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POBL
LLEOEDD
DULLIAU
SYNIADAU
Mae’r Brifysgol Agored yn sefydliad unigryw
sydd wedi dylanwadu ar fywydau miliynau o
bobl dros y 50 mlynedd diwethaf; gan
ysbrydoli dysgu a gwneud addysg yn agored
i bawb.
Wrth i ni edrych ymlaen yn falch at ein 50
mlynedd nesaf, mae ein Cynllun Strategol yn
adeiladu ar yr hanes nodedig hwn ac yn
sicrhau bod Y Brifysgol Agored yn parhau i roi
gwerth gwirioneddol i’w myfyrwyr, partneriaid,
cyflogwyr a chymdeithas ledled y DU a thu
hwnt. Rydym yn ymrwymedig i’r hyn rydym yn
ei wneud orau – hyrwyddo cyfleoedd addysgol
a chyfiawnder cymdeithasol drwy ddysgu
agored arloesol â chymorth, yn seiliedig ar
ymchwil academaidd o’r radd flaenaf.
Llwyddiant myfyrwyr yw blaenoriaeth
strategol allweddol Y Brifysgol Agored o hyd.
Gan weithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr,
byddwn yn sicrhau mai llais y myfyrwyr sy’n
tywys yr hyn rydym yn ei wneud. Rydym yn
gallu trawsnewid bywydau a chael effaith
gadarnhaol ar gymdeithas a’r economi, a
hynny drwy ein maint, ein cyrhaeddiad a’n
gallu i helpu myfyrwyr i lwyddo.”
Malcolm Sweeting
Dirprwy Ganghellor
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GWYBODAETH AM Y BRIFYSGOL AGORED
Y Brifysgol Agored yw’r brifysgol fwyaf yn y DU o ran
poblogaeth y myfyrwyr, ac mae ganddi gyrhaeddiad
byd-eang sylweddol drwy rwydwaith o gyn-fyfyrwyr
mewn mwy na 150 o wledydd, partneriaethau
rhyngwladol a gwaith ymchwil. Ni yw’r unig brifysgol
sy’n cael cyllid gan bedair gwlad y DU, ac sy’n
gweithredu ynddynt.
Sefydlwyd Y Brifysgol
Agored yn 1969 gyda nod
unigryw. Ein cenhadaeth
oedd darparu math newydd
o addysg brifysgol a oedd yn
wirioneddol agored i bobl,
lleoedd, dulliau a syniadau,
er mwyn gwella bywydau
a chyfoethogi cymunedau
yn y DU a ledled y byd. A
ninnau wedi cyrraedd ein
hanner canmlwyddiant,
a mwy na dwy filiwn o
bobl wedi astudio gyda
ni, mae’r ymrwymiad i’n
cenhadaeth mor gryf ag
erioed. Dyna pam rydym yn
parhau i fod yn arloesol a
datblygu ein dulliau addysgu
a thechnoleg, i gefnogi
llwyddiant myfyrwyr mewn
byd sy’n newid yn gyflym.

SEFYDLIAD UNIGRYW
Mae’r Brifysgol Agored yn unigryw.
Fel arweinydd byd-eang mewn
mynediad agored, dysgu agored â
chymorth ac adnoddau addysgol
agored, mae ein dull dysgu o
bell yn ein gwneud ni’n wahanol
i brifysgolion eraill. Mae ein
hymrwymiad i fynediad agored yn
golygu bod gan Y Brifysgol Agored
gyrhaeddiad a dylanwad heb ei ail
ar gymdeithas heddiw. Mae ein dull
hyblyg yn cefnogi pobl o bob oedran
a chefndir i astudio a chyflawni eu
potensial. Mae ein haddysgu a’n
hymchwil yn newid bywydau pobl, yn
ehangu gwybodaeth a dealltwriaeth
pobl, yn ysgogi twf economaidd ac
yn adeiladu cymdeithasau tecach
ledled y byd.

AGORED, UCHELGEISIOL,
ARLOESOL A CHYNHWYSOL
Heb ofynion mynediad i’r rhan
fwyaf o’n cyrsiau, rydym yn credu y
dylai addysg fod yn agored i bawb.
Mae mwy na 174,000 o fyfyrwyr yn
astudio gyda ni ar hyn o bryd, ac
mae’r rhain yn cynnwys:
• Mwy na 24,000 o fyfyrwyr anabl.
• B
 ron 1800 o fyfyrwyr sydd yn y
carchar neu mewn amgylcheddau
diogel eraill.

