
 

1 

PUBLIC / CYHOEDDUS 

 
 

Cynllun Fifoedd a Mynediad  

Enw’r sefydliad Prifysgol De Cymru 

Cyfnod y cynllun ffioedd a mynediad 1 Awst 2023 tan 31 Gorffennaf 2025 

Adran 1 – Lefelau ffioedd  

Adran 1.1 – Lefelau ffioedd neu benderfynu ar lefel y ffi ym mhob lleoliad  

(Paragraffau 88-97 y canllaw)  

Lefel y ffi Lleoliad y cwrs 

£9,000 
 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Prifysgol De Cymru  

• Gradd Gyntaf heblaw am leoliadau rhyngosod, lleoliadau tramor a blwyddyn olaf cwrs rhyngosod 

• Gradd Meistr integredig heblaw am leoliadau rhyngosod, lleoliadau tramor a blwyddyn olaf cwrs 
rhyngosod  

• Tystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (PcET) 

• Graddau Sylfaen a ddechreuwyd ar ôl 31/07/2020 heblaw’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a 
Datblygu Pêl-droed yn y Gymuned a’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon yn y 
Gymuned 

• Diploma Cenedlaethol Uwch a ddechreuwyd o 31/07/2020 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch a ddechreuwyd o 31/07/2020 

• Diploma Addysg Uwch a ddechreuwyd o 31/07/2020  

• Tystysgrif Addysg Uwch 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru  

• Gradd Gyntaf  
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Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25 
Campysau Coleg Penybont  

• Gradd Gyntaf 

• Tystysgrif Addysg Uwch  

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg Caerdydd a’r Fro  

• Gradd Gyntaf 

• Tystysgrif Addysg Uwch 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg Gwent  

• Gradd Gyntaf 

• Tystysgrif Addysg Uwch 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg y Cymoedd  

• Gradd Gyntaf 

• Tystysgrif Addysg Uwch 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg Gŵyr Abertawe  

• Gradd Gyntaf 

• Tystysgrif Addysg Uwch 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Y Coleg Merthyr Tudful 

• Gradd Gyntaf 

• Tystysgrif Addysg Uwch 
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Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Grŵp NPTC  

• Gradd Gyntaf 

• Tystysgrif Addysg Uwch 
 

£8,000 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Prifysgol De Cymru  

• Blwyddyn astudio olaf cwrs rhyngosod Gradd Gyntaf  

• Blwyddyn astudio olaf cwrs rhyngosod Gradd Meistr Integredig  

• Graddau Sylfaen a ddechreuwyd cyn 01/08/2020 

• Gradd Sylfaen mewn Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed yn y Gymuned a’r Radd Sylfaen mewn 
Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon yn y Gymuned ar ôl 01/08/2020 

• Diploma Cenedlaethol Uwch a ddechreuwyd cyn 01/08/2020 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch a ddechreuwyd cyn 01/08/2020 

• Diploma Addysg Uwch a ddechreuwyd cyn 01/08/2020 

£7,500 
 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg Penybont  

• Graddau Sylfaen 

• Diploma Cenedlaethol Uwch 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch 

• Diploma Addysg Uwch  

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg Caerdydd a’r Fro  

• Graddau Sylfaen 

• Diploma Cenedlaethol Uwch 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch 

• Diploma Addysg Uwch  

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
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Campysau Coleg Gwent  

• Graddau Sylfaen 

• Diploma Cenedlaethol Uwch 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch 

• Diploma Addysg Uwch  

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg y Cymoedd  

• Graddau Sylfaen 

• Diploma Cenedlaethol Uwch 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch 

• Diploma Addysg Uwch  

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Coleg Gŵyr Abertawe  

• Graddau Sylfaen 

• Diploma Cenedlaethol Uwch 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch 

• Diploma Addysg Uwch  

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Y Coleg Merthyr Tudful  

• Graddau Sylfaen 

• Diploma Cenedlaethol Uwch 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch 

• Diploma Addysg Uwch  

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Grŵp NPTC  

• Graddau Sylfaen 

• Diploma Cenedlaethol Uwch 

• Tystysgrif Genedlaethol Uwch 
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• Diploma Addysg Uwch  

£1,350 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Prifysgol De Cymru  

• Lleoliadau tramor Gradd Gyntaf  

• Lleoliadau tramor Gradd Meistr integredig  

£1,000 

Blynyddoedd Academaidd 2023/24 a 2024/25  
Campysau Prifysgol De Cymru  

• Lleoliadau rhyngosod Gradd Gyntaf  

• Lleoliadau rhyngosod Gradd Meistr integredig 

Adran 1.2 - Lefelau ffioedd cyfunol  
(Paragraffau 98-102 y canllaw) 

