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Mae’n bleser gennyf gyflwyno ail adroddiad blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
ar gyfer blwyddyn academaidd 2012/13.
Bu’r flwyddyn a aeth heibio yn un gynhyrchiol iawn unwaith eto i’r Coleg, ac mae’r
Bwrdd yn dymuno diolch i aelodau’r Bwrdd Academaidd, y swyddogion, y canghennau,
a phawb arall sy’n allweddol i’w lwyddiant – yn genedlaethol ac o fewn y prifysgolion
unigol – am eu gwaith. Yn dilyn lansio’r Cynllun Academaidd ym mis Medi 2012,
cyflawnwyd gwaith manwl yn paratoi hyd at ugain o gynlluniau pwnc, sydd bellach
yn rhoi sail gadarn i waith y Coleg ym maes cynllunio academaidd. Mae’r Coleg hefyd
yn llwyr ymrwymedig i’r egwyddor o bartneriaeth gyda myfyrwyr, ac aeth ati i ddatblygu
trefniadau ffurfiol ar gyfer cynnwys myfyrwyr – ar bob lefel – ym mhrosesau llywodraethu
a gweithredu’r Coleg. Cynigiwyd hefyd y Dystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg am y tro
cyntaf, ac mae’r Coleg yn ymfalchïo i’r myfyrwyr cyntaf dderbyn eu tystysgrifau oddi
wrth y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, ar faes Eisteddfod
Genedlaethol Sir Ddinbych 2013.
Prif amcanion y Coleg yw:
Yn unol â’i gyfansoddiad, hybu dysg a gwybodaeth drwy hyrwyddo, cynnal,
datblygu a goruchwylio darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn addysg uwch yng
Nghymru, gan weithio gyda sefydliadau addysg uwch yng Nghymru a thrwyddynt.
Darparu undod o ran pwrpas, cydlyniad ac arweinyddiaeth drwy strategaeth
genedlaethol, a hynny fel corff a lywodraethir yn ganolog a chanddo drosolwg
dros yr holl ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.
Creu trefniadaeth gadarn a pharhaol, yn genedlaethol, ar gyfer sicrhau statws
llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg ac ymchwil o fewn y prifysgolion.
Cyfoethogi, dyfnhau ac ehangu’r ddarpariaeth ar gyfer myfyrwyr, gan ymateb
i’r galw gan fyfyrwyr, a thrwy hynny gynyddu’r niferoedd sy’n astudio drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Cydweithio gyda chyrff cenedlaethol eraill er mwyn cyfrannu at fywyd
cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd Cymru.
Yr wyf yn parhau’n argyhoeddedig fod y Coleg yn cynnig llawer mwy o gyfleoedd
ar gyfer cynllunio a chynyddu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn genedlaethol nag
a fuasai’n bosibl drwy’r sefydliadau unigol. Drwy hynny, wrth reswm, mae’r dewisiadau
a gynigir i fyfyrwyr yn ehangu’n flynyddol, fel y dangosodd prosbectws cyntaf y Coleg
a gyhoeddwyd yn 2013. Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn darparu trosolwg o’r
modd yr aeth y Coleg ati i ddatblygu’i amcanion yn ystod y flwyddyn. Ceir llawer
mwy o wybodaeth am y Coleg a’i waith ar ein gwefan, www.colegcymraeg.ac.uk.
Daw fy nhymor o dair blynedd fel Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg i
ben ar 31 Mawrth 2014. Hoffwn achub ar y cyfle, felly, i ddiolch i aelodau Bwrdd
Cyfarwyddwyr y Coleg, y swyddogion, a chydweithwyr yn y prifysgolion a thu hwnt,
am eu cefnogaeth a chydweithrediad yn ystod y cyfnod hwn. Gosodwyd sail cadarn
i adeiladu arno i’r dyfodol.

Gair gan y
Prif Weithredwr
Dr Ioan Matthews
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Wrth gyflwyno ail adroddiad blynyddol llawn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol,
mae’n bleser gallu datgan i gamau sylweddol gael eu cymryd yn ystod y flwyddyn
tuag at gyflawni amcanion y Coleg, a hynny o fewn cyd-destun o newid parhaus
ac ansicrwydd cyllidol o fewn y sector addysg uwch. Mae’r Coleg yn hyderus ei
fod yn cyflawni swyddogaeth allweddol o ran sicrhau i’r Gymraeg ei phriod le o
fewn y sector, a byddwn yn dathlu hynny ym mis Gorffennaf 2014 trwy gynnal
Cynhadledd Ryngwladol yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. Bydd
y gynhadledd yn gyfle nid yn unig i ddysgu am sefyllfa ieithoedd eraill yn y sector
addysg uwch mewn rhannau eraill o Ewrop a thu hwnt, ond hefyd yn llwyfan
i rannu profiadau gyda chyfoedion o wledydd eraill am yr hyn sy’n digwydd
yng Nghymru yn sgil sefydlu’r Coleg.
Yn dilyn cyhoeddi Cynllun Academaidd y Coleg ym mis Medi 2012, cyflawnwyd
gwaith yn ystod y flwyddyn i greu strategaethau academaidd pynciol mewn dros ugain
o feysydd, ac mae nifer o’r cynlluniau hyn bellach wedi’u cymeradwyo gan y Bwrdd
Academaidd. Yn ystod y flwyddyn, cynyddodd nifer y darlithwyr a noddir gan y Coleg
yn y prifysgolion i dros 80, yn cynnwys dros 20 o ddarlithwyr newydd a gychwynnodd
ar ddechrau blwyddyn academaidd 2013/14. Mae’r Coleg wedi adolygu’r Cynllun
Ysgoloriaethau Ymchwil yng ngolau cynllunio manylach ar lefel sefydliadol a phynciol,
lle parheir i feithrin academyddion ifanc a’u paratoi at fod yn ymgeiswyr am swyddi
academaidd y dyfodol. Cydweithia’r Coleg yn agos â’r prifysgolion yn y cyswllt hwn.
Yn Aberystwyth, ar 26 Chwefror 2013, cafwyd noson gofiadwy pan anrhydeddwyd
14 o unigolion a enillodd radd PhD o dan nawdd y Coleg a’i ragflaenydd, y Ganolfan
Addysg Uwch. Yr oedd hefyd yn arwyddocaol fod 11 o’r rheiny wedi’u penodi i
swyddi darlithio yn y prifysgolion, y rhan fwyaf ohonynt yn cael eu noddi gan y Coleg.
Ymhen rhai wythnosau’n unig, fodd bynnag, daeth y newydd trychinebus am farwolaeth
ddamweiniol un o’r darlithwyr hynny, sef Dr Eilir Hedd Morgan, a oedd yn ddarlithydd
yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion ym Mhrifysgol Bangor. Dechreuodd cysylltiad Eilir â’r
Coleg yn 2008 pan y’i penodwyd i Ysgoloriaeth Ymchwil ym maes Bioleg ac Ecoleg
y Môr yn y Brifysgol. Ni chynigid nemor ddim darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg
yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion ar yr adeg honno, felly roedd penodi ymchwilydd ifanc
cyfrwng Cymraeg i Ysgoloriaeth Ymchwil, a’i benodi’n ddarlithydd wedi hynny, yn gam
pellgyrhaeddol i’r adran. Y gobaith oedd meithrin unigolyn a allai ddatblygu darpariaeth
newydd a chynnig tiwtorialau i fyfyrwyr yn y Gymraeg, yn ogystal ag ymchwilio
ymhellach i’r maes. Wrth benodi Eilir, buont yn eithriadol o ffodus o gael gwyddonydd
ifanc a oedd nid yn unig yn ddisglair a galluog, ond a oedd hefyd yn addysgwr greddfol
hynod boblogaidd ymysg y myfyrwyr, ac yn rhywun a gredai’n angerddol a chydag
arddeliad yn hawl pob myfyriwr i dderbyn ei addysg yn ei famiaith. Roedd ei benodiad
yn brawf diamwys o’i allu a’i botensial fel addysgwr prifysgol, a chychwynnodd ei swydd
newydd fel darlithydd ym mis Ionawr 2013. Mae’r Coleg yn ymestyn ei gydymdeimlad
dyfnaf i’w deulu a’i ffrindiau yn eu profedigaeth, ac yn bennaf oll, yn dymuno datgan ei
ddiolch i’w rieni, Iwan ac Alwena Morgan, nid yn unig am gytuno i awgrym y Coleg o
sefydlu Gwobr Goffa flynyddol, ond hefyd am eu rhodd hael tuag at noddi’r wobr hon.
Fe’i cyflwynir am y tro cyntaf yn 2014.

Rhai
Uchafbwyntiau

	
Cyllidwyd amrediad eang
o brosiectau mewn 15
o feysydd academaidd
yn ystod y flwyddyn, a
gwelir manylion llawn y
prosiectau hyn yn Atodiad
4. Cynhaliwyd adolygiadau
o bedwar prosiect
cenedlaethol a noddir
gan y Coleg.

	
Sefydlwyd Llyfrgell
Adnoddau Digidol y Coleg,
sy’n adnodd allweddol
i fyfyrwyr. Mae’r Llyfrgell
yn cynnwys e-lyfrau,
clipiau fideo a phodlediadau,
ynghyd â nifer o adnoddau
astudio eraill.

	
Datblygwyd trefn gadarn
ar gyfer cefnogi a chynllunio
darpariaeth gydweithredol,
a darparwyd grantiau i
chwe phrifysgol er mwyn
sefydlu gofodau dysgu,
sef Prifysgolion Abertawe,
Aberystwyth, Bangor,
Caerdydd, Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd
a Phifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant.

Cyllidwyd darpariaeth
gydweithredol mewn
amrediad o feysydd, gan
gynnwys Daearyddiaeth, y
Gyfraith, Ieithoedd Modern,
Hanes, Cerddoriaeth a’r
Diwydiannau Creadigol.

Adolygwyd Cynllun
Ysgoloriaethau Ymchwil y
Coleg yn ystod y flwyddyn
ac fe’i lansiwyd ar ei
newydd wedd yn Eisteddfod
Genedlaethol 2013. Drwy’r
cynllun hwn, cyllidir dros
40 o fyfyrwyr sy’n astudio
ar gyfer gradd ddoethur.
At hynny, noddwyd
ysgoloriaethau ar gyfer dros
250 o fyfyrwyr israddedig.

 yhoeddwyd chwe rhifyn
C
o gyfnodolyn ymchwil y
Coleg, Gwerddon, yn ogystal
â lansio gofod ymchwil
newydd o’r enw ‘Ffrwd’
ar wefan y cyfnodolyn,
www.gwerddon.org, yn
Eisteddfod Genedlaethol Sir
Ddinbych a’r Cyffiniau 2013.

Urddwyd yr Athro Ioan
Williams, yr Athro Robin
Williams a Dr John Davies
yn Gymrodyr Anrhydeddus
y Coleg.

Sefydlwyd Darlith
Flynyddol Edward Lhuyd,
sef cyfres o ddarlithoedd
ysgolheigaidd mewn
partneriaeth â Chymdeithas
Ddysgedig Cymru.

Cofrestrwyd dros 1,600
o fyfyrwyr yn aelodau
o gymuned academaidd
y Coleg yn ogystal â thros
600 o staff prifysgol.

Sefydlwyd prosiect,
dan arweiniad un o
Gydlynwyr Academaidd
y Coleg, er mwyn ystyried
ffyrdd y gall y Coleg
gydweithio â’r prifysgolion
er mwyn sefydlu fframwaith
genedlaethol a fydd
yn darparu hyfforddiant
ym maes Astudiaethau
Cyfieithu.

 efnogwyd a chyhoeddwyd
C
amryw o gyhoeddiadau –
sy’n adnoddau gwerthfawr i
fyfyrwyr yn eu hastudiaethau –
gan gynnwys Ysgrifau ar
Theatr a Pherfformio a
olygwyd gan Anwen Jones
a Lisa Lewis (Gwasg Prifysgol
Cymru), ynghyd â Chwaraeon
yn y Gymdeithas a olygwyd
gan Hywel Iorwerth a Carwyn
Jones (Coleg Cymraeg
Cenedlaethol). Roedd y
Coleg hefyd yn falch iawn
o gyhoeddi rhifyn dathlu
hanner canmlwyddiant
cyfnodolyn Y Gwyddonydd,
dan olygyddiaeth yr Athro
Glyn O. Phillips. Lansiwyd
y tair cyfrol ar stondin
y Coleg yn Eisteddfod
Genedlaethol 2013.