• M
 wy na 1000 o fyfyrwyr ar gyrsiau
prentisiaeth.
Ymhlith rhai o’r uchafbwyntiau eraill
mae’r canlynol:
• C
 yfradd boddhad gyffredinol o
87% yn yr Arolwg Cenedlaethol
diweddaraf o Fyfyrwyr.
• E
 in partneriaeth unigryw â’r
BBC, sy’n cyrraedd dros 260
miliwn o bobl y flwyddyn drwy
gynyrchiadau’r Brifysgol
Agored/BBC.
• C
 yrsiau a modiwlau am ddim ar
ein llwyfan mewnol OpenLearn, a
welwyd 7.8 miliwn o weithiau yn
2017/18.
• D
 arparu adnoddau addysgol am
ddim i athrawon a gweithwyr gofal
iechyd yn Affrica Is-law’r Sahara ac
India, gan gyrraedd dros 2 filiwn o
bobl.
• E
 in statws fel un o’r tair prif
ganolfan ar gyfer gwyddor y gofod
yn y DU.
• Y
 sgol Fusnes sy’n rhan o’r 1% uchaf
o ysgolion busnes byd-eang sydd
ag achrediad triphlyg.
• E
 in hymrwymiad parhaus i
egwyddorion diogelu’r amgylchedd
a datblygu cynaliadwy.

• M
 yfyrwyr a noddir gan gwmnïau
100 FTSE a gwasanaethau
cyhoeddus mawr fel yr heddlu
a’r GIG.
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Gwnaeth Y Brifysgol
Agored roi cryn dipyn o hyder
i mi a chyfle i mi ddechrau
busnes sy’n rhoi cymaint o
bleser i mi. Mae wedi newid
fy mywyd er gwell.

Rwyf wedi bod yn
tiwtora gyda’r Brifysgol Agored
ers 25 mlynedd ac rwy’n sicr
wedi ei gweld yn newid bywydau.
Llwyddiant y myfyrwyr yw’r
boddhad go iawn.

CHLOE BURROUGHS

DOUGLAS LEITH

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes

Tiwtor gyda’r Brifysgol Agored

Dechreuad newydd
yw’r nod, a gwnaeth Y Brifysgol
Agored fy atgoffa fod hynny’n
bosibl. Rwy’n gwybod y gallaf
gyflawni cymaint, felly rwyf am
barhau i’w darganfod.

Mae’n fraint fawr
cael bod yn rhan o daith
ein myfyrwyr, i’w gwylio
yn newid ac yn datblygu.

FINALY GAMES

REHANA AWAN

Gradd Agored

Tiwtor
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Milton Keynes

Caerdydd

Caeredin

UN BRIFYSGOL, PEDAIR GWLAD
Mae’r Brifysgol Agored yn
darparu addysg dysgu o
bell hyblyg o’r radd flaenaf
i bobl ledled pedair gwlad
y DU, Iwerddon a ledled y
byd; gan greu cyfleoedd
sy’n gwella bywydau
dysgwyr ledled y byd
drwy’r adnoddau addysgol
rydym yn eu darparu, ein
partneriaethau rhyngwladol
a’n gwaith ymchwil.

Yn Lloegr, ni yw’r darparwr addysg
rhan amser mwyaf. Fel yn achos pob un
o bedair gwlad y DU, rydym yn cael ein
canmol yn fawr am foddhad myfyrwyr,
a thrwy ein maint a’n cyrhaeddiad,
rydym yn gwneud cyfraniad mawr i
fynd i’r afael ag ehangu cyfranogiad
a mynediad at addysg. Rydym yn
gweithio gyda chyflogwyr yn y sector
cyhoeddus a’r sector preifat i fynd i’r
afael â bylchau mewn sgiliau pwysig a,
thrwy ein buddsoddiad o hyd mewn
prentisiaethau gradd a’u llwyddiant,
rydym yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr
feithrin y sgiliau sydd eu hangen ar
gymdeithas, yr economi a chyflogwyr.
Yn unol â blaenoriaethau’r llywodraeth,
mae ein model cost-effeithiol o
ddysgu hyblyg a gydol oes yn ffordd
allweddol o ateb yr heriau economaidd
a chymdeithasol sy’n ein hwynebu.
Mae’r Brifysgol Agored yng
Nghymru’n adeiladu ar y trefniadau
cymorth a gyflwynwyd i ddysgwyr
rhan amser yng Nghymru er mwyn
cynyddu nifer y myfyrwyr, gan
hybu apêl y Brifysgol i ddysgwyr
yng Nghymru. Rydym yn datblygu
ein marchnadoedd proffesiynol, yn
enwedig mewn perthynas ag iechyd ac
addysg, gan geisio dod yn ddarparwr

