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Cyflwyniad yr  
Is-Ganghellor

Mae’r Brifysgol Agored bob amser wedi rhoi myfyrwyr yn gyntaf ac rydym wedi aros yn 
driw i’n cenhadaeth yn 2014-15. Cwblhaodd degau o filoedd o fyfyrwyr y Brifysgol 
Agored eu teithiau addysg uwch, wedi eu helpu ar y ffordd gan gyngor, ysbrydoliaeth 

ac arweiniad ein Darlithwyr Cyswllt a staff Cefnogaeth Myfyrwyr. Roedd y Brifysgol Agored yn y 
safle uchaf yn Arolwg Cenedlaethol Bodlonrwydd Myfyrwyr yng Nghymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon unwaith eto, ac ymhlith y goreuon yn Lloegr. 
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Yn fy rôl newydd fel Is-Ganghellor bûm yn 
falch tu hwnt i gwrdd â graddedigion a 
chlywed eu straeon ysbrydoledig o 
ymrwymiad, dyfalbarhad ac uchelgais. Mae’n 
glir fod y Brifysgol Agored yn wirioneddol yn 
trawsnewid bywydau ac yn sicrhau’r gweithlu 
medrus iawn y mae’r Deyrnas Unedig ei 
angen, heb fynd â myfyrwyr ymaith o’r 
gweithle. Mae’n cefnogi gwledydd sy’n 
datblygu hefyd wrth gyflwyno’r addysg a’r 
sgiliau angenrheidiol i ateb yr heriau.

Rydym wedi cadarnhau ein safle fel 
sefydliad ymchwil blaenllaw, gyda 72% o 
gyflwyniadau ymchwil y Brifysgol Agored wedi 
eu hasesu fel bod yn arwain y byd neu’n 
ardderchog yn rhyngwladol (4* neu 3*) yn 
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 o 
Brifysgolion y Deyrnas Unedig. Dros y 
flwyddyn ddiwethaf rydym wedi penderfynu 
ar ein strategaeth ymchwil 2020 a dathlu 
cymryd rhan wrth wthio ffiniau ein 
dealltwriaeth o wreiddiau bywyd yn y cysawd 
heulol drwy brosiect Rosetta, a sicrhaodd bod 
llong ofod wedi glanio ar gomed y llynedd. 
Gobeithiwn y bydd hyn yn ennyn diddordeb 
miloedd yn fwy o fyfyrwyr mewn 
gwyddoniaeth - un o brinderau sgiliau 
allweddol y Deyrnas Unedig.

Rwyf wirioneddol yn credu yn yr hyn y saif 
y Brifysgol Agored drosto ac yn falch i olynu fy 
rhagflaenydd, Martin Bean, a arweiniodd y 
Brifysgol Agored wrth iddi ymateb yn 
effeithlon i’r system gyllido newydd yn Lloegr. 
Mae goblygiadau’r newidiadau hynny’n 
parhau i fod â chanlyniadau ar gyfer y sector 
rhan-amser yn y Deyrnas Unedig, a welodd 
ostyngiad o 37% ers 2009/10 - mae hynny’n 
200,000 o ddarpar fyfyrwyr na fydd yn 
manteisio o’r trawsnewid y gall Addysg Uwch 
ei ddarparu. Rydym yn parhau i weithio’n 
galed yn lobio llywodraeth a gwneuthurwyr 
polisi i fynd i’r afael â hyn mewn amgylchedd 

o gyni cyllidol parhaus, gyda ffocws naturiol ar 
gadw cyllid critigol ar gyfer ehangu 
cyfranogiad.

Nid yw credu mewn sefydliad gwych yn 
golygu eich bod yn aelod o gymdeithas 
cadwraeth. Caf fy ysbrydoli gan syniadau 
beiddgar ac arloesol sefydlwyr y Brifysgol 
Agored, bron hanner canrif yn ôl bellach. Bydd 
angen i ni ofyn cwestiynau caled - i’n hunain 
ac eraill - i gael yr atebion cywir a bydd angen i 
ni fod yn ddigon beiddgar i ddewis y llwybr 
sy’n wirioneddol gyflawni ein cenhadaeth. 
Mae’n rhaid i ni ganolbwyntio hyd yn oed yn 
fwy ar anghenion myfyrwyr a chyflenwi model 
cynaliadwy i’w cyflawni, nid dim ond er budd 
ein myfyrwyr ond hefyd er budd cymdeithas 
ehangach ymhell i’r dyfodol.

Fel yr eglurir yn ein datganiadau ariannol 
blynyddol, bydd effaith parhaus y gostyngiad 
yn nifer myfyrwyr ynghyd â dileu pellach 
tebygol ar gyllid uniongyrchol gan y 
llywodraeth yn creu mwy o bwysau ar 
gyllidebau prifysgol. Ond rwy’n hyderus fod 
cyfleoedd enfawr ar gyfer twf os gallwn 
wneud y brifysgol yn gydnaws gydag 
anghenion dysgwyr yn y Deyrnas Unedig a’r 
byd.

Mae gan y Brifysgol Agored gynifer o’r 
asedau sydd eu hangen: myfyrwyr gwych, 
staff talentog, cefnogwyr dylanwadol ac 
ysbryd o arloesi. Diolch i chi am eich 
ymroddiad, diddordeb ac ymgyfraniad hyd 
yma. Gobeithiaf y gallwn barhau i ddibynnu ar 
eich cefnogaeth, brwdfrydedd, arweiniad a 
llysgenhadaeth dros y flwyddyn nesaf 
hollbwysig.

