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Roedd 90% o’n graddedigion  
mewn cyflogaeth a/neu’n gwneud 
astudiaethau pellach chwe mis ar 
ôl graddio

Myfyrwyr sy’n Blogio 
O awgrymiadau astudio i ble i fwyta, i gymdeithasau, teithiau penwythnos  
a ble i gael eich llyfrau, mae ein myfyrwyr sy’n blogio yn fyfyrwyr go iawn 
sy’n siarad am brofiad gwirioneddol myfyriwr yng Nghaerdydd.
Peidiwch â cholli eu blogiau diweddaraf i gael dysgu mwy am sut beth  
yw byw ac astudio yng Nghaerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/blogwyrmyfyrwyr

Amgylchedd cefnogol a chyfeillgar 
Labordai addysgu modern
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Dewch i rannu Profiad Caerdydd

Nodiadau
1.  Ymchwil gan HSBC 2015,  

Natwest 2016

2.  Arolwg Ymadawyr  
2015/16

3.  High Fliers Research 
The Graduate Market 2016

Prifysgol flaenllaw . . .
 ◗ Byddwch chi’n rhan o brifysgol sy’n 

aelod o Grŵp Russell – un o brifysgolion 
rhagorol y DU.

 ◗ Cewch ddewis o blith mwy na 350 o 
raglenni gradd. Mae gradd Prifysgol 
Caerdydd yn adnabyddus ac yn uchel 
ei pharch ledled y byd ac mae nifer 
sylweddol o’n graddau wedi’u hachredu 
gan y proffesiynau a chyrff allanol eraill.

 ◗ Byddwch yn manteisio ar waith addysgu 
eithriadol mewn amgylchedd sy’n cael 
ei sbarduno gan ymchwil. Mae Caerdydd 
ymhlith 5 prifysgol orau’r DU am 
ansawdd ei hymchwil.

 ◗ Mae ein staff yn cynnwys Nobel 
Llawryfog a sawl un o Gymdeithion y 
Gymdeithas Frenhinol a sefydliadau 
mawreddog eraill.

mewn dinas eithriadol . . .
 ◗ Byddwch yn byw mewn dinas glos, 

gyfeillgar a diogel a’ch holl anghenion 
astudio, byw a hamddena ar gael o fewn 
pellter cerdded.

 ◗ Bydd eich arian yn mynd ymhellach yng 
Nghaerdydd gydag atyniadau prifddinas 
am brisiau trefi a dinasoedd llai - mae 
Caerdydd ymhlith y cyrchfannau mwyaf 
fforddiadwy / cost effeithiol i fyfyrwyr yn 
y DU.1

gyda myfyrwyr galluog a brwdfrydig
 ◗ Byddwch chi mewn prifysgol sy’n aml  

yn ddewis cyntaf a lle mae galw mawr 
am leoedd.

 ◗ Byddwch yn astudio mewn amgylchedd 
lle mae myfyrwyr galluog a llawn 

cymhelliant sydd â’r graddau uchaf 
mewn arholiadau safon uwch neu 
arholiadau cyfatebol.

 ◗ Daw myfyrwyr ein prifysgol ryngwladol  
o dros 100 o wledydd.

sydd â rhagolygon gyrfa rhagorol.
 ◗ Gallwch fod yn hyderus ynglŷn â’ch 

rhagolygon yn y dyfodol – fel arfer, roedd 
94.8% o'n myfyrwyr yn gyflogedig neu 
wedi dechrau ar astudiaethau pellach 
ymhen chwe mis ar ôl cwblhau eu 
hastudiaethau.2

 ◗ Bydd galw mawr amdanoch chi – mae 
Caerdydd ymysg y 25 prifysgol orau 
a gaiff eu targedu gan gyflogwyr sy’n 
chwilio am raddedigion o’r radd flaenaf. 3

CysylltuCaerdydd
www.caerdydd.ac.uk

@israddedigion

facebook.com 
israddedigioncaerdydd

instagram.com/prifysgolcdydd

youtube.com/user/cardiffuni

Cysylltwch â ni
I fyfyrwyr o’r DU neu’r UE:
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: ymholiad@caerdydd.ac.uk

I fyfyrwyr o weddill y byd:
Ffôn: +44 (0)29 2087 4432
Ebost: international@caerdydd.ac.uk
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ContentsCroeso
Gan fod astudio ar gyfer gradd 
gychwynnol yn fuddsoddiad mawr yn 
eich dyfodol, dewis eich prifysgol a’ch 
rhaglen gradd yw un o’r penderfyniadau 
pwysicaf wnewch chi byth.

Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Môr 
yn rhagori mewn addysgu ac ymchwil ac 
yn darparu lle cefnogol ac ysbrydoledig i 
ddysgu am esblygiad y ddaear, ei bywyd a 
sut mae'n gweithio. Mae ein graddedigion 
yn uchel eu parch gan gyflogwyr ac 
mae ein cyrsiau wedi eu hachredu'n 
broffesiynol. Mae ein staff brwdfrydig yn 
hawdd mynd atyn nhw ac yn arbenigwyr 
yn eu meysydd sy’n frwd dros addysgu ar 
draws yr amrywiaeth o ddisgyblaethau 
a gwmpesir gan ein cyrsiau. Mae 
dosbarthiadau maes, sesiynau ymarferol, 
gwaith labordy a sesiynau tiwtorial i gyd 
yn rhan o'n profiad dysgu arloesol ac 
ysgogol sy’n seiliedig ar ymchwil. Rydym 
yn gweithio gyda myfyrwyr i sicrhau mai’r 
profiad a gânt yw’r gorau y gallwn ei 
gynnig. Yn ogystal â darparu rhagoriaeth 
mewn addysgu a dysgu, mae ein staff yn 
ymgymryd ag ymchwil a gydnabyddir yn 
rhyngwladol, sy'n mynd i’r afael â rhai o'r 
problemau mwyaf dybryd sy’n wynebu 
dynolryw, yn amrywio o newid yn yr 
hinsawdd i chwilio am adnoddau naturiol.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y llyfryn 
hwn o gymorth wrth i chi ystyried eich 
dewisiadau fel darpar fyfyriwr prifysgol. 
Rydyn ni wedi cynnwys gwybodaeth am 
Ddinas Caerdydd a’i hamgylchedd hyfryd 

(sy’n labordy naturiol eithriadol ar gyfer 
Gwyddorau’r ddaear a'r môr), y Brifysgol, 
cyfleusterau ymarferol ac astudio’r ysgol, 
ynghyd â disgrifiadau o’n cyrsiau.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth 
am yr Ysgol, neu drefnu ymweliad, mae 
croeso i chi gysylltu â ni. Fe welwch chi 
ein rhifau ffôn a ffacs a’n cyfeiriadau 
e-bost y tu mewn i’r clawr cefn.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Yr Athro Ian R. Hall
Pennaeth Ysgol Gwyddorau’r  
Ddaear a’r Môr, Prifysgol Caerdydd

Cynnwys
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Ein Hymchwil 28
Barn ein myfyrwyr . . . 30
Ceisiadau 32

Bydd y llyfryn hwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi 
am ein rhaglenni. Rydyn ni’n gobeithio y bydd 
yn rhoi mwy na dim ond blas i chi ar yr hyn 
sydd gennym i'w gynnig. Fodd bynnag, rydym 
bob amser yn barod i ateb unrhyw gwestiwn a 
allai fod gennych, dros y ffôn neu drwy e-bost, 
neu pan ddewch i ymweld â Chaerdydd. Mae'r 
manylion cyswllt priodol ar ddiwedd y llyfryn 
hwn.

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig

Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud â 
chylch derbyn Mynediad 2019 ac mae'n 
gywir pan aeth i'r wasg ym mis Mawrth 2018. 
Fodd bynnag, mae cyfnod hir rhwng argraffu'r 
prosbectws hwn a phryd caiff ceisiadau eu 
cyflwyno a'u prosesu gennym. Felly, ewch i'n 
gwefan [www.caerdydd.ac.uk] cyn cyflwyno 
cais rhag ofn bod unrhyw newidiadau i'r cwrs 
sydd o ddiddordeb i chi neu i gyfleusterau a 
gwasanaethau eraill a ddisgrifir yma. Lle mae 
gwahaniaeth rhwng cynnwys y llawlyfr hwn a'n 
gwefan, rhowch flaenoriaeth i gynnwys y wefan, 
sy'n cynrychioli'r modd rydym yn bwriadu 
darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer.

Bydd unrhyw le a gynigir i astudio ym 
Mhrifysgol Caerdydd yn amodol ar delerau ac 
amodau sydd i'w gweld ar ein gwefan  
[http://www.cardiff.ac.uk/cy/public-
information/students-applicants/admissions-
policies/terms-and-conditions-of-offer]. Fe'ch 
cynghorir i'w darllen cyn gwneud cais. Mae'r 
telerau a'r amodau yn nodi, er enghraifft, pryd 
gallwn wneud newidiadau i'ch cwrs dewisol 
neu i reoliadau i fyfyrwyr. Felly, mae'n bwysig 
eich bod yn eu darllen ac yn eu deall.

Os na allwch gael gafael ar wybodaeth ar-lein, 
cysylltwch â ni:

E-bost: enquiry@caerdydd.ac.uk

Ffôn: 029 2087 4455

Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael eu derbyn 
i Brifysgol Caerdydd yn astudio am radd 
Prifysgol Caerdydd.
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Mae Stadiwm (y Mileniwm) Principality yn ganolbwynt yn y ddinas, ac mae’n gartref i nifer fawr o ddigwyddiadau chwaraeon a chyngherddau drwy gydol y flwyddyn

Caerdydd: Prifddinas braf
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Mae Caerdydd yn ddinas ffyniannus 
a deniadol a gydnabyddir yn eang 
fel lle gwych i fyw ac astudio ynddi. 
Mae’n cyfuno holl fanteision dinas 
glos, gyfeillgar a rhad â chyfleusterau 
diwylliannol a hamdden prifddinas 
fodern.

Mae Caerdydd yn cynnig popeth o gyffro’r 
ddinas i heddwch a llonyddwch yr arfordir 
a chefn gwlad gerllaw. Gyda’i chymeriad 
unigryw, ansawdd bywyd da, a'i henw 
da cenedlaethol a rhyngwladol, mae’n 
cynnal nifer o ddigwyddiadau diwylliannol 
a chwaraeon proffil uchel, gan gynnwys 
rygbi, pêl-droed, criced a chwaraeon 
modur rhyngwladol.

O ran adloniant, mae gan Gaerdydd yr 
adnoddau i ddiwallu anghenion myfyrwyr. 
Mae llu o gaffis, tafarndai a chlybiau nos 
yma. Mae’r ddinas yn gartref i gwmni opera 
cenedlaethol byd-enwog Cymru, mae 
ganddi leoliadau cyngerdd mawreddog fel 
Canolfan Mileniwm Cymru, Neuadd Dewi 
Sant ac Arena Motorpoint, yn ogystal â 
Stadiwm eiconig Principality (y Mileniwm), 
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sawl 
theatr a Chastell hanesyddol Caerdydd.

Caerdydd yw lleoliad cynyrchiadau 
teledu arobryn sy’n cynnwys Doctor Who, 
Sherlock, Torchwood a Casualty; ac mae 

Profiad Doctor Who ym Mae Caerdydd yn 
atyniad poblogaidd.

Mae’r ddinas yn un o’r canolfannau 
siopa gorau yn y Deyrnas Unedig ac yn 
cynnwys canolfan Dewi Sant ochr yn ochr 
â strydoedd siopa i gerddwyr yn unig, 
marchnadoedd dan do ac awyr agored 
a rhwydwaith difyr o arcedau to gwydr o 
gyfnodau Victoria ac Edward.

Yn ogystal, mae gan Gaerdydd fwy o 
fannau gwyrdd trefol nag unrhyw ddinas 
arall yn y Deyrnas Unedig, ac mae cefn 
gwlad, yr arfordir a mynyddoedd o fewn 
cyrraedd hawdd.

Mae bywiog, hardd, hyderus, 
cosmopolitaidd ac uchelgeisiol yn eiriau a 
ddefnyddir yn fynych i ddisgrifio Caerdydd 
heddiw. Gyda’i gilydd, mae’r ddinas a’r 
Brifysgol yn rhoi ‘Profiad Caerdydd’ i 
fyfyrwyr, ac mae myfyrwyr yn cofio’r  
ffordd honno o fyw ymhell ar ôl graddio.

Peidiwch â chymryd ein gair ni’n unig . . .
“Caerdydd yw un o brifddinasoedd 
ieuangaf Ewrop – mae’n ddigon bach 
i fod yn gyfeillgar, ac yn ddigon mawr 
i gynnig y pethau gorau am fyw mewn 
dinas o bwys.” 
The Complete University Guide 2017 

Dewch i weld drosoch eich hun . . . 
Mae Caerdydd yn ffodus o’i chysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd ardderchog gyda threfi a 
dinasoedd mawr eraill Prydain. Mae Llundain, er enghraifft, yn daith ddwy awr yn unig 
ar y trên, ac mae’r M4 yn cysylltu â gorllewin Cymru yn ogystal â gorllewin a de Lloegr. 
Mae teithio i ganolbarth Lloegr ac i'r gogledd yn yr un mor gyfleus. Dim ond dwy awr 
yw’r daith ar y ffordd o Birmingham, er enghraifft. Mae’r prif orsafoedd bysiau a threnau 
mewn mannau canolog, ac mae Caerdydd hefyd yn ffodus o’i faes awyr rhyngwladol.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn ganolfan gelfyddydau o’r radd flaenaf

Mae gan yr arfordir a’r wlad gyfagos 
gyfleoedd gwych i ddilyn gweithgareddau 
awyr agored

Caerdydd yw un o gyrchfannau  
siopa gorau'r DU
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Ar sail ei hanes o wasanaethu a 
chyflawni ers 1883, mae i Brifysgol 
Caerdydd fri rhyngwladol am 
ragoriaeth ei haddysgu a’i hymchwil, a 
chydnabyddiaeth o hynny yw’n bod ni’n 
aelod o Grŵp Russell o’r prifysgolion 
ymchwil-ddwys mwyaf blaenllaw.

Gyda champysau deniadol a bach, llety 
myfyrwyr rhagorol, ac Undeb Myfyrwyr 
hynod boblogaidd, oll o fewn pellter 
cerdded hawdd i’w gilydd mewn dinas 
ffyniannus, nid yw'n syndod bod Caerdydd 
yn ddewis cyntaf am brifysgol i lawer.