Darparwyd rhaglen Sgiliau
Ymchwil cynhwysfawr ar
gyfer myfyrwyr ôl-raddedig
cyfrwng Cymraeg, gan
gynnwys cynhadledd
ymchwil amlddisgyblaethol
a 24 gweithdy hyfforddi.

Yn ystod y flwyddyn, sefydlodd y Coleg bartneriaeth newydd gyda’r sector addysg
bellach drwy gorff ymbarél ColegauCymru, er mwyn sicrhau cydweithrediad mwy
effeithiol ar lefel strategol rhwng y ddwy sector. Lansiwyd Memorandwm Cydddealltwriaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 2013, ac yn ystod y flwyddyn a ddaw,
bydd y Coleg yn pennu tri choleg addysg bellach ar gyfer datblygu prosiectau peilot,
gyda’r bwriad o gryfhau’r profiad addysgol cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr rhwng 16 a 19
oed. Mae canran uchel o fyfyrwyr o’r ystod oedran honno’n astudio mewn sefydliadau
addysg bellach, gyda’r rheiny’n amrywio’n fawr o ran eu maint, eu proffil myfyrwyr a’u
darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Mae datblygu partneriaeth gyda’r sector addysg bellach,
yn ogystal ag ysgolion, yn rhan annatod o gryfhau’r berthynas rhwng y ddau sector.
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Mae llwyddiant a chynnydd y Coleg yn seiliedig ar ei bartneriaethau gyda’r prifysgolion
a myfyrwyr. Eleni, cryfhawyd trefniadaeth y canghennau unigol, ac y mae sawl un
ohonynt wedi symud i leoliad mwy canolog ar y gwahanol gampysau. Dibynnir yn
drwm ar y drefn lle rhoddir aelod o dîm rheoli’r sefydliad yn gyfrifol am y ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg, ac am gydweithio’n agos gyda swyddogion y Coleg. Mae cydlynwyr
darpariaeth cyfrwng Cymraeg a chadeiryddion y canghennau hefyd yn cyflawni
swyddogaeth bwysig drwy weithredu fel pont rhwng y prifysgolion unigol a’r Coleg yn
genedlaethol. Mae’r Coleg yn parhau i ddarparu grantiau ar gyfer cyflogi swyddogion
cangen mewn saith prifysgol, sef Abertawe, Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De
Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd.
I gloi, carwn ddiolch i aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg – gan gynnwys y rheiny
i’w tymor ddod i ben yn ystod y flwyddyn – am eu gwaith a’u cefnogaeth. Yn benodol,
hoffwn ddiolch i Gadeirydd cyntaf y Bwrdd, yr Athro R. Merfyn Jones, am ei gefnogaeth
a’i ddiddordeb cyson yn ystod y tair blynedd ddiwethaf. Yn yr un modd, i gyd-weithwyr
yn y prifysgolion a thu hwnt, ac i staff canolog y Coleg am eu gwaith diflino o fis i fis.
Eir ati yn ystod y misoedd nesaf i baratoi Cynllun Strategol y Coleg ar gyfer cyfnod
2014/15 hyd at 2018/19, pan fydd cyfle i ymestyn gweithgaredd y Coleg i feysydd
newydd er mwyn parhau i weithio tuag at gyflawni gweledigaeth y rheiny a fu’n
ymgyrchu am ddegawdau dros sefydlu Coleg Cymraeg. Ein dyletswydd a’n
cyfrifoldeb yw rhoi blaenoriaeth i wireddu’r weledigaeth honno.

Mae llwyddiant
a chynnydd y Coleg
yn seiliedig ar ei
bartneriaethau gyda’r
prifysgolion a myfyrwyr.

Llywodraethu

Mae cyfansoddiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn nodi bod ganddo nifer penodol
o aelodau sefydliadol a rhanddeiliadol a gynrychiolir yng nghyfarfodydd Llys y Coleg,
gan gynnwys y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.
Yr aelodau sefydliadol ar 31 Gorffennaf 2013 oedd:
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Prifysgol De Cymru
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Prifysgol Glyndŵr
Y Brifysgol Agored yng Nghymru.
Yr aelodau rhanddeiliadol ar 31 Gorffennaf 2013 oedd:
Aelodaeth Myfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Aelodaeth Staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Asiantaeth Genedlaethol Arwain ac
Arloesi mewn Gofal Iechyd (NLIAH)
Colegau Cymru
Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru
Cymdeithas Llywodraeth Lleol Cymru
Cymdeithas Ysgolion Dros Addysg Gymraeg [CYDAG]
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Rhieni Dros Addysg Gymraeg [RHAG]
Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.
Cynhaliwyd Cyfarfod y Llys, sef y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn Llyfrgell
Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, ar 26 Chwefror 2013.
Rhoddir y cyfrifoldeb i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg o osod cyfeiriad strategol
i waith y Coleg. Mae’r Bwrdd yn cynnwys 13 aelod:
Cadeirydd Annibynnol (yr Athro R. Merfyn Jones)
Chwe chyfarwyddwr a benodir o blith enwebiadau
a gyflwynwyd gan y sefydliadau addysg uwch
Un cyfarwyddwr etholedig sy’n cynrychioli’r staff addysgu
cyfrwng Cymraeg, sydd hefyd yn gweithredu fel Deon y Coleg
Un cyfarwyddwr a benodir yn dilyn proses enwebu gan
Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru
Pedwar cyfarwyddwr annibynnol a benodir yn dilyn proses allanol.

Aelodau’r Bwrdd
2012/13
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Mae gan y Coleg Bwyllgor Penodiadau allanol sy’n goruchwylio’r broses o benodi
cyfarwyddwyr, gan gynnwys y Cadeirydd.
Cyfarfu’r Bwrdd ar dri achlysur yn ystod blwyddyn academaidd 2012/13, sef:
28 Tachwedd 2012 (Caerdydd)
27 Chwefror 2013 (Aberystwyth)
19 Mehefin 2013 (Caerdydd).
Bwrdd Cyfarwyddwyr 2012/13

Allwedd
	Presennol
Absennol
— Ddim yn aelod

Enw

Yr Athro R. Merfyn Jones
Cadeirydd
Yr Athro Iwan Davies
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Andrew Green
Cyfarwyddwr Annibynnol
Jacqui Hare
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Yr Athro Medwin Hughes
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Geraint James
Cyfarwyddwr Annibynnol
Yr Athro Aled Jones
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Dr Hefin Jones
Cyfarwyddwr yn cynrychioli staff academaidd
Stephanie Lloyd
Cyfarwyddwr yn cynrychioli myfyrwyr
Gareth Pierce
Cyfarwyddwr Annibynnol ac Is-Gadeirydd
Yr Athro Hywel Thomas
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Wyn Thomas
Cyfarwyddwr Sector Addysg Uwch
Ieuan Wyn
Cyfarwyddwr Annibynnol
Linda Wyn
Cyfarwyddwr Annibynnol ac Is-Gadeirydd

28.11.2012

27.02.2013

19.06.2013

—

—

28.11.2012

26.02.2013

19.06.2013

—

—

—

Pwyllgor Archwilio 2012/13
Enw

Geraint James
Cadeirydd
Yr Athro Iwan Davies
Gareth Pierce
Wyn Thomas
Mererid Jones
aelod cyfetholedig

1	Yr Athro R. Merfyn Jones
Cadeirydd
2	Yr Athro Iwan Davies
	Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch
3	Andrew Green
Cyfarwyddwr Annibynnol
4	Jacqui Hare
	Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch
5	Yr Athro Medwin Hughes
	Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch
6	Geraint James
Cyfarwyddwr Annibynnol
7	Yr Athro Aled Jones
	Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch
8	Dr Hefin Jones
	Cyfarwyddwr yn cynrychioli
staff academaidd
9	Stephanie Lloyd
	Cyfarwyddwr yn
cynrychioli myfyrwyr
10	Gareth Pierce
	Cyfarwyddwr Annibynnol
ac Is-Gadeirydd
11	Yr Athro Hywel Thomas
	Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch
12	Wyn Thomas
	Cyfarwyddwr Sector
Addysg Uwch
13	Ieuan Wyn
Cyfarwyddwr Annibynnol
14	Linda Wyn
	Cyfarwyddwr Annibynnol
ac Is-Gadeirydd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Y Cyd-destun
Strategol
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Un o’r prif resymau dros sefydlu’r Coleg oedd sicrhau bod gan un corff annibynnol
gyfrifoldeb dros gynnal, datblygu a goruchwylio darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn
y sector addysg uwch yng Nghymru. Mae nifer o’r prifysgolion unigol yn cyfeirio
at y Gymraeg yn eu datganiad cenhadaeth ond, yn anorfod, un ymrwymiad o nifer
ydyw. Yn achos y Coleg, sicrhau lle i’r Gymraeg yn y sector addysg uwch yng
Nghymru yw’r rheswm dros ei fodolaeth.
Prif gyllidwr y Coleg yw Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), er ei fod yn
fwriad gan y Coleg i archwilio’r cyfleoedd i sicrhau cyllid o ffynonellau eraill hefyd. Mae’r
Coleg yn gweithredu o fewn cyd-destun ehangach blaenoriaethau Llywodraeth Cymru
ar gyfer addysg uwch, fel y nodir yn Er Mwyn Ein Dyfodol – Strategaeth a Chynllun
Addysg Uwch ar gyfer Cymru yn yr Unfed Ganrif ar Hugain (Tachwedd 2009).
Thema greiddiol Er Mwyn Ein Dyfodol a chynlluniau strategol a gweithredol CCAUC
(a seiliwyd ar Er Mwyn Ein Dyfodol), yw’r nod o drawsnewid sut y cynhelir addysg uwch
yng Nghymru a’r modd y’i cynigir i fyfyrwyr. Mae’r Coleg, o ganlyniad, yn gweithredu yn
ystod ei flynyddoedd cyntaf yng nghyd-destun newid sylweddol yn ffurf y sector addysg
uwch yng Nghymru. Wrth i ganlyniadau’r newidiadau hynny – a’r weledigaeth ar gyfer
y sector – addasu dros y blynyddoedd nesaf, bydd gan y Coleg swyddogaeth bwysig
o ran sicrhau, diogelu a datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y sector addysg
uwch, gan weithredu o fewn agenda bolisi Llywodraeth Cymru a’r cyd-destun
addysgol ehangach.
Ystyriwyd y ffactorau allweddol canlynol gan y Coleg:
Effaith cyflwyno ffioedd
myfyrwyr ar y sector
addysg uwch yng
Nghymru a thu hwnt

	
Newidiadau o fewn addysg
uwch yng Nghymru, gan
gynnwys uno sefydliadau
mewn rhai achosion,
ac mewn achosion eraill,
sefydlu partneriaethau rhwng
sefydliadau addysg uwch,
sefydliadau addysg bellach
a chyrff eraill (datblygiad
sy’n gyson â nodau’r Coleg
i hyrwyddo cydweithio
rhanbarthol a chenedlaethol)

	
Yr hinsawdd economaidd
ehangach a’r wasgfa
gyffredinol ar gyllidebau
addysg uwch yng Nghymru
a thu hwnt, o ganlyniad
	
Strategaeth Addysg
Cyfrwng Cymraeg
Llywodraeth Cymru (2010),
a greodd fframwaith
swyddogol am y tro cyntaf
ar gyfer goruchwylio a
chynllunio darpariaeth
cyfrwng Cymraeg ym
mhob sector

Sefydlu trefn sy’n sicrhau
bod darpar fyfyrwyr,
a myfyrwyr presennol y
sefydliadau addysg uwch,
yn cael cyfle teg i allu dewis
astudio rhan neu’r cyfan
o’u cyrsiau drwy gyfrwng
y Gymraeg, gan gynllunio’n
bwrpasol i ddymchwel
pob rhwystr ymarferol
a seicolegol i’r cynnydd
yn y ddarpariaeth a’r galw.

