffioedd a Mynediad, byddwn yn parhau i gynnal y clinigau 
hyn mewn ystod o ddisgyblaethau academaidd 

 Parhau â’n hymrwymiad strategol i ymgysylltu â chyflogwyr gyda lleoliadau gwaith diwydiannol, 
DPP, ymchwilio a datblygu rhaglenni, gan weithio gydag amrywiaeth o gwmnïau a sefydliadau 
proffil uchel megis Rolls-Royce, Microsoft, Tata Steel, y BBC, Airbus, Sony, a General Electric  
 

Mae Undeb Myfyrwyr PDC wedi ymgysylltu â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) mewn 
perthynas â recriwtio a chefnogi myfyrwyr sydd am ddod yn Ymddiriedolwyr Ifanc.  

 
Hyrwyddo dilyniant myfyrwyr i gyflawni cymwysterau lefel chwech  

Gwariant Rhagamcanol £327,513 

Fel y nodwyd yn yr adran Cyfle Cyfartal, mae dilyniant myfyrwyr i lefel chwech, o AU mewn AB, wedi 
bod yn weithgaredd etifeddol arwyddocaol sy’n adeiladu ar waith Athrofa Prifysgolion Blaenau’r 
Cymoedd.  Bydd y Brifysgol yn parhau i gefnogi’r gweithgarwch hwn a’i gynyddu, trwy weithgarwch 
uniongyrchol â sefydliadau partner a thrwy gymorth ariannol Bwrsariaeth Dilyniant.   

 
Hyrwyddo effaith AU Cymru o ran ymchwil ac arloesedd 

Gwariant Rhagamcanol £120,527 

Dywed Strategaeth Ymchwil 2018-2028 Prifysgol De Cymru: 
 
‘rydym yn parhau i ymrwymo i ethos o ymholi cydweithrediadol, a dwyn effeithiau gwybodaeth ac 
arloesiadau ein hymchwil i fywyd y cymunedau a’r busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a 
wasanaethwn. Trwy’r cysylltiadau diwydiannol sy’n llywio’n diwylliant ymchwil, mae’n ddiwylliant 
gwirioneddol ryngwladol, amlieithog ac allblyg. Oherwydd ein pwrpas cyhoeddus, rydym yn ymrwymo 
i feithrin llif o ddoniau ymchwil a chreu amgylchedd ymchwil sy’n galluogi pob un o’n myfyrwyr a’n 
staff i ffynnu.’ 
 
Nod y Strategaeth yw: 

 Blaenoriaethu Pobl  
 Cael yr effaith fwyaf posibl 
 Amrywio incwm 

 
Mae effaith ymchwil PDC yn hyrwyddo effaith addysg uwch Cymru ar raddfa leol, genedlaethol a byd-
eang.  Bydd y strategaeth yn arwain at ffocws ar ein meysydd rhagoriaeth, i adeiladu a chynyddu’r 
effaith hon yng nghyfnod y strategaeth.  Felly, bydd y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn darparu 
lefel fechan o gefnogaeth ar gyfer y gweithgareddau.   

 
Hyrwyddo effaith AU Cymru wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt  

Gwariant Rhagamcanol £105,340 

Fel rhan o dîm y Gwasanaethau Cyflogadwyedd, mae’r Brifysgol yn cefnogi swyddogaeth Menter 
Myfyrwyr.  Mae’r tîm yn cefnogi amrywiaeth o weithgareddau sy’n rhoi i fyfyrwyr y sgiliau a’r hyder i 
ddechrau eu busnes eu hunain ar ôl graddio.  Mae gweithgareddau’n cynnwys: 

https://www.southwales.ac.uk/study/fees-and-funding/undergraduate/undergraduate-home/usw-progression-bursary-1920/
https://careers.southwales.ac.uk/enterprise/start/
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 Cefnogaeth ar gyfer gweithgareddau cychwyn busnes gan raddedigion, gan gynnwys cymorth 
un-i-un 

 Cynnig cysylltiadau i gymorth sydd ar gael y tu allan i’r Brifysgol  
 Academi Llawrydd – gweithdy pum niwrnod dwys yn darparu’r sgiliau, y wybodaeth a’r 

rhwydweithiau i fyfyrwyr wireddu’u syniadau  
 Y Den Syniadau Disglair – fe’i cynhelir bob tymor ac mae cyfle i raddedigion gael cymorth 

ariannol  
 Deorfa Dechrau Busnes – Ebrill 2019 

 
Mae’n debygol y bydd gweithgareddau’r tîm hwn yn cynyddu yn sgil datblygiad Strategaeth 2030 PDC 
wrth i ni ystyried priodoleddau ein graddedigion yn y dyfodol.  Felly, bydd y cynllun hwn yn cefnogi 
gweithgareddau.   

Monitro a Gwerthuso Cynnydd ac Effeithiolrwydd y Cynllun Ffioedd a 
Mynediad 
Adolygwyd ac ystyriwyd cynnwys a gweithrediad y Cynllun Ffioedd a Mynediad bob blwyddyn ers ei 
gyflwyno ar ddechrau’r drefn ffioedd newydd yn 2012.  Cafodd Cynllun Ffioedd a Mynediad 2019/20 
ei adolygu a’i ailysgrifennu’n llwyr ac ailosodwyd targedau er mwyn ystyried y maes addysg uwch 
yng Nghymru sy’n cyflym newid. Roedd y sgyrsiau hyn wedi cynnwys amrywiaeth o randdeiliaid a 
meysydd darparu gwasanaethau ar draws y Brifysgol, partneriaid mewn AB yng Nghymru ac ein 
Hundeb Myfyrwyr.   

