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Y dull Adolygiad Gwella Ansawdd 

Mae gwefan QAA yn esbonio sut y gwneir yr Adolygiad Gwella Ansawdd ac mae ganddi ddolenni 
at y Llawlyfr ar gyfer Adolygiad Gwella Ansawdd a dogfennau defnyddiol eraill.1 Mae rhagor 
o wybodaeth ar gael hefyd am yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA).2 

Yr adolygiad yma 

Dyma Adroddiad Canlyniadau'r Adolygiad Gwella Ansawdd a weithredwyd gan QAA ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Cafwyd yr adolygiad mewn dau gam, fel a ganlyn: yr Ymweliad Cyntaf 
gan y Tîm ar 4 Chwefror 2020 a'r Ymweliad Adolygu rhwng 2 a 5 Mawrth 2020.  
Gweithredwyd yr adolygiad gan dîm o bum adolygwr: 

• Yr Athro John Baldock 

• Mrs Claire Blanchard 

• Ms Hayley Burns 

• Dr Neil Lucas 

• Mrs Sala Khulumula (adolygwr sy'n fyfyriwr). 

Mae adolygiadau QAA yn brosesau sy'n cael eu gweithredu ar sail tystiolaeth.  
Mae beirniadaethau'r adolygiadau'n codi o'r dogfennau y mae'r timau adolygu'n eu gweld,  
y cyfarfodydd y maent yn eu cynnal, a'r profiad a gânt fel adolygwyr sy'n gymheiriaid neu'n 
fyfyrwyr. 

Yn yr adroddiad hwn, ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd, mae tîm yr Adolygiad Gwella Ansawdd  
yn rhoi eu beirniadaeth mewn perthynas â: 

• gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (2015) (ESG)  
o ran sicrhau ansawdd mewnol 

• gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol y Fframwaith Asesu Ansawdd  
ar gyfer Cymru. 

Mae'n bosibl i'r feirniadaeth drosfwaol gael ei mynegi ar dair lefel sy'n nodi a yw'r darparwr 
'yn bodloni'r gofynion' hyn, 'yn bodloni'r gofynion gydag amodau', neu 'ddim yn bodloni'r 
gofynion'. Mae rhagor o fanylion am y categorïau yma yn y Llawlyfr ar gyfer Adolygiad 
Gwella Ansawdd. 

Gallwch weld y feirniadaeth drosfwaol ar gyfer yr adroddiad yma ar dudalen 3,  
ynghyd ag unrhyw ganmoliaethau, cadarnhadau ac argymhellion. 

Mae Adroddiad Technegol mwy manwl ar gael hefyd ar gyfer yr adolygiad hwn.3  
Mae'r Adroddiad Technegol yn nodi canfyddiadau'r tîm o dan bob un o'r penawdau  
yn y dull Adolygiad Gwella Ansawdd. 

 

1 Rhagor o wybodaeth am yr Adolygiad Gwella Ansawdd: www.qaa.ac.uk/cy/adolygu-addysg-uwch/y-mathau-o-
adolygiad/adolygiad-gwella-ansawdd.  
2 Rhagor o wybodaeth am QAA: www.qaa.ac.uk/cy/amdanom-ni. 
3 Yr Adroddiad Technegol: www.qaa.ac.uk/cy/adolygu-addysg-uwch/adroddiadau-sicrhau-ansawdd/Prifysgol-Caerdydd 

http://www.qaa.ac.uk/cy/adolygu-addysg-uwch/y-mathau-o-adolygiad/adolygiad-gwella-ansawdd
http://www.qaa.ac.uk/cy/amdanom-ni
http://www.qaa.ac.uk/cy/adolygu-addysg-uwch/adroddiadau-sicrhau-ansawdd/Prifysgol-Caerdydd
http://www.qaa.ac.uk/cy/adolygu-addysg-uwch/y-mathau-o-adolygiad/adolygiad-gwella-ansawdd
http://www.qaa.ac.uk/cy/adolygu-addysg-uwch/y-mathau-o-adolygiad/adolygiad-gwella-ansawdd
http://www.qaa.ac.uk/cy/amdanom-ni
http://www.qaa.ac.uk/cy/adolygu-addysg-uwch/adroddiadau-sicrhau-ansawdd/Prifysgol-Caerdydd
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Ynghylch Prifysgol Caerdydd 

Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd yn 1883, ac roedd yn un o sefydliadau sefydlol Prifysgol Cymru 
yn 1893. Yn dilyn uno Prifysgol Cymru, Caerdydd a Phrifysgol Cymru, Coleg Meddygaeth yn 
2004, caniatawyd statws prifysgol a'r teitl 'Prifysgol Caerdydd' drwy Siarter Atodol. Drwy hyn, 
sefydlwyd y Brifysgol yn ffurfiol fel prifysgol yn ei rhinwedd ei hun sy'n gwbl annibynnol i Brifysgol 
Cymru. 

Gweledigaeth y Brifysgol yw bod yn un o brifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd, sy'n rhagorol o ran 
ei hymchwil ac yn ardderchog o ran ei haddysgu, wedi'i gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, 
ac sy'n cyflawni ei rhwymedigaethau cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, 
Cymru, y Deyrnas Unedig a'r byd. Mae'r Brifysgol wedi nodi ei chyfeiriad strategol yn ei dogfen 
strategaeth Y Ffordd Ymlaen 2018-2023 sy'n canolbwyntio ar bum maes, y mae gan bob un 
ohonynt is-strategaeth: addysg a myfyrwyr, ymchwil, arloesedd, rhyngwladol, a chenhadaeth 
ddinesig. 

Mae gan y Brifysgol 24 o ysgolion sydd wedi'u trefnu'n dri choleg. Mae'r Brifysgol yn cynnig 
ystod eang o feysydd astudio academaidd sy'n ymestyn ar draws y dyniaethau; y gwyddorau 
naturiol, ffisegol a chymdeithasol a gwyddorau iechyd a bywyd; a pheirianneg a thechnoleg. 
Mae nifer fawr o'i rhaglenni wedi derbyn achrediad gan gyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddio. 

Yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19, roedd 33,190 o fyfyrwyr wedi'u cofrestru yn y Brifysgol, 
ac roedd 23,961 ohonynt yn fyfyrwyr israddedig a 9,229 yn ôl-raddedig (7,348 o fyfyrwyr  
ôl-raddedig a addysgir ac 1,881 o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig). Rhwng blynyddoedd academaidd 
2014-15 a 2017-18, cynyddodd nifer y myfyrwyr o bron i 5%. 

Mae gan y Brifysgol gyfanswm o 10 o bartneriaethau darparu cydweithredol. Mae wyth o'r 
cytundebau partneriaeth yn ymwneud â darpariaeth a addysgir (pump ohonynt gyda 
phartneriaid yn y DU, a thri arall gyda phartneriaid rhyngwladol), er bod y ddau gytundeb arall 
gyda phartneriaid strategol rhyngwladol yn ymwneud â graddau ymchwil. Mae'r Brifysgol 
wedi gwneud penderfyniadau i roi terfyn ar bedair o'i phartneriaethau cydweithredol ar gyfer 
darpariaeth a addysgir, ac mae'r rhaglenni hyn yn cael eu 'haddysgu allan' ar hyn o bryd. 

