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Ymhlith y 5  
prifysgol orau 
yn y DU am 
ANSAWDD 
ei hymchwil
Ffynhonnell: Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014, gweler tudalen 12

95% o ôl-raddedigion
yn gyflogedig neu mewn astudiaeth
bellach 6 mis ar ôl graddio 
Ffynhonnell: HESA Arolwg Ymadawyr Addysg Uwch 2013/14

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y prosbectws hwn yn 
ymwneud â chylch derbyn Mynediad 
2017 ac mae’n gywir pan aeth i’r 
wasg ym mis Mehefin 2016.

Fodd bynnag, mae cyfnod hir 
rhwng argraffu’r prosbectws hwn a 
phryd caiff ceisiadau eu cyflwyno 
a’u prosesu gennym. Felly, ewch 
i’n gwefan cyn cyflwyno cais rhag 
ofn bod unrhyw newidiadau i’r 
cwrs sydd o ddiddordeb i chi neu i 
gyfleusterau a gwasanaethau eraill 
a ddisgrifir yma.

Lle mae gwahaniaeth rhwng 
cynnwys y prosbectws hwn a’n 
gwefan, rhowch flaenoriaeth i 
gynnwys y wefan, sy’n cynrychioli’r 
modd yr ydym yn bwriadu darparu 
ein gwasanaethau ar eich cyfer.

Bydd unrhyw le a gynigir i astudio ym 
Mhrifysgol Caerdydd yn amodol ar 
delerau ac amodau sydd i’w gweld 
ar ein gwefan www.caerdydd.ac.uk/
cy/offerterms. Fe’ch cynghorir i’w 
darllen cyn gwneud cais. Mae’r 
telerau a’r amodau yn nodi, er 
enghraifft, pryd gallwn wneud 

newidiadau i’ch cwrs dewisol neu i 
reoliadau i fyfyrwyr.

Felly, mae’n bwysig eich bod yn eu 
darllen ac yn eu deall. Os na allwch 
gael gafael ar wybodaeth ar-lein, 
cysylltwch â ni:

Ebost:  postgradenquiries@
caerdydd.ac.uk

Ffôn:  +44 (0)29 2087 4455

Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael 
eu derbyn i Brifysgol Caerdydd yn 
astudio am radd Prifysgol Caerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/teleraucynnig



W
elcom

eYmhlith y 
3 dinas 
orau am ansawdd

BYWYD
Ffynhonnell: Moneysupermarket.com, 
Mynegai Ansawdd Byw 2015

DROS 8,500 
o ôl-raddedigion 

o dros 
100 o wledydd

Croeso

Croeso
Ein nod ym Mhrifysgol Caerdydd yw bod yn brifysgol sy’n cael ei 
hysgogi gan greadigrwydd, cynhyrchu ymchwil ragorol, a bod yn 
nodedig am yr addysg a roddwn. Gwerthfawrogwn gyfraniadau  
ein myfyrwyr ôl-raddedig i’r Brifysgol a’i nodau, ac rydym yn ceisio 
cynnig amgylchedd heriol a chefnogol lle gallwch gyflawni eich 
amcanion personol.

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

5ed o ran ansawdd ymysg 
prifysgolion y DU

2il o ran effaith ymysg 
prifysgolion y DU

Barnwyd bod 87% o’r holl 
ymchwil a gyflwynwyd 
gennym yn “arwain y byd” 
neu’n “rhyngwladol-ragorol”.
Ffynhonnell: 2014 Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Rydym yn ymchwil 
ddwys
◗  Mae ein staff ymchwil o’r radd 

flaenaf yn cynnwys enillwyr 
gwobr Nobel, Cymrodyr y 
Gymdeithas Frenhinol ac o 
gymdeithasau dysgedig eraill

◗  Rydym yn cael dros £90m o 
arian ymchwil bob blwyddyn,  
a £500m yw cyfanswm gwerth 
ein contractau ymchwil

Rydym yn arloesol
◗  Rydym ymysg y 10 uchaf  

o ran prifysgolion arloesol  
yn y DU

◗  Rydym yn buddsoddi £300m 
yn ein Campws Arloesedd 
newydd

◗  Rydym ymysg y pum 
prifysgol orau ar gyfer nifer y 
Partneriaethau Trosglwyddo 
Gwybodaeth

◗  Rydym yn 8fed yn y DU ar 
gyfer nifer y rhyngweithiadau â 
mentrau bach a chanolig

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

◗  Mae ein graddedigion  
menter wedi sefydlu dros  
270 o fusnesau yn ystod 
2012-2014.

Rydym yn gofalu am  
ein myfyrwyr
◗  Gyda thros 30,000 o fyfyrwyr, 

ni yw’r 8fed prifysgol fwyaf yn  
y DU. Mae dros 8,500 o’r rhain 
yn ôl-raddedigion

◗  Roedd 86% o’n myfyrwyr 
ymchwil a myfyrwyr a addysgir 
yn fodlon ar eu profiad 
dysgu cyffredinol; uwch na 
chyfartaledd y DU

◗  Rydym yn deall pwysau 
astudiaeth uwch ac felly 
yn eich cefnogi drwy eich 
astudiaethau yn academaidd 
ac yn bersonol

◗  Ieithoedd i Bawb: gallwch 
astudio iaith ochr yn ochr â’ch 
gradd, yn rhad ac am ddim

◗  Mae ein Academi Ddoethurol 
yn rhoi hyfforddiant a 
chymorth i’n myfyrwyr ymchwil
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Wedi’i hagor ym mis Mehefin 2016, mae’r Ganolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd (CUBRIC) gwerth £44m yn 
gartref i gyfuniad o offer niwroddelweddu unigryw yn Ewrop

Rydym yn gartref i  
dros 6,000 o fyfyrwyr 
tramor o dros 100  
o wledydd

Rydym yn cydweithio
◗  Rydym yn rhan o Gynghrair 

GW4 sef prifysgolion 
Caerfaddon, Bryste, Caerdydd 
a Chaerwysg sy’n cydweithio i 
droi ymchwil yn ddefnydd byd 
go iawn ac ysgogi twf

◗  Caiff llawer o’n Rhaglenni 
Hyfforddiant Doethurol eu 
cynnal mewn partneriaeth â 
phrifysgolion eraill

◗  Rydym yn ymgysylltu’n 
gadarn â’r sector cyhoeddus, 
sefydliadau addysg uwch, a 
busnesau a diwydiannau yng 
Nghymru, y Du a thu hwnt 

Rydym yn ymgysylltu
◗  1,000 o’n myfyrwyr yn 

gwirfoddoli

◗  Cyrhaeddodd ein 
gweithgareddau gwyddoniaeth a 
thechnoleg dros 28,000 o bobl

◗  Ymgysylltodd tua 1m o bobl 
â’n digwyddiadau cyhoeddus 
rhwng 2011 a 2014

◗  5 prosiect ymgysylltu blaenllaw 
yn trawsnewid cymunedau

Rydym mewn prifddinas
◗  Gosmopolitan: modern, 

ffyniannus a deniadol

◗  Fforddiadwy: un o’r dinasoedd 
prifysgol sydd â’r costau byw 
isaf ar gyfartaledd.

◗  Diogel a chlos: gyda’ch holl 
anghenion astudio, byw a 
hamdden ar gael o fewn  
pellter cerdded

Rydym yn rhyngwladol
◗  Mae gennym dros 145,000  

o gynfyfyrwyr mewn dros 180 
o wledydd

◗  Rydym wedi llofnodi cytundeb 
cydweithredu gyda Phrifysgol 
Leuven, un o’r 100 o 
brifysgolion gorau yn y byd a’r 
fwyaf yng Ngwlad Belg

◗  Mae gennym gysylltiadau 
ffurfiol gyda thros 35 o 
wledydd

◗  Mae dros 700 o’n staff 
addysgu a dysgu o dramor
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Caerdydd – Prifddinas Braf
Mae Caerdydd yn ddinas ffyniannus a deniadol a 
gydnabyddir yn eang fel lle gwych i fyw ac astudio ynddi.

Mae rhywbeth i bawb yng 
Nghaerdydd, ac mae’n cynnig 
popeth o gyffro’r ddinas i 
dawelwch a llonyddwch y wlad 
a’r arfordir cyfagos. Cystal yw 
ansawdd ‘profiad Caerdydd’ 
nes y cydnabyddir yn eang bod 
y ddinas yn lle nodedig i fyw ac 
astudio ynddo.

Dinas a chanddi 
gymeriad, treftadaeth 
ac uchelgais
 Mae cymeriad arbennig i ddinas 
Caerdydd, ansawdd bywyd 
da ac enw da cenedlaethol 
a rhyngwladol cynyddol. 
Mae’n croesawu nifer o 
ddigwyddiadau diwylliannol, 
ac o blith y chwaraeon a’r 
celfyddydau. Mae’r brifddinas yn 
gartref i lawer o’n sefydliadau 
cenedlaethol gan gynnwys 
Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd a Stadiwm Principality 
sydd â 74,500 o seddi (cyn 
Stadiwm y Mileniwm), cartref 
rygbi Cymru.

Mae gorwel canol y ddinas 
yn arwydd o’i threftadaeth a’i 
huchelgais, gydag adeiladau 
amlwg yn amrywio o’r castell 
hanesyddol i’r Ganolfan 
Mileniwm eiconig.

Mae hanes Caerdydd yn 
dyddio’n ôl yn bellach na 2,000 o 
flynyddoedd i’r Rhufeiniaid. Roedd 
un o borthladdoedd prysuraf y 
byd yma ar un adeg, yn allforio’r 
glo oedd yn gyfrifol am danio’r 
chwyldro diwydiannol.

Mae llu o fannau gwyrdd trefol 
yng Nghaerdydd. Mae yma 330 
o barciau a gerddi yn ymestyn i 
galon y ddinas, gyda pharciau a 
gerddi eang ger canol y ddinas.

Mae Caerdydd yn adnabyddus  
am ei pharcdir helaeth a’i  
chastell hanesyddol
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Bywyd dinas bywiog
O ran adloniant, mae gan 
Gaerdydd yr adnoddau i ddiwallu 
anghenion myfyrwyr. Yn ogystal â 
chyfleusterau Undeb y Myfyrwyr, 
ceir llu o gaffis, tafarndai a 
chlybiau nos.

Cynhelir cyngherddau at 
ddant pawb yng Nghanolfan y 
Mileniwm, Arena Motorpoint a 
Neuadd Dewi Sant.

Yn y cyfamser, mae Neuadd 
Gyngerdd y Brifysgol yn darparu 
lleoliadau ar gyfer rhai sy’n 
mwynhau cerddoriaeth glasurol, 
gyda datganiadau rheolaidd 
a chyngherddau. Caerdydd 
yw cartref cwmni Opera 
Cenedlaethol Cymru sy’n enwog 

ar draws y byd, ac i’r rhai sy’n 
fwy hoff o ddrama, mae dwy 
theatr lwyddiannus a chanolfan 
gelfyddydau fawr wedi’i hen 
sefydlu. Mae clybiau comedi 
hefyd a sawl sinema aml-sgrîn 
yng nghanol y ddinas.

Mae Bae Caerdydd yn cael ei 
ystyried fel un o’r prosiectau 
adfywio mwyaf llwyddiannus 
yn y DU, datblygiad modern o 
gartrefi, siopau, bariau, bwytai, 
swyddfeydd, parc adloniant, 
atyniadau ymwelwyr, chwaraeon 
cyfleusterau, Canolfan Mileniwm 
Cymru, Roath Lock nodedig 
– stiwdio cynhyrchu teledu 
BBC 20,000m2, a Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru, i gyd o 
amgylch llyn dŵr croyw.