 
Bydd effeithiolrwydd y Cynllun Ffioedd a Mynediad yn cael ei adolygu gan y Brifysgol bob 
blwyddyn yn unol â gofynion monitro blynyddol Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac i 
ychwanegu atynt. Ystyriwyd arfer da yn sector Cymru yn y maes hwn, a bydd cyhoeddi 
gwerthusiad o’r Cynllun Ffioedd a Mynediad yn ffurfio rhan o broses y Brifysgol ar gyfer monitro 
llwyddiant y cynllun hwn. Bydd y cyswllt uniongyrchol rhwng cost a chanlyniadau a thargedau yn 
y cynllun yn golygu y gellir mesur effaith, er bydd achos ac effaith yn anodd eu cadarnhau’n llwyr 
mewn rhai meysydd. 
 
Un enghraifft o weithgarwch yw’r adolygiad blynyddol o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau sy’n 
ystyried cyswllt y gweithgaredd hwn â’r targedau a osodwyd yn y Cynllun Ffioedd a Mynediad a’r 
effaith ar y targedau hyn.  Un maes datblygu arall i’r Brifysgol yw’r cysylltau â’n partneriaid 
addysg bellach a’r effaith a gaiff gwariant y Cynllun Ffioedd a Mynediad ar fyfyrwyr sy’n astudio 
mewn Colegau AB yng Nghymru. Mae hyn wedi arwain y Brifysgol at weithredu prosesau 
ynghylch targedu gweithgarwch a chydweithio i gefnogi myfyrwyr a datblygu staff yn y maes hwn.    
 
Mae’r Brifysgol yn dal i fyfyrio ar y broses sydd ar waith i fonitro perfformiad ei Chynlluniau 
Ffioedd a Mynediad, ac yn benodol y cynnydd a wnaed mewn perthynas â thargedau a osodwyd 
ym mhob cynllun. Mae’r Brifysgol yn datblygu Fframwaith Gwybodaeth Busnes a fydd yn adeiladu 
o’n targedau a dangosyddion corfforaethol ac yn rhoi gwybod am berfformiad ar haenau 
strwythurol y sefydliad. Bydd targedau’r Cynllun Ffioedd a Mynediad yn rhan o’r fframwaith 
dangosfwrdd hwn yn hybu ymwybyddiaeth am effaith a phwysigrwydd y cynllun ymhlith corff staff 
ehangach y Brifysgol. Bydd hyn hefyd yn fframwaith ar gyfer rhoi gwybod yn well am gynnydd 
mewn perthynas â thargedau ac mewn perthynas â gwariant drwy ein Pwyllgor Ffioedd ac 
Ysgoloriaethau.  Fel rhan o’r gweithgarwch hwn, cynhelir adolygiad o berfformiad lefelau pwnc y 
Brifysgol, a fydd yn caniatáu am drafod y meysydd lle y gall rhagor o weithgarwch gael ei greu o ran 
mynediad grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol at AU.   
 
Ein Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau sy’n monitro targedau a chyllid, a chaiff ei gadeirio gan y 
Cyfarwyddwr Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr ac mae’n cynnwys aelodau o bob maes o’r Brifysgol 

https://careers.southwales.ac.uk/enterprise/freelancers/
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gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr.  Bydd mwy o ffocws gan weithgarwch a gweithgareddau 
gwerthuso gwell o ganlyniad i greu is-grŵp y Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau.   
 
Yn olaf, ar lefel y Bwrdd, caiff y Bwrdd Llywodraethwyr wybodaeth ym mhob cyfarfod fel rhan o 
adroddiad yr Is-ganghellor ar unrhyw weithgareddau’r Cynllun Ffioedd a Mynediad.  Mae’r Bwrdd 
yn derbyn y Cynllun drafft naill ai mewn cyfarfod Bwrdd neu drwy ohebiaeth ac mae’n gallu holi 
ynghylch ei gynnwys a’i dargedau, a rhoi sylwadau arnynt.  Nid yw’r amserlenni bob amser yn 
caniatáu am ystyriaeth lawn mewn cyfarfod Bwrdd a dechreuwyd trafodaeth gyda’r Bwrdd a CCAUC 
ar sut y gellid cryfhau’r broses hon.  Hefyd, mae’r Bwrdd yn cael adroddiadau monitro a sylwadau a 
heriau ynghylch perfformiad y Brifysgol.  Mae llawer o’r targedau yn y cynllun yn cyfateb i’r 
dangosyddion perfformiad strategol hynny a osodir drwy strategaeth y Brifysgol a’i Chynllun 
Cydraddoldeb Strategol, ac fe’u hystyrir hefyd fel rhan o adroddiadau rheolaidd yn y meysydd hyn.  
Mae myfyrwyr yn aelodau o’n corff llywodraethu ac yn chwarae rhan lawn yn y broses hon hefyd.   
 
 
 
 

Enw’r ymgeisydd:            Prifysgol De Cymru 
 

Awdurdodi cais cynllun ffioedd a mynediad 2020/21 i’w gyflwyno i CCAUC  
 
Wrth awdurdodi ceisiadau cynllun ffioedd a mynediad i’w cyflwyno i CCAUC, mae cyrff llywodraethu: 

i. yn cadarnhau bod y wybodaeth a ddarperir yn y cais cynllun ffioedd a mynediad hwn ar gyfer 
2020/21 yn gywir ar adeg ei ysgrifennu, ac wedi’i seilio ar ddata y gellir ei wirio.  

ii. yn cadarnhau ei fod yn dderbyniol i CCAUC ddefnyddio gwybodaeth/data ariannol, ansawdd 
a/neu wybodaeth/data arall y mae’n ei (d)dal am sefydliad a reoleiddir ar hyn o bryd, ni waeth 
p’un a ddarparwyd y wybodaeth/data yn wreiddiol at ddibenion rheoleiddio o dan Ddeddf 
2015  

iii. yn deall bod CCAUC yn cadw’r hawl i ymweld â sefydliadau er mwyn cael dealltwriaeth well o 
gymhwysedd yn ymwneud â threfnu a rheoli materion ariannol, y data a gyflwynir mewn 
cynlluniau ffioedd a mynediad ac ansawdd yr addysg a ddarperir gan sefydliadau neu ar ran 
sefydliadau. 

