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Mae Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd yn parhau i wneud
yn dda o ran denu myfyrwyr o
grwpiau heb gynrychiolaeth
ddigonol, gyda 16.3% o
newydd-ddyfodiaid yn dod o
ardaloedd Cymunedau yn
Gyntaf, o gymharu â 15.6% ar
gyfartaledd ymhlith darparwyr
AU Cymru. Ar lefel ysgolion,
mae'r Brifysgol bellach yn
ymgysylltu â thros 2,400 o
ddisgyblion ysgol bob
blwyddyn, gan ymweld â thros
100 o ysgolion bob blwyddyn
drwy ein "Sioeau Teithiol AU".
Mae 900 o ddisgyblion ysgol
eraill yn ymwneud â
gweithgareddau allgymorth
cymunedol bob blwyddyn, er
mwyn gwella'u cyflogadwyedd
drwy ddatblygu eu sgiliau
trosglwyddadwy tra hefyd yn
ennill achrediad am eu
hymdrechion.

Prosiect allweddol dros y
cyfnod hwn fu datblygu ein
prosiect Gwirfoddoli gan
Fyfyrwyr lle mae dros 300 o
israddedigion y Brifysgol wedi
astudio'r modiwl dewisol hwn.
Diben y modiwl yw annog ein
myfyrwyr i wella'u
cyflogadwyedd drwy ddatblygu
eu sgiliau trosglwyddadwy
drwy wneud cyfnod o waith
gwirfoddol, tra hefyd yn ennill
achrediad am eu hymdrechion.
Mae'r prosiect gwirfoddoli yn
canolbwyntio'n bennaf ar
feysydd lle mae angen mwy o
gymorth, yn ariannol ac fel arall,
megis ardaloedd Cymunedau
yn Gyntaf ac ardaloedd y mae
LlC o'r farn eu bod yn ardal-
oedd o amddifadedd lluosog.

Bu gwaith y Ganolfan
Datblygiad Personol a
Phroffesiynol yn ganolog i'r
cynnydd a wnaed yn y maes
hwn yn ystod y flwyddyn.
Mae'r Ganolfan, a lansiwyd ym
mis Hydref 2008, bellach yn
cynnig portffolio dynamig a
hyblyg o dros 150 o gyrsiau
rhan amser a chyrsiau byr ar
gyfer grwpiau Pobl Dduon a
Lleiafrifoedd Ethnig a thros 500
o ddysgwyr mewn ardaloedd
Cymunedau yn Gyntaf. Mae'n
rhan annatod o lwyddiant
parhaus y Brifysgol o ran
hyrwyddo mynediad i Addysg
Uwch. Enghraifft o effaith y
Ganolfan Datblygiad Personol a
Phroffesiynol yn ystod y
flwyddyn oedd yr effaith
gadarnhaol a gafwyd ar
fywydau ffoaduriaid a cheiswyr
lloches yng Nghymru drwy
ddarparu cyrsiau byr am ddim
ar y cyd â Chyngor Ffoaduriaid
Cymru.

Mae'r Brifysgol hefyd yn
cefnogi Gwasanaeth Dysgu
Galw Heibio Cyngor
Ffoaduriaid Cymru ac mae wedi
creu "canolfan ddysgu" sydd â
chyfleusterau TG. Ar y cyfan,
bu'n flwyddyn o barhau â
gweithgareddau a gynlluniwyd i
ddarparu dull systemig o
ddarparu cyfleoedd dysgu
cyffrous newydd i bobl o bob
oedran, ac o bob cefndir ethnig
ac economaidd. Mae hyn wedi
galluogi mwy o bobl yng
Nghymru i gael profiad o
Addysg Uwch, a datblygu
lefelau sgiliau uwch.