addysg o ddewis ar gyfer cyflogwyr
a busnesau, a cheisio ehangu’r hyn
a gynigwn o ran prentisiaethau
gradd, cymwysterau ôl-raddedig
a Datblygiad Proffesiynol Parhaus.
Rydym yn gweithio gydag ystod eang
o bartneriaid er mwyn cyfrannu at
bolisi Cyngor Cyllido Addysg Uwch
Cymru a Llywodraeth Cymru i ehangu
mynediad at addysg rhan amser i
ddiwallu anghenion cymdeithas a’r
economi.
Caiff Y Brifysgol Agored yn yr Alban
ei chyllido ar gyfer darparu dysgu ac
addysgu gan Gyngor Cyllido yr Alban.
Bob blwyddyn, rydym yn cyflwyno
cytundeb deilliannau i Gyngor
Cyllido yr Alban yn dangos yr hyn
rydym yn ei ddarparu yn gyfnewid
am fuddsoddiad cyhoeddus a sut
rydym yn ymateb i flaenoriaethau
polisïau Llywodraeth yr Alban, yn
enwedig mewn perthynas ag ehangu
mynediad, datblygu sgiliau a gweithio
gyda diwydiant. Rydym yn gweithio
mewn partneriaeth ag ysgolion,
colegau, prifysgolion, cyflogwyr,
undebau llafur a sefydliadau
cymunedol, i gyflwyno argymhellion
y Comisiwn Ehangu Mynediad.
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Belfast

Yng Ngogledd Iwerddon, mae’r
Brifysgol Agored yn gweithio gydag
Adran yr Economi a chynrychiolwyr
etholedig i gefnogi’r Strategaeth
Addysg Uwch bresennol a nodi
sut y gall ein model addysg uwch
barhau i wella bywydau dinasyddion.
Rydym wedi gwella ymgysylltu â
chyflogwyr, datblygu partneriaethau
newydd gyda’r sector addysg bellach,
rhoi cynllun ehangu mynediad
llwyddiannus ar waith a datblygu’r
gallu i gyfnewid gwybodaeth – y mae
pob un ohonynt yn flaenoriaethau yn
y cyfnod strategol hwn.
Yng Ngweriniaeth Iwerddon, rydym
wedi meithrin partneriaethau
cryf â chyflogwyr, fel y darlledwr
cenedlaethol RTÉ, ac Enterprise
Ireland drwy ein cynllun arloesol
‘Open for Growth’ ar gyfer busnesau
sy’n tyfu. Rydym mewn sefyllfa dda
i gynyddu nifer ein myfyrwyr ac i
gyfrannu at waith rhyngwladol y
Brifysgol gyda Dulyn fel lleoliad ar
gyfer ein gwaith o fewn yr Undeb
Ewropeaidd.

Magwyd John yng Nghaerdydd ac nid oedd
yn gallu darllen nac ysgrifennu. Erbyn iddo
gyrraedd canol ei dridegau, nid oedd wedi
darllen llyfr erioed ac, yn ddiweddarach,
darganfuwyd bod ganddo ddyslecsia difrifol,
ADHD a syndrom Meares-Irlen. Er gwaethaf
yr heriau hyn, enillodd John radd mewn
Gwyddoniaeth o’r Brifysgol Agored yn 46 oed.
John Spence
BSc (Anrh) Gwyddorau Iechyd