Stadiwm Principality

Golygfa o’r awyr o Gaerdydd tuag at Fôr Hafren, gyda chanolfan ddinesig Caerdydd yn y canol, lle mae nifer o 
adeiladau’r Brifysgol, a Pharc Bute ar y dde Delwedd gan Aerial Photography Wales

7www.caerdydd.ac.uk/olraddedig

Caerdydd – Prifddinas Braf



Caerdydd yw lleoliad 
cynyrchiadau teledu arobryn sy’n 
cynnwys Doctor Who, Sherlock a 
Casualty; ac mae Profiad Doctor 
Who y BBC ym Mae Caerdydd 
yn atyniad poblogaidd newydd. 
Defnyddiwyd adeiladau’r Brifysgol 
yn Doctor Who ac yn Sherlock, 
ac efallai y byddwch chi’n dod ar 
draws Peter Capaldi, Benedict 
Cumberbatch a Martin Freeman 
yn ffilmio yma.

Mae’r ddinas yn un o 
gyrchfannau siopa gorau y DU, 
statws sydd wedi gwella drwy 
agor yr estyniad gwerth £675m 
i ganolfan siopa Dewi Sant, sydd 
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 ganopi gwydr.

Chwaraeon i bawb 
Mae Caerdydd yn un o brif 
ganolfannau chwaraeon y 
Deyrnas Unedig a chewch yma 
amrywiaeth o gyfleusterau a 
digwyddiadau i gystadleuwyr a 
gwylwyr. Mae Stadiwm Principality 
yn cynnal digwyddiadau 
drwy gydol y flwyddyn, rygbi 
rhyngwladol nodedig, yn ogystal 
â Rownd Derfynol Cynghrair 
y Pencampwyr UEFA ar 3 
Mehefin 2017. Mae’r awyrgylch 
yn y ddinas ar ddiwrnod gêm 
ryngwladol yn un na ddylid ei golli!

Mae gan y ddinas un o’r 10 
pwll nofio maint Olympaidd 
yn y DU, canolfan canŵio a 
rafftio dwr gwyn, llawr sglefrio 
a chyfleusterau i chwarae 
amrywiaeth o chwaraeon eraill.Caerdydd yw un o gyrchfannau 

siopa gorau’r DU

Mae Caerdydd yn cyfuno holl fanteision dinas  
glos, gyfeillgar a rhad â chyfleusterau diwylliannol 
a hamdden prifddinas fodern.
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Research Im
pact Case Studies

Bae Caerdydd gydag Adeilad Pierhead, y Senedd - cartref siambr drafod  
Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a Chanolfan y Mileniwm yn y cefndir © Andrew Hazard, drwy garedigrwydd www.visitcardiff.com

Tu hwnt i Gaerdydd
Mae’r wlad oddi amgylch yn 
cynnig golygfeydd godidog a 
chyfleoedd ar gyfer pob math 
o weithgareddau awyr agored 
fel cerdded, crwydro a dringo 
creigiau.

Cydnabyddir bod gan Lwybr 
Arfordir Cymru bwysigrwydd 
cenedlaethol am ei olygfeydd 
eithriadol, ei fywyd gwyllt a’i 
nodweddion hanesyddol. Mae’r 
pellter swyddogol yn ymestyn  
870 milltir.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, sy’n cwmpasu 520 
milltir sgwâr – tua’r un maint â 
system danddaearol Llundain 
- yn cynnwys pedair cadwyn 
o fynyddoedd unigryw, 268 o 
henebion rhestredig a llawer 
mwy na 3,000 milltir o berth.

“Caerdydd yw un o brifddinasoedd ifancaf Ewrop – 
mae’n ddigon bach i fod yn gyfeillgar, ac yn ddigon mawr 
i gynnig y pethau gorau am fyw mewn dinas o bwys.”
The Complete University Guide 2016

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

9www.caerdydd.ac.uk/olraddedig
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Ein Haddysg a’n 
Cyfleusterau

Fel ymchwilwyr gweithredol, 
mae ein staff academaidd yn 
frwdfrydig ac yn ymroddedig, ac 
mae hyn yn creu cymuned ddysgu 
ysgogol a bywiog. Mae ymchwil yn 
ymwneud ag ysbryd yr ymholiad. 
Mae’n eich annog chi i feddwl 
yn feirniadol ac yn amlygu natur 
newidiol gwybodaeth.

Mae ein haddysgu wedi derbyn 
cefnogaeth gadarn gan yr 
Asiantaeth Sicrhau Ansawdd 
ar gyfer Addysg Uwch (QAA).  
Cadarnhaodd archwiliad 
QAA y gall darpar fyfyrwyr a 
chyflogwyr graddedigion fod â 
hyder yn ansawdd a safonau ein 
haddysgu a’n gwobrau.

Mae ein dysgu a’n haddysgu 
ar lefel ôl-raddedig yn annog 
datblygu sgiliau trosglwyddadwy 
a phenodol i’r pwnc ar lefelau 

uwch, annibyniaeth a gwaith tîm, 
yr holl nodweddion sy’n cael eu 
gwerthfawrogi gan gyflogwyr.

Ieithoedd i Bawb
Mae dysgu iaith yn agor drysau i 
brofiadau newydd, yn ehangu’ch 
rhwydweithiau ac yn cynyddu’ch 
cyflogadwyedd.

Rydym yn cynnig dewis hyblyg 
ac arloesol o opsiynau astudio 
wedi’u dylunio i gyd-fynd â’ch 
gradd, fel y gallwch ddysgu iaith 
newydd neu ddatblygu eich 
sgiliau presennol.

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:
◗ Ffrangeg ◗ Eidaleg
◗ Japaneg  ◗ Almaeneg
◗ Sbaeneg ◗ Mandarin

Gall myfyrwyr hefyd astudio 
Cymraeg trwy’r ddarpariaeth 
‘Cymraeg i Bawb’.

Erasmus+
Mae Erasmus+ yn rhaglen 
gyfnewid sy’n eich galluogi i gael 
grant i astudio neu weithio mewn 
gwlad Ewropeaidd am 2-12 mis, 
fel rhan o’ch gradd ôl-raddedig, 
yn amodol ar gytundeb gan eich 
Ysgol Academaidd.

Mae’r rhaglen Erasmus+ yn  
gyfle cyffrous i ymgolli mewn 
diwylliant gwahanol, gwneud 
ffrindiau newydd a gwella eich 
sgiliau iaith.

Mae’r dysgu a’r addysgu’n digwydd mewn 
amgylchedd sy’n galluogi rhyngweithio ag 
academyddion sydd ar flaen y gad o ran 
gwybodaeth ymchwil ac mae’n creu amgylchedd 
ysgogol ar gyfer astudio.
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O
ur D

octoral Training Program
m

es

Cyfleusterau TG
Mae ein cyfleusterau TG modern 
ni’n fodd i chi gael gafael yn 
hwylus ar amrywiaeth o gymorth, 
offer ac adnoddau i’ch helpu i 
astudio. Mae’r rhwydwaith diwifr 
ar gael ledled y Brifysgol yn rhad 
ac am ddim ar ein campws yn 
ogystal ag yn y preswylfeydd sy’n 
eiddo i’r Brifysgol.

Mae ein rhwydwaith yn cynnig 
cysylltiad i chi ag ystod eang o 
raglenni meddalwedd, adnoddau 
a gwasanaethau ar-lein. Mae hyn 
yn rhoi tanysgrifiad am ddim i chi 
i Office 365 ProPlus drwy gydol 
eich astudiaethau yn y Brifysgol.

Mae gennym ystafelloedd TG 
Mynediad Agored ar draws y 
campws, ac mae rhai yn cynnig 
gwasanaeth 24/7.

Llyfrgelloedd
Mae ein llyfrgelloedd modern 
yn groesawgar, yn gyffyrddus 
ac yn cynnig amrywiaeth mawr 
o adnoddau gwybodaeth mewn 
print ac ar-lein. Rydym yn cynnig 
amgylchedd astudio ac ymchwil 
hyblyg, gan gynnwys lleoedd 
astudio sy’n diwallu eich holl 
anghenion dysgu. Mae gan 
lyfrgelloedd hefyd oriau agor 
hir, gan gynnwys nosweithiau a 
phenwythnosau.

Mae dros 1.3m o lyfrau printiedig 
yng nghasgliadau’r llyfrgelloedd 
yn ogystal ag amrywiaeth helaeth 
o adnoddau ar-lein gan gynnwys 
eGofnodolion, e-Lyfrau, mynegeion, 
cronfeydd data, casgliadau 
ystadegol ac archifau testun 
llawn. Mae myfyrwyr ymchwil yn 
arbennig, yn elwa ar amrywiaeth 
eang o gasgliadau arbenigol.

Cyfrifiadura Ymchwil 
Uwch
Mae Cyfrifiadura Ymchwil 
Uwch yng Nghaerdydd (ARCCA) 
yn darparu, cydlynu, cefnogi 
a datblygu gwasanaethau 
ymchwil cyfrifiadura ar gyfer 
ein hymchwilwyr a’n myfyrwyr 
ymchwil.

Addysg Barhaus a 
Phroffesiynol
Rydym yn cynnig amrywiaeth 
eang o gyrsiau rhan-amser mewn 
amrywiaeth o bynciau. Cynigir y 
cyrsiau yn ystod y dydd, gyda’r 
nos ac ar benwythnosau ar gyfer 
ôl-raddedigion prysur sydd am 
wella eu CV, gwella eu sgiliau 
rheoli busnes/ prosiect neu sy’n 
awyddus i ehangu eu profiad o 
ddysgu.

Mae mannau astudio eang yn ein llu o lyfrgelloedd

1.3 MILIWN 
o lyfrau printiedig  
yn ein 16 
LLYFRGELL

11www.caerdydd.ac.uk/olraddedig

Ein H
addysg a’n Cyfleusterau



Rydym yn aelod o Grŵp Russell 
– Ivy League y Deyrnas Unedig 
o brifysgolion ymchwil blaenllaw 
– ac mae gennym staff o’r radd 
flaenaf yn y byd sy’n gwthio ffiniau 
gwybodaeth er mwyn datrys y 
cwestiynau mawr sy’n wynebu’r 
ddynolryw yn yr 21ain ganrif.

Graddiwyd ni yn 5ed ymysg 
prifysgolion y DU pan gawsom 
ein barnu ar ansawdd ymchwil 
ac 2il ar effaith ymchwil yn y 
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 
2014 (REF 2014). Barnwyd 
bod 87% o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym yn “arwain 
y byd”(4*) neu’n “rhyngwladol-
ragorol”(3*) - y ddau gategori 
asesu uchaf. Yn arbennig, 
graddiwyd 15 allan o 27 o’n 
disgyblaethau academaidd yn y 
10 uchaf o ran ansawdd. Mae’r 
ymarfer asesu cenedlaethol 

mawreddog hwn a gynhelir o 
bryd i’w gilydd gan gynghorau 
ariannu y DU, wedi cadarnhau 
ein lle fel canolfan rhagoriaeth 
ymchwil sy’n arwain y byd.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu 
llawer agwedd ar fyd pobl a byd 
natur. Mae nifer o’n Hysgolion 
Academaidd a’n Sefydliadau 
Ymchwil yn cael eu cydnabod fel 
awdurdodau yn eu priod feysydd.

