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Strategaeth 2030: 

Strategaeth Ryngwladol 
 

A Alinio â Strategaeth 2030 
 Sylfaenol Eilaidd 
Colofnau Strategol: 
Cynnal 
a chynyddu …. 

Rhagoriaeth ymchwil  ü 
Profiadau dysgu trawsnewidiol  ü 
Profiad rhagorol i fyfyrwyr  ü 
Amgylchedd dwyieithog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu   

 
Themâu trawsnewidiol: 
Atgyfnerthu 
 a hyrwyddo… 

Effaith economaidd, gymdeithasol a dinesig   
Cyrhaeddiad byd-eang ü  
Iechyd a lles   
Pobl a thalent   

 
Yn sail i hyn oll mae Cynaliadwyedd sefydliadol ü  

 
 

B Alinio â Risgiau Corfforaethol  
RG1 Methu â recriwtio'r niferoedd arfaethedig o fyfyrwyr israddedig ac ôl-radd Cartref/UE a rhyngwladol 
RG15 Annigonolrwydd o ran cyfeiriad strategol sefydliadol 
RG18 Partneriaethau rhyngwladol a darpariaeth gydweithredol sy'n perfformio'n wael 
RG35 Diffyg dull strategol o sefydlu partneriaethau rhyngwladol newydd 
RG36 Methiant i ddarparu cyfleoedd priodol a diogel ar gyfer astudio, gweithio a gwirfoddoli dramor, a 

methu â chyflawni canlyniadau llwyddiannus 
 
 

C Llywodraethu 
Cyfnod y strategaeth 2021-2025 
Trefniadau adolygu’r strategaeth Caiff y strategaeth ei hadolygu'n flynyddol gan y Grŵp Strategaeth 

Rhyngwladol ac adroddir y canlyniadau i'r Pwyllgor Gweithredu. 
Adolygwyd ddiwethaf Adolygwyd a chymeradwywyd y strategaeth gyntaf gan y Pwyllgor 

Gweithredu ar 30 Mawrth 2022. 
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D Rhagarweiniad  
 

Trwy Strategaeth 2030, bydd Prifysgol Bangor yn darparu profiad dysgu trawsnewidiol, ochr yn ochr â 
phrofiad myfyrwyr sy'n arwain y sector, yn seiliedig ar ragoriaeth ymchwil. Trwy hybu bywiogrwydd 
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, bydd Prifysgol Bangor mewn sefyllfa i ddylanwadu ar addysg uwch 
yn fyd-eang ac yn gwireddu ein huchelgais i ymestyn ein cyrhaeddiad byd-eang. 

 

 
 

Yn y Strategaeth hon, rydym yn gosod gweledigaeth i’r Brifysgol fod yn uchelgeisiol yn fyd-eang, chwarae rôl 
allweddol mewn partneriaethau addysg ac ymchwil rhyngwladol, galluogi dylanwad a chysylltedd 
rhyngwladol ehangach i Ogledd Cymru, a chwarae rhan weithredol mewn Cymru sy'n gyfrifol yn fyd-eang. 

• Sicrhau profiad byd-eang i’r holl raddedigion trwy addysg drawswladol a symudedd myfyrwyr; drwy 
hyn byddwn yn tyfu cymuned fyd-eang sy'n hybu enw da Bangor, yn gwella amlygrwydd brand byd-
eang, tra'n cyflawni amcanion a rennir rhwng Prifysgol Bangor a'i phartneriaid dewisol. 
 
