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RHAGAIR
Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe
wedi cymryd camau breision yn y cyfnod byr
ers ei sefydlu yn 2001 a bellach, mae’n cael
ei chynnwys yn rheolaidd yn y rhestrau o’r
10 ysgol feddygaeth orau yn y DU. Mae’r
canlyniadau hyn yn adlewyrchu ansawdd
a dwysedd ymchwil, rhagoriaeth addysgu,
cyflogadwyedd graddedigion, rhagolygon
graddedigion a boddhad myfyrwyr.
Fel ysgol feddygaeth, rydym yn gryf ym
mhob un o’r meysydd hyn, ac rydym yn
ymdrechu’n gyson i arloesi, ehangu a
darparu addysg o’r radd flaenaf. Mae
ein perfformiad diweddar yn Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil 2014 yn dystiolaeth
o hyn. Daethom yn gyntaf yn y DU am
amgylchedd ymchwil ac yn ail am ymchwil
cyffredinol. Ar ben hyn, roeddem yn un o’r
tair ysgol feddygaeth orau yn y DU yn ôl y
Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2018, y tu ôl
i Rydychen a Chaergrawnt yn unig.
Nid oes llawer o ysgolion meddygaeth sy’n
cynnig cyrsiau sydd hefyd yn addysgu am
gynhyrchu eiddo deallusol, trosglwyddo
gwybodaeth, arloesi a lledaenu a sut i roi’r
sgiliau hyn ar waith. Cyflawnwyd hyn drwy
ddatblygu’r Athrofa Gwyddor Bywyd.
Y Athrofa Gwyddor Bywyd yw cangen
ymchwil ac arloesi’r Ysgol Feddygaeth

a’i nod yw arloesi ym maes gwyddor
feddygol drwy ymchwil amlddisgyblaeth a
rhyngddisgyblaethol a chysylltu’r buddion
hynny â’r economi drwy athroniaeth Arloesi
Agored.
Mae’r cyfuniad hwn o gryfderau yn golygu
ein bod eisoes yn sefydliad unigryw sydd
mewn sefyllfa ddelfrydol i baratoi a chefnogi
myfyrwyr i ymgymryd â gyrfaoedd ym
meysydd gwyddoniaeth, iechyd, gofal
cymdeithasol a menter, ac i droi ymchwil yn
welliannau ar gyfer cleifion. Rydym yn falch
o fod ymysg y goreuon yn y DU am gyfradd
gyflogadwyedd ein graddedigion gwyddor
bywyd.
Nawr, mae’n rhaid i ni adeiladu ar y
cryfderau hyn. Mae’r strategaeth hon yn
pennu’r cyfeiriad a’r amcanion i gyflawni
hynny, gan gydnabod hanes o berfformiad
sy’n anghymesur â maint presennol yr Ysgol,
ac sy’n adlewyrchu ein hawydd i dyfu a
gwella.
Yr Athro Keith Lloyd,
Deon a Phennaeth,
Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Abertawe
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CAMAU BREISION MEWN CYFNOD BYR

Yn Creu Hanes
1960au

1970au

1980au

1990au

2000au

Mae Prifysgol Abertawe’n un
o’r sefydliadau cyntaf yn y DU i
gynnig graddau mewn Geneteg

Adrannau Geneteg a
Biocemeg yn datblygu ym
Mhrifysgol Abertawe

Y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau
Ffisegol (EPSRC) yn agor ei Ganolfan
Gwasanaethau Sbectrometreg Màs
Genedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe

Prifysgol Abertawe’n sefydlu
Ysgol Feddygaeth
Ôl-raddedig

Dechrau taith Ysgol
Feddygaeth Prifysgol
Abertawe

2009: Mae ymddiriedolaethau
lleol y GIG yn cyfuno a dyfernir
statws Ysbyty Prifysgol i’r
corff newydd i greu Bwrdd
Iechyd Prifysgol Abertawe Bro
Morgannwg

2009: Mae’r Ysgol
Feddygaeth yn lansio
ei rhaglen annibynnol,
Meddygaeth i
Raddedigion

2015: Mae’r Adeilad
Gwyddor Data yn agor
i harneisio Data Mawr
er lles iechyd dynol

2007: Sefydlir Dolen
Abertawe-y Gambia mewn
partneriaeth ag Ysgol
Feddygaeth Y Gambia

2010: Dechrau prosiect BEACON,
cydweithrediad rhwng Prifysgolion
Aberystwyth, Bangor ac Abertawe â’r nod o
harneisio pŵer planhigion mewn meddygaeth,
gwyddoniaeth a gweithgynhyrchu