Gwnaeth Fatema ffoi o’i chartref ym
Mangladesh i Cyprus yn 16 heb orffen ysgol.
Ar ôl treulio ei holl amser yn goroesi o ddydd
i ddydd, ni chafodd erioed y cyfle i
ailgychwyn yn yr ysgol. Ar ôl clywed am Y
Brifysgol Agored a’i pholisi agored i bawb,
cofrestrodd ar gwrs gwaith cymdeithasol.
Fatema Islam
Gradd sylfaen

Mae Sam yn beiriannydd meddalwedd yn
Aberdeen. Trosglwyddodd gredyd o
Ddiploma Cenedlaethol Uwch coleg tuag at
ei radd Baglor yn y Gwyddorau (Anrh) o’r
Brifysgol Agored mewn Cyfrifiadura ac
Ymarfer TG. Llwyddodd Sam i ennill hon
mewn dwy flynedd wrth weithio’n llawn
amser ac yn fuan ar ôl hynny, cafodd ei
ddyrchafu’n ddatblygwr meddalwedd.
Sam Orme
BSc (Anrh) Cyfrifiadura ac Ymarfer TG
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EIN NOD, EIN GWELEDIGAETH A’N GWERTHOEDD

EIN
CENHADAETH

Yn agored i bobl,
lleoedd, dulliau a
syniadau
Rydym yn hyrwyddo cyfleoedd
addysgol a chyfiawnder
cymdeithasol drwy gynnig
addysg brifysgol o safon uchel
i bawb sy’n dymuno gwireddu
eu huchelgais a chyflawni
eu potensial. Drwy waith
ymchwil academaidd, arloesi
ym maes addysgeg arloesed a
phartneriaethau cydweithredol,
rydym yn ceisio arwain y blaen o
ran dylunio, cynnwys a darparu
dysgu agored â chymorth.
Nid oes gan y rhan fwyaf o’n
cyrsiau israddedig ofynion
mynediad ffurfiol. Credwn mai’r
unig gymwysterau sy’n bwysig
yw’r rhai sydd gan ein myfyrwyr
pan fyddant yn gadael. Rydym
yn ymrwymedig i hyrwyddo
cyfleoedd cyfartal i bawb, ac
mae monitro agos yn sicrhau ein
bod yn gwireddu ein delfrydau.

EIN
GWELEDIGAETH

EIN
GWERTHOEDD

Cyrraedd mwy o
fyfyrwyr gyda dysgu
sy’n newid bywydau
sy’n diwallu eu
hanghenion ac yn
cyfoethogi cymdeithas

Wrth gyflawni ein
gweledigaeth a’n
cenhadaeth, rydym yn
cadw at werthoedd
craidd pendant

Mewn byd sy’n symud yn
gyflym ac sy’n gymhleth ac
yn ansicr, rydym yn ceisio
cynyddu’r effaith gadarnhaol
a gaiff Y Brifysgol Agored ar
gymdeithas a’r economi drwy
ein haddysgu, ein hymchwil
a’n hymgysylltu â’r cyhoedd
ehangach; gan roi cyfle unigryw
i’n myfyrwyr presennol, a’n
myfyrwyr yn y dyfodol, i
gyflawni eu llawn botensial.

• G
 ynhwysol, gan chwarae rhan
unigryw mewn cymdeithas
drwy wneud addysg uwch yn
agored i bawb a hyrwyddo
cyfiawnder cymdeithasol
drwy ddatblygu gwybodaeth
a sgiliau.

Rydym yn:

• A
 rloesol, gan arwain y
chwyldro dysgu, gosod
arloesed wrth wraidd ein
haddysgu a’n hymchwil, a
cheisio ffyrdd newydd a gwell
o ysbrydoli a galluogi dysgu,
a chreu gwaith ymchwil ac
addysgu o’r radd flaenaf.
• Y
 matebol i anghenion
unigolion, cyflogwyr
a chymunedau, ac yn
ymroddedig i gefnogi
llwyddiannau dysgu ein
myfyrwyr.
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EIN STRATEGAETH

Cenhadaeth y Brifysgol Agored:
Yn agored i bobl, lleoedd, dulliau a syniadau
Ein gweledigaeth:
Cyrraedd mwy o fyfyrwyr gyda dysgu sy'n newid bywydau,
yn diwallu eu hanghenion ac yn cyfoethogi cymdeithas
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EIN 5 AMCAN STRATEGOL
Llwyddiant myfyrwyr yw
blaenoriaeth strategol
allweddol Y Brifysgol Agored
o hyd. Rydym yn gallu
cael effaith gadarnhaol ar
gymdeithas a’r economi,
a hynny drwy ein maint,
ein cyrhaeddiad a’n gallu i
gefnogi myfyrwyr i lwyddo.

