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Explore our
website
We hope the information in this
prospectus has sparked your interest
in studying at Cardiff. Our website
provides a wealth of additional
information, as well as the most
up-to-date information on
programmes and funding
opportunities.

Attend our
Open Day
Our main Open Day is held in
November each year and offers an
ideal opportunity to see facilities, talk
to staff and students and get a feel
for the University. There are also a
number of other opportunities
throughout the year where you can
meet us.

Ask our students
Get the insider’s perspective from our
team of current Cardiff University
postgraduate students. They are
happy to answer any questions you
may have about postgraduate life at
Cardiff – see our contact details
under ‘Keep in Touch’.

Our Insider’s Guide to Postgraduate
Life in Cardiff is written by current
and former Cardiff University
postgraduates and is available to
download.

Gwnewch gais
yn syth
Gan ddefnyddio’n porth ymgeisio
ar-lein, gallwch chi roi gychwyn ar
eich cais yn syth a llwytho dogfennau
pellach, fel trawsgrifiadiau a
chanlyniadau arholiadau, i lawr pan
gewch chi hwy.

Bydd cyflwyno cais yn gynnar hefyd
yn rhoi mwy o amser i chi wneud cais
am arian.

Cadwch mewn
Cysylltiad
I fyfyrwyr o’r DU neu’r UE:

Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion

ffôn: +44 (0)29 2087 0084

ebost:
postgradenquiries@caerdydd.ac.uk

I fyfyrwyr o weddill y byd:

Y Swyddfa Ryngwladol

ffôn: +44 (0)29 2087 4432

ebost:
international@caerdydd.ac.uk

Y newyddion
diweddaraf
I gadw mewn cysylltiad â’r holl
newyddion diweddaraf o Brifysgol
Caerdydd, gan gynnwys rhaglenni
newydd a chyfleoedd i sicrhau arian:

Hoffwch ni ar Facebook

Facebook.com/
cardiffunipostgradinfo

Dilynwch ni ar Twitter

@cardiffunipg

What Next?
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Croeso

Ein nod ym Mhrifysgol Caerdydd yw bod yn brifysgol sy’n
cael ei hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd i arwain
y byd, i gynhyrchu ymchwil ragorol ac i fod yn nodedig
am yr addysg a roddwn. Gwerthfawrogwn y cyfraniadau a
wnaiff ein myfyrwyr ôl-raddedig i’r Brifysgol ac at gyflawni
ei nodau, a cheisiwn gynnig amgylchedd heriol a
chefnogol lle y gallwch chi, hefyd, gyrraedd eich
nodau personol.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Gaerdydd yn
y dyfodol agos.



Cr
oe
so

1Mwy o wybodaeth: www.caerdydd.ac.uk/postgraduate



Gair am Gaerdydd
4 Pam Caerdydd?
6 Ein Hymchwil:
Ymestyn yr Ymennydd

10 Ein Rhaglenni Hyfforddiant
Doethurol

12 Addysgu a Chyfleusterau
14 Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
16 Coleg Graddedigion y Brifysgol
18 Canolfan y Graddedigion
20 Undeb y Myfyrwyr
21 Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
22 Caerdydd - Prifddinas Ragorol
24 Gwasanaethau Cefnogi
25 Llety

Eich Gradd
Ôl-raddedig
26 Eich Dewisiadau o Ran Astudio
28 Ffioedd ac Ariannu
30 Sut mae gwneud cais
32 Myfyrwyr Rhyngwladol
33 Rhaglenni Iaith Saesneg

34 Dewch i edrych yn fanylach
35 Mynegai i’r Ysgolion Academaidd

Yr Ysgolion
Academaidd
Y Celfyddydau, y Dyniaethau
a’r Gwyddorau Cymdeithasol

37 Busnes
42 Cerddoriaeth
45 Cynllunio a Daearyddiaeth
49 Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau

Rhyngwladol
52 Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
57 Ieithoedd Modern
61 Newyddiaduraeth, y Cyfryngau

ac Astudiaethau Diwylliannol
65 Saesneg, Cyfathrebu ac

Athroniaeth
69 Y Gwyddorau Cymdeithasol
74 Y Gyfraith
79 Y Gymraeg

Cynnwys

2



Y Gwyddorau Biofeddygol
a Bywyd

83 Addysg Feddygol a Deintyddol
86 Biowyddorau
89 Deintyddiaeth
92 Fferylliaeth a Gwyddorau

Fferyllol
95 Meddygaeth
99 Optometreg a Gwyddorau’r

Golwg
103 Seicoleg
107 Y Gwyddorau Gofal Iechyd

Y Gwyddorau Ffisegol a
Pheirianneg

112 Cemeg
115 Cyfrifiadureg a Gwybodeg
119 Ffiseg a Seryddiaeth
122 Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr
125 Mathemateg
128 Peirianneg
132 Pensaernïaeth

Rhagor o
Wybodaeth
136 Mapiau o’r Campws

138 Mynegai i’r Rhaglenni Ymchwil

140 Mynegai i’r Rhaglenni a
Addysgir

142 Teithio i Brifysgol Caerdydd

144 Beth Nesaf?

Cy
nn
w
ys

3www.caerdydd.ac.uk/postgraduate



Rydym yn
ymchwil ddwys
� Yn Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil 2014, roedd ein
hymchwil ragorol yn y 5ed safle
am ansawdd, ac yn yr 2il safle
am effaith ymhlith prifysgolion y
DU

� Mae ein staff ymchwil o'r radd
flaenaf ac yn cynnwys enillwyr
gwobr Nobel, Cymrodyr y
Gymdeithas Frenhinol a
chymrodyr o gymdeithasau
dysgedig eraill

� Rydym yn cael dros £100m
mewn dyfarniadau ar gyfer
ymchwil bob blwyddyn, a £500m
yw cyfanswm gwerth ein
cytundebau ymchwil

Rydym yn arloesol
� Rydym ymhlith y pum prifysgol
orau ar sail nifer y Partneriaethau
Trosglwyddo Gwybodaeth

� Rydym yn 8fed yn y DU o ran faint
rydym yn rhyngweithio â mentrau
bach a chanolig

� Mae ein partneriaeth gyda Fusion
IP wedi arwain at fuddsoddi dros
£40m mewn is-gwmnïau

� Mae ein graddedigion mentrus
wedi sefydlu dros 270 o fusnesau
yn y tair blynedd diwethaf

� Rydym yn buddsoddi £300m yn
ein Campws Arloesedd newydd,
gan gynnwys £44m mewn
cyfleuster newydd ar gyfer
casgliad unigryw o’r sganwyr
delweddu ymennydd mwyaf
pwerus yn Ewrop

Rydym yn gofalu
am ein myfyrwyr
� Gyda thros 30,000 o fyfyrwyr, ni
yw’r 12fed prifysgol fwyaf yn y DU.
Ôl-raddedigion yw dros 8,000
ohonynt

� Rydym yn deall y pwysau sy’n
gysylltiedig ag astudiaethau. Felly,
mae Canolfan y Graddedigion yn
rhoi cyfle i chi weithio a
chymdeithasu mewn cyfleuster
pwrpasol

� Mae Coleg Graddedigion y
Brifysgol yn cynnig hyfforddiant a
chefnogaeth i'n myfyrwyr ymchwil

� Roedd 86% o’n myfyrwyr ymchwil
a 92% o'n myfyrwyr a addysgir yn
fodlon ar eu profiad yn gyffredinol;
canran uwch na chyfartaledd y
DU

Pam Caerdydd?
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Rydym yn
cydweithio
� Rydym yn rhan o Gynghrair Great
Western Four (GW4) sef pedair
prifysgol sy’n cydweithio i roi
ymchwil ar waith yn y byd go iawn
ac ysgogi twf

� Cynhelir llawer o'n Rhaglenni
Hyfforddiant Doethurol mewn
partneriaeth â phrifysgolion eraill

� Rydym yn cydweithio’n agos â’r
sector cyhoeddus, sefydliadau
addysg uwch, a busnesau a
diwydiannau yng Nghymru, y DU a
thu hwnt.

� Rydym yn cynnal prosiectau
ymgysylltu gyda chymunedau yng
Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt

Rydym yn
rhyngwladol
� Mae gennym dros 6,000 o
fyfyrwyr tramor o dros 100 o
wledydd

� Mae gennym dros 180,000 o
gynfyfyrwyr mewn dros 170 o
wledydd

� Mae gennym gysylltiadau ffurfiol
gyda thros 35 o wledydd

“Mae gan Gaerdydd bopeth
yn ôl pob golwg: adeiladau
dinesig trawiadol mewn lleoliad
braf ar yr arfordir, tafarndai a
lleoliadau deniadol yng nghanol
y ddinas, a chefn gwlad hyfryd
gerllaw. Mae’r Brifysgol yn
rhannu hyder a blaengarwch y
ddinas o’i chwmpas, ac mae
ganddi enw rhagorol am safon
ei haddysgu a’i hymchwil. Mae
dros 30,000 o fyfyrwyr yno,
gyda thros 6,600 o’r rhain yn
dod o dros 100 o wledydd y tu
allan i'r DU. Mae hyn oll yn
helpu i greu cymuned fywiog a
chosmopolitaidd.”
Guardian University Guide 2016
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Yn Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil 2014, roedd ein
hymchwil ragorol yn y 5ed safle
am ansawdd ac yn yr 2il safle
am effaith. Cynhelir yr asesiad
cenedlaethol a phwysig hwn yn
rheolaidd gan gynghorau
ariannu Prydain, ac mae wedi
cadarnhau ein statws fel
canolfan o’r radd flaenaf ym
maes rhagoriaeth ymchwil.

Rydym yn aelod o Grŵp Russell, sef 'Ivy League’ prifysgolion ymchwil Prydain.
Mae gennym staff o'r radd flaenaf sy’n gwthio ffiniau gwybodaeth ddynol i
geisio ateb cwestiynau mawr cymdeithas yn yr 21ain ganrif.

Mae ein hymchwilwyr yn gwneud gwahaniaeth go iawn yn y byd, o helpu i
oresgyn heriau amgylcheddol a gwella bywydau unigolion, i ddatblygu ein
dealltwriaeth o beth yw bod yn ddynol.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ennill tua £100m y flwyddyn mewn
cytundebau a grantiau ymchwil newydd. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
annibynnol, aseswyd bod 87% o'r ymchwil a gyflwynwyd gennym yn rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd - y ddau gategori asesu uchaf. I goroni’r cyfan,
roedd 15 o’n 27 disgyblaeth academaidd yn y 10 uchaf o ran ansawdd.

Mae’r rhagoriaeth hon o fudd i fyfyrwyr ymchwil a’r rhai â addysgir. Maent yn
gallu astudio mewn amgylchedd bywiog, ymchwil ddwys lle mae’r staff
academaidd ymhlith ysgolheigion mwyaf blaenllaw eu maes.

Ein Hymchwil: Ymestyn yr Ymennydd
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Mae ein hymchwil ym meysydd iechyd a’r biowyddorau yn cynnwys
gwyddoniaeth y labordy, lle datblygir cyffuriau, a threialon clinigol o
bwys. Y strategaeth hon, o droi ymchwil yn gamau a gymerir ar lawr
gwlad, sydd ar waith yn ein Sefydliadau Ymchwil blaenllaw.

Yn y cyfamser, mae ymchwilwyr Caerdydd yn gwella ecosystemau
ledled y byd yn uniongyrchol, ac mae offerynnau a ddyluniwyd
yma’n ymchwilio pellterau’r gofod yn ogystal â llawr y cefnfor ac o
dan gramen y ddaear.

Mae ymchwil i newid yn yr hinsawdd yn cael ei hategu gan
ymdrechion i ddod o hyd i ddewisiadau amgen a chynaliadwy i
brosesau diwydiannol a chynhyrchu ynni. Ar yr un pryd, mae ein
gwyddonwyr cyfrifiadurol yn creu arloesedd mewn meysydd fel
telegyfathrebu, rheoli bioamrywiaeth a dylunio peirianyddol.

Mae ehangder a dyfnder yr arbenigedd hwn yn golygu bod galw
mawr amdanom ymhlith llunwyr polisïau ym Mhrydain a thramor, a
hynny mewn meysydd sy’n amrywio o anghydraddoldebau iechyd i
ddiogelwch morol.
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Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
(REF) 2014: Safleoedd cyffredinol
y prifysgolion:

Safle Prifysgol Graddfa ar
Gyfartaledd*

1 Coleg Imperial 3.36
2 Ysgol Economeg Llundain

(LSE) 3.35
3 Prifysgol Rhydychen 3.34
4 Prifysgol Caergrawnt 3.33
5 Prifysgol Caerdydd 3.27
6 Coleg y Brenin, Llundain

(KCL) 3.23
7 Prifysgol Warwig 3.22
8 Coleg Prifysgol Llundain 3.22
9 Ysgol Hylendid a Meddygaeth

Drofannol Llundain 3.20
10 Prifysgol y Frenhines Mary,

Llundain 3.18
11 Prifysgol Caeredin 3.18
12 Prifysgol Bryste 3.18
13 Prifysgol Sheffield 3.17
14 Prifysgol Caerfaddon 3.17
15 Prifysgol Efrog 3.17
16 Prifysgol Manceinion 3.16
17 Prifysgol Southampton 3.15
18 Prifysgol Caerhirfryn 3.15
19 Prifysgol Durham 3.14
20 Prifysgol St Andrews 3.13
21 Prifysgol Leeds 3.13
22 Prifysgol East Anglia 3.11
23 Prifysgol Glasgow 3.10
24 Prifysgol Abertawe 3.09
25 Prifysgol Frenhinol Holloway

Llundain 3.09
26 Prifysgol Nottingham 3.09
27 Prifysgol Newcastle 3.09
28 Prifysgol Caerwysg 3.08
29 Prifysgol Birmingham 3.07
30 Prifysgol Cranfield 3.07

Sylwer: Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil yn
asesiad pwysig o ymchwil a gynhelir yn rheolaidd gan
gynghorau ariannu Prydain. Mae’r canlyniadau wedi'u
trefnu mewn sawl ffordd, a’r raddfa ar gyfartaledd yw
un o’r rhai mwyaf cyffredin. Mae’r 'Raddfa ar
Gyfartaledd’ yn broffil o ansawdd ar sail nifer y staff
(cyfwerth ag amser llawn), lle mae’r ganran ar 4 * x 4,
y ganran ar 3 * x 3, y ganran ar 2 * x 2, y ganran ar 1
* x 1 wedi'i rhannu â 100 (cyfanswm canran yr holl
ymchwil). Cewch wybod rhagor am y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil yn www.caerdydd.ac.uk/ref

Rydym ar flaen y gad mewn uwch-dechnoleg
delweddu’r ymennydd
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Astudiaethau Achos o Effaith Ymchwil

Trawsnewid y Mabinogion
Ysgol y Gymraeg

Mae gan Ysgol y Gymraeg
draddodiad hirsefydlog o ymchwilio
i’r Mabinogion, gwaith sy’n cael ei
gydnabod yn eang fel un o
gyfraniadau pwysicaf Cymru i
lenyddiaeth Ewrop.

Yn wreiddiol, defnydd academaidd
oedd mewn golwg yn bennaf ar gyfer
cyfieithiad godidog yr Athro Sioned
Davies o’r Mabinogion. Fodd bynnag,
mae arddull ddealladwy’r cyfieithiad
wedi ailgynnau diddordeb ymhell y tu
hwnt i’r byd academaidd.

Mae ei hailastudiaeth fanwl o’r
testun wedi galluogi cynulleidfaoedd
modern i ddeall sut byddai
gwrandawyr canoloesol wedi ei
ddeall ac, yn anad dim, ei
berfformio. Mae cyfieithiad yr Athro
Davies wedi ysgogi adroddwyr
modern i adfywio’r arfer o adrodd y
Mabinogion, gyda chymorth cyfres o
weithdai llwyddiannus. Ar ben hynny,
comisiynodd Seren Books awduron
llwyddiannus i ailddyfeisio’r storïau
gwreiddiol mewn cyfres o’r enw New
Stories from the Mabinogion.

Mae’r cyfieithiad wedi newid
yr hyn sy’n bosibl i awduron
Cymraeg a Saesneg, yng
Nghymru a thu hwnt.

Gwyneth Lewis
Bardd Cenedlaethol Cymru

“

“ Yr Athro
Sioned Davies
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Mynegeio rhywogaethau’r byd
Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Achub bywydau a diogelu dŵr
Ysgol Peirianneg

Mae colli bioamrywiaeth yn bryder byd-
eang; mae wedi ysgogi ymgyrchoedd
byd-eang i atal cyfradd y rhywogaethau
sy’n diflannu. Un o’r prif rwystrau oedd y
ffaith nad oedd unrhyw fath o restr
ddiffiniol o rywogaethau’r byd. Nid oedd
un catalog cyson y cytunwyd arno.

Ers 1999, mae aelodau o’r Ysgol
Cyfrifiadureg a Gwybodeg wedi ymchwilio i
hanfodion rheoli data sydd wedi’i
gyhoeddi a’r offer cysylltiedig ar gyfer creu
Catalog Bywyd, gwirio ansawdd drwy
ddulliau datrys gwrthdaro, a chyflwyno eu
data am rywogaethau i ddefnyddwyr.

Mae ein hymchwil wedi arwain at seilwaith
sy'n ymgorffori offer ar gyfer paratoi’r
Catalog a chynnal ei gysondeb.

Cymeradwyir y Catalog gan Gonfensiwn
Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar
Fioamrywiaeth (CBD). Erbyn hyn, mae’n
cynnwys 1,600,000 o rywogaethau o
gymharu â 600,000 o rywogaethau ar
ddiwedd y 90au.

Mae Arsyllfa Byd NASA yn
amcangyfrif y bydd dwy biliwn o
bobl yn agored i beryglon llifogydd
erbyn 2050 yn ôl pob tebyg.
Roedd ein ymchwilwyr yn
cydnabod bod angen modelau
mwy cywir i ragweld y perygl o
lifogydd a lefelau ansawdd dŵr ar
gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau
eithafol.

Mae ymchwilwyr yn ein Canolfan
Ymchwil Hydro-amgylcheddol, dan
arweiniad yr Athro Roger Falconer,
wedi cyfuno a mireinio modelau
presennol i gynnig atebion mwy
cywir pan mae argaeau ac
argloddiau’n methu. Arweiniodd y
gwelliannau hyn hefyd at allu
efelychu effeithiau llifogydd mewn
amgylcheddau trefol, gan drin
adeiladau fel gwrthrychau
anhydraidd yn hytrach na fel rhai
solet, ac ail-greu effaith y llifogydd

ar orlifdiroedd sydd ag adeiladau
arnynt.

Mae effaith yr ymchwil yn amlygu
manteision amgylcheddol, iechyd,
economaidd a diwydiannol.

Fe'i defnyddir gan sefydliadau pwysig
ar draws y byd mewn prosiectau
mawr. Yn benodol, mae’n lliniaru yn
erbyn peryglon cenedlaethol a
rhyngwladol sy'n gysylltiedig â
llifogydd ac ansawdd dŵr.

Heb y gwaith y mae tîm Prifysgol Caerdydd wedi’i wneud, ni fyddai
Catalog Bywyd wedi datblygu i fod yn adnodd byd-eang.

Dr Peter H Schalk, Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Rhywogaethau 2000“

Ar adegau pan mae
amddiffynfeydd llifogydd yn
methu, mae angen dybryd am
fodelau cywir a dibynadwy i
ddarogan symudiad llifddwr a’i
gynnwys.

Yr Athro Roger Falconer,
Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil
Hydro-amgylcheddol

“

“

“

Yr Athro
Roger Falconer

Yr Athro
W.A. Gray



Ein Rhaglenni Hyfforddiant Doethurol
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Fel prifysgol ymchwil ddwys flaenllaw, rydym yn
ymwneud ag amrywiaeth o raglenni hyfforddiant
doethurol penodedig.

Cynghorau Ymchwil y DU neu
sefydliadau elusennol sy’n
ariannu’r rhaglenni hyn. Maent yn
cynnig cyfleoedd ymchwil ôl-
raddedig sy’n rhychwantu nifer o’r
meysydd ymchwil yr ydym yn
rhagori ynddynt. Mae pob rhaglen
yn unigryw, ond mae pob un yn
cynnig astudiaethau doethurol
arloesol mewn amgylchedd
cefnogol a chyffrous.

Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig
hyfforddiant ymchwil arbenigol a
chyfleoedd i ddatblygu sgiliau. Fel

arfer, mae hyn ar ffurf rhaglen sydd
wedi'i chynllunio i wella sgiliau a
datblygu ymchwilwyr medrus o'r radd
flaenaf. Yn aml, maent ochr yn ochr
â chyfleoedd ehangach i hyfforddi
neu ddatblygu, fel ymweliadau
ymchwil tramor, treulio cyfnodau
gyda phartneriaid anacademaidd
neu ddysgu iaith.

Fel arfer, mae’r ysgoloriaethau
ymchwil a gynigir gan y rhaglenni
hyfforddi doethurol hyn ar gyfer
myfyrwyr y DU a'r UE sydd wedi bod
yn byw yn y DU ers o leiaf tair

blynedd. Mae’r ysgoloriaethau hyn
yn talu am ffioedd dysgu ar gyfradd
ffioedd cartref, yn ogystal â chyflog
ychwanegol ar gyfer costau byw.
Mae myfyrwyr rhyngwladol yn
gymwys i gael ysgoloriaeth ymchwil
sy’n talu am ffioedd dysgu yn unig a
gall cymhwysedd ar gyfer y cyflog
ychwanegol amrywio. Mewn
amgylchiadau eithriadol, gall
myfyrwyr rhyngwladol (o du allan i’r
UE) fod yn gymwys i gael arian gan y
rhaglenni hyfforddiant doethurol hyn.

Allwedd
CDT – Canolfan ar gyfer Hyfforddiant
Doethurol
DTC – Canolfan Hyfforddiant
Doethurol
DTP – Partneriaeth Hyfforddiant
Doethurol

Cynghorau Ymchwil
AHRC – Cyngor Ymchwil y
Celfyddydau a’r Dyniaethau
BBSRC – Cyngor Ymchwil
Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol
EPSRC – Cyngor Ymchwil y
Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

ESRC – Cyngor Ymchwil Economaidd
a Chymdeithasol
MRC – Cyngor Ymchwil Feddygol
NERC – Cyngor Ymchwil Amgylchedd
Naturiol
STFC – Cyngor Cyfleusterau
Gwyddoniaeth a Thechnoleg
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DTP De a Gorllewin Lloegr a
Chymru a ariennir gan AHRC
Diben y Bartneriaeth hon yw arwain
ymchwilwyr yn y celfyddydau a'r
dyniaethau at yrfaoedd cynhyrchiol,
boed yn y byd academaidd neu
ymarfer proffesiynol, drwy gynnig
hyfforddiant pwrpasol wedi'i deilwra
i’ch prosiect a’ch dyheadau gyrfaol
chi. Cynigir arbenigedd o’r radd

flaenaf ac adnoddau ar draws y
prifysgolion sy’n cymryd rhan a’r
partneriaid anacademaidd.

DTC ESRC Cymru
Sefydlwyd y Ganolfan hon i hyfforddi
gwyddonwyr cymdeithasol o’r radd
flaenaf ledled Cymru ynglŷn ag
amrywiaeth o faterion sy'n effeithio
ar gymdeithas heddiw. Bydd y

Ganolfan yn paratoi myfyrwyr
doethurol ar gyfer eu gyrfaoedd yn y
dyfodol drwy gynnig hyfforddiant
ymchwil o safon iddynt yn y
gwyddorau cymdeithasol ac
economaidd, gan eu meithrin nhw i
wneud cyfraniadau rhagorol mewn
datblygiad amgylcheddol,
gwleidyddol, economaidd a
chymdeithasol.

DTP BBSRC Biowyddoniaeth y
De-orllewin

Mae’r Bartneriaeth hon yn cynnig
hyfforddiant mewn dau faes a
flaenoriaethir: diogelwch bwyd a
biowyddoniaeth o’r radd flaenaf.
Darperir hyfforddiant ymchwil traws-
ddisgyblaethol ardderchog i’r
myfyrwyr yn ogystal ag arbenigedd yr
holl bartneriaid drwy ymweld/
defnyddio eu cyfleusterau a chymryd

rhan mewn cynadleddau, gweithdai a
modiwlau a addysgir.

Rhaglen PhD Ymchwil Canser y DU
Nod y rhaglen PhD hon mewn
Astudiaethau Canser yw meithrin y
rhai fydd ar flaen y gad ym maes
ymchwil canser yn y dyfodol. Mae
wedi’i dylunio i hyfforddi unigolion
mewn ymchwil sylfaenol neu
drosiadol sy’n gysylltiedig â chanser.

NERC Great Western Four + DTP
Diben y Bartneriaeth hon yw hyfforddi
arweinwyr y dyfodol ym maes
gwyddorau’r ddaear a’r amgylchedd.
Mae ganddi dair thema: Y Ddaear
Solet, Byd Byw a’r Blaned sy’n Newid.
Mae’r rhaglen yn ymgysylltu ag
amrywiaeth eang o bartneriaid
academaidd ac anacademaidd i greu
rhaglen hyfforddi arloesol.

CDT EPSRC Catalyddu
Mae’r Ganolfan hon yn cynnig
hyfforddiant PhD ar draws maes
catalyddu heterogenaidd a chydryw
yn ogystal â pheirianneg ymatebol,
gan alluogi myfyrwyr i fynd i’r afael â
rhai o heriau mwyaf cymdeithas drwy
gatalyddu: cynhyrchu ynni glân,
glanhau aer a dŵr yr amgylcheddd, a
gweithgynhyrchu cynaliadwy. Bydd
myfyrwyr yn meithrin gwybodaeth
gynhwysfawr o ddisgyblaethau
traddodiadol a rhai sy’n datblygu,
dealltwriaeth o'r diwydiant a chyd-
destunau byd-eang, yn ogystal â
sgiliau ymchwil/proffesiynol.

CDT EPSRC Gwyddoniaeth Diemwnt
a Thechnoleg
Nod y Ganolfan hon yw hyfforddi'r
genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr,
diwydianwyr ac entrepreneuriaid a’u

galluogi i fanteisio ar ddefnyddio
diemwnt fel deunydd uwch-
dechnoleg ar gyfer amrywiaeth o
gymwysiadau. Mae myfyrwyr yn cael
rhaglen hyfforddiant
amlddisgyblaethol sy'n ceisio cynnig
sylfaen gadarn a chynhwysfawr ar
gyfer dilyn gyrfa yn y maes cyffrous
hwn.

EPSRC Gwybodeg Dŵr: CDT
Gwyddoniaeth a Pheirianneg
Mae’r Ganolfan hon yn cydweithio'n
agos â phartneriaid academaidd
diwydiannol a rhyngwladol i gynnig
hyfforddiant PhD uwch i fyfyrwyr. Ei
nod yw creu’r genhedlaeth nesaf o
wyddonwyr dŵr a pheirianwyr yn y
DU

NERC Great Western Four + DTP
Diben y Bartneriaeth hon yw
hyfforddi arweinwyr y dyfodol ym
maes gwyddorau’r ddaear a’r
amgylchedd. Mae ganddi dair
thema: Y Ddaear Solet, Byd Byw a’r
Blaned sy’n Newid. Mae’r rhaglen yn
ymgysylltu ag amrywiaeth eang o
bartneriaid academaidd ac
anacademaidd i greu rhaglen
hyfforddi arloesol.

CDT NERC Olew a Nwy
Nod y Ganolfan hon yw hyfforddi'r
genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr
geowyddonol ac amgylcheddol ym
meysydd olew a nwy. Mae hefyd yn
rhoi hyfforddiant ar y cyd a ddarperir
gan arbenigwyr academaidd, lly-
wodraethol a diwydiannol o sec-
torau’r Ddaear, yr Amgylchedd a
Busnes Cymhwysol.

Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi llwyddo i gael arian ar gyfer hyfforddiant doethurol gan Ymddiriedolaeth
Wellcome (ar gyfer PhD 4 blynedd mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddiol), y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC),
Cyngor y Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg (STFC) ac fel rhan o Rwydwaith Hyfforddiant Arloesol Marie
Sklodowska Curie.

i
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Mae dysgu ac addysgu’n
digwydd mewn amgylchedd lle
gallwch ryngweithio ag
ymchwilwyr sy'n arbenigwyr yn
eu disgyblaethau.

Ieithoedd i Bawb
Bydd dysgu iaith yn agor drysau i
brofiadau newydd, yn ehangu’ch
rhwydweithiau ac yn cynyddu’ch
cyflogadwyedd. Yn ôl arolwg
diweddar gan Gydffederasiwn
Diwydiant Prydain, barn 72% o
gwmnïau’r DU oedd bod gallu eu
staff i siarad iaith neu ieithoedd
tramor yn fantais i’w busnes. Ym
Mhrifysgol Caerdydd, gallwch
astudio iaith fodern o’ch dewis yn
rhad ac am ddim. Cynigiwn ddewis
hyblyg ac arloesol o ddulliau astudio
i gyd-fynd â chwrs eich gradd. P’un
a ydych chi’n awyddus i ddysgu iaith
newydd neu ddatblygu rhagor ar
eich sgiliau presennol, mae gennym
rywbeth i’w gynnig i chi, gan
gynnwys:

� Cyrsiau mewn ieithoedd
Ewropeaidd ac an-Ewropeaidd ar
wahanol lefelau, wedi’u
hamserlennu i osgoi gwrthdaro
gyda modiwlau.

� Cyrsiau byr a dwys ychydig cyn i chi
fynd dramor i astudio ymhellach, i
weithio neu i wirfoddoli

� Arweiniad a chyngor ynghylch
pecynnau hunanastudio, i’ch
helpu chi i gynnal eich lefel
bresennol o sgiliau iaith neu
ddechrau dysgu iaith newydd

Mae ein rhaglenni’n defnyddio’r
dechnoleg a’r dulliau addysgu
diweddaraf i sicrhau bod modd i chi
fanteisio i’r eithaf ar ddysgu iaith ar
yr adegau ac yn y mannau sy’n
gweddu orau i chi.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyrsiau
mewn:
� Ffrangeg � Almaeneg
� Eidaleg � Sbaeneg
� Siapanaeg � Mandarin

Gall myfyrwyr hefyd astudio Cymraeg
yn rhad ac am ddim trwy
ddarpariaeth Cymraeg i Bawb.

Addysg Barhaus a
Phroffesiynol
Mae Addysg Barhaus a Phroffesiynol
yn darparu cannoedd o gyrsiau
rhan-amser, mewn amrywiaeth o
feysydd, yn flynyddol. Cynigir y
cyrsiau yn ystod y dydd, gyda’r nos
ac ar benwythnosau i weddu ôl-
raddedigion prysur sy’n dymuno
gwella eu CV, gwella eu sgiliau rheoli
busnes/prosiectau, neu sy’n
awyddus i ehangu eu profiad o
ddysgu.

Mae hyn wedi cyfrannu at safon
uchel ein haddysgu sydd wedi cael
sêl bendith diamheuol gan
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer
Addysg Uwch (QAA). Mewn
archwiliad gan yr Asiantaeth,
cadarnhawyd bod myfyrwyr cyfredol
a darpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon a
chyflogwyr graddedigion yn gallu bod
yn hyderus ynglŷn ag ansawdd a
safonau ein dyfarniadau a’n
darpariaeth.

Cynhelir ymchwil ledled y Brifysgol,
ac mae hyn yn creu amgylchedd
ysgogol ar gyfer astudio.

A hwythau’n ymchwilwyr diwyd, mae
ein staff academaidd yn frwdfrydig
ac yn ymroddedig, ac mae hyn yn
creu cymuned ddysgu gyffrous a
bywiog. Ymholiad yw hanfod
ymchwil. Mae'n annog meddwl yn
feirniadol ac yn tynnu sylw at y ffaith
mai rhywbeth dros dro yw
gwybodaeth. Mae'n cwmpasu
caffael sgiliau lefel uchel mewn
pynciau penodol a chyffredinol, yn
ogystal â meithrin hunanddibyniaeth
a gwaith tîm. Mae'r rhain i gyd yn
rhinweddau a werthfawrogir gan
gyflogwyr ac rydym yn ceisio annog
a datblygu ein myfyrwyr i’w meithrin
drwy’r cyfleoedd dysgu a gynigiwn
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Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd i
ddatblygu’n broffesiynol gan
gynnwys cyrsiau byr, gweithdai a
hyfforddiant ar-lein, a chewch
astudio modiwlau ôl-raddedig unigol
yn annibynnol ar draws amrywiaeth
o ddisgyblaethau.

Cyfleusterau
Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn
darparu cyfleusterau TG,
llyfrgelloedd a chyfryngau i gefnogi
anghenion ymchwil, dysgu ac
addysgu ein myfyrwyr a'n staff.

Ar hyd a lled y Brifysgol, mae lleoliad
llyfrgelloedd ac ystafelloedd TG y
Gwasanaethau Gwybodaeth yn
gyfleus i’r Ysgolion Academaidd a
wasanaethant. Mae cyfleusterau TG
hefyd ar gael yng Nghanolfan y
Graddedigion. Mae’r rhwydwaith
diwifr sydd ar waith ledled adeiladau

a phreswylfeydd y Brifysgol yn cynnig
mynediad hyblyg i adnoddau ar-lein
yn rhad ac am ddim.

Mae’n llyfrgelloedd modern ni’n
groesawgar, yn gyfforddus ac yn
cynnig amrywiaeth mawr o
adnoddau gwybodaeth mewn print
ac ar-lein.

Ein nod yw cynnig amgylchedd
astudio ac ymchwil hyblyg, gan
gynnwys lleoedd astudio sy'n diwallu
eich holl anghenion dysgu. Maent
hefyd ar agor oriau estynedig, gan
gynnwys nosweithiau a
phenwythnosau.

Mae casgliad y llyfrgell yn cynnwys
dros 1.4 miliwn o lyfrau printiedig.
Mae ymchwilwyr, yn enwedig, yn
elwa ar amrywiaeth eang o
gasgliadau arbenigol. Bellach, dim
ond rhan o’r adnoddau sydd ar gael

yw’r deunydd printiedig traddodiadol
wrth i ni gynnig mwy a mwy o
amrywiaeth o adnoddau ar-lein, gan
gynnwys testun llawn tua 29,000 o
eGyfnodolion, a 730,000 o eLyfrau,
yn ogystal â mynegeion, cronfeydd
data, casgliadau ystadegol ac
archifau testun-llawn.

Mae ARCCA (Ymchwil Cyfrifiadureg
Uwch @Caerdydd) yn darparu
gwasanaethau cyfrifiadura o safon
sy’n gallu prosesu llawer iawn o
wybodaeth. Mae hyn yn galluogi ein
hymchwilwyr a’n myfyrwyr i ddatrys
cwestiynau ymchwil cymhleth.
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Ble bynnag yr ydych arni o ran cynllunio eich gyrfa,
mae ein tîm yma i’ch cefnogi.
� Rydym ymhlith y 25 prifysgol a
dargedir fwyaf yn ôl rhestr 100
uchaf Cyflogwyr Graddedigion The
Times.

� Roedd 94% o’n cynfyfyrwyr
Ymchwil Ôl-raddedig mewn swydd
neu addysg bellach ymhen 6 mis
ar ôl graddio.

� Roedd 91% o’n cynfyfyrwyr Ôl-
raddedig a Addysgir mewn swydd
neu addysg bellach ymhen 6 mis
ar ôl graddio

� Yn 2014/15, cyflwynwyd rhaglen
eang o ddigwyddiadau gennym o
dan arweiniad cyflogwyr. Cawsom
dros 440 o gyflogwyr ar y campws
yn cwrdd â thros 13,250 o
fyfyrwyr

Beth yr ydym yn ei wneud
Mae ein tîm Gyrfaoedd a
Chyflogadwyedd yn cynnig
amrywiaeth o wasanaethau wedi’u
dylunio i helpu eich datblygiad
gyrfaol yn ystod eich amser ym
Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt, gan
gynnwys:

� Rhaglen lawn o ddigwyddiadau
i’ch galluogi i rwydweithio â
recriwtwyr graddedigion blaenllaw
e.e. ffeiriau gyrfaoedd,
cyflwyniadau, sesiynau galw
heibio

� Ymgynghoriadau gyrfaol a
sesiynau galw heibio gyda
gweithwyr profiadol a
phroffesiynol mewn pynciau
penodol

� Rhwydweithio ar sail disgyblaeth a
digwyddiadau sgiliau sy’n edrych
ar yrfaoedd i ymchwilwyr y tu hwnt
i'r byd academaidd

� Cyfleoedd i gael profiad gwaith
fydd yn gwella eich cyflogadwyedd

� Cyfle i gael Cyfrif Gyrfaoedd lle
gallwch chwilio am swyddi i
raddedigion gyda sefydliadau sy’n
cyflogi’n uniongyrchol o Brifysgol
Caerdydd

� Cynghorydd Gyrfaoedd
Ôl-ddoethurol penodol i ddiwallu
anghenion yr ôl-raddedigion sy’n
mynd ymlaen i wneud rhagor o
ymchwil gyda ni ar ôl cwblhau eu
PhD

Mae IBM wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd ers blynyddoedd lawer ac rydym wedi recriwtio
graddedigion o bob cefndir a disgyblaethau gradd. Bydd graddedigion sy’n ymuno â (International Business
Machines (IBM)) yn gweddnewid busnesau ac yn rhoi technolegau ar waith sy'n rhoi ein cwmni ar flaen y
gad o safbwynt arloesedd. Kelly Markwick, Rheolwr Denu Ysgolion a Phrifysgolion IBM y DU

“ “
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Myfyrwyr Rhyngwladol
Mae gennym Gynghorydd Gyrfaoedd
penodedig wrth law i gynnig cymorth,
adnoddau a chanllawiau i chi wrth
ymchwilio i lwybrau gyrfaol a
chyfleoedd yn y DU ac yn eich
mamwlad.

Mae gennym hefyd adnoddau
gwybodaeth arbenigol i helpu ein
myfyrwyr rhyngwladol i ystyried eu
dewisiadau gyrfaol yn y DU, gartref a
thramor ar ôl graddio.

Cyflogwyr
Dyma rai o'r cyflogwyr sydd wedi
cynnig swyddi i’n graddedigion:

Atkins, Bae Systems, BBC,
Bloomberg, Cap Gemini, Citi Banks
Group, Deloitte, Eversheds,
GE Healthcare, HSBC, Landrover,
Jaguar, Microsoft, GIG,
Swyddfa’r Ystadegau Gwladol,
PwC, Sky News, TATA Steel a
Llywodraeth y DU.

o Ôl-raddedigion Prifysgol Caerdydd mewn
swydd neu’n gwneud astudiaethau pellach
ymhen chwe mis ar ôl graddio*
*Ffigurau diweddaraf o ddata Ymadawyr Addysg Uwch 2011-12 a 2012-13

Mae 91%

Mae KPMG yn falch o fod yn un o'r cyflogwyr cyntaf i fod yn bartner gyda Chanolfan Addysgu Ôl-raddedigion
yr Ysgol Busnes. Rydym yn deall gwerth a phwysigrwydd myfyrwyr sy'n gweithio'n galed i wella eu
rhagolygon gyrfaol ac addysg trwy astudio cymhwyster ôl-raddedig. Er mai canlyniad eu gradd is-raddedig
sy’n cael sylw gennym yn eu cais, rydym yn gallu gweld yn eu cyfweliad bod gan y myfyrwyr sgiliau
ehangach y gallent eu defnyddio. Ar ôl ymuno â’r cwmni, bydd y sgiliau y maent wedi’u meithrin o gymorth
gydag elfennau mwy technegol y rôl. Blair England, Swyddog Marchnata ac Allgymorth, KPMG

“ “

Ôl-raddedig a Addysgir
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Ymchwil Ôl-raddedig

Cyflogaeth Astudiaeth bellach Gwaith ac Astudio

Di-waith Arall



Bydd ymagwedd prifysgol-gyfan yn sicrhau y caiff myfyrwyr ymchwil
fanteisio ar yr holl ystod o weithdai a chymorth i symud eu prosiectau
yn eu blaen a datblygu eu gyrfaoedd

Bydd gweithgareddau rheolaidd ar draws yr Ysgolion yn fodd i greu
rhwydwaith o ymchwilwyr ac amgylchedd ymchwilio ysgogol

Cynadleddau blynyddol o dan arweiniad myfyrwyr a digwyddiadau eraill
sy’n arddangos ymchwil

Mae’r siaradwyr gwadd wedi cynnwys Jorge Cham ac Inger Mewburn,
y ‘Thesis Whisperer’

Coleg Graddedigion y Brifysgol
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Crëwyd Coleg Graddedigion y Brifysgol i gyfoethogi
profiad y myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (y rhai sydd wedi
cofrestru ar raglenni PhD a doethuriaethau eraill yn
ogystal ag MRes ac MPhil).

Mae gradd ymchwil yn gyfle deallusol a heriol ac mae’n
wahanol i ddulliau astudio eraill yn y Brifysgol. Am y
rheswm hwnnw, mae Coleg Graddedigion y Brifysgol yn
cynnal sesiynau ymsefydlu 'Dechrau Arni' ym mis Hydref
ac ym mhob un o'r adegau cofrestru ychwanegol (Ionawr,
Ebrill a Gorffennaf). Bydd y digwyddiad yn eich cyflwyno
chi i natur y radd ymchwil a’r gefnogaeth fydd ar gael ar
gyfer eich ymchwil a’ch datblygiad gyrfaol. Mae hefyd yn
gyfle i gwrdd â myfyrwyr ymchwil eraill, a ddaw’n
gyfeillion, yn gydweithwyr ac efallai hyd yn oed yn
gydweithredwyr i chi.

Pedwar nod allweddol Coleg Graddedigion y Brifysgol yw:

� Datblygu amgylchedd sy’n ysgogi’r deall drwy annog
myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i fod yn rhan o’r
gymuned ymchwil ehangach

� Cynnig rhaglen gynhwysfawr ac integredig i ddatblygu
sgiliau myfyrwyr ymchwil

� Rhoi profiad o safon wrth wneud ymchwil drwy weithio
gydag Ysgolion, goruchwylwyr a myfyrwyr ymchwil ôl-
raddedig i ddarparu gwybodaeth ac arweiniad ar sail
Côd Ymarfer y Brifysgol ar gyfer Graddau Ymchwil

� Datblygu cyfleusterau a gwasanaethau ar gyfer
ymchwilwyr ôl-raddedig

Rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol yw’r rhaglen
datblygu sgiliau sydd ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Mae sawl elfen i Raglen Coleg Graddedigion y Brifysgol:
gweithdai hyfforddi ffurfiol, digwyddiadau gyrfaol, a
gweithgarwch dan arweiniad myfyrwyr. Cyrhaeddodd y
pecyn hwn o gymorth o ran hyfforddi a datblygu restr fer
Gwobr 2010 y Times Higher Education am 'Gymorth
Nodedig i Ymchwilwyr ar Gamau Cynnar eu Gyrfa'.

Mae pynciau’r gweithdai yn cynnwys sgiliau a thechnegau
ymchwil sy’n cydategu’r hyfforddiant a ddarperir ar lefel yr
Ysgol a’r grŵp ymchwil, yn ogystal â meysydd ehangach
rheoli ymchwil a datblygiad proffesiynol.

Cynigir amryw o bynciau drwy gyrsiau ar-lein, sydd ar gael
i ymchwilwyr pryd bynnag y dymunant fanteisio arnynt.
Nodwedd allweddol yw darparu cyfleoedd i ymchwilio i
ddewisiadau gyrfa y tu mewn a’r tu allan i fyd addysg
uwch.

Yn ogystal â darparu cyrsiau, mae Coleg Graddedigion y
Brifysgol yn fodd i ymchwilwyr ddatblygu drwy roi cyfle
iddynt ymwneud â chynadleddau dan arweiniad myfyrwyr
ac i sicrhau arian i gynnal gweithgareddau
rhyngddisgyblaethol sydd, dan arweiniad myfyrwyr, yn
cyfoethogi’r amgylchedd ymchwil. Cynhelir digwyddiadau
hefyd i arddangos ymchwil myfyrwyr, fel ‘Images of
Research’ a’r ‘Three Minute Thesis’. Caiff ymchwilwyr sy’n
ymwneud ag addysgu gyfle i sicrhau Statws Cydymaith yn
yr Academi Addysg Uwch gyda chefnogaeth Coleg
Graddedigion y Brifysgol.

Mae ymchwilwyr ôl-raddedig yn bartneriaid yn y broses o
ddatblygu Coleg Graddedigion y Brifysgol, ac mae
myfyrwyr yn gwasanaethu ar Dimau ei Raglenni a’i Fwrdd.

Lleolir swyddfeydd Coleg Graddedigion y Brifysgol yn
adeilad newydd Hadyn Ellis, sy'n cynnwys lle ar gyfer ei
ddigwyddiadau hyfforddi a chynadleddau yn ogystal â
man gwaith ychwanegol ar gyfer myfyrwyr ymchwil.
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350 o weithdai
sy’n cwmpasu 200
o bynciau bob blwyddyn

£10,000
y flwyddyn yn cael ei roi i
weithgareddau a arweinir

gan ymchwilwyr
(mae’r ffigurau uchod yn seiliedig ar sesiwn 2015-2016)
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Canolfan y Graddedigion

Wedi ymroi i ddiwallu anghenion ein cymuned ôl-raddedig,
mae Canolfan y Graddedigion yn darparu amrywiaeth mawr
o adnoddau a gwasanaethau astudio – a rhai cymdeithasol –
i ôl-raddedigion yn unig ar ben y rhai a gynigir gan ein
Hysgolion Academaidd.

Ceir cyfleusterau
i ddarparu ar gyfer y
myfyrwyr ar gampws
Parc Cathays a
champws Parc y
Mynydd Bychan

Canolfan ar gyfer
ôl-raddedigion
ym mhob
disgyblaeth drwy
gydol eu hamser yn
y Brifysgol

Cyfleusterau
astudio a
chymdeithasu ar
gyfer ôl-raddedigion
yn unig
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Un o'r
cyfleusterau
cyntaf yn y DU
sydd ar gyfer
ôl-raddedigion
yn benodol

Ar agor ar
adegau
cyfleus gan
gynnwys ar
nosweithiau a
phenwythnosau

Mae Canolfan y Graddedigion yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau
cymdeithasol. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfleoedd i chi gwrdd â’ch cyd-
fyfyrwyr a dod i’w hadnabod.

Digwyddiadau Croeso ar ddechrau'r flwyddyn academaidd ar gyfer
ôl-raddedigion newydd

Gwibdeithiau ar fysiau i gyrchfannau ledled y DU bob pythefnos

Digwyddiadau cymdeithasol canol wythnos, fel nosweithiau ffilm a chwis

Digwyddiadau untro drwy gydol y flwyddyn fel barbeciw ar y balconi

Mae gan Ganolfan y Graddedigion amrywiaeth o gyfleusterau i gefnogi eich
astudiaethau.

Mynediad diwifr i'r rhyngrwyd ledled y ganolfan

Ystafell gyfrifiaduron sydd ag ystod o gyfleusterau TG

11 o ystafelloedd cyfarfod ar gyfer grwpiau prosiect ac astudio, gweithdai
hyfforddi, seminarau, cyflwyniadau a chyfarfodydd

Mannau gwaith ychwanegol ar gyfer grwpiau anffurfiol ac unigolion

Lle clyd lle gall ôl-raddedigion ddadflino, ymlacio a chymdeithasu gyda ffrindiau
mewn amgylchedd anffurfiol. Gellir ei hurio’n rhad ac am ddim ar gyfer
digwyddiadau o dan arweiniad ôl-raddedigion. Mae bar trwyddedig yno hefyd, o
dan ofal Undeb y Myfyrwyr, sydd ar agor ar gyfer digwyddiadau wedi'u trefnu.

Eich helpu i astudio . . .

Eich helpu i gymdeithasu . . .

Y Bar Café

Mae Canolfan Graddedigion Parc y Mynydd Bychan yn cynnig man
astudio a chymdeithasu ychwanegol i'n myfyrwyr ôl-raddedig sy’n astudio
yn y campws hwn.

Beth am Gampws Parc y
Mynydd Bychan?

Dilynwch ni . . .

Cyfle i gwrdd a chymdeithasu
ag ôl-raddedigion eraill mewn
amgylchedd cartrefol a
chyfeillgar

facebook.com/gradcentre @grad_centre
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�
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Undeb y Myfyrwyr
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Eich Llais
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cael ei arwain a’i gyfarwyddo
gan yr holl fyfyrwyr sy’n aelodau ohono. Mae'r Undeb yn
ceisio gwneud yn siŵr bod llais y myfyrwyr yn cael ei
glywed gan y bobl sy’n cyfrif, ac maent yn gwneud hyn
drwy gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr drafod, roi syniadau a
chyflwyno newidiadau. Mae gennym Gynrychiolwyr
Academaidd y Myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-
raddedig a myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir. Gwirfoddolwyr
yw’r cynrychiolwyr hyn sy'n helpu i fynegi eu pryderon a’u
syniadau am eu cwrs. O fis Mehefin 2015 ymlaen, bydd
gan fyfyrwyr ôl-raddedig Is-Lywydd dynodedig. Bydd yn
gweithio'n amser llawn yn Nhîm Swyddogion Etholedig yr
Undeb ar ran myfyrwyr ôl-raddedig ymchwil a myfyrwyr
ôl-raddedig a addysgir. Bydd yr Is-lywydd hwn yn
gynrychiolydd pwysig ar gyfer yr holl ôl-raddedigion, boed
er mwyn mynegi pryderon am eu cwrs, materion yn
ymwneud ag oriau addysgu neu gymorth cymdeithasol.

Bwyd ac Adloniant
O saladau iach i fyrgers a sglodion, bydd rhywbeth at eich
dant ym mwyty newydd Y Plas. Gyda'r nos, caiff ei
drawsnewid yn lleoliad adloniant lle cynhelir cerddoriaeth
fyw, nosweithiau clwb, comedi digrifwyr, seremonïau
gwobrwyo a pherfformiadau cymdeithasau. Mae'r Taf yn
Undeb y Myfyrwyr hefyd, sef tafarn leol boblogaidd a
chyfeillgar yr Undeb, yn ogystal â’r Neuadd Fawr, lleoliad
chwedlonol yng Nghaerdydd ar gyfer cyngherddau lle mae
cerddorion fel Ben Howard, Marillion a Mayday Parade
wedi perfformio.

Cymdeithasau
Gyda thros 180 o gymdeithasau ar gael, bydd rhywbeth
sy’n siŵr o fod o ddiddordeb i chi. Gall ymuno â
chymdeithas neu bwyllgor fod yn ffordd wych o ehangu

eich grŵp o ffrindiau, eich helpu i fagu hyder a gwneud
yn siŵr bod eich amser yng Nghaerdydd yn fythgofiadwy.
Gwirfoddoli Myfyrwyr
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o wneud gwahaniaeth yn
eich cymuned leol, cwrdd â phobl newydd, a chael hwyl.
Mae dros 1,000 o fyfyrwyr yn gwirfoddoli mewn 54 o
brosiectau yn ninas Caerdydd a’r cyffiniau.

Siop Swyddi
Siop swyddi yw gwasanaeth cyflogi Undeb y Myfyrwyr.
Mae'n cynnig swyddi rhan-amser ac achlysurol i'n
myfyrwyr, gan gynnwys gwaith mewn digwyddiadau,
gwaith dros dro mewn swyddfa ac mewn gwasanaethau.

Y Ganolfan Academaidd a
Datblygu Sgiliau
Mae’r Ganolfan Academaidd a Datblygu Sgiliau yn
darparu dosbarthiadau sgiliau academaidd a sgiliau
astudio i helpu i bontio i’r brifysgol a gwella sgiliau
astudio academaidd. Dyfernir tystysgrifau am gwblhau'r
cyrsiau’n llwyddiannus ac maent yn uchel eu parch
ymhlith cyflogwyr.

Cyngor i Fyfyrwyr
Mae canolfan Cyngor i Fyfyrwyr, sydd yn Undeb y
Myfyrwyr, wrth law i gynnig arweiniad cyfrinachol yn rhad
ac am ddim, am amrywiaeth o bryderon myfyrwyr. Mae’r
rhain yn cynnwys problemau academaidd,
gwasanaethau, tai a materion personol. Gallwch drefnu
apwyntiad gyda nhw neu fanteisio ar eu gwasanaeth
galw heibio.

Mwy o wybodaeth: www.caerdyddstudents.com

Wrth gofrestru fel myfyriwr, byddwch hefyd yn ymaelodi ag Undeb y
Myfyrwyr yn awtomatig. Mae’r Undeb mewn adeilad pwrpasol a
adnewyddwyd yn ddiweddar fel rhan o brosiect datblygu gwerth
£5m. Diben Undeb y Myfyrwyr yw eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar
eich amser yma.
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Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

Mae carfanau rygbi
rhyngwladol yn
defnyddio ein
Canolfan Cryfder a
Datblygiad Corfforol
yn aml wrth baratoi
ar gyfer gemau yn
erbyn Cymru

Mae gennym Undeb
Athletau hynod
amrywiol ac eang
sy’n cynnwys dros
60 o glybiau
chwaraeon y
gallech ymuno â nhw

Pentref Hyfforddiant Chwaraeon
Prifysgol Caerdydd yw ein prif ganolfan
chwaraeon. Mae'n cynnwys neuaddau
chwaraeon, ystafell ffitrwydd, wicedi criced
dan do, cyrtiau tennis, caeau glaswellt a
chaeau artiffisial o dan lifoleuadau

Rydym yn gyson
ymhlith yr

20
sefydliad chwaraeon

gorau yn y DU

Mae gennym

bedair prif
ganolfan
chwaraeon ar
draws y campws

Mae dros 800
o fyfyrwyr
yn cystadlu’n
wythnosol
yn ein rhaglen
Gemau Rhyng-
ysgolion hynod
boblogaidd

Mae gennym
33 erw o
gyfleusterau
chwaraeon awyr
agored

Dewiswyd wyth
o'n myfyrwyr i
gynrychioli Tîm Cymru
yng Ngemau’r
Gymanwlad
2014

Nod ein
Strategaeth
Chwaraeon
Perfformiad
Uchel yw
cefnogi rhagoriaeth
ym myd y campau yn
ogystal â chefnogi
myfyrwyr sy’n
athletwyr gyda’u cwrs
academaidd lefel
uchel

Mwy ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/sport
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Mae Stadiwm y Mileniwm yn swatio yng nghanol y ddinas, a chynhelir nifer o ddigwyddiadau chwaraeon a
chyngherddau yno drwy gydol y flwyddyn

Mae Caerdydd yn ddinas ddeniadol sy’n ffynnu, ac mae’n cael
ei chydnabod yn gyffredinol fel lle gwych i fyw ac astudio ynddo.
Yn ogystal â bod yn lle cyfeillgar a fforddiadwy gyda phopeth o
fewn cyrraedd, mae hefyd yn cynnig cyfleusterau diwylliannol a
hamdden prifddinas fodern.

22

Caerdydd - Prifddinas Ragorol



Glannau’r ddinas ym Mae Caerdydd lle ceir cymysgedd o siopau, cyfleusterau hamdden ac atyniadau eraill i ymwelwyr Ca
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Dinas gyda chymeriad,
treftadaeth ac uchelgais
Mae gan Gaerdydd gymeriad
unigryw, ansawdd bywyd da, ac enw
da sy’n prysur ennill ei blwyf yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol.
Mae'n cynnal nifer o ddigwyddiadau
chwaraeon, celfyddydol a
diwylliannol o bwys ac, fel prifddinas
Cymru, mae nifer o sefydliadau
cenedlaethol yno hefyd. Mae'r rhain
yn cynnwys Amgueddfa
Genedlaethol ac Oriel Cymru a
Stadiwm y Mileniwm, sef lleoliad a
edmygir yn fawr a chartref tîm rygbi
Cymru. Mae nenlinell y ddinas yn
brawf o'i threftadaeth a’i huchelgais.
Mae’r adeiladau nodedig sydd yno’n
amrywio o gastell hanesyddol
Caerdydd i Ganolfan Mileniwm
Cymru.

Mae hanes Caerdydd yn dyddio’n ôl
dros 2,000 o flynyddoedd i gyfnod y
Rhufeiniad, ac am mai oddi yma yr
allforiwyd y glo a yrrodd y chwyldro
diwydiannol, porthladd Caerdydd
oedd un o’r rhai prysuraf yn y byd.
Mae dociau enwog Tiger Bay wedi'u
trawsnewid yn sylweddol i Fae
Caerdydd, datblygiad modern o
gartrefi, siopau, swyddfeydd,
atyniadau ymwelwyr a Chynulliad
Cenedlaethol Cymru, gyda’r cyfan oll
yn amgylchynu llyn dŵr croyw
enfawr.

Bywyd dinas bywiog
Mae gan Gaerdydd ddigon o
gyfleusterau adloniant i ddiwallu
anghenion myfyrwyr.

Ceir llu o gaffis a thafarndai yn
ogystal â chlybiau nos i'r rhai sydd
am fentro ymhellach nag Undeb y
Myfyrwyr. Cynhelir cyngherddau sy’n
gweddu pob chwaeth yn lleoliad
rhagorol Canolfan Mileniwm Cymru,
Motorpoint Arena a Neuadd Dewi
Sant, yn ogystal â Neuadd Fawr
Undeb y Myfyrwyr. Ar ben hynny,
cynhelir perfformiadau a
chyngherddau cerddoriaeth glasurol
yn Neuadd Gyngerdd y Brifysgol.
Caerdydd yw cartref cwmni byd-
enwog Opera Cenedlaethol Cymru,
ac os mai dramâu sy’n apelio atoch,
mae dwy theatr ffyniannus a
chanolfan gelfyddydol fawr wedi’i
hen sefydlu. Ceir hefyd glybiau
comedi a nifer o sinemâu aml-sgrîn
yng nghanol y ddinas.

Yng Nghaerdydd y cynhyrchir
rhaglenni teledu poblogaidd fel
Doctor Who, Sherlock a Casualty; ac
mae’r Doctor Who Experience ym
Mae Caerdydd yn atyniad newydd
poblogaidd.

Mae’r ddinas yn un o ganolfannau
siopa gorau’r DU, ac atgyfnerthwyd
ei statws pan agorwyd estyniad
gwerth £675m yng nghanolfan
siopa Dewi Sant. Mae’r ganolfan
ochr yn ochr â strydoedd siopa i
gerddwyr yn unig, marchnadoedd
awyr agored a dan do, a rhwydwaith
hynod ddiddorol o arcedau siopau
Fictoraidd ac Edwardaidd o dan
ganopïau gwydr. Caerdydd oedd
Prifddinas Masnach Deg gyntaf y
byd – cyn i Lundain, Caeredin,
Rhufain, Brwsel ac eraill gael yr un
teitl. Ei nod yw annog masnachu
moesegol a phrisiau teg i
gynhyrchwyr yn y byd datblygedig.

Mae parciau deniadol ger y Brifysgol ac mae drws nesaf i Gastell Caerdydd
(yn y llun) a chanol y ddinas
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Gwasanaethau Cefnogi
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Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gennym amrywiaeth o
wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar
eich bywyd fel myfyriwr. Mae'n bwysig i ni bod ein myfyrwyr yn
teimlo bod ganddynt y cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn
ffynnu yn ystod eu hamser gyda ni.

Y Ganolfan Cefnogi
Myfyrwyr
Mae ein Canolfan Cefnogi Myfyrwyr
yn cynnig pum prif faes o
gefnogaeth i ôl-raddedigion.

Cyngor ac Arweiniad
Rydym yn cynnig cyngor diduedd,
cyfrinachol ac anfeirniadol, wyneb yn
wyneb, dros y ffôn a thrwy ebost yn
rhad ac am ddim. Mae’r
gwasanaeth yma ar gael i ddarpar
fyfyrwyr a myfyrwyr cyfredol ynghylch
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys
cael gafael ar arian ychwanegol,
bwrsariaethau, ffioedd,
benthyciadau, dyledion, gofal plant,
tai, materion academaidd ac unrhyw
faterion arall ynglŷn â’u lles.
Cefnogaeth Ariannol
Mae'r Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr yn
cynnig cyngor am arian, budd-
daliadau ac ariannu blwyddyn ar
‘leoliad‘. Mae hefyd yn goruchwylio'r
gwasanaethau cefnogaeth ariannol i
fyfyrwyr sydd ag anawsterau
ariannol. Mae amrywiaeth o gyngor
ar gael i’r myfyrwyr hyn, gan
gynnwys y Cronfeydd Argyfwng
Ariannol a Chaledi.

Cwnsela, Iechyd a Lles
Rydym yn cynnig amrywiaeth o
gefnogaeth i fyfyrwyr ar sail
gyfrinachol, gan gynnwys ymyriadau
lles, adnoddau hunan-gymorth,
gweithdai rhyngweithiol, sesiynau
lles galw heibio a chwnsela un i un,
ebost a thros y ffôn.

Anabledd a Dyslecsia
Mae’r Gwasanaeth Anabledd a
Dyslecsia’n cynnig gwybodaeth,
cyngor a chymorth i fyfyrwyr ac
ymgeiswyr sydd ag anghenion dysgu

penodol, anableddau, cyflyrau
meddygol ac anawsterau iechyd
meddwl. Rydym yn cynnig
gwasanaeth anfeirniadol a
chyfrinachol i’ch cynorthwyo chi yn
ystod eich hastudiaethau.

Myfyrwyr Rhyngwladol
Cyngor a chefnogaeth gyfrinachol i
fyfyrwyr o’r tu allan i’r DU am
amrywiaeth eang o faterion, gan
gynnwys mewnfudo a fisâu.

Gyrfaoedd a
Chyflogadwyedd
Mae ein gwasanaeth gyrfaoedd yn
cynnig cyngor a gwybodaeth,
gweithdai, digwyddiadau, lleoliadau
profiad gwaith, a llawer mwy. Mae'r
ganolfan yn cynnig gwybodaeth,
cyngor a chymorth ar bob agwedd ar
gynllunio gyrfaol, gan gynnwys beth
i'w wneud gyda’ch gradd, chwilio am
swyddi a recriwtio, astudio
ymhellach, cymryd seibiant, profiad
gwaith, sgiliau academaidd a
chyflogadwyedd. Cewch ragor o
wybodaeth yn yr adran am
Gyflogadwyedd a Gyrfaoedd ar
dudalen 14.

Caplaniaeth y
Brifysgol
Bydd ein caplaniaeth aml-ffydd yn
cynnig cyngor, cymorth a gofal, yn
ogystal â helpu grwpiau o fyfyrwyr ac
yn trefnu rhaglen reolaidd o addoliad,
darlithoedd a digwyddiadau
cymdeithasol. Mae ein Caplaniaid yn
cynnig amrywiaeth o wasanaethau,
gan gynnwys digwyddiadau
cymdeithasol, cyfleoedd i archwilio
ffydd grefyddol a materion cyfiawnder
cymdeithasol. Maent hefyd yn cynnig

gwasanaeth gwrando’n gyfrinachol
mewn rôl fugeiliol, mannau tawel ar
gyfer gweddïo neu fyfyrio, darlithoedd
a thrafodaethau, cyfleoedd i weddïo
ac i addoli yn gymunedol,
gwybodaeth am gymunedau ffydd
lleol, a digwyddiadau rhyng-ffydd i
annog deialog rhwng aelodau o
wahanol grefyddau.

Y Ganolfan Gofal
Dydd
Mae'r Ganolfan Gofal Dydd yn cynnig
cyfleusterau gofal plant i fyfyrwyr
sydd â phlant rhwng 10 wythnos
oed a 5 mlwydd oed. Fe’i lleolir yng
nghanol campws Cathays ac mae’n
cynnig gofal cyfrwng Saesneg a
Chymraeg sylfaenol. Mae’r staff yn
cynnal gweithgareddau dysgu a
chwarae sy’n briodol i oedran y
plant. Cynigir prydau bwyd maethlon
a chytbwys iddynt gan addasu i
ddeietau llysieuol ac eraill.
Cyflwynwch gais mewn da bryd am y
gwasanaeth hwn.



Neuaddau Preswyl Tal-y-bont Ll
et
y

25Mwy ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/postgradaccommodation

Llety
Rydym yn sylweddoli pa mor bwysig yw eich llety. Byddwch yn
awyddus i ymgartrefu'n gyflym a byw mewn lleoliad diogel a
chymdeithasol sydd hefyd yn cynnig amgylchedd astudio addas.

Preswylfeydd y Brifysgol
Bydd byw yn un o breswylfeydd y Brifysgol yn rhoi cyfle i
chi gyfarfod a dod i adnabod myfyrwyr o amrywiaeth o
gefndiroedd ac sy’n astudio ystod o wahanol bynciau.
Mae fflatiau dynodedig ar gael ar gyfer ôl-raddedigion er
mwyn i chi allu cyfarfod, byw a gweithio ochr yn ochr â
myfyrwyr sy'n deall gofynion astudiaethau ôl-raddedig.

Mae gennym nifer o breswylfeydd gyda chyfleusterau,
lleoliadau a phrisiau sy’n addas ar gyfer pob myfyriwr.

Mae’r dewisiadau’n cynnwys:

� Llety i ddynion neu fenywod, neu gymysg

� Ystafelloedd ymolchi preifat neu a rennir. Mae gan
tua 70% o breswylfeydd y Brifysgol ystafelloedd
ymolchi preifat

� Hunanarlwyol, wedi arlwyo’n rhannol neu arlwyo’n
llawn (gyda dewisiadau llysieuol)

� Amrywiaeth o gyfleusterau cymdeithasol a
chwaraeon

� Mae nifer cyfyngedig o breswylfeydd sy’n addas ar
gyfer cyplau neu deuluoedd ar gael*

* Ni ellir gwarantu llety o’r fath ac ni ddylech ddod â’ch
teulu i Gaerd`ydd oni bai eich bod wedi cael llety addas
ar eu cyfer.

Caiff gwybodaeth am sut i wneud cais ar gyfer llety yn
y Brifysgol ei hanfon yn electronig at bawb sydd wedi
cael cynnig cymwys.

Llety yn y Sector Preifat
Os ydych yn fyfyriwr o’r DU, yn fyfyriwr rhyngwladol neu’n
fyfyriwr o’r UE, sydd am rentu llety sy’n eiddo preifat yn
hytrach na byw yn un o neuaddau’r Brifysgol, mae
amrywiaeth dda o lety ar gael i'w rhentu yn y ddinas.

Gall ein Swyddfa Preswylfeydd roi rhestr i chi o dai yr
ydym yn ymwybodol ohonynt, sydd ar gael i’w rhentu.
Mae asiantaethau gosod tai proffesiynol yn Undeb y
Myfyrwyr, Cardiff Student Letting, sy’n cynnig tai myfyrwyr
sy’n amrywio o ran pris ac nid yw'n codi ffi asiantaeth.
Mae asiantaethau gosod eraill ar gael yn y ddinas, ond
dylech wneud yn siŵr eu bod yn ddibynadwy cyn llofnodi
unrhyw waith papur a’u talu.

Eich Gwarant o Lety
Gwarentir deiliadaethau sengl i fyfyrwyr rhyngwladol ôl-
raddedig mewn preswylfeydd yn y Brifysgol drwy gydol eu
cyfnod astudio, ac i fyfyrwyr UE am flwyddyn gyntaf eu
hastudiaethau.

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i chi gyflwyno cais drwy'r
broses dyrannu a derbyn arferol, ac yna ailgyflwyno cais
am breswylfeydd bob blwyddyn gan ddefnyddio’r broses
ar gyfer y rhai sy'n dychwelyd o dramor



Mae rhaglenni gradd meistr a addysgir yn cynnwys cyfnod
o addysgu strwythuredig. Rhaglenni amser llawn a gynigir
dros ddau semestr yw’r rhain fel rheol. Cyfunant
hyfforddiant drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau,
sesiynau tiwtorial, darllen dan gyfarwyddyd ac yn
annibynnol yn ogystal â gwaith ymarferol. Ar gyfer rhaglen
gradd meistr lawn, byddwch wedi hynny’n mynd ati i
baratoi a chyflwyno traethawd hir neu brosiect terfynol
unigol. Gall rhai cyrsiau hefyd gynnwys cyfnodau mewn
diwydiant neu waith. Mae rhaglen llawn gradd meistr yn
cynnwys 180 o gredydau.

