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Tudalen  

3 Crynodeb gweithredol  

  

6 
Cyflwyniad 
Hyd y cynllun ffioedd a mynediad 

7 Lefelau ffioedd  

10 Partneriaeth â myfyrwyr  

12. Adolygiad strategol  

26 Grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch  

28 
Amcanion, gweithgareddau a thargedau  
Buddsoddiad y cynllun ffioedd a mynediad  

51 Monitro a gwerthuso cynlluniau ffioedd a mynediad  



 

 

Crynodeb Gweithredol  
 
1. Mae Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cyd-fynd â'n diben, sef darparu 

addysg, gwaith ymchwil ac arloesedd o ansawdd uchel, sy'n canolbwyntio ar ymarfer ac sydd wedi'u cydnabod 
yn broffesiynol, mewn partneriaeth â'n myfyrwyr a diwydiant. Drwy gydweithio a hyrwyddo creadigrwydd ac 
amrywiaeth, byddwn yn galluogi pob myfyriwr i gyflawni ei botensial llawn a gwneud cyfraniad rhagorol ar lefel 
raddedig, gan gyflawni twf economaidd cynaliadwy a chydlyniant cymdeithasol ar gyfer ein dinas, Cymru a'r byd 
ehangach. 

 
2. Mae adolygiad strategol yn sicrhau bod datblygu'r cynllun hwn yn elwa ar wersi a ddysgwyd o werthuso 

perfformiad mewn cynlluniau blaenorol a chysondeb â strategaethau'r Brifysgol, Mesurau Cenedlaethol CCAUC 
ac egwyddorion Llywodraeth Cymru.  

 
3. Mae'r llais y myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn. O ganlyniad, caiff natur a chwmpas yr ymrwymiadau 

buddsoddi a nodir yn y Cynllun hwn ei lywio drwy broses o adolygu a gynhelir mewn partneriaeth rhwng y 
Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.  

 
4. Mae'r Cynllun yn nodi'n glir lefelau ffioedd dysgu ar gyfer darpariaeth y Brifysgol yn 2020/21 (tabl 1) ac yn 

ymrwymo'r Brifysgol i fuddsoddi 16.5% (amcangyfrif o £11.3m) o incwm ffioedd 2020/21 i sicrhau cyfle cyfartal 
a hyrwyddo Addysg Uwch.  

 
 

Eitem  Ffi 20/21  

Israddedigion Amser Llawn  9,000  

TAR Amser Llawn  9,000  

Blwyddyn ar Leoliad 
Israddedigion ar Gyrsiau 
Rhyngosod Amser Llawn  

1,800  

  

Gradd gyntaf llawn amser 
Coleg Penybont  

8,000  

HND/ Gradd Sylfaen amser 
llawn Coleg Penybont  

7,500  

HND/ Gradd Sylfaen Amser 
Llawn Coleg Caerdydd a'r Fro  

7,500  

      
Tabl 1: Crynodeb o Dabl Ffioedd 2020/21 
 
5. Mae'r cynllun yn nodi grwpiau penodol a dangynrychiolir i ganolbwyntio arnynt a ddewiswyd ar sail grwpiau y 

mae CCAUC yn rhoi blaenoriaeth iddynt o safbwynt ehangu mynediad, adolygu mewnol a chysondeb â 
strategaethau'r Brifysgol, a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn benodol.   

 



 

 

6. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ystyried bod y grwpiau canlynol yn cael eu tangynrychioli mewn Addysg 
Uwch:  
a. Myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn nau gwintel isaf yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is ym Mynegai 

Amddifadedd Lluosog Cymru.  
b. Myfyrwyr sy’n byw yn y DU, yn astudio cyrsiau Addysg Uwch ac yn dod o ardaloedd cyfranogiad isel yn y DU 

(h.y. myfyrwyr y mae eu cod post o fewn wardiau yng nghwintel isaf cyfranogiad yn ôl dull POLAR3).  
c. Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd sydd wedi profi anfantais economaidd-gymdeithasol.  
d. Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd sydd wedi profi anfantais ddaearyddol (gan gynnwys ceiswyr 

lloches a ffoaduriaid, ymhlith eraill).  
e. Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd sydd â nodweddion gwarchodedig.  
f. Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd o grwpiau bregus (gan gynnwys unigolion sy'n gadael gofal, 

myfyrwyr wedi ymddieithrio a gofalwyr ymhlith eraill).  
 
7. Pennodd canlyniadau proses adolygu beirniadol y dylai Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 bwysleisio sefydlu 

a chynnal dulliau systematig arloesol o fynd i'r afael ag amcanion clir sy'n seiliedig ar 20 o dargedau CAMPUS. Y 
canlynol yw amcanion Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 Prifysgol Metropolitan Caerdydd:  

 
 

 
Amcanion sy'n gysylltiedig â Chyfle Cyfartal 

 

1 Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i Addysg Uwch, gan 
gynnwys adnabod unigolion sydd â'r potensial mwyaf o 
grwpiau a dangynrychiolir  

2  Denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a 
dangynrychiolir  

3  Codi uchelgeisiau addysgol a sgiliau pobl o grwpiau a 
dangynrychiolir er mwyn eu helpu i lwyddo mewn Addysg 
Uwch  

4  Cefnogi a chynyddu lefelau cadw, dilyniant a chwblhau, yn 
enwedig pobl o gymdogaethau â chyfranogiad isel, plant sy'n 
derbyn gofal, unigolion sy'n gadael gofal a gofalwyr  

5  Gwella profiadau Addysg Uwch ar gyfer grwpiau a 
dangynrychiolir mewn Addysg Uwch  

6  Rhoi gwybodaeth effeithiol i grwpiau a dangynrychiolir, cyn ac 
yn ystod eu hastudiaethau  

7  Rhoi cymorth academaidd a lles o ansawdd uchel i grwpiau a 
dangynrychiolir mewn Addysg Uwch  

8  Helpu grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch i gamu 
ymlaen i swyddi neu astudiaethau pellach  

 Rhoi cyfleoedd astudio i siaradwyr Cymraeg.  

 
Amcanion sy'n gysylltiedig â Hyrwyddo Addysg Uwch 

 



 

 

1 Ymgysylltu'n fwy effeithiol â chyrff preifat, cyhoeddus neu 
wirfoddol a chymunedau yng Nghymru  

2  Gwella ansawdd gwaith dysgu ac addysgu, o safbwynt 
ansawdd profiadau myfyrwyr  

3  Gwella cyflogadwyedd graddedigion Cymru  

4  Hyrwyddo Addysg Uwch yng Nghymru yn fwy effeithiol yn 
rhyngwladol  

5  Darparu Addysg Uwch gynaliadwy  

6  Codi ymwybyddiaeth darpar fyfyrwyr o werth Addysg Uwch  

 

8. Mae'n Cynllun yn mynegi'n glir pa weithgareddau y bydd y Brifysgol yn ymgymryd â nhw er mwyn cyflawni'r 
amcanion hyn. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys yr ymrwymiad i'r rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach1, 
buddsoddiad parhaus mewn gwasanaethau cymorth lles a chyfleusterau TG a llyfrgelloedd. Bydd hyn yn cyd-fynd 
â dull systematig o ddileu'r rhwystrau ariannol i gymryd rhan drwy ddarparu bwrsarïau, ysgoloriaethau a chynllun 
caledi ariannol. Mae'r Brifysgol hefyd yn rhoi Rhaglen Ymgysylltu â Myfyrwyr ar waith sy'n cynnig cymorth 
personol gwell gan diwtoriaid ac yn manteisio i'r eithaf ar werth data er mwyn hwyluso dull cynyddol bersonol o 

ddysgu.  

 
 
 

  

                                                        
1 cyllid ychwanegol gwerth £175,242 ar grwpiau penodol a dangynrychiolir o ardaloedd difreintiedig De-ddwyrain Cymru, a 

phlant sy'n derbyn gofal, unigolion sy'n gadael gofal a gofalwyr o bob cwr o Gymru. 



 

 

Cyflwyniad  
 

9. Y ddogfen hon yw Cynllun Ffioedd a Mynediad Prifysgol Metropolitan Caerdydd.  
 
10. Diben y cynllun 

Mae Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 ("Deddf 2015") yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw sefydliad yng Nghymru 
sydd am i'w gyrsiau Addysg Uwch israddedig llawn amser gael eu dynodi ar gyfer cymorth myfyrwyr gyflwyno 
Cynllun Ffioedd a Mynediad blynyddol i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Mae'n rhaid i'r cynllun 
ddangos sut y mae'r sefydliad yn bwriadu gwario cyfran o'i incwm o ffioedd rhaglenni israddedig a TAR ym 
mlwyddyn y Cynllun er mwyn ehangu mynediad i Addysg Uwch a mynd i'r afael ag amcanion Llywodraeth Cymru 
mewn cysylltiad â Chyfle Cyfartal ac amcanion Hyrwyddo Addysg Uwch.  

11. Hyd y cynllun 
Bydd y cynllun hwn ar waith yn ystod blwyddyn academaidd 2020/21 (rhwng mis Awst 2020 a mis Gorffennaf 
2021).  

  



 

 

Lefelau ffioedd 2020/21  
12. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn bwriadu pennu'r ffioedd ar gyfer 2020/21 i fyfyrwyr sy'n dechrau 

cyrsiau Addysg Uwch israddedig amser llawn a ddarperir ar y campws, a'r rheini sy'n parhau â'u cwrs ar gampws, 
ar yr uchafswm a ganiateir, sef £9,000 y flwyddyn ar hyn o bryd. Dangosir hyn yn y tabl isod. 

 
13. Codir y ffi a nodir isod ar fyfyrwyr sy'n dechrau eu rhaglen mewn coleg partner. Codir y ffi a oedd yn berthnasol 

yn ystod y flwyddyn pan wnaethant ddechrau ar fyfyrwyr sy'n parhau â'u cwrs mewn coleg partner a 
ddechreuodd yn ystod blwyddyn gynharach.  

 
14. Mae'r tabl isod yn rhoi crynodeb o'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'r rheini sy'n 

astudio am ddyfarniadau Prifysgol Metropolitan Caerdydd drwy golegau partner.  
 
 

 Ffi (£ y flwyddyn) 

Israddedigion amser llawn 9,000 

TAR Amser Llawn 9,000 

Blwyddyn ar Leoliad Israddedigion ar Gyrsiau Rhyngosod Amser Llawn 1,800 

  

Gradd gyntaf llawn amser Coleg Penybont 8,000 

HND/Gradd Sylfaen Amser Llawn Coleg Penybont 7,500 

HND/Gradd Sylfaen Amser Llawn Coleg Caerdydd a'r Fro 7,500 

 
Tabl 2: lefelau ffioedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd 2020/21 

 
Nodiadau: TAR: tystysgrif addysg i raddedigion; HND: Diploma Cenedlaethol Uwch  
 
15. Y ffi gyfan i fyfyriwr sy'n dechrau gradd israddedig tair blynedd yn 2020/21 fyddai £27,000 a'r ffi gyfan ar gyfer 

gradd pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn ar leoliad rhyngosod fyddai £28,800.  
 
16. Cyfanswm y ffioedd i fyfyrwyr colegau partner yw'r ffi a ddyfynnir uchod wedi'i lluosi â nifer y blynyddoedd y 

bydd y cwrs yn para (tair blynedd ar gyfer gradd, a dwy flynedd ar gyfer HND neu Radd Sylfaen).  
 
17. Nodir lefelau'r ffioedd hyn ar gyfer 2020/21 hefyd yn Atodiad B, Tablau C a D y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn.  
 
18. Ar adeg cyhoeddi'r Cynllun hwn, nid oes unrhyw fecanweithiau lle gallai'r uchafswm ffi godi uwchlaw £9,000. 

Ond pe bai hyn yn newid, byddai'r Brifysgol yn disgwyl cynyddu'r ffi a godir ar fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n 
parhau i unrhyw lefel a ganiateir gan Lywodraeth Cymru. Byddai'r penderfyniad ar y ffioedd i'w codi ar gyfer 
2020/21 yn cael ei gadarnhau gan Fwrdd y Llywodraethwyr cyn gynted â phosibl yn dilyn unrhyw gyhoeddiad 
gan Lywodraeth Cymru am godiad a ganiateir, cyn i unrhyw ymgeisydd ar gyfer 2020/21 gael cynnig lle fan bellaf 
ac yn ddelfrydol cyn i lefelau'r ffioedd ar gyfer ymgeiswyr yn 2020/21 gael eu cyhoeddi ar y wefan ac mewn 
prosbectysau. Yn yr un modd, nid ydym yn bwriadu codi lefelau'r ffioedd gyda phartneriaid.  

 
19. Mae'r Brifysgol yn adolygu'r ffi y mae'n ei chodi ar fyfyrwyr sy'n dilyn blwyddyn ar leoliad rhyngosod ac mae'n 

bosibl y bydd yn penderfynu diddymu'r ffi gan yr ystyrir ei bod yn rhwystr i ddilyn lleoliad o'r fath.  Gwneir y 



 

 

penderfyniad i gadarnhau neu ddiddymu ffi'r flwyddyn ar leoliad rhyngosod ar gyfer 2020/21 cyn diwedd 
2018/19 a rhoddir gwybod i CCAUC cyn gynted â phosibl.  

 
20. Nod cyfathrebiadau'r Brifysgol yw rhoi gwybodaeth dryloyw a hygyrch mewn modd amserol. Mae'r Brifysgol yn 

dilyn y canllawiau a roddwyd i Addysg Uwch gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd2, ac yn defnyddio 
amrywiaeth o ddulliau i gyfathrebu lefelau'r ffioedd, sef lefelau blynyddol a lefel gyfanredol y ffioedd a delir gan 
fyfyrwyr yn ystod cyfnod llawn cwrs.  

 
21. Mae'r dulliau a ddefnyddir ar hyn o bryd yn cynnwys:  gwefannau, deunyddiau argraffedig a gwybodaeth a roddir 

ar lafar i ddarpar fyfyrwyr. Ymgymerir â chyfathrebu yn unol  â Siarter Myfyrwyr y Brifysgol3, Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol4 y Brifysgol a Safonau’r Gymraeg5.  

 
22. Defnyddir y mecanweithiau canlynol er mwyn cyfathrebu â darpar fyfyrwyr cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol 

a'r bwriad yw parhau â'r dulliau hyn ar gyfer ymgeiswyr yn 2020/21.  
 

a) Caiff gwybodaeth am ffioedd ei chynnwys yn Set Gwybodaeth Allweddol y Brifysgol, a gyhoeddir ar wefan 
Unistats, a phroffil Mynediad UCAS, sy'n ddolen uniongyrchol o wahanol adrannau o wefan y Brifysgol.  

b) Mae gwybodaeth am ffioedd yn amlwg ar wefan y Brifysgol, ac mae'n cynnwys dolenni i wybodaeth am 
ffioedd, taliadau ychwanegol, bwrsarïau/ysgoloriaethau, cyngor ariannol a gwasanaethau lles, a chymorth 
caledi myfyrwyr.  

c) Caiff ymgeiswyr eu cyfeirio at y wybodaeth ar y we am ffioedd drwy'r e-bost sy'n cydnabod eu cais. Bydd yr 
ohebiaeth a fydd yn cynnig lle iddynt yn cynnwys manylion y rhaglen a chopi o’r ffioedd dysgu a fydd yn 
berthnasol i’w blwyddyn mynediad.  

d) Caiff ymgeiswyr llwyddiannus gynlluniwr myfyrwyr/cyfarwyddiadau ymuno ar sut i gyrchu’r wybodaeth 
allweddol ar ymuno â’r Brifysgol – h.y. ymrestru, talu ffioedd dysgu, ac ati.  

e) Cynigir sesiynau cynghori ar gyllid i fyfyrwyr ym mhob Diwrnod Agored. Mae'r rhain yn cynnwys manylion y 
cymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr yn ogystal â rhoi gwybodaeth am ffioedd dysgu.  

f) Wrth gysylltu ag Ysgolion a Cholegau, bydd staff y Brifysgol yn cyfeirio darpar fyfyrwyr i’r mannau lle mae’r 
wybodaeth am ffioedd ar gael.  

g) Mae Diwrnodau Ymweld wedi’u targedu at ysgolion mewn cymdogaethau lle mae cyfranogiad yn isel. Bydd 
y Brifysgol yn darparu sesiynau a fydd yn canolbwyntio ar gyllid myfyrwyr gan roi gwybodaeth am y cymorth 
a fydd ar gael ac am y ffioedd dysgu.  

h) Gall darpar fyfyrwyr gyrchu’r tudalennau Cyngor i Ymgeiswyr ar wefan y Brifysgol a fydd yn cynnwys 
gwybodaeth greiddiol cyn ymuno ar bynciau megis cyllid a ffioedd dysgu, llety a gwasanaethau cymorth 
myfyrwyr.  

i) Anfonir ebyst hefyd ar adegau allweddol ar hyd y flwyddyn i ymholwyr ac ymgeiswyr yn nodi gwybodaeth 
allweddol am gyllid myfyrwyr – ffioedd dysgu, sut a phryd i wneud cais, Cwestiynau Cyffredin, ac ati.  

 

                                                        
2 Yr Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, UK Higher Education providers - advice on consumer protection law (2015) 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/428549/HE_providers_-
_advice_on_consumer_protection_law.pdf 
3 http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Documents/Student_Charter_cym.pdf 
4 http://www.cardiffmet.ac.uk/about/campuses/Documents/Cyncoed%2016Map%20A5.pdf 
5http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Rhestr%20Cyhoeddiadau/20180607%20Hysbysiad%20Cydymffurfio44%20Prifysgol%20Metropolitan%20
Caerdydd%20(cy).pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/428549/HE_providers_-_advice_on_consumer_protection_law.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/428549/HE_providers_-_advice_on_consumer_protection_law.pdf
http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Documents/Student_Charter_eng.pdf
http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/equalityanddiversity/Documents/2016-20-strategic-equality-plan.pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/20180607%20Hysbysiad%20Cydymffurfio44%20Prifysgol%20Metropolitan%20Caerdydd%20(en).pdf
http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/Publications%20List/20180607%20Hysbysiad%20Cydymffurfio44%20Prifysgol%20Metropolitan%20Caerdydd%20(en).pdf


 

 

23. Mae'r tudalennau gwe sy'n cynnig gwybodaeth am gyrsiau yn cynnwys dolenni i wybodaeth am ffioedd ac 
unrhyw gostau ychwanegol. Bydd costau ychwanegol yn berthnasol i rai cyrsiau, gan gynnwys costau gwiriadau’r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy'n orfodol ar gyfer cyrsiau penodol, deunyddiau/nwyddau traul, argraffu, 
teithiau maes a gweithgareddau eraill. Bydd y Brifysgol a'i golegau partner yn parhau i ymdrechu i leihau nifer a 
graddfa unrhyw gostau ychwanegol a'u hymgorffori yn y ffi pan fo'n rhesymol. Mae costau ychwanegol yn 
benodol i gyrsiau unigol. Bydd manylion y costau ychwanegol ar gael o dan adran 'Cyllid a Ffioedd Dysgu' gwefan 
y Brifysgol, a rhan gyfatebol gwefannau ei phartneriaid breiniol.  

 
24. Caiff lefelau'r ffioedd eu cadarnhau i fyfyrwyr sy'n dychwelyd drwy'r broses ymrestru a'r ohebiaeth ganlyniadol. 

Bydd y manylion yn aros ar wefan y Brifysgol fel y nodir uchod.  
25. Os bydd Llywodraeth Cymru yn caniatáu unrhyw gynnydd i'r ffioedd, trafodir y cynigion ag Undeb y Myfyrwyr 

cyn cael eu cyflwyno gerbron y Llywodraethwyr i'w cymeradwyo.  
 
26. Caiff myfyrwyr wybod am unrhyw newidiadau o'r fath i’w ffioedd fel a ganlyn:  
 

a) Bydd y myfyrwyr sy'n dychwelyd yn cael gwybod am newidiadau drwy'r ohebiaeth y byddant yn ei derbyn 
oddi wrth Wasanaethau Cofrestru'r Brifysgol ynghylch ymrestru, a chânt eu cyfeirio i wefan y Brifysgol, Porth 
Gwe y Myfyrwyr a’r Rhith Amgylchedd Dysgu fel y bo'n briodol i weld y manylion llawn. Y Porth We i Fyfyrwyr 
yw'r brif gronfa gwybodaeth i fyfyrwyr pan fyddant yn astudio yn y Brifysgol.  

b) Bydd myfyrwyr sydd am ofyn cwestiynau neu geisio eglurhad ar newidiadau yn gallu gwneud hynny yn 
iZone, sef 'siop un stop' y Brifysgol ar gyfer gwybodaeth am bob agwedd ar fywyd myfyrwyr.  

c) Yn ogystal, bydd ein Gwasanaeth Cyngor Ariannol i Fyfyrwyr ar gael i fyfyrwyr sy'n cael anawsterau ariannol 
a myfyrwyr sydd am wneud ymholiadau mwy cyffredinol mewn cysylltiad â chyllidebu neu gyrchu cymorth 
ariannol, gan gynnwys Cronfa Galedi'r Brifysgol.  

 
27. Disgwylir i'n partneriaid Addysg Bellach, sef Cyngor Penybont a Choleg Caerdydd a'r Fro, sy'n cynnig cyrsiau 

israddedig amser llawn a fydd yn arwain at ddyfarniadau gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd efelychu ansawdd 
a chwmpas dull y Brifysgol o ddarparu gwybodaeth am ffioedd i fyfyrwyr.  

  



 

 

Partneriaeth â myfyrwyr 
28. Mae myfyrwyr wedi cymryd rhan yn y broses o ddatblygu'r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn drwy fod yn aelodau 

o'r cyrff anffurfiol a ffurfiol hyd at ac yn cynnwys Bwrdd y Llywodraethwyr sydd wedi ystyried y Cynllun yn ystod 
ei gamau datblygu. 

 
29. Yn benodol, cyfarfu aelodau o Ysgrifenyddiaeth y Brifysgol â chyfrifoldeb penodol am lunio strategaeth a'r 

Cynllun hwn â gweithwyr sabothol Undeb y Myfyrwyr ar gam cynnar, gan roi ystyriaeth benodol i'r broses o 
werthuso Cynllun Ffioedd a Mynediad 2017/18, a amlygodd danwariant o'r gronfa galedi. O ganlyniad, yng 
Nghynllun 2020/21, mae cydbwysedd y cyllid i gefnogi myfyrwyr wedi newid er mwyn gosod mwy o bwyslais ar 
roi cyngor ariannol ac ar yr un pryd gadw'r cyllid caledi ar y lefel flaenorol, gyda'r bwriad o amlygu'n fwy effeithiol 
y ffaith bod y cyllid hwn ar gael.  

 
30. Yn ogystal, gwnaeth y Dirprwy Is-ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr gyflwyniad i gyfarfod Bwrdd Ymddiriedolwyr 

Undeb y Myfyrwyr ym mis Chwefror 2019 a chytunwyd y byddai'n darparu sylwadau ar Gynllun Ffioedd a 
Mynediad 2019/20 i'w hystyried wrth i'r Brifysgol baratoi ar gyfer Cynllun 2020/21. Pwysleisiwyd pwysigrwydd 
cefnogi Llais y Myfyrwyr a mynegwyd diddordeb yn y cysyniad o gael Prifysgol Ddinesig. Cydnabuwyd bod gwella 
nifer y myfyrwyr a gedwir yn her barhaus a chynigiwyd ymyriadau mwy penodol at ddibenion academaidd ac er 
mwyn annog ymdeimlad o gynhwysiant.  

 
31. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd wedi annog a chefnogi’r gwaith o ddatblygu Crynodeb Gweithredol i'r Cynllun 

sy'n fwy addas i fyfyrwyr.  
 
