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1 Prifysgol De Cymru

Yr entrepreneur, gyrrwr rasio a chyn-weinidog
gwyddoniaeth, yr Arglwydd Drayson, yn agor cyfleuster
ymchwil arloesol – y Labordy Systemau Pŵer – yn PDC.
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Prifysgol De Cymru
Fel un o brifysgolion newydd mwyaf cyffrous Prydain, ac un o’r
sefydliadau blaenllaw ym maes addysg uwch, mae’r Brifysgol
yn denu cymysgedd cosmopolitan o fyfyrwyr o 120 o wledydd
ar draws tri champws.

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

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

Y Coleg Merthyr Tudful
Mae’r Coleg yn cael effaith fawr ar yr economi yn rhanbarth
Blaenau’r Cymoedd, trwy ddarparu mynediad at sgiliau a
chymwysterau sylfaenol a lefel uwch. Mae natur alwedigaethol
y cyrsiau yn adlewyrchu arferion ac amodau cyfredol y byd
proffesiynol. 

Gr ^wp Prifysgol De Cymru
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Pan sefydlwyd Prifysgol De Cymru yn 2013, dywedom mai ein
bwriad oedd creu canolfan addysgol ac economaidd bwerus ar
gyfer y rhanbarth. Nawr, wrth inni ddathlu troi’n dair oed, rydym
wedi pwyso a mesur ein llwyddiannau hyd yma. 

Nid yw’r un brifysgol yn bodoli mewn gofod. Yn ystod 2015-16,
comisiynodd PDC adroddiad arbenigol annibynnol gan Biggar
Economics, sef arbenigwr yn y sector ar effaith prifysgolion ar eu
heconomi a’u cymdeithas ranbarthol. Dangosodd y
dadansoddiad bod Grŵp PDC wedi cyfrannu dros £1.2 biliwn i
economi’r DU yn ystod y flwyddyn (2014/15). Dyma’r tro cyntaf i
ni fel Prifysgol gael tystiolaeth gadarn o’r effaith sylweddol
rydym yn ei chael ar economi Cymru a thu hwnt. Am bob £1 a
gynhyrchwyd o ganlyniad i’n gweithredoedd uniongyrchol yn y
12 mis hyd at fis Medi 2015, manteisiodd economi’r DU gan dros
£8, ac am bob £1 a dderbyniodd Grŵp PDC mewn cyllid, roedd
y buddion ariannol cyfatebol gyfwerth â dros £6.

Dim ond rhan o’r darlun cyfan y mae ffigyrau’n ei ddangos, gan
fod ein henw da fel prifysgol yn ar yr hyn y mae pobl eraill yn ei
ddweud amdanom.

Mae rhai o’r cymeradwyaethau hyn yn academaidd ac yn
dechnegol, ond maent yn cynrychioli cerrig milltir arwyddocaol
ar gyfer y Brifysgol. Rhoddodd y QAA gymeradwyaeth i PDC yn
ein hadolygiad sefydliadol mawr o ansawdd ein darpariaeth
academaidd. Mae Estyn wedi cymeradwyo’n gryf y ffordd yr
ydym ni fel Prifysgol wedi troi consortiwm Hyfforddi Athrawon
De-ddwyrain Cymru (neu SEWCTET) ar ei ben. Derbyniom y sêl
bendith mwyaf posibl gan GCHQ, a roddodd eu tystysgrif
amodol i’n cwrs Meistr mewn Fforensig Seibr. Dyma’r ardystiad
uchaf posibl yn unrhyw le yn y byd arbenigol a phreifat hwn, ac
mae’r staff sydd ynghlwm hefyd yn arweinwyr yn yr Academi
Diogelwch Seibr Genedlaethol, sydd wedi ei lleoli yn ein
campws yng Nghasnewydd, ac a gaiff ei chefnogi gan
Lywodraeth Cymru a phrif bartneriaid y diwydiant.

Mae ein partneriaethau rhyngwladol yn datblygu, gyda
chyfleoedd yn dod i’r amlwg yn Dubai ar gyfer ein darpariaeth
awyrofodol, a chynrychiolwyr etholedig o holl ochrau sbectrwm
gwleidyddol Cymru yn ymuno â’r Brifysgol yn y Senedd i
groesawu ein gwaith gyda Phrifysgol Nicosia Ar-lein, trwy’r
bartneriaeth rhwng UNICAF a PDC, sydd â 500 o ddysgwyr o
bell mewn gwledydd sy’n datblygu.