iv. yn deall bod rhaid iddo ddarparu gwybodaeth, cymorth a mynediad i’w gyfleusterau ef a 
chyfleusterau cyrff eraill sy’n darparu addysg ar ei ran i CCAUC a/neu asiant CCAUC. 

v. yn deall y caiff CCAUC gynnal, neu drefnu i asiant gynnal, adolygiad yn ymwneud ag ansawdd 
yr addysg a ddarperir gan yr ymgeiswyr, neu ar ran yr ymgeiswyr, a bod rhaid i gyrff 
llywodraethu ystyried unrhyw gyngor a roddir iddynt gan CCAUC neu’r corff a benodwyd gan 
CCAUC at y diben hwn. 

vi. yn cadarnhau bod yr holl addysg a ddarperir ganddo, neu ar ei ran, ni waeth beth fo lefel neu 
leoliad y ddarpariaeth, wedi cael ei hystyried mewn ceisiadau cynllun ffioedd a mynediad. 

vii. yn cadarnhau bod y sefydliad mewn perygl isel o fethu am resymau ariannol yn ystod y tymor 
canolig i’r tymor hir.  

viii. yn cadarnhau bod y cyfrifon yn cael eu harchwilio bob blwyddyn gan archwilydd cofrestredig 
ac nid yr un cwmni a/neu unigolyn a baratôdd y cyfrifon yw’r archwilydd cofrestredig. 

ix. yn deall bod rhaid i’r sefydliad gydymffurfio â chanllawiau’r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd (CMA) ar gyfer addysg uwch. 

x. yn deall bod rhaid cyflawni unrhyw ymrwymiadau ariannol i fyfyrwyr a wnaed yn y cynllun 
ffioedd a mynediad gwreiddiol, fel y’i cymeradwywyd gan CCAUC. 

 

Cynllun ffioedd a mynediad 2020/21 wedi’i ddiweddaru/terfynol i’w gyflwyno  
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Dyddiad cymeradwyaeth y Corff Llywodraethu: 18 Gorffennaf 2019 

Llofnod awdurdodedig y Corff Llywodraethu: 

 

Dyddiad: 18 Gorffennaf 2019 
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Institutional fee and access plan 2020/21

Table A: Fee levels and fee income and investment, 2020/21

Enter Yes or No

Have you specified fee levels in your fee and access plan?  See paragraph 75. Yes

a) What is your highest proposed fee rate for:

£

Full-time undergraduate 9,000

Full-time PGCE (QTS)

Enter Yes or No

Full-time undergraduate No

Full-time PGCE (QTS)

£

Full-time undergraduate 8,766

Full-time PGCE (QTS)

All FT UG/PGCE (QTS) students in plan 8,766

£

Full-time undergraduate 102,279,050

Full-time PGCE (QTS)

Total 102,279,050

Total amount to be invested in: £ % of total income £ % of total income

Equality of opportunity 9,529,038 9.3% 8,686,665 8.6%

Promotion of higher education 7,439,269 7.3% 8,111,322 8.0%

Total 16,968,307 16.6% 16,797,987 16.6%

2020/21 2019/20

d) What current fee regime income do you expect to receive in 2020/21? You should include all fee income received per full-

time undergraduate and PGCE (QTS) student.

e) Please provide details of how much fee income you expect to invest in relation to equality of opportunity and promotion of 

higher education. Where higher education providers had 2019/20 plans the proportion of total income invested in 2020/21 

must be at least the proportion invested in 2019/20. For those applicants, HEFCW has provided below the 2019/20 amount 

and percentage of total income.   

b) Will the proposed fees in a) (above) be charged for all full-time undergraduate higher education and PGCE (QTS) provision 

at your institution or provided on your behalf?

c) If no, what is your average (mean) fee per full-time undergraduate and PGCE (QTS) student likely to be?
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Table B: Fee and access plan income forecast expenditure, 2020/21

Forecast expenditure of the fee income returned in Table A, provided against the categories below, is to be returned in this table. 

2020/21 fee and access plan income forecast expenditure

a) Equality of opportunity

2020/21 2019/20

Objectives to improve equality of opportunity £ £

1 Rebalancing the student population and enabling access to HE for designated under-represented groups (Widening Access) 2,115,788

2 Rebalancing the student population and enabling access to HE for designated under-represented groups (students with disabilities) 593,747

3 Rebalancing the student population and enabling access to HE for designated under-represented groups (students from BAME backgrounds) 599,333

4 Rebalancing the student population and enabling access to HE for designated under-represented groups (care leavers) 466,455

5 Rebalancing the student population and enabling access to HE for designated under-represented groups (students studying through the medium of Welsh) 518,673

6 Provide to under-represented groups effective information and support, before and during their studies 1,942,642

7 Ensuring students from under-represented groups are supported and retained during their studies 3,292,400

Total 9,529,038 8,686,665

56.2%

b) Promotion of HE

2020/21 2019/20

Objectives to promote higher education £ £

1 Promoting an excellent student experience in higher education in Wales 4,342,288

2 Promoting the value added of higher education in supporting routes to employment 816,029

3 Promoting Welsh HE in an International marketplace 1,622,232

4 Promoting Welsh HE in the delivery of CPD support to the local economy 105,340

5 Promoting the progression of students to achieve level six qualifications 327,513

6 Promoting the impact of Welsh HE in relation to research and innovation 120,527

7 Promoting the impact of Welsh HE in generating new business in Wales and beyond 105,340

Total 7,439,269 8,111,322

43.8%

c) Evaluation

2020/21

£

Investment in evaluating the effectiveness of fee and access plans 0

d) Total forecast expenditure of 2020/21 fee and access plan income,  a) + b) + c)