Wrth gydnabod yr heriau sydd ynghlwm wrth y ffactorau hyn, mae amgylchiadau
sefydlu’r Coleg hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd:
Mae’r Coleg yn gosod yr
iaith Gymraeg, y diwylliant
Cymreig, ac ysgolheictod
drwy gyfrwng y Gymraeg
yn y lle blaenaf bob amser
wrth gynllunio, datblygu
a gweithredu’i gynlluniau.
Drwy ei gytundebau â’r
sefydliadau, mae’r Coleg
eisoes yn sicrhau bod
yr holl gyllid a ddyrannir
drwyddo i’r sefydliadau
ar gyfer addysg cyfrwng
Cymraeg yn cael ei
ddefnyddio’n bwrpasol,
gan sicrhau at hynny bod
y cyllid hwn yn ychwanegu
at wariant presennol y
sefydliadau o’u cyllidebau
eu hunain.

	
Mae’r Coleg yn sicrhau
bod ei gynlluniau’n rhoi
sylw priodol i’r cyd-destun
rhyngwladol, gan dynnu ar
enghreifftiau o flaengaredd
ac arfer da mewn addysgu
a datblygu adnoddau. Mae
hefyd yn sicrhau y rhoddir
sylw dyledus yn Ewrop a thu
hwnt i’r hyn a gyflawnir yng
Nghymru, ac yn gysylltiedig
â hynny, cynhelir Cynhadledd
Ryngwladol yng Nghaerdydd
ym mis Gorffennaf 2014.

	
Mae’r Coleg, wrth ddatblygu
ei strategaeth academaidd –
sy’n seiliedig ar gynllunio
academaidd pwrpasol a
strategaeth glir y cytunwyd
arni gan y sector addysg
uwch – wedi cyflwyno
gweledigaeth newydd ar
gyfer y Gymraeg o fewn y
sector honno yng Nghymru,
a hynny yng nghyd-destun
newidiadau cyson. Priod
waith y Coleg fydd hyrwyddo
a diogelu lle’r Gymraeg o
fewn y cyd-destun hwnnw.

	
Mae’r Coleg yn adeiladu
ar fuddsoddiadau’r
blynyddoedd blaenorol
drwy’r Ganolfan Addysg
Uwch Cyfrwng Cymraeg,
yn enwedig y cynlluniau
ysgoloriaethau a
chymrodoriaethau sydd
wedi meithrin cenhedlaeth
newydd o ymgeiswyr cryf
ar gyfer swyddi darlithio
i’w cyllido gan y Coleg.

	
Mae’r Coleg yn manteisio’n
llawn ar Strategaeth
Addysg Cyfrwng Cymraeg,
a gyhoeddwyd gan
Lywodraeth Cymru, ac yn
sicrhau y rhoddir lle amlwg
i’r sector addysg uwch yn y
strategaeth honno wrth iddi
esblygu. Mae’r Coleg hefyd
yn darparu cefnogaeth, yn
ôl yr angen, i sectorau eraill
wrth iddynt ymateb i ofynion
y strategaeth. Yn ystod 2013,
cytunwyd ar Femorandwm
o Ddealltwriaeth rhwng y
Coleg a CholegauCymru
(y corff sy’n cynrychioli
sefydliadau addysg bellach)
er mwyn cryfhau’r cydweithio
rhwng y ddwy sector yng
ngoleuni Strategaeth Addysg
Llywodraeth Cymru.

Mae’r Coleg yn sicrhau
bod y cyllid a ddarparwyd
ar gyfer y Gymraeg gan
Lywodraeth Cymru drwy
Gyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru yn dilyn sefydlu’r
Coleg (cyllid a ddarparwyd
yn benodol ar gyfer y Cynllun
Staffio Academaidd a’r
cynlluniau ysgoloriaethau
ar gyfer myfyrwyr), yn cael
ei ddefnyddio ar sail
strategol. Mae monitro’r
targedau a osodir gan
Lywodraeth Cymru, y
Cyngor Cyllido a’r Coleg ei
hun, yn hanfodol i lwyddiant
y Coleg yn y dyfodol.

Mae’r Coleg yn cydnabod pwysigrwydd targedau cadarn ar gyfer cynyddu niferoedd y
myfyrwyr sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r Coleg yn ymateb yn gadarnhaol
i’r targedau a osodir gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor Cyllido drwy osod ei dargedau
ei hun ar gyfer meysydd academaidd a sefydliadau unigol. Fodd bynnag, mae’r
Coleg hefyd yn gweithredu fel lladmerydd dros yr egwyddor o astudio drwy gyfrwng
y Gymraeg, gan ddadlau na fydd modd i’r Gymraeg gael ei lle haeddiannol ym myd
ysgolheictod ac addysg prifysgol hyd nes yr ehangir y ddarpariaeth a’r dewis ar gyfer
myfyrwyr. Rhaid sicrhau hyn er mwyn cyfateb i’r patrymau a sefydlwyd eisoes mewn
sectorau addysgol eraill, gan gynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd.
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Bwriad y Cynllun
Cenedlaethol yw gosod
fframwaith strategol
er mwyn datblygu
cynlluniau pwnc
unigol fesul disgyblaeth

Cynllunio
Academaidd

Lansiwyd Cynllun Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym mis Medi 2012
gan y Gweinidog Addysg. Roedd hynny’n gychwyn gwbl addas i flwyddyn academaidd
2012/13 gan y canolbwyntiwyd ar weithredu’r Cynllun Academaidd.
Bwriad y Cynllun Cenedlaethol yw gosod fframwaith strategol er mwyn datblygu
cynlluniau pwnc unigol fesul disgyblaeth, a fydd yn gosod nodau ac amcanion,
targedau a blaenoriaethau buddsoddi ar gyfer y dyfodol.
Bu paneli pwnc y Coleg yn cyfarfod yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn er mwyn
trafod cynlluniau academaidd ac, ar ôl cytuno ar gynlluniau, fe’u cyflwynwyd
i Fwrdd Academaidd y Coleg.
Mae’r broses gynllunio honno ar waith mewn amrediad eang o feysydd:
	
Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg
	
Cerddoriaeth
	
Diwydiannau Creadigol
	
Astudiaethau Addysg
	
Hanes a Diwinyddiaeth
	
Ieithoedd Modern
	
Gwleidyddiaeth
	
Troseddeg ac Astudiaethau Heddlua
	
Y Gyfraith
	
Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg
	
Gwaith Cymdeithasol
	
Nyrsio
	
Busnes
	
Chwaraeon
	
Mathemateg a Ffiseg
	
Daearyddiaeth, Astudiaethau Amgylcheddol ac Amaethyddiaeth.
Yn y rhan fwyaf o’r pynciau a nodir uchod, mae’r cynlluniau terfynol wedi’u cymeradwyo
gan y Bwrdd Academaidd, a dechreuwyd rhoi’r rhaglenni gweithredu ar waith.
Mae’r cynlluniau unigol yn nodi targedau ac amcanion fesul pwnc, ac mae’r Coleg
yn casglu’r targedau unigol ynghyd er mwyn sicrhau y gweithredir prif amcanion
y Coleg o ran datblygu darpariaeth a chynyddu nifer y myfyrwyr sy’n astudio cyfran
sylweddol o’u cwrs yn y Gymraeg.

Mae’r cynlluniau hefyd yn nodi’r cyfleoedd cydweithredol a adnabuwyd yn y cyfryw
feysydd, ac mae gwaith sylweddol i’w wneud dros y blynyddoedd nesaf i gryfhau’r
patrwm cydweithredol o fewn addysg uwch cyfrwng Cymraeg. O fewn y patrwm
hwn, rhoddir cyfle i fyfyrwyr fanteisio nid yn unig ar arbenigedd academyddion y
sefydliad yr astudiant ynddo, ond ar arbenigedd academyddion ledled sefydliadau
Cymru. Mae’r cynllun ar gyfer Ieithoedd Modern – un o’r cynlluniau mwyaf datblygedig
o ran cydweithio – yn cynnig patrwm lle mae modd i’r myfyriwr elwa ar ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg cenedlaethol o fewn unrhyw un o’r pedair Ysgol Ieithoedd Modern
ym mhrifysgolion Cymru. Mae hynny’n cynnig amrediad ehangach o brofiadau
addysgol i’r myfyrwyr, ac yn mynd i’r afael â’r her sydd ynghlwm wrth gael niferoedd
bychan o fyfyrwyr mewn rhai lleoliadau a meysydd (sy’n adlewyrchu patrwm
dewisiadau myfyrwyr ar draws y DU).
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Mae nifer o feysydd, serch hynny, yn profi cynnydd sylweddol yn nifer y myfyrwyr
sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, a hynny mewn darpariaeth newydd a nodir
yn fframwaith y Cynllun Academaidd (ynghyd ag yng nghynllun pynciol rhai meysydd
penodol). Ceir sawl enghraifft o’r twf hwn, gan gynnwys Seicoleg ym Mhrifysgol
Bangor; Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth; Busnes ym Mhrifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant; Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe; Busnes ym
Mhrifysgolion y de-ddwyrain (Prifysgol De Cymru a Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
mewn partneriaeth), ynghyd â’r Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd.
Dros y flwyddyn nesaf, bydd y Coleg yn canolbwyntio ar y pynciau hynny nad
oes ganddynt draddodiad cryf o ddarpariaeth Gymraeg, ond lle nodwyd angen
clir i ddatblygu’r ddarpariaeth honno, e.e. Meddygaeth a Phroffesiynau Iechyd.

Mae hynny’n
cynnig amrediad
ehangach o brofiadau
addysgol i’r myfyrwyr,
ac yn mynd i’r afael â’r
her sydd ynghlwm wrth
gael niferoedd bychan
o fyfyrwyr mewn rhai
lleoliadau a meysydd.
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Mae’r Coleg wedi
gosod nifer o strwythurau
er mwyn sicrhau bod yr
egwyddor o bartneriaeth
gyda myfyrwyr yn ganolog
i weithgareddau’r Coleg

Myfyrwyr

Partneriaeth gyda myfyrwyr
Yn unol â’r thema allweddol a osodwyd yn y Cynllun Academaidd Cenedlaethol,
Partneriaeth gyda Myfyrwyr, mae’r Coleg wedi gosod nifer o strwythurau er mwyn
sicrhau bod yr egwyddor o bartneriaeth gyda myfyrwyr yn ganolog i weithgareddau’r
Coleg, ac er mwyn sicrhau datblygiad effeithiol a gweithredol y bartneriaeth honno.
I’r perwyl hwnnw, etholwyd nifer o fyfyrwyr yn gynrychiolwyr myfyrwyr i fod yn rhan
o amrywiol bwyllgorau mewnol a chenedlaethol. Mae gan y myfyrwyr saith sedd ar
Fwrdd Academaidd y Coleg, ac etholir y cynrychiolwyr israddedig ar sail ranbarthol.
Penodwyd hefyd gynrychiolwyr o blith myfyrwyr i’r paneli pwnc, gan roi cyfle i fyfyrwyr
gyfrannu at gynllunio darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar lefel genedlaethol. Mae hyn
oll yn pwysleisio ymrwymiad y Coleg i sicrhau bod ei fyfyrwyr yn rhan hanfodol o’i
ddatblygiadau academaidd.
Bu myfyrwyr hefyd yn cyfrannu’n gyson at weithgareddau canghennau’r Coleg yn y
prifysgolion. Cyn hir, sefydlir fforwm cenedlaethol ar gyfer myfyrwyr, ac eir ati i wahodd
myfyrwyr i fod yn rhan ohono er mwyn cynrychioli eu canghennau.
Eleni, am y tro cyntaf, cynigiwyd diwrnod o hyfforddiant i holl gynrychiolwyr myfyrwyr
y Coleg. Trefnwyd yr hyfforddiant ar y cyd gydag Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr
Cymru, a chynigiwyd amrywiol sesiynau i ehangu sgiliau’r cynrychiolwyr ynghyd â’u
paratoi at weithio ar rai o bwyllgorau a chyfarfodydd y Coleg. Roedd yr hyfforddiant
hefyd yn gyflwyniad i waith y Coleg a’r sector addysg uwch yng Nghymru.
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Rydym yn falch
o ddatgan i’r cyfnod
o brofiad gwaith a
dreuliodd sawl myfyriwr
arwain at gyfnod o waith
cyflogedig dros yr haf.