Codir y ffioedd a amlinellir yn adran 1.1, y flwyddyn, ar fyfyrwyr sy’n dechrau cyrsiau israddedig amser llawn yn 2023/24 a 2024/25 ac sy’n 
cwblhau eu hastudiaethau yn ystod cyfnod rhagnodedig y cwrs (h.y. myfyrwyr nad oes angen iddynt ailadrodd unrhyw gam o’u hastudiaethau) 
hyd nes cwblhau’u cwrs. Er enghraifft, codir £9,000 ym mhob blwyddyn academaidd ar fyfyriwr sy’n ymrestru ar Radd Gyntaf tair blynedd (e.e. 
BA, BSc) ar un o gampysau’r Brifysgol yn 2023/24 ac sy’n symud ymlaen drwy’r cwrs heb orfod ailadrodd modiwl, sef cyfanswm ffi gyfunol o 
£27,000. I fyfyriwr sy’n ymrestru ar gwrs rhyngosod pedair blynedd, codir £9,000 ar y myfyriwr am y 2 flynedd yn y coleg cyn y flwyddyn ar 
leoliad, £1,000 am flwyddyn y lleoliad ac £8,000 am ei flwyddyn astudio olaf, sef cyfanswm ffi gyfunol o £27,000. Codir £9,000 ym mhob 
blwyddyn academaidd ar fyfyriwr sy’n ymrestru ar Radd Gyntaf (e.e. BA, BSc) gyda blwyddyn sylfaen, a fydd yn astudio am 4 blynedd, sef 
cyfanswm ffi gyfunol o £36,000. Ni fydd y ffioedd blynyddol hyn yn codi dros gyfnod astudio’r myfyriwr; fodd bynnag, codir tâl ar fyfyriwr am 
ailadrodd astudiaethau ac, felly, gallai’r ffi gyfunol fod yn uwch. 
 
Mae PDC wedi ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth a ddarparwn i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol yn dryloyw ac yn hygyrch, a’i bod 
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.  Darparwn wybodaeth gywir ac amserol am y costau y mae myfyrwyr yn debygol o fynd iddynt dros gyfnod y cwrs, beth sydd wedi’i 
gynnwys yn y ffioedd a godir, a’r cymorth ariannol sydd ar gael.  Mae tudalen we pob cwrs yn rhoi manylion am y ffioedd dysgu a godir ac 
unrhyw gostau astudio ychwanegol (er enghraifft, gweler MChiro). 

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

 

https://www.southwales.ac.uk/courses/master-of-chiropractic/
https://www.officeforstudents.org.uk/media/2db81e6b-e4c7-4867-bc5d-ff67539d13e8/guide_to_providing_info_to_students.pdf
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Mae’r Brifysgol yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu i ddarparu gwybodaeth y gellir mynd ati o wefannau, platfformau’r cyfryngau 
cymdeithasol a deunydd print.  Yn cyd-fynd â hyn y mae gwybodaeth, cyngor ac arweiniad esboniadol sy’n cael eu darparu ar lafar i ddarpar 
fyfyrwyr, rhieni (lle y bo’n berthnasol) a’u cynghorwyr.  Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr yn gallu cael at wybodaeth am ffioedd mewn fformatau 
amrywiol sy’n bodloni eu hanghenion orau: ar-lein, ar bapur ac wyneb yn wyneb.  Rydym yn cyfathrebu yn unol â Siarter Myfyrwyr, Cynllun 
Iaith Gymraeg a Chynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol. 

 
❖ Ein Gwefan yw prif ffynhonnell gwybodaeth gyfredol am lefelau ffioedd dysgu i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.  Caiff pob cwrs a 

gynigir ei restru ar ein gwefan ac ar wefan UCAS/CUKAS, lle y dangosir y ffi fwyaf.  Rydym yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau o 
dan gyfraith amddiffyn 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 hyn.  Byddwn yn parhau i sicrhau bod darpar 
fyfyrwyr yn cael gwybodaeth glir, ddealladwy, ddiamwys ac amserol am ein cyrsiau a’n costau, gan sicrhau bod ganddynt wybodaeth lawn 
yn ystod y camau ymgeisio, cynnig ac ymrestru. 