Rydyn ni’n derbyn tua 5,000 o 
israddedigion newydd bob blwyddyn, y 
mwyafrif ohonyn nhw’n gadael ysgol neu 
goleg i ddod yma, ac mae ganddyn nhw 
raddau uchel Safon Uwch neu gyfwerth. 
Er bod cystadleuaeth gref am le yma, 
mae Caerdydd yn Brifysgol gynhwysol 
sydd ag enw da am ehangu cyfranogiad 
a mynediad teg, ac rydyn ni’n croesawu 
ceisiadau waeth beth yw’r cefndir, gan 
bawb sydd â’r potensial i lwyddo ym 
Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Campws y Brifysgol ym Mharc 
Cathays yng nghyffiniau adeiladau carreg 
Portland, parciau a rhodfeydd coediog 
braf. Dyma sy'n gwneud y canol y ddinas 
mor ddeniadol. Mae’r mwyafrif o ysgolion 
academaidd wedi eu lleoli yma - dim 
ond ychydig o funudau ar droed o ganol 
y ddinas. Mae’r tair ysgol academaidd 

sy’n cynnig cyrsiau gofal iechyd (ac eithrio 
optometreg a fferylliaeth) ar Gampws Parc 
y Mynydd Bychan, tua milltir i ffwrdd, sydd 
hefyd yn gartref i Ysbyty Athrofaol Cymru.

Er ei bod yn dyddio o 1883, mae Prifysgol 
Caerdydd yn canolbwyntio ar yr 21ain 
ganrif, ac mae ganddi adeiladau a 
chyfleusterau modern. Mae’r Brifysgol 
wedi buddsoddi symiau sylweddol o aria 
yn ei hystâd dros y blynyddoedd diwethaf 
ac mae’n parhau i wneud hynny heddiw. 
Mae’r rhan fwyaf o’r Ysgolion Academaidd 
wedi’u hadnewyddu’n sylweddol 
gan gynnwys labordai, darlithfeydd, 
llyfrgelloedd a chyfleusterau cyfrifiadura 
newydd, llawn adnoddau.

Mae cyfleoedd rhyngwladol ar gael drwy 
ein Canolfan Cyfleoedd Byd Eang. Mae'r 
rhain yn cynnwys lleoliadau astudio, 
gweithio a gwirfoddoli yn 27 gwlad yr 
Undeb Ewropeaidd yn ogystal â chyfleoedd 
cyfnewid rhyngwladol. Yn ogystal, mae 
pob myfyriwr yn cael cyfle i astudio iaith 
yn ychwanegol at eu gradd drwy raglen 
Ieithoedd i Bawb y Brifysgol.

Mae'r Brifysgol o ddifrif ynghylch ei 
chyfrifoldebau amgylcheddol ac o 
ran diogelwch. Mae ganddi bolisïau 
cynhwysfawr ar waith sy'n gwneud 
arbedion mawr o ran defnyddio ynni, ac i 
gefnogi diogelwch holl aelodau cymuned 
y brifysgol a’u heiddo mae darpariaeth 
ddiogelwch 24 awr ledled y campws.

Yn ôl y Canllawiau  . . .
“Mae’r Brifysgol mor hyderus  
a blaengar â’r ddinas y mae’n 
 rhan ohoni ac mae ganddi  
enw rhagorol am ansawdd ei 
haddysgu a’i hymchwil.”
Guardian University Guide 2016 

“Mae Prifysgol Caerdydd ymhlith 
y gorau yn y DU o ran paratoi ei 
graddedigion ar gyfer y gweithle.”
Times Higher Education – Global 
University Employability Ranking 
2016
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Byw yng Nghaerdydd
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Llety
Mae Prifysgol Caerdydd yn gwarantu 
llety Prifysgol o ansawdd da sy’n 
cynnig gwerth am arian, ac amrywiaeth 
o breswylfeydd sy’n addas ar gyfer 
dewisiadau a chyllidebau unigol.

Caiff pob myfyriwr israddedig sy'n derbyn 
cynnig o le gan Brifysgol Caerdydd ar sail 
bendant, warant o ystafell sengl yn un 
o breswylfeydd y Brifysgol yn ystod eu 
blwyddyn gyntaf o astudio.

Cewch fanylion llawn o’n gwarant llety a 
dyddiadau cau cysylltiedig ar ein gwefan.   
www.caerdydd.ac.uk/residences

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi’n barhaus 
yn ei llety i fyfyrwyr, ac mae safbwyntiau 
myfyrwyr yn cael eu hystyried yn ystod 
y cam dylunio. Yn anarferol ar gyfer 
prifysgol ddinesig, mae’r rhan fwyaf o’n 
preswylfeydd o fewn pellter cerdded 
hawdd i’r darlithfeydd, y llyfrgelloedd,  
y labordai, Undeb y Myfyrwyr a chanol  
y ddinas.

Mae 15 o breswylfeydd gwahanol, sy’n 
darparu mwy na 5,500 o ystafelloedd 
gwely astudio, a gall myfyrwyr wneud 
cais am y preswylfeydd sy’n gweddu 

orau i’w dewisiadau, eu diddordebau 
a’u cyllidebau. Mae tua 70% yn cynnwys 
cyfleusterau cawod a thoiled en-suite ac 
mae gan bob neuadd breswyl bwyntiau 
cysylltu â’r rhwydwaith cyfrifiadurol a 
mynediad at Wi-Fi.

Mae’r ffioedd yn dibynnu ar y cyfleusterau 
sydd wedi eu cynnwys yn y pecyn, ac a 
yw’r llety’n un ag arlwyaeth, arlwyaeth 
rannol neu’n llety hunanarlwyo, ond mae’r 
prisiau’n cymharu’n ffafriol iawn gyda’r 
rhai o brifysgolion eraill y Deyrnas Unedig. 
Yn ogystal â rheoli eiddo’r Brifysgol,  
mae Swyddfa Preswylfeydd y Brifysgol yn 
cynnal cysylltiadau agos â’r sector preifat 
ac yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n dymuno 
rhentu neu rannu tai neu fflatiau.

Bywyd Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr
Undeb Myfyrwyr Caerdydd yw un o’r 
gorau, y mwyaf ei faint a’r mwyaf 
gweithgar ym Mhrydain. Gwnaed 
buddsoddiad gwerth miliynau o 
bunnoedd yng nghyfleusterau’r Undeb  
yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd 
wedi cynnwys lleoliad newydd o'r enw  
Y Plas, sy'n troi’n glwb nos gyda’r nos.

Yn cynnal cerddoriaeth fyw, nosweithiau 
clwb, comedi llwyfan, sioeau ffasiwn a 
seremonïau gwobrwyo, mae llawer i’ch 
diddanu o’ch diwrnod cyntaf i’ch diwrnod 
diwethaf.

Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys 
neuadd fwyd, banc, siop argraffu,  
salon gwallt a siop lyfrau. Mae’r Lolfa  
yn cynnig cyfleusterau TG a Skype, 
ystafelloedd cyfarfod a mannau 
“ymlacio”, yn ogystal â byrddau snwcer 
ac ystafell weddi aml-ffydd. Mae gan  
yr Undeb ei asiantaeth gosod eiddo ei 
hun a Chanolfan Cynghori a Chynrychioli. 
Yn ogystal, mae’n gartref i CU TV ac 
Xpress Radio (gorsafoedd teledu a radio’r 
myfyrwyr eu hunain) a mwy na 200 o 
gymdeithasau a chlybiau diwylliannol, 
gwleidyddol, crefyddol, cymdeithasol,  
a chwaraeon.

Siop Swyddi
Y Siop Swyddi yw gwasanaeth cyflogi 
myfyrwyr yr Undeb, ac mae’n darparu 
swyddi achlysurol, clercio ac arlwyo o 
gwmpas y Brifysgol i gannoedd o fyfyrwyr.

Yn ôl y Canllawiau . . .
“Caerdydd yw un o’r dinasoedd 
gorau yn y DU ar gyfer oedolion 
ifanc gan fod costau byw yn isel  
ac mae cyfleoedd i gael swyddi  
ac ennill cyflogau da.” 
The Complete University Guide 
2017

“Mae costau byw yng Nghaerdydd 
ymhlith yr isaf yn y DU.”
The Complete University Guide 
2018

Caerdydd yw’r “ddinas fwyaf  
cost-effeithiol i fyfyrwyr.” 
Mynegai Natwest am  
Gostau Byw i Fyfyrwyr 2017

Fel prifddinas sy’n datblygu’n gyflym, mae Caerdydd yn lle gwych i fod yn fyfyriwr. 
Mae’n ddigon mawr i gynnig amrywiaeth gyffrous o weithgareddau ac adloniant, 
ond yn ddigon bach i chi deimlo’n gyfforddus.

9www.caerdydd.ac.uk/earth-ocean-sciences
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Gall pob un o'n rhaglenni gradd gynnig 
y canlynol i chi:

◗  semester cyntaf cyffredin 
sy’n cynnig sylfaen gref yng 
Ngwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

◗  sylfaen ym mhob un o'r sgiliau y bydd 
eu hangen arnoch yn eich dewis 
broffesiwn (e.e. arolygu amgylcheddol, 
nodi geo-beryglon, hyfforddiant mapio)

◗  hyblygrwydd i drosglwyddo rhwng 
pynciau neu raglenni hyd at 
ddiwedd eich semester cyntaf

◗  digon o gyfleoedd ar gyfer gwaith 
maes a gwaith ymarferol: ar hyn 
o bryd rydym yn cynnig dwy daith 
maes dramor ar bob rhaglen gyda 
chostau teithio a llety wedi’u cynnwys 
ar hyn o bryd yn eich ffioedd dysgu

◗  staff angerddol sy'n frwd dros eu pwnc

◗  cyfleoedd i roi adborth ac i weithio 
gyda staff i wneud profiad dysgu’r 
myfyriwr y gorau y gall fod.

◗  cymorth gyrfaoedd arbenigol drwy 
gydol eich astudiaethau, i roi'r cychwyn 
gorau posibl i'ch bywyd gwaith

Ein Rhaglenni Gradd
Ar sail ymchwil, mae’r addysg yng Ngwyddorau’r Ddaear a’r Môr yng Nghaerdydd 
yn darparu golwg gyfannol o’r Ddaear ac yn astudio’r cefnforoedd, yr atmosffer,  
y biosffer a’r lithosffer yn fanwl fel cydrannau annatod o system ein Daear.

Astudio creiddiau drilio o’r fforio am aur fel rhan o leoliad haf Daeareg Fforio ac Adnoddau 
yn Tanzania

Cwrs gradd tair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori ym mhob agwedd ar adnoddau 
naturiol (hydrocarbonau, mwynau, mwynau diwydiannol ac ynni) ac ar fforio amdanyn 
nhw, eu hechdynnu a’u rheoli. Mae’r radd hon hefyd yn addas i fyfyrwyr sy’n 
ymddiddori mewn agweddau ar ddaeareg gymhwysol a thechnoleg gwybodaeth.

F621 
BSc Daeareg Fforio  
ac Adnoddau

Cwrs gradd tair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori ym mhob agwedd ar Ddaeareg ac 
Esblygiad y Ddaear. Mae'r radd hon yn darparu hyfforddiant cynhwysfawr mewn 
daeareg maes a gwneud mapiau. Ym mlwyddyn tri, gall myfyrwyr arbenigo ar rai o 
feysydd gwaddodeg, palaeontoleg, daeareg adeileddol neu ddaeareg igneaidd.

F600 
BSc Daeareg

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn adnoddau naturiol 
(hydrocarbonau, mwynau, mwynau diwydiannol ac ynni) a fforio amdanyn nhw, a 
threulio blwyddyn allan mewn diwydiant yn gweithio gyda chwmni fforio. Mae’r radd 
hon hefyd yn addas i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn agweddau ar ddaeareg 
gymhwysol a thechnoleg gwybodaeth.

F622 
BSc Daeareg Fforio ac  
Adnoddau (gyda lleoliad)

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa ymchwil ym maes 
hydrocarbonau, mwynau, mwynau diwydiannol ac ynni. Ym mlwyddyn pedwar, 
fe fyddwch yn gwneud prosiect ymchwil annibynnol sy’n canolbwyntio ar y pwnc 
arbenigol sydd o ddiddordeb i chi. Fe gewch hefyd ddewis treulio blwyddyn tri eich 
gradd mewn prifysgol yng Ngogledd America, Awstralia neu Ewrop. Bydd y credydau 
a gewch chi am eich modiwlau yn ystod y flwyddyn honno yn cyfrif at eich gradd.

F623 
MESci Daeareg Fforio ac Adnoddau

F624 
MESci Daeareg Fforio  
ac Adnoddau (Rhyngwladol)
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Mae gwaith maes yn rhan bwysig o'n holl raglenni gradd

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa ymchwil yng 
Ngwyddorau’r Ddaear. Ym mlwyddyn pedwar, fe fyddwch yn gwneud prosiect 
ymchwil annibynnol a fydd yn fodd i chi ganolbwyntio ar bwnc sydd o ddiddordeb 
i chi yng Ngwyddorau’r Ddaear. Fe gewch hefyd ddewis treulio blwyddyn tri eich 
gradd mewn prifysgol yng Ngogledd America, Awstralia neu Ewrop. Bydd y credydau 
a gewch chi am eich modiwlau yn ystod y flwyddyn honno yn cyfrif at eich gradd.

F601
MESci Daeareg

F602
MESci Daeareg (Rhyngwladol)

Cwrs gradd tair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn materion geoamgylcheddol 
cymhwysol neu faterion geoamgylcheddol ‘byd-eang’ gan gynnwys pynciau fel geo-
beryglon, llygredd a daeareg peirianneg, y newid yn yr hinsawdd a’r codiad yn lefel y môr.

F642 
BSc Geowyddorau Amgylcheddol

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn materion 
geoamgylcheddol cymhwysol neu faterion geoamgylcheddol ‘byd-eang’ gan gynnwys 
pynciau fel geo-beryglon, llygredd a daeareg peirianneg, y newid yn yr hinsawdd a’r 
codiad yn lefel y môr, a blwyddyn allan yn gweithio yn y diwydiant geoamgylcheddol.

F644  
BSc Geowyddor yr Amgylchedd  
(gyda lleoliad)

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn materion 
geoamgylcheddol cymhwysol neu ‘fyd-eang’, fel y newid yn yr hinsawdd, adnoddau dŵr a 
llygredd. Ym mlwyddyn pedwar, fe fyddwch chi’n gwneud prosiect ymchwil annibynnol a fydd 
yn fodd i chi ganolbwyntio ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi. Fe gewch hefyd ddewis treulio 
blwyddyn tri eich gradd mewn prifysgol yng Ngogledd America, Awstralia neu Ewrop. Bydd y 
credydau a gewch chi am eich modiwlau yn ystod y flwyddyn honno yn cyfrif at eich gradd.