Mae’r Diploma Ôl-raddedig (Dip.Ôl-radd) yn cynnig yr
un lefel o wybodaeth arbenigol a’r un addysgu
strwythuredig â gradd meistr, ond ni lunnir traethawd hir.
Mae'r Dip.Ôl-radd yn cynnwys 120 o gredydau.

Nid yw Rhaglenni Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst.Ôl-radd) mor
eang â’r Dip.Ôl-radd ac mae’n cynnwys 60 o gredydau.

Gallwch hefyd ddewis astudio ystod o fodiwlau unigol ar
wahân.

Dosbarth Gradd Modd Astudio Cyfnod Astudio

Graddau Meistr, ee MA, MSc, ECON, MBA, MTh, LLMA Amser llawn (ALl ) Blwyddyn fel rheol
Rhan-amser (RhA) 2-3 blynedd fel rheol

MScD a addysgir neu MClinDent (i raddedigion mewn Amser llawn (ALl ) 3 blynedd
Deintyddiaeth)

Diploma Ôl-raddedig (Dip.Ôl-radd) Amser llawn (ALl ) 9 mis fel rheol
Rhan-amser (RhA) 18 i 21 mis

Tystysgrif Ôl-raddedig; (Tyst.Ôl-radd) Amser llawn (ALl ) 6-9 mis fel rheol
Rhan-amser (RhA) 2 semestr fel rheol

Dysgu o Bell
Gellir astudio nifer o'n cyrsiau o bell neu drwy ddull
e-ddysgu (mae'r rhain wedi'u labelu gyda ‘O Bell’ yn
rhestri’r cyrsiau ar dudalennau’r Ysgolion Academaidd).

Cewch, felly, yr hyblygrwydd i astudio mewn man cyfleus
ar gyflymdra a dwyster sy’n addas i chi.

Eich Dewisiadau o Ran Astudio
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Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raddau ôl-raddedig a
addysgir ac ymchwil. Mae modd eu hastudio mewn ffyrdd
hyblyg sy’n gweddu i’ch amgylchiadau unigol chi, gan gynnwys
dysgu amser llawn, rhan-amser, hyblyg ac o bell.

Graddau a Addysgir

Manteision Gradd a Addysgir

� Cynyddu’ch rhagolygon o ddilyn gyrfa a chael dyrchafiad drwy ddatblygu proffil
academaidd a/neu alwedigaethol cryfach

� Newid cyfeiriad gyrfa

� Dysgu sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer eich gyrfa nawr neu yn y dyfodol

� Datblygu eich deallusrwydd
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Bydd gwneud gradd ymchwil yn golygu astudio maes
penodol yn fanwl am gyfnod maith ac yna cyflwyno
ffrwyth yr ymchwil ar ffurf traethawd ymchwil neu
draethawd hir sy’n gyfraniad gwreiddiol o ran gwybodaeth
neu arfer newydd i’r ddisgyblaeth o’ch dewis.

Yn gynyddol, mae sefydliadau yn cynnig graddau ymchwil
sy'n cynnwys rhywfaint o addysgu strwythuredig, megis
ein rhaglenni Meistr Ymchwil (MRes), rhaglenni Doethurol
Proffesiynol a’n PhD mewn Economeg. Mae’r rhaglenni
hyn yn rhoi hyfforddiant ymchwil uwch a gwybodaeth
arbenigol cyn i chi gychwyn ar eich prosiect ymchwil
penodol.

Mae cyfleoedd ar gyfer ymgymryd ag ymchwil o dan
oruchwyliaeth ar gael yn ein holl Ysgolion Academaidd.
Fe’ch anogwn i ystyried cyfleoedd mewn Ysgolion
Academaidd y tu allan i’ch pwnc gradd gwreiddiol gan fod
nifer ohonynt yn cynnig meysydd ymchwil sy'n cysylltu â'r
maes sydd o ddiddordeb i chi.

Bydd y math o ymchwil a wnewch, a’ch profiad o
ymgymryd ag ymchwil ôl-raddedig, yn amrywio yn ôl natur
eich gradd h.y. a ydych chi’n astudio ar gyfer gradd
ymchwil seiliedig-ar-labordy neu un o fewn y dyniaethau
a’r gwyddorau cymdeithasol.

Dosbarth Gradd Modd Astudio Cyfnod Astudio

PhD Amser llawn (ALl) 3-4 blynedd fel rheol
Rhan-amser (RhA) 5-7 mlynedd fel rheol

EngD Amser llawn (ALl) 3 blynedd

Doethuriaethau Proffesiynol mewn Seicoleg (DClinPsy, DEdPsy) Amser llawn (ALl) 4 blynedd

Doethuriaethau Proffesiynol mewn Addysg (EdD), Rhan-amser (RhA) 4-7 mlynedd
Gwaith Cymdeithasol (DSW), Astudiaethau Iechyd (DHS),
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (SPPD) neu Nyrsio (DNurs)

MPhil, MScD drwy ymchwil (i raddedigion mewn Deintyddiaeth) Amser llawn (ALl) 1 i 2 flynedd
Rhan-amser (RhA) O leiaf 2 flynedd

MD/MCh (i raddedigion mewn meddygaeth) Amser llawn (ALl) Blwyddyn
Rhan-amser (RhA) 2 flynedd

MRes Amser llawn (ALl) Blwyddyn

Graddau ymchwil

Manteision Gradd Ymchwil

� Datblygu gwybodaeth ac arbenigedd mwy arbenigol

� Cynyddu’ch rhagolygon o ddilyn gyrfa a chael dyrchafiad drwy ddatblygu proffil ymchwil cryfach

� Gwneud cyfraniad gwerthfawr i wybodaeth/cymdeithas

� Datblygu eich deallusrwydd

� Datblygu sgiliau a galluoedd newydd i ddatrys problemau



Ffioedd ac Ariannu
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Ffioedd Dysgu
Bydd y ffioedd dysgu* yn amrywio yn ôl y cwrs y
penderfynwch ei astudio, ac a ydych chi’n fyfyriwr cartref
(DU/UE) neu’n fyfyriwr rhyngwladol (o du allan i’r UE). Fel
eich bod yn ymwybodol o gost ein rhaglenni, rydym wedi
llunio tabl ffioedd dysgu cyffredinol. Y ffioedd a ddyfynnir
yn y tabl yw’r ffioedd sy’n ofynnol ar gyfer rhaglenni
amser llawn ar gyfer un flwyddyn academaidd yn unig.

Ar gyfer rhaglenni astudio dros flwyddyn o hyd, ni chaiff y
ffioedd ar gyfer y blynyddoedd dilynol gynyddu mwy na
4.5% y flwyddyn

Ffioedd rhan-amser - 50% o'r ffi amser llawn ar gyfer y
flwyddyn academaidd yw hwn fel arfer, ond gall amrywio
yn ôl y rhaglen neu gyfran yr astudiaeth sy’n cael ei
gwneud yn ystod y flwyddyn.

Talu Ffioedd: Caiff myfyrwyr sy’n cynnal eu hunain dalu’r
ffioedd mewn rhandaliadau. Ni fyddant wedi cofrestru’n
llawn tan mae’r ffioedd wedi cael eu talu’n llawn neu tan
y gwneir trefniadau i dalu mewn rhandaliadau. Os telir y
ffioedd o ffynonellau tramor, rhaid i fyfyrwyr ofalu bod
digon o arian ar gael ar y dyddiad cofrestru i dalu’r
ffioedd.

Arweiniad yn unig yw’r ffioedd isod, a gallent fod yn uwch gan ddibynnu ar y rhaglen. Cewch restr lawn o’r ffioedd
ar ein gwefan.

Band 1: Fel arfer yn berthnasol i gyrsiau a gyflwynir yn yr ystafell ddosbarth yn y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r
Gwyddorau Cymdeithasol
Band 2: Fel arfer yn berthnasol i gyrsiau yn y Gwyddorau, yn enwedig y rhai sy'n defnyddio labordai neu
gyfleusterau arbenigol

Mae’r ffioedd uchod ar gyfer blwyddyn academaidd 2016/17. Gall ffioedd gael eu newid yn y dyfodol. Mae’r Brifysgol yn
cadw’r hawl i newid, ar unrhyw adeg, unrhyw ffi y gall fod angen ei newid, ond gwneir pob ymdrech i roi digon o rybudd o’r
newid hwnnw. Mae’r ffioedd dysgu’n daladwy i Brifysgol Caerdydd am bob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd a
ailgymerir). Felly, i gyfrifo cyfanswm y gost yn fras, lluoswch y ffioedd gyda nifer y blynyddoedd o astudio (gyda rhaglenni dros
flwyddyn academaidd o hyd, ni all ffioedd ar gyfer blynyddoedd dilynol godi mwy na 4.5% y flwyddyn).

* Mae’r ffioedd yn cynnwys derbyn, cofrestru, hyfforddi, arholiadau a defnyddio labordai, os bydd angen. Ar gyfer graddau
ymchwil efallai y bydd rhaid i chi dalu ffi cymorth (bench fee) ychwanegol ar gyfer rhai meysydd astudio yn y gwyddorau,
ond cewch wybod am hynny cyn i chi ddechrau eich cwrs.

‡ Dros dro.

Rhaglenni a addysgir
Cartref (DU/UE) Rhyngwladol

Band 1 £6,000 £14,500

Band 2 £7,750 £18,250

Ymchwil
Cartref (DU/UE) Rhyngwladol

Band 1 £4,100‡ £14,500

Band 2 £4,100‡ £18,250

Ar y cyfan, mae costau byw i
fyfyrwyr yng Nghaerdydd yn is o
gymharu â mannau eraill yn y DU.
The Independent A-Z Good University Guide 2015

“

“



Gall ein
Ysgolion
Academaidd
fod yn
ymwybodol o
arian penodol
sydd ar gael ar
gyfer eich
rhaglen, neu’n
cynnig yr arian
eu hunain.

Rydym yn cynghoriMyfyrwyr Rhyngwladol
i ymchwilio i’r arian y gall eu gwlad eu hunain ei gynnig a
holi’r Cyngor Prydeinig am gyfleoedd

Mae saith
Cyngor Ymchwil y DU
yn ariannu myfyrwyr y DU/UE ar
sail gystadleuol ac yn aml drwy’r
Brifysgol (darllenwch dudalen
10 hefyd)

Mae elusennau,
ymddiriedolaethau
a sefydliadau
yn cynnig cyfoeth o
gyfleoedd ariannu
ar gyfer
astudiaethau
ôl-raddedig.

Rydym yn cynnal
Cronfa
Ysgoloriaeth
Ryngwladol uchel
iawn ei pharch i
gefnogi myfyrwyr
rhyngwladol rhagorol

Mae ‘ariannu
torfol’ a
benthyciadau cymar i
gymar yn fodd
newydd ac arloesol y
mae myfyrwyr ôl-
raddedig eraill wedi’u
defnyddio i ariannu
eu hastudiaethau

Ysgoloriaethau
Prifysgol
Caerdydd
Bob blwyddyn
rydym yn cynnig
amrywiaeth o
gyfleoedd ariannu
rhannol a llawn i
ddarpar fyfyrwyr a
myfyrwyr sy'n
parhau i astudio

Gall ein
Siop Swyddi
Unistaff
eich helpu chi i gael
swydd ran-amser,
achlysurol a
rheolaidd yn y
Brifysgol a thu hwnt

Mae Benthyciadau
Datblygu Gyrfaoedd
Proffesiynol gwerth
rhwng

£300 a

£10,000 ar
gael ar gyfer rhai
mathau o raglenni

Mae llawer o
wefannau
cyrsiau’n cynnig
cystadleuthau
ysgoloriaeth
i ddarpar fyfyrwyr

Mwy ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/postgradfinance
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Dod o Hyd i Gyllideb
Ystyriaeth bwysig i’r mwyafrif o fyfyrwyr yw sicrhau arian i astudio’n ôl-raddedig. Mae'r rhan fwyaf o’r
ffynonellau ariannu yn rhai hynod gystadleuol ac mae amodau amrywiol yn gysylltiedig â nhw.
Dylech ymchwilio i’ch dewisiadau ariannu mewn da bryd fel eich bod yn gallu cyflwyno ceisiadau
erbyn y dyddiadau cau. Hyd yn oed os na allwch gael gafael ar bob ceiniog sydd ei angen ar gyfer
eich rhaglen, gallech ddod o hyd i arian o sawl ffynhonnell wahanol. Mewn gwirionedd, mae llawer
o'n myfyrwyr wedi ariannu eu rhaglenni drwy gyfuniad o’r ffynonellau a restrir isod.



Sut mae gwneud cais

Mae modd astudio gradd ôl-raddedig gyda ni mewn sawl
ffordd, boed yn radd ymchwil neu’n radd a addysgir. Pan
fyddwch wedi penderfynu pa faes sydd o ddiddordeb i chi ar
ôl darllen y wybodaeth ar dudalennau’r Ysgolion Academaidd
(sy’n dechrau ar dudalen 35), defnyddiwch ein harweiniad
cam wrth gam i fynd trwy'r broses.

Cyn gwneud cais ar gyfer
MPhil/PhD
Dewiswch faes ymchwil a goruchwyliwr
Darllenwch dudalennau Ysgolion Academaidd i ddewis maes ymchwil,
a defnyddiwch y wybodaeth a ddarparwyd i gyflwyno eich hun a'ch
diddordebau i'r Ysgol. Os bydd eich diddordebau’n cyfateb gyda rhai’r
Ysgol, hwyrach y byddant yn penodi goruchwyliwr ar eich cyfer i drafod
eich diddordebau ymchwil ymhellach ac adolygu eich cynnig ymchwil
(gweler isod).

NEU
Edrychwch ar ein Rhaglenni Hyfforddiant Doethurol
Mae ein proffil a’n henw da rhagorol ym maes ymchwil yn ein galluogi ni i gael
arian o amrywiaeth eang o ffynonellau ar gyfer astudiaethau doethurol. Yn benodol,
rydym ar hyn o bryd yn arwain neu’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o raglenni hyfforddiant
doethurol penodol. Mae gan bob un broses benodol o ran cyflwyno ceisiadau a dyddiadau cau.
Cewch ragor o wybodaeth am ein Rhaglenni Hyfforddiant Doethurol ar dudalen 10.

NEU
Ystyriwch ysgoloriaethau ymchwil
Drwy gydol y flwyddyn, bydd amrywiaeth o leoedd ymchwil ôl-raddedig a ariennir yn cael eu
hysbysebu ar ein gwefan. Gall y rhain fod yn ddyfarniadau agored mewn maes ymchwil penodol,
lle mae angen i chi gwblhau cais llawn, gan gynnwys ysgrifennu eich cynnig ymchwil eich hun.
Fel arall, gallent fod ar gyfer prosiect penodol lle mae hyd a lled yr ymchwil eisoes wedi'u
diffinio ac nid oes angen cynnig ymchwil ar wahân.

Bydd meini prawf penodol o ran preswylio yn gysylltiedig â nifer o’r ysgoloriaethau hyn hefyd.
Cewch ragor o wybodaeth am sut i gyflwyno cais, yr arian sydd ar gael a’r meini prawf o ran
cymhwysedd.

Mewn llawer o achosion, bydd angen i chi ysgrifennu
cynnig ymchwil fel rhan o'ch cais, amlinellu beth
rydych yn bwriadu ei astudio, yn ogystal â beth
rydych yn gobeithio ei gyflawni.

Mae'r cynigion yn amrywio o ran hyd a strwythur yn
ôl y pwnc yr ydych yn gwneud cais amdano.

Felly, cysylltwch â'ch Ysgol Academaidd i gael
arweiniad.

Os ydych yn gwneud cais ar gyfer prosiect penodol,
sydd wedi'i ddiffinio ymlaen llaw, hwyrach na fydd
angen i chi ysgrifennu eich cynnig ymchwil eich hun.

Eich Cynnig Ymchwil

30



CAM 1: Adolygwch y gofynion mynediad
Mae gofynion mynediad, gan gynnwys gofynion iaith
Saesneg, yn amrywio rhwng rhaglenni. Mae’r gofynion
mynediad wedi’u rhestru ar dudalennau’r Ysgolion.

Mewn rhai achosion, mae gwybodaeth fwy penodol ar
gael ar ein gwefan, yn ogystal â rhestr o'r arholiadau a
phrofion iaith Saesneg sy’n cael eu derbyn.

CAM 2: Gwiriwch y dyddiadau a’r terfynau amser pwysig
Mae’r rhan fwyaf o’n rhaglenni a addysgir yn dechrau
ddiwedd Medi. Er bod modd cyflwyno cais ar gyfer y
rhaglenni a addysgir hyd at ddyddiad dechrau’r
rhaglen, fe’ch cynghorir i wneud cais cyn gynted ag y
bo modd gan fod lleoedd yn brin a gallai rhaglenni
wrthod ceisiadau os bydd pob lle wedi’i gymryd. Os oes
gan raglen ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau,
caiff hyn ei nodi ar dudalen y rhaglen ar y wefan.

Mae pedwar dyddiad mynediad i’n rhaglenni ymchwil
yn ystod y flwyddyn fel rheol: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1
Ebrill a 1 Gorffennaf. Hwyrach y bydd llai o ddyddiadau
mynediad ar gyfer rhai rhaglenni penodol. 1 Hydref
yw’r dyddiad mynediad i’n Rhaglenni Hyfforddiant
Doethurol bob blwyddyn fel arfer.

Bydd dyddiadau cau ar gyfer ysgoloriaethau ymchwil
fel arfer yn ogystal â dyddiad dechrau penodol.

CAM 3: Ymchwiliwch i gyfleoedd i gael arian
Os nad ydych yn bwriadu cyflwyno cais ar gyfer
ysgoloriaeth ymchwil sydd wedi’i hariannu’n llawn,
rydym yn argymell eich bod yn penderfynu sut byddwch
yn ariannu eich astudiaethau cyn cyflwyno cais.

Hwyrach y bydd angen i chi fod wedi sicrhau lle cyn y
cewch gyflwyno cais am arian o rai ffynonellau ôl-
raddedig. Cewch ragor o wybodaeth am gyfleoedd i
gael arian ar dudalen 29.

CAM 4: Cyflwyno cais
Bydd eich cais, fel arfer, yn cynnwys datganiad ategol,
dau eirda (gydag o leiaf un ohonynt yn un
academaidd), prawf o’ch sgiliau Saesneg, a
thystiolaeth o unrhyw gymwysterau yr ydych eisoes
wedi’u hennill. Gallwch ddechrau eich cais heb roi
tystiolaeth o unrhyw gymwysterau sydd ar y gweill, ond
gallai unrhyw gynnig a gewch chi fod yn amodol nes
byddwch wedi cyflwyno’r dystiolaeth hon. Ar gyfer cais
i astudio gradd ymchwil, gallech orfod ysgrifennu
cynnig ymchwil.

Gallwch gyflwyno cais yn uniongyrchol drwy ddefnyddio
ein Gwasanaeth Cyflwyno Cais Ar-lein. Mae hwn hefyd
yn eich galluogi chi i gadw eich cais ar ei hanner a
mynd yn ôl ato’n ddiweddarach. Cewch neges yn syth i
gydnabod eich cais a chewch ddefnyddio’r Porth
Ar-lein, lle gallwch olrhain eich cais, llwytho unrhyw
ddogfennau ategol ychwanegol a diweddaru eich
manylion cyswllt.

Os yw'n well gennych lenwi cais ar bapur, gallwch
lawrlwytho pecyn cais oddi ar ein gwefan. Dim ond
ceisiadau papur y gellir eu defnyddio ar gyfer rhaglenni
sydd heb eu cymeradwyo’n llawn eto.

Gallwch ddilyn hynt eich cais yn ein Porth Ar-lein. Cewch hefyd ebost sy’n cynnwys manylion eich cynnig. Bydd
y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn cael cynnig ymhen pedair wythnos, er y gall rhai ceisiadau gymryd mwy o amser.
Mae dau fath o gynnig:

Amodol
Rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth ychwanegol. Yn y rhan
fwyaf o achosion bydd hyn yn golygu cyflwyno copïau
o’ch tystysgrifau cymhwyster pan fyddant ar gael.

Diamod
Rydych wedi cael cynnig lle – llongyfarchiadau! Y
cyfan y bydd angen i chi ei wneud gan amlaf yw ei
dderbyn i sicrhau’ch lle.

Y Cynnig a gewch chi
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Myfyrwyr Rhyngwladol
(o wledydd y tu allan i’r UE)

Bob blwyddyn byddwn ni’n
croesawu dros 4,000 o fyfyrwyr
rhyngwladol i Brifysgol Caerdydd,
a bydd mwy na’u hanner yn
astudio’n ôl-raddedig. Pa faes
astudio neu ymchwil bynnag a
ddewiswch, gallwch fod yn sicr y
byddwch chi’n gweithio gydag
academyddion rhyngwladol eu
parch, yn mwynhau bywyd
cymdeithasol gwych ac yn
gwneud ffrindiau am oes o
bedwar ban y byd.

� Roedd y Brifysgol yn 5ed yn y DU am
Ragoriaeth ein Hymchwil (REF) ac yn un o’r
125 o’r prifysgolion gorau yn y byd (yn ôl
safonau QS)

� Dewis dros 4,000 o fyfyrwyr o fwy na 120 o
wledydd yw astudio yng Nghaerdydd

� Gwarentir llety i’r mwyafrif o fyfyrwyr
rhyngwladol

� Un o’r dinasoedd prifysgol mwyaf
fforddiadwy yn y DU

� Cymwysterau ôl-raddedig a gydnabyddir
ledled y byd

Gofynion Iaith Saesneg
Isafswm ein gofynion iaith Saesneg yw:
� IELTS 6.5
� TOEFL iBT 90
� Prawf Saesneg Pearson 62
Sylwch mai isafswm y gofynion yw’r rhain ac y gall
rhai rhaglenni ofyn am sgorau uwch.

Ffeithiau allweddol



Gwneud cais i Brifysgol Caerdydd fel
Myfyriwr Rhyngwladol
Mae’r Swyddfa Ryngwladol yn cynnig gwasanaeth personol a phwrpasol
i helpu myfyrwyr rhyngwladol gyda’r broses o gyflwyno cais ac ymdopi
â symud i Gaerdydd i astudio. Cysylltwch â ni os oes gennych ragor
o gwestiynau.

Cewch ragor o wybodaeth am y broses o gyflwyno cais ar dudalen 30.

Cysylltwch â ni:
international@caerdydd.ac.uk
+44 (0)29 2087 4432

Facebook.com/
cardiffinternational

@Cardiffio

cardiffuni_international

� Cynigiwn ddosbarthiadau bach a chyfeillgar sy’n cynnwys 14 o fyfyrwyr ar
y mwyaf

� Mae deunydd addysgu’n berthnasol ac yn gymwys i fywyd ym Mhrydain heddiw

� Mae ein staff yn brofiadol a helaeth eu cymwysterau ac fe gynigiant adborth,
cefnogaeth a chyngor rheolaidd i ddiwallu eich anghenion ieithyddol.

Addysgu o safon
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Cefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol

Rhaglenni Iaith Saesneg
Mae ein canolfan addysgu Saesneg yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n amrywio o 8 wythnos i 9 mis o
hyd a maent yn addas ar gyfer y rhan fwyaf o lefelau a galluoedd iaith. Mae ein myfyrwyr yn dod o bedwar
ban y byd i wella eu Saesneg cyn dechrau astudiaeth mewn prifysgol yn y DU. Tiwtoriaid Saesneg
profiadol a chymwys y Brifysgol sy’n cynnal y dosbarthiadau ar y campws.

Rhaglenni Sesiynol Cyn yr Haf

Cyrsiau dwys 8, 10 a 12 wythnos o
hyd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol
sydd wedi cael cynnig amodol gan
Brifysgol Caerdydd.

Rhaglen Astudio Saesneg ar
gyfer Prifysgol

Rhaglen yn ystod y flwyddyn
academaidd gyda mynediad ym mis:
� Medi (o IELTS 4.0)
� Ionawr (o IELTS 4.5)
� Ebrill (o IELTS 5.5)

Cefnogaeth Mewn-sesiynol
i Fyfyrwyr

Cefnogaeth gydag ysgrifennu
academaidd, technegau arholi,
gwrando a siarad, ynganu, sgiliau
seminar a chymryd nodiadau.

Cynghorwyr myfyrwyr rhyngwladol
Yn ogystal â’r gefnogaeth a gewch gan
eich Ysgol, mae ein cynghorwyr myfyrwyr
ar gael i’ch helpu i drin unrhyw fater, gan
gynnwys fisâu ac arian.

Gwarant o lety
Llety hwylus ac o safon ar gyfer
myfyrwyr rhyngwladol sengl sy'n
cyflwyno cais drwy'r cylch derbyn
arferol. Darllenwch dudalen 25 i
weld yr amodau perthnasol.

Cyngor i fyfyrwyr rhyngwladol
ynghylch gyrfaoedd
Mae’r gwasanaeth Gyrfaoedd a
Chyflogadwyedd yn cynnig adnoddau
i’ch helpu i ymchwilio i lwybrau
gyrfaol.

Y rhaglen sefydlu
Rhaglen gynhwysfawr ym mis Medi
a mis Ionawr; yn cynnwys
gwasanaeth bws sy’n eich casglu’n
rhad ac am ddim o feysydd awyr
Caerdydd a Heathrow ym mis Medi.

Cymdeithasau myfyrwyr rhyngwladol
Yn Undeb y Myfyrwyr, mae cymdeithasau sy'n benodol ar gyfer
myfyrwyr rhyngwladol yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol a
diwylliannol, gan gynnwys Go Global, Gŵyl Diwylliant ac
Amrywiaeth Prifysgol Caerdydd.

Mae Canolfan Prawf IELTS
ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n

cynnal profion yn rheolaidd drwy
gydol y flwyddyn.
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Dewch i edrych yn fanylach

Y Diwrnod Agored i
Ôl-raddedigion
Cynhelir y Diwrnod Agored blynyddol i
Ôl-raddedigion ym mis Tachwedd bob
blwyddyn. Bydd yn gyfle i chi weld y
cyfleusterau, cyfarfod â staff a dod i
sesiynau gwybodaeth.

Bwriedir cynnal Diwrnod Agored
2015/16 ddydd Mercher, 25ain
Tachwedd 2015.

Digwyddiadau
Ysgolion Academaidd
Bydd rhai o’n Ysgolion yn cynnal eu
digwyddiadau eu hunain hefyd. Dewis
arall yw i chi drefnu ymweld â’r
Brifysgol fel unigolyn.

Dewch i gyfarfod â ni mewn
ffeiriau a digwyddiadau yn
eich ardal chi
Rydym yn mynychu digwyddiadau
addysg ar draws y DU, UE ac o
amgylch y byd yn rheolaidd. Mae'r
rhain yn rhoi cyfle gwych i chi siarad
â ni wyneb yn wyneb ac i weld beth
sydd gennym i'w gynnig i chi.

Edrychwn ymlaen at gyfarfod â chi
Mwy ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/postgradvisits
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Y Celfyddydau, y Dyniaethau
a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Cartref Arsyllfa Cyfryngau Cymdeithasol Ar-lein Caerdydd (COSMOS) yw Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol. Yn ddiweddar,
cafodd yr Arsyllfa grant gan yr ESRC i weld a all Data Cymdeithasol Mawr ragfynegi ffenomenau cymdeithasol all-lein.

Llun: Diagram a gynhyrchwyd gan COSMOS o’r rhwydwaith o gysylltiadau rhwng sefydliadau sifil yn ne Cymru drwy Twitter
dros awyrlun o Gaerdydd.



Eich Profiad Astudio
Cydnabyddir yn eang bod ein Hysgol
Fusnes yn un o’r ysgolion busnes a
rheoli mwyaf blaenllaw yn y DU.
Achredir yr Ysgol gan y Gymdeithas er
Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol
(AACSB International) a sefydliadau
proffesiynol gan gynnwys y Sefydliad
Siartredig Marchnata a Sefydliad
Siartredig Personél a Datblygu.

Adlewyrchir enw da rhagorol yr Ysgol yn
y cystadlu brwd am leoedd ar ei
rhaglenni, ymhlith myfyrwyr y DU, UE a
rhyngwladol. Mae academyddion o fri
rhyngwladol ac sydd ar flaen y gad yn
eu meysydd pwnc, yn dod â’u
dealltwriaeth a’u gwybodaeth arbenigol
i’r ystafell ddosbarth gan olygu bod
myfyrwyr yn gallu dysgu am yr ymchwil
ddiweddaraf a mwyaf arloesol sy’n
dylanwadu ar fyd busnes a datblygiadau
yn y diwydiant.

Gan gydnabod bod cystadlu brwd am
swyddi, ac er mwyn rhoi cefnogaeth
ychwanegol i fyfyrwyr yn gyffredinol,
mae’r ysgol wedi buddsoddi mewn
Canolfan Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd
pwrpasol. Mae’r ganolfan ar safle
Adeilad Aberconwy ac mae Cynghorydd
Gyrfaoedd a Staff Cefnogi Myfyrwyr
amser-llawn yno. Cynhelir nifer o
ffeiriau, digwyddiadau a chyfleoedd
rhwydweithio sy’n fodd o gyflwyno
myfyrwyr i gysylltiadau yn y diwydiant.
Cânt hefyd wybod am gyfleoedd i
raddedigion, gan roi mantais
gystadleuol iddynt ar ôl graddio.

Mae gan yr ysgol rwydwaith ffyniannus
o gynfyfyrwyr o’r DU a thramor. Gyda
graddedigion o dros 120 o wledydd,
mae wedi ymrwymo i gefnogi
gweithgareddau cynfyfyrwyr, hyrwyddo
cyfleoedd rhwydweithio a dathlu
llwyddiannau cynfyfyrwyr.

Cyfleusterau
Mae’r Ysgol yn falch o’u cyfleusterau
rhagorol ar gyfer astudiaethau ôl-
raddedig ac agorodd y ganolfan
addysgu ôl-raddedig gwerth £13.5
miliwn yn ddiweddar. Cyfleuster
pwrpasol ar gyfer y gymuned ôl-
raddedig yw hwn ac mae’n cynnwys dwy
ddarlithfa. Mae ymhlith y cyntaf yn y
Brifysgol i gynnig cyfleusterau recordio
darlithoedd, nifer o ystafelloedd
seminar hyblyg a gynlluniwyd ar gyfer
addysgu dosbarthiadau bychain a
gwaith grŵp, lolfeydd MSc ac MBA, a’r
Ystafell Fasnachu 60-sedd. Mae’r
cyfleuster modern, safon diwydiant hwn
yn cynnig llwyfannau Thomson Reuters
a Bloomberg i efelychu’r amgylchedd ar
lawr masnachu go iawn.

Mae gan yr Ysgol ddarlithfa 460 sedd a
chanolfan adnoddau ar wahân, gan
gynnwys labordy cyfrifiaduron sydd ar
agor 24 awr. Mae Adeilad Aberconwy
hefyd yn darparu ystafelloedd seminar
ac ystafelloedd darlithio gyda
gwasanaethau clywedol a TG uwch, ac
mae’n gartref i’r Ganolfan Gyrfaoedd a
Chyflogadwyedd.

Mae dros 60,000 o lyfrau yn y llyfrgell
ar safle’r Ysgol ac mae llu o adnoddau,
gan gynnwys cyfnodolion academaidd,
ar gael yn electronig ac oddi ar y
campws. Mae porth Dysgu Canolog y
Brifysgol yn galluogi myfyrwyr, drwy
gyfrinair, i weld nodiadau darlithoedd,
rhestri darllen, byrddau trafod,
deunyddiau astudio, a nifer cynyddol o
recordiadau o ddarlithoedd.

Ariannu eich Astudiaeth
Mae ein Hysgol Busnes yn cynnig nifer
o ysgoloriaethau i fyfyrwyr y DU/UE a
rhyngwladol sy’n dechrau eu
hastudiaethau ym mis Medi 2016.

Mae nifer o Ysgoloriaethau Rhyngwladol
a ariennir gan yr Ysgol ar gael, gan
gynnwys Ysgoloriaethau India,
Ysgoloriaethau Tsieina, Ysgoloriaethau
Gwledydd Penodol ac Ysgoloriaethau
Ffyddlondeb. Rydym yn cynnig rhaglenni
doethurol yn y meysydd canlynol:
• Busnes a Rheolaeth
• Economeg

Er mwyn rhoi profiad dysgu llawn i chi,
mae’r hyfforddiant am ddulliau ymchwil
a gydnabyddir gan y Cyngor Ymchwil
Economaidd a Chymdeithasol (ESRC)
yn hollbwysig. Trwy Ganolfan
Hyfforddiant Doethurol Cymru ESCR
sydd wedi’i lleoli yn y Brifysgol, mae gan
yr Ysgol bump Ysgoloriaeth Ymchwil
PhD mewn Busnes a Rheolaeth, a dwy
Ysgoloriaeth Ymchwil PhD mewn
Economeg i’w cynnig bob blwyddyn.
ESRC sy’n ariannu’r ysgoloriaethau hyn.

Busnes

Y Ganolfan Addysgu Ôl-raddedigion newydd yn ein Hysgol Fusnes
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Pam astudio gyda ni?
� Achredir yr Ysgol gan y
Gymdeithas er Hyrwyddo Ysgolion
Busnes Colegol (AACSB
International)

� Mae i’r Ysgol ganolbwynt
rhyngwladol am fod ganddi staff,
myfyrwyr a chynfyfyrwyr o dros
120 o wledydd

� Achredir llu o’i rhaglenni gan
sefydliadau proffesiynol blaenllaw
fel y Sefydliad Siartredig
Marchnata a Sefydliad Siartredig
Personél a Datblygiad

� Mae gennym Ganolfan Addysgu
Ôl-raddedigion newydd sbon wedi’i
dylunio ar gyfer astudiaethau
ôl-raddedig, ac mae’n cynnwys
Ystafell Fasnachu fodern, 60 sedd

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn
chweched yn y DU am ansawdd.
Aseswyd bod 99% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, gydag 86% yn rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd. O
ddadansoddiadau beirniadol o bolisïau
economaidd yn sgîl yr argyfwng ariannol
byd-eang, i sicrhau iawndal teg ar gyfer
dioddefwyr damweiniau, mae ymchwil
arloesol ac amlddisgyblaethol yr ysgol
yn mynd i’r afael â’r heriau mawr sy’n
wynebu busnesau a sefydliadau.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 150
Meistr: 1000

Dilynwch ni
facebook.com/BusinessCardiff

@cardiffbusiness
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Cefnogi eich ‘Datblygiad
Proffesiynol’
Yn ddiweddar, mae’r Ysgol Busnes wedi
buddsoddi mewn Canolfan Gyrfaoedd a
Chyflogadwyedd newydd ar y safle fel
bod ein myfyrwyr yn gallu cael gafael ar
wybodaeth a chefnogaeth yrfaol yn
uniongyrchol. Rydym yn gweithio gyda
myfyrwyr, graddedigion, ôl-raddedigion,
cyflogwyr a staff y Brifysgol i gynnig
gwasanaeth uchel iawn ei barch sy’n
helpu ein myfyrwyr i sefyll allan.

Ein Cysylltiadau Diwydiannol
a Phroffesiynol
Drwy gydweithio â chwmnïau, gallwn
gadw llygad barcud ar dueddiadau a
datblygiadau mewn diwydiannau, yn
ogystal â rhoi cyfleoedd rhwydweithio
rhagorol i’n myfyrwyr. Byddwch yn elwa
ar allu mynd i ddarlithoedd gwadd a
roddir gan ysgolheigion o fri rhyngwladol
a llunwyr polisïau sy’n ymweld â ni.
Rydym yn cydweithio’n agos â llawer o
gwmnïau lleol, cenedlaethol a
rhyngwladol. ac mae KPMG a Panalpina
wedi noddi’r cyfleusterau yn y Ganolfan
Addysgu Ôl-raddedigion yn ddiweddar.

Ein Canolfannau Ymchwil
Mae’r Ysgol yn gartref i nifer o grwpiau
ymchwil. Mae eu pynciau’n cynnwys
trefniadaeth iechyd, rheoli logisteg,
gweithgynhyrchu di-wastraff, economi
Cymru, cludiant a llongau, a llywodraeth
leol a rhanbarthol.

� Astudiaethau Drefniadaeth a
Pholisïau Iechyd Caerdydd

� Grŵp Ymchwil i Drefniadaeth
Caerdydd

� Canolfan Ymchwil i Ddiwydiant
Modurol

� Canolfan Ymchwil i Fyd Llywodraeth
Leol a Rhanbarthol

� Canolfan Pris a Chwyddiant
Caerdydd

� Uned Ymchwil i Gyfrifeg, Arian a
Busnes Tsieina.

� Grŵp Arian Empirig

� Undeb Ymchwil i Gyflogaeth

� Safbwyntiau Rhyngddisgyblaethol ar
y Grŵp Ymchwil i Gyfrifeg

� Sefydliad Macroeconomeg
Gymwysedig Julian Hodge

� Canolfan Ymchwil i Fentrau Di-
wastraff

� Grŵp Dynameg Systemau Logisteg

• Grŵp Ymchwil i Drafnidiaeth a
Llongau

� Uned Ymchwil Economi Cymru

� Sefydliad Cymru ar gyfer Ymchwil
mewn Economeg a Datblygu

Eich Dyfodol
Dywedodd 79% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: BMW,
Prifysgol Caerdydd, y Weinyddiaeth
Fasnach, Ernst & Young, HSBC a PwC.

Mewn swyddi fel: Cyfrifydd,
Dadansoddwr Busnes, Rheolwr
Gweithrediadau, Rheolwr Gyfarwyddwr,
Ymgynghorydd.

Nifer y Staff
Staff academaidd: 250
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl HydrefPhD mewn
Astudiaethau Busnes

Maes Ymchwil
Cyfrifeg a Chyllid

Rheoli Adnoddau Dynol

Rheoli Logisteg a Gweithrediadau

Marchnata a Strategaeth

ALl

RhA

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

ALl

MediMBA

MBA

MBA

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

Y Rhaglenni a Addysgir
Gweinyddu Busnes

Gweinyddu Busnes – Gweithredwr

Rheoli’r Cyfryngau

Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth

Cyfrifeg ac Arian

Arian

Economeg Ariannol

Rheoli Adnoddau Dynol

Economeg Ryngwladol, Bancio ac Arian

Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol

Rheoli Rhyngwladol

Cludiant Rhyngwladol

Rheoli Logisteg a Gweithrediadau

Polisïau Morol

Marchnata Strategol

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Swyddfa PhD +44 (0)29 2087 6786 Business-research@caerdydd.ac.uk

Swyddfa Derbyn Graddedigion +44 (0)29 2087 6953 Carbs-pg-admissions@caerdydd.ac.uk

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

ALl HydrefPhD mewn EconomegEconomeg

Pleser mawr oedd cael fy hyfforddi yng Nghaerdydd. Cefais yr holl
gefnogaeth y gallai neb ei ddisgwyl gan yr Ysgol, y corff ariannu a’r
Brifysgol yn gyffredinol. Oherwydd y gefnogaeth broffesiynol yma a natur
agored, meddwl agored ac ymagwedd ymarferol y staff, roedd fy mhrofiad
o ymchwil mor ddi-ffwdan a llawen â phosibl. Roeddwn i mor ddiolchgar
am y profiad ac am gael f’amgylchynu â chymuned a staff ymchwil hynod
gefnogol a blaengar a oedd bob amser yn fodlon mynd allan o’u ffordd
i’ch helpu i gynyddu’ch potensial hyd yr eithaf.

Hadar Elraz
PhD Astudiaethau Busnes



Mae’r Ysgol hefyd yn cynnal amryw o
unedau a grwpiau ymchwil sy’n
canolbwyntio ar y pwnc, yn ogystal â
chyfrannu at Sefydliadau Ymchwil yn y
Brifysgol sy’n dod ag arbenigedd ynghyd
o amrywiaeth o Ysgolion Academaidd.

Yr amgylchedd ymchwil
Fel myfyriwr ymchwil ôl-raddedig,
byddwch yn cyfrannu at gymuned
fywiog o 150 o fyfyrwyr PhD eraill o
wledydd ledled y byd. Yn ogystal â’r
oruchwyliaeth bersonol, y seminarau a’r
gweithdai a fydd yn rhoi’ch addysg

ffurfiol i chi, cewch eich gwahodd i
ddarlithoedd gan ysgolheigion a llunwyr
polisïau o fri rhyngwladol sy’n ymweld â
ni, a gall y lwfans gwaith maes a
ddarparwn gyfrannu at dalu costau eich
ymchwil a/neu gost teithio i
gynadleddau academaidd yn y DU neu
dramor

Rhaglenni a Addysgir
Bydd ein rhaglenni meistr arbenigol a addysgir yn herio
myfyrwyr yn academaidd wrth roi iddynt y wybodaeth y
bydd ei hangen i lwyddo ym maes busnes ledled y byd.
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Gweinyddu Busnes
(MBA)
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth
ac arbenigedd ar gyfer dilyn gyrfa reoli
ym myd diwydiant, masnach neu yn y
sector cyhoeddus.

Gweinyddu Busnes –
Gweithredwr
(MBA)
Mae’r MBA Gweithredwr wedi’i gynllunio
i ddiwallu anghenion rheolwyr canol
profiadol sy’n chwilio am ffyrdd o
ddatblygu eu dealltwriaeth a’u
gwybodaeth o fyd busnes.

Rheoli’r Cyfryngau
(MBA)
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi cefndir
cadarn mewn theori ac ymarfer rheoli
busnes ac mae’n gyfle i gaffael
gwybodaeth a sgiliau arbenigol ym myd
y cyfryngau er mwyn rhagori ac
ymaddasu ym maes rheoli’r cyfryngau.

Strategaeth Busnes ac
Entrepreneuriaeth
(MSc)
Dyluniwyd y cwrs hwn i’r rheiny sydd â
diddordeb a photensial
entrepreneuraidd mawr i sefydlu eu
busnes eu hunain neu weithio mewn
swydd i ddatblygu menter newydd
mewn sefydliad.

Cyfrifeg ac Arian
(MSc)
Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i roi
hyfforddiant cynhwysfawr a thrylwyr
mewn uwch-gyfrifeg ac arian.

Arian
(MSc)
Mae’r MSc mewn Arian yn her
academaidd ac fe gaiff fewnbwn gan
academyddion sy’n arwain y byd yn eu
maes. Gan ei bod hi’n ymarferol ei
chanolbwynt, cewch gyfle i ddatblygu’r
hyder, y wybodaeth a’r sgiliau sy’n
angenrheidiol i ddilyn gyrfa lwyddiannus
ym myd arian.

Economeg Ariannol
(MSc)
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi gwybodaeth
ac arbenigedd ar gyfer dilyn gyrfa ym
myd rheoli cronfeydd, brocera stoc,
bancio buddsoddi, trysorlys
corfforaethol a swyddi eraill yn y sector
ariannol.

Rheoli Adnoddau Dynol
(MSc)
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi’r wybodaeth
a’r arbenigedd, yn ogystal â’r
cymhwyster CIPD proffesiynol, sy’n
angenrheidiol i ddilyn gyrfa lwyddiannus
ym myd Adnoddau Dynol a Phersonél.

Rhaglenni Ymchwil
Mae ymchwil wrth galon ein gweithgareddau ac fe’i
trefnir yn bennaf o amgylch pum adran academaidd
yr Ysgol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
PhD mewn Astudiaethau Busnes:
I gael eich derbyn ar Raglen
Ddoethurol Astudiaethau Busnes,
bydd angen i chi fod â gradd
anrhydedd yn adran uchaf yr ail
ddosbarth, o leiaf, a gorau oll os
oes gennych radd meistr arbenigol

PhD mewn Economeg: Rhaid i
fyfyrwyr sy’n gwneud cais i wneud
PhD arbenigol mewn Economeg fod
â gradd meistr mewn Economeg
(neu gymhwyster cyfwerth).

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Bydd angen i fyfyrwyr feddu ar radd
anrhydedd yn adran uchaf yr ail
ddosbarth, o leiaf, o brifysgol a
gymeradwyir.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.
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Economeg Ryngwladol,
Bancio ac Arian
(MSc)
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi’r wybodaeth
a’r arbenigedd ar gyfer swydd gyfrifol
mewn banc rhyngwladol, sefydliad
ariannol, banc canolog neu asiantaeth
o’r llywodraeth.

Rheoli Adnoddau Dynol
Rhyngwladol
(MSc)
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi’r wybodaeth
a’r arbenigedd i Reoli Adnoddau Dynol
mewn cyd-destun amlwladol a
byd-eang.

Rheoli Rhyngwladol
(MSc)
Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r
profiad i fod yn rheolwyr sydd â
gwybodaeth arbenigol o rôl y rheolwr
mewn byd sydd wedi globaleiddio.

Cludiant Rhyngwladol
(MSc)
Mae’n rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r
arbenigedd i gyflawni rôl uwch-reolwr
mewn cwmnïau sy’n ymwneud â
gweithrediadau cludo yn rhyngwladol
neu’n genedlaethol.

Rheoli Logisteg a
Gweithrediadau
(MSc)

Mae’n rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth a’r
arbenigedd i reoli mewn cwmnïau sy’n
ymwneud â rheoli logisteg a
gweithrediadau yn genedlaethol neu’n

rhyngwladol.

Polisïau Morol
(MSc)
Mae’n rhoi’r wybodaeth a’r arbenigedd i
ddilyn gyrfa fel rheolwr mewn meysydd
fel cludiant llongau rhyngwladol,
porthladdoedd neu fasnach y môr yn y
sector preifat neu i asiantaethau
llywodraeth.

Marchnata Strategol
(MSc)
Mae’r rhaglen hon, sydd wedi’i
hachredu’n driphlyg, yn cynnig
gwybodaeth ac arbenigedd i ddatblygu
gyrfa broffesiynol ym maes marchnata
ym myd diwydiant a masnach neu yn y
sector cyhoeddus yn y DU neu wledydd
tramor. Bydd prosiect yr haf yn fodd i

fyfyrwyr fagu profiad o weithio fel grŵp
o ymgynghorwyr i gwmni allanol.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol
(MSc)
Rydym yn cynnig llwybr Astudiaethau
Busnes a Rheoli gyda phedwar o
lwybrau arbenigol. Cyfrifeg ac Arian;
Rheoli Adnoddau Dynol; Rheoli Logisteg
a Gweithrediadau; Marchnata a
Strategaeth. Cewch ragor o fanylion am
y rhaglen ar dudalen 77.

Myfyrwyr wrthi’n defnyddio’r Ystafell Fasnachu fodern

Y Ganolfan Addysgu Ôl-raddedigion newydd



Eich Profiad Astudio
Mae gennym gymuned ymrwymedig a
gweithgar o ôl-raddedigion. Anogir yr ôl-
raddedigion i chwarae rhan flaenllaw yn
niwylliant ymchwil yr Ysgol, gan gynnwys
cymryd rhan mewn digwyddiadau,
prosiectau a seminarau ymchwil. Mae
ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn
eich galluogi i arbenigo mewn
Astudiaethau Cyfansoddi,
Ethnogerddoleg, Cerddoleg, Perfformiad
neu Gerddoriaeth Boblogaidd. Mae
cynlluniau astudio yn caniatáu i chi
astudio o fewn ac ar draws eich maes
dewisol. Ar gyfer PhD, cewch arbenigo
mewn unrhyw un o’r meysydd hynny ac
mae tri modd cyflwyno, sef traethawd
ymchwil, portffolio o gyfansoddiadau
gyda sylwebaeth, a datganiad
perfformio ynghyd â thraethawd
ymchwil atodol.

Caerdydd yw’r lle delfrydol i astudio
cerddoriaeth. Ac am fod Caerdydd yn
un o ddim ond tair dinas yn y DU sydd
â cherddorfa broffesiynol a chwmni
opera proffesiynol, mae yma fywyd
cerddorol bywiog a bydd ein myfyrwyr yn
elwa hefyd ar ein cysylltiadau helaeth â
Cherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC
a Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru.

Yn ein hadeilad cerddoriaeth pwrpasol y
cynhelir ein holl ddarlithoedd,
seminarau, tiwtorialau a digwyddiadau
ymchwil. Mae’r cyfleusterau pwrpasol
yn cynnwys neuadd gyngerdd 250-

sedd, ystafelloedd ymarfer, ystafelloedd
ensemble a stiwdios electroacwstig.
Mae Llyfrgell Gerddoriaeth estynedig
yno hefyd sy’n cynnig cyflenwad da o
lyfrau, sgoriau, recordiadau a
chasgliadau archif arbenigol. Mae
gennym hefyd recordiadau helaeth ac
archifau personol, gan gynnwys
casgliad Jan Fairley o Gerddoriaeth y
Byd, yn ogystal â chasgliadau o
fysellfyrddau hanesyddol ac offerynnau
eraill.

Mae ein Canolfan Ymchwil, Ymchwil
Ryngddisgyblaethol Caerdydd mewn
Opera a Drama (CIRO), yn cynnig
llwyfan ar gyfer ymchwil
ryngddisgyblaethol i opera ar y cyd ym
Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt.

Eich Dyfodol
Dywedodd 91% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Arcomis,
Prifysgol Caerdydd, amrywiol
sefydliadau addysg uwch ac Opera
Cenedlaethol Cymru.

Mewn swyddi fel: Pennaeth Cyhoeddi a
Datblygu Cynulleidfaoedd, Rheolwr
Cerddoriaeth, Cerddolegydd, Cerddor
Llawrydd a Rheolwr Gweithrediadau
Masnachol.

Cerddoriaeth

Pam astudio gyda ni?
� Cynhelir gweithdai cyfansoddi a
dosbarthiadau meistr mewn
perfformio yn rheolaidd gyda
chyfansoddwyr ac ysgolheigion
rhyngwladol eu bri

� Pwyslais ar ymchwil, gan gynnwys
myfyrwyr ôl-raddedig mewn
digwyddiadau, prosiectau a
seminarau ymchwil

� Cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil
wneud gwaith addysgu

� 15 aelod staff academaidd amser
llawn o’r Alban, America,
Awstralia, Cymru, De Affrica,
Iwerddon a Lloegr

� Lwfans ymchwil i bob myfyriwr ôl-
raddedig

� Casgliadau arbenigol, mewn
llawysgrif ac mewn print, o
gerddoriaeth o tua 1600 hyd
heddiw (gan gynnwys casgliadau
Mackworth, Aylward a’r BBC)

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, aseswyd ein hymchwil yn
y categori Cerddoriaeth, Drama, Dawns
a Chelfyddydau Perfformio. Ymhlith y
prifysgolion hynny a gyflwynodd ymchwil
mewn cerddoriaeth i’w hasesu,
roeddem yn 8fed yn y DU am ansawdd
ein hymchwil. Roedd 100% o’r ymchwil
a gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, ac aseswyd bod 85% yn
rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y
byd. Cyfansoddi, perfformio a
cherddoleg, dadansoddiad diwylliannol-
hanesyddol a cherddoriaeth boblogaidd
yw ein meysydd ymchwil cryfaf.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 35
Meistr: 15

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 15

Myfyriwr PhD yn y Llyfrgell Gerddoriaeth bwrpasol
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD

Maes Ymchwil
Cyfansoddi

Cerddoleg

Perfformio

ALl, RhA HydrefMA
Y Rhaglenni a Addysgir
Cerddoriaeth, gan gynnwys yr arbenigeddau canlynol
• Cyfansoddi
• Ethnogerddoleg
• Cerddoleg
• Perfformio
• Astudiaethau Cerddoriaeth Boblogaidd

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn amgylchedd gwych i ehangu’ch gwybodaeth, eich ymchwil a’ch
ymarfer cerddorol ynddo. Mae’n gartref i gyfadran ragorol sy’n arwain y byd ym meysydd ei
harbenigedd ac sy’n gwybod sut mae llywio myfyrwyr drwy eu darganfyddiadau arloesol eu
hunain. Bydd gwneud gradd ôl-raddedig yn Ysgol Cerddoriaeth Prifysgol Caerdydd yn
rhoi profiadau, heriau a chyfleoedd newydd i chi a byddwch chi’n elwa’n bersonol
ac yn broffesiynol arnyn nhw.

Alicia Stark
Myfyriwr PhD mewn Cerddoleg

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Dr David Beard +44 (0)29 2087 4816 BeardD@caerdydd.ac.uk

Vicky Parkin, Gweinyddydd Ôl-raddedigion +44 (0)29 2087 4816 ParkinVA@caerdydd.ac.uk

Mae ein staff yn cynnal ymchwil ar
amrywiaeth mawr o bynciau cerddorol ar
hyn o bryd gan gynnwys cerddoriaeth
rhyfel, cerddoriaeth yn Fienna,
cerddoriaeth ar lwyfan, a cherddoriaeth
a’r aruchel. Maent hefyd yn astudio
materion cerddorol mewn amrywiaeth
eang o gyfnodau (o’r ddeunawfed ganrif
i’r unfed ganrif ar hugain) ac mewn
amrywiaeth eang o gyd-destunau (fel
Gorllewin Ewrop, y Dwyrain Canol a
Gorllewin Affrica).

Mae arbenigeddau mewn pynciau
penodol yn cynnwys arferion perfformio
sy’n hyddysg yn hanesyddol, cerddoriaeth
Prydain ers 1945, arbrofi seicedelig yng
Nghaliffornia, dirprwyo lleisiau yn Nigeria,
estheteg gerddorol o safbwynt traws-
ddiwylliannol, yn ogystal â dulliau
cyfansoddi ôl-drefedigaethol ac esblygol.
Mae’n werth nodi bod ein staff wedi
cwblhau astudiaethau mawr o artistiaid
unigol, megis Birtwistle, Haydn, Ohana,
Selçuk, Musorgsky, Stravinsky a Tippett.

Mae’n hymchwil ni’n cydbwyso’r
ymagweddau diwylliannol-hanesyddol â’r
rhai dadansoddol a beirniadol, ac yn
hyrwyddo sbectrwm eang o fethodoleg,
gan gynnwys astudiaethau braslun,
dadansoddi cerddoriaeth, ymchwil
archifol, golygu a ffiloleg, dadansoddi
testunol, iconograffeg, estheteg, theori
ddiwylliannol a beirniadol, ethnograffeg,
hanes llafar, microhanes, a’r dyniaethau
digidol.

Cynigiwn amgylchedd cefnogol lle gall
myfyrwyr a staff gydweithio ar
amrywiaeth mawr o feysydd ysgolheictod
cerddorol, prosiectau cyfansoddi a
pherfformio. Mae ein myfyrwyr ôl-
raddedig yn elwa ar y Fforymau
wythnosol i Ôl-raddedigion, y Diwrnodau
Astudio Ymchwil i Ôl-raddedigion (a
gynhelir ddwywaith y flwyddyn), a’r gyfres
flynyddol o Ddarlithoedd John Bird -
colocwia ar ymchwil gyfredol a roddir gan
ddarlithwyr gwadd o fri o’r DU a
gwledydd tramor, yn ogystal â staff a

myfyrwyr ymchwil yr Ysgol. Cynhelir
gweithdai a dosbarthiadau meistr yn
rheolaidd hefyd i fyfyrwyr sy’n dilyn
rhaglenni ar gyfansoddi a pherfformio.

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn ganolfan fywiog ac uchelgeisiol sydd wedi
ymrwymo i wneud gwaith ymchwil, cyfansoddi a
pherfformio o safon sy’n arwain y byd.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Dylai ymgeiswyr fod â gradd
anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn
adran uchaf yr ail ddosbarth, neu
gymhwyster cyfwerth, a bod wedi
cwblhau, neu fod ar fin cwblhau,
cwrs gradd meistr a addysgir ac sy’n
cynnwys cerddoriaeth.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Bellach, gellir cyflwyno ceisiadau i
ddilyn y mwyafrif o’r rhaglenni ôl-
raddedig ar-lein. Cewch y manylion
ar dudalen 30.
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Cerddoriaeth
(MA)
Dyma gyfle i chi herio eich hun yn
academaidd ac yn gerddorol, yn ogystal
â datblygu arbenigedd mewn
amgylchedd a arweinir gan ymchwil.
Rydym yn rhoi pwyslais ar gynnig
hyblygrwydd a dewis i fyfyrwyr ac rydym
wedi llunio rhaglen sy’n eich galluogi i
bersonoli eich cwrs astudio.

Cewch eich addysgu gan staff sy’n
arbenigwyr o fri rhyngwladol ym
meysydd cyfansoddi, perfformio,
cerddoleg, ethnogerddoleg a
cherddoriaeth boblogaidd.

Cafodd ein henw da am ymchwil
ryngwladol ei gydnabod yn Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil 2014, sef asesiad
Llywodraeth y DU o ymchwil ar draws
pob sefydliad addysg uwch. Roeddem
yn 8fed am ragoriaeth ymchwil ymhlith
adrannau cerddoriaeth y DU.

Arbenigeddau

Cyfansoddi
Mae’r rhaglen hon yn arfogi darpar
gyfansoddwyr â thechnegau a phrofiad
ymarferol i’w galluogi i fynd ar drywydd
eu cyrchnodau creadigol hyd at lefel
broffesiynol yn hyderus ac yn llawn
dychymyg.

Ethnogerddoleg
Mae’r rhaglen hon yn ystyried
cerddoriaeth o safbwynt anthropolegol
ac yn caniatáu i fyfyrwyr astudio
amrywiaeth eang o draddodiadau
cerddorol mewn gwahanol gyd-
destunau diwylliannol.

Cerddoleg
Dyma gyfle i ddatblygu sail gadarn
mewn technegau a dulliau ymchwilio
wrth astudio cerddoriaeth o safbwynt
hanesyddol, dadansoddol a
damcaniaethol.

Perfformio
Ar gyfer perfformwyr profedig sy’n
ymrwymedig i wella eu sgiliau fel
offerynwyr a/neu gantorion, fel
unawdwyr ac mewn ensemble.

Astudiaethau Cerddoriaeth
Boblogaidd
Ystyriaeth eang o sut mae cerddoriaeth
boblogaidd yn rhyngweithio â chyd-
destunau diwylliannol a gwleidyddol
eang.

Rhaglenni a Addysgir
Mae’r amrywiaeth mawr ym meysydd profiad ac
arbenigedd ein staff yn sicrhau ein bod ni’n cynnig
addysgu ac ymchwil mewn amryw byd o feysydd y
ddisgyblaeth. Adlewyrchir ein hethos rhyngddisgyblaethol
yn hyblygrwydd y rhaglenni a addysgwn i ôl-raddedigion.
Rydym yn cynnal un rhaglen MA a gallwch arbenigo mewn
un o bum maes ynddi.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd Anrhydedd dosbarth cyntaf
neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth,
neu gymhwyster cyfwerth, mewn
Cerddoriaeth. Ystyrir hefyd
ymgeiswyr sydd â chefndir mewn
anthropoleg, y dyniaethau, y
gwyddorau cymdeithasol a meysydd
cydnaws eraill, ac sydd â
gwybodaeth briodol am
gerddoriaeth.

Cewch ddadansoddiad manwl o’r
gofynion mynediad ar gyfer y
llwybrau gwahanol ar ein gwefan.

Cyflwyno Cais:
all myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Myfyrwyr ôl-raddedig yn gweithio yn ystafell TG yr ysgol sy’n cynnwys yr offer diweddaraf



Eich Profiad Astudio
Rydym yn cael ein cydnabod fel canolfan
ymchwil ac addysgu ragorol ym meysydd
daearyddiaeth, cynllunio a dadansoddi
gofodol. Mae gan ein staff, sy’n cynnwys
ysgolheigion academaidd blaenllaw,
ymarferwyr ac athrawon nodedig, brofiad
helaeth o ymchwilio i ddatblygiad,
llywodraethiant a chynaliadwyedd
dinasoedd, rhanbarthau a mannau
gwledig.

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir
wedi’u cynllunio’n ofalus i drin a thrafod
materion polisïau ac ymchwil modern, a
chynnig profiad addysgol i fyfyrwyr.

Yn ogystal â’r sgiliau proffesiynol a’r
wybodaeth a enillir ar bob gradd, mae
amserlen brysur o sgyrsiau, trafodaethau
a gweithdai ar draws y ddau semestr yn
rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr ddatblygu’n
broffesiynol drwy ymgysylltu ag ymchwil
o’r radd flaenaf gan academyddion byd-
enwog, trafod datblygiadau polisi pwysig
gyda gwleidyddion blaenllaw, a dysgu
mwy am waith yr ymarferwyr. Yn ogystal
â’r arbenigedd a gynigir mewn pynciau
penodol, mae pob un o’n rhaglenni ôl-
raddedig yn addysgu amrywiaeth
gyfoethog o sgiliau trosglwyddadwy.

Mae llawer o’n graddau’n cynnig
cydnabyddiaeth broffesiynol gan
sefydliadau fel y Sefydliad Cynllunio
Trefol Brenhinol (RTPI), Sefydliad
Brenhinol y Syrfëwyr Siartredig (RICS) a
Sefydliad Siartredig Logisteg a
Thrafnidiaeth (CILT).

Y Canolfannau Ymchwil
Mae gan yr ysgol rôl bwysig mewn sawl
un o Ganolfannau a Sefydliadau Ymchwil
y Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnig llwyfan
ar gyfer rhaglenni ymchwil
trawsddisgyblaethol pwysicach drwy

gyfuno diddordebau sawl grŵp ymchwil a
chysylltu ag Ysgolion eraill yn y Brifysgol.

Mae ymchwil Sefydliad Ymchwil
Gymdeithasol ac Economaidd, Data a
Dulliau Cymru (WISERD) yn
canolbwyntio’n bennaf ar economi a
chymdeithas Cymru mewn cyd-destun
cymharol ar draws y DU ac yn
rhyngwladol. Daw’r rhaglen
ryngddisgyblaethol hon â chydweithwyr
ynghyd o amrywiaeth o ddisgyblaethau,
gan gynnwys cymdeithaseg,
daearyddiaeth, busnes, economeg a’r
gyfraith.

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau
Cynaliadwy: PLACE yn cynnig sylfaen
newydd i wyddorau cynaliadwyedd. Mae
cymdeithion y Sefydliad yn cydweithio ar
draws amrywiaeth mawr o
ddisgyblaethau gwyddonol i asesu sut
mae llunio model mwy cadarn o
gynaliadwyedd, i weld a yw’n bosibl
gwneud hynny’n ymarferol ac, os felly, pa
gysyniadau a dulliau y dylai fynd ar eu
trywydd.

Mae’r Ganolfan Ymchwilio i Fwyd Trefol a
Rhanbarthol Cynaliadwy (SURF) yn
cynnal ymchwil o safon fyd-eang i rôl
ddatblygol dinasoedd a rhanbarthau yn
naearyddiaeth a gwleidyddiaeth bwyd.
Mae’n adeiladu ar arbenigedd
rhyngddisgyblaethol y gymuned o
ymchwilwyr bwyd sydd wedi’i hen sefydlu
ym Mhrifysgol Caerdydd i hyrwyddo
ymchwil, addysg a hyfforddiant ôl-
raddedig ym maes systemau bwyd trefol
a rhanbarthol cynaliadwy.

Mae Canolfan Daearyddiaeth
Economaidd (CEG) yn canolbwyntio ar
uwch-astudio daearyddiaeth
economaidd. Mae’r Ganolfan yn edrych
yn benodol ar gystadleurwydd a thwf
economaidd, cadernid rhwydweithiau a

gwybodaeth economaidd, arloesi ac
arbenigo clyfar, a diwylliant, lles a
datblygiad economaidd.

Ariannu eich Astudiaeth
Research: Rydym yn aelod o Ganolfan
Hyfforddiant Doethurol Cymru, rhan o
rwydwaith cenedlaethol o ganolfannau
hyfforddi a achredwyd gan yr ESRC, ac
rydym wedi cael nifer o ysgoloriaethau
ymchwil ôl-raddedig a ariennir gan yr
ESRC am y tair blynedd nesaf o leiaf.
Mae dyfarniadau ar gael ar sail 1+3
neu +3 ac yn agored i bob myfyriwr o’r
DU a phob myfyriwr cymwys o’r UE.
Caiff ysgoloriaethau ymchwil sy’n
seiliedig ar brosiect eu hysbysebu ar
wefan yr Ysgol ambell waith. Rydym
hefyd yn cynnig ein bwrsariaethau
achlysurol ein hunain ac ysgoloriaethau
ymchwil eraill a noddir.

Rhaglenni a addysgir: Mae’r rhan fwyaf
o fyfyrwyr yn ariannu eu hunain, ond
caiff rhai ohonynt arian gan sefydliadau
cefnogol.

Eich Dyfodol
Dywedodd 95% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Balfour
Beatty, Cyngor Sir Caerdydd, DTZ, yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol,
Persimmon Homes a Llywodraeth
Cymru.

Mewn swyddi fel: Cynorthwy-ydd
Dylunio Trefol, Parcmon Cefn Gwlad,
Ymgynghorydd Amgylcheddol, Swyddog
Cynllunio, Peiriannydd Peryglon a
Chynllunydd Cludiant.

Cynllunio a Daearyddiaeth

Pam astudio gyda ni?
� Rydym yn ail o holl brifysgolion y
DU am gynllunio ac yn drydydd am
ddaearyddiaeth yn Good University
Guide 2015 The Times and
Sunday Times

� Rydym yn bedwerydd yn y DU ar
gyfer daearyddiaeth yn ôl Good
University Guide 2015 The
Guardian

� Ymchwil sy’n arwain ein haddysgu
ac fe’i cyflwynir gan arbenigwyr
rhyngwladol eu bri

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn
nawfed yn y DU am ansawdd. Yn
gyffredinol, aseswyd bod 85% o’r
ymchwil a gyflwynwyd gennym yn
rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y
byd. Mae gan ein gwaith rôl ryngwladol
o safbwynt datblygiad, rheolaeth a
chynaliadwyedd dinasoedd,
rhanbarthau a mannau gwledig

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 44
Meistr: 200

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff Academaidd ac Ymchwil: 52

facebook.com/
cardiffplanningandgeography

@CardiffCPLAN
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ALl, RhA HydrefMPhil, PhD

Maes Ymchwil
Yr Amgylchedd

Dadansoddi Gofodol

Dadansoddi Gofodol ac Amgylcheddau Dinasoedd

Llywodraethiant Trefol a Rhanbarthol

ALl

2 flynedd ALl

ALl

ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

ALl

RhA

ALl, RhA

MediMSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MA

Tyst.Ôl-radd

MSc

Y Rhaglenni a Addysgir
Eco-Ddinasoedd

Dadansoddi Gofodol ac Amgylcheddol Ewropeaidd
Polisïau - Planed Ewrop

Bwyd, Gofod a Chymdeithas

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol

Cynllunio a Datblygu Gofodol

Datblygu Trefol a Rhanbarthol

Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisïau Amgylcheddol

Cludiant a Chynllunio

Dylunio Trefol

Ymarfer Cynllunio

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Dr Li Yu +44 (0)29 2087 9333 YuL@caerdydd.ac.uk

Dr Richard Cowell +44 (0)29 2087 6684 CowellRJ@caerdydd.ac.uk

Dr Roberta Sonnino +44 (0)29 2087 5781 SonninoR@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Alison Brown +44 (0)29 2087 6519 BrownAM@caerdydd.ac.uk

Dr Huw Thomas +44 (0)29 2087 4463 ThomasH1@caerdydd.ac.uk

Dr Crispian Fuller +44 (0)29 2087 4705 FullerC2@caerdydd.ac.uk

Dr Dimitris Potoglou +44 (0)29 2087 6088 PotoglouD@caerdydd.ac.uk

Alain Chiaradia +44 (0)29 2087 4640 ChiaradiaAJ@caerdydd.ac.uk

Dr Andrew Kythreotis +44 (0)29 2087 6063 KythreotisA@caerdydd.ac.uk
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Mae’r berthynas rhwng y myfyrwyr a’r athrawon wedi bod yn wych. Mae’n
teimlo fel bod gan y darlithwyr wir ddiddordeb yn eich astudiaethau a beth
yr ydych am ei gyflawni. Maent nid yn unig yn athrawon rhagorol, maent
hefyd yn gyfeillgar, yn hawdd mynd atynt a bob amser yn rhoi o’u hamser
os oes arnoch eu hangen. Drwy gydol y flwyddyn, gwahoddir nifer o
ddarlithwyr rhyngwladol arbenigol i wneud cyflwyniadau i’r dosbarth. Mae
darlithwyr yr ysgol hefyd yn arbenigwyr yn y diwydiant gan greu amgylchedd
dysgu diddorol dros ben.

