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“Bod yn brif ddarparwr addysg uwch sy’n 
hyrwyddo cyflogadwyedd myfyrwyr; ymchwil
gymhwysol a throsglwyddo gwybodaeth”
Gweledigaeth UWIC

Adolygiad Blynyddol



Ffeithiau...
UWIC yw’r brifysgol ‘newydd’

orau yng Nghymru ym mhob
un o dablau cyngrair prif

bapurau newydd e.e. the Times
Good University Guide, the

Guardian University Guide and
the Independent Guide a the

Independent’s Complete
University Guide

Mae UWIC wedi gweithio
gyda mwy na 5,000 o

gwmnïau ac wedi dod â
mwy na 500 o

gynhyrchion newydd
i’r farchnad yn ystod y 10

mlynedd ddiwethaf

Mae 300 o fyfyrywr
a chynfyfyrwyr UWIC
wedi cynrychioli eu
gwledydd ar draws
30 o chwaraeon
gwahanol

Mae myfyrwyr o
143 o wledydd
gan UWIC yn
astudio ar ei
rhaglenni gradd

Yn 2009 - 2010 bu
2,220 o fyfyrwyr
ar gyrsiau drwy
Ganolfan Datblygiad
Personol a
Phroffesiynol UWIC

Mae trefniadau partneriaeth gan UWIC
gyda 137 o Ysgolion Uwchradd (gan
gynnwys 14 o Ysgolion Cyfrwng Cymraeg) a
310 o Ysgolion Cynradd (gan gynnwys 50 o
Ysgolion Cyfrwng Cymraeg) ar draws 
De Cymru

UWIC yw’r brifysgol orau yn y DU
mewn saith maes allweddol yn

cynnwys ‘boddhad cyffredinol
myfyrwyr’ yn yr International
Student Barometer (ISB) 2010
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Testun balchder o’r mwyaf i mi yw
cael bod yn Llywydd UWIC yn
rhinwedd fy swydd yn Arglwydd
Faer Caerdydd. Yn ystod y misoedd
diwethaf, gwelais drosof fy hun
gymaint yw cyfraniad ac
ymrwymiad y staff a’r myfyrwyr i
lwyddiant parhaus y ‘Brifysgol
Newydd Orau yng Nghymru’.

Mae’r Adolygiad Blynyddol yn gyfle i
ystyried ac i gydnabod y pethau a
gyflawnwyd yn ystod y deuddeg mis
diwethaf, ac mae cyhoeddi’r Adolygiad hwn
yn cadarnhau ac yn amlygu’r hyn y mae’n
bosib ei gyflawni drwy fod ag ymrwymiad a
gweledigaeth a thrwy weithio mewn
partneriaeth yn un o ‘brifysgolion newydd’
gorau y DU heddiw.  

Mae’r Adolygiad Blynyddol hwn 
yn cyflwyno datblygiadau a
llwyddiannau UWIC yn ystod
blwyddyn academaidd 2009 - 10. 

Mae llwyddiannau’r brifysgol yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys perfformiad
cryf a chyson yn y tablau cynghrair ac mewn
arolygon o fodlonrwydd myfyrwyr (gan
gynnwys cyrraedd y brig yn y DU yn yr
Arolwg o Fodlonrwydd Myfyrwyr
Rhyngwladol [i-grad]) a datblygiadau mawr o
ran ein hystâd a darparu addysg
ddwyieithog. Mae’r llwyddiannau hyn yn
glod i sgiliau ac ymroddiad pawb sy’n rhan o
gymuned UWIC.

Mae llwyddiannau UWIC yn adlewyrchu ein
cysylltiad tymor hir â’r themâu yn nogfen
Llywodraeth y Cynulliad, Er Mwyn Ein
Dyfodol - Strategaeth a Chynllun Addysg
Uwch ar gyfer Cymru yn yr Unfed Ganrif ar
Hugain. Mae’r Adolygiad hwn yn
canolbwyntio ar y themâu hynny. Mae’n
dangos sut mae UWIC yn ymroi i hybu
cyfiawnder cymdeithasol mewn addysg a
chyfleoedd dysgu hygyrch, datblygu
rhaglenni sydd â’r nod o ddarparu sgiliau
cyflogaeth a chynnal gwaith ymchwil a
throsglwyddo gwybodaeth er mwyn gwneud
cyfraniad pwysig i les economaidd,

cymdeithasol a diwylliannol Cymru. Yn
benodol, mae’r Adolygiad Blynyddol yn
ystyried a dathlu gwaith UWIC o ran cynnig
profiad gwych i fyfyrwyr, gan sicrhau bod
cynnal a gwella bodlonrwydd myfyrwyr wrth
wraidd ein holl weithgareddau. Rydym yn
ymrwymo i gyflenwi cyfiawnder
cymdeithasol a gweithio gyda’n partneriaid i
gynnig cyfleoedd dysgu sy’n agored ac
ysbrydoledig i bawb. Mae’r brifysgol yn
parhau i annog a galluogi myfyrwyr i feithrin
y sgiliau a’r doniau y mae cyflogwyr yn
chwilio amdanynt er mwyn helpu i ddatblygu
economi lewyrchus.

Mae ennill rhagoriaeth a bri byd-eang mewn
ymchwil gymhwysol yn elfen amlwg o waith
ymchwil UWIC; ac rydym yn ymrwymo i
waith ymchwil cymhwysol a chymwysedig
sy’n effeithiol ac ar flaen y gad wrth greu
gwybodaeth newydd a’i rhoi ar waith. Rydym
yn parhau i weithio gyda byd masnach,
diwydiant a busnes er mwyn darparu atebion
creadigol i’r heriau sy’n wynebu’r economi a
gwella lles cymdeithasol a diwylliannol
Cymru. Enghraifft wych o hyn yw enw da
UWIC fel un o’r prif ddarparwyr o ran
busnesau sy’n cael eu sefydlu gan
raddedigion a Phartneriaethau Trosglwyddo
Gwybodaeth.

Croeso

Antony J Chapman, 
Is-Ganghellor

John Wyn Owen CB,
Cadeirydd Bwrdd y

Llywodraethwyr

Roedd yn fraint cael llywyddu yn y
seremonïau graddio yn ystod yr haf eleni yng
Nghanolfan Mileniwm Cymru pryd y
gwelwyd amrywiaeth y cymwysterau a
ddyfarnwyd yn cydweddu ag amrywiaeth
rhyngwladol y myfyrwyr, ac amlygwyd
awydd cryf UWIC i weithredu cyfiawnder a
chynhwysiad cymdeithasol yn nifer y
graddedigion a ddeuai o rai o ardaloedd
mwyaf difreintiedig Cymru. Roedd siarad â’r
graddedigion hynny a chael dysgu sut y
gwnaeth pwyslais galwedigaethol eu
hastudiaethau roi mwy o gyfle iddynt gael
swydd, yn galondid mawr. 

Ar ran UWIC, derbyniais allwedd adeilad
newydd Ysgol Reoli Caerdydd ar Gampws
Llandaf lle y bûm innau’n fyfyriwr ar un adeg.
Mae’r adeilad hwn yn enghraifft berffaith o
ymrwymiad y brifysgol i ddarparu profiadau
dysgu gwell. Mae’n dangos yn eglur mor gryf
yw’r ymrwymiad i’r bartneriaeth sy’n bodoli
rhwng UWIC a chynifer o gwmnïau pwysig
yng Nghymru ac yn rhyngwladol ac mae’n
dyst i gyfraniad y brifysgol i sicrhau economi
fywiog yng Nghymru. 

Mae’r tablau cynghrair annibynnol yn y DU
yn parhau i roi cydnabyddiaeth allanol i safle

Y Gwir Anrhydeddus
Arglwydd Faer Caerdydd, 
y Cynghorydd Keith Hyde
Llywydd UWIC     

Neges y Llywydd 

Neges gan y Cadeirydd a’r Is-Ganghellor 
Gydol 2009 - 10 mae’r Bwrdd
Llywodraethwyr a’r Bwrdd Gweithredol wedi
ymroi i sicrhau bod UWIC yn barod i
wynebu’r heriau a’r cyfleoedd mewn dyfodol
digon ansicr ac anodd yn ariannol. Er mwyn
ymateb yn gryfach i amgylchiadau
economaidd anodd, a chryfhau’r byd addysg
uwch yng Nghymru a thu hwnt, mae UWIC
wedi ategu’r bwriad i fod yn rhan allweddol o
fenter Cynllunio Rhanbarthol Llywodraeth y
Cynulliad a sicrhau ei dyfodol mewn
cydweithrediad â phartneriaid cenedlaethol a
rhanbarthol.

Mae’r Bwrdd Llywodraethwyr a’r Bwrdd
Gweithredol yn ddiolchgar dros ben am
gyfraniadau’r staff a’r myfyrwyr i lwyddiant
parhaol UWIC, yn enwedig dan
amgylchiadau anodd. Mae’r Bwrdd
Llywodraethwyr yn gobeithio adeiladu ar
gryfderau a llwyddiannau UWIC fel sefydliad
annibynnol a chadarn.

UWIC yn ‘brifysgol newydd’ orau, safle y
mae wrthi’n gyson yn ei sefydlu’n barhaol ac
yn 2009-10 roeddwn wrth fy modd pan
welais fod yr ISB (International Student
Barometer) hefyd wedi cydnabod safle
UWIC drwy ei gosod ar y brig yn y DU o ran
“boddhad cyffredinol myfyrwyr”.  

Mae cymaint yn yr Adolygiad hwn sy’n
dangos gwerth UWIC i Gaerdydd a thu
hwnt. Mae hyn yn amrywio o’r ymchwil
cymhwysol sydd ar ryngwyneb creu
gwybodaeth newydd a’r defnydd ymarferol
o’r wybodaeth honno, y strwythurau
partneriaeth mwyaf blaengar sydd yn eu lle,
hyd at y pwyslais canolog ar y myfyrwyr ac ar
y gymuned. 

Rwy’n gobeithio y mwynhewch ddarllen yr
Adolygiad ac y byddwch chithau’n gallu
gweld, fel y gwnes innau, fod gennym ni yma
yng Nghymru Brifysgol sy’n rhoi’r lle canolog
i waith dysgu’r myfyrwyr ac sydd â chystal
enw da yn rhyngwladol. 

Rwy’n llongyfarch UWIC ar flwyddyn
llwyddiannus iawn yn 2009-10 ac yn dymuno
llwyddiant parhaol ar gyfer y flwyddyn
academaidd nesaf. 



Yr Arglwydd Digby Jones yn anerch y cinio
busnes cyntaf yn adeilad newydd Ysgol
Reoli Caerdydd UWIC 
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Mae UWIC yn falch o’r enw da sydd ganddi
am gynnig profiad i’w myfyrwyr sydd yn
uchel ei ansawdd, yn gefnogol ac yn eu
cyfoethogi, profiad sy’n ffrwyth dull dysgu
sydd wedi’i hen sefydlu â’r myfyrwyr yn y
canol. 