F645
MESci Geowyddorau Amgylcheddol

F647
MESci Geowyddor yr Amgylchedd 
(Rhyngwladol)

Cwrs gradd tair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn agweddau ar systemau’r 
Ddaear a’r amgylchedd naturiol. Mae’r rhaglen yn cynnig sylfaen yng Ngwyddorau’r 
Ddaear ac yn symud ymlaen i gynnwys pynciau fel llygredd, ansawdd dŵr, ecoleg, 
geomorffoleg a rheoli tirweddau.

K32H
BSc Daearyddiaeth Amgylcheddol

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn agweddau ar systemau’r 
Ddaear a’r amgylchedd naturiol. Mae’r rhaglen yn cynnig sylfaen yng Ngwyddorau’r 
Ddaear ac yn symud ymlaen i gynnwys pynciau fel llygredd, ansawdd dŵr, ecoleg, 
geomorffoleg a rheoli tirweddau. Ym mlwyddyn pedwar, fe fyddwch yn gwneud prosiect 
ymchwil annibynnol a fydd yn fodd i chi ganolbwyntio ar bwnc sydd o ddiddordeb i chi. 
Fe gewch hefyd ddewis treulio blwyddyn tri eich gradd mewn prifysgol yng Ngogledd 
America, Awstralia neu Ewrop. Bydd y credydau a gewch chi am eich modiwlau yn 
ystod y flwyddyn honno yn cyfrif at eich gradd.

Y32M
MESci Daearyddiaeth Amgylcheddol

2L4D
MESci Daearyddiaeth Amgylcheddol 
(Rhyngwladol)

Cwrs gradd tair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn astudio materion ffisegol 
a hydrograffeg, a materion rheoli, sy’n ymwneud â’r cefnfor a’i forlinau.

F841
BSc Daearyddiaeth y Môr

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn astudio’r materion 
ffisegol, hydrograffig a rheolaethol sy’n ymwneud â’r cefnfor a’i forlin. Mae’n 
cynnwys amser allan yn gweithio mewn diwydiant sy’n ymwneud â’r môr.

F842
BSc Daearyddiaeth y Môr  
(gyda lleoliad)

Cwrs gradd pedair blynedd i fyfyrwyr a hoffai ddilyn gyrfa ymchwil mewn agweddau ar 
brosesau arfordirol bas ger y glannau neu faterion sy'n ymwneud â rheoli'r môr. Ym 
mlwyddyn pedwar fe fyddwch chi’n gwneud prosiect ymchwil ar bwnc morol sydd o 
ddiddordeb i chi. Fe gewch hefyd ddewis treulio blwyddyn tri eich gradd mewn prifysgol 
yng Ngogledd America, Awstralia neu Ewrop. Bydd y credydau a gewch chi am eich 
modiwlau yn ystod y flwyddyn honno yn cyfrif at eich gradd.

1D79
MESci Daearyddiaeth y Môr

4J26
MESci Daearyddiaeth y Môr 
(Rhyngwladol)

Arolwg o rywogaethau traethlinau  
creigiog yn Sir Benfro
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Y Flwyddyn Gyntaf

Taith maes Blwyddyn Un, Mynydd Caerffili
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Mae’r flwyddyn gyntaf yng Ngwyddorau’r Ddaear  
a’r Môr wedi ei chynllunio i roi sylfaen gadarn i chi 
y bydd modiwlau arbenigol ymhob rhaglen yn y 
blynyddoedd dilynol yn adeiladu arni.

Myfyrwyr y flwyddyn gyntaf wrthi'n gwneud 
arolwg o'r môr ym Mae Caerdydd ar fwrdd y 
Guiding Light, cwch ymchwil yr Ysgol

Taith maes Blwyddyn Un, Mynydd Caerffili

Nid oes llawer o'n myfyrwyr blwyddyn 
gyntaf wedi gallu astudio daeareg  
na phynciau eraill gwyddorau’r  
ddaear yn yr ysgol. Dyma pam bod  
ein semester cyntaf yn gyffredin i’r  
rhan fwyaf o'n rhaglenni.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwn yn rhoi 
cyflwyniad i astudio’r ddaear a’r cefnforoedd 
fel system ac yn datblygu eich sgiliau 
gwyddonol. Mae sgiliau cyffredinol, fel 
arsylwi, rhifedd, cyflwyno a chyfathrebu yn 
werthfawr drwy gydol eich astudiaethau a 
gyrfaoedd yn y dyfodol, a chânt eu cynnwys 
yn eich cwricwlwm ym mlwyddyn un.

Yn ystod yr wythnosau cyntaf bodd holl 
fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn mynd ar 
nifer o deithiau maes rhagarweiniol yn 
ne Cymru. Byddant yn rhoi blas i chi 
o'r hyn y byddwch yn ei ddysgu yn y 
flwyddyn gyntaf, yn gyfle i ymgyfarwyddo 
â chyflymder bywyd prifysgol, ac yn rhoi 
cyfle i chi ddod i adnabod myfyrwyr 
newydd eraill a’r staff.

Mae gwaith maes yn y flwyddyn gyntaf fel 
arfer yn seiliedig ar deithiau diwrnod neu 
hanner diwrnod fel rhan o'r modiwlau 
craidd lle byddwch yn dysgu sgiliau maes 

hanfodol, fel defnyddio eich cwmpawd a 
nodi prosesau daearegol yn y dirwedd.

Yn dibynnu ar y rhaglen, efallai y cewch 
hefyd gyfle i astudio ar y môr, neu gymryd 
rhan mewn taith maes preswyl cyn 
gwyliau’r Pasg.

Mae holl fodiwlau’r flwyddyn gyntaf yn 
cynnwys darlithoedd ac amrywiaeth o 
waith labordy. Bydd sawl un yn cynnwys 
prosiectau astudio unigol. Mae rhai 
o'r modiwlau yn ymestyn dros y ddau 
Semester.

Asesir y mwyafrif o’r modiwlau drwy 
gyfrwng cyfuniad o arholiadau a marcio 
gwaith arall. Bydd natur a phwysiad 
gwaith arall a asesir yn amrywio yn ôl 
gofynion y gwahanol fodiwlau. Bydd 
angen i chi gyrraedd safon foddhaol yn 
y 120 o gredydau a astudiwch cyn i chi 
gael symud ymlaen i’r ail flwyddyn.

Gan ein bod o’r farn ei bod hi’n bwysig 
ystyried amrywiol sgiliau a chymwysterau’r 
myfyrwyr sy’n cyrraedd yr Ysgol, mae’r 
flwyddyn gyntaf yn un eang ei chwmpas ac 
yn cydategu eich doniau a’ch diddordebau 
chi. Er mwyn sicrhau bod pob myfyriwr yn 
cael y wybodaeth wyddonol angenrheidiol 

ar gyfer gradd mewn gwyddorau’r Ddaear 
a'r môr, cyflwynir sgiliau gwyddonol 
allweddol mewn mannau priodol o fewn 
y prif gwricwlwm. Mae gweithdai atodol 
ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd angen 
cymorth ychwanegol. Bydd y tiwtor 
personol a neilltuir i chi yn ystod wythnos 
gyntaf eich cwrs yn eich cynghori ynglŷn 
â’r ffordd orau o drefnu eich astudiaethau 
i chi fanteisio ar yr hyn rydych wedi ei 
gyflawni’n barod.

Gan fod y semester cyntaf yn gyffredin 
i’n holl raglenni gradd israddedig, cewch 
drosglwyddo rhwng cyrsiau gradd hyd at 
ddechrau’r ail semester yng nghanol mis 
Ionawr.

Philippa Smith 
Blwyddyn Un Daearyddiaeth 
Amgylcheddol
“Yn ystod yr ychydig wythnosau cyntaf 
ym Mhrifysgol Caerdydd, byddwch 
yn mynd ar nifer o deithiau maes. 
Bydd y rhain nid yn unig yn eich helpu 
i ddysgu am dechnegau newydd y 
byddwch yn eu defnyddio drwy gydol 
y tair blynedd ac i roi trosolwg o’r 
cwrs i chi, maent hefyd yn gyfle gwych 
i gwrdd â phobl newydd. Pan gewch 
eich gollwng ar un o'ch teithiau cyntaf, 
ni allwch ond gwneud ffrindiau. Pan 
oedd rhai a oedd yn rhannu fflat â mi 
yn eistedd mewn darlithoedd ddydd ar 
ôl dydd, roeddwn i allan yn crwydro 
yng Nghaerdydd a'r ardal gyfagos 
a oedd yn ffordd wych o ddechrau’r 
flwyddyn. Hefyd, nid oes llawer o 
bobl yn cael gwisgo het galed a siaced 
lachar yn ystod eu gradd!”

Prif lun:  
Taith maes blwyddyn gyntaf yn Sir Benfro
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Gwaith maes ail flwyddyn yn Sbaen Strwythurau hylifo ffosil yn TenerifeAdnabod sŵoplancton mewn samplau dŵr, Samos 

Hyfforddiant sgiliau maes Blwyddyn Un yn ne Cymru

Dewis rhwng BSc neu MESci
Rydym yn cynnig rhaglenni Baglor yn y Gwyddorau (BSc) neu MESci (Meistr 
Gwyddorau’r Ddaear) gydag amrywiaeth o opsiynau, ond pa un sy'n iawn i chi? 
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MESci
Mae’r radd Meistr yng Ngwyddorau’r 
Ddaear yn rhaglen gradd pedair blynedd 
sy'n rhoi'r cyfle i chi fynd yn ddyfnach yn 
eich dewis faes pwnc na’r rhaglen BSc 
tair blynedd gyfatebol. Byddwch yn cael 
cyfle i ymgymryd â'ch ymchwil eich hun fel 
rhan o'r radd hon, ond bydd disgwyl hefyd 
i chi gael graddau mynediad uwch pan 
fyddwch yn gwneud cais ar gyfer MESci.

MESci (Rhyngwladol)
Gall myfyrwyr sy'n dymuno astudio ar 
gyfer gradd Meistr yng Ngwyddorau’r 
Ddaear ddewis cofrestru ar yr opsiwn 
MESci (Rhyngwladol), yn hytrach na’r 
MESci safonol.

Mae strwythur a nodau’r cyrsiau yr un 
fath, ond mae’r opsiwn rhyngwladol 
yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio mewn 
prifysgol dramor nodedig ar gyfer rhan 
o'r radd. Byddwch yn astudio dramor yn 
ystod trydedd flwyddyn y rhaglen, gyda 
chredydau a graddau a enillir dramor yn 
cyfrif tuag at ganlyniadau eich trydedd 
flwyddyn.

Bydd blwyddyn dramor yn fodd i chi 
ehangu’ch gorwelion yn academaidd 
ac yn ddiwylliannol. Fe allwch chi 
ymrestru ar gyrsiau tramor nad ydyn 
nhw ar gael yng Nghaerdydd. Fe 
ddatblygwch chi amrywiaeth fawr o 
sgiliau trosglwyddadwy a magu profiad 
ychwanegol a fydd yn cynyddu eich 
cyflogadwyedd a’ch rhagolygon o 
astudio’n ôl-raddedig.

Ar hyn o bryd mae gennym gytundebau 
gyda Phrifysgol Rutgers, Prifysgol 
Vermont a Phrifysgol Wyoming yn UDA; 
Prifysgol British Columbia yng Nghanada; 
Prifysgol Gorllewin Awstralia (Perth) 

a Phrifysgol Macquarie (Sydney) yn 
Awstralia; Prifysgol Wageningen yn yr 
Iseldiroedd; a Phrifysgol Gothenburg a 
Phrifysgol Stockholm yn Sweden.

Mae’r rhaglenni rhyngwladol ar gael ym 
mhob maes pwnc MESci: Mae’r graddau 
Safon Uwch y bydd eu hangen i ddilyn y 
rhaglenni rhyngwladol hyn yn uwch na 
rhai gradd MESci gonfensiynol Caerdydd, 
yn bennaf am fod cystadlu brwd am yr 
ychydig leoedd sydd ar gael. Rhaid cael 
65%, ar gyfartaledd, ym mlwyddyn un 
ac ym mlwyddyn dau i aros ar gynllun yr 
MESci (Rhyngwladol).

Er bod digon o leoedd, fel rheol, i 
anfon pob un o fyfyrwyr ein Rhaglen 
Ryngwladol i ffwrdd ar eu trydedd 
flwyddyn, gall union nifer y lleoedd sydd 
ar gael amrywio o flwyddyn i flwyddyn yn 
ôl nifer y myfyrwyr a gyfnewidir i’r naill 
gyfeiriad a’r llall. Ni allwn, felly, warantu 
y bydd modd i bob myfyriwr ar y rhaglen 
ryngwladol astudio dramor.

Os na fydd lle ar gael iddynt, caiff myfyrwyr 
eu trosglwyddo i’r rhaglen MESci arferol. 
Ers i’r rhaglen gychwyn, rydym wedi llwyddo 
i osod dros 98% o’r myfyrwyr cymwys sydd 
wedi gwneud cais i astudio dramor.

Trosglwyddo rhwng rhaglenni
Mae modd trosglwyddo o raglenni BSc i 
raglenni MESci ar ddiwedd blwyddyn un 
neu flwyddyn dau, ond rhaid eich bod 
wedi cael marc o 60% ar gyfartaledd.

Fe gewch chi hefyd drosglwyddo o 
raglen MESci i raglen BSc gyfatebol ar 
ddiwedd blwyddyn un a blwyddyn dau. 
Mae trosglwyddo i’r rhaglen MESci 
(Rhyngwladol) hefyd yn bosibilrwydd  
os cewch 65% ar ddiwedd blynyddoedd 
un a dau.

Er bod modd trosglwyddo i mewn ac allan 
o’r rhaglenni MESci, mae’n well ymrestru 
ar y llwybr 4 blynedd ym mlwyddyn un os 
byddwch yn bodloni’r gofynion mynediad 
gan fod tiwtorialau hyfforddiant ymchwil 
pwrpasol ym mlynyddoedd un a dau.