32. Mae'r ymyriadau hyn sy'n benodol i'r Cynllun yn adeiladu ar agwedd ehangach a systematig at bartneriaeth. 

Mae Llywydd ac Is-Lywydd Undeb y Myfyrwyr yn aelodau o Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol ac maent hefyd 
yn cynrychioli'r myfyrwyr ar amrywiaeth eang o bwyllgorau'r Brifysgol. Mae sawl Swyddog Rhan Amser 
etholedig yn eu cefnogi. Gellir gweld ymrwymiad Undeb y Myfyrwyr i amcanion sy'n cefnogi cyfle cyfartal yn 
benodol ym mhortffolios y Swyddog Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Rhan Amser, y Swyddog Llesiant Rhan Amser, 
a Swyddog Rhan Amser yr Iaith Gymraeg.  

 
33. Yn ogystal, mae Undeb y Myfyrwyr yn cefnogi rhwydwaith helaeth o gynrychiolwyr Ysgolion, Arweinwyr a 

Chyrsiau, gan gynnwys mwy na 400 o fyfyrwyr bob blwyddyn. Yn aml mae'r rolau hyn yn fodd i fyfyrwyr feithrin 
y sgiliau a'r diddordebau sy'n eu hannog i sefyll am swydd etholedig, gan sicrhau y gall y Llywydd, yr Is-Lywydd 
a'r Swyddogion Rhan Amser bennu blaenoriaethau gwybodus ar gyfer gwella profiad myfyrwyr yn ystod eu 
cyfnodau yn eu swyddi.   

 
34. Caiff ein hymagwedd at bartneriaeth ei chadarnhau drwy ein Cytundeb Cydberthynas a Rennir6, a adolygir bob 

blwyddyn gan Fwrdd y Llywodraethwyr.  
 

                                                        
6 Cytundeb Cydberthynas Prifysgol Metropolitan Caerdydd 

http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Documents/Partnership_Agreement.pdf 

http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Documents/Partnership_Agreement.pdf


 

 

35. Mae Siarter Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd7 hefyd yn ddatganiad sydd wedi'i ddatblygu ar y cyd am 
ymrwymiad y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr i brofiad myfyrwyr sy'n gyson â'i gwerthoedd a'i hethos. Mae'n 
ymrwymo'r Brifysgol a'r Undeb i'r canlynol:  

 
a) annog cydraddoldeb a hyrwyddo amrywiaeth 
b) darparu dulliau cyfathrebu effeithiol rhwng staff, myfyrwyr a chynrychiolwyr myfyrwyr  
c) rhoi gwybodaeth fanwl a chywir am raglenni astudio a materion cysylltiedig 
d) hyrwyddo lles pob myfyriwr a rhoi cymorth, cyngor, arweiniad a chynrychiolaeth 
e) cefnogi myfyrwyr Cymraeg 
f) cynnig cyfleoedd ar gyfer cyflogadwyedd a datblygiad personol drwy ddull partneriaeth.  

 
36. Mewn ymateb i'r adborth a ddeilliodd o'r adolygiad o Siarter y Myfyrwyr, cytunwyd y bydd y Siarter yn ddogfen 

fwy gweladwy a hygyrch sy'n cyd-fynd â fersiwn ar-lein ryngweithiol. Mae'r Siarter, sydd ar gael yn ddwyieithog, 
wedi cael ei hymgorffori yn rhaglen sefydlu staff y Brifysgol ac mae Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymedig i godi 
proffil y Siarter ymhlith myfyrwyr a'u hymgysylltiad â hi.   

 
37. Yn fwy cyffredinol, mae'r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i fyfyrwyr fynegi eu barn unigol a 

chyfunol, a bod yn bartneriaid ac yn benderfynwyr ar y cyd yn y Brifysgol. Mae'r Brifysgol yn elwa ar system 
effeithiol, annibynnol a democrataidd o gynrychioli myfyrwyr.  

 
38. Caiff myfyrwyr eu cynrychioli ar bwyllgorau ar lefel Prifysgol, megis y Pwyllgor Dysgu ac Addysgu, yn ogystal â 

phwyllgorau ar lefel Rhaglen ac Ysgol. Mae pwyllgorau cyswllt myfyrwyr a staff yn rhoi adborth ar amrywiaeth 
o faterion academaidd ac anacademaidd, sydd wedi'u cefnogi gan fframwaith cynrychiolaeth myfyrwyr 
sefydledig ar lefel cwrs, blwyddyn ac ysgol.  Maent yn cefnogi gwaith dau swyddog sabothol, Llywydd ac Is-
Lywydd Undeb y Myfyrwyr, sy'n aelodau llawn o Fwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol ac sydd hefyd yn cyfarfod â'r 
Is-Ganghellor a'r uwch-staff yn rheolaidd. 

 
39. Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod myfyrwyr yn bartneriaid ac yn arbenigwyr yn y broses ddysgu, gan fynd ati i 

geisio eu hadborth a gwerthfawrogi'r adborth hwnnw. Drwy wneud hynny, mae'r Brifysgol wedi cefnogi 
amcanion Menter Ymgysylltiad Myfyrwyr Cymru8.  

 
40. Mae'r Brifysgol yn gofyn am adborth gwerthusol gan fyfyrwyr ar eu profiadau ar lefel modiwl, rhaglen, Ysgol a 

sefydliad, ac yn gweithredu arno yn systematig. Yn ehangach, mae'n cwblhau pob arolwg cenedlaethol yn ystod 
"Tymor Arolygon" sefydledig ac mae wedi buddsoddi yn ei Arolwg Boddhad Myfyrwyr ei hun er mwyn casglu 
adborth gan yr holl fyfyrwyr eraill nad ydynt wedi'u cynrychioli yn yr arolygon cenedlaethol.  

 
41. Caiff Cynllun Cymrodoriaeth Addysgu a arweinir gan fyfyrwyr ei hyrwyddo a'i reoli gan Undeb y Myfyrwyr mewn 

partneriaeth â'r Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd. Mae'n cynnig llwyfan i ledaenu arfer gorau i'r staff a'r 
myfyrwyr. Mae effaith y cynllun wedi bod yn sylweddol ym mhob rhan o'r Brifysgol yn ogystal ag ar y sector 
drwy ledaenu astudiaeth achos ar y ffordd y gall y Cynllun greu newid cadarnhaol. Mae newid cadarnhaol hefyd 

                                                        
7 Siarter Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd: 

http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Documents/Student_Charter_cym.pdf 
8 Menter Ymgysylltiad Myfyrwyr Cymru http://wisewales.org.uk/ 

http://www.cardiffmet.ac.uk/about/structureandgovernance/Pages/student-charter.aspx
http://wisewales.org.uk/


 

 

wrth wraidd ymrwymiad ar y cyd a wnaed pan lofnododd y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr adduned Amser i 
Newid Cymru i fynd i'r afael â  stigma iechyd meddwl a gwahaniaethu.  

 
42. Fel un o amodau partneriaeth â'r Brifysgol, mae'n rhaid i golegau partner sy'n cynnig darpariaeth freiniol 

efelychu dull cyfathrebu ac ymgysylltu mewnol y Brifysgol. Anogir colegau partner i ymgynghori â'u myfyrwyr 
drwy fecanweithiau lleol a rhoi adborth i'r Brifysgol, a gaiff ei fonitro drwy brosesau ein Hadolygiad Blynyddol o 
Ddarparwyr.  

 
43. Mae'n rhaid i golegau sy'n cyflwyno darpariaeth freiniol roi adroddiad blynyddol i'r Brifysgol ar eu defnydd o 

incwm ffioedd. Mae'r Brifysgol yn annog ei phartneriaid i gyfleu canlyniadau ei hadroddiadau'n fewnol i fyfyrwyr 
a'i phwyllgor ansawdd neu gorff cyfatebol.  

 

 

 

 



 

 

Adolygiad Strategol 
 

44. Mae'r Brifysgol, ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr, yn ymrwymedig i welliant parhaus ac, fel y cyfryw, caiff y broses 
o ddatblygu strategaeth a chynllunio ei llywio gan yr adolygiad o berfformiad hanesyddol a chyfredol yn erbyn 
yr amrywiaeth o amcanion a ddisgrifir drwy ein fframwaith strategol.  

 
45. Gan fyfyrio ar berfformiad cynlluniau ffioedd blaenorol, mae'n amlwg ein bod yn darparu ein lefel fwriadedig o 

fuddsoddiad, ac yn denu grwpiau a dangynrychiolir, yn enwedig o ardaloedd yng Nghymru lle ceir amddifadedd 
lluosog (yn ôl diffiniad Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru). Fodd bynnag, mae hefyd le i wella sydd wedi ei 
gynnwys yn y broses o ddatblygu'r cynllun hwn.   

 
46. Yn 2017/18 gwnaethom fuddsoddi £10.2m/ 17% o incwm mewn cyfle cyfartal a hyrwyddo Addysg Uwch yn ôl y 

bwriad. Ymdrinnir â mân danwariant gan y cronfeydd bwrsarïau a chaledi yn y cynllun drwy fentrau newydd a 
gweithio integredig, hyblyg, yn ogystal â buddsoddiad yn y staff a ffocws ar gyfathrebu. Caiff gwariant ar gymorth 
i fyfyrwyr ei werthuso bob blwyddyn. Mae cynlluniau megis Astudio'n Gyntaf a bwrsarïau unigolion sy'n gadael 
gofal yn boblogaidd iawn a'r brif elfen yw lleihau/dileu pryderon gwariant o ddydd i ddydd. Ar gyfer 18/19 cafodd 
cynllun Astudio'n Gyntaf ei ymestyn i fannau yn DU lle mae cyfranogiad yn isel ac ar gyfer 19/20 caiff ei ymestyn 
i ddau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Mae cymorth i ofalwyr hefyd yn cael ei ddatblygu yn 
dilyn adborth drwy gysylltiadau Gwasanaethau Myfyrwyr. Bydd gwasanaethau bws y Brifysgol a chostau eraill 
sy'n gysylltiedig â rhaglenni i gyd yn parhau i gael eu sybsideiddio. Caiff gwariant gohiriedig ar elfennau o'r 
prosiect dadansoddi dysgwyr ei drosglwyddo i'r cynllun hwn wrth i bolisïau ac ymgyngoriadau gael eu rhoi ar 
waith. Caiff y gyllideb symudedd ei dyblu eleni ar ôl llwyddo i gefnogi mwy o fyfyrwyr nag a dargedwyd gyda 
chyllideb lai yn 17/18. Bydd camau gweithredu o'r Strategaeth Ymgysylltu â Myfyrwyr  yn datblygu'r meysydd 
hyn ymhellach. Disgwylir i'r gwariant cynyddol ar gefnogi Safonau'r Gymraeg barhau.  

 
47. Mae'r Brifysgol yn fodlon bod y wybodaeth i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol mewn cysylltiad â chyllid 

yn ddigonol ac yn boblogaidd. Daeth yr unig eithriad i hyn o sesiwn adborth Undeb y Myfyrwyr, a amlygodd yr 
angen i roi gwybod yn amserol i fyfyrwyr sy'n dechrau ar leoliadau rhyngosod am y ffi, ac rydym wedi bwydo 
hyn i mewn i'n polisi cyfathrebu parhaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Denu grwpiau a dangynrychiolir 

 

48. Rhagorodd y Brifysgol ar y targedau ar gyfer cyfran y myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru yng nghwintel isaf 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru / ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf (26.4% o gymharu â tharged o 23.6%) 
ac ar gyfer myfyrwyr sy'n byw yn y DU ac sy'n dod o ardaloedd lle mae cyfranogiad yn isel (36.9% o gymharu â 
tharged o 34.9%).  

 
49. Mae gwaith ymyrryd mewn ysgolion, wedi'i gyfuno â chymorth ariannol a'i drefnu drwy gysylltiadau â 

gweithgareddau Campws Cyntaf ac Ymgyrraedd yn Ehangach, wedi gweithio'n dda o ran denu ymgeiswyr o 
grwpiau o ardaloedd daearyddol a dangynrychiolir. Drwy'r model hwn, rhoddwyd gwybodaeth, cyngor ac 
arweiniad yn llwyddiannus i grwpiau perthnasol. Buddsoddwyd ymhellach yn y maes hwn er mwyn ehangu'r 
gweithgarwch.  

 
 

 

 



 

 

Cadw myfyrwyr 

 

 

50. Roedd deilliannau 17/18 ar gyfer myfyrwyr nad ydynt yn parhau â'u hastudiaethau (10.2% o israddedigion amser 
llawn nad ydynt yn parhau, o gymharu â tharged o 9.5%) yn siomedig o ystyried y gweithgareddau yr 
ymgymerwyd â nhw ond rydym yn rhagweld y bydd y canlyniadau yn hyn o beth yn well yn 18/19.  Mae Polisi a 
Strategaeth newydd y Brifysgol ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr yn cyflwyno'r gweithgareddau a'r buddsoddiad 
sydd eu hangen er mwyn gwella'r mesur hwn. Mae'r targedau ar gyfer y cynllun hwn yn adlewyrchu'r rhai a 
nodir yn strategaeth y Brifysgol lle mae cadw myfyrwyr yn eitem allweddol a gaiff ei hadolygu a'i monitro mewn 
rhan helaeth o'r fframwaith strategol a lle mae llawer o gamau gweithredu a gweithgareddau cysylltiedig.  

 
Rhan amser 

51. Collodd y Brifysgol ei tharged ar gyfer nifer y myfyrwyr rhan amser wrth i'r niferoedd ostwng (1,425 o gymharu 
â tharged o 1,600). Fodd bynnag, mae awydd i ddatblygu cyfleoedd hyblyg ac rydym wedi pennu targedau i 
ymrwymo i hyn. Rydym yn falch o nifer y diwrnodau Datblygiad Proffesiynol Parhaus / cyfleoedd dysgu seiliedig 
ar waith a datblygu dull darparu amgen  drwy brentisiaethau gradd. Byddwn yn cyflwyno targedau ar gyfer 
Datblygiad Proffesiynol Parhaus er mwyn adlewyrchu'r gweithgarwch hwn a darparu mecanweithiau 
ychwanegol i grwpiau a dangynrychiolir ddewis astudio gyda ni. 

 
 Yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 

52. Roedd y perfformiad yn 2018, sef 83%, yn is na'r targed (86%), er ei fod yn gyfartalog ar gyfer y DU ac yn debyg 
i'r flwyddyn flaenorol. Dangosodd canlyniadau 2018 gynnydd o ran boddhad myfyrwyr mewn naw maes pwnc 
ym Metropolitan Caerdydd  a chyflawnodd pum raglen gradd gyfradd boddhad o 100%. Mae lefelau boddhad 
yn parhau i fod yn cyfateb i gyfartaledd y sector Addysg Uwch a chyfartaledd Cymru a sgoriodd 31% o gyrsiau'r 
Brifysgol gyfradd boddhad o 90% neu'n fwy.  



 

 

 
53. Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i wella profiad myfyrwyr yn barhaus ac yn parhau i roi cyfres o ymyriadau, 

datblygiadau arloesol a gwelliannau ar waith i adlewyrchu'r canlyniadau hyn a gweithredu arnynt. Mae'r rhain 
yn cynnwys egluro cyfrifoldeb mewn rolau arweinwyr rhaglenni a swyddi uwch-dimau, tiwtora personol wedi'i 
ategu drwy ddadansoddi dysgwyr, a gwaith i arloesi a chysoni'r cwricwlwm. Erbyn 2020/21, byddwn wedi 
sefydlu swydd Deon Cyswllt Ymgysylltu â Myfyrwyr ym mhob un o'n Hysgolion er mwyn dangos ein hymrwymiad 
i sicrhau gwelliant cyson ym mhob rhan o brofiad dysgu myfyrwyr. Mae hyn yn adeiladu ar benodiad blaenorol 
Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu â Myfyrwyr wrth fapio perfformiad y sector ehangach o ystyried y ffaith bod 
y duedd flaenorol ar i fyny o ran boddhad cyffredinol wedi dod i ben, mae'r Brifysgol yn ymwybodol bod 
canlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr yn 2018 yn nodi bod angen gweithio'n barhaus gyda myfyrwyr i 
wella eu profiad academaidd.  

 
Cyflogaeth i raddedigion 

 

54. Mae'r ymdrechion i wella cyflogadwyedd graddedigion wedi cyflawni'r targed (95.85%) ac maent yn uchel iawn. 
Byddwn yn parhau i weithio ar wella cyfraddau'r rheini sy'n dechrau gwaith 'ar lefel broffesiynol' (fel y’u mesurir 
gan ddosbarthiad galwedigaethol safonol neu ddosbarthiadau 'SOC'). Yn 2017/18, cynhaliodd y Brifysgol 1,937 
o apwyntiadau cyfarwyddyd gyrfa, gan ddarparu 134 o weithdai gyrfa dan arweiniad Ymgynghorwyr Gyrfa a 
chynnal 8 ffair gyrfaoedd a oedd yn benodol i'r gynulleidfa. Roedd Canolfan Entrepreneuriaeth y Brifysgol yn 
brysur hefyd wrth i'w chysylltiadau gyrraedd dros 1,300 o fyfyrwyr yn ystod y flwyddyn. Mae'r targedau a 



 

 

bennwyd ar gyfer y cynllun hwn yn adlewyrchu Cynllun Strategol y Brifysgol ac yn amlygu pwysigrwydd y maes 
gwaith hwn i lwyddiant y cynllun.  

 

Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg  

55. Roedd 264 o fyfyrwyr y Brifysgol yn astudio o leiaf 5 credyd drwy gyfrwng y Gymraeg yn 2017/18 (y targed oedd 
240), ac roedd 228 o fyfyrwyr yn astudio o leiaf 40 o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 2017/18 (y targed 
oedd 215). Ein cynlluniau a'n targedau yw cynyddu'r niferoedd hyn dros gyfnod y cynllun. Mae bodloni'r amcan 
ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a chyfranogiad yn gydnabyddiaeth o'r ymdrechion a wnaed. Bydd y gwaith 
yn parhau i ddatblygu hyn yng nghynlluniau'r dyfodol.  

 
Hyfforddiant Athrawon 

56. Collodd y Brifysgol ei tharged i recriwtio 95% o'r nifer a ddyrannwyd ar gyfer lleoedd hyfforddiant athrawon. 
Mae'r farchnad yn heriol yn y maes hwn ac, er bod hyn yn siomedig, mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i 
weithgareddau i gyflawni'r targed hwn. Mae'r targedau a bennwyd yn adlewyrchu heriau'r farchnad yn ogystal 
â'r gwelliannau a all ddeillio o weithgareddau. Mae'r Brifysgol yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi 
Llywodraeth Cymru i ddod o hyd i ateb cynaliadwy hirdymor o ran darpariaeth Addysg Gychwynnol Athrawon 
yng Nghymru ac yn parhau i fynd ati i farchnata pob rhaglen Addysg Gychwynnol Athrawon. 
 

 Buddsoddiad 

57. Ar y cyfan, buddsoddodd y Brifysgol £10.2m/ 17% o incwm mewn cyfle cyfartal a hyrwyddo Addysg Uwch yn ôl 
y bwriad.  

 
 Y cymorth ariannol a roddwyd  

58. Rhoddwyd bwrsarïau i 568 o fyfyrwyr, gyda’r mwyafrif ohonynt yn rhan o gynllun 'Astudio'n Gyntaf' sy'n ceisio 
helpu unigolion o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf gyda threuliau o ddydd i ddydd megis rhent, bwyd, argraffu 
a llyfrau. Mae'r cynllun hwn wedi bod yn boblogaidd gyda myfyrwyr ac mae wedi sicrhau adborth ardderchog o 
ran lleihau straen ar bryderon o ddydd i ddydd. Mae'r Brifysgol yn ystyried bod hyn wedi gwella cyfraddau cadw’r 
myfyrwyr o'r grŵp hwn ac wedi cyfrannu at gyflawni targedau. Mae bwrsarïau hefyd yn cefnogi unigolion sy'n 
gadael gofal gyda'u costau byw. Mae'r cynllun hwn wedi bod llwyddiannus ac mae'r Brifysgol bellach yn 
ymgynghori â myfyrwyr ynglŷn â’i ymestyn i gynnwys Gofalwyr.  

 
59. Mae'r Brifysgol yn rhyddhau cyllid i greu cyfleoedd symudedd tuag allan ar gyfer pob myfyriwr. Er bod cyfanswm 

y cyllid wedi cael ei leihau eleni oherwydd cyfyngiadau cyllidebol, mae nifer y myfyrwyr sydd wedi cael eu cefnogi 
wedi rhagori ar y disgwyliadau.  

 
60. Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gynnal cronfa galedi ar ôl i'r llywodraeth dynnu cyllid yn ôl, gan ddilyn cyngor 

gan Undeb y Myfyrwyr yn benodol. Er na ddefnyddiwyd y gyllideb yn llawn, rhoddodd y Brifysgol gymorth 
uniongyrchol i bron 193 o fyfyrwyr drwy'r llwybr hwn yn 17/18. Ar gyfer 18/19, bydd buddsoddiad pellach mewn 
creu dwy swydd newydd a fydd yn ymgysylltu â myfyrwyr ac yn codi eu hymwybyddiaeth (yn benodol o ran 
cymorth i fyfyrwyr). Mae'r swyddogaeth cymorth i fyfyrwyr eisoes yn rhoi cyngor ac yn meithrin sgiliau drwy 
apwyntiadau wyneb yn wyneb, sesiynau ‘galw heibio’, galwadau ffôn ac ymholiadau e-bost sy'n cyfateb i 2,000 



 

 

o ryngweithiadau y flwyddyn. Mae’r Brifysgol hefyd yn sybsideiddio cost gwasanaeth bws y Brifysgol (£35,000 y 
flwyddyn).  

 
61. Mae'r cymorth ariannol arall yn cynnwys cymryd cyfrifoldeb am dreuliau y byddai myfyrwyr fel arall yn gyfrifol 

amdanynt. Mae hyn yn cynnwys darparu iwnifformau a dillad chwaraeon, talu am wiriadau'r Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (cwblhawyd dros 1,000 ohonynt ar gyfer 2018), costau trwyddedau, ymweliadau a 
theithiau, costau digwyddiadau sioeau celf, costau aelodaeth ac achrediadau proffesiynol, costau yswiriant a 
chostau lleoliadau.  

 

Sail dystiolaeth (y sector) 

 
62. Yn ogystal, mae ein gwaith cynllunio wedi cael ei lywio gan dystiolaeth o’r sector. Mae gwaith ymchwil ar 

ddyheadau pobl ifanc yn awgrymu, er y gall dyheadau isel gyfyngu ar gyfle pobl i gyflawni eu potensial llawn, 
fod her hefyd o ran galluogi'r rheini sydd â dyheadau uwch i'w gwireddu.  

 
63. Felly, mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i sicrhau bod ei gwaith ymyrryd mewn ysgolion a'i gweithgareddau 

allgymorth yn cynnwys elfennau sy'n targedu ardaloedd lle mae cyfranogiad yn isel yn draddodiadol a/neu lle 
ceir amddifadedd. Fel y nodwyd yn Strategaeth y Brifysgol a gyhoeddwyd yn ddiweddar, bydd menter  Ysgolion 
Agored Caerdydd y brifysgol yn hyrwyddo datblygiad partneriaethau cryf ag ysgolion a cholegau er mwyn 
darparu llwybrau dilyniant clir i fynediad i’r Brifysgol wrth hyrwyddo ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a 
meithrin ymgysylltiad dinesig ar yr un pryd. Drwy'r partneriaethau a'r gweithgareddau hyn byddwn yn 
hyrwyddo'r manteision a'r cyfleoedd sy'n deillio o Addysg Uwch, yn ogystal â darparu llwybrau dysgu hyblyg a 
ddisgrifir yn glir a fydd yn rhoi'r fframwaith angenrheidiol i droi uchelgais bur dysgwyr anodd eu cyrraedd yn 
botensial a wireddwyd. Drwy hyn byddwn yn cyfrannu at sicrhau ecosystem sgiliau ôl-orfodol sy'n fwy 
cydgysylltiedig ac yn canolbwyntio ar y dysgwr a fydd wrth wraidd Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus.  