Adroddiad Blynyddol 2014/15           3

Peter Horrocks
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Busnesau’n troi at y Brifysgol 
Agored i gynyddu sgiliau staff

P’un ai’n gwmni sy’n cyflogi 10 o bobl, 
neu’n gwmni rhyngwladol mawr, mae 
sefydliadau sy’n dymuno datblygu eu 

staff wedi canfod bod y Brifysgol Agored yn 
fuddiol iawn. Mae mwy na 1300 o gyflogwyr, 
o gwmnïau bach i awdurdodau lleol, i 
adrannau llywodraeth a chewri sector, yn 
cynnwys IBM, BT a’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol yn buddsoddi’n gyson yn ein cyrsiau. 

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnig 
datrysiadau dysgu hyblyg pwrpasol, gan 
ymateb yn uniongyrchol i anghenion busnes. 
Yn neilltuol mae gan y Brifysgol Agored enw 
da cynyddol am fynd i’r afael â’r prinder talent 
mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 
mathemateg (STEM) - gan drin bwlch sgiliau sy’n 
‘frawychus’ i Gomisiwn Cyflogaeth a Sgiliau’r 
Deyrnas Unedig (UKCES), o gofio fod sgiliau 
STEM yn hanfodol i arloesedd a thwf busnes. 
Darllenwch yr adroddiad: bit.ly/218koyp.

Mae gallu’r Brifysgol Agored i drin 
prinder sgiliau sylweddol drwy gynyddu’r 
gweithluoedd presennol yn esbonio pam 
y daeth presenoldeb y Brifysgol Agored a’i 
nawdd yng nghynhadledd Conffederasiwn 
Diwydiant Prydain (CBI) ers 2013 yn nodwedd 
a groesewir. Yn wir, canmolodd David 
Cameron ‘waith gwych’ y Brifysgol Agored yn 
cefnogi economi’r Deyrnas Unedig.

“Mae’n sefyllfa lle mae pawb ar ei 
hennill, ac mae busnesau’n hoffi hynny”, 
meddai Mike Dutton, Cyfarwyddwr Cynllunio 
Strategol ac Adnoddau y Brifysgol Agored. 
“Un o nodweddion mwyaf deniadol astudio 
yn y Brifysgol Agored”, ychwanegodd, “yw 
hyblygrwydd, sy’n golygu cadw amser i ffwrdd 
o’r gweithle yn isel ac sy’n galluogi staff nid 
yn unig i weithio tra’n astudio ond hefyd i 
roi’r sgiliau y maent wedi’u dysgu ar waith a 
chyfrannu at y busnes ar unwaith.”

Cysylltodd yr Academi Sgiliau Niwclear, 
sydd â dros 100 o gyflogwyr yn aelodau, 
â’r Brifysgol Agored i ddatblygu’r Dystysgrif 
Proffesiynoldeb Niwclear i drin y prinder 
graddedigion ‘parod i’r gwaith’ gyda’r sgiliau 
angenrheidiol, yn benodol mewn cyfathrebu, 
rheoli prosiectau, arwain tîm, ymwybyddiaeth 
fasnachol a rhai sgiliau niwclear technegol.

Cyflwynir y Dystysgrif ar draws y wlad drwy 
nifer o opsiynau dysgu cyfun hyblyg i weddu 
i anghenion cyflogwyr: dysgu o bell; cwrs 
achrededig mewn-cwmni neu ddarpariaeth 
seiliedig ar ystafell ddosbarth. Derbyniodd 

4

Rydym wedi cynnal cyfarfod gyda 
Phwyllgor Cyflogaeth a Dysgu Gogledd 
Iwerddon. Clywodd yr Aelodau am 
brofiadau ein myfyrwyr a blasu 
deunyddiau dysgu rhyngweithiol, gan eu 
paratoi’n well ar gyfer llunio polisi addysg 
uwch ran-amser yng Ngogledd Iwerddon.   
www.open.ac.uk/northern-ireland

Y Brifysgol Agored yng 
Ngogledd Iwerddon
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y rhaglen lwyddiannus hon wobr gan 
gylchgrawn dylanwadol Nuclear Engineering 
International yn ei blwyddyn gyntaf. Cafodd 
ei disgrifio gan Ulrik von Estorff, beirniad yn 
y gwobrau, fel “cwrs blaengar a phroffesiynol 
iawn gyda llawer o ymgyfraniad gan y 
diwydiant niwclear yn ei ddylunio”.

Mae’r Brifysgol Agored yn ymateb i alw 
gan ystod eang o sectorau. Hi eisoes yw 
darparydd mwyaf y Deyrnas Unedig o gyrsiau 
ar gyfer nyrsys a pharafeddygon oherwydd ei 
chydweithio hir gyda’r GIG.

Mae prosiect diweddar, a ddatblygwyd 
ar gyfer a gydag Ysbyty Milton Keynes, yn 
trin yr angen brys am well gofal i gleifion 
gyda dementia - clefyd y mae un ym mhob 
pedwar o gleifion yr ysbyty yn dioddef 

ohono. Y datrysiad oedd cwrs y Brifysgol 
Agored, ynghyd â chefnogaeth tiwtoriaid ac 
adnoddau hyfforddiant mewnol yr ysbyty ei 
hun. Dywedodd Jon White, Uwch Nyrs mewn 
Datblygu Ymarfer “Yr hyn wnaethon ni oedd 
rhoi’r profiad hwnnw i 50 o unigolion fel pan 
ddaethant i mewn i ymarfer clinigol roedd 
eu llais yn llawer, llawer uwch. Cafodd eu 
gallu i ddylanwadu a gwneud newidiadau a 
gwelliannau ei hybu’n sylweddol.”

Adroddiad Blynyddol 2014/15           5

Dysgu yn y gwaith      Llun: Thinkstock

“Pe na byddai’r Brifysgol 
Agored wedi bodoli, byddai’n 
rhaid bod wedi ei dyfeisio ar 

gyfer busnesau Prydain”.
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Gwella profiad  
myfyrwyr

Mae myfyrwyr yn ganolog i’r Brifysgol 
a chaiff ei llwyddiant ei siapio gan eu 
profiadau. Gweledigaeth y Brifysgol 

Agored yw rhoi profiad astudio rhagorol i 
bob myfyriwr sy’n cynyddu eu cyrhaeddiad i’r 
eithaf tra’n cynnal safonau academaidd uchel.