Tom Sadler
MSc Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol

Gweler
tudalen
77



Rydym hefyd yn ymfalchïo yn ein
cymysgfa ddeallusol gyfoethog gydag
ymchwilwyr sy’n gweithio ar draws
pynciau cynllunio dinesig a rhanbarthol,
daearyddiaeth ddynol a dylunio trefol.

Rydym yn rhoi cryn bwys ar ansawdd
ein hyfforddiant a’n goruchwyliaeth dros
fyfyrwyr ymchwil. Cydnabuwyd ansawdd
y ddarpariaeth drwy i’r Ysgol gael ei
chynnwys yng Nghanolfan Hyfforddiant
Doethurol Cymru, a ariennir gan yr
ESRC, ac i’r ESRC gydnabod llwybrau’r
Ysgol ym meysydd cynllunio

amgylcheddol a daearyddiaeth ddynol.
Neilltuir i bob myfyriwr ymchwil ddau
oruchwylydd sy’n arbenigo yn eu maes
perthnasol, ac fe’i cysylltir ag un o
Grwpiau Ymchwil yr Ysgol.

Cynllunir pecyn pwrpasol o hyfforddiant
mewn dulliau i bob myfyriwr PhD
blwyddyn gyntaf. Bydd cyfres reolaidd o
seminarau ymchwil PhD a dau ddiwrnod
Cwrdd-i-Ffwrdd y flwyddyn yn gyfle i’n
myfyrwyr gyflwyno’u hymchwil mewn
amgylchedd cefnogol ac adeiladol.

Rhaglenni Ymchwil
Mae gennym enw da rhyngwladol am ein hymchwil a’n
cyhoeddiadau ynghylch datblygu, llywodraethu a sicrhau
cynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a gofodau gwledig.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth
(neu gymhwyster cyfwerth) neu radd
meistr mewn disgyblaeth sy’n
berthnasol i’r maes ymchwil
penodol.

Gofynion Iaith Saesneg:
Byddwn ni’n chwilio am y safon hon:
isafswm sgôr gyffredinol o 6.5 yn
IELTS, o leiaf 7.0 yn yr adran
ysgrifennu, ac o leiaf 6.0 yn yr
adrannau eraill. Gellir cynghori
myfyrwyr bod angen hyfforddiant
ychwanegol arnynt.

Cyflwyno Cais:
Rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen
gais ar-lein. Cewch y manylion ar
dudalen 30. Rhaid ategu cais i
ddilyn y rhaglen â chynnig ymchwil o
2,000 o eiriau sy’n cyflwyno:

• Amcanion a phwrpas yr ymchwil

• Trosolwg o’r llenyddiaeth
academaidd sy’n berthnasol i’ch
maes

• Dull arfaethedig

• Cyfraniadau academaidd eich
ymchwil

47Mwy ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/cplan
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Adeilad eiconig, Adeilad Morgannwg, yw cartref yr Ysgol

Myfyrwyr Dylunio Trefol MA ar leoliad
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Eco-Ddinasoedd
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn ymchwilio i
ddealltwriaeth ddamcaniaethol
feirniadol ac arferion go-iawn ynghylch
prosesau datblygu eco-ddinasoedd
carbon-isel, a’u cysylltiad â gweithredu
a chymhwyso polisïau datblygiad
cynaliadwy ledled y byd. Mae’n eich
galluogi i gaffael gwybodaeth a sgiliau
am feysydd datblygu gwyrdd a charbon-
isel, yn ogystal ag ymagweddau
cynllunio arloesol er mwyn datblygu
dinasoedd yn gynaliadwy (ecolegol).

Cynllunio Gofodol a Pholisïau
Amgylcheddol Ewropeaidd –
Planed Ewrop
(MSc)
Mae’r rhaglen gradd meistr integredig
hon sy’n para dwy flynedd (120 CE), yn
paratoi graddedigion i ddilyn gyrfa
mewn cynllunio amgylcheddol a gofodol
yn Ewrop, ac yn rhoi pwys ar weithio’n
rhyngwladol ac ar draws ffiniau. Mae’n
rhaglen ar y cyd gan Brifysgol Radboud
yn Nijmegen, Sefydliad Technoleg
Blekinge a Phrifysgol Caerdydd.

Bwyd, Gofod a Chymdeithas
(MSc)
Mae’r radd hon yn rhoi manylion am
gyfleoedd i greu diogelwch,
cynaliadwyedd a chyfiawnder o ran
bwyd (yn ogystal â’r rhwystrau);
goblygiadau polisïau bwyd ar
gysylltiadau gofodol ac economaidd-
gymdeithasol rhwng gwahanol
randdeiliaid yn y system fwyd a rhwng
ardaloedd trefol a gwledig; ac effeithiau
strategaethau sy’n ymdrin ag anghenion
iechyd a lles pobl ac anifeiliaid.

Cynllunio a Datblygu
Rhyngwladol
(MSc)
Gan fod y rhaglen hon, sydd wedi’i
hachredu gan y proffesiwn, yn
rhychwantu disgyblaethau cynllunio
gofodol ac astudiaethau datblygu,
cewch y wybodaeth a’r ddealltwriaeth
feirniadol i wneud cyfraniad o bwys wrth
ddylunio a rheoli dinasoedd y dyfodol.

Cynllunio a Datblygu Gofodol
(MSc)
Mae’r rhaglen yn cynnig sylfaen ar gyfer
deall amcanion cynllunio, a pha
ddulliau ymyrryd a allai fod yn effeithiol
ac yn briodol mewn gwahanol gyd-
destunau cymdeithasol a gwleidyddol.
Bydd yn datblygu’r sgiliau cynllunio
creiddiol sy’n gymwys i amrywiaeth o
raddfeydd gofodol, gan edrych yn
benodol ar y berthynas rhwng cynllunio
â’r broses ddatblygu.

Datblygu Trefol a Rhanbarthol
(MSc)
Mae’r rhaglen yn gyfle i chi astudio’r
amrywiaeth o faterion sydd o dan sylw
yn y pwnc, yn enwedig y rhyngweithio
rhwng yr economi, y wladwriaeth a’r
gymdeithas sifil. Bydd hefyd yn gyfle i
chi adolygu dadleuon, ymchwilio i
faterion o bwys a dysgu sgiliau datrys
problemau drwy wneud gwaith tîm ar
brosiectau, a datblygu’r sgiliau
dadansoddi a’r sgiliau cymdeithasol y
mae galw cynyddol amdanynt.

Cynaliadwyedd, Cynllunio a
Pholisi Amgylcheddol
(MSc)
Anelir y rhaglen at y rhai sydd am fagu
arbenigedd ynghylch materion
cynaliadwyedd cyfoes. Cewch gipolwg
ar y ffordd y caiff problemau eu diffinio,
a’r cyfle i gymhwyso polisïau a chamau
cynllunio arloesol i fynd i’r afael â
heriau amgylcheddol sy’n wynebu
llywodraethau, byd busnes a chyrff
rheoleiddio.

Cludiant a Chynllunio
(MSc)
Nod y rhaglen yw datblygu eich gallu i
gyfrannu’n effeithiol ar y lefel uchaf ym
meysydd cynllunio, llunio polisïau a
rheoli cludiant yn y DU a gwledydd
tramor. Mae’n unigryw am ei bod hi’n
cynnig cyfle i astudio gwahanol
agweddau ar gludiant (gan gynnwys
cynllunio, ymddygiad teithio a
dadansoddiad, economeg, gweithredu
a rheoli) yn ogystal â meysydd eraill
cynllunio trefol.

Dylunio Trefol
(MA)
Mae’r rhaglen yn defnyddio arferion,
theori a datblygiad dylunio, yn ogystal
ag arferion rheoli, i gyfoethogi prosesau
dylunio. Mae’n defnyddio dulliau
addysgu yn y stiwdio sy’n canolbwyntio
ar bosibiliadau datblygu lleol i ganfod
atebion creadigol, ymarferol a
chynaliadwy i amrywiaeth o broblemau
nodweddiadol ym maes dylunio trefol.

Ymarfer Cynllunio
(PgCert)
Mae’r dystysgrif ôl-raddedig hon wedi’i
chynllunio i gydategu graddau meistr
arbenigol mewn cynllunio. Mae’n
trwytho myfyrwyr yn egwyddorion ac
arferion cynllunio gofodol ac, ynghyd â
gradd meistr arbenigol, yn fodd i
raddedigion gyfrannu’n gadarnhaol ac
yn barhaol at gynllunio proffesiynol.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol
(MSc)
Mae’r Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth
yn cynnig Llwybr mewn Cynllunio
Amgylcheddol. Cewch ragor o fanylion
am y rhaglen ar dudalen 77.

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni meistr sy’n
rhoi sylw i faterion polisïau ac ymchwil cyfoes. Gwybodaeth am

Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu ail ddosbarth mewn pwnc
priodol.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Mae’r cyrsiau wedi’u hintegreiddio ym
meysydd a grwpiau ymchwil yr Ysgol.
Mae pob un o’n myfyrwyr gradd meistr
yn aelod o Ysgol Cynllunio Dinesig a
Rhanbarthol y Graddedigion Gradd

Meistr fel bod modd i fyfyrwyr ac
ysgolheigion yr Ysgol ddatblygu o ran eu
deall, eu gyrfa a’u proffesiwn.



Eich Profiad Astudio
Rydym wedi’n lleoli yng Nghanolfan
Ddinesig wych Caerdydd ger canol y
ddinas a Llywodraeth Cymru. Mae
gennym raglen sy’n ehangu o raddau
meistr sy’n cynnig cyfleoedd i uwch-
astudio elfennau o Gysylltiadau
Rhyngwladol a Chyfiawnder Byd-eang,
Gwleidyddiaeth Prydain, Cymru a
datganoledig, polisïau cyhoeddus,
gwleidyddiaeth Ewropeaidd a theori
wleidyddol.

Addysgir pob rhaglen gradd meistr gan
academyddion a gydnabyddir yn
rhyngwladol am eu harbenigedd a’u
cyhoeddiadau ysgolheigaidd, yn ogystal
â’u hangerdd mawr ynghylch
gwleidyddiaeth.

Cyfleusterau
Yn ogystal â llyfrgell ardderchog sy’n
cynnig deunyddiau electronig a
phrintiedig, cewch hefyd ddefnyddio
Canolfan Dogfennau Ewropeaidd, lle
ceir yr holl ddogfennau sydd ar gael i’r
cyhoedd am y sefydliadau, yr
asiantaethau a’r adrannau sy’n perthyn
i’r UE, yn ogystal â chyfleusterau
astudio helaeth Ysgol y Gyfraith a’r
Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau
Rhyngwladol.

Ein Cysylltiadau Diwydiannol
a Phroffesiynol
Mae gennym hefyd gysylltiadau da gyda
Chynulliad Cenedlaethol Cymru drwy
Ganolfan Llywodraethiant Cymru’r

Brifysgol a Chanolfan Materion
Rhyngwladol Cymru.

Ein Hymchwil
Mae gennym enw da am ragoriaeth yn
y DU ac rydym yn denu arian mewn
sawl maes. Ymhlith ein harbenigeddau
ymchwil mae theori wleidyddol,
gwleidyddiaeth a pholisïau cyhoeddus
Prydain, gwleidyddiaeth datganoli, a
chysylltiadau rhyngwladol, gan gynnwys
cyfraith gydwladol, moeseg fyd-eang,
diogelwch a môr-ladrata.

Ariannu eich Astudiaeth
Rydym yn sicrhau amrywiaeth o
gyfleoedd ariannu’n rheolaidd ar gyfer

myfyrwyr a addysgir a myfyrwyr ymchwil.
Ewch i’n gwefan yn gyson i gael y
newyddion diweddaraf.

Eich Dyfodol
Dywedodd 88% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Llywodraeth
Leol, Swyddfa’r Ystadegau Gwladol a
Llywodraeth Cymru.

Mewn swyddi fel: Intern Gwleidyddol,
Ymchwilydd Gwleidyddol, Dadansoddwr
Ymchwil ac Athro/Athrawes.

Gwleidyddiaeth a
Chysylltiadau Rhyngwladol

Pam astudio gyda ni?
� Amgylchedd ymchwil o’r radd
flaenaf

� Rydym yng nghanol campws y
Brifysgol a gyferbyn â phencadlys
Llywodraeth Cymru

� Mae gennym gymuned lewyrchus
o ôl-raddedigion

� Staff o fri rhyngwladol ac sy’n
aelodau o gyrff blaenllaw fel yr
Academi Brydeinig a’r Gymdeithas
Hanesyddol Frenhinol

� Mae amrywiaeth o gyrff
llywodraethol a seneddol yng
Nghaerdydd ac yn Llundain yn
gofyn am gyngor ein staff yn
rheolaidd

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd 95% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, ac aseswyd bod 81% ohono
yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain
y byd. Gwleidyddiaeth, datganoli, hanes
meddwl gwleidyddol, a chysylltiadau
rhyngwladol yw ein prif gryfderau

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 17
Meistr: 36

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 23

facebook.com/CardiffPolitics

@CardiffPolitics
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Myfyrwyr ôl-raddedig yn cyfarfod â Gweinidog Ewrop yn ystod ei ymweliad



Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD

Maes Ymchwil
Gwleidyddiaeth, Polisïau a Llywodraethiant Cymharol

Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro

Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth

Theori Wleidyddol

Gwleidyddiaeth Cymru

ALl, RhA MediMScEcon

MScEcon

MScEcon

MScEcon

MSc

Y Rhaglenni a Addysgir
Llywodraethiant a Pholisïau Cyhoeddus Ewropeaidd

Cysylltiadau Rhyngwladol

Gwleidyddiaeth a Pholisïau Cyhoeddus

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Rydym ar flaen y gad yn ein maes ac yn
cyflawni prosiectau ymchwil unigryw a
rhyngddisgyblaethol. Yn sgîl y cyfuniad o
ymchwilwyr profiadol a rhyngwladol eu
bri ac ysgolheigion ifanc, rydym wedi
llwyddo i ddatblygu ethos ymchwil
dynamig a blaengar. Mae llawer o’r
deunyddiau a ddefnyddiwn ar ein
cyrsiau wedi’u llunio gan yr
academyddion a’r staff addysgu sydd yn
yr adran.

Canolfan Llywodraethiant
Cymru
Fel y brif ganolfan sy’n astudio
datganoli a llywodraethiant yng
Nghymru, mae gan Ganolfan
Llywodraethiant Cymru arbenigedd
penodol ynghylch agweddau’r cyhoedd,
etholiadau ac ymddygiad wrth
bleidleisio, llywodraethu aml-lefel, a
gweinyddu cyhoeddus.

Yr Uned Ymchwil i
Lywodraethiant, Hunaniaeth a
Pholisïau Cyhoeddus yn Ewrop
Mae’r uned hon yn cynhyrchu ymchwil
o safon fyd-eang ym meysydd creiddiol
Ewrop a’r Byd Ehangach; Ewropeiddio;
a dynameg wleidyddol a chymharol – a

pholisïau – gwladwriaethau unigol yn
Ewrop.

Y Grŵp Ymchwil i Faterion
Rhyngwladol
Gan hoelio’i sylw ar y rhyngwyneb rhwng
cyfraith, moeseg a gwleidyddiaeth
ryngwladol, bydd y grŵp ymchwil hwn
yn cynhyrchu cyhoeddiadau o bwys yn
gyson a bu hefyd, yn ddiweddar, yn
cydweithio am gyfnod estynedig â
Phrifysgol Frankfurt a Mainz ar ymchwil i
Theori’r Rhyfel Cyfiawn.

Yr Uned Ymchwil i Theori
Wleidyddol
Mae’r uned yn cynhyrchu ymchwil
gyffrous ym meysydd Hanes Meddwl
Gwleidyddol; theori wleidyddol
ddadansoddol Eingl-Americanaidd,
Cyfiawnder Byd-eang a Moeseg
Ryngwladol, a Drygioni, ac wedi denu
ysgolheigion o bedwar ban y byd i
gydweithio â hi.

Yr amgylchedd ymchwil
Byddwch yn elwa ar hyfforddiant
helaeth a ddarperir yng Ngholeg
Graddedigion y Brifysgol. Bydd hyn yn
cynnwys hyfforddiant ymchwil a chyfres

seminarau’r Ysgol, yn ogystal â’r
hyfforddiant a gewch gan yr uned
ymchwil y byddwch yn gysylltiedig â hi.
Byddwch hefyd yn cyflawni gofynion
hyfforddiant seiliedig-ar-bwyntiau yr
ESRC i sicrhau eich bod wedi
ymgymhwyso’n llawn fel ymchwilydd
annibynnol. Cewch y cyfle i gyflwyno yn
y digwyddiadau Cwblhau Ymchwil a
gynhelir ddwywaith y flwyddyn ledled yr
Ysgol. Daw cynadleddau, byrddau crwn
a gweithdai â nifer fawr o siaradwyr i
mewn o’r tu allan.

Rhaglenni Ymchwil
Rydym wedi cael cryn lwyddiant mewn rhestri
cenedlaethol a byd-eang o’r goreuon, ac rydym yn
‘rhagorol’ ym marn y Ganolfan Datblygu Addysg Uwch.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd 2:1 o leiaf neu radd meistr
mewn Astudiaethau Ewropeaidd neu
ddisgyblaethau cysylltiedig, e.e.
Gwleidyddiaeth, Hanes, Cysylltiadau
Rhyngwladol, Astudiaethau Bro,
Athroniaeth y Gyfraith.

Cyflwyno Cais:
Rhaid ategu ceisiadau i’r rhaglen
hon â chynnig ymchwil. Cysylltwch
â’r Ysgol yn y lle cyntaf. Cewch
gyflwyno ceisiadau ar-lein - mae’r
manylion ar dudalen 30.

Ymholiadau Ymchwil +44 (0)29 2087 4351 lawpol-pgr@caerdydd.ac.uk

Ymholiadau Rhaglenni a Addysgir +44 (0)29 2087 5406 lawpladmissions@caerdydd.ac.uk
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Cwrs hynod bleserus yw’r MScEcon Cysylltiadau Rhyngwladol. Am fod yma
amrywiaeth mawr o fodiwlau, cewch ganolbwyntio ar yr hyn yr hoffech chi ei
astudio. Yn ystod y cwrs, y myfyrwyr sy’n arwain yr addysgu a chawn ni gymaint
allan o’r cwrs ag a roddwn ni i mewn iddo. Bydd y staff addysgu hynod wybodus
yn ehangu cymaint ag y gallan nhw ar brofiad y myfyrwyr. Mewn prifddinas,
cewch amrywiaeth enfawr o gyfleoedd drwy gyfrwng interniaethau a phrofiad
gwaith i fagu profiad mewn meysydd cysylltiedig y tu allan i’r cwrs

Rebecca Dunn
MScEcon Cysylltiadau Rhyngwladol
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Llywodraethiant a Pholisïau
Cyhoeddus Ewropeaidd
(MScEcon)
Diben y rhaglen hon yw rhoi
dealltwriaeth eang o faterion
llywodraethu a llunio polisïau mewn
cyd-destun Ewropeaidd, gan gynnwys
dadansoddiad o wledydd blaenllaw’r UE
fel yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal a
Phrydain. Bydd y rhaglen yn eich
hyfforddi i asesu cysyniadau a dadleuon
gwleidyddol yn feirniadol, a’ch paratoi i
wneud rhagor o ymchwil.

Cysylltiadau Rhyngwladol
(MScEcon)
Mae’r rhaglen astudio hon wedi’i
chynllunio i’ch trwytho yn y sgiliau
disgyblaethol ac academaidd sy’n
ganolog wrth astudio Cysylltiadau
Rhyngwladol. Mae’r rhaglen yn
rhychwantu is-feysydd theori
cysylltiadau rhyngwladol, athroniaeth
wleidyddol, gwyddor wleidyddol, cyfraith
ryngwladol, diplomyddiaeth, hanes
rhyngwladol, gwleidyddiaeth ryngwladol,
polisïau tramor a diogelwch
rhyngwladol.

Gwleidyddiaeth a Pholisïau
Cyhoeddus
(MScEcon)
Caiff Polisïau Cyhoeddus, sef yr hyn y
mae llywodraethau’n ei wneud, effaith
aruthrol ar yr economi, cymdeithas a’n
ffordd o fyw. Nod y rhaglen yw galluogi
myfyrwyr i feithrin dealltwriaeth
gynhwysfawr o natur polisïau
cyhoeddus, sut y caiff polisïau
cyhoeddus eu llunio, a sut y caiff y
grym i lunio polisïau cyhoeddus ei ennill
a’i golli. Rhan annatod o hyn yw
datblygu’r sgiliau y mae eu hangen i
wneud uwch-ymchwil yn y meysydd
hynny.

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Cymru
(MScEcon)
Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i feithrin
uwch-ddealltwriaeth o wleidyddiaeth,
llywodraeth a llywodraethiant yng
Nghymru ac o fewn cyd-destun
ehangach y DU ac Ewrop. Bydd y radd
yn ymchwilio i themâu fel
llywodraethiant aml-lefel a rhannu
sofraniaeth, a bydd yn arfogi myfyrwyr i
adolygu cysyniadau a damcaniaethau
gwleidyddol a’u hasesu’n feirniadol.
Bydd yn sylfaen i’r myfyrwyr wrth iddynt

ddilyn gyrfa ym myd ymchwil neu
bolisïau. Mae’r cwrs yn elwa ar y
cysylltiadau agos rhwng Prifysgol
Caerdydd a sefydliadau’r llywodraeth
ddatganoledig yng Nghymru - er
enghraifft, Cynulliad Cenedlaethol
Cymru sydd yng Nghaerdydd.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol
(MSc)
Mae’r Adran Gwleidyddiaeth a
Chysylltiadau Rhyngwladol yn cynnig
llwybrau ‘Astudiaethau Ewropeaidd a
Rhyngwladol’ a ‘Llywodraethiant a
Pholisïau Cyhoeddus Ewropeaidd ‘.

Mae’r Llwybrau drwy MSc Dulliau
Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol yn
addas ar gyfer dau grŵp o bobl:

� Ymarferwyr sydd am ddatblygu eu
dealltwriaeth a’u sgiliau mewn
ymchwil astudiaethau bro, yn
enwedig o safbwynt Ewropeaidd,
rhyngwladol neu ddamcaniaethol

� Y rhai sy’n bwriadu astudio PhD
mewn pwnc sy’n gysylltiedig â
Gwleidyddiaeth neu Gysylltiadau
Rhyngwladol.

Cewch y manylion ar dudalen 77.

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein hystod o ddisgyblaethau academaidd ac
arbenigedd staff yn fodd i ni gynnig graddau meistr mewn
Llywodraethiant a Pholisi Cyhoeddus Ewropeaidd,
Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus, Cysylltiadau
Rhyngwladol, a Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Fel arfer, gradd 2:1 o leiaf, neu
gymhwyster cyfwerth, mewn pynciau
neu ddisgyblaethau perthnasol.

Cyflwyno Cais:
Gall fyfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rhoddir cryn bwyslais ar addysgu
grwpiau bach mewn seminarau dan
gadeiryddiaeth staff sy’n arbenigwyr
rhyngwladol eu bri yn eu pynciau. Bydd
dyfnder eu gwybodaeth, a’r sgiliau

ymchwil a ddysgant, yn fodd i’n
myfyrwyr lunio traethawd hir o 20,000
o eiriau ar bwnc o’u dewis ac o dan
oruchwyliaeth aelod staff sydd ag
arbenigedd yn y maes hwnnw



Eich Profiad Astudio
Ewch ar drywydd pwnc sy’n agos at eich
calon mewn Ysgol uchel ei pharch sy’n
gallu cynnig adnoddau rhagorol a
chyfoeth o arbenigwyr academaidd sy’n
flaenllaw yn eu meysydd. Credwn mewn
hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o
ysgolheigion i gyfrannu ar y lefel uchaf
at eu disgyblaeth a bywyd yn ehangach.
Byddwch yn datblygu eich sgiliau mewn
amgylchedd ymchwil ac addysgu
cyflawn. Rydym yn amlddisgyblaethol ac
yn rhyngddisgyblaethol o ran ymagwedd
ac arfer.

Mae’r awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol
sydd yma yn cynnig amgylchedd
croesawgar i’r staff a’r myfyrwyr. Rydym
wedi ein lleoli yn Adeilad John Percival
gyda gweddill Ysgolion y Dyniaethau, a
munudau’n unig mae’n ei gymryd i
gerdded oddi yno i Brif Adeilad y
Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a Chanolfan
y Graddedigion.

Prif nodweddion yr Ysgol
� Ystafell bwrpasol newydd i wneud
ymchwil ôl-raddedig

� Y labordai cadwraeth diweddaraf un
� Dadansoddi’r deunyddiau a’r
amgylchedd ac mae labordai
cyfrifiadureg yno

� Stiwdio tystiolaeth ffotograffig a
gweledol

� Stiwdio darlunio

Gerllaw, yn Llyfrgell y Celfyddydau a’r
Gwyddorau Cymdeithasol, cewch
ddigonedd o lyfrau, cyfnodolion
academaidd, adnoddau electronig a

deunyddiau o ffynonellau uniongyrchol
ym mhob un o’n meysydd - gan
gynnwys nifer o gasgliadau arbennig:
Llyfrgell Salisbury, Casgliad Ymchwil
Hanes, casgliad SCOLAR, casgliad
William Temple; Casgliad Caerdydd;
Canolfan Dogfennaeth Ewropeaidd.
Mae gennym hefyd lyfrgelloedd
arbenigol bach (Hanes yr Henfyd,
Cadwraeth, Astudiaethau Crefyddol) yn
ein hadeilad cartref.

Rydym yn ymfalchïo yn ein cysylltiadau
ag amrywiaeth o sefydliadau treftadaeth
uchel eu parch, yn enwedig Amgueddfa
Genedlaethol Cymru, a sbectrwm eang
o sefydliadau ffydd gan gynnwys ein
partneriaeth gyda Choleg St Michael a
Choleg Bedyddwyr De Cymru.

Rydym yn gymuned ymchwil weithgar
sy’n cynnwys nifer o grwpiau ymchwil
rhyngddisgyblaethol:

Canolfan Astudiaethau Caplaniaeth,
Canolfan Hanes Crefydd yn Asia,
Canolfan y Croesgadau, Caerdydd,

Canolfan Crefydd a Diwylliant yr Henfyd
Diweddar, Canolfan Astudio Cymdeithas
a Diwylliant yr Oesoedd Canol, Canolfan
Uwchefrydiau Cymry America,
Caerdydd, Canolfan Caerdydd ar gyfer
Astudio Islam yn y DU, a Sefydliad
Clasuron a Hanes yr Henfyd y
Prifysgolion yng Nghymru

Eich Dyfodol
Dywedodd 88% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Yr Eglwys yng
Nghymru, Diverse Cymru, English
Heritage, amrywiol ysgolion uwchradd a
sefydliadau addysg uwch, a Llywodraeth
Cymru.

Mewn swyddi fel: Archaeolegydd
Cymunedol, Cadwraethwr, Darlithydd a
Dadansoddwr Ymchwil.

Hanes, Archaeoleg a
Chrefydd

Pam astudio gyda ni?
� Ymunwch ag amgylchedd ymchwil
ac addysgu cyflawn.

� Byddwch yn rhan o gymuned
lewyrchus o ôl-raddedigion

� Cyfle i gydweithio â’n staff
cyfeillgar a chefnogol

� Cewch elwa ar ein cysylltiadau
gwych gyda’r sector gan fod
gennym bartneriaid mewn
sefydliadau archaeolegol,
treftadaethol a chrefyddol.

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, aseswyd bod bron bob
ymchwil a gyflwynwyd ym mhob un o
ddisgyblaethau ymchwil yr Ysgol o safon
ryngwladol. Aseswyd bod dros 70%
hefyd yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n
arwain y byd. Mae ein gwaith yn gwella
dealltwriaeth y cyhoedd o bynciau fel y
Croesgadau a phwysigrwydd caplaniaeth
Foslemaidd mewn sefydliadau fel
carchardai ac ysbytai. Rydym hefyd yn
datrys problemau archaeolegol mewn
ffyrdd creadigol ac arloesol, gan lunio
ein dealltwriaeth o’r ffordd yr ydym yn
byw heddiw.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 97
MPhil: 4
Meistr: 118

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 64
Staff ymchwil: 5

The Postgraduate Study Room
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf,
Hydref

MPhil, PhD

Maes Ymchwil
Hanes yr Henfyd

Archaeoleg

Cadwraeth

Hanes

Astudiaethau Crefyddol

Diwinyddiaeth

Hanes Cymru

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

2 flynedd ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

RhA

RhA

MediMA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MSc

MSc

MSc

MA, Dip.Ôl-radd

MA

MTh, Dip.Ôl-radd,
Tyst.Ôl-radd

MTh, Dip.Ôl-radd,
Tyst.Ôl-radd

MTh

Y Rhaglenni a Addysgir
Hanes yr Henfyd

Hanes ac Archaeoleg Byd y Groegiaid a’r Rhufeiniaid

Rhyfela yn yr Henfyd a’r Oesoedd Canol

Astudiaethau yn yr Henfyd Diweddar a Bysantiwm

Hanes

Hanes y Croesgadau

Astudiaethau Prydeinig Canoloesol

Hanes Cymru

Archaeoleg, gan gynnwys y llwybrau canlynol:
• Y Cyfnod Neolithig yn Ewrop
• Prydain Gynhanesyddol
• Cymdeithas a Diwylliant yr Oesoedd Canol Cynnar

Astudiaethau Celtaidd Cynnar

Gofalu am Gasgliadau

Arferion Cadwraeth

Cadwraeth Broffesiynol

Islam ym Mhrydain Gyfoes

Astudiaethau Crefyddol, gan gynnwys y llwybrau
canlynol:
• Crefyddau Asia
• Crefydd yr Hynafiaeth Hwyr
• Myth, Naratif a Theori

Diwinyddiaeth

Astudiaethau Caplaniaeth

Astudiaethau Caplaniaeth: Y Llwybr Milwrol

Swyddfa Ôl-raddedig +44 (0)29 2087 0903 pgadminshare@caerdydd.ac.uk

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Ar ôl cychwyn fy PhD ym mis Hydref 2013, fe’i cefais hi’n hawdd ymuno â
chymuned ymchwil SHARE ac ymwneud â’r Ysgol. Mae’r adran yn cynnig
sawl cyfle i fyfyrwyr PhD gydweithio a dod yn ffrindiau – mae bod â’n
swyddfa’n hunain yn help mawr!

Ulrika Vihervalli
PhD Hanes yr Henfyd



Arddelir y gred gadarn fod rhaid
hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o
ysgolheigion i gyfrannu ar y lefel uchaf
i’w disgyblaeth, ac i fywyd yn ehangach.
Man cychwyn hynny yw’n rhaglenni
meistr sy’n dysgu amrywiaeth mawr o
gymwyseddau ymchwil hollbwysig – o
sgiliau labordy i ieithoedd hynafol a
chanoloesol – ac arweiniant ymlaen i’n
rhaglenni MPhil a Doethurol; mae’r rhain
yn bendant ‘grefftwrol’ a phroffesiynol eu
ffocws. Os dewch yma, rhaid bod yn
barod i wynebu gwaith sydd wedi
ymrwymo i feddwl yn drylwyr ac i
fynegiant clir, sgiliau sy’n hanfodol mewn
amrywiaeth mawr o rolau proffesiynol yn
y byd academaidd a thu hwnt.

Yr amgylchedd ymchwil
Mae gennym ddiwylliant ymchwil bywiog
a chefnogol yn yr Ysgol. Yn ogystal â
dilyn amrywiaeth mawr o gyfresi
seminar ymchwil yr Ysgol (Archaeoleg a
Chadwraeth, Astudiaethau Crefyddol,
Hanes, Hanes yr Henfyd) mae proffiliau
rhyngwladol ein staff yn golygu y bydd
ein myfyrwyr yn aml yn ymuno â’u
goruchwylwyr wrth i’r rheiny fynd i
gynadleddau a gweithdai ledled y byd.
Bydd gan yr Ysgol gronfa benodol i
helpu ein myfyrwyr ymchwil i wneud
hynny ac i gyflawni gweithgareddau
eraill sy’n gysylltiedig ag ymchwil. Yn
ddiweddar, er enghraifft, aeth myfyrwyr
gyda goruchwylwyr i gynadleddau yn
America a’r DU, yn ogystal ag ymweld
ag archifau, cloddiadau a safleoedd yn
Ffrainc, yr Almaen ac Armenia, ac enwi
dim ond dyrnaid.

Rydym yn cynnig amrywiaeth mawr o
Raddau Ôl-raddedig a Addysgir yn y
disgyblaethau academaidd hyn:

� Hanes yr Henfyd

� Hanes yr Oesoedd Canol a
Hanes Modern

� Hanes Cymru

� Archaeoleg

� Cadwraeth

� Astudiaethau Crefyddol

� Diwinyddiaeth

Bydd yr academyddion sy’n arweinwyr
gweithgar yn yr ymchwil i’w meysydd, yn
addysgu mewn seminarau i grwpiau
bychain, labordai a darlithoedd, ac
rydym yn cynnig amgylchedd cyfeillgar a
chefnogol i’n holl fyfyrwyr ôl-raddedig.
Bydd dilyn un o’n graddau ôl-raddedig a
addysgir yn eich galluogi i ddatblygu
eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth
drwy ddewis o blith modiwlau craidd a
dewisol sy’n ymwneud yn benodol â’ch
gradd. Yn ystod semestr yr haf,
byddwch hefyd yn arbenigo ymhellach
ar eich dewis maes drwy lunio
traethawd hir. Cewch barhau â’ch
ymchwil drwy gofrestru ar raglen MPhil
neu PhD. Fel arall, mae llawer yn
defnyddio’u graddau ôl-raddedig i ddilyn
gyrfaoedd proffesiynol ar ôl gadael y
brifysgol.
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Rhaglenni Ymchwil
Wrth ddod i astudio gyda ni, fe’ch croesewir chi i fyd o
ysgolheictod ymarferol ac ymrwymedig lle bydd
academyddion sy’n cyfrannu ar lefel ryngwladol yn
cynnig ‘prentisiaeth’ gynhalgar ond heriol i ymholi ar
sail tystiolaeth.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Fel rheol, dylai ymgeiswyr fod â
gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth,
neu gymhwyster cyfwerth, mewn
pwnc priodol a bod wedi llwyddo’n
dda mewn MA neu MSc.

Cyflwyno Cais:
Gellir cyflwyno’r rhan fwyaf o
geisiadau ar-lein (cewch y manylion
ar dudalen 30). Cysylltwch â’r Ysgol
yn y lle cyntaf i gael mwy o gyngor.

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein rhaglenni gradd ôl-raddedig a addysgir yn cyfuno
cyfle i astudio pynciau neu themâu penodol ar lefel uwch
â dysgu sgiliau academaidd a throsglwyddadwy pwysig fel
meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau, a
chyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Fel rheol, gradd yn adran uchaf yr
ail ddosbarth, neu gymhwyster
cyfwerth, mewn pwnc priodol.

Cyflwyno Cais:
Gallwch gyflwyno cais ar-lein i
astudio ein cyrsiau (cewch y
manylion ar dudalen 30). Os ydych
yn cyflwyno cais i astudio gradd
meistr, gallem ofyn i chi awgrymu
pwnc traethawd hir. Sylwch y gwneir
penderfyniadau ar geisiadau cyn
gynted â phosibl ar ôl iddynt
gyrraedd ac y defnyddiwn ni’r
wybodaeth honno i gadw mewn
cysylltiad â chi ynghylch unrhyw
ffynonellau ychwanegol o arian a all
fod ar gael wedyn.

Dyddiad Cau ar gyfer
Cyflwyno Cais:
Awst y 1af ar gyfer y rhaglenni a
addysgir sy’n dechrau ym mis Medi
y flwyddyn honno.
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Hanes yr Henfyd
Hanes yr Henfyd
(MA)
Mae’r MA mewn Hanes yr Henfyd yn
fodd i chi ddefnyddio cyfuniad o
fodiwlau a addysgir ac ymchwil gan yr
unigolyn i ymchwilio i hanes,
cymdeithas a diwylliant byd y Groegiaid
a’r Rhufeiniaid o Roeg Hynafol i’r
Henfyd Diweddar. Mae’r rhaglen hyblyg
hon yn fodd i chi ddilyn eich
diddordebau eich hunain a datblygu
sylfaen gadarn o sgiliau ymchwil yr un
pryd.

Hanes ac Archaeoleg Byd y
Groegiaid a’r Rhufeiniaid
(MA)
Rhaglen ryngddisgyblaethol yw’r MA
mewn Hanes ac Archaeoleg Byd y
Groegiaid a’r Rhufeiniaid a’i nod yw
datblygu sgiliau i ddehongli tystiolaeth
lenyddol, artistig ac archaeolegol o’r
henfyd. Mae’n addas i’r rheiny sydd
wedi cymryd cyd-raddau israddedig yn
Hanes yr Henfyd ac Archaeoleg ac, yn
arbennig, i’r rhai sydd wedi cymryd
Hanes yr Henfyd, y Clasuron neu
Archaeoleg ar eu pennau eu hunain ac
yn dymuno estyn cwmpas eu
hastudiaethau.

Rhyfela yn yr Henfyd a’r
Oesoedd Canol
(MA)
Dyma’r unig radd o’i math yn y DU.
Mae’r radd meistr mewn Rhyfela yn yr
Henfyd a’r Oesoedd Canol yn gyfle i chi
astudio hanes milwrol ym myd y
Groegiaid, y Rhufeiniaid a’r Oesoedd
Canol o safbwynt eang a chymharol.
Seilir y rhaglen astudio ar ein
harbenigedd pendant o ran addysgu ac
ymchwilio i astudiaethau rhyfela.

Astudiaethau yn yr Henfyd
Diweddar a Bysantiwm
(MA)
Nod yr MA mewn Astudiaethau yn yr
Henfyd Diweddar a Bysantiwm yw rhoi’r
uwch-wybodaeth, yr uwch-
ddealltwriaeth a’r uwch-sgiliau y bydd
eu hangen arnoch i ymchwilio’n
annibynnol i hanes a diwylliant yr
henfyd diweddar a Bysantiwm. Mae’n
manteisio ar y crynhoad o arbenigedd
yn y Ganolfan ar gyfer Crefydd a
Diwylliant yn yr Henfyd Diweddar
(CLARC) – sydd â’i chartref yn yr Ysgol –
o ran hanes yr henfyd diweddar,
diwylliant, crefydd ac archaeoleg.

Hanes
Hanes
(MA)
Bwriedir i’r radd meistr hon fod yn
flwyddyn hunanreoledig o astudio
pellach. Bydd yn rhoi sylfaen fanwl
mewn sgiliau a dulliau ymchwil,
cysyniadau damcaniaethol a
thechnegau o wneud prosiect ymchwil
annibynnol a llunio disgrifiad o’r
canlyniad, yn ogystal â magu
amrywiaeth mawr o arbenigedd
cronolegol, daearyddol a thematig i
gynnig rhaglen astudio mwy heriol a
hyblyg.

Hanes y Croesgadau
(MA)
Mae’r MA yn Hanes y Croesgadau yn
gyfle i chi astudio’r ymgyrchoedd i’r Tir
Sanctaidd ac yn Ewrop rhwng 1090 a
1450. Mae’n tynnu ynghyd amrywiaeth
mawr o arbenigedd ar hanes yr
Oesoedd Canol ac Archaeoleg yn yr
ysgol i gynnig rhaglen astudio heriol a
hyblyg.

Cloddio yng Nghaerau – mae Prosiect Treftadaeth Caerau wedi ennill gwobrau ac yn enghraifft o ymgysylltu ar waith.
Mae’r gwaith sydd wedi’i wneud yno ers 2011 wedi datgelu hanes cyn-bencadlys hynafol de Cymru
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Astudiaethau Prydain
Canoloesol
(MA)
Mae astudio Prydain yr Oesoedd Canol
drwy gyfrwng hanes, archaeoleg,
llenyddiaeth ac astudiaethau crefyddol
yn cynnig hyfforddiant ac arbenigedd i
ddilyn llawer o yrfaoedd, gan gynnwys
rhaglenni PhD, y sector treftadaeth,
newyddiaduraeth, addysgu, ymchwil i’r
cyfryngau (cyfryngau, masnachol ac
academaidd) a chyhoeddi.

Hanes Cymru
(MA)
Mae’r MA mewn Hanes Cymru yn tynnu
ynghyd amrywiaeth mawr o arbenigedd
cronolegol, daearyddol a
hanesyddiaethol yn hanes modern
cynnar a hanes modern Cymru i gynnig
rhaglenni astudio heriol a hyblyg, a
bydd yr addysgu a’r ymchwil yn cyd-fynd
â diddordebau ac anghenion y myfyrwyr
unigol. Fel rheol, gellir addysgu
modiwlau a goruchwylio pynciau
traethodau hir yn Gymraeg ac yn
Saesneg.

Archaeoleg a
Chadwraeth
Archaeolegol
Archaeoleg
(MA)
Mae’r radd meistr mewn Archaeoleg yn
gyfle i chi astudio amrywiaeth o
ranbarthau, cyfnodau a phynciau
arbenigol yn fanwl. Seilir y rhaglen
astudio ar ein harbenigedd penodol o
ran addysgu ac ymchwil. Un o brif
nodau’r radd yw eich paratoi chi i
astudio ôl-raddedig pellach neu i fynd i
swydd. Mae sawl llwybr arbenigol ar
gael drwy’r MA mewn Archaeoleg:
� Y Cyfnod Neolithig yn Ewrop
� Prydain Gynhanesyddol
� Cymdeithas a Diwylliant yr Oesoedd
Canol Cynnar

Astudiaethau Celtaidd Cynnar
(MA)
Mae’r MA mewn Astudiaethau Celtaidd
Cynnar wedi’i chynllunio i gyflwyno
myfyrwyr i agweddau ar y byd Celtaidd
drwy ffynonellau archaeolegol,
hanesyddol, llenyddol a mytholegol.
Mae’n gyfle i fyfyrwyr feithrin
dealltwriaeth feirniadol o’r bobl sydd
wedi’u galw’n Geltiaid – o’r dystiolaeth
gynharaf yn Ewrop ymlaen i’r
dystiolaeth hanesyddol a llenyddol o
Brydain yn yr Oesoedd Canol Cynnar.

Gofalu am Gasgliadau
(MSc)
Os hoffech chi ddilyn gyrfa yn sector yr
amgueddfeydd, mae’r cwrs hwn yn rhoi
cyfle i chi wella’ch rhagolygon gyrfaol
drwy gael hyfforddiant arbenigol mewn
gofalu am gasgliadau amgueddfeydd.
Mae’r MSc mewn Gofalu am Gasgliadau
yn cynnig cyfleoedd i raddedigion o
feysydd cadwraeth a disgyblaethau eraill
astudio cadwraeth ataliol, a sut i ofalu a
rheoli casgliadau diwylliannol a
threftadaeth.

Arferion Cadwraeth
(MSc)
Nod y rhaglen dwy-flynedd amser-llawn
hon yw darparu cymhwyster mewn
cadwraeth sy’n cwmpasu sgiliau
damcaniaethol ac ymarferol. Mae’n
cynnig fframwaith deallusol a
chynhwysfawr y gellir, o’i fewn,
ddehongli gwrthrychau a chasgliadau, a
thystiolaeth o ymchwil ac o ffynonellau
ysgrifenedig, a’u cyd-osod a’u
gwerthuso’n feirniadol. Byddwch yn
datblygu dealltwriaeth fanwl o theori ac
arfer cadwraeth drwy reoli prosiectau a
gwarchod gwrthrychau.

Cadwraeth Broffesiynol
(MSc)
Mae ein MSc mewn Cadwraeth
Broffesiynol yn gyfle i gadwraethwyr a
gwyddonwyr cymwysedig ddatblygu eu
hyfforddiant sylfaenol mewn arferion
cadwraeth broffesiynol a gwella’u sgiliau
ymchwilio. Mae’r MSc mewn Cadwraeth
Broffesiynol wedi cael ei gynllunio’n
bennaf ar gyfer cadwraethwyr wedi’u
hyfforddi, ond mae hefyd yn rhoi cyfle i
wyddonwyr cymwysedig ddatblygu eu
hyfforddiant sylfaenol mewn arferion
cadwraeth broffesiynol a gwella’u sgiliau
ymchwilio.

Astudiaethau Crefyddol
a Diwinyddiaeth
Islam ym Mhrydain Gyfoes
(MA/Dip.Ôl-radd)
Nod y rhaglen yw cynnig dealltwriaeth o
hanes a datblygiad cymunedau
Mwslimaidd yn y DU. Mae hefyd yn rhoi
hyfforddiant a sgiliau ym meysydd y
gwyddorau cymdeithasol i allu cynnal
ymchwil ansoddol gwreiddiol gyda
Mwslimiaid ym Mhrydain am yr union
bwnc hwnnw.

Astudiaethau Crefyddol
(MA)
Mae’r MA mewn Astudiaethau
Crefyddol, a’i llwybrau cysylltiedig, yn
darparu’r dilyniant delfrydol o radd
mewn Astudiaethau Crefyddol (neu

bynciau Dyniaethau cysylltiedig) i radd
ymchwil. Drwy ddilyn rhaglen o fodiwlau
sydd wedi’i strwythuro’n ofalus ac yn
cynnig cyflwyniad i ymchwil ôl-raddedig
a sgiliau astudio, yn ogystal â
hyfforddiant pwnc-benodol, gall
myfyrwyr ymbaratoi i wneud ymchwil ôl-
raddedig yn y dyfodol cyn dilyn
amrywiaeth o yrfaoedd perthnasol, fel
addysgu addysg grefyddol, gweithio yn y
cyfryngau print a darlledu, a chael eu
cyflogi gan sefydliadau crefyddol.
� Crefyddau Asia
� Crefydd yr Hynafiaeth Hwyr
� Myth, Naratif a Theori

Diwinyddiaeth
(MTh/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfres o
fodiwlau am genhadaeth,
gweinidogaeth, ysbrydolrwydd a
myfyrio’n feirniadol. Ceir pum llwybr
sy’n cynnig cyfle i astudio’n fwy
penodol:
� Astudiaethau Beiblaidd
� Athrawiaeth Gristnogol
� Hanes yr Eglwys
� Arweinyddiaeth Gydweithredol
� Diwinyddiaeth Ymarferol
Maent yn fodd i ddyfnhau ac
uwchraddio sgiliau’r rhai sydd yn y
weinidogaeth ordeiniedig neu leyg, gan
gynnwys y posibilrwydd o fyfyrio’n
feirniadol ynglŷn â’r arferion cyfredol.
Mae posibilrwydd hefyd o gymryd
modiwlau o’r MTh mewn Astudiaethau
Caplaniaeth, a thrwy hynny ymgysylltu’n
eang â chyfarfyddiad Cristnogaeth â’r
gymdeithas gyfoes.

Astudiaethau Caplaniaeth
(MTh/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Cyrsiau ôl-brofiad yw’r rhaglenni ôl-
raddedig hyn a’u nod yw datblygu
cymhwysedd deallusol a sgiliau ôl-
raddedig, yn ogystal â dyfnhau ymarfer
myfyriol a datblygu ymarfer bugeiliol.
Nod pellach yw sicrhau eich bod yn
cyflawni eich rôl yn fwy effeithiol er
mwyn gwella eich cyfraniad yn rhinwedd
eich gwaith fel caplan. Cynigir llwybr
generig a thri is-lwybr sy’n hoelio sylw
ar gaplaniaeth yn y sectorau hyn:
� Addysg
� Addysg Uwch
� Gofal Iechyd

Astudiaethau Caplaniaeth:
Y Llwybr Milwrol
(MTh)
Mae’r rhaglen yn cynnig gwybodaeth ac
arbenigedd sy’n fodd i chi gyfrannu’n
llawnach i’ch rôl fel caplaniaid milwrol
drwy ddatblygu eich cymhwysedd
deallusol a’ch sgiliau ymchwil, ochr yn
ochr â dyfnhau eich ymarfer myfyriol a
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Eich Profiad Astudio
Os ydych yn fyfyriwr MA . . .

. . . yn astudio MA mewn Astudiaethau
Ewropeaidd:
� Cewch ddealltwriaeth eithriadol o
eang o wleidyddiaeth, cymdeithas,
economeg, hunaniaeth, diwylliant,
sinema a chyfieithu Ewropeaidd

� Cewch gyfle i arbenigo mewn
unrhyw un o’r meysydd uchod drwy
amrywiaeth eang o ddewisiadau
arbenigol a’ch traethawd hir terfynol

� Cewch hyfforddiant mewn dulliau
ymchwil wedi’u teilwra i’ch
arbenigedd (gwyddorau
cymdeithasol, llenyddiaeth,
diwylliant, cyfieithu)

Cewch gyflwyno cais am gyfleoedd
gyda, er enghraifft, Casgliadau Arbennig
ac Archifau (SCOLAR).

. . . yn astudio MA mewn Astudiaethau
Cyfieithu:
� Byddwch yn cyfuno astudiaeth
ddamcaniaethol ac ymarferol o
gyfieithu mewn ffordd gyfannol

� Byddwch yn astudio cwrs sy’n
cydymffurfio â chanllawiau’r
Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer y
cymhwyster Meistr Ewropeaidd
mewn Cyfieithu

� Cewch gyfle i dreulio cyfnodau o
waith ac yn gwneud cyfieithiadau ar
gyfer amgueddfa, Academi
Meddygon neu asiantaeth gyfieithu

� Gallwch ddewis eich cyfuniadau o
ieithoedd a chyfieithu o fwy na dwy
iaith

Ochr yn ochr â’r ddau gymhwyster MA,
gallech benderfynu dysgu iaith
ychwanegol (Tsieinëeg, Japanaeg,
Almaeneg...) yn rhad ac am ddim drwy
ein rhaglen Ieithoedd i Bawb.

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil:
� Byddwch yn cwrdd â’ch dau
oruchwylydd yn rheolaidd i drafod a
chynllunio eich ymchwil

� Bydd amrywiaeth eang o gyfleoedd
hyfforddi ar gael yn yr Ysgol ac yng
Ngholeg y Graddedigion

Byddwch yn rhan o ddiwylliant ymchwil
rhyngddisgyblaethol deinamig.

Cyfleusterau
Mae gennym ystafell sydd wedi’i
neilltuo’n benodol ar gyfer myfyrwyr
PhD. Rydym hefyd yn adeiladu ystafell
ychwanegol ar gyfer israddedigion/ôl-
raddedigion. Bydd modd i chi
ddefnyddio ystafelloedd TG hefyd yn yr
Ysgol a ledled y Brifysgol. Mae rhai
ohonynt ar agor ddydd a nos ac mae
meddalwedd cyfieithu TRADOS ynddynt.
Cewch hefyd ddefnyddio Canolfan y
Graddedigion, Canolfan y Ddogfennaeth
Ewropeaidd yn ogystal â chasgliadau
arbennig mewn llyfrgelloedd.

Ariannu eich Astudiaeth
Rydym yn rhan o Bartneriaeth
Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a
Gorllewin Lloegr Cyngor Ymchwil y
Celfyddydau a’r Dyniaethau, ac yn
arwain ar Ieithoedd Modern i Brifysgol
Caerdydd. Rydym hefyd yn arwain
astudiaethau ieithyddol yng Nghanolfan
Hyfforddiant Doethurol Cymru sy’n rhan

o’r Cyngor Ymchwil Economaidd a
Chymdeithasol (yr ESRC).

Mae myfyrwyr meistr hefyd wedi cael
nawdd gan Santander.

Cefnogi eich Datblygiad
Proffesiynol
Ar y rhaglenni MA, rydym yn hyrwyddo
eich datblygiad proffesiynol drwy
ddyrannu tiwtor personol ar eich cyfer.
Cewch hefyd gefnogaeth academyddion
o fri rhyngwladol ac rydym yn trefnu
digwyddiadau gyda chefnogaeth
Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol. Mae
gweithgareddau diweddar wedi
canolbwyntio ar yrfaoedd ym meysydd
isdeitlo a chyfieithu yn y Comisiwn
Ewropeaidd. Rydym wedi cael siaradwyr
diweddar o’r Comisiwn, y Banc Canolog
a’r Senedd Ewropeaidd.

Gall myfyrwyr ymchwil fynd i amrywiaeth
eang o sesiynau a gweithdai a drefnir
gan Goleg Graddedigion y Brifysgol.
Rydym yn eich annog i ddefnyddio’r
Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr i greu
eich proffil proffesiynol.

Ein Cysylltiadau Diwydiannol
a Phroffesiynol
Gall myfyrwyr sy’n astudio MA mewn
Astudiaethau Cyfieithu ddewis treulio
cyfnod yn gwneud gwaith cyfieithu mewn
amgueddfa, canolfan ddogfennaeth,
asiantaeth gyfieithu neu sefydliad
cyhoeddus (e.e. Gwasanaeth Tân De
Cymru). Ceir cyfleoedd i dreulio cyfnodau
o fewn y casgliadau arbennig yn y
llyfrgell, gan olygu y gellir treulio cyfnodau
byr o ymchwil gydag academyddion.

Our Research Centres:

Ieithoedd Modern

Pam astudio gyda ni?
� Un o’r ysgolion Ieithoedd Modern
mwyaf yn y DU o ran maint a
gweithgarwch, ac mae gennym
gymuned fywiog o ôl-raddedigion
sydd ar dwf

� Serch ein golwg rhyngwladol ar y
byd, mae gennym gysylltiadau cryf
â’n cymuned leol a byddwn ni’n
manteisio i’r eithaf ar fyw a
gweithio ym mhrifddinas Cymru

� Cafodd ein hymrwymiad i
ragoriaeth mewn addysgu
ganmoliaeth yn Adolygiad
Blynyddol diweddar y Brifysgol o
Addysg am sicrhau bod rhagoriaeth
addysgu yn brif amcan ac am fod
yr holl staff yn darparu addysg o
safon dan arweiniad ymchwil

� Mae gennym bartneriaethau gydag
AHRC ac ESRC

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn
seithfed yn y DU am ansawdd. Aseswyd
bod 100% o’r ymchwil a gyflwynwyd
gennym o leiaf o safon ryngwladol
gydag 84% yn rhagorol yn rhyngwladol
neu’n arwain y byd. O edrych sut mae
mudo’n cael ei gynrychioli, i ddeall sut
mae ffilm neu gyfieithu’n llunio
diwylliannau cyfoes, mae ein hymchwil
yn mynd i’r afael ag ystod cyffrous ac
amrywiol o bynciau sy’n ymgysylltu â’r
byd o’n cwmpas.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 25

Meistr: 40

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff Academaidd: 54
(47 yn ymgymryd â gwaith ymchwil)

facebook.com/Cardiffmlang

@Cardiffmlang
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Eich Dyfodol:
Dywedodd 88% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Y Cyngor
Prydeinig, Prifysgol Caerdydd, Cartias
Luxembourg, Rhaglen JET, amrywiaeth o
ysgolion iaith a sefydliadau addysg
uwch ledled y byd, a Llywodraeth
Cymru.

Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD

Maes Ymchwil
Astudiaethau Ardal Fyd-eang, Hanes ac Ideolegau

Diwylliant a Hunaniaeth

Astudiaethau Ewropeaidd

Hanes a’r Cof

Astudiaethau Iaith a Chyfieithu

Llenyddiaeth a Diwylliannau Gweledol

ALl, RhA

ALl, RhA

MediMA

MA

Y Rhaglenni a Addysgir
Astudiaethau Ewropeaidd

Astudiaethau Cyfieithu

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion +44 (0)29 2087 0824 languages-pg-admissions@caerdydd.ac.uk

Myfyrwyr Astudiaethau Cyfieithu; mae’r seminarau’n gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod syniadau mewn grŵp bach



Rydym yn rhan o Bartneriaeth
Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a
Gorllewin Lloegr Cyngor Ymchwil y
Celfyddydau a’r Dyniaethau, ac yn
arwain ar Ieithoedd Modern i Brifysgol
Caerdydd. Rydym hefyd yn arwain
astudiaethau ieithyddol yng Nghanolfan
Hyfforddiant Doethurol Cymru sy’n rhan
o’r Cyngor Ymchwil Economaidd a
Chymdeithasol (yr ESRC).

Gan weithio ar draws diwylliannau lle
siaredir Catalaneg, Ffrangeg, Almaeneg,
Eidaleg, Japanaeg, Portiwgaleg, Pwyleg
a Sbaeneg, mae ein hymchwil yn
ymgysylltu â’r meysydd arbenigol
canlynol:

� Deall gwrthdaro, datblygiad a
thrychineb

� Diwylliant a Hunaniaeth

� Lleiafrifoedd, ymylon a hunaniaeth
gan gynnwys elfennau trefedigaethol
ac ôl-drefedigaethol

� Diwylliannau gweledol gan gynnwys
nofelau graffig

� Cyfieithu ac addasu diwylliannol

Mae hyn yn cynnwys ymchwil i
ieithoedd, ffilm, diwylliant, llenyddiaeth,
gwleidyddiaeth, amlddiwylliannedd,
hanes a’r cof, a diwylliannau gweledol.

Mae Astudiaethau Cyfieithu’n ymdrin â
meysydd mor amrywiol ag addysgeg
cyfieithu, athroniaeth cyfieithu, ac
astudiaethau cyfieithu ar y pryd.

Yr amgylchedd ymchwil
Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn
ymwneud â phrosiectau eang ac
arloesol mewn amgylchedd bywiog a
rhyngddisgyblaethol. Byddwch yn elwa
ar hyfforddiant estynedig helaeth gan
Goleg Graddedigion y Brifysgol ac yn
cynllunio datblygiad eich sgiliau drwy
ddefnyddio’r Fframwaith Datblygu
Ymchwil. Byddwch yn ennill pwyntiau yn
unol â’n system hyfforddiant sy’n
seiliedig ar bwyntiau i wneud yn siŵr
eich bod yn cymhwyso’n llawn fel
ymchwilydd annibynnol. Mae myfyrwyr
PhD yr AHRC mewn Ieithoedd Modern a
Chyfieithu yn elwa ar rwydweithiau a
digwyddiadau a drefnir ar draws
Consortiwm Cymru a De a Gorllewin
Lloegr ac maent yn cymryd rhan yn y
cyd-hyfforddiant ymchwil rhwng
Caerdydd ac Abertawe. Rydym yn
cynnal cynadleddau, seminarau a
gweithdai yn rheolaidd sy’n denu nifer
fawr o siaradwyr o’r tu allan ar draws
pob un o’n meysydd ymchwil.

Rhaglenni Ymchwil
Mae ein staff academaidd yn ymrwymo i gynhyrchu
ymchwil o’r radd flaenaf mewn astudiaethau ieithoedd,
diwylliant a bro.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd 2:1 o leiaf neu radd Athro
mewn Ieithoedd Modern neu
ddisgyblaethau cysylltiedig yn y
dyniaethau a’r gwasanaethau
cymdeithasol, e.e. Ffrangeg,
Gwleidyddiaeth, Almaeneg,
Sbaeneg, Eidaleg, Hanes,
Cysylltiadau Rhyngwladol,
Astudiaethau Bro, Ffilm a
Diwylliannau Gweledol neu
Athroniaeth.

Iaith Saesneg:
Mae’n ofynnol i fyfyrwyr PhD gael
cyfanswm sgôr o 6.5 ac mae 6.5
yn ofynnol ar gyfer Saesneg
ysgrifenedig.

Cyflwyno Cais:
Rhaid ategu ceisiadau i’r rhaglen
hon â chynnig ymchwil. Cysylltwch
â’r Ysgol yn y lle cyntaf. Dylech
gyflwyno ceisiadau ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 30

Ar ôl gwneud gradd israddedig mewn Llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg ym
Mhrifysgol Caerdydd, roeddwn i’n falch o gael aros yma i wneud MA mewn
Astudiaethau Cyfieithu, gradd a roddodd i mi ryddid academaidd nad oeddwn
i wedi’i brofi cynt - yn enwedig ym modiwl y traethawd hir. Ar ôl egwyl fer, rwyf
hyd yn oed yn hapusach wrth astudio ar gyfer Doethuriaeth mewn
Astudiaethau Cyfieithu. Rwy’n cael blas ar fy mhwnc, yn teimlo fy mod i’n
adnabod y staff ac yn dwlu ar y ddinas. Yn sicr, rwy’n teimlo’n gartrefol
iawn yma.

Esther Liu
PhD mewn Cyfieithu
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Rhaglenni a Addysgir
Rydym wedi sefydlu rhaglen o gyrsiau gradd meistr
cyffrous sy’n cynnig cyfleoedd i uwch-astudio agweddau
ar ieithoedd, llenyddiaeth a diwylliannau modern ac
Astudiaethau Bro Seiliedig-ar-Iaith, yn ogystal â theori
ac ymarfer Cyfieithu.

Addysgir pob gradd meistr gan
academyddion sy’n rhyngwladol eu bri
oherwydd eu harbenigedd a’u
cyhoeddiadau ysgolheigaidd, ac sydd
hefyd yn teimlo’n angerddol ynghylch
astudiaethau sy’n ymwneud ag
astudiaethau ieithoedd modern, bro a
diwylliant. Addysgir ein graddau MA yn
bennaf drwy gyfrwng seminarau am fod
hynny’n fodd i drin a thrafod yn
academaidd-fanwl mewn grwpiau bach
a chymharol anffurfiol. Asesir pob cwrs
drwy gyfuniad o draethodau neu

arholiadau ar y modiwlau ar ddiwedd
semestrau’r hydref a’r gwanwyn ac yna
fe luniwch, o dan oruchwyliaeth,
draethawd hir ar eich ymchwil i bwnc
o’ch dewis chi.

Cydnabyddir ansawdd academaidd ein
graddau meistr yn rhyngwladol. Denwn
fyfyrwyr o bob cwr o’r byd a bydd
cyflogwyr mewn amrywiaeth o yrfaoedd
a phroffesiynau yn awyddus iawn i
gyflogi ein hôl-raddedigion.

Astudiaethau Ewropeaidd
(MA)
Cynlluniwyd yr MA mewn Astudiaethau
Ewropeaidd roi i fyfyrwyr ddealltwriaeth
eang o faterion Ewropeaidd mewn
gwleidyddiaeth, llenyddiaeth a
chymdeithas, a chynnig cyfle iddynt, yr
un pryd, i arbenigo ar y llwybrau o’u
dewis

O 2016/17, rydym yn bwriadu ehangu’r
MA i adlewyrchu diddordebau mwy byd-
eang yr Ysgol Ieithoedd Modern
newydd. Bydd y MA diwygiedig yn
cymharu globaleiddio a
chenedlaetholdeb a bydd yn cryfhau
addysgu a arweinir gan ymchwil mewn
cysylltiad a diwylliannau llenyddol a
gweledol, ac yn cynnwys sinema fyd-
eang a naratifau diwylliant a gwrthdaro.

Astudiaethau Cyfieithu
(MA)
Mae’r MA Astudiaethau Cyfieithu yn
cynnig cyfuniad cytbwys o fodiwlau
theori ac ymarfer i baratoi myfyrwyr ar
gyfer amrywiaeth o yrfaoedd ym myd
cyfieithu neu ymchwil ar lefel PhD gan
ddefnyddio unrhyw bâr o iaith
ffynhonnell ac iaith darged. Caiff
myfyrwyr y cynnig i ennill profiad di-dâl
o weithle cyfieithu proffesiynol. Mae ein
rhestr o ddarparwyr sy’n cynnig y
profiadau hyn yn cynnwys y
Llywodraeth, sefydliadau cyhoeddus a
sefydliadau sector preifat. Mae’r MA yn
cydymffurfio â chanllawiau’r Rhaglen
Meistr Ewropeaidd mewn Cyfieithu a
gynhyrchwyd gan Gyfarwyddiaeth
Gyffredinol Cyfieithu’r Comisiwn
Ewropeaidd.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd addysg uwch yn y
DU yn adran uchaf yr ail ddosbarth
(2:1), neu gymhwyster cyfatebol a
gydnabyddir gan y Brifysgol. Mae'n
bosibl na fydd angen y gofyniad hwn
ar ymgeiswyr sydd â chymwysterau
neu brofiad proffesiynol perthnasol.

Gofynion Iaith Saesneg:
Ar gyfer MA mewn Cyfieithu,
disgwylir i siaradwyr Saesneg heb
fod yn famiaith feddu ar gymhwyster
Saesneg cydnabyddedig (e.e. IELTS
gyda chyfanswm sgôr o 7 a dim un
is-adran o dan 6.5), fel isafswm y
gofyniad ar gyfer cael eich gwahodd
i gyfweliad. Mae'n bosibl y bydd
gallu Saesneg ysgrifenedig a llafar
yn cael ei brofi yn y cyfweliad hefyd.
I fyfyrwyr MA mewn Astudiaethau
Ewropeaidd, mae angen cyfanswm
sgôr o 6.5 ac isafswm gofyniad o
6.5 mewn Saesneg ysgrifenedig.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr wneud cais ar-lein.
Gweler y manylion ar dudalen 30.



Eich Profiad Astudio
Ers blynyddoedd lawer, rydym wedi
cynnig rhagoriaeth o ran addysgu a
hyfforddiant. Gallwn gyfuno hyn â
phortffolio ymchwil rhagorol, ac rydym
yn aml yn ennill gwobrau gan
amrywiaeth eang o gyrff.

Wrth wraidd ein gwaith ymchwil, ceir
ymrwymiad i gyflwyno gwaith o safon
uchel sy’n ymwneud â thrafodaethau
cyfoes ym meysydd academaidd,
cymdeithasol a gwleidyddol. Yn
ddiweddar, rydym wedi ystyried:
newyddiaduraeth dinesyddion,
argyfyngau byd-eang, newid yn yr
hinsawdd, hiliaeth, yr ‘hawl i farw’ a
heriau i’r diwydiannau cyfryngau a
chymdeithas sifil. Yn 2014, roedd
100% o’n gwaith ymchwil a aseswyd,
yn ‘rhagorol’ am ei effaith o ran
ehangder ac arwyddocâd.

Ategir ein grwpiau ymchwil craidd ‘Y
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas’,
‘Astudiaethau Newyddiaduraeth;,
‘Gwrthdaro drwy’r Cyfryngau’, ‘Hil,
Cynrychiolaeth a Gwleidyddiaeth
Ddiwylliannol’ a ‘Pheryglon,
Gwyddoniaeth, Iechyd a’r Cyfryngau’,
gan gydweithredu ar draws sectorau a
disgyblaethau fel y rhwydwaith
(Ail)Adeiladu Amlddiwyllianedd a
Chanolfan Ymchwil i Anhwylderau
Cronig yr Ymwybod.

Mae ein staff yn cynnwys ysgolheigion
academaidd blaenllaw ac athrawon
nodedig o ddiwydiannau’r cyfryngau, fel

cyn-Gyfarwyddwr Newyddion Byd-eang y
BBC, Richard Sambrook, a Chadeirydd
y Cyngor Economi Digidol, Ian
Hargreaves CBE. Mae llawer o’n cyrsiau
yn cael eu hachredu gan gyrff diwydiant
cydnabyddedig. Yn ogystal â’r sgiliau
proffesiynol penodol a’r wybodaeth a
ennillir ar bob gradd, mae amserlen
brysur o seminarau ymchwil a
darlithoedd gwadd ar draws y ddau
semestr yn rhoi cyfle gwych i fyfyrwyr
ddatblygu’n broffesiynol ac ymwneud ag
ymchwil o’r radd flaenaf gan
academyddion byd-enwog, Cânt hefyd
gyfle i drafod datblygiadau pwysig o ran
polisïau, a dysgu mwy am waith yr
ymarferwyr.