2015: Ysgol Feddygaeth Prifysgol
Abertawe yw ‘r adran gyntaf i ennill
y Wobr Arian SWAN Athena am
ei hymrwymiad i gydraddoldeb
rhywedd mewn gwyddoniaeth

2016: Yr Ysgol Feddygaeth yn
lansio rhaglen BSc Gwyddorau
Meddygol Cymhwysol a Diploma
Ôl-raddedig Astudiaethau Cydymaith
Meddyg i ymateb i heriau gwyddor
bywyd a gofal iechyd yfory
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2008: Mae’r Ysgol
Feddygaeth yn
mwynhau canlyniadau
syfrdanol yn
Ymarferiad Asesu
Ymchwil 2008

2011: Mae’r Ysgol Feddygaeth
yn agor y Athrofa Gwyddor
Bywyd 2, yn ogystal â’r Ganolfan
NanoIechyd ar y cyd â’r Coleg
Peirianneg

2015: ARCH yn cael
ei lansio ar y cyd â’r
Bwrddau Iechyd ABMU
a Hywel Dda

2016: Sefydliad y
Galon Prydain yn dewis
Abertawe ar gyfer ei
Ganolfan Ymchwil

2014:
COLLABORATE yn
cael ei lansio

2016: Sefydlwyd y
Rhwydwaith Arloesi
Celtaidd ar gyfer
Gwyddorau Bywyd Uwch
(CALIN)

2007: Mae’r Ysgol
Feddygaeth yn agor
drysau’r Athrofa Gwyddor
Bywyd 1, ei chyfleuster
ymchwil pwrpasol cyntaf

2012: Lansio’r
Cyfleuster Ymchwil
Clinigol ar y cyd â’r
GIG

2014: 1af yn y DU am
Amgylchedd Ymchwil ac 2il
am Ymchwil Cyffredinol yn
y Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil (REF2014)

2016: Yr Ysgol
Feddygaeth yn
gwibio i fyny i’r
10 uchaf yn y DU

2006: Prifysgol
Abertawe yn cynnig
cartref parhaol i Blue
C, Uwch-gyfrifiadur
IBM

2012: Sefydlwyd
Canolfan e-ymchwil
Iechyd y Cyngor
Ymchwil Meddygol,
CIPHER

2014: Sefydlwyd
Canolfan
Biowybodeg y
Cyngor Ymchwil
Meddygol

2004: Mae’r ysgol
glinigol yn datblygu’n Ysgol
Feddygaeth sy’n cynnig
Gradd Meddygaeth ar y cyd
â Phrifysgol Caerdydd

2013: Uwchraddio
canolfan yr EPSRC
i fod yn Gyfleuster
Sbectrometreg Màs
Cenedlaethol

2013: Sefydlwyd
Canolfan Ymchwil Data
Gweinyddol y Cyngor
Ymchwil Economaidd a
Chymdeithasol, CADRE

2014: Mae’r Cyngor Meddygol
Cyffredinol yn rhoi’r hawl i ddyfarnu
Prif Gymwysterau Meddygol i
Brifysgol Abertawe, yn annibynnol
ar unrhyw sefydliad arall

2017: Abertawe yw’r 3ydd
Ysgol Feddygaeth orau yn y
DU yn ôl Canllaw Cyflawn i
Brifysgolion 2018

2001: Prifysgol
Abertawe’n sefydlu
Ysgol Glinigol

2013:
Agorwyd y
Sefydliad Farr

2017: Ehangwyd y rhaglen
Astudiaethau Cydymaith
Meddyg i fodloni galw cynyddol
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UCHELGAIS STRATEGOL
Mae ein huchelgeisiau’n rhyngwladol, yn
genedlaethol ac yn rhanbarthol a chaiff cynnydd
tuag at ein gweledigaeth ei lywio gan yr angen i
sefydlu enw Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe
fel:
• Ysgol feddygaeth â chyrhaeddiad ac effaith
fyd-eang: Mae gennym lawer i’w gynnig
a theimlwn ei bod yn bwysig bod rhagor o
bobl yn elwa o’n gweithgareddau - boed
hynny drwy greu cyfleoedd i ragor o fyfyrwyr
astudio, drwy estyn cyrhaeddiad effeithiau go
iawn ein hymchwil, meithrin partneriaethau
strategol rhyngwladol cryfach neu gefnogi
rhagor o gwmnïau i ddatblygu drwy arloesi
agored.

