
Cwrs Prifysgol Byr a Hyblyg:

GWELLA BUSNES 
GYDA RHEOLI 
ARLOESEDD
    Cyflwyniad i Reoli Arloesedd 
    Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd

Gwnaeth y gymysgedd o theori ac enghreifftiau ymarferol o sut i reoli arloesedd y cwrs 
yn hygyrch iawn ar lefel bersonol, a chyflwynodd bosibiliadau newydd ar unwaith ar 
gyfer cymhwyso'r wybodaeth yn uniongyrchol i'r cwmni. Fe wnaeth hyn annog ton 
newydd o optimistiaeth i symud arloesedd o fewn y cwmni i'r lefel nesaf.

Jon Jolley, Rheolwr Gyfarwyddwr, SRM Engineering Ltd



Achubwch y blaen ar y gystadleuaeth gyda MADE Cymru

Gall bod yn gwmni arloesol gael effaith gadarnhaol ar eich cynaliadwyedd, eich 
cynhyrchiant a'ch elw. Rydym yn cynnig cwrs 40 credyd, wedi'i ardystio gan 
brifysgol, wedi'i rannu'n ddau fodiwl i chi a'ch gweithwyr:

Cyflwyniad i Reoli Arloesedd (20 credyd)
Mae'r pynciau'n cynnwys:
Mathau o reoli arloesedd 
Rheoli ansicrwydd a risg Heriau a rhwystrau
Sbardunau busnes 
Sbardunau technoleg 
Mesur arloesedd 
Arloesi agored

Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd (20 credyd)
Mae'r pynciau'n cynnwys:

Strategaeth brand a chynnyrch
Modelau busnes ar gyfer datblygu cynnyrch 
Rheoli ymchwil a datblygu 
Datblygu cynnyrch cydweithredol 
Economi gylchol
Creu manyleb dylunio'r cynnyrch

Ar ôl cwblhau’r ddau fodiwl, caiff myfyrwyr gyfle i barhau â’u dysgu gydag 
amrywiaeth o opsiynau ar gael.

Sut mae’n gweithio
Rhaglen wedi'i hariannu'n llawn (ar gael am gyfnod cyfyngedig, yn amodol 
ar gymhwysedd) 
Sesiynau wythnosol byr a gyflwynir dros gyfnod o 32 wythnos
Yn arfogi myfyrwyr ag arbenigedd arloesi ymarferol, diweddar
Wedi'i gynllunio i gyd-fynd â phatrymau gwaith busnesau gweithgynhyrchu 
Gall myfyrwyr fynychu o unrhyw le trwy ddysgu cyfunol a sesiynau ar-lein 
Cyfleoedd rheolaidd i roi sgiliau a gwybodaeth newydd ar waith yn y gwaith 

Yn arwain at weithlu sydd wedi’i uwchsgilio, gan ddatgloi 
buddion economaidd hirdymor.

*Holwch ni am ba lefel rydych chi'n gymwys ar ei chyfer 
(mae cyfyngiadau daearyddol yn berthnasol).



Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi'u cynllunio i lywio sefydliadau 
drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac 
uwchsgilio. Mae wedi'i hariannu'n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol 
Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Rhestr lawn o gyrsiau ardystiedig Y Drindod Dewi 
Sant a gynigir gan MADE Cymru:
Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0
(Tystysgrif 40 credyd Lefel 5)
Gweithgynhyrchu Clyfar gyda Diwydiant 4.0 
(Tystysgrif 40 credyd Lefel 7)
Gweithgynhyrchu Uwch Diwydiant 4.0 (MSc Lefel 7) 
(opsiwn i astudio modiwlau unigol os dymunir)
Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd
(Dau Fodiwl, Tystysgrif Prifysgol, 40 credyd ar Lefel 6 neu 7*) 
Rheoli Arloesedd Rhyngwladol 
(MSc Lefel 7) (opsiwn i astudio modiwlau unigol os dymunir)

*Holwch ni am ba lefel rydych chi'n gymwys ar ei chyfer 
(mae cyfyngiadau daearyddol yn berthnasol).

Yn ogystal â chyfleoedd dysgu, rydym ni hefyd yn gwahodd gweithgyn-
hyrchwyr i gymryd rhan yn ein rhaglen Ymchwil a Datblygu cydwei-
thredol Peirianneg Dylunio Uwch, lle gallwch elwa o gefnogaeth ac 
arbenigedd ein tîm, sy'n defnyddio eu gwybodaeth a'u profiad i gynnig 
ystod eang o ddulliau a thechnolegau a allai eich helpu i ddod â phroto-
teip neu gysyniad yn fyw.

Mae gan dîm MADE Cymru hanes cadarn o weithio gyda chwmnïau a 
rhanddeiliaid yn y sector a gallant helpu i hwyluso cydweithio neu gynnig 
cyngor ac atgyfeiriadau. Gallwn eich cefnogi i lywio heriau gweithgynhy-
rchu modern a'ch helpu i ddod o hyd i'r ateb sydd ei angen arnoch.

Cysylltwch drwy ffonio  01792 481199, e-bostio
MADE@uwtsd.ac.uk neu ewch i or visit www.madecymru.co.uk