Strwythurau hylifo ffosil yn Tenerife

BSc

◗  Rhaglen gradd tair blynedd (pedair blynedd, os ydych yn  
cofrestru ar yr opsiwn lleoliad diwydiannol)

◗  Gofynion mynediad is nag ar gyfer y MESci

◗  Mae ystod eang o yrfaoedd ar gael i chi yng ngwyddorau’r 
Ddaear a'r môr, a llawer o feysydd eraill fel busnes, 
cyfathrebu neu addysgu

◗  Perffaith ar gyfer myfyrwyr nad ydynt am ymuno â’r 
proffesiwn ymchwil neu y mae’n well ganddynt waith 
prosiect cymhwysol

◗  Cyfle i ychwanegu at eich astudiaethau gyda'n gradd MSc 
alwedigaethol blwyddyn o hyd mewn Daeareg Amgylcheddol 
Gymhwysol ar ôl eich BSc

MESci

◗  Rhaglen gradd pedair blynedd (gyda'r opsiwn i dreulio 
blwyddyn yn astudio dramor)

◗  Gofynion mynediad uwch nag ar gyfer y BSc

◗  Mae cyrsiau uwch a sgiliau ymchwil yn darparu gwell 
sail ar gyfer ymuno â gyrfaoedd ymchwil proffesiynol yng 
ngwyddorau’r Ddaear a'r môr

◗  Rhoi mwy o hyblygrwydd i chi ddewis pynciau a modiwlau 
sy'n cyfateb i’ch diddordebau chi

◗  Cyfle i weithio o fewn ein grwpiau ymchwil

◗  Cyfleoedd helaethach i gael eich dysgu mewn grwpiau bach 
ac yn unigol

◗  Lefel uwch o addysg y gellir ei chymharu â chymwysterau 
gradd gyntaf rhyngwladol

Myfyrwyr ar fwrdd cwch ymchwil yr Ysgol, Guiding Light
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Daearyddiaeth Amgylcheddol
Ar gael fel:
◗  BSc (Côd UCAS: K32H)
◗  MESci (Côd UCAS: Y32M)
◗  MESci (Rhyngwladol) (Côd UCAS: 2L4D)

Myfyrwyr ar rewlif yn y Swistir
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Daearyddiaeth Amgylcheddol yw’r 
astudiaeth o’r rhyngberthynas rhwng 
bodau dynol a’r amgylchedd naturiol. 
Mae'r rhaglen gradd yn mynd y tu hwnt 
i wyddorau’r Ddaear traddodiadol 
oherwydd ei bod yn ystyried effaith 
prosesau dynol ar systemau naturiol, 
megis amgylcheddau rhewlifol neu 
arfordirol, ac yn cynnwys agweddau 
ar wyddorau cymdeithasol. Bydd yn 
rhoi’r ddealltwriaeth a’r offer i chi allu 
creu datrysiadau sy'n mynd i'r afael 
â materion amgylcheddol sy'n deillio 
o’n rhyngberthynas â’r blaned, megis 
newid yn yr hinsawdd a llygredd.

Sefydlwyd y rhaglen gradd newydd 
hon yn 2016. Mae'n wahanol i’r cwrs 
Geowyddorau Amgylcheddol gan ei 
bod yn canolbwyntio mwy ar bynciau 
daearyddiaeth ffisegol megis tirweddau  
a geomorffoleg.

Beth fydda i’n ei astudio?
Byddwch yn astudio datblygiad y blaned 
a’i thirluniau, a’r rhyngweithio a'r 
prosesau sydd wedi’u llunio. Byddwch yn 
canolbwyntio ar broblemau amgylcheddol 
a all godi o’n rhyngberthynas â'r Ddaear 
ac yn dysgu sut i ddatblygu datrysiadau 
cynaliadwy iddynt.

Mae'r cwrs yn datblygu gwybodaeth a 
dealltwriaeth o’r rheolaethau ffisegol, 
biolegol a chemegol ar yr amgylchedd.

Rydym yn edrych ar sut mae'r Ddaear 
yn gweithio, er enghraifft sut y rheolir 
hinsawdd fyd-eang, a sut mae tirweddau 
yn esblygu. Byddwn yn ymchwilio i ecoleg 

ddaearol a morol. Byddwn hefyd yn 
trafod problemau a gynhyrchir gan bobl 
fel llygredd, gan gynnwys ei achosion a’r 
dulliau o’i asesu, ei fonitro a’i glirio.

Yn ystod y cwrs, rydym hefyd yn datblygu 
eich sgiliau gwaith maes – cynhelir llawer 
o'r hyfforddiant hwn yn yr awyr agored. 
Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio 
systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS), 
sut i gynllunio, gweithredu ac adrodd ar 
waith prosiect, a sut i samplu, casglu 
a dadansoddi data. Byddwch hefyd yn 
derbyn hyfforddiant ar fapio gofodol, 
gwaith topolegol a geomorffoleg.

Drwy'r rhaglen, wrth i’ch gwybodaeth 
ddatblygu, efallai y byddwch yn 
gallu dewis modiwlau dewisol, sy'n 
eich galluogi i deilwra’r rhaglen i’ch 
diddordebau a’ch dyheadau eich hun 
yn y maes. Byddwch hefyd yn cael eich 
annog i lunio eich testun eich hun ar 
gyfer gwaith prosiect annibynnol. Yn 
aml, bydd myfyrwyr yn dewis prosiectau 
sy’n ymwneud â’r amgylchedd sy’n agos 
at eu cartrefi ond bydd rhai yn dewis 
prosiectau a aiff â nhw dramor i Fôr y 
Canoldir, Affrica neu’r Unol Daleithiau.

Gwaith maes Daearyddiaeth 
Amgylcheddol
Mae gwaith maes yn hollbwysig i 
ddatblygu eich sgiliau fel daearyddwr 
amgylcheddol. Mae ein lleoliad yn ne 
Cymru yn berffaith ar gyfer astudio 
daearyddiaeth amgylcheddol, gan  
fod gennym fynediad hawdd at ystod 
eang o amgylcheddau naturiol, gyda 
mynyddoedd i’r gogledd ac aber llanw 

afon Hafren i’r de. Yn naturiol, byddwn yn 
treulio peth amser yn astudio’r tirweddau 
amrywiol hyn ac yn eich hyfforddi mewn 
sgiliau gwaith maes hanfodol, megis 
darllen map, nodi tirwedd a defnyddio 
cwmpawd.

Rydym hefyd yn mynd â’n myfyrwyr ar 
sawl taith maes preswyl. Ar hyn o bryd 
rydym yn archwilio effeithiau rhewlifiadau’r 
gorffennol ar amgylchedd Parc 
Cenedlaethol Eryri ac yn ymweld â  
thirlun rhewlifedig modern yn yr Alpau.  
Yn 2018, byddwn yn cychwyn ar daith 
maes newydd i ymchwilio i hydroleg a 
systemau afonydd yn ne Ffrainc.

Mae holl gostau teithio a llety ein teithiau 
maes yn gynwysedig yn eich ffioedd 
dysgu ar hyn o bryd. Byddwn yn gofyn i  
chi am gyfraniad bach tuag at gostau 
bwyd a diod yn unig ar gyfer pob taith.

Gyrfaoedd Daearyddiaeth 
Amgylcheddol
Er nad oes myfyrwyr wedi graddio gyda 
gradd mewn Daearyddiaeth Amgylcheddol 
eto, mae’r rhai sydd wedi graddio gyda 
rhaglen ragflaenol wedi bod yn boblogaidd 
gyda chyflogwyr megis llywodraeth 
leol, Asiantaeth yr Amgylchedd, Airbus, 
y diwydiant adeiladu a chwmnïau 
cyfleustodau. Os ydych am weithio ym 
maes daearyddiaeth amgylcheddol, teitlau 
swyddi nodweddiadol fyddai cynghorydd 
amgylcheddol, dadansoddwr meddalwedd, 
ymgynghorydd amgylcheddol neu fonitor 
llygredd. Mae llawer o'n graddedigion hefyd 
yn ymuno â phroffesiynau eraill, megis 
addysgu, cyllid neu gyfathrebu.

Myfyrwyr Daearyddiaeth Amgylcheddol yn astudio cyfnodau Afon Tywi
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Daeareg
Ar gael fel:
◗  BSc (Côd UCAS: F600)
◗  MESci (Côd UCAS: F601)
◗  MESci (Rhyngwladol) (Côd UCAS: F602)

Hyfforddiant mapio yn Sbaen
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Daeareg yw astudiaeth o'r Ddaear, y 
deunyddiau sy'n ei ffurfio, y prosesau 
sy'n effeithio arni ac esblygiad y 
bywyd sy’n byw arni. Rydym yn edrych 
ar hanes y Ddaear, prosesau fel 
echdoriadau folcanig, deunyddiau’r 
Ddaear, fel mwynau, metelau, olew a 
dŵr, strwythur y Ddaear a’i hinsoddau 
yn y gorffennol.

Po fwyaf rydym yn deall y Ddaear, y 
gorau y gallwn amcangyfrif effaith 
digwyddiadau a phrosesau yn y dyfodol, 
megis daeargrynfeydd, newid yn yr 
hinsawdd neu leihad mewn adnoddau.

Mae ein graddau Daeareg wedi cael eu 
hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.

Beth fydda i’n ei astudio?
Bydd y rhaglen hon yn rhoi darlun eang 
i chi o’r prosesau ffisegol, geocemegol 
a biolegol sydd wedi ffurfio planed y 
Ddaear, ei moroedd, ei hatmosffer, 
ei lithosffer a’i biosffer. Fe ddysgwch 
chi ddarllen y creigiau ac asesu’r 
prosesau a’u creodd, a gallu ail-greu 
amgylcheddau’r gorffennol a dehongli’r 
modd yr esblygodd bywyd.

Byddwn yn edrych ar y Ddaear o fewn 
ein system planedau, sut cafodd y 
Ddaear ei ffurfio, adnoddau naturiol, 
a phrosesau newid, megis tectoneg 

platiau. Byddwn hefyd yn edrych ar 
sut y gellir dehongli ecosystemau yn y 
gorffennol drwy ffosiliau. Byddwch hefyd 
yn dysgu sgiliau ymarferol, megis mapio 
daearegol, gan ddefnyddio systemau 
gwybodaeth ddaearyddol (GIS), a 
thechnegau hanfodol ar gyfer casglu, 
prosesu a dehongli data geoffisegol. 
Wrth i’ch sgiliau ddatblygu, cewch gyfle i 
deilwra'r rhaglen i’ch diddordebau drwy 
amrywiaeth o fodiwlau arbenigol dewisol.

Elfen heriol o’r cwrs hwn yw prosiect mapio 
daearegol annibynnol pum wythnos, a fydd 
yn profi eich sgiliau. Ein hardaloedd mapio 
mwyaf poblogaidd yw Cymru, yr Alban, 
Iwerddon, de Ffrainc, Sbaen a Phortiwgal, 
fel rheol, ond mae rhai myfyrwyr yn dewis 
teithio ymhellach na hynny.

Gwaith maes ar Ddaeareg
Fel gyda phob un o'n rhaglenni, rydym 
yn teimlo bod gwaith maes yn ffordd 
hanfodol i sefydlu eich sgiliau arsylwi 
a gwaith maes. Mae ein teithiau maes 
Daeareg wedi eu cynllunio’n benodol 
i hoelio sylw ar themâu allweddol, fel 
tarddiadau’r gramen gefnforol, datblygiad 
basnau gwaddodol a’r potensial i gael 
olew a nwy ohonyn nhw, a datblygiad a 
dymchweliad cadwyni o fynyddoedd.

Rydym ar hyn o bryd yn ymweld â mannau 
clasurol yn Sir Benfro, Arran, de-orllewin 

Lloegr, Cyprus a Sbaen, lle y byddwch 
yn dysgu sut i gofnodi arsylwadau, 
dadansoddi a dehongli ystod eang o 
greigiau a strwythurau yn y maes, a chael 
eich hyfforddi i lunio map daearegol. 
Yn Cyprus, er enghraifft, byddwch yn 
gallu astudio darn dyrchafedig o grawen 
gefnforol a’i gwaddodion cysylltiedig.

Mae holl gostau teithio a llety ein teithiau 
maes yn gynwysedig yn eich ffioedd 
dysgu ar hyn o bryd. Byddwn yn gofyn 
i chi am gyfraniad bach tuag at gostau 
bwyd a diod yn unig ar gyfer pob taith.

Gyrfaoedd Daeareg
Gall astudio daeareg arwain at gyfleoedd 
swyddi cyffrous i raddedigion. Mae 
ein graddedigion yn gweithio ledled 
y byd fel daearegwyr (ym meysydd 
olew, fforio, peirianneg neu gronfeydd 
dŵr), ymgynghorwyr, mapwyr 
maes, dadansoddwyr meddalwedd 
mwyngloddio, syrfewyr a mwynolegwyr. 
Mae graddedigion diweddar wedi 
sicrhau swyddi gyda chyflogwyr proffil 
uchel megis Arolwg Daearegol Prydain, 
Asiantaeth yr Amgylchedd, Digirock, 
Hummingbird Resources a BHP Billiton. 
Mae Daeareg hefyd yn bwnc ardderchog 
i’w astudio os byddwch yn penderfynu 
mynd i addysgu, neu i broffesiynau eraill 
oherwydd y sgiliau trosglwyddadwy a 
addysgir ar ein rhaglenni. 

Addysgu daeareg adeileddol yn y maes yn Sbaen
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Daeareg Fforio ac Adnoddau
Ar gael fel:
◗  BSc (Côd UCAS: F621)
◗  BSc (blwyddyn ar leoliad) (Côd UCAS: F622) 
◗  MESci (Côd UCAS: F623)
◗  MESci (Rhyngwladol) (Côd UCAS: F624)

Adrannau arfordirol yn Sbaen

Hyfforddiant mapio daearegol yn ne Cymru
Taith blwyddyn un i fwynglawdd aur  
Dolaucothi yn Sir Gaerfyrddin

Myfyrwyr blwyddyn tri Daeareg Fforio ac 
Adnoddau wrthi’n astudio gwaddodion  
copr ar eu cwrs maes yng Nghyprus
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Mae Daeareg Fforio ac Adnoddau yn 
canolbwyntio ar astudio adnoddau 
naturiol y ddaear; sut maent wedi 
ffurfio, eu priodweddau, lle gellir dod o 
hyd iddynt, a'r ffordd orau o’u defnyddio.

Mae ein rhaglen Daeareg Fforio ac 
Adnoddau yn unigryw yn y DU. Mae'n 
uchel ei pharch gan y diwydiant ac yn 
canolbwyntio ar alwedigaeth. Mae galw 
mawr am bobl ifanc a medrus i helpu 
i fforio am adnoddau naturiol i ateb y 
galw cynyddol sydd yn y byd am fwynau, 
olew, nwy a mwynau diwydiannol.

Mae ein graddau Daeareg Fforio ac 
Adnoddau wedi cael eu hachredu gan  
y Gymdeithas Ddaearegol.

