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Prifysgol De Cymru
Fel un o brifysgolion newydd mwyaf cyffrous Prydain, ac un o’r
sefydliadau blaenllaw ym maes addysg uwch, mae’r Brifysgol
ymhlith y deg prif brifysgol campws yn y DU o ran nifer y
myfyrwyr, ac mae’r Brifysgol yn denu cymysgedd
cosmopolitan o fyfyrwyr o 120 o wledydd. Gyda dros 33,000 o
fyfyrwyr ar draws pum campws, cafodd ei gwobrwyo fel y
gorau am gymorth myfyrwyr yng Ngwobrau Addysg Uwch y
Times 2012.

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

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

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

Y Coleg Merthyr Tudful
Mae’r Coleg yn cael effaith fawr ar yr economi yn rhanbarth
Blaenau’r Cymoedd, trwy ddarparu mynediad at sgiliau a
chymwysterau sylfaenol a lefel uwch. Mae natur alwedigaethol
y cyrsiau yn adlewyrchu arferion ac amodau cyfredol y byd
proffesiynol. Agorwyd adeilad newydd y Coleg gwerth £33m
yn swyddogol ym mis Hydref 2013.
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Mynychodd myfyrwyr chweched
dosbarth o bob cwr o’r DU

uwchgynhadledd enghreifftiol
NATO ar Gampws Dinas
Casnewydd y Brifysgol.
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Cymerwyd y camau cyntaf ym modolaeth Prifysgol De Cymru
yn 2013,  a 2014/15 oedd y flwyddyn pan wnaethom gynnydd
sylweddol o ran cynllunio dyfodol y Brifysgol.  

Datblygwyd ein Cynllun Strategol gyda chyfraniad gan staff,
llywodraethwyr a phartneriaid allanol. Mae’n nodi gwerthoedd
ac egwyddorion craidd y Brifysgol, gyda’r ymrwymiadau a
wnawn i’n myfyrwyr, ymgysylltiadau, ac ymchwil gymhwysol ac
arloesedd a’r dangosyddion perfformiad allweddol y byddwn yn
eu defnyddio i fesur ein llwyddiant.  Yn y bôn,  er mor falch yr
ydym ni o’n treftadaeth fel prifysgol a sefydlwyd gan fusnes a’r
proffesiynau, ein nod yw adeiladu ar yr etifeddiaeth honno wrth
i ni geisio sicrhau mai Prifysgol De Cymru yw’r brifysgol o
ddewis i fyfyrwyr, sefydliadau a chymunedau sy’n
gwerthfawrogi addysg sy’n canolbwyntio ar alwedigaeth ac
ymchwil gymhwysol sy’n cynnig atebion i broblemau sy’n
effeithio ar gymdeithas a’r economi. Yn 2014/15, fe wnaethom
benderfyniadau strategol a oedd yn anodd yn sentimental
hefyd ar sut i flaenoriaethu buddsoddi yn ystâd y Brifysgol yn y
dyfodol. Cymerwyd golwg hirdymor a fydd yn canolbwyntio ar
bresenoldeb Prifysgol De Cymru a’i datblygu yn y dyfodol mewn
tri champws sy’n cynnig pecynnau unigryw o gyrsiau ym
Mhontypridd ac yng nghanol dinasoedd Casnewydd a
Chaerdydd.

Mae gan bob Prifysgol arferion sy’n ein clymu fel cymuned
academaidd. Mae’n cadarnhau ein hunaniaeth newydd a’r
traddodiadau rydym wedi eu hetifeddu, nid yn unig fel prifysgol
unigol ond fel rhan o’r continwwm dysgu ac addysgu hwy sy’n
dyddio’n ôl i ehangu addysg uwch yn y bedwaredd ganrif ar
bymtheg, trwy ysgolheictod galwedigaethol yn seiliedig ar
ddiwinyddiaeth y canol oesoedd, i’r tro cyntaf y daeth
prifysgolion i fodolaeth yng ngwareiddiadau clasurol y byd
hynafol. Mae rôl ein Canghellor, pennaeth ffurfiol y Brifysgol
sydd, mewn llawer ystyr yn personoli ei gwerthoedd, yn
allweddol i’r synnwyr hwn o ddiben ar y cyd, ymchwilio trylwyr
a thrylwyredd academaidd. Yn 2014, wrth i ni sefydlu
Canghellor newydd Prifysgol De Cymru, ni allwn ddisgrifio

