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1.  CYD-DESTUN SEFYDLIADOL 
 
 
1.1 Cyflwyniad 
 

Lluniwyd y Llawlyfr Ansawdd Academaidd (LlAA) hwn i roi arweiniad a gweithredu fel 
ffynhonnell gyfeirio ar gyfer y rheoliadau a’r egwyddorion sy'n sail i fecanweithiau sicrhau a 
gwella ansawdd y Brifysgol. 
 
Mae’r LlAA yn cwmpasu ystod eang o feysydd, gan gynnwys y fframwaith rheoleiddio 
academaidd, y strwythur pwyllgorau a'r systemau sicrhau a gwella ansawdd. Mae’r rheoliadau 
a’r egwyddorion a amlinellir yn y LlAA yn berthnasol i’r holl weithgareddau academaidd. 
Cyfeiria’r LlAA hefyd at nifer o bolisïau ac atodiadau sydd i’w cael ar wefan y Brifysgol.  
 
Adolygir a diweddarir y LlAA yn rheolaidd ac mewn ymateb i amgylchiadau a phrofiadau 
newydd. Gellir cael cyngor a gwybodaeth am y rheoliadau a’r egwyddorion o fewn y LlAA o’r 
Swyddfa Academaidd. 

 
Mae’r LlAA a’i bolisïau a gweithdrefnau cyfansoddol yn gyson â’r dangosyddion ar gyfer arfer 
da a amlinellir yn yr UK Quality Code for Higher Education a gyhoeddir gan yr Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd (ASA). Rhennir y Cod yn dair rhan:   
 
1. Disgwyliadau sy’n mynegi’r deilliannau y dylai darparwyr addysg uwch eu cyflawni wrth 

osod a chynnal safonau eu dyfarniadau, ac wrth reoli ansawdd eu darpariaeth.  
 

2. Arferion sy’n cynrychioli ffyrdd effeithiol o weithio sy’n sail i gyflawni’r disgwyliadau ac a 
fydd yn darparu deilliannau cadarnhaol i fyfyrwyr. 

 
3. Cyngor a chyfarwyddyd sy’n helpu darparwyr i ddatblygu a chynnal arferion sicrhau 

ansawdd effeithiol. 
 
Ceir manylion llawn am yr UK Quality Code yn:  
http://www.qaa.ac.uk/cy/y-cod-ansawdd  
 
Mae’r Brifysgol yn gweithio tuag at lywodraethu ac integreiddio gweinyddol llawn gyda 
Phrifysgol Cymru (PC). Bydd PC yn parhau i fodloni ei rhwymedigaethau i fyfyrwyr a gofrestrir 
ar raglenni astudio sy’n arwain at ddyfarniadau PC, ac i’r canolfannau cydweithredol a’r 
sefydliadau eraill lle mae myfyrwyr wedi cofrestru. Bydd y fath raglenni’n parhau i gael eu 
rheoli yn unol â’r rheoliadau academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd PC, a gyhoeddir 
ar wahân ac sydd ar gael o Gofrestrfa’r Brifysgol yng Nghaerdydd. 
 
Mewn ymateb i flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, mae’r Brifysgol a Phrifysgol Cymru’n ceisio 
datblygu ac ymgorffori cyfleoedd i ddarparu addysg dechnegol uwch drwy ddatblygu strategol 
pellach ac atgyfnerthu ei rhwydwaith o bartneriaethau gyda nifer o golegau AB ar draws 
Cymru. 
 

1.2 Cefndir  
 
 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yw’r Brifysgol hynaf yng Nghymru sy’n 

meddu ar Siarter Frenhinol. Mae gan y Brifysgol gampysau amlddisgyblaethol a chanolfannau 
dysgu yn Birmingham, Caerdydd, Caerfyrddin, Llambed, Llundain, Abertawe a chanolfannau 
allgymorth eraill yng Nghymru.   
 
Mae Grŵp PCYDDS yn fenter gydweithredol ac amlsefydliadol sy’n eiddo i’r Brifysgol 
Siartredig Frenhinol ac a lywodraethir ganddi. Mae Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion yn 
golegau cyfansoddol yng Ngrŵp PCYDDS.  Nod Grŵp PCYDDS yw darparu buddion eglur a 

http://www.qaa.ac.uk/cy/y-cod-ansawdd
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gwirioneddol i ddysgwyr, cyflogwyr, diwydiant a chymunedau drwy gynnig dulliau integredig 
newydd o lefel mynediad i ymchwil ôl-ddoethurol.   
 

1.3 Cenhadaeth a Gweledigaeth 
 
Cenhadaeth y Brifysgol yw:  
 
Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau. 