Mae cynnal ac ychwanegu at foddhad y
myfyrwyr yn greiddiol i’r profiad o fod yn
UWIC. Mae’r brifysgol yn parhau i weithio’n
agos gyda’i myfyrwyr er mwyn sicrhau ei bod
yn dal i ymateb i’w hanghenion ac mae’n
chwilio’n barhaus am ffyrdd i gael gwella’u
siwrnai dysgu. 

Mae’r ffaith nodedig i UWIC ymddangos
droeon mewn canllawiau i brifysgolion ac
mewn arolygon myfyrwyr yn dyst i’r sylw
parhaus a roddir gennym i wella ein
haddysgu, ein dysgu a’n strwythurau
cymorth. Dangosodd Arolwg Cenedlaethol
Myfyrwyr (NSS) 2010 fod 82% o fyfyrwyr
UWIC yn fodlon ar ansawdd eu profiad
prifysgol. 

Gosododd arolwg PRES (Myfyrwyr Ymchwil
Ôl-raddedig) yr Academi Addysg Uwch
UWIC ymhlith y deg prifysgol uchaf ym
mhob un o’i bum maes mesur a rhoddodd
ISB 2010 (International Student Barometer),
sy’n arolwg pwysig o fyfyrwyr rhyngwladol,
UWIC ar y brig yn y DU mewn saith maes
allweddol gan gynnwys ‘boddhad cyffredinol
y myfyrwyr’.

Mae ymroddiad UWIC i ragoriaeth wedi’i
adlewyrchu yn ei hystâd a’i chyfleusterau
sydd ar hyn o bryd ynghanol buddsoddiad o
£50miliwn i wella’r campysau. Mae’r
buddsoddiad hwn yn sicrhau bod y brifysgol
yn parhau i gynnig amgylcheddau dysgu ac
addysgu sydd gyda’r mwyaf modern o’u bath
yn gyfochr â’i chyfleusterau ymchwil ac
arloesi o safon byd. 

Mae’r datblygiadau mawr hyn yn ystâd
UWIC yn sicrhau ei bod yn parhau i gwrdd
â’r heriau a osodir gan ei holl randdeiliaid o
ran gweithredu mewn amgylchedd sy’n
gweddu i addysgu uwch yn yr 21ain ganrif.
Ymhlith y prosiectau a gwblhawyd yn
2009/10 mae:

 Adeilad newydd ar gyfer Ysgol Reoli
Caerdydd.

 Canolfan Diwydiant Bwyd flaenllaw ar
gyfer Ysgol Gwyddorau Iechyd
Caerdydd.

 Canolfan Gampws amlbwrpas ar
Gampws Cyncoed sy’n cynnwys
cyfleusterau newydd ar gyfer Undeb y
Myfyrwyr.

 Gwaith adnewyddu helaeth ar
ystafelloedd addysgu a chyfleusterau
chwaraeon ar gyfer Ysgol Addysg
Caerdydd ac Ysgol Chwaraeon
Caerdydd.

 Cyfleusterau arlwyo a mannau dysgu
cymdeithasol wedi’u hadnewyddu ym
mhob un o’r tri champws addysgu
(Cyncoed, Gerddi Howard a Llandaf).

 Ardal wybodaeth newydd (‘Parth-g’) ar
gyfer myfyrwyr yng Nghampws Llandaf
sy’n cynnig canolbwynt integredig ar
gyfer yr holl wasanaethau i fyfyrwyr.

Mae pob un o Ysgolion Academaidd UWIC
wrthi ar hyn o bryd yn gwella’r profiadau ar
gyfer siaradwyr Cymraeg. Yn Ysgol
Chwaraeon Caerdydd erbyn hyn mae’n
bosib gwneud hyd at ddwy ran o dair o sawl
un o’r rhaglenni i israddedigion drwy
gyfrwng y Gymraeg.  

Mae UWIC wedi adolygu ei Chynllun Iaith ac
wedi gosod targedau ymestynnol o ran y
ddarpariaeth yn Gymraeg, gan gynnwys
targed i ddyblu nifer y myfyrwyr sy’n astudio
drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2013-14.
Gwneir hyn drwy gydweithio â’r Coleg
Cymraeg Cenedlaethol a bydd UWIC yn
parhau i ddatblygu darpariaeth wedi’i
thargedu yn y pynciau lle mae cyflogwyr yn
gofyn am raddedigion sydd â sgiliau yn y
Gymraeg.

Cynnig Profiad Rhagorol 
i Fyfyrwyr 

Yr Arglwydd Digby Jones oedd y
siaradwr gwadd mewn cinio
busnes cyntaf adeilad newydd
Ysgol Reoli Caerdydd.

Rhoddodd yr Arglwydd Digby Jones, sy’n
gyn Gyfarwyddwr y CBI ac yn gyn Weinidog
Gwladol dros Fasnach a Buddsoddi ei farn a’u
syniadau ar fyd busnes ac ar y byd ehangach
i gynulleidfa o arweinwyr busnes
gwleidyddion a gwahoddedigion nodedig
eraill o Gymru. 

Meddai’r Arglwydd Jones: “Pleser o’r mwyaf
i mi yw cael bod yma i ddathlu cynnydd a
gwelliant sefydliad rhyfeddol. Mae’r adeilad
hwn yn debyg i godi arwydd mawr sy’n
dangos peth mor rhyfeddol yw addysg. 
Mae a wnelo’r Ysgol hon yn gyfan gwbl â
chael pobl i gredu ynddyn nhw eu hunain ac
rwy’n cymeradwyo’r brifysgol am sicrhau ei
bod yn barod ar gyfer byd yr yfory.” 

Roedd cynrychiolwyr o gwmnïau a
sefydliadau sy’n noddi ystafelloedd addysgu
a darlithfeydd yn yr adeilad newydd hefyd yn
bresennol yn y cinio. Bydd y noddwyr, gan
gynnwys Grŵp Admiral, BT, Maes Awyr
Caerdydd, John Lewis a Deloitte, yn darparu
siaradwyr gwadd ar gyfer darlithoedd a
digwyddiadau hefyd, yn ogystal â chyfleoedd
lleoliadau gwaith o safon i fyfyrwyr.

Wrth siarad yn y digwyddiad, meddai David
Pritchard, Deon Ysgol Reoli Caerdydd:
“Mawr yw ein diolch i’r Arglwydd Digby
Jones am ymuno â ni i ddathlu’r cinio busnes
cyntaf yn yr adeilad newydd ysblennydd
hwn. Rwy’n siŵr y bydd ein holl westeion yn
cytuno bod yr adeilad yn rhoi cyfle i ni arloesi
a datblygu’n batrwm o ysgol reoli fodern -
gyda chryfder ym maes dysgu ac addysgu,
ymchwil a menter, a bod yn hygyrch i’r
gymuned leol.”

Mae’r adeilad newydd hwn yn cadarnhau’r
ffaith bod UWIC yn un o’r canolfannau
mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfer addysgu
ac ymchwilio i bynciau megis Busnes, Cyllid,
Lletygarwch a Thwristiaeth, ac mae’n rhoi
seilwaith addysgu sydd gyda’r mwyaf
modern o’i fath i fwy na 150 o staff a 2,000 o
fyfyrwyr dros bedwar llawr a thros tua 
8,000 metr sgwâr.

Mae UWIC ymhlith y 10
prifysgol uchaf yn y

DU ym mhob un o’i
pum maes mesur

allweddol yn Arolwg
Myfyrwyr Ymchwil

Ôlradddedig yr
Academi Addysg Uwch

UWIC yw’r brifysgol
orau ar draws y DU
mewn saith maes
allweddol yn cynnwys
‘boddhad cyffredinol
myfyrwyr’ yn yr
International Student
Barometer (ISB) 2010



Gweithio gyda 
cymunedau lleiafrifol  

Mohammed Abdeltam, myfyriwr ‘Preparing for
English Language Testing System’ 
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Mae UWIC yn gweithio gyda’i phartneriaid i
hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol mewn
addysg drwy gynnig cyfleoedd dysgu
hygyrch sy’n codi dyheadau ei myfyrwyr ac
sy’n helpu pob un ohonynt i wireddu ei
botensial. Mae’r brifysgol yn rhoi’r sylw
mwyaf i ymgysylltu â dysgwyr o bob oed,
rhyw a tharddiad ethnig ac i wella cyfraddau
cyfranogi y cymunedau yng Nghymru sydd
ymhlith y mwyaf difreintiedig yn
economaidd. 

Mae’r brifysgol yn parhau i wneud hyn drwy
lunio a chefnogi’n weithredol ystod o fentrau
Ehangu Mynediad arloesol. Un yw ‘First
Campus, sy’n bartneriaeth rhwng UWIC,
Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru
Casnewydd a cholegau addysg bellach ac
ysgolion ar draws de-ddwyrain Cymru. Yn
ystod y flwyddyn ddiwethaf, trefnwyd mwy
na saith deg o weithgareddau gwahanol gan
First Campus ar gyfer 1,400 o ddisgyblion
ysgol o ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf - y
cymunedau mwyaf difreintiedig ar draws
Cymru.

Ymhlith y prosiectau yn 2009 - 10, roedd
digwyddiad preswyl First Campus pryd y
treuliodd rhai disgyblion Blwyddyn naw o
ysgolion o bob rhan o Dde Cymru dri
diwrnod yn UWIC yn cael profi bywyd
myfyriwr ynghyd â chael bod yn rhan o ‘Her y
Farchnad Stoc’ lle y cafodd mwy na 100 o
ddisgyblion Blwyddyn 10 o 16 o ysgolion lleol
yn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf eu herio i
reoli portffolio o gyfranddaliadau ac i wneud
penderfyniadau buddsoddi drwy ddehongli a
dadansoddi gwybodaeth o’r marchnadoedd
ariannol. 

Mae UWIC yn parhau i ddatblygu mentrau
llwyddiannus gydag ystod o sefydliadau
partner yn ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf
sydd wedi’u cynllunio i ymgysylltu â dysgwyr
na fyddai’n cysylltu â nhw fel arfer. 

Un enghraifft yn 2009 - 10 oedd prosiect
‘Menywod yn Creu’, prosiect oedd yn rhoi’r
sgiliau i fenywod oedd yn ffoaduriaid neu’n
geiswyr lloches yng Nghaerdydd i gynhyrchu
gwaith celf cyfoes oedd yn seiliedig ar eu
profiadau nhw eu hunain. Roedd y prosiect
hwn wedi’i leoli yn Nhre Bute, Caerdydd, ac
roedd yn ymgysylltu ag oedolion o ddysgwyr
o wledydd oedd yn cynnwys Iran, Irac,
Pacistan a De America. Roedd yn
gydweithrediad rhwng CPPD (Canolfan
Datblygiad Personol a Phroffesiynol UWIC),
MEWN Cymru (Rhwydwaith Menywod
Lleiafrifoedd Ethnig Cymru) a Rhwydwaith
Sector Gwirfoddol i Bobl Groenddu Cymru.

