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1. Croeso gan y Cadeirydd  

Croesawodd Rhun ap Iorwerth AC yr holl aelodau a nodi pwrpas y grŵp sef hyrwyddo'r cysylltiadau 

gwleidyddol, masnachol ac economaidd rhyngwladol Cymru a dylanwadu ar bolisi. 

 

2. Cylch Gorchwyl 

Cytunwyd ar y rhain. 

 

Yr Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol, Prifysgol Abertawe a Chadeirydd, Cymru Fyd-
eang - Rhyngwladoli Addysg Uwch yng Nghymru 

Nododd yr Athro Davies y pwyntiau canlynol: 

 Dechreuodd yr Athro Davies drwy ddatgan mai globaleiddio yw ffactor mwyaf ein hoes.  Mae 

prifysgolion bob amser wedi'u rhyngwladoli ac yn 'ffenestri ar y byd' gan eu bod yn 

gydweithredol, wedi'u rhyngwladoli ac yn amlddisgyblaethol. 

 Rhaid i Gymru fod yn agored ac yn barod i dderbyn myfyrwyr. Ar hyn o bryd mae myfyrwyr 

yng Nghymru yn cyfrif am 4.6% o GYG, neu £600 miliwn. 

 Mae angen sicrhau triniaeth gyfartal i bawb, gan fod pryderon ynghylch fisâu gweithio a'r 

angen i fod yn fwy allblyg. 

 Ar hyn o bryd mae 25,000 o fyfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru ac maent yn awyddus i 

recriwtio'r gorau i Gymru ar ystod eang o feysydd pwnc. 

 Erbyn 2030, bydd 40% o raddedigion y byd yn rhai Tsieineaidd a bydd 8,000 o gyrsiau gradd 

yn Saesneg mewn gwledydd nad ydynt yn siarad Saesneg - mae hyn yn rhywbeth y mae 

angen ei ystyried. 



 Mae'r byd yn ifanc - mae hyn yn arwydd ar gyfer addysg uwchradd trydyddol gan mai dyma'r 

twf mwyaf mewn diwydiant yn y byd ac mae'n rhan bwysig o'r ffordd y byddwn yn sefydlu 

ein hunain o ran y ffrwydrad o bobl ifanc. 

 Mae'r byd yn mynd yn fwy deallus, o ganlyniad i ddatblygiadau technegol. 

 Mae'r byd yn mynd yn iachach. 

 Tri cham rhyngwladoli; 

o Cam cydweithio rhyngwladol 

o Cam gweithio'n rhyngwladol – bod â changhennau dramor 

o A'r trydydd yw'r cam pwysicaf ac mae'n rhywbeth y mae Cymru yn ei gredu hefyd, 

sef y cam gweithredol rhyngwladol, lle y caiff prifysgolion eu cysylltu, ar lefel 

gwasanaethau, â sefydliadau y tu allan i Gymru. Dywedodd nad oedd Cymru wedi 

cyrraedd y cam hwn eto a bod hyn yn her ar gyfer y blynyddoedd i ddod. 

 Mae gan Gymru gyfle i fod yn fwy deallus na'r Alban wrth rannu profiadau o gyfleoedd 

rhyngwladol drwy ychwanegu gwerth at frandiau unigol o brifysgolion a hyrwyddo'r system 

ddatganoledig yng Nghymru. 

 Dadleuodd David Rees AC bod angen i Gymru ddangos bod gennym ragoriaeth a bod 

gennym agenda ar ymchwil gydweithredol gan mai dyna fydd yr atyniad dramor.  Dywedodd 

Mr Davies mai'r broblem yw sut y caiff incwm ymchwil ei ddosbarthu ac i sicrhau bod incwm 

ymchwil bob tro yn cael ei gyflwyno mewn ffordd sy'n delio â chyfleoedd, ac mai adeiladu 

hirdymor yw'r ffordd orau ymlaen. 