Byddwn yn cynyddu ein portffolio addysg drawswladol drwy o leiaf un “project naid cwantwm”, wedi'i 
gynllunio i sicrhau newid yn gyflym ac ar raddfa fawr, wedi'i ategu gan ddull gweithredu newydd yng 
nghyswllt newid diwylliant a llywodraethu i gefnogi meithrin capasiti yn y gwledydd dan sylw; bydd hyn 
yn ein galluogi i ddarparu addysg gynhwysol a theg o ansawdd, gan ymateb i flaenoriaethau gwledydd, 
sectorau a chyflogwyr penodol, a chefnogi myfyrwyr na fyddent o bosibl yn cael mynediad i addysg uwch 
fyd-eang fel arall. Byddwn yn croesawu cyfleoedd i gyfuno'r defnydd o dechnoleg ddigidol, gyda'n 
darpariaeth addysg drawswladol a'n harbenigedd mewn dwyieithrwydd, i ddatblygu cysyniad yr ystafell 
ddosbarth ryngwladol. 
 
Byddwn yn creu graddedigion byd-eang trwy roi cyfle i holl fyfyrwyr Bangor gymryd rhan mewn 
rhaglenni symudedd byd-eang, hyrwyddo ymgysylltiad rhyngwladol trwy bartneriaid i annog symudedd 
myfyrwyr ar y ddwy ochr trwy bartneriaid rhyngwladol allweddol; a pharhau i gynyddu ein hymwneud â 
rhaglenni symudedd cenedlaethol a rhyngwladol a rhwydweithiau sefydliadol. 

• Cynyddu ein poblogaeth myfyrwyr rhyngwladol drwy gryfhau gweithgareddau recriwtio myfyrwyr 
Bangor drwy ddatblygu dull gweithredu arloesol sy’n arwain y sector yng nghyswllt gwybodaeth am y 
farchnad, marchnata a chysylltiadau cyhoeddus. Byddwn yn gweithio i ddatblygu arferion newydd 
ymgysylltu â’r farchnad i gynyddu cyfleoedd recriwtio byd-eang Bangor a datblygu ein hadnabyddiaeth 
brand trwy ymgysylltu rhyngwladol i gynyddu amlygrwydd meysydd arbenigol. Byddwn yn mabwysiadu 
dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gyflawni portffolio newid sylweddol o gynhyrchion newydd ar lefelau 
ôl-raddedig ac israddedig 

• Gwella safle byd-eang y Brifysgol drwy ddatblygu ymchwil rhyngwladol gydag effaith fyd-eang amlwg, 
trwy adeiladu cydnabyddiaeth ryngwladol flaenllaw trwy ymgysylltu â chynghreiriau a rhwydweithiau byd-
eang priodol a chreu sgyrsiau traws-brifysgol gan gysylltu ymchwilwyr a swyddogaethau canolog eraill y 
brifysgol i hyrwyddo partneriaethau a chydweithio. Byddwn yn hyrwyddo ymgysylltiad academaidd trwy 
symudedd staff academaidd a rhannu arfer gorau. 
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E Amcanion 
1 Sefydlu Partneriaethau Byd-eang Bangor 
 
Byddwn yn sefydlu brand Partneriaethau Byd-eang Bangor, sy’n diffinio ei weithgarwch Addysg 
Drawswladol i gynnwys dysgu ar-lein/o bell (naill ai gyda chymorth lleol neu hebddo), drwy bartneriaethau 
darparu lleol (e.e. darpariaeth freiniol, graddau ar y cyd a graddau deuol, trefniadau gefeillio, trefniadau 
dilysu ac ansawdd) neu drwy bresenoldeb corfforol mewn gwlad arall (e.e. campws cangen, canolfan 
astudio neu anfon staff allan i addysgu yn y wlad honno). Trwy sefydlu Partneriaethau Byd-eang Bangor, 
byddwn yn: 
 
• Sicrhau ymrestriadau ychwanegol o'n rhwydwaith partner presennol drwy ddilysu rhaglenni a 

ddatblygwyd gan bartneriaid neu ar y cyd (Cymwysterau Deuol), neu drwy freinio rhaglenni presennol 
Bangor. 

• Targedu cynnydd yn ein hincwm o weithgareddau Addysg Drawswladol (+200% cynnydd) 
mewn gwledydd blaenoriaeth gyda'r potensial i gynhyrchu graddfa ddigonol (>1000 o fyfyrwyr) a 
gwireddu uchelgais i agor o leiaf un campws tramor. 