 
64. Mae gwaith diweddar a wnaed gan yr Academi Addysg Uwch yn cadarnhau profiad y Brifysgol y gall ymgysylltu'n 

rheolaidd ac yn effeithiol â thiwtor personol gynyddu'r tebygolrwydd o gwblhau cwrs yn llwyddiannus, a helpu 
myfyrwyr o ardaloedd lle mae cyfranogiad yn isel ac yn enwedig y rheini na chânt fawr ddim cymorth gan eu 
teulu i oroesi cyfnodau allweddol a throsiannol eu profiad o'r brifysgol. Bydd y brifysgol yn datblygu ei ffordd o 
gynnig cymorth gan diwtor yn unol ag arfer gorau, gan roi ystyriaeth briodol i fewnbwn Undeb Myfyrwyr Met 
Caerdydd a datblygiadau ledled y DU sy'n dod i'r amlwg.  

 
65. Mae Adroddiad Mynediad i Addysg Uwch yng Nghymru (2015) yn un o lawer o gyhoeddiadau sy'n amlygu'r diffyg 

cysondeb o ran cyfranogiad mewn Addysg Uwch. Nodwyd nifer o grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg 
Uwch, lle gall cefndir ethnig unigolyn, ei gyrhaeddiad addysgol blaenorol a/neu ei statws cymdeithasol-
economaidd chwarae rôl sylweddol wrth benderfynu ar fynediad i Addysg Uwch a chyrhaeddiad mewn Addysg 
Uwch. Mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol a Mentrau Ehangu Mynediad Met Caerdydd yn cwmpasu 
amrywiaeth eang o weithgareddau, wedi'u hanelu'n aml at wahanol grwpiau cymdeithasol/grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi cyfle i bobl o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd i 
gael mynediad i Addysg Uwch, yn ogystal â chodi dyheadau.  

 
66. Mae tystiolaeth a chanllawiau o ddatganiad polisi a llythyrau cylch gwaith Llywodraeth Cymru, deilliannau o 

Adolygiad Diamond, gwaith ymchwil gan WISERD, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ac UUK a chanllawiau CCAUC 



 

 

i gyd wedi llywio strategaethau, cynlluniau a chamau gweithredu yn y Brifysgol ac yn parhau i ddylanwadu 
arnynt. Mae'r Brifysgol hefyd yn defnyddio meincnodau HESA ac UCAS i lywio ein gwerthusiadau gyda data yn 
erbyn cymharwyr a lefelau'r sector. Ystyrir y broses o nodi grwpiau targed yn fanylach yn yr adran nesaf.  

 
67. Cawn ein harwain yn hyn o beth gan ein hymrwymiad i arfer cynhwysol o ran mynediad a chyflawniad, felly 

rydym yn ymdrin â'n huchelgeisiau ar gyfer mynediad a llwyddiant myfyrwyr drwy gyfuniad o fentrau – y rhai 
sydd â'r nod o gefnogi ein cohort yn ei gyfanrwydd drwy arfer gorau sydd hefyd yn gweithio i gefnogi dysgwyr 
nad ydynt yn rhai traddodiadol, a'r rheini sydd â'r nod penodol o dargedu grwpiau a dangynrychiolir. Yn hyn o 
beth, credwn ein bod yn cyflawni ein nodau a gosodwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ymysg y deg prifysgol 
orau yn y DU ar gyfer cydraddoldeb dosbarthiadau mewn adroddiad diweddar gan HEPI – wrth i'r myfyrwyr a 
dderbynnir adlewyrchu eu poblogaethau lleol yn agos9. 

 
68. I'r perwyl hwn, mae uchelgeisiau'r Cynllun Ffioedd a Mynediad wedi'u gwreiddio mewn nifer o brosiectau 

strategol sy'n gweithredu ym mhob rhan o'r Brifysgol a'u nodi yn y matrics strategaeth sy'n diffinio ein 
gweithgareddau, a gysylltir â'r targedau CAMPUS a'r Mesurau Llwyddiant a nodwyd yn gynharach yn y ddogfen 
hon, sy'n cynnwys, ymysg pethau eraill, nifer y myfyrwyr, mynediad myfyrwyr ac ymgysylltu â'r gymuned, ac 
ymgysylltu â myfyrwyr. Mae'r broses o fonitro a gwerthuso'r targedau sy'n gysylltiedig â'r strategaethau hyn a'r 
cynlluniau gweithredu sy'n cyd-fynd â nhw yn dangos y ffordd rydym yn goruchwylio uchelgeisiau'r Cynllun.  

 
69. Mae Cynllun Ffioedd a Mynediad Met Caerdydd wedi'i wreiddio ar lefel strategol ym mhob rhan o'r Brifysgol ac 

mae'n gwbl gyson â nodau ac amcanion Cynllun Strategol y Brifysgol. Mae mesurau perfformiad y Brifysgol yn 
cyd-fynd i raddau helaeth â Mesurau Cenedlaethol CCAUC, gan alluogi ein llwyddiant ar lefel sefydliadol i 
gyfrannu at y basgedi cenedlaethol. Mae'r amcanion a nodir yn y cynllun hwn yn cyd-fynd â blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru.  

 

70. Mae Strategaeth Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer 2017/18 – 2022/23 yn cynnwys cyfnod Cynllun 
Ffioedd a Mynediad 2020/21. Diben y Brifysgol yw darparu addysg, gwaith ymchwil ac arloesedd mawr eu 
heffaith ac o ansawdd uchel, sy'n canolbwyntio ar ymarfer ac sydd wedi'u cydnabod yn broffesiynol mewn 
partneriaeth â'n myfyrwyr a diwydiant. Noda'r Strategaeth: ‘Drwy gydweithio a hyrwyddo creadigrwydd ac 
amrywiaeth, byddwn yn galluogi pob myfyriwr i gyflawni ei botensial llawn a gwneud cyfraniad rhagorol ar lefel 
raddedig, gan gyflawni twf economaidd cynaliadwy a chydlyniant cymdeithasol ar gyfer ein Dinas, Cymru a'r byd 
ehangach.’  

 
71. Mae nifer o strategaethau galluogi yn sail i'r Strategaeth gyffredinol – a thrwy'r rhain mae'r Brifysgol yn nodi ei 

uchelgeisiau ar gyfer y Cynllun Ffioedd a Mynediad ac yn ymateb iddynt, yn fwyaf nodedig ar ffurf y Strategaeth 
Ymgysylltu â Myfyrwyr a'r Strategaeth Chwaraeon, Iechyd a Lles.  Yn sefydliadol, rydym yn dangos ein bod yn 
cydymffurfio â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn ogystal â'n hymrwymiad i hybu cyfle cyfartal 
drwy ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  

 

                                                        
9 https://www.hepi.ac.uk/2018/04/05/5576/ 
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72. Gan ystyried y Strategaeth Ymgysylltu â Myfyrwyr yn gyntaf, mae hon yn ceisio ymateb i dargedau mynediad a 
chyrhaeddiad drwy nodi camau i ymestyn y pynciau rydym yn eu cynnig, sefydlu modelau darparu amgen ac 
ehangu ein darpariaeth cyfrwng Cymraeg fel ymyriadau strategol i gynnig cyfleoedd i amrywiaeth o ddysgwyr, 
gan ymateb ar yr un pryd i'r angen i ymateb ar y cyd i anghenion dysgwyr, cyflogwyr a'r gymuned ehangach. 
Ategir y gweithgarwch hwn gan gyfres o weithgareddau sydd â'r nod o roi cymorth i'n dysgwyr – o ran y profiad 
dysgu a chyfleoedd bugeiliol, astudio a chyflogadwyedd.  

 
73. Nod ein gweithgareddau yn y maes hwn yw ymestyn cyfleoedd dysgwyr mewn partneriaid Addysg Bellach, 

datblygu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac ymestyn addysgegau cynhwysol. Caiff ein huchelgeisiau eu 
hymestyn drwy linynnau'r strategaeth sy'n ystyried meithrin llais y myfyrwyr ym mhob rhan o'r amgylchedd 
dysgu, gan sicrhau y caiff ei glywed wrth gynllunio gwasanaethau a datblygu mannau digidol a ffisegol. Mae hyn 
yn cynnwys ein hymrwymiad i wella ein system tiwtora personol drwy ddadansoddi dysgwyr yn fanwl fel rhan 
o brosiect LA Cymru.  

 
74. Mae ein hymrwymiad i gefnogi myfyrwyr Cymraeg yn tyfu oherwydd cryfder ein cydberthynas â'r Coleg Cymraeg 

Cenedlaethol. Dros y pum mlynedd diwethaf, ar ôl sicrhau cyllid gan y Coleg, mae nifer y myfyrwyr sy'n astudio 
o leiaf ran o'u rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg wedi tyfu'n sylweddol. Mae darpariaeth ar gael yn Gymraeg ym 
mhob Ysgol academaidd bellach. Mae'r Brifysgol wedi sefydlu Uned Iaith Gymraeg sy'n rhoi cymorth 
uniongyrchol i'n Hysgolion Academaidd wrth ddatblygu darpariaeth a chymorth i fyfyrwyr Cymraeg, yn ogystal 
â bodloni gofynion Safonau'r Gymraeg. Mae hyn yn sicrhau bod y gwasanaethau a ddarperir gan y Brifysgol i'r 
myfyrwyr, y staff a'r cyhoedd yng Nghymru ar gael yn ddwyieithog.  

 
75. Drwy'r ffyrdd hyn, mae'r Strategaeth yn cyd-fynd â nodau'r Cynllun hwn ym meysydd llwyddiant, dilyniant o 

Addysg Bellach, ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg, cadw myfyrwyr o grwpiau agored i niwed a hybu eu 
llwyddiant, hyrwyddo Addysg Uwch a chodi dyheadau unigolion o grwpiau a dangynrychiolir yn y gymuned leol.  

 
76. Mae ein Strategaeth Chwaraeon, Iechyd a Lles hefyd yn gweithio i hybu dull y Brifysgol o rymuso, cyfnerthu, 

addysgu ac ennyn brwdfrydedd y myfyrwyr, y staff a'r gymuned leol drwy chwaraeon ac iechyd. Mae'r 
Strategaeth hon yn cwmpasu ffactorau megis hyrwyddo iechyd a lles, gwella gwydnwch myfyrwyr/staff a 
chefnogi cydlyniant cymdeithasol. Mae'r strategaeth yn cyd-fynd â nodau'r cynllun hwn ym meysydd cadw 
myfyrwyr o grwpiau agored i niwed a hybu eu llwyddiant, hyrwyddo Addysg Uwch a chodi dyheadau unigolion 
o grwpiau a dangynrychiolir yn y gymuned leol.  

 
77. Mae Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 yn cyd-fynd â Chynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) y Brifysgol ar 

gyfer 2016-20, a'r broses o lunio'r cynllun olynol, sy'n amlygu ymrwymiad Met Caerdydd i hybu cyfle cyfartal a 
chyflawni Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus. Mae'r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i 
Sefydliadau Addysg Uwch roi ystyriaeth briodol i'r angen i wneud y canlynol:  

 
a) dileu achosion o wahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir 

gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 
b) hybu cyfle cyfartal rhwng pobl o wahanol grwpiau – mae hyn yn cynnwys ystyried yr angen i wneud y 

canlynol: 
c) dileu anfanteision a wynebir gan bobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig neu eu lleihau i'r eithaf 
d) diwallu anghenion pobl â nodweddion gwarchodedig 



 

 

e) annog pobl â nodweddion gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu mewn 
gweithgareddau eraill lle mae eu cyfranogiad yn isel 

f) meithrin cydberthnasau da rhwng pobl o wahanol grwpiau – mae hyn yn cynnwys mynd i'r afael â rhagfarn 
a hyrwyddo dealltwriaeth rhwng pobl o wahanol grwpiau.  

 
78. Mae'r CCS a'r Cynllun Gweithredu cysylltiedig yn nodi ymrwymiad Prifysgol Metropolitan Caerdydd i feithrin 

amgylchedd lle caiff pawb ei werthfawrogi fel unigolyn a lle gall rhanddeiliaid weithio, dysgu a datblygu mewn 
amgylchedd o urddas a pharch. Drwy adeiladu ar y seiliau cadarn a sefydlwyd drwy fersiynau blaenorol o'r 
Cynllun, a chysondeb clir â Chynllun Strategaeth y Brifysgol, sy'n amlinellu amrywiaeth fel un o'i gwerthoedd 
craidd, mae'r Brifysgol yn symud yn gynyddol y tu hwnt i fodloni ei gofynion statudol. Rydym yn cydnabod bod 
cydraddoldeb yn ategu rhagoriaeth a bod sicrhau cyfle cyfartal a chroesawu amrywiaeth yn hanfodol er mwyn 
gwireddu ein nodau strategol a photensial llawn ein myfyrwyr a'n staff.  

 
79. Mae cwmpas y CCS yn cyfateb i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r naw nodwedd warchodedig y mae'n 

anghyfreithlon gwahaniaethu ar eu sail. Er nad yw'n rhan o'r Ddeddf, mae'r Cynllun yn berthnasol yn yr un modd 
i'r Gymraeg. Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn cyd-fynd yn uniongyrchol â Chynllun Ffioedd a Mynediad 
y Brifysgol drwy gynnwys grwpiau targed sy'n ymgorffori'n benodol y gwaith o ddarparu cymorth a dargedir i 
ddysgwyr a'r grwpiau hynny a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch.  

 

80. Wrth ddatblygu'r CCS, nodwyd cyfle i gynyddu'r effaith drwy newid ein dull gweithredu o fod yn un sy'n helpu 
unigolion i oresgyn ffordd y Brifysgol o weithredu i un lle rydym yn ymrwymedig i wneud newidiadau sylfaenol 
i drefn y Brifysgol a'i ffordd o weithredu. Drwy'r Cynllun, rydym hefyd yn cymryd camau i wella cwmpas ac 
ansawdd y data a gesglir gan y Brifysgol, a'r ffordd y cânt eu monitro, er mwyn deall yn well sut y gallwn roi 
cymorth mwy penodol i unigolion o grwpiau a dangynrychiolir. Mae'r Brifysgol hefyd yn ymrwymedig i weithio 
gyda chyrff allanol megis Advance HE ac EHRC yn ogystal â cheisio achredu allanol ar ffurf Athena SWAN, 
Nodau'r Siarter Cydraddoldeb Hiliol a Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall er mwyn nodi cynnydd a 
newid diwylliant y sefydliad ymhellach. Er bod y Brifysgol yn dal i weithio tuag at gyflwyno cais ar gyfer Nod y 
Siarter Cydraddoldeb Hiliol, rydym yn gweithio i sicrhau y caiff egwyddorion allweddol Nod y Siarter, yn debyg 
iawn i Athena SWAN, eu hymgorffori'n llawn yn niwylliant y Brifysgol er mwyn helpu i wella cynrychiolaeth, 
dilyniant a llwyddiant staff a myfyrwyr o leiafrifoedd ethnig mewn Addysg Uwch. Mae'r Cynllun Ffioedd a 
Mynediad yn un o'r mecanweithiau sy'n galluogi'r Brifysgol i roi'r newidiadau o ran dull gweithredu a phwysais 
ar waith. 

 

 Ymgyrraedd yn Ehangach 

 
81. Mae ein dull o Ymgyrraedd yn Ehangach yn berthnasol yma ac yn ymdrechu i nodi ein huchelgeisiau ar gyfer 

mynediad y tu hwnt i'r Brifysgol gyda'r profiad o ddysgu cynhwysol ynddi. Mae gweithgareddau partneriaeth a 
ariennir gan CCAUC wedi bod yn weithredol ers rhai blynyddoedd, ond o 2019/20 ymlaen, bydd y Brifysgol yn 
targedu ei chyllid ehangu mynediad yn benodol at ymestyn cwmpas Ymgyrraedd yn Ehangach er mwyn gwella'r 
gwaith a wneir gan y partneriaethau.  Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi bod yn un o bartneriaid 
Partneriaeth Campws Cyntaf (Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach CCAUC ar gyfer De-ddwyrain Cymru) ers 
2002/03 ac mae wedi cydweithio ym mhob rhan o'r rhanbarth er mwyn cyfrannu at godi dyheadau drwy 
ddatblygu a chydgysylltu rhaglenni hirdymor i ddileu rhwystrau ac ehangu mynediad i Addysg Uwch.  



 

 

 
82. Mae'r Cynllun Ffioedd a Mynediad yn amlinellu sut y bydd y Brifysgol yn cyflawni ei hymrwymiad i fuddsoddi 

mewn gweithgareddau sy'n gyson â rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach yn 2020-21. Bydd y gweithgareddau yn 
sicrhau cysondeb a phartneriaeth barhaus â rhaglen ranbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach (Campws Cyntaf), gan 
gydnabod cyfraniad parhaus Ymgyrraedd yn Ehangach at bortffolio ehangu mynediad Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd a defnyddio ei llwyddiannau i gynllunio gweithgarwch yn y dyfodol.  

 
83. Bydd y cynllun yn datblygu dull rhanbarthol a gweithgareddau hirdymor, mewn partneriaeth, i fynd i'r afael â 

bylchau yn y ddarpariaeth sy'n sicrhau'r llwybrau dilyniant perthnasol i astudiaethau lefel 4. Bydd y Brifysgol yn 
ymgysylltu'n strategol â Phartneriaeth ranbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach er mwyn osgoi dyblygu adnoddau, 
a rhannu arbenigedd ac arfer gorau er mwyn nodi bylchau yn y ddarpariaeth.  

 
84. Drwy ymgynghori ag aelodau o staff rhanbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach, mae bylchau yn narpariaeth 

bresennol portffolio partneriaeth ranbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach wedi cael eu nodi, felly bydd Cynllun 
Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn canolbwyntio ar sicrhau darpariaeth yn y maes uchod er mwyn osgoi 
dyblygu adnoddau:  

 
a) Llwybrau dilyniant ar gyfer oedolion dros 21 oed heb gymwysterau lefel 4.  

b) Ymgysylltu â phlant sy'n derbyn gofal, unigolion sy'n gadael gofal a gofalwyr a monitro dilyniant i mewn i 

Addysg Uwch Lefel 4.  

c) Llwybrau dysgu ar gyfer dysgwyr anodd eu cyrraedd yn y carchar, ceiswyr lloches a ffoaduriaid. 

d) Llwybrau dilyniant, mewn partneriaeth ag Addysg Bellach, ar gyfer pobl rhwng 16 oed ac 21 oed.  

e) Llwybrau dilyniant drwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer dysgwyr sydd yn nau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd 

Lluosog Cymru. 

Gwaith gyda grwpiau blaenoriaeth 

85. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd, wrth ddatblygu ei blaenoriaethau ar gyfer ehangu mynediad i Addysg 
Uwch, yn cydnabod bod angen ystyried amgylchiadau ychwanegol, unigol yn ogystal â chod post cartref pobl 
ifanc ac oedolion. Mae'r Brifysgol yn gweithio gyda phobl sy'n wynebu rhwystrau i gyrchu astudiaethau lefel 4 
ac yn datblygu cymorth a rhaglenni yn unol â hynny. Mae hyn yn cynnwys: 

 
a) oedolion dros 21 oed heb gymwysterau lefel 4.  
b) plant sy'n derbyn gofal ac unigolion sy'n gadael gofal 
c) dysgwyr anodd eu cyrraedd yn y carchar, ceiswyr lloches a ffoaduriaid.  
 

86. Bydd y Brifysgol yn parhau i ddefnyddio rhwydwaith o 38 o bartneriaid amrywiol ym mhob rhan o Dde-ddwyrain 
Cymru er mwyn datblygu a thargedu gweithgareddau.  

 
87. Mae’r Brifysgol wedi sefydlu rhaglen o gyrsiau ‘O’r Gymuned i’r Campws’, gan weithio gyda dysgwyr sy’n 

oedolion heb gymwysterau lefel 4 sydd yn nau gwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD40) a 
dysgwyr anodd eu cyrraedd.  

 



 

 

88. Cynigir amrywiaeth o ddulliau darparu, gan gynnwys allgymorth mewn hybiau cymunedol lleol, canolfannau 
cymunedol, ysgolion a chymdeithasau tai.  

 
89. Yn y gorffennol, mae’r Brifysgol wedi canolbwyntio ar ddarparu ei gyrsiau allgymorth cymunedol yn hen 

ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, sef y cymunedau yng nghwintel isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. 
Mae’r Brifysgol wedi gwneud ymdrech fawr i ddatblygu partneriaethau newydd ers i Cymunedau yn Gyntaf ddod 
i ben, gan ddarparu gwasanaeth parhaus i ddysgwyr a chefnogi’r dull newydd o feithrin cymunedau cydnerth. 
Dros gyfnod y strategaeth o dair blynedd sy’n ymestyn hyd at 2020-21, mae’r Brifysgol yn ymrwymo i feithrin 
partneriaethau ym mhob rhan o’r rhanbarth.  

 
90. Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth ranbarthol â Phrifysgol Caerdydd wrth iddi ddatblygu ei 

phortffolio o gyrsiau i oedolion yn y gymuned, sef ‘Byw’n Lleol, Dysgu’n Lleol’, er mwyn i ni rannu arfer gorau ac 
osgoi dyblygu darpariaeth a chydgysylltu cynlluniau i gynnig darpariaeth lle nad yw ar gael ar hyn o bryd. Bydd 
hyn yn ymestyn cyrhaeddiad dysgu yn y gymuned ym mhob rhan o Dde-ddwyrain Cymru.  

 

 

Plant sy'n derbyn gofal ac unigolion sy'n gadael gofal 

 
91. Mae’r Brifysgol yn aelod o CLASS Cymru (Gweithgareddau Unigolion sy’n Gadael Gofal a Chymorth i Fyfyrwyr), 

sef rhwydwaith o gynrychiolwyr Addysg Bellach, Addysg Uwch a’r Llywodraeth sy’n rhan o’r broses o gefnogi 
plant mewn gofal, unigolion sy’n gadael gofal a grwpiau eraill sy’n agored i niwed. Sefydlwyd gweithgorau 
partneriaeth rhwng prifysgolion er mwyn dechrau datblygu rhaglenni ochr yn ochr â sefydliadau allanol 
sefydledig, megis Plant yng Nghymru a Barnardo’s. Disgwylir y caiff amrywiaeth estynedig o raglenni 
partneriaeth ei datblygu i’w darparu cyn ac yn ystod 2020-21.  

 
92. Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth â Phartneriaeth ranbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach er mwyn 

cyflwyno gweithdai ‘Fy Addysg’ i lywio plant sy’n derbyn gofal drwy’r llwybrau i Addysg Uwch.   Mae’r rhwystrau 
i gyflawni cymwysterau Addysg Uwch lefel 4 yn amrywio ac yn dibynnu ar amgylchiadau unigol; felly, cynigir 
cymorth ni waeth pryd y penderfynodd y dysgwr gydio neu ailgydio yn ei addysg. Mae Fy Addysg hefyd yn 
brosiect ymchwil sy’n canolbwyntio ar y gymuned i godi ymwybyddiaeth o rai o’r rhwystrau i addysg sy’n bodoli.  