GWELEDIGAETH

CENHADAETH

Erbyn 2020, bydd Ysgol Feddygaeth
Prifysgol Abertawe yn cael ei rhestru
ymhlith pum ysgol feddygaeth orau’r
DU yn rheolaidd; bydd ganddi enw
rhyngwladol am ymchwil, addysgu
ac arloesi rhagorol sy’n cyflawni
gwelliannau go iawn ar gyfer iechyd,
lles a’r economi.

Ein cenhadaeth yw addysgu a
hyfforddi meddygon, gwyddonwyr
bywyd ac ymchwilwyr yfory,
gan addysgu ymagwedd at
feddygaeth drosiadol sy’n cwmpasu
gwyddoniaeth sylfaenol, iechyd
a gofal cymdeithasol a’r economi
wybodaeth.
Rydym yn gwneud hyn drwy ein
gweithgareddau ymchwil, dysgu ac
addysgu, menter ac arloesi, mewn
cydweithrediad â’n partneriaid
mewnol ac allanol, gan gynnwys
y GIG.
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• Ysgol feddygaeth ar gyfer Cymru gyfan a’r
DU, sydd ar flaen y gad wrth gynllunio a
darparu gweithlu meddygol a gwyddor
bywyd y dyfodol: byddwn yn parhau i wneud
cyfraniad unigryw i oresgyn yr heriau sy’n
wynebu gofal iechyd, drwy gefnogi partneriaid
iechyd i nodi, deall a diwallu anghenion
eu gweithlu a thrwy alluogi newid mewn
gwasanaethau drwy welliannau i driniaeth
ac ymarfer o ganlyniad i ymchwil ac arloesi.
• Ysgol feddygaeth sy’n ysgogi datblygu
economaidd a lles drwy fuddsoddi a
chydweithredu mewn gwyddoniaeth, arloesi
a menter sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang:
byddwn yn manteisio i’r eithaf ar gyfnod
cyffrous o fuddsoddi yn ne-orllewin Cymru, a
arweinir gan Fargen Ddinesig Dinas-ranbarth
Bae Abertawe a chydweithio ag ARCH
(Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd).
Byddwn yn defnyddio ein harbenigedd i greu
swyddi, cynhyrchion a gwasanaethau newydd
ac yn cefnogi twf busnes a fydd yn arwain at
dwf economaidd a buddion cadarnhaol ar
gyfer cleifion.
Caiff uchelgeisiau’r Ysgol Feddygaeth eu cyflawni
drwy ei thri gweithgaredd craidd, sef Ymchwil;
Dysgu ac Addysgu; a Menter ac Arloesi.
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YMCHWIL

Mae’r Ysgol Feddygaeth yn gyfrifol am sawl
canolfan ymchwil a ariennir gan Gynghorau
Ymchwil y DU, sef: Canolfan Gwybodeg Iechyd
y DU; Sefydliad Farr; Cyfleuster Sbectrosgopeg
Yn sgil ei pherfformiad yn REF2014 lle daeth
Màs Cenedlaethol y DU y Cyngor Ymchwil
yn 1af yn y DU am amgylchedd ymchwil ac
Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol; a’r Ganolfan
yn 2il am ymchwil cyffredinol, mae gan yr
Cofnodion Data Gweinyddol a ariennir gan y
Ysgol Feddygaeth enw sefydledig am ymchwil
Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.
rhagorol a arweinir gan ymchwilwyr o safon fydeang sy’n cynhyrchu gwelliannau go iawn mewn Mae canolfannau eraill yn cynnwys BEACON,
CALIN a Sefydliad y Galon Prydain.
iechyd a lles cleifion a’r cyhoedd ehangach.
Ategir y llwyddiant hwn gan gyfleusterau
ymchwil digyffelyb yr Ysgol. Wedi’u lleoli mewn
tri adeilad newydd a adeiladwyd i’r safonau
uchaf, mae ein labordai ymchwil modern, sydd
â’r offeryniaeth ddiweddaraf, wedi ein galluogi i
gyflawni ymchwil ac arloesi ar draws pedair prif
thema ymchwil yr Ysgol Feddygaeth: Biofarcwyr
a Genynnau; Dyfeisiau; Microbau ac Imiwnedd;
ac Iechyd a Gwybodeg Cleifion a’r Boblogaeth.
Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, mae ein
hymchwil wedi lleihau derbyniadau diangen
i’r ysbyty; wedi arwain at ddatblygu safonau
cenedlaethol ar gyfer ansawdd cofnodion
cleifion; wedi cyfeirio polisi cenedlaethol ym
maes gofal cleifion ag afiechydon cyffredin;
wedi cael ei gynnwys mewn canllawiau
rheoleiddiol ar gyfer defnyddio cyffuriau ac
wedi cynhyrchu eiddo deallusol sydd wedi’i
gofrestru’n rhyngwladol.