❖ Myfyrwyr rhyddfraint – rydym yn sicrhau ein bod yn ymgynghori’n llawn â’n colegau addysg bellach partner ar lefelau’r ffioedd a godir am 
ein darpariaeth ac, yna, mae’r colegau yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i ddarpar fyfyrwyr drwy’r wefan neu drafodaeth un-i-un.  Mae pob 
coleg yn buddsoddi swm cytunedig o’r incwm o ffioedd dysgu mewn cyfleoedd cyfartal a hyrwyddo addysg uwch ar eu campysau nhw, a 
chaiff hyn ei adlewyrchu yng nghyfanswm y buddsoddiad i PDC a’i fonitro a’i werthuso yn unol â hynny. 
 

Hefyd, rydym yn darparu gwybodaeth drwy: 

❖ Brosbectws y Brifysgol. 
❖ Rhaglen gyswllt y Brifysgol ag ysgolion a cholegau (gan gynnwys ymweliadau â’r campws ac i ffwrdd o’r campws, cylchlythyron a 

digwyddiadau arbenigol). 
❖ Cyfathrebiadau â darpar fyfyrwyr trwy’r cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd drwy’r e-bost. 
❖ Diwrnodau agored a diwrnodau i ymgeiswyr; a 
❖ Thrwy ein Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr. 

 
Yn unol â’n Polisi Ffioedd a Rheolaeth Dyled (Awst 2020) 2, caiff rhai ffioedd dysgu ôl-raddedig a rhan-amser eu codi yn flynyddol. Byddwn yn 
sicrhau nad oes unrhyw gostau cudd i astudio.  Pan na ellir osgoi costau gorfodol ychwanegol trwy eithriad, e.e. teithiau maes rhyngwladol, 
prynu offerynnau, gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ac ati, caiff y costau hyn eu henwi’n glir. 
 

 
2 https://payments.southwales.ac.uk/documents/3008/Fees__Debt_Management_Policy_2020-21_xPDpgFz.pdf  

https://payments.southwales.ac.uk/documents/3008/Fees__Debt_Management_Policy_2020-21_xPDpgFz.pdf
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Cymorth Ariannol sydd ar gael i Fyfyrwyr  
❖ Mae adran bwrpasol ar Gyllid Myfyrwyr ar wefan y Brifysgol, a reolir gan Dîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr3 y Brifysgol, yn rhoi gwybodaeth 

a chanllawiau manwl am 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 ein bod yn parhau i gyflawni 

ein hymrwymiad i Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
❖ Darperir dolenni i ffynonellau gwybodaeth eraill, gan gynnwys gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (a gwefannau cyfatebol).   
❖ Hefyd, mae’r Tîm Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr yn y Brifysgol ar gael i ddarpar fyfyrwyr sydd, efallai, eisiau cyngor ar y cymorth ariannol 

penodol sydd ar gael iddyn nhw neu sydd, efallai, â phroblem o ran ariannu’u hastudiaethau; gallant gynorthwyo myfyrwyr i wneud cais am 
gymorth hefyd. 

❖ Bydd myfyrwyr rhyddfraint yn gallu cael at gymorth ariannol yn eu Coleg.  Rydym yn sicrhau bod pob coleg partner addysg bellach yn 
buddsoddi incwm o ffioedd dysgu mewn cyfleoedd cyfartal a hyrwyddo addysg uwch.  Yn benodol, rydym yn annog colegau partner i 
neilltuo incwm o ffioedd dysgu i gyllid caledi ariannol, ochr yn ochr â pharhau â’u cymorth ar gyfer mynediad a phrofiad y myfyriwr. 

Cyfleu Newid 
❖ Bydd unrhyw newidiadau ffurfiol i gyrsiau yn cael eu cyflawni yn unol â gweithdrefnau Rheoliadau Academaidd y Brifysgol a’u prosesu trwy 

Strwythurau Pwyllgor y Brifysgol, sy’n cynnwys cynrychiolwyr myfyrwyr.  
Caiff newidiadau eu cyfleu i fyfyrwyr trwy lawlyfrau cyrsiau ac ar-lein trwy’r porth myfyrwyr, tudalennau ein cyrsiau ar Blackboard a thrwy 
ein rhwydwaith o gynrychiolwyr cyrsiau. 

Adran 2 – Partneriaeth â Myfyrwyr 
(Paragraffau 103-106 y canllaw) 

Mae Prifysgol De Cymru ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi recriwtio ein corff myfyrwyr, eu cadw, 
eu cyrhaeddiad, eu profiad a’u llais.  Mae hyn i’w weld ar sawl ffurf ac mae’r bartneriaeth wedi’i gwreiddio yn ein mecanweithiau llywodraethu 
ffurfiol, yn ein gwaith gweithredol, ac yn yr 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 ddau barti.  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: 

 
3 https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/ffioedd-chyllid/ 

 

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/ffioedd-chyllid/
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• Gweithgareddau cynrychiadol a thaliadau 

• Costau ymgyrchu 

• Cyflogau swyddogion sabothol 

• Cymorth i gymdeithasau a gweithgareddau chwaraeon 
 

Yn Siarter y Myfyrwyr, 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.’ 
 