2020/21 2019/20

£ £

16,968,307 16,797,987

e) Reaching Wider

2020/21 2019/20

£ £

Investment to support Reaching Wider Partnership 320,177 316,963

f) Student financial support (already included in a) and b) above)

£

Anticipated 

student numbers 

supported

£

Anticipated 

student numbers 

supported

Fee waivers 0 0 0 0

Bursaries 259,000 600 425,000 800

Scholarships 1,745,000 1,400 2,260,375 1,600

Hardship funds 570,000 600 570,000 700

Provision of financial management advice and skills 517,966 1,300 498,044 1,500

Other financial support 1,249,620 2,700 1,249,620 2,200

4,341,586 6,600 5,003,039 6,800

25.6% 29.8%

Percentage of forecast expenditure to be spent on Equality of Opportunity

Percentage of forecast expenditure to be spent on Promotion of higher education

Total

Percentage of forecast expenditure to be spent on student financial support

2020/21 2019/20



 
Prifysgol De Cymru – Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 

56 

 
  

Institutional fee and access plan 2020/21

Table C: Fee levels and fee income for full-time undergraduate and PGCE (QTS) students under the current fee regime, 2020/21

Summary data FT UG

Total expected income 84,495,050 0

Total expected student numbers 9,436 0

Average fee 8,955

Row Proposed fee 

£

Qualification aim

(or other grouping)

Subject 

(or other grouping)

Year(s) of 

course

PGCE 

(QTS)

Y/N?

Forecast 

student 

numbers used 

in calculation of 

average fee

Is this 

provision 

validated by 

another 

body?

Y or N

If Y, please provide name of validation body Total expected 

fee income 

(no. students x 

proposed fee) 

£

1 9,000 UGD All All N 8,845 N 79,605,000

2 8,250 UGD NON STEM, 2014/15 entrants Any N 1 N 8,250

3 1,800 UGD Sandwich year out All 2 or 3 N 36 N 64,800

4 9,000 UGN CertHE 1 N 52 N 468,000

5 9,000 UGN PCET 1 N 14 N 126,000

6 9,000 UGN

HNC, HND, Foundation 

Degree, DipHE, 2020/21 

Entrants Any N 319 N 2,871,000

7 8,000 UGN

HNC, HND, Foundation 

Degree, DipHE, pre-2020/21 

Entrants Any N 169 N 1,352,000

8

9

FT PGCE (QTS)
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Table D: Fee levels and fee income for full-time undergraduate and PGCE (QTS) students under the post-2012/13 fee regime for partnership provision based in the UK, 2020/21

Summary data FT UG

Total expected income 17,784,000 0

Total expected student numbers 2,232 0

Average fee 7,968

Row Partner name Partner address Please 

confirm that 

the partner 

is a charity 

(Confirmed )

Qualification aim

Please select from drop down list

Course title Date of 

partnership 

agreement

DD/MM/YYYY

Where date of 

partnership 

agreement is 

before 1 

September 2015, 

there is an 

addendum that 

confirms

the provision is 

covered under 

HE Act 

(Confirmed )

Year(s) of 

course

Forecast 

number of 

students used 

in calculation of 

average fee

Proposed fee 

£

Total 

expected fee 

income (no. 

students x 

proposed 

fee)

1 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (a)  a first degree BA Business Studies 26/09/2017 1 1 9,000 9,000

2 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (a)  a first degree BA Business Studies (Animal and Equine) 26/09/2017 1 2 9,000 18,000

3 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (a)  a first degree BA Business Studies (Agriculture and Environment)26/09/2017 1 2 9,000 18,000

4 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (a)  a first degree BA Business Studies (Horticulture) 26/09/2017 1 2 9,000 18,000

5 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (h)  a certificate of higher education Cert HE Counselling Studies 26/09/2017 1 8 9,000 72,000

6 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (h)  a certificate of higher education CertHE Care Studies 26/09/2017 1 23 9,000 207,000

7 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Psychology 26/09/2017 All 9 7,500 67,500

8 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Analytical and Forensic Sciences26/09/2017 All 25 7,500 187,500

9 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Care Studies 26/09/2017 All 20 7,500 150,000

10 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 26/09/2017 All 15 7,500 112,500

11 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Creative Industries (Popular Music Technology)26/09/2017 All 1 7,500 7,500

12 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Film 26/09/2017 All 1 7,500 7,500

13 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Graphic Communication 26/09/2017 All 1 7,500 7,500

14 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Health and Social Care Management26/09/2017 All 14 7,500 105,000

15 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Performing Arts 26/09/2017 All 1 7,500 7,500

16 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree FdA Popular Music Technology 26/09/2017 All 15 7,500 112,500

17 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (c)  a foundation degree FdSc Popular Music Technology 26/09/2017 All 18 7,500 135,000

18 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (e)  an HND HND Agriculture 26/09/2017 All 18 7,500 135,000

19 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (e)  an HND HND Animal Studies 26/09/2017 All 29 7,500 217,500

20 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (e)  an HND HND Business Studies 26/09/2017 All 3 7,500 22,500

21 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (e)  an HND HND Environmental Conservation Management 26/09/2017 All 19 7,500 142,500

22 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (e)  an HND HND Equine Studies 26/09/2017 All 17 7,500 127,500

23 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (e)  an HND HND Horticulture (Production and Design) 26/09/2017 All 18 7,500 135,000

24 Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF Confirmed (e)  an HND HND Public and Emergency Services 26/09/2017 All 18 7,500 135,000

25 Cardiff and Vale College Colcott Road, Barry, CF62 8YJ Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 09/10/2017 All 10 7,500 75,000

26 Cardiff and Vale College Colcott Road, Barry, CF62 8YJ Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Psychology 09/10/2017 All 20 7,500 150,000

27 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Analytical and Forensic Sciences09/10/2017 All 5 7,500 37,500

28 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Business Studies 09/10/2017 All 12 7,500 90,000

29 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Care Studies 09/10/2017 All 19 7,500 142,500

30 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 09/10/2017 All 15 7,500 112,500