Mae’r Brifysgol Agored wedi arloesi gyda 
defnydd technoleg, gan ganolbwyntio i 
ddechrau ar chwalu rhwystrau pellter a maint. 
Drwy wneud hynny, daeth yn arweinydd byd 
mewn addysgeg. Gall ein myfyrwyr astudio 

mewn darnau hylaw, deinamig gan brofi eu 
dealltwriaeth a’u gallu wrth iddynt sicrhau 
cynnydd, ar gyfnodau rheolaidd ac yn 
anffurfiol. Gallant astudio pryd bynnag a lle 
bynnag y dymunant, ar unrhyw lwyfan digidol, 
drwy ein darpariaeth wobrwyol OU 
Anywhere.

Fodd bynnag, y cyfuniad o ddefnydd 
effeithlon o dechnoleg ac ymyriad dynol sy’n 
gwneud addysgu’r Deyrnas Unedig yn 
effeithlon. Caiff dysgu rhan-amser yn aml ei 
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Myfyriwr yn cymryd rhan mewn tiwtorial ar-lein
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ystyried fel rhywbeth unig gan rai nad ydynt 
wedi’i brofi. Mae ein Darlithwyr Cyswllt a’n 
Timau Cefnogaeth Myfyrwyr seiliedig ar bwnc 
yn rhoi ymyriadau cyson ac amserol. Maent 
hefyd ar ben arall y ffôn neu neges e-bost pan 
mae myfyrwyr eu hangen.

Rydym yn parhau i arloesi, nid yn lleiaf 
gyda’n Labordy OpenSTEM rhithiol mewn 
gwyddoniaeth a chyn bo hir beirianneg. Diolch 
i grant o £2.7m gan Gyngor Cyllido Addysg 
Uwch Lloegr (HEFCE), bydd myfyrwyr ym 
mhob rhan o’r byd yn gallu cymryd rhan mewn 
cyfres estynedig o arbrofion rheoli o bell yn 
defnyddio cyfleusterau mynediad o bell mwyaf 
arloesol a dyfeisiau safon diwydiant. Bydd hyn 
yn adeiladu ar lwyddiannau’r Wolfson 
OpenScience Lab, a enillodd Wobr Times 
Higher Educaton 2014 am ‘Lwyddiant TGCh 
eithriadol y flwyddyn’. I gael mwy o wybodaeth 
am yr OpenScienceLab gweler: bit.ly/1dzj6XX 
OpenStem: bit.ly/1Hmd0DI

YMYRIAD AMSEROL
Rydym yn awr yn defnyddio dadansoddeg 
dysgu i ragweld pa fyfyrwyr sydd angen 
cefnogaeth ychwanegol a phryd, gan arwain at 
gyswllt rhagweithiol gan Ddarlithydd Cyswllt 
neu’r Tîm Cefnogi Myfyrwyr yn dibynnu ar 
ba ymyriad sy’n gweddu orau i’r her. Ni all 
unrhyw brifysgol draddodiadol wneud hyn. 
Mae’r Athro Belinda Tynan yn esbonio: 
bit.ly/1Pogo8V 

Ni ellir cyflwyno cefnogaeth a datblygiad 
myfyrwyr mewn amgylchedd prifysgol yn 
llwyr gan athrawon y Brifysgol. Caiff hefyd 
ei gyflwyno gan y gymuned myfyrwyr. Mae 
trafodaeth seiliedig ar bwnc, esboniad, 
ymchwiliad a chefnogaeth i’w gilydd yn 
werthfawr iawn. Caiff y rhwydweithio, 
rhannu gwybodaeth a chyd-gefnogaeth yma 
eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr fel sgiliau 
cyflogadwyedd allweddol.

Caiff ein myfyrwyr eu hannog drwy ein 
sesiynau tiwtorial, fforymau myfyrwyr, 
cyfryngau cymdeithasol, grwpiau caeedig ac 
agored, i ymuno ag amgylchedd dysgu egnïol 
a chefnogol. Mae’r anogaeth honno’n dechrau 
cyn gynted ag mae myfyrwyr yn dechrau, 
drwy ein rhaglenni cyfarwyddo ar-lein, a drwy 
Student Hub Live Cymdeithas Myfyrwyr y 
Brifysgol Agored (OUSA) ac wythnos Gleision 
ar-lein - cynlluniau a ddatblygwyd ar y cyd 
ag OUSA dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 
Mae hyn yn cynnwys sgyrsiau a ddarlledir 
yn fyw, arddangosiadau rhyngweithiol, 
sesiynau cwestiwn ac ateb a chwisiau, a 
gefnogir gan drafodaeth fywiog ar y cyfryngau 
cymdeithasol.

Rydym hefyd wedi buddsoddi’n helaeth 
i wneud proses benderfynu yr ymholydd yn 
rhwyddach. Yn wir, fe wnaethom ennill Gwobr 
Times Higher Education am gynllun TGCh 
Eithriadol y Flwyddyn 2014 am ein ‘ap Ipad 
newydd ‘MBA Explorer’ y Brifysgol Agored 
sy’n rhoi canolfan gwybodaeth un-stop am 
MBA y Brifysgol Agored. Mae’r ap yn cynnwys 
cyngor ar sut i gynllunio astudiaethau i sicrhau 
fod yr MBA yn ffitio o amgylch amserlen 
brysur.

Gweler: bit.ly/1l2y5OS

Adroddiad Blynyddol 2014/15           7

Y Brifysgol Agored oedd y brifysgol 
a gafodd y graddiad uchaf yn Arolwg 
Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) 2015, mewn 
bodlonrwydd myfyrwyr yng Ngogledd 
Iwerddon ac yn yr Alban, ac yn gydradd 
gyntaf yng Nghymru, gyda bodlonrwydd 
myfyrwyr yn parhau dros 90% ar draws y 
Deyrnas Unedig yn gyffredinol.