Mae ein hymchwil iechyd a 
biowyddonol yn manteisio ar 
wyddoniaeth labordy drwy 
ddatblygu cyffuriau ar gyfer 
treialon clinigol mawr. Mae 
effaith ein gwaith ymchwil yn 
parhau i gyrraedd ymhell y tu 
hwnt i’r cyfnodolion lle maen 
nhw’n cael eu cyhoeddi.

Yn y cyfamser, mae ein 
hymchwilwyr yn dod â 

gwelliannau uniongyrchol i 
ecosystemau ledled y byd, ac 
mae offer a ddyluniwyd yma yn 
ymestyn i bellafoedd y gofod yn 
ogystal ag i wely’r cefnfor ac o 
dan gramen y ddaear.

I gyd-fynd â gwaith ymchwil 
ynghylch y newid yn yr hinsawdd, 
rydym hefyd yn dod o hyd i 
ddewisiadau cynaliadwy yn 
lle prosesau diwydiannol ac 
wrth gynhyrchu ynni. Mae ein 
gwyddonwyr cyfrifiadureg wrthi’n 
arloesi mewn meysydd fel 
telathrebu, rheoli bioamrywiaeth 
a dylunio peirianegol.

Mae ein naw Sefydliad Ymchwil 
blaenllaw yn dwyn talentau 
academaidd ynghyd o amrywiaeth 
o ddisgyblaethau i ddatrys 
problemau o bwys byd-eang.

Ein Hymchwil:  
Dysg a Dawn
Symud ymlaen yn y frwydr yn erbyn Alzheimer’s, 
gweithio gyda NASA i archwilio’r gofod a llywio’r 
gymdeithas yr ydym yn byw ynddi; mae ein 
hymchwilwyr yn gwneud gwahaniaeth go iawn -  
a gallwch chithau eu hefelychu.
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Mae ehangder a dyfnder yr 
arbenigedd hwn yn golygu 
bod galw amdanom ymhlith 
gwneuthurwyr polisi, cyrff 
anllywodraethol a’r diwydiant fel 
ei gilydd. Ac, yn y blynyddoedd 
diwethaf, rydym wedi ennill tua 
£90m y flwyddyn mewn grantiau 
ymchwil a chontractau newydd. 
Mae’r rhagoriaeth ymchwil hon o 
fantais i fyfyrwyr ymchwil  
ôl-raddedig a’r rhai â addysgir, 
sy’n gallu astudio mewn 
amgylchedd fywiog, ymchwil-

ddwys lle mae staff academaidd 
ymysg ysgolheigion blaenllaw yn 
eu maes.

Bydd hyn yn arbennig o fuddiol 
i chi pan fyddwch, ar lefel 
ôl-raddedig, eisiau symud y tu 
hwnt i wybodaeth llyfr testun 
a damcaniaeth sefydledig, er 
mwyn gwthio ffiniau ymchwil 
academaidd.

Mae REF yn asesiad pwysig o ymchwil a 
gynhelir o bryd i’w gilydd gan gynghorau 
ariannu y DU. Trefnir y canlyniadau mewn 
amryw o ffyrdd, ac un o’r rhai mwyaf 
cyffredin yw ‘Cyfartaledd y Pwyntiau 
Gradd’ (GPA). Mae GPA yn mesur ansawdd 
cyffredinol yr ymchwil neu’r ansawdd ar 
gyfartaledd. Caiff ei gyfrifo drwy luosi canran 
yr ymchwil ym mhob un o’r categorïau 
ansawdd (4* i 1* a diddosbarth) gan ei 
sgôr, cyfuno a’u rhannu â 100. Mae rhagor o 
wybodaeth am REF ar gael ar ein gwefan.

Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil (REF) 2014:  
Rhestr gyffredinol y 
prifysgolion (30 Uchaf)

Safle  Prifysgol  Cyfartaledd Pwynt
  Gradd*

1 Coleg Imperial 3.36

2 Ysgol Economeg Llundain  3.35 
 (LSE)

3 Prifysgol Rhydychen 3.34

4 Prifysgol Caergrawnt 3.33

5 Prifysgol Caerdydd 3.27

6 Coleg y Brenin, Llundain 3.23

7 Prifysgol Warwick 3.22

8  Coleg y Brifysgol 3.22 
Llundain

9  Ysgol Hylendid a 3.20  
Meddygaeth Drofannol  
Llundain

10  Prifysgol y Frenhines Mary 3.18  
Llundain

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  Royal Holloway, 3.09 
Prifysgol Llundain

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

5ed o ran ansawdd ymysg Prifysgolion y DU

2il o ran effaith ymysg Prifysgolion y DU

Barnwyd bod 87% o’r holl ymchwil a gyflwynwyd 
gennym yn “arwain y byd” neu’n “rhyngwladol-ragorol”.

Rydym yn arwain y byd mewn technoleg delweddu ymennydd

13www.caerdydd.ac.uk/ymchwil
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Allwedd
CDT  Canolfan Hyfforddiant Doethurol  
DTC  Canolfan Hyfforddiant Doethurol
DTP  Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol

Cynghorau Ymchwil
AHRC Y Celfyddydau a’r Dyniaethau
BBSRC Gwyddorau Biodechnoleg a Biolegol 
EPSRC Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg 
ESRC Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol
MRC Ymchwil Meddygol 
NERC Yr Amgylchedd Naturiol
STFC Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ein Rhaglenni 
Hyfforddiant Doethurol

A ninnau’n brifysgol ymchwil 
ddwys sy’n arwain y byd, 
rydym yn cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o raglenni 
hyfforddiant doethurol pwrpasol.

Wedi’u ariannu gan y Cynghorau 
Ymchwil y DU neu sefydliadau 
elusennol, mae’r rhaglenni hyn 
yn cynnig cyfleoedd ymchwil 
rhagoriaeth ôl-raddedig, sy’n 
rhychwantu llawer o’n meysydd o 
ragoriaeth ymchwil ni. Mae pob 
rhaglen yn unigryw, ond mae 
pob un yn darparu astudiaeth 
doethurol arloesol ynghyd ag 
amgylchedd gefnogol a chyffrous.

Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig 
hyfforddiant ymchwil arbenigol 
a chyfleoedd datblygu sgiliau, fel 
arfer drwy raglen strwythuredig 
o ddysgu wedi’i gynllunio i 
wella galluoedd myfyrwyr ac i 
ddatblygu ymchwilwyr medrus 
o’r radd flaenaf. Yn aml, mae hyn 
ynghyd â chyfleoedd hyfforddiant 
neu ddatblygiad ehangach fel 
ymweliadau ymchwil tramor, 
lleoliadau gyda phartneriaid 
anacademaidd neu ddysgu iaith.

Fel arfer, mae’r ysgoloriaethau 
ymchwil sy’n cael eu cynnig 
gan y rhaglenni hyfforddiant 

doethurol hyn ar gyfer myfyrwyr 
DU a’r UE sydd wedi bod yn byw 
yn y DU am o leiaf tair blynedd. 
Mae’r ysgoloriaethau hyn yn 
talu am ffioedd dysgu ar sail 
cyfradd ffioedd cartref, yn ogystal 
â chyflog ar gyfer costau byw. 
Mae myfyrwyr rhyngwladol fel 
arfer yn gymwys ar gyfer cael 
ysgoloriaeth ar gyfer ffioedd 
dysgu yn unig, a gall cymhwysedd 
ar gyfer tâl amrywio. Mewn 
amgylchiadau eithriadol, gall 
myfyrwyr rhyngwladol (tu allan i’r 
UE), fod yn gymwys ar gyfer cyllid 
a ddyfarnwyd gan y rhaglenni 
hyfforddiant doethurol hyn.
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AHRC De, Gorllewin a 
Phartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol (DTP) Cymru
Bwriedir i’r DTP i arwain 
ymchwilwyr yn y celfyddydau 
a’r dyniaethau tuag at 
yrfaoedd cynhyrchiol, boed yn 
y byd academaidd neu bractis 

proffesiynol, drwy ddarparu 
hyfforddiant pwrpasol wedi’i 
deilwra i’ch dyheadau prosiect 
a gyrfa chi a gyfoethogwyd gan 
arbenigedd a’r adnoddau sydd ar 
gael ar draws y prifysgol partner 
a’r partneriaid yn y sector.

ESRC
Fel partner arweiniol ESRC 
Cymru DTC, rydym wedi 
cyflwyno cais i ESRC DTP 
barhau i hyfforddi gwyddonwyr 
economaidd a chymdeithasol 
o’r radd flaenaf yn llwyddiannus.

Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol

BBSRC SWBio DTP
Mae’r DTP yma yn darparu 
hyfforddiant mewn dau faes sy’n 
cael eu blaenoriaethu: diogelwch 
bwyd a biowyddoniaeth o’r radd 
flaenaf. Mae’n rhoi hyfforddiant 
ymchwil traws-ddisgyblaethol 
rhagorol i fyfyrwyr, gan eu 
hamlygu nhw i arbenigedd yr 
holl bartneriaid drwy ymweld/
defnyddio eu cyfleusterau, 
cymryd rhan mewn cynadleddau, 
gweithdai a modiwlau a addysgir.

MRC GW4 BioMed DTP
Mae prosiectau PhD a gynigir 
gan y DTP hwn yn cyd-fynd 
ag un o’r tair thema ymchwil. 
Heintiau, Imiwnedd a Thrwsio; 
y Niwrowyddonrau ac Iechyd 
Meddwl; ac Iechyd y Boblogaeth.

NERC GW4+ DTP
Mae’r DTP hwn hefyd yn cynnig 
cyfleoedd ar gyfer biowyddonwyr 
(gweler isod am fanylion).

PhD Ymddiriedolaeth Wellcome 
mewn Niwrowyddoniaeth 
Integreiddiol 
Rhaglen PhD 4 blynedd 
yw hon a gefnogir gan 
Ymddiriedolaeth Wellcome sy’n 
rhoi profiad amrywiol i fyfyrwyr 
mewn technegau ymchwil 
niwrowyddoniaeth. Rydym yn 
cynnig amgylchedd ymchwil 
eithriadol gyda chyfleusterau o’r 
radd flaenaf.

Y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

EPSRC DTP
Mae ein EPRSC DTP yn cynnig 
amrywiaeth o brosiectau mewn 
Peirianneg, Cemeg, Ffiseg 
a Seryddiaeth, Cyfrifiadureg 
a Gwybodeg, Mathemateg, 
Arloesedd Data, Systemau 
Ynni a Delweddu Ymchwil yr 
Ymennydd. Bydd myfyrwyr yn 
elwa ar amgylchedd ymchwil 
lleol rhagorol yn ogystal â 
rhaglen gynhwysfawr o ymchwil 
a datblygu sgiliau proffesiynol.

EPSRC Catalyddu CDT
Nod y CDT yw mynd i’r afael â rhai 
o heriau mwyaf cymdeithas drwy 
gatalysis: cynhyrchu ynni glân, 
glanhau aer a dŵr yr amgylchedd, 
a gweithgynhyrchu cynaliadwy. 
Bydd myfyrwyr yn datblygu 
gwybodaeth ddatblygedig o 
ddisgyblaethau traddodiadol a 
rhai sy’n datblygu, dealltwriaeth 
o’r diwydiant ac o gyd-destunau 

byd-eang, ac yn datblygu sgiliau 
ymchwil a phroffesiynol.