Dros y pedair blynedd nesaf, byddwn yn
parhau i fuddsoddi yn ein meysydd rhagoriaeth
sefydledig a hyrwyddo ein harbenigedd ar y
llwyfan rhyngwladol â’r nod o sicrhau cyfran
gynyddol o gyllid ymchwil gan gronfeydd
nodedig er mwyn cynyddu effaith ein hymchwil
ymhellach.
Byddwn yn gweithio i ddenu a chadw staff
academaidd sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang
ac sydd ar flaen y gad yn eu disgyblaeth; ac
i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr
o safon ryngwladol drwy sefydlu’r Ysgol
Feddygaeth fel y dewis cyntaf i’r rhai sydd yn
nyddiau cynnar eu gyrfaoedd.
Caiff y gwaith hwn ei gyfeirio gan yr amcanion
canlynol:

AMCAN 1: CYNYDDU EFFAITH EIN
HYMCHWIL A NIFER AC AMRYWIAETH
Y BOBL A’R SEFYDLIADAU SY’N ELWA
O’R YMCHWIL HWNNW.

cyllid ymchwil yn y DU a fydd yn deillio
o benderfyniad y DU i adael yr Undeb
Ewropeaidd.

• Adeiladu ar ddyfodiad Sefydliad y
Galon Prydain yn 2017 drwy archwilio
cyfleoedd eraill i ddatblygu a bod yn
gartref i ganolfannau ymchwil y DU.

Byddwn yn mesur ein perfformiad yn y
maes hwn drwy sicrhau cynnydd o 50%
yng nghyfanswm ein hincwm o ymchwil,
a chynnydd o 60% yn nifer ein myfyrwyr
ymchwil ôl-raddedig erbyn 2020/21, a thrwy
ddadansoddi incwm o ymchwil fesul math
o gyllid.

• Cydnabod pwysigrwydd rhyddid
academaidd wrth bennu cyfeiriad ymchwil y
dyfodol, gan gydnabod hefyd pwysigrwydd
canlyniadau ymchwil â gwerth uchel.

AMCAN 3: CYNNAL EIN SAFLE YN
Y 5 UCHAF YN Y FFRAMWAITH
RHAGORIAETH YMCHWIL NESAF

Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:

• Rhoi systemau ar waith i fonitro cynnydd
a thargedu cymorth i alluogi ymchwilwyr
unigol i ymgymryd ag ymchwil arloesol a
gwreiddiol.
Byddwn yn mesur ein perfformiad yn y maes
hwn yn ôl y gwelliant yn ein sgôr am effaith
gyffredinol yn y Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil nesaf ac yn ôl nifer y sefydliadau sy’n
elwa o’r ymchwil a wnaed yn ystod yr
un cyfnod.
AMCAN 2: TYFU INCWM O YMCHWIL
BOB BLWYDDYN A CHYNYDDU
AMRYWIAETH FFYNONELLAU CYLLID
ER MWYN HWYLUSO UCHELGEISIAU
YMCHWIL YR YSGOL FEDDYGAETH.
Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Nodi ac yn cefnogi meysydd cryfder
ymchwil sy’n datblygu, a pharhau i
gefnogi’r rhai lle ceir hanes da o gyflawni
er mwyn manteisio ar yr holl ffynonellau
presennol o gyllid.

Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Rhoi proses perfformiad a gwelliant
barhaus ar waith a fydd yn ein galluogi
i asesu cynnydd prosiectau ymchwil ar
adegau allweddol fel rhan o ddiwylliant o
wella’n barhaus.
• Darparu cymorth technegol, proffesiynol
a gweinyddol pwrpasol i ymchwilwyr
drwy’r Hyb Ymchwil Gwyddor Bywyd, er
mwyn rhyddhau amser academaidd at
ddiben ymchwil.
• Defnyddio unrhyw gynnydd mewn incwm o
ymchwil ac incwm arall yr Ysgol i ailfuddsoddi mewn arbenigedd ac adnoddau
sy’n hyrwyddo rhagoriaeth ymchwil
ymhellach.
Y mesuriad allweddol o berfformiad yn y maes
hwn fydd safle cyffredinol yr Ysgol Feddygaeth
yn Uned Asesu 3A Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil 2021.

• Gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol
a chenedlaethol, gan gynnwys y GIG,
i nodi cyfleoedd ymchwil newydd, gan
gynnwys Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth
Bae Abertawe gwerth £1.3bn.
• Gweithredu nawr i gynllunio i ymateb
i newidiadau yn strwythur presennol
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DYSGU AC ADDYSGU
Yn ogystal â’n gradd sylfaen Meddygaeth i Raddedigion, mae’r Ysgol Feddygaeth yn cynnig
amrywiaeth o raglenni israddedig yn y Gwyddorau Meddygol, Biocemeg a Geneteg, a
rhaglenni ôl-raddedig sy’n cwmpasu ystod o bynciau. Addysgir y rhain yn yr amgylchedd
ymchwil gorau yn y DU. Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu i gydbwyso rhagoriaeth mewn ymchwil
â chyfleoedd dysgu ardderchog i roi profiad unigryw ac amrywiol i fyfyrwyr ynghyd â’r cymorth
priodol i’w helpu i wireddu eu dyheadau.
Ein nod yw parhau i ddarparu profiad rhagorol i’n
myfyrwyr, drwy addysgu o’r radd flaenaf a arweinir
gan ymchwil sy’n seiliedig ar ymarfer, ac sy’n
hyfforddi graddedigion â’r sgiliau i gyflawni’n uchel
yn eu bywydau personol a phroffesiynol.
Mae ein safle ar frig arolwg parodrwydd meddygon
iau’r DU yn dystiolaeth o’n llwyddiant hyd yn hyn.
Mae rhagolygon cyflogadwyedd ein graddedigion
BSc yn rhagorol ac mae boddhad myfyrwyr
yn uchel iawn, fel y’i dangosir yn yr Arolwg
Cenedlaethol o Fyfyrwyr
Dros y pedair blynedd nesaf, byddwn yn parhau i ddarparu rhagoriaeth addysgu, gan
gynyddu nifer y myfyrwyr sy’n gallu manteisio ar ein hamgylchedd dysgu unigryw. Byddwn
hefyd yn ehangu mynediad i’n rhaglenni gradd er mwyn sicrhau nad yw ffactorau daearyddol,
cymdeithasol ac economaidd yn rhwystrau i astudio.
Caiff ein nodau eu cyfeirio gan yr amcanion canlynol:

AMCAN 1: DARPARU PROFIAD
DYSGU RHAGOROL, A ATEGIR GAN
GYFLEUSTERAU MODERN, ADDYSGU
O ANSAWDD UCHEL A CHYFLEOEDD I
ESTYN GWYBODAETH DRWY WEITHIO
GYDA PHARTNERIAID A DIWYDIANT.
Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Darparu cyfleoedd dysgu modern sy’n
ysbrydoli ein myfyrwyr, yn seiliedig ar
raglenni astudio sy’n adlewyrchu anghenion
myfyrwyr a’r gymuned iechyd a gwyddorau
bywyd.
• Manteisio ar gyfleoedd drwy Fargen
Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe ac
ARCH i gynyddu nifer y cyfleoedd i astudio
yn y gymuned.
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• Ehangu ein rhaglen symudedd myfyrwyr
i greu rhagor o gyfleoedd dysgu ymarferol,
clinigol ac entrepreneuraidd.
• Adolygu a gwella prosesau asesu ac
adborth fel y byddant yn fwy effeithlon
ac effeithiol ar gyfer dysgu.
Caiff perfformiad ei fesur gan ddefnyddio
metreg y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
a gydnabyddir yn genedlaethol. Bydd
cwblhau prosiectau adnewyddu ac adeiladu’n
llwyddiannus i wella’r ystâd yn ddangosydd
allweddol arall, ynghyd â nifer y cyfleoedd
sydd gan fyfyrwyr i ehangu eu gwybodaeth.

AMCAN 2: GALLUOGI GRADDEDIGION
I FEITHRIN Y PRIODWEDDAU A’R
GALLUOEDD I YMGYMRYD AG
ASTUDIAETHAU PELLACH, CYFLOGAETH
FEDRUS IAWN NEU GAEL MYNEDIAD
I YRFAOEDD PROFFESIYNOL. BYDD
HYN YN CYNNWYS GOFAL IECHYD A’R
GWYDDORAU BYWYD YNG NGHYMRU
A’R TU HWNT.
Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Defnyddio mentrau ehangu mynediad
i gynyddu nifer y myfyrwyr o grwpiau a
dangynrychiolir, gan gynnwys myfyrwyr o
Gymru.
• Datblygu rhaglen Datblygiad Proffesiynol
Parhaus gynhwysfawr wedi’i halinio ag
anghenion y GIG a phartneriaid eraill nawr
ac yn y dyfodol.