Bodlonrwydd uchel 
ymysg myfyrwyr
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Ysbrydoli dysgu drwy  
gydweithio gyda’r BBC

O’r dechrau cyntaf mae ein partneriaeth 
gyda’r BBC wedi ysbrydoli aelodau o’r 
cyhoedd i addysg uwch drwy ei gynnig 

addysgol rhad ac am ddim. 
Yn wir mae’r bartneriaeth gyda’r BBC yn 

parhau i ffynnu. Eleni cafodd ystod ehangach 
fyth o raglenni ysbrydoledig eu cynhyrchu 
a enynnodd ddiddordeb cynulleidfaoedd 
ym Mhrydain ac yn rhyngwladol. Mae 
ymgynghorwyr academaidd y Brifysgol Agored 
wedi rhoi gwybodaeth, herio a chysylltu â’r 
timau cynhyrchu ac yn eu tro mae’r rhaglenni 
wedi darparu deunyddiau clyweledol 
cyfoethog i gynorthwyo ein haddysgu a’n 
dysgu.

Roedd ein rhaglenni yn cynnwys rhaglenni 
tirnod pwysig o Life Story, The Met a Richard 
Hammond’s Wildest Weather ar BBC 1 i 
gyfres rymus yn edrych ar anabledd ac allgau 
addysgol ar BBC 3. Ar BBC 2, cafodd byd cudd 
y Senedd ei ymchwilio yn Inside the Commons 

ac edrychwyd ar ddarpariaeth gofal iechyd ar 
gyfer plant yn nhrydedd cyfres Great Ormond 
Street Hospital. Ar BBC 4 ymchwiliwyd History 
of Forensics a thri chawr mewn diwinyddiaeth 
hynafol: Buddha, Socrates a Confucius, yn 
Genius of the Ancient World. Edrychodd cyfres 
MCT Cybercrimes ar gyfer Newyddion y BBC 
ac yn rhyngwladol ar Newyddion Byd y BBC ar 
ochr dywyll y rhyngrwyd. 

O YSBRYDOLI I WEITHREDU
Cafodd dros 600,000 o bobl eu hysbrydoli 

gan ein rhaglenni ac ymweld ag OpenLearn 
i ymchwilio pynciau yn fanylach. Yn 2014/15 
lansiwyd y Cyrsiau Agored Bathodyn (BOC) 
cyntaf, deunyddiau dysgu am ddim sydd 
ar gael i bawb ac yn arwain at fathodyn 
digidol, a ddatblygwyd mewn ymateb i 
adborth gan ddysgwyr anffurfiol sy’n dymuno 
cydnabyddiaeth i’w dysgu ar-lein.

Mae ein prosiect arweiniol FutureLearn 
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‘

Life Story     Llun BBC/Sophie Lanfear
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wedi parhau i ffynnu, gan basio’r marc dwy 
filiwn o ddysgwyr ac yn cynyddu’n sylweddol 
y rhestr o sefydliadau partner academaidd ac 
arbenigol, yn ogystal ag ystod o gyrsiau MOOC 
(‘Massive Open Online Courses’), yn cynnwys 
rhai poblogaidd iawn a ddatblygwyd yn y 
Brifysgol Agored.

Yn union fel ein partneriaeth gyda’r 
BBC, rydym yn dod â’r profiadau cyfoethog 
i ddysgwyr a ddatblygwyd ar gyfer ein 
llwyfannau rhad ac am ddim a chymdeithasol 
yn ôl adref i gyfrannu at a hysbysu ein 
datblygiad modiwlau newydd. Rydym wedi 
sbarduno cylch dysgu rhinweddol.

Adroddiad Blynyddol 2014/15           9

‘‘Oherwydd mod i’n medru’ - dyna eiriau 
Lisa Rowlands, enillydd gwobr dysgwr hŷn 
2015 NIACE Cymru. Ers hynny mae Lisa wedi 
ymrestru ar gyfer gradd agored y Brifysgol 
Agored. Gweler: bit.ly/1WcD00b 

Bob blwyddyn, mae’r Brifysgol yn cefnogi 
miloedd o bobl i sylweddoli nad yw hi byth yn 
rhy hwyr i ddysgu ac astudio am gymhwyster. 
Yn 2014-15, manteisiodd dros 2,500 o 
fyfyrwyr ar  y cynnig o fodiwl Mynediad yn 
rhad ac am ddim fel cam cyntaf i astudiaeth 
gyda’r Brifysgol Agored.

I lawer, astudio rhan-amser yw’r unig 
opsiwn hyfyw, fel y dangoswyd gan ddarn 
diweddar o ymchwil y Brifysgol Agored yn 
ymchwilio profiad dysgwyr rhan-amser ac 
yn amlygu rhai o’r rhwystrau a wynebant, 
yn cynnwys y syniad nad yw astudiaeth 
Addysg Uwch ar eu cyfer nhw. Gweler: bit.
ly/1WCaZiU  

Ar draws pedair cenedl y Deyrnas Unedig, 
mae gan y Brifysgol Agored draddodiad hir 
o weithio gydag undebau llafur, darparwyr 
addysgol ac asiantaethau eraill i godi 
ymwybyddiaeth o’n cynnig Addysg Uwch.