Ategir hyn gan set o 4 amcan
strategol cysylltiedig, a fydd, gyda’i
gilydd, yn cyflawni’r weledigaeth
gyffredinol:

• b
 uddsoddi mewn technoleg
sy’n hwyluso llwyddiant – drwy
dechnoleg i fyfyrwyr a’n systemau
mewnol ein hunain

• d
 arparu addysgu a gwaith ymchwil
rhagorol – i ychwanegu at ein
nodweddion unigryw, ein henw
da, ac, yn anad dim, llwyddiant
myfyrwyr

• m
 eithrin diwylliant dynamig a
chynhwysol – drwy fuddsoddi mewn
staff i gydnabod eu cyfraniad i’n
llwyddiant a manteisio i’r eithaf arno.

• g
 wella ein twf a’n cynaliadwyedd
yn y dyfodol – drwy arallgyfeirio ein
cyrhaeddiad a’n ffynonellau incwm,
a rheoli a herio ein costau er mwyn
sicrhau ein cynaliadwyedd ariannol

Byddwn yn olrhain ein cynnydd o
ran cyflawni ein gweledigaeth drwy
nifer o fesurau strategol lefel uchel,
a gaiff eu hategu gan waith monitro
dangosyddion perfformiad arweiniol
ychwanegol yn fanwl.
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LLWYDDIANT MYFYRWYR
Sicrhau llwyddiant
myfyrwyr – rydym yn gallu
cael effaith gadarnhaol ar
gymdeithas a’r economi,
a hynny drwy ein maint,
ein cyrhaeddiad a’n gallu i
helpu myfyrwyr i lwyddo
BYDDWN YN
• H
 elpu ein myfyrwyr i lwyddo drwy
ddeall nodau astudio ein myfyrwyr
a sicrhau eu bod yn dilyn y llwybr
astudio cywir ar y lefel gywir
• H
 elpu ein myfyrwyr i ddilyn eu
dewis fodiwl(au) neu gymhwyster
yn llwyddiannus a’i gwblhau/eu
cwblhau
• R
 hoi profiad hyblyg o’r safon uchaf
i fyfyrwyr gyda lefelau uchel o
foddhad ymhlith myfyrwyr
• H
 elpu myfyrwyr i gyflawni
canlyniadau datblygiad personol a
gyrfaol cadarnhaol

SUT Y BYDDWN YN CYFLAWNI HYN
• B
 yddwn yn rhoi mynediad
agored â chymorth i’r holl
ddarpariaeth israddedig,
gan helpu myfyrwyr i ddilyn
y lefel astudio a’r opsiwn
astudio cywir ar gyfer eu
hanghenion
• B
 yddwn yn gwella
cyfathrebu â myfyrwyr sy’n
parhau i astudio drwy ein
gwasanaethau rheng flaen i
helpu eu datblygiad
• B
 yddwn yn gweithredu model
dwyster astudio cadarn a
hyblyg, gan ei gwneud yn
haws i fyfyrwyr amrywio
cyflymder eu datblygiad drwy
eu cymhwyster
• B
 yddwn yn datblygu
a sefydlu strategaeth
sefydliad cyfan ar gyfer
cyflogadwyedd myfyrwyr a
chamu ymlaen mewn gyrfa
gydag ymdeimlad cryfach