• Sicrhau bod y partneriaethau Addysg Drawswladol hen a newydd yn darparu llif o fyfyrwyr sy'n 
mynd ymlaen i astudio ym Mangor am ran o'u cwrs gan amrywio ein poblogaeth myfyrwyr, lleihau risg 
y farchnad, a gostwng cost recriwtio. 

• Arwain project “naid cwantwm” ar draws y Brifysgol i gryfhau prosesau llywodraethu a datblygu 
busnes Addysg Drawswladol Bangor i sicrhau bod capasiti a gallu ar draws disgyblaethau 
academaidd perthnasol a gwasanaethau proffesiynol i gefnogi twf cyflym ar raddfa fawr drwy: 
o sicrhau bod pob partneriaeth yn cael ei hategu gan arweinyddiaeth academaidd gref gyda 

thiwtoriaid cyswllt yn darparu cefnogaeth ar draws darpariaeth Addysg Drawswladol Bangor; 
o sefydlu adnoddau sicrhau ansawdd a datblygu busnes pwrpasol gyda'r capasiti a'r gallu sydd eu 

hangen i fodloni gofynion cyflym y farchnad Addysg Drawswladol sy'n datblygu; 
o sicrhau bod cyfleoedd twf yn cael eu hasesu’n gadarn yn ôl eu rhinweddau academaidd a busnes, 

a bod y rhain yn cyd-fynd ag amcanion strategol y Brifysgol. 
o sicrhau bod ystyriaeth gadarn yn cael ei rhoi i foeseg datblygu partneriaeth mewn cyd-destunau 

gwleidyddol a diwylliannol, gan gynnwys goruchwyliaeth y Pwyllgor Gweithredu a’r corff 
llywodraethu lle bo angen; 

o sefydlu prosesau monitro parhaus i ddarparu llywodraethu cadarn, rheolaeth busnes, a lleihau 
risg, gan gydnabod y proffil risg uwch sy'n gysylltiedig â gweithgaredd o'r fath. 

• Ehangu cyrhaeddiad byd-eang portffolio digidol Bangor, drwy ddarpariaeth gyfunol neu’n gyfan 
gwbl ar-lein, gweithio gyda phartneriaid dibynadwy i ddatblygu llwyfannau addysgu a dysgu amlieithog 
ac isadeiledd cefnogi. Bydd ffocws nid yn unig ar gyrsiau llawn ond hefyd ar ddatblygu darpariaeth 
micro-gredyd a micro-gymhwyster er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf posibl i’r sefydliad.   

• Ehangu datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer staff academaidd yn y gwledydd dramor a 
gwledydd Prydain, a sicrhau bod dealltwriaeth a pharch diwylliannol yn cryfhau ar y ddwy ochr, gan 
ddatblygu partneriaethau cynaliadwy ac effeithiol hirdymor. 

 
2 Datblygu recriwtio myfyrwyr rhyngwladol 
 
Bydd Bangor yn cynyddu nifer y myfyrwyr rhyngwladol ar bob lefel ar draws y Brifysgol. Gan weithio ar 
hyrwyddo brand y Brifysgol a strategaeth twf â ffocws, byddwn yn cynyddu nifer y myfyrwyr rhyngwladol 
yn gyffredinol ac yn amrywio nifer y marchnadoedd recriwtio, i helpu i gefnogi poblogaeth fyd-eang 
amrywiol o fyfyrwyr er budd staff a myfyrwyr:  
 
• Cynyddu poblogaeth myfyrwyr rhyngwladol Gogledd Cymru trwy ddull strategol, seiliedig ar 

dystiolaeth, gan ganolbwyntio ar farchnadoedd targed priodol sy'n cyd-fynd orau â meysydd 
arbenigedd y Brifysgol i sicrhau corff myfyrwyr amrywiol sy'n cyfrannu'n ddiwylliannol yn ogystal ag yn 
ariannol, gan gynyddu incwm gan fyfyrwyr rhyngwladol i £30m (drwy gynyddu'r boblogaeth 85%). 