Wed’i sefydlu gan y Brifysgol Agored 
yng Nghymru a gyda modelau tebyg yn 
cael eu datblygu yn yr Alban ac Iwerddon, 
mae Llwybrau i Lwyddiant yn defnyddio 

adnoddau addysgol agored y Brifysgol Agored 
yn effeithlon i ehangu gweithgareddau 
mynediad. Gweler: bit.ly/1HmZorA

Yn Lloegr, gan ddefnyddio cyllid HEFCE a 
ddyfarnwyd fel rhan o gynllun Rhwydweithiau 
Cenedlaethol Allgymorth Cydweithredol 
(NNCO), dechreuodd gwaith i ddatblygu 
adnoddau ar-lein rhad ac am ddim a anelwyd 
yn bennaf at y rhai sy’n edrych am opsiynau 
astudio hyblyg rhan-amser, yn neilltuol 
oedolion di-waith neu rai mewn swyddi 
cyflog isel heb gymwysterau. Gweler: bit.
ly/1PeWOfg

Newid canfyddiadau

Mae partneriaeth gydag Asda wedi 
helpu staff manwerthu ar draws 
yr Alban i adnabod a chynorthwyo 
cwsmeriaid sy’n dangos arwyddion o 
dementia, gan wella eu profiadau dydd-
i-ddydd. Derbyniodd y gwaith hwn wobr 
‘Cyfraniad Eithriadol i’r Gymuned Leol’ 
yng ngwobrau Addysg Uwch yr Herald.  
www.open.ac.uk/scotland

Y Brifysgol Agored 
yn yr Alban
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Dosbarth 2014/15 -  
dysgu sy’n newid bywydau

10

Mae cohort myfyrwyr y Brifysgol 
Agored yn unigryw - rydym yn 
derbyn myfyrwyr heb fawr neu ddim 

cyrhaeddiad addysgol blaenorol (mae 39% neu 
fwy o’n myfyrwyr yn ymuno gyda dwy lefel 
A neu lai). Hefyd dywed 75/% o’n myfyrwyr 
wrthym eu bod, fel canlyniad i’w cwrs, wedi 
gwella eu rhagolygon gyrfa a dywed 88% y 
bu’r sgiliau a’r wybodaeth y maent wedi’u 
datblygu drwy astudio gyda’r Brifysgol Agored, 
o fudd i’w meysydd gwaith cyfredol. 

Mae’r Brifysgol Agored yn cynnwys nifer 
fawr o fyfyrwyr y mae eu hamgylchiadau’n 
gwneud cyflogaeth yn anodd iawn (dysgwyr 
mewn carchar neu’n gadael carchar; myfyrwyr 
gydag anableddau neu gyfrifoldebau gofalu 
sylweddol) ac y mae dysgu yn cael effaith 
ddyfnach arnynt a buddion ehangach i 
gymdeithas a chymuned tu hwnt i gyflogaeth.

EU STRAEON, EIN STORI
Ein myfyrwyr yw’r bobl orau i ddweud stori 
effaith. Dyma dair stori o ddosbarth 2014/15. 
Cafodd ein hyrwyddiad dysgu newid bywyd 
ddiddordeb ein myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr 
sylw ar y cyfryngau cymdeithasol. Edrychwch 
ar #OUthanks a: bit.ly/1P5umN5 am fwy o 
brofiadau a gaiff eu rhannu. 

Roedd syndrom cloi-
mewn wedi effeithio ar 
Dawn Faizey Webster ar 
ôl iddi gael stroc, gan ei 
gadael wedi’i pharlysu’n 
llwyr heblaw am ei llygad 
chwith. Ei hunig ffordd o 
gyfathrebu yw drwy smicio llygad, eto er yr 
amgylchiadau anhygoel o anodd enillodd radd 
y Brifysgol Agored. Mae’n awr yn gweithio ar 
radd Meistr. Gweler: on.fb.me/1NLSvFc

Graddiodd Amy Woolfson 
yn Ysgol Gyfraith y Brifysgol 
Agored a chafodd gynnig 
lle ym Mhrifysgol Harvard i 
astudio am radd Meistr yn 
y Gyfraith. Hi yw’r cyntaf 
o raddedigion y Brifysgol 

Agored i ennill Ysgoloriaeth Kennedy yn yr 
Unol Daleithiau. Gweler: bit.ly/1NLTiG5

Bu Ian Cox yn astudio 
dylunio graffeg ac yn 
gweithio fel animeiddiwr 
mewn teledu a ffilmiau cyn 
sylweddoli ei fod eisiau 
newid ei yrfa. Enillodd radd 
mewn Seicoleg ac mae 
ganddo bellach MA mewn 
Cwnsela a Seicoleg. Mae’n bwriadu mynd i 
bractis preifat pan fydd wedi cael achrediad 
llawn. Gweler: bit.ly/1NLSYav
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Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae bron 
10,000 o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol 
Agored, cefnogwyr, ymddiriedolaethau, 

sefydliadau a mudiadau wedi cefnogi 
gweledigaeth y Brifysgol o addysg uwch 
ansawdd uchel, sydd ar gael i bawb sy’n 
benderfynol i lwyddo. Mae cyfanswm o £3.4 
miliwn o gyfraniadau yn helpu i fynd â dysgu 
ymhellach nag erioed, gan greu adnoddau 
addysg am ddim i athrawon yn Affrica is-Sahara 
ac ariannu ymchwil fydd yn galluogi cŵn i arogli 
arwyddion rhybudd cynnar canser.

CYN-FYFYRIWR Y BRIFYSGOL AGORED 
YN CEFNOGI RHAGORIAETH MEWN 
ARWEINYDDIAETH SECTOR CYHOEDDUS
Mae rhodd o £600,000 gan Anthony Nutt yn 
helpu i greu Canolfan Rhagoriaeth ar gyfer 
Arweinyddiaeth Sector Gwirfoddol (CVSL). 

Gyda chymdeithas yn dibynnu fwyfwy ar 
fudiadau gwirfoddol i gefnogi pobl mewn 
angen ar draws y wlad, bydd y CVSL yn helpu 
elusennau i ennill y sgiliau arweinyddiaeth a’r 
wybodaeth i ganfod eu ffordd o amgylch 
cymlethdodau’r sector gwirfoddol.