Mae arweinwyr pwysig diwydiant wedi rhoi eu hamser o’u
gwirfodd i agor cyfleusterau arbenigol newydd ar ein
campysau. Mae’r Ganolfan Awyrofodol, a agorwyd gan Keith
Williams, Cadeirydd Gweithredol British Airways ar y pryd,
bellach yn cynnig dwy sied awyrennau swyddogaethol, ynghyd
ag awyrennau, wrth i’r Brifysgol ddatblygu ei waith awyrofodol
i’r farchnad yn y DU ac yn rhyngwladol. Ymwelodd yr Arglwydd
Drayson, entrepreneur rasio ceir a chyn-lywydd Cymdeithas
Chwaraeon Moduro Prydain, â Phontypridd i agor canolfan
Systemau Pŵer Modurol PDC, ac i dalu teyrnged i waith y tîm a
weithiodd gydag ef ar y car trydanol sy’n dal record byd yn ei
ddosbarth am gyflymder ar y tir..

Daeth y gymeradwyaeth fwyaf oll gan ein myfyrwyr. Yn 2015-16,
pleidleisiodd y myfyrwyr PDC yn un o ddeg prifysgol orau’r DU
yng Ngwobrau WhatUni. Mae hyn yn gydnabyddiaeth
haeddiannol i’r staff academaidd a’r rhai sy’n eu cynorthwyo i
wneud i’r Brifysgol weithio fel cymuned.

Rydym wedi parhau â, a bron â gorffen, rhaglen fawr sy’n ail-
alinio ein cyrsiau a’n campysau, er mwyn sicrhau ein bod yn
gallu cynnig yr arlwy orau mewn marchnad gystadleuol ac
anochel. Rydym wedi gwneud penderfyniadau anodd, ond
angenrheidiol, i ail-lunio ein hystâd yn llwyddiannus fel bod ein
campysau wedi eu trefnu yn ôl anghenion ein myfyrwyr. Nawr,
wrth inni edrych tua’r dyfodol, mae gan bob campws PDC
hunaniaeth, cymuned a phecyn cyrsiau unigryw: mae gan
Bontypridd, Casnewydd a Chaerdydd eu cynigion unigryw eu

Adeiladu ar Lwyddiant
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hunain, sy’n cyd-fynd ag anghenion eu myfyrwyr a’u cyflogwyr
lleol, gyda phob campws yn gwneud cyfraniad i anghenion y
rhanbarth.

Yng Nghaerdydd, rydym yn ennill clod fel darparwr addysg
uwch mwyaf Cymru yn y diwydiannau creadigol. Mae’r estyniad
gwerth miliynau o bunnoedd i adeilad yr Atrium ar ein campws
yng Nghaerdydd wedi darparu myfyrwyr a’r diwydiant â
chyfleusterau arloesol, ac mewn rhai achosion, cyfleusterau
unigryw, yng nghanol y Ddinas yn y triongl aur rhwng Porth y
Rhath, Pencadlys newydd y BBC, a Stiwdios Pinewood.
Croesawyd yr estyniad gan ein partneriaid diwydiant yn y BBC a
gan y diwydiannau creadigol ehangach fel canolfan lle gall ein
myfyrwyr weithio ochr yn ochr â chyflogwyr posibl mewn
lleoliadau sy’n adlewyrchu’r gweithle go iawn.

Yng Nghasnewydd, rydym yn cyflwyno rhaglen dau gam,
gwerth miliynau o bunnoedd, o fuddsoddiad yn ein Campws
blaenllaw yn y Ddinas. Mae’n gartref i ysgol newydd sy’n cyfuno
hyfforddiant cychwynnol i athrawon â blynyddoedd cynnar,
gwaith cymdeithasol, a’r therapïau cysylltiedig, gan gynnig
mewnwelediad unigryw i fyfyrwyr i realiti’r ffordd y mae’r
proffesiynau’n gweithio, gan roi mantais iddynt yn y gweithle.
Gyda’n partner Addysg Bellach, Coleg Gwent, rydym yn
datblygu opsiynau am Ardal Wybodaeth Casnewydd yng
nghanol y ddinas, sy’n datblygu o gwmpas ein campws. Mewn
adeg o newid mawr ym myd addysg, heb sôn am y cyd-destun
rhyngwladol ehangach, mae ein ffocws wedi bod ar ein
myfyrwyr a’u cyflogwyr posibl. Fodd bynnag, mae datblygiadau
rhyngwladol ehangach wedi codi dau bwynt pwysig am ein
gwerthoedd - yr hyn sy’n ein huno fel cymuned yn y brifysgol.