Mae ein hystafelloedd newyddion papur
newydd a darlledu, ‘Labordy
Cylchgronau’, stwidios teledu a radio a
nifer o ystafelloedd cyfrifiaduron yn rhoi
amgylchedd gwych lle gallwch
ddefnyddio’r caledwedd a’r feddalwedd
ddiweddaraf.

Rydym yn gartref i’r Ganolfan
Newyddiaduraeth Gymuned sy’n cefnogi
ffurfiau newydd hyperleol o
newyddiaduraeth ddigidol i greu
modelau newydd o newyddion lleol sy’n
gynaliadwy’n ariannol. Mae hefyd wedi
lansio Cwrs Ar-lein Agored Enfawr cyntaf
y byd am newyddiaduraeth gymunedol

Eich Dyfodol
Dywedodd 92% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn gwaith
amser-llawn, rhan-amser, di-dâl neu
hunangyflogedig a/neu’n dal i astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae’r: BBC,
Prifysgol Caerdydd, Financial Times, ITV,
Media Wales, Reuters a Sky News.

Mewn swyddi fel: Swyddog Cyfrifon
Gweithredol, Newyddiadurwr Darlledu,
Golygydd Copi, Cynllunydd
Digwyddiadau, Awdur Erthyglau
Nodwedd, Cyfarwyddwr Rhaglenni
Dogfen, Ymchwilydd Seneddol a
Darlithydd.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau
ac Astudiaethau Diwylliannol

Pam astudio gyda ni?
Gallwn gynnig:
� Cymysgedd cyffrous o staff gan
gynnwys academyddion blaenllaw
a chydweithwyr gyda phrofiad
helaeth yn y cyfryngau

� Safbwynt byd-eang sy’n seiliedig
ar brofiadau graddedigion ledled y
byd a chysylltiadau cryf â
phrifysgolion tramor blaenllaw

� Mae rhagolygon gyrfa ardderchog
gan ein graddedigion. Mae galw
mawr amdanynt ac maent yn aml
i’w gweld mewn swyddi blaenllaw
yn y cyfryngau ledled y byd.

� Amgylchedd ymchwil bywiog. Yn
ddiweddar, rydym wedi ennill
gwobrau gan Gynghorau Ymchwill y
DU ac Ewrop, y BBC, Llywodraeth
Cymru a’r Cenhedloedd Unedig

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn ail
yn y DU am ansawdd. Aseswyd bod
99% o’r ymchwil a gyflwynwyd gennym
o leiaf o safon ryngwladol, ac roedd
89% yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n
arwain y byd. Mae ein hymchwil yn
llywio meysydd cyfathrebu, cyfryngau a
newyddiaduraeth yn gyffredinol.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 60
Meistr: 300

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 45
(22 yn gwneud gwaith ymchwil)

Mae'r terfyn amser yn agosáu ar gyfer cynnwys print ac ar-lein wrth i ddiwrnod
prysur o gynhyrchu ddod i ben yn yr ystafell newyddion

facebook.com/CardiffJomec

@CardiffJomec
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Ionawr,

Ebrill,

Hydref

MPhil, PhD

Maes Ymchwil
Astudiaethau Newyddiaduraeth

Hil, Cynrychiolaeth a Gwleidyddiaeth Ddiwylliannol

Peryglon, Gwyddoniaeth, Iechyd a’r Cyfryngau

Gwrthdaro drwy’r Cyfryngau

Ffeministiaeth, Rhyw ac Astudiaethau Rhywioldeb

Plant a’r Cyfryngau

ALl MediMA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MSc

MBA

MSc

Y Rhaglenni a Addysgir
Newyddiaduraeth Ryngwladol

Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a
Rheoli Cyfathrebu Byd-eang

Newyddiaduraeth Darlledu

Newyddiaduraeth Cylchgronau

Newyddiaduraeth Newyddion

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu

Cyfathrebu Gwleidyddol

Cyfryngau Digidol a Chymdeithas

Gwyddoniaeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu

Rheoli’r Cyfryngau

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Swyddfa’r Rhaglenni PhD +44 (0)29 2087 4041 Jomec-research@caerdydd.ac.uk

Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion +44 (0)29 2087 4786 Jomec-ma@caerdydd.ac.uk

62 Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Myfyrwyr cylchgrawn yn adolygu eu rhifyn diweddaraf o ‘Capital Man’, cylchgrawn misol i ddynion ar gyfer
gweithwyr proffesiynol ifanc Caerdydd



Mae ein hymchwil am Gyfryngau
Digidol a Chymdeithas yn edrych ar sut
y defnyddir y cyfryngau digidol mewn
amrywiaeth o gyd-destunau
cymdeithasol, gwleidyddol a
diwylliannol. Mae’n ymchwilio i
oblygiadau newid technolegol ar
arferion y cyfryngau a chyfathrebu,
newyddiaduraeth a phrosesau
diwylliannol, a’i gysylltiad â newidiadau
cymdeithasol o bwys.

Mae’r Grŵp Astudiaethau
Newyddiaduraeth yn cynnal ymchwil
sy’n dadansoddi arferion proffesiynol
newyddiaduraeth yn niwydiannau’r
cyfryngau a chyfathrebu. Yn benodol,
rydym yn ystyried rôl y cyfryngau mewn
perthynas â gwleidyddiaeth,
democratiaeth a dinasyddiaeth mewn
cyd-destunau lleol, cenedlaethol a
rhyngwladol, yn ogystal â datblygu
ymchwil arloesol sy’n seiliedig ar
ymarfer.

Mae Gwrthdaro drwy’r Cyfryngau yn
edrych ar sut mae gwrthdaro yn yr oes
ohoni, yn aml yn wrthdaro sy’n cael ei
lywio gan y cyfryngau. Mae’r cyfryngau
yn cyfathrebu ac yn cynrychioli’r hyn
sy’n digwydd mewn gwrthdaro. Fodd

bynnag, mae ystyriaethau cyfathrebu a’r
cyfryngau yn dod yn rhan o’r gwrthdaro
ac yn ei lywio o’r tu mewn a’r tu allan.
Er bod llai o wladwriaethau’n rhyfela o
gymharu â’r gorffennol, mae sawl un yn
gaeth mewn gwrthdaro mewnol a
dinistriol.

Mae ein hymchwil am Hil,
Cynrychiolaeth a Gwleidyddiaeth
Ddiwylliannol yn ymchwilio i’r modd y
cynrychiolir amrywioldeb, hil a
hunaniaeth mewn amrywiaeth o gyd-
destunau byd-eang a lleol. Mae’r
ymchwil yn tynnu ar anthropoleg,
cymdeithaseg ac astudiaethau
diwylliannol ac, mewn nifer o’n
prosiectau, yn datblygu dulliau
rhyngddisgyblaethol o ddadansoddi
trafodaeth.

Grŵp aml-ddisgyblaethol o ymchwilwyr
yw’r Ganolfan Ymchwil i Anhwylderau
Cronig yr Ymwybod. Maent yn
ymchwilio i agweddau diwylliannol,
moesegol, cyfreithiol a hanesyddol ar
anhwylderau cronig yr ymwybod: coma,
cyflwr diymateb a lled-ymwybodol.

Mae ein Myfyrwyr PhD yn elwa ar Gyfres
o Seminarau Ymchwil lle mae staff ein
Hysgol a siaradwyr allanol yn cyflwyno
ymchwil gyfoes yn wythnosol, tra bod
Grŵp Traethodau Hir y myfyrwyr PhD yn
gyfle i rannu syniadau gyda chyd-
fyfyrwyr PhD. Hefyd byddwch yn elwa ar
ddarpariaeth wedi’i theilwra yn yr ysgol,
megis cymorth ariannol ar gyfer costau
a chyfleoedd ymchwil rhan-amser.

Rhaglenni Ymchwil
Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar bum thema:

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Fel arfer gradd israddedig dda
(gradd dosbarth cyntaf neu 2:1 yn
eithriadol). Bydd y rhan fwyaf o
ymgeiswyr wedi cwblhau gradd
meistr.

Gofynion Iaith Saesneg:
IELTS 7.5 i fyfyrwyr rhyngwladol.

Cyflwyno Cais:
Rhaid ategu ceisiadau ar gyfer
unrhyw raglenni ymchwil ôl-
raddedig gan gynnig ymchwil.
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Cewch gyflwyno ceisiadau ar-lein
(mae’r manylion ar dudalen 30.)

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd addysg uwch yn y DU sydd o
leiaf ar waelod yr ail ddosbarth
(2:2), neu gymhwyster cyfwerth a
gydnabyddir gan y Brifysgol. Gallwn
hepgor y gofyniad hwn ar gyfer
ymgeiswyr sydd â chymwysterau
neu brofiad proffesiynol perthnasol.

Gofynion Iaith Saesneg:
Rhaid i bob ymgeisydd nad yw
Saesneg yn iaith gyntaf iddo/iddi fod
â sgôr IELTS addas. Mae’r sgôr
IELTS ofynnol ar gyfer pob cwrs i’w
gweld ar ein gwefan.

Cyflwyno Cais:
Gall fyfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig ystod lawn o raddau meistr academaidd
a graddau meistr sy’n seiliedig ar ymarfer.

Mae’r graddau MA mewn Cyfathrebu
Gwleidyddol, Newyddiaduraeth,
Cyfryngau a Chyfathrebu yn ystyried y
meysydd hyn mewn modd
dadansoddol, tra bod pedair gradd
alwedigaethol mewn Newyddiaduraeth
Darlledu, Cylchgronau, Newyddion a
Rhyngwladol yn cynnig hyfforddiant

ymarferol ar gyfer diwydiant
newyddiaduraeth sy’n esblygu.

Rydym hefyd yn cynnig MA mewn
Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a
Rheoli Cyfathrebu Byd-eang, sy’n
cyfuno astudiaethau academaidd â
gwaith sy’n seiliedig ar ymarfer
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Newyddiaduraeth Ryngwladol
(MA)
Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai
sydd â meddylfryd rhyngwladol. Mae’n
cynnig cymysgedd o ymarfer a theori i
ddarpar newyddiadurwyr neu ymarferwyr
mwy profiadol sydd am ddysgu am
newyddiaduraeth mewn gwahanol
gyfryngau ac mewn gwahanol wledydd.

Cysylltiadau Cyhoeddus
Rhyngwladol a Rheoli
Cyfathrebu Byd-eang
(MA)
Mae’r rhaglen hon wedi’i hachredu gan
Sefydliad Siartredig Cysylltiadau
Cyhoeddus. Mae’n cynnig cymysgedd o
ymarfer, theori ac astudiaeth
academaidd uwch, a rhoddir safbwynt
rhyngwladol ynglŷn â rôl cysylltiadau
cyhoeddus yn y byd cyfoes.



Newyddiaduraeth Darlledu
(MA)
Mae newyddiaduraeth darlledu yn
cynnwys hyfforddiant newyddiaduraeth
teledu a radio, ac mae ar gyfer y rhai
sy’n dymuno dilyn gyrfa yn y
diwydiannau hyn. Fe’i hachredir gan
Gyngor Hyfforddiant Newyddiaduraeth
Darlledu (BJTC).

Newyddiaduraeth Cylchgronau
(MA)
Mae’r rhaglen yn cynnwys popeth o
gylchgronau arwynebol am enwogion i
gylchgronau wythnosol mwy sylweddol
am wleidyddiaeth a byd busnes. Bydd
yn rhoi’r paratoad perffaith i chi ar ffurf
aseiniadau lle bydd gofyn i chi
ysgrifennu erthyglau newyddion,
nodwedd a chyfweliadau o ansawdd
proffesiynol.

Newyddiaduraeth Newyddion
(MA)
Mae’r rhaglen hon yn cael ei chynnal
gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant
fydd yn eich harwain a’ch cefnogi wrth i
chi ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i
gynhyrchu newyddion print a newyddion
ar-lein - gan ddefnyddio’r we, apiau,
sianeli’r cyfryngau cymdeithasol a
phapurau newydd printiedig. Fe’i
hachredir gan y Cyngor Cenedlaethol ar
gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ).

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau
a Chyfathrebu
(MA)
Mae’r radd hon yn eich galluogi i
ymchwilio i’r prif broblemau ym myd y
cyfryngau - o foesoldeb
newyddiaduraeth i’r modd y
llywodraethir y we. Bydd hefyd yn trin a
thrafod dulliau adrodd am argyfyngau, a
sut gallai technolegau newydd
drawsnewid y maes. Mae gan y rhaglen
ymagwedd ryngwladol ac mae’n denu
myfyrwyr o bob cwr o’r byd.

Cyfathrebu Gwleidyddol
(MA)
Mae’r cwrs hwn yn ymchwilio i rôl
cyfathrebu mewn bywyd gwleidyddol -
rôl sy’n prysur esblygu ar lefelau
cenedlaethol a rhyngwladol. Mae hefyd
yn ystyried sut mae newidiadau fel
pwysigrwydd cynyddol ‘swyddogion
spin’, gwleidyddiaeth sy’n seiliedig ar
ddelwedd, newyddion 24 awr, cyfleoedd
Gwe 2.0 a globaleiddio’r cyfryngau, yn
llywio gwleidyddiaeth.

Rheoli’r Cyfryngau
(MBA)
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi cefndir
cadarn mewn theori ac ymarfer rheoli
busnes ac mae’n gyfle i gaffael
gwybodaeth a sgiliau arbenigol ym myd
y cyfryngau er mwyn rhagori ac
ymaddasu ym maes rheoli’r cyfryngau.

Newyddiaduraeth Cyfrifiadurol
(MSc)
Gradd gyd-anrhydedd gydag Ysgol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac
Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd.
Mae’r rhaglen hon yn datblygu
gwybodaeth a sgiliau drwy ymchwilio i
newyddiaduraeth ddigidol, gwyddorau
data, codio cyfrifiadurol a datblygu
digidol.

Cyfryngau Digidol a
Chymdeithas
(MA)
Mae’r cwrs hwn yn edrych ar rôl y
cyfryngau digidol newydd wrth lunio a
gweddnewid cymdeithas. Mae’n
ymchwilio i sut mae cynulleidfaoedd y
cyfryngau yn dod yn gynhyrchwyr, sut
mae newyddiaduraeth dinasyddion a
diwylliant digidol wedi newid arferion a
disgwyliadau, sut mae’r cyfryngau
cymdeithasol a chynyrchiadau gan
gyfoedion yn effeithio ar wleidyddiaeth a
busnes, a’r cysylltiad rhwng technoleg â
phŵer a newid cymdeithasol.

Gwyddoniaeth, y Cyfryngau a
Chyfathrebu
(MSc)
Mae’r rhaglen hon gydag Ysgol y
Gwyddorau Cymdeithasol yn brosiect
cydweithio arloesol rhwng dwy ysgol
academaidd o fri rhyngwladol a
chanolfan darganfod gwyddoniaeth
flaenllaw, Techniquest. Mae’r
modiwlau’n cynnwys Y Gwyddorau yn y
Cyfryngau, Astudiaethau Ymwelwyr a
Gwyddor Adrodd.

64 Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yw un
o’r ysgolion gorau ar gyfer astudiaethau newyddiaduraeth yn Ewrop... mae’r
Ysgol yn ddigon mawr i ddenu academyddion blaenllaw, ond eto’n ddigon
bach i allu dod i adnabod pawb a theimlo’n gartrefol. Mae’r tiwtoriaid yn
hynod gyfeillgar a bob amser yn hapus i’ch helpu i wireddu eich potensial yn
llawn. Llwyddodd y modiwlau oedd ar gael, a chefndiroedd amrywiol fy
nghydfyfyrwyr, i greu amgylchedd dysgu gwych.

Sandra Kaulfuss
MA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu
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Eich Profiad Astudio
Nodweddir ein diwylliant gan ei
ymrwymiad i arloesedd ac ysgolheictod,
yn ogystal â’i barodrwydd i astudio’n
rhyngddisgyblaethol. Mae ein llwyddiant
ym mhob maes yn amlygu rôl ein
hymchwil wrth newid map y
ddisgyblaeth. Rydym yn arbenigo mewn
ymagweddau unigryw at ymchwil ym
meysydd Theori Beirniadol a
Diwylliannol, Iaith Saesneg a
Chyfathrebu, Llenyddiaeth Saesneg ac
Athroniaeth. Mae ein cymuned
lewyrchus o ôl-raddedigion yn rhan
ganolog o’r Ysgol. Mae’r rhain yn
cynnwys myfyrwyr ymchwil a myfyrwyr a
addysgir, ac fe’u galluogir i gyflawni eu
dyheadau gyda chefnogaeth amlwg ein
hacademyddion sy’n flaenllaw yn eu
disgyblaethau. Bydd gan ein hôl-
raddedigion röl allweddol mewn amryw
byd o grwpiau darllen, seminarau
ymchwil, gweithdai a chynadleddau a
gynhelir yn yr Ysgol.

Rydym wedi’n lleoli yn Adeilad John
Percival ger Llyfrgell y Celfyddydau ac
Astudiaethau Cymdeithasol. Rhoddir yr
un parch i ysgolheictod yr unigolyn ag i
waith tîm. Mae gennym sawl canolfan a
rhwydwaith ymchwil arbenigol sy’n
ymroi i drafod y prif broblemau sy’n codi
wrth astudio iaith, testunau,
diwylliannau, syniadau, gwerthoedd a
hunaniaethau. Nodweddir ein diwylliant
ymchwil gan ei ymrwymiad i arloesedd

ac ysgolheictod a’i barodrwydd i
astudio’n rhyngddisgyblaethol.

Bydd cymdeithion ymchwil sy’n
gysylltiedig â phrosiectau mawr yn yr
Ysgol hefyd yn cyfrannu’n llawn at yr
amgylchedd ymchwil, a byddwn ni’n
croesawu ysgolheigion ymweld
rhyngwladol ar lefel PhD ac ôl-
ddoethurol bob blwyddyn. Rydym yn
cynnig man ymchwil pwrpasol i fyfyrwyr
PhD, sef man gweithio cyfleus gerllaw’r
holl gyfleusterau, gan gynnwys y
Llyfrgell a SCOLAR, ei chasgliadau
ymchwil arbenigol, fel Llyfrau Prin
Caerdydd, ac adnoddau electronig
cydategol. Yn Adeilad John Percival y
cynhelir pob seminar gradd meistr. Mae
cyfleusterau TG ar gael i fyfyrwyr gradd
meistr yn yr adeilad, yn ogystal ag yn
Adeilad Julian Hodge sydd gerllaw ac

ym mhob un o lyfrgelloedd y Brifysgol.
Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol
mewn technoleg gwybodaeth. Adeiladu
stiwdio bwrpasol ar gyfer ymchwilio i
ieithyddiaeth a chyfathrebu oedd y
datblygiad diweddaraf.

Eich Dyfodol:
Dywedodd 91% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Prifysgol
Caerdydd, Ysgol Ffilm Llundain, Y
Brifysgol Agored, Croeso Cymru a’r
Ysgol Ieithoedd Celtaidd.

Mewn swyddi fel: Darlithydd, Golygydd
a Chyfarwyddwr Astudiaethau.

Saesneg, Cyfathrebu ac
Athroniaeth

Pam astudio gyda ni?
� Cymuned lewyrchus o ôl-
raddedigion

� Graddau meistr a’u harweinir gan
ymchwil

� Staff cyfeillgar a chynhalgar
� Ymchwil PhD sy’n gosod yr agenda
� Rhaglen hyfforddi Dysgu Addysgu
unigryw i fyfyrwyr PhD

� Canolfannau ymchwil rhyngwladol

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil mewn
Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn ddegfed
yn y DU am ansawdd. Roedd 98% o’r
ymchwil a gyflwynwyd gennym o leiaf o
safon ryngwladol gydag 87% yn rhagorol
yn rhyngwladol neu’n arwain y byd.
Cafodd 69% o’n gwaith ymchwil mewn
athroniaeth asesiad tebyg. O gefnogi
pobl yn eu harddegau ag AIDS/ HIV i
fynegi eu profiadau drwy gomics, i newid
y ffordd mae’r heddlu yn rhyngweithio â
cheiswyr lloches, dioddefwyr a’r cyhoedd,
a helpu i ddylanwadu ar y protocolau
ynghylch y goblygiadau moesegol sy’n
gysylltiedig a chreu cronfeydd data DNA,
mae ein hymchwil yn cael effaith mewn
meysydd fel gofal iechyd, y gyfraith,
cyfiawnder cymdeithasol ac addysg.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 117
Meistr: 88

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 55

Adeilad John Percival, cartref yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

facebook.com/EncapCardiffUni

@EncapCardiffUni
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

DL

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

Hydref

Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

PhD

PhD

MPhil, PhD

MPhil, PhD

PhD

MPhil, PhD

Maes Ymchwil
Ieithyddiaeth Gymhwysol (Astudiaethau Geiregol)

Ysgrifennu Creadigol

Theori Feirniadol a Diwylliannol

Llenyddiaeth Saesneg

Iaith a Chyfathrebu

Athroniaeth

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

MediMA

MA

MA

MA, Dip.Ôl-radd

MA

MA, Dip.Ôl-radd

MA

MA

Y Rhaglenni a Addysgir
Theori Feirniadol a Diwylliannol

Llenyddiaeth Saesneg

Ysgrifennu Creadigol

Ieithyddiaeth Gymhwysol

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Ieithyddiaeth Fforensig

Athroniaeth Ewropeaidd Ddadansoddol a Modern

Moeseg ac Athroniaeth Gymdeithasol

Swyddfa Ôl-raddedigion +44 (0)29 2087 4722 Encap-pg@caerdydd.ac.uk

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Roedd ansawdd yr addysgu yng Nghaerdydd yn arbennig o dda yn
amgylchedd mwy personol gradd meistr. Roedd cwmpas pob modiwl yn
enfawr a’r staff addysgu’n hollbwysig wrth fy helpu i ddatblygu fy syniadau
drwy ymwneud yn feirniadol â deunydd ffynhonnell a amrywiai o destunau
clasurol i weithiau cyfoes. Mae amrywiaeth mawr o ddarlithwyr gwadd a
grwpiau darllen wythnosol yn creu ymwybyddiaeth gref o gymuned lle câi
meddwl blaengar a syniadau gwreiddiol eu croesawu a’u gwobrwyo.

Tim Pullham
MA mewn Athroniaeth Ewropeaidd Ddadansoddol a Modern

Roedd modd pontio’n ddi-ffwdan rhwng astudiaeth israddedig ac
astudiaeth ôl-raddedig gan ein bod wedi cael arweiniad ymarferol am sut i
reoli ein hymchwil drwy gydol yr MA. Mae’r staff yn gyfeillgar, yn wybodus
ac yn glên. O ran y diwylliant ymchwil, mae cyfres darlithoedd yr ysgol yn
ffordd wych o’n hysbysu am yr ymchwil ddiweddaraf. Yn ogystal â’r
derbyniadau gwin a’r prydau bwyd a gynhelir gyda’r gyfres, maent hefyd yn
cynnig cyfle gwych i gyfarfod â chyd-fyfyrwyr, staff academaidd, ac
academyddion gwadd.

Judith Dray
PhD Llenyddiaeth Saesneg



Mae ein gweithgarwch ymchwil yn croesi
ffiniau ar draws llu o ddisgyblaethau a
thraddodiadau eraill, gan gynnwys y
gwyddorau biolegol a meddygol a’r
gwyddorau cymdeithasol ac ymddygiadol.
I ni, mae ein myfyrwyr ymchwil yn
ganolog i fywyd deallusol ein cymuned.
Cymerwn hyfforddiant ein myfyrwyr
ymchwil o ddifrif calon a chynigiwn
gyfleusterau ac arweiniad goruchwylio a
fydd yn helpu pob myfyriwr i ffynnu’n
ddeallusol a gweithio’n gynhyrchiol.

Mae ein canolfannau ymchwil yn trefnu
rhaglenni rheolaidd o seminarau i
wrando ar gyfraniadau gan y staff a
siaradwyr gwadd. Yn yr Ysgol, fe drefnir
hefyd ragor o hyfforddiant sgiliau
ymchwil a seminarau datblygu gyrfa.
Caiff y myfyrwyr PhD gyfle i fagu profiad
o addysgu ac ymwneud â’n
gweithgareddau arloesi ac ymgysylltu.
Mae’r Academi Addysg Uwch wedi
achredu’n rhaglen unigryw ni o
hyfforddiant ‘Dysgu Addysgu’ ac rydym
wrthi’n rhedeg rhaglen dan arweiniad
myfyrwyr ar Gyd-Ddatblygu Sgiliau ym
maes ymgysylltu â’r cyhoedd ac effaith,
ac fe’i hariennir gan y Cyngor Ymchwil i’r
Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Fel myfyriwr ymchwil byddwch yn elwa ar
Gyfres o Seminarau Ymchwil lle mae ein
staff a siaradwyr allanol yn cyflwyno
ymchwil gyfoes yn wythnosol, tra bod
Grŵp Traethodau Hir y myfyrwyr PhD yn
gyfle i rannu syniadau gyda chyd-fyfyrwyr
PhD. Hefyd, byddwch yn elwa ar
ddarpariaeth gyffredinol drwy Coleg
Graddedigion y Brifysgol a darpariaeth
benodol yn yr Ysgol, megis cymorth
ariannol ar gyfer costau a chyfleoedd
ymchwil rhan-amser.

Mae ffrwyth ein hymchwil yn helaeth ac
arloesol. Mae ein staff a’n myfyrwyr yn
perthyn i dri grŵp bras, sydd ill tri’n
ffurfio a/neu’n cynnal canolfan sydd wedi
hen ymsefydlu

Mae’r Grŵp Ymchwil i Lenyddiaeth
Saesneg yn cynnwys ymchwilwyr sy’n
gweithio ar eu pen eu hunain neu ar y
cyd, ac mae’n gartref i’r Ganolfan
Ymchwil Olygyddol a Rhyngdestunol a’r
Ganolfan Theori Feirniadol a
Diwylliannol. Mae’r Ganolfan Theori
Feirniadol a Diwylliannol yn trin a
thrafod datblygiadau mewn
ieithyddiaeth, athroniaeth a hanes
syniadau i gynnig amgylchedd ymchwil
deinamig a rhyngddisgyblaethol.

Mae’r Grŵp Ymchwil i Athroniaeth
yn ymchwilio i broblemau athronyddol
creiddiol a phroblemau moesol
ymarferol, ac mae’n gartref i’r Ganolfan
Moeseg Gymhwysol.

Mae gweithgarwch y Ganolfan
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu
yn ganolbwynt i ymchwil i
sosioieithyddiaeth, dadansoddi
trafodaeth, gramadeg ffwythiannol,
ieithyddiaeth fforensig, a meysydd
arbenigol eraill mewn ieithyddiaeth.
Hoelio’i sylw ar gyfathrebu mewn cyd-
destunau iechyd wna canolfan
gysylltiedig, sef y Ganolfan Ymchwil i
Gyfathrebu ym myd Iechyd.

Wrth wneud fy MA cefais fy ysbrydoli gan y staff hynod gefnogol a’r
awyrgylch bywiog. Teimlwn fod y llu o gyfleoedd cyffrous yma (fel yr
amrywiol gynadleddau a gweithdai), yn gychwyn gwych i lwybr fy ngyrfa, i
ble bynnag yr âf. Dair blynedd ar ôl cychwyn fy PhD mae’n debyg bod sail
gadarn i’r argraff honno. Byddwn i’n argymell y gymuned fywiog hon i bawb
sy’n ystyried addysg uwch.

Dorottya Cserzo
PhD Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Fe ddes i Brifysgol Caerdydd yn wreiddiol i wneud MA mewn Theori
Feirniadol a Diwylliannol oherwydd bri’r rhaglen a’r ehangder o bynciau y
cawn gyfle i ymchwilio iddyn nhw.

I mi, mae gwneud y PhD hyd yn oed yn well, a gwn fod fy ymchwil yn
datblygu oherwydd yr adnoddau sydd ar gael yn y rhaglen hon, ac rwy’n
ddiolchgar am hynny.

Kat Deerfield
PhD Theori Feirniadol a Diwylliannol

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn cefnogi amrywiaeth o ymagweddau arbennig a
chydategol at iaith, testunau, diwylliannau, syniadau,
gwerthoedd a hunaniaethau, a’r rheiny’n cynnwys
cymysgedd o fethodolegau’r dyniaethau a’r gwyddorau
cymdeithasol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Mae'r manylion llawn am ofynion
mynediad cyrsiau unigol ar gael
ar-lein.

Cyflwyno Cais:
Gellir cyflwyno ceisiadau ar-lein.
Rhaid cefnogi ceisiadau ar gyfer y
rhaglenni hyn gyda chynnig ymchwil.
Cysylltwch â'r Ysgol i ddechrau, i
gael rhagor o gyngor. Gweler tudalen
30 am fanylion.
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Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu adran uchaf yr ail ddosbarth,
neu gymhwyster cyfwerth. Gall rhai
cyrsiau ofyn am gyflwyno gwaith
ysgrifenedig ychwanegol gyda’r cais.
Cewch wybod rhagor yng
nghofnodau’r cyrsiau unigol.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr ymgeisio ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig amrywiaeth o raddau meistr a arweinir
gan ymchwil sy’n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil a’n
cyhoeddiadau.

Mae pob gradd wedi’i pharatoi i
ddiwallu anghenion arbenigol myfyrwyr
sydd am gyflawni lefel uwch o ddysgu a
gwella eu cyflogadwyedd. Mae’r
graddau meistr yn gymhwyster ynddynt

eu hunain a hefyd yn baratoad ar gyfer
ymchwil PhD. Cydnabyddir eu bod yn
dangos bod deiliad y radd yn meddu ar
alluoedd a sgiliau uwch
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Theori Feirniadol a
Diwylliannol
(MA)
Mae’r rhaglen hon cynnig cyflwyniad
eang i rai o’r ymagweddau
rhyngddisgyblaethol allweddol at
astudio a beirniadu diwylliant a
chymdeithas. Drwy ddefnyddio
damcaniaethwyr mwyaf blaengar a
dylanwadol yr oes hon, mae’n
ymchwilio i ymagweddau at amrywiaeth
o faterion a phroblemau sy’n ymwneud
â phŵer a hunaniaeth.

Llenyddiaeth Saesneg
(MA)
Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfleoedd
cyffrous i fyfyrwyr ehangu eu gorwelion
deallusol wrth ddatblygu sgiliau
ymchwilio, ysgrifennu a dadansoddi
uwch. Mae’r cwrs yn rhaglen gyfoethog
o fodiwlau a arweinir gan ymchwil, gan
amrywio o bynciau canoloesol i rai
cyfoes. Mae’n cynnig sylfaen wych
ynglŷn â rhai o’r prif gyd-destunau
diwylliannol, damcaniaethol,
hanesyddol a gwleidyddol sy’n llywio
ymchwil lenyddol ar lefel ôl-raddedig.

Ysgrifennu Creadigol
(MA)
Cynlluniwyd y cwrs amser llawn hwn,
sy’n para blwyddyn, ar gyfer ysgrifenwyr
profiadol. Byddwch yn dod i weithdai,
yn cynhyrchu portffolio o ysgrifennu
creadigol, yn dod i ddosbarthiadau
mewn amryfal bynciau ym maes
ysgrifennu creadigol ac yn magu profiad
o addysgu ysgrifennu creadigol. Cewch
eich asesu ar sail dau bortffolio o
ysgrifennu creadigol a dau draethawd
neu ddau brosiect. Nid oes arholiadau
ffurfiol.

Ieithyddiaeth Gymhwysol
(MA, Dip.Ôl-radd)
Anelir yr MA/Dip.Ôl-radd at unrhyw un
sy’n ymddiddori’n broffesiynol yn y
defnydd o iaith. Mae’n berthnasol i bob
agwedd ar Addysgu Ail Iaith ac mae
iddo gymwysiadau ehangach mewn
meysydd fel cyhoeddi,
newyddiaduraeth, cyfathrebu a
gweinyddu. Bydd hefyd yn sylfaen
gadarn i’r rhai sy’n awyddus i arbenigo
mewn meysydd fel therapi lleferydd,
cyfieithu a dehongli, geiriadura a
chynhyrchu iaith naturiol.

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu
(MA)
Dyma raglen i unrhyw un sy’n dymuno
datblygu gwybodaeth a sgiliau ymchwil
ym meysydd iaith a chyfathrebu (gan
gynnwys cyfathrebu gan y cyfryngau).
Gellir ystyried ei bod yn gymhwyster
annibynnol i bobl sy’n gweithio mewn
meysydd proffesiynol neu fasnachol lle
mae angen y sgiliau hynny, neu’n gam
rhagarweiniol at gychwyn ar PhD.

Ieithyddiaeth Fforensig
(MA, Dip.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen arloesol hon, a yrrir gan
ymchwil, yn eich cyflwyno i astudio iaith
mewn sefyllfaoedd cyfreithiol ac i waith
ieithyddion yn y gyfundrefn gyfreithiol fel
arbenigwyr a chynghorwyr. Mae’r radd
yn cyd-destunoli ieithyddiaeth fforensig
o fewn disgyblaethau ehangach iaith a
chyfathrebu. Gall y rhaglen fod o fudd
i’r rhai sy’n gobeithio astudio ymhellach
yn ôl-raddedig ac i’r rhai sy’n awyddus i
ddilyn amrywiaeth o yrfaoedd, gan
gynnwys gyrfaoedd sy’n gysylltiedig â’r
gyfraith.

Athroniaeth Ewropeaidd
Ddadansoddol a Modern
(MA)
Mae’r cwrs yn ymchwilio i themâu
canolog athroniaeth Ewropeaidd
ddadansoddol a modern a’i nod yw
datblygu cyfraniadau beirniadol
gwreiddiol i’r dadleuon ynddynt.
Cynlluniwyd y modiwlau i ddatblygu’ch
gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r
materion hynny, i fireinio eich sgiliau o
ran dadlau’n feirniadol ac yn adeiladol
ac i feithrin eich hyder wrth gyflwyno a
thrafod eich syniadau gwreiddiol ymhlith
cydweithwyr.

Moeseg ac Athroniaeth
Gymdeithasol
(MA)
Mae’r cwrs hwn yn ymchwilio i themâu
canolog moeseg gyfoes ac athroniaeth
gymdeithasol a’i nod yw datblygu
cyfraniadau beirniadol gwreiddiol i’r
dadleuon ynddynt. Cynlluniwyd i’r
modiwlau ddatblygu’ch gwybodaeth
a’ch dealltwriaeth o’r materion hynny, i
hogi’ch sgiliau o ran dadlau’n feirniadol
ac yn adeiladol ac i feithrin eich hyder
wrth gyflwyno a thrafod eich syniadau
gwreiddiol ymhlith cydweithwyr.

Myfyrwyr yn cymryd rhan mewn
seminar MA Saesneg Llenyddiaeth
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Eich Profiad Astudio
Rydym yn cynnig y cyfle i fod yn rhan o
gymuned ddeinamig ym maes y
gwyddorau cymdeithasol. Cewch eich
addysgu a’ch cefnogi gan ymchwilwyr
academaidd blaenllaw sy’n arbenigwyr
rhyngwladol ym meysydd cymdeithaseg,
troseddeg, addysg, polisïau
cymdeithasol, gwaith cymdeithasol,
astudiaethau gwyddorau a thechnoleg a
dulliau gwyddor gymdeithasol, gan
amrywio o waith dadansoddi
cymdeithasol i ethnograffeg drefol.

Mae gennym gymuned ymchwil ôl-
raddedig lewyrchus, gyda PhD a
rhaglenni doethuriaeth broffesiynol.
Mae ein hysgol yn lle cyfeillgar a
chroesawgar, a chewch eich
gwerthfawrogi am eich rôl bwysig yn ein
cymuned. Rydym yn cynnal nifer o
ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn - o
ddarlithoedd cyhoeddus i gynadleddau
a gweithdai - a chaiff pob myfyriwr ôl-
raddedig y cyfle i gymryd rhan ym
mywyd yr Ysgol.

Rydym wedi ein lleoli yn adeilad
hanesyddol Adeilad Morgannwg yng
Nghanolfan Ddinesig nodedig Caerdydd.
Mae cyfleusterau dysgu ac addysgu
gwych yn yr adeilad gan gynnwys
labordai cyfrifiaduron, darlithfeydd,
cyfres o ystafelloedd tiwtorial yn ogystal
â mannau cymdeithasol lle gallwch
sgwrsio a chyfnewid syniadau.

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau
datblygiad proffesiynol ar gyfer
graddedigion neu’r rheini sydd â

phrofiad proffesiynol ac yn chwilio am
gyfleoedd i ddatblygu eu gyrfaoedd ac
ennill cymwysterau cydnabyddedig ar yr
un pryd.

Mae’r rhain yn cynnwys doethuriaethau
proffesiynol, y TAR ôl-orfodol, MA mewn
Gwaith Cymdeithasol a rhaglen Addysg
a Dysgu Proffesiynol Parhaus ar gyfer
gweithwyr cymdeithasol. Gellir astudio
llawer o gyrsiau’n rhan-amser, gan
olygu y gallwch astudio a pharhau â’ch
swydd bresennol.

Rydym yn cydweithio â phrifysgolion ac
ysgolheigion o bwys ar draws y byd.
Mae gennym hefyd gysylltiadau rhagorol
gyda busnesau lleol, sefydliadau
cyhoeddus a thrydydd sector, llunwyr
polisïau ac ymarferwyr.

Mae ystod o ganolfannau ymchwil yn
llywio ac yn cefnogi ein hymchwil. Mae’r
rhain yn cynnwys Canolfan Troseddau, y
Gyfraith a Chyfiawnder Caerdydd
(CCLJ), Canolfan Ymchwil a Datblygu
Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE),
Canolfan Astudio Gwybodaeth,
Arbenigedd a’r Gwyddorau (KES) a
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac
Economaidd, Data a Dulliau Cymru
(WISERD)

Ariannu eich Astudiaeth
Mae nifer o fwrsariaethau ac
ysgoloriaethau ar gael gennym ar draws
ystod lawn ein rhaglenni. O ran ariannu
rhaglenni PhD, mae gan yr Ysgol nifer
helaeth o ysgoloriaethau ymchwil a
ariennir gan y Cyngor Ymchwil

Economaidd a Chymdeithasol (ECRC) a
Chanolfan Hyfforddiant Doethurol
Cymru (DTC). Cynhelir cystadleuaeth
flynyddol i ddyrannu’r rhain. Drwy gydol
y flwyddyn, rydym hefyd yn hysbysebu
nifer o brosiectau doethurol a ariennir
ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau:
addysg, troseddeg, cymdeithaseg,
gwaith cymdeithasol a gofal
cymdeithasol, polisi cymdeithasol ac
astudiaethau gwyddoniaeth a
thechnoleg.

Eich Dyfodol
Dywedodd 91% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Prifysgol
Caerdydd, yr Heddlu, amryw adrannau
gwasanaethau cymdeithasol cynghorau
dinasoedd a siroedd, Cyngor Ymchwil yr
Amgylchedd Naturiol, Llywodraeth EM
a’r GIG.

Mewn swyddi fel: Gwas Sifil,
Darlithydd, Rheolwr Prosiect a
Chydymaith Ymchwil.

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Pam astudio gyda ni?
� Rydym yn trin a thrafod y
Gwyddorau Cymdeithasol mewn
modd rhyngddisgyblaethol, gan
greu amgylchedd addysgu ac
ymchwil deinamig ac ymgysylltiol

� Rydym yn cael ein cydnabod yn
rhyngwladol fel canolfan
rhagoriaeth mewn ymchwil ac
addysgu ar draws ystod o bynciau,
gan gynnwys cymdeithaseg,
astudiaethau polisi, troseddeg,
addysg a gwaith cymdeithasol

� Rydym yn cydweithio â
phrifysgolion ac ysgolheigion o
bwys ar draws y byd. Mae gennym
hefyd gysylltiadau rhagorol gyda
busnesau lleol, sefydliadau
cyhoeddus a thrydydd sector,
llunwyr polisïau ac ymarferwyr

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil mewn
Cymdeithaseg yn drydydd yn y DU am
ansawdd, ac roedd ein gwaith mewn
Addysg yn bumed. Yn y ddau faes,
aseswyd bod dros 80% o’n gwaith yn
rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y
byd. Mae ein gwaith ymchwil yn cael
effaith gadarnhaol ar fywydau pobl,
megis amddiffyn dioddefwyr trais
domestig, hyrwyddo gwell triniaeth o
weithwyr ag anableddau, a gwella
plismona cymunedol yn ogystal â llywio
trafodaethau polisïau rhyngwladol am
sgiliau, cyflogaeth a gwybodaeth yn yr
economi fyd-eang.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 107
Doethuriaethau Proffesiynol
Ychwanegol: 42
Gradd meistr amser llawn: 180
Gradd meistr rhan-amser: 1,000
TAR amser llawn : 60
TAR rhan-amser : 30

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 160

cardiffsocsi

@CardiffSOCSI

CardiffSOCSI



70 Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA

RhA

Hydref

Hydref

MPhil, PhD

EdD

DHS

DSW

SPPD

Maes Ymchwil
Cymdeithaseg

Addysg

Troseddeg

Polisïau Cymdeithasol

Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol

Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Technoleg

Doethuriaethau Proffesiynol
Addysg

Astudiaethau Iechyd

Gwaith Cymdeithasol

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

RhA

2 flynedd ALl

ALl, RhA

MediMSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MSc

MA

TAR (PCET)

Y Rhaglenni a Addysgir
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Plentyndod ac Ieuenctid

Troseddu, Diogelwch a Chyfiawnder

Gwyddoniaeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu

Addysg, Polisïau a Chymdeithas

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Sgiliau a Datblygu’r Gweithlu
(yn Singapôr)

Gwaith Cymdeithasol

Addysg

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Swyddfa Graddedigion +44 (0)29 2087 4351 graduateoffice@caerdydd.ac.uk

Swyddfa Rhaglenni Meistr +44 (0)29 2087 0284 or 5178 socialscience-masters@caerdydd.ac.uk

Mrs Susan Hayes +44 (0)29 2087 4967 HayesSM@caerdydd.ac.uk

Miss Hannah Jenkins +44 (0)29 2087 4021 pgce@caerdydd.ac.uk

Cyflwynais gais i wneud PhD ym Mhrifysgol Caerdydd am fy mod i’n awyddus i weithio
mewn adran lle’r oedd cymdeithaseg, addysg a materion anghydraddoldeb y
dosbarthiadau cymdeithasol yn ganolog ac wedi’u cysylltu’n gryf â’i gilydd. Mae’r
cyfleusterau yma’n wych. Mae myfyrwyr PhD yn cael eu trin fel rhan o’r gymuned
academaidd a chawn ofod braf i weithio ynddo. Mae’n brofiad hyfryd am ein bod ni’n
cael digon o ryddid i weithio yn y ffordd sy’n cyd-fynd orau â ni, ond cawn ddigon o
arweiniad i’n cadw ni ar y llwybr cywir.

Jessica Abrahams
PhD yn y Gwyddorau Cymdeithasol
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Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn ganolfan lewyrchus ag enw rhagorol am wneud
ymchwil sy’n arwain y byd, ac am ei haddysgu o safon. Gwybodaeth am

Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Mae gofynion mynediad yn amrywio
rhwng rhaglenni. Cewch y manylion
ar ein gwefan.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rydym wedi ymrwymo i ymchwil sydd
wedi’i llywio gan theori a rhoddir pwyslais
amlwg ar bolisïau. Rydym yn cynnig
cyfleoedd i astudio ymchwil ôl-raddedig
ym meysydd cymdeithaseg, polisïau
cymdeithasol, troseddeg, astudiaethau
gwyddoniaeth a thechnoleg, gwaith
cymdeithasol ac addysg. Croesawn
fyfyrwyr sydd am fynd ar drywydd eu
hastudiaethau’n rhyngddisgyblaethol.

Mae hyfforddiant ymchwil yn rhan
ganolog o’n rhaglen PhD ac mae ein

myfyrwyr ymchwil yn elwa ar amgylchedd
ymchwil deinamig. Anogir ein myfyrwyr
ôl-raddedig i gymryd rhan lawn yn
amgylchedd academaidd ac ymchwil yr
Ysgol, gan gynnwys amrywiaeth eang o
grwpiau ymchwil gweithgar, cyfres
seminarau, cyhoeddi papurau gwaith a
grwpiau astudio anffurfiol. Mae ein Caffi
Ôl-raddedigion – menter o dan arweiniad
y myfyrwyr - yn fforwm deallusol unigryw
ac yn rhwydwaith sy’n cefnogi’r rhai sy’n
astudio rhaglenni doethurol.

Mae gennym amrywiaeth o raglenni ôl-
raddedig a addysgir sy’n cynnig
cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn
uwch-astudiaeth mewn amgylchedd
rhyngddisgyblaethol a arweinir gan
ymchwil.

Mae ein hamrywiaeth o raglenni meistr
yn fodd i chi ymgymryd ag astudiaethau
sy’n berthnasol i ystod o alwedigaethau

ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat
a’r trydydd sector. Cewch eich addysgu
gan ysgolheigion sy’n cael eu cydnabod
am eu harbenigedd sylweddol,
damcaniaethol a methodolegol yn
genedlaethol ac yn rhyngwladol.
Byddwch yn elwa ar ehangder
arbenigedd ym meysydd damcaniaethau
a methodoleg.

.

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn cynnig rhaglenni MPhil/PhD a Doethuriaethau
Proffesiynol. Byddwch yn astudio mewn amgylchedd
academaidd ac ymchwil bywiog a bydd arbenigwyr yn eu
meysydd perthnasol yn eich goruchwylio.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
PhD/MPhil yn y Gwyddorau
Cymdeithasol: Gradd dosbarth
cyntaf neu radd adran uchaf yr ail
ddosbarth. Fel rheol, bydd gan
ymgeiswyr radd meistr hefyd (a
gorau oll os yw’n un a gydnabyddir
gan yr ESRC, neu â chefndir
cyfatebol mewn hyfforddiant
ymchwil). Wrth asesu cais, cymerir
profiad gwaith i ystyriaeth hefyd.

Doethuriaethau Proffesiynol: Rhaid
i chi feddu ar radd gyntaf dda yn
ogystal â gradd meistr, fel rheol.
Dylai fod gennych hefyd o leiaf ddwy
flynedd o brofiad proffesiynol mewn
maes sy’n gysylltiedig â’ch gradd
ddewisol. Mae llawer o’r gwaith
dysgu yn y modiwl a’r aseiniadau
cysylltiedig yn ceisio cefnogi
datblygiad proffesiynol cymhwysol, a
bydd disgwyl i chi allu defnyddio
lleoliadau proffesiynol mewn maes
sy’n gysylltiedig â’ch doethuriaeth.

Gofynion Iaith Saesneg:
Mae sgôr o 7.0 ar IELTS yn ofynnol
os nad Saesneg yw iaith gyntaf yr
ymgeiswyr neu os nad ydynt wedi
cael rhan sylweddol o’u haddysg yn
Saesneg.

Cyflwyno Cais:
Rhaid ategu cais i’r rhaglenni hyn â
chynnig ymchwil. Cysylltwch â’r
Ysgol yn y lle cyntaf. Gellir cyflwyno
ceisiadau ar-lein. Cewch y manylion
ar dudalen 30.

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn Adeilad Morgannwg, sydd wedi’i
restru’n adeilad Gradd I, yng Nghanolfan Ddinesig nodedig Caerdydd
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Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol
(MSc)
Nod y cwrs yw cynnig nifer o lwybrau
arbenigol sy’n rhoi uwch-hyfforddiant
mewn dulliau ymchwil ar draws holl
ystod y gwyddorau cymdeithasol.
Cewch lawer iawn o wybodaeth
ddamcaniaethol ac ymarferol am lunio
astudiaethau ymchwil effeithiol, am yr
amrywiaeth o ddulliau o gasglu data
sydd ar gael i’r gwyddonydd
cymdeithasol ac am y prif ddulliau o
ddadansoddi data o fyd y gwyddorau
cymdeithasol. Cewch hefyd eich
cyflwyno i’r fframweithiau gwleidyddol a
moesegol y gwneir ymchwil i’r
gwyddorau cymdeithasol ynddynt; y prif
ffyrdd o ledaenu ffrwyth yr ymchwil i’r
gwyddorau cymdeithasol; ac effaith yr
ymchwil i’r gwyddorau cymdeithasol ar
fywyd cyhoeddus.

Mae llwybrau’r cyrsiau wedi’u cydnabod
gan yr ESRC ac maent yn cynnig
sylfaen briodol ar gyfer symud ymlaen i
wneud PhD. Rydym yn cynnig llwybrau
mewn Busnes ac Astudiaethau Rheoli,
Troseddeg, Addysg, Cynllunio
Amgylcheddol, Cysylltiadau
Rhyngwladol, Gwleidyddiaeth, Seicoleg,
Gwyddoniaeth ac Astudiaethau
Technoleg, Polisïau Cymdeithasol,
Gwaith Cymdeithasol, Astudiaethau
Cymdeithasol-Gyfreithiol, a
Chymdeithaseg.

Plentyndod ac Ieuenctid
(MSc)
Mae Plentyndod ac Ieuenctid yn faes
ymchwil sydd ar dwf ar draws y
gwyddorau cymdeithasol. Mae’r cwrs
hwn yn cynnig cyfle unigryw i astudio yn
un o ganolfannau mwyaf blaenllaw y DU
ar gyfer ymchwil sy’n seiliedig ar blant
ac ieuenctid.

Nod y rhaglen yw eich helpu i
ddadansoddi’r ddealltwriaeth amlycaf o
blentyndod ac ieuenctid yn feirniadol,
dysgu am ymagweddau methodolegol o
gynnal ymchwil gyda phlant a phobl
ifanc, ac ystyried polisïau ac arferion
sy’n effeithio ar blentyndod ac ieuenctid
o safbwynt cymdeithasegol.

Mae aelodau o’r Grŵp Ymchwil i
Blentyndod yn flaenllaw ym maes
dadleuon ynghylch polisïau cyhoeddus,
ac ar sail eu hymchwil o safon fyd-eang
fe gynigiant gyngor ac arweiniad yn lleol
ac yn genedlaethol ynghylch
amrywiaeth o faterion cyfoes.

Troseddau, Diogelwch a
Chyfiawnder
(MSc)
Mae’r MSc mewn Troseddau, Diogelwch
a Chyfiawnder yn rhoi gwybodaeth i chi
am ymchwilio i broblemau troseddau,
llunio a gweithredu strategaethau
diogelwch, ac ymarfer cyfiawnder.
Mae’n cyfeirio at ddatblygiadau ymchwil
byd-eang ac yn cynnwys siaradwyr
gwadd o asiantaethau allanol
perthnasol.

Nod y cwrs unigryw hwn yw creu ôl-
raddedigion sy’n gallu ‘datrys
problemau’. Seilir strwythur y cwrs, felly,
ar y patrwm ‘Sganio, Dadansoddi,
Ymateb, Asesu’ sy’n gyfarwydd ym
maes plismona a rhwystro troseddau yn
ogystal ag yn yr academi, mewn
ymchwil gymhwysol ac ymchwil
sylfaenol ym maes troseddeg.

Blaenoriaethau Coleg Plismona’r DU
sy’n llywio’r MSc mewn Troseddau,
Diogelwch a Chyfiawnder. Rydym hefyd
yn ei drafod gydag aelodau ein grŵp
cynghori allanol sy’n cynnwys
cynrychiolwyr o’r heddlu, byd
llywodraeth leol ac asiantaethau
rheoleiddio eraill.

Addysg, Polisïau a
Chymdeithas
(MSc)
Bydd astudio’r rhaglen hon yn eich
helpu i gynnal dadansoddiad beirniadol
o’r ideolegau, polisïau ac arferion
addysgol amlycaf. Byddwch yn deall y
grymoedd sy’n eu gyrru, eu diffygion a’u
canlyniadau tebygol. Yn anad dim,
byddwch hefyd yn darganfod ac yn
ymgysylltu â modelau amgen o addysg,
hyfforddiant, addysgu a dysgu mewn
nifer o gyd-destunau.

Mae ein hymagwedd at addysg yn
seiliedig ar theori ac ymchwil gwyddorau
cymdeithasol rhyngddisgyblaethol.
Credwn yn gryf mai drwy hyn y gallwn
wella ein gallu ar y cyd i ailystyried,
ailddychmygu a gwella arferion, polisïau
ac egwyddorion addysgol.

Mae’r rhaglen hon ar gyfer myfyrwyr
sydd am ddatblygu eu gallu i
ddadansoddi ymarfer, polisïau ac
ideoleg addysgol yn feirniadol. Mae’n
gyfle i ddatblygu dealltwriaeth fwy eglur
o’r strwythurau a’r grymoedd ehangach
sy’n effeithio ar ysgolion, prifysgolion a
systemau addysg heddiw. Cewch gyfle
hefyd i ddysgu a deall rhagor am ffyrdd
amgen o feddwl a chyflwyno addysg.

Polisi Cymdeithasol a
Chyhoeddus
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfarpar
damcaniaethol, cysyniadol a
dadansoddol i archwilio polisïau
cymdeithasol a chyhoeddus cyfoes
mewn cyd-destunau cenedlaethol a
rhyngwladol. Bydd yn eich galluogi i drin
a thrafod damcaniaethau a chysyniadau
a dehongli sawl math gwahanol o
dystiolaeth wrth ddadansoddi
datblygiadau polisi a’u heffeithiau
cymdeithasol.

Mae’r pwnc yn seiliedig ar gredu’n gryf
mewn gwerth ymchwil y gwyddorau
cymdeithasol ar gyfer polisïau
cymdeithasol a chyhoeddus, a’r
safbwynt unigryw y gall ymagwedd
ryngddisgyblaethol ei chynnig.

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddyfnhau
eich dealltwriaeth o brif agweddau
polisïau cymdeithasol a chyhoeddus.
Mae’r rhain yn cynnwys gwahanol
gysyniadau o ddinasyddiaeth a sut
maent yn llywio polisïau cymdeithasol,
dulliau llywodraethu cyfoes a’r ffordd y
rhoddir polisïau cyhoeddus ar waith.
Ystyrir hefyd sut y defnyddir
damcaniaethau a thystiolaeth ymchwil i
ddadansoddi ac egluro newidiadau
mewn polisïau cymdeithasol a
chyhoeddus.

Sgiliau a Datblygu’r Gweithlu
(MSc)
Yn Singapôr y cynhelir y rhaglen ran-
amser arloesol hon. Fe’i dyluniwyd gan
Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â
Sefydliad Addysg i Oedolion yn Singapôr
ac mae ar gyfer gweithwyr proffesiynol
sy’n gweithio fel ymgynghorwyr polisi,
rheolwyr, ymchwilwyr ac ymarferwyr ym
maes meithrin sgiliau, cynllunio’r
gweithlu, datblygu mentrau a
dadansoddi’r farchnad lafur yn
rhanbarth Dwyrain Asia a Singapôr.

Byddwch yn ymchwilio i faterion cyfoes
fel datblygu economaidd cynaliadwy,
dyfodol byd gwaith, anghydraddoldeb a
chynhwysiant cymdeithasol. Cewch y
cyfle i drin a thrafod y damcaniaethau
a’r dystiolaeth ymchwil diweddaraf a’u
hystyried yng nghyd-destunau
cenedlaethol, sectorau a gweithleoedd.

Bydd ein cyfadran yn cyflwyno’r
modiwlau drwy gyfuniad o
ddigwyddiadau dysgu yn Singapôr,
adnoddau ar-lein a gweithgareddau
dysgu o bell.
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Y Gwyddorau Cymdeithasol
(MSc)
Mae’r rhaglen yn gyfle i astudio mewn
ysgol ryngddisgyblaethol yn y gwyddorau
cymdeithasol. Ar wahân i orfod cymryd
dau fodiwl creiddiol cyffredin, y naill
mewn dulliau ymchwil a’r llall ar
bersbectifau beirniadol mewn gwyddor
gymdeithasol, cewch ddewis eang o
fodiwlau. Gan ddibynnu ar ba fodiwlau
sydd ar gael, felly, mae modd dewis a
chyfuno modiwlau ar addysg,
troseddau, astudiaethau plentyndod ac
ieuenctid, cydraddoldeb ac amrywiaeth,
sgiliau rhyngwladol a chymharol, a
chymdeithaseg gyfoes.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth,
sgiliau a dealltwriaeth o theori wyddonol
cymdeithasol a dulliau ymchwil, ochr yn
ochr â deunydd mwy arbenigol o
ddetholiad o feysydd yn Ysgol y
Gwyddorau Cymdeithasol. Bydd llunio’r
traethawd hir yn gyfle i astudio maes
unigol dan oruchwyliaeth arbenigwr.

Gwyddoniaeth, y Cyfryngau a
Chyfathrebu
(MSc)
Mae’r rhaglen yn gyfle i chi fagu
dealltwriaeth fanwl o’r heriau a’r
problemau sy’n codi wrth gyfleu
gwyddoniaeth i’r cyhoedd. Mae’n rhoi
gwybodaeth ac arbenigedd i chi sy’n
ymwneud â dimensiynau cymdeithasol
gwyddoniaeth a thechnoleg, adrodd ac
arddangos arloesedd a phynciau llosg

gwyddonol, a rôl dinasyddion,
arbenigwyr a’r cyfryngau wrth wneud
penderfyniadau sy’n ymwneud â
gwyddoniaeth.

Mae hwn yn faes sy’n tyfu gan fod
llawer o sefydliadau a chwmnïau’n
cydnabod erbyn hyn bod angen estyn
allan i’r cyhoedd i gyfleu negeseuon
ynghylch gwyddoniaeth. Yn eu plith
mae meysydd datblygol fel y gwyddorau
iechyd, gwyddorau’r amgylchedd a
maeth yn ogystal â’r disgyblaethau mwy
traddodiadol fel y biowyddorau, ffiseg a
chemeg.

Yn ogystal â chefnogaeth academaidd,
cewch hyfforddiant ymarferol mewn
cyflwyno gwyddoniaeth i
gynulleidfaoedd sy’n amrywio o ysgolion
i’r cyhoedd.

Gwaith Cymdeithasol
(MA)
Mae’r MA mewn Gwaith Cymdeithasol
yn rhaglen amser llawn dros ddwy
flynedd sy’n arwain at radd meistr a
chymhwyster proffesiynol mewn gwaith
cymdeithasol. Mae’n fodd i chi adeiladu
ar eich profiad academaidd a
galwedigaethol presennol i sicrhau
cymhwyster proffesiynol mewn gwaith
cymdeithasol.

Er ei bod hi wedi’i hanelu’n bennaf at
raddedigion, bydd hi hefyd, o dan rai
amgylchiadau, yn darparu llwybr i rai di-
radd ymgymhwyso’n weithwyr
cymdeithasol.

Addysg
TAR (Addysg a Hyfforddiant
Ôl-orfodol)
Mae gan Brifysgol Caerdydd bron 40
mlynedd o brofiad o gyflwyno rhaglenni
TAR sy’n cynnal ansawdd cyfoes,
arloesol ac uchel ei barch ymhlith
darparwyr addysg a hyfforddiant yn lleol
ac ar draws y DU. Mae ein hathroniaeth
yn gwbl seiliedig ar y syniad o ystyried
oedolion fel dysgwyr, lle mae
cyfarwyddiadau, dysgu a chynnwys yn
tynnu ar brofiadau proffesiynol y rhai
sy’n aelodau o’n cwrs.

Anelir ein rhaglenni TAR Addysg a
Hyfforddiant Ôl-orfodol at y rhai sy’n
addysgu/hyfforddi neu’n dymuno dilyn
gyrfa mewn cyd-destunau ôl-16, e.e.
addysg bellach, addysg uwch, addysg
oedolion, addysg gymunedol ac addysg
nyrsio, hyfforddiant galwedigaethol
mewn diwydiant, masnach neu
broffesiynau eraill, chweched dosbarth
ysgolion, a’r rhai sy’n cyflwyno cyrsiau
ysgol/trydyddol i’r rhai 14-19 oed. Mae
rhaglenni TAR (Addysg a Hyfforddiant
Ôl-orfodol) yn rhoi sylw i amrywiaeth o
bynciau a meysydd galwedigaethol yn y
lleoliadau addysgu.

Cynigir y rhaglenni TAR (Addysg a
Hyfforddiant Ôl-orfodol) naill ai dros
flwyddyn yn amser llawn neu dros ddwy
flynedd yn rhan-amser.

Mae ein cyfleusterau yn adeilad hanesyddol Adeilad Morgannwg yn ganolbwynt ar gyfer bywyd y myfyrwyr



74 Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Eich Profiad Astudio
Rydym wedi’n lleoli yng Nghanolfan
Ddinesig wych Caerdydd ger canol y
ddinas, y llysoedd barn, siambrau
bargyfreithwyr a Llywodraeth Cymru.
Rydym wedi’n hymrwymo i ddarparu
profiad nodedig o ddysgu ac addysgu,
yr ymchwil orau un, a chysylltiadau
diguro â byd busnes a’r sector
cyhoeddus. Cynigiwn amgylchedd dysgu
sy’n amrywiol yn ddiwylliannol a
chefnogol ond yn heriol.

Cryfder arbennig ein hymchwil yw ei
natur rhyngddisgyblaethol a
chydweithredol. Rydym yn un o
sefydlwyr Rhwydwaith y Teulu,
Rheoleiddio a Chymdeithas, sy’n dod ag
ymchwilwyr blaenllaw yng nghyfraith y
teulu ym Mhrifysgolion Bryste,
Caerdydd, Caerfaddon a Chaerwysg
ynghyd. Ariennir y Rhwydwaith ar hyn o
bryd gan Grant Rhwydweithio
Rhyngwladol Ymddiriedolaeth
Leverhulme i ddatblygu rhaglenni
ymchwil gydag ysgolheigion yn
Awstralia, UDA ac Ewrop.

Cyfleusterau
Yn ein llyfrgelloedd – sydd â pheiriant
aerdymheru – cewch gyfoeth o
adnoddau, gan gynnwys dros 100,000
o gyfrolau a 200 o gyfnodolion ac
adroddiadau cyfraith. Mae cronfeydd
data cyfreithiol allweddol ar gael yno
hefyd. Cyflwynwn amrywiaeth o
adnoddau dysgu drwy’n system e-
Ddysgu ‘Dysgu Canolog’ sydd ar gael o
unman ar unrhyw adeg.

Cefnogi eich datblygiad
proffesiynol
Caiff pob myfyriwr diwtor personol i
gynnig cyngor a chymorth cyffredinol.
Mae gennym hefyd Gynghorydd
Gyrfaoedd yn y Gyfraith a chynigiwn
raglen yrfaoedd gynhwysfawr i’ch helpu
i gynllunio’ch gyrfa. Mae cymorth
pwrpasol ar gael, os bydd angen, i loywi
Saesneg myfyrwyr rhyngwladol. Gall
myfyrwyr LLM hefyd elwa ar ein
modiwl Sgiliau Ymchwil a Chymorth
Ôl-raddedig.

Ariannu eich Astudiaeth
Oherwydd ei haelodaeth gyda
Chanolfan Hyfforddiant Doethurol
Cymru, y Cyngor Ymchwil Economaidd a
Chymdeithasol, y Cyngor Ymchwil i’r
Celfyddydau a’r Dyniaethau (yr AHRC),

a Phartneriaeth Hyfforddi Doethurol
Cymru a De a Gorllewin Lloegr, rydym
wedi gallu darparu cyllideb i amryw o
fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. I gael y
manylion diweddaraf am gyfleoedd i
gael cyllid, ewch i’n gwefan.

Eich Dyfodol
Dywedodd 92% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Admiral Law,
Prifysgol Caerdydd, Eversheds,
Cyfreithwyr Howell, Human Rights
Watch a’r GIG.

Mewn swyddi fel: Rheolwr
Gyfarwyddwr, Gweithredwr Ymgyfreitha
a Chyfreithiwr.

Y Gyfraith

Pam astudio gyda ni?
� Yr unig brifysgol yng Ngrŵp
Russell sy’n darparu’r addysg
gyfreithiol gyflawn

� Mae ein hymchwil i’r gyfraith yn
arwain y byd, yn llywio polisïau ac
ymarfer, ac yn sail i’n profiad
eithriadol o ddysgu ac addysgu.

� Cynigiwn amrywiaeth mawr o
raglenni LLM hyblyg ac arbenigol a
chyrsiau proffesiynol, a phob un
ohonynt yn cynnig sylfaen gadarn i
gael gwaith ym mhroffesiynau’r
gyfraith, ac mewn meysydd eraill

� Nod ein gweithgareddau allgyrsiol
yw cynyddu cyflogadwyedd ein
myfyrwyr er mwyn iddynt allu dilyn
gyrfa ym mhroffesiynau’r gyfraith
ac yn y farchnad swyddi ehangach

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd 100% o’r ymchwil
a gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
rhyngwladol ac aseswyd bod 84%
ohono yn wych yn rhyngwladol neu’n
arwain y byd. Mae ymchwilwyr wedi
mynd i’r afael â phynciau o bwys gan
gynnwys rheoleiddio technoleg newydd
a rhoi cydnabyddiaeth gyfreithiol i
ofalwyr di-dâl.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 25

Meistr: 125

Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol
y Bar: 71

Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol:
amser-llawn 88, rhan-amser 42

Diploma Graddedig yn y Gyfraith:
amser-llawn 65, rhan-amser 25

LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol: 22

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff Academaidd ac Ymchwil: 58

Mae gan Ysgol y Gyfraith enw da rhyngwladol am ei gwaith ymchwil ac addysgu

facebook.com/cardifflawschool

@CardiffLaw
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Ionawr,
Ebrill, Gorffennaf,
Hydref

MPhil/PhD yn y Gyfraith

Maes Ymchwil
Cyfiawnder Sifil

Cytundeb Masnachol

Cyfraith a Chyfiawnder Troseddol

Cyfraith Gwahaniaethu

Cyfraith Ewrop

Cyfraith Teulu (gan gynnwys agweddau rhyngwladol)

Llywodraethiant a Datganoli

Hawliau Dynol

Cyfraith Gydwladol Masnach

Cyfraith Gydwladol Hawliau Dynol

Athroniaeth/Cymdeithaseg y Gyfraith

Cyfraith Meddygaeth

Nanodechnolegau

Cyfraith Eiddo

Cyfraith Gydwladol Gyhoeddus

Cyfraith, Theori a Pholisi Cyhoeddus

Crefydd

Cyfraith Llongau

Gofal Cymdeithasol

Camwedd

Ymddiriedolaethau

ALl, RhA

RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

RhA

ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

DB

Medi

Medi
Ionawr

Medi

Medi

Medi

Ionawr

Gweler
tudalen
57

LLM

LLM, Dip.Ôl-radd,
Tyst.Ôl-radd

LLM

LLM

LLM

LLM

LLM

LLM

LLM

LLM

LLM

MSc

n/a

BRHAC

LPC

GDL

LLM

Y Rhaglenni a Addysgir
Y Gyfraith

Cyfraith Eglwysig

Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd

Llywodraethiant a Datganoli

Cyfraith Hawliau Dynol (LLM)

Cyfraith Gydwladol Masnach

Hawliau Eiddo Deallusol

Yr Agweddau Cyfreithiol a Gwleidyddol ar Faterion
Rhyngwladol

Yr Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol

Cyfraith Llongau

Cyfraith Gofal Cymdeithasol

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Rhaglen Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD)

Y Rhaglenni Hyfforddiant Proffesiynol

Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol

Diploma Graddedig yn y Gyfraith

Ymarfer Cyfreithiol

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Ymholiadau ymchwil ôl-raddedig +44 (0)29 2087 4351 lawpol-pgr@caerdydd.ac.uk

Ymholiadau Rhaglenni a Addysgir +44 (0)29 2087 5406 lawpladmissions@caerdydd.ac.uk



Mae rhestr o’n prif feysydd ymchwil ar
dudalen 56, ond os nad yw’n cynnwys y
maes sydd o ddiddordeb i chi, mae
croeso i chi gysylltu â ni i gael sgwrs
anffurfiol.