Mae gweithgareddau sydd
wedi gwneud cyfraniad
cadarnhaol sylweddol i
ddatblygiad yr economi yn
ystod y flwyddyn yn sail i'r nod
hwn. Cafodd y Brifysgol incwm
o £7.1m o weithgareddau
ymchwil a menter yn ystod y
cyfnod o feysydd megis:

 Y Ganolfan Diwydiant Bwyd
yn cyflwyno'r rhaglen
Cyfnewidfa Technoleg
Arloesedd Gwybodaeth
(KITE) yn llwyddiannus, a
gynlluniwyd i helpu
diwydiant bwyd Cymru i
ddatblygu cynhyrchion,
marchnadoedd a systemau
ansawdd newydd. Dros y
flwyddyn ddiwethaf,
nododd y cwmnïau sy'n
ymwneud â'r rhaglen hon
gynnydd o dros £10 miliwn
mewn trosiant o ganlyniad
uniongyrchol i gefnogaeth y
Brifysgol.

 Mae'r Ganolfan
Genedlaethol er Ymchwil
Dylunio a Datblygu
Cynnyrch (PDR) yn parhau i
gynnig gwasanaeth cyflawn i
ddiwydiant o waith ymchwil
a dadansoddi i ddylunio,
gweithgynhyrchu a lansio.
Cafodd y PDR lwyddiant
dwbl yng Ngwobrau Dylunio
Cynnyrch Rhyngwladol IF
2011. Enillodd y tîm dylunio
wobrau yn y categori
Dodrefn a Thecstilau Cartref
a'r categori Diwydiant a
Chrefftau Medrus.

 Datblygu ymhellach frand y
Ganolfan Datblygiad
Personol a Phroffesiynol fel
'siop un stop' y Brifysgol ar
gyfer hyfforddiant a
datblygiad proffesiynol
parhaus, yn cynnwys
datblygu gwasanaeth
achredu ar gyfer busnesau. 

Yn ogystal, drwy ddarparu
addysg sy'n hyrwyddo
cyflogadwyedd, mae'r Brifysgol
yn parhau i roi cymorth
ymarferol i fyfyrwyr a fydd yn
eu galluogi i lwyddo. Er
enghraifft, rhoddir cyfleoedd i
fyfyrwyr gael profiad o fyd
gwaith, drwy raglenni lleoliadau
gwaith a strwythurwyd ac a
reolwyd yn ofalus. Ar hyn o
bryd, mae naw allan o ddeg o
fyfyrwyr a oedd yn dilyn un o
gyrsiau gradd y Brifysgol wedi
mynd ymlaen i gael gwaith neu
astudio ymhellach o fewn chwe
mis ar ôl graddio.

Cydnabyddir bod y Brifysgol yn
cael effaith economaidd
sylweddol mewn tair prif
ffordd: drwy ein staff, drwy ein
myfyrwyr a thrwy ein pŵer
prynu. Gyda gwariant
blynyddol o dros £80 miliwn,
dros 1,000 o staff, a
phoblogaeth myfyrwyr fyd-
eang o dros 13,000, mae gan y
Brifysgol bresenoldeb
economaidd sylweddol yn y
rhanbarth. Amcangyfrifwyd
bod ei heffaith gyffredinol
gwerth dros £100 miliwn y
flwyddyn.

Sicrhau Cyfiawnder
Cymdeithasol 

Cefnogi economi ffyniannus

Mae'r Brifysgol yn un o'r prif gyfryngau ar gyfer datblygu
economaidd yn y rhanbarth, a thros y flwyddyn ddiwethaf
mae wedi gweld cynnydd a llwyddiant sylweddol yn y maes
hwn. Ein nod yw dod yn un o'r prif ffynonellau ar gyfer
datblygu a throsglwyddo gwybodaeth yn ein meysydd
arbenigol cydnabyddedig ac yn ganolbwynt ar gyfer
amrywiaeth eang o bartneriaethau ystyrlon a llwyddiannus
hirdymor o fewn y sectorau addysg uwch ac addysg bellach,
yn ogystal â byd busnes, diwydiant, y proffesiynau a'r
gymuned.

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i'r farn bod Addysg Uwch yn
gwneud cyfraniad sylfaenol i gyfiawnder cymdeithasol, drwy
roi'r sgiliau a'r priodoleddau i unigolion lwyddo a ffynnu a
lleihau'r bwlch cyfleoedd. Ein nod yw codi dyheadau ymhlith
grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol drwy hyrwyddo
manteision Addysg Uwch a hyfforddiant a datblygu systemau
cymorth i alluogi cyfranogwyr i lwyddo yn eu dewis feysydd
astudio.