 Gofynnodd y Cadeirydd pa mor bell yw Cymru yn y gwaith o roi uchelgais realistig i'r sector 

addysg uwch.  Atebodd yr Athro Davies bod seilwaith y sector addysg uwch yn bwysig, fel y 

mae'r symudiad o sectorau i ddiwydiant – mae diwydiant addysg uwch yn cael ei greu.  

 

David Hibler, Arweinydd Rhaglen Addysg Uwch Erasmus+ y British Council– Symudedd rhyngwladol ac 
Addysg Uwch yng Nghymru 

Nododd Mr Hibler y pwyntiau canlynol: 

 Caiff y rhan fwyaf o symudedd ei drefnu drwy Erasmus+.  Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr 

ymgymryd ag astudiaeth academaidd dramor a chyfle i staff dreulio cyfnod yn gweithio 

mewn gwlad wahanol. 

 Mae gan y DU gyfranogiad isel yn Erasmus yn hanesyddol, ymhell y tu ôl i Ffrainc, yr Almaen 

a Sbaen sy'n anfon dwy neu dair gwaith yn fwy o fyfyrwyr.  Mae hyn o ganlyniad i rwystrau 

ariannol ac ieithyddol. 

 Rhwng 2007 – 2013 roedd twf sylweddol mewn niferoedd, gyda 5% o fyfyrwyr Erasmus o 

Gymru, felly mae Cymru'n gwneud yn dda ond gallai wneud yn well. 

 Yn 2014/15 cymerodd 1.5% o fyfyrwyr cofrestredig yn y DU ran mewn lleoliadau. Y targed y 

cytunwyd arno ar gyfer Bologna yw 20% erbyn 2020, felly mae tipyn o ffordd i fynd. 

 Mae'r rheini sy'n ymgymryd â lleoliadau yn llawer mwy tebygol o gael gradd dosbarth cyntaf.  

Mae eu profiadau hefyd yn cynyddu eu sgiliau cyflogadwyedd megis bod â mwy o hunan-

sicrwydd, rhwydweithio a gweithio'n rhyng-ddiwylliannol. 

 Gobeithir y bydd y rhaglen a'r cyfranogiad yn parhau i dyfu ôl-Brexit. 

 Nododd David Rees AC y diffyg sgiliau iaith o oedran cynnar mewn ysgolion a hefyd y diffyg 

cyrsiau iaith Saesneg.  Dywedodd Mr Hibler y byddai'r cwricwlwm yn llawer mwy agored ac y 

byddai dysgu iaith arall yn gwneud gwahaniaeth mawr.  Mae cyrsiau iaith Saesneg yn tyfu 

ond mae cyfleoedd yn dal i fod ar gael.   Ymatebodd Amanda Williams bod angen clymu'r 

system i fyny'n gyfan gwbl a bod Brexit yn rhoi'r cyfle i ofyn y cwestiwn 'beth sydd ei eisiau 

arnom?' 



 Gofynnodd Joyce Watson AC beth sy'n rhwystro pobl rhag achub ar gyfleoedd i fynd ar 

leoliadau a sut y mesurir hygyrchedd a chydraddoldeb.  Dywedodd Mr Hibler y caiff 

anabledd, ethnigrwydd, a demograffeg cymdeithasol eu dadansoddi'n rheolaidd, ond bod 

angen gwneud llawer mwy o waith yn y maes hwn.  Galwodd ar bobl ifanc mewn ysgolion i 

gael eu hannog i siarad iaith dramor o oedran cynnar. 

 Cwestiynodd y Cadeirydd pa mor bwysig yw symudedd mewn addysg uwch wrth ddatblygu 

cysylltiadau meddal ar gyfer economi Cymru.  Cytunodd y ddau barti bod hyn yn hanfodol. 

 

7.    Unrhyw Fater Arall 
  

DD/G. 
  

8.    Clo 
  

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol a daeth y cyfarfod i ben. 
 

 