Sgiliau
ar gyfer y
Gweithle
Mae cyflogadwyedd yn thema allweddol i brifysgolion erbyn hyn wrth ddatblygu
ac adolygu’r cyrsiau gradd ar gyfer myfyrwyr. Mae’r Coleg yn cydnabod hyn wrth
gynllunio’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn genedlaethol mewn partneriaeth â’r
sefydliadau, gan ystyried bod adnabod anghenion yr economi a’r farchnad lafur wrth
ddatblygu gweithlu dwyieithog yn rhan annatod o’i genhadaeth. Gallai hyn, yn y dyfodol,
olygu symbylu darpariaeth newydd a gwahanol i’r hyn a gynigir ar hyn o bryd os bydd
tystiolaeth o’r galw am raddedigion dwyieithog mewn meysydd lle na fu darpariaeth
cyfrwng Cymraeg eang yn y gorffennol.
Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
Cyflwynwyd Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am y tro cyntaf yn
2013. Ei bwriad yw cynnig cyfle i fyfyrwyr sy’n astudio ym mhrifysgolion Cymru i gael
cydnabyddiaeth o’u sgiliau iaith Gymraeg, a’u galluogi i ddangos tystiolaeth i gyflogwyr
o’u gallu i gyfathrebu’n hyderus a phroffesiynol. Rhaid i ymgeiswyr lwyddo mewn tasg
lafar ac arholiad ysgrifenedig er mwyn ennill y Dystysgrif.
Ymgeisiodd 40 o fyfyrwyr am y Dystysgrif yn 2013, a chawsant gefnogaeth tiwtoriaid
i’w paratoi ar gyfer yr asesiadau. Penodwyd dau diwtor gan y Coleg i ddysgu myfyrwyr
Prifysgol De Cymru, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd a Phrifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant, a rhoddwyd grant i’r sefydliadau eraill i ddarparu eu
tiwtoriaid eu hunain. Yn ogystal â hynny, comisiynwyd adnoddau dysgu gan Ganolfan
Peniarth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a’u gosod ar wefan y Coleg i
gynorthwyo’r ymgeiswyr.
Yn nhymor y gwanwyn a thymor yr haf, cynhaliwyd yr asesiadau llafar, lle’r oedd
gofyn i fyfyrwyr wneud cyflwyniad ar eu pwnc academaidd. Digwyddodd hyn ar
adegau gwahanol ym mhob sefydliad, a ffilmiwyd yr holl gyflwyniadau. Ar 1 Mai 2013,
cynhaliwyd arholiadau ysgrifenedig y Dystysgrif. Cadwyd y papurau arholiad ar gofau
bach a’u hanfon at arholwyr i’w marcio’n anhysbys.
Dyma oedd y canlyniadau:

Rhagoriaeth

Llwyddo

Methu

6

28

6

Ar faes Eisteddfod Genedlaethol 2013, roedd y Coleg yn falch o groesawu Prif Weinidog
Cymru, Carwyn Jones, i ddigwyddiad arbennig ar gyfer cyflwyno’r Tystysgrifau i rai o’r
ymgeiswyr llwyddiannus.
Yn ystod 2013/14, disgwylir cynnydd yn nifer ymgeiswyr y Dystysgrif, a rhagwelir
y daw’n gymhwyster pwysig yn y byd proffesiynol.

Y berthynas â chyflogwyr: Y cynllun profiad gwaith
Ers 2012/13, disgwylir i bob myfyriwr israddedig sy’n derbyn ysgoloriaeth y Coleg
dreulio cyfnod o brofiad gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg. Dros y flwyddyn ddiwethaf,
trefnwyd cyfnod o brofiad gwaith ar gyfer 74 o ddeiliaid ysgoloriaeth yr ail flwyddyn.
Eithriwyd 34 myfyriwr o’r cynllun yn seiliedig ar dystiolaeth o brofiad gwaith digonol
a gyflawnwyd ganddynt eisoes. At hynny, yn sgil amgylchiadau personol pedwar
o ddeiliaid ysgoloriaeth yr ail flwyddyn, bydd y swyddogion yn trefnu eu bod yn
cyflawni gofynion y cynllun yn ystod gwyliau’r Pasg 2014.
Mae swyddogion y Coleg wedi datblygu cyswllt gyda sefydliadau y tu hwnt i Gymru.
Trefnwyd 3 lleoliad gwaith yn Nhŷ Cymru, Brwsel, ac fe ddewiswyd 1 myfyriwr (o blith
6 a wnaeth gais) i gwblhau cyfnod o brofiad gwaith gyda’r bargyfreithiwr, Gwion Lewis,
yn Llundain.
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Bwriedir i’r cynllun gyfrannu at y broses o baratoi myfyrwyr ar gyfer y byd gwaith, drwy
gryfhau eu cysylltiadau â chwmnïau penodol. Rydym yn falch felly o ddatgan i’r cyfnod
o brofiad gwaith a dreuliodd sawl myfyriwr arwain at gyfnod o waith cyflogedig dros
yr haf. Ein nod ar gyfer y dyfodol yw ymdrechu i drefnu’r lleoliadau gwaith ar ddechrau
gwyliau haf y myfyrwyr rhag ofn y cyfyd unrhyw gyfleoedd pellach dros y cyfnod hwnnw.
Roedd ystod o gwmnïau a sefydliadau’n barod iawn i gynnig cyfnodau o brofiad gwaith
i fyfyrwyr y Coleg, yn gyfuniad o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.
Gweler isod enghreifftiau o’r sefydliadau y treuliodd myfyrwyr gyfnod o brofiad
gwaith ynddynt:
Adran Strategol a Gwella, Cyngor Gwynedd
Llywodraeth Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Menter Iaith Conwy
Antur Waunfawr
Gardd Fotaneg, Bangor
Breese Gwyndaf
Eisteddfod Genedlaethol Cymru
Canolfan Ymchwil Clinigol (NISCHR CRC)
ITV Cymru
Capital Law
Lewis, Lewis & Co
Cwmni Da
Morgan Cole
Cyfoeth Naturiol Cymru
Theatr Bara Caws
Cyfreithwyr Tudur Owen Roberts Glynne & Co
Trywydd
Cyngor Sir Caerfyrddin
Urdd Gobaith Cymru
Mae’r amserlen ar gyfer cynllun profiad gwaith 2013/14 wedi’i lunio, ac ym mis Rhagfyr
2013, dechreuodd y swyddogion ar y gwaith o gysylltu â sefydliadau a chyflogwyr.

Adborth
Myfyrwyr a
Chyflogwyr
…roedd pob rhan o’r profiad
gwaith yn ddefnyddiol i mi,
yn enwedig cael ymweld
â gweithwyr cymdeithasol
i weld a dysgu am natur eu
swyddi…Yn dilyn fy mhrofiad
gwaith, bues yn gweithio yno
am dros ddeufis, bum diwrnod
yr wythnos. Roedd yn brofiad
anhygoel, ac rwy’n ddiolchgar
iawn am y cyfle a gefais.
Glesni Williams, Myfyriwr
Cwmni: Adran Strategol a
Gwella, Cyngor Sir Gwynedd

Cefais swydd haf o ganlyniad
i’r cyfnod o brofiad gwaith
a dreuliais, am 10 wythnos o
fis Gorffennaf hyd at fis Medi,
a oedd yn ddefnyddiol ac yn
werthfawr tu hwnt o ran ariannu
fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol
ynghyd ag ennill profiad
perthnasol i’w ychwanegu at fy
CV. Roedd y cyfle i ymarfer fy
Nghymraeg mewn cyd-destun
proffesiynol – ynghyd â’r cyfle
i wella fy sgiliau gramadegol –
yn ddefnyddiol, yn ogystal â
bod o fudd i’m hastudiaethau
academaidd. Hefyd, roedd
cael blas ar y maes cyfieithu
a gweld sut oedd y cyfan yn
gweithio yn fanteisiol tu hwnt…
Fflur Rhys, Myfyriwr
Cwmni: Trywydd

Gan nad oes syniad pendant
gennyf o ba fath o yrfa ’rwyf
eisiau ei dilyn, roedd cael
arsylwi ar amrywiaeth eang
o weithgareddau gwahanol
yn ystod y cyfnod o brofiad
gwaith o gymorth wrth
gynllunio fy nyfodol.
Cathryn Robinson, Myfyriwr
Cwmni: Cyfoeth Naturiol Cymru

…roedd Elen yn gaffaeliad
ac yn cymryd rhan lawn yn y
gwaith dydd i ddydd…myfyriwr
galluog ac abl. Pleser ei chael
yn yr Antur.
Ellen Thirsk, Cyflogwr
Antur Waunfawr

Roedd amseriad y profiad
gwaith yn cyd-fynd yn
grêt gyda’n hamserlen
brysur ni, gan fod llawer o
ddigwyddiadau wedi digwydd
yn ystod y cyfnod hwnnw, ac
roedd yn adeg da i’r myfyriwr
weld nifer o weithgareddau
amrywiol. Roedd y cymorth
a roddodd i ni yn ystod y
sesiynau – yn y swyddfa ac
yn y dathliad – yn werthfawr
iawn i ni fel staff, ac i’r myfyriwr
hefyd rwy’n gobeithio. Roedd
yr holl waith trefnu yn haws i ni
fel swyddogion gan fod person
ychwanegol yno i’n helpu.
Sarah Roberts, Cyflogwr

Adran Datblygu Chwaraeon
Cyngor Sir Caerfyrddin
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Yn ystod 2012-13:
	
1,600 o fyfyrwyr
cyfrwng Cymraeg wedi
hunangofrestru fel aelodau
i ddefnyddio’r Porth, llwyfan
e-ddysgu’r Coleg.

	
342 o fodiwlau prifysgol
wedi’u creu – yn deillio
o’r Cynllun Staffio ar Rithamgylchedd Dysgu (VLE)
Blackboard – ynghyd
â deunyddiau cefnogol
ar gyfer myfyrwyr.

	
70 o fodiwlau’n cael eu
rheoli’n llwyr ar system
Blackboard y Porth.

	
65 o adnoddau cefnogol
a gyllidwyd drwy gynlluniau
prosiect y Coleg yn cael
eu gosod ar y Porth.

	
240 awr o sesiynau dysgu a
chefnogol cyfrwng Cymraeg
yn cael eu dysgu dros
y rhwydwaith fideo yng
ngofodau dysgu’r Coleg.

	
12 adnodd newydd yn cael
eu gosod ar safle iTunes
U y Coleg, gan gynnwys
adnoddau cefnogol y
Dystysgrif Sgiliau Iaith.

	
750 o aelodau staff
dysgu neu gefnogol yn
y sector addysg uwch
ar y gofrestr staff.