Mae CPPD yn parhau i wneud cyfraniad
pwysig i gwrdd â’r sgiliau sydd eu hangen ar
fusnesau ac ar y gymuned ehangach. Bellach
mae’n cynnig mwy na 100 o gyrsiau  sy’n rhoi
sgiliau a/neu ffyrdd i ddysgwyr gael mynd
ymlaen i Addysg Uwch. Denodd ei hysgol
haf, sy’n gwneud Addysg Uwch yn fwy
hygyrch o lawer i ystod ehangach o oedolion,
fwy na 700 o ddysgwyr yn 2009 - 10.
Cynhaliwyd amrywiaeth o gyrsiau mewn
canolfannau cymunedol ar draws Caerdydd;
ymhlith y cyrsiau a gynigiwyd roedd
Cerameg, Sgiliau Cyfathrebu, Cyflwyniad i
Anatomeg, TG, Bywluniadau, a
Gwyddoniaeth Siocled. 

Yn 2009 - 10, dyfarnodd UWIC 1,500 o
ysgoloriaethau a bwrsarïau newydd i’w
myfyrwyr gan gynnwys rhai oedd yn cynnig
cymorth i bobl sy’n gadael gofal, trefniadau
Gofal Plant, a dysgwyr o deuluoedd ar incwm
bach. Mae’r brifysgol yn hybu cydraddoldeb
ac amrywiaeth ym mhopeth a wna ac mae’r
cymorth a gynigir i’w myfyrwyr yn tystio i
hyn. Mae ystadegau sy’n dangos i geisiadau
oddi wrth fyfyrwyr ag anabledd godi 12% yn
2010, yn cadarnhau’r enw da sydd gan UWIC
am gynnig cymorth i fyfyrwyr ag anableddau.

Gweithredu cyfiawnder
cymdeithasol 

Mae prosiect cydweithredol rhwng
tîm Ehangu Mynediad UWIC a’i
Chanolfan Hyfforddiant Iaith
Saesneg (ELTC) wedi darparu
cyfleoedd dysgu o’r radd flaenaf i
gymunedau lleiafrifol yng
Nghaerdydd.

Mae’r cynllun ‘Preparing for International
English Language Testing System’ (IELTS) yn
darparu dosbarthiadau Saesneg i ffoaduriaid
a cheiswyr lloches mewn lleoliadau
cymunedol ac wedi bod yn gymorth i godi
dyheadau llawe o ddysgwyr anhraddodiadol,
a dileu rhai o’r rhwystrau sy’n eu hatal 
rhag dysgu. 

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Llais
Ffoaduriaid Cymru a’r Cyngor Ffoaduriaid
Cymru, wedi cyrraedd rhestr fer ‘Widening
Partition Initiative of the Year’ yng ngwobrau
blynyddol cylchgrawn Times Higher
Education 2010. 

Mohammed Abeltam, a adawodd Sudan yn
2006, a fynegodd ei resymau dros fynychu’r
dosbarthiadau, dywedodd: ‘Rwyf yn
awyddus i wella fy sgiliau Saesneg i mi gael
dal ymlaen gyda’m addysg. Mae gen i
gymwysterau Technoleg Ddeintyddol ond
mae rhaid i mi lwyddo yn yr arholiad yma er
mwyn cael mynd i’r brifysgol.’

‘I ddechrau, roedd y cwrs yn eithaf anodd
ond mae’r tiwtor wedi bod yn gymorth mawr
ac rwy’n mwynhau astudio nawr. Mae wedi
gwella fy sgiliau cyfathrebu ac rwyf wedi
cwrdd â nifer o bobl newydd o gefndiroedd
gwahanol.’

Yn ogystal â datblygu hyder y cyfranogwyr,
mae nifer o’r dysgwyr sydd wedi cwblhau’r
cwrs sydd wedi’i ariannu gan Ganolfan
Daytblyguiad Personol a Phroffesiynol UWIC
wedi llwyddo i gael eu derbyn ar gyrsiau
prifysgol yn y De.  

Mae cymuned 
Aml-ffydd UWIC yn

cynnwys 92 o
grefyddau
gwahanol

Daw 38.4% o fyfyrwyr
ifanc gradd cyntaf
amser llawn UWIC o’r
grwpiau cymdeithasol -
ddemograffig is*,  
o’i gymharu â 32.2%
yng Nghymru a 32.3% 
o SAU yn y DU
* Dosbarthiadau NS-SEC 4, 5, 6 a 7



Elinor Bright, myfyriwr BSc Iechyd Amgylcheddol,
Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd

Profiad gwaith yn arwain at
wella iechyd y cyhoedd  
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Mae gwaith ymchwil a wnaed gan
fyfyrwraig UWIC yn ystod ei lleoliad
gwaith gyda’r CIEH (Sefydliad
Siartredig Iechyd yr Amgylchedd)
wedi arwain at fabwysiadu
gwelliannau i arferion iechyd y
cyhoedd ar draws y DU. 

Gwnaeth Elinor Bright, myfyrwraig Iechyd yr
Amgylchedd, arolwg o nifer o sefydliadau i
gael gwybod pa fath o bethau oedd ar gael i
ddiogelu’r bobl hynny sy’n agored i Glefyd
Lyme pan fyddant wrth eu gwaith ac yn eu
horiau hamdden.

Yna datblygodd gyfarwyddiadau a
deunyddiau cyhoeddusrwydd ynglŷn â chodi
ymwybyddiaeth sydd bellach yn cael eu
defnyddio gan weithwyr proffesiynol ym
maes iechyd, Ymddiriedolaethau’r GIG,
Awdurdodau Lleol, Sefydliad Siartredig
Iechyd yr Amgylchedd, NPAP (Panel
Cenedlaethol Cynghori ar Blâu) a chwmnïau
rheoli plâu cenedlaethol. 

Wrth sôn am ei phrofiad gwaith gyda’r CIEH,
meddai Elinor: “Roedd fy lleoliad yn
wirioneddol ddiddorol a rhoddodd lawer
mwy o fewnwelediad i mi i’r hyn yw swydd
mewn Iechyd yr Amgylchedd mewn
gwirionedd.” 

“Rwy’n edrych ymlaen i gael y cyfle i
weithredu’r pethau a ddysgais pan oeddwn
yn UWIC ac yn ystod fy lleoliad,”
ychwanegodd. Meddai Julie Barratt,
Cyfarwyddwr CIEH Cymru: “Bu’r ymgyrch
hon yn hynod o effeithiol. Fe wnaethom
adnabod problem, cynllunio ateb rhad, a
gwneud rhywbeth ynghylch y broblem
honno, a bu’r defnydd a wnaed o’n gwaith 
yn wych.”

Yn dyst pellach i’w harbenigedd, roedd
Elinor yn siaradwr yng nghynhadledd ‘Pest
Tech’ eleni, sef y digwyddiad mwyaf yng
nghalendr rheoli plâu y DU a’r digwyddiad
mwyaf o’i fath yn Ewrop. 

Gan fod UWIC yn brifysgol sydd â phortffolio
cryf ac sydd wedi hen arfer â rhoi’r pwyslais
ar y galwedigaethol, mae’n sicrhau y caiff ei
myfyrwyr bob cyfle i wella’r sgiliau hynny y
bydd cyflogwyr yn fwyaf tebygol o ofyn
amdanynt. Rhoddir cyfleoedd i fyfyrwyr
weithio’n agos gyda byd gwaith drwy raglen
lleoliad gwaith sydd wedi’i strwythuro a’i
rheoli’n ofalus. Yn 2009 - 10 cododd nifer y
rhaglenni amser llawn yn UWIC yr oedd
profiad gwaith yn rhan hanfodol ohonynt a
gwelwyd cynnydd hefyd yng nghyfanswm y
myfyrwyr amser llawn a oedd yn cymryd
rhan mewn modiwlau dysgu yn y gweithle a
oedd yn gysylltiedig â rhaglen. 

Mae UWIC yn parhau i sicrhau bod y sgiliau
a’r wybodaeth sy’n berthnasol i fyd gwaith
heddiw gan ein myfyrwyr. Caiff pob myfyriwr
y cyfle i ddatblygu ei effeithiolrwydd
personol drwy ystod o raglenni gweithdy ac
ar-lein ac mae cwricwla UWIC yn rhoi
pwyslais ar ddarparu sgiliau cyflogaeth/
sgiliau perthnasol. Yn ogystal, mae llawer o
raglenni academaidd UWIC wedi’u
hachredu’n broffesiynol. 

Mae’r brifysgol wedi cryfhau ei phroses
adolygu portffolios er mwyn sicrhau bod y
rhaglenni’n cyfateb yn agos i anghenion y
myfyrwyr ac yn ymateb i ofynion y farchnad
hefyd. Bellach, mae’r cyfle gan y myfyrwyr i
astudio ystod o fodiwlau a sgiliau allweddol
sy’n berthnasol i’r byd heddiw megis
entrepreneuriaeth, cynaladwyedd, risg
mewn cymdeithas a ieithoedd tramor
modern. Datblygwyd dulliau dysgu newydd
mewn meysydd megis dylunio cynhyrchion,
gwyddor chwaraeon a hyfforddi, gwyddor
bwyd a thechnoleg, ac addysg i reolwyr,
drwy weithio mewn partneriaeth â busnesau,
â chyrff llywodraethol chwaraeon, cynghorau
sgiliau sector, ac awdurdodau lleol.  

Er mwyn hybu cyflogadwyedd y myfyrwyr,
mae UWIC yn rhan o brosiect peilot a
weithredir ar draws y DU ar ran HEAR
(Adroddiad Cyflawniadau Addysg Uwch).
Bydd hyn yn helpu’r myfyrwyr fydd am fynd
ymlaen â’u hastudiaethau neu fydd am gael
swydd drwy eu galluogi i gynnig cofnod
ffurfiol o’u holl gyflawniadau achrededig. 

Mae Clwb BEE UWIC (Becoming
Enterprising and Employable), sydd ag
aelodaeth o fwy na 500 o fyfyrwyr a chyn
fyfyrwyr, wedi llwyddo i godi’r
ymwybyddiaeth ynglŷn ag
entrepreneuriaeth. Cyflawnodd y Clwb rôl
bwysig yn codi’r ymwybyddiaeth a’r
ddealltwriaeth ynglŷn ag entrepreneuriaeth a
hwyluso cychwyn busnesau newydd yng
Nghymru. Yn 2009 - 10 mae wedi trefnu
cyfres o ddigwyddiadau gwahanol drwy’r
flwyddyn sy’n ymwneud â mynediad i gyllid
ac â gwella sgiliau busnes gan gynnig
cyfleoedd rhyngweithio a fydd yn helpu
myfyrwyr i wella’u dealltwriaeth o
entrepreneuriaeth a’r ffordd y gallant
ddefnyddio sgiliau entrepreneuriaeth yn 
eu bywydau.