 
 Gweledigaeth y Brifysgol yw bod yn Brifysgol i Gymru, gydag ymroddiad i les a threftadaeth y 

wlad wrth wraidd popeth mae’n ei wneud. Yn ganolog i’r weledigaeth mae hyrwyddo ac 
ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir, ac yn  
ysgogi datblygu economaidd yn yr ardal, ledled Cymru a thu hwnt.   

 
1.4 Gwerthoedd  
 

Trwy ei gweithgareddau, mae’r Brifysgol yn hyrwyddo: 
 

 Addysgu rhagorol wedi’i lywio gan ysgoloriaeth ac arfer proffesiynol ac ymchwil gymhwysol 
sy’n dylanwadu ar wybodaeth a pholisi yng Nghymru a thu hwnt. 

 
 Cynwysoldeb, drwy godi rhwystrau i gyfranogiad a chefnogi pobl o bob cefndir ac 

amgylchiadau i ddiwallu eu potensial. 
 
 Cyflogadwyedd a chreadigrwydd,  drwy gynnig rhaglenni addysgol sy’n datblygu sgiliau 

entrepreneuraidd a chreadigol, gan alluogi dysgwyr i gael y cyfle gorau i ddod o hyd i waith ac 
i gyfrannu at ffyniant eu cymunedau.  

 
 Cydweithredu drwy sefydlu perthnasau strategol, gan weithio gyda phobl eraill i ddarparu 

cyfleoedd addysgol a masnachol a sicrhau bod Cymru’n cael ei chysylltu â’r byd ehangach.  
 
 Datblygu cynaliadwy, drwy ymddwyn mewn ffordd sy’n sicrhau y bodlonir anghenion y 

presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu’u hanghenion hwythau, a thrwy 
ymgorffori’r egwyddor hon yn systematig yn ein dull o droi at addysgu a dysgu.  

 
 Y cysyniad o ddinasyddiaeth fyd-eang, drwy ddatblygu gweithgareddau a chyfleoedd 

rhyngwladol pellach ar gyfer ein dysgwyr, staff a phartneriaid.   
 
 Cymru a’i chymeriad arbennig,  drwy ymgorffori nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) yn ein holl weithgareddau a thrwy ddathlu diwylliant, treftadaeth ac iaith fywiog 
Cymru.  
 

1.5 Blaenoriaethau Strategol  
 

Mae’r Brifysgol wedi dynodi pedair blaenoriaeth strategol ar gyfer 2017-2023:  
 
Blaenoriaeth Strategol 1:  Rhoi Dysgwyr yn Gyntaf 
Blaenoriaeth Strategol 2:  Rhagoriaeth mewn Addysgu, Ysgoloriaeth ac Ymchwil 

Gymhwysol 
Blaenoriaeth Strategol 3:  Creu Cyfleoedd trwy Bartneriaethau 
Blaenoriaeth Strategol 4: Prifysgol i Gymru 
 
Cyhoeddir rhagor o wybodaeth am y blaenoriaethau strategol yng Nghynllun Strategol y 
Brifysgol 2017-2023. 
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1.6 Yr Athrofeydd  
 
Mae’r Brifysgol wedi’i rhannu’n bedair Athrofa fel y gwelir isod: 
 
Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau  
Yr Athrofa Dysgu Canol Dinas  
Yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd 
Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru 
 
Mae’r Athrofeydd yn cynnig clystyrau o raglenni academaidd cytras. Mae manylion 
cyfansoddiad yr Athrofeydd, a’r rhaglenni a ddarperir ganddynt, ar gael ar wefan y Brifysgol. 
Mae’n bosibl bod gan yr Athrofeydd a’r clystyrau oddi mewn iddynt enwau eraill at ddibenion 
brandio.  
 
Mae gan yr Athrofeydd gysylltiadau rhaglen ffurfiol gyda’r colegau cyfansoddol yng Ngrŵp 
PCYDDS a chyda sefydliadau partner cydweithredol y Brifysgol trwy ein fframwaith 
partneriaeth cydweithredol fel yr amlinellir ym Mhennod 9 o’r LlAA. Darperir manylion y 
sefydliadau partner ar wefan y Brifysgol. 
 

1.7 Strwythurau Ansawdd yr Athrofeydd 
 

Dibynna fframwaith trefniadaethol strwythurau ansawdd pob Athrofa ar nifer o ffactorau yn 
cynnwys maint yr Athrofa, ei lleoliadau campws, ac ystod a natur ei darpariaeth a’i 
gweithgareddau. 
 
