
 
 
 

 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion 

Cofnodion y cyfarfod 

 
 Dyddiad y cyfarfod 8.00am, Dydd Iau 01 Chwefror 2018 
   

 Lleoliad Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
   

 Yn bresennol Aelodau’r Cynulliad: Hefin David AC; Mike Hedges AC; Jenny Rathbone AC; 

  Mick Antoniw AC; Mark Isherwood AC. 

  Aelodau Prifysgolion: Elizabeth Treasure (Prifysgol Aberystwyth); Karen  

  Holford (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 (PCDDS); Amanda 

  Wilkinson (Prifysgolion Cymru); Beth Button (Prifysgolion Cymru). 

  Eraill: Ursula Kelly (Viewforth Consulting); David Blaney (CCAUC); Tom  

  Griffin (Prifysgol De Cymru); Elin Jones (UCMC); Cerith Rhys- 

  Jones (UCMC); Alexander Still (Swyddfa Hefin David AC); 

  Rhys Flowers (Ysgrifennydd). 
   

 

1. Croeso a chyflwyniad gan y Cadeirydd  
 

 Siaradodd Hefin David AC am ei gefndir blaenorol yn gweithio mewn addysg uwch. Aeth ymlaen i 
drafod pwysigrwydd hanfodol prifysgolion i Gymru a'r angen i sicrhau bod pobl o bob cefndir a 
rhannau o'r wlad yn gallu rhannu'r manteision sy'n deillio ohonynt. 

 

2. Cyflwyniad a Sesiwn Holi ac Ateb gan Ursula Kelly o 
Viewforth Consulting ar effaith economaidd addysg uwch 
yng Nghymru  

 

 Cychwynnodd Ursula Kelly drwy ddweud mai dyma'r pedwerydd adroddiad o'r fath y mae wedi'i 
gynhyrchu ar Gymru. Pwysleisiodd, er ei fod yn mesur effaith economaidd (yn seiliedig ar wariant 
prifysgolion), nad oedd yn cipio’r manteision ehangach sy’n dod i gymunedau Cymru o’r 
prifysgolion drwy eu gwaith addysgu, gwaith ymchwil a gwasanaethau eraill. 

 Wrth drafod y prif effeithiau, bu'n dweud fel yr oedd prifysgolion wedi gwella o ran denu incwm o 
ffynonellau amrywiol ac roedd yn bwysig deall nad oedd mwyafrif y staff yn academyddion. Yn 
hytrach, er nad yw hynny’n cael ei gydnabod bob amser, roedd prifysgolion yn darparu cyfleoedd 
cyflogaeth amrywiol iawn. 

 Wrth greu 4.8% o’r Gwerth Ychwanegol Gros (GYC), gyda'u heffaith yn ymestyn ar draws y wlad 
gyfan, mae prifysgolion yn gwneud mwy o gyfraniad ac maent yn gymharol bwysicach i economi 
Cymru na phrifysgolion mewn rhannau eraill o'r DU. 

 Pwysleisiodd fod £544 miliwn o allforion yn amcangyfrif ceidwadol, gyda phrifysgolion yn denu 
arian sylweddol drwy sianeli megis ymchwil, ymgynghoriaeth, cynadleddau a denu ymwelwyr 
gwerth uchel o'r byd busnes. 
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 Disgrifiwyd effaith myfyrwyr rhyngwladol hefyd fel un "syfrdanol", gyda phob 3 myfyriwr 
rhyngwladol o’r tu allan i’r UE yn creu 1 swydd yng Nghymru, a 6 myfyriwr rhyngwladol o rannau 
eraill o’r UE hefyd yn creu swydd ychwanegol.

 Yn ei sylwadau cloi, dywedodd fod addysg uwch yn "rhan o ffabrig economi Cymru". Mae 
prifysgolion yn rhan fwy creiddiol o’r economi nag mewn mannau eraill yn y DU ac mae hyd yn oed 
ardaloedd o Gymru lle nad oes presenoldeb prifysgol yn cael hwb economaidd o 25% ohonynt. 

