
10 good
REASONS
to study a 

MADE CYMRU
short course 

Gwnewch nawr yr amser i 
ddechrau eich taith gwelliant 

parhaus gyda ni.

Y cyrsiau byr:

Tystysgrif Gwelliant Parhaus gyda 
Diwydiant 4.0 (Lefel 5)
Modiwlau:
Gwregys Gwyrdd Chwe Sigma, Prosiect Gwyrdd

Mae'r pynciau'n cynnwys; Proses Chwe Sigma DMAIC, 
Llais y Cwsmer, Rheolau Neilson, Technolegau Diwydiant 4.0 a mwy.

Tystysgrif Gweithgynhyrchu Clyfar gyda 
Diwydiant 4.0 (Lefel7)
Modiwlau:
Cyflwyniad i Ddiwydiant 4.0, Diwydiant 4.0 Uwch neu Ddylunio 
ar gyfer Diwydiant 4.0

Mae'r pynciau'n cynnwys; Realiti Rhithwir, Estynedig a Chymysg, 
Gefeilliaid Digidol, Arweinyddiaeth Systemau, Moeseg Diwydiant 4.0, 
Technegau Optimeiddio, Methodolegau Dylunio.

Tystysgrif Gwella Busnes gyda 
Rheoli Arloesedd (Lefel 6/7*)
Modiwlau:
Cyflwyniad i Reoli Arloesedd
Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd
 
Mae'r pynciau'n cynnwys; Rheoli Ansicrwydd a Risg, Mesur Arloesedd, 
Strategaeth Brandiau a Chynnyrch, Datblygu Cynnyrch, Economi Gylchol, 
Manyleb Dylunio Cynnyrch.

*Holwch ni ynghylch pa lefel rydych yn gymwys ar ei chyfer (mae cyfyngiadau-
daearyddol yn berthnasol).

Gwnewch nawr yr amser 
i gaboli eich sgiliau. 

All ein tîm cyfeillgar ddim aros i glywed gennych:
MADE@uwtsd.ac.uk 
01792 481199
www.madecymru.co.uk 

Mae MADE Cymru yn cynnig cyrsiau sydd wedi'u cynllunio i gaboli 
sgiliau gweithgynhyrchwyr yng Nghymru. Ariennir yn llawn gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Fe’u cyflwynir 
a’i hardystir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.



1. Mae'n cael ei ariannu'n llawn 
(Cronfa Gymdeithasol Ewrop 
drwy Lywodraeth Cymru) felly 
nid oes cost ariannol i'r myfyriwr 
na'r busnes. 

2. Mae'r dosbarthiadau'n fyw ac 
ar-lein. Delfrydol os yw gweithwyr 
yn gweithio ar y safle neu gartref. 

3. Caiff y cyrsiau eu cynllunio a'u 
cyflwyno gan arbenigwyr yn y 
diwydiant sydd â llwythi o brofiad 
go iawn. Maen nhw’n gwybod beth 
fydd yn cael effaith gadarnhaol ar 
y dysgwr a'r busnes.

4. Mae adborth yn dweud wrthym 
fod ein cyrsiau'n rhoi hwb i staff ac 
yn gwella bodlonrwydd â swydd.

Peidiwch â cholli allan. Manteisiwch 
nawr tra bo’r cyllid anhygoel yma 
gennym.

Mae wedi bod yn brofiad go iawn ac 
rwy'n ei fwynhau'n fawr. Rydw i wedi 

dysgu gymaint ac mae wedi cael 
effaith gadarnhaol iawn ar y busnes. 

Dydw i ddim yn academydd o bell 
ffordd, dim ond rhywun sy’n 

gweithio’n ddiwyd mewn busnes 
bach sy’n cyflogi 11 o bobl.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb 
mewn ehangu eu sylfaen wybodaeth 

ac nad ydyn nhw’n deall Diwydiant 
4.0, bydd hyn yn eich helpu chi. Byd-

dwch yn edrych ar eich busnes o 
safbwynt gwahanol i weld sut i sym-

leiddio pethau, lleihau costau ac 
ychwanegu gwerth. Rwy'n argymell 
yn gryf eich bod yn cysylltu â MADE 

Cymru ac yn mynd amdani! Does dim 
anfantais, mae'n dda iawn!

Jo Ashburner, Owner, 
Red Dragon Flagmakers.

5. Mae'r cyrsiau'n rhoi mantais 
gystadleuol i'r busnes. Mae 

cynhyrchiant yn cynyddu ac 
mae costau'n cael eu lleihau. 

6. Byddwch yn clywed gan rai 
o'r darlithwyr a’r siaradwyr 

gwadd arbenigol gorau yn y 
diwydiant, yn fyd-eang. 

7. Rhwydweithio gyda phobl o 
wahanol sectorau a rolau 

swyddi. Rydyn ni wedi 
gweld gwaith cydweithio a 

pherthnasoedd anhygoel 
yn ffurfio yn sgil y cyrsiau.

8. Mae pob cwrs wedi’i achredu 
gan Brifysgol y Drindod 

Dewi Sant, felly maen nhw’n 
gymwysterau cydnabyddedig.  

9. Gall busnes gofrestru 
cymaint o fyfyrwyr 

ag y dymunant. 
Does dim uchafswm. 

10. Mae cymaint o gefnogaeth 
ar gael i'ch helpu i ddysgu. 

Mae gennym dîm cyfeillgar 
sy'n gwneud ymdrech fawr 

i wneud yn siŵr eich bod 
chi’n hapus.

Mae ein cyrsiau byr 
sydd wedi'u hariannu'n 

llawn eisoes yn hynod 
boblogaidd gyda 

busnesau ledled Cymru.

Dyma 10 rheswm da i astudio gyda ni:
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