Cefnogi economi fywiog 

Cafodd naw o bob
deg o fyfyrwyr
UWIC oedd yn

astudio ar raddau
UWIC swydd 

o fewn chwe mis 
iddynt raddio

2750 o
athrawon wedi
cymhwyso yn
UWIC ers 2006 



Perfformiad buddugoliaethus
i ymchwil chwaraeon

Myfyriwr BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer,
Zara George yn cael ei monitro gan Ian Bezodis, 
Darlithydd Biomecaneg UWIC a Gregor Kuntze,
Swyddog Ymchwil UWIC o Ysgol Chwaraeon
Caerdydd yn defnyddio Synhwyrydd Gweledol
SESAME
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Mae UWIC yn adnabyddus dros gyfnod hir
am ymchwil cymhwysol sydd ar ryngwyneb
creu gwybodaeth newydd a’r defnydd
ymarferol o’r wybodaeth honno. Mae’n
ymchwil sy’n cynnig cefnogaeth
uniongyrchol i ddiwydiant, i fasnach ac i’r
gymuned ac sy’n gwneud cyfraniad pwysig i
les economaidd, cymdeithasol a diwylliannol
Cymru a’r byd ehangach. 

Mae llwyddo i gyflawni gwaith rhagorol sy’n
ennill cydnabyddiaeth yn fyd-eang drwy
weithio’n agos gyda phartneriaid yn
nodwedd arbennig o’r gwaith ymchwil a
wneir yn UWIC. Yn 2009 - 10 roedd enw da’r
brifysgol am fod yn flaengar o ran datblygu
partneriaethau sy’n cryfhau’r gallu i
ymchwilio yng Nghymru i’w weld yn amlwg,
er enghraifft yn llwyddiant parhaol WIRAD
(Athrofa Ymchwil i Gelf a Dylunio Cymru). 

Erbyn hyn, mae WIRAD, a ddechreuodd yn
fenter gydweithredol rhwng Ysgol Gelf a
Dylunio Caerdydd, PDR (Canolfan
Genedlaethol Ymchwil i Ddylunio a Datblygu
Cynhyrchion UWIC) a Phrifysgol Cymru
Casnewydd, yn un o’r prif yrwyr ymchwil i
Gelf a Dylunio yng Nghymru.

Yn 2009 - 10, sefydlodd WIRAD gamau i
ehangu ei haelodaeth yn ffurfiol. Cynhaliodd
Farchnadfa Ymchwil yn y Llyfrgell
Genedlaethol yn Aberystwyth, a
chyhoeddodd Gyfeirlyfr Ymchwil WIRAD.

Cydnabuwyd ymrwymiad UWIC i
ddefnyddio ymchwil cymhwysol i gefnogi twf
busnesau yng Nghymru pryd y dyfarnwyd
tair Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog Cymru
(POWIS) iddi ar y cyd â Phrifysgol Cymru.
Nod Cynllun POWIS yw rhoi syniadau ac
egni newydd i’r economi yng Nghymru drwy
annog y sector preifat yng Nghymru i weithio
gyda’r prifysgolion a graddedigion ifanc. 

Lleolir y prosiectau yn: 

 Ysgol Reoli Caerdydd a Llechwedd Slate
Mines Cyf.

 Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd a Peepo
Cyf.

 PDR (Canolfan Genedlaethol Ymchwil i
Ddylunio a Datblygu Cynhyrchion
UWIC) a Cyntec Cyf.

Mae rôl y brifysgol o ran hybu datblygiad
sgiliau lefel-uwch busnesau bach a chanolig
(SMEs) yng Nghymru a chynyddu eu gallu i
ymchwilio, yn dal i fod yn holl bwysig e.e.
drwy ei chysylltiad â menter £33m KESS
(Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi
Wybodaeth. Mae’r rhaglen ymchwil hon,
sydd wedi’i chyllido gan arian Cydgyfeirio
Ewropeaidd, yn cefnogi prosiectau ymchwil
cydweithredol ar draws Cymru. Mae’r
rhaglen, sy’n perthyn yn agos i’r angen i gael
cwrdd â gofynion sgiliau lefel-uwch sectorau
economaidd blaenoriaethol Llywodraeth y
Cynulliad, yn canolbwyntio ar brosiectau yn
yr economi ddigidol a charbon isel, yn iechyd
a biowyddoniaeth a pheirianneg a
gweithgynhyrchu uwch. Ar hyn o bryd mae
ôl-raddedigion UWIC wrthi’n gweithio gydag
ystod o sefydliadau partner, er enghraifft
Orangebox Cyf ym Morgannwg Ganol,
Micropharm Cyf yn Sir Gaerfyrddin a Coastal
Housing Group, Abertawe.  

Mae Canolfan Eco-Ddylunio UWIC yn rhan o
brosiect y disgwylir iddo effeithio’n
uniongyrchol ar ystod o fusnesau bach a
chanolig ar draws Ewrop. Mae’r fenter, sydd
o dan arweiniad Athrofa Fraunhofer yn yr
Almaen, yn datblygu dulliau ac offer
sectoraidd newydd ar gyfer diwydiannau
gwyrdd megis plastigion bio-seiliedig,
peirianwaith diwydiannol, electroneg, ynni
adnewyddadwy, sensoriaid a thecstilau
clyfar. Mae’r prosiect yn gwella perfformiad
amgylcheddol busnesau bach a chanolig yn
sylweddol ac mae’n cyfrannu at fentrau
cynaladwyedd yr Undeb Ewropeaidd ac at
dreuliant defnyddwyr.

Gweithgaredd ymchwil sy’n
ffynnu ac yn effeithiol 

Yn ddiweddar, enillodd
Canolfan PDR UWIC Wobr

Ddylunio ryngwladol
bwysig Red Dot arloesol
- unfed wobr ar ddeg
ryngwladol y Ganolfan 

Mae Ymarfer Asesu
Ymchwil 2008 yn
dangos yr ystyriwyd
95% o’r gwaith
ymchwil a
gyflwynwyd gan
WIRAD yn waith o
‘Safon Ryngwladol’

Mae prosiect ymchwil wedi ennill
Gwobr Arloesedd Athletau
Ewropeaidd i brosiect sy’n ceisio
rhoi mantais gystadleuol i
athletwyr a hyfforddwyr elît.

Mae prosiect SESAME (SEnsing for Sport
and Management Excercise) yn cael ei
arwain gan wyddonwyr chwaraeon o UWIC
mewn cydweithrediad â pheirianyddion a
gwyddonwyr o Goleg Prifysgol Llundain,
Prifysgol Caergrawnt a’r Coleg Milfeddygol
Brenhinol.

Nod y prosiect yw datblygu synwyryddion
bychain i athletwyr eu gwisgo mewn
sesiynau hyfforddi a chystadlaethau. Mae’r
dechnoleg yn cofnodi data pwysig am
berfformiad athletwyr er mwyn rhoi
gwybodaeth uniongyrchol i hyfforddwyr ar
ochr y trac. 

Meddai’r Athro David Kerwin o Ysgol
Chwaraeon Caerdydd UWIC:
“Gellir prosesu’r data hyn yn y fan a’r lle, ac
anfon y wybodaeth yn ôl i ddyfais llaw bach
yr hyfforddwr, fel ffôn deallus, a’i defnyddio i
roi adborth di-oed i athletwyr fel y gallan nhw
wella’u perfformiad.”

Mae’r arbenigwyr hefyd wedi datblygu
system unigryw ar sail synwyryddion golau er
mwyn rhoi amseroedd ar gyfer rhannau
gwahanol o’r ras ar gyfer un neu fwy o
athletwyr sy’n rhedeg yr un pryd. Dyma elfen
graidd y cais a enillodd Wobr Arloesedd
Athletau Ewropeaidd 2010.

“Mewn cystadlaethau sbrintio, fe allai’r
gwahaniaeth rhwng ennill y fedal aur a mynd
adre’n waglaw fod cyn lleied ag ambell i
ganfed eiliad. Nod y dyfeisiau hyn yw sicrhau
bod gan athletwyr bob cyfle posibl i
berfformio i’r eithaf mewn
pencampwriaethau pwysig,” meddai’r Athro
David Kerwin.

“Mae’n defnyddio technoleg fforddiadwy
mewn ffyrdd newydd - gan gynnwys
synwyryddion golau, camerâu fideo rhad a
synwyryddion pwysau 
tenau iawn yn esgidiau 
rhedeg yr athletwr.



Llwyddiant Cymrodoriaethau
Prifysgol Cymru 

Ruth Matheson, 
Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu
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Mae tri o academyddion UWIC wedi
llwyddo yn rhan o grŵp cyntaf
Cymrodorion Addysgu Prifysgol
Cymru. 

Mae’r Cymrodoriaethau, sy’n ddatblygiad
gan y brifysgol mewn partneriaeth â Grŵp
Ansawdd Academaidd Cynghrair Prifysgol
Cymru, yn codi’r proffil dysgu ac addysgu ac
yn annog arfer dda drwy gydnabod a dathlu
unigolion sy’n gwneud cyfraniadau eithriadol
i brofiad dysgu’r myfyrwyr. 

Soniodd Dr Dennis Gunning, cyn
Gyfarwyddwr Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a
Dysgu Gydol Oes Llywodraeth y Cynulliad,
wrth gyflwyno’r gwobrau i’r Cymrodorion am
y boddhad a deimlai o gael bod yn rhan o
ddigwyddiad a drefnwyd yn unswydd er
mwyn cydnabod a dathlu addysgu ar ei orau,
gan gydnabod hefyd bwysigrwydd codi
proffil y cyfraniad rhagorol a wnaed gan yr
athrawon a’r darlithwyr i brofiad dysgu’r
myfyrwyr. 

Mae Ruth Matheson, sydd wedi’i lleoli yn
Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu UWIC, 
yn bwriadu defnyddio’i gwobr hithau i greu
rhwydwaith dysgu-drwy-ddatrys-problemau
ar-lein ar gyfer Cymru a fydd yn hybu
cydweithrediad rhwng sefydliadau ac yn rhoi
cyfleoedd i ddangos Cymru ar ei gorau i’r
byd. Wrth sôn am ei gwobr, meddai Ruth:
“Bydd y Gymrodoriaeth Addysgu hon yn
rhoi’r cyfle i fi gael datblygu cymuned-sy’n-
ymarfer ar-lein ar gyfer darparwyr addysg ar
draws Cymru ac i rannu diddordeb o ran
dysgu drwy ddatrys problemau. Bydd rhoi
cyfle i drafod, i rannu adnoddau addysgol ac i
ddangos arfer dda yn cynorthwyo’r gwaith o
hybu a gwella Addysg Uwch yng Nghymru.” 

Mae enillwyr eraill, Ruth Dineen ac Annie
Grove-White o Ysgol Gelf a Dylunio
Caerdydd, yn bwriadu defnyddio’u gwobr ar
y cyd i sefydlu Canolfan Bedagogeg
Greadigol Cymru yn ystod 2010. 

Yn unol â chenhadaeth UWIC, mae’r
brifysgol yn parhau i ddatblygu cyfleoedd
newydd i gynnig darpariaethau
cydweithredol drwy bartneriaethau gyda
sefydliadau ar lefelau lleol, cenedlaethol a
rhyngwladol.