CDT EPSRC Gwyddoniaeth 
Diemwnt a Thechnoleg
Bydd y CDT yn cyflwyno 
hyfforddiant rhyngddisgyblaethol 
drwy raglen MSc arloesol, 
sy’n arwain at PhD 
trawsddisgyblaethol. Mae’n 
manteisio ar gyfleusterau 
ymchwil o’r radd flaenaf 
partneriaid academaidd, a 
cheir mewnbwn diwydiannol 
uniongyrchol drwy gydol y cyfnod.

EPSRC Gwybodeg Dŵr: CDT 
Gwyddoniaeth a Pheirianneg 
Mae’r CDT hwn yn gweithio’n 
agos gyda phartneriaid 
academaidd diwydiannol a 
rhyngwladol i gynnig profiad 
hyfforddi PhD uwch, wedi’i 
gynllunio i ddatblygu’r 
genhedlaeth nesaf o wyddonwyr 
dŵr a pheirianwyr.

NERC GW4+ DTP
Mae’r DTP hwn yn ymgysylltu 
sbectrwm eang o bartneriaid 
academaidd ac anacademaidd i 
greu rhaglen hyfforddi arloesol er 
mwyn datblygu arweinwyr yfory 
yn y gwyddorau amgylcheddol 
a’r ddaear. Mae’n cynnwys tair 
thema: Daear Solet, Byd Byw a’r 
Blaned sy’n Newid

CDT NERC mewn Olew & Nwy
Mae’r CDT hwn yn anelu i 
hyfforddi’r genhedlaeth nesaf 
o ymchwilwyr geowyddonol 
ac amgylcheddol mewn 
olew a nwy. Mae hefyd yn 
darparu hyfforddiant ar y cyd 
a gyflwynir gan academydd, 
llywodraethol ac arbenigwyr 
diwydiant o sectorau y Ddaear, 
yr Amgylchedd a Busnes 
Cymhwysol.

Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi llwyddo i gael arian hyfforddiant doethurol gan STFC,  
Cancer Research UK ac fel rhan o Rwydwaith Hyfforddiant Arloesol Marie Sklodowska Curie.i

15www.caerdydd.ac.uk/dtps
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Mae ein Hacademi Ddoethurol 
yn darparu:

◗   Ffynhonnell ganolog lle gall 
myfyrwyr doethurol gael 
gafael ar ystod gynhwysfawr 
o weithdai a chymorth i wella 
eu prosiect a datblygu eu 
gyrfaoedd

◗   Gweithgareddau rheolaidd 
ar draws yr Ysgolion i greu 
rhwydwaith o ymchwilwyr ac 
amgylchedd ymchwilio ysgogol

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

◗   Siaradwyr gwadd fel Jorge 
Cham, crëwr ‘PhD Comics’.

Mae ymgymryd ag ymchwil 
ddoethurol yn gyffrous yn 
ddeallusol, yn heriol ac yn 

wahanol i fathau eraill o astudio 
yn y Brifysgol.

Am y rheswm hwnnw, mae’r 
Academi Doethurol yn cynnal 
sesiynau ymsefydlu ‘Dechrau 
Arni’ ym mis Hydref ac ar 
bob un o’r pwyntiau cofrestru 
ychwanegol (Ionawr, Ebrill a 
Gorffennaf). Bydd y digwyddiad 
yn eich cyflwyno chi i natur y 
radd ymchwil, i’r cymorth a 
fydd ar gael i chi i wneud eich 
ymchwil a datblygu’ch gyrfa, 
a myfyrwyr ymchwil eraill, a 
ddaw’n gyfeillion, yn gydweithwyr 
ac efallai hyd yn oed yn 
gydweithredwyr i chi.

Mae gan y rhaglen datblygu 
sgiliau proffesiynol ac ymchwil a 
gynigir gan yr Academi Ddoethurol 
nifer o elfennau: gweithdai 
hyfforddi ffurfiol, digwyddiadau 

gyrfaoedd, digwyddiadau 
cymunedol a gweithgareddau dan 
arweiniad myfyrwyr.

Mae’r pynciau yn cynnwys 
amrywiaeth o sgiliau ymchwil, 
sy’n ategu’r hyfforddiant a 
ddarperir ar lefel grŵp ymchwil 
ac Ysgol Academaidd, yn 
ogystal â meysydd ehangach 
o reoli ymchwil a datblygiad 
proffesiynol, sy’n mynd i’r afael â 
Fframwaith Datblygu Ymchwilydd 
sydd wedi’u gymeradwyo gan 
Gyngor Ymchwil y DU.

Cynigir amryw o bynciau drwy 
gyrsiau ar-lein neu fideos, sydd 
ar gael i ymchwilwyr pryd bynnag 
yr hoffent eu defnyddio. Un o brif 
nodweddion y rhaglen yw ei bod 
yn cynnig cyfleoedd i ymchwilio i 
ddewisiadau gyrfa y tu mewn a’r 
tu allan i fyd addysg uwch.

Ein Hacademi Ddoethurol
Yn cynnig dull cydlynol o astudio doethuriaethau 
ledled y Brifysgol.
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380 o weithdai, ar 190 o bynciau bob blwyddyn

Dyfernir £10,000 y flwyddyn i weithgareddau dan 
arweiniad ymchwilwyr.
(yn seiliedig ar sesiwn 2015/16)

Rydym yn cynnal amrywiaeth o sgyrsiau, seminarau a gweithdai. Wrthi’n annerch yma y mae’r siaradwr gwadd, 
Jorge Cham o PhD Comics

Arolwg o Brofiadau Ymchwilwyr Ôl-raddedig 2015

Yn ogystal â darparu cyrsiau, 
mae’r Academi Ddoethurol yn 
fodd i ymchwilwyr ddatblygu 
drwy roi cyfle iddynt ymwneud 
â chynadleddau dan arweiniad 
myfyrwyr ac i gynnig arian 
i gynnal gweithgareddau 
rhyngddisgyblaethol sydd, 
dan arweiniad myfyrwyr, yn 
cyfoethogi’r amgylchedd ymchwil. 
Cynhelir digwyddiadau hefyd i 
arddangos ymchwil ddoethurol, 
fel ‘Images of Research’ a’r ‘Three 
Minute Thesis’.

◗   Mae boddhad cyffredinol 
gyda’r radd ymchwil gryn dipyn 
yn uwch na’r cyfartaledd ar 
gyfer y sector (PRES 2015) 
(86% o’i gymharu â 82% ar 
gyfer y sector)

◗   Roedd ein canlyniadau yn uwch 
na’r sector ym mhob maes 
thematig, gyda chryfderau 
penodol o ran ‘adnoddau i 
gefnogi ymchwil’ a ‘diwylliant 
ymchwil’

◗   Adnoddau i gefnogi gwaith 
ymchwil: bodlonrwydd yn 
sylweddol uwch na’r sector 
(84% i 79%)

◗   Diwylliant ymchwil: 
bodlonrwydd yn sylweddol 
uwch na’r sector (71% i 66%)

17www.caerdydd.ac.uk/doctoral-academy
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Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
Mae Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yma i’ch 
cefnogi chi i gyflawni eich nodau, ble bynnag yr ydych arni 
yn eich gyrfa.

Rydym ymysg y 25 o 
brifysgolion a dargedir 
gan The Times Top 100 
Graduate Employers. 
Roedd dros 97% o’n 
myfyrwyr Ôl-raddedig 
Ymchwil a wnaeth adael, 
mewn cyflogaeth neu 
astudiaeth bellach ymhen 
6 mis ar ol graddio, roedd 
94% o’n myfyrwyr  
Ôl-raddedig a addysgwyd 
a wnaeth adael mewn 
cyflogaeth neu astudiaeth 
bellach o fewn 6 mis wedi 
graddio.

Beth ydym yn ei wneud
Mae ein tîm Gyrfaoedd a 
chyflogadwyedd yn cynnig 
amrywiaeth eang o wasanaethau 
i’ch helpu chi gyda datblygiad 
eich gyrfa yn ystod eich amser 
ym Mhrifysgol Caerdydd a thu 
hwnt, gan gynnwys:

◗  Ffeiriau Gyrfaoedd

◗  Cyflwyniadau gan Gyflogwyr

◗   Ymgynghoriadau 1 i 1 gydag 
ymgynghorwyr gyrfaoedd

◗   Gweithdai a dosbarthiadau 
meistr cyflogadwyedd

◗  Rhith sesiynau gyrfaoedd

◗  Lolfa gyrfaoedd

◗  Rhaglen profiad gwaith

◗  Bwrdd Swyddi

Cynigir rhaglen lawn am 
gyflogadwyedd a fydd yn eich 
galluogi i rwydweithio â’r 
recriwtwyr graddedigion gorau a 

threfnu ymgynghoriadau gyrfaol 
gydag ymgynghorwyr gyrfaol 
profiadol, penodol i’r pwnc.

Cynhelir digwyddiadau 
rhwydweithio a datblygu sgiliau 
ar gyfer ymchwilwyr y tu hwnt 
i’r byd academaidd, a bydd 
cyfleoedd profiad gwaith yn 
gwella eich cyflogadwyedd.

Bydd gan yr holl fyfyrwyr fynediad 
at Gyfrif Gyrfaoedd lle gallwch 
chwilio am gyfleoedd cyflogaeth 
i raddedigion gyda sefydliadau 
cyflogi uniongyrchol o Brifysgol 
Caerdydd, cadw lle mewn 
digwyddiadau a chael mynediad 
at gyfoeth o adnoddau gyrfaoedd.

Mae gennym Reolwr Datblygu 
Gyrfaoedd Ôl-ddoethurol 
pwrpasol i ddiwallu anghenion yr 
ôl-raddedigion sy’n aros i wneud 
rhagor o waith ymchwil gyda ni ar 
ôl cwblhau eu PhD.
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Myfyrwyr Rhyngwladol 
Mae ein Cynghorwyr 
Gyrfaoedd pwrpasol wrth law 
i gynnig cymorth, adnoddau 
a chanllawiau i’ch helpu chi i 
ymchwilio i lwybrau gyrfaol a 
chyfleoedd yn y DU ac yn eich 
mamwlad.

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

Cyflogwyr
Dyma rai o’r cyflogwyr y mae ein 
graddedigion wedi gallu cael 
gwaith gyda nhw:

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

“Gall cwblhau cymhwyster ôl-raddedig ym Mhrifysgol 
Caerdydd roi amrywiaeth o sgiliau a’r priodoleddau 
a fyddai’n eich cefnogi wrth gyflwyno cais i gwmni 
gwasanaethau proffesiynol fel PwC. Gall profiadau o’ch 
cymhwyster ôl-raddedig yng Nghaerdydd eich helpu ragori 
ar ymgeiswyr eraill a chynyddu eich gobeithion o lwyddo.”
Jennifer F Livingstone, Uwch-aelod Cyswllt Recriwtio Myfyrwyr, PwC

Yn 2015/16, cynhaliwyd rhaglen eang o ddigwyddiadau o dan arweiniad 
cyflogwyr. Daeth dros 450 o gyflogwyr i’n campws a chwrdd â thros  
17,000 o fyfyrwyr.

Cyflogaeth amser  77% 
llawn a rhan-amser 
Astudio ymhellach 8%
Gwaith ac Astudio 7%
Di-waith 5%
Arall 4%

Cyrchfannau Graddedigion

77%

8%

7%
5%

4%

Ffynhonnell: Arolwg Ymadawyr Addysg Uwch

95% 
o’r myfyrwyr oedd ar  
gael i weithio, wedi naill  
ai gael gwaith neu’n  
astudio ymhellach
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Mae’n bwysig i ni bod ein myfyrwyr 
yn teimlo bod ganddynt y cymorth 
mae arnynt eu hangen er mwyn 
ffynnu yn ystod eu hamser gyda 
ni. Rydym yn darparu pum prif 
wasanaeth cymorth i fyfyrwyr  
ôl-raddedig:

Mae’r Tîm Cyngor ac Arian 
yn cynnig cyngor diduedd, 
anfeirniadol a chyfrinachol, 
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 materion 
cyllid ychwanegol, bwrsariaethau, 
ffioedd, benthyciadau, dyledion, 
gofal plant, tai, materion 
academaidd ac unrhyw faterion 
arall ynglŷn â’u lles.