YSBRYDOLI’R GENHEDLAETH NESAF  
Gadawodd Eric Tomney, cyn-fyfyriwr y Brifysgol 
Agored, rodd yn ei Ewyllys i annog myfyrwyr 
sy’n rhannu ei gariad at seryddiaeth. Y 
myfyriwr cyntaf i fanteisio yw Jim Stanton sy’n 
defnyddio’r arian i brynu telesgop. Dywedodd 
Jim, “Rwy’n gobeithio y bydd cyfeillion ac 
ysgutorion Mr Tomney yn ystyried fod hyn yn 
deyrnged addas i’w ymrwymiad i’r Brifysgol 
Agored, dysgu gydol oes ac i seryddiaeth”. 
I gynnig dysgu sy’n newid bywyd i fwy o 
fyfyrwyr, ewch i www.openac.uk/giving
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Hoffai’r Brifysgol Agored ddiolch o galon i bawb a gyflwynodd roddion i’r Brifysgol 
eleni. Mae’r cyfranwyr dilynol wedi rhoi rhoddion eithriadol o hael yn y flwyddyn 
ddiwethaf:

Banco Santander l Mr Howard Brown a Mrs Elizabeth Brown l Mr Richard Delbridge  l 
Arglwydd ac Arglwyddes Haskins l Immarsat ccc l Dr Ivo Kovachev l Mrs Charlotte Leahy l 
Mr Anthony Nutt l OPITO International l Sefydliad Aldgate & Allhallows l Sefydliad Esmee 
Fairbairn l Sefydliad Exilarch l Sefydliad John Ellerman l Share Radio Cyf l Barwn Thyssen 
l True Potential LLP l Undeb Ysgolion Oedolion Swydd Efrog l University Book Search l 
Mrs Rachael Webb l Dr Charlotte Wood l Mr Stephen Wyatt l Ymddiriedolaeth Elusennol 
PF l Ymddiriedolaeth GMC 
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Mae eleni yn nodi hanner canrif ers 
i Harold Wilson siarad am ‘wres 
gwyn y chwyldro technolegol’, byd 

heb ddim lle am ‘arferion cyfyngedig neu 
ddulliau hen ffasiwn’. Mae’r Brifysgol Agored 
wedi arloesi gyda defnyddio technoleg mewn 
addysgeg a chafod ei arweinyddiaeth yn y 
maes hwn ei gydnabod yn 2013, pan greodd 
Ei Mawrhydi yr Athrawiaeth Regius gyntaf yn y 
Brifysgol Agored mewn Addysg Agored, a gaiff 
ei dal gan yr Athro Eileen Scanlon.

YMCHWIL YN HELPU MYFYRWYR
Cadarnhawyd safle’r Brifysgol Agored fel 

arweinydd Ewropeaidd ar gyfer arloesedd 
enfawr mewn technolegau dysgu gan ei 
chanlyniad rhagorol yn REF 2014. Bydd 
ymchwil y Deyrnas Unedig mewn Dysgu a 
Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL) yn parhau 

i gael blaenoriaeth yn y blynyddoedd nesaf, 
gan fod ganddo ddylanwad uniongyrchol ar 
brofiad myfyrwyr yn ogystal â rhoi datrysiadau 
i heriau addysgol byd-eang.

Drwy rwydweithiau TEL a chynhyrchu’r 
Innovating Pedagogy Report blynyddol y 
mae cryn edrych ymlaen amdano, mae’r 
Brifysgol Agored yn hyrwyddo mabwysiadu 
technoleg i addysgu ac yn edrych ar lawer 
o gymwysiadau technolegau dysgu yn 
neilltuol, rôl rhwydweithiau cymdeithasol 
dysgwyr mewn addysg. Mae ymchwilwyr o’r 
Sefydliad Cyfryngau Gwybodaeth a’r Sefydliad 
Technoleg Addysgol yn arsylwi a chreu arfer 
gorau newydd i ysbrydoli sectorau addysg 
a hyfforddiant proffesiynol, drwy gysylltu 
eu hymgyfraniad yn y Brifysgol Agored a 
FutureLearn, gyda’r cydweithredu gyda 
phartneriaid corfforaethol.

Arweinwyr mewn dysgu 
technoleg estynedig

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn fyd-eang
Wedi’i ddewis yn un o 

feysydd ymchwil blaenoriaeth 
y Brifysgol bu ein hymchwil 
datblygu rhyngwladol yn 
enwog am amser maith am 
ei effaith. Mae prosiectau 
fel English In Action, gwella 
sgiliau Saesneg 25 miliwn 
yn Bangladesh a TESS-India, 
yn darparu adnoddau ar 
gyfer cannoedd o filoedd o 

athrawon yn India, wedi ennill 
cydnabyddiaeth a chlod.

Yn ogystal â thrin bylchau 
sgiliau yn y De Byd-eang, mae 
ymchwil y Brifysgol Agored 
mewn datblygu rhyngwladol 
yn mynd i’r afael â materion 
pwysig eraill megis sut i annog 
datblygiad gwyrdd yn Affrica, 
sut i gynhyrchu dyfeisiau 
meddygol fforddiadwy 

yn India gweler: bit.
ly/1MdMeyy, neu sut y gall 
newid arferion defnyddwyr y 
Gorllewin ostwng tlodi ymysg 
gweithwyr yn y diwydiant 
dillad gweler: bit.ly/1k38wny.

Mae’r Brifysgol Agored yn 
arloesi gyda dull gweithredu 
“arloesedd cynhwysol”, 
sy’n cynnwys pobl dlawd 
ac sydd ar yr ymylon wrth 

12
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Hyfforddi arbenigwyr dŵr newydd
Nod prosiect OpenWASH yw helpu i achub 

bywydau yn Ethiopia drwy gefnogi cynlluniau 
dŵr cynaliadwy, glanweithdra a hylendid 
(WASH). Mae’n fater hollbwysig, gyda 
goblygiadau sy’n ymestyn ymhell tu hwnt i 
gael digon i yfed.