Mae partneriaeth rhwng UWIC a Phrifysgol
Cymru Casnewydd yn llunio dyfodol
hyfforddi athrawon yn y rhanbarth. Mae
SEWCTET (Canolfan De-ddwyrain Cymru ar
gyfer Addysg a Hyfforddiant Athrawon), a
lansiwyd yn 2009, yn cynnig ffordd strategol
o fynd ati i hyfforddi athrawon ar draws de-
ddwyrain Cymru yn sgil ad-drefnu’r
rhaglenni a gynigir gan y ddau sefydliad.
Mae SEWCTET wedi llwyddo i ddarparu
ystod o ddulliau ar y cyd a fydd yn ymdrin â’r
pethau allweddol sy’n gysylltiedig â
hyfforddiant rheng-flaen athrawon, pethau a
fydd yn fuddiol i fyfyrwyr, athrawon ac
ysgolion. 

Mae’r brifysgol yn parhau i weithio’n agos
gyda’i phartneriaid mewn Addysg Bellach i
greu cyfleoedd i wella dysgu a dilyniant
myfyrwyr o bob rhan o Dde Ddwyrain
Cymru. Mae’r Consortiwm FE2HE-UWIC
arloesol, sydd wedi’i ffurfio o Goleg y Barri,
Coleg Pen-y-bont, Y Coleg Ystrad Mynach,
Coleg Glan Hafren a Choleg Dewi Sant
Caerdydd ynghyd ag UWIC, yn gonglfaen i’r
gweithgaredd pwysig hwn. 

Mae’r Consortiwm yn rhoi ei brif sylw i
ddatblygu prosiectau a fydd yn ehangu
mynediad, yn codi lefel cyfranogiad, yn
diwallu’r angen am sgiliau yn y rhanbarth ac
yn ateb gofynion cyflogwyr. Mae wrthi ar hyn
o bryd yn chwilio am gyfleoedd i sicrhau
arian i gael datblygu a gweithredu ystod o
Raddau Sylfaen newydd.

Mae Cynghrair Prifysgol Cymru, sef Prifysgol
Cymru, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol
Fetropolitan Abertawe, UWIC, Prifysgol
Cymru Casnewydd, a Phrifysgol Cymru y
Drindod Dewi Sant, yn parhau i gydweithio o
dan yr un fframwaith er lles Cymru gyfan, ei
busnesau, ei hiaith a’i diwylliant. Yn ogystal,
mae Cynghrair Prifysgol Cymru, sydd â’r nod
o gyfoethogi a gwella Addysg Uwch yng
Nghymru, yn chwilio am ac yn datblygu
cyfleoedd cydweithredol ar draws ystod o
feysydd academaidd a meysydd cymorth,
gan gynnwys ymchwil, pethau newydd
arloesol a mentrau. 

Mae UWIC, sy’n llwyr ddeall manteision
caffael cydweithredol, yn parhau i weithio
gyda Chwaraeon Cymru a Phrifysgol Cymru
Casnewydd er mwyn iddynt gael fframwaith
caffael effeithlon a chynaliadwy. Mae rhannu
gwybodaeth ac arbenigedd yn y maes hwn
wedi sicrhau manteision strategol a
gweithredol sylweddol i’r amgylchedd, i’r
economi ac i’r cymunedau.

Gweithio gyda phobl eraill i
gryfhau Addysg Uwch yng
Nghymru 

Mae mwy na 220
o fyfyrwyr gan

Gonsortiwm
FE2HE-UWIC wedi

ymrestru ar
raglenni israddedig 

Mae trefniadau
partneriaeth gan UWIC
gyda 137 o Ysgolion
Uwchradd (gan gynnwys
14 o Ysgolion Cyfrwng
Cymraeg) a 310 o
Ysgolion Cynradd (gan
gynnwys 50 o Ysgolion
Cyfrwng Cymraeg) ar
draws De Cymru



O’r Chwith ir Dde: Ieuan Wyn Jones, AS, 
Dirprwy Brif Weinidog, Phill Hall-Davies, 
prif beilot Veritair a’r Athro Brian Morgan,
Cyfarwyddwr Arwenyddiaeth Creadigol a Menter
UWIC, Ysgol Reoli Caerdydd

Arwain busnes fyd-eang 
yng Nghymru 



Yn ystod y blynyddoedd nesaf,
bydd yr amgylchedd busnes yn
wynebu heriau mawr ac mae CLEC
(Canolfan Menter ac Arweiniad
Creadigol) yn Ysgol Reoli Caerdydd
UWIC yn arwain prosiect £3.9m a
fydd yn helpu’r twf a’r
cynhyrchedd mewn mwy na 200 o
fusnesau ar draws De Ddwyrain
Cymru. 

Mae’r rhaglen ‘20 Ugain’, a gefnogir gan y
Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd drwy
Lywodraeth y Cynulliad yn annog arweinwyr
busnes i addasu’n hyblyg i newid ac mae’n
rhoi’r sgiliau iddynt gael cystadlu mewn
amgylchedd masnachu sy’n mynd yn fwy ac
yn fwy anodd. 

Yn lansiad rhaglen 20 Ugain ym mis
Chwefror 2010, meddai Ieuan Wyn Jones, y
Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr
Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth y
Cynulliad:

"Mae rhaglen Arwain 20 Ugain yn helpu i
sicrhau newid sylweddol ym mherfformiad
cwmnïau, gan gyfrannu at y cynnydd yn
ffyniant yr ardal.  Mae hyn yn enghraifft o’n
defnydd effeithiol o’r Cronfeydd Strwythurol
Ewropeaidd i fuddsoddi er mwyn hybu
economi Cymru.” 

Phil Hall-Davies, prif beilot Veritair, unig
gwmni hofrenyddion masnachol Cymru,
oedd un o’r cyfranogwyr cyntaf i gael ei
recriwtio i’r rhaglen. Mae Phil, sy’n beilot o’r
radd flaenaf, yn cynorthwyo’r Rheolwr
Gyfarwyddwr Julian Verity i redeg y busnes. 

Meddai Mr Verity: "A ninnau’n fusnes bach,
ni allwn fuddsoddi yn ein rhaglen reoli ni ein
hunain ond mae angen sgiliau arwain o’r radd
flaenaf arnom i gael rhedeg y busnes yn
llwyddiannus. Bydd Rhaglen Arwain 20
Ugain yn galluogi Phil i fagu’r sgiliau sydd eu
hangen i roi hwb i’n partneriaeth a fydd, yn ei
dro, yn ein galluogi i gynnig mwy a gwell
gwasanaethau i’n cwsmeriaid.” 
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Mae UWIC yn parhau i weithio gyda
masnach, diwydiant a busnesau i gynnig
atebion newydd i’r heriau sy’n wynebu’r
economi ac i wella lles cymdeithasol a
diwylliannol Cymru.  

Bu’r brifysgol yn fawr ei pharch dros gyfnod
hir am fod yn brif ddarparwr Cychwyn
Busnesau Graddedigion a Phartneriaethau
Trosglwyddo Gwybodaeth ac mae’n parhau i
ddefnyddio cyfleoedd newydd i greu ac i
rannu gwybodaeth ac arbenigedd gydag
ystod o sefydliadau partner. 

Yn 2009 - 10 enillodd UWIC £1.3miliwn
drwy’r fenter Arbenigedd Academaidd i
Fusnesau (A4B) sy’n rhaglen gymorth chwe
blynedd a noddir gan Lywodraeth y
Cynulliad ac sydd â’r nod o ryddhau
posibiliadau masnachol Sefydliadau Addysg
Uwch ac Addysg Bellach Cymru. Bydd yr
arian yn galluogi UWIC i sefydlu tair Canolfan
Trosglwyddo Gwybodaeth newydd ynghyd â
rhwydwaith cyfnewid gwybodaeth. Ymhlith
y prosiectau allweddol bydd gwaith datblygu
Gwasanaeth Dylunio Defnyddwyr-Ganolog
gan Ganolfan Genedlaethol PDR UWIC
(Ymchwil i Ddylunio a Datblygu
Cynhyrchion) a fydd yn troi o gwmpas creu
labordy arsylwi defnyddwyr a sefydlu
Canolfan Datblygu Cynhyrchion Meddygol
Penodol i Gleifion er mwyn cynorthwyo
cwmnïau sy’n cynhyrchu nwyddau meddygol
i ddatblygu cynhyrchion cyfoes pwrpasol.

Mae’r brifysgol yn parhau i arwain y ffordd o
ran datblygu perthnasoedd cydweithredol
gyda busnesau yng Nghymru ac yn
rhyngwladol. Amlygir hyn yn ei gwaith
blaengar yn rhaglen £3.9m KITE (Cyfnewid
Gwybodaeth, Arloesi, Technoleg) sy’n
cynnwys tair canolfan diwydiant bwyd yng
Nghymru - ‘Zero2Five’ yn UWIC, Canolfan
Bwyd Cymru yn Horeb a Chanolfan
Technoleg Bwyd yng Ngholeg Menai. Mae’r
cydweithrediad yn cynnig gwasanaeth
cynghori a gweithredu Cymru-gyfan ar gyfer
pethau sy’n gysylltiedig â thechnoleg bwyd a
fydd yn helpu busnesau bach a chanolig yng

Nghymru i elwa’n ariannol, yn amgylcheddol,
o ran eu cronfa sgiliau ac er mwyn i’w
busnesau weithredu ar eu gorau. 

Mae UWIC yn gweithio’n agos gyda
Phrifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru
Casnewydd i ddarparu prosiect
cydweithredol yn rhan o SIP (Rhaglen
Mewnwelediadau Strategol), prosiect
cydweithredol sydd wedi’i gyllido gan
CCAUC (Cyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru). Gan gydnabod mor bwysig yw bod
prifysgol yn gweithio’n agos gyda’r gymuned
ehangach, crëwyd y rhaglen SIP i helpu staff
y brifysgol i ddatblygu ac i adeiladu
perthnasoedd gyda sefydliadau partner
allanol. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf,
mae UWIC wedi cwblhau 55 o brosiectau SIP
yn llwyddiannus, gan weithio gyda
sefydliadau amrywiol iawn megis
Mothercare, Popty Braces a Partnerships 
in Care.

Yn 2009 - 10 sefydlwyd partneriaeth newydd
rhwng UWIC a saith prifysgol yng Nghymru
er mwyn cynnig technoleg weithgynhyrchu
gynaliadwy uwch i fusnesau bach a chanolig
yng Nghymru. Nod prosiect Astute
(Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy
Uwch) yw cryfhau’r diwydiant peirianneg, y
diwydiant ceir a’r diwydiant aerofod yng
Nghymru, ac mae’n canolbwyntio ar ymchwil
ac ar drosglwyddo gwybodaeth mewn
sectorau allweddol gan gynnwys aerofod,
cerbydau modur a gweithgynhyrchu gwerth-
uchel. Mae’r brifysgol yn rhan o dîm y
prosiect a’i nod yw helpu 350 o fusnesau
gweithgynhyrchu yng Nghymru a darparu 
40 o raglenni ymchwil a datblygu
cydweithredol.