Yr amgylchedd ymchwil
Anogir ein myfyrwyr PhD i gyflwyno
papurau mewn seminarau a

chynadleddau yng Nghaerdydd a
mannau eraill ac i ddod i seminarau
rheolaidd y staff. Caiff myfyrwyr amser
llawn lwfans cynadledda a theithio o
hyd at £500 am bob blwyddyn o gael
eu goruchwylio (£250 i fyfyrwyr rhan-
amser). Elwant hefyd o fod â swyddfa
bwrpasol yn ein canolfan i ôl-
raddedigion yn 69 Plas y Parc.

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn Ysgol o fri rhyngwladol am ein gwaith ar draws
amrywiaeth fawr o feysydd ymchwil ac am drosi ein
hymchwil yn wybodaeth i lunwyr ac ymarferwyr polisïau.
Yr Ysgol yw cartref y Journal of Law and Society sydd â
bri rhyngwladol iddo.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dda yn y Gyfraith:
2.1 neu gymhwyster cyfwerth. Rhaid
i fyfyrwyr nad yw’r Saesneg yn iaith
gyntaf iddynt gael sgôr yn IELTS o
7.0, o leiaf (ac o leiaf 6.5 yn yr
elfen ysgrifenedig).

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Gallwch gyflwyno ceisiadau ar-lein
ar gyfer y rhan fwyaf o’r rhaglenni
ôl-raddedig. Cewch y manylion ar
dudalen 30.
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Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar
Gweinyddwr y BPTC
Ffôn: +44 (0)29 2087 6106
ebost: law-brhac@caerdydd.ac.uk

Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol
Gweinyddwr yr LPC
Ffôn: +44 (0)29 2087 6106
ebost: law-lpc@caerdydd.ac.uk

Diploma Graddedig yn y Gyfraith
Gweinyddwr y GDL
Ffôn: +44 (0)29 2087 6106
ebost: law-gdl@caerdydd.ac.uk

LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol
Gweinyddwr LLM mewn Ymarfer
Cyfreithiol
Ffôn: +44 (0)29 2087 9021
ebost: law-cpls-llm@caerdydd.ac.uk

Cysylltiadau’r Rhaglenni Hyfforddiant Proffesiynol

Penderfynais wneud gradd meistr yng Nghaerdydd am i mi deimlo bod gan y
Brifysgol yr arbenigedd i roi’r wybodaeth yr oedd arna i ei hangen. Wrth
ymddiddori fwy a mwy yn y pwnc yn ystod y cwrs, penderfynais wneud PhD.
Roedd cymorth fy nhiwtoriaid hefyd yn hwb. Mae gan Ysgol y Gyfraith
amgylchedd dysgu hynod ryngweithiol. Ar ben hynny, fe wnaeth y tiwtoriaid a
‘nghydfyfyrwyr helpu i drefnu gweithgareddau cymdeithasol i’r myfyriwyr ar
Lwybr Hawliau Dynol yr LLM

Ivan Mugabi
PhD yn y Gyfraith

Mae ein Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn aml yn cael sgôr uchaf yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfeithwyr (SRA)/
Cymdeithas y Gyfraith
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Y Gyfraith
(LLM)
Mae rhaglen yr LLM anarbenigol yn
fodd i chi ddilyn unrhyw un o’r
modiwlau sydd ar gael yn y flwyddyn
astudio o’r rhestri o raglenni LLM
arbenigol a llunio traethawd hir ar
unrhyw bwnc cyfreithiol sydd wedi’i
gymeradwyo. Ei nod yw rhoi cymaint o
hyblygrwydd â phosibl i chi wrth
astudio’r gyfraith ar lefel uwch mewn
unrhyw faes o’ch dewis.

Cyfraith Eglwysig
(LLM)
Rhaglen benwythnosol yw’r LLM mewn
Cyfraith Eglwysig. Mae’n gyfle i
werthuso Cyfraith Eglwysig yn feirniadol
yng nghyd-destun cyfraith ryngwladol a
chenedlaethol perthnasol. Mae’r cwrs
yn rhoi sylw unigryw i gyfraith eglwysig
gymharol, gan gynnwys ei sylfeini
cysyniadol a hanesyddol, yn enwedig o
ran Eglwys Lloegr, systemau cyfreithiol
eglwysi yn y Cymundeb Anglicanaidd

ledled y byd, a chyfraith eglwysig Eglwys
Gatholig Rufeinig.

Astudiaethau Cyfreithiol
Ewropeaidd
(LLM)
Mae’r LLM Astudiaethau Cyfreithiol
Ewropeaidd yn gyfle i chi ddatblygu eich
safbwyntiau eich hunain ar oblygiadau
Ewrop gyfreithiol. Mae’n eich galluogi i
ymchwilio i broblemau a chymryd rhan
mewn dadleuon wrth ddatblygu eich
sgiliau a’ch dealltwriaeth eich hunain o’r
gyfraith. Mae hefyd yn rhoi hyfforddiant
gwerthfawr mewn ymarfer cyfreithiol
modern mewn sefydliadau Ewropeaidd,
rhyngwladol a Llywodraethol, neu ym
maes ymchwil i’r gyfraith.

Llywodraethiant a Datganoli
(LLM)
Mae’r LLM Llywodraethiant a Datganoli
yn ymchwilio i’r newidiadau strwythurol i
drefniadau cyfansoddiadol y Deyrnas
Unedig. Yr amlycaf ohonynt yw creu

cyrff deddfwriaethol a gweithredol yng
Nghymru a’r Alban, ynghyd â’r ailgydio
mewn llywodraeth ddatganoledig yng
Ngogledd Iwerddon. Ymchwilir i’r
problemau ynghylch atebolrwydd,
ymgysylltu democrataidd a’r hyn sy’n
‘llywodraethu da’ i gynnig dealltwriaeth
o’r perthnasoedd ehangach rhwng y
‘rhanbarthau’ a’r haenau o
lywodraeth(iant) ar lefel y wladwriaeth
a’r UE.

Cyfraith Hawliau Dynol
(LLM)
Mae’r LLM Cyfraith Hawliau Dynol yn
dadansoddi’n feirniadol effaith
ddomestig a rhyngwladol Confensiynau
mawr y Cenhedloedd Unedig ac Ewrop
mewn perthynas ag agweddau sifil,
gwleidyddol economaidd-gymdeithasol
a diwylliannol.

Cyfraith Gydwladol Masnach
(LLM)
Bydd ein LLM yn eich helpu i sicrhau’r

Gwybodaeth am Gyflwyno Cais

Rhaglenni a Addysgir
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dda yn y Gyfraith
(2:2 neu lefel gyfatebol), ond fe
ystyrir ymgeiswyr sydd â
chymwysterau priodol eraill.

Ar gyfer cyfraith eglwysig, cyfraith
meddygaeth, cyfraith gofal
cymdeithasol a chyfraith hawliau
dynol, nid yw gradd gyntaf yn y
gyfraith yn ofyniad safonol.

Cyflwyno Cais:
Gallwch gyflwyno cais ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 30.

Rhaglen Datblygiad Proffesiynol
Parhaus (CPD): Lawrlwythwch
ffurflen gais o wefan yr Ysgol.

Y Gofynion Mynediad:
CPD: Gradd anrhydedd dda yn y
Gyfraith (2:2 neu lefel gyfatebol), ond
fe ystyrir ymgeiswyr sydd â
chymwysterau priodol eraill.

Y BPTC/LPC: Rhaid i fyfyrwyr fodloni
amodau safonau Bwrdd Safonau’r Bar
(www.barstandardsboard.org.uk) neu
Awdurdod Rheoleiddio’r Cyfreithwyr

(www.sra.org.uk) ar gyfer mynediad.

Y GDL: Gradd anrhydedd (2:2 neu’n
uwch) mewn pwnc heblaw’r gyfraith.

LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol: LPC
neu LPC neu gymhwyster BPTC yn
ychwanegol i radd anrhydedd (2:2
neu’n uwch).

Cyflwyno Cais:
Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar:
Gwnewch gais ar-lein yn
www.BarSAS.com

Y GDL: Amser llawn: Gwnewch gais
ar-lein drwy’r Bwrdd Ceisiadau Canolog
yn: www.lawcabs.ac.uk

Rhan-amser: Gwnewch gais ar-lein yn
uniongyrchol i’r Brifysgol (gweler
tudalen 30).

Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol: Amser
llawn: Gwnewch gais ar-lein drwy’r
Bwrdd Ceisiadau Canolog yn:
www.lawcabs.ac.uk

Rhan-amser: Gwnewch gais ar-lein yn
uniongyrchol i’r Brifysgol (gweler
tudalen 30).

Yr LLM Ymarfer Cyfreithiol: Gwnewch
gais ar-lein yn uniongyrchol i’r Brifysgol
(gweler tudalen 30).

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig amrywiaeth mawr o raglenni, gan gynnwys llwybrau LLM arbenigol
ac anarbenigol, cyrsiau hyfforddiant cyfreithiol proffesiynol a rhaglen CPD i
weithwyr proffesiynol.
Drwy ein Canolfan Astudiaethau
Cyfreithiol Proffesiynol, cynigiwn
bortffolio unigryw o gyrsiau, gan
gynnwys y Diploma Graddedig yn y
Gyfraith (y GDL), sydd ar gael yn amser

llawn a rhan-amser, yr LPC ar gyfer y
rhai sy’n dymuno cymhwyso fel
cyfreithwyr, ar gael yn amser llawn ac
yn rhan-amser; y BPTC i’r rhai sy’n
dymuno cymhwyso’n fargyfreithwyr, a’r

LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol. Mae ein
modiwlau LLM wythnosol hefyd ar gael
i’w hastudio fel Datblygiad Proffesiynol
Parhaus ar gyfer myfyrwyr dros dro.

Rhaglenni Hyfforddiant Proffesiynol



lefel uchel ac angenrheidiol o
arbenigedd i lwyddo ym myd masnach.
Ei nod yw diwallu anghenion y myfyrwyr
a’r cyfreithwyr sy’n dymuno astudio
cyfraith masnach ryngwladol o safbwynt
rhyngwladol, a rhoi’r pwyslais ar
gonfensiynau a chytundebau
rhyngwladol ac ar eu cymhwyso’n
ymarferol. Bydd amrywiaeth eang o
fodiwlau’n cynnig cyfle da i feithrin
arbenigedd trylwyr.

Eiddo Deallusol
(LLM)
Mae cyfraith eiddo deallusol yn ganolog
i economi arloesol a chreadigol, ac mae
bellach yn elfen ganolog o bolisïau
llywodraethau a rhyngwladol. Mae galw
am arbenigedd cyfreithwyr, llunwyr
polisïau ac eraill sy’n ymwneud â
datblygu economi gwybodaeth yn y
maes. Nod LLM Cyfraith Eiddo Deallusol
yw diwallu anghenion myfyrwyr,
cyfreithwyr, llunwyr polisïau ac eraill
sydd am astudio’r maes cyfreithiol o
safbwynt rhyngwladol a chymharol, gan
roi pwyslais ar rôl y gyfraith eiddo
deallusol yn y gymdeithas ehangach.

Yr Agweddau Cyfreithiol a
Gwleidyddol ar Faterion
Rhyngwladol
(LLM)
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae
materion byd-eang o bwys wedi codi
proffil materion rhyngwladol yn
sylweddol. Mae mwy o alw am
gyfreithwyr sy’n deall y materion
cyfreithiol a gwleidyddol sy’n dylanwadu
ar sut mae gwladwriaethau a
chyrff/unigolion rhyngwladol eraill yn
ymddwyn. Bydd ein LLM Agweddau
Cyfreithiol a Gwleidyddol ar Faterion
Rhyngwladol yn eich helpu chi i gaffael
yr arbenigedd sydd ei angen i lwyddo
ym myd materion rhyngwladol sy’n
tyfu’n gyflym, mewn amgylchedd
ysgogol a heriol.

Yr Agweddau Cyfreithiol ar
Ymarfer Meddygol
(LLM)
Rhaglen benwythnosol yw LLM
Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer
Meddygol. Ei nod yw rhoi gwybodaeth
gadarn am y rheolau cyfreithiol sy’n
berthnasol i gynnig a gweinyddu gofal
iechyd. Mae caffael dealltwriaeth
ddyfnach o’r maes hwn hyd yn oed yn
bwysicach yn sgîl y newidiadau
ychwanegol sydd wedi dod i rym.

Cyfraith Llongau
(LLM)
Ar y môr y cludir rhyw 90% o fasnach y
byd. Hwn, o hyd, yw’r dull mwyaf cost-
effeithiol o gludo deunyddiau crai a
chynhyrchion gorffenedig o amgylch y
byd. Rhaid, felly, cael rhwydwaith
cymhleth o gontractau i berchnogion a
gweithredwyr y llongau, perchnogion y
llwythi, y banciau a’r yswirwyr. Mae gan
y Deyrnas Unedig arbenigedd ers tro
byd yng nghyfraith y trafodion hynny ac
mae’n darparu gwasanaethau datrys
anghydfodau i bartïon sydd heb
gysylltiad â’r DU. Ar ben hynny, mae’r
posibilrwydd o fanteisio ar adnoddau’r
môr (boed yn fwynau neu’n bysgod) i
wneud elw yn aml yn achosi
anghydfodau rhwng gwladwriaethau.
Mae’r rhaglen hon yn cynnig ymchwiliad
manwl i’r problemau damcaniaethol ac
ymarferol sy’n codi yng nghyfraith y
môr. Gall ein LLM Cyfraith Llongau eich
helpu chi i ddatblygu’r arbenigedd
angenrheidiol i fod yn arbenigwr yn y
maes mawr hwn o gyfraith masnach.

Cyfraith Gofal Cymdeithasol
(LLM)
Bydd cyfraith gofal cymdeithasol a
chyfraith sy’n ymwneud â phobl ag
anawsterau iechyd meddwl yn effeithio
ar bron pawb yn y DU ar ryw adeg yn eu
bywydau. Mae’r LLM Cyfraith Gofal
Cymdeithasol yn canolbwyntio ar
gyfraith, polisïau ac ymarfer gofal
cymunedol ac iechyd meddwl yng
Nghymru a Lloegr.

Dulliau Ymchwil Gwyddorau
Cymdeithasol
(LLM)
Rydym yn cynnig llwybr mewn
astudiaethau Cyfreithiol-Gymdeithasol.
Cewch ragor o fanylion am y rhaglen ar
dudalen 77.

Rhaglen Datblygiad
Proffesiynol Parhaus
Mae’r Rhaglen DDP wedi’i chynllunio ar
gyfer gweithwyr proffesiynol prysur sydd
eisoes wedi ymrwymo i lwybr gyrfa – nid
o angenrheidrwydd yn y gyfraith – ac
mae’n fodd i chi amseru eich
hastudiaethau yn unol â’ch
ymrwymiadau proffesiynol.

Cwrs Hyfforddiant
Proffesiynol y Bar
(BRHAC)
Dyma gymhwyster proffesiynol gorfodol
cyn treulio cyfnod prawf a mynd yn
fargyfreithiwr.

Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol
(LPC)
Dyma gymhwyster proffesiynol gorfodol
cyn cael Cytundeb Hyfforddi a mynd yn
Gyfreithiwr.

Diploma Graddedig yn y
Gyfraith
(GDL)
Os oes gennych radd neu gymhwyster
cyfatebol mewn pwnc heblaw’r gyfraith
ac os hoffech ymgymhwyso’n
(far)gyfreithiwr, gallwch astudio’r
Diploma Graddedig yn y Gyfraith i
fodloni cam academaidd yr hyfforddiant
cyfreithiol.

Ymarfer Cyfreithiol
(LLM)
Os ydych chi wedi llwyddo yn yr LPC
neu’r BPTC, mae’r rhaglen hon yn gyfle
i chi gwblhau traethawd hir i ennill LLM
Ymarfer Cyfreithiol.

78 Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Ymhlith corff yr athrawon yn Ysgol y Gyfraith mae arbenigwyr byd-enwog sydd
bob amser yn ceisio mabwysiadu’r ymagwedd fwyaf cynhwysfawr, ond
myfyriwr-gyfeillgar, at eu modiwlau. Am fod gan bob myfyriwr rwydd hynt i
ddewis yn ystod y cwrs, mae’n hawdd cyplysu’ch addysg â’ch anghenion
penodol chi drwy gyfuno’r modiwlau heriol sy’n wirioneddol fanteisiol a
chyffrous. A dydw i ddim hyd yn oed yn sôn am yr holl gyfleusterau, y
digwyddiadau wythnosol, y darlithoedd ychwanegol gan ymwelwyr o bedwar
ban byd, a llawer mwy.

Sami Belloulou
LLM y Gyfraith – Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd



Eich Profiad Astudio
Rydym yn ysgol brysur, arloesol a
llwyddiannus, wedi ymrwymo i’r safonau
uchaf o addysgu ac ymchwil. Rydym yn
adnabyddus am ansawdd ac effaith ein
gwaith ymchwil academaidd mewn sawl
maes. Mae diddordebau ymchwil ein
staff yn eang ac yn cyfuno’r traddodiadol
a’r cyfoes. Yn ogystal â llenyddiaeth
Gymraeg o bob cyfnod, ysgrifennu
creadigol, hunaniaeth, llên gwerin a
llenyddiaeth boblogaidd, rydym yn llais
blaenllaw ynglŷn â sosioieithyddiaeth,
astudiaethau cyfieithu, technoleg iaith,
yn ogystal â chynllunio, caffael a
pholisïau iaith. Mae ysgolheigion yn yr
Ysgol, a chydweithwyr o feysydd
academaidd, llywodraeth a pholisïau
cyhoeddus newydd gwblhau prosiect
ymchwil mawr, wedi’i ariannu gan y
Cyngor Ymchwil Economaidd a
Chymdeithasol, am y comisiynwyr iaith
yng Nghanada, Iwerddon a Chymru.

Yn ddiweddar, rydym wedi agor ystafell
astudio newydd i ôl-raddedigion. Mae
cyfleusterau TG yno ac mae’n safle
canolog ar gyfer staff cefnogi myfyrwyr.
Rydym hefyd wedi buddsoddi yn
sylweddol mewn deunydd archifol, e.e.
microffilmiau o lawysgrifau o’r Oesoedd
Canol a’r Cyfnod Modern Cynnar ac
adnoddau ar-lein. Ar ben hynny, ceir
adnoddau ymchwil rhagorol o ran y
Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn
Llyfrgell Salisbury y Brifysgol, llyfrgell sy’n
cynnwys cyfleuster astudio ymchwil
pwrpasol ar gyfer ein casgliadau
arbennig.

Yn ystod eu hastudiaethau, anogir
myfyrwyr i fynd i nifer o gynadleddau a
digwyddiadau academaidd, a chymryd
rhan ynddynt, i gynorthwyo eu
hastudiaeth ac ehangu eu rhwydwaith.
Mae cefnogaeth ariannol ar gael gan yr

Ysgol i alluogi hyn.

Mae gennym gysylltiadau agos â
phrosiectau treftadaeth ddiwylliannol yn
Amgueddfa Werin Cymru (Sain Ffagan),
yn ogystal ag ymgynghoriadau ynghylch
polisi a chynllunio iaith yng Nghynulliad
Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth
Cymru. Mae hyn yn cynnig cyfleoedd
gwych i rwydweithio’n eang a ffyrdd o
ddatblygu eich cysylltiadau proffesiynol
a’ch enw da.

Ein Canolfannau Ymchwil
� Canolfan Uwchefrydiau Cymry
America.

� Uned Ymchwil ym meysydd Iaith,
Polisi a Chynllunio.

Ariannu eich Astudiaeth
Mae nifer o lwybrau ariannu ar gael ar
eich cyfer. Mae’r rhain yn cynnwys
Cynghorau Ymchwil ac Ysgoloriaethau
Ymchwil, Elusennau ac

Ymddiriedolaethau. Er enghraifft, mae
myfyrwyr diweddar a chyfredol wedi
cael, neu’n cael, eu hariannu gan
Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r
Dyniaethau, Llywodraeth Gweriniaeth
Iwerddon, y Coleg Cymraeg
Cenedlaethol, Sefydliad Jack Cooke
Kent, KESS EU ac Ysgoloriaethau
Prifysgol Caerdydd.

Eich Dyfodol
Dywedodd 100% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae’r: BBC,
Prifysgol Caerdydd a Gwasanaethau
Cyfieithu.

Mewn swyddi fel: Newyddiadurwr
Darlledu, Darlithydd, Ymchwilydd a
Chyfieithydd.

Y Gymraeg

Pam astudio gyda ni?
� Ymchwil eang a llawn effaith o dan
arweiniad ysgolheigion byd enwog
mewn meysydd fel Cynllunio a
Chaffael Iaith, Astudiaethau
Cyfieithu a Sosioieithyddiaeth,
ochr yn ochr â Llenyddiaeth
Gymraeg

� Amgylchedd cydweithredol,
cynhwysol a chroesawgar

� Ymrwymiad i ragoriaeth ymchwil
ac addysgu

� Ymagwedd ryngddisgyblaethol

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, ein hymchwil mewn
ieithoedd modern ac ieithyddiaeth (gan
gynnwys y Gymraeg) oedd y gorau yng
Nghymru ac roedd yn 7fed yn y DU.
Aseswyd bod 100% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, gydag 84% yn rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd. Mae
ein cyflawniadau ymchwil rhagorol a
chyson yn canolbwyntio ar lenyddiaeth
ac iaith, cyfieithu, cynllunio ieithyddol a
pholisi.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 17
MPhil: 5
Meistr: 8

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 18

facebook.com/Ysgolygymraeg

@ysgolygymraeg
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorfennaf

MPhil, PhD

Maes Ymchwil
Technoleg, Cynllunio a Pholisi Iaith

Sosioieithyddiaeth

Caffael Ail Iaith/Cymraeg i Oedolion

Cymry Gogledd America a’r Wladfa

Llên Gwerin ac Astudiaethau Gwerin

Llenyddiaeth Cymru, gan gynnwys Naratif a
Pherfformiad, Crefydd a Diwylliant Poblogaidd,
Llenyddiaeth Plant, Beirniadu Testunau, Astudiaethau
Cyfieithu, Ethnigrwydd a Hunaniaeth

Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol

ALl, RhA MediMA

Y Rhaglenni a Addysgir
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Mae ein myfyrwyr PhD yn cymryd rhan
yn y seminarau ymchwil a gynhelir gan
yr Ysgol bob blwyddyn. Cyflwynir y rhain
gan arbenigwyr yn eu meysydd ac
maent yn adlewyrchu diddordebau
ymchwil yr ysgol mewn llenyddiaeth ac
iaith. Caiff myfyrwyr gymorth i gynnal eu
grwpiau darllen eu hunain, trefnu eu
seminarau eu hunain ac arwain wrth
gynnal cynadleddau.

Rhaglenni Ymchwil
Oherwydd gwreiddioldeb a
thrylwyredd ein hymchwil,
rydym yn ddewis
poblogaidd i’r rhai a hoffai
astudio’n ôl-raddedig.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Fel rheol, dylai ymgeiswyr am
raddau MPhil fod â gradd
anrhydedd dosbarth cyntaf neu yn
adran uchaf yr ail ddosbarth o
Brifysgol yn y DU, neu gymhwyster
cyfwerth. Fel rheol, dylai ymgeiswyr
PhD fod â gradd MA neu MPhil,
neu gymwysterau cyfwerth neu
brofiad proffesiynol, i allu amlygu
sgiliau a gwybodaeth ymchwil sy’n
berthnasol i’w cynnig.

Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno
cyflwyno’u traethawd MPhil neu
PhD yn Gymraeg, ond heb raddio
yn y Gymraeg, fodloni’r Ysgol
ynghylch safon eu sgiliau yn yr iaith
ar lafar ac ar bapur.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Bellach, gellir cyflwyno ceisiadau i
ddilyn y mwyafrif o’r rhaglenni
ôl-raddedig ar-lein. Cewch ragor o
wybodaeth ar dudalen 30.

Ceren Roberts +44 (0)29 2087 5659 RobertsC1@caerdydd.ac.uk

80 Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

Mae astudio PhD ym Mhrifysgol Caerdydd wedi fy helpu’n aruthrol i ganolbwyntio
ar fy nisgyblaeth academaidd. Mae’r Brifysgol nid yn unig yn gofalu am ôl-
raddedigion drwy roi cefnogaeth academaidd wych a chyfleusterau rhagorol fel
Canolfan y Graddedigion ac Adeilad Hadyn Ellis sydd wedi’u teilwra ar gyfer ôl-
raddedigion, ond mae bod ar gampws yn y ddinas yn golygu bod modd
manteisio ar bopeth sydd gan y brifddinas arbennig hon i’w gynnig.

Mae fy ngoruchwyliwr a’r amgylchedd bywiog ar gyfer gwaith ôl-raddedig a gynigir
gan Ysgol y Gymraeg, wedi rhoi’r cydbwysedd perffaith rhwng gwaith a bywyd
cymdeithasol, sy’n elfen hollbwysig er mwyn cadw’r meddwl yn iach ar gyfer
cwblhau PhD

Geraint Whittaker
Myfyrwyr PhD sy’n astudio Cymreictod Pob Dydd mewn Cymunedau o Fewnfudwyr:
Cymhariaeth Ddaearyddol
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Rhaglenni a Addysgir

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Fel arfer, dylai fod gan ymgeiswyr o
leiaf 2:1 mewn pwnc perthnasol. Fe
wnawn ni hefyd ystyried ceisiadau
gan rai sydd heb radd, gan ddibynnu
ar eu profiad neu eu cymwysterau
eraill.

Rhaid i ymgeiswyr sy’n dymuno astudio
drwy gyfrwng y Gymraeg, ond heb
raddio yn y Gymraeg, fodloni’r Ysgol
ynghylch safon eu Cymraeg ar lafar ac
ar bapur.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Astudiaethau Cymreig a
Cheltaidd
(MA)
Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle i
ymchwilio i amrywiol agweddau ar y
pwnc eang ac ysgogol hwn. Addysgir y
rhaglen drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r
Saesneg a chaiff ei haddasu yn unol
â’ch diddordebau chi ac arbenigedd ein

staff ni. Mae’r arbenigedd hwnnw’n
cynnwys llenyddiaeth ganoloesol a
modern; sosioieithyddiaeth yr iaith
Gymraeg ac ieithoedd Celtaidd eraill;
astudiaethau cyfieithu; hunaniaeth,
ethnigrwydd ac amlddiwylliannedd;

crefydd a diwylliant; llên gwerin ac
astudiaethau llên gwerin; llenyddiaeth
plant; astudiaethau rhywedd; cynllunio
a pholisi iaith.

Ysgol y Gymraeg yw cartref yr Uned Iaith, Polisi a Chynllunio, a Chanolfan Caerdydd ar gyfer Astudiaethau Cymry America

Rwyf yn dod o Efrog Newydd yn wreiddiol a fy niddordeb mewn llenyddiaeth Gymraeg ganoloesol a
lywiodd fy mhenderfyniad i wneud yr MA mewn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd yn Ysgol y Gymraeg,
Prifysgol Caerdydd.

Mae cyfleusterau’r Brifysgol a’r adran wedi cyfrannu at brofiad academaidd mwyaf gwerthfawr
fy mywyd. Strwythur y cwrs sydd i’w gyfrif am hyn yn bennaf; caiff myfyrwyr y cyfle i arwain y brif
elfen a addysgir yn y cwrs ar sail y pynciau y maent am eu dilyn.

Yn hytrach na gorfod astudio grŵp o destunau gosod, rwyf wedi gallu canolbwyntio ar y gwaith
sydd fwyaf o ddiddordeb i mi, a hynny o dan arweiniad arbenigol academyddion yr Ysgol.
Oherwydd hynny, rwyf wedi cael profiad addysgol llawer mwy diddorol.

Joseph Shack
MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd, 2014-15
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Crëwyd y ddelwedd hon gan Michael Newton, myfyriwr PhD Niwrowyddoniaeth Gyfunol Ymddiriedolaeth Wellcome,
i ddarlunio’r dull Golgi o staenio celloedd. Mae’r dechneg wedi’i defnyddio dros ganrif a rhagor i ddarlunio ac
ymchwilio i fân adeiledd anatomegol yr ymennydd. Gall deall adeiledd celloedd yr ymennydd helpu gwyddonwyr i ddeall
yr hyn sy’n mynd o’i le yn yr ymennydd pan geir cyflyrau fel dementia, ac mae’n faes y mae’r Sefydliad Ymchwil i
Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl wrthi’n ymchwilio iddo.

Mae’r Sefydliad yn gydweithrediad rhwng yr Ysgol Meddygaeth, yr Ysgol Seicoleg, Ysgol y Biowyddorau a’r Ysgol
Optometreg a Gwyddorau’r Golwg yn y Brifysgol
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Eich Profiad Astudio
Rydym wedi ein lleoli ar gampws Parc y
Mynydd Bychan ac yn gyfrifol am
addysg a hyfforddiant pob meddyg a
deintydd yng Nghymru. Rydym wedi
ymrwymo i gynnig addysg hyblyg o
safon uchel i’n holl hyfforddwyr a
hyfforddeion. Rydym yn cydweithio’n
agos â Llywodraeth Cymru, GIG Cymru,
Ysgolion eraill ym Mhrifysgol Caerdydd,
y Colegau Brenhinol Meddygol a chyrff
proffesiynol eraill.

Rydym yn cynnal rhaglenni academaidd
a addysgir ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig,
Diploma, MSc a PhD ym meysydd
Addysg Feddygol. Ymhlith y rhaglenni a
gynigir mae rhai confensiynol a rhai e-
ddysgu, a chynorthwyir yr addysgu gan
dîm ymroddedig o staff. Denir y
cyfranogwyr o amrywiaeth o
broffesiynau a disgyblaethau yn y DU ac
yn rhyngwladol.

Ers i Addysg Feddygol gychwyn yng
Nghaerdydd dros 20 mlynedd yn ôl,
mae’r Ysgol wedi magu bri fel
arweinydd byd-eang am ddarparu
rhaglenni academaidd i addysgwyr
clinigol.

Mae gan aelodau academaidd o’r Ysgol
rôl amlwg mewn cyrff cenedlaethol i
lywio a dylanwadu ar gyfeiriad polisi ac
ymarfer addysgol mewn addysg
feddygol.

Cyfleusterau
Mae ein cyfleusterau’n cynnwys Athrofa
Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru
(WIMAT), y ganolfan hyfforddiant aml-
ddisgyblaethol brysuraf yn y DU, yn
ogystal â chyfleusterau addysgol
canolog mewn canolfannau ôl-raddedig.
Mae’n cynnig canolbwynt a lleoliad ar
gyfer amrywiaeth o weithgareddau,
hyfforddiant galwedigaethol mewn

meddygaeth a deintyddiaeth, yn ogystal
â chyfleusterau deintyddol ‘ymarferol’
mewn rhai canolfannau ôl-raddedig.
Rydym hefyd yn rhoi cymorth ariannol i
Wasanaeth Estyn Gwybodaeth a
Llyfrgelloedd Cymru-Gyfan (AWHILES) i
sicrhau bod llyfrgelloedd meddygol a
deintyddol ledled Cymru yn darparu
cyfleusterau llyfrgell a gwasanaethau
gwybodaeth.

Ariannu eich Astudiaeth
Fel arfer, ariennir myfyrwyr gan eu
cyflogwr neu fe fyddant yn eu hariannu
eu hunain.

Eich Dyfodol
Fel Ysgol i Ôl-raddedigion, darparwn ar
gyfer y rhai sydd eisoes wedi sefydlu
gyrfa yn y proffesiynau gofal iechyd, yn
enwedig ymarferwyr meddygol a

deintyddol gofal sylfaenol ac eilaidd.

Mae’r rhaglenni a gynigir yn fodd iddynt
ddatblygu’n broffesiynol ac ychwanegu
at eu harbenigedd proffesiynol.

Dywedodd 99% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Byddin
Prydain, amrywiaeth o ganolfannau
meddygol a deintyddol ac
Ymddiriedolaethau’r GIG.

Mewn swyddi fel: Pennaeth Uned
Addysg, Deon Cyswllt, Tiwtoriaid
Seminar a Phennaeth Sefydliad
Hyfforddi.

Addysg Feddygol a Deintyddol

Pam astudio gyda ni?
� Rhaglenni Addysg Feddygol a

gydnabyddir yn genedlaethol ac
yn rhyngwladol ac a achredwyd
gan Academi Addysg Uwch y DU
ac Academi’r Addysgwyr
Meddygol

� Rhaglenni o safon sy’n
canolbwyntio ar addysg
alwedigaethol i gynyddu’r
proffesiynoli ar athrawon clinigol
mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd
gofal iechyd

� Arbenigedd rhwydwaith o
diwtoriaid ac arbenigedd
rhwydwaith Cymru gyfan o
Ôl-raddedigion, sy’n cynnwys
Hyfforddwyr Sylfaen, Sylfaen
Ddeintyddol, Arbenigwyr a
Meddygon Teulu ac Arweinwyr
Cyfadrannau Lleol

� Ymrwymiad i ddarparu hyblygrwydd
i fyfyrwyr drwy gynnig llwybrau a
modiwlau ar-lein sy’n cynnwys
elfennau dewisol

� Cyfoeth o weithgarwch ymchwil a
chyfraniadau mynych mewn
cynadleddau cenedlaethol a
rhyngwladol

Nifer y Myfyrwyr
Gradd Athro: 170

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff Academaidd: 34

Sesiwn yn y dosbarth ar gyfer yr MSc/Diploma Ôl-raddedig

facebook.com/walesdeanery

@WalesDeanery
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD mewn
Addysg Feddygol a
Deintyddol

Maes Ymchwil
Dysgu ac Addysgu mewn Addysg Feddygol a
Deintyddol

Gwerthuso

Y Cwricwlwm

Proffesiynoldeb

ALl, RhA

DB

Medi

Hydref

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd,
Tyst.Ôl-radd

Rhaglenni a Addysgir
Addysg Feddygol

Addysg Feddygol (e-Ddysgu)

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Miss Sarah Howell +44 (0)29 2068 7449 medicaleducation@caerdydd.ac.uk

Miss Sarah Howell / Mr James Moore +44 (0)29 2068 7449 medicaleducation@caerdydd.ac.uk
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Myfyrwyr y Diploma Ôl-raddedig / yr MSc wrthi’n gweithio ar dasg grŵp



Datblygiad ar y cyd rhwng Ysgol y
Gwyddorau Cymdeithasol a’r Ysgol
Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-
raddedig yw Uned Caerdydd ar gyfer
Ymchwilio a Gwerthuso mewn Addysg
Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE). Yn
ogystal, caiff prosiectau myfyrwyr ar
lefelau meistr a doethurol eu
goruchwylio gan aelodau o dîm
academaidd ac maent yn cwmpasu
amrywiaeth o astudiaethau ymchwil
cenedlaethol a rhyngwladol. Bydd
prosiectau’n aml yn esgor ar
ddatblygiadau arloesol yn eu harferion
lleol.

Ymhlith enghreifftiau diweddar mae:
� Meddygon iau’n defnyddio
technoleg iDOC i ddysgu;

� Anghenion dysgu meddygon iau
� Agweddau hyfforddwyr a
hyfforddeion at asesiadau yn y
gweithle

� Cyd-destunoli cynllunio’r cwricwlwm
addysg ddeintyddol mewn gwledydd
datblygol

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn cynnal ac yn cefnogi amrywiaeth o weithgarwch
ymchwil a gwerthuso addysgol yn y proffesiynau gofal
iechyd, yn enwedig mewn meddygaeth a deintyddiaeth.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd, neu gymhwyster
cyfwerth, a gradd meistr mewn
pwnc perthnasol.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Bellach, gall ceisiadau i ddilyn y
mwyafrif o raglenni ôl-raddedig gael
eu cyflwyno ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 3.

Rhaglenni a Addysgir
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Addysg Feddygol
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Fe’i sefydlwyd fel y rhaglen meistr
gyntaf mewn addysg feddygol yn y
Deyrnas Unedig. Dros ugain mlynedd yn
ddiweddarach, mae’r cwrs yn parhau i
hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac
addysgu ar gyfer pob gweithiwr gofal
iechyd proffesiynol sy’n gyfrifol am
addysgu, asesu a chefnogi myfyrwyr a
hyfforddeion. Bydd y rhaglen yn apelio
at y rhai sydd am ymchwilio i hanfodion
addysg effeithiol ar gyfer y proffesiynau
iechyd mewn lleoliad deinamig, ysgogol
a chefnogol. Mae llawer o’n
graddedigion yn defnyddio’r wybodaeth
a gyflwynir ar y cwrs i newid eu dulliau
addysgu mewn ffyrdd arloesol. Mae
eraill yn mynd ymlaen i swyddi uwch a

rhagor o gyfrifoldeb dros arwain a
hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac
addysgu ar lefel genedlaethol a
rhyngwladol.

Addysg Feddygol (e-Ddysgu)
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r cwrs e-ddysgu ar gyfer athrawon,
hyfforddwyr, cydlynwyr cyrsiau a
rheolwyr addysg ym meysydd
meddygaeth, deintyddiaeth,
radiograffeg, nyrsio, ffisiotherapi,
fferylliaeth ymhlith eraill, ac sy’n
awyddus i wella eu dealltwriaeth o
egwyddorion a dulliau addysgol a’u
gallu i’w rhoi ar waith yn rhan o’u
gwaith addysgol arferol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Gradd gychwynnol o brifysgol
gymeradwy, neu gymhwyster/prawf
arall o allu addysgol.

Cyflwyno Cais:
Gellir cyflwyno ceisiadau ar-lein
(cewch y manylion ar dudalen 30.)

Ychydig fisoedd ar ôl cwblhau MSc, cefais fy mhenodi’n Arweinydd y
Diploma mewn Dermatoleg Ymarferol (DPD) ym Mhrifysgol Caerdydd. Cwrs
ar-lein dysgu o bell yw hwn y mae 300 o feddygon teulu’n eu hastudio bob
blwyddyn, ac mae cyllideb flynyddol o £1m ar ei gyfer. Rwyf bellach yn
arwain tîm cydlynu sy’n cynnwys 4 o weinyddwyr a thechnolegydd dysgu,
yn ogystal â thros 80 o diwtoriaid allanol. Mae cynnwys cynhwysfawr MSc
Addysg Feddygol Prifysgol Caerdydd, gan gynnwys y modiwlau ar asesu a
gwerthuso cyrsiau, yn ddefnyddiol iawn i mi bob dydd!”

Dr John Ingram
Cwblhaodd yr MSc mewn Addysg Feddygol
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Pam astudio gyda ni?
� Rydym yn cynnig isadeiledd

rhagorol i ymchwil ac yn hwyluso
ymchwil o safon nodedig ac
amserol sydd o bwys cenedlaethol
a rhyngwladol

� Rydym yn denu dyfarniadau
ymchwil blynyddol gwerth dros
£12 miliwn i gyd

� Mae gennym lawer o’r
cyfleusterau cymorth diweddaraf,
gan gynnwys system MRI/MRS
Tesla 9.4, ystafelloedd
microsgopeg gydffocal ac
electron, uned bôn-gelloedd a
chytometrig llif, dilyniannu DNA,
uned cymorth biowybodeg a
chanolfannau maes preswyl

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd 98% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, ac aseswyd bod 84% ohono
yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain
y byd. Mae ein hymchwil o’r radd flaenaf
yn cynnwys deall sut yn union mae
niwronau’n tyfu a’r prosesau sylfaenol
sy’n peri i ganser ddatblygu. Rydym hefyd
yn edrych ar eneteg orangwtaniaid,
eliffantod a phandas yn ogystal â
rhywogaethau eraill o dan fygythiad. Yn
rhestr awdurdodol 2014 Prifysgol Jiao
Tong Shanghai o Fri Prifysgolion y Byd (ar
sail cryfder eu hymchwil a’u perfformiad),
roedd y Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol
Caerdydd yn y 100 uchaf yn y byd a’r 10
uchaf yn y DU.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 159
Gradd meistr ymchwil: 24
Gradd meistr a addysgir: 12

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 120
Yn gwneud gwaith ymchwil: 123

facebook.com/pages/
Cardiff-University-School-of-
Biosciences-Postgraduate-Group

Eich Profiad Astudio
Rydym yn un o adrannau Biowyddorau
mwyaf y DU, ac mae ein hymchwil yn
cael ei chydnabod ar y lefelau uchaf.
Rydym yn cynnig amgylchedd deinamig
ac ysgogol ar gyfer dysgu ac ymchwil.
Mae gennym gyfleusterau modern o
safon yn ogystal â staff addysgu ac
ymchwil o’r radd flaenaf. Mae’r staff
nodedig yn cynnwys:
� Robert Huber (athro gwadd):
Enillydd Gwobr Nobel, Cymrawd y
Gymdeithas Frenhinol ac Aelod o’r
Academia Europaea, Cymrawd
Academi’r Gwyddorau Meddygol

� Ole Petersen: Cymrawd y
Gymdeithas Frenhinol ac Aelod o’r
Academia Europaea

� Yr Athrawon Alun Davies, Vincenzo
Crunelli, Stephen Dunnett, Kevin
Fox: Cymrodyr Academi’r Gwyddorau
Meddygol

� Yves Barde (Aelod o EMBO): athro
cyntaf Sêr Cymru, sydd wedi sefydlu
grŵp ymchwil pwysig yn Ysgol y
Biowyddorau a ariennir gan raglen
Sêr Cymru

Mae gennym gysylltiadau diwydiannol a
phroffesiynol cryf gyda sefydliadau
megis GE Healthcare, Unilever,
Astrazeneca, Ymchwil Canser Cymru,
Ymgyrch Canser y Fron, Lumora Ltd,
Neem Biotech ac eraill.

Mae nifer o ganolfannau ymchwil a
sefydliadau traws-ddisgyblaethol sy’n
gysylltiedig â’r ysgol:
� Canolfan Biofecaneg a
Biobeirianneg ARC

� Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd
Canser Ewropeaidd

� Sefydliad Ymchwil
Niwrowyddoniaeth ac Iechyd
Meddwl

� Sefydliad Ymchwil Mannau
Cynaliadwy

� Canolfan Ymchwil Canser DU
Caerdydd

� Sefydliad Peirianneg a Thrwsio
Meinweoedd Caerdydd (CITER)

� Consortiwm Ymchwil Dŵr Caerdydd
� Y Ganolfan Annwyd
� Canolfan Maes Danau Girang
� Parc Geneteg Cymru

Mae swm sylweddol wedi’i fuddsoddi
yng nghyfleusterau’r Ysgol dros y
blynyddoedd diwethaf. Gwariwyd £4m
ar estyniad sy’n cynnwys cyfleusterau
cyfarfod modern, caffeteria a rhaglen
adnewyddu labordai gwerth £3m. Mae
Adeilad Hadyn Ellis, sy’n ddatblygiad
newydd a gostiodd £30m, yn gartref i
ddau o’r sefydliadau y mae’r Ysgol yn
cydweithio’n agos â nhw. Mae hefyd yn
cynnig cyfleusterau ymchwil a
hyfforddiant i ôl-raddedigion.

Dyma rai o’r cyfleusterau sydd ar gael i
staff yr Ysgol ac ymchwilwyr o
sefydliadau eraill:
� Uned Bioddelweddu
� Canolfan Maes Danau Girang
� Craidd Dilyniannu DNA – Uned
Bioleg y Moleciwl

� EMRIC – Canolfan Arbrofol MRI
� Ystafelloedd Bôn-gelloedd a’r Uned

Cytometreg Llif
� Cyfleuster Cynhyrchu Trawsgenig
� BioGrid Cymru
� Parc Geneteg Cymru
� Canolfan Addysg Anatomegol Cymru

Y cyfleusterau sydd ar gael i’r staff yn yr
Ysgol
� Yr Uned Ddadansoddi
� Y Cyfleusterau Tymheredd Cyson
� Yr Uned Histoleg

Ariannu eich Astudiaeth
Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr PhD yn
cael eu hariannu gan ysgoloriaethau
ymchwil DTP Cyngor Ymchwil y DU,
Ymchwil Canser y DU, rhaglenni PhD
Niwrowyddorau Cyfunol Ymddiriedolaeth,
ysgoloriaethau ymchwil a ariennir gan
ysgolion a sefydliadau, llysgenadaethau
diwylliannol tramor, Ysgoloriaethau’r
Gymanwlad ac elusennau. Mae rhai
myfyrwyr PhD a’r rhan fwyaf o fyfyrwyr
MRes yn ariannu eu hunain, ac rydym yn
annog myfyrwyr sy’n ariannu eu hunain i
wneud cais.

Eich Dyfodol
Dywedodd 74% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.
Ymhlith y cyflogwyr mae: Prifysgol
Caerdydd, Public Health England,
Awdurdod Cadwraeth Seychelles,
Prifysgol Bryste a CSIRO.
Mewn swyddi fel: Athro Cynorthwyol,
Darlithydd, Dadansoddwr, Ystadegydd a
Biolegydd Morol.

Biowyddorau
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA

ALl

Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

Medi

MPhil, MD, PhD yn y
Biowyddorau

MRes yn y Biowyddorau

Maes Ymchwil
Biowyddorau’r Moleciwl

Organebau a’r Amgylchedd

Pathoffisioleg a Thrwsio

Niwrowyddoniaeth

Biowyddorau’r Moleciwl

Organebau a’r Amgylchedd

Pathoffisioleg a Thrwsio

Niwrowyddoniaeth

ALl, RhA

ALl

MediMSc

MSc

Rhaglenni a Addysgir
Bioffotoneg

Peirianneg Meinweoedd

Mrs Swapna Khandavalli,
Ysgrifenyddes yr Ôl-raddedigion +44 (0)29 2087 5243 biosi-pg@caerdydd.ac.uk

Mrs Rachel Paterson,
Ysgrifenyddes y Cwrs MRes +44 (0)29 2087 0860 MRes@caerdydd.ac.uk

Miss Nicola Hunt +44 (0)29 2087 6457 mscbiophotonics@caerdydd.ac.uk

Swyddog Derbyn yr Ysgol Deintyddiaeth +44 (0)29 2087 2468 dentalPGadmissions@caerdydd.ac.uk

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Mae ein gweithgarwch ymchwil yn
cynnwys amrywiaeth bioleg, o
(eco)systemau cyfan i strwythur bioleg a
phrotein. Cynhelir prosiectau ôl-raddedig
yn un o’r pedair adran ymchwil. Arweinir
pob adran ymchwil gan ymchwilydd
rhyngwladol ei fri a bydd aelodau’r
adrannau’n cynnal rhaglenni ymchwil
dynamig a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Yr amgylchedd ymchwil
Mae Bwrdd Ymchwil Ôl-raddedigion yr
Ysgol yn trefnu’r broses sefydlu, cyrsiau
a sgiliau, y monitro a’r mentora, a’i nod
yw darparu’r amgylchedd gweithio
gorau i hybu rhagoriaeth mewn ymchwil
drwy gyflwyno’i sylwadau i Bwyllgor
Ymchwil yr Ysgol.

Fel rhan o’r rhaglen i raddedigion,
anogir myfyrwyr PhD i ddod i bob un o’r
Prif Ddarlithoedd a roddir yn yr Ysgol
gan wyddonwyr blaenllaw o bedwar ban
y byd. Ar ôl ymgynghori â’ch
Goruchwylydd neu ag Arweinydd eich
Grŵp Ymchwil, mae gofyn i chi hefyd
ddilyn y rhaglenni seminar Adrannol
priodol. Mae cynhadledd flynyddol ‘Sôn
am Wyddoniaeth’ yn ddigwyddiad
unigryw a phoblogaidd iawn o dan
arweiniad myfyrwyr ar gyfer pob
ymchwilydd ôl-raddedig gwyddorau
ffisegol, biofeddygol a bywyd. Mae’r
digwyddiad yn gyfle i gyflwyno eich
ymchwil i gynulleidfa anarbenigol mewn
amgylchedd cefnogol.

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni ymchwil
ôl-raddedig, gan gynnwys MRes blwyddyn o hyd yn y
Biowyddorau.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
MPhil/PhD/MD: Gradd anrhydedd
dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf
yr ail ddosbarth o’r DU, neu
gymhwyster cyfwerth. Yn achos y
PhD a’r MD, gellir hepgor y gofyniad
os oes gan ymgeisydd MSc neu
MPhil.

MRes: O leiaf gradd anrhydedd yn
adran isaf yr ail ddosbarth yn y DU,
neu safon gyfatebol o brifysgol
dramor, mewn pwnc biolegol,
biofeddygol neu fiofoleciwlaidd
perthnasol.

Cyflwyno Cais:
Bellach, gall ceisiadau i ddilyn yr
holl raglenni ôl-raddedig gael eu
cyflwyno ar-lein. Cewch y manylion
ar dudalen 30.
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Gan i mi wneud fy ngradd israddedig yng Nghaerdydd, gwyddwn mor braf yw
byw a gweithio yn y ddinas. Er i mi ystyried sefydliadau eraill ac anfon cais atyn
nhw, pam mynd i unman arall o ystyried bod rhai o labordai gorau’r byd yma
yng Nghaerdydd?! Mae’r amgylchedd rwy’n gweithio ynddo’n ein hannog ni’n
gryf i fynd i gynadleddau rhyngwladol i gyflwyno gwaith i ymchwilwyr eraill yn fy
maes i. Mae hynny’n wych am ei fod yn fodd i mi deithio i gyfarfod ag
ymchwilwyr mwyaf blaenllaw’r byd ym maes fy ymchwil benodol i

Emma Yhnell
PhD Niwrowyddoniaeth

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Ewch i dudalennau’r Ysgol o dan
sylw i gael manylion am sut i
gyflwyno cais.

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cyfrannu at gyflwyno nifer o raglenni MSc a
addysgir, gan gynnwys MSc Biophotonics (gyda’r Ysgol
Ffiseg), MSc mewn Peirianneg Geoamgylcheddol (gyda’r
Ysgol Peirianneg) a’r MSc mewn Peirianneg Meinweoedd
(gyda’r Ysgol Deintyddiaeth).

Bioffotoneg
(MSc)
Mae’r MSc mewn Bioffotoneg yn gwrs
sy’n torri tir newydd i’r biolegwyr a’r
cemegwyr sy’n ymchwilio i’r heriau a’r
dirnadaethau sylfaenol y gellir eu cael o
groesi i fyd ffiseg.

Peirianneg Meinweoedd
(MSc)
Cefnogir yr MSc mewn Peirianneg
Meinwe yn bennaf gan yr Ysgol
Deintyddiaeth, yr Ysgol Meddygaeth ac
Ysgol y Biowyddorau. Mae’r rhaglen yn
cynnig cynllun modiwlaidd cwbl unigryw
a’i nod yw rhoi i fyfyrwyr o gefndir mewn
gwyddor bywyd a gwyddorau

Tissue Engineering
(MSc)
biofeddygol a ffisegol ddealltwriaeth
helaeth o wyddoniaeth ac ymarfer
therapïau peirianneg meinwe; o’r
wyddoniaeth ddamcaniaethol ymlaen i’r
profi a’r cymhwyso clinigol

Adeilad Syr Martin Evans, cartref Ysgol y Biowyddorau



Eich Profiad Astudio:
Mae gennym enw da am ragoriaeth ym
meysydd ymchwil, gofal clinigol ac
addysgu. Mae ein rhaglenni’n cynnig
hyfforddiant clinigol ac academaidd o’r
radd flaenaf i fyfyrwyr cartref, tramor ac
o’r UE ac mae cyfleoedd i astudio’n
rhan-amser ar gael. Mae gennym hefyd
ddiwylliant ymchwil ôl-raddedig bywiog
a chynigir amrywiaeth o raddau ymchwil
ar draws ein holl feysydd ymchwil.

Mae gennym gyfleusterau modern i
gefnogi ein gweithgareddau clinigol ac
addysgol a’n hymchwil. Mae’r ysbyty
wedi cwblhau rhaglen ailwampio
helaeth dros 5 mlynedd ar gost o
£11 miliwn, ac mae ein holl glinigau’n
rhai modern. O ran cyfleusterau
addysgol, mae ein darlithfeydd modern
cyfforddus a’r ystafelloedd seminar yn
cynnig lleoliad ar gyfer dulliau addysgu
ffurfiol a rhyngweithiol wyneb yn wyneb.
Rydym hefyd wedi buddsoddi’n
sylweddol yn ein hisadeiledd ymchwil,
gan gynnwys cyfleuster ymchwil
trosiadol newydd.

Adolygir deilliannau dysgu ein rhaglenni
a addysgir yn barhaus i sicrhau bod gan
ein myfyrwyr, pan maent yn graddio, y
sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i
gael swydd a’u bod yn meddu ar yr
agwedd a’r gallu priodol ar gyfer dysgu
gydol oes.

Drwy archwilio ac arbrofi, mae ein
graddau’n cynnig hyfforddiant eang
mewn dulliau a thechnegau ymchwil,

cyfathrebu gwyddonol, gweithio mewn
tîm, rhwydweithio, dylunio a rheoli
prosiectau, gwneud penderfyniadau a
meddwl yn greadigol ac yn feirniadol.

Rydym ar flaen y gad o ran ymchwil
ddeintyddol ac mae gennym
gysylltiadau â nifer o gyrff diwydiannol
ac yn y sector cyhoeddus. Mae’r
arbenigedd hwn ar gael ar gyfer y rhai
sy’n astudio gyda ni.

Mae nifer sylweddol o’n myfyrwyr sy’n
dilyn cwrs gradd ymchwil yn dod yn
aelod o Ganolfan Ymchwil. Mae hyn yn
gwella’r profiad dysgu ac yn cefnogi
datblygiad sgiliau proffesiynol ac
ymchwil. Mae’r canolfannau yn cynnwys
sefydliad Peirianneg a Thrwsio
Meinweoedd Caerdydd (CITER),
Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg
Ymchwil Arthritis y DU (AR UK BBC) a
Chanolfan Datblygu a Gwerthuso
Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella
Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer).

Ariannu eich Astudiaeth:
Ymchwil: Rydym yn cynnig nifer
cyfyngedig o ysgoloriaethau a ariennir
gan elusennau ymchwil ac
ymddiriedolaethau. Dyfernir y rhain ar
sail cystadleuaeth. Mae gennym ni nifer
fawr o fyfyrwyr sy’n eu hariannu eu
hunain neu’n cael eu hariannu gan
gyflogwyr neu lywodraethau tramor.

Rhaglenni a addysgir: Mae’r rhan fwyaf
o fyfyrwyr yn ariannu eu hunain.

Eich Dyfodol:
Dywedodd 94% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Amrywiol
Ymddiriedolaethau’r GIG a sefydliadau
addysg uwch, clinigau deintyddol preifat
a Llywodraeth Cymru.

Mewn swyddi fel: Darlithydd, Hylenydd
Deintyddol, Llawfeddyg Deintyddol ac
Ymchwilydd.

Deintyddiaeth

Pam astudio gyda ni?
� Cyfleusterau ymchwil modern,

cyflawn ac amlddisgyblaethol, a
labordai clinigol sydd wedi’u
hadnewyddu’n ddiweddar. Mae’r
rhain yn cynnwys ystafell newydd i
ôl-raddedigion

� Rhaglen ymchwil
ryngddisgyblaethol sydd â
chysylltiadau ag academyddion
ledled Prifysgol Caerdydd, y DU a
thramor, gan gynnwys prosiectau
cydweithio â diwydiant

� Sgoriau boddhad rhagorol ar gyfer
ymchwil fiofeddygol a deintyddol ôl-
raddedig, fel y nodwyd yn yr arolwg
cenedlaethol o brofiad ymchwil ôl-
raddedig

� Fel yr unig Ysgol Ddeintyddol yng
Nghymru, hi sy’n arwain ym
meysydd addysgu deintyddiaeth a
gofal cleifion yn y wlad

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil mewn
Proffesiynau Iechyd Perthynol,
Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth yn
bedwerydd yn y DU am ansawdd.
Aseswyd bod 100% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, ac roedd 94% yn rhagorol
yn rhyngwladol neu’n arwain y byd. Mae
ein gwaith ymchwil mewn meysydd fel
peirianneg meinweoedd, a
deintyddiaeth ymadfer, ymchwil glinigol
gymhwysol ac iechyd y cyhoedd, wedi
cadarnhau ein statws fel canolfan
ragoriaeth sy’n arwain y byd.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 24
Gradd Meistr: 48
Diploma: 8

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 48
Staff ymchwil: 50 (100% yn gwneud
gwaith ymchwil)

Un o’n clinigau arloesol

@CardiffDental

89Mwy ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/dentl

D
ei
nt
yd
di
ae
th



90 Y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, MD, MScD,
PhD

Maes Ymchwil
Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac Iechyd y Cyhoedd

Addysgu ac Ysgoloriaeth

Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg

3 blynedd ALl

ALl

ALl, RhA

3 blynedd ALl

MediMScD

MSc

MSc, Dip.Ôl-radd

MClinDent

Rhaglenni a Addysgir
Orthodonteg

Peirianneg Meinweoedd

Mewnblanoleg

Deintyddiaeth Glinigol

Swyddog Derbyn +44 (0)29 2074 6917/2468 DentalPGAdmissions@caerdydd.ac.uk

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Mae ein rhaglenni gradd ymchwil wedi’u
strwythuro i hyrwyddo ymchwil
annibynnol a gwreiddiol fydd yn galluogi
cyfraniadau sylweddol yn y maes
astudio. Mae llawer o’n hastudiaethau
ymchwil yn rhai rhyngddisgyblaethol a
throsiadol o ran eu hanfod, er lles
unigolion a’r gymdeithas gyfan.

Ymchwil Glinigol Gymhwysol
ac Iechyd y Cyhoedd
Nod: Cyfeirio effeithiolrwydd,
effeithlonrwydd a threfniadaeth gofal,
gan gynnwys atal clefydau a hybu
iechyd.

Addysgu ac Ysgoloriaeth
Nod: Gwella dealltwriaeth addysgegol o
addysg ddeintyddol.

Gwyddorau Biofeddygol
a’r Geg
Nod: Gwella dealltwriaeth o rôl micro-
organebau a’r modd y rheolir y celloedd
a molecylau wrth atgyweirio
meinweoedd ac ailfodelu mewn iechyd,
clefydau ac anafiadau.

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn cynnig ystod o gymwysterau gradd ymchwil, gan gynnwys PhD, MD, MPhil a
Meistr Gwyddoniaeth Ddeintyddol, o fewn un o’n tair thema ymchwil eang.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Dylech feddu ar radd o ansawdd
uchel. Yn eich cais, dylech ddangos
gallu cynyddol ym maes ymchwil.
Gyda cheisiadau i astudio PhD,
rhoddir blaenoriaeth i’r myfyrwyr
hynny sydd â gradd ymchwil meistr
neu brofiad ymchwil blaenorol.

Gofynion Iaith Saesneg:
O leiaf IELTS lefel 7.

Cyflwyno Cais:
Rhaid i geisiadau i ddilyn y mwyafrif
o’r rhaglenni ôl-raddedig gael eu
cyflwyno ar-lein. Mae’r meini prawf
wrth asesu cais yn cynnwys dangos
gallu datblygol ym maes ymchwil a
rhuglder yn Saesneg. Yn ogystal, ac
er mwyn rhoi goruchwyliaeth o’r
ansawdd uchaf, rhaid i’r maes

ymchwil sydd o ddiddordeb i’r
ymgeisydd gyd-fynd â’r arbenigedd
â’r gweithgareddau ymchwil yn yr
Ysgol, fel y disgrifir ar dudalennau
ymchwil yr Ysgol ar y we. Mae rhai
meysydd ymchwil yn boblogaidd a
dim ond hyn a hyn o fyfyrwyr y gall
goruchwylwyr eu derbyn. Os cewch
eich gwahodd i gyfweliad, bydd
disgwyl i chi roi cyflwyniad sy’n
dangos eich dealltwriaeth o
ymchwil.
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Rhaglenni a Addysgir

Orthodonteg
(MScD)
Mae’r rhaglen anfodiwlaidd tair-
blynedd ac amser llawn hon wedi’i
sefydlu ers dros 40 mlynedd ac
mae’n un o’r rhaglenni hyfforddiant
clinigol sydd wedi para hwyaf yn y
DU. Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i
roi hyfforddiant clinigol ac
academaidd i ddarpar arbenigwyr
mewn Orthodonteg Glinigol mewn
amgylchedd hynod fuddiol a
phroffesiynol.

Peirianneg Meinweoedd
(MSc)
Cynlluniwyd i’r rhaglen fodiwlaidd
amser-llawn hon, sy’n para blwyddyn,
roi hyfforddiant helaeth yng ngwyddor
ac ymarfer peirianneg meinwe, a
hynny o’r wyddor ddamcaniaethol
ymlaen i asesu in vitro a chymhwyso
clinigol. Targedir y rhaglen at
raddedigion gwyddor bywyd, neu
beirianneg, ac at raddedigion

meddygol a deintyddol. Mae’n cynnig
hyfforddiant mewn sgiliau
trosglwyddadwy gwych er mwyn i chi
gael gwaith yn ddiweddarach mewn
amgylcheddau lle gwneir ymchwil
fiofeddygol a chlinigol.

Mewnblanoleg
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Mae’r rhaglenni MSc amser llawn
(blwyddyn o hyd) a rhan-amser (dwy
flynedd o hyd), a’r rhaglenni Dip.Ôl-
radd amser llawn wedi’u dylunio i roi
dealltwriaeth eang i raddedigion o
wyddoniaeth ac ymarfer implantoleg.
Mae hyn yn rhychwantu
gwyddoniaeth ddamcaniaethol drwy
gynllunio triniaeth adferol i ymarfer
clinigol. Mae hyn yng nghyd-destun
rheoli cleifion yn uniongyrchol y mae
angen mewnosodiad prostheteg dros
dro a sefydlog arnynt.

Deintyddiaeth Glinigol
(MClinDent)
Mae’r rhaglen amser llawn hon
mewn Endodontoleg neu
Brosthodonteg, sy’n para tair
blynedd, yn drefniant gyda Choleg
Brenhinol y Llawfeddygon (Caeredin).
Mae’n arwain nid yn unig at radd
meistr o Brifysgol Caerdydd, ond
hefyd gymhwyster M Endo neu M
RCS Ed. Felly, mae’r rhaglen yn rhoi
hyfforddiant hyd at lefel arbenigol a
chymhwyster lefel Aelodaeth a
gydnabyddir yn rhyngwladol.

Mae’r MSc hon wedi rhoi i mi lawer mwy o brofiadau manwl ac ymarferol
o’r hyn y mae dilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth yn ei olygu. Rwyf bellach yn
deall yr agweddau ehangaf ar wyddoniaeth, gan gynnwys pwysigrwydd
ystadegau. Rwyf hefyd wedi magu profiad o ddewis a gwneud fy mhrosiect
ymchwil fy hun. Teimlwn fod angen i mi feithrin rhagor ar y ddau sgil cyn
cychwyn ar PhD.

Glyn Morris
MSc Peirianneg Meinweoedd

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
wrthi’n gweithio yn un o labordai
ymchwil yr Ysgol

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
MScD Orthodonteg: Dylai
ymgeiswyr fod wedi sicrhau
cymwysterau MJDF neu MFDS gan
un o Golegau Brenhinol
Llawfeddygon y DU, a bod fel rheol
wedi’u cofrestru’n Ymarferwyr
Deintyddol.

D.S. Rhaid i fyfyrwyr yr UE/DU sydd
am gofrestru ar y rhaglen MScD
Orthodonteg, gyflwyno cais drwy’r
broses recriwtio canolog.

MSc Mewnblanoleg: Dylai
ymgeiswyr fod wedi cael BDS, neu
gymhwyster cyfwerth, ac o leiaf
ddwy flynedd o brofiad deintyddol
clinigol eang.

MSc Peirianneg Meinwe: O leiaf
gradd israddedig 2:2 mewn maes
perthnasol, o gefndir gwyddorau
bywyd, peirianneg neu glinigol (BDS,
MBBS).

MClinDent: Graddedigion tramor
sydd â gradd mewn Deintyddiaeth
Glinigol, neu gymhwyster cyfwerth,
ac o leiaf ddwy flynedd o brofiad
deintyddol clinigol eang. MJDF neu

gymhwyster MFDS o un o Golegau
Brenhinol y Llawfeddygon yn y DU yn
fantais. Mae’r rhaglen hon ar gyfer
myfyrwyr rhyngwladol yn unig.

Gofynion Iaith Saesneg:
Mae isafswm o IELTS 7 yn ofynnol.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.



Eich Profiad Astudio
Rydym yn un o Ysgolion Fferylliaeth
gorau’r DU. Cydnabyddir ein rhagoriaeth
ymchwil i wyddor fferyllol ac iechyd yn
rhyngwladol ac mae’n rhychwantu’r holl
faes – o wyddoniaeth sylfaenol i drosi
gwyddoniaeth gymhwysol ac ymarfer
clinigol. Mae’n cynnwys lefel uchel o
ryngddisgyblaetholdeb yn yr Ysgol, ar
draws y Brifysgol a thrwy gydweithio â
gwyddonwyr ledled y byd.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni
ôl-raddedig a addysgir i fferyllwyr,
gwyddonwyr biofeddygol ac ymarferwyr
gofal iechyd. Maent wedi’u gogwyddo at
bobl sy’n gweithio neu’n chwilio am
waith yn sector fferylliaeth glinigol neu’r
gwyddorau fferyllol ac yn y byd
academaidd. Trefnir y llwyfannau offer
ac adnoddau cymorth technegol yn y
disgyblaethau. Maent yn hwyluso
ymchwil ryngddisgyblaethol yn yr Ysgol
ac ymchwil ar draws y Brifysgol yn
ogystal â sefydliadau eraill a chwmnïau
masnachol yn y wlad hon a thu hwnt.

Mae ein cyfleusterau arbenigol yn
cynnwys: NMR aml-niwclear maes-
uchel (500MHz), sbectromedr màs
Bruker Microtaf, a chaledwedd a
meddalwedd helaeth i fodelu
moleciwlau. Mae’r labordai synthetig yn
fodern ac mae gan bob ymchwilydd
lwfer mygdarth iddo/iddi’i hun. Mae
gennym y cyfleusterau delweddu a
chytometreg diweddaraf, labordai ac
ystafelloedd cyfyngiant ar gyfer
ymchwiliadau i brocaryotau ac
ewcaryotau, offer cemeg polymerau i

synthesu a disgrifio nodweddion,
adnoddau bioleg y gell a’r moleciwl,
ystafelloedd wltra-allgyrchu pwrpasol,
uwch-offer cromatograffig, ac
ystafelloedd GMP i gynllunio treialon
clinigol ynddynt. I addysgu ôl-
raddedigion, mae gan yr Ysgol ofod a
ailadeiladwyd yn ddiweddar i gynnwys
chwe ystafell ymgynghori ar gyfer
gweithgareddau sy’n gysylltiedig ag
ymarfer fferylliaeth.

Ariannu eich Astudiaeth
Y Cynghorau Ymchwil, elusennau, byd
diwydiant, efrydyddiaethau’r Ysgol neu’r
Brifysgol. Fel rheol, caiff myfyrwyr
tramor eu hariannu gan eu llywodraeth.

Eich Dyfodol
Dywedodd 90% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Amrywiol
Fferyllfeydd Manwerthu ac
Ymddiriedolaethau’r GIG, Boots UK,
Canolfan Ganser Felindre, Coleg y
Brifysgol, Llundain, Norbrook
Laboratories Cyf., Prifysgol Caerdydd a
Sefydliad Ymchwil y Galon Victor Chang.

Mewn swyddi fel: Fferyllydd gyda’r GIG,
Gwyddonydd Ymchwil, Prif Gydymaith
Ymchwil Glinigol, Rhagnodydd Fferyllydd
Oncoleg Clinigol, Rheolwr
Gweithrediadau Clinigol.