Mae’r tîm yn cynnig cyngor ar 
arian, budd-daliadau a chael 

arian ar gyfer blwyddyn ar 
leoliad, yn ogystal â goruchwylio’r 
gwasanaethau cymorth ariannol 
i fyfyrwyr sy’n cael anawsterau 
ariannol. Mae amrywiaeth o 
gyngor ar gael i fyfyrwyr sydd 
ag anawsterau ariannol, gan 
gynnwys y Cronfeydd Cymorth 
Ariannol a Chaledi.

Mae’r tîm Cwnsela, Iechyd a Lles 
yn cynnig cwnsela cyfrinachol 
a chymorth lles i fyfyrwyr sydd 
am drafod materion personol 
neu emosiynol sy’n effeithio ar 
eu hastudiaethau. Mae cymorth 
yn cael ei ddarparu yn unigol 
neu mewn gweithdy ac fe ategir 
y gwasanaeth gan ddeunydd 
hunangymorth.

Mae’r gwasanaeth yn gweithio 
yn unol â Fframwaith Moesegol 
Cymdeithas Cwnsela a 
Seicotherapi Prydain.

Os bydd gan fyfyrwyr unrhyw 
bryderon iechyd yn ystod eu 
cwrs, gellir awgrymu iddynt gael 
eu cyfeirio at Wasanaeth Iechyd 
Galwedigaethol y Myfyrwyr. 
Bydd y gwasanaeth cyfrinachol 
hwn yn cynnal asesiad ac yn 
amlygu newidiadau posibl ar 
sail meddygol a allai eich helpu 
i gyflawni gofynion eich cwrs a/
neu eich lleoliad.

Mae’r tîm 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 ni’n 
cynnig gwasanaeth anfeirniadol 
a chyfrinachol i’ch cynorthwyo 
chi yn ystod eich hastudiaethau.

Ein Gwasanaethau i Fyfyrwyr
Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gennym ni amrywiaeth o 
wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf ar  
eich bywyd fel myfyriwr.

Darperir Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar Gampws Cathays ac ar Gampws Parc y Mynydd Bychan.
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Mae’r tîm Cefnogaeth i Fyfyrwyr 
Rhyngwladol yn cynnig cyngor a 
chymorth cyfrinachol i fyfyrwyr 
o’r tu allan i’r DU ynghylch 
amrywiaeth mawr o faterion, gan 
gynnwys mewnfudo a fisâu.

Mae’r Clinig Llygaid sy’n cael ei 
redeg gan yr Ysgol Optometreg 
a Gwyddorau’r Golwg lle gall 
myfyrwyr gael prawf golwg.

Mae meddygfa cyfleus yn agos 
at Undeb y Myfyrwyr.

Bydd Caplaniaeth aml-
ffydd y Brifysgol yn cynnig 
cyngor, cymorth a gofal, yn 
helpu grwpiau o fyfyrwyr ac 
yn trefnu rhaglen reolaidd 
o addoliad, darlithoedd a 
digwyddiadau cymdeithasol. 
Mae ein Caplaniaid yn darparu 
amrywiaeth o wasanaethau, 
gan gynnwys digwyddiadau 

cymdeithasol, cyfleoedd i 
archwilio ffydd grefyddol 
a materion cyfiawnder 
cymdeithasol, gwrando bugeiliol 
cyfrinachol, mannau tawel 
ar gyfer gweddïo neu fyfyrio, 
darlithoedd a thrafodaethau, 
cyfleoedd i weddïo ac addoli 
yn gymunedol, gwybodaeth 
am gymunedau ffydd lleol, a 
digwyddiadau rhyng-ffydd i 
annog deialog rhwng aelodau o 
wahanol grefyddau.

Mae’r Feithrinfa’n darparu 
cyfleusterau gofal trwy’r dydd 
i fyfyrwyr gyda phlant rhwng 
10 wythnos oed a 5 mlwydd 
oed. Wedi ei leoli yng nghanol 
campws Cathays, mae’r Ganolfan 
yn cynnig gofal drwy gyfrwng 
Saesneg a Chymraeg sylfaenol.

Mae’r staff yn cynnal 
gweithgareddau dysgu a chwarae 

sy’n briodol i oedran y plant, 
a phrydau bwyd maethlon, 
cytbwys. Maent hefyd yn arlwyo 
ar gyfer deietau llysieuol ac 
eraill. Cynghorir i chi gyflwyno 
cais mewn da bryd.

Mae’r tîm Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd yn cynnig 
cyngor a gwybodaeth, gweithdai, 
digwyddiadau, lleoliadau 
profiad gwaith, a llawer mwy. 
Mae gwybodaeth bellach ar 
dudalen 18 am Gyflogadwyedd a 
Gyrfaoedd.

Cysylltwch â ni: 

studentsupportcentre 
@caerdydd.ac.uk

+44 (0)29 2087 4844 

  studentlifecu
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Y Bywyd Cymraeg  
yng Nghaerdydd

Lleoliad gwych ym mhrifddinas 
gosmopolitaidd a chyfeillgar 
Cymru gydag amryw byd o 
gyfleoedd i gymdeithasu 
yn y Gymraeg. Ble gwell na 
Chaerdydd i dreulio’ch cyfnod fel 
myfyriwr ôl-raddedig.

Byw yng Nghaerdydd 
Am fod Caerdydd mor fywiog 
a chroesawgar, mae hi’n denu 
myfyrwyr o bob cwr o Gymru. 
Mae’r Gymraeg yn ffynnu 
yn y brifddinas, ac mae’r 
sîn gerddoriaeth fyrlymus, y 
celfyddydau a bywyd nos yn 
denu cynulleidfaoedd brwd. 
Mae gŵyl gerddoriaeth Sŵn. a 
enillodd y categori ‘Gŵyl Fechan 
Orau Prydain’ yng Ngwobrau’r 
NME 2014, yn dathlu ei 
degfed blwyddyn yn 2016, a 
bydd digwyddiadau artistig 
a diwylliannol, fel Tafwyl yng 
ngerddi Castell Caerdydd, yn 
denu’r Cymry i ddathlu’r Gymraeg 
yn y ddinas. 

Y Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol
Mae’r Coleg 
Cymraeg 
Cenedlaethol 
yn gweithio mewn partneriaeth 
â phrifysgolion ar draws Cymru 
i ehangu’r cyfleoedd astudio 
sydd ar gael i fyfyrwyr prifysgol. 
Mae’r Coleg yn gosod yr iaith 
Gymraeg, y diwylliant Cymreig 
ac ysgolheictod drwy gyfrwng 
y Gymraeg yn y lle blaenaf bob 
amser wrth gynllunio, datblygu a 
gweithredu ei gynlluniau ac mae 
gan Brifysgol Caerdydd rôl bwysig 
i’w chwarae yn y datblygiadau 
sylweddol hyn. 

Bydd croeso i chi ymaelodi â’r 
Coleg Cymraeg. Drwy wneud 
hynny, cewch wybodaeth am 
ddigwyddiadau a gweithgareddau, 
cyfleoedd astudio, Gwerddon, 
Rhaglen Sgiliau Ymchwil, 
Cynhadleddau Ymchwil a llawer 
mwy drwy’r Gymraeg. 

Ysgoloriaethau Ymchwil
Mae deiliaid Ysgoloriaethau 
Ymchwil y Coleg Cymraeg yn 
derbyn nawdd am dair blynedd 
sy’n gyfwerth ag ysgoloriaethau 
ôl-raddedig Cynghorau Ymchwil y 
DU (RCUK).

www.colegcymraeg.ac.uk  www.caerdydd.ac.uk/cangencaerdydd22



Bywyd Myfyrwyr
Ôl-raddedigion o’r DU 
Yn anffodus nid ydym yn 
gallu gwarantu lleoedd ym 
mhreswylfeydd y Brifysgol i  
ôl-raddedigion o’r DU.

Sector preifat 
Rydym yn llunio rhestrau gyda 
gwybodaeth am lety sydd ar 
gael yn y sector preifat. Dyma 
wasanaeth am ddim i fyfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd. Felly, nid oes 
gofyn i fyfyrwyr dalu ffi weinyddol 
ar gyfer eiddo y daethpwyd o hyd 
iddo drwy’n rhestrau.

Y Gym Gym 
Y Gym Gym yw Cymdeithas 
Gymraeg myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd ac mae’n un 
gymdeithasau mwyaf poblogaidd 
a bywiog y Brifysgol. Mae 
ymaelodi â hi’n ffordd wych o 
ddod i adnabod siaradwyr a 
dysgwyr Cymraeg eraill y Brifysgol 
a mwynhau treulio’ch cyfnod yn y 
Brifysgol drwy’r Gymraeg. 

Bydd yr aelodau’n cwrdd 
yn rheolaidd ac yn trefnu 
digwyddiadau cymdeithasol sy’n 
amrywio o nosweithiau allan yn 
y brifddinas i deithiau tramor, i 
wylio gemau rygbi a hyd yn oed 
stomp lenyddol yn erbyn staff 
Ysgol y Gymraeg. Mae’r Gym 
Gym yn cynrychioli’r Brifysgol yn 
yr Eisteddfod Ryng-Golegol bob 
blwyddyn, ac mae ganddi dimau 
pêl-droed, rygbi a phêl-rwyd  
sy’n cystadlu yng nghynghrair  
y Brifysgol. 

Aelwyd y Waun Ddyfal 
Os taw’r celfyddydau a 
pherfformio sy’n mynd â’ch 
bryd, dylech ymuno ag Aelwyd y 
Waun Ddyfal. Ers ei sefydlu gan 
fyfyrwyr o Ysgol y Gymraeg yn 
2005, mae’r Aelwyd wedi mynd o 
nerth i nerth ac, erbyn hyn, mae 
gan y Côr bron i 100 o aelodau. 
Bu’r Côr yn llwyddiannus ar hyd y 
blynyddoedd gan gystadlu’n gyson 
yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 
yr Urdd â’r Ŵyl Gerdd Dant. Yn 
2013 cipiodd y côr wobr Côr 
Ieuenctid Cymru. Mae’r Aelwyd 
hefyd yn perfformio’n gyhoeddus 
yn y ddinas ac yn trefnu sawl 
digwyddiad cymdeithasol yn ystod 
y flwyddyn.

Mae cyfle i chi hefyd ymuno 
ag ôl-raddedigion sy’n medru’r 
Gymraeg ac sy’n cwrdd yn 
rheolaidd i drafod eu gwahanol 
ymchwil ac i gymdeithasu. 

