
 
 
 

 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion 

Cofnodion y cyfarfod 

 

 
Dyddiad y 
cyfarfod 18.00, Dydd Mercher 02 Mai 2018 

   

 Lleoliad Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
   

 Yn bresennol Aelodau'r Cynulliad: Hefin David AC; John Griffiths AC; David Rees AC; 

  Kirsty Williams AC. 

  Aelodau'r Prifysgolion: Elizabeth Treasure (Prifysgol Aberystwyth); Sushila 

  Chang (Prifysgol Metropolitan Caerdydd); Colin Riordan (Prifysgol Caerdydd); 

  Maria Hinfelaar (Prifysgol Glyndŵr); Richard B Davies (Prifysgol Abertawe); 

  Louise Casella (y Brifysgol Agored yng Nghymru); Julie Lydon (Prifysgol De 

  Cymru); Jane Davidson (UWTSD); Amanda Wilkinson (Prifysgolion Cymru); 

  Olivia Jones (Prifysgolion Cymru). 

  Aelodau Colegau Cymru: Judith Evans, Coleg y Cymoedd; Barry Liles, 

  
Coleg Ceredigion/Coleg Sir Gâr; Simon Pirotte, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr; 
Jackie 

  Doodson, Coleg Cambria; Mike James, Grŵp Colegau Caerdydd a'r Fro; 

  Dafydd Evans, Grŵp Llandrillo Menai; Mark Jones, Coleg Gŵyr Abertawe; 

  Sharron Lusher, Coleg Sir Benfro; Mark Dacey, Grŵp Colegau NPTC; 

  Guy Lacey, Coleg Gwent; John O'Shea, Coleg Merthyr Tudful; Iestyn 

  Davies, Colegau Cymru; Rachel Bowen, Colegau Cymru; Claire Roberts, 

  Colegau Cymru. 

  Eraill: Celia Hunt (CCAUC); Carmen Smith (UCMC); Gwyneth 

  Sweatman (UCMC); Cerith Rhys-Jones (UCMC); Alexander Still 

  (Swyddfa Hefin David AC); Dewi Knight (Llywodraeth Cymru); Rhys Flowers 

  (Ysgrifennydd). 
   

 

1. Croeso a chyflwyniad gan y Cadeirydd  

 

 Croesawodd Hefin David AC y rhai a oedd yn bresennol a soniodd am bwysigrwydd 
cydweithio rhwng Addysg Uwch (AU) ac Addysg Bellach (AB) yn y dyfodol  

 Ategodd John Griffiths bod Campws Nash yng Nghasnewydd yn esiampl wych o'r ddau 
sector yn cydweithio ac yn rhannu uchelgais. 

 

2. UCMC: System sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr 

 

 Gwnaeth Carmen Smith a Gwyneth Sweatman gyflwyniad ar ran UCMC, lle roeddent yn 
amlinellu eu gweledigaeth ar gyfer rhoi mynediad i fyfyrwyr o bob cefndir, am bris 
fforddiadwy 

 Wrth weld newid fel posibilrwydd "cyffrous", roeddent yn sôn am sut y byddai angen i 
unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol fod yn gynaliadwy, yn wydn a helpu i gyflawni nodau 
lles Llywodraeth Cymru 

 Yr egwyddorion craidd sy'n sail i'w hymateb i ymgynghoriad PCET oedd bod angen i unrhyw 
newidiadau roi cyfrifoldeb ar ddarparwyr i gefnogi strwythurau cynrychiolaeth myfyrwyr 
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ei fod yn cynnwys popeth o fewn y sector addysg ôl-16; yn datblygu'r 'Weledigaeth 
Genedlaethol'; a bod 'Cytundebau Canlyniad' yn gweithio i fyfyrwyr  

 Ar gyfer y cytundebau canlyniad, dylai'r dysgu adlewyrchu profiadau a hanes bywydau 
myfyrwyr (er enghraifft, eu hethnigrwydd neu grefydd ac ati). Hefyd, dylent allu astudio'n 
hyblyg, newid eu dulliau dysgu a gallu llunio eu hamcanion dysgu eu hunain 

 Soniodd y siaradwyr hefyd am bwrpas gweithio mewn partneriaeth, cyn pwysleisio'r 
pwysigrwydd bod darparwyr dysgu yn sefydlu strwythurau llais myfyrwyr sy'n cael eu 
hariannu'n llawn a'u hymgorffori o fewn system newydd 

 Yn ei sylwadau i gloi, nododd UCMC fod y system newydd yn gyfle i gefnogi myfyrwyr nad 
yw eu lleisiau yn cael eu clywed ar hyn o bryd. Roeddent hefyd yn croesawu'r ffaith bod y 
sectorau AB ac AU wedi dod at ei gilydd ar gyfer y cyfarfod a bod hynny'n adlewyrchiad o 
gydberthynas y sector wrth geisio dod o hyd i ddatrysiad sy'n gweithio i bawb