Cyfraniad Llais y Myfyriwr at Lywodraethu ac Ansawdd  
Cynrychiolir Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru drwy strwythur cyfan llywodraethu a phenderfynu’r brifysgol.  Mae’n cyfrannu at ddatblygu 
polisïau a strategaethau, ac roedd cymryd rhan mewn creu Strategaeth 2030 PDC yn dystiolaeth o hyn.   
 
Undeb y Myfyrwyr sy’n goruchwylio strwythur cynrychioli myfyrwyr y Brifysgol; yn 2020/21, roedd hyn yn cynnwys penodi a hyfforddi 520 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 sy’n cael eu cynnal unwaith y tymor ac sydd ymhlith gofynion 
ein prosesau ansawdd (ac mae’r cynrychiolwyr blwyddyn olaf yn eu Cadeirio).  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.  Mae Cynrychiolwyr Llais y Myfyriwr yn banelwyr llawn wrth Ddilysu, Adolygu ac Ailddilysu Cyrsiau.    

  
Mae Cynrychiolwyr Llais y Myfyriwr yn cynrychioli grwpiau o Gynrychiolwyr Cwrs.  Mae ganddynt sedd ffurfiol ar bob Pwyllgor Sicrhau Ansawdd 
a Gwella Dysgu ac Addysgu Cyfadran.  Mae myfyrwyr hefyd yn rhan o Bwyllgor Sicrhau Ansawdd y Brifysgol a Phwyllgor Gwella Dysgu ac 
Addysgu’r Brifysgol, sydd ag Eitem Sefydlog ar gyfer ‘Diweddariad gan y Myfyrwyr’ ar bob agenda.  

  
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 y Brifysgol.  Hefyd, 
dadansoddir yr ymatebion a geir i Wobrau Dewis y Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr  (y rhoes 1,000 o fyfyrwyr enwebiadau ar eu cyfer yn 2020/21) 
er mwyn canfod priodoleddau eu staff academaidd sy’n ysbrydoli eu dysgu. Defnyddir yr wybodaeth hon gan ein Canolfan i Wella Dysgu ac 
Addysgu er mwyn hysbysu cynnwys y rhaglenni datblygu staff. Nid yw gwybodaeth am nifer enwebiadau’r flwyddyn academaidd hon ar gael 
eto gan fod y broses enwebu yn mynd yn ei blaen o hyd; y dyddiad cau ar gyfer y flwyddyn academaidd hon yw 12 Mai 2022.   

 

https://www.uswsu.com/the-student-charter
https://www.uswsu.com/student-choice-awards
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Mae Undeb y Myfyrwyr yn ysgrifennu’r Adroddiad Ansawdd Blynyddol ac yn ei gyflwyno’n flynyddol i’r Bwrdd Academaidd. Prif ddiben y 
ddogfen hon yw amlygu’r meysydd y dylai’r sefydliad ystyried buddsoddi ynddynt a’u datblygu, ym marn Undeb y Myfyrwyr, ynghyd ag 
amlygu meysydd o arfer gorau. Canolbwyntiodd Adroddiad Ansawdd Blynyddol 2020-2021 ar dri phrif faes allweddol; Llais y Myfyriwr, Y 
Gymuned Ddysgu, a Chyfleoedd Dysgu.  Roedd canfyddiadau’r adroddiad yn cynnwys yr argymhellion canlynol i’r Brifysgol, a nodwyd ym 
Mwrdd Academaidd Tachwedd 2021: 
 

• Mae’r berthynas waith agos rhwng Penaethiaid Dysgu ac Addysgu cyfadrannau, y Gwasanaethau Ansawdd a Gweinyddu a Thîm Llais y 
Myfyriwr Undeb y Myfyrwyr yn galluogi llwyddiant y system gynrychioli academaidd. 

• Cynnwys Undeb y Myfyrwyr yn aelodau llawn o Fwrdd Llywodraethu Gradd-brentisiaethau. 

• Cydnabod y data gwerthfawr yn enwebiadau Gwobrau Dewis y Myfyrwyr a defnyddio’r data hwn i wella profiad y myfyrwyr. 

• Gwaith y Ganolfan i Wella Dysgu ac Addysgu yn Datgoloneiddio’r Cwricwlwm, a chydnabyddiaeth y Pwyllgor Gwella Dysgu ac Addysgu 
o bwysigrwydd hyn. 