31 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Creative Industries (Popular Music Technology)09/10/2017 All 1 7,500 7,500

32 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Criminal Justice 09/10/2017 All 10 7,500 75,000

33 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Film 09/10/2017 All 19 7,500 142,500

34 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Games Art and Design 09/10/2017 All 15 7,500 112,500

35 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Health and Social Care Management09/10/2017 All 16 7,500 120,000

36 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Performing Arts 09/10/2017 All 16 7,500 120,000

37 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Photography 09/10/2017 All 13 7,500 97,500

38 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree FdA Popular Music Technology 09/10/2017 All 12 7,500 90,000

39 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree FdSc Popular Music Technology 09/10/2017 All 12 7,500 90,000

40 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Service Sector Management 09/10/2017 All 10 7,500 75,000

41 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Youth and Social Care 09/10/2017 All 16 7,500 120,000

42 Cardiff and Vale College City Centre Campus, Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FEConfirmed (e)  an HND HND Public and Emergency Services 09/10/2017 All 14 7,500 105,000

43 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 11/09/2017 All 24 7,500 180,000

44 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Creative Industries (Photography)11/09/2017 All 1 7,500 7,500

45 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Creative Industries (Popular Music Technology)11/09/2017 All 1 7,500 7,500

46 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Criminal Justice 11/09/2017 All 10 7,500 75,000

47 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Illustration 11/09/2017 All 18 7,500 135,000

48 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Psychology 11/09/2017 All 14 7,500 105,000

49 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Media Production 11/09/2017 All 18 7,500 135,000

50 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Performing Arts 11/09/2017 All 18 7,500 135,000

51 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Photography 11/09/2017 All 28 7,500 210,000

52 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree FdA Popular Music Technology 11/09/2017 All 9 7,500 67,500

53 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree FdA Popular Music Technology 11/09/2017 All 9 7,500 67,500

54 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Sports Coaching and Development11/09/2017 All 22 7,500 165,000

FT PGCE (QTS)
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55 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Youth and Social Care 11/09/2017 All 1 7,500 7,500

56 Coleg Gwent CrossKeys Campus, Risca Road, C rosskeys, Caerphilly, NP11 7ZAConfirmed (e)  an HND HND Computing 11/09/2017 All 7 7,500 52,500

57 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (c)  a foundation degree FOUNDATION DEGREE (SCIENCE) COMMUNITY HEALTH AND WELL BEING11/09/2017 All 1 7,500 7,500

58 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Business Studies 11/09/2017 All 24 7,500 180,000

59 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 11/09/2017 All 24 7,500 180,000

60 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Community Health and Well Being11/09/2017 All 20 7,500 150,000

61 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Games Art and Design 11/09/2017 All 20 7,500 150,000

62 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree in English and History 11/09/2017 All 1 7,500 7,500

63 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (e)  an HND HND Business Studies 11/09/2017 All 14 7,500 105,000

64 Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GLConfirmed (e)  an HND HND Computing 11/09/2017 All 18 7,500 135,000

65 Coleg Gwent City of Newport Campus, Nash Road, Newport, NP19 4TSConfirmed (h)  a certificate of higher education CertHE Legal Studies 11/09/2017 1 1 9,000 9,000

66 Coleg Gwent City of Newport Campus, Nash Road, Newport, NP19 4TSConfirmed (c)  a foundation degree FD Retail Management 11/09/2017 All 11 7,500 82,500

67 Coleg Gwent City of Newport Campus, Nash Road, Newport, NP19 4TSConfirmed (e)  an HND HND Computing 11/09/2017 All 9 7,500 67,500

68 Coleg Gwent City of Newport Campus, Nash Road, Newport, NP19 4TSConfirmed (e)  an HND HND Supply Chain and Logistics 11/09/2017 All 10 7,500 75,000

69 Coleg Gwent Pontypool Campus, Blaendare Road, Pontypool, Torfaen, NP4 5YEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Analytical and Forensic Sciences11/09/2017 All 20 7,500 150,000

70 Coleg Gwent Pontypool Campus, Blaendare Road, Pontypool, Torfaen, NP4 5YEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Business Studies 11/09/2017 All 20 7,500 150,000

71 Coleg Gwent Pontypool Campus, Blaendare Road, Pontypool, Torfaen, NP4 5YEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Community Health and Well Being11/09/2017 All 20 7,500 150,000

72 Coleg Gwent Pontypool Campus, Blaendare Road, Pontypool, Torfaen, NP4 5YEConfirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Sports Coaching and Development11/09/2017 All 2 7,500 15,000

73 Coleg Gwent Pontypool Campus, Blaendare Road, Pontypool, Torfaen, NP4 5YEConfirmed (e)  an HND HND Public and Emergency Services 11/09/2017 All 14 7,500 105,000

74 Coleg Gwent Usk Campus, Usk, Monmouthshire, NP15 1XJ Confirmed (a)  a first degree BSc Animal Health and Welfare Top-Up 11/09/2017 1 10 9,000 90,000

75 Coleg Gwent Usk Campus, Usk, Monmouthshire, NP15 1XJ Confirmed (a)  a first degree BSc Veterinary Nursing Top-Up 11/09/2017 1 6 9,000 54,000

76 Coleg Gwent Usk Campus, Usk, Monmouthshire, NP15 1XJ Confirmed (c)  a foundation degree FdSc Veterinary Nursing 11/09/2017 1,2 28 7,500 210,000

77 Coleg Gwent Usk Campus, Usk, Monmouthshire, NP15 1XJ Confirmed (c)  a foundation degree FdSc Veterinary Nursing 11/09/2017 3 16 1,500 24,000

78 Coleg Gwent Usk Campus, Usk, Monmouthshire, NP15 1XJ Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Animal Health and Welfare 11/09/2017 All 28 7,500 210,000

79 Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY Confirmed (h)  a certificate of higher education CertHE Legal Studies 13/10/2017 1 6 9,000 54,000