Cyfoethogi
Profiad
Myfyrwyr
Mae sicrhau’r profiad addysgol gorau posib i fyfyrwyr yn rhan greiddiol o weledigaeth
y Coleg. Er mwyn gwneud hynny’n genedlaethol, rhaid manteisio ar yr holl arfau
technolegol sydd ar gael er mwyn sicrhau y cynigir yr ystod ehangaf o gyfleoedd
addysgol i fyfyrwyr, yn gyrsiau, modiwlau ac adnoddau o’r radd flaenaf.

Y Porth: Llwyfan e-ddysgu’r Coleg
Y Porth yw’r prif lwyfan ar gyfer cyflwyno a rheoli darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr
y Coleg. Mae’n system e-ddysgu genedlaethol sy’n seiliedig ar Blackboard Learn ac
yn gwneud defnydd o dechnolegau e-ddysgu eraill e.e. system Turnitin ar gyfer monitro
ac atal llên-ladrata. Y datblygiad mwyaf a welwyd ar y llwyfan hwn yn ystod y flwyddyn
oedd y cynnydd sylweddol yn nifer y defnyddwyr, ynghyd â’r nifer o fodiwlau sy’n deillio
o’r Cynllun Staffio Academaidd a addysgir drwy’r Porth.
Gofodau dysgu
Yn ystod blwyddyn academaidd 2012/13, dechreuwyd defnyddio gofodau dysgu’r
Coleg, gyda 240 o oriau’n cael eu treulio’n dysgu dros y rhwydwaith fideo yn ystod y
flwyddyn. Sefydlwyd yr ystafelloedd dysgu mewn chwe changen yn benodol ar gyfer
gwaith dysgu’r Coleg – Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor,
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Fetropolitan
Caerdydd – ac maent oll yn cynnwys cyfarpar fideo-gynadledda HD a chyfrifiaduron
ar gyfer arddangos cynnwys o’r Porth. Mae’r gofodau’n caniatáu cyfranogiad
ar draws amrywiol leoliadau daearyddol er mwyn sicrhau profiad cydweithredol
i’r myfyrwyr. Cwblheir y gwaith o gydlynu trefniadau amserlennu ar gyfer dysgu
(yn lleol ac ar y cyd) gan swyddogion cangen y Coleg.
Cydweithio ar waith
Mae buddsoddiad y Coleg i dechnolegau rhyngweithiol, gan gynnwys Y Porth a’r
gofodau dysgu, wedi galluogi nifer o ddatblygiadau o ran darpariaeth gydweithredol ar
lefel genedlaethol. Ceir nifer o enghreifftiau ar Y Porth lle cyd-ddysgir modiwlau i fyfyrwyr
o wahanol brifysgolion. Dilysir y modiwlau’n unigol ym mhob un o’r prifysgolion yn unol
â’u rheoliadau a’u prosesau mewnol, ond mae’r addysgu a datblygiad yr adnoddau
cefnogol yn gydweithredol.
Ceir nifer fawr o fodiwlau newydd – a ddeilliant o’r Cynllun Staffio Academaidd –
mewn ystod eang o feysydd, gan gynnwys Hanes/Hanesyddiaeth, y Gyfraith,
Daearyddiaeth ac Athroniaeth. Er enghraifft, addysgir y modiwl ‘Hanes ar y Teledu’
dros y rhwydwaith fideo o ofodau dysgu’r Coleg gan staff dysgu o brifysgolion
Abertawe a Bangor i fyfyrwyr y sefydliadau hynny. Yn ogystal â darlithoedd ar
ffurf ffeiliau Pŵerbwynt, recordiadau sain o’r darlithoedd, dogfennau cefnogol fideo
a thestun, galluogir i fyfyrwyr ar y modiwl gyflwyno’u gwaith cwrs drwy’r Porth gan
ddefnyddio system Turnitin.

Addysgu
ac Ymchwil
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Addysgu – Cynllun Staffio Academaidd
Yn dilyn llwyddiant y Cynllun Staffio Academaidd yn ei flwyddyn gyntaf, roedd y Coleg
yn ymfalchïo ym mhenodiad 31 o staff darlithio newydd ar draws y sector yn 2012/13.
Mae’r Cynllun hwn yn darparu £1m yn ychwanegol y flwyddyn am bum mlynedd (£5m
erbyn blwyddyn academaidd 2016/17) er mwyn galluogi’r prifysgolion i gyflogi darlithwyr
a staff academaidd eraill a fydd yn darparu rhaglenni astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
Yn 2012/13, penodwyd staff ar draws ystod eang iawn o ddisgyblaethau, gan gynnwys
ambell faes newydd y buddsoddodd y Coleg ynddynt, megis Gwyddorau’r Heddlu,
Celf a Dylunio, a Gwyddorau Anifeiliaid. Penodwyd hefyd ddau ddarlithydd cenedlaethol
drwy’r Cynllun Staffio yn 2012/13, sef Dr Edith Gruber a leolir ym Mhrifysgol Bangor a
Dr Huw Williams a leolir ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Dr Edith Gruber yn ymuno â thîm
o ddarlithwyr Ieithoedd Modern a gyllidir drwy’r Coleg, ac y mae’n addysgu modiwlau
Almaeneg i fyfyrwyr ym Mangor, Aberystwyth ac Abertawe. Bwriad Dr Huw Williams yw
atgyfodi astudiaethau Athroniaeth yn y Gymraeg, ac eisoes dilyswyd modiwlau newydd
ganddo yng Nghaerdydd, Abertawe, Aberystwyth a Bangor. Dymunwn bob llwyddiant
i’r darlithwyr newydd.
Ceir rhestr lawn o’r holl swyddi y penodwyd darlithwyr newydd iddynt yn Atodiad 3.
Ym mis Rhagfyr 2012, derbyniwyd ceisiadau ar gyfer cylch cyllido nesaf y Cynllun
Staffio, ac argymhellodd y Panel Dyfarnu gyllido 23 o swyddi academaidd pellach
i ddechrau ym mlwyddyn academaidd 2013/14. Am ragor o wybodaeth am nodau
ac amcanion y Cynllun, ynghyd â’r deiliaid a benodwyd i’r swyddi a gyllidwyd dros
dair blynedd cyntaf y Cynllun, ewch i
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/gwaith/cynllunstaffio
Ymchwil – Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil
Yn dilyn cylch dyfarnu newydd i’r Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil, penodwyd wyth
myfyriwr disglair yn 2012/13 i ymgymryd ag astudiaethau doethurol o dan nawdd
y Coleg. Bydd prosiectau ymchwil deiliaid yr ysgoloriaethau hyn yn craffu ar destunau
mor amrywiol â chancr y coluddyn; talent a meritocratiaeth yn ysgolion uwchradd
Cymru; ynni adnewyddol; llygredd mewn afonydd; cyfraith rheoleiddio cyd-fyw;
dylanwad ffydd ar wleidyddiaeth gwledydd datganoledig y DU; rheoli afiechydon yr
ysgyfaint, ynghyd â dyfeisiadau optoelectroneg. Rhestrir yr Ysgoloriaethau Ymchwil
yn llawn yn Atodiad 4. Cyllidir y deiliaid hyn am dair neu bedair blynedd o ymchwil,
cyn cael eu penodi’n staff addysgu yn eu hadrannau academaidd am flwyddyn
ar ôl cwblhau’r ddoethuriaeth. Drwy hynny, cânt brofiad o addysgu a chreu
darpariaeth newydd yn y Gymraeg. Cynrychiola’r myfyrwyr hyn y genhedlaeth
nesaf o academyddion cyfrwng Cymraeg, a dymuna’r Coleg bob llwyddiant iddynt
yn eu hastudiaethau. Ceir bywgraffiadau ar gyfer bob un o ddeiliaid Ysgoloriaethau
Ymchwil y Coleg ers blwyddyn gyntaf y cynllun yn 2005 ar y wefan:
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/gwaith/ymchwil/

Rhaglenni hyfforddiant
Er mwyn cefnogi a chynorthwyo’r staff academaidd a’r myfyrwyr ôl-radd cyfrwng
Cymraeg hyn, darperir dwy raglen o hyfforddiant blynyddol gan y Coleg. Mewn
partneriaeth â Phrifysgolion Abertawe, Aberystwyth, Bangor, De Cymru, Prifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant, a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, mae’r Coleg yn
darparu’r Rhaglen Datblygiad Staff Academaidd ynghyd â strwythur cyfrwng Cymraeg
ar gyfer cwblhau’r Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn addysg uwch. Mae hwn
yn gymhwyster i gynorthwyo aelodau o staff newydd i feithrin a datblygu’r medrau
angenrheidiol i fod yn addysgwyr effeithiol a llwyddiannus yn y sector addysg uwch.
Darperir cyrsiau a gweithdai drwy gydol y flwyddyn sy’n cyflwyno agweddau penodol
ar hyfforddiant, a chyda chefnogaeth Eifion Lloyd Jones fel Ymgynghorydd Datblygu
Staff y Coleg, caniateir i staff sy’n cwblhau’r cymhwyster i gyflwyno’u cylchoedd
dysgu a’u portffolios adfyfyriol drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar gyfer y myfyrwyr
ôl-raddedig, darperir rhaglen Sgiliau Ymchwil a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer
ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ar sail Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae.
Mae croeso i bawb ddilyn sesiynau rhaglenni hyfforddiant y Coleg. Ceir rhagor o
fanylion yn ogystal â chalendr llawn o weithgareddau hyfforddi’r flwyddyn ar y wefan:
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/gwaith/datblygustaff/ a
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/gwaith/sgiliauymchwil/

Mae’r Cynllun
hwn yn darparu
£1m yn ychwanegol
y flwyddyn er mwyn
galluogi’r prifysgolion
i gyflogi darlithwyr
a staff academaidd
eraill a fydd yn darparu
rhaglenni astudio drwy
gyfrwng y Gymraeg.
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Disgrifiwyd
lansiad y prosbectws
fel carreg filltir yn hanes
y sector addysg uwch
yng Nghymru.