Rowan Williams mewn ffordd fwy effeithiol na’r dyfyniad a’i
cyflwynodd yn ffurfiol i gynulleidfa o fyfyrwyr, staff a
phartneriaid allweddol o bob rhan o fywyd deallusol a
diwylliannol Cymru, sef “Bardd ac ysgolhaig, ieithydd a
heddychwr, diwinydd ac athronydd, arweinydd ym meddyliau
pobl a gwas ym mywydau cynifer ohonynt, un o ddinasyddion y
byd ac un o’n pobl ni’n hunain.”

Yn y Seremoni Sefydlu, cyflwynwyd Byrllysg newydd y Brifysgol
hefyd.  Dyluniwyd y Byrllysg sy’n symbol gwych mewn dur
diwydiannol, gan yr academydd llwyddiannus o Brifysgol De
Cymru,  Jeremy Spencer, cerflunydd yn ei hawl ei hun. Fe’i
cynhyrchwyd gan y prentis James Benson a’r tîm peirianneg yn
GE Aviation Wales, sy’n arddangosiad corfforol o greu’r Byrllysg
a’i dyluniad helics dwbl o’r bartneriaeth fyw gyda chyflogwyr a
diwydiant sy’n rhan allweddol o’r Brifysgol hon.  Dangosodd y
seremoni pa mor eang yw rôl y Brifysgol ym mywyd
diwylliannol a chelfyddydol Cymru.  Comisiynwyd cerddoriaeth
ar gyfer yr achlysur gan gyfansoddwyr o Gymru mewn
partneriaeth â’r bardd o Brifysgol De Cymru sydd wedi ennill
gwobr TS Eliot, yr Athro Philip Gross, a sefydliad celfyddydau
Cymru, Canolfan Tŷ Cerdd – Canolfan Gerddoriaeth Cymru,
wedi’i pherfformio gan fyfyrwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cymru Prifysgol De Cymru.

Yn y Seremoni Sefydlu, fe wnaethom nodi gwerthoedd y
Brifysgol wrth ddewis unigolion nodedig i’w hanrhydeddu y
cyflwynwyd gwobrau’r Brifysgol iddynt, am y tro cyntaf yng
ngwisg academaidd Prifysgol De Cymru.  Mae hyfforddwr rygbi
Cymru a Llewod Prydain, Warren Gatland, Prif Weinidog Cymru,
Barnwr Llywyddol Cymru y Fonesig Nicola Davies, a Phrif
Weithredwr Joseph Rowntree, Julia Unwin, wedi gwneud
cyfraniadau sylweddol yn eu meysydd priodol, sy’n adlewyrchu
ymrwymiad y Brifysgol i ychwanegu gwerth i’w chyfraniad
deallusol ac addysgol at ein heconomi a’n cymdeithas ddinesig
ym Mhrydain. Roedd unigolion nodedig eraill a anrhydeddwyd
yn ein seremonïau graddio trwy gydol y flwyddyn yn cynnwys

Adeiladu ar ein blwyddyn gyntaf

arweinwyr gwleidyddol, sêr y celfyddydau perfformiadol,
academyddion nodedig a gwyddonwyr blaenllaw. 

Wrth i’r byd hoelio’i sylw ar Gasnewydd ym mis Medi, fe
wnaethom groesawu 100 o blant ysgol o bob cwr o’r DU i
Gampws Dinas Casnewydd ar gyfer eu huwchgynhadledd
ddwys eu hunain. Cafwyd cyfraniadau personol gan arweinwyr
gwadd, yn cynnwys Dirprwy Brif Weinidog y DU, Llysgennad yr
Unol Daleithiau i Brydain, a chynrychiolydd ifanc o NATO mewn
partneriaeth â Chymdeithas Astudiaethau Rhyngwladol Prydain
a’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr ifanc o bob rhan o wasgariad
NATO, ym Mhrydain fel gwestai i Lywodraeth EM gyda Chyngor
yr Iwerydd.