Ar ôl graddio o Brifysgol 
Caerdydd y llynedd, roeddwn 
yn awyddus iawn i barhau 
â’m hastudiaethau yma yn y 
Brifddinas trwy ddilyn cwrs 
MA Astudiaethau Cymreig a 
Cheltaidd. ‘Dwi wrth fy modd 
â’r rhyddid i astudio’r meysydd 
sydd fwyaf o ddiddordeb i mi, 
dan arweiniad arbenigol a 

chefnogol staff yr ysgol. Mae 
Ysgol y Gymraeg yn adran 
gyfeillgar a chartrefol iawn, ac 
mae seminarau ymchwil yr ysgol 
yn gyfle gwych i ddysgu am waith 
aelodau eraill yr adran. Mae 
nosweithiau cymdeithasol yr 
ysgol a’r cwis tafarn ôl-raddedig 
yn Undeb y Myfyrwyr yn llawer o 
hwyl hefyd! 

Elain Jones 
MA Astudiaethau Cymreig  
a Cheltaidd

Sara Orwig

Yn amlwg, gallwch chi ddod ar 
draws y Gymraeg ym mhob rhan 
o Gaerdydd – ond efallai’ch 
bod chi’n fwy tebygol o wneud 
hyn mewn rhai llefydd nag 
eraill. Os ydych chi’n dysgu’r 
Gymraeg ac yn chwilio am gyfle i 
ymarfer, mae sesiynau coffi-a-
sgwrs yn yr Hen Lyfrgell, siop 
Cant a Mil Vintage a Chapter. 
Mae tafarndai’r Mochyn Du a 
Dempseys yn dueddol o ddenu 
Cymry Cymraeg, yn ogystal â 
gigiau Cymraeg Clwb Ifor Bach 

a Gwdihŵ. Mae cwis tafarn 
Cymraeg gan yr Hen Lyfrgell 
a’r Mochyn Du hefyd. Am bob 
mathau o ddigwyddiadau, ewch 
ar wefan Menter Caerdydd i weld 
beth sydd ymlaen. Os ydych chi 
am gyfarfod â myfyrwyr ymchwil 
eraill sy’n medru’r Gymraeg, 
mae cyrsiau’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol yn ffordd wych o 
wneud hynny - mae’r cyrsiau’n 
rhad ac am ddim ac yn agored 
i bawb, nid dim ond y rhai sy’n 
cael eu hariannu gan y Coleg.
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Byw yng Nghaerdydd
Rydym yn gwybod bod lle rydych chi’n byw yn 
bwysig iawn i chi. Byddwch chi eisiau ymgartrefu’n 
gyflym a byw mewn lleoliad diogel a chymdeithasol 
sydd yn amgylchedd astudio addas hefyd.

Mae Llys Tal-y-bont yn rhan o gyfadeiladau Tal-y-bont sef y mwyaf o neuaddau preswyl y Brifysgol. Mae’n darparu 
amrywiaeth o gyfleusterau cymdeithasol gan gynnwys, cyfleusterau chwaraeon ardderchog. Mae’r datblygiad 
pwrpasol hwn gerllaw parcdir estynedig a thaith gerdded fer oddi wrth adeiladau academaidd y brifysgol.

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

Rydym yn cynnig ansawdd 
a gwerth eithriadol gydag 
amrywiaeth o breswylfeydd sy’n 
addas ar gyfer dewisiadau a 
chyllidebau unigol.

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 
a blociau 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 astudiaeth ôl-raddedig.

Mae gennym nifer o 
breswylfeydd, gyda’r cyfleusterau, 
lleoliadau a chyllidebau addas ar 
gyfer y rhan fwyaf o fyfyrwyr.

Mae eich dewisiadau yn cynnwys:

◗  Llety sengl-ryw neu rhwng y 
rhywiau

◗  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

◗  Cyflenwad cyfyngedig o 
breswylfeydd addas ar gyfer 
cyplau neu deuluoedd*.

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid 
i chi fod yn fyfyriwr amser llawn 

cymwys a gwneud cais gan 
ddefnyddio’r broses derbyn a 
dyrannu arferol.

Llety fforddiadwy 

Mae ffioedd preswylfeydd yn 
dibynnu ar amrywiaeth o ffactorau, 
megis y cyfleusterau sydd gan 
y breswylfa ac a ydych am fyw 
mewn preswylfa arlwyaeth lawn 
neu rannol, neu hunanarlwyo. 
Fel rheol, mae ystafell wely/
astudio mewn llety arlwyaeth lawn 
yn costio tua £135 yr wythnos. 
Mae llety preswyl hunanarlwyo 
yn costio rhwng £99-£126 yr 
wythnos (prisiau 2016/17 ar gyfer 
preswylfeydd deiliadaeth sengl).

Mae ffioedd llety a thaliadau 
cysylltiedig yn daladwy trwy 
Ddebyd Uniongyrchol mewn 
tri rhandaliad (fel arfer ym mis 
Hydref, Ionawr ac Ebrill).

Dylech nodi na ellir gwarantu hyn ac na ddylech ddod â’ch teulu i Gaerdydd nes byddwch wedi cael gafael ar lety addas.
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Llety yn y Sector Preifat
I fyfyrwyr y DU, ac unrhyw 
fyfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr 
yr UE sydd am rentu llety sy’n 
eiddo preifat yn hytrach na byw 
yn un o Breswylfeydd y Brifysgol, 
mae amrywiaeth dda o lety ar 
gael yn y ddinas.

Gall ein Swyddfa Llety roi rhestr i 
chi o dai yr ydym ni’n ymwybodol 
ohonynt, sydd ar gael i’w rhentu.

Mae asiantaeth gosod tai 
proffesiynol yn Undeb y Myfyrwyr, 
Cardiff Student Letting, sy’n 
darparu tai myfyrwyr ar gyfer 
llawer o gyllidebau ac nid yw’n 
codi ffi asiantaeth.

Gellir cael cyngor ynghylch 
cytundebau tenantiaeth ac 
agweddau eraill ar fyw mewn 
llety yn y sector preifat gan 
Ganolfan Cynghori Undeb y 
Myfyrwyr.

Mae asianaethau gosod eraill 
ar gael yn y ddinas, ond dylech 
sicrhau eu bod yn ddibynadwy 
cyn arwyddo unrhyw waith papur 
a rhoi eich harian iddynt.

Mae Caerdydd yn y 
3ydd safle ymhlith y 
12 dinas orau yn y DU 
am ansawdd bywyd. 
Roedd ymchwil gan 
MoneySuperMarket.
com yn ystyried 
ffactorau fel cost rhent 
misol ar gyfartaledd, 
costau byw, incwm 
gwario a bodlonrwydd 
ar fywyd yn neuddeg 
dinas fwyaf y DU.
Moneysupermarket.com - 
Mynegai Ansawdd Byw 2015

“Ar y cyfan, mae costau 
byw myfyriwr yng 
Nghaerdydd yn is na 
mewn mannau eraill yn 
y Deyrnas Unedig.
The Independent A-Z Good 
University Guide 2015

25

B
yw

 yng N
ghaerdydd

www.caerdydd.ac.uk/lletyolraddedig



Fel rhan annibynnol o’r Brifysgol, 
dan arweiniad myfyrwyr, mae 
Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd yn cynrychioli myfyrwyr 
ac yn darparu amrywiaeth o 
weithgareddau a gwasanaethau 
amrywiol a chynhwysol sy’n 
cyfoethogi bywyd y myfyrwyr.

Mae gennym Is-lywydd ar gyfer 
Myfyrwyr Ôl-raddedig, sy’n 
gynrychiolydd allweddol ar ran yr 
holl ôl-raddedigion, boed ar gyfer 
pryderon am eich cwrs, materion 
yn ymwneud ag oriau addysgu 
neu gymorth cymdeithasol.

Bwyta, Ymlacio, 
Astudio
Mae Undeb y Myfyrwyr wedi’i 
ailwampio dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf. Mae’n lle 
gwych i astudio, cymdeithasu ac 
ymlacio ynddo. Mae’r cwrt bwyd 

newydd yn cynnig amrywiaeth 
mawr o fwyd i’ch cadw chi i fynd, 
p’un a ydych chi’n gwneud eich 
gwaith cwrs, yn adolygu at arholiad 
neu’n sgwrsio â’ch cyfeillion.

Pob wythnos rydyn ni’n cynnal 
amrywiaeth o gerddoriaeth fyw, 
nosweithiau clwb, gigiau neu 
berfformiadau, felly mae digon 
i’ch difyrru. Rydym yn cynnal 
amrywiaeth o weithgareddau 
cymdeithasol pwrpasol ar gyfer 
ein myfyrwyr ôl-raddedig, gan 
ddechrau gyda digwyddiadau 
croeso ôl-raddedig yn ystod 
wythnos y Glas.

Cymdeithasau a 
gweithgareddau 
Gyda dewis o dros 180 o 
gymdeithasau a 60 o glybiau 
chwaraeon, mae yma rywbeth i 
bawb. Gall ymuno â chymdeithas 

neu glwb fod yn ffordd wych i 
ehangu eich grŵp o ffrindiau, fod o 
gymorth i chi fagu hyder a sicrhau 
y cewch amser bythgofiadwy yng 
Nghaerdydd. Os nad oes gennych 
chi’r amser i ymrwymo’n llawn 
i glwb neu gymdeithas, mae’r 
rhaglen Rhowch Gynnig Arni yn 
gyfle i chi roi cynnig ar lond gwlad 
o weithgareddau. Mae’r rhaglen 
hefyd yn cynnig digwyddiadau, 
gweithgareddau, teithiau dydd 
a phenwythnos drwy gydol y 
flwyddyn.

Cyfryngau’r Myfyrwyr
Os ydych chi’n ymddiddori yn 
y cyfryngau, cewch gyfleoedd i 
gymryd rhan yn ein cyfryngau 
llwyddianus, gan gynnwys y 
papur newydd i fyfyrwyr ‘gair 
rhydd’, cylchgrawn ffordd-o-fyw 

Undeb y Myfyrwyr
Pan fyddwch yn ymrestru fel myfyriwr, byddwch 
hefyd yn dod yn aelod o Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd (CUSU), un o’r rhai gorau ym Mhrydain 
o ran maint, safon a gweithgarwch, a hynny mewn 
safle pwrpasol.
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o’r enw ‘Quench’, yn ogystal 
â’n gorsafoedd radio a theledu, 
‘Xpress Radio’ a ‘Theledu Undeb 
Caerdydd’.

Swyddi a Sgiliau
Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau 
ar ddatblygu sgiliau, cyfleoedd 
i wirfoddoli yn y gymuned, a 
chyfle i gael profiad gwaith 
tra byddwch chi’n astudio. Os 
ydych chi’n ystyried bod yn 
berchen ar eich busnes eich 
hun, cynigiwn gyngor gwerthfawr 
ynghylch rhoi’ch syniad ar 
waith. Mae gennym hefyd y 
Siop Swyddi, sef gwasanaeth 
pwrpasol i fyfyrwyr sy’n chwilio 
am waith dros dro y gallant ei 
blethu i’w hastudiaethau. Mae’r 
Siop Swyddi yn cynnig swyddi 

i fyfyrwyr yn y Brifysgol, yn 
Undeb y Myfyrwyr ac mewn llu o 
fusnesau lleol eraill.

Cyngor a Lles 
Mae gan yr Undeb ei wasanaeth 
Cyngor i Fyfyrwyr ei hun sy’n 
cynnig gwasanaeth proffesiynol, 
cyfrinachol ac anfeirniadol 
yn rhad ac am ddim ynghylch 
amrywiaeth o bryderon 
myfyrwyr, gan gynnwys materion 
academaidd, tai ac arian.

Siopau a Gwasanaethau 
Yn safle’r Undeb fe welwch 
amrywiaeth o siopau a 
gwasanaethau, gan gynnwys 
Siop TG, siop y campws, siop 
gwerthu dillad y Brifysgol a siop 
trin gwallt. Mae gan yr Undeb 

hefyd ei asiantaeth ei hun sy’n 
arbenigo ar osod llety i fyfyrwyr.