Beth fydda i’n ei astudio?
Ar y rhaglen Daeareg Fforio ac Adnoddau 
byddwch yn canolbwyntio ar gymhwyso 
daeareg at waith fforio, gwerthuso ac 
echdynnu adnoddau naturiol y Ddaear.

Byddwch yn dysgu am y prosesau 
daearegol, ffisegol a chemegol sydd ar 
waith yn y Ddaear sy’n arwain at greu 
adnoddau naturiol. Byddwn yn edrych ar 
darddiad mwynau, daeareg petrolewm, 
daeareg igneaidd ac ar bynciau arbenigol 
eraill yn fanwl. Wrth ddatblygu eich 
gwybodaeth, cewch hefyd gyfle i deilwra'r 
rhaglen i’ch diddordeb, gan ddewis o 
blith ystod o fodiwlau dewisol.

Mae angen ystod eang iawn o sgiliau ar 
ddaearegwyr fforio i fod yn llwyddiannus 
yn eu gwaith. Rhaid i chi feddu ar sgiliau 
gwaith maes, sgiliau TG da a'r gallu 
i wneud penderfyniadau allweddol o 
wybodaeth gyfyngedig, oherwydd gallech 
fod yn gweithio mewn tirwedd wledig heb 
unrhyw fynediad at y rhyngrwyd nac offer 
allweddol arall.

Dyna pam ein bod yn canolbwyntio 
ar hyfforddiant sgiliau, y mae llawer 

ohono’n digwydd yn y maes. Byddwn 
yn eich hyfforddi mewn technegau 
tirfesur, mapio daearegol, geocemegol a 
geoffisegol, diogelwch a sut i gymhwyso’r 
sgiliau TG arbenigol sydd eu hangen ar 
weithwyr fforio proffesiynol modern.

Cewch gyfle i roi eich sgiliau ar waith 
yn ystod naill ai leoliad gwaith fforio 
diwydiannol galwedigaethol unrhyw le 
yn y byd yn fforio am fetelau, olew neu 
fwynau diwydiannol, neu brosiect mapio 
maes ymarferol, a fydd yn para am o 
leiaf bum wythnos o hyd.

Gwaith maes Daeareg  
Fforio ac Adnoddau
Oherwydd natur gymhwysol gwaith fforio 
proffesiynol, ceisiwn dreulio cymaint o 
amser â phosibl yn y maes fel eich bod 
yn mireinio eich sgiliau.

Rydym ar hyn o bryd yn ymweld â Sir 
Benfro, lle byddwch yn dysgu sut i 
lunio mapiau daearegol manwl gan 
ddefnyddio technegau daearegol a 
geoffisegol; ac yn ymweld â de-orllewin 
Lloegr i astudio basnau gwaddodol a 
gwaddol y diwydiant mwyngloddio tun. 
Ar hyn o bryd rydym hefyd yn ymweld â 
Sbaen lle mae datguddiad creigiau yn 
hollol wahanol i’r hyn a geir yn y DU, a 
Chyprus, lle byddwch yn gallu defnyddio'r 
holl sgiliau ymarferol hanfodol sydd eu 
hangen i ddod yn ddaearegydd fforio 
proffesiynol.

Mae holl gostau teithio a llety ein teithiau 
maes yn gynwysedig yn eich ffioedd 
dysgu ar hyn o bryd. Byddwn yn gofyn 
i chi am gyfraniad bach tuag at gostau 
bwyd a diod yn unig ar gyfer pob taith.

Gyrfaoedd Daeareg  
Fforio ac Adnoddau
Mae ein graddedigion Fforio yn aml yn 
cael swyddi gyda chyflogwyr tramor neu 

fyd-eang, megis Gemcom Software, 
SRK Exploration, Kuwait Oil Company 
ac Anglo American. Gall teitlau swydd 
amrywio o ddaearegydd peirianegol ac 
ymgynghorydd daearegol i fwynolegwr, 
dadansoddwr meddalwedd mwyngloddio 
a syrfëwr geoffisegol.

Bill Levene
Cafodd Bill radd BSc mewn 
Daearyddiaeth Fforio ac Adnoddau ac 
mae wrthi’n gweithio i Hummingbird 
Resources yn Liberia. Mae’r gwaith 
yn golygu rhedeg amryw byd o 
raglenni rhigoli/samplu priddoedd 
a goruchwylio hyd at 80 o bobl. Gan 
fod llawer o’r prosiectau’n ddiwrnod o 
waith cerdded o’r gwersyll, rhaid aros 
dros nos mewn pentrefi nad oes yr un 
Ewropead wedi ymweld â hwy erioed.

Sut brofiad oedd bod yn fyfyriwr 
yng Nghaerdydd?
“Rhoddodd cwrs Caerdydd i mi sgiliau 
sy’n berthnasol iawn i weithio ym myd 
fforio am fwynau, ac rwyf wedi gallu 
adeiladu arnyn nhw ers i mi raddio. 
Roedd Caerdydd yn lle ffantastig i 
astudio am fod digon o gyfle i gymryd 
rhan mewn gweithgareddau eraill y 
tu allan i’ch cwrs.”

Hyfforddiant mapio daearegol yn ne Cymru

Ymchwilio i gramen cefnfor yng NghyprusHyfforddiant mapio yng Nghyprus Cwrs maes blwyddyn dau yn Sbaen
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Mae’r geowyddorau amgylcheddol yn 
ymwneud â deall esblygiad y Ddaear 
a’n hamgylchedd sy'n newid. Mae'n 
edrych ar sut rydym yn defnyddio 
a rheoli adnoddau naturiol ac yn 
amddiffyn ein hunain rhag newidiadau 
amgylcheddol peryglus.

Mae'r geowyddorau amgylcheddol yn 
canolbwyntio ar agweddau daearegol 
ffurfiant ac esblygiad y Ddaear, gan 
edrych y tu hwnt i wyneb y Ddaear  
ac i mewn i’n gorffennol.

Mae ein rhaglenni Geowyddorau 
Amgylcheddol wedi eu hachredu  
gan y Gymdeithas Ddaearegol.

Beth fydda i’n ei astudio?
Byddwch yn dysgu sut mae ein planed 
ni’n gweithio, am ei chreigiau, ei mwynau 
a’i strwythurau, a sut mae digwyddiadau 
naturiol ac o waith dyn yn rhyngweithio 
â’r amgylchedd ac yn ei newid. Fe 
ddysgwch chi am systemau byd-eang, fel 
yr hinsawdd, sut maen nhw’n gweithio 
heddiw a sut y buon nhw’n gweithredu, a 
sut y disgwylir iddyn nhw newid. Byddwch 

hefyd yn dysgu am broblemau a achosir 
gan ddyn fel llygredd ac yn edrych ar 
bynciau megis newid yn yr hinsawdd a'r 
cynnydd yn lefel y môr.

Cewch hyfforddiant mewn mapio 
daearegol a byddwch yn cynnal arolygon 
safle, i ddatblygu eich dealltwriaeth o 
faterion geoamgylcheddol byd-eang, fel 
tir halogedig a geodechneg. Byddwch 
hefyd yn dysgu sut i gynnal gwaith 
prosiect proffesiynol, gan gynnwys 
cynllunio, gweithredu a chyflwyno 
adroddiadau. Byddwch hefyd yn dysgu 
sut i gynnal dadansoddiadau geocemegol 
a'r protocolau sydd eu hangen i weithio 
mewn labordy geocemegol.

Drwy'r rhaglen, wrth i’ch gwybodaeth 
ddatblygu, efallai y byddwch yn 
gallu dewis modiwlau dewisol, sy'n 
eich galluogi i deilwra’r rhaglen i’ch 
diddordebau a’ch dyheadau eich hun 
yn y maes. Fel rhan o’ch traethawd hir 
Geowyddorau Amgylcheddol, byddwch yn 
cwblhau cydran mapio daearegol orfodol 
un wythnos o hyd. Cewch eich annog 
i lunio cyfres o brosiectau maes neu 
mewn labordy fel rhan o’ch traethawd hir, 

er enghraifft drwy edrych ar ddaeareg 
ardal a llygredd, sut mae'n pennu 
pa blanhigion dyfith yno a’r defnydd 
tir, daeareg rhanbarth a datblygiad 
priddoedd mewn perthynas â’r hinsawdd.

Gwaith maes Geowyddorau 
Amgylcheddol
Mae’n bwysig bod daearegwyr 
amgylcheddol yn meddu ar sgiliau 
labordy rhagorol, ond hefyd eu bod 
yn gallu gweithio yn y maes. Yn yr un 
modd, mae'n hanfodol gallu gweithio’n 
annibynnol yn ogystal â mewn grŵp, a 
dyna pam ein bod yn annog y ddau fath  
o weithio yn ein gwaith maes.

De Cymru yw un o’r mannau gorau yn y 
Deyrnas Unedig i astudio geowyddorau 
amgylcheddol am fod cyfoeth o achosion 
achos geoamgylcheddol naturiol ac 
o waith dyn ar garreg ein drws. Mae’r 
lleoliadau naturiol hynny’n ymestyn o 
arfordir hardd Cymru i gopaon Bannau 
Brycheiniog ac yn cynnwys clogwyni môr 
sy’n erydu, twyni tywod, gwlyptiroedd, 
llechweddau cymoedd a dyffrynnoedd ac 
olion erydiad rhewlifol gynt.

Geowyddorau Amgylcheddol
Ar gael fel:
◗  BSc (Côd UCAS: F642)
◗  BSc (blwyddyn ar leoliad) (Côd UCAS: F644) 
◗  MESci (Côd UCAS: F645)
◗  MESci (Rhyngwladol) (Côd UCAS: F647)

Myfyrwyr yn samplu pridd yn Tenerife
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Yn ne Cymru â’i hanes diwydiannol 
maith, cewch hefyd safleoedd astudio 
sy’n cynnwys safleoedd tirlenwi, tir wedi 
ei halogi â metelau trwm, draeniadau 
asidig o hen byllau glo, tir diffaith ac 
ymsuddiant mwyngloddio.

Rydym hefyd yn teithio dramor ar gyfer 
gwaith maes preswyl. Er enghraifft, ar 
hyn o bryd rydym yn ymweld â Phortiwgal 
ar gyfer hyfforddiant mapio daearegol 
ac i ystyried ei geoecoleg. Rydym ar 
hyn o bryd hefyd yn teithio i Tenerife, 
gyda’i llosgfynydd mawr, er mwyn clymu 
popeth rydych wedi’i ddysgu at ei gilydd 
yn "gysyniad ynys gyfan", sy'n cysylltu 
geomorffoleg, peryglon, priddoedd, 
llystyfiant, dŵr a chynaliadwyedd.

Rydym hefyd yn teithio dramor ar gyfer 
gwaith maes preswyl. Er enghraifft, ar 
hyn o bryd rydym yn ymweld â Phortiwgal 

ar gyfer hyfforddiant mapio daearegol 
ac i ystyried ei geoecoleg. Rydym ar 
hyn o bryd hefyd yn teithio i Tenerife, 
gyda’i llosgfynydd mawr, er mwyn clymu 
popeth rydych wedi’i ddysgu at ei gilydd 
yn "gysyniad ynys gyfan", sy'n cysylltu 
geomorffoleg, peryglon, priddoedd, 
llystyfiant, dŵr a chynaliadwyedd.

Gyrfaoedd Geowyddorau 
Amgylcheddol
Yn y gorffennol, mae graddedigion o'r 
rhaglen hon wedi mynd ymlaen i weithio 
yn y diwydiant dŵr, rheoli gwastraff 
awdurdodau lleol, fel cynghorwyr 
amgylcheddol yn y diwydiant adeiladu, 
dadansoddwyr meddalwedd a syrfewyr. 
Mae eraill yn penderfynu defnyddio 
eu sgiliau trosglwyddadwy mewn 
proffesiynau eraill, megis addysgu.

Astudio Geocadwraeth yn Tenerife

Myfyrwyr yn samplu pridd yn Tenerife

Astudiaethau llygredd – profi dŵr  
o byllau glo segurMyfyrwyr blwyddyn dau yn cynnal arolwg geoecoleg

Hanna Hayward
Cafodd Hanna radd mewn Geowyddor 
yr Amgylchedd (gyda blwyddyn ar 
leoliad) ac mae wrthi’n gweithio 
fel Cynghorydd Amgylcheddol 
Cynorthwyol i BAM Construct UK.

Sut brofiad oedd bod yn fyfyriwr 
yng Nghaerdydd?
“Dewisais astudio Geowyddor yr 
Amgylchedd yng Nghaerdydd am 
amryw byd o resymau, ond y cyfle i fod 
ar leoliad diwydiannol am flwyddyn, 
yn ogystal â’r amrywiaeth o deithiau 
maes a safon uchel yr addysgu, a 
roddodd Brifysgol Caerdydd ar y blaen 
i’m dewisiadau eraill.” Mwynheais fy 
ngradd yn fawr iawn.”
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Astudiaeth o’r cefnfor byd-eang 
a’i forlinau yw Daearyddiaeth y 
Môr. Bydd daearyddwyr y môr yn 
cymhwyso technegau ac ymagweddau 
newydd, ynghyd â sgiliau daearyddol 
traddodiadol sy’n seiliedig ar y tir, 
megis mapio a thirfesur, i ddeall y 
ddaearyddiaeth ddiddorol o dan y  
môr a’i donnau.

Mae ein cefnforoedd yn gorchuddio tua 
71% o’r blaned ac mae'r ffigur hwn yn 
codi. Oherwydd maint, natur ddynamig 
ac amrywiaeth y cefnfor byd-eang, 
mae gwybod am ddaearyddiaeth ei 
amgylchedd yn sylfaenol i’n dealltwriaeth 
ni o systemau naturiol y blaned 
gyfan. Mae gan ddaearyddwyr y môr 
ddiddordeb mewn fforio a datblygu 
adnoddau i gynnal dynoliaeth yn y 
dyfodol, yn ogystal ag effaith y cefnfor 
ar fywyd dynol. Addysgir y pwnc felly fel 
cyfuniad o ddaearyddiaeth ffisegol â 
chymwysiadau daearyddiaeth ddynol.

Caerdydd oedd y lle cyntaf i gynnig 
rhaglen gradd mewn daearyddiaeth 
y môr ac mae wedi bod yn rhedeg 
yn llwyddiannus ers 1976. Mae ein 
rhaglenni daearyddiaeth y môr wedi cael 
eu hachredu gan Sefydliad Brenhinol 
y Syrfewyr Siartredig a’r Sefydliad 
Peirianneg Forol, Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg (IMarEST).