o ddealltwriaeth a rennir,
perchenogaeth a chyfrifoldeb
• B
 yddwn yn sicrhau mai llais
y myfyrwyr sy’n llywio ein
penderfyniadau, gan weithio
yn agos gyda Cymdeithas
Myfyrwyr Y Brifysgol Agored
i gyflawni hyn
• B
 yddwn yn cynyddu
boddhad myfyrwyr er mwyn
sicrhau profiad gwych i
fyfyrwyr
• B
 yddwn yn lleihau bylchau
mewn cynnydd, cyrhaeddiad
a boddhad ar gyfer grwpiau
penodol o fyfyrwyr, lle
bynnag y maent yn codi
• B
 yddwn yn datblygu ac yn
sefydlu strategaeth sefydliad
cyfan ar gyfer ehangu
mynediad a llwyddiant, gan
gyflawni ein hymrwymiadau
i gyrff dyfarnu pedair gwlad
y DU
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ADDYSGU A GWAITH YMCHWIL RHAGOROL
Darparu addysgu a
gwaith ymchwil rhagorol
– i ychwanegu at ein
nodweddion unigryw, ein
henw da, ac, yn anad dim,
llwyddiant myfyrwyr
BYDDWN YN
• B
 uddsoddi er mwyn gwneud Y
Brifysgol Agored yn brifysgol
gryfach, fwy bywiog gan
ychwanegu at ein nodweddion
unigryw a’n henw da academaidd, a
gwneud cyfraniad mawr i lwyddiant
myfyrwyr
• D
 rwy ddull cydweithredol, byddwn
yn sicrhau bod ein cwricwlwm, ein
haddysgu a’n gwaith ymchwil yn
gweithio gyda’i gilydd i sicrhau’r
effaith gadarnhaol fwyaf posibl ar
gymuned amrywiol o ddysgwyr, i
wella mynediad at Addysg Uwch,
gwella ansawdd a deilliannau
myfyrwyr, a chreu gwybodaeth
newydd i ddylanwadu ar
gymdeithas, diwylliant, yr economi
a llywodraethau

SUT Y BYDDWN YN CYFLAWNI HYN
• B
 yddwn yn gwella’r ffordd
rydym yn cynllunio ac yn
cyflwyno ein dysgu a’n
haddysgu yn barhaus er
mwyn gwella boddhad
myfyrwyr a chyfrannu at
berfformiad Fframwaith
Rhagoriaeth Addysgu cryf
• B
 yddwn yn sicrhau
cynaliadwyedd parhaus
ein portffolio cwricwlwm
ac achub ar gyfleoedd
i dyfu ledled y DU ac
yn rhyngwladol, gan
ddefnyddio arloesed i brofi
marchnadoedd newydd lle y
bo’n briodol
• B
 yddwn yn adolygu
agweddau ar y portffolio
cwricwlwm i roi cymorth
gwell i ddysgu gydol oes ac
adlewyrchu amrywiaeth
• B
 yddwn yn adolygu
gweithgarwch partneriaethau
cwricwlwm a dilysu, a’i
ehangu o bosibl, i gefnogi
nodau strategol
• B
 yddwn yn datblygu, yn
profi ac yn gweithredu

strategaeth ar gyfer
Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil 2021 sy’n cyflawni
perfformiad cryfach, yn unol
â’r uchelgeisiau yn ein Cynllun
Ymchwil a Menter
• B
 yddwn yn cynyddu
cynaliadwyedd a
masnacheiddio ymchwil,
gan gynnwys drwy dwf
marchnadoedd newydd a
phrosesau adennill costau
gwell, a mwy o ffocws ar
ymchwil ymgysylltu
• B
 yddwn yn atgyfnerthu ein
gweithgareddau ysgoloriaeth
ac yn cynyddu ein heffaith
er mwyn llywio a gwella ein
haddysgu a’n dysgu, ac felly
ddeilliannau myfyrwyr
• B
 yddwn yn gwella
cynhwysiant a bywiogrwydd
ein cymunedau academaidd,
gan gynnwys drwy sicrhau
cyfleoedd cyfartal i ddilyniant
gyrfa staff academaidd a
mwy o integreiddio rhwng
Darlithwyr Cyswllt a myfyrwyr
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TWF A CHYNALIADWYEDD
Gwella ein twf a’n
cynaliadwyedd yn y dyfodol
– drwy arallgyfeirio ein
cyrhaeddiad a’n ffynonellau
incwm, a rheoli a herio ein
costau er mwyn sicrhau ein
cynaliadwyedd ariannol
BYDDWN YN
• S
 icrhau ein bod yn gynaliadwy yn
ariannol yn barhaus
• A
 rallgyfeirio ein cyrhaeddiad a’n
ffynonellau incwm
• Rheoli a herio ein sail costau
• C
 reu lle i ail-fuddsoddi yn ein
Prifysgol, a gwerth i’n myfyrwyr