• Cynyddu nifer y graddedigion meddygol o
safon uchel sydd ar gael i’r GIG drwy
ehangu’r rhaglenni Meddygaeth i
Raddedigion ac Astudiaethau Cydymaith
Meddyg.
• Dyblu nifer y myfyrwyr israddedig sy’n
astudio yn yr Ysgol Feddygaeth dros y
pedair blynedd nesaf - i gyd-fynd â’r
twf cyffredinol yn ystod y pum mlynedd
ddiwethaf.
• Datblygu strategaeth gynaliadwy ar gyfer
recriwtio myfyrwyr rhyngwladol.
Caiff perfformiad ei fesur yn ôl cynnydd
cynlluniedig mewn niferoedd myfyrwyr a
boddhad myfyrwyr.

• Ceisio achrediad proffesiynol pellach ar
gyfer rhaglenni a addysgir fel arwydd o
ragoriaeth addysgu a chysondeb ag ymchwil
ac arfer gorau.
Caiff perfformiad ei fesur gan ddefnyddio data
cyflogadwyedd graddedigion o ran mynediad i
astudiaethau pellach a chyflogaeth fedrus iawn.
Bydd nifer graddedigion yr Ysgol Feddygaeth
sy’n ymgymryd â hyfforddiant sylfaen neu sy’n
dechrau gyrfaoedd yn y GIG yn ddangosydd
perfformiad allweddol arall.
AMCAN 3: CYNYDDU NIFER Y
MYFYRWYR AR RAGLENNI ISRADDEDIG
AC ÔL-RADDEDIG A’R RHAGLEN
MEDDYGAETH I RADDEDIGION, GAN
GYNNAL ETHOS ADDYSGU SY’N
CYDNABOD PWYSIGRWYDD AMSER
CYSWLLT Â STAFF A GORUCHWYLWYR
Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Parhau i ddatblygu cyrsiau newydd a
llwybrau i Feddygaeth ac i fuddsoddi yn y
bobl, yr adnoddau a’r sgiliau angenrheidiol
i gefnogi nifer cynyddol o fyfyrwyr.
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MENTER AC ARLOESI
Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe
mewn sefyllfa unigryw i drawsnewid ymchwil
uwch yn driniaethau gwell a newydd,
cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau
arloesol er lles iechyd dynol. Mae’n gwneud
hyn drwy ddarparu cymorth pwrpasol ar
gyfer masnacheiddio ymchwil, trosglwyddo
gwybodaeth a deori busnesau ar gyfer
cleientiaid gwyddor bywyd sy’n gallu elwa o
amgylcheddau adeiledig pwrpasol a mynediad
heb ei ail i’r sgiliau a’r arbenigedd sy’n
hanfodol ar gyfer twf.
Mae’r Athrofa Gwyddor Bywyd wedi bod
yn rhan ganolog o ddarpariaeth yr Ysgol
Feddygaeth ers 2007. Mae’r sefydliad yn
ganlyniad buddsoddiad ar y cyd gwerth £81m
gan Lywodraeth Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol
Abertawe Bro Morgannwg, IBM a phartneriaid
mewn diwydiant a busnes. Dyma gyfleuster
ymchwil meddygol pwrpasol mwyaf blaenllaw
Cymru, a’i weledigaeth, ers y cychwyn cyntaf,
yw cynnig buddion i iechyd dynol a chysylltu’r
buddion hynny â’r economi drwy annog
rhyngweithio â sefydliadau eraill.
Mae’r rhyngweithiadau hyn yn seiliedig
ar athroniaeth ‘Arloesi Mynediad Agored’
ac enghraifft o hyn yw AgorIP, menter dan
arweiniad yr Ysgol Feddygaeth i gefnogi
academyddion, clinigwyr a diwydiant i
droi syniadau da ac ymchwil blaengar yn
gynhyrchion ac yn wasanaethau ymarferol.
Mae’r Ysgol Feddygaeth hefyd yn un o
bartneriaid y Rhwydwaith Arloesi Celtaidd ar
gyfer Gwyddorau Bywyd Uwch (CALIN), sy’n
cysylltu 240 o fusnesau ar draws Iwerddon a
Chymru â sefydliadau rhyngwladol blaenllaw
er mwyn ysgogi datblygu ym maes gwyddor
bywyd drwy ymchwil a datblygu ar y cyd, gan
helpu busnesau newydd i ddod â chynhyrchion
gwyddor bywyd newydd i’r farchnad unwaith
eto.
Dros y pedair blynedd nesaf, byddwn yn
adeiladu ar y sylfeini hyn i gyflawni effaith drwy
ehangu graddfa a chwmpas cydweithrediadau
menter ac arloesi. Byddwn yn gwneud hyn
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drwy achub ar y cyfleoedd sy’n deillio o
Fargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe
a chyfranogiad yr Ysgol Feddygaeth yn y
Cydweithrediad Rhanbarthol ar gyfer Iechyd
(ARCH) a thrwy greu perthnasoedd newydd a
dyfnach â rhanddeiliaid busnes, llywodraeth, ac
iechyd a gofal cymdeithasol, yn y rhanbarth a’r
tu allan iddo.
Caiff ein gwaith ei gyfeirio gan yr amcanion
canlynol:
AMCAN 1: DATBLYGU GWEITHGARWCH
MENTER AC ARLOESI YMHELLACH
DAN FRAND Y SEFYDLIAD GWYDDOR
BYWYD, GAN YMATEB I ANGHENION
DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE AC
ARCH, A CHYFLAWNI CYRHAEDDIAD,
CYDNABYDDIAETH AC EFFAITH FYDEANG.
Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Archwilio mentrau cenedlaethol a rhanbarthol
sydd eisoes yn bodoli ynghyd â rhai
sydd ar y gweill gan Brifysgol Abertawe
(gan gynnwys AgorIP a’r rhai sy’n deillio
o’r Rhyngrwyd Iechyd a Lles) i nodi
gweithgareddau newydd y gellir ymgymryd
â nhw.
• Ehangu’r safleoedd a’r lleoliadau lle mae’r
Athrofa Gwyddor Bywyd yn gweithredu, drwy
greu datblygiadau cysylltiedig ar safleoedd
Singleton a Threforys a safleoedd eraill.
• Dyfnhau gwaith mewn partneriaeth â GIG
Cymru.
Caiff perfformiad ei fesur yn ôl cynnydd yn
nifer y safleoedd lle mae’r Athrofa Gwyddor
Bywyd yn gweithredu, a thwf yn ecosystem y
Athrofa Gwyddor Bywyd, i’w fesur ar sail nifer
y cydweithrediadau â phartneriaid unigol.