 

Dysgwyr ‘anodd eu cyrraedd’ yn y carchar, ceiswyr lloches a ffoaduriaid 

 
93. Mae tîm ehangu mynediad y Brifysgol wedi bod yn gweithio gyda Charchar Ei Mawrhydi Prescoed er mwyn 

cefnogi carcharorion Categori D, gan ddarparu cyrsiau yn y carchar a galluogi carcharorion sydd ar drwydded i 
fynd i gyrsiau yn y brifysgol a defnyddio ein hadnoddau. Mae’r cyrsiau’n cefnogi proses y dysgwr o drosglwyddo 
o’r carchar yn ôl i’r gymuned, gan feithrin sgiliau a gwybodaeth yn ogystal â hyder a gobaith y byddant yn gallu 
dilyn llwybrau addysgol yn ystod ei gyfnod yn y carchar ar ôl iddo gael ei ryddhau. Mae'r effaith yn 
bellgyrhaeddol: yn ogystal â chael effaith gadarnhaol ar y dysgwr unigol, mae’n bosibl y caiff effaith gadarnhaol 
ar deulu a chymuned y dysgwr.  

 
94. O ran ceiswyr lloches a ffoaduriaid, amlinellodd y Brifysgol ei hymrwymiad i fynd i’r afael ag anfanteision 

daearyddol yn ei Chynllun Ffioedd a Mynediad ar gyfer 2019/20. Mae’r tîm ehangu mynediad wedi datblygu 



 

 

cyrsiau a chymorth i unigolion sydd yn y categori hwn, sef dysgwyr ‘anodd eu cyrraedd’, y bydd llawer ohonynt 
yn ardaloedd WIMD40. Er enghraifft, pan gydnabuwyd nad oedd grŵp o geiswyr lloches a ffoaduriaid erioed 
wedi cael y cyfle i ddysgu sut i nofio, cafodd cwrs ei ddatblygu a’i ddarparu a gyflawnodd ei amcan i’r 
cyfranogwyr yn ogystal â meithrin eu hyder, datblygu eu rhwydweithiau a chodi eu hymwybyddiaeth o Addysg 
Bellach ac Addysg Uwch.   Bydd y gallu i fod yn hyblyg ac yn ymatebol i anghenion a chyfleoedd, a gweithio 
mewn partneriaeth, yn nodweddu’r cyrsiau a’r cymorth a ddarperir hyd at ac yn cynnwys 2020/21.    

 
95. Mae’r Brifysgol wedi cyflwyno’r cwrs ‘Preparing for Academic IELTS’ yn y gymuned ers dros saith blynedd ac yn 

bwriadu parhau i wneud hyn. Mae’n rhaid i ddysgwyr allu dangos lefel uchel o hyfedredd yn y Saesneg er mwyn 
cyrchu rhaglenni’r Brifysgol. Mewn partneriaeth â’r rhaglenni presennol a ddarperir yn y Brifysgol, mae tîm 
Campws Cyntaf yn datblygu rhaglenni ymgysylltu er mwyn cefnogi grwpiau iau i ymgysylltu â’r system addysg 
yng Nghymru. Mae’r fath raglenni yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth â phrosiectau Campws Agored a 
Chwaraeon Caerdydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd er mwyn cynnal gweithgareddau llythrennedd corfforol.  

 

Pobl rhwng 16 ac 21 oed o ardaloedd WIMD40 

 
96. Yn ei Chynllun Ffioedd a Mynediad, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dangos ei hymrwymiad parhaus 

i gyfrannu at bartneriaeth ranbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach. Yn 2016, cynhaliwyd ymarfer cwmpasu rhwng 
Ymgyrraedd yn Ehangach a thimau Cydgysylltu Ysgolion a Cholegau er mwyn nodi’r gweithgareddau sy’n cefnogi 
dysgwyr i wneud penderfyniadau gwybodus a’r dewisiadau cywir i’w hamgylchiadau personol. O ganlyniad i’r 
ymarfer hwn, nodwyd y canlynol yn 2017/18:  

 
a) Cyfrannodd dros 400 o oriau o ddarpariaeth academaidd ‘o fath arall’ ac amser paratoi at gyflawni Rhaglen 

Campws Cyntaf. 

b) Mabwysiadwyd dull cydweithredol o ddatblygu ac ariannu Rhaglenni Campws Creu megis Creu Eich 

Dyfodol, Gweithdai Datblygu Portffolio Celf a Dylunio a Diwrnodau Blasu.  

 

97. Mae datblygu strwythur clir o weithgarwch lle darperir cymorth rhwng timau wedi annog dull sefydliad cyfan â 
lefelau ymgysylltu uchel gan staff academaidd a myfyrwyr ac mae wedi osgoi dyblygu adnoddau. 

 
98. Yn ogystal â’r rhaglenni sefydledig a ddatblygwyd gyda’r bartneriaeth ranbarthol: ‘Eich Dyfodol’, ‘Datblygu 

Portffolio Celf a Dylunio’ a ‘Diwrnodau Blasu’, caiff rhaglenni eraill eu datblygu sy’n gysylltiedig ag 
arbenigeddau’r Brifysgol a fydd yn cefnogi dilyniant dysgwyr o weithgareddau’r bartneriaeth ranbarthol i’r lefel 
nesaf er mwyn cyrraedd ymhellach i Lefel 4 a’r tu hwnt. Mae’r Brifysgol wedi nodi ysgolion yn ôl cyfran y 
disgyblion sy’n eu mynychu o ardaloedd WIMD40, ysgolion mewn ardaloedd WIMD40 lle mae Cyfranogiad yn 
Isel ac ysgolion â chyfran uchel o ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Mae’r dull hwn, sydd 
wedi’i groesgyfeirio, wedi rhoi golwg arbennig o ysgolion yn Ne-ddwyrain Cymru a ledled Cymru er mwyn 
targedu gwaith yn effeithiol.  

 
99. Yn ogystal â chynnal ei hymrwymiad i Ymgyrraedd yn Ehangach, mae’r Brifysgol hefyd yn bwriadu parhau â’i 

rhaglen ei hun o weithgareddau gydag ysgolion ac ar y campws ar gyfer pobl rhwng 16 ac 21 oed o ardaloedd 
WIMD40 hyd at a thrwy 2020/21.  

 



 

 

Dilyniant o ran y Gymraeg 

 
100. Mae timau Ehangu Mynediad Prifysgol Metropolitan Caerdydd ac Ymgyrraedd yn Ehangach Campws Cyntaf yn 

gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr ym mhob rhan o’r Brifysgol a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er 
mwyn datblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg a gaiff eu hymgorffori yn strwythur y llwybrau dilyniant. Mae’r 
bartneriaeth ranbarthol wedi ymrwymo yn ei strategaeth i ddatblygu rhaglenni ar gyfer dysgwyr CA2-CA4 sydd 
â llwybrau i astudio hyd at Lefel A yn Gymraeg. Bydd y Brifysgol ei hun, gyda darpariaeth amrywiol a gyflwynir 
drwy gyfrwng y Gymraeg, yn datblygu rhaglenni llwybrau i gefnogi parhad dysgu ar gyfer dysgwyr ôl-16 oed o 
ardaloedd WIMD40, gan gyd-fynd â’r mesurau blaenoriaeth cenedlaethol ar yr un pryd. 

 

Monitro 

 
101. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi mabwysiadu dull cynaliadwy hirdymor o ehangu mynediad. Rydym 

yn gallu amlygu, drwy werthuso ansoddol, effeithiolrwydd rhai o’r dulliau hyn i ddysgwyr unigol, gan ddangos 
dilyniant i Addysg Bellach ac Addysg Uwch a llwyddiant ynddynt.  

 
102. Gan weithio mewn partneriaeth ym mhob rhan o’r rhanbarth, byddwn yn monitro presenoldeb dysgwyr mewn 

gweithgareddau er mwyn sicrhau mai grwpiau blaenoriaeth rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach sy’n elwa fwyaf 
o fuddsoddiad Ymgyrraedd yn Ehangach. Caiff data eu casglu a’u dadansoddi er mwyn sicrhau ein bod yn 
gweithio gyda grwpiau blaenoriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach. Rydym wedi cael llwyddiant wrth olrhain teithiau 
dysgwyr unigol drwy fonitro ymgysylltiad cynaliadwy hirdymor. Rydym yn cydnabod bod angen datblygu ffordd 
fwy ffurfiol o olrhain a monitro cohortau o ddysgwyr, i mewn i Lefel 4 a thrwy Addysg Uwch. Caiff 
gweithgareddau eu datblygu â system ‘blaenoriaethu lleoedd’ ar waith. Blaenoriaethir dysgwyr sy’n byw mewn 
ardaloedd o amddifadedd lluosog (y ddau gwintel isaf).  

 
103. Gan weithio drwy ein rhwydweithiau, rydym yn gallu hyrwyddo cyrsiau a gweithgareddau drwy bartneriaid 

allweddol yn y cymunedau a’r ysgolion. Mae’r tîm yn mynd i amrywiaeth o ddigwyddiadau er mwyn codi 
ymwybyddiaeth o gyrsiau a rhaglenni, gan gynnig cyngor ac arweiniad ar yr un pryd. Mae’r holl ddeunydd 
hyrwyddol ar gael yn ddwyieithog.  

 
104. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i weithio’n agos gyda Phrifysgol Caerdydd a Sefydliadau 

Addysg Uwch eraill yn y rhanbarth er mwyn datblygu a darparu cynhadledd addysg yn Ne-ddwyrain Cymru sy’n 
codi ymwybyddiaeth athrawon cynradd ac uwchradd, gweithwyr cymunedol a chynghorwyr gyrfaoedd o 
gyfleoedd addysgol a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ym mhob rhan o’r rhanbarth.  

 
105. Drwy sicrhau bod rhaglenni ehangu mynediad Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn fwy cyson â phartneriaeth 

ranbarthol Ymgyrraedd yn Ehangach, ein nod, dros gyfnod y strategaeth, yw dangos effaith ddaearyddol, gan 
amlygu effaith mynediad i Addysg Uwch ar y gymuned ehangach yn ogystal â’r unigolyn. Fel partneriaeth 
gydweithredol, byddwn yn gallu cyfrannu at Gymru sy’n gyfartal drwy gynllunio ar gyfer rhaglenni cynaliadwy 
hirdymor, rhannu adnoddau a gwybodaeth a gweithio ochr yn ochr â phobl a chymunedau, gan gefnogi 
cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth yw eu cefndir na’u hamgylchiadau (gan 
gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).  

 
 



 

 

 Crynodeb o'r Gweithgarwch:  

 
106. Drwy ddatblygu rhaglenni drwy ddull strwythuredig a chydgysylltiedig ag ysgolion academaidd a gwasanaethau 

proffesiynol ym mhob rhan o’r Brifysgol, rydym yn gallu dangos llwybrau clir i astudiaethau pellach, amlygu’r 
cyfleoedd sydd ar gael mewn Addysg Uwch a chefnogi twf economaidd drwy gyfrannu at weithlu medrus, gan 
alluogi pobl i fanteisio ar y cyfoeth sy’n cael ei greu drwy sicrhau gwaith teilwng (Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015).  

 
107. Mae’r dull strwythuredig hwn yn galluogi’r Brifysgol i ddangos sut mae gweithgareddau Ymgyrraedd yn 

Ehangach yn effeithio er gwell ar ddeilliannau’r rhaglen ehangu mynediad ehangach sy’n ategu dilyniant i Addysg 
Bellach ac Addysg Uwch a llwyddiant ynddynt . Caiff gweithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach y sefydliad eu 
gwerthuso a byddant yn dangos y cysondeb â’r ‘cynnig cenedlaethol’:   

 
a) Gweithgareddau codi cyrhaeddiad; 

b) Mentora er mwyn rhoi cymorth academaidd, cymdeithasol ac emosiynol i baratoi ar gyfer Addysg Uwch 

lefel 4;  

c) Codi ymwybyddiaeth o bynciau lefel 4, dulliau astudio, lleoliadau a’r cymorth ariannol sydd ar gael, gan 

gynnwys drwy wybodaeth, cyngor ac arweiniad.  

 
Caiff rhaglenni eu datblygu mewn partneriaeth â staff academaidd, sy’n sicrhau bod cynnwys ar y lefel gywir i’r 
dysgwyr, gan roi dealltwriaeth o opsiynau dysgu pellach a dyheadau o ran gyrfaoedd yn y dyfodol. Mae rhaglenni 
‘Cam Nesa’ yn sicrhau, os caiff dyheadau eu codi, y caiff dysgwyr eu cefnogi drwy gydol eu taith dysgu.  

 

108. Ar hyn o bryd mae partneriaid Addysg Bellach yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi myfyrwyr sydd am ailgydio 
yn eu haddysg. Caiff y myfyrwyr hynny nad oes ganddynt gymhwyster Lefel 2 ar hyn o bryd sydd am gyrraedd 
ein cyrsiau Lefel 3 achrededig eu cyfeirio at Gyrsiau Addysg Sylfaenol i Oedolion drwy Goleg Caerdydd a’r Fro. 
Mae’r cyrsiau hyn hefyd yn cael eu cyflwyno’n bennaf yn yr un lleoliadau Hyb ac maent yn galluogi dysgwyr i 
drosglwyddo’n hwylus o Gyrsiau Rhagflas i Gyrsiau Achrededig.  Gellir ennill cymwysterau mewn Saesneg, 
Mathemateg neu Lythrennedd Digidol ac mae Sefydliadau Addysg Uwch yn cydnabod eu bod cyfwerth â 
chyrsiau TGAU fel y gall dysgwyr gyrraedd Lefel 4. Cydnabyddir hefyd fod llawer o ddysgwyr yn cyrraedd dysgu 
ar Lefel 3 mewn sefydliadau Addysg Uwch partner mewn pynciau megis gofal iechyd ategol ar ôl dilyn Cwrs Blasu 
ac Achrededig fel rhan o Lwybr Dysgu ‘O’r Gymuned i’r Campws’.  

 

 

 

 



 

 

Gweithgaredd Cohort 
dysgwyr 

Amcangyfrif 
o nifer y 

cyfranogwyr 
2018/19 

Amcangyfrif 
o nifer 

 y cyfranogwyr   
2019/20 

Amcangyfrif o  
nifer y 

cyfranogwyr      
2020/21 

Cyrsiau rhagflas Dysgwyr sy'n 
oedolion heb 
gymhwyster 
lefel 4 

550 600 600 

Cyrsiau 
Cymunedol 
achrededig 

Dysgwyr sy'n 
oedolion heb 
gymhwyster 
lefel 4 

300 350 350 

Ysgol Haf i 
Oedolion 

Dysgwyr sy'n 
oedolion heb 
gymhwyster 
lefel 4 

200 200 200 

Rhaglenni ar 
gyfer grwpiau 
dan anfantais 
ddaearyddol 

Megis 
troseddwyr a 
ffoaduriaid / 
ceiswyr 
lloches 

50 60 60 
 

Cyrsiau llwybrau 
dilyniant 

Pobl ifanc ôl-
16 oed 

300 400 400 

Rhaglenni Codi 
Dyheadau a 
Hyder 

Plant sy'n 
derbyn gofal, 
unigolion sy'n 
gadael gofal a 
Gofalwyr* 

30 40 40 

Tabl 3: Crynodeb o Weithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach ac amcangyfrif o nifer y cyfranogwyr 

 

Gweithgarwch 2020/21 Costau 
2020/21 

Costau Staff £77, 242 

Rhaglen Addysg Oedolion £70,000 

Llwybrau dilyniant ôl-16 £25,000 

Trefniant Wrth Gefn o ran Datblygu Rhaglenni 
(bylchau yn y ddarpariaeth) 

£3,000 

Cyfanswm  £175,242 
Tabl 4: Crynodeb o gostau Ymgyrraedd yn Ehangach ar gyfer 2020/21 



 

 

 

Costau Staff: 
109. Mae'r costau hyn yn gymesur â nifer yr aelodau o staff sy'n gweithio ar gylch gorchwyl Ymgyrraedd yn Ehangach 

i oedolion a dysgwyr anodd eu cyrraedd ar hyn o bryd. Mae ganddynt hefyd gylch gwaith ehangach i weithio 
gyda myfyrwyr Ymgyrraedd yn Ehangach gan fod Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cydnabod bod ehangu 
mynediad yn fwy na chylch gwaith Ymgyrraedd yn Ehangach. Er mwyn i'r ddau aelod hyn o staff ddarparu'r 
rhaglen yn llwyddiannus, byddant yn gweithio ochr yn ochr â thîm Campws Cyntaf Prifysgol Metropolitan 
Caerdydd. Yn benodol, y meysydd cydgysylltiedig yw'r canlynol:  Llwybrau Dilyniant ôl-16, Rhaglenni Ymgysylltu 
â Theuluoedd a Rhaglenni ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal, Unigolion sy'n Gadael Gofal a Gofalwyr.  

 
Costau'r Gweithgarwch:  

110. Y dyraniadau yn erbyn y rhaglen addysg oedolion, y Llwybrau Dilyniant ôl-16 a'r Trefniant Wrth Gefn o ran 
Datblygu Rhaglenni yw'r gost ar gyfer rhaglenni cynaliadwy hirdymor. Mae'r rhaglenni'n cynnwys y rhaglen 
addysg oedolion 'O'r Gymuned i'r Campws'. Bydd Cyrsiau Rhagflas a Chyrsiau Achrededig yn rhan o'r cylch 
gwaith hwn.  Caiff cost achredu ei hymgorffori yng nghyllideb graidd y Brifysgol. Nid yw'r gyllideb a ddyrennir i 
Ymgyrraedd yn Ehangach yn talu am unrhyw gostau achredu; mae cyllid Ymgyrraedd yn Ehangach yn talu am 
gostau darparu a chynnal (nwyddau traul ac adnoddau) y cwrs.  

 
Costau Ychwanegol: 
 

111. Cydnabyddir bod Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn buddsoddi cyllid pellach 'o fath arall’ yng nghylch gwaith 
Ymgyrraedd yn Ehangach  Mae'r costau hyn yn cynnwys amser academaidd na chodir ar y rhaglen a 
gwasanaethau proffesiynol craidd megis cymorth gan staff Gwasanaethau Myfyrwyr, timau Marchnata, 
Adnoddau Dynol a Chyfleusterau. Cyfrifir y costau hyn fel rhan o gylch gwaith ehangu mynediad y Brifysgol.  

  



 

 

 Grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch 
 

112. Caiff dull Prifysgol Metropolitan Caerdydd o nodi grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch ei lywio 
drwy gyfeirio at batrymau cyfranogiad a llwyddiant ym mhob rhan o'r sector ac yn y Brifysgol. Nod y Brifysgol 
yw lleihau rhwystrau cymdeithasol ac economaidd i Addysg Uwch. Byddwn yn datblygu gweithgareddau sydd 
â'r nod o gefnogi'r unigolion sy'n wynebu'r rhwystrau hyn, ac yn datblygu camau gweithredu mewn ymateb 
i adborth ac adolygiadau ymysg y grwpiau eu hunain.  

 
113. Mae gwaith a chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru a CCAUC ar alluogi ac annog cyfranogiad grwpiau a 

dangynrychiolir, yn enwedig o ardaloedd WIMD 1 a 2, unigolion sy'n gadael gofal a gofalwyr, myfyrwyr incwm 
isel/ dan anfantais economaidd, anabl, cyfrwng Cymraeg, rhan amser a phob oed yn golygu y caiff y rhain eu 
cynnwys yn ein gwaith cynllunio. Caiff yr arweiniad hwn ei gefnogi gan feincnodau UCAS a HESA a rhai 
rhanbarthol.  

 
114. Yn ogystal â hyn, mae Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol yn nodi meysydd sydd yn ein barn ni yn 

cael eu tangynrychioli yn y grŵp anodd eu cyrraedd,  sef, ethnigrwydd a rhywedd. Er bod unigolion sy'n 
derbyn gofal neu sy'n gweithredu fel gofalwyr yn rhan o gylch gwaith Ymgyrraedd yn Ehangach, mae ein 
gwaith ymgysylltu ein hunain â'r myfyrwyr hefyd wedi nodi bod y grŵp hwn yn wynebu rhwystrau 
ychwanegol. Nododd y llwybr hwn fod materion iechyd meddwl yn cynyddu yn y brifysgol, sy'n rhan o 
batrwm cenedlaethol.  

 
115. Rydym am weithio y tu hwnt i'r gofynion deddfwriaethol wrth ddarparu polisïau cydraddoldeb ac 

amrywiaeth, a cheisio ymgorffori cyfle cyfartal ym mhopeth a wnawn. Rydym yn ymwybodol bod angen 
cydnabod bod hunaniaeth pobl yn amlddimensiynol ac rydym yn ymrwymedig i ddarparu amgylchedd 
gweithio a dysgu sy'n rhydd o wahaniaethu, aflonyddu a bygylu ar sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd a chredo, rhyw neu gyfeiriadedd 
rhywiol.  

 
116. Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, rydym yn cydnabod pwysigrwydd y Gymraeg ac yn ymrwymedig i 

sicrhau y caiff y Gymraeg a'r Saesneg eu trin yn gyfartal pan fyddwn yn cynnal ein busnes yng Nghymru. Ein 
nod yw darparu diwylliant lle mae staff sy'n siarad Cymraeg, myfyrwyr a'r cyhoedd yn teimlo'n gyfforddus ac 
yn hyderus wrth gyfathrebu â'r Brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.  

 
117. Dangosodd adroddiad cydraddoldeb ac amrywiaeth blynyddol y Brifysgol ar gyfer 17/18 fod poblogaeth ein 

myfyrwyr yn amrywiol ond mae lleiafrifoedd: 14% lleiafrifoedd ethnig a du, 12% unigolion ag anabledd, 15% 
siaradwyr Cymraeg, 14.7% israddedigion dros 25 oed. Er bod cydbwysedd rhwng y rhywiau yn gyffredinol, 
mae hyn yn amrywio'n sylweddol yn ôl maes pwnc. At ei gilydd, mae 93.9% o ymgeiswyr gradd gyntaf, amser 
llawn Met Caerdydd  sy'n byw yn y DU yn dod o ysgolion y wladwriaeth.  

 
118. Bydd y Brifysgol yn parhau i fuddsoddi yn y gwaith o sicrhau cyfle cyfartal drwy ei Gynllun Ffioedd a 

Mynediad. Yn benodol, mae dyfodiad offer dadansoddi dysgu yn cynnig cyfle newydd i fonitro cyflawniadau 
myfyrwyr unigol a bydd y Brifysgol yn parhau i weithio gyda'r Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth a'i 
phartneriaid ym mhob rhan o'r sector i nodi ffyrdd newydd o helpu myfyrwyr unigol o grwpiau a 
dangynrychiolir ac sy'n tangyflawni i lwyddo.  



 

 

 
119. Mae'r Brifysgol yn ystyried bod y grwpiau canlynol yn cael eu tangynrychioli mewn Addysg Uwch:  
 

a) Myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru yn nau gwintel isaf yr Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Is ym Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru.  

b) Myfyrwyr sy’n byw yn y DU, yn astudio cyrsiau Addysg Uwch ac yn dod o ardaloedd cyfranogiad isel yn y 
DU ((h.y. myfyrwyr y mae eu cod post o fewn wardiau yng nghwintel isaf cyfranogiad yn ôl dull POLAR3).  

c) Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd sydd wedi profi anfantais economaidd-gymdeithasol.  
d) Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd sydd wedi profi anfantais ddaearyddol (gan gynnwys 

ceiswyr lloches a ffoaduriaid, ymhlith eraill).  
e) Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd sydd â nodweddion gwarchodedig.  
f) Dysgwyr a darpar ddysgwyr anodd eu cyrraedd o grwpiau bregus (gan gynnwys unigolion sy'n gadael 

gofal, myfyrwyr wedi ymddieithrio a gofalwyr ymhlith eraill).  
 