Parhaodd is-gwmnïau Grŵp Prifysgol De Cymru i ffynnu.
Parhaodd ysgol gerddoriaeth genedlaethol Cymru, sef Coleg
Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, i sefydlu ei henw da cynyddol

fel cystadleuydd brwd yn y sector ysgolion cerdd, ac roedd
ganddi ran hanfodol mewn dod â buddsoddiad mawr o ran
ffilm a theledu i Gymru. Mae Coleg Merthyr Tudful wedi
ymgartrefu’n dda yn ei gampws gwych newydd, gan barhau i
gynnig datblygiadau pwysig mewn dilyniant i addysg bellach ac
addysg uwch yn ein cymunedau allweddol ym Mlaenau’r
Cymoedd. Mae’n ychwanegu at lwyddiant parhaus Athrofa
Prifysgolion Blaenau’r Cymoedd, UHOVI, sef y fenter a
gydnabyddir yn genedlaethol, mewn partneriaeth â
Llywodraeth Cymru, sy’n gwneud cymaint i ddod â dysgwyr i
mewn i addysg uwch.

Mae ein synnwyr o’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn
parhau i fod wrth wraidd yr hyn yr ydym yn ei wneud. Fel
cymuned addysgol ryngwladol, rydym yn croesawu myfyrwyr o
dros 120 o wledydd, o bob cefndir a chredo, ac o bob ffydd a’r
rhai heb ffydd.  

Cyhoeddodd y ffisiolegydd o Brifysgol De Cymru,
Damian Bailey waith ymchwil arloesol i gysylltiadau
rhwng chwaraewyr rygbi sy’n dioddef cyfergydion

lluosog ac mewn perygl o ddatblygu 
dementia sy’n dechrau’n gynnar. 
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Mae ein gwreiddiau yng nghymunedau De Cymru, ac rydym yn
creu effaith nid yn unig ar y myfyrwyr unigol rydym yn eu
haddysgu o bob rhan o’n ardal, ond yn y cyfraniad a wnawn ni a
nhw at y gwasanaethau cyhoeddus, byrddau rhanbarth y
ddinas, awdurdodau lleol, ysbytai, busnesau ac ysgolion. Mae
ein partneriaeth â phum coleg Addysg Bellach yr ardal, a
lofnodwyd ym mis Gorffennaf ac sy’n datblygu’n gyflym, yn un
enghraifft yn unig o hyn. Mae gwaith arbenigwyr iechyd
Prifysgol De Cymru, ar gais Llywodraeth Cymru, yn llywio
darpariaeth ysbyty yng nghanolbarth Cymru ac sy’n arwain at
astudiaeth wedi’i chymeradwyo gan randdeiliaid ar draws y
safbwyntiau, yn enghraifft arall.  

Er bod 2014/15 yn flwyddyn pan wnaethom ddatblygu
gorwelion hirdymor y Brifysgol, roedd llwyddiannau unigol a
oedd yn amlwg drwy eu hawl eu hunain. Fe wnaeth ein safle yn
y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil amlygu cryfderau ymchwil
gymhwysol ar draws meysydd amrywiol fel polisi cyhoeddus,
diwydiannau creadigol a gwyddor chwaraeon.  
Fel Prifysgol a sefydlwyd gan ddiwydiant a'r proffesiynau, rydym
wedi parhau i ddod â’n myfyrwyr i fyd gwaith trwy leoliadau, a’u

hamlygu nhw’n uniongyrchol i’r meddylwyr blaenllaw yn eu
meysydd dewisol. Mae siaradwyr yn y Brifysgol wedi amrywio o
gyn-weinidogion cabinet a fu wrth wraidd polisi tramor Prydain
i hyfforddwr cyflyru’r Crysau Duon, o beiriannydd sain y Beatles
a Pink Floyd i ddatblygwr doniau arloesol Dreamworks
animation, a David Hurn, sylfaenydd traddodiad ffotograffiaeth
ddogfennol y Brifysgol a ffotograffydd lluniau llonydd
gwreiddiol James Bond.