Parhau i wneud y defnydd
mwyaf helaeth o wybodaeth 

O blith y prifysgolion
yng Nghymru, gan

UWIC y mae’r 
nifer fwyaf o

enghreifftiau o
gychwyn busnesau

graddedigion
(HEFCW ‘Information toolkit’, Tachwedd 2009)

Mae UWIC wedi
gweithio gyda mwy
na 5,000 o
gwmnïau ac wedi
dod â mwy na 500 o
gynhyrchion
newydd i’r farchnad
yn ystod y deng
mlynedd ddiwethaf 



Dathlu’r cysylltiadau â Brunei 

Ei Ardderchowgrwydd Mr Rob Fenn, 
Uchel Gomisiynydd Prydain 
yn Brunei Darussalam
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Mae datblygiad ac effaith economi
wybodaeth fyd-eang yng Nghymru yn mynnu
bod gan y prifysgolion apêl yn rhyngwladol
a’u bod yn rhoi sylw canolog i’r rhyngwladol o
ran y ffordd y byddant yn gweithredu. Yn fwy
diweddar, rhoddwyd mwy o bwyslais yn
systematig ar ehangu cwricwla UWIC i gael
cynnwys agweddau rhyngwladol ar gyfer ei
myfyrwyr cartref ac i gael staff academaidd i
ymgymryd ag ymchwil rhyngwladol. Bu’r
brifysgol wrthi’n datblygu ei phartneriaethau
rhyngwladol er mwyn rhoi’r adnoddau i’w
myfyrwyr iddynt gael llwyddo yn y farchnad
fyd-eang.  

Mae UWIC yn parhau i gryfhau’r berthynas
sydd ganddi â phartneriaid rhyngwladol uchel
eu safon o bob rhan o’r byd, gan gynnwys
rhai yn Bangladesh, Brunei, Bwlgaria, yr Aifft,
Hong Kong, Malaysia, Moroco, Singapôr a De
Korea.

Mae prosiect £3m adeiladu pontydd yr
Undeb Ewropeaidd-yr Aifft ‘Flow by Flow’, a
lansiwyd yn 2009 - 20 ac a ariennir gan
Gynllun Erasmus Mundus yr Undeb
Ewropeaidd, yn bartneriaeth rhwng UWIC a
20 sefydliad Addysg Uwch yn Awstria, yr
Aifft, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, yr
Iseldiroedd a Sweden. Mae’r prosiect yn
caniatáu cyfnewid myfyrwyr a staff o wledydd
yr UE ac o’r Dwyrain Canol.

Mae’r bartneriaeth gydag LSC (Coleg
Masnach Llundain - Coleg Cysylltiol UWIC),
sy’n goleg preifat, yn parhau i fod yn rhan
bwysig o agenda cydweithredol y brifysgol.
Cryfhawyd portffolio rhaglenni’r LSC eto pryd
y lansiodd UWIC radd MSc mewn Rheoli
Lletygarwch a Thwristiaeth yn 2009-10, gan
fod yr LSC bellach yn darparu graddau
ymchwil mewn partneriaeth ag UWIC yn ei
Athrofa Ymchwil Busnes yn Llundain. Drwy’r
bartneriaeth ag LSC, mae dros 2,400 o
fyfyrwyr UWIC o fwy na 140 o wledydd wedi
ymrestru’n amser llawn ar raglenni gradd yn
Llundain, Kuala Lumpur a Dhaka.

Ym mis Chwefror 2010, yn y Senedd, cartref
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, arwyddodd
UWIC Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda
Phrifysgol Fayoum yn cadarnhau ei

hymrwymiad i sefydlu campws prifysgol
newydd yn yr Aifft i’r de o Cairo. Bydd y
campws newydd yn galluogi’r ddau sefydliad
i weithio mewn partneriaeth ac i rannu
arbenigedd a gwybodaeth.  

Yn ystod 2009 - 10, recriwtiodd Campws Asia
UWIC yn Singapore, a sefydlwyd gydag
EASB (Athrofa Reoli Dwyrain Asia) tua 200 o
fyfyrwyr i raglenni i raddedigion ac ôl-
raddedigion mewn Cyfrifeg, Busnes, Bancio,
Cyllid a Thechnoleg Gwybodaeth. Cryfhawyd
cysylltiad UWIC gydag EASB ymhellach yn
sgil dilysu rhaglen BSc Astudiaethau
Seicolegol newydd. Lansiwyd y rhaglen
mewn ymateb uniongyrchol i’r galw cynyddol
yn y wlad am weithwyr proffesiynol sydd â
chymhwyster mewn seicoleg. 

Drwy weithredu Tystysgrif mewn Dysgu,
Addysgu ac Asesu i Raddedigion ar gyfer
APSC (Cymdeithas yr Ysgolion a’r Colegau
Preifat), eto yn Singapore, bu Ysgol Addysg
Caerdydd UWIC yn allweddol o ran
datblygiad proffesiynol parhaus darlithwyr,
athrawon a gweithwyr proffesiynol ym maes
addysg. Mae’r rhaglen waith, a ariennir gan
Lywodraeth Singapore, yn sicrhau’r
llwyddiant mwyaf i’r myfyrwyr drwy wella’r
prosesau dysgu, addysgu ac asesu. Mae
UWIC yn parhau i adeiladu ar ei chysylltiadau
â Phrifysgol y Brenin Saud (Saudi Arabia)
drwy ddarparu rhaglenni Ansawdd ac
Achredu yn 2009 a 2010.

Eto yn Ne Ddwyrain Asia, datblygodd Ysgol
Gwyddorau Iechyd Caerdydd UWIC mewn
cydweithrediad â Phrifysgol Hong Kong, radd
MSc mewn Rheoli Diogelwch Bwyd. Cafodd
y rhaglen hon, a dderbyniodd
gymeradwyaeth uchel gan CIEH (Sefydliad
Siartredig Iechyd yr Amgylchedd) yn y DU,
effaith sylweddol ar yr arferion diogelu bwyd
yn Hong Kong ac mae mwy na 40 o
Swyddogion Iechyd y Cyhoedd  sy’n cael eu
noddi gan y Llywodraeth yno, wedi ymrestru
ar y rhaglen. 

Datblygu Partneriaethau
Rhyngwladol 

Ym mis Gorffennaf 2010,
cydnabuodd Ei Ardderchowgrwydd
Mr Rob Fenn, Uchel Gomisiynydd
Prydain yn Brunei, yn gyhoeddus
gyfraniad UWIC i addysg uwch yn y
wlad honno mewn digwyddiad ym
mis Gorffennaf 2010 i ddathlu
llwyddiannau myfyrwyr o Brunei a
fu’n astudio yng Nghaerdydd.
Ymunodd mwy na 400 o westeion
â Mr Fenn ym Mhrifysgol Brunei
Darussalam ar gyfer seremoni
wobrwyo UWIC. 

Wrth agor y digwyddiad, meddai 
Ei Ardderchowgrwydd: 

“Mae’n wych cael bod yma yn dathlu
llwyddiant cynifer o fyfyrwyr o Brunei. Mae
UWIC yn sefydliad o’r radd flaenaf ac yn
eithriadol yn y ffordd y mae’n gofalu am les y
myfyrwyr hyn. Rwy’n hynod falch cael bod
yma ac yn falch iawn o’r hyn y mae UWIC yn
ei wneud dros Brydain yn ei pherthynas 
â Brunei.”

Meddai Nur Azimah Zaili, myfyriwr oedd yn
graddio ym maes Iechyd a Gofal
Cymdeithasol a ddiolchodd i bawb a
gyfrannodd i lwyddiant pob un o’r myfyrwyr:
“Mae UWIC yn brifysgol groesawgar iawn ac
yn fy mhrofiad i roedd y staff i gyd yn
gefnogol iawn. Mae Caerdydd yn ddinas
ddelfrydol i bobl Brunei - roeddwn yn hapus
iawn yno. Mae’n dda iawn gennyf gael
derbyn fy nyfarniad academaidd gan Is-
Ganghellor UWIC; mae’n ddiwrnod
rhyfeddol i’m teulu gael dathlu fy
llwyddiant.”

Ar hyn o bryd, mae 70 o fyfyrwyr o Brunei
wedi ymrestru ar ystod o raglenni gradd
UWIC. UWIC hefyd yw’r unig brifysgol yn
Brunei sydd â chymdeithas gyn-fyfyrwyr. 

UWIC yw’r brifysgol
yng Nghymru sydd
â’r canran uchaf

o fyfyrwyr
rhyngwladol yn

astudio ynddi

UWIC yw’r
brifysgol sydd â’r
canran uchaf 
o fyfyrwyr MBA
amser llawn
yn y DU 



Newyddion arall...
Bu UWIC yn dathlu llwyddiant cenedlaethol ym
maes chwaraeon wedi iddi ennill chwe medal aur
ym Mhencampwriaethau BUCS 2010 (Chwaraeon
Prifysgolion a Cholegau Prydain) yn Sheffield



Sarah Gibbons myfyriwr graddedig BSc
Biofeddyginiaeth Chwaraeon, enillydd y
fedal aur BUCS (trampolinio)
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Sefydliad UWIC

Mae Sefydliad UWIC, a sefydlwyd i godi
arian i’r brifysgol ac gadeiriwyd gan Mr John
Jones o Elinia Ltd, wedi parhau i hybu
perthnasoedd positif cryf â’i 40,000 o gyn
fyfyrwyr ar draws y byd.  

Y nod oddi ar ei sefydlu yw cynyddu’r
gefnogaeth i UWIC yn ariannol ac mewn
ffyrdd eraill, gan gyfranwyr allweddol sy’n
cynnwys staff, cyn fyfyrwyr, cyfeillion UWIC,
y gymuned leol a chenedlaethol, ac
ymddiriedolaethau dyngarol. 

Mae Sefydliad UWIC wedi derbyn sawl
rhodd eisoes o ffynonellau elusennol eraill ar
gyfer prosiectau allweddol o fewn y
brifysgol. Fe wnaeth Canolfan Chwaraeon i’r
Anabl Cymru ar Gampws Cyncoed UWIC
elwa o roddion o bedair Ymddiriedolaeth
Elusennol - Simon Gibson, Tesco, Syr Jules
Thorne ac Ymddiriedolaeth Elusennol Bruce
Wakes; rhoddodd Tim Andradi, Prif
Weithredwr LSC, swm sylweddol o arian sy’n
cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer o
ysgoloriaethau ar draws y brifysgol; ac mae
Ymddiriedolaeth Fairwood wedi rhoi arian i
gefnogi 25 o bobl ifanc o Dde Cymru ac, yn
benodol, y rheiny sy’n dod o ardaloedd
Cymunedau’n Gyntaf i astudio yn Ysgol Reoli
Caerdydd.

Dathlu llwyddiant tîm criced 
y Brifysgol 

Aeth chwaraewyr a hyfforddwyr o Ganolfan
Ragoriaeth Prifysgol MCC (MCCU)
Caerdydd, sy’n cynnwys UWIC, Prifysgol
Caerdydd a Phrifysgol Morgannwg, i
dderbyniad yng nghwmni Arglwydd Faer
Caerdydd yn y Mansion House i ddathlu
llwyddiant ysgubol y tîm yn nhymor 2010.

Yn sgil ennill saith tlws o bwys yn y pedair
blynedd diwethaf, gan gynnwys
Pencampwriaeth yr MCC, dwy ffeinal
undydd Her yr MCC a thair prif
bencampwriaeth undydd Prifysgolion
Prydain yn olynol, mae’r tîm yn cael ei
ystyried yn academi criced prifysgol fwyaf
blaenllaw’r DU.