• Datblygu a chynnal cwricwlwm sy’n darparu profiad â dylanwad byd-eang i fyfyrwyr drwy 
adlewyrchu materion a safbwyntiau rhyngwladol, trwy amrywiaeth o ddulliau cyflwyno gyda phwyntiau 
mynediad hyblyg i wella hygyrchedd i fyfyrwyr rhyngwladol. 

• Sicrhau bod ein polisïau a’n canllawiau academaidd yn gyson â darparu'r gefnogaeth orau 
bosibl i bob myfyriwr cartref a rhyngwladol 

• Gwneud gwell defnydd o staff Prifysgol Bangor yn teithio dramor i gefnogi recriwtio myfyrwyr 
ynghyd ag ymgysylltu â chyn-fyfyrwyr a phartneriaethau rhyngwladol eraill i wneud y gorau o 
gyfleoedd recriwtio.  
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• Parhau â chynnig recriwtio cystadleuol, gan sicrhau ein bod yn cynnig ffioedd cystadleuol, 
ysgoloriaethau a bwrsariaethau trwy adolygiad blynyddol a phroses feincnodi.  

• Cymryd dull gweithredu'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer datblygu cynhyrchion newydd ar 
lefelau ôl-raddedig ac israddedig, gan sicrhau bod anghenion ein myfyrwyr rhyngwladol a chartref yn 
cael eu diwallu bob amser. 

3 Sefydlu Bangor Fyd-eang  
 
Byddwn yn creu graddedigion byd-eang, drwy hyrwyddo i’n holl fyfyrwyr y cyfle i brofi diwylliannau 
newydd, ehangu eu gorwelion, a dysgu ieithoedd newydd. Bydd rhaglen Bangor Fyd-eang yn cael ei 
sefydlu i gael effaith gadarnhaol ar unigolion a chymdeithas, gan roi cyfle i’n myfyrwyr a’n staff gydweithio 
â chyfoedion yn fyd-eang. Drwy ymgysylltu rhyngwladol ystyrlon sy'n digwydd yn y cnawd ac ar-lein, 
byddwn yn: 
 
• Gwneud rhyngwladoli’n rhan fwyfwy annatod o’r campws gyda'r nod o rymuso, trawsnewid a 

chefnogi datblygiad ein myfyrwyr fel bod ganddynt y sgiliau a'r wybodaeth i lwyddo yn y dyfodol. 
• Cynyddu cyfran y myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni symudedd i 5%, gyda’r nod o 

ragori ar gyfartaledd cenedlaethol Cymru, drwy gynnig cyfle i bob myfyriwr gymryd rhan mewn rhaglen 
symudedd dramor.  

• Lleihau rhwystrau i gyfranogiad yn rhaglen Bangor Fyd-eang tra'n sicrhau ein bod yn cynnig 
profiadau diogel o ansawdd uchel i fyfyrwyr gyda chefnogaeth.  

• Cydweithio â phrifysgolion yn fyd-eang i ddatblygu ac esblygu partneriaethau, i gefnogi 
symudedd myfyrwyr a staff, gan helpu i ddatblygu campws gwirioneddol fyd-eang.  

• Dyblu nifer y sefydliadau sy'n anfon myfyrwyr i Fangor drwy raglenni symudedd myfyrwyr. 
• Codi’r ymwybyddiaeth ddiwylliannol a gwella sgiliau iaith ein myfyrwyr sy'n astudio yn y Deyrnas 

Unedig a thramor. 
• Cefnogi cynnydd mewn symudedd staff, i ddatblygu arferion addysgu a chyfleoedd ymchwil newydd 

a chyffrous 
• Hyrwyddo gwerthoedd academaidd Bangor Fyd-eang i staff a myfyrwyr ar draws y sefydliad, sy’n 

astudio yn y Deyrnas Unedig a thramor. 
 