Marchnata
a Hyrwyddo

Cyhoeddwyd prosbectws cyntaf y Coleg yn 2013, sy’n cyflwyno gwybodaeth
gynhwysfawr am bob math o gyfleoedd astudio addysg uwch cyfrwng Cymraeg
ar gyfer darpar fyfyrwyr a’u rhieni. Disgrifiwyd lansiad y prosbectws fel carreg filltir
yn hanes y sector addysg uwch yng Nghymru. Hwn oedd y tro cyntaf erioed i ddarlun
cyflawn o’r hyn y gellid ei astudio drwy’r Gymraeg ar hyd holl sefydliadau addysg
uwch Cymru gael ei amlinellu o fewn un ddogfen. Dosbarthwyd y prosbectws
i bob ysgol uwchradd a choleg addysg bellach yn Nghymru.
Fel rhan o’r ymgyrch denu myfyrwyr, bu’r Coleg yn ymweld â thros 48 ysgol uwchradd
a 11 coleg addysg bellach yn nhymor yr hydref a thymor yr haf. Fel rhan o’r ymweliadau
hyn, cyflwynwyd manteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gerbron 2,500 o fyfyrwyr
blwyddyn 12 a 13, ynghyd â gwybodaeth am ysgoloriaethau’r Coleg.
Cynrychiolwyd y Coleg mewn pedair ffair addysg uwch UCAS ym Mangor, Wrecsam,
Caerfyrddin a Chaerdydd. Arddangoswyd stondin bwrpasol, a rhoddwyd cyfle i
fyfyrwyr ac athrawon fynd i seminarau a gyflwynai wybodaeth am ysgoloriaethau
a gwaith y Coleg.
Er mwyn parhau i godi ymwybyddiaeth o waith y Coleg a hyrwyddo’i amcanion
ymysg myfyrwyr a’r gymuned Gymreig ehangach, trefnwyd y cynrychiolid y Coleg
ym mhrif wyliau Cymru. Roedd hyn yn cynnwys Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro ym
mis Mai. Yno, achubwyd ar y cyfle i gyfathrebu â darpar fyfyrwyr, rhieni ac athrawon
drwy amrywiol weithgareddau, gan gynnwys gweithdy gramadeg gan Rhian Madam
Rygbi (a baratowyd gan Cris Dafis, tiwtor iaith y Coleg), gweithdy meddygaeth
gyda Dr Llinos Roberts, ynghyd â phrofion ffitrwydd a gweithgareddau ffiseg.
Yn ystod Eisteddfod Genedlaethol 2013, cynhaliwyd nifer o lansiadau, ynghyd
â sesiynau trafod a chyflwyniadau i gyflwyno a hyrwyddo’r ystod eang o waith a
gyflawnir ac a ariennir gan y Coleg. Ymhlith uchafbwyntiau’r wythnos oedd ymweliad
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, â’r stondin er mwyn cyflwyno Tystysgrifau
Sgiliau Iaith Gymraeg cyntaf y Coleg i’r myfyrwyr llwyddiannus – prosiect a lansiwyd
yn yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn flaenorol.
Am y tro cyntaf eleni, cynrychiolwyd y Coleg yng ngŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd yn
ogystal â’r Sioe Frenhinol ym mis Gorffennaf. Yng ngŵyl Tafwyl, anelwyd gwybodaeth
yn bennaf at rieni darpar fyfyrwyr, a chyflwynwyd gwybodaeth i gynulleidfa eang
yn y Sioe Frenhinol.
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Prosiectau
a Noddir
gan y Coleg
Mae’r amrediad o brosiectau a noddir gan y Coleg yn amrywio o brosiectau strategol
(sy’n parhau am sawl blwyddyn) hyd at y Cynllun Grantiau Bach a gynigir i ddarlithwyr
unigol. Ymhob achos, mae’r meini prawf yn sicrhau bod unrhyw nawdd gan y Coleg
yn cyfrannu’n uniongyrchol at gyfoethogi profiad myfyrwyr neu ysgolheictod drwy
gyfrwng y Gymraeg.
Ceir rhestr lawn o’r prosiectau a noddir gan y Coleg yn Atodiad 5.
Cynllun rhan-amser
Mae’r Coleg yn cydnabod pwysigrwydd creu darpariaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n
dymuno astudio’n rhan-amser a thrwy raglenni dysgu o bell. Mae hyn nid yn unig
yn gydnaws â’r agenda i ehangu mynediad a chyfranogiad myfyrwyr i’r sector
addysg uwch, ond hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddarparu addysg a hyfforddiant
yng nghyd-destun y gweithle. Yn ystod 2012/13, gosodwyd y sail ar gyfer y ddau
gymhwyster cyntaf y gellir eu dilyn fel rhan o gynllun rhan-amser, sef tystysgrifau
addysg uwch yn y Dyniaethau ac mewn Gwyddor Cymdeithas. Bydd y tystysgrifau
hyn yn cynnwys modiwlau amrywiol o Brifysgolion Aberystwyth a Bangor, ac fe’u
dysgir gan staff academaidd a ariennir, gan fwyaf, gan y Coleg.
Mae’r modiwlau a fydd yn rhan o’r cynllun rhan-amser yn cael eu datblygu ar-lein,
ac eir ati i hyfforddi’r staff academaidd sy’n cymryd rhan yn y cynllun i ddatblygu
deunyddiau yng ngolau partneriaeth rhwng y Coleg a’r Brifysgol Agored.
Prosiect DECHE – digido, e-gyhoeddi a chorpws electronig
Mae corff sylweddol o gyhoeddiadau academaidd cyfrwng Cymraeg bellach allan
o brint, ac yn sgil hynny, nid oes modd i fyfyrwyr gael mynediad at lawer ohonynt.
Er mwyn goresgyn y broblem hon, mae’r Coleg – trwy brosiect DECHE (a leolir yn
Uned Technolegau Iaith Prifysgol Bangor) – yn bwriadu digido ac ailgyhoeddi llawer
o’r testunau hynny ar ffurf e-lyfrau.
Mae’r cydlynwyr y prosiect yn cydweithio gyda Llyfrgell Genedlaethol Cymru er mwyn
sganio’r testunau gwreiddiol, eu trosi i ffurf electronig, ac yna eu cyhoeddi fel e-lyfrau
y gellid eu lawrlwytho i gyfrifiadur, tabled neu hyd yn oed ffôn clyfar. Gosodir y testunau
gorffenedig yn Llyfrgell Adnoddau’r Porth ac yng nghyfrif iTunes U y Coleg.
Mae’r prosiect hwn yn caniatáu bod nifer o destunau Cymraeg sydd allan o brint
(ac sy’n annhebygol o gael eu hailargraffu) ar gael i genhedlaeth newydd o fyfyrwyr
ac ysgolheigion. Dyma destunau a welir yn aml ar lyfryddiaethau gosod myfyrwyr,
lle y mae prinder copïau’n destun pryder. Y nod yn y pen draw yw creu llyfrgell o
destunau academaidd digidol o’r radd flaenaf i gefnogi myfyrwyr cyfrwng Cymraeg
yn eu hastudiaethau, ac a fydd maes o law’n esgor ar bob math o raglenni ymchwil
newydd. Gall hyn gynnwys rhaglenni ar gyfer astudiaethau testunol, deall teithi
a chyweiriau amrywiol yr iaith Gymraeg, ynghyd â gramadeg a safoni termau.

Chwaraeon yn y Gymdeithas
Cyfrol yw hon gan Dr Hywel Iorwerth a Dr Carwyn Jones, sydd ill dau’n darlithio
yn Ysgol Chwaraeon Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Cyllidwyd y gyfrol gan
y Coleg er mwyn darparu gwerslyfr a fyddai’n cefnogi astudiaethau myfyrwyr
Gwyddor Chwaraeon cyfrwng Cymraeg ledled Cymru.
Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd cynnydd sylweddol yn y ddarpariaeth
cyfrwng Cymraeg ym maes Gwyddor Chwaraeon, yn benodol yn Ysgol Chwaraeon
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, ond hefyd ym Mhrifysgolion Abertawe, Aberystwyth,
Bangor a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd,
er enghraifft, cynigir dros ddeg modiwl cyfrwng Cymraeg ar draws y rhaglenni
israddedig tair blynedd. Serch hynny, prin iawn yw’r testunau darllen Cymraeg sydd
ar gael i gefnogi’r ddarpariaeth honno. Mae cyhoeddi’r gyfrol, felly, yn ymateb i’r galw
am destun academaidd cyfrwng Cymraeg cynhwysfawr i’w ddefnyddio gan fyfyrwyr
sy’n astudio chwaraeon mewn cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.
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Rhennir y gyfrol yn ddwy brif ran. Yn y rhan gyntaf, cyflwynir y cysyniad o astudio
chwaraeon mewn cyd-destun cymdeithasol, gan annog y darllenwyr i feddwl
fel cymdeithasegwyr wrth gyfeirio at lenyddiaeth academaidd berthnasol. Yn yr
ail ran, canolbwyntir ar athroniaeth chwaraeon. Gan roi sylw penodol i foeseg,
pwysleisir pam fod angen astudio’r maes hwn yng nghyd-destun byd y campau.
Lansiwyd y gyfrol hon gan yr anturiaethwraig a’r ddarlledwraig, Lowri Morgan,
ar stondin y Coleg yn Eisteddfod Genedlaethol 2013. Mae’r gyfrol ar gael fel
e-lyfr yn Llyfrgell Adnoddau’r Porth ac yng nghyfrif iTunes U y Coleg.

Mae’r amrediad
o brosiectau a noddir
gan y Coleg yn amrywio
o brosiectau strategol
(sy’n parhau am sawl
blwyddyn) hyd at y
Cynllun Grantiau Bach a
gynigir i ddarlithwyr unigol.
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Atodiad 1
Swyddogion, staff a phrif ddarparwyr gwasanaethau
proffesiynol y Coleg ar 31 Gorffennaf 2013 oedd:
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Cymrodyr er Anrhydedd
(dyddiad urddo)
Dr Meredydd Evans
(2012)

Yr Athro Hazel Walford Davies
(2012)

Yr Athro M. Wynn Thomas
(2012)

Dr John Davies
(2013)

Yr Athro Ioan Williams
(2013)

Yr Athro Robin Williams
(2013)

Cadeirydd y Bwrdd
Yr Athro R. Merfyn Jones

Rheolwr Cyfathrebu
Elin Williams

Is-Gadeirydd
Linda Wyn

Rheolwr Gwasanaethau
Gwybodaeth
Owain Huw

Deon
Dr Hefin Jones
Prif Weithredwr
Dr Ioan Matthews
Ysgrifennydd y Cwmni ac
Uwch Reolwr Academaidd
Dr Gwennan Schiavone
Cofrestrydd ac Uwch
Reolwr Academaidd
Dr Dafydd Trystan
Uwch Reolwr Academaidd
Dr Dylan Phillips
Uwch Reolwr Materion
Corfforaethol ac
Adnoddau Dynol
Catherine Rees

Tiwtor Iaith
Cris Dafis
Swyddog Cyllid
Emyr James
Datblygydd Gwe
ac E-Ddysgu
Dafydd James
Swyddogion Datblygu
Joanna Evans
Rhinedd Williams
Elis Glynne
Arwel Lloyd
Lowri Johnston
Lowri Bulman
Rhian Dafydd
Catrin Williams
Rhian Davies
Lisa Haf Davies
Lois Roberts
Nia Brown
Staff Gweinyddol
Iona Morgan
Eleri Davies
Cyfreithwyr
Morgan Cole
Archwilwyr Allanol
Price Waterhouse Coopers
Archwilwyr Mewnol
KTS Owens Thomas
Bancwyr
Banc Barclays Cyf.
Caerfyrddin

Atodiad 2
Aelodaeth Pwyllgorau
Yr oedd aelodaeth prif bwyllgorau’r Coleg
ar 31 Gorffennaf 2013 fel a ganlyn:

Y Bwrdd Cyfarwyddwyr
Cadeirydd
Yr Athro R. Merfyn Jones

Pwyllgor Archwilio
Cadeirydd
Geraint James

Is-Gadeirydd
Linda Wyn

Penodwyd o blith
aelodau’r Bwrdd
Yr Athro Iwan Davies
Wyn Thomas

Penodwyd o blith enwebiadau
a dderbyniwyd gan sefydliadau
addysg uwch Cymru
Yr Athro Iwan Davies
Jacqui Hare
Yr Athro Aled Gruffydd Jones
Yr Athro Hywel Thomas
Wyn Thomas
Un sedd wag

Aelodau Cyfetholedig
Mererid Jones
Gareth Pierce
Pwyllgor Penodiadau
Cadeirydd
Meirion Prys Jones

Penodwyd gan Undeb
Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru
Stephanie Lloyd

Aelodau
Rhiannon Lloyd
Yr Athro H. Gareth Ff. Roberts

Penodwyd o blith y staff
academaidd sy’n aelodau
o gymuned y Coleg
Dr Hefin Jones

Bwrdd Academaidd
Cadeirydd a Deon
Dr Hefin Jones

Cyfarwyddwyr Annibynnol
Geraint James
Andrew Green
Ieuan Wyn
Linda Wyn

Is Gadeirydd
Delyth Murphy
Cadeirydd y Pwyllgor
Cydweithio Academaidd
(ex officio)
Huw Morris
Prifysgol Abertawe

Enwebwyd gan y
sefydliadau addysg uwch
Dr Gwenno Ffrancon
Prifysgol Abertawe

Dr Anwen Jones

Prifysgol Aberystwyth

Dr Enlli Thomas
Prifysgol Bangor

Dr Angharad Naylor
Prifysgol Caerdydd

Julie Brake

Prifysgol Glyndŵr

Dr Lisa Lewis

Prifysgol De Cymru

Dr Gina Morgan

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Dr Siân Wyn Siencyn

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Penodwyd gan y Coleg
Yr Athro Siwan Davies
Yr Athro Gwynedd Parry
Dr Elin Haf Gruffydd Jones
Dr Eleri Pryse
Gwerfyl Roberts
Yr Athro Deri Tomos
Delyth Murphy
Yr Athro Densil Morgan
Gwilym Dyfri Jones
Dr Dylan Foster Evans
Dr Carwyn Jones
Yr Athro Richard Wyn Jones