SUT Y BYDDWN YN CYFLAWNI HYN
• Byddwn

yn annog ac yn
buddsoddi mewn ffynonellau
incwm newydd ac amrywiol
a fydd yn darparu enillion net
i’n Prifysgol drwy’r canlynol:
>>Datblygu strategaeth
hirdymor a chynllun
gweithredu i gynyddu
refeniw rhyngwladol
>>Dyfeisio dull gweithredu
clir o ddatblygu cynigion
i fyfyrwyr a chwsmeriaid
corfforaethol yn
canolbwyntio ar ein
darpariaeth datblygu dysgu
hyblyg a byr gan ddefnyddio
llwyfannau Y Brifysgol
Agored a FutureLearn ar
gyfer y DU a chynulleidfa
ryngwladol

• B
 yddwn yn parhau i
ganolbwyntio ar gynyddu
prentisiaethau yn y DU
• B
 yddwn yn gweithredu
gostyngiadau mewn costau
o weithgareddau newid
strategol y cytunwyd arnynt
ac a gynlluniwyd
• B
 yddwn yn adolygu
gwariant gweithredol drwy’r
Brifysgol gyfan yn unol â
gofynion busnes fel arfer a
fforddiadwyedd ariannol
• B
 yddwn yn blaenoriaethu
adnoddau ar gyfer newid
strategol sy’n ychwanegu
gwerth a gweithgareddau
gweithredol er mwyn
cynyddu niferoedd myfyrwyr
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TECHNOLEG SY’N HWYLUSO LLWYDDIANT
Buddsoddi mewn technoleg
sy’n hwyluso llwyddiant
– drwy dechnoleg sy’n
ymwneud â myfyrwyr a’n
systemau mewnol ein hunain
BYDDWN YN
• S
 icrhau bod ein llwyfannau digidol i
fyfyrwyr yn flaengar ac yn hygyrch,
drwy arloesed a gwelliant parhaus,
yn seiliedig ar anghenion myfyrwyr
• B
 uddsoddi mewn systemau craidd
i symleiddio a safoni ein llwyfannau
digidol a sicrhau eu bod yn parhau’n
addas at y diben ac yn hygyrch
drwy arloesed a gwelliant parhaus
• S
 ymleiddio ein darpariaeth
data a dadansoddeg i gefnogi
dulliau gweithredu yn seiliedig
ar dystiolaeth i wella llwyddiant
myfyrwyr

SUT Y BYDDWN YN CYFLAWNI HYN
• B
 yddwn yn cysoni
swyddogaethau a
gweithgareddau sy’n seiliedig
ar dechnoleg er mwyn creu
synergedd a nodi cyfleoedd
newydd ar gyfer arloesed,
ffyrdd gwell o weithio, a
gwasanaeth gwell i fyfyrwyr
• B
 yddwn yn sicrhau dull
unigol, cydgysylltiedig o
guradu a darparu data
• B
 yddwn yn parhau i gynnwys
ein staff yn y gwaith o
gynllunio a datblygu ein
systemau craidd, er mwyn
sicrhau y caiff y datrysiad
mwyaf addas ei roi ar waith

• B
 yddwn yn dilyn egwyddor
‘mabwysiadu nid addasu’ ar
gyfer datrysiadau technoleg,
ac felly’n manteisio ar arfer a
dulliau gorau
• B
 yddwn yn dadgomisiynu
technoleg nad oes ei hangen
mwyach yn unol â chyflwyno
technoleg newydd, gan
sefydlu a chymhwyso dull
gweithredu o adolygu a
datblygu parhaus er mwyn
cefnogi’r angen am welliant
pellach

• M
 abwysiadu arferion effeithiol
sy’n ein galluogi i brofi a dysgu o
dechnolegau a syniadau arloesol
newydd
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DIWYLLIANT DYNAMIG A CHYNHWYSOL
Meithrin diwylliant dynamig
a chynhwysol – drwy
fuddsoddi mewn staff i
gydnabod eu cyfraniad i’n
llwyddiant a manteisio i’r
eithaf arno
BYDDWN YN
• B
 uddsoddi yn ein pobl, ein timau
a’n tîm rheoli er mwyn sicrhau bod
ein pobl yn ymgysylltu, ac yn cael
adnoddau a chefnogaeth
• C
 reu diwylliant o gydweithio a
chynhwysiant er mwyn sicrhau bod
pob rhan o’n cymuned yn gallu
cyflawni ein huchelgeisiau hirdymor
a galluogi llwyddiant myfyrwyr