Mae naw o fyfyrwyr a cyn-fyfyrwyr UWIC
wedi mynd ymlaen i chwarae’n broffesiynol i
rai o brif glybiau’r wlad ar ôl cynrychioli
MCCU Caerdydd. Un o’r rhain yw Rory
Burns, myfyriwr Gwyddor Chwaraeon a
enillodd Dlws Walter Lawrence yr MCC am y
sgôr unigol uchaf yn ystod tymor Canolfan
Ragoriaeth MCCU cyn arwyddo i chwarae i
Glwb Criced Surrey. 

Teitl Prifysgol wedi'i gadarnhau;
newid enw nesaf? 

Yn 2009 - 10, yn unol â chanllawiau'r
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg
Uwch, dechreuodd UWIC broses dau gam i
gael teitl prifysgol mewn egwyddor ac i
newid ei enw i Brifysgol Metropolitan
Caerdydd. Cyflwynwyd cam cyntaf y broses,
sef cais am deitl prifysgol mewn egwyddor, i
Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol Oes
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddechrau
mis Tachwedd 2009. Ym mis Gorffennaf
2010, daeth llythyr i law Cadeirydd UWIC
gan yr Adran Plant, Addysg a Dysgu Gydol
Oes yn annog UWIC i symud i ail gam y
broses, a hynny yn sgîl y ffaith bod y cais am
deitl prifysgol mewn egwyddor wedi'i drin fel
cais i newid enw gan fod teitl presennol y
sefydliad eisoes yn cynnwys y gair 'prifysgol'.
Felly, ar ddiwedd mis Gorffennaf 2010
gwnaed cais ffurfiol i newid enw i'r Cyfrin
Gyngor.

Adnabod y blaenoriaethau ymchwil
sy’n gysylltiedig â heneiddio 

Mae’r Athro Jorge Erusalimsky, Pennaeth y
Grŵp Bioleg Fasgwlar a Heneiddedd Cellog
yn Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd,
UWIC, yn cydweithio ag arbenigwyr o bob
rhan o Ewrop ar brosiect ymchwil pwysig
sy’n ymchwilio i Fiogerontoleg - yr astudiaeth
o brosesau biolegol heneiddio. 

Crëwyd y prosiect ‘Pam rydym yn heneiddio’
â chyllid Rhaglen Seithfed Fframwaith y
Comisiwn Ewropeaidd i atgyfnerthu’r
canlyniadau adeiladol a ddeilliodd o waith
ymchwil blaenorol y Rhaglenni Fframwaith.
Gorchwyl y prosiect fydd adnabod
blaenoriaethau ymchwil ar gyfer y 15
mlynedd nesaf. 

Dros y flwyddyn diwethaf bu  ‘Pam rydym yn
heneiddio’ yn cefnogi cyfres o weithdai
thema ar y pynciau mwyaf perthnasol i
ymchwil heneiddio. Mae’r Athro Erusalimsky
wedi bod yn archwilio mecanweithiau cellog
a moleciwlaidd sy’n sail i’r berthynas rhwng
heneiddio ac afiechydon cardiofasgwlaidd
am dros 12 o flynyddoedd trefnwyd
gweithdai gan yr Athro ar bibellau gwaed yn
heneiddio a ddenodd gynrychiolwyr o bob
rhan o Ewrop ac Israel.  

Nawr mae e, ynghyd â phartneriaid eraill y
prosiect, yn bwriadu mynd i
uwchgynhadledd derfynol ym Mrwsel lle y
bydd y grŵp yn cyflwyno’u hargymhellion ar
gyfer dogfen bolisi y gall y Comisiwn

Ewropeaidd gyfeirio ati pan fyddant yn llunio
polisïau ar heneiddio. 

UWIC yn cyrraedd rhestr fer
dau wobr cenedlaethol

Ym mis Mehefin 2010 cafodd UWIC ei
gydnabod mewn dau categori yng
Ngwobrau  Arweinyddiaeth a
Rheoli  cylchgrawn Times Higher Education
(THE). Cafodd y brifysgol ei henwebu ar
gyfer ‘Outstanding Student Admission Team’
ac ‘Outstanding International Strategy’ yn y
seremoni wobrwyo oedd yn dathlu
rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth, rheoli,
sgiliau ariannol a busnes ar gyfer ei myfyrwyr. 

Roedd enwebiad y Tîm Derbyniadau yn
canolbwyntio ar ddefnydd technolegau
digidol i sicrhau bod ymgeiswyr yn derbyn yr
holl wybodaeth perthnasol yn ystod y broses
derbyniadau ac am ei hymrwymiad at
gynhwysiant cymdeithasol, ac am brosesau
teg a thryloyw. Cydnabuwyd y tîm am ei
hymdrechion am ddefnyddio mentrau a
thechnolegau newydd i sicrhau bod UWIC
yn darparu proses derbyniadau o’r radd
flaenaf i’w myfyrwyr. 

Cyrhaeddodd Swyddfa Ryngwladol UWIC
rhestr fer am ei gwaith yn datblygu
strategaeth a oedd yn canolbwyntio ac yn
cefnogi myfyrwyr rhyngwladol drwy gydol
eu hamser yng Nghaerdydd. Mewn categori
mor gystadleuol roedd yr enwebiad yn
pwysleisio athroniaeth UWIC o ddarparu
gwasanaeth cymorth caredig a
chynhwysfawr ar gyfer myfyrwyr
Rhyngwladol a chynnig profiad gwych 
i fyfyrwyr.

Newyddion Ychwanegol: 
Mae UWIC wedi cyrraedd rhestr fer Menter
Ehangu Cyfranogiad y Flwyddyn cylchgrawn
THE am ei gwaith yn darparu dosbarthiadau
Saesneg i gymunedau lleiafrifol yng
Nghaerdydd. 



Cymrodorion 
Anrhydeddus Newydd    

Gillian Clarke Gerald Davies Phil Davies David Emanuel

Henry Engelhardt Pehin Abdul Rahman Taib David Richards Paul Williams 
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Gillian Clarke

Fel awdur byd-enwog, Gillian Clarke yw
Bardd Cenedlaethol Cymru ers 2008. 
Mae myfyrwyr TGAU a Safon Uwch ledled
Prydain yn astudio ei gwaith, sy'n cynnwys
darnau a ysgrifennwyd ar gyfer y llwyfan, y
teledu a'r radio, ac sydd wedi'u cyfieithu i
ddeg iaith. Gan ddenu cynulleidfa ymhell y tu
hwnt i Gymru, mae wedi cynnal darlleniadau
o farddoniaeth a darlithoedd ledled Ewrop 
ac UDA.

Gerald Davies CBE DL 

Fel un o gyn-chwaraewyr rygbi Cymru a
Llewod Prydain ac Iwerddon, ystyrir Gerald
Davies yn un o fawrion y byd chwaraeon.
Enillodd 46 o gapiau dros Gymru yn y 1970au
ac fe'i dewiswyd ar gyfer taith y Llewod yn
1968 ac 1971. Mae'n newyddiadurwr
chwaraeon uchel ei barch gyda'r BBC a The
Times, ac ef hefyd oedd Cadeirydd Cyngor
Ieuenctid Cymru. Dyfarnwyd CBE iddo am ei
wasanaethau i bobl ifanc a rygbi yng
Nghymru yn 2002. 

Phil Davies

Mae Phil Davies yn un o entrepreneuriaid
mwyaf blaenllaw Cymru, ac ef yw Prif
Weithredwr a sylfaenydd Hospital
Innovations Ltd. Mae'r cwmni, a leolir yn
Llaneirwg, Caerdydd wedi ennill enw da yn
rhyngwladol am ddarparu cynhyrchion a
gwasanaethau llawdriniaethol arbenigol. Phil,
sydd â 27 mlynedd o brofiad o weithio ym
maes Orthopaedeg, hefyd yw Llywydd Clwb
Pêl-droed a Rygbi UWIC. 

David Emanuel

Mae David Emanuel, sy'n ddylunydd ffasiwn
uchel ei barch, wedi dylunio ffrogiau i rai o
ferched enwocaf y byd gan gynnwys
Madonna, Catherine Zeta Jones, Elizabeth
Taylor a Shirley Bassey. Ar y cyd â'i wraig a
phartner busnes, Elizabeth, ef hefyd a
ddyluniodd ffrog briodas Diana, Tywysoges
Cymru. Mae wedi cyflwyno nifer o raglenni
teledu ac wedi dylunio setiau a gwisgoedd ar
gyfer cynyrchiadau ffilm, cerddoriaeth a
theatr proffil uchel. Mae David yn un o gyn-
fyfyrwyr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd
UWIC.

Henry Engelhardt CBE

Fel un o Gyfarwyddwyr Cyntaf a Phrif
Weithredwr Grŵp Admiral, cafodd Henry
Engelhardt ei recriwtio gan Brockbank Group
yn 1991 i lansio busnes Admiral. Fel rhan
annatod o dyfiant ac arloesed parhaus
Admiral, enillodd Wobr am Gyflawniad
Busnes y Flwyddyn yng Nghymru yn 2002.
Mae gan Henry brofiad helaeth o weithio yn
y diwydiant yswiriant uniongyrchol yn y DU,
UDA a Ffrainc.

Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato
Seri Setia Haji Abdul Rahman bin
Dato Setia Haji Mohamed Taib

Dechreuodd Pehin Dato Hi Abdul Rahman,
sydd â phrofiad helaeth o wasanaeth
cyhoeddus, ei yrfa gyda Llywodraeth Brueni
Darussalam yn 1966. Ers hynny bu mewn
amryw swydd uwch gyda'r Llywodraeth gan
gynnwys Gweinidog dros Addysg,
Cyfarwyddwr Sefydlu, Uwch Swyddog
Gweinyddu yn Swyddfa Cynghorydd
Cyffredinol y Swltan ac Ysgrifennydd
Gwladol Brunei Darussalam.

David Richards CBE 

Fel cyd-yrrwr rali proffesiynol llwyddiannus,
sefydlodd David Richards 'Prodrive' yn 1984.
Mae'r cwmni wedi tyfu yn fusnes chwaraeon
modur a thechnoleg modur annibynnol
blaenllaw, gyda gwerthiannau blynyddol
gwerth £100 miliwn a 500 o staff yn y DU,
India, Tsieina ac Awstralia. Ers ei ffurfio, mae
Prodrive wedi ennill mwy na 100 o ralïau
rhyngwladol a chwe Phencampwriaeth Rali'r
Byd gyda Subaru. 

Paul Williams OBE 

Penodwyd Paul Williams gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru fel Cyfarwyddwr
Cyffredinol dros Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol a Phrif Weithredwr y GIG yng
Nghymru yn 2008. Cyn hynny, ef oedd Prif
Weithredwr Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol
Bro Morgannwg Abertawe, sef yr
Ymddiriedolaeth fwyaf yng Nghymru. 
Mae ganddo dros 40 mlynedd o brofiad o
weithio yn y GIG, ac fe'i penodwyd yn
Swyddog Urdd Sant Ioan yn 2009.