 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cwrdd yn rheolaidd ag aelodau o Adran Weithredol y Brifysgol. 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.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cyfraniad Llais y Myfyriwr at Gynlluniau Ffioedd a Mynediad  
Mae llais y myfyriwr yn hollbwysig i’r brifysgol a sut mae’n cefnogi ei myfyrwyr.  Mae’r Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad, sy’n datblygu 
cynnwys y Cynllun Ffioedd a Mynediad, hefyd yn goruchwylio’r gwaith o gynnal yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.  Mae’r Cyfarwyddwr 
Cynllunio a Pherfformiad yn darllen ac yn adolygu’r holl ddata a ddaw o’r arolwg hwn 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.  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; mae’n bwyllgor 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, mae Undeb y Myfyrwyr ymhlith aelodau is-grŵp y Pwyllgor Ffioedd ac Ysgoloriaethau 
sy’n canolbwyntio ar Ehangu Mynediad.  Yn y bôn, mae Undeb y Myfyrwyr yn rhan o strwythur pwyllgorau llywodraethu (ar bob lefel, gan 
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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.   

 
Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn arwain amrywiaeth o fentrau sy’n sicrhau ei bod yn cynrychioli barn myfyrwyr ar bob lefel. Roedd 
gweithgareddau allweddol a meysydd a drafodwyd yn 2020/21 fel a ganlyn:  

 
Cyngor y Myfyrwyr 
Cyngor y Myfyrwyr yw prif gorff llunio polisïau Undeb y Myfyrwyr ac mae’n gyfrifol am drafod y materion amrywiol sy’n effeithio ar fyfyrwyr. 
Cynhaliwyd cyfarfodydd yn rhithwir ac wyneb yn wyneb ym mlwyddyn academaidd 2021-2022 a chanolbwyntiont ar:  

• Mis Hanes Pobl LHDT  

• Dathlu Diwylliant Cymru, gan gynnwys Dydd Gŵyl Dewi  

• Diwrnod Rhyngwladol y Menywod  

• Iechyd Meddwl a Lles Myfyrwyr  
 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 
Yn ogystal â’r llywodraethu arferol a’r aelodaeth arferol o bwyllgorau, mae’r canlynol yn digwydd yn y Coleg hefyd: 

• Cyfarfodydd ddwywaith y tymor ar y cyd â Phwyllgor Gweithredol Undeb y Myfyrwyr a’r Uwch Dîm Rheoli, dan gadeiryddiaeth Llywydd 
Undeb y Myfyrwyr  

• Mae cynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr yn bresennol yng nghyfarfod bwrdd pob cwrs 

• Cyfarfodydd bob pythefnos Cyngor y Myfyrwyr, y mae Pennaeth y Coleg yn eu mynychu ddwywaith y tymor 

• Cyfarfodydd wythnosol rhwng Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Swyddog Llais y Myfyriwr a’r Cyfarwyddwr Profiad Myfyrwyr   

• Arolwg blynyddol o’r holl fyfyrwyr 

• E-fwletinau bob pythefnos gan Undeb y Myfyrwyr a’r Coleg, gan gynnwys ymatebion “dywedoch chi, gwnaethom ni”  
 
Addysg Uwch mewn Addysg Bellach 
I’n myfyrwyr Addysg Uwch mewn Addysg Bellach yng Nghymru, mae gan bob Coleg ei ddulliau ei hun o wrando ar lais y myfyriwr ac ymateb 
iddo. Mae’n ofynnol bod gan bob cwrs a gyflwynir trwy bartneriaid system gynrychiadol sy’n cyfateb i PDC.  Yn aml, gwneir hyn trwy grwpiau 
ffurfiol a thrwy arolygon; un enghraifft o hyn yw Coleg y Cymoedd, sy’n cynnal nifer o systemau adborth myfyrwyr, yn dibynnu ar y cwrs dan 
sylw.  Mae’r enghreifftiau a ddefnyddiant yn cynnwys ffurflenni adborth diwedd modiwl safonol PDC; cynnig ffurflenni adborth asesiad / 
modiwl unigol i fyfyrwyr, tiwtorialau unigol un-i-un ar ôl modiwlau, cyfathrebu ôl sesiwn / ôl fodiwl yn y dosbarth – wedi’i recordio trwy 
gyfarfodydd cyrsiau, a phroses Atal, Dechrau, Parhau, Mwy, o roi adborth ar fodiwlau wrth gwblhau modiwlau ym mhob blwyddyn 
academaidd. Yma, caiff myfyrwyr gyfle i roi adborth ar bob modiwl o safbwynt y pedwar maes cyfeiriedig isod â ffocws: Beth hoffech chi ei 
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Atal am y modiwl? Beth hoffech chi ei Ddechrau am y modiwl? Beth hoffech chi Barhau ag ef yn y modiwl? Beth hoffech chi Fwy ohono yn y 
modiwl?  
 