SUT Y BYDDWN YN CYFLAWNI HYN
• B
 yddwn yn defnyddio
ein Gwasanaethau Pobl
yn y ffordd orau bosibl
i ddarparu gwasanaeth
proffesiynol ac effeithiol
canolog, gan gefnogi’r holl
staff a’r rheolwyr llinell a
gwella profiad cyflogeion o’r
Brifysgol Agored
• B
 yddwn yn gweithredu
Arferion Rheoli a Siarter y
Bobl er mwyn ymgorffori
profiad cyflogeion gwych i
gyflogeion

• B
 yddwn yn datblygu ein
cynllun cydnabod cyflogeion
er mwyn gwerthfawrogi
cyfraniad ein staff
• B
 yddwn yn datblygu ein dull
o fynd i’r afael â llesiant a
chynhwysiant staff
• B
 yddwn yn gweithio mewn
partneriaeth â myfyrwyr
a’r staff i alluogi mwy o
gydweithio ac i sicrhau y caiff
eu lleisiau eu clywed
• B
 yddwn yn gweithredu’r
contract cyflogaeth newydd i
Ddarlithwyr Cyswllt
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EIN MESURAU LLWYDDIANT STRATEGOL
Byddwn yn olrhain ein cynnydd o ran cyflawni ein hamcanion gweithredol drwy nifer o fesurau lefel uchel o lwyddiant.

LLWYDDIANT
MYFYRWYR
Cynyddu cyfran y
myfyrwyr sy’n llwyddo
mewn astudio yn Y
Brifysgol Agored
Cynyddu cyfran y
myfyrwyr sy’n fodlon ar
eu profiad astudio yn
Y Brifysgol Agored a
chynnal safle cyffredinol
Y Brifysgol Agored

ADDYSGU A
GWAITH YMCHWIL
RHAGOROL

Parhau i gyflawni
a gwella cyfran y
myfyrwyr sy’n fodlon
ar gymorth addysgu,
asesiad ac academaidd
o Fyfyrwyr)

o Fyfyrwyr)

•
•

Gyrfa
Personol

Cyflawni’r gwarged
gweithredu a nodir yn
y Strategaeth Ariannol

(Yr Arolwg Cenedlaethol

(Yr Arolwg Cenedlaethol

Parhau i gyflawni’r
gyfran uchel o fyfyrwyr
cymwysedig sy’n
dweud bod astudio
yn Y Brifysgol Agored
wedi eu helpu i gyflawni
canlyniadau cadarnhaol:

TWF A
CHYNALIADWYEDD

Sicrhau portffolio
ymchwil cynaliadwy
gyda’r disgwyl y
bydd yn manteisio i’r
eithaf ar ganlyniadau’r
Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
a’r Fframwaith
Cyfnewid Gwybodaeth

TECHNOLEG
SY’N HWYLUSO
LLWYDDIANT

DIWYLLIANT
DYNAMIG A
CHYNHWYSOL

Gweithredu systemau
sy’n ymwneud â
myfyrwyr a systemau
gweinyddu yn
llwyddiannus

Cynyddu’r Mynegai
Ymgysylltu â Staff

Parhau i gynyddu
nifer y myfyrwyr
sydd wedi cofrestru’n
uniongyrchol ar
bob lefel (newydd a
pharhaus)
•
•

Y DU
Myfyrwyr nad
ydynt o’r DU

Cynnal lefel uchel o
wasanaeth drwy leihau
nifer y digwyddiadau

Cynyddu boddhad
staff mewn uwch
dimau rheoli a thimau
rheoli uned Y Brifysgol
Agored cyfan

Cynyddu incwm drwy
arallgyfeirio

Gan fod Y Brifysgol Agored yn gweithredu ym mhob un o bedair gwlad y DU, caiff y mesurau hyn eu monitro ar lefel
gwlad fel y bo’n briodol.
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POBL
LLEOEDD
DULLIAU
SYNIADAU
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