Yn gryno
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Mae'r Adolygiad Blynyddol yn
amser i fyfyrio a chydnabod
yr hyn a gyflawnwyd gan y
Brifysgol dros y deuddeg mis
diwethaf. Mae'r Adolygiad
hwn yn gymeradwyaeth o'r
hyn y gellir ei gyflawni drwy
ymrwymiad, gweledigaeth a
gweithio mewn partneriaeth
yn un o'r Prifysgolion newydd
gorau yn y DU heddiw.

Rwyf wedi chwarae rhan
weithredol mewn gwleidyddiaeth
leol ers llawer o flynyddoedd ac
wedi gweithio ym maes Addysg
Uwch ers llawer mwy. Fodd
bynnag, ar ôl cael fy mhenodi'n
Arglwydd Faer Caerdydd, yr
anrhydedd fwyaf nesaf a gefais
yw cael fy mhenodi'n Llywydd
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.
Mae wedi bod yn bleser cael
gweld â'm llygaid fy hunan ac yn
wir bod yn rhan o'r newid yn
UWIC wrth iddi ddod yn
Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. 

Mae cyflawni heriau newydd yn
golygu mwy na newid enw yn
unig. Wrth fynychu seremonïau
graddio eleni roedd yn fraint i
gyfarfod â chynifer o bobl ifanc a
oedd wedi mwynhau'n fawr eu
profiad a'u hamser yn astudio
yma yng Nghaerdydd, ac yn wir
yn astudio dramor yn aml. Mae'r
sgiliau y mae'r bobl ifanc hyn
wedi'u dysgu, yn y Brifysgol hon,
wedi gosod y sail ar gyfer cynifer
o yrfaoedd a chyfleoedd gwych.
Ym mis Medi, roedd yn bleser i
mi fynychu'r noson i groesawu
myfyrwyr rhyngwladol, lle cefais
gyfle i roi croeso cynnes, ar ran y
ddinas ac ar ran Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd, i fyfyrwyr
o gynifer o wledydd a oedd wedi
dewis y ddinas a'r Brifysgol hon
fel eu man cychwyn ar y ffordd i
ddyfodol gwell, gyda'r sgiliau a'r
cymorth sydd eu hangen yn y
byd heriol sydd ohoni.

Rwyf yn cymeradwyo
llywodraethwyr a staff y Brifysgol
sydd wedi sicrhau cymaint o
fuddsoddiad yn seilwaith
campysau'r brifysgol. Mae'r rheini
ohonom sydd wedi gweithio ym
maes Addysg Uwch yn gwybod
bod cyfleusterau yn hanfodol er
mwyn helpu i ddarparu'r profiad
gorau posibl i fyfyrwyr. Fel un o fy
nyletswyddau cyntaf fel Llywydd,
roeddwn yn arbennig o falch i
gael fy ngwahodd i agor y llyfrgell
a'r cyfleusterau astudio estynedig
yn Llandaf. Mae'r Brifysgol yn
denu rhai o'r myfyrwyr gorau yn y
byd ac maent yn haeddu cael y
cyfleusterau gorau y gallwn eu
darparu ar eu cyfer. 

Fel Llywydd y Brifysgol, hoffwn
gymryd y cyfle hwn i ddiolch i
John Wyn Owen CB, Cadeirydd y
Bwrdd tan fis Gorffennaf 2011,
am yr holl gefnogaeth a
stiwardiaeth dda a roddodd dros
chwe blynedd o wasanaeth yn y
rôl hon ac, yn yr un modd,
hoffwn groesawu ein Cadeirydd
newydd, Barbara Wilding CBE
QPM, a dymuno'n dda iddi yn y
rôl bwysig hon. Rwy'n addo
cefnogi ei Bwrdd
Llywodraethwyr, y staff ac yn
bwysicaf oll y myfyrwyr i sicrhau
bod pob un ohonom yn
cydnabod bod ased fel Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd yn
gaffaeliad i'r genedl.