O fewn tîm rheoli’r Athrofa, mae uwch staff (Deoniaid Cynorthwyol) sydd â chyfrifoldeb 
penodol am ansawdd. Os oes nifer fawr o bartneriaethau yn gysylltiedig ag Athrofa, mae gan 
Ddeon Cynorthwyol gyfrifoldeb fel arfer i oruchwylio partneriaethau o fewn yr Athrofa. Yn ei 
dro, cefnogir y grŵp hwn gan y Cyfarwyddwyr Academaidd a rheolwyr rhaglen sy’n cydlynu 
clystyrau rhaglenni a meysydd thematig eraill o fewn yr Athrofa. 
 
Mae gan bob Athrofa Fwrdd Athrofa sy’n goruchwylio ansawdd a chyfoethogi o fewn yr Athrofa 
ac sy’n adrodd i’r Senedd. Mae cylch gorchwyl ac aelodaeth y Byrddau Athrofa wedi’u 
cyhoeddi ym Mhennod 2.  Yn ogystal, mae gan y Disgyblaethau Academaidd Fyrddau 
Disgyblaeth Academaidd sydd yn adrodd i Fwrdd yr Athrofa (gweler y cylch gorchwyl yn 
Atodiad IC1). 
 
O fewn y paramedrau cyffredinol a bennwyd gan y Drindod Dewi Sant, mae’r Athrofeydd yn 
dilyn eu dull unigol eu hunain o reoli ansawdd profiadau dysgu myfyrwyr a safonau 
academaidd y ddarpariaeth ac yn sefydlu eu his-bwyllgorau eu hunain. O fewn pob Athrofa, 
mae uwch dîm rheoli’r Athrofa’n gyfrifol am sicrhau bod y strwythur trefniadaethol yn briodol i 
sicrhau cydymffurfio â gofynion academaidd a gofynion rheoleiddio eraill, bodloni 
disgwyliadau’r Brifysgol o ran sicrhau a gwella ansawdd, ac am gysylltu’n effeithiol ag unedau 
academaidd a gwasanaethau proffesiynol perthnasol i gyflawni hyn.  
 
Mae aelodaeth yr Athrofa’n cynnwys yr Is-Ganghellor (yn rhinwedd ei swydd), uwch dîm 
rheoli’r Athrofa a’r holl aelodau staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol sydd wedi’u 
neilltuo i’r Athrofa neu sydd â chysylltiad ffurfiol â’r Athrofa. 
 
Mae’r Athrofeydd yn cydweithio’n agos â’r Profostiaid, sydd â chyfrifoldeb dros gampysau 
unigol y Brifysgol. Mae’r Athrofeydd hefyd yn cydweithio’n agos â’r Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol o ran partneriaid.  
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1.8 Strwythurau Ansawdd Canolog 
 
Yr unedau proffesiynol allweddol o ran goruchwylio sicrhau a gwella ansawdd yw’r Swyddfa 
Academaidd ar gyfer rhaglenni’r Drindod Dewi Sant a’r Swyddfa Partneriaethau 
Cydweithredol ar gyfer darpariaeth gydweithredol. Maent yn adrodd ar lefel uwch i’r Dirprwy 
Is-Ganghellor (Academaidd) a phwyllgorau allweddol.   
 

1.9 Llywodraethu Academaidd 
 

Mae corff llywodraethu’r Brifysgol, sef y Cyngor, yn cyflwyno datganiad sicrwydd blynyddol i 
CCAUC ynglŷn ag ansawdd academaidd. Er mwyn cynorthwyo’r Cyngor, mae’n ofynnol i’r 
Senedd gadarnhau’n flynyddol i’r Cyngor ei bod wedi cyflawni ei chyfrifoldebau, ac yn benodol 
bod:  
• safonau dyfarniadau’r Brifysgol wedi’u gosod a’u cynnal yn briodol, a bod adroddiadau ar 

ganlyniadau graddau ac integredd academaidd wedi’u cyflwyno i’r Cyngor fel y bo’n 
briodol;  

• sylw wedi’i ganolbwyntio’n barhaus ar wella’r profiad academaidd i fyfyrwyr a deilliannau 
myfyrwyr, gan ddefnyddio methodolegau cadarn a phriodol;  

• deialog barhaus a phriodol wedi bod rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr, gan gynnwys 
deialog blynyddol ffurfiol yn ymwneud â Datganiad Blynyddol y Myfyrwyr; 

• Siarter y Myfyrwyr a’r cytundeb perthynas rhwng y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr wedi’u 
hadolygu a’u cyflwyno i’r Cyngor o fewn y flwyddyn ddiwethaf; 

• canlyniadau arolygon myfyrwyr wedi’u harchwilio a chynlluniau gweithredu wedi’u rhoi ar 
waith a’u cyflawni, mewn partneriaeth â’r corff myfyrwyr, i fynd i’r afael â’r materion a 
godwyd.  
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