Yn olaf, wrth i ni edrych yn ôl ar y flwyddyn, rydym yn
ymwybodol iawn nad yw bod yn un o brifysgolion mwyaf y DU
yn ddigon, gan fod y màs critigol hwn yn galluogi i ni fodloni
anghenion cyflogwyr a myfyrwyr gyda gallu llawer iawn gwell.
Rydym yn parhau i ganolbwyntio’n gadarn ar hyblygrwydd a
pherfformiad uchel sy’n galluogi i ni ffynnu mewn amgylchedd
sy’n newid yn gyflym ar gyfer pob prifysgol, yn recriwtio
myfyrwyr, yn denu academyddion blaenllaw, ac yn ychwanegu
gwerth at ein cymunedau trwy ragoriaeth yn yr hyn a wnawn a’r
enw da cynyddol rydym yn ei sefydlu fel prifysgol fawr fodern a
phroffesiynol y gall Cymru a’r DU ymfalchïo ynddi.
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Fe wnaeth Jeremy Spencer, darlithydd o Brifysgol
De Cymru, ddylunio Byrllysg newydd ar gyfer y
Brifysgol. Dadorchuddiwyd y Byrllysg yn Seremoni
Sefydlu ein Canghellor, Rowan Williams. 

Yr Athro Julie Lydon OBE 
Is-Ganghellor

Gareth Williams 
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr
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Daeth Yn Agored i Fusnes (Open for Business), sef arddangosfa 
o rai o ffotograffwyr mwyaf cywrain y byd, i Gampws 

Dinas Casnewydd y Brifysgol. Agorwyd yr 
arddangosfa gan gyn-ddarlithydd Prifysgol a 

ffotograffydd Magnum, David Hurn.
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Blwyddyn yn y Brifysgol

Daeth y seren rygbi Sam Warburton a Gweinidog Llywodraeth Cymru
Ken Skates AC at ei gilydd i lansio cydweithrediad rhyngwladol unigryw
rhwng y Brifysgol a Choleg Setana yn Iwerddon.

Dathlodd y Brifysgol waith ymchwil o’r radd flaenaf yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil (REF), gan gynnwys astudiaethau gan y
troseddegwr, yr Athro Fiona Brookman, sydd wedi rhoi cipolwg newydd
ar natur ac amgylchiadau dynladdiad. 

Cyfarfu myfyrwyr chwaraeon â Nic Gill, hyfforddwr cryfder a chyflyru ar
gyfer Crysau Duon Seland Newydd, yn ystod ei ymweliad â’r Brifysgol.
Bu’r Crysau Duon yn hyfforddi ym Mharc Chwaraeon Prifysgol De Cymru
cyn eu gêm ryngwladol yn erbyn Cymru yn yr hydref. 

Cynhaliodd y Brifysgol ddarlith goffa gyhoeddus Winifred Raphael y
Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) am y tro cyntaf yng Nghymru. Archwiliodd
y ddarlith ansawdd gofal nyrsio a chroesawu’r Athro Linda Aitken o
Brifysgol Pensylfania.
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Cyflwynwyd Gwobr Goffa Radzinowicz i’r Dr Ali Wardak. Dyfarnwyd y
wobr gan y British Journal of Criminology, i gydnabod ei waith ymchwil
unigryw i ryfel a throsedd yn Affganistan.

Roedd myfyrwraig y Gyfraith, Annie Devine, yn rhan o dîm rygbi mewn
cadeiriau olwyn  y DU a enillodd wobr aur yn y Gemau Invictus cyntaf
erioed, a gefnogwyd gan y Tywysog Harry a lle bu 400 o gyn-filwyr a
oedd yn ddynion a menywod, yn cystadlu mewn amrywiaeth o
chwaraeon.