120.  Mae'r rhestr hon yn deillio o'r adolygiad strategol, gwerthuso mewnol ac adborth, blaenoriaethau CCAUC a 
Llywodraeth Cymru, a gwybodaeth am y sector.    



 

 

Amcanion, gweithgareddau a thargedau  
 

Y canlynol yw amcanion Cynllun Ffioedd a Mynediad 2020/21 Prifysgol Metropolitan Caerdydd: 

 
Amcanion sy'n gysylltiedig â Chyfle Cyfartal 

 

1  Hyrwyddo a diogelu mynediad teg i Addysg Uwch, gan 
gynnwys adnabod unigolion sydd â'r potensial mwyaf o 
grwpiau a dangynrychiolir  

2 Denu a chadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a 
dangynrychiolir  

3  Codi dyheadau addysgol a sgiliau pobl o grwpiau a 
dangynrychiolir er mwyn eu helpu i lwyddo mewn Addysg 
Uwch  

4  Cefnogi a chynyddu lefelau cadw, dilyniant a chwblhau, yn 
enwedig pobl o gymdogaethau â chyfranogiad isel, plant 
sy'n derbyn gofal, unigolion sy'n gadael gofal a gofalwyr  

5  Gwella profiadau Addysg Uwch ar gyfer grwpiau a 
dangynrychiolir mewn Addysg Uwch  

6  Rhoi gwybodaeth effeithiol i grwpiau a dangynrychiolir, cyn 
ac yn ystod eu hastudiaethau  

7  Rhoi cymorth academaidd a lles o ansawdd uchel i grwpiau 
a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch  

8  Helpu grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch i 
gamu ymlaen i swyddi neu astudiaethau pellach  

 
Amcanion sy'n gysylltiedig â Hyrwyddo Addysg Uwch 

 

1 Ymgysylltu'n fwy effeithiol â chyrff preifat, cyhoeddus neu 
wirfoddol a chymunedau yng Nghymru  

2 Gwella ansawdd gwaith dysgu ac addysgu, o safbwynt 
ansawdd profiadau myfyrwyr  

3  Gwella cyflogadwyedd graddedigion yng Nghymru  

4  Hyrwyddo Addysg Uwch yng Nghymru yn fwy effeithiol yn 
rhyngwladol  

5  Darparu Addysg Uwch gynaliadwy  

6  Codi ymwybyddiaeth darpar fyfyrwyr o werth Addysg Uwch  
 



 

 

 Darpariaeth sy’n cefnogi grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch  

 

1.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyrwyddo ac yn diogelu mynediad teg i Addysg Uwch (gan 

gynnwys adnabod unigolion sydd â'r potensial mwyaf o gefndiroedd difreintiedig)?  

 

Gweithgaredd: Bydd y Brifysgol yn:  

 gweithredu prosesau derbyn teg a chyfartal sy'n cyfateb i 
ganllawiau arfer gorau cenedlaethol. Mae Met Caerdydd yn 
annog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob grŵp hil a 
grŵp cymdeithasol ac unigolion ag anghenion arbennig 
a/neu anableddau.  

 cyhoeddi ei ofynion mynediad safonol yn ei phrosbectws ac 
ar ei gwefan.  

 gweithredu mecanweithiau i hwyluso'r broses o dderbyn 
myfyrwyr â chymwysterau nad ydynt yn rhai mynediad 
safonol. Ymhlith y rhain bydd:  
o Trefniadau Trosglwyddo Credydau, gan gydnabod 

cymwysterau Addysg Uwch neu fodiwlau ar lefel 
israddedig neu ôl-raddedig a enillwyd gyda darparwr 
Addysg Uwch arall. Gellir hefyd gydnabod credydau o 
wledydd tramor (h.y. y rheini o'r tu allan i'r UE) lle 
cydnabyddir cymwysterau gan y Ganolfan Wybodaeth 
Genedlaethol ar gyfer Cydnabyddiaethau Academaidd 
(NARIC).  

o Cydnabyddiaeth o drefniadau dysgu ardystiedig 
blaenorol, gan gydnabod dysgu ardystiedig gyda 
sefydliad arall, corff proffesiynol, neu ddarparwr 
addysg/hyfforddiant cydnabyddedig arall.  

o Trefniadau Dysgu Blaenorol Cydnabyddedig, gan 
gydnabod dysgu heb ei ardystio megis gwybodaeth neu 
sgiliau sy'n deillio o waith a hyfforddiant anffurfiol neu 
wirfoddoli.  

 ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr a ddaw i gysylltiad â 
phlant neu bobl agored i niwed drwy eu hastudiaethau, eu 
gwaith neu eu hyfforddiant ymgymryd â gwiriad cofnodion 
troseddol cyn dechrau eu rhaglen. Bydd y brifysgol yn rhoi 
gwybod i ymgeiswyr os bydd angen gwiriad gan y 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni fydd collfarn a nodir 
gan wiriad o reidrwydd yn gwahardd rhywun rhag 
ymrestru.  Bydd y Brifysgol yn gweithredu polisi a 
gweithdrefn benodol er mwyn penderfynu ar addasrwydd 
amgylchiadau collfarn ymgeiswyr. Bydd hyn yn broses 



 

 

gyfrinachol sydd ar wahân i gais a chyfweliad am le ar y 
rhaglen.  

 rhoi gwybodaeth am ei chyrsiau, ei gwasanaethau a'i 
gweithgareddau sy'n gyson â pholisi Cyfle Cyfartal y 
Brifysgol a Safonau'r Gymraeg a gytunwyd gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru.  

 diogelu dysgwyr rhag costau ychwanegol eitemau a 
gwasanaethau sydd eu hangen er mwyn cwblhau eu 
rhaglenni. Gallai'r fath gostau gynnwys teithiau maes 
gorfodol, gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd, ffioedd stiwdio/cyfarpar/argraffu, iwnifformau, 
ac ati.  

 subsideiddio cludiant i'r campws ac oddi yno.  

 gwneud addasiadau rhesymol i'w hisadeiledd a'i 
chyfleusterau er mwyn diwallu anghenion myfyrwyr anabl. 
Bydd datblygiadau adeiladu newydd yn bodloni'r safonau a 
ddiffinnir gan Safon Brydeinig 8300:2002 o ran diwallu 
anghenion pobl anabl.  

 ymgymryd â gweithgareddau cydraddoldeb ac amrywiaeth 
er mwyn gwella arfer a sicrhau/cynnal achrediadau Athena 
SWAN, Cydraddoldeb Hiliol, Stonewall ac Anabledd.  

 cyfeirio dysgwyr at wasanaethau myfyrwyr a darparu 
sesiynau 'Sut i wneud cais' er mwyn egluro proses UCAS.  

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnodau 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 10, 13, 14 

Astudiaeth Achos:  Mae Cymdeithas Myfyrwyr yn Gweithredu dros Ffoaduriaid 
(STAR) Met Caerdydd yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o 
grwpiau myfyrwyr sy'n gweithio i wella bywydau ffoaduriaid sy'n 
byw yn y DU. Ers ei sefydlu yn 2016, mae'r Gymdeithas wedi 
cymryd rhan mewn nifer o fentrau gan gynnwys cynnal grŵp 
sgwrsio bob wythnos mewn canolfan cymorth i ffoaduriaid sydd 
â diben deuol o helpu ffoaduriaid i integreiddio yng 
nghymdeithas Prydain a hwyluso'r broses o ddatblygu sgiliau 
Saesneg. Yn fwyaf diweddar, mae cymdeithas STAR wedi 
ymgyrchu'n llwyddiannus i gael y Brifysgol i gyflwyno Gwobr 
Noddfa Met Caerdydd a fydd yn cynnwys dau gyfle i ennill 
ysgoloriaeth ôl-raddedig a dau gyfle i ennill ysgoloriaeth 
israddedig a fydd yn dileu’r angen am ffioedd ac yn cynnwys 
talebau prydau bwyd a thocynnau bws i bobl a fydd yn ceisio 
noddfa yn y DU. Mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn 
ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth i sicrhau mynediad 
cyfartal i Addysg Uwch i ffoaduriaid ac mae'r Brifysgol wrthi'n 
gweithio tuag at gael ei chydnabod yn Brifysgol Noddfa.  

 



 

 

 

2.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn denu ac yn cadw myfyrwyr a darpar fyfyrwyr o grwpiau a 
dangynrychiolir, a all gynnwys myfyrwyr o gefndiroedd llai breintiedig a myfyrwyr â nodweddion gwarchodedig?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 defnyddio bwrsarïau, ysgoloriaethau a chymorth ariannol 
a dargedir ar gyfer costau byw myfyrwyr er mwyn denu 
ceisiadau a chadw myfyrwyr o'r grwpiau hynny a 
dangynrychiolir mewn Addysg Uwch.  

 cynnig blwyddyn sylfaen fel rhan o gynllun astudio pedair 
blynedd, llawn amser integredig yn arwain at ddyfarnu 
gradd israddedig mewn pynciau dethol fel rhan o'i rhaglen 
ehangu mynediad. Bydd y flwyddyn sylfaen yn paratoi 
dysgwyr ar gyfer astudiaethau israddedig drwy gynnig 
cyfle i feithrin sgiliau academaidd; strategaethau dysgu 
annibynnol; moeseg gwaith priodol; a sgiliau trefnu a 
strategaethau ymdopi. Mae rhaglenni sylfaen lefel 3 mewn 
Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol sy'n cynnig cyfleoedd i 
amrywiaeth eang o ddysgwyr ennill cymwysterau lefel 3 
mewn lleoliad Addysg Uwch, gan fynd rhagddynt i 
amrywiaeth eang o raglenni.  Caiff llwybr Chwaraeon ei 
ychwanegu at raglen sylfaen Rheoli sy'n cynnig cyfleoedd 
dilyniant i raglenni Chwaraeon.  

 gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau er mwyn helpu i 
ddatblygu ei gallu i ddenu a chadw myfyrwyr o grwpiau a 
dangynrychiolir a myfyrwyr â nodweddion gwarchodedig.  

 cydgysylltu â phartneriaeth ranbarthol Ymgyrraedd yn 
Ehangach er mwyn darparu cyrsiau yn y gymuned ac ar y 
campws er mwyn codi dyheadau a hyrwyddo dilyniant i 
Addysg Uwch.  

 Mae portffolio'r Brifysgol o raglenni wedi'i guradu'n ofalus 
i sicrhau bod yr amrywiaeth bresennol o raglenni yn 
ddeniadol ac yn adlewyrchu datblygiadau yn y meysydd 
perthnasol. Mae myfyrwyr yn disgwyl i'w gradd arwain at 
yrfa werth chweil ac mae'r broses gymeradwyo yn sicrhau 
bod cyflogadwyedd yn cael ei ddatblygu drwy'r cwricwlwm 
a'r dulliau dysgu ac addysgu a bod deilliannau cyflogaeth 
neu entrepreneuriaeth yn deillio ohonynt.  Mae datblygiad 
Ysgol Technolegau y Brifysgol yn ymrwymiad sylweddol i 
gefnogi rhannau datblygol o'r economi a sicrhau y 



 

 

cyflenwir graddedigion i sectorau newydd. Caiff pob 
rhaglen ei datblygu a'i chymeradwyo gan ddefnyddio 
prosesau ansawdd y Brifysgol sydd hefyd yn sicrhau 
uniondeb yr asesu a bod safonau dyfarniadau yn cael eu 
cynnal. Caiff ansawdd yr addysgu ei wella drwy ddatblygu 
staff; yn ddiweddar, mae'r Brifysgol wedi creu 
Cyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd sy'n gweithio'n golegol 
gyda Datblygu Sefydliadol.  

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnodau 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 10, 13, 14 

Astudiaeth 
Achos:  

Mae ymrwymiad Met Caerdydd i fynediad teg yn cynnwys 
ystyried ceisiadau gan ddysgwyr â chollfarnau ac, gan weithio 
mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Addysg Carcharorion, 
mae Met Caerdydd yn mynd ati i ymgysylltu â dysgwyr yn y 
carchar sy'n gweithio, drwy addysg, i greu dyfodol newydd. 
Mae hyn yn golygu bod carcharorion Carchar Ei Mawrhydi 
Prescoed sy'n bwrw dedfrydau sy'n ymwneud â 
chamddefnyddio cyffuriau a sylweddau bellach yn cael cwblhau 
cymhwyster addysgu gyda Met Caerdydd a thrwy hynny wella 
eu rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol yn sylweddol.  

 
 

3.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn codi dyheadau addysgol a meithrin sgiliau sy'n paratoi myfyrwyr 

o grwpiau a dangynrychiolir ar gyfer Addysg Uwch?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 gwneud gwaith ymyrryd ag ysgolion ar y campws ac oddi 
arno yn codi dyheadau ymhlith plant o grwpiau a 
dangynrychiolir. Bydd hyn yn cynnwys hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o fanteision Addysg Uwch, llwybrau dysgu, 
a sut y gall astudiaethau Addysg Uwch fod o fudd i 
opsiynau gyrfaoedd. Mae'r gweithgareddau mewn ysgolion 
yn cynnwys trafodaethau 'gwybodaeth, cyngor ac 
arweiniad' sy'n ysgogi myfyrwyr i ystyried opsiynau Addysg 
Uwch ac yn dileu unrhyw rwystrau i fynediad. Mae'r tîm yn 
nodi'r mecanweithiau cymorth ariannol sydd ar waith ar 



 

 

gyfer myfyrwyr ochr yn ochr â phecynnau cymorth i 
fyfyrwyr y sefydliad. 

 cynnal gweithgareddau allgymorth sydd wedi'u targedu'n 
bennaf at gynulleidfaoedd hŷn. Bydd y rhain yn cynnwys 
sesiynau rhagflas, cyrsiau heb eu hachredu a chyrsiau 
achrededig ac ysgol haf a ddarperir lle y bo'n briodol mewn 
partneriaeth â sefydliadau cymunedol.   

 Mae'r Brifysgol yn cymryd rhan yn Rhaglen Ymgyrraedd yn 
Ehangach, menter gydweithredol ledled Cymru a ariennir 
gan CCAUC. Cyflwynodd ei Chynllun Rhaglen Ymgyrraedd 
yn Ehangach10 i CCAUC ar ddiwedd mis Chwefror 2019. 
Mae hon yn rhaglen gydweithredol a hirdymor i chwalu 
rhwystrau canfyddedig ac ehangu mynediad pobl o bob 
oed o grwpiau blaenoriaeth i Addysg Uwch a sgiliau lefel 
uwch.  Mae tair partneriaeth ranbarthol o sefydliadau 
addysg uwch ac addysg bellach sy'n cydweithio i ddarparu 
llwybrau dysgu i Addysg Uwch.   

 Mae rhaglen o weithgareddau cysylltu ag ysgolion ac 
allgymorth cymunedol y Brifysgol yn cynnwys 
gweithgareddau Campws Cyntaf (partneriaeth a arenir gan 
CCAUC) a gwaith mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf a 
lle mae cyfranogiad yn isel, gan dargedu myfyrwyr sy'n byw 
yng nghwintelau isaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
a'r cwintel isaf gan ddefnyddio dull POLAR. Partneriaeth 
Campws Cyntaf yw partneriaeth ranbarthol Ymgyrraedd yn 
Ehangach yn Ne-ddwyrain Cymru. Mae'r Sefydliadau 
Addysg Uwch a reoleiddir sy'n bartneriaid yn cynnwys 
Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a 
Phrifysgol Caerdydd.  O fewn y bartneriaeth hefyd mae 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, y Brifysgol Agored 
yng Nghymru a sefydliadau addysg bellach yn ne-ddwyrain 
Cymru. Dyrannwyd £885,881 i bartneriaeth Campws Cyntaf 
yn 2018-19. Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi 
ymrwymo i fuddsoddi ei chyfran, sef 17%, o'i chyllid lliniaru 
ffioedd (£175,242) mewn gweithgareddau sy'n cyd-fynd â 
Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach ac mae hyn yn cyfrannu 
at ymrwymiad y Brifysgol i wario 16.7% o'i incwm ffioedd 
ar gyfle cyfartal a hyrwyddo Addysg Uwch.  

                                                        
10 Cynllun Rhaglen Ymgyrraedd yn Ehangach 2018/19- 2019/20 Prifysgol Metropolitan Caerdydd 



 

 

 rhoi cyngor a chymorth i ateb sefyllfaoedd a diwallu 
anghenion cyfoes penodol sy'n codi. Yn y gorffennol, mae'r 
ddarpariaeth hon wedi cynnwys cefnogi ffoaduriaid, 
ceiswyr lloches a phlant milwyr Gyrca i gael mynediad i 
Addysg Uwch.  

 Darparu cyrsiau Ehangu Mynediad i gefnogi ymgeiswyr hŷn sydd 
am ailgydio yn eu haddysg:  
o Nod ein cyrsiau rhagflas/cyflwyniadol yw codi dyheadau a 

gwella sgiliau pobl o'r grwpiau a dangynrychiolir. Mae'r 
cyrsiau hyn yn gweithredu fel 'bachyn' i feithrin hyder ac yn 
arwain i'r modiwlau achrededig ac yna'r rhaglen sylfaen.  

 ymgysylltu â myfyrwyr o Dde Cymru a'r tu hwnt yng 
nghampysau'r Brifysgol, gan alluogi myfyrwyr i gael profiad 
nodweddiadol o brifysgol gyda sesiynau rhagflas mewn 
Chwaraeon ac Iechyd, Celf a Dylunio, Rheoli Busnes a 
Thechnoleg ac Addysg. Mae'r ymweliadau'n galluogi 
myfyrwyr i edrych yn ffafriol ar opsiynau Addysg Uwch ac 
ystyried eu hopsiynau y tu hwnt i hynny wrth i 
academyddion drafod opsiynau gyrfa y tu hwnt i Addysg 
Uwch. 

 Mae'r Brifysgol yn darparu amrywiaeth o weithgareddau 
ehangu cyfranogiad sy'n cynnwys gwaith gydag ysgolion ar 
ddiwrnodau astudio gwyddoniaeth Safon Uwch a 
chyfranogiad yng nghlwb bore dydd Sadwrn Sorrell.  

 Mae darlithwyr addysg yn gweithio gydag unedau cyfeirio 
disgyblion ac Ymddiriedolaeth SAFE (cefnogi unigolion nad 
ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant) i annog 
unigolion i edrych y tu hwnt i'w hamgylchiadau presennol a 
phontio i Addysg Bellach neu Addysg Uwch.  

 Yn Llanrhymni, mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn 
rhaglen paffio dros iechyd meddwl ac mae Chwaraeon 
Caerdydd wedi bod yn cefnogi gweithgareddau gwyliau yn 
Nhrelái a Chaerau i fynd i'r afael â throseddau cyllyll. 

 Drwy femorandwm cyd-ddealltwriaeth y Brifysgol â Chwm 
Taf, mae myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau gwella iechyd 
mewn cymunedau lleol, gan wella iechyd a chodi 
dyheadau.  

 Mae cynllun bwrsari sy'n canolbwyntio ar y meysydd hyn – 
Dyfarniadau Study Life.  

 Mae partneriaethau'r Brifysgol â Choleg Penybont a, Coleg 
Caerdydd a'r Fro a Choleg Gwent yn ymestyn cyrhaeddiad y 



 

 

Brifysgol i ardaloedd llai breintiedig. Mae cynnig rhaglenni 
Addysg Uwch ar lefelau 4 a 5 yn datblygu dyhead a 
chyrhaeddiad mewn lleoliad cefnogol. Mae prosesau 
integreiddio ardderchog megis rhannu addysgu rhai 
modiwlau, ymweliadau sefydlu a chyfarfodydd goruchwylio 
traethodau hir â staff y Brifysgol. Mae'r rhain yn rhoi'r 
hyder i ddysgwyr anos eu cyrraedd ddatblygu i astudio un o 
raglenni gradd y Brifysgol drwy raglen atodol lefel 6.  Mae'r 
myfyrwyr hyn yn integreiddio'n dda ac yn perfformio cystal 
â'u cymheiriaid.  

 Gwahoddir myfyrwyr o golegau addysg bellach eraill i 
amrywiaeth o ddigwyddiadau ar lefel rhaglenni er mwyn 
ehangu eu hymwybyddiaeth o gyfleoedd dilyniant i 
amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Mae myfyrwyr coleg 
sy'n astudio cyrsiau diploma mewn gofal plant yn treulio 
diwrnod ar gampws gyda'r tîm Astudiaethau Plentyndod 
Cynnar, gan wneud gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r 
testunau y maent yn eu hastudio ar hyn o bryd megis 
chwarae awyr agored. Mae myfyrwyr nad oeddent wedi 
ystyried Addysg Uwch yn y gorffennol wedi ymuno â 
rhaglenni gradd o ganlyniad i hyn.  

 Mae'r profiad hwn yn dechrau ymhell cyn cysylltiad cyntaf 
ymholwr â'r Brifysgol gan fod y Brifysgol yn weithredol 
wrth weithio gyda'r gymuned ac ysgolion, er enghraifft 
drwy academïau chwaraeon iau a Gemau Ysgolion 
Caerdydd. Mae'r Brifysgol yn cymryd rhan mewn rhaglen 
lawn o weithgareddau recriwtio yng Nghymru a Lloegr yn 
ogystal ag yn rhyngwladol. Yn aml, darperir y 
gweithgareddau hyn mewn partneriaeth ag Ysgolion 
academaidd a'u nod yw codi ymwybyddiaeth o werth 
Addysg Uwch gyda blynyddoedd cynharach yn yr ysgol yn 
symud ymlaen i wybodaeth, cyngor ac arweiniad mwy 
penodol er mwyn helpu myfyrwyr ysgol a choleg i wneud 
dewisiadau da ar gyfer y camau nesaf yn eu haddysg neu 
eu hyfforddiant.  

 

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnodau 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 10, 13, 14 



 

 

Astudiaeth 
Achos:  

Mae tîm Gwasanaethau Anabledd Met Caerdydd wedi sefydlu 
digwyddiad pontio i helpu myfyrwyr ar y sbectrwm awtistig i 
baratoi ar gyfer bywyd prifysgol. Y nod yw lleihau’r straen a’r 
pryder y gall myfyrwyr newydd eu profi wrth feddwl am 
ddechrau mewn Addysg Uwch, drwy ddangos cynifer o 
agweddau ar fywyd prifysgol â phosib iddynt. Mae’r 
digwyddiad cynhwysfawr deuddydd yn ymdrin â llawer o 
brofiad myfyrwyr, gan gynnwys noson yn neuaddau preswyl y 
Brifysgol, ynghyd â sesiynau ar reoli amser a sut i baratoi ar 
gyfer darlithoedd. Roedd y digwyddiad lansio yn cynnwys 
seminar ar agweddau cymdeithasol a diwylliannol ar fywyd 
myfyrwyr a roddwyd gan Autism Spectrum Connections Cymru 
ac aeth y cyfranogwyr i ddarlith Seicoleg ragarweiniol hefyd. 
Mae Met Caerdydd yn cynnig ystod o wasanaethau i gefnogi ei 
myfyrwyr ag anabledd, gan gynnwys cymorth sgiliau astudio a 
threfniadau arbennig ar gyfer myfyrwyr sy’n sefyll arholiadau. 
Mae’r Gwasanaeth Anabledd hefyd yn gweithio’n agos gyda’r 
holl adrannau i hybu ymwybyddiaeth o anabledd a sicrhau bod 
yr addysgu yn hygyrch. Gwobr Astudio’n Gyntaf? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cefnogi ac yn cynyddu nifer y myfyrwyr a gedwir, yn enwedig y 
rheini sy’n dod o ardaloedd lle mae cyfranogiad yn isel, plant sy’n derbyn gofal, unigolion sy’n gadael gofal a 
gofalwyr?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 Rhoi cymorth tiwtor personol o ansawdd uchel i 
fyfyrwyr er mwyn hwyluso dull dysgu personol. Bydd 
hyn yn seiliedig ar ddyrannu tiwtor personol penodol i 
bob myfyriwr o fewn mis iddynt ddechrau ar eu rhaglen 
yn y Brifysgol, a chynnal cyfarfodydd tiwtorial unwaith 
y tymor (o leiaf), gan gadw cofnod o’r cyfarfodydd hyn. 
Bydd y brifysgol yn datblygu ei dull o gynnig cymorth 
gan diwtor yn unol ag arfer gorau, gan roi ystyriaeth 
briodol i fewnbwn Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd a 
datblygiadau ledled y DU sy'n dod i'r amlwg. Gall 
ymgysylltu'n rheolaidd ac yn effeithiol â thiwtor 
personol gynyddu'r tebygolrwydd o gwblhau cwrs yn 
llwyddiannus, a helpu myfyrwyr o ardaloedd lle mae 
cyfranogiad yn isel ac yn enwedig y rheini na chânt 
fawr ddim cymorth gan eu teulu i oroesi cyfnodau 
allweddol a throsiannol eu profiad o'r brifysgol.  