Pwyllgor Cydweithio
Academaidd
Penodwyd gan y sefydliadau
Huw Morris

Enwebwyd gan
ColegauCymru i gynrychioli’r
sector addysg bellach
Llinos Roberts

Prifysgol Glyndŵr

Coleg Cambria

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Carys Swain

Dr Hefin Jones

Coleg Penybont

Cadeirydd y Bwrdd Academaidd

Etholwyd gan y myfyrwyr
sy’n aelodau o gymuned
academaidd y Coleg
Siân Beynon Powell

Penodwyd gan y Coleg
Dr Hefin Jones

Cara Llwyd Thomas

Prifysgol Abertawe

Prifysgol De Cymru,
cynrychiolydd ôl-raddedig

Prifysgol Abertawe (Cadeirydd)

Sarah Clark

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Dr Ioan ap Dewi
Prifysgol Bangor

Mary Hulford

Prifysgol De Cymru

David Lloyd

Prifysgol Caerdydd (Is-Gadeirydd)

Andrew Parry

Dr Natalie Roberts
Prifysgol Aberystwyth

Daniel Tiplady

Cadeirydd y Bwrdd Academaidd

Grŵp Ymgynghorol
Dr Gwenno Ffrancon

Prifysgol Caerdydd / rhanbarth
y de ddwyrain

Gwilym Dyfri Jones

Hollie Edwards

Dr Llion Jones

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd /
rhanbarth y de ddwyrain

Greta Fflur Jams

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant /
rhanbarth y de orllewin

Sedd Wag

rhanbarth y de orllewin

Rhun Dafydd

Prifysgol Aberystwyth / rhanbarth y
gogledd a’r gorllewin

Sedd Wag

North and West Region

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Prifysgol Bangor

Dr Mari Elin Jones
Prifysgol Aberystwyth

David Lloyd

Prifysgol Caerdydd

Denise Williams

Prifysgol De Cymru

Atodiad 3
Swyddi darlithio a noddwyd gan y Coleg
drwy’r Cynllun Staffio Academaidd yn 2012/13:

32 — 33

Y Gymraeg ac
Astudiaethau Celtaidd
Cymraeg Ail Iaith
Dr Angharad Naylor
Prifysgol Caerdydd

Hanes, Hanes Cymru,
y Clasuron ac Archaeoleg
Hanes a Hanes Cymru
Dr Rhun Emlyn
Prifysgol Aberystwyth

Hanesyddiaeth
Dr Gethin Matthews

swydd genedlaethol, wedi’i lleoli ym
Mhrifysgol Abertawe

Hanes yr Oesoedd Canol
Euryn Rhys Roberts

Cerddoriaeth
Cerddoriaeth Boblogaidd
Dr Craig Owen Jones

Ieithoedd
Ffrangeg
Dr Sophie Smith

Cerddoriaeth a Ffilm
Dr Owain Llwyd

Siân Beidas

Prifysgol Bangor

Prifysgol Bangor

Cerddoriaeth
Eilir Owen Griffiths

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cerddoriaeth mewn
Iechyd a Lles
Gwawr Ifan
Prifysgol Bangor

Cerddoriaeth/Sain
Curig Huws

Prifysgol Aberystwyth

Drama
Sera Moore Williams
Prifysgol De Cymru

Cyfryngau Digidol
Non Vaughan Williams
Prifysgol Abertawe

Cynhyrchu’r Cyfryngau
Heledd Wyn Hardy
Prifysgol Morgannwg

Astudiaethau
Addysg a Phlentyndod
Addysg a Hyfforddiant
Lynwen Roberts

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Astudiaethau Addysg
Angharad Williams

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Addysg ac
Astudiaethau Plentyndod
Siân Wynn Lloyd-Williams
Prifysgol Aberystwyth

Plentyndod Cynnar
Alison Rees-Edwards

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Celf a Dylunio
Celf a Dylunio
Gwen Beynon

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Peter Finnemore

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Bangor

Sbaeneg
Dr Geraldine Lublin
Prifysgol Abertawe

Almaeneg
Edith Gruber

swydd genedlaethol, wedi’i lleoli ym
Mhrifysgol Bangor

Ieithyddiaeth
Dr Peredur Davies
Prifysgol Bangor

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Bangor

Y Diwydiannau Creadigol
Cynhyrchu Cyfryngau Digidol
Sara Penrhyn Jones

Prifysgol Abertawe

Delyth Kenny

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Jên Dafis

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Y Gyfraith
Cyfraith
Alex Llewelyn

Prifysgol Caerdydd

Kathryn Devonald-Davies
Prifysgol Abertawe

Gwleidyddiaeth
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Dr Brieg Powel
Prifysgol Aberystwyth

Athroniaeth
Athroniaeth
Dr Huw Williams
Prifysgol Caerdydd

Cymdeithaseg a
Pholisi Cymdeithasol
Polisi Cymdeithasol
Dr Myfanwy Davies
Prifysgol Bangor

Gwyddor Cymdeithas
Dr Rhian Hodges
Prifysgol Bangor

Gwyddorau’r Heddlu
Dr James Gravelle
Prifysgol De Cymru

Atodiad 3 Parhad…

Gwyddorau Chwaraeon
Gwyddorau Chwaraeon
Dr Carwyn Jones

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Physiology and Health
Anwen Rees

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Physiology and Health
Dr Rhodri Lloyd

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Astudiaethau Iechyd
Astudiaethau Gofal Iechyd
Dr Gwilym Roberts
Prifysgol Caerdydd

Daearyddiaeth
Daearyddiaeth
Dr Kate Evans
Prifysgol Abertawe

Human Geography
Dr Rhys Dafydd Jones

Astudiaethau Busnes
Astudiaethau Busnes a Rheoli
Heledd Bebb

Prifysgol Aberystwyth

Rheolaeth Busnes
Siân Harris

Y Gwyddorau
Biolegol a Biocemegol
Biowyddorau
Dr Gethin Thomas

Prifysgol De Cymru a Phrifysgol
Fetropolitan Caerdydd

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gwaith Cymdeithasol
Gwaith Cymdeithasol
Gwenan Prysor
Prifysgol Bangor

Seicoleg
Seicoleg
Dr Manon Wyn Jones
Prifysgol Bangor

Geography
Dr Cerys Jones

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Abertawe

Y Gwyddorau Amgylcheddol
ac Amaethyddol
Amaethyddiaeth (Ecoleg)
Dr Hefin Wyn Williams
Prifysgol Aberystwyth

Rheolaeth Amgylcheddol
Dr Paula Roberts
Prifysgol Bangor

Gwyddor Anifeiliaid
Dr Sharon Huws

Sharon Pierce

Bioleg ac Ecoleg y Môr
Dr Eilir Hedd Morgan

Prifysgol Bangor

Prifysgol Caerdydd

Ffiseg
Dr Huw Morgan

Prifysgol Aberystwyth

Mathemateg
Dr Tudur Davies

Prifysgol Aberystwyth

Cemeg
Cemeg
Dr Enlli Huws

Prifysgol Bangor

Dysgu Rhan-amser
a Dysgu o Bell
Astudiaethau Cyfrwng
Cymraeg Rhan-amser
Dr Owen Thomas
Prifysgol Aberystwyth

Nyrsio
Nyrsio
Dr Ruth Wyn Williams
Prifysgol Bangor

Mathemateg a Ffiseg
Mathemateg
Dr Mathew Pugh

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Atodiad 4
Myfyrwyr doethuriaeth a noddwyd gan y Coleg drwy’r
Cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil yn 2012/13:

34 — 35

Cerddoriaeth
Gwawr Ifan
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg

Ieithoedd Modern
Edith Gruber
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg

Drama
Rhiannon Williams
Prifysgol De Cymru
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg

Hanes a Hanes Cymru
Euryn Rhys Roberts
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg

Bioleg ac Ecoleg y Môr
Eilir Hedd Morgan
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
dan nawdd y Coleg

Drama a Sgriptio
Manon Wyn Williams
Prifysgol Bangor

Y Gyfraith
Bethan Davies
Prifysgol Aberystwyth

Astudiaethau Theatr
Rowan O’Neill
Prifysgol Aberystwyth
Penodwyd i swydd cefnogi
dysgu o dan nawdd
Prifysgol Aberystwyth

Ffisioleg Chwaraeon ac
Ymarfer Corff
Anwen Rees
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg
Daearyddiaeth
(Newid Hinsawdd)
Cerys Jones
Prifysgol Aberystwyth
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg
Diwydiannau Creadigol
Ywain Tomos
Prifysgol Aberystwyth
Addysg (Plentyndod Cynnar)
Siân Wynn Lloyd-Williams
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg
Astudiaethau Ffilm
Gerwyn Owen
Prifysgol Bangor

Y Gyfraith
Huw Tomos Pritchard
Prifysgol Bangor
Seicoleg
Tamsin Williams
Prifysgol Aberystwyth
Y Gyfraith
Ffion Llewelyn
Prifysgol Aberystwyth
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Einion Dafydd
Prifysgol Aberystwyth
Gwyddorau Cyfrifiadurol
Thomas Christy
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd cefnogi
dysgu o dan nawdd
Prifysgol Bangor

Hanes
Owain Wyn Jones
Prifysgol Bangor
Hanes Ewrop Fodern
Steffan John
Prifysgol Abertawe
Therapi Iaith a Lleferydd
Rhonwen Lewis
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Y Gyfraith
Kathy Griffiths
Prifysgol Caerdydd
Addysg
Nia Young
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd Prifysgol Bangor
Ffisioleg Dynol, Chwaraeon,
Gwyddorau Iechyd ac Ymarfer
Julian Owen
Prifysgol Bangor
Astudiaethau Crefyddol
Andras Iago
Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant
Mathemateg
Nia Fry
Prifysgol Abertawe

Atodiad 4 Parhad…

Amaethyddiaeth
Manod Williams
Prifysgol Aberystwyth
Sgriptio
Branwen Davies
Prifysgol Aberystwyth
Cymraeg a Thechnoleg
Cyfathrebu
Ifan Morgan Jones
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd Prifysgol Bangor
Polisi Cymdeithasol
Deian ap Rhisiart
Prifysgol Bangor
Seicoleg
Awel Vaughan-Evans
Prifysgol Bangor
Seicoleg
Katherine Gaunt
Prifysgol Bangor
Nyrsio
Annwen Jacks
Prifysgol Bangor
Busnes: Cyfrifo
Sara Cathryn Closs-Stacey
Prifysgol Bangor
Penodwyd i swydd ddarlithio
o dan nawdd y Coleg
Addysg: Methodoleg
Addysgu Iaith
Ashley Beard
Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant

Astudiaethau Crefyddol
Rhodri Rhys Thomas
Prifysgol Cymru y Drindod
Dewi Sant
Ast. Cyfryngau / Ffilm
Siân Beynon Powell
Prifysgol Morgannwg
Y Gyfraith
Angharad Rees
Prifysgol Aberystwyth
Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Matthew Rees
Prifysgol Aberystwyth
Amgylchedd a Busnes
Sioned Haf
Prifysgol Bangor
Geocemeg
Lucy Hale
Prifysgol Bangor
Gwyddorau Biofeddygol
Jason Williams
Prifysgol Bangor
Gwyddorau Cymdeithasol
Siôn Jones
Prifysgol Caerdydd
Peirianneg
Christopher Nettle
Prifysgol Abertawe
Peirianneg Electronig
Daniel Roberts
Prifysgol Bangor

Atodiad 5

36 — 37

Rhestr o brosiectau strategol cenedlaethol a gefnogwyd yn 2012/13
Prosiectau Cenedlaethol