Dywedodd Pam Furniss, Cyfarwyddwr 
Academaidd OpenWASH, “Mae cynyddu 
mynediad i ddŵr glân a glanweithdra yn 
sylfaen i welliannau mewn iechyd, gostwng 
cyfraddau gadael ysgol cyn amser a mwy o 
gynhyrchiant.”

Drwy roi’r sgiliau cymhleth y mae pobl 
yn gweithio ar brosiectau WASH eu hangen, 
maent yn fwy tebygol o sicrhau gwelliannau 
hirdymor i gymunedau yn arbennig mewn 
ardaloedd trefol sy’n tyfu’n gyflym.

Wedi’u hysgrifennu gan awduron arbenigol 
o Ethiopia, gyda chefnogaeth arbenigwyr 
addysgu academaidd y Brifysgol Agored, gellir 
defnyddio’r adnoddau hyblyg a gyflwynir gan 
y prosiect ar gyfer astudiaeth annibynnol ar y 
safle neu fel sylfaen ar gyfer addysgu ystafell 
ddosbarth.

Wedi’i ariannu gan gymorth gan 
Lywodraeth y Deyrnas Unedig, mae 
OpenWASH yn bwydo’n uniongyrchol i waith 
World Vision ac UNICEF i gefnogi nodau 
Llywodraeth Ethiopia i ddarparu dŵr yfed 
diogel i bron 30 miliwn yn fwy o bobl, ynghyd 
â dros 30,000 o ysgolion a chyfleusterau 
iechyd, llawer ohonynt angen gwell 
saniteiddiad. I gael mwy o wybodaeth ewch i 

 www.open.ac.uk/ido

ddatblygu eu datrysiadau eu hunain. Canfu 
ein hymchwilwyr dystiolaeth fod cynhyrchu 
meddyginiaeth yn lleol yn Tanzania yn 
golygu eu bod yn fwy tebygol o gyrraedd 
pentrefi anghysbell. Credwn drwy ymchwilio 
a hyrwyddo arloesedd lleol bod y Brifysgol 
Agored yn helpu i ostwng anghydraddoldeb 
cyfoeth ac allgau cymdeithasol.

Mae ymchwil ac ymarfer y Brifysgol Agored 
yn y maes hwn yn galluogi datblygu sylfaen 
cwricwlwm cyfoethog sy’n mynd i’r afael â 
materion datblygu byd-eang ac sy’n ddeniadol 
i ymarferwyr yn y sector.

Fe wnaethom barhau ein cyfres 
lwyddiannus iawn “Sgwrs gyda ...” gyda’r 
Arglwydd Neil Kinnock, yr Arglwydd Dafydd 
Wigley a Julia Gillard, cyn Brif Weinidog 
Awstralia. Mae’r digwyddiadau hyn ar agor 
i’r cyhoedd ac mae llawer ar gael i’w gweld 
ar YouTube. Gweler: bit.ly/1PPkOoy
www.open.ac.uk/wales 

Y Brifysgol Agored 
yng Nghymru

Bydd dŵr glan yn ei gadw yn yr ysgol
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Ar 12 Tachwedd 2014, fel rhan o daith 
Rosetta, glaniodd llong ofod fach o’r 
enw Philae, oedd ag offerynnau arni fel 

y Ptolemy a gyd-ddatblygwyd yn ein Prifysgol, 
ar gomed 67P, gan greu carreg filltir yn hanes 
ymchwil y gofod. Roedd yn fuddugoliaeth 
bersonol i wyddonwyr gofod y Brifysgol 
Agored, rhai ohonynt wedi aros am y foment 
hon ers 20 mlynedd, ers dechrau’r prosiect.

Ac roedd yn werth aros amdani - 
cyhoeddodd tîm Ptolemy, dan arweiniad yr 
Athro Ian Wright, y canfyddiadau yn seiliedig 
ar y data a anfonwyd gan Philae, a wthiodd 
ffiniau dealltwriaeth ddynol am darddiad 
bywyd yng nghysawd yr haul. Dywedodd 
yr Athro Wright y byddai’r cyfansoddion a 
ddarganfuwyd gan eu hofferyn “wedi bod yn 
rhan o’r cymysgedd a arweiniodd at ffurfio 
bywyd ar y Ddaear” ac er nad oeddent yn 
cynnwys bywyd eu hunain, eu bod yn hanfodol 
wrth ffurfio dŵr a mathau syml o siwgr.

Mae llwyddiant taith Rosetta wedi 
cryfhau enw da’r Brifysgol Agored fel un 
o dair prif canolfan gwyddor y gofod yn y 
Deyrnas Unedig ac fel y man i fynd iddo ar 
gyfer arbenigedd y gofod ar gyfer cyfryngau 
byd-eang, a gwelir hynny’n aml drwy’r lorïau 
lloeren teledu y tu allan i adeilad Robert 
Hooke. Gallwch weld fideo ar Rosetta ar:  
bit.ly/1EAsp2R.

P’un ai’n ymchwilio delweddau newydd 
o Ceres neu Pluto, neu arwyddocâd canfod 
safle glanio Beagle2 ar Fawrth, mae 
cyfweliadau ac ymchwiliadau diweddar gan 
academwyr gofod y Brifysgol Agored wedi 
cyrraedd mwy o gynulleidfaoedd nag erioed. 
Gobeithiwn y bydd hyn yn ysbrydoli myfyrwyr 
Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a 
Mathemateg y dyfodol i ddod ymlaen, gan 
gyflawni dyhead anniwall y Deyrnas Unedig 
am raddedigion medrus.

