
Cwrs Prifysgol Hyblyg:

GWELLIANT 
PARHAUS GYDA 
DIWYDIANT 4.0 

›› Gwregys Gwyrdd
 Quality Six Sigma
››	Prosiect Grŵp

Wedi’i ariannu’n llawn*

MEITHRIN
GWEITHLU AR 
GYFER Y DYFODOL,

HEDDIW.



Pam dewis MADE?

Yn y cyfnod heriol hwn mae 
cynllunio ar gyfer y dyfodol yn 
bwysicach nac erioed.

Rydym ni’n cynnig cwrs Prifysgol 40 
credyd i chi a’ch gweithwyr, wedi’i 
rannu’n ddau fodiwl:

Modiwl 1:
Gwregys Gwyrdd Six Sigma (20 credyd)

Modiwl 2:
Prosiect Grŵp (20 credyd)

Mae’r ddau fodiwl yn ymwneud 
â methodoleg Lean Six Sigma 
a gallent fod o fudd mawr i’ch 
sefydliad. Bydd y Prosiect Grŵp 
yn gyfle i chi ddefnyddio’r hyn a 
ddysgwyd o’r modiwl Gwregys 
Gwyrdd Six Sigma i greu manteision 
economaidd sylweddol i’ch 
sefydliad.

Ar ôl cwblhau’r ddau fodiwl bydd 
dysgwyr yn derbyn tystysgrif 40 
credyd ar Lefel 5 (Prifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant).

Ni ddylai uwchsgilio eich gweithlu 
aflonyddu ar eich busnes, dyna pam 
ein bod wedi’i wneud mor syml a 
hyblyg ag sy’n bosibl.

A HOFFECH CHI:

››  Achub y blaen ar eich 
cystadleuwyr.

››  Gwella eich dealltwriaeth o 
leihau gwastraff a chostau.

››  Grymuso, uwchsgilio, a 
gwella morâl eich gweithlu.

››  Manteisio ar arbenigedd a 
phrofiad gweithgynhyrchu 
tîm MADE.

››  Gwella eich effeithlonrwydd 
a’ch gallu i gystadlu.

››  Cael mynediad at 
dechnolegau, gwybodaeth, 
a chefnogaeth er mwyn 
gwella cynnyrch a 
phrosesau.

Os ydych chi wedi ateb yn 
gadarnhaol i unrhyw un o’r 
rhain, beth am gychwyn ar y 
daith?

Cysylltwch â ni heddiw.

Ffôn: 01792 481199
E-bost: MADE@uwtsd.ac.uk



Dau Fodiwl Ansawdd Lefel 5 -
Gwregys Gwyrdd Lean Six Sigma

Bydd sesiynau wythnosol yn 
cynnal amrywiaeth o waith 
dysgu annibynnol i’r dysgwyr 
ei wneud rhwng y sesiynau 
prynhawn Gwener. Mae 
cyflwyniad y modiwlau wedi’i 
seilio ar y Fframwaith DMAIC.  

Gyda chyfres o sesiynau 
wythnosol byr dros gyfnod o 32 
wythnos (16 wythnos ar gyfer 
pob modiwl), mae’r cwrs wedi’i 
ddylunio i fod yn ddull o sefydlu 
meddylfryd Six Sigma o fewn 
eich sefydliad, yn ogystal â 
ffordd o roi budd gwirioneddol i’r 
diwydiant cyfan.

Daliwch ati,
peidiwch â rhoi’r 
gorau i wella.

“Mae gan dîm MADE PCYDDS 
ddealltwriaeth o weithgynhyrchu, 
ac maent wedi defnyddio eu 
blynyddoedd o brofiad i greu’r 
cwrs ‘Gwelliant Parhaus gyda 
Diwydiant 4.0’. Nawr, yn fwy nac 
erioed, mae angen i’r diwydiant 
gweithgynhyrchu yng Nghymru 
dyfu. Dyma ffordd hawdd o 
fuddsoddi yn eich staff a’ch 
sefydliad ar gyfer y dyfodol.”

Jack Yates,
Rheolwr Gyfarwyddwr - 
Hi-Mark Automotive.

01.
Wedi’i Ariannu’n Llawn* 
Nawdd ar gael am gyfnod 
cyfyngedig yn unig.
*Yn amodol ar gymhwysedd

02.
Hygyrch 
Dysgu cyfunol ar-lein i’ch caniatáu i 
ddysgu o’ch cartref eich hun.

03.
Arbenigedd
Darlithwyr cyfeillgar ac agos atoch, 
a chanddynt Arbenigedd Diwydiant.

04.
Wedi’i lywio gan Ddiwydiant
Wedi’i lywio gan Ddiwydiant a’i 
ddarparu gan Ddiwydiant er budd 
eich busnes CHI. 
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Beth am gymryd cip ar ein 
sianel YouTube i ddysgu 
mwy? Chwiliwch am: 
MADE Cymru

@MADECymru

madecymru

“Mae Diwydiant Cymru yn rhoi eu cefnogaeth 
lwyr i’r rhaglenni UE yma. Mewn cyfnod o newid 
a heriau sylweddol yn sector Gweithgynhyrchu 
Cymru, mae’r gwaith yma yn amserol ac yn 
hollbwysig. Mae PCYDDS, gyda’u llwyddiannau 
yn y gorffennol o ran darparu datrysiadau ar gyfer 
diwydiant, mewn lle gwych i wneud gwaith o’r fath”

James Davies
Cadeirydd Gweithredol
Diwydiant Cymru
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