 

3. Trafodaeth ehangach ar effaith economaidd 
prifysgolion Cymru  

 

 Yn dilyn cwestiwn gan Mick Antoniw AC ynghylch y gydberthynas rhwng prifysgolion Cymru a'r 
byd ehangach, cafwyd trafodaeth gyffredinol ar effaith bosibl gostyngiad mewn myfyrwyr 
rhyngwladol a'r angen i ganfod ffyrdd o wneud iawn am hyn. 

 Awgrymodd Hefin David AC drefniant cytundeb masnach ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol a 
chafwyd trafodaeth ynghylch i ba raddau y mae Llywodraeth y DU yn gwrando ar bryderon y 
sector. 

 Er bod rhywfaint o "negeseuon cymysg" wedi dod o Lywodraeth y DU, bu arwyddion o addewid 
yn ddiweddar bod pryderon y sector yn cael eu cymryd o ddifrif. Cynhaliwyd trafodaethau pellach 
ynglŷn â fel y mae myfyrwyr rhyngwladol yn dod â “buddiannau anhygoel" o ran diwylliant, 
effaith economaidd a phŵer meddal. 

 Cytunai Hefin David AC a'r Athro Julie Lydon fod angen deialog gyda Llywodraeth Cymru i fynd 
i'r afael â phryderon yn ymwneud â myfyrwyr rhyngwladol ac i archwilio opsiynau o ran 
trefniadau gweithio ar ôl astudio.

 Mewn ymateb i ofnau na fyddai buddiannau economaidd Cymru o reidrwydd yn cyd-fynd â rhai 
gweddill y DU, crybwyllwyd bod gwaith eisoes yn cael ei wneud ar "ranbartholi" a bod prifysgolion 
yn edrych ar sut y gallent gefnogi'r economi yn ystod y cyfnod pontio ôl-Brexit.

 Siaradodd Mike Hedges AC am drefniadau gweithio ôl-astudio a’r angen i fynd i'r afael â rhai o'r 
heriau economaidd a oedd yn unigryw i Gymru. Ychwanegodd David Blaney fod angen gweld 
addysg uwch fel rhywbeth sy’n cael ei allforio ac y dylid ymdrechu’n ddygn i wireddu hyn. 

 Gofynnodd Jenny Rathbone AC ynghylch effaith y gostyngiad yn niferoedd myfyrwyr, ac atebodd yr 
Athro Julie Lydon fod prifysgolion eisoes wedi bod yn delio â materion demograffeg newidiol ers sawl 
blwyddyn. Ychwanegodd yr Athro Richard Davies fod angen gwneud mwy i sicrhau bod nifer 
cynyddol o blant Cymru yn cael addysg brifysgol ac yn arbennig i fynd i'r afael â'r niferoedd is o 
geisiadau i brifysgolion gan fechgyn. 

 Cynhaliwyd trafodaethau ehangach ynghylch yr hyn y gallai prifysgolion ei wneud i ledaenu eu 
heffaith gadarnhaol, gyda Louise Casella yn nodi pwysigrwydd cynyddol prentisiaethau gradd a'r 
Athro Julie Lydon yn siarad am y cydweithio a wneir gan brifysgolion wrth yrru'r agenda ehangu 
mynediad ymlaen. 

 Soniodd Jane Davidson am yr angen i Lywodraeth Cymru ddeall pwysigrwydd economaidd 
prifysgolion a'r cyfraniad anweledig - ond hanfodol - maen nhw'n ei wneud i ardaloedd megis Cymru 
wledig a chymoedd de Cymru. Roedd hefyd angen sicrhau bod manteision prentisiaethau gradd yn 
cael eu lledaenu ar draws Cymru. 

 Yn ei sylwadau cloi, diolchodd Hefin David AC i bawb a oedd yn bresennol am eu cyfraniad a nododd 
y byddai’r pwyntiau allweddol o’r ymchwil a'r cyfarfod yn cael eu crynhoi a'u rhannu'n ehangach 
gydag Aelodau'r Cynulliad. 
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