Mae'r Adolygiad hwn yn siarad
cyfrolau am gyfraniad a
phwysigrwydd Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd i ddyfodol
y ddinas a dyfodol Cymru ac
anogaf y rheini fydd yn
dylanwadu ar ddyfodol Addysg
Uwch i'w ddarllen a gwneud eu
gorau glas i ddiogelu ased o'r
fath.

Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer
Caerdydd, Cynghorydd Delme Bowen
Llywydd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Neges y Llywydd

Mae'r Adolygiad Blynyddol
hwn yn crynhoi datblygiad a
chyflawniadau'r Brifysgol yn
ystod y flwyddyn academaidd
2010-11.

Mae gan y Brifysgol gryn dipyn i
ymfalchïo ynddo dros y flwyddyn
ddiwethaf. Mae ein gwaith
ymchwil a'n haddysgu yn parhau i
fod o fudd i'r gymdeithas yng
Nghaerdydd, yng Nghymru a thu
hwnt. Mae ein heffaith ym
meysydd iechyd, addysg,
chwaraeon, rheoli, y celfyddydau
a dylunio yn sylweddol ac yn
seiliedig ar waith ymchwil o safon
a chyrsiau poblogaidd, a
gyflenwir i fyfyrwyr o'r DU a
myfyrwyr rhyngwladol. Er
gwaethaf yr heriau a wynebir gan
y sector Addysg Uwch, hyderir y
gall y Brifysgol ddatblygu ei
chymuned academaidd fywiog
ymhellach a pharhau i gynnig un
o'r profiadau gorau i fyfyrwyr yng
Nghymru.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu'n
bleser gan y Brifysgol gymryd
rhan mewn seremonïau graddio
yng Nghymru a thu hwnt - yn
cynnwys Singapôr, Moroco,
Colombo ac yn ein Coleg Cyswllt,
Ysgol Fasnach Llundain.

Mae buddsoddiad cyfalaf yn ein
cyfleusterau yn parhau, gyda'r
penderfyniad wedi'i wneud yn
ystod y flwyddyn i godi adeilad
gwerth £10m ar gyfer Ysgol Gelf
a Dylunio Caerdydd ar Gampws
Llandaf. Bydd y prosiect yn
sicrhau bod yr Ysgol wedi'i lleoli
ar un safle, gan ddatblygu
ymhellach ei statws fel Ysgol Gelf
flaenllaw, sydd â chyfleusterau
ymchwil rhyngwladol o'r radd
flaenaf, sy'n gweddu i Gaerdydd
fel Prifddinas Ddysgu
Ewropeaidd.

Yn ystod y flwyddyn,
penderfynodd Bwrdd y
Llywodraethwyr fod angen
dybryd i ni alw i rym ein pwerau
dyfarnu graddau ein hunain a
mabwysiadu teitl Prifysgol, ac
felly nodi'n genedlaethol ac yn
rhyngwladol ein bod yn gadael
Prifysgol Cymru. Yn dilyn
ymgynghoriad eang,
penderfynwyd ar yr enw Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd. Bu'r
sefydliad hwn yn rhan annatod o'r
ddinas ers 1865 ac mae'r enw
newydd hwn yn fynegiant cliriach
fyth o'n balchder yn ein lleoliad
ym mhrifddinas Cymru a'n
cysylltiadau agos o fewn ardal y
ddinas.  

Hoffai Bwrdd y Llywodraethwyr
a'r Weithrediaeth dalu teyrnged
i'r staff a'r myfyrwyr am eu gwaith
caled dros y flwyddyn flaenorol.
Maent yn llongyfarch ac yn diolch
i'r staff hynny sydd wedi ennill
gwobrau a grantiau ymchwil
cystadleuol. Ceir edmygedd
parhaus i lefel y proffesiynoldeb
a'r ymroddiad a ddangosir gan
staff ym mhob rhan o'r Brifysgol.