Cynrychiolaeth
Mae’r Undeb hefyd yn llais 
cydnabyddedig i fyfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd, yn ymuno 
â myfyrwyr wrth ymgyrchu 
am faterion sy’n bwysig iddyn 
nhw, ac yn rhoi cynrychiolaeth. 
Mae’r Undeb yn recriwtio ac 
yn hyfforddi dros 1,000 o 
Gynrychiolwyr Academaidd 
Myfyrwyr bob blwyddyn i 
gynrychioli myfyrwyr ar draws 24 
o ysgolion. Mae cynrychiolwyr 
yn gyswllt gwerthfawr rhwng y 
Brifysgol, yr Undeb a chorff y 
myfyrwyr, gan sicrhau bod llais 
y myfyrwyr yn cael ei gymryd o 
ddifrif ar bob lefel.
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Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau 
sy’n addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd a gallu.

Mae pedair prif ganolfan 
chwaraeon ar gampws 
y Brifysgol, sy’n darparu 
amrywiaeth o weithgareddau.

Canolfan Ffitrwydd a 
Sboncen, Plas y Parc
Mae’r Ganolfan yng nghanol y prif 
gampws. Mae’r cyfleusterau’n 
cynnwys 3 chwrt sboncen 
sydd â chefnau gwydr ac 
ystafelloedd ffitrwydd sydd 
newydd eu hailwampio ac 
ynddynt amrywiaeth o offer 
cardio a gwthiant. Mae’r ganolfan 
yn cynnig ymagwedd gyfeillgar 
a phersonol at wasanaethau 
iechyd a ffitrwydd, fel hyfforddiant 
personol, cynllunio rhaglen i’r 
unigolyn, profion ffitrwydd a 
chyngor ynghylch maeth.

Canolfan Cryfder a 
Datblygiad Corfforol, 
Plas y Parc
Mae gan y ganolfan bob math 
o offer hyfforddi Olympaidd a 
swyddogaethol. Fe’i chynlluniwyd 
i ddarparu cyfleusterau i 
fabolgampwyr o’r radd flaenaf 
er mwyn iddynt fanteisio i’r 
eithaf ar eu gallu a’u rhoi ar y 
blaen. Yno cewch lwyfannau 
codi Olympaidd, trac perfformiad 
sbrintio 16-metr ac amrywiaeth 
mawr o feinciau a phwysau codi.

Mae timau rhyngwladol, gan 
gynnwys timau rygbi Seland 
Newydd ac Awstralia. wedi 
defnyddio’r Ganolfan cyn iddynt 
chwarae yn erbyn Cymru.

Mae’r ganolfan hefyd yn gartref 
i’r stiwdio ddawns. Ynddi, 
cynigir amrywiaeth mawr o 
ddosbarthiadau ffitrwydd 
i bawb o bob gallu. Cynigir 

dosbarthiadau o ‘spin’ i swmba, 
pilates ac ioga i aerobeg camu.

Ceir hefyd Glinig Lles sy’n darparu 
therapïau iechyd a harddwch 
amgen, gan gynnwys therapi trin 
â llaw a therapi tylino chwaraeon.

Pentref Hyfforddiant 
Chwaraeon – Tal-y-bont
Canolfan gyfleus yn un o’n prif 
neuaddau preswyl myfyrwyr, 
sydd o fewn taith gerdded fer 
i’r prif gampws. Ochr yn ochr â 
neuadd chwaraeon amlbwrpas, 
fodern a gwych mae neuadd 
chwaraeon arall lle cewch 
amrywiaeth o gyfleusterau dan 
do, gan gynnwys cwrt pump-bob-
ochr, ystafelloedd ffitrwydd a 
rhwydi criced. Mae’r cyfleusterau 
awyr agored yn cynnwys dwy lain 
artiffisial dan lifoleuadau, cyrtiau 
tennis a meysydd glaswellt. 
Mae’r ganolfan hefyd yn cynnwys 
Clinig Ffisiotherapi newydd.

Myfyrwyr yn hyfforddi ar ein caeau chwaraeon eang 33 erw
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Meysydd Chwarae, 
Llanrhymni
Mae gennym 33 erw o gaeau 
glaswellt o’r radd flaenaf (un 
dan lifoleuadau) yn y ganolfan 
chwaraeon awyr agored. Mae llu 
o garfanau rygbi a phêl-droed 
rhyngwladol, gan gynnwys y 
Crysau Duon a De Affrica, yn 
defnyddio’r cyfleuster hwn wrth 
iddynt ymarfer cyn cystadlu.

Yn ogystal â’r lleiniau glaswellt, 
mae’r safle hefyd yn cynnwys 
maes chwarae 3G maint-llawn 
newydd sbon. Mae FIFA a’r IRB 
wedi cymeradwyo’r arwyneb 
pob-tywydd dan lifoleuadau, ac 
mae yno eisteddle a man cynhesu 
hefyd. Mae’r cyfleuster modern 
hwn yn golygu bod modd cynnal 
gweithgareddau chwaraeon yno 
drwy gydol y gaeaf.

Clybiau Chwaraeon
Rydym yn rhoi cyfle i chi gymryd 
rhan mewn chwaraeon hamdden 
ac ar y lefel uchaf. Ar hyn o bryd, 
mae gennym dros 60 o glybiau 
ar gyfer dynion a menywod, 
gan amrywio o rygbi a chriced 
i grefftau ymladd, chwaraeon 
modur a chwaraeon dŵr. Mae 
llawer o’n clybiau’n cystadlu yng 
nghystadleuaeth Chwaraeon 
Prifysgolion a Cholegau Prydain 
(BUCS), lle mae timau’n teithio 
ledled Cymru a Lloegr i frwydro 
yn erbyn prifysgolion eraill am 
bwyntiau BUCS. Rydym yn 
cystadlu ar y lefel uchaf, ac 
mae wyth o’n clybiau yn Uwch 
Gynghrair BUCS. Yn 2014/15, 
roeddem ymhlith y 15 uchaf 
ymhlith prifysgolion y DU.

Mae gennym hefyd raglen 
boblogaidd iawn rhwng adrannau 
mewn pêl-rwyd, rygbi a phêl-
droed ar gyfer y rhai gyda llai o 
amser i ymrwymo.

Rhaglen Chwaraeon 
Perfformiad-Uchel 
Mae hyn yn helpu myfyrwyr sydd â 
gallu arbennig ym myd y campau 
i ddatblygu yn eu camp wrth 
astudio gyda ni. Cynigir gwobrau 
ariannol i helpu gyda hyfforddiant, 
costau teithio a chostau 
hanfodol eraill, tra bo cefnogaeth 
gynhwysfawr yn sicrhau bod yr 
unigolion yn cael cyngor arbenigol 
ar reoli ffordd o fyw, paratoi’n 
gorfforol ar gyfer chwaraeon, a 
seicoleg chwaraeon.

Ar y cyd â Phrifysgol De Cymru 
a Phrifysgol Fetropolitan 
Caerdydd, rydym yn ffurfio un 
o chwe chanolfan ragoriaeth 
criced y Deyrnas Unedig. Yn 
cael ei hariannu gan Glwb 
Criced Marylebone, mae’r 
ganolfan yn helpu i sicrhau bod y 
cricedwyr gorau yn gallu cyfuno’u 
hastudiaethau â chyfleoedd i 
ddatblygu eu criced.

Mae gan y Ganolfan Cryfder a Datblygiad Corfforol bob math o offer hyfforddi Olympaidd a swyddogaethol
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Eich Dewisiadau o Ran Astudio
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raddau ôl-raddedig ymchwil ac a addysgir 
gyda dewisiadau astudio hyblyg i weddu i’ch amgylchiadau unigol chi.

Dim ond un dyddiad cychwyn sydd gan y mwyafrif 
o’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir bob blwyddyn. 
Yn nhymor yr Hydref y mae’r dyddiad dechrau, 
a’r wythnos sy’n dechrau ar 25 Medi 2017 yw’r 
dyddiad perthnasol ar gyfer blwyddyn academaidd 
2017/18. 

Dysgu o Bell
Mae nifer o’n cyrsiau ar gael o bell neu drwy 
e-ddysgu (mae’r rhain wedi’u labelu gyda ‘Pellter’ 
yn rhestri cwrs o fewn y tudalennau Ysgol 
Academaidd). Cewch, felly, yr hyblygrwydd i astudio 
mewn man cyfleus ar gyflymdra a dwyster sy’n 
addas i chi.

Dysgu Cyfunol
Cynigir rhai o’n rhaglenni fel dysgu cyfunol. Mae 
dysgu cyfunol yn cyfuno dulliau dosbarth wyneb yn 
wyneb â gweithgareddau cyfryngu cyfrifiadur neu 
ddarpariaeth ar-lein.

Manteision Gradd a Addysgir

◗  Astudio pwnc yr ydych chi’n ei fwynhau 
mewn mwy o ddyfnder

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

◗ Newid cyfeiriad gyrfa gyda gradd trosi

◗  Datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy i  
 lefel uwch

Dosbarth o Radd Modd Astudio Cyfnod yr Astudio

Graddau Athro, ee MA, MSc, ECON, MBA, MTh, LLM Amser Llawn (ALl)  
Rhan-amser (RhA)

Blwyddyn fel rheol 
2-3 blynedd fel arfer

MScD a addysgir neu MClinDent (i raddedigion 
mewn Deintyddiaeth)

ALl 3 blynedd

Diploma Ôl-raddedig (Dip.Ôl-radd) ALl 
RhA

9 mis fel arfer 
18-21 mis fel arfer

Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst.Ôl-radd) ALl 
RhA

6-9 mis fel arfer 
2 semestr fel arfer

Graddau a Addysgir
Mae rhaglenni gradd Athro a addysgir yn cynnwys 
cyfnod o addysgu strwythuredig ac yn rhai amser-
llawn dros ddau semester fel rheol. Cyfunant 
hyfforddiant drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, 
sesiynau tiwtorial, darllen dan gyfarwyddyd ac yn 
annibynnol, yn ogystal â gwaith ymarferol. Ar gyfer 
rhaglen lawn gradd Athro, dilynir hyn gan baratoad 
a chyflwyniad o draethawd hir neu prosiect terfynol 
unigol. Gall rhai cyrsiau hefyd gynnwys lleoliadau 
mewn diwydiant neu waith. Mae rhaglen llawn 
gradd Athro 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 Athro, ond ni lunnir traethawd 
hir. Mae’r Dip.Ôl-radd yn cynnwys 120 o gredydau.

Mae rhaglenni Tystysgrif Ôl-raddedig (PgCert) yn llai 
helaeth na’r PgDip ac yn cynnwys 60 credyd.

Gallwch hefyd ddewis i astudio amrywiaeth o 
fodiwlau unigol ar wahân.
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Graddau ymchwil
Mae graddau ymchwil yn cynnwys yr astudiaeth 
fanwl o faes penodedig dros gyfnod helaeth. Bydd 
gwneud gradd ymchwil yn golygu astudio maes 
penodol yn fanwl am gyfnod maith ac yna gyflwyno 
ffrwyth yr ymchwil ar ffurf traethawd ymchwil neu 
draethawd hir sy’n gyfraniad gwreiddiol o ran 
gwybodaeth neu arfer i’r ddisgyblaeth o’u dewis.