Yn aml, bydd gan golegau gynrychiolwyr sy’n gymwys ar gyfer Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr.  Gall myfyrwyr fynd at ‘Dudalen lanio PDC’, 
sy’n rhoi manylion am sut y gallant godi unrhyw faterion neu bryderon yn ystod eu hastudiaethau.  Adeg sefydlu, rhoddir manylion i fyfyrwyr 
am gynrychiolwyr, staff y cwrs, ac ati, ynghyd â manylion cyswllt.  Mae gan lawer o golegau Grŵp Profiad Myfyrwyr Addysg Uwch, sy’n 
bwydo materion trwy strwythurau rheoli’r coleg.  Os bydd materion yn lleol i’r coleg, cânt eu datrys yn lleol a’u hadrodd yn ôl – yn aml trwy 
ymgyrchoedd ‘Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni’.  Trafodir themâu o fewn rhwydweithiau partneriaeth PDC, ar lefel pwnc trwy Swyddogion 
Cyswllt Pwnc neu ar lefel cyfadran/ysgol trwy Reolwyr Partneriaeth, neu trwy Gyfarwyddwr Partneriaethau Strategol y Brifysgol.  Y dyhead i 
bob Coleg yw y bydd myfyrwyr yn gweithio fel partneriaid; er enghraifft, mae Coleg Penybont wedi penodi Prif Gynrychiolydd Myfyrwyr sydd 
wedi cynnwys myfyrwyr Addysg Uwch mewn holiadur am eu profiadau o’r coleg. Hefyd, bydd y Prif Gynrychiolydd Myfyrwyr yn arwain grŵp 
ffocws myfyrwyr gyda chynrychiolwyr cwrs o bob rhaglen Addysg Uwch i gyfarfod a thrafod agweddau ar y ddarpariaeth AU yn y coleg.        
 
Yn ogystal, mae Undeb y Myfyrwyr yn cyfrannu at werthuso a monitro Cynlluniau Ffioedd a Mynediad sydd, yn ei dro, yn cefnogi datblygiad 
cynlluniau at y dyfodol.  Bydd y Brifysgol yn gweithio gydag Undebau Myfyrwyr PDC a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i ddatblygu 
gweithgaredd Dywedoch Chi, Gwnaethom Ni i adrodd effaith Cynlluniau Ffioedd a Mynediad yn ôl i’r corff myfyrwyr ar ôl cwblhau’r monitro. 

Adran 3 – Grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol  

(Paragraffau 107-113 y canllaw) 

Mae’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn cefnogi’r grwpiau canlynol sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ohonynt: 

Grwpiau y mae CCAUC wedi nodi nad oes cynrychiolaeth ddigonol ohonynt mewn addysg uwch  

• Myfyrwyr o bob oedran, o ddau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014, gan gynnwys is-grŵp Plant o Deuluoedd y 
Lluoedd Arfog  

• Myfyrwyr o bob oedran, o gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2014. 

• Myfyrwyr o bob oedran sy’n astudio’n rhan-amser.  

• Myfyrwyr o bob oedran sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.  

• Pobl o bob oedran, gan gynnwys myfyrwyr aeddfed, o ardaloedd isel eu cyfranogiad mewn Addysg Uwch yn y DU. 

Grwpiau a gefnogir trwy gyfraniad sefydliadol y sefydliad at y Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach  

• Dysgwyr a myfyrwyr sy’n astudio trwy bob dull a modd sy’n byw yn nau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Malc), ac o 
fewn y ddau gwintel hyn yn rhanbarth y Bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach, y rhai sydd: 

o wedi cael profiad o ofal ac sy’n ddysgwyr a myfyrwyr sy’n ofalwyr; 
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o oedolion heb gymwysterau lefel 4; 
o dysgwyr a myfyrwyr ag anabledd;  
o dysgwyr a myfyrwyr o gymunedau ethnig lleiafrifol; a  
o dysgwyr a myfyrwyr mewn dysgu cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys cefnogi dysgu ail iaith a diwylliannau Cymru. 

 
Grwpiau y mae’r sefydliad wedi nodi nad oes cynrychiolaeth ddigonol ohonynt mewn addysg uwch. 

• Myfyrwyr ag anableddau 

• Myfyrwyr o gefndiroedd Du ac Ethnig Leiafrifol i’r Brifysgol yn ei chyfanrwydd ac i feysydd pwnc lle y mae’r poblogaethau’n is 

 

Yn ogystal, bydd y cynllun hwn yn cefnogi unrhyw grwpiau o fyfyrwyr y mae’r pandemig wedi effeithio’n andwyol arnynt ac unrhyw ddysgwyr 
sy’n dilyn astudiaethau ôl-raddedig o’r grwpiau uchod.  