 

3. Alastair Sim, Prifysgolion yr Alban: Mewnwelediadau gan 
Gyngor Cyllido'r Alban  

 

 Agorodd Alastair Sim ei gyflwyniad drwy amlinellu rhai o'r nodweddion gwahanol rhwng 
system addysg Cymru a system addysg yr Alban, cyn disgrifio taith sector yr Alban i greu 
asiantaeth ariannu AB/AU cyfunedig 

 Nodwyd bod amheuon wedi bod gan sefydliadau AU yr Alban i ddechrau ynglŷn â 
newidiadau, gan gynnwys ofnau ynghylch colli natur unigryw eu cynnig a gweld yr arian a 
neilltuwyd yn y sector yn cael ei ddileu

 Daeth rhai cyfleoedd o ganlyniad i'r newidiadau, gan gynnwys y gallu i weithio'n fwy 
synhwyrol ar 'siwrnai'r dysgwr' (ac wrth wneud hynny, helpu i ehangu’r mynediad at AU), 
meddwl ar y cyd ynghylch buddsoddiad cyfalaf a hefyd rhai enghreifftiau da o sefydliadau 
sy'n cynnig darpariaeth drydyddol ar draws y sbectrwm addysg bellach ac addysg uwch 

 Fodd bynnag, roedd rhai risgiau cynhenid yn y ffordd y cafodd AB ac AU eu cyllido a'u 
rheoleiddio yn yr Alban, gan gynnwys AB yn colli rhywfaint o'i hannibyniaeth o ganlyniad i 
gael ei ail-ddosbarthu i'r sector cyhoeddus; nid yw'r ffocws ar ffiniau coleg / prifysgol bob 
amser yn gwasanaethu busnes craidd y naill neu'r llall; a bod y corff yn cael ei ystyried yn 
gynyddol fel adran o lywodraeth, yn hytrach nag asiantaeth annibynnol 

 Yn ei sylwadau i gloi, nododd Alastair y byddai angen i unrhyw gorff newydd allu herio 
- yn ogystal â chynghori - gwneuthurwyr penderfyniadau, a bod yn fwy na dim ond llefarydd 
ar ran y llywodraeth. 

 

4. Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Addysg: Y diweddaraf gan Lywodraeth Cymru  

 
 Pwysleisiodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ei bod hi'n awyddus i glywed barn yr 

arweinwyr a oedd wedi dod ynghyd ar gyfer y cyfarfod 
 Roedd Llywodraeth Cymru wedi nodi egwyddorion cyson a amlinellwyd yn ei phapur 

gwyn, llythyr cylch gwaith at CCAUC, ymgynghoriad technegol, y cyfrifoldebau o amgylch 
'Cenhadaeth Ddinesig' sefydliadau a'i chynllun gweithredu economaidd 

 Roedd tair egwyddor graidd yn sail i'r awydd am newid, sef:  
o Bydd arbenigedd (mynediad a chyfle cyfartal): yn cynnwys arwain ar weithredu 

argymhellion Diamond; creu system sy'n dylanwadu ar ddatblygiadau y tu allan i 
Gymru; helpu i gyflawni'r cynllun gweithredu cyflogadwyedd; a chreu lefelau sgiliau 
cyfartal   

o Rhagoriaeth (ansawdd yr addysgu a'r dysgu): mae ymgynghoriad PCET wedi bod 
yn glir ar y flaenoriaeth hon ac mae eisiau system sy'n darparu addysg, ymchwil ac 
arloesedd o ansawdd  
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o Ymgysylltu (ymdeimlad cryf am le mewn cymuned / economi ranbarthol / llwyfan y 

byd): roedd y llywodraeth yn galonogol ynghylch ymateb AU i ddatblygiadau i'r 
cyflog byw a'r 'Genhadaeth Ddinesig'. Roedd her hefyd i'r llywodraeth werthu'r 
sector i'r byd ehangach  

 Yn ei sylwadau i gloi, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg eu bod yn dechrau o 
"sefyllfa gryf" gan fod digon o enghreifftiau rhagorol eisoes yn bodoli, a'i bod hi'n 
edrych ymlaen at gyflwyno model cydweithredol ar gyfer y dyfodol. 