80 Coleg y Cymoedd Cwmdare Road, Aberdare, CF44 8ST Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Games Art and Design 13/10/2017 All 20 7,500 150,000

81 Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY Confirmed (a)  a first degree BA Costume Construction for Screen and Stage 13/10/2017 All 20 9,000 180,000

82 Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY Confirmed (a)  a first degree BA TV and Film: Hair, Make Up and Special Effects13/10/2017 1 16 9,000 144,000

83 Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY Confirmed (a)  a first degree BA TV and Film: Prop Making 13/10/2017 1 4 9,000 36,000

84 Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Costume Construction for Screen and Stage13/10/2017 All 10 7,500 75,000

85 Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Photography 13/10/2017 All 17 7,500 127,500

86 Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY Confirmed (e)  an HND HND Creative Production Arts 13/10/2017 All 72 7,500 540,000

87 Coleg y Cymoedd Llwynypia, Tonypandy, CF40 2TQ Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 13/10/2017 All 20 7,500 150,000

88 Coleg y Cymoedd Twyn Road, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7XR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Information Communication Technology13/10/2017 All 17 7,500 127,500

89 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (a)  a first degree BA Business Studies 03/10/2017 1 8 9,000 72,000

90 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (a)  a first degree BA Football Performance and Coaching 03/10/2017 All 8 9,000 72,000

91 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Analytical and Forensic Sciences03/10/2017 All 11 7,500 82,500

92 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Criminal Justice 03/10/2017 All 15 7,500 112,500

93 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree in English and History 03/10/2017 All 10 7,500 75,000

94 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Psychology 03/10/2017 All 10 7,500 75,000

95 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Visual Effects and Motion Graphics03/10/2017 All 10 7,500 75,000

96 Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB Confirmed (e)  an HND HND Business and Accounting 03/10/2017 All 23 7,500 172,500

97 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (a)  a first degree BA Art Practice 31/05/2017 1 6 9,000 54,000

98 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (a)  a first degree BA Business Studies 31/05/2017 1 17 9,000 153,000

99 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (h)  a certificate of higher education CertHE Care Studies 31/05/2017 1 8 9,000 72,000

100 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Art Practice 31/05/2017 All 27 7,500 202,500

101 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Business Studies 31/05/2017 All 24 7,500 180,000

102 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Care Studies 31/05/2017 All 14 7,500 105,000

103 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 31/05/2017 All 26 7,500 195,000

104 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Film 31/05/2017 All 22 7,500 165,000

105 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree in English and History 31/05/2017 All 14 7,500 105,000

106 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Performing Arts 31/05/2017 All 18 7,500 135,000

107 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Photography 31/05/2017 All 33 7,500 247,500

108 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Psychology 31/05/2017 All 26 7,500 195,000

109 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Sports Coaching and Development31/05/2017 All 22 7,500 165,000

110 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (e)  an HND HND Computing 31/05/2017 All 21 7,500 157,500

111 Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR Confirmed (e)  an HND HND Public and Emergency Services 31/05/2017 All 9 7,500 67,500

112 NPTC Group Dwr-y-Felin Road, Neath, Neath Port Talbot, SA10 7RFConfirmed (a)  a first degree BA Business Studies 22/01/2019 1 8 9,000 72,000

113 NPTC Group Dwr-y-Felin Road, Neath, Neath Port Talbot, SA10 7RFConfirmed (e)  an HND HND Business Studies 22/01/2019 All 1 7,500 7,500

114 NPTC Group Dwr-y-Felin Road, Neath, Neath Port Talbot, SA10 7RFConfirmed (h)  a certificate of higher education CertHE Legal Studies 22/01/2019 1 6 9,000 54,000

115 NPTC Group Margam, Port Talbot, SA13 2AL Confirmed (a)  a first degree BSc Childhood Studies 22/01/2019 1 10 9,000 90,000

116 NPTC Group Margam, Port Talbot, SA13 2AL Confirmed (h)  a certificate of higher education CertHE Substance Misuse 22/01/2019 1 28 9,000 252,000

117 NPTC Group Margam, Port Talbot, SA13 2AL Confirmed (h)  a certificate of higher education CertHE Working with Vulnerable Adults 22/01/2019 1 36 9,000 324,000

118 NPTC Group Margam, Port Talbot, SA13 2AL Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 22/01/2019 All 15 7,500 112,500

119 NPTC Group Penlan, Brecon, Powys, LD3 9SR Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 22/01/2019 All 5 7,500 37,500

120 NPTC Group Llanidloes Road, Newtown, Powys, SY16 4HU Confirmed (c)  a foundation degree Foundation Degree Childhood Studies 22/01/2019 All 3 7,500 22,500

121 Royal Welsh College of Music and DramaRoyal Welsh College of Music and Drama, Castle Grounds, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ERConfirmed (a)  a first degree BA (Hons) Acting 27/07/2016 All 54 9,000 486,000

122 Royal Welsh College of Music and DramaRoyal Welsh College of Music and Drama, Castle Grounds, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ERConfirmed (a)  a first degree BA (Hons) Stage Management 27/07/2016 All 63 9,000 567,000

123 Royal Welsh College of Music and DramaRoyal Welsh College of Music and Drama, Castle Grounds, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ERConfirmed (a)  a first degree BA (Hons) Theatre Design 27/07/2016 All 49 9,000 441,000

124 Royal Welsh College of Music and DramaRoyal Welsh College of Music and Drama, Castle Grounds, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ERConfirmed (a)  a first degree BMus (Hons) 27/07/2016 All 324 9,000 2,916,000

125 Royal Welsh College of Music and DramaRoyal Welsh College of Music and Drama, Castle Grounds, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ERConfirmed (a)  a first degree BMus (Hons) Jazz 27/07/2016 All 34 9,000 306,000

126

127
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Row Type of arrangement (please 

choose from drop down list)