Fferylliaeth ac
Astudiaethau Fferyllol

Pam astudio gyda ni?
� Bydd staff arbenigol yn cyflwyno

rhaglen hyfforddi strwythuredig
o’r radd flaenaf i ymchwilwyr
ôl-raddedig

� Rhaglen o seminarau ymchwil
wythnosol sy’n cynnwys
cyfraniadau gan ymchwilwyr o fri

� Digwyddiad ymchwil blynyddol i
ôl-raddedigion

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014 Llywodraeth y DU, roedd yr Ysgol
yn gydradd gyntaf fel Ysgol Fferylliaeth
orau’r wlad. Mae gan yr Ysgol dimau
ymchwil llewyrchus ac o fri rhyngwladol.
Mae’r meysydd ymchwil yn cynnwys:
cemeg meddyginiaethol a dylunio
cyffuriau; gweithredu a thargedu
cyffuriau; gwyddorau fformiwleiddio;
rheoli heintiau; cemotherapi canser; a
diogelwch ac economeg
meddyginiaethau.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: ca 51
Gradd Meistr: 208

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 40
(21 yn gwneud gwaith ymchwil)
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Rydym yn un o'r Ysgolion Fferylliaeth gorau yn y DU
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill

MPhil, PhD mewn
Fferylliaeth

Maes Ymchwil
Darparu Cyffuriau a Microbioleg

Cemeg Feddyginiaethol

Ffarmacoleg a Ffisioleg

Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

RhA

RhA

RhA

RhA

MediMSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

Rhaglenni a Addysgir
Fferylliaeth Glinigol

Ymchwil Glinigol

Ymarfer Clinigol Fferylliaeth
(Gofal Cymunedol a Chychwynnol)

Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol gan Fferyllwyr

Rwy’n cael fy ariannu’n llawn gan Ymchwil Canser Cymru. Fe wnes fy ngradd
flaenorol ar brosiect tebyg i’m prosiect cyfredol. Ond mae gwneud PhD yn
gwbl wahanol i wneud gradd Athro am fod myfyriwr PhD yn teimlo’n
aeddfetach i wynebu cyfrifoldebau a heriau. Ar y lefel hon o astudio, hefyd,
mae gan fyfyriwr rôl weithgar, ac ef neu hi yw’r un sydd weithiau’n rhedeg y
sioe. Hefyd, ar y lefel yma o astudiaeth, mae gan y myfyriwr rôl flaenllaw ac
ef/hi sydd weithiau â’r gair olaf o ran beth sy’n digwydd.

Dionysia Lymperatou
PhD Fferylliaeth

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Mrs Wendy Davies +44 (0)29 2087 6419 DaviesWP@caerdydd.ac.uk

Dr Karen Hodson +44 (0)29 2087 5806 pgtphrmyadmissions@caerdydd.ac.uk

Mae Ffisioleg a Ffarmacoleg yn
cwmpasu astudiaeth o ffisioleg a
phathoffisioleg prosesau clefydau a deall
mecanweithiau gweithredu cyffuriau.

Mae Cemeg Feddyginiaethol yn
cynnwys dylunio a chyfosod
cyfansoddion gweithredol newydd fel
cyffuriau posibl.

Mae Cyflenwi Cyffuriau a Microbioleg
yn cynnwys dylunio, ffugio technolegol a
chynnal gwerthusiad biolegol o systemau
datblygedig. Y nod yw rhoi’r cyffuriau
gorau posibl, ymchwilio i weithgareddau
gwrth-ficrobaidd a rheoli heintiau. Rydym
hefyd yn datblygu gweithredwyr

gwrthficrobaidd newydd, strategaethau
goroesi microbau ac yn canfod
pathogenau.

Mae Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth
Glinigol yn defnyddio ymchwil sy’n
seiliedig ar dystiolaeth i gyfeirio ymarfer
fferylliaeth a dylanwadu ar y maes. Mae
hefyd yn datblygu polisïau ynglŷn â
chymeradwyo, defnyddio a dyrannu
meddyginiaeth, yn ogystal â datblygu a
gwella addysg ôl-raddedig.

Mae pob un o’n myfyrwyr ymchwil yn
cynllunio eu datblygiad personol yn ystod
eu gradd gan gwmpasu eu sgiliau
penodol a throsiadol.

Rhaglenni Ymchwil
Mae ein hymchwil yn cwmpasu pob agwedd ar wyddor
fferyllol, a sylfaen yr ymchwil a gynhyrchir yw’r
arbenigedd mewn pedair disgyblaeth:

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
MPhil/PhD: Gradd anrhydedd
dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf
yr ail ddosbarth o’r DU, neu
gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Gall ceisiadau i ddilyn yr holl
raglenni ôl-raddedig gael eu
cyflwyno ar-lein. Cewch y manylion
ar dudalen 30.
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Fferylliaeth Glinigol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Diben hon yw: datblygu’r wybodaeth, y
sgiliau a’r agweddau y mae’n rhaid i
fferyllydd wrthynt i gyfrannu o’i (g)orau i
ofal cleifion; rhoi hyfforddiant mewn
archwilio ac ymchwilio i ymarfer
fferylliaeth; annog myfyrwyr i
ddatblygu’n ddysgwyr annibynnol;
gwella sgiliau cyfathrebu’r myfyrwyr; a
datblygu hunanymwybyddiaeth y
myfyrwyr o’u nodau, eu cyflawniadau
a’u cyfyngiadau hwy eu hunain.

Ymchwil Glinigol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen yn rhoi’r wybodaeth, yr
arbenigedd, y sgiliau datrys problemau
a’r sgiliau rhyngbersonol sy’n gymwys i
ymchwil glinigol mewn meysydd
therapiwtig sy’n berthnasol i ddatblygu
cyffuriau. Mae hyn yn hwyluso’r
cydweithio amlddisgyblaethol sy’n
angenrheidiol wrth gyflwyno endid
cemegol i’r farchnad.

Ymarfer Clinigol Fferylliaeth
(Gofal Cymunedol a
Chychwynnol)
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Nod y cwrs yw darparu cymorth
addysgol i fferyllwyr cymwys sy’n
ymarfer ac sy’n awyddus i gynyddu eu
gwybodaeth o therapiwteg a gwella’u
sgiliau optimeiddio meddyginiaethau i
ddarparu gofal sy’n rhoi’r claf yn gyntaf.

Rhoi Presgripsiynau’n
Annibynnol gan Fferyllwyr
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r modiwl 40-credyd hwn yn
darparu cwrs penodol i fferyllwyr sy’n
awyddus i ymgymhwyso’n rhai sy’n rhoi
presgripsiynau’n annibynnol. Mae’r cwrs
yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau
asesu ac ymgynghori â chleifion, a
chynhelir diwrnodau astudio sy’n rhoi’r
theori a’r profiad ymarferol gyda
chleifion.

Rhaglenni a Addysgir

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth
o’r DU, neu gymhwyster cyfwerth,
mewn pwnc priodol. Hwyrach y bydd
gan rai rhaglenni feini prawf
ychwanegol.

Cyflwyno Cais:
Gellir cyflwyno ceisiadau ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Mae ffurflenni cais ar gyfer rhaglen
Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol
gan Fferyllwyr ar gael mewn copi
caled.

Mae gan yr Ysgol bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o gyfleusterau ymchwil



Eich Profiad Astudio
Rydym wedi hen ennill ein plwyf fel
Ysgol sy’n cynnig ymchwil o’r radd
flaenaf ac arloesedd addysgol. Ni yw’r
Ysgol Feddygol hynaf yng Nghymru ac
rydym yn un o’r rhai mwyaf yn y DU.
Mae’n hymagwedd at ymchwil yn
cynnwys cryfderau sy’n rhychwantu’r holl
faes - o wyddoniaeth sylfaenol i ymchwil
i gyflymu datblygiadau gofal iechyd a
sicrhau budd i gleifion. Mae gennym
drosiant blynyddol o dros £75m, a daw
bron hanner y swm hwn drwy gystadlu
am arian ymchwil o’r tu allan. Ni hefyd
yw’r darparwr mwyaf o gyrsiau meddygol
ôl-raddedig a addysgir yn y DU. Mae
llawer o’r rhain ar gyfer meddygon
cymwysedig a gweithwyr iechyd
proffesiynol yn benodol, tra bod eraill yn
addas ar gyfer ymgeiswyr o amrywiaeth
o ddisgyblaethau. Mae nifer cynyddol
o’n cyrsiau ar gael drwy gyfrwng dysgu o
bell, gan eich galluogi i drefnu’ch
astudiaethau o gwmpas ymrwymiadau
eraill.

Rydym wedi ein lleoli ar gampws Parc y
Mynydd Bychan ac yn rhannu safle ag
Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae gennym
hefyd nifer o safleoedd eraill ar draws
Cymru. Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

� Adeilad Cochrane: Yn yr adeilad
newydd, 6,000 metr sgwâr hwn, ceir
llyfrgell, labordai sgiliau clinigol a
mannau addysgu ôl-raddedigion,
sy’n creu cyfleoedd ar gyfer dysgu’n
rhyngbroffesiynol a chydweithio
rhwng y proffesiynau.

� Gwasanaethau Biodechnoleg
Canolog (CBS): Cyfleuster craidd yw
hwn sydd wedi’i neilltuo i gynnig
ffyrdd cynaliadwy o gael gafael ar
blatfformau technoleg a’r
arbenigedd a’r hyfforddiant
cysylltiedig

� Y Cyfleuster Ymchwil Glinigol (CRF):

Cydran o gais llwyddiannus i
Ymddiriedolaeth Wellcome a’r
Gronfa Isadeiledd ar y cyd. Mae’n
cynnig cyfleuster hollbwysig i drosi
datblygiadau sylfaenol mewn
gwyddor fiofeddygol yn arferion
clinigol, ac mae’n cynnwys cleifion
mewn ymchwil glinigol mewn
amgylchedd clinigol diogel ac o
safon.

� Canolfan Ymchwil a Delweddu
Tomograffeg Gollwng Positronau
Diagnostig Cymru: Sganiwr cyn-
glinigol – un o’r rhai mwyaf
datblygedig o’i fath yn y DU – sy’n
fodd i wneud ymchwil flaengar yn y
gwyddorau meddygol a biolegol a
gwyddorau bywyd

Mae ein Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig
yn darparu rhaglen cyfeiriadedd ymchwil
unigryw a phenodol i’n myfyrwyr. Mae
hyn yn cynnwys archwilio’r amgylchedd
ymchwil a chyfleoedd datblygu, sgiliau
ymchwil craidd a hyfforddiant
dadansoddi data.

Ariannu eich Astudiaeth
Mae’r rhan fwyaf o’r myfyrwyr ôl-
raddedig a addysgir yn ariannu eu
hunain, yn cael nawdd gan eu cyflogwr,
neu gyfuniad o’r ddau. Cefnogir ein
myfyrwyr ymchwil gan fyd llywodraeth,
diwydiant, cynghorau ymchwil ac arian
elusennol. Mae’r ysgol hefyd yn cynnig
nifer o ysgoloriaethau hynod gystadleuol
yn flynyddol. Bydd manylion y rhain ar
ein gwefan.

Eich Dyfodol
Dywedodd 93% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Amrywiol
Ymddiriedolaethau’r GIG / clinigau

preifat, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y
Llynges Frenhinol a’r Weinyddiaeth
Iechyd.

Mewn swyddi fel: Anaesthetydd,
Cardiolegydd, Prif Fferyllydd, Parafeddyg
Gofal Critigol, Dermatolegydd, Meddyg
Teulu, Cofrestrydd Llawfeddygol,
Llawfeddyg a Podiatrydd Hyfywedd
Meinweoedd.

Ein Canolfannau Ymchwil
Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar
gyfer Geneteg Niwroseiciatrig a
Genomeg: Mae’r Ganolfan yn dwyn
ynghyd ymchwilwyr blaenllaw o’r Ysgol
Meddygaeth ac ar draws y Brifysgol.
Mae ein gwaith yn cynnwys darganfod ac
ymchwil trosiadol – ar sail geneteg a
genomeg, ond gan symud fwyfwy i
feysydd niwrowyddorau clinigol a
sylfaenol – i ddeall prif achosion salwch
meddwl. Gan rychwantu’r cyfnod rhwng
plentyndod a henaint, mae pwyslais
ymchwil y Ganolfan yn cynnwys
anhwylderau seiciatrig difrifol megis
sgitsoffrenia, anhwylder deubegwn,
iselder ac anhwylder diffyg canolbwyntio
a gorfywiogrwydd, yn ogystal ag
anhwylderau niwro-ddirywiol fel clefyd
Alzheimer a chlefyd Parkinson.
Prosiect Ymchwil Feddygol
Gydweithredol Caerdydd Tsieina: Fel un
o ganolfannau arweiniol y DU ym maes
ymchwil canser, rydym wedi sefydlu
Prosiect Ymchwil Feddygol Gydweithredol
Caerdydd Tsieina yn ddiweddar.
Partneriaeth yw hon rhyngom ni a rhai o
brif sefydliadau canser Tsieina. Rydym yn
falch o fod yn gweithio gyda Phrifysgol
Peking (Beijing), Prifysgol Capital
Medical (Beijing) a Grŵp Yiling
(Shijiazhuang). Daeth y bartneriaeth
gyda Phrifysgol Capital Medical yn
fuddugol yn y categori Cydweithio
Rhyngwladol yng Ngwobrau Addysg
Uwch blynyddol y Times yn 2011.

Meddygaeth

Pam astudio gyda ni?
� Rydym yn un o’r canolfannau

mwyaf ym maes ymchwil ac
addysgu meddygol yn y DU

� Rydym yn cyflogi dros 500 o staff
academaidd mewn amrywiaeth
mawr o arbenigeddau

� Rydym yn arweinydd o ran darparu
e-ddysgu

� Mae gennym brofiad helaeth o
addysgu myfyrwyr rhyngwladol

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn
wythfed yn y DU am ansawdd. Yn
gyffredinol, aseswyd bod 89% o’r ymchwil
a gyflwynwyd gennym yn rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd. Mae ein
staff rhagorol yn cynnal gwaith arloesol
sy’n amrywio o greu triniaethau newydd
ar gyfer leukemia, canser y fron a
chanser y prostad, i wella triniaeth
ddialysis a chanfod bacteria newydd sydd
ag ymwrthedd i wrthfiotigau.

Nifer y Myfyrwyr
Ymchwil: 531
Gradd Meistr: 1,500

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 368
Staff sy’n gwneud gwaith ymchwil: 459

facebook.com/PGRMEDIC

@cupgmedic

@pgr_medic_cu
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD, MD

Maes Ymchwil
Meddygaeth Foleciwlaidd ac Arbrofol

Canser a Geneteg

Gofal Cychwynnol ac Iechyd y Cyhoedd

Haint ac Imiwnedd

Meddygaeth Seicolegol a’r Niwrowyddorau Clinigol

Trosi, Arloesi, Methodoleg ac Ymgysylltu (TIME)

DB

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

DB

DB

ALl

DB

DB

ALl, RhA

DB

DB

DB

DB

DB

DB

DB

ALl, RhA

DB

DB

MediMSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MPH, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

Rhaglenni a Addysgir
Uwch-Ymarfer Llawfeddygol

Heneiddio, Iechyd a Chlefydau

Biowybodeg neu Epidemioleg Enetig a
Biowybodeg

Dermatoleg Glinigol

Gofal Critigol

Diabetes

Cynghori Genetig

Ymchwil ac Arloesedd Meddygol

Tocsicoleg Feddygol

Uwchsain Feddygol ac Uwchsain Obstetrig a/
neu Gynaecolegol

Meddygaeth Newyddenedigol

Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer)

Rheoli Poen

Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol)

Meddygaeth Liniarol/Gofal Lliniarol

Dermatoleg Ymarferol

Seiciatreg

Iechyd y Cyhoedd

Therapiwteg

Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)Rydym yn cynnig ystod o fodiwlau annibynnol hefyd.

Swyddfa Graddau Ymchwil Ôl-raddedig +44 (0)29 2074 6716 pgrmedic@caerdydd.ac.uk

Yr Athrofa Addysg Feddygol +44 (0)29 2068 7134 postgradmedic@caerdydd.ac.uk
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Sefydliad Haint ac Imiwnedd Caerdydd Dr Philip Taylor Ebost: Iandi-pgr@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2068 7303 (Arweinydd Ymchwil) / +44(0) 29 2068 7316 (Gweinyddydd Ôl-raddedig a Addysgir)

Sefydliad Cochrane Gofal Cychwynnol ac Iechyd y Cyhoedd Dr Meirion Evans
Ebost: pcphphd@caerdydd.ac.uk Ffôn: +44 (0)29 2040 2471

Y Sefydliad Meddygaeth Foleciwlaidd ac Arbrofol Ebost: IMEM@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 029 2074 2913 (Arweinydd Ymchwil) / +44 029 2074 5097 (Gweinyddydd Ôl-raddedig a Addysgir)

Y Sefydliad Meddygaeth Seicolegol a’r Niwrowyddorau Clinigol Dr Anthony Isles
Ebost: IPMCN-Application@caerdydd.ac.uk Ffôn: +44 029 2068 8467 (Arweinydd Ymchwil) / +44 029 2068 8318
(Gweinyddydd Ôl-raddedig a Addysgir)

Sefydliad Canser a Geneteg Dr Steve Man Ebost: ICG-PGR@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2068 7056 (Arweinydd Ymchwil) / +44 (0)29 2074 5452 (Gweinyddydd Ôl-raddedig a Addysgir)

Y Sefydliad Trosi, Arloesi, Methodoleg ac Ymgysylltu (TIME) Dr Ian Brewis
Ebost: BrewisIA@caerdydd.ac.uk Ffôn: +44 029 2068 7004 (Arweinydd Ymchwil)]
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Arweinir y themâu gan y Sefydliadau
Ymchwil hyn:
� Sefydliad Haint ac Imiwnedd
Caerdydd

� Sefydliad Cochrane Gofal
Cychwynnol ac Iechyd y Cyhoedd

� Y Sefydliad Meddygaeth
Foleciwlaidd ac Arbrofol

� Y Sefydliad Meddygaeth Seicolegol
a’r Niwrowyddorau Clinigol

� Y Sefydliad Canser a Geneteg
� Trosi, Arloesi, Methodoleg ac
Ymgysylltu

Nod cyffredinol yr Ysgol yw sicrhau’r
trosi mwyaf ar wybodaeth sylfaenol er
lles y claf. Daw’n hymagwedd ni â
phobl, gwybodaeth a sgiliau o
amrywiaeth o ddisgyblaethau ynghyd. Yr
ymagwedd honno yw’r allwedd i’n
cryfderau a’n cyflawniadau ym myd
ymchwil. Mae pob un o Sefydliadau
Ymchwil yr Ysgol yn ymgorffori’r
athroniaeth honno.

Rhaglenni Ymchwil
Mae’r ymchwil yn yr Ysgol Meddygaeth yn hoelio’i sylw ar
themâu rhyngddisgyblaethol sydd i gyd yn rhychwantu’r
sbectrwm o wyddoniaeth sylfaenol i ymarfer clinigol
mewn ysbytai neu yn y gymuned.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Rhaid bod â gradd anrhydedd, gradd
Athro neu gymhwyster cyfwerth
mewn pwnc perthnasol i ddilyn y
mwyafrif o’r rhaglenni. Mewn rhai
achosion, mae gofyn bod â gradd
feddygol a/neu gymwysterau neu
brofiad proffesiynol perthnasol.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Sefydliad Ymchwil
perthnasol yn y lle cyntaf. Gellir
cyflwyno ceisiadau ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 30.

Mae’r rhaglenni wedi’u datblygu i
ddiwallu anghenion gweithwyr gofal
iechyd a bodloni gofynion eu cyrff
rheoleiddio proffesiynol. Mae rhai o’n
cyrsiau wedi’u hachredu’n broffesiynol
hefyd. Gan fod modd cwblhau llawer o’r
rhaglenni drwy ddysgu o bell ac yn
rhan-amser, gall gweithwyr proffesiynol
eraill ennill cymhwyster cydnabyddedig

ac ymroi i fywyd ôl-raddedig y Brifysgol
heb darfu ar na’u gwaith na’u bywyd
teuluol. Mae’r Ysgol Meddygaeth yn
cynnig amrywiaeth o fodiwlau
annibynnol hefyd.

Rhaglenni a Addysgir
Canolbwynt ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yw
hybu gyrfaoedd a gwella sgiliau gweithwyr proffesiynol
gofal iechyd.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
I ddilyn y mwyafrif o’r rhaglenni,
rhaid bod â gradd anrhydedd, neu
gymhwyster proffesiynol cyfwerth,
mewn pwnc perthnasol. Mae’r
gofynion mynediad penodol yn
amrywio rhwng rhaglenni.

Dyddiad cau gwneud cais:
Gallwch gyflwyno cais ar-lein i
astudio ein cyrsiau a addysgir -
cewch y manylion ar dudalen 30.

Uwch-Ymarfer Llawfeddygol
MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Dyma gwrs rhyngbroffesiynol dysgu-o-
bell a anelir ar gyfer gweithwyr gofal
iechyd proffesiynol a hoffai arbenigo ym
maes gofal llawfeddygol ac
amlawdriniaethol.

Heneiddio, Iechyd a Chlefydau
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Nod y cwrs arloesol hwn yw cynnig cyfle
i fyfyrwyr o amrywiaeth o sefyllfaoedd
iechyd a gofal cymdeithasol ymchwilio i
anghenion iechyd ac anghenion
cymdeithasol cymhleth pobl hŷn sy’n
byw yn y gymdeithas sydd ohoni.
Gwnaiff hynny drwy ddarparu addysg
ryngddisgyblaethol, integredig ac o
safon ym maes heneiddio, iechyd a
chlefydau.

Biowybodeg neu Epidemioleg
Enetig a Biowybodeg
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen yn datblygu’r sgiliau
amlddisgyblaethol a chydategol mewn
biowybodeg ac epidemioleg enetig sy’n
hollbwysig wrth weithio’n effeithiol yn yr
oes ôl-genomig. Datblygir sgiliau
cyfrifiadurol ac ystadegol, yn benodol,
yn y cyd-destun hwn.

Dermatoleg Glinigol
(MSc)
Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer
meddygon gydag o leiaf blwyddyn o
brofiad meddygol cyffredinol. Mae’r
MSc hwn yn cynnig addysg
strwythuredig mewn dermatoleg ac yn
rhoi sylfaen gadarn am hanfodion
dermatoleg clinigol a gwyddonol. Mae’n
blaenoriaethu cyfarwyddiadau clinigol,

ond mae hefyd yn rhoi pwyslais ar
gynnwys gwyddonol dermatoleg.

Gofal Critigol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Dyma raglen e-ddysgu ryngbroffesiynol
ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol a hoffai arbenigo ym maes
gofal acíwt neu ofal critigol.

Diabetes
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Cam y Diploma: Mae’r rhaglen yn
darparu addysg o safon mewn diabetes
i weithwyr iechyd proffesiynol
cysylltiedig sydd â diddordeb arbenigol
mewn diabetes. Cyflwynir y cwrs dwy
flynedd hwn ar-lein gan arbenigwyr o fri
rhyngwladol sydd â gwybodaeth helaeth
am ddiabetes, cymhlethdodau diabetig
a phynciau cysylltiedig.
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Cam yr MSc: Mae’r MSc blwyddyn-o-
hyd mewn Diabetes wedi’i chynllunio’n
benodol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol sydd wedi cwblhau ein
Tyst.Ôl-radd mewn Diabetes ac sy’n
dymuno astudio’r maes hwn ymhellach.
Mae’r rhaglen yn dechrau gyda cham
rhagarweiniol ar-lein sy’n para 12
wythnos, cyn ysgrifennu traethawd hir
meistr hyd at 20,000 o eiriau.

Cynghori Genetig
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Prif nod y rhaglen hon yw hyfforddi
graddedigion sy’n ymddiddori mewn
cymhwyso datblygiadau clinigol ym
maes geneteg ddynol. Cewch eich
trwytho mewn geneteg ddynol a
dadansoddi genetig, mewn sgiliau
cyfathrebu a chynghori personol ac yn y
sgiliau sy’n ofynnol i weithio fel rhan o
dîm amlddisgyblaethol sy’n rhoi cyngor
genetig i deuluoedd.

Ymchwil ac Arloesedd
Meddygol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Datblygwyd y rhaglen gyffrous hon gyda
phartneriaid diwydiannol yn y sectorau
gofal iechyd a biotechnoleg. Mae ar
gyfer graddedigion biofeddygol, biolegol
a disgyblaethau gwyddorol cysylltiedig,
a’i nod yw rhoi gwybodaeth,
dealltwriaeth a sgiliau lefel uwch mewn
meysydd sy’n prysur newid. Mae’r
meysydd hyn yn cynnwys diagnosteg
feddygol, therapiwteg, datblygu
dyfeisiau meddygol a rheoli treialon
clinigol a phrosiectau arloesi clinigol.

Tocsicoleg Feddygol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Anelir y rhaglen at feddygon, fferyllwyr a
gwyddonwyr eraill a hoffai ddatblygu
dealltwriaeth eang o egwyddorion
gwaelodol gwenwyneg feddygol.

Uwchsain Feddygol ac
Uwchsain Obstetreg a/
neu Gynaecolegol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglenni hyn sydd wedi’u
hachredu gan Gonsortiwm Achredu
Addysg Sonograffeg (CASE), yn
mabwysiadu ymagwedd gymysg at
addysg uwchsain ac wedi’i chynllunio i
gynhyrchu seingraffwyr sy’n glinigol
gymwys. Mae’r rhaglen yn derbyn
gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n
gweithio, neu’n bwriadu gweithio, ym
maes gynaecoleg obstetrig a/neu
uwchsain feddygol.

Meddygaeth Newyddenedigol
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen hon yn cynnig
cymhwyster academaidd gwerth chweil i
ymarferwyr a hyfforddeion ysbytai,
nyrsys, parafeddygon a gweithwyr
proffesiynol eraill sy’n ymwneud â gofal
amlddisgyblaethol babanod newydd-
anedig a phlant ifanc iawn. Mae’r
rhaglen yn rhoi hyfforddiant ac addysg
am nodi triniaethau mwy effeithiol, eu
gwerthuso’n feirniadol a’u gweithredu ar
sail wybodaeth gadarn o dystiolaeth
ymchwil berthnasol, ymarfer clinigol,
anatomeg a phathoffisioleg. Mae’r
modiwlau’n cwmpasu gofal anadlol,
cardiofasgwlaidd a chritigol gyda
babanod newydd-anedig, gofal
niwrolegol mewn meddygaeth
newyddenedigol, rôl maeth a’r perfedd
mewn babanod newydd-anedig, a
chludo babanod newydd-anedig a
phlant.

Iechyd Galwedigaethol
(Polisi ac Ymarfer)
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen tair blynedd hon yn
addas i ffisigwyr, nyrsys, swyddogion
iechyd yr amgylchedd, gweithwyr
adnoddau dynol proffesiynol, undebwyr
llafur, arolygwyr iechyd a diogelwch,
rheolwyr, gweision sifil, gwyddonwyr ac
eraill sydd â chyfrifoldeb dros iechyd a
diogelwch gweithwyr cyflog.

Rheoli Poen
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Anelir y cwrs e-ddysgu rhyngbroffesiynol
hwn, sy’n para dwy flynedd, at weithwyr
proffesiynol ac addysgwyr gofal iechyd a
hoffai arbenigo ym maes rheoli poen.
Mae’r maes llafur yn glynu wrth y
cwricwlwm a awgrymwyd gan y
Gymdeithas Ryngwladol er Astudio
Poen.

Rheoli Poen (Gofal
Cychwynnol a Chymunedol)
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Rhaglenni rhyngbroffesiynol ac e-
ddysgu yw’r rhain ac fe’u hanelir at
unrhyw weithiwr proffesiynol ym maes
gofal iechyd sy’n ymddiddori mewn
arbenigo ym maes rheoli poen, gofal
cychwynnol a chymunedol a/neu’n
dymuno arbenigo arno.

Meddygaeth Liniarol/
Gofal Lliniarol
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen yn glinigol-gymhwysol ar
unwaith, yn ddiwylliannol effro ac yn
rhoi sylw nid yn unig i reoli symptomau,
cymorth seicogymdeithasol a
phroblemau cyfathrebu ond hefyd i’r
dilemâu moesol, cyfreithiol a moesegol
sy’n codi wrth ofalu am bobl ar ddiwedd
eu hoes.

Dermatoleg Ymarferol
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y Dip.Ôl-radd yw rhoi i’w
dealltwriaeth sylfaenol o ddermatoleg
glinigol gofal cychwynnol a galluogi
meddygon teulu i reoli problemau
dermatolegol yn llwyddiannus mewn
cleifion sy’n dod i’w meddygfeydd.
Mae’r MSc blwyddyn-o-hyd yn benodol
ar gyfer gweithwyr gofal iechyd
proffesiynol sydd wedi cwblhau ein
Tyst.Ôl-radd mewn Dermatoleg
Ymarferol ac sydd am astudio’r maes
hwn ymhellach.

Seiciatreg
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen yn addas i fyfyrwyr sydd
wedi ymgymhwyso’n feddygol a heb
ymgymhwyso’n feddygol ac sy’n
awyddus i fod yn wybodus iawn am yr
ymarfer cyfredol mewn seiciatreg.

Iechyd y Cyhoedd
(MPH/Dip.Ôl-radd)
Cydnabyddir yr MPH yn rhyngwladol am
ei rhagoriaeth mewn addysg a
hyfforddiant yn iechyd y cyhoedd.
Rhoddir y darlithoedd gan dîm
amlddisgyblaethol o arbenigwyr
cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’r
rhaglen wedi’i halinio â maes llafur
Cyfadran Iechyd y Cyhoedd yn y DU.

Therapiwteg
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio ar gyfer
meddygon teulu, fferyllwyr a nyrsys
arbenigol sy’n dymuno datblygu rhagor
ar eu gwybodaeth am y rheoli ar-sail-
tystiolaeth ar gyflyrau meddygol
cyffredin y deuir ar eu traws.

Iacháu Clwyfau a Thrwsio
Meinweoedd
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen yn gyfle i ymchwilio i’r
damcaniaethau a’r cysyniadau
presennol, a’r rhai sy’n datblygu,
ynghylch iacháu clwyfau a thrwsio
meinweoedd, ac i’w dadansoddi.
Bwriedir iddi hwyluso twf proffesiynol a
phersonol drwy ddarparu gwybodaeth
ac arbenigedd.



Eich Profiad Astudio
Ni yw’r unig adran hyfforddiant
optometreg yng Nghymru, ac rydym yn
un o’r rhai mwyaf yn y DU. Mae gennym
enw da rhyngwladol am ymchwil ac
rydym wedi ymrwymo i roi addysg o
ansawdd uchel. Mae gennym hefyd ein
clinig llygaid ein hunain. Mae ein holl
ddarpariaeth addysgu, ymchwil ac
ymarfer clinigol wedi’i leoli yn ein
hadeilad modern a phwrpasol, gan roi i
ni’r cyfleusterau arloesol sydd eu
hangen arnom i gyflawni ein dyheadau.

Nod ein hymchwilwyr arloesol yw
hwyluso’r gwaith o ganfod, rhoi
diagnosis, monitro a thrin anhwylderau’r
golwg. Mae ein gwaith ymchwil yn cael
effaith wirioneddol a pharhaol ar
ansawdd bywyd a chyfleoedd dysgu ar
gyfer pobl yn lleol ac yn fyd-eang.
Rydym yn gwella gofal ac addysg y
llygaid i blant â syndrom Down drwy
gydweithio â pheirianwyr gwagleoedd
blaenllaw i ganfod y cyfnodau cynharaf
o ddirywiad macwlaidd sy’n gysylltiedig
ag oedran, yn ogystal ag ymchwilio i
driniaethau newydd ar gyfer clefydau fel
ceratoconws.

Mae ein hacademyddion yn cydweithio
ag ymchwilwyr o ysgolion eraill y
Brifysgol hefyd, yn ogystal â busnesau a
sefydliadau eraill fel Ysbyty Llygaid
Moorfields, Coleg Prifysgol Llundain,
Prifysgol Bryste a Chynghrair GW4, sy’n
cynnwys prifysgolion Caerdydd, Bryste,
Caerfaddon a Chaerwysg. Mae hyn yn
cynnwys gweithio gydag academyddion
eraill yn Sefydliad Peirianneg a Thrwsio
Meinweoedd Caerdydd lle mae
ymchwilwyr yn edrych ar dryloywder y
cornbilen, peirianneg trwsio a
meinweoedd, a rheoli datblygiad
celloedd newydd. Rydym hefyd yn

weithgar iawn ar y llwyfan rhyngwladol,
ac yn cydweithio â prifysgolion mwyaf
blaenllaw Ewrop, India, yr Unol
Daleithiau a Japan.

Mae gennym lawer o noddwyr a
phartneriaid sy’n helpu i gynyddu effaith
ein gwaith ymchwil a gwella profiad
dysgu ein myfyrwyr. Mae rhai cwmnïau
wedi talu am offer ymchwil i’r Ysgol,
neu eu rhoi fel rhodd, gan alluogi ein
myfyrwyr a’n hymchwilwyr i gyflawni eu
dyheadau. Mae nifer o’n staff
academaidd yn aelodau o fyrddau
golygyddol cyfnodolion gwyddonol
rhyngwladol pwysig.

Cyfleusterau
Yn 2008, cafwyd dathliad pan agorwyd
yr Adeilad Optometreg yn swyddogol yn
Heol Maendy. Hwn oedd y buddsoddiad
unigol mwyaf, a ddaeth i gyfanswm o
£21m, mewn gofal llygaid yn y DU, ac
mae’n cynnwys yr offer ymchwil
diweddaraf. Daw’r cyfleuster pwrpasol
hwn â chlinigau ymchwil, addysgu a
chleifion ynghyd mewn un lle. Mae hyn
yn ein galluogi i fod ar flaen y gad wrth
droi ymchwil yn ofal gwell i gleifion.

Ariannu eich Astudiaeth
Mae llawer o’n myfyrwyr PhD yn cael eu
hariannu drwy ysgoloriaethau a gynigir
gan Gynghorau Ymchwil y DU
(Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol),
Coleg yr Optometryddion, Fight for
Sight, Ymddiriedolaeth Leverhulme a
Rhwydwaith Cymru. Hefyd, mae
gennym fyfyrwyr sy’n cael eu hariannu
gan ysgoloriaethau sefydliadol a
llysgenadaethau diwylliannol tramor, yn
ogystal â’r rhai sy’n ariannu eu hunain.

Eich Dyfodol
Dywedodd 100% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Amrywiol
Sefydliadau Addysg Uwch, Prifysgol
Caerdydd ac Ymddiriedolaethau’r GIG.

Mewn swyddi fel: Athro, Ymchwilydd
Ôl-ddoethurol, uwch-aelod o adran
optometreg ysbyty, uwch-swydd yn y
diwydiant a Darlithydd.

Optometreg a Gwyddorau’r Golwg

Pam astudio gyda ni?
� Adeilad newydd sbon

� Aseswyd bod dros 94% o’n
hymchwil yn ‘rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd’

� Mae’n cynnwys WOPEC – y
ganolfan gyntaf yn y byd i addysgu
rhaglenni ôl-raddedig mewn
Optometreg

� Ysgol amlddisgyblaethol sy’n
cynnwys clinigwyr, biowyddonwyr,
niwrowyddonwyr a bioffisegwyr ac
yn hybu dimensiwn cydweithredol
ac amlweddog ar ymchwil

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil mewn
Proffesiynau Iechyd Perthynol,
Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth yn
bedwerydd yn y DU am ansawdd.
Aseswyd bod 100% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, ac roedd 94% yn rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd. Mae ein
gwaith ymchwil mewn meysydd fel
adsefydlu gweledol, niwrowyddorau
gweledol, dirywiad retinol a bioffiseg
strwythurol, wedi cadarnhau ein statws
fel canolfan ragoriaeth sy’n arwain y byd.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 30

Nifer y Staff
Staff academaidd: 23
(16 yn gwneud gwaith ymchwil)

Staff y clinig llygaid: 12

Mae’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg mewn adeilad pwrpasol
o’r radd flaenaf
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

PhD yng Ngwyddorau’r
Golwg

Maes Ymchwil
Niwrowyddor Weledol

Bioffiseg Adeileddol

Ymchwilio Clinigol a Gwyddorau’r Golwg

DB

DB

DB

DB

RhA, DB

DB

RhA

Mawrth,
Medi

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

Tyst.Ôl-radd

Tyst.Ôl-radd

MRes

Amh.

Amh.

Amh.

Rhaglenni a Addysgir
Optometreg Glinigol

Llywodraethiant Gofal Llygaid

Glawcoma

Gwyddorau’r Golwg

Addysg Barhaus a Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gwasanaethau a Gomisiynir

Gwasanaeth achredu a hyfforddiant ychwanegol
yng Nghymru

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Yr Athro Jon Erichsen, Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig +44 (0)29 2087 6163 VisionPGR@caerdydd.ac.uk

Lucy Hampton, Laura Roach, Hazel Chudley +44 (0)29 2087 6316 PGOptom@caerdydd.ac.uk

Denir myfyrwyr o amrywiaeth mawr o
gefndiroedd gwyddonol, gan gynnwys
Seicoleg, Ffiseg, Bioleg, Biocemeg,
Niwrowyddoniaeth a Swoleg, yn ogystal
ag Optometreg.

Rydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd
amgylchedd cefnogol ac anogol i
fyfyrwyr ôl-raddedig. Mae gan yr holl
fyfyrwyr ymchwil ofod penodol ar gyfer
cyfrifiadur a desg mewn swyddfa a

rennir gyda myfyrwyr eraill. Bydd y
cyfarfodydd rheolaidd a gynhelir gyda
thîm goruchwylio’r PhD yn sicrhau
cynnydd boddhaol. Mae’r Ysgol yn
cynnig rhaglen amrywiol o hyfforddiant
mewn sgiliau trosglwyddadwy i gydategu
rhaglen Coleg Graddedigion y Brifysgol.
Rhan o ddatblygiad personol y myfyrwyr
ymchwil ôl-raddedig yw’r gallu i gyflwyno
canfyddiadau ymchwil. I’r perwyl hwn,

anogir pob myfyriwr ôl-raddedig yn gryf i
fynd i un gynhadledd
genedlaethol/ryngwladol fawr o leiaf, yn
ogystal â manteisio ar y cyfleoedd
cyson i gyflwyno eu gwaith i gyfoedion
yng nghyfarfodydd grwpiau ymchwil yr
Ysgol, cyfres seminarau’r Ysgol a
chystadleuaeth poster ymchwil flynyddol
yr Ysgol.

Rhaglenni Ymchwil
Cydlynir yr ymchwil drwy dri grŵp ymchwil, gan gynnig ehangder i’r ymchwil a hwyluso
ymagwedd wirioneddol amlddisgyblaethol a chydweithredol at ein hymchwiliadau i’r
broses weld ac i anhwylderau’r llygaid.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Rhaid wrth radd anrhydedd dosbarth
cyntaf neu yn adran uchaf yr ail
ddosbarth, gradd meistr neu
gymhwyster cyfwerth. Bydd disgwyl i
fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith
gyntaf, roi tystiolaeth o’u gallu i siarad
Saesneg.

Gall fod gofyn i rai myfyrwyr clinigol
ôl-raddedig fod wedi cofrestru gyda’r
Cyngor Optegol Cyffredinol (y GOC) ar
gyfer rhai prosiectau a bydd angen

iddynt fod wedi bodloni gwiriad gan y
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
(DBS).

Gall fod gofyn i fyfyrwyr ôl-raddedig
sy’n gweithio mewn labordai fod wedi
magu profiad o’r technegau
perthnasol.

Sylwch: Nid yw myfyrwyr rhyngwladol
sy’n dilyn rhaglenni astudio rhan-
amser yn gymwys i gael fisa Myfyriwr
Cyffredinol Haen 4, a rhaid iddynt fod
â chaniatâd amgen i aros yn y DU os
bwriadant aros yn y Brifysgol.

Cyflwyno Cais:
I gael ateb i ymholiadau cychwynnol a
chyngor ynghylch cael eich derbyn,
cysylltwch â’r tîm ymchwil ôl-raddedig.

Efallai yr hoffech chi hefyd ymweld â’r
tudalennau ymchwil ar wefan yr Ysgol
Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, a
chysylltu ag aelodau academaidd o’r
staff yn uniongyrchol i drafod
prosiectau ymchwil posibl mewn
meysydd sydd o ddiddordeb i chi.
Gellir cyflwyno ceisiadau ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rydym hefyd yn cynnig ystod o fodiwlau annibynnol.
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Mae’r cyfleusterau yma’n rhagorol a chewch ofod ymchwil pwrpasol yn yr
adeilad newydd. Mae’r Ysgol yn cynnig amgylchedd cynhalgar a chefnogol ac
mae pob aelod o’r staff a’ch cydfyfyrwyr PhD yn frwd ynghylch ymchwil.
Cewch lawer cyfle’n lleol ac yn rhyngwladol i gyflwyno’ch ymchwil i’r gymuned
wyddonol, i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ac i’r cyhoedd. Wrth weithio
mewn ymarfer, sylweddolais werth ac effaith ymchwil i’r cleifion ac mae’n
gyffrous gwybod y gwnaiff fy ymchwil wahaniaeth i ansawdd ac
effeithlonrwydd gofal llygaid.

Tamsin Callaghan
PhD Gwyddorau’r Golwg

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Fel rheol, bydd y rhaglenni’n gofyn
am radd anrhydedd mewn
Optometreg, neu gymhwyster
cyfatebol.

Gofynion Iaith Saesneg:
Rhaid i bob ymgeisydd nad yw
Saesneg yn iaith gyntaf iddo/iddi fod
â sgôr IELTS addas. Mae’r sgôr
IELTS ofynnol ar gyfer pob cwrs i’w
gweld ar ein gwefan.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r tîm derbyn yn y lle
cyntaf. Yna, gwnewch gais ar-lein
(gweler tudalen 30).

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein rhaglenni a addysgir wedi’u datblygu’n benodol
ar gyfer gweithwyr proffesiynol. Maent yn gyfle i ennill
cymwysterau uwch fydd yn berthnasol mewn ymarfer
bob dydd.

Rydym wedi ymrwymo i roi profiad
dysgu ac addysgu rhagorol. Ymchwil
sy’n llywio ein holl addysgu ac mae
llawer o’r staff yn arbenigwyr yn eu
meysydd.

Canolfan Addysg Optometreg
Ôl-raddedig Cymru (WOPEC)
Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg
Prifysgol Caerdydd yw cartref Canolfan
Addysg Ôl-raddedig Optometreg Cymru
(WOPEC), ac mae’n elwa ar ymwneud
â’r staff academaidd rhyngwladol eu bri

sydd yng Nghaerdydd. WOPEC yw’r
ganolfan gyntaf yn y byd ar gyfer addysg
ôl-raddedig mewn optometreg.
Darparwn gyfleuster pwrpasol ar gyfer
addysg gofal llygaid a chynigiwn
amrywiaeth mawr o gyrsiau ôl-raddedig
a addysgir yn ogystal â chyrsiau byr lle’r
anelwn at sicrhau perthnasedd clinigol
ac ymglymiad y dysgwr. Mae WOPEC
wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth
mewn addysg i weithwyr proffesiynol
gofal llygaid.

Optometreg Glinigol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd/
heb fod yn radd)
Mae’r rhaglen hon yn darparu llwybrau i
weithwyr gofal llygaid proffesiynol sy’n
astudio modiwlau unigol, ac i’r rhai
sydd ar drywydd dyfarniad y Brifysgol o
Dystysgrif Ôl-raddedig, Diploma
Ôl-raddedig neu MSc mewn
Optometreg Glinigol. Mae’n rhaglen
ran-amser sy’n defnyddio cyfuniad
effeithlon a chyfleus o ddysgu o bell a
hyfforddiant ymarferol mewn sgiliau.

Mae’r portffolio eang o fodiwlau sydd ar
gael yn darparu llwybrau i ddilyn
diddordebau arbenigol ac i sicrhau
datblygiad proffesiynol parhaus yn
gyffredinol. Cewch ddewis o blith dros
25 o fodiwlau sy’n rhychwantu
amrywiaeth mawr o bynciau, gan
gynnwys: glawcoma, retina meddygol,

gofal acíwt o’r llygaid, optometreg plant,
archwilio clinigol, addysgu clinigol,
golwg gwan, yr agweddau cyfreithiol ar
optometreg yn y DU, diabetes,
anhwylderau’r haen ddagrau a llu o rai
eraill. Achredir rhai o’r cyrsiau
glawcoma, retina meddygol a golwg
gwan ar gyfer Tystysgrif Broffesiynol ac
Uwch-dystysgrif y Coleg Optometrydd.

Llywodraethiant Gofal Llygaid
(Tyst.Ôl-radd)
Cymhwyster 60 credyd ar Lefel 7 yw’r
Dyst.Ôl-radd mewn Llywodraethiant
Gofal Llygaid a’i nod yw darparu
cymhwyster proffesiynol – na ddarperir
mohono ar hyn o bryd – i’r rhai sy’n
ymwneud â llywodraethiant gofal llygaid
yn y DU. Anelir y cymhwyster at y rhai
sy’n gweithio i’r pwyllgorau optegol lleol
ac fel cynghorwyr optometrig i Fyrddau
Iechyd.

Glawcoma
(Tyst.Ôl-radd)
Mae ein Tystysgrif Ôl-raddedig dysgu o
bell mewn Glawcoma wedi’i datblygu i
fyfyrwyr allu cynyddu eu sgiliau a’u
gwybodaeth mewn meysydd allweddol a
chael cyfle i sicrhau cymwysterau
ôl-raddedig o safon mewn amgylchedd
hyblyg a chefnogol.

Gwyddorau’r Golwg
(MRes)
Cyflwynir y radd meistr ymchwil drwy
gyfuniad o ddarlithoedd ar-lein, clybiau
cyfnodolyn ar-lein a gweithdai wyneb yn
wyneb, yn ogystal â phrosiect ymchwil
dan oruchwyliaeth. Mae’n ddelfrydol ar
gyfer pobl sydd am ddatblygu a chynnal
eu hymchwil eu hunain neu sydd angen
profiad ymchwil ar gyfer eu swyddi
presennol neu ddarpar swyddi.
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Addysg Barhaus a Datblygiad
Proffesiynol Parhaus
Bydd WOPEC hefyd yn darparu cyrsiau
byr i weithwyr gofal llygaid proffesiynol.
Bydd y cyrsiau’n darparu hyfforddiant
ymarferol, a hyfforddiant
damcaniaethol, i optometryddion a
gweithwyr proffesiynol eraill ym maes
gofal llygaid. Cynhelir y cyrsiau ar hyd y
flwyddyn a rhoddant hyfforddiant
ymarferol. Byddwn ni nid yn unig yn
darparu’r cyrsiau o’n canolfan yng
Nghaerdydd ond hefyd yn defnyddio
cyfleusterau arbenigol ym mhob cwr o’r
DU. Ymhlith y cyrsiau mae
goniosgopeg, diffreithiant i
offthalmolegwyr, ac archwilio’r ddisg
optig mewn glawcoma.

Fis Medi bob blwyddyn, byddwn ni
hefyd yn cynnal cwrs preswyl am
wythnos i optometryddion tramor gan
ganolbwyntio ar dechnegau ymarferol
sy’n dilyn ymlaen o waith dysgu o bell.

Gwasanaethau a Gomisiynir
Byddwn ni’n gweithio gyda’n partneriaid
yn yr Uned Cymorth Pwyllgorau Optegol
Lleol (LOCSU) ledled Cymru a Lloegr i
roi hyfforddiant mewn damcaniaethau i
ategu gwell llwybrau gwasanaethu i
optometryddion. Yn eu plith mae:
glawcoma, cataract, golwg gwan, a’r
Gwasanaeth Gofal a Chyfeirio Gofal
Llygaid Cychwynnol. Byddwn ni hefyd yn
rhoi hyfforddiant ymarferol i lwybrau
gwasanaethu LOCSU, yn ôl y gofyn, i
gomisiynwyr gofal iechyd yn Lloegr.

Gwasanaeth achredu a
hyfforddiant ychwanegol
yng Nghymru
Mewn partneriaeth â Llywodraeth
Cymru, WOPEC sy’n darparu’r
hyfforddiant a’r achrediad a’r arweiniad
clinigol ar gyfer gwella gwasanaethau
yng Nghymru. I gofrestru ar gyfer
darparu’r gwasanaethau hynny yng
Nghymru, dylai optometryddion gysylltu
â ni neu fynd i’n gwefan. Dyma’r
gwasanaethau sydd ar gael:
Gwasanaeth Golwg Gwan Cymru ac
Archwiliad Iechyd Llygaid Cymru.

Cewch chi’r offer diweddaraf un ar ein campws

Mae fy hyder fel optometrydd wedi cael cryn hwb ers dechrau’r rhaglen ac fe
wn i erbyn hyn fy mod i’n rhoi gofal o safon uwch o lawer i ‘nghleifion. Bydd
arweinydd y modiwl yn ebostio’n syth i ateb unrhyw gwestiwn sydd gen i, a
gallwn ni drefnu cael sgwrs dros y ffôn os bydd angen.
Bellach, rwyf ar yr ail semestr ac wedi newid o fod yn ddysgwraig achlysurol i
ddilyn rhaglen y Dystysgrif Ôl-raddedig am fod cynyddu nifer y modiwlau y
dewiswn eu hastudio yn fy ysbrydoli i fwy a mwy. Mae’r tiwtoriaid yn
arbenigwyr yn eu meysydd ac mae’r amrywiaeth o ddewis o fodiwlau yn fy
nhemtio i gwblhau’r MSc llawn.

Anaeka Sodha
Tyst.Ôl-radd Optometreg Glinigol



Eich Profiad Astudio
Rydym yn un o’r adrannau seicoleg
mwyaf ym Mhrydain, a chydnabyddir bod
rhagoriaeth i’n hymchwil a’n haddysgu.
Ymfalchïwn mewn cynnig amgylchedd
cyfeillgar a chefnogol i ddysgu am
seicoleg. Mae pob unigolyn yn cael y
cyfle i ddatblygu sgiliau fydd yn helpu ei
ragolygon gyrfaol ym maes seicoleg a
thu hwnt. Oherwydd ein maint, gallwn
gynnig addysgu a arweinir gan ymchwil
ar draws y rhan fwyaf o brif feysydd
seicoleg. Mae gan ein myfyrwyr ran
amlwg yn ein hymchwil gyfredol drwy
gymryd rhan mewn prosiectau,
seminarau, cynlluniau gwyliau a blogiau
ar-lein. Mae myfyrwyr ar leoliadau
proffesiynol yn elwa ar gysylltiadau
cydweithredol cryf ym meysydd ymchwil
ac addysgu gydag ysbytai lleol,
gwasanaethau seiciatrig fforensig a
charchardai.

Mae gennym gysylltiadau gyda’r sector
preifat (diwydiant a busnes), yn ogystal
â’r GIG ac elusennau. Rydym yn
cydweithio â nifer o bartneriaid
diwydiannol, gan gynnwys cwmnïau
fferyllol (Eli Lilly) a niwrofeddygol
(Magstim a Dymed). Rydym wedi
gweithio ochr yn ochr â Chymdeithas
Alzheimer, EADS, a’r Weinyddiaeth
Amddiffyn. Rydym hefyd yn ymwneud â
chonsortiwm Haldane-Spearman (ac yn
cydweithio â QinetiQ); y grŵp hwn yw’r

prif gyflenwr ar gyfer rhaglen bum
mlynedd y Weinyddiaeth Amddiffyn -
‘Paratoi Pobl ar gyfer Gweithredoedd’.

Ymhlith ein cyfleusterau ymchwil mae

� Dros 1,100 metr sgwâr o labordai
arbenigol ar gyfer cynnal arbrofion
ymddygiadol a seicoffisegol a dilyn
symudiadau’r llygaid

� Labordai niwrowyddoniaeth
ymddygiadol ar gyfer astudio ar lefel
foleciwlaidd, cellog, nerfol a genetig

� Labordai a gynlluniwyd yn arbennig i
brofi plant a chleifion sydd ag
anhwylderau niwrolegol a seiciatrig

� Y cyfleusterau delweddu diweddaraf,
gan gynnwys sganiwr 3T GE, MEG,
ERP, TMS a dilyn symudiadau llygaid,
i gyd yng Nghanolfan Delweddu
Ymchwil i’r Ymennydd ym Mhrifysgol
Caerdydd, ger yr Adeilad Seicoleg.

� Mynediad hwylus i’r rhai sy’n cymryd
rhan mewn arbrofion (e.e.
israddedigion a phobl yn y gymuned)
drwy gyfrwng paneli mewnol o
wirfoddolwyr

Rydym hefyd yn gallu cydweithio’n agos
â sefydliadau yng Nghaerdydd (Sefydliad
Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl a’r
Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy)
ac ar draws Cymru (Sefydliad
Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru).

Eich Dyfodol
Dywedodd 100% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Prifysgol
Caerdydd, cynghorau dinas a sir,
Llywodraeth Cymru, amrywiol
Ymddiriedolaethau’r GIG a sefydliadau
addysg uwch.

Mewn swyddi fel: Gwyddonydd
Ymddygiadol, Seicolegydd Clinigol,
Uwch-ddarlithydd Clinigol, Seicolegydd
Addysg, Cymrawd Ymchwil.

Seicoleg

Pam astudio gyda ni?
� Caiff yr ymchwil yn y meysydd

arbenigol ei gwneud mewn nifer
fawr o labordai pwrpasol, a barn
llawer yw bod yr isadeiledd hwnnw
gyda’r gorau mewn unrhyw Ysgol
Seicoleg yn y DU

� Gan fod cymaint o amrywiaeth o
arbenigedd yn yr Ysgol, gallwn ni
ddarparu hyfforddiant mewn
amrywiaeth anarferol o fawr o
dechnegau methodolegol

� Nodwedd arbennig ar yr Ysgol yw
bod yr integreiddio ar draws y
gwahanol ddisgyblaethau yn esgor
ar gyfleoedd unigryw i wneud
prosiectau ymchwil
amlddisgyblaethol

� Mae’r Ysgol hefyd wrthi’n cynnal a
datblygu canolfannau a
rhwydweithiau ymchwil sy’n
cysylltu’n hymchwil ni â
chanolfannau rhagoriaeth eraill
yng Nghaerdydd ac ar draws y DU

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn ail
yn y DU am ansawdd. Aseswyd bod
100% o’r ymchwil a gyflwynwyd gennym
o leiaf o safon ryngwladol, ac roedd
92% yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n
arwain y byd. Mae ein gwaith ymchwil
mewn meysydd fel deall ymddygiad ac
achosion seiciatrig ac anhwylderau
niwroddirywiol, wedi cadarnhau ein
statws fel canolfan ragoriaeth o’r radd
flaenaf ar gyfer seicoleg, seiciatreg a
niwrowyddoniaeth.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 88
Doethurol Proffesiynol: 71 ALl , 33
RhA
Gradd Meistr: 11
Diploma: 7

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 48
Staff ymchwil: 50
(100% yn gwneud gwaith ymchwil)

facebook.com/PsychCardiff

@PsychCardiff
@CUBRICCardiff
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Rydym yn un o ysgolion seicoleg
mwyaf y DU
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ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

ALl

Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf,
Hydref

Medi

Medi

MPhil, PhD mewn Seicoleg

MPhil, PhD mewn Seicoleg

MPhil, PhD mewn Seicoleg

MPhil, PhD mewn Seicoleg

DClinPsy

DEdPsy

Maes Ymchwil
Niwrowyddoniaeth
• Niwrowyddor Ymddygiadol
• Niwrowyddor Wybyddol
• Gwyddor Delweddu

Gwyddor Wybyddol
• Canfod a Gweithredu
• Seicoleg Wybyddol

Seicoleg Datblygu ac Iechyd
• Seicoleg Datblygu
• Iechyd ac Iechyd Meddwl

Seicoleg Gymdeithasol ac Amgylcheddol
• Seicoleg Gymdeithasol
• Peryglon ac Amgylchedd

Seicoleg Glinigol

Seicoleg Addysgol

RhA

ALl

ALl

ALl

Ionawr

Medi

Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc

Diploma Graddedig

MSc

Rhaglenni a Addysgir
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol

Dulliau a Chymwysiadau Niwroddelweddu

Seicoleg

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

104 Y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Y prif ffactor wrth i mi benderfynu gwneud cais i ddod i Gaerdydd oedd bri a
safon yr ymchwilwyr yn fy maes. Adran Seicoleg Prifysgol Caerdydd yw un o’r
goreuon yn y DU, ac ynddi cewch chi amrywiaeth o arbenigwyr yn y meysydd
ymchwil rwy’n bwriadu mynd ar eu trywydd. Roeddwn i’n ffodus i sicrhau
efrydyddiaeth gan yr Ysgol i ariannu fy astudiaethau a dydw i ddim wedi
gorfod poeni ynghylch dod o hyd i arian ychwanegol.

Luke Montuori
PhD Seicoleg

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Mrs L Strabel +44 (0)29 2087 5381 Psych-PhD@caerdydd.ac.uk

DClinPsy (Gwein.) +44 (0)29 2087 0582 CAV_Psychology.Training@Wales.nhs.uk

DEdPsy (Gwein.) +44 (0)29 2087 5393 dedpsyadmin@caerdydd.ac.uk

Mr M Jones +44 (0) 29 2087 0513 cbt-admin@caerdydd.ac.uk

Tîm Derbyn PGT +44 (0)29 2087 0360 psych-masters@caerdydd.ac.uk

Mrs C Southard +44 (0)29 2087 5393 diplomaadmin@caerdydd.ac.uk

Mrs G Robinson +44 (0)29 2087 5178 SSRM@caerdydd.ac.uk



� Niwrowyddoniaeth
� Gwyddor Wybyddol
� Seicoleg Gymdeithasol ac
Amgylcheddol

� Seicoleg Datblygu ac Iechyd

Mae’r pedair thema fras yn sail i waith
naw o grwpiau ymchwil sy’n ceisio deall
sylfeini seicolegol a biolegol ymddygiad
anifeiliaid a phobl ar lefel yr unigolyn a’r

grŵp. Mae’r ymchwil a wneir yn yr Ysgol
yn amrywio ‘o’r synaps i gymdeithas’ ac
yn cynnwys ymddygiad arferol wrth
ddatblygu ac mewn oedolion, chwalfa
gwybyddiaeth ar ôl straen, trawma ac
mewn cyflyrau niwrolegol a/neu enetig,
yn ogystal â materion seicolegol
allweddol sydd o bwys i gymdeithas, fel
rhagfarn, iechyd atgenhedlol ac
optimeiddio perfformiad yn y gwaith.

Caiff pob myfyriwr PhD yn yr Ysgol ei
(g)oruchwylio gan dîm ymchwil a
chewch eich annog i fynd i seminarau a
chyflwyno yn y gynhadledd flynyddol i
ôl-raddedigion. Byddwch yn ymuno â
chymuned fywiog o fyfyrwyr sy’n rhannu
gofod swyddfa ac yn cyd-gymdeithasu

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn gwneud ymchwil wyddonol a rhyngddisgyblaethol ragorol o dan bedair
thema ymchwil gyfoes:

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
MPhil/PhD: Gradd anrhydedd
dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf yr
ail ddosbarth o brifysgol yn y DU, neu
gymhwyster cyfwerth, mewn Seicoleg
neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Seicoleg Glinigol (DClinPsy): Rhaid i
ymgeiswyr fod yn gymwys i fod â Sail
Raddedig ar gyfer Aelodaeth
Siartredig (GBC) o Gymdeithas
Seicolegol Prydain. Fel rheol, rhaid
wrth radd anrhydedd 2.1 (neu
gymhwyster cyfatebol) mewn Seicoleg
neu radd 2.2 ac astudio ôl-raddedig
pellach mewn maes sy’n gysylltiedig â
Seicoleg Glinigol. Gofyniad arall yw
bod â phrofiad perthnasol o wneud

gwaith â thâl neu waith gwirfoddol
mewn sefyllfa glinigol, gymunedol neu
glinigol-academaidd gyda grwpiau o
gleientiaid ac mewn sefyllfaoedd
gwasanaeth sy’n uniongyrchol
berthnasol i seicoleg glinigol. Mae
cymhwysedd i weithio yn y DU yn
hanfodol.

Seicoleg Addysg (DEdPsy): Rhaid i
ymgeiswyr fod yn gymwys i fod â Sail
Raddedig ar gyfer Aelodaeth Siartredig
(GBC) o Gymdeithas Seicolegol
Prydain. Rhaid iddynt hefyd allu dangos
eu bod wedi elwa o wneud gwaith
uniongyrchol, perthnasol a phriodol
gyda phlant a phobl ifanc (0-19) mewn
sefyllfaoedd addysgol, gofal plant neu
gymunedol.

Gofynion Iaith Saesneg:
Byddwn ni’n chwilio am y safon hon:
isafswm sgôr cyffredinol o 6.5 yn
IELTS, o leiaf sgôr o 7.0 yn yr adran
ysgrifennu, a sgôr o ddim llai na 6.0
yn yr adrannau eraill. Gellir cynghori
myfyrwyr bod angen hyfforddiant
ychwanegol arnynt.

Cyflwyno Cais:
MPhil/PhD/DEdPsy: Gellir cyflwyno
ceisiadau ar-lein. Cewch y manylion,
a dolenni cyswllt y cyrsiau unigol, ar
dudalen 30.

Seicoleg Glinigol (DClinPsy): Gwneir
ceisiadau drwy’r Tŷ Clirio, ac nid i
Brifysgol Caerdydd yn uniongyrchol, ar
gyfer cyrsiau ôl-raddedig mewn
Seicoleg Glinigol. Dechrau Rhagfyr
mae’r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
fel rheol.
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Cyfleuster a weithredir ac a gynhelir gan yr Ysgol yw Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr Ymennydd.
Ynddi, defnyddir y technolegau diweddaraf un, gan gynnwys MRI ac fMRI, EEG ac MEG, a TMS, i sganio’r ymennydd.
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Therapïau Gwybyddol ac
Ymddygiadol
(Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Achredir y Dystysgrif a’r Diploma mewn
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol
(CBT) gan Gymdeithas Seicotherapi
Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain
(BABCP) ar Lefel 1. Mae hyn yn golygu
eu bod o ansawdd uchel, ond bydd
angen rhywfaint o hyfforddiant ac
ymarfer pellach i gael achrediad llawn
fel ymarferydd. Diben y rhaglenni yw
gwella sgiliau Therapïau Gwybyddol ac
Ymddygiadol ymarferwyr iechyd meddwl
ym meysydd anhwylder gorbryder ac
iselder.

Dulliau a Chymwysiadau
Niwroddelweddu
(MSc)
Nod y rhaglen yw rhoi i fyfyrwyr
graddedig o amrywiaeth mawr o
gefndiroedd yr arfau methodolegol i

wneud ymchwil niwroddelweddol ar y
lefel uchaf. Addysgir y myfyrwyr gan
arbenigwyr rhyngwladol mewn arfer
dulliau amlfoddol a chymwysiadau o’r
dulliau hynny mewn sawl maes. Felly,
mae’r rhaglen yn baratoad ardderchog
ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd am
wneud PhD mewn niwroddelweddu.

Y Diploma Graddedig mewn
Seicoleg
Nod y cwrs yw parhau ag addysg
graddedigion a gafodd radd gyntaf
mewn seicoleg heb i Gymdeithas
Seicolegol Prydain (y BPS) ei hachredu.
Cydnabyddir y diploma, ynghyd â gradd
gyntaf (sy’n cynnwys 60 credyd ym
meysydd creiddiol seicoleg y BPS) ar
gyfer Aelodaeth Raddedig o’r BPS. Mae
ef hefyd yn bodloni gofynion trefn
newydd, sef y Sail Raddedig ar gyfer
Cofrestru, y mae gofyn ei bodloni cyn
cael hyfforddiant proffesiynol pellach
mewn seicoleg. I fyfyrwyr graddedig

sydd ag o leiaf 2.2 yn eu gradd gyntaf a
heb gefndir o hyfforddiant ffurfiol mewn
seicoleg, darparwn fynediad i dri modiwl
sydd, gyda’i gilydd, yn darparu 60
credyd mewn seicoleg ac wedi’u
llunio’n benodol i hwyluso mynediad i
Ddiploma Graddedig yr Ysgol mewn
Seicoleg yn unig.

Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol
(MSc)
Mae’r Ysgol Seicoleg yn cynnig Llwybr
Seicoleg. Cewch ragor o fanylion am
raglen Dulliau Ymchwil Gwyddorau
Cymdeithasol y Brifysgol ar dudalen 77.

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein rhaglenni yn gymysgeddau gwahanol o fodiwlau
a addysgir, ymchwil ac arferion proffesiynol, ac maent yn
arwain at amrywiaeth o ddewisiadau gyrfaol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Ewch i gofnodion y cyrsiau unigol
ar-lein.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Tîm Derbyn
Ôl-raddedigion yn y lle cyntaf.
Yna, gwnewch gais ar-lein (gweler
tudalen 30).

Gan fod cymaint o amrywiaeth o
arbenigedd yn yr Ysgol, gallwn ni
ddarparu hyfforddiant mewn

amrywiaeth anarferol o fawr o
dechnegau methodolegol.

Y peth gwych am y cwrs yw y cewch chi ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau
delweddu nad ydyn nhw prin ar gael yn unman arall. Gan fod maes
niwroddelweddu’n esblygu mor gyflym, mae’n bwysig i mi fod yn rhywle lle
mae’r ymchwil yn torri tir newydd. Er bod tîm CUBRIC yn arweinwyr yn y maes,
maen nhw’n hawdd iawn troi atyn nhw os bydd gen i gwestiwn. Byddan nhw
hefyd yn gefnogol iawn i’m syniadau i. Aiff brwdfrydedd â chi ymhell yma.

Catherine Foster
MSc Niwroddelweddu



Pam astudio gyda ni?
� Mae’n rhaglenni ôl-raddedig ni’n

gyfle i ddatblygu gwybodaeth ac
arbenigedd ar draws amrywiaeth o
broffesiynau gofal iechyd

� Mae’r ysgolheictod a’r ymchwil yn
yr Ysgol yn elwa ar y cysylltiadau
cryf â darparwyr gofal iechyd lleol

� Cyflwynir y rhaglenni’n hyblyg a
chymerir ymrwymiadau
proffesiynol i ystyriaeth

� Mae ein myfyrwyr yn elwa ar
ddefnyddio’r cyfleusterau clinigol
diweddaraf a mannau pwrpasol i
ôl-raddedigion astudio ynddynt

� Yr MSc mewn Rheoli Gofal mewn
Ymarfer Amlawdriniaethol yw’r
unig raglen o’i math yn y DU

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil mewn
Proffesiynau Iechyd Cysylltiedig,
Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth yn
bedwerydd yn y DU am ansawdd.
Aseswyd bod 100% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
ryngwladol, ac roedd 94% yn rhagorol
yn rhyngwladol neu’n arwain y byd. Mae
ein gwaith ymchwil mewn meysydd fel
gwella gofal lliniarol, emosiynol a
chefnogol, gweithlu, arloesedd a gwella,
iechyd a lles mamau, plentyn a
theuluoedd, ac adsefydlu ac adfer, wedi
cadarnhau ein statws fel canolfan
ragoriaeth sydd ar flaen y gad.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 90
Gradd Meistr: 339

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 200
Staff ymchwil: 34

@CUHealthSci

Eich Profiad Astudio
Rydym yn ddarparwr addysg ôl-raddedig
blaenllaw ym maes gofal iechyd. Gan
fod i’r ymchwil a wnawn le blaenllaw
mewn dadleuon polisi yn rhyngwladol,
yn genedlaethol ac yn lleol, daw ein
myfyrwyr i wybod am syniadau ac
ymarfer diweddaraf byd gofal iechyd.
Drwy gynhyrchu ymchwil safonol sy’n
cyfeirio’r arferion gorau, caiff y gwaith a
wneir yn yr Ysgol effaith uniongyrchol ar
esblygiad iechyd a gofal cymdeithasol
ledled y DU a thu hwnt. Cyflwynir ein
rhaglenni ôl-raddedig yn hyblyg, gan
ystyried ymrwymiadau proffesiynol, a
bydd ein myfyrwyr yn elwa ar allu
defnyddio cyfleusterau gwych. Mae
ystafelloedd ymarferol ar gael yn
benodol i fyfyrwyr ôl-raddedig a
addysgir, a darperir mannau gweithio
pwrpasol i fyfyrwyr PhD.