 Cynnal Rhaglen Ymgysylltu â Myfyrwyr â’r amcanion o 
wella nifer y myfyrwyr a gedwir, gwella cyrhaeddiad 
myfyrwyr, rhoi’r cyfle gorau posibl i fyfyrwyr gyflawni 
eu potensial drwy eu cefnogi i ymgysylltu’n fwy 
gweithredol â dysgu a gweithgareddau eraill, a gwella 
nifer y myfyrwyr a gedwir. Bydd y maes gwaith hwn, 
sy’n datblygu ac a gaiff ei adolygu a’i wella, yn 
cwmpasu:  

 Sicrhau ansawdd ac amseroldeb y gwaith o brosesu 
data ar gadw myfyrwyr.  

 Adolygu effeithiolrwydd y gweithgareddau presennol i 
gadw myfyrwyr.  

 Rhoi Polisi Ymgysylltu â Myfyrwyr Met Caerdydd ar 
waith.  

 Sefydlu a hwyluso mecanweithiau ar gyfer casglu data 
cadarn am bresenoldeb myfyrwyr er mwyn sicrhau y 
caiff peiriant Dadansoddeg Dysgu’r Brifysgol ei lenwi â 
data ymgysylltu cadarn a defnyddiol.  



 

 

 Adnabod myfyrwyr sy’n wynebu risg uchel o fethu neu 
dynnu yn ôl ac, yn ehangach, rymuso myfyrwyr drwy 
ddatblygu Dadansoddeg Dysgu.  

 rhoi cymorth ariannol i gefnogi myfyrwyr agored i niwed 
sy’n wynebu caledi ariannol drwy ei Chynllun Caledi 
Ariannol, a gaiff ei weithredu a’i hysbysebu mewn 
cydweithrediad ag Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd.  

 darparu gwasanaeth cyngor, gwybodaeth a chymorth lles 
cynhwysfawr er mwyn diwallu anghenion newidiol 
poblogaeth gynyddol amrywiol o fyfyrwyr.  

 darparu gwasanaeth cwnsela estynedig 

 rhoi cymorth ar-lein i godi ymwybyddiaeth tiwtoriaid 
personol o iechyd meddwl 

 cynnal proses ‘testun pryder’ symlach ac ymgyrch ‘Rho 
Wybod i Ni’ er mwyn annog myfyrwyr i geisio cymorth 

 ymestyn ein cymorth Anawsterau Dysgu Arbennig 

 Mae’r Brifysgol yn cefnogi ymrwymiad Cymru, ac mae’n 
Brifysgol Noddfa. Mae’r tîm Caplaniaeth a Chydlyniant 
Diwylliannol yn rhoi cymorth i ymfudwyr dan orfod a 
ffoaduriaid, gan gynnwys y rheini ag ysgoloriaethau 
Noddfa. 

 cynnal digwyddiadau pontio bob haf ar gyfer darpar 
fyfyrwyr â phroblemau iechyd meddwl ac 
anhwylderau’r sbectrwm awtistig. Mae myfyrwyr yn 
aros yn y Neuaddau Preswyl ac yn mynd i ddarlithoedd 
rhagflas.   

 cefnogir unigolion sy’n gadael gofal gyda mentora 1:1 a 
bwrsari o £1,000 y flwyddyn. Mae’r bwrsari hwn yn 
cael effaith amlwg ar nifer y myfyrwyr a gedwir a 
llwyddiant.  Caiff y cynllun ei ymestyn i fyfyrwyr sy’n 
ofalwyr o 2019/20. 

 mabwysiedir dull pwrpasol o adolygu darpariaeth 
lleoliadau ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn ar raglenni 
gwaith cymdeithasol.  

 rhoddir hyfforddiant i staff ar gymorth cyntaf Iechyd 
Meddwl ac mae Grŵp Pobl Fyddar wedi rhoi 
hyfforddiant ar Iaith Arwyddion Prydain i 34 o aelodau 
o staff.  

 mae siaradwyr Cymraeg rhugl yn lleiafrif o hyd ac mae’r 
Brifysgol yn falch o fod yn un o’r prif gyfranwyr at 
nodau Llywodraeth Cymru yn ei strategaeth Cymraeg 
2050, gan gynnwys ‘system addysg sy’n rhoi sgiliau 



 

 

Cymraeg i bawb, a mwy o werthfawrogiad o sgiliau 
iaith yn y gweithle’.  Mae’r Brifysgol hefyd yn cyfrannu 
at Gymru ‘â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn 
ffynnu’ fel y rhagwelir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Mae dros 500 o 
fyfyrwyr eisoes yn astudio o leiaf 40 o gredydau drwy 
gyfrwng y Gymraeg, ac mae’r Brifysgol yn cynnig 
Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol i bob un o’i myfyrwyr. Mae 
ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ac Ysgoloriaethau 
Cymhelliant y Coleg Cymraeg ar gael.  

 mae’r Brifysgol yn cynnig cyfleusterau chwaraeon 
ardderchog ac ysgoloriaethau chwaraeon i athletwyr 
talentog. Mae’r cymorth a roddir i berfformiad ym 
maes chwaraeon yn dwyn ffrwyth gyda llwyddiant 
rheolaidd yn nigwyddiadau chwaraeon cynghrair BUCS. 
Mae rhaglen Campws Agored yn cynnig lleoliadau i 
fyfyrwyr sy’n astudio chwaraeon a gwyddorau iechyd.  

 drwy gydol eu hastudiaethau, bydd gan fyfyrwyr diwtor 
personol a mynediad i Wasanaethau Myfyrwyr 
arbenigol, gan gefnogi eu datblygiad academaidd a 
phersonol. Mae’r Brifysgol yn rhan o brosiect 
dadansoddi dysgwyr y Cydbwyllgor Systemau 
Gwybodaeth, gan ddatblygu dangosfyrddau â 
dangosyddion ymgysylltu i’r tiwtor, adolygiadau o 
gynnydd myfyrwyr ac ap i fyfyrwyr. Disgwylir y bydd 
monitro ymgysylltiad â myfyrwyr a chymryd camau 
gweithredu yn cynyddu nifer y myfyrwyr a gedwir a 
llwyddiant academaidd.  

 mae Gwasanaethau Myfyrwyr yn rhoi amrywiaeth eang 
o gymorth i fyfyrwyr, ac mae iechyd meddwl yn un o’r 
meysydd ffocws. Mae’r Gronfa Caledi Ariannol yn 
darparu grantiau nad ydynt yn ad-daladwy a gall fynd 
i’r afael ag ôl-ddyledion rhent neu gyfleustodau neu roi 
cymorth i adleoli unigolion sy’n ffoi rhag trais domestig 
neu amodau byw anniogel eraill.  

 

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnodau 7, 
8, 9, 18 



 

 

Astudiaeth 
Achos:  

Mae’r Brifysgol yn aelod o CLASS Cymru (Gweithgareddau 
Unigolion sy’n Gadael Gofal a Chymorth i Fyfyrwyr), sef 
rhwydwaith o gynrychiolwyr Addysg Bellach, Addysg Uwch 
a’r Llywodraeth sy’n rhan o’r broses o gefnogi plant mewn 
gofal, unigolion sy’n gadael gofal a grwpiau eraill sy’n agored 
i niwed. Clustnodir mentor staff i fyfyrwyr Metropolitan 
Caerdydd o ‘gefndir o dderbyn gofal’ sy’n gallu sicrhau bod y 
myfyrwyr yn elwa i’r eithaf ar becyn cymorth y Brifysgol. Yn 
ôl yr angen, gall y Brifysgol gynnig llety drwy’r flwyddyn (gan 
gynnwys y Nadolig, Pasg a gwyliau’r haf) yn Neuaddau 
Preswyl Met Caerdydd, drwy gydol cwrs myfyriwr. Gall 
bwrsari fod ar gael hefyd i gynorthwyo unigolion sy’n gadael 
gofal o ran costau ac mae Cynghorwyr Cyllid a Lles ar gael i 
roi cyngor ar gyllidebu a helpu gyda cheisiadau i Gronfa 
Galedi’r Brifysgol. Bydd mentoriaid yn cadw mewn cysylltiad 
agos â myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau a gallant 
helpu myfyrwyr i ymdrin â strwythurau cymorth y Brifysgol.  

 

5.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gwella profiadau Addysg Uwch ar gyfer grwpiau a dangynrychiolir 
mewn Addysg Uwch?  

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 gweithredu cynllun ysgoloriaeth i helpu 
myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir i gymryd 
rhan mewn cyfleoedd symudedd tuag allan.  

 cefnogi myfyrwyr i gyrchu rhaglenni sydd â’r nod 
o helpu myfyrwyr difreintiedig i gymryd rhan 
mewn cyfleoedd i gael interniaethau ac 
ysgoloriaethau, a chael dyfarniadau.  

 darparu ‘EDGE Met Caerdydd’, sef cynnig craidd 
a fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau 
Moesegol, Digidol, Rhyngwladol ac 
Entrepreneuraidd, profiad, gwybodaeth a hyder.  

 rhoi cyllid i Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd er mwyn 
cefnogi ansawdd a chwmpas ei 
glybiau/cymdeithasau, digwyddiadau a 
gweithgareddau cymdeithasol a hamdden sy’n gwella 
ansawdd profiad myfyrwyr ac sy’n helpu i greu 
amgylchedd cadarnhaol, cefnogol a chyflawn, a 
thrwy hynny, sicrhau bod mwy o fyfyrwyr yn aros ac 
yn cwblhau cyrsiau’n llwyddiannus, yn enwedig 
myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir.  



 

 

 rhoi hyfforddiant i staff i’w galluogi i baratoi ar gyfer 
anghenion poblogaeth gynyddol amrywiol o fyfyrwyr 
ac ymateb iddynt.  

 talu am gostau seremonïau graddio.   

 mae Strategaeth Ystadau’r Brifysgol yn 
cyfarwyddo rhaglen o waith mân a mawr ar bob 
campws, ac mae’r datblygiadau tymor hwy yn 
cynnwys trydydd campws i Ysgol Technolegau 
Caerdydd, yng nghanol y ddinas, a datblygiad 
fesul cam ond sylweddol yng Nghyncoed, lle 
bwriedir i’r ddarpariaeth Iechyd ymuno â’r 
ddarpariaeth Chwaraeon bresennol i ddarparu 
un campws ar gyfer yr Ysgol Chwaraeon a 
Gwyddorau Iechyd.  Mae adleoli’r Gwyddorau 
Iechyd i Gyncoed yn creu’r cyfle i ad-drefnu’r lle 
yn Llandaf.  

 mae’r Gwasanaethau Llyfrgelloedd a 
Gwybodaeth yn rhedeg gwasanaeth 
cydgysylltiedig, gan leoli ei gymorth technegol yn 
y llyfrgell er mwyn bod yn agos at fyfyrwyr ac yn 
hygyrch i bob aelod o’r staff.  Mae gwasanaeth 
benthyca gliniaduron yn cefnogi myfyrwyr sydd 
dan anfantais gymdeithasol-economaidd ac 
mae’r llyfrgelloedd ar agor yn hwyr a 24/7 ar 
adegau penodol o’r flwyddyn. Mae amrywiaeth 
eang o ddeunydd digidol ar gael i gefnogi adar y 
nos lle bynnag y byddant yn astudio. Bydd lansio 
Study Smart yn 2017 yn darparu man dysgu 
digidol cydlynol i fyfyrwyr, gan gynnig 
amrywiaeth o e-wersi a chymorth i sgiliau 
allweddol i lwyddiant academaidd.  

 cynyddu’r hyfforddiant i staff er mwyn ategu’r 
fframwaith tiwtora personol 

 datblygu ymhellach raglen sefydlu dan arweiniad 
academaidd er mwyn hwyluso pontio a chadw 
myfyrwyr 

 cynyddu’r pwyslais ar werthuso modiwlau 

 rhoi polisi ymgysylltu â myfyrwyr ar waith ac 
ymgysylltu â rhaglen Dadansoddi Dysgwyr y 
Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth a ariennir gan 
CCAUC  



 

 

 parhau i gefnogi Datblygiad Proffesiynol Parhaus er 
mwyn galluogi’r Staff Academaidd i ennill 
cymrodoriaeth yr HEA a Thystysgrif Ôl-raddedig 
mewn Addysg Uwch 

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: 
Cyfeirnodau 7, 8, 9, 11 

Astudiaeth 
Achos:  

Mae’r gwaith paratoi y mae’r Brifysgol yn ei wneud 
ar gyfer profion Saesneg yn enghraifft o’r cymorth y 
mae’r Brifysgol yn ei roi i ddysgwyr nad ydynt yn rhai 
traddodiadol. Daeth astudiaethau i ystyried y 
rhwystrau i Addysg Uwch ar gyfer pobl nad yw’r 
Saesneg yn iaith gyntaf iddynt i’r casgliad bod llawer 
gan lawer o’r oedolion sy’n siarad Saesneg fel ail 
iaith y potensial a’r dyhead i astudio mewn prifysgol 
neu goleg, ond nad yw eu sgiliau Saesneg yn 
bodloni’r lefel academaidd ofynnol i astudio neu 
lwyddo yn eu hastudiaethau.  Mae Prifysgol 
Metropolitan Caerdydd wedi datblygu rhaglen 
‘dechrau a gadael’ yn y gymuned i ddysgwyr gael 
gwella eu sgiliau Saesneg academaidd er mwyn sefyll 
prawf Saesneg sy’n dangos eu gallu i ymgysylltu’n 
llawn ag astudiaethau Addysg Uwch drwy gyfrwng y 
Saesneg. Mae natur hyblyg y rhaglen ‘dechrau a 
gadael’ yn galluogi myfyrwyr i adael pan fyddant yn 
barod i sefyll arholiad IELTS (International English 
Language Testing System). Bydd rhai cyfranogwyr yn 
ymuno â’r rhaglen am wythnosau ond bydd eraill yn 
astudio am dros flwyddyn. Rhoddir sesiynau i bob 
dysgwr ar gyflwyno cais i’r brifysgol er mwyn helpu i 
hwyluso’r broses o bontio rhwng dysgu yn y 
gymuned ac Addysg Uwch a ddarperir ar gampws. 
Cyflwynir y rhaglen ‘Paratoi ar gyfer IELTS’, am ddim, 
i oddeutu 30 o ddysgwyr ar unrhyw adeg benodol.  

 
6.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhoi gwybodaeth effeithiol i fyfyrwyr o grwpiau a 

dangynrychiolir cyn ac yn ystod eu hastudiaethau?  
 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  



 

 

 rhoi gwybodaeth dryloyw a hygyrch i ddarpar 
fyfyrwyr am gynnwys a threfn eu cyrsiau, pa 
wasanaethau ategol sydd ar gael (gan gynnwys 
cymorth ariannol), a chostau astudio (gan gynnwys 
swm cyfanredol y ffioedd a godir am gwblhau’r cwrs). 
Gellir cyflawni hyn yn effeithiol drwy amrywiaeth o 
fecanweithiau, gan gynnwys:  
o ymweliadau ag ysgolion  
o ffeiriau recriwtio;  
o diwrnodau agored; deunydd argraffedig  
o gwefan 
o prosbectysau argraffedig ac ar-lein a 

chyhoeddiadau cysylltiedig  
o gwasanaethau cynghori ymgeiswyr  
o gwasanaeth sgwrsio byw ar gael yn ystod brigoriau 
o bydd diwrnodau ymweld mewn ardaloedd lle mae 

cyfranogiad yn isel yn cynnwys sesiynau a fydd yn 
canolbwyntio ar gyllid myfyrwyr gan roi 
gwybodaeth am y cymorth a fydd ar gael ac am y 
ffioedd dysgu.  

o setiau gwybodaeth allweddol 
o proffiliau mynediad UCAS 

Ymgymerir â chyfathrebu yn unol â Siarter Myfyrwyr 
y Brifysgol, Cynllun Cydraddoldeb Strategol y Brifysgol 
a Safonau’r Gymraeg. 

 rhoi gwybodaeth dryloyw a hygyrch i fyfyrwyr sydd 
wedi ymrestru. Gellir cyflawni hyn yn effeithiol drwy 
amrywiaeth o fecanweithiau, gan gynnwys:   
o rhaglen sefydlu â ffocws pan fydd myfyrwyr yn dechrau 

yn y Brifysgol;  
o porth gwe’r myfyrwyr; 
o sgriniau gwybodaeth ledled y campysau   
o iZone (‘siop un stop’ ar gyfer gwybodaeth am bob 

agwedd ar y Brifysgol);  
o system tiwtora personol well.  

 bydd gwybodaeth yn cael ei theilwra i anghenion unigol a 
bydd yn cwmpasu gwasanaethau a all fod yn arbennig o 
berthnasol i fyfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir megis 
cyngor/cymorth y gellir ei gael drwy Wasanaethau 
Cymorth Myfyrwyr y Brifysgol, gan gynnwys cyngor ar 



 

 

gyllidebu a/neu gyrchu cymorth ariannol.  Bydd y Brifysgol 
yn gweithio mewn cydweithrediad ag Undeb Myfyrwyr 
Met Caerdydd i hysbysebu a chyfeirio myfyrwyr at y 
gwasanaethau sy’n briodol i’w hanghenion, a chynllunio 
gweithrediad Cronfa Galedi Myfyrwyr y Brifysgol.  

 

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnodau 3, 
4, 5, 6, 10, 13, 14 

Astudiaeth 
Achos:  

Bob blwyddyn, bydd mwy na 300 o ddysgwyr sy’n oedolion 
yn cyfranogi yn ysgol haf ehangu mynediad Met Caerdydd 
sy’n cynnig cyfle i gyfranogwyr o gymunedau a dargedir 
gymryd rhan mewn cyrsiau achrededig mewn pynciau mor 
amrywiol â phobi, busnes, cerameg a chymdeithaseg. 
Mae’r digwyddiadau blynyddol sefydledig hyn yn 
ymgorffori sesiwn ar ‘Sut i Gyflwyno Cais i Brifysgol’ â’r 
bwriad o egluro’r broses gwneud cais. Gall cyfranogwyr yn 
y sesiynau hefyd siarad ag arbenigwyr sy’n gallu cynnig 
cyngor penodol i bynciau a rhoi mwy o gymorth i ddarpar 
ddysgwyr o ran dechrau’r broses gwneud cais. Drwy gydol 
y flwyddyn, rydym yn cynnal dros 30 o gyrsiau yn y 
gymuned ac, ar y cyd â’r ysgol haf, rydym yn cyrraedd tua 
1,000 o ddysgwyr.  

 
 

7.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd  yn rhoi cymorth academaidd a lles o ansawdd uchel i fyfyrwyr o 

grwpiau a dangynrychiolir?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 mabwysiadu dull systematig, drwy weithrediad 
iZone, o ddarparu gwasanaeth cyson o ansawdd 
uchel i fyfyrwyr ar gyfer ateb ymholiadau, ymdrin â 
thrafodion cyffredin a chael mynediad i 
wasanaethau academaidd a lles.  

 darparu amrywiaeth o wasanaethau cymorth lles 
ymatebol i fyfyrwyr. Gall gwasanaethau penodol i 
unigolion a hyblyg (gan gynnwys gallu ‘y tu allan i 
oriau’/ymateb critigol) fod yn arbennig o effeithiol wrth 
gefnogi myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir, yn 
enwedig y rhieni nad oes ganddynt deulu sefydlog nac 
effeithiol na mathau eraill o gymorth allanol. Bydd 
gwasanaethau cymorth lles yn cwmpasu cwnsela a 



 

 

mentora o ran iechyd meddwl, gwasanaethau i fyfyrwyr 
ag anabledd, gwasanaethau i unigolion sy’n gadael gofal 
a phlant sy’n derbyn gofal, gwasanaethau iechyd 
myfyrwyr, cymorth ariannol, a’r gaplaniaeth. Bydd y 
gwasanaethau hyn yn ystyried mentrau priodol gan 
Lywodraeth Cymru megis ei strategaeth Law yn Llaw at 
Iechyd Meddwl.  

 rhoi mesurau ar waith i frwydro yn erbyn y risg o 
radicaleiddio ymhlith myfyrwyr agored i niwed a rhai 
eraill mewn ymateb i agenda Prevent Llywodraeth y DU. 
Bydd dull gweithredu’r Brifysgol yn seiliedig ar amddiffyn 
myfyrwyr yn hytrach na’u plismona.  

 rhoi ystyriaeth briodol i’r newidiadau arfaethedig a wneir 
gan lywodraethau’r DU a Chymru i Lwfansau i Fyfyrwyr 
Anabl, gan ddefnyddio ei hadnoddau ei hun, pan fo’n 
rhesymol ac yn fforddiadwy, i dalu am unrhyw 
ostyngiadau i’r cyllid a ddaw o’r naill lywodraeth neu’r 
llall.  

 rhoi hyfforddiant ar iechyd meddwl a hyfforddiant 
priodol arall i aelodau o staff nad ydynt yn gweithio’n 
uniongyrchol mewn gwasanaethau cymorth er mwyn 
iddynt ddeall anghenion poblogaeth gynyddol amrywiol o 
fyfyrwyr yn well.  

 rhoi cyllid i Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd er mwyn 
cefnogi ei wasanaethau cynghori a lles.  
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Astudiaeth Achos:  Mae adrannau cymorth prifysgolion ledled y DU wedi 
gweld cynnydd sylweddol yn nifer y myfyrwyr sy’n ceisio 
cymorth, ond mae llawer o fyfyrwyr yn dal i fod yn 
gyndyn i drafod materion iechyd meddwl. Mae Met 
Caerdydd yn mynd ati i geisio newid hyn. Mae’n bosibl y 
bydd rhai myfyrwyr wedi cael problemau iechyd 
meddwl cyn dod i’r brifysgol a bydd yn rhaid iddynt 
ddysgu sut i ymdopi â nhw ar y cyd â bywyd yn y 
brifysgol; bydd eraill yn cael anawsterau am y tro cyntaf. 
Gall fod yn hawdd teimlo’n unig a theimlo embaras ond 
mae problemau iechyd meddwl yn bell o fod yn brin. 
Mae gwaith ymchwil a wnaed yn benodol ar iechyd 
meddwl a lles myfyrwyr wedi datgelu rhai canlyniadau 
brawychus. Mewn un adroddiad, datgelwyd problem 
iechyd meddwl gan un mewn pedwar myfyriwr. Roedd  



 

 

mwy o achosion ymhlith myfyrwyr benywaidd ac iselder 
a gorbryder oedd y problemau mwyaf cyffredin.  
Mae’r cymorth rydym yn ei roi yn datblygu i ddiwallu 
anghenion newidiol, felly gall myfyrwyr ym Mhrifysgol 
Metropolitan Caerdydd ddisgwyl cael gafael ar gyngor, 
cwnsela, hypnotherapi, cyngor ar iechyd, a chael eu 
cyfeirio at wasanaethau arbenigol allanol, caplaniaeth a 
gwasanaeth y tu allan i oriau, gan sicrhau bod rhywun y 
gall myfyriwr fynd ato mewn argyfwng. Mae’r Brifysgol 
hefyd wedi buddsoddi yn y broses o roi mynediad i bob 
myfyriwr i’r Big White Wall, sef fforwm ar-lein i fyfyrwyr 
gael rhannu eu profiadau iechyd meddwl. Cynigir 
hyfforddiant ar iechyd meddwl i aelodau o staff, yn 
ogystal â sesiynau gwydnwch mewn grŵp newydd a 
hwylusir gan gwnselwyr. Rydym hyd yn oed yn cynnal 
grŵp canu bob wythnos.  