Beth fydda i’n ei astudio?
Bydd Daearyddwyr y Môr yn astudio’r 
berthynas economaidd gymdeithasol 
rhwng pobl a nodweddion ffisegol y môr 
a’r arfordir ar raddfeydd lleol a byd-eang 
i helpu’r broses o wneud penderfyniadau 
ynghylch materion fel pysgodfeydd, olew a 
nwy alltraeth, porthladdoedd a byd llongau, 
cadwraeth, mwynau ac ynni, a’u defnyddio 
a’u rheoli’n strategol. Mae’r materion hynny 
i gyd yn hollbwysig i ddatblygiad cynaliadwy 
ac i faes gwarchod yr amgylchedd. 
Byddwch yn dysgu am nifer o bynciau gan 
gynnwys bioleg y môr, prosesau ffisegol, 
rheoli arfordiroedd a chefnforoedd, 
arolygu hydrograffeg a mapio gwely’r môr, 
y newid yn yr hinsawdd fyd-eang, a rheoli 
gweithrediadau morol yn amgylcheddol.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i fapio’r 
amgylchedd morol er mwyn deall ei 
nodweddion ffisegol a biolegol. Nid yn unig 
y dysgwch chi am dechnegau mordwyo 
ac arolygu hydrograffig traddodiadol, ond 
hefyd cewch fagu profiad o ddefnyddio 
systemau synhwyro-o-bell modern, 
gan gynnwys delweddau lloeren, 
SONARS sganio-o’r-ochr ac aml-belydr 
i fapio gwely’r môr, a dulliau seismig 
3-dimensiwn o ymchwilio i wely’r cefnfor.

Cewch gyfle hefyd i brofi’r delweddau 
o wely’r môr ac ecosystem y môr drwy 
ddefnyddio camerâu teledu tanddwr ac 

amrywiol ddyfeisiau, gan gynnwys  
offer cydio, creiddio a threillio, i samplu 
gwely’r môr ar fwrdd ein cwch ymchwil, 
Guiding Light.

Byddwn hefyd yn eich hyfforddi i 
ddefnyddio technegau amrywiol i gasglu, 
gwerthuso a dehongli data a gasglwyd 
gan ein cyfarpar gan ddefnyddio systemau 
gwybodaeth ddaearyddol (GIS), sy'n 
aml yn cael eu defnyddio nid yn unig i 
ymchwilio i ddaearyddiaeth arfordiroedd a 
chefnforoedd, ond hefyd i helpu'r rhai sy'n 
gwneud penderfyniadau sy'n ymwneud â 
Rheolaeth Integredig ar Barthau Arfordirol.

Gwaith maes Daearyddiaeth  
y Môr
Mae gwaith maes yn rhan annatod o'r 
rhaglen hon wrth i chi fforio’r cefnforoedd 
ac amgylcheddau arfordirol sy'n destun 
eich gradd. Nid yn unig y byddwch yn 
mynd ar deithiau maes traddodiadol, rhai 
ohonynt yn rhai preswyl, byddwch hefyd yn 
cael hyfforddiant amser ar y môr, ar gwch 
ymchwil Guiding Light, er mwyn meithrin 
sgiliau cwch hanfodol.

Mae Caerdydd yn lle delfrydol i astudio 
pob agwedd ar ddaearyddiaeth y 
môr. Rydym wedi’n lleoli mewn aber 
gydag amrediad llanw mawr, ac mae 
gennym fynediad at amrywiaeth eang o 
amgylcheddau arfordirol.

Daearyddiaeth y Môr
Ar gael fel:
◗  BSc (Côd UCAS: F841)
◗  BSc (blwyddyn ar leoliad) (Côd UCAS: F842) 
◗  MESci (Côd UCAS: 1D79)
◗  MESci (Rhyngwladol) (Côd UCAS: 4J26)

Yr arolwg ecolegol o wely’r môr ym Malta
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Ar wahân i leoliadau yn y DU, rydym 
hefyd yn ymweld â lleoliadau arfordirol  
ac ynysoedd – ar hyn o bryd Malta  
neu Jersey, a Gwlad Groeg – ar gyfer 
gwaith maes preswyl.

Mae holl gostau teithio a llety ein teithiau 
maes yn gynwysedig yn eich ffioedd 
dysgu ar hyn o bryd. Byddwn yn gofyn 
i chi am gyfraniad bach tuag at gostau 
bwyd a diod yn unig ar gyfer pob taith.

Gyrfaoedd Daearyddiaeth y Môr
Mae gan raddedigion Daearyddiaeth y 
Môr ddewis eang o yrfaoedd gwahanol  
i’w dilyn, ar dir neu ar ddŵr.

Mae ein graddedigion diweddar wedi 
cael swyddi fel syrfewyr hydrograffeg, 
swyddogion cadwraeth morol, 
ymgynghorwyr amgylcheddol morol, 
syrfewyr eigionegol a swyddogion yr 
awdurdod porthladd. Mae rhai’n  
gweithio ym maes rheoli gwastraff,  
neu'r diwydiannau dŵr, a chyflogir eraill 
gan Asiantaeth yr Amgylchedd, grwpiau 
Aberoedd, Titan Environmental Surveys 
ac Osiris Projects. Mae amryw o'n 
graddedigion hefyd wedi mynd i wneud 
gwaith ymchwil morol ar ôl cwblhau 
Doethuriaethau.

Beth Taylor
“Ar ôl blwyddyn leoliad yn gweithio 
i Gorff Anllywodraethol morol yng 
ngwlad Groeg, roeddwn yn sicr fy mod 
i eisiau gyrfa mewn cadwraeth forol  
a swydd gyda llawer o waith maes,  
ac rwyf wedi bod yn gweithio yn y 
sector morol ers i mi raddio.
Rwyf wedi gweithio ar adroddiadau 
cynllunio gofodol morol ar gyfer y 
Sefydliad Rheoli Morol; wedi cynnal 
ymchwil elasmobranciad yn Ynysoedd 
y Cayman; wedi bod yn ymchwilydd 
ar y prosiect riff cwrel a gwyddorau 
cymdeithasol mwyaf erioed ledled y 
Caribî yn Ynysoedd y Wyryf Prydain; 
wedi gweithredu fel rheolwr labordy 
canolfan ymchwil cwrel ar ynys 
anghysbell gyda phedwar o bobl yn 
unig yn byw arni... ac erbyn hyn  
rwy’n Rheolwr Prosiect menter 
ymchwil Cylchynys Laamu 
Ymddiriedolaeth Manta.
Nid oes unrhyw ffordd y buaswn i 
wedi gallu mynd i’r mannau hyn a 
gwneud y gwaith anhygoel hwn pe 
na bai am y sylfaen mewn gwyddor 
môr a gefais yng Nghaerdydd. Yn 
ogystal, dywedwyd wrthyf yn bendant 
yn ystod fy mhroses ymgeisio am 
Radd Meistr bod y sgiliau a’r sylfaen 
wybodaeth a gefais yn ystod fy BSc 
israddedig yn allweddol wrth gael 
lle ar y cwrs hynod gystadleuol MSc 
Rheolaeth Amgylcheddol Forol ym 
Mhrifysgol Caerefrog.
Byddwn yn argymell BSc 
Daearyddiaeth y Môr yng 
Nghaerdydd i unrhyw un sy’n ystyried 
gyrfa yn y sector morol oherwydd ei 
gwmpas eang, sy’n caniatáu i unrhyw 
un archwilio bron pob posibilrwydd 
swydd o dan yr haul!”

Myfyrwyr Daearyddiaeth y Môr yn Jersey yn defnyddio stilwyr gwyddonol i brofi colofn ddŵr

Gwaith prosiect ar gynefinoedd  
arfordiroedd Môr y Canoldir

Myfyrwyr Daearyddiaeth y Môr wrthi’n astudio ecoleg y môr ar eu taith maes i Wlad Groeg
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Ar ôl cwblhau eich gradd gyntaf, efallai 
yr hoffech chi arbenigo mewn maes 
arbennig yng Ngwyddorau’r Ddaear 
drwy ddilyn ein cwrs MSc sefydledig 
mewn Daeareg Amgylcheddol 
Gymhwysol.

Bydd y cwrs hwn, sy'n canolbwyntio ar 
alwedigaeth, yn eich helpu i ddatblygu 
pob un o'r sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer 
y diwydiannau geo-amgylcheddol, 
geodechnegol, ymgynghori a rheoleiddio.  
Mae wedi bod yn rhedeg ers 25 mlynedd 
ac mae ei boblogrwydd parhaus yn 
golygu ein bod bellach wedi hyfforddi 
dros 700 o ddaearegwyr ôl-raddedig, 
sydd bellach yn gweithio yn y diwydiant 
ac yn asiantaethau’r llywodraeth yn y DU, 
Ewrop a thramor.

Mae'r rhaglen yn cynnwys prosiect 
traethawd hir cymhwysol unigol pum mis 
o hyd sydd fel arfer yn cynnwys elfennau 
o geotechnegau, halogiad tir ac asesu 
amgylcheddol. Mae hefyd yn cynnwys 

gwaith maes gorfodol i fanteisio i'r eithaf 
ar eich sgiliau trosglwyddadwy.

Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan 
Gymdeithas Ddaearegol Llundain. Ar 
ôl cwblhau’r radd ôl-raddedig hon yn 
llwyddiannus gellir defnyddio’r credydau 
tuag at ennill cymhwyster proffesiynol 
Daearegydd Siartredig (C.Geol).

Cyrsiau Meistr Ôl-raddedig

Myfyrwyr MSc ar y safle gyda Geotechnology Ltd

Hyfforddiant tirfesurCanolfan ailgylchu Bryn Pica
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Mae galw mawr am raddedigion o bob un o'n rhaglenni gradd gan gyflogwyr. 
Dangosir hyn flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda chanlyniadau rhagorol mewn arolygon 
o raddedigion diweddar, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn cael swydd o fewn chwe 
mis i gwblhau eu gradd.

Gyrfaoedd a hyfforddiant pellach nodweddiadol graddedigion diweddar

Daeareg / Daeareg Fforio  
ac Adnoddau

• Fforio am fwynau
• Ymgynghorydd daearegol
• Mapio maes
• Dearegydd olew
• Dadansoddwr meddalwedd 

mwyngloddio
• Arolygon daearyddol
• Y diwydiant dŵr
• Y diwydiant adeiladu
• Arolygon gwely'r môr a hydrograffeg

Gradd Meistr (MSc) mewn:

• Hydroleg
• Geotechneg gymhwysol
• Geocemeg 
• Rheoli risgiau amgylcheddol
• Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol
• Daeareg mwyngloddio
• Daeareg peirianneg

Geowyddor yr Amgylchedd / 
Daearyddiaeth Amgylcheddol

• Y diwydiant dŵr
• Trin gwastraff
• Cynghorydd amgylcheddol
• Y diwydiant adeiladu
• Dadansoddwr meddalwedd
• Arolygu
• Ymgynghorydd amgylcheddol
• Monitro llygredd

Gradd Meistr (MSc) mewn:

• Rheoli cadwraeth yr amgylchedd
• Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol
• Daeareg peirianneg
• Trin gwastraff
• Hydroddaeareg amgylcheddol
• Hydroleg
• Rheoli Adnoddau Dŵr

Daearyddiaeth y Môr

• Arolygydd hydrograffig
• Swyddog cadwraeth y môr
• Y diwydiant dŵr
• Ymgynghorydd amgylchedd y môr
• Arolygydd eigionegol
• Trin gwastraff
• Swyddog awdurdod porthladd
• Ymchwil i’r môr

Gradd Meistr (MSc) mewn:

• Cadwraeth
• Hydroddaeareg amgylcheddol
• Eigioneg
• Ynni adnewyddadwy
• Biodechnoleg
• Daeareg amgylcheddol gymhwysol

Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae ein rhaglenni gradd yn rhoi ystod 
eang o sgiliau trosglwyddadwy i chi:

◗ Rhifedd

◗ TGCh

◗ Sgiliau ymarferol:

◗ Cyfathrebu’n effeithiol ar lafar  
ac ar bapur

◗ Y gallu i wneud ymchwil annibynnol

◗ Datrys problemau

◗ Synthesu, gwerthuso a  
dadansoddi’n feirniadol

◗ Gweithio’n annibynnol ac mewn tîm

◗ Casglu a chofnodi data

◗ Llunio adroddiadau

◗ Sgiliau prosesu, modelu a dehongli

◗ Sgiliau llyfryddol.

Yn y sector, cânt eu gwerthfawrogi 
am eu hyfforddiant sy’n seiliedig ar 
waith maes a lleoliadau prosiect, sy'n 
eu gwneud yn barod am yr heriau 
beunyddiol o weithio fel daearegwyr, 
syrfewyr ac ymgynghorwyr (gweler swyddi 
graddedigion diweddar pellach isod).

Mae rhai o'n graddedigion yn dewis 
peidio ag ymuno â’r sector, ac yn dewis 
dod yn athrawon, gweithwyr proffesiynol 
ym maes cyfathrebu neu hyd yn oed 
weithio yn y sector cyllid. Maent yn cael eu 
gwerthfawrogi am y sgiliau trosglwyddadwy 
y maent wedi’u datblygu yn ystod eu 
hamser gyda ni, gan eu gwneud yn 
weithwyr delfrydol mewn amrywiaeth  
eang o feysydd nad ydynt yn wyddonol.

Mae eraill yn mynd ymlaen i wneud rhagor 
o waith ymchwil ac astudio ar ôl eu gradd, 
ar ôl datblygu diddordeb brwd mewn maes 
penodol o Wyddorau'r Ddaear a'r Môr yn 
ystod eu graddau. Mae ein hopsiynau ar 
gyfer astudiaeth bellach yn cynnwys gradd 
MSc alwedigaethol Daeareg Amgylcheddol 
Gymhwysol neu opsiynau ar gyfer MPhils  
a Doethuriaethau.
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Ymchwil
Mae’r Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn Ysgol ymchwil 
sydd â thros 40 o wyddonwyr ymchwil rhyngwladol 
blaenllaw a thua 50 o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy’n 
ymchwilio i amrywiaeth eang o bynciau ymchwil.

Mesur llif o dan rewlifoedd, Yr Ynys Las

Gwaith maes daearegol yn Iran

Ymchwil fforio am fwynau
Wrthi’n tyllu gwaddodion yn Tanzania i gael 
gwybod rhagor am hanes hinsoddau trofannol
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Mae ymchwil yn Ysgol Gwyddorau’r 
Ddaear a’r Môr lawn mor ddiddorol 
ag ehangder ei gwmpas. Mae ein 
hymchwilwyr yn mynd i’r afael â 
chwestiynau sylfaenol yn ymwneud ag 
esblygiad ein planed. O ddyfnderoedd 
y Ddaear, drwy’r gramen, i mewn i’r 
cefnforoedd ac ar y tir, mae gan ein 
hymchwilwyr ddiddordeb ym mhob 
agwedd ar ffurfiant ac esblygiad y 
Ddaear. Bydd un o’n haelodau staff yn 
siŵr o ddod o hyd i bwnc a fydd yn eich 
ysbrydoli. Tynnwyd sylw at arwyddocâd 
byd-eang ac ansawdd ein gwaith 
ymchwil yn ddiweddar yn Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil 2014, lle 
roeddem yn bedwerydd yn y DU.