Croeso i’r gomed
ESA/Rosetta/Philae/CIVA
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Edrych i fyny a lawr
Ni ddylai ddod fel dim syndod y cafodd 

gwyddor y gofod ei ddewis yn un o’r 
meysydd blaenoriaeth ar gyfer ymchwil 

yn y Brifysgol Agored. Yn y blynyddoedd 
nesaf bydd ein gwyddonwyr gofod yn cynnal 
prosiectau newydd, gan edrych i fyny i’r gofod 
a hefyd i lawr ar y Ddaear.

Bydd y Brifysgol Agored yn arwain 
Europlanet 2020, prosiect miliwn arloesol £9.9 
miliwn, drwy rannu ei gyfleusterau o’r math 
diweddaraf un gydag ymchwilwyr o bob rhan 
o Ewrop. Gan fod ein gwyddonwyr gofod yn 
arbenigo mewn dylunio, adeiladu a rheoli 
offerynnau megis synwyryddion uwch, mae’r 
Brifysgol Agored yn bartner deniadol i 
sefydliadau academaidd eraill a phartneriaid 
masnachol fel ei gilydd.

Byddwn yn parhau i gymryd rhan yn 
ymgyrchoedd mwyaf cyffrous ein cyfnod, 
megis GAIA, yn mesur safleoedd dros biliwn o 
sêr yn ein galaeth a thu hwnt; EUCLID, sy’n 
anelu i fapio geometreg y Bydysawd tywyll,  
a BepiColombo, ymgyrch i ymchwilio’r  
blaned Mercher, a lansir yn 2017. Gweler:  
bit.ly/1l290ng.

Mae ymchwil y gofod hefyd yn ein helpu i 
fynd i’r afael â’r heriau ar ein planed ein 
hunain; rydym yn helpu i sefydlu system 
loeren 24/7 ar gyfer monitro llosgfynyddoedd 
(gweler fideo: bit.ly/1NvbELn) a  
chydweithio gyda mentrau masnachol i  
wella sgrinio ar gyfer canser a mesur  
ansawdd aer mewn llongau tanfor (gweler 
fideo: bit.ly/1N1UW7T).

Ymchwilio dinasyddiaeth a llywodraethiant 
Mae Dinasyddiaeth a 

Llywodraethiant yn gywaith 
ymchwil blaengar yn y 
Brifysgol Agored yn trafod 
rhai o’r materion allweddol 
mewn cymdeithas yn y 
Deyrnas Unedig a thu hwnt.  
Yn dod ynghyd ar amser 
pan fo mwy o fewnfudwyr i 
Ewrop nag erioed o’r blaen, 
trafferthion parhaus yn y 
marchnadoedd, yn ogystal 
â newidiadau yn effeithio 
ar sefydliadau a ystyrir 
fel conglfaen bywyd yn y 
Deyrnas Unedig, megis  
y Gwasanaeth Iechyd  

Gwladol a’r BBC, mae’r  
ymchwil mewn sefyllfa dda 
i ddadansoddi’r prosesau a 
welwn ac i roi atebion am 
yr heriau sylweddol sy’n ein 
hwynebu. Gweler y fideo:  
bit.ly/1M5O4EB

Er enghraifft, mae Dr 
Umut Erel yn edrych ar 
fewnfudwyr sy’n famau. 
Ystyrir yn aml eu bod yn grŵp 
sy’n cyfrannu at bwysau 
ar gymdeithas - yn llyncu 
adnoddau, ond sydd mewn 
gwirionedd yn y sefyllfa 
orau i ddod â chymunedau 
at ei gilydd. Mae ymchwil 

Dr Evel yn sefydlu fod gan 
famau ymfudol ran allweddol 
mewn cymell integreiddio eu 
teuluoedd cyfan. Gweler y 
fideo: bit.ly/1MerDtZ.

Bydd Canolfan 
Genedlaethol Ymchwil a 
Datblygiad Proffesiynol 
Plismona newydd yr Athro 
Jean Hartley yn cefnogi 
gwella ymarfer plismona 
gan weithio ar y cyd gyda’r 
heddlu i brofi, gwrthbrofi 
neu argymell dulliau a 
thechnegau blaengar a’u 
cynnwys yn eu portffolio 
datblygiad proffesiynol.
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Hawlfraint 
Y Brifysgol Agored 2015

I gael mwy o wybodaeth  
cysylltwch â:
Lucian J Hudson
Cyfarwyddwr Cyfathrebu
Y Brifysgol Agored 
Walton Hall 
Milton Keynes 
MK76AA 
Ffôn: +44 (0)1908 274066
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Ymgorfforwyd y Brifysgol Agored 
gan Siarter Brenhinol (RC 000391), 
elusen eithredig yn Lloegr a 
Chymru ac elusen a gofrestrodd 
yn yr Alban (SC 038302). Caiff y 
Brifysgol Agored ei hawdurdodi 
a’i rheoleiddio gan yr Awdurdod 
Ymddygiad Ariannol.

Cynhyrchwyd gan y Brifysgol 
Agored gyda chyfraniadau gan 
Luboxon Communications a  
Kelly Cooper 

SUP047591

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
DARLLENWCH fwy am gynllun ac amcanion cydraddoldeb y Brifysgol Agored:  
http://www.open.ac.uk/equality-diversity/ ac edrych ar y fideo gyda Jiten 
Patel, Pennaeth Gweithredol Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: bit.ly/1PzZJhh

Y sefydliad academaidd  
mwyaf yn y Deyrnas Unedig  

gyda 173,889 o fyfyrwyr

Mae aelodaeth y Cyngor Awst 2014 - Gorffennaf 2015 ar gael yn bit.ly/1MetezP 

90%
o’r myfyrwyr yn fodlon  
gydag ansawdd eu cwrs  

* Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Mae uchafbwyntiau ariannol 2014/15  
ar gael yn   

bit.ly/1OBGvt5

86                           o’r    
                           FTSE100    
                           wedi noddi   
                           staff ar 
gyrsiau’r Brifysgol Agored
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