 

8.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cefnogi grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch i gamu 

ymlaen i swyddi neu astudiaethau pellach?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 cynnig ac yn datblygu darpariaeth academaidd sy’n 
cefnogi dysgu hyblyg ac sy’n cynnwys pwyntiau 
dechrau a gadael hyblyg, a thrwy hynny, wella’r 
cyfle i fyfyrwyr ddysgu ar eu cyflymder eu hunain a 
chydbwyso ymrwymiadau teulu, gwaith ac 
ymrwymiadau eraill.  

 galluogi myfyrwyr i baratoi ar gyfer eu gyrfa a chael 
cymorth yn hyn o beth drwy sesiynau un-i-un â 
chynghorydd gyrfaoedd. Gall sesiynau cymorth sydd 
wedi’u teilwra i fyfyrwyr unigol fod yn arbennig o 
effeithiol wrth gefnogi myfyrwyr o grŵp a 
dangynrychiolir i gamu ymlaen i swyddi neu 
astudiaethau pellach.  

 sicrhau bod sesiynau cyngor ar yrfaoedd sydd ar 
gael fel gwasanaeth galw heibio neu apwyntiadau 
‘brys’ yn parhau i fod yn hyblyg.  

 rhoi cyngor sgiliau ac adnoddau academaidd i 
hyrwyddo sgiliau, priodoleddau ac ymddygiad 
graddedigion. Gall y cymorth hwn fod yn arbennig o 
fuddiol wrth wella rhagolygon gwaith myfyrwyr sy’n 



 

 

dod o gefndir neu deuluoedd lle nad oes unrhyw 
brofiad neu fawr ddim profiad o Addysg Uwch.  

 cynnig darpariaeth academaidd drwy gyfrwng y 
Gymraeg mewn meysydd lle mae’r Brifysgol eisoes 
yn gryf a’r meysydd lle mae galw penodol gan 
gyflogwyr am raddedigion â sgiliau Cymraeg a/neu 
gan fyfyrwyr.  

 parhau i gymryd rhan yn rhaglen Go Wales: Cyflawni 
drwy Brofiad Gwaith a ariennir gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop sy’n ceisio cefnogi myfyrwyr 
cymwys sydd mewn perygl o beidio â bod mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Drwy 
gyfres o ymyriadau pwrpasol a chyfleoedd profiad 
gwaith, nod y prosiect yw cefnogi’r myfyrwyr hyn i 
wella eu sgiliau a llwyddo yn y pen draw ar ôl 
graddio. Mae’r tîm yn nodi tua 55 o unigolion y 
flwyddyn o grwpiau a dangynrychiolir sy’n wynebu 
rhwystrau i gyflogaeth; caiff yr unigolion hyn eu 
mentora mewn dull ‘ymarferol’ i ddileu bylchau yn 
eu sgiliau cyffredinol neu bersonol, a darperir 
lleoliad profiad gwaith iddynt sy’n addas i’w 
hanghenion a’u galluoedd. Mae’n bosibl na fydd y 
lleoliad hwn yn gysylltiedig â rhaglen astudio’r 
myfyriwr, gall ei hyd fod yn addas i’r myfyriwr a gall 
fod mewn lleoliad hygyrch iawn os oes angen. Felly, 
mae’r cynnig yn bwrpasol i anghenion y myfyriwr a’r 
rhwystrau y mae’n eu hwynebu. Y nod yw gweithio 
gyda’r unigolion i ddileu’r rhwystrau i gyflogaeth, 
felly, ar ôl cwblhau eu hamser ar brosiect GO Wales, 
gallant fod mewn sefyllfa i elwa ar yrfaoedd 
prifysgol mwy traddodiadol a gwireddu eu potensial 
o ran cyflogaeth yn y pen draw.  

 darparu gweithdai gyrfaoedd sy’n cynnwys 
darlithoedd cysylltiedig â gyrfaoedd fel rhan o’r 
Cwricwlwm sy’n seiliedig ar ymgynghoriadau ag 
academyddion ac anghenion y myfyrwyr. Darperir y 
rhain yn bennaf gan Ymgynghorwyr Gyrfaoedd, ond 
yn aml ceir mewnbwn academaidd. Ategir y 
sesiynau cwricwlaidd hyn gan weithdai allgyrsiol 
megis gweithdai amser cinio a ffug gyfweliadau. Gall 
y rhain fod yn weithdai generig i bob myfyriwr neu 



 

 

gael eu teilwra i gohortau neu grwpiau blwyddyn 
penodol. Darperir y rhain yn bennaf gan 
Ymgynghorwyr Gyrfaoedd, ond yn aml ceir 
mewnbwn gan gyflogwyr.  

 cyflwyno ffeiriau gyrfaoedd yn seiliedig ar 
gynulleidfaoedd penodol.  

 mae’r Ganolfan Entrepreneuriaeth wedi cynnal 
gweithgareddau sydd wedi ymgysylltu myfyrwyr ag 
entrepreneuriaeth. Drwy sgyrsiau ysbrydoledig, 
cyhoeddiadau mewn darlithoedd a sioeau teithiol, 
mae’r Ganolfan yn ymgysylltu myfyrwyr ag 
entrepreneuriaeth ac yn rhoi gwybod iddynt am y 
cymorth sydd ar gael. Mae’r cymorth hwn yn 
cynnwys gwersyll dwys, wythnos o hyd i fusnesau 
newydd, rhaglen gymorth ddwys a gynigir i nifer 
dethol o fusnesau newydd â’r potensial mwyaf, Man 
deori, cymorth un-i-un gan reolwr busnes newydd, y 
potensial ar gyfer Interniaeth Entrepreneuriaeth 
Santander, prawf crefft a’r cyfle i gyflwyno cais i 
Gronfa Fflach.   

 mae’r Brifysgol wedi ymgorffori ym mhob rhaglen y 
gallu i feithrin cyflogadwyedd myfyrwyr, sy’n 
amrywio yn ôl y ddisgyblaeth academaidd, gan 
ddatblygu EDGE Met Caerdydd a fydd yn cefnogi 
cyflawniad uchel a dilyniant parod i swyddi neu 
astudiaethau pellach.  

 mae gwasanaethau cynghori ar yrfaoedd 
Gwasanaethau Myfyrwyr yn annog cyflogadwyedd 
drwy ddangos cyfleoedd ar gyfer interniaethau, 
symudedd myfyrwyr a gweithgareddau allgyrsiol a 
chwaraeon.  

 cynnig gostyngiad hael i alumni ar ffioedd cyrsiau ôl-
raddedig (25%).  
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Astudiaeth 
Achos:  

Mae Canolfan Entrepreneuriaeth Met Caerdydd yn 
darparu rhaglen o weithgareddau drwy gydol y 
flwyddyn academaidd er mwyn helpu i gefnogi 
entrepreneuriaid presennol a rhai’r dyfodol. Mae hyn 
yn cynnwys digwyddiadau â’r nod o godi dyheadau 
entrepreneuraidd hyd at weithdai a mentrau datblygu 
sgiliau â’r nod o roi’r sgiliau a’r wybodaeth 
angenrheidiol i alluogi myfyrwyr i gychwyn busnes 
newydd. Mae’r Ganolfan hefyd yn rhoi cymorth un-i-un, 
gwasanaeth mentora ac arweiniad.  Mae graddedigion 
hefyd yn gallu elwa ar gael eu lleoli ym man deori 
busnesau pwrpasol y Brifysgol ac mae rhwng wyth a 10 
o raddedigion yn cael lle ar y rhaglen sbarduno bob 
blwyddyn.  
Mae’r gweithgareddau cymorth a ddarperir yn cynnwys 
digwyddiadau rhwydweithio a fydd yn dod â myfyrwyr 
ac entrepreneuriaid gwadd o’r gymuned fusnes leol, 
cystadlaethau sy’n darparu cyllid micro i helpu 
myfyrwyr i ddechrau/datblygu eu busnes, gweithdai 
sy’n ceisio datblygu syniadau busnes ymhellach neu 
wella sgiliau busnes penodol a digwyddiadau dwys 
rhwng un a thri diwrnod sy’n rhoi cyfleoedd dysgu drwy 
brofiad a fydd yn helpu i ddatblygu sgiliau ac agweddau 
entrepreneuraidd. Mae’r flwyddyn academaidd yn 
arwain at ddigwyddiad blaenllaw’r Ganolfan, sef Cyfri’r 
Dyddiau tan Lansio, a gefnogir gan Santander sy’n rhoi 
cymorth helaeth a chyfle ariannu i raddedigion sy’n 
cychwyn busnes. Mae’r Ganolfan hefyd yn galluogi 
entrepreneuriaid i gael gafael ar gymorth gan 
Lywodraeth Cymru drwy Raglen Cyflymu Twf Busnes 
Cymru. Mae’r Ganolfan yn ymwneud â myfyrwyr yn 
uniongyrchol ac mae’r man deori a swyddfeydd y staff 
yn y Ganolfan Myfyrwyr ar Gampws Llandaf. Mae 
croeso i Fyfyrwyr a Graddedigion alw heibio i’r ganolfan 
i drafod syniadau. Gan fod mwy na 10 busnes newydd a 
gychwynnir gan raddedigion wedi’u lleoli yn y Ganolfan, 
mae’n lle bywiog a chyfeillgar i ymweld ag ef. Mae 
rhaglen gymorth y Ganolfan ar gael i bob myfyriwr a 
phawb sydd wedi graddio o Brifysgol Met Caerdydd o 
bob un o’r pum ysgol academaidd.   

 



 

 

Darpariaeth sy’n hyrwyddo Addysg Uwch  
 

1.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ymgysylltu'n fwy effeithiol â chyrff preifat, cyhoeddus neu 

wirfoddol a chymunedau yng Nghymru?  

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 darparu ac yn hwyluso darlithoedd, arddangosfeydd a 
digwyddiadau cyhoeddus fel rhan o’i waith 
ymgysylltu dinesig a chymunedol.  

 cefnogi’r myfyrwyr a’r staff i wirfoddoli fel rhan o’i 
waith ymgysylltu dinesig a chymunedol.  

 gweithio mewn partneriaeth â cholegau addysg 
bellach a phrifysgolion yn ninas-ranbarth Caerdydd i 
wella mynediad i ddysgu, ehangu mynediad, a 
gweithio gyda chyflogwyr i lenwi bylchau o ran sgiliau 
a nodwyd yn y rhanbarth. Fodd bynnag, dylid nodi 
bod ffynonellau eraill yn ariannu gweithgarwch 
Campws Cyntaf y Brifysgol.  

 darparu ‘Edge Met Caerdydd’, sef cynnig craidd a 
fydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau Moesegol, 
Digidol, Rhyngwladol ac Entrepreneuraidd, profiad, 
gwybodaeth a hyder - bydd hyn yn golygu meithrin a 
chryfhau cysylltiadau â’r cyrff preifat, cyhoeddus neu 
wirfoddol a all ddarparu’r cyfleoedd hynny.  

 gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Dinas 
Caerdydd i wella cysylltiadau rhwng myfyrwyr a’r 
gymuned.  

 cynnig mynediad diffiniedig i’r gymuned i’w 
chyfleusterau chwaraeon a llyfrgelloedd.  

 atgyfnerthu ei chydberthynas ag ysgolion cynradd ac 
uwchradd y ddinas, cefnogi lleoliadau gwaith a 
chyfleoedd gwirfoddoli myfyrwyr, ac ymdrin â 
grwpiau o bobl ag anabledd, grwpiau rhywedd a 
grwpiau difreintiedig drwy gynyddu cyfranogiad 
mewn chwaraeon.  

 rhoi cymorth dyngarol i sefydliadau yn y gymuned 
leol.  

 Chwaraeon Caerdydd. Gweithgarwch ar y cyd rhwng 
y Brifysgol a Chyngor Caerdydd, sydd â’r nod o 
ddarparu gweithgareddau chwaraeon ar draws y 
ddinas. Ceir ffocws datblygu allweddol ar greu 



 

 

cyfleoedd chwaraeon i fenywod a merched, unigolion 
ag anableddau, pobl o leiafrifoedd ethnig a du ac 
unigolion mewn ardaloedd difreintiedig. Mae’r 
gweithgareddau hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Met 
Caerdydd gymryd rhan mewn hyfforddi, addysgu a 
digwyddiadau. Mae Met Caerdydd yn darparu llety a 
gwaith rheoli i Chwaraeon Caerdydd, yn ogystal â 
rhoi mynediad i gyfleusterau chwaraeon ar y 
campws.  

 darparu academïau chwaraeon iau a Gwersylloedd y 
Ddraig i’r gymuned leol er mwyn datblygu talent 
chwaraeon pobl ifanc leol a chynnig gweithgareddau 
iechyd a lles yn ystod seibiannau o’r ysgol drwy 
ddefnyddio’r cyfleusterau ar y campws. Mae’r 
gweithgareddau hyn yn galluogi myfyrwyr i feithrin 
profiad a rhoi gwybodaeth o hyfforddiant ac addysg 
chwaraeon ar waith.  

 mae’r Brifysgol yn cydnabod ac yn croesawu’r 
pwyslais ar genhadaeth ddinesig prifysgolion, nid yn 
unig drwy ei hymrwymiad i addysg myfyrwyr, 
datblygu graddedigion i ddiwallu anghenion sgiliau 
Cymru a’i hanes cryf o ran ymchwil, arloesi a chefnogi 
menter. Mae enghreifftiau o’i hymgysylltiad â’r 
gymuned yn cynnwys gwaith tîm Chwaraeon 
Caerdydd, sy’n gweithio gydag ysgolion, cyrff 
anllywodraethol, hybiau cymunedol, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, Heddlu De Cymru a MIND. Mae 
ymrwymiad y Brifysgol i’r Gymraeg a’i diwylliant yn 
rhan fawr o’i chenhadaeth ddinesig.  
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Astudiaeth 
Achos:  

Mae’r Brifysgol wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o 
weithgareddau â’r bwriad o wella bywydau pobl sy’n byw 
â dementia. Mae’r Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Dylunio 
ac Ymchwil wedi gweithio gyda Chyngor Caerdydd a 
Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro i sefydlu Gwasanaeth 
Galluogi Dementia newydd sy’n darparu cysylltiad digidol 
gwerthfawr rhwng teuluoedd pobl sy’n byw â dementia a 
staff gofal cymdeithasol profiadol. Gan weithio mewn 
partneriaeth ag Age Cymru, mae Ysgol Celf a Dylunio 



 

 

Caerdydd wedi datblygu dillad gweadwy arloesol sy’n 
esmwytho, ennyn diddordeb ac yn ysgogi pobl sy’n byw â 
dementia datblygedig. Mae’r Brifysgol wedi teilwra nifer 
o’r dillad hyn i ddewisiadau personol penodol a 
phrofiadau bywyd preswylwyr mewn cartref gofal yn 
Llanelli. Ymysg yr eitemau cartref pwrpasol a roddwyd i’r 
cartref gofal oedd blancedi pwrpasol sy’n allyrru synau 
sy’n gysylltiedig â threulio bywyd yn gweithio yng nghefn 
gwlad.  
Mae aelodau o staff a myfyrwyr o Ysgol Chwaraeon a 
Gwyddorau Iechyd Caerdydd wedi bod yn gweithio gyda 
chymdeithas dai yng Nghymru i gyflwyno prosiect 
‘Cadw’n Iach yn eich Cartref’ sy’n darparu amrywiaeth o 
wasanaethau cysylltiedig ag iechyd i bobl hŷn yng 
nghysur eu cartrefi eu hunain. Yn ogystal, mae gan y 
prosiect y fantais ychwanegol o helpu’r genhedlaeth 
nesaf o weithwyr iechyd proffesiynol i feithrin profiad 
ymarferol gwerthfawr wrth iddynt ddatblygu eu 
gyrfaoedd proffesiynol.  

 

2.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gwella ansawdd y dysgu a’r addysgu, o safbwynt ansawdd 
profiadau myfyrwyr?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 buddsoddi yn y broses o ddatblygu isadeiledd, 
cyfleusterau, systemau ac ymarfer addysgegol sy’n 
cefnogi dysgu drwy dechnoleg, gan gynnwys, ymysg 
pethau eraill: cynyddu nifer yr adnoddau dysgu ar-
lein sydd ar gael; treialu ac ymestyn y defnydd o 
dechnolegau ar y we mewn gwaith asesu ffurfiannol 
a diagnostig; datblygu dulliau o gefnogi myfyrwyr i 
gyflwyno aseiniadau ar-lein; teilwra datblygiad staff i 
gefnogi’r defnydd o dechnoleg. Lle y bo’n briodol, 
bydd y Brifysgol yn gwneud gwaith datblygiadol 
mewn cydweithrediad ag asiantaethau allanol megis 
y Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth ac yn partneru 
prifysgolion eraill i hwyluso’r gwaith o rannu 
gwybodaeth ym mhob rhan o’r sector.  

 buddsoddi mewn gwella hygyrchedd yr adnoddau 
sydd ar gael drwy Ganolfannau Dysgu, gan 



 

 

adnewyddu stoc y llyfrgell a gwella nifer y 
newyddiaduron sydd ar gael ar-lein.  

 buddsoddi mewn datblygu staff, gan gynnwys staff 
academaidd: cynllun datblygiad proffesiynol parhaus 
sy’n cyd-fynd â Chynllun Safonau Proffesiynol y DU; 
cefnogi staff i ennill cydnabyddiaeth yr Academi 
Addysg Uwch; cynnig Tystysgrif Addysg Uwch i 
Raddedigion; cymryd rhan yn y Cynllun 
Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol; gweithredu 
Cynllun Dysgu a Datblygu Staff gan Gyfoedion; 
dyfarnu Cymrodoriaethau a Arweinir gan Fyfyrwyr.  

 buddsoddi yn y broses o ddatblygu gwaith 
dadansoddi dysgwyr er mwyn bod mewn sefyllfa yn 
y dyfodol i alluogi myfyrwyr i gael mynediad gwell i 
wybodaeth am eu dysgu a gallu gwell i lywio a 
chynllunio eu profiad dysgu.  
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Astudiaeth 
Achos:  

Dyfarnwyd gwobr ‘Rhagoriaeth mewn Addysgu’ papur 
newydd y Guardian i’r Brifysgol am ei phrosiect ‘Ciwb 
Perthyn / Belonging Cube’ a gafodd ei greu i gynorthwyo 
myfyrwyr a oedd yn astudio ar gyfer Dyfarniad Rheoli 
Busnes Rhyngwladol i Raddedigion. Mae’r Ciwb Perthyn 
wedi’i gynllunio i wella ymgysylltiad myfyrwyr ac mae’n 
annog dysgwyr i rannu gwahaniaethau o ran diwylliant, 
cefndir a phrofiad gan amlygu eu gobeithion a’u 
dyheadau ar gyfer y dyfodol. Bydd y cysylltiadau a gaiff 
eu ffurfio drwy’r broses hon yn helpu poblogaeth 
ryngwladol amrywiol o fyfyrwyr i rannu’r un hunaniaeth 
ac i sefydlu sylfaen ar gyfer datblygu ymdeimlad 
parhaus o berthyn i gyrsiau. Mae mentrau diweddar 
eraill o ran cymorth i ddysgwyr yn cynnwys:  

 Hallsnet: Cafodd Met Caerdydd ei enwebu ar gyfer 
Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth Times Higher 
Education am symud darpariaeth gwasanaethau TG 
pob myfyriwr mewn neuadd breswyl o ddarparwr 
allanol i’r adran TG fewnol.  

 Metflix: Cafodd cyfres o fideos hyfforddi byr eu creu 
er mwyn helpu’r myfyrwyr i ddefnyddio 
gwasanaethau ac adnoddau allweddol. Cafodd 
prosiect Metflix ei enwebu ar gyfer Gwobr 



 

 

Cyfryngau Addysgol CADARN yn y categori 
Ymgeisydd Allanol Gorau.  

 Amserlenni Personol i Fyfyrwyr: Ar ôl cael eu treialu i 
ddechrau yn 2015/16, pan oedd 91% o’r myfyrwyr 
yn eu hystyried yn ‘ddefnyddiol dros ben’ neu’n 
‘ddefnyddiol iawn’, rhoddwyd y datblygiad hwn ar 
waith yn llawn yn 2017.  

 

3.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn gwella cyflogadwyedd graddedigion yng Nghymru?  
 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 darparu mynediad i gyfleoedd swyddi, cynllunio 
gyrfaoedd, digwyddiadau, adnoddau a 
hyfforddiant/ gweithdai ar gyfer myfyrwyr a 
graddedigion diweddar.  

 defnyddio dulliau ar draws y sefydliad i reoli’r 
gwaith o ddarparu a datblygu lleoliadau gwaith a 
hyfforddiant o fewn rhaglenni penodol.  

 datblygu a gweithredu dulliau ym mhob rhan o’r 
sefydliad i gofnodi gweithgarwch cwricwlaidd a 
heb fod yn gwricwlaidd y myfyrwyr megis Cynllunio 
Datblygiad Personol a’r Cofnod Cyrhaeddiad 
Addysg Uwch er mwyn gwella gallu’r myfyrwyr i 
baratoi ar gyfer swyddi.   

 ymgorffori ymhellach sgiliau, doniau a phrofiadau 
cyflogadwyedd yn y cwricwla a’r rhaglenni drwy 
gynnal adolygiadau blynyddol a rheolaidd, gan 
gynnwys rhanddeiliaid/cyflogwyr yn y prosesau 
adolygu a dylunio, lle bydd hynny’n briodol.  

 darparu datblygiad proffesiynol parhaus wedi’i achredu 
a heb ei achredu mewn ymateb i anghenion cyflogwyr 
a’r farchnad.  

 defnyddio rhwydwaith ei chyn-fyfyrwyr i ddarparu 
cyfleoedd mentora a rhwydweithio ar gyfer myfyrwyr, 
darlithoedd gwadd, lleoliadau gwaith a chyfleoedd i 
recriwtio graddedigion.  

 cefnogi mentrau a mecanweithiau sy’n codi 
ymwybyddiaeth ac yn datblygu entrepreneuriaeth 
ymhlith y myfyrwyr, gan gynnwys Canolfan 
Entrepreneuriaeth Myfyrwyr sy’n rhoi’r sgiliau a’r 



 

 

wybodaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr a graddedigion i 
ddatblygu a lansio busnes neu fenter gymdeithasol.  

 darparu cyllid er mwyn i Undeb Myfyrwyr Met 
Caerdydd gefnogi ansawdd a chwmpas y 
gweithgareddau a fydd yn hyrwyddo cyflogadwyedd, 
megis myfyrwyr yn gwirfoddoli a chyflwyno Gwobrau 
Met Caerdydd yr Undeb.  