Adran 4 – Amcanion fel y maent yn perthyn i gefnogi cyfle cyfartal a hyrwyddo AU  
(Paragraffau 114-148 y canllaw) 

Adran 4.1 – Cyfle Cyfartal  

Amcan 1 
Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at 
AU (Ehangu Mynediad)   
 

Amcan 2 

Cynyddu’r boblogaeth myfyrwyr a galluogi grwpiau dynodedig heb gynrychiolaeth ddigonol i gael mynediad at 
AU, gan gynnwys y rhai sy’n astudio cyrsiau ôl-raddedig: 

• myfyrwyr ag anableddau.   

• myfyrwyr o gefndiroedd Du ac Ethnig Leiafrifol, i’r Brifysgol yn ei chyfanrwydd ac i feysydd pwnc lle y 
mae’r poblogaethau’n is.   

• ymadawyr gofal a gofalwyr  

• myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg  

• myfyrwyr rhan-amser  

Amcan 3 
Darparu gwybodaeth a chymorth effeithiol i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, cyn ac yn ystod eu 
hastudiaethau, i gefnogi mynediad grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a’u cadw. 
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Amcan 4 
Ystyried y ffordd orau y gall buddsoddiad gefnogi’r myfyrwyr yr effeithiodd pandemig Covid-19 arnynt fwyaf lle 
nad yw’r rhain eisoes wedi’u nodi’n grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ohonynt. 
 

Adran 4.2 – Hyrwyddo addysg uwch  

Amcan 1 
Hyrwyddo profiad rhagorol i fyfyrwyr mewn addysg uwch yng Nghymru.  

 

Amcan 2 
Hyrwyddo gwerth ychwanegol addysg uwch wrth gefnogi llwybrau at gyflogaeth  

 

Amcan 3 

Hyrwyddo AU Cymru o ran ei heffaith: 

• ar farchnadfa ryngwladol  

• wrth ddarparu cefnogaeth datblygiad proffesiynol parhaus i’r economi leol  

• o ran ymchwil ac arloesedd  

• wrth gynhyrchu busnes newydd yng Nghymru a’r tu hwnt  

 

Amcan 4 Hyrwyddo dilyniant myfyrwyr i gyflawni cymwysterau lefel chwech. 
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Awdurdod cais y cynllun ffioedd a mynediad i CCAUC (sy’n ofynnol ar gyfer cyhoeddi)  
 
Wrth awdurdodi ceisiadau cynlluniau ffioedd a mynediad, mae’r corff llywodraethu: 

 
i. yn cadarnhau ei fod yn parhau’n sefydliad sy’n darparu addysg uwch yng Nghymru a’i fod yn elusen. 

 
ii. wedi gweld ac ystyried tystiolaeth briodol i ategu’r datganiadau a wneir yn y cais hwn. 

 
iii. yn cadarnhau bod ymgynghoriad priodol wedi’i gynnal gyda’i fyfyrwyr, sef y rheiny sy’n astudio yn y sefydliad ac mewn darparwyr eraill 

lle y darperir addysg ar ran y sefydliad. 
 

iv. yn cadarnhau bod y wybodaeth a ddarperir yng nghais y cynllun ffioedd a mynediad hwn yn gywir ac yn gyfredol, adeg ysgrifennu’r 
cais, a’i bod yn seiliedig ar ddata gwiriadwy.  

 
v. yn cadarnhau: [dileer un neu fwy o’r datganiadau, fel y bo’n briodol  

a. ei bod hi’n dderbyniol i CCAUC ddefnyddio gwybodaeth/data ariannol, ansawdd a/neu wybodaeth/data arall sydd ganddo am 
sefydliad a reoleiddir yn bresennol, ni waeth p’un a ddarparwyd y wybodaeth/data yn wreiddiol at ddibenion rheoleiddio o dan 
Ddeddf 2015;  

b. nad yw’n dderbyniol i CCAUC ddefnyddio gwybodaeth/data ariannol, ansawdd a/neu wybodaeth/data arall sydd ganddo am 
sefydliad a reoleiddir yn bresennol at ddibenion rheoleiddio o dan Ddeddf 2015; ac  

c. ei fod yn cyflwyno gwybodaeth/data newydd, cyfredol, mwy diweddar i lywio asesiad CCAUC.  
 