Wrth edrych tua'r dyfodol, mae'r
Brifysgol yn wynebu rhai
penderfyniadau anodd, wrth i
faes Addysg Uwch newid. Er
mwyn pwysleisio natur unigryw'r
Brifysgol, byddwn yn ceisio
sicrhau ansawdd ym mhob
agwedd ar ein gwaith, yn ein
cyfleusterau ac yn yr addysgu a'r
ymchwil a gyflawnir gennym.
Edrychwn ymlaen at ddyfodol
disglair fel Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd wrth gyflenwi prifysgol
gadarn, sy'n canolbwyntio ar
fyfyrwyr ac sy'n canolbwyntio ar
les economaidd, cymdeithasol a
diwylliannol Caerdydd a De-
ddwyrain Cymru.

 Mae'r Brifysgol wedi cynnal ei
lefelau uchel o foddhad
ymhlith myfyrwyr, gan ddod i'r
brig fel y 'Brifysgol "newydd"
orau' yng Nghymru, yn ôl
Arolwg Boddhad Myfyrwyr
Cenedlaethol 2010-11. Mae'r
arolwg blynyddol yn gofyn i
israddedigion yn eu blwyddyn
olaf raddio meysydd megis eu
haddysgu, y cymorth
academaidd, a'r adnoddau
dysgu yn ogystal â graddio'u
boddhad cyffredinol â'r
brifysgol.

 Cafodd y ganolfan
gwasanaethau integredig
arloesol i fyfyrwyr, sef y Parth-
g, ei henwi ar Restr Fer
Gwobrau Arweinyddiaeth
Addysg Uwch y Times ar
gyfer 2011. Gall myfyrwyr yn
y cyfleuster hwn gael cyngor
ar ystod lawn o faterion, yn
cynnwys cyllid, llety a
chyrsiau, oll mewn un lleoliad.

 Roedd myfyrwyr rhyngwladol
o'r farn mai Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd oedd y
gorau yn y DU, a'r chweched
gorau yn fyd-eang, yn ôl
Baromedr Myfyrwyr
Rhyngwladol I-Graduate.
Roedd myfyrwyr yn canmol
ansawdd yr addysgu, y
cymorth academaidd a'n
cyfleusterau yn ogystal â'r
ystod o wasanaethau a gynigir
gan y Swyddfa Ryngwladol.

 Yn yr haf, daeth Dai Greene,
un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd, yn
Bencampwr Byd am redeg
400m dros y clwydi ym
Mhencampwriaethau
Athletau'r Byd yn Daegu, De
Korea. Roedd y myfyriwr
graddedig BA Rheoli
Hamdden a Chwaraeon yn un
o'r ddau athletwr o Brydain i
ennill medal aur yn y
digwyddiad.

 Dyfarnwyd Cymrodoriaethau
Addysgu Cenedlaethol y DU i
ddau academydd o'r Brifysgol
yn y flwyddyn gyntaf i Gymru
fod yn rhan o'r cynllun. Roedd

yr Athro Chwaraeon a
Gwyddor Ymarfer Corff,
Richard Tong, a'r Cydymaith
Dysgu ac Addysgu, Ruth
Dineen, ymhlith dim ond
chwe aelod o staff yng
Nghymru, a 55 ar draws y DU,
i gael eu hanrhydeddu.

 Treuliodd Prifysgol
Fetropolitan Caerdydd a'r
Sefydliad Arweinyddiaeth
Addysg Uwch wyth mis yn
ymweld â phrifysgolion
partner a Gweinyddiaethau
Addysg Uwch yn y Dwyrain
Canol i ddysgu sut y gellir
helpu arweinwyr mewn
ardaloedd o'r fath i ddatblygu
a gwella'u rolau ymhellach.
Mae'r gweithgareddau hyn yn
rhan o brosiect TEMPUS
gwerth €1.2m a ddyfarnwyd
i'r Brifysgol, ac a ariannwyd
gan y Comisiwn Ewropeaidd.

 Dyfarnwyd ail brosiect i'r
Brifysgol i barhau â'r fenter
‘Flow by Flow EUEgypt Bridge
Building’ a ariannwyd gan yr
UE sydd â'r nod o
wella'r cysylltiadau
gwleidyddol, diwylliannol,
addysgol ac economaidd
rhwng yr Undeb Ewropeaidd
a gwledydd Trydydd Byd.
Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd oedd yr unig
brifysgol yng Nghymru i gael
ei dewis i dderbyn arian o'r
fath, a'r unig brifysgol yn y DU
y dyfarnwyd dau brosiect UE
Erasmus Mundus Action 2 o'r
fath iddi.