Sefydliad

Gwerddon: e-gyhoeddiad
academaidd y Coleg
Prosiect Edward Llwyd

Prosiect cenedlaethol wedi’i leoli
ym Mhrifysgol Aberystwyth
Prosiect cenedlaethol i gefnogi
datblygiadau academaidd yn y
Gwyddorau drwy gyfrwng y Gymraeg,
wedi’i leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth
Prosiect cenedlaethol wedi’i
leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth
Prosiect cenedlaethol i safoni termau
yn unol â chanllawiau rhyngwladol,
wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor
Prosiect cenedlaethol i gefnogi’r
ddarpariaeth ym maes Cerddoriaeth,
wedi’i leoli ym Mhrifysgol Bangor
Prosiect cenedlaethol wedi’i
leoli ym Mhrifysgol Bangor
Prosiect cenedlaethol a weinyddir
yn ganolog gan y Coleg
Prosiect cenedlaethol sy’n
creu fframwaith ar gyfer addysgu’r
Gymraeg fel ail iaith i’r sawl sy’n dilyn
cyrsiau er mwyn cymhwyso fel athro
Prosiect amlddisgyblaethol
wedi’i leoli ym Mhrifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant i gynhyrchu
cyfres o ddarllediadau cyfoes ac
adnoddau addysgol
Prosiect wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Aberystwyth i ddatblygu llyfryddiaeth
ddisgrifiadol gynhwysfawr ar-lein o
gyfieithiadau i’r Gymraeg ym meysydd
y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r
Gwyddorau Cymdeithasol, gan
sicrhau y bydd adnoddau electronig
newydd ar gael i fyfyrwyr
Prosiect wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Bangor i ddigido testunau sydd
bellach allan o brint er mwyn eu
hailgyhoeddi fel e-destunau
ac i gyfrannu at greu corpws
iaith electronig
Prosiect wedi’i arwain gan Brifysgol
Bangor i greu cyfeirlyfr safonol o
gerddoriaeth Cymru
Prosiect wedi’i leoli ym Mhrifysgol
Cymru Y Drindod Dewi Sant i greu
archif ddigidol o sioeau cerdd at
ddefnydd myfyrwyr prifysgol a’r
sawl sy’n ymddiddori yn y maes.

Swyddog Datblygu’r
Gwyddorau Cymdeithasol
Geiriadur Termau
Addysg Uwch
Cydlynydd Academaidd
mewn Cerddoriaeth
Swyddog Datblygu’r
Gymraeg fel Pwnc Gradd
Tystysgrif Sgiliau Iaith Gymraeg
Cynllun Colegau Cymru

Botwm y Byd

Llyfryddiaeth Cyfieithiadau

DECHE (digido, e-gyhoeddi
a chreu corpws electronig)

Cydymaith i
Gerddoriaeth Cymru
Archif Sioeau Cerdd

Grant

£40,000
£40,000

£40,000
£46,000
£40,000
£13,333
£22,615
£3,000
a chefnogaeth mewn da

£51,436

£49,913

£42,414

£51,766
£39,317

Atodiad 5 Parhad…

Rhestr o brosiectau gweithredol a gefnogwyd drwy’r Gronfa Datblygiadau Strategol yn 2012/13
Prosiect

Sefydliad

Gwleidyddiaeth Ryngwladol:
cyfuniad o brosiectau
Prosiect Ymryson (adrannau Cyfraith)

Prifysgol Aberystwyth

£17,000

Prifysgol Aberystwyth
gyda sefydliadau eraill
Prifysgol Bangor,
Prifysgol Aberystwyth
a Phrifysgol De Cymru
Prifysgol De Cymru

£14,179

Prifysgol De Cymru

£12,150

Prifysgol De Cymru

£7,651

Prifysgol De Cymru
Prifysgol De Cymru

£6,877
£4,400

Prifysgol Abertawe
yn cydlynu

£3,800

Prifysgol Abertawe
yn cydlynu

£20,691

Prifysgol Caerdydd

£5,000

Prifysgol Caerdydd

£3,710

Y Gyfraith yn Gymraeg: modiwl mewn
cydweithrediad â Phrifysgolion Bangor
ac Aberystwyth
Sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg
newydd yn y Diwydiannau Creadigol
Cynyddu darpariaeth ac adnoddau
cysylltiol ym maes Nyrsio
Datblygu llwybr dwyieithog ac adnoddau
cysylltiol ym maes Gwyddorau Heddlu
Cynyddu darpariaeth Drama
Dylunio Cyfathrebiad
(prosiect i gynyddu’r ddarpariaeth)
Cynhadledd Ieithoedd Modern ar
gyfer uwchraddedigion, darlithwyr,
a chyd-weithwyr o’r tu allan i’r sector
Ysgol Haf Ieithoedd Modern
i fyfyrwyr Ieithoedd Modern
blwyddyn 12 am dair blynedd
Datblygu sgiliau ymgynghori
am feddygaeth gyda chleifion
yn y Gymraeg
Datblygu sgiliau cyfathrebu
proffesiynol ym maes Nyrsio
Methodoleg Maes: modiwl cydweithredol
(prosiect pum mlynedd)
Adolygu Proffesiynol (parhad) i feithrin
y grefft o ‘ddarllen’ ac adolygu cynnyrch
ac allbynnau creadigol trwy gyfrwng y
Gymraeg ym maes y Cyfryngau
Sgiliau Sgriptio, sy’n barhad i’r ddau fodiwl
sgriptio a gynigir ym mlwyddyn 2 a 3
Gŵyl Ddrama myfyrwyr
Rhowch Gynnig Arni – darpariaeth
breswyl ar gyfer darpar fyfyrwyr
i fireinio eu sgiliau Cymraeg

Grant

£550
£12,314

Prifysgol Bangor,
Prifysgol Aberystwyth
a Phrifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth

£10,000

Prifysgol Aberystwyth

£13,591

Prifysgol De Cymru yn cydlynu
Prifysgol Abertawe

£8,880
£21,222

£2,300

Atodiad 5 Parhad…

38 — 39

Rhestr o grantiau bach a ddyfarnwyd gan y Coleg yn 2012/13
Prosiect

Sefydliad

Cymru a’r Rhyfel Mawr –
cyfrol a chynhadledd undydd
Cynhadledd myfyrwyr
ôl-radd Diwydiannau Creadigol
Adnodd ar gynulleidfaoedd
byddar a thrwm eu clyw
Cystadleuaeth Gwyddonwyr y Dyfodol
Ap ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’
Hanes a diwylliant cof y Prwsiaid
dwyreiniol yn yr Almaen (1949-2010)
Digwyddiad undydd ar weithiau
llwyfan Aled Jones Williams
Cymry’r bedwaredd ganrif ar
bymtheg drwy lygaid Ffrengig
Pamffledi ffeithiau a
fformwlâu Mathemateg
Cyfoethogi’r ddarpariaeth addysg
uwch cyfrwng Cymraeg drwy
gyfrwng technolegau dysgu symudol
Gwarchod hawlfreintiau cerddoriaeth
mewn diwylliant lleiafrifol
Cynhadledd: Seicoleg yn y Gymraeg
Datblygu clipiau fideo i’r
modiwl Seicoleg Datblygiad
Dehongli cyfraith tir trwy
ddogfennau Ystâd y Penrhyn
Cwrs preswyl myfyrwyr
Nyrsio cyfrwng Cymraeg
Mathemateg ac
Athroniaeth mewn ysgolion
Modiwl Newyddiaduraeth Darlledu
Symposiwm Celf a Dylunio

Prifysgol Abertawe

£1,432

Prifysgol Abertawe

£1,754

Prifysgol Abertawe

£951

Golwg ar y Gweledol
Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol
ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg o
addysg gorfforol o ansawdd uchel (HQPE)’
Cyfweliadau gyda phobl busnes
DVD Torri Newyddion Drwg

Grant

Prifysgol Abertawe
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Aberystwyth

£500
£2,500
£1,915

Prifysgol Aberystwyth

£1,000

Prifysgol Aberystwyth

£2,500

Prifysgol Aberystwyth

£2,500

Prifysgol Bangor

£2,491.30

Prifysgol Bangor

£2,500

Prifysgol Bangor
Prifysgol Bangor

£2,500
£2,100

Prifysgol Bangor

£1,440

Prifysgol Bangor

£2,350

Prifysgol Caerdydd

£2,499

Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant
Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant
Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd

£1,950
£2,475

Prifysgol De Cymru
Prifysgol De Cymru

£2,340
£2,500

£2,500
£2,450

Atodiad 6

Y Coleg yn y prifysgolion 2012/13
Cefnogaeth i sefydliadau (£000)
Prifysgol

Abertawe
Aberystwyth
Bangor
Caerdydd
Prifysgol Cymru Y
Drindod Dewi Sant
De Cymru
Metropolitan Caerdydd
Eraill
Holl SAU

Cynllun
Staffio

Cymrodoriaethau
Addysgu

Ysgoloriaethau
Ymchwil

Prosiectau

Canghennau

Cyfanswm

286
385
600
236
265

0
0
28
0
71

39
107
165
13
39

45
260
132
38
36

50
45
43
50
48

420
797
968
337
459

325
199
0
2,296

33
0
0
132

29
14
0
406

50
1
2
564

73
46
7
362

510
260
9
3,760

Cyllid ysgoloriaethau
is-raddedig a meistr (£)
Prifysgol

Abertawe
Aberystwyth
Bangor
Caerdydd
Prifysgol Cymru
Y Drindod Dewi Sant
De Cymru
Metropolitan Caerdydd
Cyfanswm

Cyfanswm

14,500
50,00
40,500
23,000
31,000

6,500
16,500
182,500

Atodiad 7
Cyllid y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

40

Mae cyfrifon blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar
31 Gorffennaf 2013 wedi’u harchwilio gan PriceWaterhouseCoopers LLP. Ceir copi cyflawn o
Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a’r Datganiadau Ariannol ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:
www.colegcymraeg.ac.uk/cyfrifon a gellir gofyn am gopi printiedig o’r cyfrifon drwy ysgrifennu
at Ysgrifennydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol:
Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Y Llwyfan
Heol y Coleg
Caerfyrddin, SA31 3EQ
Isod cyflwynir crynodeb o’r wybodaeth ariannol a gyflwynir yn y datganiadau ariannol llawn.
Gweithrediadau Ariannol (£000)
Adnoddau a dderbyniwyd

2012/13

2011/12

5,572
149
5,721

3,523
353
3,876

3,760
775
866
24
5,425

3,251
617
693
25
4,586

31 Gorffennaf 2013

31 Gorffennaf 2012

937

641

Incwm CCAUC
Incwm arall
Cyfanswm
Adnoddau a wariwyd

Gweithgareddau mewn prifysgolion
Gweithgareddau cenedlaethol
Costau cyflogaeth staff y Coleg
Costau llywodraethu
Cyfanswm

Cronfeydd y Coleg ar ddiwedd y flwyddyn
Penawdau Ariannol
	
Gwariwyd 69% (£3.76M)
o gyllideb y Coleg yn
2012/13 ar gynlluniau’r
Coleg yn y prifysgolion.
Gwariwyd 61% o’r cyllid hwn
(£2.30M) ar Gynllun Staffio
Academaidd y Coleg – h.y.
darparu grantiau ar gyfer
penodi darlithwyr cyfrwng
Cymraeg yn y prifysgolion

	
Roedd cyfran sylweddol
o’r cyllid a wariwyd ar
weithgareddau cenedlaethol
(£0.78M) wedi ei wario
mewn prifysgolion er mwyn
gweithredu strategaeth
y Coleg a chefnogi
amrywiol weithgareddau
yn y sefydliadau.
	
Mae cronfeydd y Coleg
yn cynyddu yn gyson gyda
pholisi cronfeydd wrth gefn
y Coleg (£0.94M).

	
Gwariwyd 16% (£0.86M)
o gyllideb y Coleg yn
2012/13 ar gostau cyflogaeth
staff a gyflogir gan y Coleg
yn uniongyrchol.