Seremonïau Graddio 2010 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru



“Gorau meddiant gwybodaeth”
Arwyddair UWIC

Adeilad Ysgol Reoli Caerdydd UWIC,
Campws Llandaf
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Cymrodorion Addysgu UWIC
2009 - 10 

 Anita Norcott - 
Gwasanaethau Myfyrwyr - 
Gwasanaethau Datblygu Gyrfa

 Dr Giles Oatley - 
Ysgol Reoli Caerdydd

 Dr Ian Mitchell - 
Ysgol Chwaraeon Caerdydd 

 Dr Lucy Wheatley - 
Ysgol Chwaraeon Caerdydd

 Dr. Molly Scott Cato - 
Ysgol Reoli Caerdydd

 Nigel Jones - 
Ysgol Reoli Caerdydd

 Paul C. Belcher - 
Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd

 Dr. Rich Neil - 
Ysgol Chwaraeon Caerdydd

 Yr Athro Russell Deacon - 
Ysgol Addysg Caerdydd

Llywodraethwyr Annibynnol 

 Mr J W Owen CB (Cadeirydd)
 Mr D C W Preece (Is-Gadeirydd)
 Mr R J Anning
 Mr R D Blair CBE
 Mr T E Boswell MP
 Mrs Z V Harcombe
 Mr S Mathur
 Ms M Maxwell
 Ms E Piffaretti
 Mr A N Piper
 Dr G N J Port
 Mr N B Roberts
 Mr D I Rosser

Llywodraethwr y Bwrdd 
Academaidd

 Dr R G Smith 

Myfyriwr Lywodraethwr 

 Ms C Rafferty 

Llywodraethwyr Etholedig

 Ms A Bounouri
 Yr Athro H R Evans CBE
 Mr W P Wilkins CBE DL
 Mr P R Williams CBE 

Is-Ganghellor

 Yr Athro A J Chapman 

Aelodau Etholedig Allanol

 Mr J F Clarke (Pwyllgor Archwiliad)
 Ms J Royall (Pwyllgor Archwiliad)

Llywodraethwyr Newydd 
ar gyfer 2010 - 11

 Mr B Davies OBE 
 Dr P Easy 
 Dr D E Jones
 Mr R Kemp
 Mr J F Thomas 
 Dr B Wilding CBE QPM 

Aelodau’r Fforwm Rhanddeiliad: 

 Mr T Andradi 
 Yr Athro K Ashcroft
 Ms J Barratt
 Mrs N A Bray
 Mr B Davies
 Mr G Talfan Davies
 Mr R C Fletcher
 Mr M P Hayle 
 Dr B Kingston 
 Mrs D Kurbalija
 Dr D Legesse
 Mrs F Peel
 Mr M S Shad
 Dr C Short
 Mr J Walter-Jones
 Mrs T M Winkler
 Mr P J Wood 

 Mrs M Evans
(Cadeirydd Annibynnol y Panel Dewis Aelodau)

Pobl yn UWIC
2009 - 10



Y byd sy'n astudio gyda ni... 
a'r sefydliadau o bob cwr o'r byd sy'n
gweithio gyda ni
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Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and
Barbuda
Armenia
Australia
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Botswana
Brazil
Brunei 
Bulgaria
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Chad
Chile
China
Colombia
Congo
(Democratic
Republic)
Cyprus 
Czech Republic
Denmark
Dominica
Ecuador
Egypt
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France 
Gabon
Gambia 
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Guinea
Guyana
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran 
Israel 
Iraq
Italy

Ivory Coast
(Côte d¹Ivoire)
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Liberia
Libya 
Lithuania
Luxembourg
Macedonia 
Macao
Malawi
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova 
Mongolia
Morocco
Myanmar
(Burma) 
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Niger
Nigeria
Norway
Oman
Pakistan
Peru
Philippines
Poland
Portugal 
Qatar
Republic of
Ireland
Romania
Russia 
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Somalia
South Africa
South Korea
(Republic of)
Spain 
Sri Lanka
St Lucia
St Pierre and
Miquelon
Sudan

Sweden
Switzerland
Syria 
Taiwan
Tanzania 
Thailand
Trinidad and Tobago
Turkey
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United States of America
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam 
Yemen
Zambia
Zimbabwe

United Kingdom:
England
Guernsey
Jersey
Northern Ireland
Scotland
Wales

Diabetes UK  
Discovery Channel  
Douglas Willis   
East Asia Institute of 
Management (EASB)   
Elmwood  
Engineering and Physical 
Sciences Research Council  
Equality & Human Rights 
Commission  
ESIS  
Estyn  
Fairwood Trust  
Farmhouse Freedom Eggs   
Fayoum University  
Federation of Small
Businesses (FSB)  
Feridax  
Ffotogallery  
FIFA  
Fiji Rugby Union  
Finance Wales  
Fiskars (UK)  
Forestry Commission Wales  
Frank’s Ice-Cream     
G4S/HMP Parc Prison  
Gambit  
Glyndwr University  
GTC Ltd  
GTCW  
Harman International  
Hays  
Hefcw  
Henry Moore Institute  
Higher Education Wales  
Hospital Innovations  
Hugh James Solicitors  
Imagination Technologies 
Group  
Insolia/HBN Shoe LLC  
Institute & Main, Boston  
Institute of Welsh Affairs  
International College for 
Business and Technology  
International Study 
Programme  
International University 
College (Bulgaria)  
Island Waste Company  
John Lewis  
Joseph Rowntree 
Foundation  
Kealth Foods   
Keep Wales Tidy  
Leadership Foundation for 
Higher Education  
Legal & General  
Leonard Cheshire Homes  
Llamau  
Llandaff Society  
Lloyds-TSB Insurance   
London Organising 
Committee of the Olympic
Games and Paralympic
Games 2012  

London School of 
Commerce  
Magstim  
Makers Guild in Wales   
Michtons     
Ministry of Defence  
Ministry of Higher 
Education (Lebanon) 
Ministry of Higher 
Education in Morocco 
Ministry of Higher 
Education (Tunisia)  
Ministry of Higher 
Education and Scientific
Research (Egypt)  
MOD St Athan  
Momentum  
Mothercare  
Muslim Council of Wales  
National Assembly for 
Wales  
National Childbirth Trust  
National Library of Wales  
National Museum and 
Galleries of Wales  
National Offender
Management Service   
NESTA  
New Zealand Paralympic 
Association  
New Zeland Rugby Union  
Open University in Wales  
Oxfam Cymru   
People at Work Unit   
PricewaterhouseCoopers   
Principality Building Society  
Principality Medical  
Public Sector Management 
Wales  
Quality Assurance Agency   
Red Dragon Radio (Radio in 
Schools)  
RF Brookes Limited  
Rhondda Cynon Taff
Community Arts  
Royal and Morgan Arcades, 
Cardiff  
Royal Bank of Scotland  
Royal Mail Group  
Royal Society of Architects 
in Wales  
Royal Society of Chemistry  
Royal Welsh College of 
Music & Drama  
RSM Tenon  
Rugby Canada  
Samsung Art & Design 
Institute  
Santander  
SAPERE  
Scope, Victoria  
Severnside Recycling  
Shire Pharmaceuticals  
Sim’s Foods   
Skills Active   

Somerset Sports and 
Activity Partnership 
South Africa Rugby Union  
South East Wales Economic 
Forum  
Sport Wales  
Sports Coach UK  
St. David's Catholic College  
Stewart Halley Trust  
Sunland International 
Development  
Superior Institute for 
Science and Technology  
Surrey University  
Swansea Metropolitan 
University  
Swansea University  
Taff Housing Association  
Telynau Teifi Limited  
The Dyscovery Centre  
The Health Protection 
Agency   
The Laura Ashley 
Foundation  
The Waterloo Foundation  
Total Teamwear  
UCAS  
UHOVI  
UK Sport  
Under Armour  
United Welsh Housing 
Association  
Universities UK  
University Alliance  
University of Bristol Dental 
Hospital  
University of Glamorgan  
University of Hong Kong   
University of Wales, 
Newport  
University of Wales, Trinity 
St. David  
Vale Healthcare Ltd  
Vento di Venezia  
Venture Wales  
Wales in London  
Wales Millennium Centre  
Welsh Assembly 
Government  
Welsh Books Council  
Welsh Hockey Union  
Welsh Joint Education 
Committee  
Welsh Refugee Council  
Welsh Rugby Union   
Willmott Dixon  
Wormtech Waste 
Management  
WSS Charcuterie   
Y Coleg, Ystrad Mynach  
Young Enterprise Wales   

Aberystwyth University
Acorn   
Admiral Plc  
Arab Academy for Science,
Technology & Maritime
Transport  
Arab Network for 
QA Agencies  
Ark Therapeutics  
Arriva Trains Wales  
Arts and Business Cymru  
Arts and Humanities
Research Council  
Arts Council of Wales  
Aspen Medical  
Association of Arab 
Universities  
AT Computers  
Australia Paralympic
Association  
Autism Cymru  
Bangor University  
Barclays Bank  
Barry College  
Bay TV  
BBC   
Braces Bakery  
Brand Union  
Bridgend College  
British Academy  
British Association of Sport 
and Exercise Science  
British Commuter Society  
British Council  
British Gymnastics
Association  
BT Plc  
Business In Focus  
Cardiff & Co  
Cardiff & Vale Health Board  
Cardiff Airport   
Cardiff Business Club  
Cardiff Council  
Cardiff Devils  
Cardiff University  
CASE  
CBI Wales  
Centre for Alternative 
Technology, Machynlleth  
Chartered Institute of 
Marketing  
Chartered Management 
Institute  
City of London Police  
Coachwise  
Coastal Housing Group  
Coleg Glan Hafren  
Comvita UK   
Consumer Focus  
Contour Premium Aircraft 
Seating  
CSSIW  
D&AD  
Derma Sciences Inc.  

Yn denu myfyrwyr o 143 
o wledydd

Yn gweithio gydag ystod o sefydliadau a draws y byd, 
yn cynnwys:

Dros 50 o 
raglenni wedi’u
cymeradwyo gan
gyrff statudol
neu reoleiddio
proffesiynol
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Blynyddoedd

Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB

Ffôn: +44 (0)29 2041 6070
Ffacs: +44 (0)29 2041 6286
ebost: uwicinfo@uwic.ac.uk

uwic.ac.uk

Mae UWIC wedi cynnal ei
enw da o ran sicrhau

gwarged bob
blwyddyn ers ei sefydlu

gyda gwarged o £2.9
miliwn yn 2009 - 10 

Nifer y myfyrwyr rhyngwladol amser llawn 
sy’n astudio yng Nghaerdydd

Arian a Gwarged

Tablau Cyngrair (2005-2010)
Safle cyfartalog yn nhablau’r pedwar prif bapur newydd*
* The Times Good University Guide, The Sunday Times University Guide,

The Guardian University Guide a The Independent’s Complete University
Guide

SAU ar draws Cymru

UWIC

CBP0002331211105724CBP000023312111057244

Mae’r cyhoeddiad yma wedi’i greu’n garbon cytbwys gan y World Land Trust. Ailgylchwch y cyhoeddiad hwn.