Yn yr adolygiad blaenorol gan QAA yn 2014, rhoddwyd tri argymhelliad ac un cadarnhad. 
Roedd yr argymhelliad cyntaf yn ymwneud â chynlluniau mewn un o'r rhaglenni i wneud 
defnydd o fodiwlau ar lefelau 5, 6 a 7 yn y blynyddoedd astudio sy'n cyfateb fel arfer â lefelau 
academaidd 4, 5 a 6. Cafodd hyn ei fonitro drwy'r broses adolygu flynyddol, ac ni welwyd 
unrhyw ganlyniadau nas bwriadwyd. Roedd yr ail argymhelliad yn ymwneud â gwallau oedd 
wedi digwydd wrth gynhyrchu canlyniadau i fyfyrwyr meddygol oedd yn eu blwyddyn derfynol. 
Roedd y Brifysgol wedi monitro'r broses o gyflwyno system newydd ar gyfer cofnodi ac adrodd 
canlyniadau er mwyn sicrhau na fyddai gwallau'n digwydd eto. Roedd y trydydd argymhelliad 
yn gofyn bod y Brifysgol yn sicrhau gweithrediad cynhwysfawr y Fframwaith Materion Asesu 
ar draws y ddarpariaeth i gyd o ddechrau blwyddyn academaidd 2015-16. Cafodd y Fframwaith 
Materion Asesu, a oedd yn cynnwys cyflwyno nifer gyfyngedig o ddulliau cyson o ddosbarthu 
graddau, ei weithredu'n llwyddiannus ar draws yr holl raglenni. 

Gofynnodd y Brifysgol i'r tîm adolygu ystyried pedwar maes i ganolbwyntio arnynt: lleoliadau 
gwaith a chyflogadwyedd; symudedd a phrofiad rhyngwladol y myfyrwyr; partneriaeth â myfyrwyr 
a chefnogaeth i fyfyrwyr; a llais y myfyrwyr. Dewiswyd y meysydd hyn i adlewyrchu meysydd 
i'w gwella sydd ar wahanol gamau yn eu datblygiad. 
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Y beirniadaethau am Brifysgol Caerdydd 

Ar sail yr wybodaeth a gyflwynwyd, mae'r tîm adolygu'n barnu hyn: 

• Mae Prifysgol Caerdydd yn bodloni gofynion Rhan 1 y Safonau a Chanllawiau 
Ewropeaidd (ESG) o ran sicrhau ansawdd mewnol 

• Mae Prifysgol Caerdydd yn bodloni gofynion rheoleiddiol sylfaenol perthnasol  
y Fframwaith Asesu Ansawdd ar gyfer Cymru. 

Mae hon yn feirniadaeth gadarnhaol, sy'n golygu bod gan y darparwr drefniadau cadarn  
i sicrhau safonau academaidd, i reoli ansawdd academaidd ac i wella ansawdd profiad  
y myfyrwyr. 

Y canmoliaethau 

Nododd tîm yr Adolygiad Gwella Ansawdd un ganmoliaeth, sydd wedi'i chrynhoi isod. 

• Y cyfleoedd a ddarperir gan Raglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig Caerdydd 
(CUROP) i'r myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil er mwyn 
cyfoethogi eu dysgu a gwella eu rhagolygon gyrfaol at y dyfodol 

Y cadarnhadau 

Nododd tîm yr Adolygiad Gwella Ansawdd un cadarnhad, sydd wedi'i grynhoi isod. 

• Y camau a gymerir i weithredu proses fonitro flynyddol ddiwygiedig sy'n galluogi  
i'r dull o adolygu a gwella profiad y myfyrwyr fod yn fwy ymatebol. 

Yr argymhellion 

Ni wnaeth tîm yr Adolygiad Gwella Ansawdd unrhyw argymhellion. 
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Rhagor o wybodaeth 

Mae Adroddiad Technegol mwy manwl ar gael hefyd ar gyfer yr adolygiad hwn. Mae'r Adroddiad 
Technegol yn nodi canfyddiadau'r tîm o dan bob un o'r penawdau yn y dull Adolygiad Gwella 
Ansawdd. 

Mae'r adolygiad hwn a'i ganfyddiadau'n ymwneud â'r darparwr cyfan, ac nid yw'n rhoi gwybodaeth  
am raglenni astudio neu feysydd astudio unigol. I gael rhagor o wybodaeth am y rheiny, 
cysylltwch â'r darparwr neu ewch i'w wefan. 

Gallwch weld rhagor o wybodaeth am QAA a'r Adolygiad Gwella Ansawdd ar wefan QAA. 
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