AMCAN 2: EHANGU’R PORTFFOLIO
O GYDWEITHREDIADAU MENTER AC
ARLOESI AC EFFAITH PROSIECTAU’R
ATHROFA GWYDDOR BYWYD YN Y
RHANBARTH, LEDLED CYMRU AC YN
RHYNGWLADOL.
Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Datblygu ymagwedd strwythuredig newydd
at gydweithio, gan dargedu rhaglenni
gwerth uchel lle gallwn gyflawni
effeithlonrwydd drwy brosesau y gellir
eu dyblygu.
• Cynyddu amlder a dwysedd
gweithgareddau ymgysylltu ar draws
cymuned y Athrofa Gwyddor Bywyd er
mwyn nodi, datblygu a chefnogi cyfleoedd i
gydweithio.

gyda mentrau Bargen Ddinesig Dinasranbarth Bae Abertawe ac ARCH megis
y Banc Doniau, rhaglen addysg a sgiliau
bwrpasol i gefnogi’r sector gwyddor bywyd
ac iechyd sy’n datblygu.
• Nodi a datblygu lleoliadau a chyfleoedd ar
gyfer gweithlu’r gwasanaeth iechyd y
gellir eu defnyddio i ddarparu Datblygiad
Proffesiynol Parhaus.
Caiff perfformiad ei fesur yn ôl cynnydd yn
nifer y cyfleoedd lleoliad sydd ar gael a
chyflogadwyedd graddedigion ar sail data o’r
arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch
o ran mynediad i gyflogaeth, astudiaethau
pellach a chyflogaeth fedrus iawn.