PDC yn cydweithio â
Llywodraeth Cymru i
lansio’r Academi
Diogelwch Seibr
Genedlaethol – y cyntaf
o’i math yng Nghymru –
yng Nghampws Dinas
Casnewydd.
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Asif Kapadia, sy’n 
gyn-fyfyriwr yn PDC,

yn ennill Grammy,
BAFTA ac Oscar am ei

waith fel cyfarwyddwr
ar y ffilm ddogfen,
Amy, am fywyd y

gantores Amy
Winehouse.
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Yn y tymor hir, bydd effeithiau i ganlyniad refferendwm yr UE.
Efallai bydd yr ansefydlogrwydd economaidd yn fyrhoedlog,
neu efallai bydd yn cael effaith tymor hir. Nid oes unrhyw
gynsail i hyn, felly pwy a ŵyr beth fydd yn digwydd. Ond beth
bynnag fydd yn digwydd, yn enwedig yng Nghymru, bydd
angen inni feddwl o’r newydd ynghylch sut gallwn gyflawni twf
economaidd a chreu swyddi. Mae ein rôl ni ym Mhrifysgol De
Cymru yn bwysicach nag erioed. Mewn cyfnod o ansicrwydd,
rydym yn gweithredu.

Mae perygl y bydd Brexit yn anfon neges at weddill y byd bod
Prydain yn troi ei chefn arnynt. Bydd gennym ni fel prifysgolion
ran allweddol i’w chwarae i ddangos nad yw hyn yn wir. Byddwn
yn parhau â’n hymdrechion i estyn llaw yn rhyngwladol, i gadw
ein cymuned academaidd amrywiol, o 120 o wledydd a phob
cred a hil. Rydym eisiau i’n cydweithwyr yn Ewrop ac yn
rhyngwladol weld bod Prifysgol De Cymru, fel ein cydweithwyr
mewn prifysgolion eraill, yn parhau i ymrwymo i rannu
gwybodaeth a phrofiad dros ffiniau cenedlaethol a
gwahaniaethau diwylliannol.

Yn ail, nid oedd yr ymgyrch ei hun yn fuddiol. Bydd angen
gwella’r rhwygau yn ein cymunedau a waethygwyd ganddo.
Mae ein Canghellor, Rowan Williams, yn sôn mai ein rôl fel
prifysgol yw addysgu dinasyddion, sy’n gallu torri trwy’r
propaganda anferth cymhleth sydd o’n cwmpas, a dadlau
ynghylch materion mawr mewn amgylchedd o oddefgarwch a
pharch. Dangosodd digwyddiadau 2015-16 bod hyn mor
bwysig ag erioed. Yn y blynyddoedd sydd i ddod, bydd angen
gwneud penderfyniadau sy’n gofyn am y chwilfrydedd
deallusol hwn, a gallu i ymgysylltu â materion o bwys. Trwy
helpu i ffurfio dinasyddion addysgedig trwy ein gwaith fel
prifysgol, bydd gennym gyfraniad arwyddocaol i lunio dyfodol
Cymru a Phrydain.

I gloi, mae hi wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus i’r Brifysgol, a
byddwn yn parhau i adeiladu arni. Yr hyn sydd bwysicaf oll,
efallai, yw’r 7000 o fyfyrwyr sy’n graddio â chymwysterau o PDC
bob blwyddyn academaidd. Rydym, yn llythrennol, yn
trawsnewid bywydau.

Yr Athro Julie Lydon OBE 
Is-Ganghellor

Gareth Williams 
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr
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Blwyddyn yn y Brifysgol

Y Brifysgol yn arwyddo partneriaeth unigryw â Chymdeithas Alzheimer,
sy’n addysgu staff a myfyrwyr i fod yn rhan o gynllun Ffrindiau Dementia
ac i helpu dioddefwyr.

Yr Athro Ruth Northway yn derbyn OBE ar Restr Anrhydeddau Pen-
blwydd y Frenhines am ei gwasanaethau i nyrsio anableddau dysgu. 