 Agorwyd y Ganolfan
Feddygaeth Chwaraeon ac
Ymarfer Corff o'r radd flaenaf
ar gampws Cyncoed yn
swyddogol gan Brif Weinidog
Cymru, Carwyn Jones AC, ym
mis Ionawr 2011. Hwn yw'r
cyfleuster cyntaf o'i fath yn y
DU, a gynlluniwyd i helpu
athletwyr elît drwy ymdrin â
chyflyrau meddygol ac atal
anafiadau. Yn y digwyddiad
dywedodd Mr Jones: "Gallwn
ymfalchïo bod gennym
gyfleuster o'r radd flaenaf yma
yng Nghymru. Caiff ei

ddefnyddio gan athletwyr
ledled y byd."

 Enwyd Rachael Keeble, un o
gyn-fyfyrwyr Ysgol Addysg
Caerdydd, yn Athro Newydd
Rhagorol y Flwyddyn yng
Ngwobrau Addysgu Pearson
UK 2011. Cyflwynwyd y wobr
i Rachael, sy'n hanu o'r Coed-
duon yn wreiddiol ac sydd
bellach yn addysgu yn Lydney
yn Sir Gaerloyw, yn y
digwyddiad a ddilynwyd gan
dderbyniad gyda'r Prif
Weinidog yn Downing Street.

 Enillodd y prosiect SESAME
(SEnsing for Sport and
Managed Exercise), a oedd yn
cynnwys gwyddonwyr
chwaraeon o'r Brifysgol yn
cydweithio â pheirianwyr a
gwyddonwyr o Goleg
Prifysgol Llundain, Prifysgol
Caergrawnt a'r Coleg
Milfeddygol Brenhinol, Wobr
Ewropeaidd fawreddog am
Arloesi mewn Athletau. Nod y
prosiect ymchwil arloesol yw
rhoi mantais gystadleuol i
athletwyr a hyfforddwyr elît
wrth baratoi ar gyfer Gemau
Olympaidd 2012.

 Parhaodd cyfranogiad
Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd yn y Rhaglen
Mewnwelediad Strategol i roi
gwerth ychwanegol i bob
cyfranogai. Mae'r Rhaglen yn
fenter a ariennir gan CCAUC
sy'n galluogi prifysgolion i
feithrin cydberthnasau â
busnes a diwydiant drwy
gyfnewid staff. Enghraifft
nodedig o hyn eleni oedd
lleoliad Dr Katie Thirlaway
gyda Diabetes UK Cymru a
arweiniodd at
ymddangosiadau ganddi
mewn cyfres o adroddiadau a
ffilmiwyd ar ddiabetes ar gyfer
BBC Cymru Wales. 

 Mae Barbara Wilding CBE
QPM, cyn-Brif Gwnstabl
Heddlu De Cymru, wedi'i
phenodi'n Gadeirydd newydd
y Bwrdd Llywodraethwyr am
gyfnod o dair blynedd yn

dechrau ar 1 Awst 2011.
Yn ystod ei gyrfa nodedig,
gweithiodd Miss Wilding yn
yr Heddlu Metropolitan a
rheolodd y Gyfarwyddiaeth
Diogelwch ac Amddiffyn, a
oedd yn cynnwys Cangen
Arbennig, unedau drylliau
arbenigol, gweithrediadau
cudd a diogelu Gweinidogion
a'r Teulu Brenhinol.

 Penodwyd yr Athro David
Brooksbank yn Ddeon Ysgol
Reoli Caerdydd. Bydd y Deon
Cyswllt ar gyfer Addysg a
Menter Ôl-raddedig yn
cymryd yr awenau o Ddeon
presennol Ysgol Reoli
Caerdydd, David Pritchard
CB, ar ddechrau 2012.