4 Gwneud rhyngwladoli’n rhan annatod o’r sefydliad 
 
Byddwn yn datblygu effaith gymdeithasol ein graddedigion trwy gyfrwng cwricwlwm rhyngwladol sy'n 
galluogi ac yn arfogi pob myfyriwr, waeth o ba genedl y dônt, i fod yn ddinasyddion byd-eang. Gan 
hyrwyddo cydweithio a’r defnydd o addysg ac ymchwil i alluogi symudedd cymdeithasol i holl fyfyrwyr 
Bangor a chyfrannu at les cenedlaethau’r dyfodol, byddwn yn: 
 
• Dymchwel rhwystrau sy’n atal myfyrwyr rhyngwladol rhag integreiddio gan wneud hynny ar 

draws diwylliannau ac ieithoedd a gweithio'n rhagweithiol gyda chyn-fyfyrwyr rhyngwladol i ddefnyddio 
eu cysylltiadau a'u harbenigedd er budd pawb.  

• Darparu amgylchedd sy'n denu staff a myfyrwyr rhyngwladol o'r safon uchaf i gyfoethogi 
cymuned y brifysgol a’n darpariaeth academaidd.  

• Cefnogi ymgysylltiad myfyrwyr i hybu mwy o foddhad myfyrwyr, fel yr adlewyrchir yn ein 
canlyniadau Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr ac Arolwg Profiad Ôl-raddedigion Hyfforddedig. 

• Hyrwyddo cydweithredu, ysgolheictod a symudedd byd-eang staff a myfyrwyr, a chefnogi 
ymgysylltiad â mentrau a chyfnewidiadau ôl-BREXIT drwy bob sianel briodol.  

• Hyrwyddo Bangor fel Canolfan Fyd-eang o Ragoriaeth mewn Cynaliadwyedd ar gyfer ymchwil ac 
effaith, datblygu cysylltiadau rhyngwladol traws-sefydliadol, gan arwain at bartneriaethau cynhyrchiol a 
pharhaus â phwyslais ar ymchwil. 
 

 
 

F Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
Caiff y cynnydd a wneir ar bob un o'r amcanion ei fynegi trwy ddangosyddion perfformiad allweddol a’r 
rheini wedi eu seilio ar fframwaith o ddangosyddion perfformiad allweddol a thargedau manylach sy'n 
gyson â chylch cynllunio busnes blynyddol y Brifysgol, ac yn weithredol drwy hwnnw. 

1. Partneriaethau Addysg Drawswladol: 
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a Nifer y myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar ddarpariaeth Addysg Drawswladol [amcan 1] 
b Incwm o ddarpariaeth Addysg Drawswladol [amcan 1] 
c Nifer y myfyrwyr sy'n symud ymlaen o bartneriaid Addysg Drawswladol i astudio ym Mangor 

am ran o'u cwrs  [amcan 1] 
2. Marchnata a recriwtio rhyngwladol: 

a Nifer y myfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio ym Mhrifysgol Bangor [amcan 2] 
b Incwm a dderbynnir gan Brifysgol Bangor o ffioedd rhyngwladol [amcan 2] 
c Nifer y staff tramor [amcan 2] 

3. Symudedd rhyngwladol: 

a Nifer a chanran y myfyrwyr sy'n ymgymryd â phrofiadau astudio, gweithio a gwirfoddoli 
dramor [amcan 3] 

b Nifer y sefydliadau sy'n anfon myfyrwyr i Fangor i astudio [amcan 3] 
5. Dinasyddiaeth fyd-eang: 

a Sgoriau Arolwg Cenedlaethol i Fyfyrwyr/Arolwg Profiad Ôl-raddedigion Hyfforddedig [amcan 4] 
b Nifer y partneriaethau ymchwil rhyngwladol [amcan 4] 
c Canlyniadau Deilliannau Graddedigion [amcan 4]  

 
 