Enillodd cynllun gan PDC a Chyngor Ffoaduriaid Cymru, sy’n helpu
ceiswyr lloches i ddysgu Saesneg, wobr Prosiect Cymunedol y Flwyddyn.

TOP 10
UNIVERSITY OF 

THE YEAR

2016

Cyrhaeddodd PDC yr wythfed safle ar restr prifysgolion gorau WhatUni
ledled Prydain, sy’n cael ei ddewis gan fyfyrwyr presennol yn unig.
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Myfyrwyr a graddedigion yn gweithio gyda
Cadw i ddod â’r Ddraig Goch yn fyw mewn

hysbyseb yn hyrwyddo cestyll Cymru.
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Agorodd cyn-Gadeirydd Gweithredol British Airways,
Keith Williams, ddatblygiad newydd i’r Ganolfan
Awyrofodol sydd werth £3.3 miliwn, yn cynnwys ail
sied cyfosod awyrennau ac awyren hyfforddi milwrol.
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Lansiwyd partneriaeth gyda’r darparwyr addysg, UNICAF, sy’n galluogi
myfyrwyr o Affrica Is-Sahara i gwblhau eu gradd yn PDC.

Ymunodd PDC â Sgiliau Creadigol a Diwylliannol er mwyn darparu mwy
o gyfleoedd proffesiynol i fyfyrwyr creadigol, sef y Sefydliad Addysg
Uwch cyntaf yn y DU i wneud hynny.

Ffurfiodd y Brifysgol a Choleg Gwent dasglu er mwyn datblygu
dewisiadau ar gyfer Ardal Wybodaeth yng nghanol Casnewydd.

Datganodd adroddiad arbenigol newydd fod grŵp prifysgol mwyaf
Cymru wedi cyfrannu dros £1.2 biliwn i economi’r DU y llynedd.

    

AR DRAWS Y DU
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Datganiad Ariannol

Ein Myfyrwyr Addysg Uwch | Sut maen nhw’n astudio

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

Ein myfyrwyr Addysg Uwch | Eu hoedran

26,634 Grŵp Addysg Uwch PDC

2,000 Y Coleg, Merthyr Tudful – Addysg Bellach

1,408 Cymraeg i Oedolion

78.4% Israddedig a addysgir

19.6% Ôl-raddedig a addysgir
1.2% Ymchwil ôl-raddedig
0.9% Arall

65.4% Cymru

16.5% Gweddill y DU

5% yr Undeb Ewropeaidd (nid y DU)
13.2% Rhyngwladol

33.2% O dan 21

24.9% 21-24

13.5% 25-29

28.5% 30+

Cyfrif Incwm a Gwariant Cyfunol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2016

Ein myfyrwyr
2015/16
Ble maen nhw’n astudio (30,042 o fyfyrwyr
i gyd)

Blwyddyn hyd at
31 Gorffennaf 2016

£'000s

127,523
29,827

8,895
20,865

1,223

188,333

2,574

190,907

108,064
51,657
10,734

6,751

177,206

13,701

(5,223)
-

8,478

-

8,478

(19,127)
118

(10,531)

1,248
95

(11,874)
-

(10,531)

Blwyddyn hyd at
31 Gorffennaf 2015

£'000s

121,682
35,419
14,803
23,469

832

196,205

1,224

197,429

109,601
63,504
12,259

6,773

192,137

5,292

(12,524)
3

(7,229)

-

(7,229)

(9,990)
46

(17,173)

228
188

(7,515)
(10,074)

(17,173)

Nodiadau

1
2
3
4
5

6

7

12,13
8

9

10

11

26

Incwm

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

Cyfanswm incwm cyn gwaddol a chyfraniadau

Cyfraniadau a gwaddol

Cyfanswm incwm

Gwariant

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

Cyfanswm gwariant

Gwarged cyn enillion eraill (colledion) a chyfran y gwarged
gweithredol ar gyfer mentrau ar y cyd a chysylltiadau 

Eitem Arbennig
Enillion wrth waredu asedau sefydlog

Gwarged/(Diffyg) cyn treth

Trethiant

Gwarged / (Diffyg) am y flwyddyn

Colled actwaraidd mewn perthynas â chynlluniau pensiwn
Buddsoddiadau Asedau Gwaddol

Cyfanswm incwm hollgynhwysol am y flwyddyn

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