 Dewiswyd Dr Louise Fielding
o Ysgol Gwyddorau Iechyd
Caerdydd fel ymgynghorydd
rhyngwladol gan Sefydliad
Bwyd ac Amaethyddiaeth y
Cenhedloedd Unedig.
Aseiniad cyntaf Dr Fielding
oedd cynorthwyo
Llywodraeth Bangladesh i
wella iechyd y cyhoedd drwy
fentrau sydd â'r nod o wella
diogelwch bwyd.

 Prynwyd dau gasgliad pwysig
o waith yr Athro David Ferry o
Ysgol Gelf a Dylunio
Caerdydd ar gyfer y genedl
gan Amgueddfa Victoria &
Albert. Mae'r gwaith hwn
bellach yn rhan o Arolwg
Amgueddfa Victoria & Albert
o Agweddau ar ein
Treftadaeth Genedlaethol.
Daw'r anrhydedd hon ychydig
fisoedd ar ôl i Amgueddfa Gelf
Fodern Efrog Newydd brynu
casgliad tebyg o waith yr
Athro Ferry.

 Enwyd Prifysgol Fetropolitan
Caerdydd yn y brifysgol
'wyrddaf' yng Nghymru a'r
20fed yn y DU yn Nhabl
Cynghrair Gwyrdd 'People
and Planet' yn dilyn
cydnabyddiaeth am wella'r
trefniadau rheoli gwastraff a
lleihau allyriadau carbon a'r
defnydd o ddŵr.

Barbara Wilding CBE, QPM
Cadeirydd, Bwrdd y Llwodraethwyr

Antony J Chapman
Is-Ganghellor

Neges y Cadeirydd 
a'r Is-Ganghellor

Canlyniadau positif yn y
tablau cynghrair; 

Met Caerdydd yn cael ei
henwi yn ‘brifysgol
newydd’ orau yng
Nghymru mewn 10

o’r 12 tabl cynghrair y
papurau cenedlaethol

diwethaf

Gweithredu
parhaol ar y
Cynllun Ystadau
£50 miliwn 

Gwaith partneriaeth
effeithiol gartref: e.e.
Consortiwm FE2HE,
Sefydliad Cymru ar gyfer
Ymchwil mewn Celf a
Dylunio (WIRAD), Canolfan
De Ddwyrain Cymru ar
gyfer Addysg a
Hyfforddiant Athrawon
(SEWCTET)

Ehangu’r ddarpariaeth
gydweithredol
ryngwladol o fewn
fframwaith ansawdd
cadarn: Ysgol Fasnach
Llundain (ein Coleg Cyswllt),
Ysgol Fusnes Dwyrain Asia
(yn cynnwys Campws Asia
yn Singapore) ac mewn
mannau eraill

Recriwtio
myfyrwyr a

lefelau
mynediad cryf

a parhaus

Cynyddu boddhad
myfyrwyr, 

yn cynnwys cael ei
henwi yn brifysgol

orau y DU yn yr
International

Student Barometer
yn 2010 a 2011

Perfformiad ariannol
a rheoli risg
ardderchog, gyda
chynhyrchiad cyson o
arian dros ben yn
darparu sail
ariannol gryf ar
gyfer y dyfodol

Rhesymoli’r
portffolio dysgu,
gan gynyddu’r
nifer o
raglenni ar
gael i fyfyrwyr

Cyflawni prif
amcanion strategol
megis gweithredu
teitl y brifsgol a

phwerau
dyfarnu graddau

Dyfarniadau
positif diweddar

gan yr
Asiantaeth

Sicrhau
Ansawdd

Parth-g Prifysgol Fetropolitan Caerdydd Dai Greene, Cyn-fyfyriwr, 400m Dros y
Clwydi, Pencamwr Ewrop, y Gymanwlad
a'r Byd

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, AC,
Prif Weinidog Cymru, agoriad swyddogol y
Ganolfan Meddygaeth Chwaraeon ac
Ymarfer

Rachel Keeble, Cyn-fyfyriwr, Athrawes y
Flwyddyn, Gwobrau Dysgu Pearson UK
2011

Uchafbwyntiau allweddol