vi. yn deall bod CCAUC yn cadw’r hawl i gynnal ymweliad â’r sefydliad i ddeall yn well gymhwysedd yn gysylltiedig â threfniant a’r 
rheolaeth ar faterion ariannol, y data a gyflwynir ar gynlluniau ffioedd a mynediad a/neu ansawdd yr addysg a ddarperir gan, neu ar 
ran, y sefydliad. 

 
vii. yn deall bod yn rhaid iddo ddarparu gwybodaeth, cymorth a mynediad i CCAUC a/neu i asiant CCAUC, i’w gyfleusterau a 

chyfleusterau cyrff eraill sy’n darparu addysg uwch ar ran y sefydliad. 
 

viii. yn deall y gall CCAUC gynnal, neu drefnu bod asiant yn cynnal, adolygiad o ansawdd yr addysg a ddarperir gan, neu ar ran, y 
sefydliad, a rhaid i’w gorff llywodraethu ystyried unrhyw gyngor y mae CCAUC neu’r corff a benodir gan CCAUC at y diben hwn, yn ei 
roi iddo. 

 
ix. yn cadarnhau bod cais y cynllun ffioedd a mynediad hwn wedi cyfrif am yr holl addysg a ddarperir gan, neu ar ei ran, ni waeth beth yw 

lefel neu leoliad y ddarpariaeth. 
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x. yn cadarnhau bod risg isel i’r sefydliad o fethu am resymau ariannol yn y tymor canol i’r tymor hir.  

 
xi. yn cadarnhau bod archwilydd cofrestredig yn archwilio’r cyfrifon bob blwyddyn a bod yr archwilydd cofrestredig yn wahanol i’r cwmni 

a/neu’r unigolyn a baratôdd y cyfrifon. 
 

xii. yn cadarnhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â chanllawiau’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd (CMA) ar gyfer addysg uwch. 
 

xiii. yn deall bod rhaid parchu unrhyw ymrwymiadau ariannol i fyfyrwyr a wneir yn y cynllun ffioedd a mynediad, fel y’i cymeradwyir gan 
CCAUC. 

 
xiv. yn cadarnhau y bydd yn parhau i fuddsoddi’r un gyfran o incwm ffioedd israddedig amser llawn mewn hyrwyddo cyfle cyfartal a 

hyrwyddo addysg uwch, ac na fydd yn gostwng y buddsoddiad mewn hyrwyddo cyfle cyfartal y bwriedir dim ond iddo gefnogi grwpiau 
nad oes cynrychiolaeth ddigonol ohonynt mewn addysg uwch. 

 
xv. yn cadarnhau y bydd yn parhau i fuddsoddi ei gyfraniad sefydliadol at y Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach yn unol â’i Strategaeth a’i 

Gynllun Gweithredu Ymgyrraedd yn Ehangach cytunedig. 
 

xvi. yn cadarnhau y bydd yn cynnal lefelau cymorth i fyfyrwyr. 
 

xvii. yn cadarnhau y bydd y sefydliad yn sicrhau bod copi o’r cynllun ffioedd a mynediad yn gallu cael ei ddarparu i’w fyfyrwyr mewn unrhyw 
fformat. 

 
xviii. yn cadarnhau y bydd y sefydliad yn cyfeirio’i fyfyrwyr yn glir at brosesau cwyno CCAUC. 

 
xix. yn cymryd pob cam rhesymol i gefnogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ohonynt sy’n astudio cyrsiau ôl-raddedig. 

 
xx. yn ystyried y ffordd orau y gall buddsoddiad gefnogi’r myfyrwyr yr effeithiodd pandemig Covid-19 arnynt fwyaf lle nad yw’r rhain eisoes 

wedi’u nodi’n grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ohonynt. 
 

Cyflwyniad y cynllun ffioedd a mynediad i CCAUC4 

 
4 Rhaid i gynlluniau ffioedd a mynediad a gyhoeddir ar wefannau’r sefydliad gynnwys fersiynau a gymeradwywyd gan CCAUC yn unig. 
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Dyddiad cymeradwyaeth y Corff 
Llywodraethu: 

7 Gorffennaf 2022 

Llofnod awdurdodedig y Corff 
Llywodraethu: 

 

Dyddiad: 7 Gorffennaf 2022 

Cyflwyniad y cynllun ffioedd a mynediad terfynol pan fydd CCAUC wedi cadarnhau nad oes ganddo unrhyw broblemau 
pellach (lle y bo’n berthnasol) 

Dyddiad cymeradwyaeth y Corff 
Llywodraethu: 

7 Gorffennaf 2022 

Llofnod awdurdodedig y Corff 
Llywodraethu: 

 

Dyddiad: 7 Gorffennaf 2022 

 
 