Mae ein hymchwilwyr yn cael eu rhannu 
yn themâu ymchwil Solet, Byw a Newid: 
Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, ond mae 
ein diddordebau ymchwil penodol yn 
cael eu rhannu yn sawl grŵp a allai fod 
o fewn un thema neu a allai gwmpasu 
sawl thema. Yn y modd hwn rydym yn 
sicrhau y gall partneriaethau newydd a 
chyffrous ffynnu rhwng gwyddonwyr sydd 
â diddordebau gwahanol.

Mae ehangder ein hymchwil yn cael ei 
adlewyrchu yn yr amrywiaeth o fodiwlau a 
addysgir sy’n cael eu cynnig i’n myfyrwyr 
israddedig, a all gymryd rhan drwy 
ddosbarthiadau ymarferol ac arolygon 
rhithwir gan ddefnyddio delweddau lloeren, 
yn ogystal â thrwy eu prosiectau ymchwil 
eu hunain yn y labordy ac yn y maes.

Solet: Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr
Drwy gyfuniad o ddata maes a seismig 
3D, ymchwiliadau labordy a modelu 
rhifiadol, mae’r thema ymchwil Solid yn 
ymchwilio i gyfansoddiad ac esblygiad 
deinamig mantell a chramen y Ddaear, 

gan gynnwys ffurfio dyddodion mwynau 
a hydrocarbon, prosesau magmatig a 
hydrothermol, geodynameg, deinameg 
y Ddaear solet, tectoneg platiau a 
datblygiad basnau gwaddodol. Mae ein 
gwaith ymchwil i ddyddodion mwynau 
yn canolbwyntio ar ddyddodion mwyn 
magmatig o elfennau grŵp platinwm, 
nicel, copr a chromiwm, yn enwedig yn 
ne Affrica a Ffennosgandia. Mae ymchwil 
i lithosffer y cefnfor yn canolbwyntio 
ar gribau sy’n lledaenu, namau sy’n 
trawsnewid, prosesau yn siambrau 
magma crib canol y cefnfor ac analogau 
hynafol o fewn ophiolitau, yn bennaf yng 
Nghyprus ac Oman. Mae aelodau o’r 
thema ymchwil hon yn gweithio’n agos 
gyda nifer o gwmnïau adnoddau mwynau 
a hydrocarbon.

Mae pynciau ymchwil canolog y thema 
Solet yn cynnwys: prosesau lithosffer 
cefnforoedd, geodynameg dan yr wyneb 
a’r fantell a phrosesau ffurfio dyddodion 
mwynol. Mae aelodau o’r thema hefyd 
yn gweithio o fewn grŵp cyfandir Affrica, 
menter amlddisgyblaethol sy’n hybu 
ymchwil ac addysg yn y geowyddorau.

Byw: Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr
Esblygodd bywyd ar y Ddaear rhyw 3.5 
biliwn o flynyddoedd yn ôl, ac mae wedi 
cael dylanwad sylweddol ar amodau 
amgylcheddol, sy’n parhau heddiw. 
Mae creigiau’n cynnwys archif unigryw o 
ecosystemau’r gorffennol yn eu ffosilau, 
rydym yn eu hastudio i gofnodi hanes 
cyfoethog bywyd ar y Ddaear a’i effaith 
ar yr amgylchedd. Mae’r thema ymchwil 
Byw yn astudio prosesau biogeocemegol 
heddiw a chasgliadau ffosil eu rolau yn 
y gorffennol. Mae bywyd ar y Ddaear 
wedi esblygu ar y cyd â’r blaned, a 
heb fywyd byddai ein hamgylchedd yn 

wahanol iawn - er enghraifft, dim llawer o 
ocsigen, llawer o CO2, tymheredd uchel, 
cefnforoedd llawer llai a dim olew na 
nwy. Mae microbau yn gyrru llawer o’r 
cylchoedd biogeocemegol sy’n gyfrifol am 
hyn ac rydym yn ymchwilio i gyfraddau, 
rheolaethau, adborth a’r organebau sy’n 
gysylltiedig.

Mae pynciau ymchwil allweddol y 
thema Byw yn cynnwys: geomicrobioleg, 
biogeocemeg microbaidd, hinsoddau 
oer, ecosystemau mewn amser dwfn, 
planhigion a deinameg amgylcheddol a 
thacsonomeg, stratigraffeg, ac esblygiad 
microffosilau morol.

Newid: Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr
Mae’r thema ymchwil Newid yn ymchwilio 
i achosion a chanlyniadau newidiadau yn 
system y Ddaear, yn y môr, yr atmosffer 
ac ar y tir, o’r gorffennol daearegol i’r 
presennol a’r dyfodol gan ddefnyddio 
cyfuniad o ymchwil maes, arbrofi mewn 
labordy a modelu rhifiadol. Mae’r pwyslais 
ar ddeall y prosesau naturiol sy’n achosi 
newidiadau ar ein planed ac, mewn rhai 
achosion, sut mae gweithgarwch dynol yn 
effeithio ar y prosesau hynny a sut maen 
nhw’n effeithio arnom ni - er enghraifft, 
tirlithriadau, erydiad arfordirol a newid yn 
yr hinsawdd. Mae prosiectau ymchwil ar y 
gweill ar hyd a lled y blaned, o’r moroedd 
o amgylch Antarctica i fynyddoedd 
coediog ar y cyhydedd.

Mae’r pynciau ymchwil sy’n ganolog 
i’r thema Newid yn cynnwys: Prosesau 
arwyneb y Ddaear, planhigion a 
deinameg amgylcheddol, hinsoddau oer, 
microffosilau morol a phalaeohinsawdd 
a systemau hinsawdd. Mae aelodau o’r 
thema hwn hefyd yn gweithio o fewn  
grŵp cyfandir Affrica.

Dail ffosil wedi eu claddu mewn iâ rhewlif yn Svalbard
Casglu creiddiau gwaddod  
ar fordaith ymchwil
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Barn ein myfyrwyr . . .

Jess Cartwright

“Rydw i wedi cael cyfleoedd a 
phrofiadau anhygoel diolch i Gaerdydd. 
Cyfeillgarwch y staff a’r myfyrwyr oedd 
yr holl gefnogaeth roeddwn ei hangen 
i ddechrau ar y flwyddyn yn astudio 
dramor mewn prifysgol o’m dewis i, ac 
yn sgil fy nhrydedd flwyddyn yn Miami 
daeth hyd yn oed mwy o gyfleoedd i 
deithio’r byd a chymryd rhan mewn 
gweithgareddau ymchwil fel Plymio 
Gwyddonol, na fyddwn i byth wedi 
meddwl y buasai modd i mi ei wneud. 
Yn y sector hwn rwy’n dymuno datblygu 
fy ngyrfa.”

Max Wong

“Yn ogystal â darparu gwybodaeth, 
sgiliau a phrofiad amhrisiadwy yn y 
maes, roedd pedair blynedd y rhaglen 
MESci Geowyddorau Amgylcheddol 
hefyd wedi cynnig llawer o heriau a’m 
paratôdd ar gyfer amgylchedd anodd 
a chystadleuol maes ymgynghoriaeth 
peirianneg a bod yn ddaearegydd 
peirianegol yn Hong Kong. Ni anghofiaf 
fyth yr holl staff a darlithwyr a’n 
hysbrydolodd i ddilyn ein nodau gyrfa.”

Charlie Kirkwood

“Roedd astudio Daeareg Fforio ac 
Adnoddau ym Mhrifysgol Caerdydd yn 
brofiad gwych. Mae'r staff yn wybodus 
iawn ac yn angerddol am eu pynciau, ac 
roedd yn bleser dysgu mewn awyrgylch 
mor ysgogol. Ar ben addysg ardderchog 
roeddent hefyd yn gallu rhoi cysylltiadau 
i mi yn y diwydiant a sbardunodd fy 
ngyrfa. Mae Caerdydd ei hun yn ddinas 
wych mewn lleoliad ardderchog: mae 
daeareg yn cynnig llawer o gyfleoedd i 
deithio, ond mae'n braf bob amser cael 
traethau a mynyddoedd ar garreg eich 
drws hefyd. ”

James Davey

“Rhoddodd astudio Daeareg Fforio ac 
Adnoddau ym Mhrifysgol Caerdydd y 
wybodaeth, y sgiliau a’r profiadau i mi 
oedd yn allweddol er mwyn sefyll allan 
mewn marchnad swyddi graddedigion 
sy’n fwyfwy cystadleuol. Mae 
lleoliadau ymchwil gyda phartneriaid 
yn y diwydiant fforio mwynau wedi bod 
yn brofiadau hynod fuddiol ac wedi 
caniatáu i mi wneud cysylltiadau sy'n 
parhau i helpu fy ngyrfa i ddatblygu, 
sawl blwyddyn ar ôl gadael Caerdydd.”

Alex Biddle

“Roedd staff Ysgol Gwyddorau'r 
Ddaear a'r Môr bob amser yn fy 
annog, a gwnaethant helpu i’m 
paratoi fel unigolyn yn barod ar gyfer 
y byd gwaith. Er bod fy ngyrfa wedi fy 
arwain ar hyd llwybr a oedd yn gwyro 
oddi wrth ddaeareg bur, mae’r sgiliau 
ysgrifennu adroddiadau, ymchwilio 
a dadansoddi a ddysgais yn ystod fy 
ngradd israddedig yn dal yn sylfaen 
i’r gwaith rwy'n ei wneud heddiw. Heb 
yr addysg a gefais a’r cydberthnasau 
agos a oedd gennyf gyda’m darlithwyr, 
ni fyddaf lle rwyf heddiw.”

Charlotte Humphrey 

“Mae Caerdydd yn ddinas wych i fod yn 
fyfyriwr ynddi gyda digon o gyfleoedd ar 
gyfer gwaith, hamdden ac i fod yn rhan 
o weithgareddau myfyrwyr a chlybiau 
chwaraeon. Mwynheais astudio yn 
Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr gan 
fy mod yn hoffi’r dewis o lwybrau gradd 
a'r opsiwn i newid fy llwybr ar unrhyw 
adeg. Roedd pob cwrs yn canolbwyntio 
ar ymchwil ac ar y diwydiant. Roedd 
amrywiaeth mawr o fodiwlau cyffrous ac 
roedd opsiynau i ychwanegu modiwlau 
ychwanegol os oedd ddiddordeb gennym 
er mwyn cadw ffocws yr astudio mor 
eang neu mor benodol ag y dymunid.”

Hyfforddiant mapio daearegol yng Nghyprus Taith maes Sir BenfroMyfyrwyr blwyddyn un yn Eryri
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Kate McElligott

“Mae amrywiaeth y modiwlau a 
astudiais tra’n astudio Geowyddorau 
y Môr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi 
caniatáu i mi gael swyddi mewn 
gwahanol sectorau yn y diwydiant morol. 
Rwyf wedi gweithio ym Madagascar, 
yn plymio ar riffiau cwrel bob dydd er 
mwyn casglu data i gynorthwyo eu 
gwaith cadwraeth, ac ar hyn o bryd 
rwy’n cynnal arolygon hydrograffeg ac 
eigionegol arfordirol ledled y DU o nifer 
o gychod arolwg. Roedd y teithiau maes 
nid yn unig yn uchafbwynt drwy gydol 
fy ngradd, gwnaethant hefyd fy helpu 
i ddatblygu sgiliau perthnasol megis 
cyfathrebu, gwaith tîm a dadansoddi 
data i hybu fy ngyrfa a chynyddu fy 
niddordeb brwd mewn gweithio o fewn 
yr amgylchedd morol.”

Phalene Gowling

“Rwy’n gweithio yn Exploration 
Insights, rhan o gwmni Halliburton, 
fel Geowyddonydd, ac mae fy rôl 
bresennol yn ymwneud â rheoli 
cynnyrch ar gyfer adnodd daearegol 
newydd o fewn y rhaglen feddalwedd 
3D DecisionSpace® Geosciences. 
Mae’r adnodd newydd hwn yn 
adeiladu ar rai egwyddorion allweddol 
stratigraffig y dysgais amdanynt 
am y tro cyntaf ym Mhrifysgol 
Caerdydd ac rwyf wedi defnyddio’r 
sgiliau meddalwedd a daearegol a 
ddatblygais yn y byd academaidd 
yn barhaus yn fy ngwaith o ddydd i 
ddydd. Yn ogystal â hyn, mae dilyn 
gradd Meistr integredig sy'n seiliedig 
ar ymchwil wedi fy mharatoi’n llawn ar 
gyfer ymuno â'r diwydiant olew a nwy 
yn syth.”

Sia Tanhai

“I mi, roedd undod ac awyrgylch 
teuluol y cyrsiau Gwyddorau’r Ddaear 
yn un o fy atgofion melysaf o’r 
brifysgol, ac roedd hyn yn ymestyn ar 
draws y gwahanol grwpiau blwyddyn, 
darlithwyr, cymdeithasau a thimau 
chwaraeon Ysgol Gwyddorau’r Ddaear 
a’r Môr. Teimlais yn wirioneddol 
gartrefol yno. Yn ogystal, o ganlyniad i 
fy ngradd Geowyddorau Amgylcheddol 
rwyf bellach yn gweithio mewn 
amgylchedd diddorol, amrywiol fel 
Ymgynghorydd Amgylcheddol. Yr 
wythnos hon rwyf wedi gweithio ar 
arllwysiadau pibellau olew, cyflenwad 
dŵr pyllau nicel ac asesiad risg o 
burfa weithredol!”