 

5. Sesiwn Holi ac Ateb 

 
 Nododd John Griffiths AC ei fod am weld Cymru ar flaen y gad a throi'r cynigion yn 

realiti ymarferol 
 Ychwanegodd Amanda Wilkinson mai un o'r themâu allweddol oedd 'grymuso' a phe 

bai cynigion yn arwain at ganlyniadau gwirioneddol, roedd angen eu gweithredu trwy 
weledigaeth ar y cyd yn hytrach na dull gweithredu tebyg i ffatri 

 Roedd cyfraniadau pellach gan arweinwyr y sector yn cynnwys y canlynol:  
o Rhannwyd themâu megis cynhwysiant ac ymgysylltiad gan y sector AB ac AU fel ei 

gilydd, ond roedd hefyd angen nodi meysydd sy'n wahanol ac roedd yn bwysig bod 
y rhain yn cael eu cydnabod   

o Er bod arloesedd ac ymchwil wedi cael eu hystyried yn draddodiadol fel rhai a 
gedwir yn y sector AU, tynnwyd sylw hefyd at rôl AB mewn prosiectau trosglwyddo 
gwybodaeth yn llwyddiannus   

o Y gobaith oedd y byddai unrhyw newidiadau yn gwella taith y dysgwr o AB i AU   
o Cyfeiriwyd at Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant fel "sefydliad sector deuol". Er 

y cydnabyddir bod gwahaniaethau, roedd hefyd wedi arwain at gyfleoedd cyffrous   
(megis helpu i gyflwyno cynllun cyflogaeth y llywodraeth) a hefyd annog mwy o fyfyrwyr 
i symud ymlaen o AB i AU. Mewn ymateb i'r pwynt hwn, dywedodd Alastair Sim sut 
roedd datblygiadau megis y model myfyriwr cyswllt yn gweithio yn dda yn yr Alban, yn 
cadw mwy o fyfyrwyr ar y cwrs ac yn "cyfuno" taith ddysgu'r myfyrwyr  

o Mynegwyd pryderon ynghylch effeithiolrwydd gwasanaethau cyngor ar yrfaoedd gan mai 
dim ond 250 o gynghorwyr sy'n gweithio yng Nghymru ar hyn o bryd. Mewn ymateb i 
hyn, dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg fod angen edrych ar y system ac y 
gellid gwneud mwy o waith i leihau "camgymariadau cyrsiau". Aeth hefyd ymlaen i 
ddweud na fyddai gan bawb yr un hawl at fynediad, a'r peth pwysig ar gyfer unrhyw 
ddatblygiadau newydd fyddai eu teilwra i wahanol ardaloedd ledled Cymru  

o Gofynnwyd sut y byddai economi gymysg yn gweithio yn ymarferol oherwydd materion 
megis y ffin hydraidd â Lloegr; AB yn gweithredu system fwy "seliedig" o'i chymharu ag   
AU; ac y byddai angen gwneud unrhyw newidiadau o fewn y cyd-destun ehangach a 
wynebir gan lawer o sefydliadau 

o Mynegwyd pryderon hefyd am wleidyddiaeth recriwtio myfyrwyr o ysgolion i AB  
o Trafodwyd y syniad o greu adolygiad o fethodoleg ariannu mewn AB hefyd. Gallai 

fod angen dull sydd ddim yn ystyried niferoedd myfyrwyr yn unig   
o Nodwyd hefyd fod her enfawr i gynyddu cyfranogiad cyffredinol ym maes AB ac 

AU, ac roedd hyn yn hollbwysig er mwyn i unrhyw system yn y dyfodol weithio.   
 Aeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ymlaen i ddweud y byddai'r system newydd mor 

drawsnewidiol ag yr oedd yr arweinwyr am iddi fod. Ni fydd oedi yn helpu myfyrwyr a bydd 
unrhyw ganlyniadau'n well os byddant yn dod o ganlyniad i gydweithredu ac arweinyddiaeth 
fewnol

 Dywedodd John Griffiths AC fod y cyfarfod yn dynodi dechrau sgwrs newydd ac roedd 
yn falch bod ymdeimlad newydd o gydweithredu
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 Yn ei sylwadau i gloi, nododd Hefin David AC, er y byddai cwestiynau a sgyrsiau’n parhau, 
ei fod yn dda gweld dadl gadarnhaol rhwng y sectorau yn hytrach na dadl ynghylch pŵer a 
dylanwad.  Galwodd ar arweinwyr i ddefnyddio Aelodau'r Cynulliad fel seinfwrdd, a 
dywedodd y byddai cyfleoedd pellach i ymgysylltu â phwyllgorau perthnasol y Cynulliad. 
Gorffennodd drwy ddweud ei fod yn gobeithio copïo patrymau llwyddiannus eraill ac y 
byddai'r sgwrs yn parhau mewn cyfarfod yn y dyfodol 

 Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg fod y cyfarfod wedi bod yn hynod o 
ddefnyddiol ac y byddai diwedd yr ymgynghoriad technegol yn amser da i gynnal 
cyfarfod arall. 
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