Ymhlith cyfleusterau clinigol diweddaraf
Ysbyty Athrofaol Cymru mae ein
Hystafelloedd Efelychu Clinigol
diweddaraf un, gan gynnwys wardiau
paediatrig, mamolaeth a gofal dwys.
Labordy dadansoddi symudiadau yw’r
Ganolfan Ymchwil Cinaesioleg Glinigol,
a defnyddir technegau biobeiriannol a
thechnegau ffisioleg ymarfer yno i
geisio darparu tystiolaeth ymchwil i’w
bwydo i arferion ailsefydlu. Mae’r
buddsoddi diweddar wedi bod yn fodd i
osod system V-Gait yno, i ehangu’r
cyfleuster labordy ac i ddarparu
cyfleuster i’r rhai sy’n gwneud ymchwil
ansoddol. Yn ystafelloedd yr
Amgylchedd Rhithwir Hyfforddiant
Radiotherapi crëir efelychiadau o
amgylcheddau, a gellir hefyd eu
defnyddio i ystyried datblygu

cymwysiadau mewn modelu
anatomegol.

Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn
faes sy’n datblygu ac yn esblygu drwy’r
amser. Rydym yn cynnig ystod o
ddewisiadau astudio sy’n galluogi
ymarferwyr gofal iechyd i ddatblygu eu
sgiliau a’u harbenigedd, yn ogystal â
chadw golwg ar sut mae anghenion y
boblogaeth a darparwyr gofal iechyd yn
newid. Bydd addysg o’r radd flaenaf yn
eich helpu i fanteisio ar gyfleoedd i
ddatblygu eich gyrfa. Bydd hefyd yn
cynnig safbwyntiau newydd i’ch
sefydliad a’ch helpu i gyflwyno newid
cadarnhaol.

Mae gennym gysylltiadau agos ag
ymarfer clinigol ac rydym yn
cydweithio’n agos â’n partner-
ymddiriedolaethau yn y GIG i sicrhau y
gwneir ymchwil ar y cyd â chymunedau,
gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr, ac
ar draws disgyblaethau proffesiynol.
Rydym yn aelod o sawl rhwydwaith a
chydweithrediad ymchwil, gan gynnwys
Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg
pwysig ARUK, Canolfan Cymru ar gyfer
Gofal Seiliedig-ar-Dystiolaeth (y
WCEBC), Improvement Science @
Cardiff, y Ganolfan ar gyfer yr Agweddau
Economaidd a Chymdeithasol ar
Genomeg (CESAGen), Rhwydwaith
Ymchwil Iechyd Meddwl Cymru, a’r
Fforwm Cymru-Gyfan ar gyfer Ymchwil i
Fydwreigiaeth ac Iechyd Atgenhedlol.

Ariannu eich Astudiaeth
Gall arian fod ar gael ar gyfer rhai
rhaglenni ôl-raddedig a addysgir.

Bydd y rhan fwyaf o’n myfyrwyr ôl-
raddedig yn ariannu eu hunain, ond

mae amrywiaeth o ffynonellau arian
allanol ar gael i ymgeiswyr.

Eich Dyfodol
Dywedodd 96% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.
Ymhlith y cyflogwyr mae: Amrywiol
Ymddiriedolaethau’r GIG, sefydliadau
addysg uwch a chlinigau preifat.
Mewn swyddi fel: Nyrs Staff,
Ymarferydd Gofal Llawfeddygol,
Ffotograffydd Clinigol, Nyrs Fasgwlaidd
Arbenigol, Ymwelydd Iechyd, Therapydd
Galwedigaethol, Ffisiotherapydd a Phrif
Nyrs Ward.

Y Gwyddorau Gofal Iechyd
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Nod ein rhaglenni yw datblygu’ch
gallu i wneud uwch-benderfyniadau
proffesiynol a chlinigol

facebook.com/CardiffUniversity
SchoolofHealthcareSciences
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

RhA

Ionawr, Ebrill,
Gorffennaf,
Hydref

Hydref

MPhil, PhD

MPhil, PhD

MPhil, PhD

MPhil, PhD

DAHP

Maes Ymchwil
Gwella gofal lliniarol, emosiynol a chefnogol

Gweithlu, arloesi a gwella

Iechyd a lles mamau, plant a theuluoedd

Atgyweirio, ailalluogi, adsefydlu ac adfer

Y Ddoethuriaeth Broffesiynol mewn Uwch-Ymarfer
Gofal Iechyd

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

RhA, DB

ALl, RhA

2 flynedd ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

MediMSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc

MSc, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

Tyst.Ôl-radd

Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

PgD

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc, Dip.Ôl-radd

MSc

Rhaglenni a Addysgir
Uwch-Ymarfer

Uwch-Ymarfer - Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol

Uwch-Ymarfer - Rhoi Presgripsiynau’n Anfeddygol

Uwch-Ymarfer - Astudiaethau Iechyd Cymunedol

Uwch-Ymarfer Clinigol

Y Gwyddorau Gofal Iechyd

Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ)

Rheoli Gofal mewn Ymarfer Amlawdriniaethol

Ffotograffiaeth Glinigol

Gwerthfawrogi Delweddau

Therapi Galwedigaethol (cyn cofrestru)

Therapi Galwedigaethol (ar ôl cofrestru)

Radiograffeg Ffisiotherapi

Adrodd Radiograffig

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Ffisiotherapi

Ymarfer Gofal Llawfeddygol

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser)
DB (dysgu o bell)

Swyddfa Ymchwil +44 (0)29 2068 7793 / 8588 hcarephdenquiries@caerdydd.ac.uk

Swyddog Derbyn +44 (0)29 2068 7538 hcarepgtadmissions@caerdydd.ac.uk

Drwy gydweithio’n agos â’n cydweithwyr
clinigol ac ar draws disgyblaethau, mae
ein hymchwil yn gwella addysg a gofal
iechyd ac yn rhoi manteision
uniongyrchol i gleifion a’r cyhoedd.

Mae ein ymchwil wedi’i strwythuro ar
draws pedair thema:

Gwella gofal lliniarol, emosiynol a
chefnogol: o dan y thema hon, ystyrir
iechyd a lles pobl sydd wedi’u heffeithio
gan gyflyrau cronig ac sy’n cyfyngu ar
fywyd.

Gweithlu, arloesi a gwella: o dan y
thema hon, y nod yw rhoi tystiolaeth am
ffyrdd o weithio, boed yn rhai sydd
eisoes ar waith neu’n rhai newydd, i
fodloni gofynion gofal iechyd cymhleth.

Iechyd a lles mamau, plant a
theuluoedd: o dan y thema hon,
edrychir yn benodol ar gyfathrebu,
cefnogi a rhoi gofal mewn ffyrdd gwell i
rieni a’u plant.

Atgyweirio, ailalluogi, adsefydlu ac
adfer: o dan y thema hon, ystyrir sut
mae gofal iechyd yn cael ei roi i’r rhai
sy’n dioddef amrywiaeth o gyflyrau,
afiechydon ac anafiadau acíwt a chronig.

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd mwyaf
blaenllaw’r DU, ac mae ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
yn rhan ganolog o’n gwaith ymchwil.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dda, neu
gymhwyster cyfwerth, mewn pwnc
perthnasol.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Yna, rhaid cyflwyno ceisiadau ffurfiol
ar-lein (cewch y manylion ar
dudalen 30), gan gynnwys cynnig
ymchwil 500 gair. Dylai’r cynnig
amlygu dull arfaethedig eich
ymchwil, yn ogystal â sut mae’r
pwnc yn cyd-fynd â’r themâu neu’r
meysydd ymchwil a arweinir gan
uwch-staff academaidd yr ysgol.

Rydym yn cynnig ystod o fodiwlau annibynnol hefyd. Mae'r dyddiadau dechrau ar eu
cyfer yn amrywio.
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Rydym yn croesawu ceisiadau gan
fyfyrwyr a hoffai ymchwilio i’r
proffesiynau iechyd cysylltiedig, nyrsio,
meddygaeth, iechyd a gofal
cymdeithasol.

Yr amgylchedd ymchwil
Bydd pob myfyriwr doethurol yn dilyn
rhaglen o gyrsiau, gweithdai a
chynadleddau.

Rydym yn cynnig:
� Rhaglen o ddosbarthiadau meistr ar
ddulliau ymchwil gan uwch-staff
academaidd

� Symposiwm ymchwil ôl-raddedig
blynyddol

� Dwy sesiwn y flwyddyn i roi’r
wybodaeth ddiweddaraf i’r myfyrwyr
am weithdrefnau’r adolygiad o
foeseg

� Gweithle penodol ar gyfer ymchwil
ôl-raddedig

Caiff myfyrwyr fanteisio ar gyfle cyson
hefyd i lunio adolygiadau o lyfrau i
gyfnodolion, gweithio ar brosiectau
ymchwil a arweinir gan uwch-staff
academaidd, helpu i drefnu cynadleddau
a digwyddiadau eraill, llunio negeseuon
i’w hanfon i flog PhDays yr Ysgol, a
chyflwyno papurau mewn cynadleddau a
symposia lleol a chenedlaethol. Yn
ogystal â defnyddio’r dechnoleg a’r offer
diweddaraf, bydd myfyrwyr ymchwil yn
cael mannau gweithio pwrpasol hefyd
mewn amgylchedd cydnaws a chefnogol
lle mae’n hawdd troi at y staff
academaidd.

Uwch-Ymarfer
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen uwch-ymarfer yn cynnig
llwybrau cyffredinol ac arbenigol, gan roi
cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i’w meysydd
ymarfer arbenigol ac ennill gradd
berthnasol yn y rhaglen MSc mewn
Uwch-Ymarfer. Gall myfyrwyr astudio’r
llwybr cyffredinol, neu un o’r llwybrau
arbenigol canlynol:
� Astudiaethau Iechyd Cymunedol
� Addysg i Weithwyr Gofal Iechyd
Proffesiynol

� Rhoi Presgripsiynau’n Anfeddygol

Mae modiwlau’r rhaglen hefyd ar gael
fel unedau annibynnol.

Uwch-Ymarfer Clinigol
(MSc/Tyst.Ôl-radd)
Nod y rhaglen yw paratoi clinigwyr o
amrywiaeth o broffesiynau i gyflawni
uwch-rolau ymarfer drwy hwyluso gallu’r
unigolyn i estyn ei gymhwysedd/ei
chymhwysedd i lefel uwch-ymarferydd.
Bydd y myfyrwyr yn cwblhau Portffolio o
Uwch-Ymarfer Clinigol yn hytrach na
thraethawd hir, a gellir hefyd ei wneud
fel Tystysgrif Ôl-raddedig annibynnol.

Y Gwyddorau Gofal Iechyd
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y cwrs yw datblygu uwch-sgiliau’r
myfyrwyr o ran meddwl yn feirniadol a
datrys problemau sy’n berthnasol i ofal
iechyd a datblygu’r uwch-sgiliau sy’n
angenrheidiol i werthuso ymarfer,
cychwyn newidiadau ac arwain y broses
o ddatblygu’r proffesiynau iechyd.

Astudiaethau Iechyd
Cymunedol (SPQ)
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y rhaglen MSc hon yw eich paratoi
ar gyfer gweithio mewn lleoliad
cymunedol cymhleth a deinamig. Bydd
ei chwblhau’n llwyddiannus yn arwain at
ddyfarnu Cymhwyster Ymarferydd
Arbenigol y Cyngor Meddygol Cyffredinol
mewn naill ai Nyrsio Ardal neu Bractis.
Bydd y rhaglen yn datblygu eich
dealltwriaeth o nyrsio cymunedol ac yn
rhoi ymwybyddiaeth ddyfnach o faterion
cyfoes. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu
eich sgiliau arwain, datrys problemau,
meddwl yn fyfyriol a beirniadol. Y nod
yw eich galluogi i fod ar flaen y gad wrth
hyrwyddo eich proffesiwn drwy gynnal
gwerthusiad beirniadol o ymarfer ac
ymchwil.

Rheoli Gofal mewn Ymarfer
Amlawdriniaethol
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r cwrs yn cynnig gwybodaeth ac
arbenigedd i ddatblygu sgiliau’r
myfyrwyr o ran gwerthuso, meddwl yn
feirniadol a datrys problemau, ac yn
cynyddu eu gwybodaeth ymarferol a
damcaniaethol a’u dealltwriaeth o reoli
gofal mewn ymarfer amlawdriniaethol er
mwyn iddynt allu cymhwyso’r sgiliau
hynny at hyrwyddo rhagor ar ofal yn y
maes hwn.

Ffotograffiaeth Glinigol
(Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen yn gyfle i ffotograffwyr
clinigol sy’n gweithio ym maes gofal
iechyd estyn eu gwybodaeth a’u
dealltwriaeth o’r proffesiwn a’r cyd-
destun y caiff ei ymarfer ynddo. Drwy
gyfuniad o aseiniadau damcaniaethol
ac ymarferol, mae myfyrwyr yn gwella
eu sgiliau ffotograffig a meddwl

Rydym yn ddarparwr addysg ôl-raddedig
blaenllaw ar gyfer gweithwyr proffesiynol
ym meysydd nyrsio, bydwreigiaeth ac
iechyd cysylltiedig. Gan fod y rhaglenni
a addysgwn i’n hôl-raddedigion yn
cynnwys cymysgedd o sesiynau cyswllt

a dysgu hunangyfeiriedig, fe elwant ar
gael mewnbwn gan ymchwilwyr a
chlinigwyr sy’n gweithio ar derfynau
eithaf gwybodaeth ym meysydd eu
harbenigedd.

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein rhaglenni gradd ôl-raddedig a addysgir yn cynnig
cyfle i astudio pynciau neu themâu penodol ar lefel uwch
â dysgu sgiliau academaidd a throsglwyddadwy pwysig fel
meddwl yn feirniadol, dadansoddi a datrys problemau, a
chyfathrebu ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Gofynion Mynediad:
Mae gan bob rhaglen ei gofynion
mynediad penodol. Cewch y
wybodaeth berthnasol am y cyrsiau
ar-lein, neu cysylltwch â ni i gael
gwybod rhagor.

Iaith Saesneg:
IELTS 6.5 yw sgôr ofynnol y Brifysgol
ar gyfer Saesneg.

Cyflwyno Cais:
Gwnewch gais ar-lein (gweler
tudalen 30). Byddwn ni’n croesawu
ac yn annog cyflwyno ceisiadau
cynnar. Fel rheol, mae’n well
gennym gael ceisiadau o leiaf
ddeufis cyn dechrau’r tymor.
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beirniadol drwy ymarfer myfyriol ar sail
tystiolaeth.

Gwerthfawrogi Delweddau
(Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r rhaglen hon, sydd wedi’i
chymeradwyo gan Gymdeithas a Choleg
y Radiograffwyr, yn cynnig gwybodaeth
ac arbenigedd i alluogi gweithwyr gofal
iechyd proffesiynol cymwysedig i
werthfawrogi delweddau clinigol,
gweithredu fel gweithwyr proffesiynol
annibynnol, a defnyddio’r canlyniadau
wrth reoli’r claf yn gyffredinol.

Therapi Galwedigaethol
(cyn-cofrestru)
(PgD)
Anelir y rhaglen gyn-gofrestru ddwy-
flynedd a chyflymedig hon at y rhai sydd
eisoes â gradd ac yn dymuno dilyn gyrfa
mewn therapi galwedigaethol. O
gwblhau’r rhaglen byddwch chi’n
gymwys i gofrestru gyda Chyngor y
Proffesiynau Iechyd a Gofal (yr HCPC) a
Choleg y Therapyddion Galwedigaethol.
O gwblhau’r Diploma Ôl-raddedig mewn
Therapi Galwedigaethol, cewch ddewis
talu i wneud modiwl 60-credyd sy’n
arwain at yr MSc mewn Galwedigaeth
ac Iechyd yn amser llawn neu’n rhan-
amser.

Therapi Galwedigaethol
(ar ôl cofrestru)
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y cwrs hwn, a anelir at
therapyddion galwedigaethol wrth eu
gwaith, yw datblygu sgiliau’r myfyrwyr o
ran gwerthuso, meddwl yn feirniadol a
datrys problemau, a chynyddu eu
gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol
o therapi galwedigaethol er mwyn
iddynt allu cymhwyso’r sgiliau hynny at
symud eu proffesiwn ymhellach yn ei
flaen.

Ffisiotherapi
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y cwrs yw datblygu sgiliau’r
myfyrwyr o ran gwerthuso, meddwl yn

feirniadol a datrys problemau, a
chynyddu eu gwybodaeth ymarferol a
damcaniaethol o ffisiotherapi fel eu bod
yn gallu cymhwyso’r sgiliau hynny at
symud eu proffesiwn ymhellach yn ei
flaen.

Adrodd Radiograffig
(Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r cwrs yn cynnig gwybodaeth ac
arbenigedd sy’n fodd i weithwyr
proffesiynol gofal iechyd cymwysedig
weithredu fel gweithwyr proffesiynol
annibynnol wrth gyflawni tasgau adrodd
ar ddelweddau clinigol yn eu gweithle.

Radiograffeg
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau’r
myfyrwyr o ran gwerthuso, meddwl yn
feirniadol a datrys problemau, a
chynyddu eu gwybodaeth ymarferol a
damcaniaethol o radiograffeg fel eu bod
yn gallu cymhwyso’r sgiliau hynny at
symud eu proffesiwn ymhellach yn ei
flaen.

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus
Cymunedol Arbenigol
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y rhaglen hon yw paratoi nyrsys a
bydwragedd i fod yn Nyrsys Iechyd
Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol. Bydd

y rhaglen yn arwain at ennill dyfarniad
proffesiynol o fod yn Nyrs Iechyd
Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol
(ymwelydd iechyd neu nyrs ysgol) a
chael eich cofrestru wedi hynny yn y
rhan ar gyfer Nyrsys Iechyd Cyhoeddus
Cymunedol Arbenigol ar gofrestr y
Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC).

Ffisiotherapi Chwaraeon
ac Ymarfer
(MSc/Dip.Ôl-radd)
Nod y cwrs yw datblygu sgiliau’r
myfyrwyr o ran gwerthuso, meddwl yn
feirniadol a datrys problemau, a
chynyddu eu gwybodaeth ymarferol a
damcaniaethol o wyddor chwaraeon ac
anafiadau fel eu bod yn gallu
cymhwyso’r sgiliau hynny at symud eu
proffesiwn ymhellach yn ei flaen.

Ymarfer Gofal Llawfeddygol
(MSc)
Bydd modiwl y traethodau hir ar gyfer yr
MSc mewn Ymarfer Gofal Llawfeddygol
yn parhau i fod ar gael ar gyfer y rhai
sydd eisoes wedi cwblhau’r Dip.Ôl-radd
mewn Ymarfer Gofal Llawfeddygol. Nod
y cwrs yw rhoi cyfle i fyfyrwyr sydd
eisoes yn ymarferwyr gofal llawfeddygol
hyrwyddo egwyddorion, theori ac
ymarfer gofal llawfeddygol.

Mae’r MSc mewn Uwch-Ymarfer Clinigol yn galluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu
profiad clinigol i ennill cymhwyster ôl-raddedig

Ar ôl cwblhau’r modiwl Cydweithio ar Anhwylderau Bwyta fel modiwl
annibynnol, llwyddais i ddilyn gyrfa ym maes anhwylderau bwyta. Rwyf
bellach, felly, wedi dewis cwblhau’r MSc Uwch-Ymarfer yn llawn i ddatblygu
fy sgiliau clinigol a’m sgiliau arwain. Yn y pen draw, bydd hynny’n gwella fy
mherfformiad ymarferol ac yn fy helpu i wella ymarfer pobl eraill, a bydd
hynny’n cyfrannu’n uniongyrchol at wella’r gofal a gaiff cleifion.

Emma-Jayne Hagerty
MSc Uwch-Ymarfer



Gall profion sy’n defnyddio allyriadau acwstig ganfod difrod a blinder yng nghydrannau awyrennau ar raddfa
ficrosgopig. Gwneir y gwaith o dan oruchwyliaeth Dr Rhys Pullin yn Labordy Perfformiad Adeileddol yr Ysgol Peirianneg
ac nid yw ond yn rhan o ffordd ryngddisgyblaethol Prifysgol Caerdydd o astudio aerofod, diogelwch ac amddiffyn

Y Gwyddorau Ffisegol a
Pheirianneg
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Pam astudio gyda ni?
� Rydym yn cynnig dau gwrs MSc
sydd wedi’u dylunio’n benodol i
bontio rhwng astudio gradd
israddedig mewn Cemeg neu bwnc
cysylltiedig, i wneud ymchwil ôl-
raddedig

� Gan fod ymchwil yn cael ei
chynnal mewn amrywiaeth o
feysydd amrywiol, cynigir rhaglenni
PhD fydd yn gweddu diddordebau’r
rhan fwyaf o gemegwyr.

� Rydym yn gartref i Sefydliad
Catalysis Caerdydd, sydd ar flaen
y gad ym maes datblygu
catalyddion

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn
nawfed yn y DU am ansawdd.

Yn gyffredinol, aseswyd bod 97% o’r
ymchwil a gyflwynwyd gennym yn
rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y
byd. Mae ein harbenigedd ymchwil, y
cyfleusterau diweddaraf a
phartneriaethau strategol, yn ein
galluogi i fynd i’r afael â heriau
gwyddonol pwysig yr 21ain ganrif

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 100
Gradd Meistr: 30

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 43
(41 yn gwneud gwaith ymchwil)

Eich Profiad Astudio
Mae’r Ysgol Cemeg yn cynnal ymchwil
arloesol mewn amrywiaeth eang o
feysydd. Mae pob aelod staff
academaidd yn gyfrifol am grŵp
ymchwil, ac mae pob un yn
canolbwyntio ar faes penodol. Fel
myfyriwr ymchwil, cewch y cyfle i
gyfrannu at ein portffolio ymchwil drwy
gynnal prosiect unigryw sy’n cyfrannu at
sylfaen wybodaeth cemeg. Mae
gennym y seilwaith i gefnogi holl
feysydd eich gradd ymchwil, gan
gynnwys cyfleusterau rhagorol a
chynadleddau neu seminarau fydd yn
eich helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich
ymchwil. Disgwylir i fyfyrwyr gyhoeddi
canlyniadau eu hymchwil mewn
cyfnodolion gwyddonol o fri rhyngwladol
a adolygir gan gymheiriaid.

Mae gennym gyfleusterau modern ar
gyfer dysgu ac ymchwilio i gemeg
arloesol. Mae’r rhain yn cynnwys
cyfarpar dadansoddi (e.e. NMR maes
uchel, sbectromedr màs, pelydr-x) yn
ogystal ag offer arbenigol sy’n ein
galluogi i gynnal amrywiaeth o ymchwil.

Mae’r holl gyrsiau’n cynnwys sgiliau
allweddol sy’n cwmpasu meysydd fel
ysgrifennu papurau gwyddonol, ymarfer
arddangos cemeg. Gall pob rhaglen
gyfrannu at ennill statws Siartredig
Proffesiynol (CChem) gan y Gymdeithas
Gemeg Frenhinol. Mae ein cysylltiadau
diwydiannol a phroffesiynol yn cynnwys
EPSRC, Johnson Matthey, Jaguar Land
Rover, Exxon Mobil, Scania, SASOL,
Sabic ac Invista.

Ariannu eich Astudiaethau
Rydym yn cynnig nifer o ysgoloriaethau
bob blwyddyn.

Rydym hefyd yn croesawu ymgeiswyr
sydd wedi cael arian gan noddwyr
allanol.

Eich Dyfodol
Dywedodd 91% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Prifysgol
Caerdydd, Johnson Matthey a Choleg y
Drindod Dulyn.

Mewn swyddi fel: Cemegydd
Dadansoddol, Rheolwr Datblygu
Cynnyrch ac Uwch-dechnolegydd.

Cemeg

Yr Ysgol Cemeg

facebook.com/Cardiff-University-
School-of-Chemistry

@CU_Chemistry

www.youtube.com/user/
CardiffChemistry
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD mewn
Cemeg

Maes Ymchwil
Deunyddiau Cyflwr Solid

Cemeg Ddamcaniaethol a Chyfrifiadurol

Synthesis Organig

Cemeg Organig Ffisegol

Catalysis yn Sefydliad Catalysis Caerdydd

Bioleg Gemegol

Cemeg Anorganig

ALl, RhA MediMSc

Rhaglenni a Addysgir
Catalysis

Bioleg Gemegol

Dr Ben Ward +44 (0)29 2087 0740 PGR-Admissions@caerdydd.ac.uk

Dr Thomas Tatchell +44 (0)29 2087 0759 chemistry@caerdydd.ac.uk

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Mae’r staff yn y grwpiau hyn yn
cydweithio mewn sawl maes ymchwil, a
cheir partneriaethau hefyd rhwng
aelodau o’r Ysgol Cemeg ac Ysgolion
eraill yng Nghaerdydd (yn enwedig yr
Ysgolion Fferylliaeth, Biowyddorau,
Ffiseg, Meddygaeth a Pheirianneg).

Gwahoddir pob myfyriwr i seminarau
ymchwil wythnosol y Gymdeithas Gemeg
Frenhinol, cynhadledd flynyddol Cemeg
Caerdydd, a’n cyfarfodydd grŵp
wythnosol. Cynhelir gweithdai drwy gydol
y flwyddyn ar gyfer pob myfyriwr ôl-
raddedig. Mae’r rhain yn cwmpasu
meysydd fel sbectrosgopeg, ysgrifennu
cynigion ymchwil, cyhoeddi gwaith mewn
cyfnodolion gwyddonol a gwella sgiliau
cyflogadwyedd.

Rhaglenni Ymchwil
Mae ein hymchwil yn dod o dan bum thema benodol a
chysylltiedig: Uwch-Sbectrosgopeg a Deinameg, Cemeg
Fiolegol, Catalysis a Gwyddoniaeth Ryngwynebol,
Deunyddiau ac Ynni, a Synthesis Moleciwlaidd.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu yn adran uchaf yr ail ddosbarth
o’r DU, neu gymhwyster cyfwerth,
mewn Cemeg neu bwnc priodol.

Cyflwyno Cais:
Bellach, gellir cyflwyno ceisiadau am
yr holl raglenni ôl-raddedig ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.
Gallwch wneud ymholiadau
anffurfiol (e.e. i drafod y prosiect
neu’r arian sydd ar gael) drwy
gysylltu ag aelodau unigol o staff
academaidd neu swyddfa’r ôl-
raddedigion cyn llenwi’r ffurflen gais.

Mae fy mhrosiect, ym maes catalysis amgylcheddol, yn cyfuno synthesis
materol a nodweddion ar gyfer triniaeth ar ôl gwacáu. Mae’r Brifysgol yn cynnig
nifer o gyrsiau a gweithdai defnyddiol i helpu eich profiad ôl-raddedig a gwella
eich Saesneg, os nad honno yw eich iaith gyntaf. Rwy’n dod o Sbaen ac mae’r
gefnogaeth yr wyf wedi’i chael yng Nghaerdydd wedi bod yn amhrisiadwy yn fy
natblygiad personol a phroffesiynol. Mae Caerdydd yn ddinas braf i fyfyrwyr.
Mae’n hawdd byw yno ac mae’n rhywle lle gallwch dreulio diwrnod hyfryd yn y
parc neu’r Bae.

Sara Vieitez Calo
PhD Cemeg

113Mwy ar-lein yn: www.caerdydd.ac.uk/chemy
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P’un a ydych yn ymchwilydd sy’n ennill
eich plwyf neu’n bwriadu ymwneud â’r
pynciau hyn yn y dyfodol, gallwn gynnig
y ddealltwriaeth sylfaenol a’r profiad
ymarferol sy’n angenrheidiol i weithio yn
y meysydd cyffrous hyn sy’n datblygu’n
gyflym. Addysgir y rhaglenni MSc gan
wyddonwyr arbenigol yn yr Ysgol Cemeg
a defnyddir cyfleusterau ymchwil ac
addysgu o’r radd flaenaf. Mae gwneud
astudiaeth ôl-raddedig gyda phrifysgol
sy’n arwain y byd, yn gyfle i ymateb i

heriau byd-eang yng nghyd-destun
prosesau cemegol sy’n newid yn gyflym.
Mae catalysis, cynhyrchu deunyddiau
newydd, deall y prosesau cemegol ar
lefel fiolegol, a datblygu cemegau mwy
gwyrdd, yn feysydd lle gallwch ddatblygu
eich gwybodaeth.

Cewch wneud cyfraniad gwerthfawr i
wella dealltwriaeth o’r heriau a’r
problemau a wynebir ym maes cemeg
ar hyn o bryd.

Rhaglenni a Addysgir
Nod ein rhaglenni a addysgir yw creu cenhedlaeth
newydd o ymchwilwyr fydd yn gallu datblygu a defnyddio
technegau arloesol i fynd i’r afael a chwestiynau
sylfaenol yn y meysydd gwahanol hyn o gemeg.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu ail ddosbarth o brifysgol yn y
DU, neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein
– cewch y manylion ar dudalen 30.

Dyddiad Cau ar gyfer
Cyflwyno Cais:
Mis Awst bob blwyddyn.

Myfyrwyr yn synthesu cyfansoddion newydd wrth ymchwilio i rwymo DNA

Catalysis
(MSc)
Cyflwynir y cwrs hwn yn Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI)
ac mae’n cwmpasu tair elfen catalysis - Cymysgryw, Cydryw
a Biolegol - gan roi gwerthfawrogiad o bob agwedd ar
gatalysis i fyfyrwyr.

Bioleg Gemegol
(MSc)
Mae’r rhaglen astudio arloesol hon yn edrych ar natur
prosesau cemegol mewn llwybrau biolegol. Mae myfyrwyr yn
ystyried sut gellir cymhwyso cemeg er mwyn gwella
dealltwriaeth foleciwlaidd o fioleg a sut gellir adeiladu
systemau biolegol i greu cemeg newydd.



Eich Profiad Astudio
Ein nod yw addysgu ac ysbrydoli’r
genhedlaeth nesaf o arweinwyr
cenedlaethol a rhyngwladol yn y
ddisgyblaeth hon. Rydym yn falch o
ddarparu ar gyfer amrywiaeth o
ddiddordebau, cefndiroedd a dyheadau
graddedigion o’r DU a gwledydd tramor.
Rydym yn un o sefydliadau addysgu ac
ymchwilio mwyaf blaenllaw’r DU ac mae
gennym ddiwylliant ymchwil cryf a
dynamig ers tro byd. Ein hymchwil
amlddisgyblaethol sy’n rhoi ffurf i’n
rhaglenni gradd. Mae’n eu gwneud
nhw’n berthnasol i gyflogwyr heddiw ac
yn eu rhoi mewn sefyllfa i fanteisio ar
ddatblygiadau yfory. Yn yr ymarfer
diweddaraf i Asesu Addysgu ac
Ansawdd yn y DU cafodd ein haddysgu
y radd uchaf un. Mae ein cyfleusterau’n
cynnwys labordai addysgu ac ymchwil
pwrpasol i gefnogi ein buddiannau
mewn diogelwch a phreifatrwydd,
cyfrifiadura cymdeithasol, gwyddorau
data, ffactorau dynol, technoleg a
chyfrifiadura gweledol.

Rydym hefyd yn defnyddio gweinyddion
a chlystyrau arbenigol ar gyfer
cyfrifiadura cwmwl a pherfformiad
uchel. Mae gennym bum labordy
addysgu aml-lwyfan pwrpasol,
ystafelloedd addysgu ac ystafelloedd
seminar modern, a Llyfrgell a Chanolfan
Adnoddau sydd gyda’r diweddaraf o’u
math. Mae modd defnyddio’r mwyafrif
o’n labordai 24 awr y dydd, saith
diwrnod yr wythnos. Cewch gofrestru’ch
dyfeisiau rhwydwaith eich hun i
fanteisio ar y gwasanaeth WiFi sydd ar
gael ledled y campws.

Eich Dyfodol
Dywedodd 87% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio
Ymhlith y cyflogwyr mae: Amrywiol
sefydliadau addysg uwch ledled y byd,
Prifysgol Caerdydd a True Clarity.

Mewn swyddi fel: Darlithydd,
Datblygydd Meddalwedd, Gwyddonydd
Ymchwil, Rhaglennydd Meddalwedd a
Biowybodegydd.

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Pam astudio gyda ni?
� Bri rhyngwladol am ragoriaeth ein
hymchwil

� Labordai modern, aml-lwyfan a
helaeth eu hadnoddau

� Cyfleusterau llyfrgell ymchwil
pwrpasol ar y safle ac ar-lein

� Portffolio o raglenni MSc a
addysgir ac sydd newydd eu
diweddaru i gynnig rhaglenni
arbenigol a rhaglenni trosi

� Y dewis gwerthfawr o gymryd
lleoliad proffesiynol â chyflog gyda
rhai graddau meistr a addysgir

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd 99% o’n hymchwil
wedi cael ei restru o leiaf o safon
ryngwladol gyda 79% ohono wedi cael
ei restru yn wych yn rhyngwladol neu’n
arwain y byd. Mae ein hymchwil yn cael
effaith mewn meysydd mor amrywiol â
bioamrywiaeth a dylunio a
gweithgynhyrchu.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 61
Gradd Meistr: 78

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 36
(28 yn gwneud gwaith ymchwil)

facebook.com/csicardiff

@csicardiff

Cardiff-School-Computer-
Science-Informatics

Mae gennym gymuned lewyrchus o ôl-raddedigion yn yr Ysgol oherwydd ein
portffolio arloesol o raddau ymchwil a graddau a addysgir

in
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA

ALl

ALl

Hydref,
Ionawr, Ebrill,
Gorffennaf*

Medi

Medi

MPhil, PhD mewn
Cyfrifiadureg a
Gwybodeg

MRes

MRes

Maes Ymchwil
Systemau Cymhleth

Peirianneg Data a Gwybodaeth

Cyfrifiadura Gweledol

Cyfrifiadureg

Systemau Gwybodaeth

ALl, RhA

ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

MediMSc

Rhaglenni a Addysgir
Uwch-Gyfrifiadureg

Uwch-Gyfrifiadureg gyda lleoliad

Cyfrifiadura

Cyfrifiadura gyda lleoliad

Cyfrifiadura a Rheoli TG

Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda lleoliad

Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

*(MPhil yn unig)

Helen Williams +44 (0)29 2087 5568 williamshm5@caerdydd.ac.uk

Dr Leigh Hodge +44 (0)29 2087 9342 computing-pg@caerdydd.ac.uk

Dr Martin Chorley +44 (0)29 2087 4767 m.j.chorley@cs.caerdydd.ac.uk
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Mae ein hymchwil amlddisgyblaethol yn
dal i gael effaith gadarnhaol mewn
meysydd mor amrywiol â gofal iechyd,
diogelwch, cyfrifiadura cymdeithasol,
gweithgynhyrchu, a’r amgylchedd.
Cynigiwn gyfle i weithio ochr yn ochr â’n
staff ymchwil. Maent yn arweinwyr ym
meysydd eu harbenigedd ac yn
cyhoeddi’n eang, yn golygu ac yn
adolygu i gyfnodolion rhyngwladol, yn
gweithredu fel arholwyr allanol yn y DU
ac mewn gwledydd eraill, yn darparu
ymgynghoriaeth ac yn sicrhau cyllid
ymchwil.

Trefnir ein hymchwil yn grwpiau ymchwil
sy’n adlewyrchu ein harbenigeddau.
Mae’r grwpiau’n gartref i ymchwilwyr ac
yn fodd iddynt gyfnewid syniadau, cael
cefnogaeth a chydweithio’n aml ar
brosiectau. Mae disgwyl i’n holl fyfyrwyr
ymchwil gymryd rhan yn eu grŵp, er
enghraifft, drwy roi cyflwyniadau ar eu
hymchwil eu hunain, neu roi adborth i
gydfyfyrwyr ac i aelodau eraill o’u grŵp.
Yn ystod eich astudiaethau, byddwch fel
rheol yn cyhoeddi nifer o bapurau fydd
yn cyfrannu at eich traethawd hir.

Rhaglenni Ymchwil
Mae gennym ddiwylliant ymchwil hirhoedlog, cryf a
dynamig sy’n sail i’n bri rhyngwladol am ymchwil o
safon fydeang ym meysydd gwyddorau data a
chyfrifiadura gweledol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
MPhil/PhD: Fel rheol, bydd gan
ymgeiswyr radd anrhydedd dda
(2:1 neu well) neu radd meistr gyda
rhagoriaeth yn y traethawd ymchwil
mewn Cyfrifiadureg, Cyfrifiadura neu
bwnc cydnaws.

MRes: Fel rheol, bydd gan
ymgeiswyr radd anrhydedd dda
(2:1 neu well) neu radd meistr
mewn Cyfrifiadureg, Cyfrifiadura neu
bwnc cydnaws.

Cyflwyno Cais:
Fel rheol, bydd gan ymgeiswyr radd
anrhydedd dda (2:1 neu well) neu
radd meistr mewn Cyfrifiadureg,
Cyfrifiadura neu bwnc cydnaws.



Mae ein graddau’n cael eu diweddaru’n
rheolaidd i wneud yn siŵr bod eu
cynnwys yn trin a thrafod datblygiadau
yn y pwnc ac yn berthnasol i gyflogwyr.
Rydym yn rhoi pwyslais ar addysgu a
arweinir gan ymchwil (drwy fodiwlau a
rhaglenni arbenigol) a chyflogadwyedd.
Mae sylwadau cynfyfyrwyr, partneriaid
diwydiannol ac arbenigwyr academaidd
wedi dylanwadu ar ein portffolio o
gyrsiau ôl-raddedig a addysgir. Mae
llawer o’n graddau wedi’u hachredu’n
broffesiynol hefyd gan y BCS, y
Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.

Mae ein graddau wedi’u cynllunio i’ch
galluogi i wneud y dewis sy’n cyd-fynd
orau â’ch diddordebau a’ch dyheadau
gyrfaol. Rydym yn cynnig gradd meistr
sy’n cynnig cyfle i drosglwyddo i yrfa ym
myd cyfrifiadura, ac mae’r rhaglen
meistr fwy arbenigol yn cynnig cyfle i
raddedigion mewn cyfrifiadura gynyddu
eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u
dealltwriaeth drwy ddilyn modiwlau a
addysgir gan arbenigwyr ar ymchwil
mewn maes penodol.

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig cyfleusterau nodedig, gan gynnwys
mannau ymchwil arbenigol fel labordai addysgu aml-lwyfan Gwybodaeth am

Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
MSc Uwch-Gyfrifiadureg: Fel rheol,
bydd gan ymgeiswyr radd anrhydedd
dda mewn Cyfrifiadureg, Cyfrifiadura
neu bwnc cydnaws.

MSc Diogelwch a Phreifatrwydd
Gwybodaeth: Fel rheol, bydd gan
ymgeiswyr radd anrhydedd dda
mewn Cyfrifiadureg, Cyfrifiadura neu
bwnc cysylltiedig. Bydd graddedigion
o ddisgyblaethau eraill yn amlygu
ymwybyddiaeth o gwmpas eang
systemau gwybodaeth a’u cyd-
destun.

MSc Cyfrifiadura ac MSc
Cyfrifiadura a Rheoli TG: Fel rheol,
bydd gan ymgeiswyr radd anrhydedd
dda mewn pwnc heblaw
Cyfrifiadura/TG. Ystyrir ceisiadau gan
rai sydd heb radd, ond sydd â
phrofiad gwaith perthnasol.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rydym yn cynnig cyfleusterau nodedig, gan gynnwys mannau ymchwil arbenigol fel labordai addysgu aml-lwyfan

Uwch-Gyfrifiadureg
(MSc)
Cynlluniwyd y rhaglen flaengar hon i’r
rhai sydd wedi graddio mewn
cyfrifiadura ac yn awyddus i ragori drwy
sicrhau uwch-feistrolaeth ar y
ddisgyblaeth. Ynddi, trafodir y pynciau
allweddol sy’n gyrru’r datblygiadau a’r
tueddiadau technolegol diweddaraf.

Uwch-Gyfrifiadureg
gyda lleoliad
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn ychwanegu at y
rhaglen Cyfrifiadureg uchod drwy gynnig
cyfle i gyfoethogi rhagor ar eich CV drwy
wneud cais am leoliad gwaith
proffesiynol â thâl am 7-10 mis.
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Cyfrifiadura
(MSc)
Ar gyfer graddedigion sydd am symud i
faes cyfrifiadureg o ddisgyblaeth arall.
Mae rhaglen MSc Cyfrifiadura yn
cefnogi’r galluoedd technegol sydd eu
hangen i ddatblygu meddalwedd a
systemau effeithiol. Oherwydd
dibyniaeth y byd ar TG gymhleth, bydd y
sgiliau a byddwch yn eu dysgu ar y cwrs
hwn yn hynod werthfawr.

Cyfrifiadura gyda lleoliad
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn ychwanegu at y
rhaglen Cyfrifiadura drwy gynnig cyfle i
ddatblygu eich CV ymhellach drwy
wneud cais am leoliad gwaith
proffesiynol â thâl am 7-10 mis.

Cyfrifiadura a Rheoli TG
(MSc)
Ar gyfer graddedigion sydd am symud i
gyfrifiadureg o ddisgyblaeth arall. Mae’r
rhaglen yn para blwyddyn ac yn cynnig
gwybodaeth dechnegol eang a chyd-
destun busnes cadarn ar gyfer rheoli

systemau TG. Mae’r rhain yn ofynnol i
fodloni anghenion sylfaenol yn y sector
TG fel dylunio prosiectau mawr neu
wella strategaeth fusnes, ac maent yn
hanfodol ar gyfer y rhai sydd am gael
swydd reoli yn y sector TG.

Cyfrifiadura a Rheoli TG
gyda lleoliad
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn ychwanegu at y
rhaglen Cyfrifiadura a Rheoli TG drwy
gynnig cyfle i ddatblygu eich CV
ymhellach drwy wneud cais am leoliad
gwaith proffesiynol â thâl am 7-10 mis.

Diogelwch a Phreifatrwydd
Gwybodaeth
(MSc)
Mae camau diogelwch priodol yn rhan
hanfodol o unrhyw fenter fodern. Mae
dealltwriaeth fanwl o’r prif fygythiadau
a’r technegau hanfodol ar gyfer sicrhau
diogelwch, preifatrwydd ac
ymddiriedolaeth, yn ofynion sylfaenol ar
gyfer systemau gwybodaeth
llwyddiannus. Mae gweithwyr

proffesiynol yn y maes hwn mewn
sefyllfa i fanteisio ar amrywiaeth eang o
gyfleoedd i gael gwaith. Mae’r rhaglen
yn rhoi sylw i’r materion diogelwch
allweddol a wynebir gan systemau
cyfathrebu a gwybodaeth ledled y byd.
Mae’r rhaglen yn cynnig cymysgedd o
gyd-destun busnes gyda diogelwch
craidd, ymddiriedaeth a materion
preifatrwydd sy’n herio’r sector TG.

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol
(MSc)
Gradd gyd-anrhydedd gyda’r Ysgol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac
Astudiaethau Diwylliannol. Mae’r
rhaglen hon yn datblygu gwybodaeth a
sgiliau drwy ddysgu, ar sail ymchwil, am
newyddiaduraeth ddigidol, gwyddor
data, codio cyfrifiaduron a datblygiadau
digidol.

Yn ein labordy newydd ym maes Fforensig a Diogelwch y We caiff y myfyrwyr gyfle i sicrhau achrediad allanol ar gyfer
defnyddio meddalwedd fforensig sy’n arwain y farchnad

Prifysgol Caerdydd yw un o’r lleoedd prin sy’n rhoi sylw i faes diogelwch a
phreifatrwydd gwybodaeth fel rhaglen gradd meistr. Mae’n gyfle i ni
ryngweithio â darlithwyr gwadd o’r diwydiant, deall amrywiol risgiau a chynnig
gwrthfesurau i atal gwybodaeth rhag mynd i’r dwylo anghywir. Bydd y
modiwlau y mae’r cwrs yn eu cynnig yn rhoi llwyfan i mi osod sylfaen
gadarn arno o ran technegau diogelwch ac yn fy helpu i ddatblygu
llwybr fy ngyrfa fel ymgynghorydd diogelwch.

Amir Javed
MSc Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth



Eich Profiad Astudio
Byddwch yn ymuno â chymuned ôl-
raddedig hynod weithgar yn yr Ysgol
Ffiseg a Seryddiaeth. Ein nod yw cynnig
amgylchedd heriol a chefnogol lle mae
ein myfyrwyr yn meithrin y sgiliau a’r
wybodaeth sydd eu hangen arnynt i
lwyddo ym meysydd diwydiant, ymchwil
neu academaidd. Mae gennym brofiad
helaeth o ragoriaeth ymchwil ac mae
labordai o’r radd flaenaf yma i gefnogi
ein hystod eang o weithgareddau
ymchwil. Mae’r gwaith ymchwil a wneir
yn yr ysgol hefyd yn cynnwys prosiectau
cydweithio ledled y byd a defnyddio
cyfleusterau cenedlaethol a rhyngwladol
blaengar.

Mae gan y Grŵp Mater Cywasgedig a
Ffotoneg labordai modern ar gyfer eu
hymchwil mewn electroneg foleciwlaidd,
opteg cwantwm, ffiseg laser, magneteg,
dyfeisiau lled-ddargludyddion nano-
raddfa a phriodweddau diemwnt. Mae
llawer o’n gwaith yn rhyngddisgyblaethol
ac yn manteisio ar arbenigedd o’r
gwyddorau bywyd, y gwyddorau ffisegol
a pheirianneg. Gwyddonwyr ymchwil yn
ein grŵp Offeryniaeth Seryddiaeth a
arweiniodd y consortia fu’n gyfrifol am
adeiladu telesgopau Herschel a Planck,
a lansiwyd yn 2009. Mae’r grŵp Ffiseg
Disgyrchol yn ymwneud â rhaglen
synhwyrydd tonnau disgyrchol GEO600,
prosiect LIGO a’r Telesgop Einstein
arfaethedig.

Rydym yn rhannu Adeiladau’r
Frenhines, sy’n werth £35m, gyda’r
Ysgol Peirianneg a’r Ysgol Cyfrifiadureg
a Gwybodeg. Mae gan Adeiladau’r
Frenhines rai o’r cyfleusterau mwyaf
modern yn sector prifysgolion Prydain,
gan gynnwys labordai cynhwysfawr,
cyfleusterau cyfrifiadura ôl-raddedig a
chyfleusterau arsylwi seryddol. Mae
gennym ystafelloedd glân pwrpasol, yn

ogystal â gweithdai mecanyddol ac
electronig mewnol ar gyfer ymchwilwyr
Ffiseg ac Offeryniaeth Seryddiaeth.

Ariannu eich Astudiaeth
Bob blwyddyn, mae’r Ysgol Ffiseg a
Seryddiaeth yn cael arian gan
Gynghorau Ymchwil y DU (STFC a
ESPRC), yn ogystal â ffynonellau eraill.
Rhoddir yr arian hwn i ymgeiswyr o’r
DU/UE sydd â phroffiliau academaidd
rhagorol ac sy’n llwyddiannus yn y
cyfweliad (rhaid i ymgeiswyr fodloni
meini prawf RCUK hefyd). Nid oes
angen cyflwyno cais ar wahân. Dyrennir
yr arian ymhen tri mis cyntaf y flwyddyn,
felly gorau po gyntaf i chi gyflwyno cais.

Eich Dyfodol
Dywedodd 94% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.
Ymhlith y cyflogwyr mae: Prifysgol
Caerdydd, IBM, Sefydliad Max Planck ar
gyfer Ffiseg Ddisgyrchol a’r Swyddfa
Batentau.
Mewn swyddi fel: Cymrawd Ymchwil
Ôl-ddoethurol, Peiriannydd Dylunio
Prosesau, Cydymaith Ymchwil a
Pheiriannydd Meddalwedd.

Ffiseg a Seryddiaeth

Pam astudio gyda ni?
� Rydym yn cynnig ystod eithriadol o
eang o gyfleoedd i ymgeiswyr
cymwysedig astudio ar gyfer
graddau mewn ymchwil ac
addysgu

� Mae llawer o brosiectau ymchwil
yn cynnig cyfle i gymryd rhan
mewn prosiectau cydweithredol
rhyngwladol sy’n arwain y byd

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd ein hymchwil yn
chweched yn y DU am ansawdd. Yn
gyffredinol, aseswyd bod 99% o’r
ymchwil a gyflwynwyd gennym yn
rhagorol yn rhyngwladol neu’n arwain y
byd. Mae gan ein staff rôl flaenllaw
mewn prosiectau cydweithredol
rhyngwladol o bwys, gan gynnwys
consortiwm offer SPIRE ar gyfer lloeren
Herschel.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 61
Gradd meistr: 8-10

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 41

facebook.com/
CardiffSchoolofPhysics

@cardiffPHYSX

Un o’r 1,000 o ystafelloedd glân yn yr Ysgol
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Boed yn ymuno â theithiau maes i
arsyllfeydd seryddol, gweithio mewn
labordai modern yng Nghaerdydd ac
mewn cyfleusterau cenedlaethol fel
Diamond Light Source, neu’n mynychu’r
gyfres ragorol o seminarau a
chynadleddau a drefnir gan aelodau
staff academaidd, mae ein myfyrwyr yn
cydweithio ag arbenigwyr yn eu
meysydd dewisol.

Cewch eich gwahodd i ymuno â’r
amgylchedd ymchwil bywiog a dynamig
yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth drwy
gymryd rhan mewn seminarau
wythnosol a chynadleddau,
gweithgareddau grwpiau ymchwil a
mynd i gynadleddau ymchwil
rhyngwladol.

Rhaglenni Ymchwil
Mae gennym ddiddordebau ymchwil sy’n cwmpasu
amrywiaeth eang o bynciau ffiseg a seryddiaeth, ac mae
ein myfyrwyr ôl-raddedig yn rhan ganolog o’r meysydd
ymchwil hyn.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Fel arfer gradd dosbarth cyntaf neu
adran uchaf yr ail ddosbarth mewn
Ffiseg neu bwnc cysylltiedig.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Bellach, gall ceisiadau i ddilyn y
mwyafrif o raglenni ôl-raddedig gael
eu cyflwyno ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 30.

Rwyf wastad wedi bod â diddordeb mewn Ffiseg Feddygol oherwydd astudiais rai
modiwlau yn fy ngradd israddedig. Ar ôl rhywfaint o waith yn ystod misoedd cyntaf fy
mlwyddyn olaf, sylweddolais fy mod yn mwynhau fy mhrosiect ymchwil yn fwy na
rhai o fy modiwlau darlithio, a phenderfynais bryd hynny fy mod am wneud PhD. Fel
myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, roedd y ddinas, Undeb y Myfyrwyr a’r
adran Ffiseg eisoes yn gyfarwydd i mi, ac roeddwn wedi gwneud llawer o gysylltiadau
yn y Brifysgol. Myfyrwyr sy’n cael y prif sylw yn yr adran Ffiseg, ac mae’n ceisio rhoi’r
profiad addysgu gorau posibl i bob myfyriwr.

Peri Jones
PhD Ffiseg a Seryddiaeth

A minnau’n dod o brifysgol wahanol, roedd Prifysgol Caerdydd yn groesawgar iawn
gyda chymuned hynod gefnogol ac enw da am ymchwil. Nod fy ymchwil yw creu
biosynhwyryddion nano-garbon i fesur digwyddiadau biolegol penodol. Roedd hyn yn
caniatáu i mi symud o fy nghefndir ffiseg a gweithio gyda grŵp bioleg synthetig
hefyd, gan fy ngalluogi i feithrin dealltwriaeth ehangach o wyddoniaeth gorfforol. Gan
fod cymaint yn rhagor i’w ddysgu a’i ddarganfod yma, mae’n ymchwil hynod
foddhaus gyda rhagolygon cyffrous.

Adam Beachey
PhD Ffiseg a Seryddiaeth

Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD mewn
Ffiseg a Seryddiaeth

Maes Ymchwil
Seryddiaeth ac Astroffiseg

Offeryniaeth Seryddiaeth

Mater Cywasgedig a Ffotoneg

Ffiseg Ddisgyrchol

Acwsteg Gerddorol

ALl

ALl, RhA

ALl

MediMSc

MSc

MSc

Rhaglenni a Addysgir
Astroffiseg

Bioffotoneg

Ffiseg

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig +44 (0)29 2087 5112 physics-pg@caerdydd.ac.uk

Tiwtor Derbyn +44 (0)29 2087 6457 admissions@astro.caerdydd.ac.uk
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Dyma lun o Isam, myfyriwr ôl-raddedig, yn defnyddio system gwactod tra uchel i ymchwilio i briodweddau
electronig moleciwlau ar arwyneb

Astroffiseg
(MSc)
Mae’r cwrs newydd hwn wedi’i gynllunio
i gynnig addysgu gwybodus mewn
Astroffiseg a arweinir gan ymchwil i
fyfyrwyr sydd o gefndir ffiseg (neu
gefndir mathemategol cysylltiedig).

Mae’r pynciau a addysgir yn adlewyrchu
ein cryfderau rhagorol mewn ymchwil
ddamcaniaethol, arsylwadol ac
offerynnol ac mae’n cynnwys Cosmoleg,
Uwch-Berthynoledd Cyffredinol a
Thonnau Disgyrchol, Offeryniaeth ar
gyfer Seryddiaeth a Thechnegau mewn
Astroffiseg.

Byddwch yn astudio modiwlau mewn
Technegau Arsylwi mewn Astroffiseg a
Sgiliau Ymchwil fel paratoad ar gyfer
eich cyfnod traethawd hir 60 credyd
mewn grŵp ymchwil neu leoliad.

Bioffotoneg
(MSc)
Mae’r rhaglen MSc mewn Bioffotoneg
yn cynnig hyfforddiant arloesol ar y
rhyngwyneb rhwng opteg laser, bioleg
celloedd a meddygaeth. Addysgir y
rhaglen arloesol hon ar y cyd gan
wyddonwyr arbenigol yn yr Ysgol Ffiseg
a Seryddiaeth yn Ysgol y Biowyddorau.
P’un a ydych yn ymchwilydd sy’n ennill
eich plwyf neu’n bwriadu ymwneud ag
opteg fiofeddygol neu ddiwydiant sy’n
ymwneud â bioffotoneg yn y dyfodol,
gallwn gynnig y ddealltwriaeth sylfaenol
a’r profiad ymarferol sy’n angenrheidiol i
weithio yn y meysydd hyn sy’n
datblygu’n gyflym.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer
graddedigion mewn gwyddor fiolegol
neu ffisegol, neu beirianneg. Croesewir
ceisiadau gan fyfyrwyr mewn pynciau fel
Cemeg, Gwyddorau Materol, Peirianneg
Drydanol, Bioleg, Optometreg a
Fferylliaeth hefyd.

Ffiseg
(MSc)
Bydd y cwrs newydd hwn yn diwallu
anghenion graddedigion sydd am
gyfuno uwchastudiaeth mewn meysydd
allweddol o ymchwil Ffiseg â chyfnod
estynedig o ymchwil annibynnol.

Mae’r pynciau a addysgir yn adlewyrchu
ein harbenigedd ymchwil mewn Ffiseg
Cwantwm, Ffotoneg, dadansoddiad
Damcaniaethol a Chyfrifiadurol,
Synwyryddion a Deunyddiau yn ogystal
ag Astroffiseg. Bydd pob myfyriwr yn
astudio modiwlau Technegau Arbrofol a
Sgiliau Ymchwil fel paratoad ar gyfer eu
cyfnod traethawd hir 60 credyd mewn
grŵp ymchwil neu leoliad.

Rhaglenni a Addysgir
Mae’n bleser gennym gynnig dwy raglen MSc newydd
mewn Ffiseg ac Astroffiseg ochr yn ochr â’n rhaglen
lwyddiannus mewn Bioffotoneg.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
O leiaf gradd anrhydedd ail
ddosbarth neu gymhwyster
cyfatebol mewn Ffiseg neu bwnc
mathemategol cysylltiedig.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Mae’r ddwy raglen newydd wedi’u
cynllunio i ateb y galw cynyddol am
uwchastudiaeth yn y meysydd hyn ac
maent yn adlewyrchu ein harbenigedd

ymchwil. Bydd y rhaglenni hyn yn addas
i ymgeiswyr sydd am fynd ymlaen i
wneud astudiaeth bellach neu i weithio
yn y diwydiant.



Eich Profiad Astudio
Mae’r grantiau ymchwil byw gwerth
£12m sydd gennym ar hyn o bryd yn
dangos bod amgylchedd ymchwil
bywiog yma. Rydym yn cynnig profiad
cyfoethog a buddiol, ac amgylchedd
cyfeillgar ac ysgogol, i’n myfyrwyr. Mae
ein hymchwilwyr wrthi’n rhoi sylw i rai
o’r themâu ymchwil pwysicaf yng
Ngwyddorau’r Ddaear, gan gynnwys
newidiadau byd-eang, y
rhyngweithiadau rhwng y biosffer, yr
hydrosffer a’r geosffer, gwyddor
amgylchedd, fforio adnoddau naturiol,
ac esblygiad y Ddaear a’i biosffer.

Mae gennym hanes maith o gydweithio
â byd diwydiant a sefydliadau
academaidd yma ac yn rhyngwladol. Yn
hanesyddol, rydym wedi ymwneud
llawer iawn â Rhaglen Drilio’r
Cefnforoedd, cydweithrediadau
Ewropeaidd fel Prosiect Rhew Parhaol a
Hinsawdd Ewrop, a mentrau yng
Nghymru fel Consortiwm Newid
Hinsawdd Cymru. Rydym hefyd yn
cydweithio ag amryw o bartneriaid
diwydiannol fel BHP Bilton, Nwy
Prydain, Shell a chwmnïau eraill ar hyn
o bryd.

Sail gadarn ein hymchwil yw
cyfleusterau o’r radd flaenaf, gan
gynnwys labordai dadansoddol,
geocemegol, petrolegol, geotechnegol,
geomicrobiolegol a phalaeo-eigionegol
sydd â sbectromedrau màs i
ddadansoddi isotopau sefydlog, ICP-MS
hydoddiant a laser cydraniad-uchel,

ICP-OES, SEMs dadansoddol ac
amgylcheddol, cromatograffau (ïonau,
nwyon a hylifau), dadansoddwyr XRD ac
uwch-ronynnau. Mae gennym
isadeiledd cyfrifiannol rhagorol drwy
gyfrwng cyfleusterau Uwch-Gyfrifiadura
y Brifysgol, sydd hefyd yn gartref i
Ganolfan e-Wyddoniaeth Cymru
(WeSC).

Mae gennym hefyd ein llong ymchwil
bwrpasol ein hunain, Guiding Light, ac
arni mae cyfleusterau amlbelydr a
sonar dyraniad-uchel, amlddigreiddiwr,
mesurydd cerrynt ‘doler’ a gallu
dyraniad-uchel i gaffael tonnau seismig
a digreiddio gwaddod.

Eich Dyfodol
Dywedodd 95% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogaeth a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Cyfoeth
Naturiol Cymru, Geotechnology Cyf.,
Parson Brinckerhoff, WSP Environment
and Energy, y Gerddi Botanig Brenhinol,
Kew.

Mewn swyddi fel: Cymrawd Ymchwil,
Daearegwr, Geodynamegydd,
Ymgynghorydd Amgylcheddol, Swyddog
Cadwraeth.

Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

Pam astudio gyda ni?
� Rydym wedi ymrwymo i gyflawni’r
safonau uchaf mewn ymchwil ac
addysg yn ogystal â chynnig
amgylchedd cyfoethog ac
amrywiol a arweinir gan ymchwil

� Mae ein rhaglen ymchwil
ddynamig o safon fyd-eang wedi
cynhyrchu myfyrwyr PhD disglair
sydd wedi cyfrannu cryn dipyn i’r
byd academaidd, byd diwydiant a
byd gwleidyddiaeth

� Mae ein chwe grŵp ymchwil yn
darparu profiad amrywiol a
diddorol o ymchwilio

� Mae gan ein rhaglen MSc sy’n
canolbwyntio ar alwedigaethau
gysylltiadau cryf â byd diwydiant,
gan gynnwys lleoliadau

� Ni yw unig Ysgol Gwyddorau’r
Ddaear yng Nghymru

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yw’r
unig ysgol o’i math yng Nghymru ac
mae ganddi raglen ymchwil o’r radd
flaenaf mewn Gwyddorau’r Ddaear. Yn
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014,
a gynhaliwyd gan gynghorau ariannu’r
DU, aseswyd bod 99% o’n hymchwil o
leiaf o safon ryngwladol gyda 84%
ohono yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n
arwain y byd. Mae ein gwaith ymchwil
ym meysydd systemau’r ddaear a
gwyddorau amgylcheddol yn mynd i’r
afael â rhai o’r heriau mwyaf
arwyddocaol yng ngwyddorau’r byd, gan
gynnwys newid byd-eang, tirwedd a
dynameg amgylcheddol, elwa ar
adnoddau naturiol a dyfodol hirdymor y
Ddaear.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 50
Gradd meistr: 14

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 37
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@CU_EARTH

Gwaith maes ar Ddaeareg y Môr
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf,

MPhil, PhD yng
Ngwyddorau’r Ddaear

Maes Ymchwil
Yr Hinsawdd a Bywyd

Gwyddor a Pholisi Amgylcheddol

Prosesau’r Ddaear Solid

ALl MediMSc

Rhaglenni a Addysgir
Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Dr Andrew Kerr, Tiwtor Derbyn Myfyrwyr PhD +44 (0)29 2087 4578 earth-pg@caerdydd.ac.uk

Dr Tim Jones, Tiwtor Derbyn Myfyrwyr PhD +44 (0)29 2087 4830 jonestp@caerdydd.ac.uk

Mae chwe grŵp ymchwil yn gweithio ar
y tair thema, a phob un ohonynt yn
cynhyrchu amgylcheddau ymchwil o
safon sy’n cynnwys: Systemau
Palaeohinsawdd a Hinsawdd,
Palaeobioleg, Geomicrobioleg, Prosesau
Arwyneb y Ddaear, Magmatiaeth a
Metalogenesis, Geodynameg
Gyfrifiadurol a Seismeg 3D.

Yn unol â safon uchel ein hymchwil,
darparwn amgylchedd ymchwil
gweithgar. Heblaw am y cyfleoedd
dyddiol i ddefnyddio offer ymchwil o
safon ac i weithio gydag arbenigwyr
byd-eang, bydd ein myfyrwyr yn
chwarae rhan weithgar yn yr Ysgol.
Byddwch yn cyflwyno eich ymchwil ar
ddiwedd y flwyddyn gyntaf ac yna’n
gyson ar ôl hynny mewn cyfarfodydd o’u
grŵp ymchwil ac o’r Ysgol. Byddwch
hefyd yn cymryd rhan mewn 12 diwrnod
o hyfforddiant bob blwyddyn, gan
gynnwys arddangos ac addysgu yn y

maes ac mewn labordai, dysgu sgiliau
mewn mathemateg a ffiseg, a sgiliau
hanfodol eraill.

Rhaglenni Ymchwil
Trefnir ymchwil yn yr Ysgol o dan dair thema ymchwil:
Hinsawdd a Bywyd, Prosesau’r Ddaear Solid, a Gwyddor a
Pholisi Amgylcheddol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu adran uchaf yr ail ddosbarth,
neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyno Cais:
Cysylltwch â’r Ysgol yn y lle cyntaf.
Bellach, gall ceisiadau i ddilyn y
mwyafrif o raglenni ôl-raddedig gael
eu cyflwyno ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 30.

Fe wnes i fy ngradd israddedig yng Nghaerdydd a phenderfynu gwneud PhD
wedyn i adeiladu ar fy mhrofiad o ymchwilio ar gyfer fy mhrosiect
israddedig. Oherwydd yr amrywiaeth mawr o ddiddordebau ymchwil, y
cyfleusterau rhagorol a’r awyrgylch cefnogol, rwyf wedi cael blas mawr ar fy
ngwaith yma.

Miriam Olivier
PhD Gwyddorau’r Ddaear

Labordy Geocemeg
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Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf
neu ail ddosbarth o brifysgol yn y
DU, neu gymhwyster cyfwerth.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rhaglenni a Addysgir
Nod canolog ein MSc mewn Daeareg Amgylcheddol
Gymhwysol yw rhoi i’w graddedigion mewn
geowyddoniaeth y sgiliau galwedigaethol ychwanegol ar
lefel meistr er mwyn dilyn gyrfa mewn ymgyngoriaethau
geopeirianyddol a geoamgylcheddol, awdurdodau
rheoleiddio ac asiantau llywodraethau.

Mae Cam I cychwynnol y cwrs, a
addysgir am saith mis, yn cynnwys
cyfraniadau o bwys gan gydweithwyr
academaidd. Ar gyfer cydran traethawd
hir y cwrs, Cam II, sy’n para pum mis,

ein nod lle bynnag y bo modd yw cynnig
lleoliad ar brosiect i fyfyrwyr gyda
chwmni sy’n noddi yn y DU neu dramor.

Daeareg Amgylcheddol
Gymhwysol
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn rhoi arbenigedd a
sgiliau ar gyfer gyrfa fel ymgynghorydd
amgylcheddol neu geotechnegol,
asesydd tir halogedig neu arbenigydd
adfer, gan gynnig sylfaen sgiliau eang.

Mae’r addysgu’n ymgorffori’r Safonau
Prydeinig a’r codau Ewropeaidd
perthnasol ynghyd â’r ddeddfwriaeth a’r
canllawiau amgylcheddol cyfredol.
Mae’r radd MSc wedi’i hachredu gan
Gymdeithas Ddaearegol Llundain ac
mae’n cyfrif fel credydau tuag at ennill
cymhwyster proffesiynol Daearegwr
Siartredig C.Geol. Erbyn diwedd Cam II,

bydd gan ein graddedigion gradd meistr
ragolygon gwych o gael gwaith. Yn
2012/13 a 2013/14, roedd dros
95% o’r myfyrwyr wedi cael swydd
broffesiynol ar ôl cwblhau eu gradd
MSc.

Gwaith maes MSc



Eich Profiad Astudio
Rydym yn cynnig dwy raglen MSc ac
amrywiaeth mawr o gyfleoedd ar gyfer
myfyrwyr ymchwil. Mae’r meysydd
astudio’n cynnwys: damcaniaeth rhifau,
dadansoddi ffwythiannol a theori
sbectrol gweithredyddion differol
cyffredin a rhannol, calcwlws hafaliadau
differol cyffredin a rhannol, dadansoddi
rhifau, dynameg hylifau damcaniaethol a
chyfrifiannol, algebrâu gweithredyddion,
geometreg a thopoleg differol, prosesu
delweddau, ymchwil weithrediadol,
dadansoddi cyfresi amser, theori
tebygolrwydd ac ystadegaeth.

Rydym yn cynnig amgylchedd ôl-
raddedig croesawgar a dynamig sy’n
gyffrous, heriol a buddiol i’n myfyrwyr.

Bob blwyddyn, rydym yn cynnal
cyfarfodydd rhyngwladol rheolaidd yn ein
holl brif feysydd ymchwil a chawn
ymweliadau gan ysgolheigion o fri o
bedwar ban y byd. Rydym yn rhan o
brosiectau ymchwil ar y cyd ar draws y
byd academaidd, llywodraeth a
diwydiant, ac mae Hewlett Packard, GIG
Cymru, Llywodraeth Cymru, EPSRC ac
Ymddiriedolaeth Leverhulme ymhlith y
rhai sy’n ariannu’r prosiectau.

Rydym yn un o sylfaenwyr Sefydliad
Gwyddorau Mathemategol a
Chyrifiadurol Cymru ac mae gennym
gysylltiadau agos ar draws y brifysgol,
gan gynnwys gyda’r Ysgol Meddygaeth,
yr Ysgol Peirianneg a’r Ysgol Cyfrifiadureg
a Gwybodeg.

Adeilad y Sefydliad Mathemateg yw
cartref yr Ysgol. Mae gerllaw adeiladu
eraill y Brifysgol a chanol y ddinas. Mae
popeth sydd ei angen ar fyfyriwr
mathemateg ôl-raddedig yn yr adeilad
hwn, gan gynnwys yr holl addysgu a
seminarau i ôl-raddedigion, labordai
cyfrifiadurol pwrpasol, llyfrgell
fathemateg, swyddfeydd i fyfyrwyr
MPhil/PhD a siop goffi.