 

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: 
Cyfeirnodau 12, 13, 14, 17 

Astudiaeth 
Achos:  

Mae Dyfarniad Undeb Myfyrwyr Met Caerdydd wedi 
cyrraedd ei bumed flwyddyn, ac mae wedi datblygu i 
helpu myfyrwyr i feithrin sgiliau, profiad, hyder a 
rhwydwaith o gymheiriaid ac arbenigwyr.  
Ar ôl gwneud cais llwyddiannus am y dyfarniad, mae’n 
rhaid i fyfyrwyr gwblhau 100 awr o brofiad gwaith neu 
wirfoddoli. Hefyd, mae’n rhaid iddynt fynychu pum 
gweithdy, cwblhau dau adroddiad myfyriol a gwneud 
cyflwyniad terfynol yn ystod cyfweliad y dyfarniad. Caiff 
y myfyrwyr eu cefnogi drwy gydol y broses, ac mae 
Cydlynydd Cynghori a Chyflawniad Myfyrwyr Undeb y 
Myfyrwyr yn monitro eu cynnydd. Mae’r dyfarniad yn 
cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr arbenigo mewn un o bum 
maes:  

 Arweinyddiaeth  

 Agweddau Byd-eang  

 Meddwl Cynaliadwy  

 Menter ac Entrepreneuriaeth  

 Iechyd a Llesiant. 
 

4.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn hyrwyddo Addysg Uwch yng Nghymru yn fwy effeithiol yn 
rhyngwladol?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 buddsoddi mewn swyddi arweinyddiaeth ym mhob 
Ysgol academaidd i gyflymu’r broses o ryngwladoli’r 
cwricwla a sefydlu addysg ar gyfer datblygu 
cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang o fewn cyrsiau.  

 sefydlu ‘Academïau Byd-eang’ a fydd yn datblygu 
cryfderau ymchwil presennol a chyfleoedd newydd i 



 

 

ddarparu ymchwil ryngddisgyblaethol a rhyngwladol 
effeithiol a chyfleoedd ôl-raddedig.  

 tyfu maint, ansawdd, gwerth ac effaith ymchwil a 
gweithgareddau arloesol.  

 galluogi myfyrwyr addysg drawswladol i gael mynediad i’r 
amrywiaeth lawn o’i hadnoddau dysgu, gan gynnwys 
mynediad i’w llyfrgell electronig, deunydd cynorthwyo 
sgiliau astudio a chanllawiau ar gyflogadwyedd.  

 hyrwyddo ei darpariaeth a’i gweithgareddau drwy ei 
swyddfeydd yn Tsieina ac India.  

 datblygu a chymryd rhan mewn prosiectau â’r nod o 
feithrin gwell dealltwriaeth rhwng prifysgolion a 
hwyluso'r broses o gyfnewid myfyrwyr, ymchwilwyr a 
staff academaidd a gweinyddol o wledydd yr UE a'r 
Dwyrain Canol. Ariennir y gweithgarwch hwn drwy 
ffynonellau eraill (h.y. nid yw’r costau’n cyfrannu at 
gyfanswm buddsoddiad y Cynllun Ffioedd a Mynediad).  

 cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau a ariennir 
gan yr UE a rhai heb eu hariannu gan yr UE er mwyn 
adeiladu capasiti mewn gwledydd sy’n datblygu gan godi 
ymwybyddiaeth o addysg uwch yng Nghymru ar yr un 
pryd.  

 fel ymrwymiad arall i hyrwyddo Addysg Uwch yng 
Nghymru yn rhyngwladol, mae’r Brifysgol yn recriwtio 
myfyrwyr rhyngwladol i’w champysau yng Nghaerdydd.  

 cynnal prosiect ‘wythnos ryngwladol’, gan wahodd 
partneriaid addysg drawswladol a symudedd Ewropeaidd 
i gymryd rhan mewn prosiectau ar gampws ar y cyd â 
myfyrwyr campysau Met Caerdydd (gweler isod).  

 GWD: Rydym yn falch o gefnogi menter Global 
Wales Discover, a ariennir gan Lywodraeth Cymru 
a’r British Council. Bydd y cynllun hwn yn galluogi 
ein myfyrwyr i gymryd rhan mewn astudiaethau neu 
leoliadau gwaith byrdymor ledled y byd, gan gynnig 
profiad gwerthfawr.  

 

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnodau 
15, 16 

Astudiaeth 
Achos:  

Wythnos Ryngwladol: Bob blwyddyn, mae’r Brifysgol yn 
gwahodd myfyrwyr o’i sefydliadau partner yn Ewrop ac 
yn fyd-eang i fynychu wythnos breswyl ar y campws i 
gymryd rhan mewn prosiect Addysg Uwch a gynhelir gan 
staff Met Caerdydd. Mae ein swyddfa bartneriaeth yn 



 

 

ategu’r gwaith academaidd gyda gweithgareddau 
cymdeithasol yn ystod yr wythnos. Gwahoddir myfyrwyr 
Met Caerdydd i gymryd rhan yn y prosiect yn ystod eu 
gwyliau. Mae wedi bod yn galonogol gweld rhai o’r 
myfyrwyr hyn yn sylweddoli gwerth symudedd yn dilyn y 
cyfle hwn a chymryd rhan yn lleoliadau Erasmus yn ystod 
y flwyddyn ganlynol. Mae manteision y prosiect syml hwn 
wedi bod yn galonogol iawn i bawb sydd wedi cymryd 
rhan ynddo.  

 
 

5.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn darparu Addysg Uwch gynaliadwy?  

 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 cynnal Strategaeth Ariannol ddarbodus sy’n 
ystyried buddsoddiadau tymor canolig a hirdymor 
ac yn sicrhau cydbwysedd ag anghenion adnoddau 
tymor byr.  

 cynnal Fframwaith Rheoli Risg cynhwysfawr sydd â 
phwyslais penodol ar risgiau Ariannol a Strategol.  

 drwy ei darpariaeth Addysg Gychwynnol i 
Athrawon, darparu athrawon newydd gymhwyso 
arloesol a chreadigol a fydd yn gallu datblygu 
cymuned ddysgu fywiog ar gyfer darpar fyfyrwyr 
Addysg Uwch y dyfodol.  

 buddsoddi mewn adnoddau a mecanweithiau a 
fydd yn helpu i gadw’r Safon Iechyd Corfforaethol 
‘Lefel Aur’.  

 buddsoddi mewn gwella ei chyfleusterau 
academaidd, cymdeithasol, chwaraeon, hamdden 
a phreswyl.  

 buddsoddi mewn adnoddau a systemau i wella’r 
broses o reoli’r cwricwlwm, yr amgylchedd a’r 
gofod.  

 ceisio denu mewnfuddsoddiad a gweithio mewn 
partneriaeth rhwng y Brifysgol ac unigolion a 
sefydliadau allanol.  

 cynnal y dyfarniad ‘dosbarth cyntaf’ yn Nhabl 
Cynghrair Prifysgolion people & planet drwy 
weithgareddau cynaliadwyedd.  



 

 

 cyfrannu at ddatblygu dysgu ac addysgu a gwella 
ansawdd yn fyd-eang.  

 mae’r Brifysgol hefyd yn weithredol wrth gefnogi 
menter Dinasoedd Pysgod Cynaliadwy, sy’n ceisio 
sicrhau na fydd cynhyrchion sy’n cynnwys pysgod 
sydd mewn perygl ar y fwydlen.  

 rhan o'r cynllun byd-eang NextBike. Aelodaeth 
wedi ei sybsideiddio i staff a myfyrwyr, gan alluogi 
cludiant ar feic am ddim rhwng mannau o amgylch 
y ddinas.  

 dyfarnwyd Gwobr Seiclo Caerdydd i’r Brifysgol fel 
y Busnes Mwyaf Cyfeillgar i Feiciau yn dilyn 
buddsoddiad yn y cyfleusterau ar gampysau.  

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnod 
17 

Astudiaeth 
Achos:  

Mae’r wedi cadw statws ‘Dosbarth Cyntaf’ yn ôl 
Cynghrair Prifysgolion people & planet, sy’n sgorio 
prifysgolion yn ôl amrywiaeth o gymwysterau 
cynaliadwyedd, gan gynnwys polisi amgylcheddol, 
buddsoddiad moesegol, lleihau carbon, bwyd a 
gwastraff cynaliadwy ac ailgylchu.  
 
Gan adeiladu ar y llwyddiant hwn, daeth y Brifysgol 
yn un o’r sefydliadau cyntaf yng Nghymru i ennill 
statws Platinwm yng Ngwobrau Cynlluniau Teithio 
Cymru, gan gydnabod arfer gorau a rhagoriaeth 
mewn cynlluniau teithio.  
 
Yn dilyn prosiect llwyddiannus gyda sefydliad partner 
yn Fietnam, wedi ei hariannu’n rhannol gan y British 
Council ac mewn cydweithrediad â’r Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch, mae’r 
Brifysgol yn ystyried cyfleoedd i gyflwyno prosiectau 
tebyg gyda phartneriaid yn fyd-eang. Mae’r prosiect 
yn defnyddio arfer gorau mewn dysgu, addysgu a 
gwella ansawdd ac yn gweithio gyda’r partner i 
adeiladu capasiti staff, datblygu dulliau dysgu ac 
addysgu, a datblygu prosesau o fewn amgylchedd 
Addysg Uwch.  

 
  



 

 

 
6.  Sut y bydd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn codi ymwybyddiaeth darpar fyfyfwyr o werth Addysg Uwch?  
 

Gweithgaredd:  Bydd y Brifysgol yn:  

 codi ymwybyddiaeth o Addysg Uwch a’i gweithgareddau ar 
gyfer dysgu posibl drwy nifer o fecanweithiau gan gynnwys 
cysylltiadau â chyn-fyfyrwyr, gweithgareddau marchnata, 
cysylltiadau â’r cyfryngau, y cyfryngau cymdeithasol a 
gwefan y Brifysgol.  

 parhau i feithrin ac atgyfnerthu ei phartneriaethau 
strategol hirdymor â cholegau addysg bellach Penybont a 
Chaerdydd a’r Fro.  

 cyfrannu at sefydliadau sy’n codi ymwybyddiaeth o 
fanteision ac effaith addysg uwch, gan gynnwys drwy’r 
Conversation Trust (UK) Ltd.  

 

Targed  Targedau cysylltiedig yn Atodiad B, Tabl G: Cyfeirnodau 13, 14, 
18 

Astudiaeth 
Achos:  

Mae Met Caerdydd, trwy Chwaraeon Caerdydd, wedi sefydlu’r 
rhaglen #INNERSTRENGTH mewn ymateb i ymgyrch Merched 
Gyda’i Gilydd. Nod y rhaglen yw darparu gwybodaeth a sgiliau i 
ferched ysgol fel y gallant ymateb i bwysau gan gyfoedion o 
dan arweiniad y cyfryngau ynglŷn â phwysau corfforol a 
hunanddelwedd. Mae’r rhaglen yn para am 10 wythnos ac 
mae’n cynnig un sesiwn allgymorth yr wythnos i’r cyfranogwyr, 
sydd wedi’u hatgyfeirio gan ysgolion Caerdydd. Mae pob 
sesiwn yn awr o hyd ac yn canolbwyntio ar weithgarwch 
corfforol a chyflwyno merched i ddosbarthiadau a 
gweithgareddau gwahanol yn y gampfa, ac awr yn 
canolbwyntio ar wella iechyd a llesiant mewn gweithdai theori. 
Cynhelir y rhaglen fel rhaglen beilot yn nwyrain y ddinas ar hyn 
o bryd, ac mae’r Brifysgol yn bwriadu gweithio gyda 
phartneriaid, gan gynnwys Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, i 
ymestyn y ddarpariaeth ledled y ddinas.  

 

  



 

 

Y Rhesymeg dros Dargedu Buddsoddiad  
121. Mae Met Caerdydd wedi ymrwymo i fuddsoddi o leiaf 16.7% (a amcangyfrifwyd yn £11.3m) o gyfanswm ei 

hincwm ffioedd a ddaw oddi wrth fyfyrwyr cartref/UE amser llawn israddedig a myfyrwyr TAR ar gyfle cyfartal 
a hyrwyddo addysg uwch.  

 
122. Caiff cyfran sylweddol o’r ddarpariaeth sy’n cael ei disgrifio yn y Cynllun hwn ei ariannu’n llawn drwy’r 

buddsoddiad hwn gan gynnwys pob elfen a fydd yn ymwneud â chyfle cyfartal. Caiff rhai mesurau a darpariaeth 
sy’n gysylltiedig â hyrwyddo addysg uwch eu hariannu’n rhannol drwy fuddsoddiad y Cynllun Ffioedd a 
Mynediad ac yn rhannol drwy ffynonellau eraill megis ffioedd myfyrwyr tramor, ôl-raddedig, rhan amser, addysg 
drawswladol, yr elw o wasanaethau masnachol, grantiau allanol a nawdd.  

 
123. Mae’r ddarpariaeth a’r mesurau sy’n cael eu hariannu’n rhannol drwy fuddsoddiad y Cynllun Ffioedd a Mynediad 

yn gyfyngedig i hyrwyddo addysg uwch ac yn cynnwys: datblygu dadansoddeg dysgu; rhyngwladoli'r cwricwlwm; 
a gwella cyfleusterau academaidd, cymdeithasol, chwaraeon, hamdden a phreswyl. Hefyd mae nifer gyfyngedig 
o fesurau a darpariaeth sydd heb eu hariannu drwy fuddsoddiad y Cynllun Ffioedd a Mynediad ond sydd er 
hynny yn cyfrannu at gyfle cyfartal a hyrwyddo Addysg Uwch. Mae’r rhain yn cynnwys, er enghraifft, cyflawni 
addysg drawswladol y Brifysgol, gweithgaredd sy’n cyfrannu’n sylweddol at wella’r broses o ryngwladoli’r 
Brifysgol a chynnig cyfleoedd newydd i ddysgwyr gael cyfranogi mewn prosiectau symudedd dramor.  

 
124. Wrth gyfrifo’r buddsoddiad arfaethedig mae’r Brifysgol, yn debyg i ddarparwyr eraill, wedi ceisio cyrraedd 

sefyllfa resymol drwy wahaniaethu rhwng gweithgareddau sydd â’r prif ddiben o gefnogi grwpiau a 
dangynrychiolir a gweithgareddau sy’n cyfrannu at y diben hwn. Felly, ystyrir mai buddsoddiad y  Cynllun Ffioedd 
a Mynediad yw’r holl gostau sy’n gysylltiedig â gweithgareddau sydd â’u prif ddiben o gynyddu dyhead, hwyluso 
mynediad a chefnogi cadw myfyrwyr o grwpiau a dangynrychiolir a’u cael i gwblhau’n llwyddiannus. Ystyrir 
gweithgareddau sy’n cyfrannu at gefnogi amcanion codi dyhead, hwyluso mynediad a chefnogi cadw myfyrwyr 
o grwpiau a dangynrychiolir a’u cael i gwblhau’n llwyddiannus, yn unol â chyfran myfyrwyr o grwpiau a 
dangynrychiolir o holl fyfyrwyr y Brifysgol.  

 
125. Mae’r Brifysgol yn ceisio sicrhau bod yr adnoddau y bydd yn eu neilltuo drwy’r Cynllun Ffioedd a Mynediad yn 

cael yr effaith fwyaf bosib, felly mae ei dull wedi’i lywio gan adolygiadau beirniadol rheolaidd o effaith ei 
gweithgareddau. Bydd y gwersi a gaiff eu dysgu drwy’r broses adolygu hon, a hynny yng nghyd-destun 
dadansoddi grwpiau a dangynrychiolir mewn Addysg Uwch yn rheolaidd, yn galluogi’r Brifysgol i addasu lefel y 
cyllid a gaiff ei neilltuo i bob categori o’r ddarpariaeth yn unol ag anghenion a gaiff eu hadnabod. Mae’r broses 
hon wedi’i chynllunio i fod yn un esblygol, a fydd yn ystyried patrymau gweithgarwch ac felly bydd y lefelau 
buddsoddi yn aros yn gymharol sefydlog o flwyddyn i flwyddyn.  

 

 
 
 

 
 

  



 

 

Monitro a gwerthuso cynlluniau ffioedd a mynediad  
126. Bwrdd y Llywodraethwyr sy’n gyfrifol am gymeradwyo’r Cynllun Ffioedd a Mynediad a gwerthuso’r ffordd y caiff 

ei darparu. Mae’r Bwrdd hefyd yn cymeradwyo lefelau’r ffioedd bob blwyddyn ar y cyd â gweithrediaeth y 
Brifysgol. Mae’r Pwyllgor Cynllunio Strategol a Pherfformiad (un o is-bwyllgorau Bwrdd y Llywodraethwyr) yn 
cael gwybodaeth am berfformiad yn erbyn targedau amcanion ac ymrwymiadau buddsoddi’r Cynllun Ffioedd a 
Mynediad yn y gwanwyn bob blwyddyn. Cyflwynir y ddau adroddiad i Fwrdd y Llywodraethwyr, sydd hefyd yn 
cael adroddiadau rheoli risg bob tymor. Rhennir gwybodaeth am gynnydd a pherfformiad â’r pwyllgorau 
academaidd a rheoli priodol hefyd cyn i’r Llywodraethwyr graffu arni. Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynrychioli’r 
myfyrwyr ar Fwrdd y Llywodraethwyr.  

 
127. Gan fod y Cynllun Ffioedd a Mynediad yn gysylltiedig â strategaethau’r Brifysgol, ac yn cyd-fynd â nhw, mae gan 

bob darn o waith berchnogion sy’n rhoi adborth a’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch a chynnydd drwy’r 
fframwaith mewnol, gan gynnwys y broses barhaus o adolygu blaenoriaethau strategol, y Bwrdd Rheoli, cylchau 
cynllunio, rheoli risg a’r adolygiad adrannol. Mae gwybodaeth ddiweddaraf o’r fath yn llywio unrhyw ymyriadau 
gofynnol ac yn cael ei huwchgyfeirio yn ôl yr angen.  

 
128. Caiff lefelau’r ffioedd eu pennu yn unol ag ymrwymiadau’r Cynllun Ffioedd a Mynediad, a’u monitro’n fewnol.  
 
129. Mae ein targedau’n parhau i fod yn rhai CAMPUS, gan roi cyfle i ni werthuso cynnydd y gweithgareddau yn 

ogystal â datblygu arfer da a sicrhau ein bod yn dysgu gwersi a allai fod o fudd i brosiectau eraill. Mae’r broses 
werthuso yn ailadroddus, ond bydd yn gwella dros amser.  

 

Adolygu a Gwerthuso Strategol 

130. Mae’r llythyr oddi wrth y CCAUC yn cymeradwyo Cynllun Ffioedd a Mynediad 2019/20 y Brifysgol yn gofyn am i 
fwy o wybodaeth gael ei darparu ynghylch sut y bydd deilliannau gwerthuso yn gwella’r Cynllun Ffioedd a 
Mynediad. Mae hyn yn cyd-fynd â chydnabyddiaeth y Brifysgol ei hun – er bod gweithgareddau da’n cael eu 
cynnal a bod yr adborth uniongyrchol yn gadarnhaol – nad yw’n cynnal y gwaith gwerthuso sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth a data a allai gysylltu buddsoddiad yn uniongyrchol â deilliannau a llywio gwelliannau.   

 
131. Mae’r gwaith presennol, drwy’r Cydbwyllgor Systemau Gwybodaeth, ar ddadansoddi data er mwyn cefnogi 

gwaith ymgysylltu â myfyrwyr yn dangos bod gan y Brifysgol y gallu i gyflawni gwaith dadansoddi a gwerthuso 
o’r math hwn a bydd y cynlluniau i ddatblygu Ysgrifenyddiaeth y Brifysgol yn cyfuno strategaeth, cynllunio, data 
a gwaith dadansoddi, ynghyd â chydymffurfiaeth, risg a llywodraethu.  

 
132. Mae’r Brifysgol yn adolygu ei Mesurau Llwyddiant yn rheolaidd ac mae llawer o’r dangosyddion hyn yn gyson â 

thargedau’r Cynllun Ffioedd a Mynediad a Mesurau Cenedlaethol CCAUC. Mae’r tabl yn yr Atodiad i’r adran hon 
o’r Cynllun Ffioedd a Mynediad yn dangos y cysondeb hwn ac mae wedi cael ei ddarparu yn lle’r tabl yn Atodiad 
Ai gan ei fod yn ymdrin â chysondeb ag amcanion Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â chyfle cyfartal a 
hyrwyddo Addysg Uwch.  

 



 

 

133. Wrth baratoi gwerthusiad 2017/18, ymgymerwyd â  pheth gwaith i ddadansoddi ffigurau siomedig o ran cadw 
myfyrwyr, deilliannau NSS11 a recriwtio myfyrwyr rhan amser.   Mae hyn wedi dynodi’r trywydd ar gyfer gwneud 
gwaith dadansoddi manwl i lywio gwerthusiadau yn y dyfodol, a Chynllun Ffioedd a Mynediad 2018/19 yn gyntaf 
oll.   

 

134. Mae’r Brifysgol wedi’i chalonogi gan ei pherfformiad da o ran proffiliau’r myfyrwyr a dderbynnir a deilliannau 
cyflogaeth. 

 
135. Bydd y Brifysgol yn parhau i werthuso effeithiolrwydd gweithgareddau ac ystyried astudiaethau cyhoeddedig er 

mwyn cadarnhau’r rhaglen fanwl o weithgareddau a gynhelir yn 2019/20 ac yn 2020/21. Bydd y rhaglen olaf yn 
gysylltiedig â chyfnod y Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn. Mae cyfleoedd i ddysgu oddi wrth gyhoeddiadau 
diweddar yn Lloegr a’r Alban ar ddulliau effeithiol o ehangu mynediad gan fod pawb yn wynebu’r un heriau o 
ran ‘yr hyn sy’n gweithio’.  

 
136. Amlygodd y gwerthusiad o Gynllun 2017/18 danwariant y gronfa galedi ond penderfynwyd ei chadw ar y lefel 

hon yng Nghynllun 2020/21 a chanolbwyntio ar ei hyrwyddo’n well a chynyddu gwariant ar gyngor ariannol.  
 
137. Mae Tabl B yn Atodiad B i’r Cynllun Ffioedd a Mynediad hwn yn dangos newidiadau eraill i gydbwysedd gwariant, 

er enghraifft cynnydd sylweddol ar gyfer gwaith ymgysylltu, gan nodi’r pwyntiau uchod am ffocws y Brifysgol ar 
ymgysylltu a phrofiad myfyrwyr er mwyn cefnogi lefelau cadw, dilyniant a llwyddiant myfyrwyr.  

 
138. I grynhoi, mae’r Brifysgol yn cydnabod yr angen i ddatblygu ei gallu a’i phrosesau i werthuso ei gwasanaethau 

a’i gweithgareddau’n effeithiol ac yn bwriadu datblygu cyfleuster canolog i ddarparu’r data a’r arbenigedd 
dadansoddol a sicrhau ei fod yn cyd-fynd â gallu cynllunio strategol gwell. Un o dasgau cynnar y tîm canolog 
hwn wrth baratoi Cynllun Ffioedd a Mynediad 2021/22 fydd ailystyried targedau’r Brifysgol a’r ffordd y maent 
yn cyd-fynd ag amcanion y Brifysgol ar gyfer cyfle cyfartal a hyrwyddo Addysg Uwch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
11 Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