• Sefydlu cydweithrediadau ymchwil a
datblygu gweithredol â busnesau gwyddor
bywyd o bwys, gan gynnwys Canolfan
Ymchwil Canser Cymru a Phartneriaeth
Canser Cymru.
Caiff perfformiad ei fesur yn ôl cynnydd yn y
portffolio o gydweithrediadau allweddol ym
meysydd menter ac arloesi, a’r wybodaeth
neu’r dechnoleg newydd â gwerth
diwydiannol sy’n cael eu cynhyrchu, ar sail
nifer y cofrestriadau hawliau eiddo deallusol
bob blwyddyn.
AMCAN 3: CYNYDDU NIFER Y
CYFLEOEDD AM LEOLIADAU O
ANSAWDD UCHEL, ER MWYN SICRHAU
PROFIAD DYSGU UNIGRYW A
DYNAMIG AR GYFER MYFYRWYR A
CHYFLOGADWYEDD GRADDEDIGION.
Wrth gyflawni’r amcan hwn, byddwn yn:
• Datblygu piblinell o gyfleoedd lleoliad
a phrosiect ar gyfer myfyrwyr sydd wedi’u
cofrestru ar ein holl gyrsiau.
• Gwreiddio datblygiad sgiliau menter ac
arloesi ar draws y rhanbarth drwy weithio
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STRATEGAETHAU GALLUOGI
Bydd pedair strategaeth alluogi yn ategu’r
broses o gyflawni ein gweledigaeth a’r
amcanion a nodir yn y themâu strategol. Bydd y
strategaethau hyn yn gwreiddio gwerthoedd yr
Ysgol Feddygaeth ac yn cyflawni gwelliannau
trawsbynciol a fydd o fudd i holl feysydd gwaith
yr Ysgol Feddygaeth.
POBL
Mae ein llwyddiant yn dibynnu ar berfformiad
a chyfraniad rhagorol ein holl staff. Bydd yr
Ysgol Feddygaeth yn darparu amgylchedd a
diwylliant cynhwysol sy’n cydnabod rhagoriaeth,
yn darparu cyfleoedd am ddatblygiad personol
ac yn cefnogi cydweithio.
Byddwn yn:
• Dyfeisio trefniadau cynllunio olynol er mwyn
diogelu llwyddiant a datblygiad hirdymor
perfformiad yr Ysgol Feddygaeth.
• Datblygu llwybrau gyrfa er mwyn helpu i
ddatblygu a chadw staff ym mhob agwedd
ar fusnes yr Ysgol Feddygaeth - gan gynnwys
staff ar gontractau ymchwil.
• Gweithio gyda staff i ddatblygu diwylliant
sy’n cydnabod, yn annog ac yn gwobrwyo
rhagoriaeth.
AMGYLCHEDD
Mae creu amgylchedd addas ar gyfer myfyrwyr,
staff a’r rhai sy’n dewis defnyddio Prifysgol
Abertawe fel lleoliad cydweithio, ymchwil neu
waith, yn elfen graidd o gyflawni uchelgeisiau
tyfu’r Ysgol Feddygaeth. Mae’r amgylchedd
yn cynnwys yr ystâd ddiriaethol, yn ogystal â’r
systemau, y cyfleusterau a’r dechnoleg sy’n
angenrheidiol mewn prifysgol fodern i gefnogi
dysgu, ymchwil, gweithgarwch deori busnes ac
arloesi o safon fyd-eang.
Byddwn yn:
• Creu lleoedd ymchwil, dysgu, menter ac
arloesi newydd i ddarparu’n well ar gyfer
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gweithgarwch presennol a pharatoi ar gyfer
twf.
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• Rhoi isadeiledd a gwasanaethau technoleg
arloesol ar waith er mwyn cefnogi dysgu ac
addysgu ar-lein yn well.
YMGYSYLLTU
Mae creu a meithrin perthnasoedd â
phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
yn ategu gallu’r Ysgol Feddygaeth i gyflawni
nodau o ran creu cyfleoedd ymchwil, menter ac
arloesi, profiad y myfyrwyr a chyflogadwyedd.
Mae’r fath weithgarwch ymgysylltu yn
allweddol hefyd i nodi anghenion GIG Cymru
ac anghenion eraill sy’n gallu, yn eu tro, helpu
i benderfynu pa gyrsiau newydd dylem eu
datblygu.
Byddwn yn:
• Cefnogi’r perthnasoedd rhyngwladol sydd
eisoes ar waith ac yn datblygu rhai newydd
i’n galluogi i greu cyfleoedd ychwanegol am
ymchwil, menter ac arloesi.
• Datblygu rhyngwyneb cadarn â’r Bwrdd
Iechyd i benderfynu pa ymchwil fydd yn helpu
i wella wrth ddarparu gwasanaethau a beth
yw’r anghenion o ran gweithlu, nawr ac yn y
dyfodol.
CYLLID
Drwy gynnal ac adeiladu cryfder ariannol
cyffredinol er mwyn cefnogi’r gwaith o gyflawni
blaenoriaethau ac ymrwymiadau strategol, bydd
yr Ysgol Feddygaeth yn gallu ymateb yn hyblyg
i anghenion newidiol a chynnal ei sefyllfa gref
mewn amgylchedd cystadleuol.
Byddwn yn:
• Cynnal sefyllfa ariannol gref, gan gynyddu
trosiant a gwargedau ac yn buddsoddi’n
ddoeth.
• Archwilio potensial ffrydiau incwm newydd
i gefnogi cryfder ariannol cyffredinol yr Ysgol
Feddygaeth.
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