Partner or subsidiary name Partner or subsidiary address Date of partnership 

agreement

DD/MM/YYYY 

Where date of 

partnership agreement 

is before 1 September 

2015, please confirm if 

there is an addendum 

that confirms

the provision is covered 

under HE Act (Y/N)

Forecast total 

number of 

students

Forecast total 

income from 

the 

arrangement 

(£)

1 Validation Blackburn College Feilden Street, Blackburn, Lancashire, BB21LH 14/01/2019 109 134,442

2 Franchise Bridgend College Cowbridge Road, CF31 3DF 26/09/2017 484 139,488

3 Franchise Cardiff and Vale College Colcott Road, Barry, CF62 8YJ 09/10/2017 93 97,608

4 Franchise Cardiff and Vale College City Centre Campus,
Dumballs Road, Cardiff, CF10 5FE 09/10/2017 76 87,012

5 Franchise Coleg Gwent Blaenau Gwent Learning Zone, Lime Avenue, Ebbw Vale, Blaenau Gwent, NP23 6GL11/09/2017 47 47,302

6 Franchise Coleg Gwent City of Newport Campus, Nash Road, Newport, NP19 4TS 11/09/2017 36 27,149

7 Franchise Coleg y Cymoedd Cwmdare Road, Aberdare, CF44 8ST 13/10/2017 31 29,863

8 Franchise Coleg y Cymoedd Heol y Coleg, Parc Nantgarw, Cardiff, CF15 7QY 13/10/2017 145 131,718

9 Franchise Coleg y Cymoedd Twyn Road, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7XR 13/10/2017 69 65,544

10 Franchise European College of Business and Management69-71 Great Eastern Street, London, EC2A 3HU 13/07/2016 14 25,200

11 Franchise Gower College Swansea Ty Coch Road,  Sketty,  SA2 9EB 03/10/2017 46 47,739

12 Validation Institute of Contemporary  Music PerformanceFoundation House, 1A Dyne Road, London, NW6 7XG 06/06/2018 25 24,060

13 Franchise Learna Limited Unit 7, Medicentre, Heath Hospital, Cardiff, CF14 4UJ 14/01/2019 760 231,595

14 Franchise LIA Stafford Park 7, Telford, Shropshire, TF3 3BO 08/08/2017 28 124,444

15 Subsidiary Merthyr Tydfil College Ynysfach, Merthyr Tydfil, CF48 1AR 31/05/2017 71 66,968

16 Franchise NPTC Group Dwr-y-Felin Road, Neath, SA10 7RF 22/01/2019 5 3,760

17 Franchise NPTC Group Margam, Port Talbot, SA13 2AL 22/01/2019 42 41,475

18 Franchise NPTC Group Llanidloes Road, Newtown, Powys, SY16 4HU 22/01/2019 8 7,976

19 Subsidiary Royal Welsh College of Music and Drama Royal Welsh College of Music and Drama, Castle Grounds, Cathays Park, Cardiff, CF10 3ER27/07/2016 268 4,100,000

20 Franchise Dyfed Powys Police Police Headquarters, PO Box 99, Llangunnor, Carmarthen, SA31 2PF25/03/2019 170 1,530,000

21 Franchise Dorset Police Force Headquarters, Winfrith, Dorchester, Dorset, DT2 8DZ In process 57 364,800

22 Franchise Devon and Cornwall Police Sidmouth Rd, Middlemoor, Exeter EX2 7HQ In process 132 844,800

23 Franchise Gloucesterhsire Police 1 Waterwells, Waterwills Drive, Quedgeley, Gloucester, GL2 2ANIn process 90 576,000

24 Franchise Wiltshire Police Wiltshire Police Headquarters, London Road, Devizes, SN10 2DNIn process 90 576,000

28

29

30

31

Table E: Partnership arrangements and fee income for students of all modes and levels, including further education and below, for partnership provision based in the UK that is not already 

included on Table D, 2020/21
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Table F: Partnership and campus arrangements and fee income for students of all modes and levels (including level 3 and below), for partnership and campus provision based outside the UK, 2020/21

Row Type of partnership/campus 

arrangement (please choose from drop 

down list)

Partner/campus name Partner/campus address, including country Date of partnership 

agreement/campus 

commencement

DD/MM/YYYY 

Where date of 

partnership agreement 

is before 1 September 

2015, please confirm if 

there is an addendum 

that confirms

the provision is covered 

under HE Act (Y/N)

Forecast total number of 

students

Forecast total income from 

the arrangement (£)

1 Delivered at a partner - franchise DAS, Singapore DAS Academy Limited, 73 Bukit Timah Road, #05-01 Rex House, Singapore, 22983204/03/2019 60 40,500

2 Delivered at a partner - franchise European College of Business and ManagementEuropa-Akademie Muenchen , Munich, Germany 13/07/2016 42 74,100

3 Delivered at a partner - franchise European College of Business and ManagementKolping Bildungswerk, and the Europa Institut, Unter den Linden 15, 72762 Reutlingen, Stuttgart, Germany13/07/2016 31 55,800

4 Delivered at a partner - franchise European College of Business and ManagementFriedrich List Schule, Berlin, Germany 13/07/2016 14 25,200

5 Delivered at a partner - franchise European College of Business and ManagementAMD Akademie Mode & Design, Standort Hamburg, Alte Rabenstr 1, 20148 Hamburg, Germany13/07/2016 24 40,200

6 Delivered at a partner - franchise European College of Business and ManagementDusseldorf 13/07/2016 5 8,250

7 Delivered at a partner - franchise Institut de Préparation à l'Administration Générale4 Blvd Carabacel, 06000, Nice, France 20/02/2015 N 25 97,500