Mae gan ein myfyrwyr MSc labordai
cyfrifiadur ac ystafell ddarllen benodedig.

Mae gofod gwaith wedi’i neillto ar gyfer
myfyrwyr MPhil/PhD. Fel rheol, maent yn
rhannu gydag un neu ddau o fyfyrwyr
eraill. Darperir cyfrifiaduron bwrdd gwaith
a bydd modd i chi hefyd ddefnyddio
clystyrau a gynhelir gan y Brifysgol yn
ogystal â chyfleusterau cyfrifiadura
rhagorol y Brifysgol.

Rydym hefyd yn cynnig ystod o fodiwlau
annibynnol.

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil
cyfeillgar a chewch eich annog i
gyfnewid syniadau mewn seminarau ac
yn Nhe’r Ôl-raddedigion a gynhelir yn
wythnosol.

Eich Dyfodol
Dywedodd 94% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Grŵp
Admiral, Grŵp Bancio Lloyds,
Llywodraeth Cymru a Swyddfa’r
Ystadegau Gwladol.

Mewn swyddi fel: Proffwyd, Darlithydd,
Ystadegydd, Cynorthwy-ydd Ymchwil,
Arbenigwr Gwrth-lygredd a Modelydd
Mathemategol

Mathemateg

Pam astudio gyda ni?
� Cyrsiau a addysgir ar lefel ymchwil
ôl-raddedig i fyfyrwyr PhD ac MPhil

� Amgylchedd ymchwil bywiog lle
cynhelir seminarau wythnosol
mewn pum maes pwnc,
cynhadledd reolaidd mewn
mathemateg a chynadleddau
blynyddol Cymru mewn
Mathemateg i fyfyrwyr ymchwil

� Mae’r MSc mewn Ymchwil
Weithrediadol, Ystadegaeth
Gymhwysol a Risg Ariannol yn
gyfuniad unigryw mewn gradd MSc
yn y DU.

� Cydweithir yn agos ag amryw o
sefydliadau sy’n cyflogi
graddedigion mewn Ymchwil
Weithrediadol, Ystadegaeth, Risg
Ariannol a Dadansoddeg Data

� Cyfle i gwblhau eich traethawd hir
gydag un o’n partneriaid
diwydiannol

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, aseswyd bod 100% o’n
hymchwil o leiaf o safon ryngwladol
gyda 90% ohono’n rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd. Rydym
yn cynnal ymchwil wirioneddol
ryngddisgyblaethol ac wedi rhoi atebion
i faterion cyfoes fel diogelwch data ac
amseroedd aros mewn ysbytai

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 34
Gradd meistr: 53

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 31
(29 yn gwneud gwaith ymchwil)

@CardiffUniMaths
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Mae'r Ysgol Mathemateg mewn adeiladau sy'n agos i Undeb y Myfyrwyr,
Ysgolion eraill yn y Brifysgol, a chanol y ddinas
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ALl, RhA MediMSc

Rhaglenni a Addysgir
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol

Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg
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Edward Lewis
PhD Mathemateg

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Dr Karl Schmidt +44 (0)29 2087 6778 SchmidtKM@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Tim Phillips +44 (0)29 2087 4194 PhillipsTN@caerdydd.ac.uk

Yr Athro Paul Harper +44 (0)29 2087 6841 Harper@caerdydd.ac.uk

Dr Jonathan Gillard +44 (0)29 2087 0619 GillardJW@cardiff.ac.ukk

Mrs Joanna Emery +44 (0)29 2087 0851 EmeryJL4@caerdydd.ac.uk

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf

MPhil, PhD mewn
Mathemateg

Maes Ymchwil
Mathemateg Bur

Mathemateg Gymhwysol

Ymchwil Weithrediadol

Tebygolrwydd ac Ystadegaeth

Bydd hynny’n cynnwys dewis eang o
gyrsiau ôl-raddedig a ddarperir drwy
rwydweithiau cydweithio cenedlaethol
MAGIC (mathemateg bur/gymhwysol),
NATCOR (ymchwil weithrediadol) ac
APTS (ystadegaeth). Bydd gan bob
myfyriwr brif oruchwylydd yn ogystal â
goruchwylydd cynorthwyol neu ar y cyd, i
roi cefnogaeth ac arweiniad.

Mae ein grwpiau ymchwil yn cynnal
seminarau wythnosol gyda siaradwyr
gwadd, ac fe’ch anogir i fynd i’r seminar
sy’n ymwneud â’ch maes ymchwil yn
ogystal ag unrhyw sgyrsiau eraill mewn
meysydd eraill sydd o ddiddordeb.

Rydym yn trefnu nifer o gynadleddau
mathemateg ac rydym yn gwahodd
siaradwyr nodedig bob tymor. Ar ben
hynny, bydd aelodau o’r Ysgol
Mathemateg yn trefnu amryw o weithdai
a chynadleddau rhyngwladol a gynhelir
yng Nghaerdydd, gan roi llu o gyfleoedd i
fyfyrwyr ôl-raddedig ddysgu am yr
ymchwil gyfredol sy’n arwain y byd.
Cewch eich annog hefyd i gymryd rhan
mewn cynadleddau mawr yn y DU a
thramor, a chyflwyno eich canlyniadau
ynddynt. Yng Nghynhadledd
Mathemateg Cymru, y gynhadledd
flynyddol yng Ngregynog, gall myfyrwyr
ôl-raddedig arddangos eu gwaith ar
draws y grŵp o adrannau Mathemateg
Cymru.

Rhaglenni Ymchwil
Fel myfyriwr ymchwil yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn
dilyn rhaglen astudio y cytunwyd arni i’ch cyflwyno i
sgiliau a dulliau ymchwil ac i gynyddu eich gwybodaeth
o’ch maes dewisol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
MPhil: Gradd anrhydedd dosbarth
cyntaf neu yn adran uchaf yr ail
ddosbarth o Brifysgol yn y DU, neu
gymhwyster cyfwerth, mewn
Mathemateg neu ddisgyblaeth
gysylltiedig briodol.

PhD: O leiaf gradd anrhydedd
dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf
yr ail ddosbarth o Brifysgol yn y DU,
neu gymhwyster cyfwerth, mewn
Mathemateg neu ddisgyblaeth
gysylltiedig briodol.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Ar sail mecaneg ystadegol, rwy’n ceisio datblygu ymagweddau at ddynameg
hylifol cyfrifiannol i efelychu llifau hylifau cymhleth megis hydoddiannau
polymer. Gan i mi wneud fy ngradd israddedig yma, gwyddwn fod Caerdydd
yn lle ffantastig a chyfeillgar i astudio a byw ynddo. Caf gydnabyddiaeth gan
yr EPSRC sy’n talu fy ffioedd a fy nghostau byw, a bydda i’n ychwanegu at fy
incwm drwy addysgu sesiynau tiwtorial i’r flwyddyn gyntaf a thrwy farcio
aseiniadau.
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Myfyrwyr MSc yn gweithio ar brosiect grŵp

Ymchwil Weithrediadol ac
Ystadegaeth Gymhwysol
(MSc)
Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i’ch
arfogi â’r sgiliau, y dulliau a’r ffyrdd
dadansoddol angenrheidiol o feddwl i
daclo a dadansoddi problemau
trefniadaethol cymhleth, i’w helpu i
wneud gwell penderfyniadau ac i
ddatblygu’n ddadansoddwyr ystadegol
hyderus.

Ymchwil Weithrediadol,
Ystadegaeth Gymhwysol a
Risg
(MSc)
Dyma radd MSc unigryw sydd wedi’i
hanelu at y rhai sy’n awyddus i astudio
mwy ar fodelau risg, yn arbennig o ran
eu cymhwyso at farchnadoedd ariannol
ond hefyd at risg mewn sectorau eraill.

Rhaglenni a Addysgir
Mae’r rhaglenni MSc arloesol a gynigiwn yn eich paratoi
chi drwy gyflwyno’r technegau hanfodol mewn Ymchwil
Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol, ac yna’n fodd i
chi ddewis o blith amryw o gyrsiau dewisol diddorol ac
amrywiol mewn pynciau fel modelu’r gadwyn gyflenwi,
gofal iechyd, risg ariannol, ac ystadegaeth ac ymchwil
weithrediadol i’r llywodraeth.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd gyntaf (o leiaf anrhydedd ail
ddosbarth) mewn pwnc rhifog fel
Mathemateg, Economeg,
Ystadegaeth, Peirianneg,
Cyfrifiadureg, neu wyddor addas.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Cyflwynir y sgiliau a ddysgwch chi gan
arbenigwyr ym maes Ymchwil
Weithrediadol ac Ystadegaeth, ac
maent yn hynod drosglwyddadwy i’w
defnyddio ym myd diwydiant, byd
busnes a’r sector cyhoeddus. Mae
ymgymryd â phrosiect traethawd hir yn

rhan bwysig o’r rhaglen MSc. Mae hyn
yn eich galluogi i fynd ati, mewn sefyllfa
yn y byd go iawn, i roi ar waith y dulliau
a’r sgiliau a ddysgwyd yn ystod y
rhaglen a addysgir. Fel rheol, bydd
hynny’n golygu gweithio ar brosiect
pwysig gyda chwmni.

Cynigiai’r rhaglen gydbwysedd addas o theori gymhleth ac offer ymarferol i’m
helpu i feddwl yn rhesymegol a deall sut mae cymhwyso technegau at
sefyllfaoedd o fywyd go-iawn, ac i’m harfogi â’r sgiliau i fynd i amryw o fathau o
swyddi. Fel rhan o ‘nhraethawd hir, treuliais beth amser yn gweithio gyda Spire
Healthcare ar fodelu gwella perfformiad ar draws eu 36 o ysbytai yn y DU. Bu
hynny’n gyfle gwych i mi ddefnyddio a datblygu fy sgiliau dadansoddi. Helpodd
hynny i gyd fi i gael fy swydd bresennol gyda Llywodraeth Cymru lle bydda i’n
defnyddio fy ngwybodaeth ystadegol i fodelu gwelliannau mewn gofal
cymdeithasol.

Amira Irshad
Enillydd gradd MSc mewn Ystadegaeth Gymhwysol ac Ymchwil Weithrediadol



Pam astudio gyda ni?
� Cyfle i weithio ochr yn ochr ag
ymchwilwyr sy'n gysylltiedig â'r
diwydiant sy’n rhyngwladol eu bri

� Cyfleusterau addysgu ac
ymchwilio o safon fyd-eang

� Rhagolygon gwych i raddedigion o
ran gwaith a gyrfa

� Aseswyd mai ni oedd y gorau yn y
DU am ymchwil effaith uchel
(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014)

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, ein hymchwil mewn
Peirianneg Sifil oedd yr orau yn y DU
am ansawdd ac roedd ein hymchwil
mewn Peirianneg Cyffredinol (sy’n
cynnwys ein disgyblaethau peirianneg
eraill) yn seithfed. Yn gyffredinol,
aseswyd bod 97% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym yn rhagorol yn
rhyngwladol neu’n arwain y byd. Mae
ein peirianwyr sy’n arwain y byd yn
defnyddio eu hymchwil i ddiwallu
anghenion diwydiannol a chymdeithasol
ac mae ganddynt enw da am
ragoriaeth, arloesedd a chysylltiadau
rhyngwladol sydd wedi hen ennill eu
plwyf â’r diwydiant.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 300
Gradd meistr: 115

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 97

Eich Profiad Astudio
Rydym yn Ysgol integredig a chawn ein
cydnabod fel un o’r ysgolion peirianneg
gorau yn y DU o ran y cyfleusterau, yr
ymchwil, yr adnoddau a’r addysgu a
gynigir yma. Addysgu ac ymchwil
ryngddisgyblaethol yw un o brif
nodweddion yr Ysgol. Rydym yn cynnig
llawer o gyrsiau ar draws ystod eang o
ddisgyblaethau, ac mae’r sefydliadau
peirianneg proffesiynol perthnasol wedi
achredu pob un ohonynt.

Rydym yn adnabyddus am ein
cyfleusterau addysgu ac ymchwil
modern, yn ogystal â’n cysylltiadau cryf
â diwydiant. Yn ogystal â chydweithio’n
agos â diwydiant ar ymchwil ar y cyd,
mae llawer o’r staff academaidd wedi
treulio amser ym myd diwydiant. Mae
llawer o gyflogwyr mawr y byd fel
Halcrow, Atkins, Laing O’Rourke, RWE
npower, BP, Rolls-Royce, y Grid
Cenedlaethol, General Dynamics, Tata
Steel, Mott MacDonald, Ford, Arup,
AT&T, Nokia, Hewlett-Packard, Bosch a
Daimler-Benz yn ceisio recriwtio’n
graddedigion ni. Mae’r cyfuniad o
wneud ymchwil ragorol a’n cysylltiadau
agos â chwmnïau peirianneg byd-eang,
wedi denu dros 450 o fyfyrwyr ledled y
byd i astudio rhaglen gradd ôl-raddedig
gyda ni. Mae’r Ysgol yn un o
ganolfannau mwyaf blaenllaw y DU ar
gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn
peirianneg.

Fel partner yng Nghanolfan y
Doethuriaethau Peirianneg mewn
Technoleg Dur, mae’r Ysgol hefyd yn
cefnogi ymgeiswyr sy’n astudio ar gyfer
Doethuriaeth mewn Peirianneg (EngD).

Mae Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr
Ysgol yn galluogi pob myfyriwr ymchwil i
ymgymryd ag amrywiaeth eang o
gyrsiau hyfforddiant ac yn rhoi
amgylchedd cefnogol i astudio ynddo.

Ariannu eich Astudiaeth
Mae amrywiaeth o gyfleoedd ariannu ar
gael ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig
fel rheol.

Eich Dyfodol
Dywedodd 93% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Arup,
Balfour Beatty, Jacobs Engineering Ltd,
y Grid Cenedlaethol, Siemens Plc a Tata
Steel.

Mewn swyddi fel: Peiriannydd Datblygu
Technoleg, Peiriannydd Dylunio,
Peiriannydd Sifil, Technegydd Modelu
Hydrolig ac Ymgynghorydd.

Peirianneg

Profi samplau yn y labordy Strwythurau Trwm

facebook.com/
cardiffschoolofengineering

@cdf_engineering

cardiffengineering
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ionawr,
Ebrill,
Gorffennaf,

MPhil, PhD mewn
Peirianneg

Maes Ymchwil
Ynni, yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Iechyd, Technoleg a’r Byd Digidol

Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu

ALl, RhA

ALl

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl, RhA

ALl

ALl

ALl

RhA

RhA

ALl

MediMSc

Rhaglenni a Addysgir
Peirianneg Sifil

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon

Peirianneg Sifil a Dŵr
Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol

Peirianneg Adeileddol

Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd

Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth

Systemau Ynni Trydanol

Uwch-Beirianneg Fecanyddol

Peirianneg Broffesiynol

Peirianneg Orthopaedig

Peirianneg Gweithgynhyrchu, Arloesedd a Rheoli

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr +44 (0)29 2087 4642 engineering-pgr@caerdydd.ac.uk

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr +44 (0) 29 2087 4975 engineering-pg@caerdydd.ac.uk

Yn y themâu hynny ceir amryw o grwpiau
ymchwil sy’n gweithio ar draws tair
disgyblaeth peirianneg – Peirianneg
Drydanol ac Electronig, Peirianneg
Fecanyddol a Pheirianneg Sifil – ar
themâu ymchwil o bwys fel Aerofod,
Ynni, yr Amgylchedd, Iechyd, Cyfathrebu,
Diogelwch a Defnyddiau. I ni, menter
gydweithredol ac arloesol yw ymchwil ac
mae’n cynnwys cyfraniadau gan
bartneriaid diwydiannol, sefydliadau
ymchwil a phrifysgolion eraill.

Mae gennym hefyd ein Canolfan
Hyfforddiant Doethurol ein hunain a
rhaglen o gyrsiau hyfforddiant
proffesiynol sydd wedi’u cynllunio ar
gyfer myfyrwyr ôl-raddedig mewn pynciau
fel sgiliau ymchwilio, rheoli a
chyfathrebu: bydd chwilio mawr yn y
farchnad swyddi, felly, am ein
graddedigion ni. Mae’r ysgol hefyd yn
trefnu nifer o weithdai a chynadleddau
ymchwil lle gall ymchwilwyr gyflwyno eu
gwaith i’w cyfoedion ac i staff
academaidd. Anogir myfyrwyr PhD i fynd
i gynadleddau a seminarau cenedlaethol
a rhyngwladol i gyflwyno eu gwaith.

Rhaglenni Ymchwil
Gwneir ymchwil yn yr Ysgol o dan dair thema ymchwil
amlddisgyblaethol sy’n cynnig fframwaith cryf i’n
diwylliant ymchwil dynamig a blaengar.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Isafswm y gofyniad mynediad i
wneud gradd ymchwil yw
cymhwyster graddedig o 2:1 neu
gyfatebol o’r DU mewn peirianneg
neu ddisgyblaeth briodol arall, neu
gymhwyster cyfwerth o sefydliad
addysg uwch cydnabyddedig.

Cyflwyno Cais:
Bellach, gall ceisiadau i ddilyn y
mwyafrif o raglenni ôl-raddedig gael
eu cyflwyno ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 30. I gael
gwybod rhagor, cysylltwch â’n
Swyddfa Ymchwil.
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Apeliodd y Ganolfan Ymchwil i Dyrbinau Nwy (y GTRC) ym Mhrifysgol Caerdydd
ata i’n syth oherwydd ei chyfleusterau unigryw ac o safon fyd-eang a’i
chyrchnodau o ran cymhwyso ymchwil. Dewisais Brifysgol Caerdydd am fod cyfle
yma i weithio mewn amgylchedd ymchwil ysbrydoledig gyda phobl sy’n poeni nid
yn unig am ansawdd y gwaith y maen nhw’n ei wneud ond am ei effaith yn fwy
cyffredinol. Mae lefel y cymorth gan y goruchwylwyr, y gweinyddwyr, y staff a’r
myfyrwyr eraill yn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol ac yn annog myfyrwyr
ymchwil i fentro ymhell, i roi eu holl alluoedd ar waith ac i sicrhau bod eu gwaith
yn cael effaith

Jon Runyon
PhD Peirianneg

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd dosbarth cyntaf neu 2:1, fel
rheol, mewn Peirianneg neu bwnc
perthnasol, ond gall gofynion
mynediad pob rhaglen MSc benodol
amrywio.

Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig rhaglenni MSc sy’n rhychwantu ystod
eang o fesysydd ac maent wedi’u dylunio i ddiwallu
anghenion ein myfyrwyr.

Cynlluniwyd ein rhaglenni gyda diwydiant
a busnes mewn golwg, ac mae llawer ar
gael yn rhan-amser. Gellir dilyn amryw
ohonynt drwy drefn dysgu o bell lle nad
oes gofyn i’r myfyrwyr ddod yma ond ar
benwythnosau penodedig a heb darfu ar
eu gwaith beunyddiol. Rydym yn gwneud
ymchwil ryngwladol o’r safon uchaf a
chaiff llawer o’r incwm a gaiff yr Ysgol o’i
hymchwil ei ailfuddsoddi mewn labordai

a chyfleusterau addysgu o’r safon uchaf.

Mae gan ein staff darlithio gryn brofiad o
weithio ar amrywiaeth mawr o
brosiectau peirianyddol ymarferol ac
mae gan y mwyafrif ohonynt brofiad
diwydiannol. Rydym yn rhoi crynz
bwyslais ar ymwneud â byd diwydiant ac
mae’r mwyafrif o’n cyrsiau ôl-raddedig
wedi’u cynllunio ar y cyd â’r byd hwnnw.

Peirianneg Sifil
(MSc)
Mae’r rhaglen yn cynnig gwybodaeth ac
arbenigedd i ddilyn gyrfa fel peiriannydd
sifil ymgynghorol ar draws sbectrwm
eang y ddisgyblaeth broffesiynol unrhyw
le yn y byd.

Peirianneg Cyfathrebu
Diwifr a Microdon
(MSc)
Mae’r cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth a
sgiliau ar lefel uwch mewn peirianneg
cyfathrebu diwifr a microdon, ac mae’n
datblygu sgiliau cysylltiedig gan
gynyddu’ch cymhwysedd fel
peiriannydd.

Peirianneg Sifil a Dŵr
(MSc)
Mae’r cwrs hwn yn cynnig gwybodaeth
ac arbenigedd i ddilyn gyrfa fel
peiriannydd dŵr ymgynghorol unrhyw le
yn y byd drwy eich cyflwyno i
hydrowybodeg, hydroleg gyfrifiannol a
hydroleg amgylcheddol, gan gynnwys
dangosyddion ansawdd dŵr a
phrosesau cludo gwaddod yn nyfroedd
arfordiroedd ac aberoedd a dyfroedd
mewndirol.

Peirianneg Sifil a
Geoamgylcheddol
(MSc)
Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi i ddilyn
gyrfa fel peirianwyr geoamgylcheddol
ymgynghorol mewn tîm proffesiynol ac
amlddisgyblaethol drwy ddarparu
datblygiad proffesiynol ôl-raddedig
arbenigol yn y ddisgyblaeth esblygol
hon, a chwmpasu’r meysydd sy’n
perthyn yn draddodiadol i beirianneg
sifil, gwyddorau’r ddaear a bioleg.

Peirianneg Adeileddol
(MSc)
Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i ddarparu
uwch-ddatblygiad technegol a
phroffesiynol ar draws meysydd dylunio
mewn dur, concrid a phren, dynameg
adeileddol a mecaneg adeileddol.

Ynni Cynaliadwy a’r
Amgylchedd
(MSc)
Mae’r rhaglen hon wedi’i dylunio i
gynnig gwybodaeth ac arbenigedd
mewn perthynas ag ynni cynaliadwy ac
effaith systemau ynni ar yr amgylchedd.
Mae galw am raddedigion o’r math hwn
o gwrs mewn sawl maes yn y

ddisgyblaeth hon am mai’r disgwyl yw
gweld nad oes digon o beirianwyr â’r
sgiliau priodol.

Dadansoddi effeithiolrwydd
gwisgoedd chwaraeon amddiffynnol



Gwneud ymchwil ar fodel o Forglawdd Hafren yn y Labordy Hydroleg

Technoleg Cyfathrebu ac
Entrepreneuriaeth
(MSc)
Nod y rhaglen yw diwallu’r angen brys
am arbenigwyr sydd wedi’u hyfforddi yn
y maes hwn – arbenigwyr a fydd yn
gyfrifol am wynebu’r heriau a godir gan
y dechnoleg newydd wth iddi
ddatblygu’n gyson. Yn ogystal, cewch
gyfle i ddysgu sgiliau gwerthfawr ym
meysydd entrepreneuriaeth a chychwyn
busnes.

Systemau Ynni Trydanol
(MSc)
Mae’r rhaglen hon wedi’i dylunio i
ddiwallu’r angen brys am arbenigwyr
mewn systemau ynni trydanol
datblygedig. Mae arnom angen y rhain i
ymateb i’r heriau a gyflwynwyd gan
ystyriaethau ynni byd-eang ac
integreiddio cynhyrchu adnewyddadwy
mewn rhwydweithiau trawsyrru a
dosbarthu trydan.

Uwch-Beirianneg Fecanyddol
(MSc)
Mae’r cwrs hwn yn rhoi uwch-
wybodaeth o beirianneg fecanyddol ar
draws amrywiaeth mawr o bynciau
arbenigol ac ymwybyddiaeth o’r cyd-
destun y mae peirianneg fecanyddol yn
gweithredu ynddo o ran diogelwch, yr
amgylchedd a’r agweddau cymdeithasol
ac economaidd.

Peirianneg Broffesiynol
(MSc)
Mae’r cwrs hwn yn cynnig cymhwyster
ôl-raddedig o fri a chynigir amgylchedd
academaidd strwythuredig i helpu’r
cyfranogwyr i ddysgu yn y Brifysgol ac,
am y rhan fwyaf o’r amser, yn eu
gweithle. Mae’r cwrs hwn wedi’i
ddatblygu’n ofalus iawn i sicrhau ei fod
yn cyd-fynd â chymwyseddau
proffesiynol angenrheidiol Peiriannydd
Siartredig, fel y’u diffiniwyd gan Safon y
DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg
Proffesiynol.

Peirianneg Orthopaedig
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn cynnig
gwybodaeth ac arbenigedd i
lawfeddygon orthopaedig sy’n awyddus i
ddatblygu eu gyrfa a dysgu sgiliau ar
lefel ôl-raddedig.

Peirianneg Gweithgynhyrchu,
Arloesedd a Rheoli
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn rhoi uwch-
wybodaeth am beirianneg
gweithgynhyrchu ac mae’n arfogi
myfyrwyr â’r sgiliau sydd eu hangen
arnynt i gael eu cyflogi fel peirianwyr
proffesiynol ar draws sbectrwm eang y
diwydiant gweithgynhyrchu.

Dewisais astudio yng Nghaerdydd oherwydd bri’r brifysgol a’i chyfleusterau
ymchwil a’i hathrawon gwych. Mae’r tiwtoriaid cyfeillgar bob amser yn barod
iawn i’ch helpu. Mae fy ngoruchwylydd personol hefyd wedi cynnig arweiniad
defnyddiol ynghylch gyrfaoedd. Erbyn i mi raddio, bydd gen i gyfeillion o
bedwar ban y byd a gradd o brifysgol o safon fyd-eang. Mae’n sicr y bydd
hynny o fudd i mi yn y dyfodol.

Harvinda Rana
MSc Peirianneg Sifil
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Eich Profiad Astudio
Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn
frwdfrydig ynglŷn â chreu amgylchedd
adeiledig fydd yn gwella bywydau pobl
heb ddinistrio’r blaned ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol. Rydym am i’n
graddedigion ddylunio a chreu
adeiladau hardd sy’n ymateb i gyd-
destunau sy’n newid ym meysydd
technolegol, cymdeithasol, diwylliannol,
economaidd a phroffesiynol. Mae’r
Ysgol yn sefyll allan oherwydd ei
thraddodiad o gyfuno creadigrwydd a
phwyslais ar wneud, â phortffolio
ymchwil a safon ei staff.

Adeilad Bute yng nghanolfan ddinesig
Caerdydd yw ein cartref. Mae yma
gyfleusterau lu, gan gynnwys labordy
cyfryngau, gweithdy, labordy
amgylcheddol â chromen wybren,
cyfleusterau modelu cyfrifiadurol a
gorsaf feteorolegol, a’r labordy ffabrigo
digidol. Mae’r Llyfrgell Bensaernïaeth yn
Adeilad Bute hefyd. Rydym wedi sefydlu
nifer o ganolfannau ymchwil, gan
gynnwys y Sefydliad Ymchwil Carbon-
Isel (LCRI), Canolfan y BRE ar gyfer
Dylunio’n Gynaliadwy yn yr Amgylchedd
Adeiledig (SuDoBE), y Ganolfan
Ymchwil yn yr Amgylchedd Adeiledig
(CRiBE), yr Uned Ymchwilio Dylunio
(DRUw) ac Ymarfer Ymchwil a
Datblygiad mewn Dylunio a
Phensaernïaeth yn Ne Asia (PRASADA).

Ariannu eich Astudiaeth
Yn y gorffennol, mae efrydyddiaethau
wedi bod ar gael drwy gael cyllid gan
AHRC, EPSRC a BRE.

Eich Dyfodol
Dywedodd 79% o raddedigion 2011-
2013 a ymatebodd eu bod mewn
gwaith amser llawn, rhan-amser, di-dâl
neu hunangyflogedig a/neu’n dal i
astudio.

Ymhlith y cyflogwyr mae: Scott
Brownrigg, Prifysgol Caerdydd, Davies,
Llewellyn a Jones.

Mewn swyddi fel: Athro Cynorthwyol,
Pensaer, Technegydd Dylunio ac
Ymgynghorydd Peirianyddol.

Pensaernïaeth

Pam astudio gyda ni?
� Llyfrgell Bensaernïol ar y safle

� Labordy Amgylcheddol sy’n
cynnwys wybren artiffisial a
heliodon

� Y Ganolfan Ymchwil yn yr
Amgylchedd Adeiledig

� Y Sefydliad Ymchwil Carbon-Isel

� Canolfan y BRE ar gyfer
Dylunio’n Gynaliadwy yn yr
Amgylchedd Adeiledig

Ymchwil ar yr olwg
gyntaf
Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
2014, a gynhaliwyd gan gynghorau
ariannu’r DU, roedd 91% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o leiaf o safon
rhyngwladol ac aseswyd bod 75%
ohono yn rhagorol yn rhyngwladol neu’n
arwain y byd. Mae gennym enw da byd-
eang am ymchwil arloesol. Mae cryfder
a dyfnder ein harbenigedd yn cynnwys
amgylcheddau carbon isel, dylunio
cynaliadwy, y cyd-destun diwylliannol o
bensaernïaeth, a dylanwad
amgylcheddau sydd wedi’u cynllunio ar
ansawdd bywyd.

Nifer y Myfyrwyr
Doethurol: 80
Gradd Athro Ymchwil: 2
Gradd Athro a Addysgir: 61

Dilynwch ni

Nifer y Staff
Staff academaidd: 27
Staff ymchwil: 20

Adeilad Bute yw ein cartref

132 Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
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Gradd Modd astudio Dyddiad dechrau Cyswllt

ALl, RhA Hydref,
Ebrill

MPhil, PhD
mewn Pensaernïaeth

Maes Ymchwil
Gwyddor Bensaernïol

Hanes a Theori Bensaernïol

Dylunio ac Ymarfer Pensaernïol

2 flynedd ALl

ALl, RhA

ALl

ALl, RhA

ALl, RhA, DB

ALl, RhA

ALl, RhA

MediMArch

MA, Dip.Ôl-radd

MA

MSc

MSc

MSc

MSc, Dip.Ôl-radd,
Tyst.Ôl-radd

Rhaglenni a Addysgir
Meistr mewn Pensaernïaeth

Pensaernïaeth: Astudiaethau Proffesiynol

Dylunio Trefol

Theori ac Ymarfer Dylunio Cynaliadwy

Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol

Mega-Adeiladau Cynaliadwy

Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

ALl (amser llawn) RhA (rhan-amser) DB (dysgu o bell)

Katrina Lewis +44 (0)29 2087 6251 LewisK2@caerdydd.ac.uk

Christine Heywood +44 (0)29 2087 9332 HeywoodC@caerdydd.ac.uk

Anwen Cook +44 (0)29 2087 5963 CookA4@caerdydd.ac.uk

Alain Chiaradia +44 (0)29 2087 4640 ChiaradiaAJ@caerdydd.ac.uk

Susan Morgans +44 (0)29 2087 0922 MorgansS@caerdydd.ac.uk

Mae gennym raglen o seminarau
ymchwil rheolaidd, sy’n cynnwys staff a
myfyrwyr PhD, a chynhadledd flynyddol i
fyfyrwyr ymchwil. Ceir hefyd gweithdai
thematig ar bynciau fel modelu neu
bensaernïaeth temlau.

Mae ein hymchwil yn arbenigo yn
y canlynol:
Ynni a’r amgylchedd, cynaliadwyedd ar y
raddfa drefol, defnyddio a rheoli
adnoddau, y ddinas, tirwedd ac
amgylchedd, diwylliannau, hanes a
syniadau, diwylliannau gweledol, ymarfer
a phedagogaeth, dylunio adeiladau,
deunyddiau, rheoli prosiectau, cyfraith
adeiladu, technegau dylunio digidol ac
addysg bensaernïol.

Rhaglenni Ymchwil

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
Gradd anrhydedd yn adran uchaf yr
ail ddosbarth.

Cyflwyno Cais:
Os dymunwch, cewch gysylltu â’r
Ysgol i drafod eich cynnig ymchwil
cyn gwneud eich cais. Gall myfyrwyr
gyflwyno cais ar-lein. Cewch y
manylion ar dudalen 30.

Ar wahân i’r ysfa sydd ynnof i wneud ymchwil, penderfynais wneud y radd
oherwydd hyblygrwydd y dewis y mae’n ei gynnig o ran gyrfa. Wrth wneud PhD,
roedd y cymorth a’r cyngor gwych a ges gan fy narpar oruchwylydd yn anogaeth
bellach i mi astudio yma. Rwy’n falch i mi ddod yma am fod y profiad wedi bod
yn wych (ac weithiau’n heriol!). Uchafbwynt fy mhrofiad fel myfyrwraig ymchwil
oedd cael fy newis (gyda saith arall) i gynrychioli’r Brifysgol mewn cystadleuaeth
(YES Engineering). Roedd gen i lawer o ddisgwyliadau wrth ddod yma, a ches i
mo fy siomi.

Feyikemi Akinwolemiwa
PhD Pensaernïaeth
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Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig cyfres o raglenni meistr sydd, yn eu
ffyrdd penodol eu hunain, yn mynd i’r afael ag effaith yr
amgylchedd adeiledig ar gynaliadwyedd ein planed a’i
drigolion.

Theori ac Ymarfer Dylunio
Cynaliadwy
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn paratoi gweithwyr
proffesiynol i ddechrau a hwyluso
gwneud newidiadau cynaliadwy yn yr
amgylchedd adeiledig. Mae’n darparu
amrywiaeth o offer ymarferol ar gyfer
gweithredu ac yn eich llywio wrth
gymhwyso’ch gwybodaeth drwy
brosiectau byw.

Dylunio Adeiladau’n
Amgylcheddol
(MSc)
Mae’r rhaglen hon yn darparu’r sgiliau
a’r wybodaeth y mae eu hangen ar
dimau dylunio adeiladau i greu
amgylcheddau ffisegol cyfforddus yng
nghyffiniau adeiladau sy’n iach, yn
gynaliadwy ac yn ymwybodol o ynni.

Mega-Adeiladau Cynaliadwy
(MSc)
Mae’r rhaglen yn hoelio sylw ar
egwyddorion cynllunio, dyluniad a
chyflawniad a pherfformiad graddfa
uchel ac adeiladau graddfa uchel a
thyrrau o fflatiau. Gan mai hon yw’r
MSc gyntaf o’i math yn y DU, bydd yn
rhoi cyfleoedd gyrfaol rhagorol. Mae’r
rhaglen yn cynnwys penseiri ac
ymarferwyr adnabyddus o ganolfannau
blaenllaw yn y DU a thramor i
gyfoethogi eich profiad dysgu.

Cadwraeth Adeiladau
Cynaliadwy
(MSc/Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd)
Mae’r cwrs hwn, sydd wedi’i
gymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol
Penseiri Prydain, a’i achredu gan
Sefydliad Gwarchod Adeiladau
Hanesyddol (HBC), am fod yn unigryw
ymhlith ysgolion ym Mhrydain mewn
dwy ffordd. Yn gyntaf, mae’r addysgu’n
cynnig elfen gysylltiedig sy’n seiliedig ar
ddilyniant, gan olygu bod modd arbrofi
sut mae penderfyniadau deallus yn cael

eu gwneud. Yn ail, mae’n rhoi pwyslais
ar rôl cynaliadwyedd yn y cyd-destun
hanesyddol ar lefelau technegol a
strategol. Drwy ddefnyddio ein
harbenigedd sefydledig fel locws
ymchwil ar gyfer dylunio cynaliadwy,
mae’n mynd i’r afael â’r pryderon hyn
sydd wedi’u nodi’n rhyngwladol gan y
Cyngor Rhyngwladol ar Henebion a
Safleoedd DU (ICOMOS) mai i’r
cyfeiriad hwn y bydd addysg cadwraeth
yn mynd iddo yn y dyfodol.

Meistr mewn Pensaernïaeth
(MArch)
Rhaglen dwy-flynedd yw hon ac fe
gymer hi raddedigion i lefel uchel o
ddylunio pensaernïol. Mae’n bodloni
Rhan 2 o gymhwyster proffesiynol y DU
i benseiri, ac fe’i cymeradwywyd gan
RIBA. Yn unigryw, mae’n cynnwys
blwyddyn o Roi Addysg ar waith, cyn
treulio blwyddyn yn amser llawn yn yr
Ysgol.

Pensaernïaeth: Astudiaethau
Proffesiynol
(MA/Dip.Ôl-radd)
Mae’r cwrs yn addas i raddedigion
pensaernïaeth sydd â chymhwyster
Rhan 2 yr RIBA/ARB neu gymhwyster
sydd wedi’i restru yn un o
Gyfarwyddebau’r UE. Bydd croeso i
raddedigion eraill a phenseiri
cymwysedig gymryd modiwlau unigol.

Dylunio Trefol
(MA)
Fe’i cynigir ar y cyd gyda’r Ysgol
Cynllunio a Daearyddiaeth. I gael
gwybodaeth, gan gynnwys manylion
cyswllt, darllenwch y cofnod ar
dudalen 70.

Rydym yn cydweithio ag ymarferwyr sy’n
gysylltiedig â dylunio, cynhyrchu neu
reoli’r amgylchedd adeiledig.

Mae’r rhaglenni gradd MSc yn tynnu ar
gryfderau ymchwil sefydledig yr Ysgol –
rhai a gydnabyddir yn eang - yn ogystal
â chryfderau ymchwil yr Ysgol.

Gwybodaeth am
Gyflwyno Cais
Y Gofynion Mynediad:
I astudio’r rhaglenni MSc, rhaid cael
gradd gyntaf dda (adran uchel yn yr
ail ddosbarth neu gymhwyster
cyfatebol) mewn maes pwnc priodol
(gan gynnwys Pensaernïaeth,
Cynllunio Trefol, Gwyddorau, neu
Beirianneg). Fodd bynnag, gellir
ystyried profiad gwaith mewn
disgyblaeth berthnasol, yn enwedig i
fyfyrwyr aeddfed.

Dyddiad Cau ar gyfer
Cyflwyno Cais:
Gall myfyrwyr gyflwyno cais ar-lein.
Cewch y manylion ar dudalen 30.

Sesiwn tiwtorial mewn dylunio pensaernïol
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Campws Parc Cathays
Addysg Gydol Oes 42
Arian (Swyddfa Ffioedd Dysgu) 66
Biowyddorau 35, 39
Busnes 9, 11*,14
Canolfan Astudiaethau Cyfreithiol
Proffesiynol 28
Canolfan Delweddu er Ymchwil yr
Ymennydd, Caerdydd (CUBRIC) 30, 67
Canolfan Gofal Dydd 41
Canolfan Cefnogi Myfyrwyr 31
Canolfan Graddedigion y Brifysgol 38
Caplandy 26
Cemeg 39*,50
Cerddoriaeth 20,23*
Clinig Llygaid 15
Coleg Graddedigion y Brifysgol 99
Cyfrifiadureg a Gwybodeg 58

Cynllunio a Daearyddiaeth 49
Chwaraeon
• Y Ganolfan Cryfder a Datblygiad Corfforol 34
• Y Ganolfan Ffitrwydd a Sboncen 37
• Y Pentref Hyfforddi 3
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol 33
Ffiseg a Seryddiaeth 58
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol 25
Gwyddorau Cymdeithasol 31,42,49*,50
Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr 39
Gwyddorau Gofal Iechyd 59
Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd 31
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd 16
Ieithoedd Modern 25
Mathemateg 42
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac
Astudiaethau Diwylliannol 45
Optometreg a Gwyddorau’r Golwg 15
Peirianneg 58

Pensaernïaeth 45
Prif Adeilad
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth 16
Sefydliad Catalysis Caerdydd 39
Sefydliad Ymchwil Ewropeaidd i
Ganser Bôn-gelloedd 10
Sefydliad Ymchwil i Leoedd Cynaliadwy 50
Sefydliad Ymchwil i’r Niwrowyddorau
ac Iechyd Meddwl 10
Seicoleg 27
Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion 60
Swyddfa Ryngwladol 49
Swyddfa’r Preswylfeydd 3
Undeb y Myfyrwyr 38
Y Gofrestrfa 66
Y Gyfraith 24,28*
Y Gymraeg 16
* Mae’n dynodi’r prif safle

Preswylfeydd
Liberty House 98
Liberty Cambrian Point 97
Llys Senghennydd 47
Llys Tal-y-bont 7
Neuadd Aberdâr 22
Neuadd Colum 13
Neuadd Hodge 17
Tal-y-bont: Gogledd a De 5
Mae gan y Brifysgol dai i fyfyrwyr yn Cathays
a’r Rhath hefyd

Campws Parc Mynydd
Bychan
Adeilad Cochrane, y Ganolfan
Addysg Feddygol 115
Adeilad Geneteg Canser 121
Adeilad Tenovus 118
Adeilad Ymchwil Henry Wellcome 108
Addysg Feddygol a Deintyddol 122
Astudiaethau Gofal Iechyd 116
Canolfan Adnoddau Michael Griffiths 114
Canolfan Feddygol Caerdydd 102
Canolfan Cefnogi Myfyrwyr 103
Canolfan y Graddedigion 110
Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol 117
Gwyddorau Gofal Iechyd 116
Sefydliad Ymchwil y Galon Cymru 120
Sefydliad Geneteg Feddygol 109
Ysgol/Ysbyty Deintyddol 106
Ysgol Meddygaeth 110

Llyfrgelloedd
Aberconwy (Yr Ysgol Busnes) 11
Adeilad Bute (Newyddiaduraeth, y
Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol,
Cynllunio a Daearyddiaeth, y Gwyddorau
Cymdeithasol) 45
Casgliadau Arbennig ac Archifau 18
Cerddoriaeth 22
Gwyddoniaeth 39
Iechyd 115
Llyfrgell Ymarfer Cyfreithiol 28
Pensaernïaeth 45
Senghennydd (Mathemateg) 42
Trevithick (Peirianneg, Cyfrifiadureg a
Gwybodeg, Ffiseg a Seryddiaeth) 58
Y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
18
Y Gwyddorau Biofeddygol 35
Y Gyfraith 18
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Tudalen

A
Acwsteg Gerddorol 120

Addysg (EdD) 70

Addysg 70

Addysg Feddygol a Deintyddol 84

Amgylchedd (yr) 46

Archaeoleg 53

Astudiaethau Ardal Fyd-eang,
Hanes ac Ideolegau 58

Astudiaethau Busnes 39

Astudiaethau Crefyddol 53

Astudiaethau Ewropeaidd 58

Astudiaethau Iaith a Chyfieithu 58

Astudiaethau Iechyd (DHS) 70

Astudiaethau Newyddiaduraeth 62

Atgyweirio, ailalluogi, adsefydlu
ac adfer 108

Athroniaeth 66

Athroniaeth/ Cymdeithaseg y Gyfraith 75

B
Bioffiseg Adeileddol 100

Bioleg Gemegol 113

Biowyddorau’r Moleciwl 87

C
Cadwraeth 53

Caffael Ail Iaith/Cymraeg i Oedolion 80

Camwedd 75

Canser a Geneteg 96

Catalysis 113

Cemeg 113

Cemeg Anorganig 113

Cemeg Ddamcaniaethol a
Chyfrifiadurol 113

Cemeg Feddyginiaethol 93

Cemeg Organig Ffisegol 113

Cerddoleg 43

Crefydd 75

Cwricwlwm (Addysg Feddygol a
Deintyddol) 84

Cyfansoddi 43

Cyfiawnder Sifil 75

Cyfraith a Chyfiawnder Troseddol 75

Cyfraith Eiddo 75

Cyfraith Ewrop 76

Cyfraith Gwahaniaethu 75

Cyfraith Gydwladol Gyhoeddus 75

Cyfraith Gydwladol Hawliau Dynol 75

Cyfraith Gydwladol Masnach 75

Cyfraith Llongau 76

Cyfraith Meddygaeth 75

Cyfraith Teulu 75

Cyfraith, Theori a Pholisi Cyhoeddus 75

Cyfrifiadura Gweledol 116

Cyfrifiadureg 116

Cyfrifiadureg a Gwybodeg 116

Cymdeithaseg 70

Cymry Gogledd America a’r Wladfa 80

Cysylltiadau Rhyngwladol a
Gwleidyddiaeth 50

Cytundeb Masnachol 75

D
Dadansoddi Gofodol 46

Dadansoddi Gofodol ac Amgylcheddau
Dinasoedd 46

Darparu Cyffuriau a Microbioleg 93

Deunyddiau Cyflwr Solid 113

Diwinyddiaeth 53

Diwylliant a Hunaniaeth 58

Dylunio ac Ymarfer Pensaernïol 133

Dysgu ac Addysgu mewn Addysg
Feddygol a Deintyddol 84

E
Economeg 39

Ff
Ffarmacoleg a Ffisioleg 93

Ffeministiaeth, Rhyw ac Astudiaethau
Rhywioldeb 62

Fferylliaeth 93

Ffiseg a Seryddiaeth 120

Ffiseg Ddisgyrchol 120

G
Gofal Cychwynnol ac Iechyd y Cyhoedd 96

Gofal Cymdeithasol 75

Gwaith Cymdeithasol (DSW) 70

Gwaith Cymdeithasol a Gofal
Cymdeithasol 70

Gweithlu, arloesi a gwella 108

Gwella gofal lliniarol, emosiynol a
chefnogol 108

Gwerthuso (Addysg Feddygol a
Deintyddol) 84

Gwleidyddiaeth Cymru 50

Gwleidyddiaeth Ewrop ac
Astudiaethau Bro 50

Gwleidyddiaeth Polisïau a
Llywodraethiant Cymharol 50

Gwrthdaro drwy'r Cyfryngau 62

Gwyddoniaeth ac Astudiaethau
Technoleg 70

Gwyddor a Pholisi Amgylcheddol 123

Gwyddor Bensaernïol 133

Gwyddor Wybyddol 104

Gwyddor Wybyddol: Canfod a
Gweithredu 104

Gwyddor Wybyddol: Seicoleg Wybyddol 104

Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg 90

Gwyddorau’r Ddaear 123

Gwyddorau Gofal Iechyd 108

Gwyddorau’r Golwg 100

H
Haint ac Imiwnedd 96

Hanes 53

Hanes a Theori Bensaernïol 133

Hanes a’r Cof 58

Hanes Cymru 53

Hanes yr Henfyd 53

Hawliau Dynol 75

Hil, Cynrychiolaeth a Gwleidyddiaeth
Ddiwylliannol 62
Research programmes
and Research Areas Page
I
Iaith a Chyfathrebu 66

Iechyd a Lles Mamau, Plant a
Theuluoedd 108

Iechyd, Diogelwch a’r Byd Digidol 129

Iaithyddiaeth (Gymhwysol) 66

Ieithyddiaeth Gymhwysol
(Astudiaethau Geiregol) 66

Ll
Llên Gwerin ac Astudiaethau Gwerin 80

Llenyddiaeth a Diwylliannau Gweledol 58

Llenyddiaeth Saesneg 66

Llenyddiaeth Cymru 80

Llywodraethiant a Datganoli 75

Llywodraethiant Trefol a Rhanbarthol 46
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M
Mater Cywasgedig a Ffotoneg 120

Mathemateg 126

Mathemateg Bur 126

Mathemateg Gymhwysol 126

Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-
Weithgynhyrchu 129

Meddygaeth Foleciwlaidd ac Arbrofol 96

Meddygaeth Seicolegol a’r
Niwrowyddorau Clinigol 96

N
Nanodechnolegau 75

Niwrowyddoniaeth 87, 104

Niwrowyddoniaeth: Gwyddor
Delweddu 104

Niwrowyddoniaeth: Niwrowyddor
Wybyddol 104

Niwrowyddoniaeth: Niwrowyddor
Ymddygiadol 104

Niwrowyddor Weledol 100

O
Offeryniaeth Seryddiaeth 120

Organebau a’r Amgylchedd 87

P
Pathoffisioleg a Thrwsio 87

Peirianneg Data a Gwybodaeth 116

Pensaernïaeth 133

Perfformio 43

Peryglon, Gwyddoniaeth, Iechyd a'r
Cyfryngau 62

Plant a'r Cyfryngau 62

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus
(SPPD) 70

Polisïau Cymdeithasol 70

Proffesiynoldeb (Addysg Feddygol a
Deintyddol) 84

Prosesau’r Ddaear Solid 123

S
Seicoleg 104

Seicoleg Addysgol 104

Seicoleg Datblygu ac Iechyd 104

Seicoleg Datblygu ac Iechyd:
Seicoleg Datblygu 104

Seicoleg Datblygu ac Iechyd:
Iechyd ac Iechyd Meddwl 104

Seicoleg Glinigol 104

Seicoleg Gymdeithasol ac
Amgylcheddol 104

Seicoleg Gymdeithasol ac
Amgylcheddol: Peryglon ac
Amgylchedd 104

Seicoleg Gymdeithasol ac
Amgylcheddol: Seicoleg
Gymdeithasol 104

Seryddiaeth ac Astroffiseg 120

Synthesis Organig 113

Systemau Gwybodaeth 116

T
Tebygolrwydd ac Ystadegaeth 126

Troseddeg 70

Trosi, Arloesi, Methodoleg ac
Ymgysylltu (TIME) 96

Th
Theori Feirniadol a Diwylliannol 66

Theori Wleidyddol 50

U
Uwch-Ymarfer Gofal Iechyd (DAHP) 108

Y
Y Gyfraith 75

Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth
Glinigol 93

Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac
Iechyd y Cyhoedd 90

Ymchwil Weithrediadol 126

Ymchwilio Clinigol a Gwyddorau’r
Golwg 100

Ymddiriedolaethau 75

Ynni, yr Amgylchedd a
Chynaliadwyedd 129

Yr Hinsawdd a Bywyd 123

Ysgrifennu Creadigol 66

Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol 80
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A
Addysg 73

Addysg Feddygol 85

Addysg, Polisïau a Chymdeithas 72

Adrodd Radiograffig 110

Agweddau Cyfreithiol a Gwleidyddol
ar Faterion Rhyngwladol 78

Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer
Meddygol 78

Archaeoleg 56

Archaeoleg: Cymdeithas a Diwylliant
yr Oesoedd Canol Cynnar 56

Archaeoleg: Prydain Gynhanesyddol 56

Archaeoleg: Y Cyfnod Neolithig yn
Ewrop 56

Arferion Cadwraeth 56

Arian 40

Astroffiseg 121

Astudiaethau Prydain Canoloesol 56

Astudiaethau Celtaidd Cynnar 56

Astudiaethau Crefyddol 56

Astudiaethau Crefyddol: Crefydd yr
Hynafiaeth Hwyr 56

Astudiaethau Crefyddol: Crefyddau
Asia 56

Astudiaethau Crefyddol: Myth,
Naratif a Theori 56

Astudiaethau Cyfieithu 60

Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd 77

Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd 81

Astudiaethau Ewropeaidd 60

Astudiaethau Iechyd Cymunedol
(SPQ) 109

Astudiaethau yn yr Henfyd Diweddar
a Bysantiwm 55

Athroniaeth Ewropeaidd
Ddadansoddol a Modern 68

B
Bioffotoneg 88, 121

Bioleg Gemegol 114

Biowybodeg 97

Bwyd, Gofod a Chymdeithas 48

C
Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy 134

Cadwraeth Broffesiynol 56

Catalysis 114

Cerddoriaeth 44

Cludiant a Chynllunio 48

Cludiant Rhyngwladol 41

Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol y Bar 78

Cwrs Ymarfer Cyfreithiol 78

Cyfathrebu Gwleidyddol 64

Cyfraith Eglwysig 77

Cyfraith Gofal Cymdeithasol 78

Cyfraith Gydwladol Masnach 77

Cyfraith Hawliau Dynol 77

Cyfraith Llongau 78

Cyfrifeg ac Arian 40

Cyfrifiadura 118

Cyfrifiadura a Rheoli TG 118

Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda lleoliad 118

Cyfrifiadura gyda lleoliad 118

Cyfryngau Digidol a Chymdeithas 64

Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi
Amgylcheddol 48

Cynghori Genetig 98

Cynllunio a Datblygu Gofodol 48

Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol 48

Cynllunio Gofodol a Pholisïau
Amgylcheddol Ewropeaidd -
Planed Ewrop 48

Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a
Rheoli Cyfathrebu Byd-eang 63

Cysylltiadau Rhyngwladol 51

D
Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol 124

Datblygu Trefol a Rhanbarthol 48

Deintyddiaeth Glinigol 91

Dermatoleg Glinigol 97

Dermatoleg Ymarferol 98

Diabetes 97

Diogelwch a Phreifatrwydd
Gwybodaeth 118

Diploma Graddedig mewn Seicoleg 106

Diploma Graddedig yn y Gyfraith 78

Diwinyddiaeth 56

Diwinyddiaeth: Arweinyddiaeth
Gydweithredol 56

Diwinyddiaeth: Astudiaethau Beiblaidd 56

Diwinyddiaeth: Athrawiaeth Gristnogol 56

Diwinyddiaeth: Diwinyddiaeth Ymarferol 56

Diwinyddiaeth: Hanes yr Eglwys 56

Dulliau a Chymwysiadau
Niwroddelweddu 106
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol 41, 51, 72, 106

Addysg 72
Astudiaethau
Cymdeithasol-Gyfreithiol 72
Astudiaethau Ewropeaidd a
Rhyngwladol 51

Busnes ac Astudiaethau Rheoli 72
Cyfrifeg ac Arian 41
Cymdeithaseg 72
Cynllunio Amgylcheddol 72
Cysylltiadau Rhyngwladol 72
Gwaith Cymdeithasol 72
Gwleidyddiaeth 72
Gwyddoniaeth ac Astudiaethau
Technoleg 72
Llywodraethiant a Pholisïau
Cyhoeddus Ewropeaidd 51
Logisteg a Rheoli
Gweithrediadau 41
Marchnata a Strategaeth 41
Polisïau Cymdeithasol 72
Rheoli Adnoddau Dynol 41
Seicoleg 72, 106
Troseddeg 72

Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol 134

Dylunio Trefol 48

E
Eco-Ddinasoedd 48

Economeg Ariannol 40

Economeg Ryngwladol, Bancio ac Arian 41

Eiddo Deallusol 78

Epidemioleg Enetig a Biowybodeg 97

Ff
Fferylliaeth Glinigol 94

Ffiseg 121

Ffisiotherapi 110

Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer 110

Ffotograffiaeth Glinigol 109

G
Glawcoma 101

Gofal Critigol 97

Gofalu am Gasgliadau 56

Gwaith Cymdeithasol 73

Gwasanaeth achredu a hyfforddiant
ychwanegol yng Nghymru (Optometreg) 102

Gweinyddu Busnes – Gweithredwr 40

Gweinyddu Busnes 40

Gwerthfawrogi Delweddau 110

Gwleidyddiaeth a Pholisïau Cyhoeddus 51

Gwyddoniaeth, y Cyfryngau a
Chyfathrebu 64, 73

Gwyddorau Cymdeithasol 73

Gwyddorau Gofal Iechyd 108

Gwyddorau’r Golwg 101
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H
Hanes 55

Hanes ac Archaeoleg Byd y Groegiaid
a’r Rhufeiniaid 55

Hanes Cymru 56

Hanes y Croesgadau 55

Hanes yr Henfyd 55

Heneiddio, Iechyd a Chlefydau 97

I
Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd 98

Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac
Ymarfer) 98

Iechyd y Cyhoedd 98

Ieithyddiaeth Fforensig 68

Ieithyddiaeth Gymhwysol 68

Islam ym Mhrydain Gyfoes 56

L
Llenyddiaeth Saesneg 68

Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru 51

Llywodraethiant a Datganoli 77

Llywodraethiant a Pholisïau Cyhoeddus
Ewropeaidd 51

Llywodraethiant Gofal Llygaid 101

M
Marchnata Strategol 41

Meddygaeth Liniarol/Gofal Lliniarol 98

Meddygaeth Newyddenedigol 98

Mega-Adeiladau Cynaliadwy 134

Meistr mewn Pensaernïaeth 134

Mewnblanoleg 91

Moeseg ac Athroniaeth Gymdeithasol 68

N
Newyddiaduraeth Cylchgronau 64

Newyddiaduraeth Darlledu 64

Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol 118

Newyddiaduraeth Newyddion 64

Newyddiaduraeth Ryngwladol 63

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Chyfathrebu 64

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol
Arbenigol 110

O
Optometreg Glinigol 101

Orthodonteg 91

P
Peirianneg Adeileddol 130

Peirianneg Broffesiynol 131

Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a
Microdon 130

Peirianneg Gweithgynhyrchu,
Arloesedd a Rheoli 131

Peirianneg Meinweoedd 88, 91

Peirianneg Orthopaedig 131

Peirianneg Sifil 130

Peirianneg Sifil a Dŵr 130

Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol 130

Pensaernïaeth: Astudiaethau
Proffesiynol 134

Plentyndod ac Ieuenctid 72

Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus 72

Polisïau Morol 41

R
Radiograffeg 110

Rh
Rhaglen Datblygiad Proffesiynol
Parhaus yn y Gyfraith 78

Rheoli Adnoddau Dynol 40

Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol 41

Rheoli Gofal mewn Ymarfer
Amlawdriniaethol 109

Rheoli Logisteg a Gweithrediadau 41

Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a
Chymunedol) 98

Rheoli Poen 98

Rheoli Rhyngwladol 41

Rheoli’r Cyfryngau 64

Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol
gan Fferyllwyr 94

Rhyfela yn yr Henfyd a’r Oesoedd
Canol 55

S
Seiciatreg 98

Sgiliau a Datblygu’r Gweithlu 72

Strategaeth Busnes ac
Entrepreneuriaeth 40

Systemau Ynni Trydanol 131

T
Technoleg Cyfathrebu ac
Entrepreneuriaeth 131

Th
Theori ac Ymarfer Dylunio Cynaliadwy 134

Theori Feirniadol a Diwylliannol 68

Therapi Galwedigaethol
(ar ôl cofrestru) 110

Therapi Galwedigaethol
(cyn-cofrestru) 110

Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol 106

Therapiwteg 98

Tocsicoleg Feddygol 98

Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder 72

U
Uwch-Beirianneg Fecanyddol 131

Uwch-Gyfrifiadureg 117

Uwch-Gyfrifiadureg gyda lleoliad 117

Uwchsain Feddygol ac Uwchsain
Obstetreg a/neu Gynaecolegol 98

Uwch-Ymarfer 109

Uwch-Ymarfer Clinigol 109

Uwch-Ymarfer Llawfeddygol
(Meddygaeth) 97

Uwch-Ymarfer: Addysg i Weithwyr
Gofal Iechyd Proffesiynol 109

Uwch-Ymarfer: Astudiaethau
Iechyd Cymunedol 109

Uwch-Ymarfer: Rhoi
Presgripsiynau’n Anfeddygol 109

W
Y Gwyddorau Gofal Iechyd 109

Y Gyfraith 77

Ymarfer Clinigol Fferylliaeth (Gofal
Cymunedol a Chychwynnol) 94

Ymarfer Cyfreithiol 78

Ymarfer Cynllunio 48

Ymarfer Gofal Llawfeddygol
(gofal iechyd) 110

Ymchwil ac Arloesedd Meddygol 98

Ymchwil Glinigol 94

Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu 68

Ymchwil Weithrediadol ac
Ystadegaeth Gymhwysol 127

Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth
Gymhwysol a Risg 127

Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd 130

Ysgrifennu Creadigol 68
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Ewch i’n gwefan i gael set gyflawn o
gyfarwyddiadau a chynghor ynghylch
teithio yma.

Ar Awyren
Mae Maes Awyr Rhyngwladol
Caerdydd 11 o filltiroedd o ganol y
ddinas a Meysydd Awyr Birmingham,
Bryste, Manceinion a Llundain
(Heathrow, Gatwick, Stansted a
Luton) i gyd o fewn cyrraedd hwylus i
Gaerdydd ar drên neu fws moethus
cyflym.

Ar Drên neu Fws
Bydd trenau cyflym yn cysylltu’r
mwyafrif o ddinasoedd Prydain â
Chaerdydd. Bydd y gwasanaeth
InterCity o Lundain i Gaerdydd yn
rhedeg bob hanner awr ar hyd y dydd
ac yn cymryd ychydig dros ddwy awr.
Gwasanaethir Caerdydd hefyd gan
wasanaethau bws rheolaidd o drefi a
dinasoedd ledled y wlad. Bydd
gwasanaethau bws lleol hefyd yn
rhedeg o’r orsaf fysiau ger Gorsaf
Caerdydd Canolog.

Mewn Car
Mae’r M4 yn rhedeg heibio i Gaerdydd
ac mae’n ddinas sy’n hawdd ei
chyrraedd o bob rhan o Brydain.

Os ydych chi’n defnyddio teclyn llywio
drwy loeren, dyma’r codau post:

Campws Parc Cathays (y Prif
Adeilad): CF10 3AT

Campws Parc Mynydd Bychan:
CF14 4XN

Amserau Teithio i Gaerdydd
O Ffordd Rheilffordd

Aberystwyth 2 awr 30m 4 awr

Bangor 4 awr 45m 4 awr 45m

Birmingham 2 awr 2 awr 15m

Bryste 1 awr 1 awr

Caeredin 6 awr 30m 7 awr

Caergrawnt 3 awr 30m 3 awr 45m

Leeds 4 awr 15m 4 awr

Lerpwl 3 awr 40m 3 awr 15m

Llundain 2 awr 45m 2 awr 15m

Manceinion 3 awr 30m 3 awr 15m

Rhydychen 2 awr 15m 2 awr 15m

Amserau teithio bras sydd yma ac maent
wedi’u nodi i’r chwarter awr agosaf.Te
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Teithio i Gaerdydd
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Mae’r Brifysgol yn cynnig y wybodaeth yn y prosbectws hwn fel
canllaw’n unig. Nid yw’n gontract ac nid yw’n rhwymo darpar
fyfyrwyr, myfyrwyr na’r Brifysgol. Er y gwna’r Brifysgol ei gorau
glas i sicrhau bod y cynnwys ffeithiol, adeg ei gyhoeddi
(Mehefin 2015), yn gywir, mae’n anochel y bydd rhai
newidiadau’n digwydd rhwng y cyhoeddi a’r flwyddyn
academaidd y mae’r prosbectws yn ymwneud â hi. Er
enghraifft, gall cyrsiau, gofynion mynediad, a chynigion a
ffioedd nodweddiadol fod wedi newid yng ngoleuni galwadau’r
farchnad a’r myfyrwyr, a datblygiadau ym maes ymchwil.
Ni ddylai ymgeiswyr ddibynnu’n llwyr ar y prosbectws hwn, felly,
a dylent fynd i wefan y Brifysgol neu gysylltu â’r Swyddfa
Recriwtio Ôl-raddedigion i gael y wybodaeth ddiweddaraf am
gynnwys y cyrsiau, am achredu ac am y gofynion mynediad ar
gyfer y flwyddyn academaidd berthnasol wrth ystyried gwneud
cais i ddod i’r Brifysgol.
Os teimlwch, er hynny, fod unrhyw wybodaeth yn y prosbectws
yn gamarweiniol, cysylltwch â:
David Roylance, Cyfathrebu a Marchnata, Prifysgol Caerdydd,
2-4 Llwyn y Parc, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3BN.
Ffôn: +44 (0)29 2087 0408 Ffacs: +44 (0)29 2087 4457
Delweddau: Cyngor Caerdydd: Tudalennau 22 a 23 (Bae
Caerdydd, Castell Caerdydd, Canolfan Dewi Sant, Stadiwm y
Mileniwm)
Golygwyd gan: Hannah Nicole Simpson,
Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion, Prifysgol Caerdydd
Dyluniwyd gan: The Info Group (Caerdydd)
Argraffwyd gan: McLays (Caerdydd)

Mae’r prosbectws 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’u
tystysgrifo gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr hefyd wedi’u
hachredu i ISO14001, sef y safon amgylcheddol a
gydnabyddir yn rhyngwladol.

Lawrlwythwch y prosbectws fel PDF yn:
www.caerdydd.ac.uk/postgradprospectus

Gellir trefnu i’r prosbectws hwn fod ar gael mewn print mawr
(testun), mewn Braille neu ar dâp sain/CD. I ofyn amdano
mewn fformat arall, cysylltwch â’r:

Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Ffôn: +44 (0)29 2087 4455
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk
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Ewch i’n gwefan
Gobeithio bod y wybodaeth yn y
prosbectws hwn wedi tanio’ch
diddordeb mewn astudio yng
Nghaerdydd. Ar ein gwefan cewch
gyfoeth o wybodaeth ychwanegol yn
ogystal â’r wybodaeth ddiweddaraf
am y rhaglenni ac am y cyfleoedd i
sicrhau arian.

Dewch i’n Diwrnod
Agored
Cynhelir ein prif Ddiwrnod Agored ym
mis Tachwedd bob blwyddyn ac
mae’n gyfle delfrydol i weld y
cyfleusterau, siarad â’r staff a’r
myfyrwyr ac ymgyfarwyddo â naws y
Brifysgol. Cewch chi hefyd amryw o
gyfleoedd eraill drwy gydol y flwyddyn
i ddod i gyfarfod â ni.

Holwch ein
myfyrwyr
Cewch chi ddarlun o’r Brifysgol gan
dîm o fyfyrwyr ôl-raddedig presennol
Prifysgol Caerdydd. Byddan nhw’n
falch o ateb unrhyw gwestiwn yr
hoffech ei ofyn ynghylch bywyd fel
myfyriwr ôl-raddedig yng Nghaerdydd
– mae ein manylion cyswllt i’w gweld
o dan ‘Cadwch mewn Cysylltiad’.

Ôl-raddedigion Prifysgol Caerdydd
sy’n ysgrifennu ein blogiau am fywyd
yng Nghaerdydd, ac maent ar gael
i’w lawrlwytho.

Beth Nesaf?
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Explore our
website
We hope the information in this
prospectus has sparked your interest
in studying at Cardiff. Our website
provides a wealth of additional
information, as well as the most
up-to-date information on
programmes and funding
opportunities.

Attend our
Open Day
Our main Open Day is held in
November each year and offers an
ideal opportunity to see facilities, talk
to staff and students and get a feel
for the University. There are also a
number of other opportunities
throughout the year where you can
meet us.

Ask our students
Get the insider’s perspective from our
team of current Cardiff University
postgraduate students. They are
happy to answer any questions you
may have about postgraduate life at
Cardiff – see our contact details
under ‘Keep in Touch’.

Our Insider’s Guide to Postgraduate
Life in Cardiff is written by current
and former Cardiff University
postgraduates and is available to
download.

Gwnewch gais
yn syth
Gan ddefnyddio’n porth ymgeisio
ar-lein, gallwch chi gychwyn ar eich
cais yn syth a llwytho dogfennau
pellach, fel trawsgrifiadau a
chanlyniadau arholiadau, i lawr pan
gewch chi hwy.

Bydd cyflwyno cais yn gynnar hefyd
yn rhoi mwy o amser i chi wneud cais
am arian.

Cadwch mewn
Cysylltiad
I fyfyrwyr o’r DU neu’r UE:

Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion

ffôn: +44 (0)29 2087 0084

ebost:
postgradenquiries@caerdydd.ac.uk

I fyfyrwyr o weddill y byd:

Y Swyddfa Ryngwladol

ffôn: +44 (0)29 2087 4432

ebost:
international@caerdydd.ac.uk

Y newyddion
diweddaraf
I gadw mewn cysylltiad â’r holl
newyddion diweddaraf o Brifysgol
Caerdydd, gan gynnwys rhaglenni
newydd a chyfleoedd i sicrhau arian:

Hoffwch ni ar Facebook

Facebook.com/
cardiffunipostgradinfo

Dilynwch ni ar Twitter

@cardiffunipg

What Next?
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Croeso

Ein nod ym Mhrifysgol Caerdydd yw bod yn brifysgol sy’n
cael ei hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd i arwain
y byd, i gynhyrchu ymchwil ragorol ac i fod yn nodedig
am yr addysg a roddwn. Gwerthfawrogwn y cyfraniadau a
wnaiff ein myfyrwyr ôl-raddedig i’r Brifysgol ac at gyflawni
ei nodau, a cheisiwn gynnig amgylchedd heriol a
chefnogol lle y gallwch chi, hefyd, gyrraedd eich
nodau personol.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Gaerdydd yn
y dyfodol agos.
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