Sarah Poulton

“Ni allai Prifysgol Caerdydd fod wedi 
cynnig amgylchedd gwell i mi barhau 
â’m hastudiaethau academaidd 
ac i ddatblygu fy ngyrfa. Roedd y 
rhaglen Geowyddorau Amgylcheddol 
mor amrywiol, ac fe’m galluogodd i 
ystyried nifer o elfennau o'r gwyddorau 
amgylcheddol a ganiataodd i mi 
ddilyn fy astudiaethau yn y maes 
roedd gennyf ddiddordeb ynddo, 
Hydroddaeareg Amgylcheddol, yn ystod 
fy ngraddau israddedig a Meistr. Diolch 
i gefnogaeth anhygoel y darlithwyr 
a'r hyder a feithrinais yn ystod fy 
nghyfnod yng Nghaerdydd, rwyf wedi 
gallu symud ymlaen yn fy ngyrfa ym 
maes ymgynghoriaeth amgylcheddol 
a chontractio, ac rwyf ar hyn o bryd yn 
mwynhau fy rôl fel Uwch Ymgynghorydd 
Adfer. Credaf yn ddiffuant na fyddwn ble 
rydw i heddiw oni bai am y rhwydwaith 
cefnogol a’r llwyfan dysgu cadarnhaol a 
ddarparwyd gan y Brifysgol yn ystod fy 
mhedair blynedd o astudio.”

Martin Wolstencroft

“Digwyddiad cofiadwy sy'n ymwneud 
â'm grŵp blwyddyn fel myfyriwr 
israddedig oedd nos Fercher tua 
diwedd y 3edd flwyddyn pan aeth bron 
y garfan gyfan o ddaearegwyr Caerdydd 
i Glwb Ifor Bach tan amser hel allan, 
ac ar ôl hynny cyfres o bartïon tŷ. 
Cyrhaeddais adref wrth i’r wawr dorri. 
Roedd y cyfeillgarwch hwn yn deillio o 
natur ddwys y cwrs israddedig lle'r oedd 
nifer sylweddol o oriau cyswllt, labordai 
a gwaith maes yn arwain at ymdeimlad 
o gymuned nad yw myfyrwyr ar lawer o 
gynlluniau gradd eraill yn tueddu ei brofi.

Mae’r wybodaeth am Wyddorau’r 
Ddaear a feithrinais yng Nghaerdydd 
wedi bod yn werthfawr iawn yn fy 
ngyrfa hyd yma, yn amrywio o fodelu 
cyfrifiadurol i effeithiau ymsuddiant 
llwytho gwaddodion mewn deltâu a 
haenau iâ Antarctig i ragfynegi peryglon 
naturiol. Credaf fod hyn oherwydd bod 
y rhan fwyaf o waith ymchwil modern 
a busnes a arweinir gan ymchwil 
yn ymwneud â systemau cymhleth; 
mae daeareg yn wyddor system 
eang ac mae’n cyffwrdd â llawer o 
ddisgyblaethau eraill, i’r graddau bod 
sgiliau cyffredinol geowyddonydd o 
fantais sylweddol yn y gweithle. Ar yr 
ochr ymarferol, gwnaeth gwaith maes a’r 
profiad o gyflwyno mewn cynadleddau 
fy helpu i feithrin y sgiliau cyfathrebu, 
gweithio mewn tîm a chynllunio rwy’n 
eu defnyddio bob dydd bellach.”

Taith maes Sir Benfro

Mae’r wybodaeth am 
Wyddorau’r Ddaear 
a feithrinais yng 
Nghaerdydd wedi bod 
yn werthfawr iawn 
yn fy ngyrfa hyd yma, 
yn amrywio o fodelu 
cyfrifiadurol i effeithiau 
ymsuddiant llwytho 
gwaddodion mewn deltâu 
a haenau iâ Antarctig 
i ragfynegi peryglon 
naturiol.
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I ni ystyried eich derbyn i un o’n rhaglenni 
gradd, fe ddylech chi ddefnyddio’r 
cyfleuster ‘UCAS Apply’ i wneud cais  
ar-lein ar wefan UCAS. I wneud hynny, 
bydd angen i chi fewngofnodi i:  
www.ucas.ac.uk/apply

Ar y wefan honno fe gewch chi 
wybodaeth am ymgeisio ac esboniad  
o drefn UCAS.

Y Gofynion Mynediad
I weld y gofynion manwl ynghylch 
mynediad a’r cynigion nodweddiadol 
diweddaraf ewch i: 
www.caerdydd.ac.uk/ugcourses

Dyma ein cynigion nodweddiadol:

MESci (Rhyngwladol):
Safon Uwch: AAB mewn tri phwnc – a 
rhaid i o leiaf ddau ohonyn nhw fod yn 
wyddorau.

Y Fagloriaeth Ryngwladol: Os ydych yn 
gwneud dwy Wyddor ar y Lefel Uwch: 34 
o bwyntiau; neu 6,6,5 mewn tri phwnc 
Lefel Uwch, gan gynnwys o leiaf 5 pwynt 
ym mhob un o'r ddwy Wyddor Lefel Uwch.
Os ydych yn gwneud un Wyddor ar y Lefel 
Uwch: 34 o bwyntiau; neu 6,6,5 mewn tri 
phwnc Lefel Uwch, gan gynnwys 5 pwynt 
mewn 1 Wyddor Lefel Uwch a 7 pwynt 
mewn 1 Wyddor Lefel Safonol.

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru: 
Derbynnir craidd CBC yn lle un pwnc 
Safon Uwch ac eithrio’r pynciau 
gwyddonol Safon Uwch sy’n ofynnol.

MESci:
Safon Uwch: ABB mewn tri phwnc – a 
rhaid i o leiaf ddau ohonyn nhw fod yn 
wyddorau.

Y Fagloriaeth Ryngwladol: Os ydych yn 
gwneud dwy Wyddor ar y Lefel Uwch: 32 
o bwyntiau; neu 6,5,5 pwynt mewn tri 
phwnc Lefel Uwch, gan gynnwys o leiaf 5 
pwynt ym mhob un o'r ddwy Wyddor Lefel 
Uwch. Os ydych yn gwneud un Wyddor ar 
y Lefel Uwch: 32 o bwyntiau; neu 6,5,5 
mewn tri phwnc Lefel Uwch, gan gynnwys 
5 pwynt mewn 1 Wyddor Lefel Uwch a 7 
pwynt mewn 1 Wyddor Lefel Safonol.

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru: 
Derbynnir craidd CBC yn lle un pwnc 
Safon Uwch ac eithrio’r pynciau 
gwyddonol Safon Uwch sy’n ofynnol.

BSc:
Safon Uwch: BBB mewn tri phwnc – a 
rhaid i o leiaf ddau ohonyn nhw fod yn 
wyddorau.

Y Fagloriaeth Ryngwladol: Os ydych yn 
gwneud dwy Wyddor ar y Lefel Uwch: 30 
o bwyntiau; neu 6,5,5 pwynt mewn tri 
phwnc Lefel Uwch, gan gynnwys o leiaf 5 
pwynt ym mhob un o'r ddwy Wyddor Lefel 
Uwch.Os ydych yn gwneud un Wyddor ar 
y Lefel Uwch: 30 o bwyntiau; neu 6,5,5 
mewn tri phwnc Lefel Uwch, gan gynnwys 
5 pwynt mewn 1 Wyddor Lefel Uwch a 7 
pwynt mewn 1 Wyddor Lefel Safonol. 

Cymhwyster Bagloriaeth Cymru: 
Derbynnir craidd CBC yn lle un pwnc 
Safon Uwch ac eithrio’r pynciau 
gwyddonol Safon Uwch sy’n ofynnol.

Bydd yr Ysgol yn ystyried cyfuniadau o 
gymwysterau sy’n cynnwys pynciau Safon 
Uwch galwedigaethol ac academaidd.

Cyfle Cyfartal
Mae Prifysgol Caerdydd yn ymrwymo i 
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth 
yn ei holl arferion a’i gweithgareddau, 
gan gynnwys y rhai sy’n ymwneud â 
recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr.

Nod y Brifysgol yw sefydlu diwylliant 
cynhwysol sy’n croesawu ymgeiswyr 
o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, 
patrwm teuluol, rhywedd, cenedligrwydd, 
cyfeiriadedd rhywiol, hil, credoau crefyddol 
neu gredoau eraill, a chefndiroedd 
economaidd gymdeithasol, a sicrhau bod 
cyfle cyfartal iddyn nhw. Mae’r ymrwymiad 
hwnnw’n rhan o’r Polisi Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth sydd i’w weld yn:  
www.caerdydd.ac.uk/cocom/
equalityanddiversity/index

Ymgeiswyr ag Anableddau/Anghenion 
Arbennig
Ar sail teilyngdod academaidd yn 
unig y gwneir pob cynnig i astudio ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Pan fydd gan 
ymgeiswyr ofynion penodol sy’n ymwneud 
ag anabledd neu gyflwr meddygol, 
fe’u hanogir i drafod y rhain gyda staff 
perthnasol er mwyn gallu gwneud 
trefniadau priodol i sicrhau bod y Brifysgol 
yn darparu amgylchedd hygyrch. Yn 
benodol, gwahoddir ymgeiswyr i gysylltu 
â’r Cynghorydd Anabledd i gael gwybod 
am y drefn ymgeisio, cyflwyno’r cyrsiau a 
mynediad at yr amgylchedd ffisegol. Os 
bydd hi’n briodol, gellir trefnu ymweliadau 
anffurfiol er mwyn i ymgeiswyr allu gweld 
y llety a chyfarfod â’r staff academaidd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r 
Cynghorwr Anabledd:

Ffôn: +44 (0)29 2087 4844 
E-bost: disability@caerdydd.ac.uk

Gohirio Mynediad
Does gan yr Ysgol ddim gwrthwynebiad 
i’r posibilrwydd i chi ohirio eich mynediad 
cyhyd â’ch bod yn treulio’r flwyddyn 
berthnasol mewn ffordd gadarnhaol a 
buddiol. Fe fyddwch chi’n gwneud eich 
cais drwy UCAS yn y ffordd arferol, ond 
rhaid i’r cais i UCAS ddangos y flwyddyn  
y bwriadwch ddod i’r brifysgol.

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol 
Mae’r Brifysgol yn codi ffi flynyddol 
sy’n talu pob ffi ddysgu, cofrestru ac 
arholi heblaw ffi ailsefyll arholiadau gan 
fyfyrwyr nad ydynt wedi’u cofrestru ar  
hyn o bryd. Sylwch fod y ffioedd am 
lety ym Mhreswylfeydd y Brifysgol yn 
ychwanegol at hynny.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan 
hon: www.caerdydd.ac.uk/fees

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau
Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan a 
ganlyn: www.cardiff.ac.uk/funding-ug

Gwefannau defnyddiol i gael gwybod 
am ffioedd dysgu a chymorth ariannol:
Gwefan Prifysgol Caerdydd: 
www.caerdydd.ac.uk/ffioedd

Gwefan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr: 
www.cardiff.ac.uk/financialsupport/
index.html

Cyllid Myfyrwyr Cymru:  
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Student Finance England: 
www.studentfinanceengland.co.uk

Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwy: 
www.slc.co.uk

Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth, anfonwch 
e-bost atom yn: earth-ug@cardiff.ac.uk 
neu ymwelwch â ni drwy wefan Ysgol 
Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr, Prifysgol 
Caerdydd: www.caerdydd.ac.uk/ 
earth-ocean-sciences

Y Swyddfa Dderbyn  
Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

Prifysgol Caerdydd, Y Prif Adeilad,  
Plas y Parc, Caerdydd CF10 3AT

Ffôn: (029) 2087 4830 
Ffacs: (029) 2087 4326

Ceisiadau
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Telerau ac Amodau
Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod 
y wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn 
yn gywir pan aeth i'r wasg. Fodd 
bynnag, nid yw'r Brifysgol yn atebol 
am unrhyw wallau a allai fod ynddo, 
neu am unrhyw newidiadau dilynol 
i bolisi'r Brifysgol neu Lywodraeth 
a allai effeithio ar yr wybodaeth 
a roddir. Mae Prifysgol Caerdydd 
yn eithrio unrhyw sylwadau neu 
warantau yn benodol (boed wedi'u 
mynegi neu eu hawgrymu), yn ogystal 
â phob atebolrwydd gan gynnwys 
niwed uniongyrchol, anuniongyrchol, 
arbennig, cysylltiedig neu ganlyniadol 
sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth 
ar y tudalennau hyn, hyd at y graddau 
eithaf sy'n bosibl o dan y gyfraith.

EARTHW/0418/50

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu 
ar bapur a gafwyd o ffynonellau a 
reolir yn dda, a defnyddiwyd inciau 
a gafwyd o lysiau. Mae’r papur a 
ddefnyddiwyd wrth gynhyrchu’r 
prosbectws hwn, a’r broses 
weithgynhyrchu, ill dau wedi eu 
hardystio gan yr FSC®.

Mae’r argraffwyr wedi’u hachredu 
hefyd i safon ISO14001, sef y safon 
amgylchedd a gydnabyddir yn 
rhyngwladol. Pan fyddwch wedi gorffen 
gyda’r llyfryn hwn gellir ei ailgylchu, 
ond a wnewch chi ystyried ei roi i ffrind 
neu ei adael yn eich llyfrgell gyrfaoedd 
i eraill ei ddefnyddio.

Diolch yn fawr.

Gellir trefnu i’r ddogfen hon fod 
ar gael mewn print mawr (testun), 
mewn Braille neu ar dâp sain/
CD hefyd. I ofyn am gopi mewn 
fformat arall, cysylltwch â Laura 
Roberts:

Ffôn: 029 2087 4455 

E-bost: RobertsL9@cardiff.ac.uk

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Mae Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr yn y Prif Adeilad sydd yng nghanol 
Campws Parc Cathays, taith gerdded fer o ganol y ddinas.
Mae’r Prif Adeilad yn agos at orsaf drenau Cathays ac o fewn cyrraedd hawdd  
i lawer o neuaddau preswyl y Brifysgol.

Key

■ Ysgol Gwyddorau’r 
Ddaear a’r Môr 

■ Adeiladau’r Brifysgol

■ Neuaddau preswyl i fyfyrwyr
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Ymholiadau
Ffôn: 029 2087 4830
E-bost: earth-ug@caerdydd.ac.uk

Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr  
Prifysgol Caerdydd  
Y Prif Adeilad  
Caerdydd CF10 3AT

Cadwch mewn Cysylltiad
Dewch o hyd i ni:
facebook.com/cardiffuniug

Dilynwch ni:
@cardiffuniug
@CU_EARTH

I gael gwybod mwy am Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr,  
ewch i’n gwefan: www.caerdydd.ac.uk/earth-ocean-sciences

Myfyrwyr sy’n Blogio
O awgrymiadau astudio i ble i fwyta, i gymdeithasau, teithiau penwythnos  
a ble i gael eich llyfrau, mae ein myfyrwyr sy’n blogio yn fyfyrwyr go iawn 
sy’n siarad am brofiad gwirioneddol myfyriwr yng Nghaerdydd.
Peidiwch â cholli eu blogiau diweddaraf i gael dysgu mwy am sut beth  
yw byw ac astudio yng Nghaerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/blogwyrmyfyrwyr