8 Distance learning UNICAF 46 Makedonitissas Ave, 2414 Engomi, Nicosia, Cyprus 06/02/2017 9,555 1,762,763

9 Campus-based Dubai Building B2, Business Park, Dubai South, PO Box 712382, Dubai, UAE01/09/2018 106 1,278,711

10

11

12
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Table G: Targets

Y

No. % Population No. % No. % Population No. %

1

Increasing the percentage of all students domiciled in Wales, studying higher education 

courses at USW, who are domiciled in the two lower quintiles of Lower Super Output Areas in 

the Welsh Index of Multiple Deprivation (WIMD) areas Equality of Opportunity - Contribute to Reaching Wider Partnerships Y

Partners in the SE Wales Reaching 

Wider partnership 2017/18 7,165 46.4% 15,442 7,165 46.4% 7,210 48.2% 14,957

2

Increasing the percentage of all students domiciled in Wales, studying higher education 

courses at USW, who are domiciled in the lowest quintile of Lower Super Output Areas in the 

Welsh Index of Multiple Deprivation (WIMD) areas

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (Widening Access) N 2017/18 3,585 23.2% 15,442 3,585 23.2% 3,590 24.0% 14,957

3

Increasing the percentage of young full-time undergraduate entrants from low participation 

neighbourhoods (POLAR4)

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (Widening Access) N 2017/18 728 23.7% 3,072 728 23.7% 735 25.3% 2,906

4

Increasing the percentage of mature FT UG entrants from low participation n'hoods 

(POLAR4) whose highest qual on entry isn't HE

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (Widening Access) N 2017/18 293 18.8% 1,557 293 18.8% 286 19.4% 1,473

5

Increasing the percentage of PT UG entrants from low participation n'hoods (POLAR4) whose 

highest qual on entry isn't HE

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (Widening Access) N 2017/18 297 13.2% 2,248 297 13.2% 242 13.5% 1,795

6 Increasing the number and proportion of part-time students.

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designated under-

represented groups (Widening Access) N 2017/18 6,625 29.1% 22,740 6,625 29.1% 6,698 29.6% 22,630

7

Increasing the delivery of HE talks and events off-campus in widening access and Welsh-

medium schools and colleges 

Equality of Opportunity - Provide to under-represented groups effective information and support, before and during 

their studies N 2017/18 640 72.0% 886 640 72.0% 730 73.0% 1,000

8

Reducing the proportion of full-time undergraduate students no longer present in higher 

education one year following year of entry for UK domiciled students

Equality of Opportunity - Ensuring students from under-represented groups are supported and retained during their 

studies N 2017/18 545 11.5% 4740 545 11.5% 528 11.0% 4800

9

Reducing the proportion of full-time undergraduate students no longer present in higher 

education one year following year of entry for students domiciled in the bottom two quintiles of 

WIMD

Equality of Opportunity - Ensuring students from under-represented groups are supported and retained during their 

studies N 2017/18 235 12.9% 1,825 235 12.9% 228 12.0% 1,900

10

Reducing the proportion of part-time undergraduate students no longer present in higher 

education two years following year of entry

Equality of Opportunity - Ensuring students from under-represented groups are supported and retained during their 

studies N 2017/18 25 14.8% 160 25 14.8% 22 13.5% 160

11 Increasing the proportion of undergraduate, first year students declaring a disability.

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (students with disabilities) N 2017/18 1,040 12.8% 8,108 1,040 12.8% 939 13.0% 7,223

12

Increasing the number of UK Domiciled full-time undergraduate students who are in receipt of 

DSA

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (students with disabilities) N 2017/18 844 6.8% 12,408 8,444 68.1% 908 7.5% 12,101

13

Increasing the proportion of UK domiciled, undergraduate, first year students from a BAME 

background.

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (students from BAME backgrounds) N 2017/18 615 8.6% 7,116 615 8.6% 656 9.5% 6,905

14 Increasing the number of care leavers enrolled on full-time undergraduate courses at USW

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (care leavers) N 2017/18 174 1.2% 14,360 174 1.2% 207 1.5% 13,809

15 Increasing the number of USW students studying through the medium of Welsh (5+ credits)

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (students studying through the medium of Welsh) N 2017/18 121 300

16 Increasing the number of USW students studying through the medium of Welsh (40+ credits)

Equality of Opportunity - Rebalancing the student population and enabling access to HE for designed under-

represented groups (students studying through the medium of Welsh) N 2017/18 99 150

17 Increasing USW's performance in the Overall Satisfaction question in the National Student Survey Promotion of Higher Education - Promoting an excellent student experience in higher education in Wales N 2017/18 82.0% 85.0%

18

Increasing the proportion of leavers from USW obtaining undergraduate qualifications through 

full-time or part-time study who were employed, studying or both fifteen months after leaving Promotion of Higher Education - Promoting the value added of higher education in supporting routes to employment N 2016/17 95.3% 95.8%

19

Increasing the proportion of leavers from USW who were working or working and studying 

who were working in a managerial / professional job fifteen months after leaving Promotion of Higher Education - Promoting the value added of higher education in supporting routes to employment N 2016/17 67.1% 72.0%

20

Increasing the proportion of FTUG students progressing from FE (FTUG) Strategic Alliance 

partners (L5 to FT L6) Promotion of Higher Education -  Promoting the progression of students to achieve level six qualifications N 2018/19 376 67.9% 554 376 67.9% 346 70.0% 494

21 Increasing the number of learner days of CPD/CE Courses Delivered Promotion of Higher Education -  Promoting Welsh HE in the delivery of CPD support to the local economy N 2016/17 64,105 72,000

22 Increasing the number of graduate start-ups which have survived at least three years Promotion of Higher Education -  Promoting the impact of Welsh HE in generating new business in Wales and beyond N 2016/17 106 170

Contextual 

information for 

target

Is the achievement of the target the 

responsibility of more than one fee and 

access plan applicant?

Y / N

Related objective (as listed in table B a) and B b))Row Baseline yearTarget description 

(maximum 500 characters)

If Y please provide partner name(s)

Baseline data

2020/21

Target

2020/21

Contextual information for 

baseline year