Mewn adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan yr Athro Marcus Longley o
Brifysgol De Cymru, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cymru, argymhellwyd bod angen i dri bwrdd iechyd yng nghanolbarth
Cymru ffurfio partneriaeth er mwyn gwasanaethu eu cleifion yn well.

Roedd y myfyrwyr Cyfrifeg Lucy Whittington a Farzana Ahmed yn gyd-
enillwyr gwobr Syr Julian Hodge yng nghynhadledd ACCA (Cymdeithas y
Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig) Cymru, i gydnabod eu perfformiad
rhagorol yn eu hastudiaethau.
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Cafodd y ffilm arswyd, The Devil’s Vice, a wnaed gan staff a myfyrwyr 
yn ysgol ffilm Prifysgol De Cymru, ei darlledu ar BBC One Wales.
Cyfarwyddwyd y ffilm awr o hyd gan yr enillydd gwobr BAFTA Peter
Watkins-Hughes, gyda phump o raddedigion mewn rolau cynhyrchu.
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Datganiad ariannol

Incwm:

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

Cyfanswm Incwm

Gwariant:

Costau Staff
Treuliau Gweithredu Eraill
Dibrisiant
Llog a chostau ariannol eraill

Cyfanswm Gwariant

Gwarged cyn colled o waredu asedau sefydlog diriaethol

Colled o waredu asedau sefydlog

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

Eitemau eithriadol: Gweithrediadau sy’n parhau

Gwarged ar weithrediadau sy’n parhau ar ôl dibrisiant asedau

Trethiant

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

Trosglwyddwyd (o)/i incwm cronedig mewn cronfeydd gwaddol

Gwarged am y flwyddyn a gadwyd mewn cronfeydd Cyffredinol

NODYN O WARGEDION A DIFFYGION COST HANESYDDOL 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2014

Gwarged ar weithrediadau sy’n parhau

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

Gwarged Cost Hanesyddol ar ôl Treth

Blwyddyn 
hyd at 31

Gorffennaf 2015
£'000oedd

35,419  
121,682 

15,102  
23,867 

871 

195,903 

109,304 
63,013  
12,259 

3,283  

187,859  

9,082 

3

9,085 

(12,524)

(3,439) 

-

(3,439)

(3) 

(3,442)

Blwyddyn 
hyd at 31

Gorffennaf 2015
£'000oedd

(3,439)

10,074 

6,635 

Blwyddyn 
hyd at 31

Gorffennaf 2014
£'000oedd

45,037 
108,987 

17,025 
24,228

626 

195,903 

109,650 
60,510 
13,690 

4,470 

188,320 

7,583 

(223)

7,360 

(827)

6,533 

-

6,533 

(5) 

6,528

Blwyddyn 
hyd at 31

Gorffennaf 2014
£'000oedd

6,533

438

6,971

O’r arian dros ben argadwedig cyfunol, aed i’r afael â £5,105,000 (2013, £3,101,000) yng nghyfrifon y Brifysgol.
Mae incwm a gwariant cyfunol y Brifysgol a’i his-gwmnïau yn gysylltiedig â gweithrediadau parhaus.
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Cyfrif Incwm a Gwariant Cyfunol 
ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Gorffennaf 2015

Ein Myfyrwyr
2014/15

Ein myfyrwyr AU | Sut maen nhw’n astudio

Ein myfyrwyr AU | O ble maen nhw’n dod

Ein myfyrwyr AU | Eu hoedran

28,419 Grwp AU, PDC

2,000 Y Coleg Merthyr Tydful AB

1,500 Oedolion Cymraeg

82.3% Dysgu Israddedig

14% Dysgu ôl-raddedig
1.6% Ymchwil ôl-raddedig
2% Arall

68.6% Cymru

17.5% Gweddill y DU
5% Gwledydd eraill y GE
8.9% Rhyngwladol (nid-GE)

32.9% O dan 21

24.9% 21-24

12.6% 25-29

29.5% 30+

Ble maen nhw’n astudio 
(Cyfanswm Myfyrwyr 31,919)