Mae cyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil dan 
oruchwyliaeth ar gael yn ein holl Ysgolion 
Academaidd. Rydym yn eich annog chi i archwilio 
cyfleoedd mewn Ysgolion Academaidd tu allan i’ch 
pwnc gradd gwreiddiol, gan y gallech ganfod bod nifer 
ohonynt yn cynnig meysydd ymchwil sy’n cysylltu â’r 
maes y mae gennych chi ddiddordeb ynddo.

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

Yn gynyddol, mae sefydliadau yn cynnig graddau 
ymchwil sy’n cynnwys rhywfaint o addysgu 
strwythuredig, megis ein rhaglenni Athro Ymchwil 
(MRes), rhaglenni Doethurol Proffesiynol ac ein 
PhD mewn Economeg. Mae’r rhaglenni hyn yn 
darparu hyfforddiant ymchwil uwch a gwybodaeth 
arbennigol cyn ichi gychwyn ar eich prosiect 
ymchwil penodol.

Dosbarth o Radd Modd Astudio Cyfnod yr Astudio

PhD Amser Llawn (ALl)  
Rhan-amser (RhA)

3-4 blynedd fel arfer 
5-7 mlynedd fel arfer

EngD ALl 4 blynedd

Doethuriaethau Proffesiynol mewn Seicoleg (DClinPsy, DEdPsy) ALl 3 blynedd

Doethuriaethau Proffesiynol mewn Addysg (EdD),  
Gwaith Cymdeithasol (Chwaraeon Anabledd Cymru), 
Astudiaethau Iechyd (DHS), Polisi Cymdeithasol a 
Chyhoeddus (SPPD) neu Nyrsio (DNurs)

RhA 4-7 mlynedd fel arfer

MPhil, MScD drwy ymchwil (i raddedigion mewn 
Deintyddiaeth)

ALl 
RhA

1 i 2 flynedd  
O leiaf 2 flynedd

MD (i raddedigion mewn meddygaeth) ALl 
RhA

2 hyd at 3 blynedd 
3 hyd at 5 mlynedd

MRes ALl 
RhA

1 flwyddyn 
2 flynedd

Manteision Gradd Ymchwil

◗  Gwneud cyfraniad gwerthfawr at gymdeithas a gwybodaeth 
mewn maes pwnc sydd wrth eich bodd

◗  Datblygu gwybodaeth ac arbenigedd mwy arbenigol

◗  Gwella eich rhagolygon gyrfaol drwy ddatblygu proffil ymchwil 
cryfach

◗ Datblygu eich deallusrwydd

◗  Datblygu sgiliau newydd a ffyrdd o ddatrys problemau

Mae cyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil dan oruchwyliaeth ar gael yn ein holl Ysgolion Academaidd

1 Hydref yw’r dyddiad dechrau 
sydd orau gennym ar gyfer y rhan 
fwyaf o’n rhaglenni ymchwil.
Gallwch hefyd ddechrau PhD neu 
MPhil ym mis Ionawr, Ebrill neu fis 
Gorffennaf, yn amodol ar gytundeb 
gan yr Ysgol Academaidd.
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Ffioedd ac Arian

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). Er mwyn sicrhau eich bod yn 
ymwybodol o gost ein rhaglenni, rydym wedi 
darparu tabl ffioedd dysgu cyffredinol.

Dim ond canllaw yw’r ffioedd a nodir yn y tabl isod. 
Dyma isafswm y ffioedd ar gyfer rhaglenni amser 
llawn blwyddyn o hyd. Gall ffioedd ar gyfer rhaglenni 
unigol fod yn uwch gan ddibynnu ar y rhaglen. Am 
restr lawn o’n ffioedd a’n polisi ffioedd dysgu, gweler 
ein gwefan.

Rhaglenni a Addysgir

Cartref 
(DU/UE)

Rhyngwladol

Band 1 (Meistr) £6,650 £15,080

Band 2 (Meistr) £8,500 £18,980

Ymchwil

Cartref 
(DU/UE)

Rhyngwladol

Band 1 £4,195‡ £15,080

Band 2 £4,195‡ £15,080

Ffioedd rhan-amser
Mae Ffioedd rhan-amser fel arfer yn 50% o’r ffi amser 
llawn ar gyfer blwyddyn academaidd o astudio, ond 
gallant amrywio yn ôl y rhaglen neu faint o waith 
astudio yr ymgymerir ag ef yn ystod y flwyddyn.

Talu Ffioedd
Caiff myfyrwyr sy’n cynnal eu hunain dalu’r ffioedd 
mewn rhandaliadau. Ni fydd yr ymrestru’n gyflawn 
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 
sicrhau bod digon o arian ar gael ar y dyddiad 
ymrestru i dalu’r ffioedd.

Blaendaliadau ar gyfer Rhaglenni  
Ôl-raddedig a Addysgir
Byddwn yn gofyn i chi dalu blaendal tuag at eich 
ffioedd dysgu er mwyn sicrhau eich lle astudio:

◗  Os ydych chi’n cael eich dosbarthu fel ymgeisydd 
rhyngwladol/tramor at ddibenion talu ffioedd

  dysgu ac wedi cael cynnig lle ar raglen ôl-raddedig 
a addysgir

◗  Os ydych chi’n ddeiliad cynnig y DU/UE sy’n 
gwneud cais am raglen gradd yn yr Ysgol 
Meddygaeth, Ysgol Deintyddiaeth neu ar gyfer LPC 
neu BPTC yn ein Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Mae hyn yn berthnasol i raglenni amser llawn, ar y 
campws a dysgu o bell, mae eithriadau yn gymwys.

Dyma faint oedd y blaendaliadau ar gyfer mynediad 
2016/17:

◗  £5,000 ar gyfer rhaglenni clinigol (MSc 
Clinigol Dermatoleg, MSc Mewnblanoleg, 
MScD Orthodonteg, Meistr Deintyddiaeth 
Glinigol (Endodontoleg), Meistr Deintyddiaeth 
Glinigol (Prosthodonteg), PgDip Deintyddiaeth 
Mewnblaniad)

◗	 	£1,000 ar gyfer pob rhaglen ôl-raddedig arall a 
addysgir.

Cewch gadarnhad o swm eich blaendal, y dyddiad 
cau ar gyfer talu a gwybodaeth am sut i wneud eich 
taliad yn eich llythyr cynnig.

Band 1: Fel arfer yn berthnasol i gyrsiau a gynhelir yn yr ystafell ddosbarth yn y celfyddydau, dyniaethau 
a gwyddorau cymdeithasol
Band 2: Fel arfer yn gymwys i gyrsiau sy’n gwneud defnydd o gyfleuster labordy neu arbenigol

Mae’r ffioedd uchod yn berthnasol ar gyfer blwyddyn academaidd 
2017/18. Gall ffioedd ar gyfer y blynyddoedd i ddod newid. Mae’r 
Brifysgol yn cadw’r hawl i newid y ffioedd yn y fath fodd ar unrhyw 
adeg yn ôl yr angen, ond gwneir pob ymdrech i roi digon o rybudd am 
newidiadau o’r fath. Mae ffioedd dysgu yn daladwy i Brifysgol Caerdydd 
ar gyfer pob blwyddyn o’ch cwrs (gan gynnwys blynyddoedd a gaiff 
eu hailsefyll). Felly, dylech luosi’r ffioedd gyda nifer y blynyddoedd o 
astudio i gael syniad o gyfanswm y gost.

* 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, cewch eich hysbysu o hynny cyn i chi 
gychwyn ar eich cwrs.

‡ Dros dro, tra’n aros am gadarnhad o lefelau ffioedd dangosol gan 
Gynghorau Ymchwil y DU. Mae’r ffioedd ar gyfer ein rhaglenni MRes fel 
arfer yn dilyn y canllawiau isafswm ffi a addysgir.
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Cael Gafael ar Arian
Ystyriaeth bwysig i’r mwyafrif o fyfyrwyr yw cael gafael 
ar arian er mwyn astudio’n ôl-raddedig. Mae’r rhan 
fwyaf o’r ffynonellau arian yn gystadleuol iawn ac 
maent yn destun amodau amrywiol. Dylech ymchwilio 
i sut cewch eich ariannu yn gynnar er mwyn i chi allu 
cyflwyno ceisiadau cyn y dyddiadau cau. Hyd yn oed 
os na allwch gael gafael ar yr holl arian sydd ei angen 
ar gyfer eich rhaglen, efallai y byddwch yn gallu dod 
o hyd i arian o nifer o ffynonellau gwahanol. Mewn 
gwirionedd, mae llawer o’n myfyrwyr wedi ariannu eu 
rhaglenni drwy gyfuniad o’r ffynonellau a restrir isod.

◗  Ysgoloriaethau Prifysgol Caerdydd: bob blwyddyn 
rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd ariannu 
rhannol a llawn

◗  Rydym yn cynnal Cronfa Ysgoloriaeth Ryngwladol 
llawn bri i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol rhagorol

◗  Gall ein Hysgolion Academaidd gynnig neu fod  
yn ymwybodol o arian ar gyfer y rhaglen a 
ddewiswyd gennych

◗  Mae saith Cyngor Ymchwil y DU yn ariannu 
myfyrwyr ymchwil ar sail gystadleuol a thrwy’r 
brifysgol a rhaglenni hyfforddi doethurol (gweler 
tudalen 14)

◗  Rydym yn cynghori myfyrwyr rhyngwladol i 
ymchwilio i’r arian y gall eu gwlad eu hunain ei 
gynnig ac am gyfleoedd gyda’r Cyngor Prydeinig a 
gyda darparwyr arian allanol

◗  Gall ein Siop Swyddi Unistaff eich helpu chi gael 
gwaith, rhan-amser, achlysurol a rheolaidd yn y 
Brifysgol ac mewn sefydliadau lleol

◗  Mae gwerth hyd at £10,000 o fenthyciadau ôl-
raddedig gan Llywodraeth y DU ar gyfer rhaglenni 
Meistr hefyd ar gael i’r rhai hynny sy’n bodloni’r 
meini prawf cymhwyso*

◗  Mae Benthyciadau Datblygu Gyrfa Proffesiynol 
sydd werth rhwng £300 a £10,000 ar gael ar gyfer 
rhai mathau o raglenni ac i breswylwyr yn y DU

◗  Mae elusennau, ymddiriedolaethau a sefydliadau 
yn cynnig cyfoeth o arian ar gyfer astudio ôl-
raddedig

◗  Mae nifer o wefannau cyrsiau yn cynnig 
cystadlaethau ysgoloriaeth i ddarpar fyfyrwyr

◗  Mae ariannu torfol a benthyciadau cymar i gymar 
yn fodd newydd ac arloesol y mae myfyrwyr  
ôl-raddedig eraill wedi ariannu eu hastudiaethau.

Rydym wedi tanysgrifio i’r Arweiniad Amgen am Arian i Ôl-raddedigion sy’n cynnwys cyfoeth o adnoddau am sut i 
ddod o hyd i arian gan elusennau a gwneud cais amdano

*  Ar adeg cyhoeddi, dim ond trigolion o Loegr all wneud cais am fenthyciad ôl-raddedig Llywodraeth y DU i astudio  
yng Nghymru. Mae cynllun benthyciadau i ôl-raddedigion yng Nghymru, i alluogi trigolion o Gymru a’r DU i astudio  
gradd ôl-raddedig yng Nghymru, yn cael ei ystyried a byddwn yn cyhoeddi manylion amdano ar ein gwefan cyn gynted 
ag y bo modd.

33

Ffioedd ac arian

www.caerdydd.ac.uk/cyllidolraddedig



Sut i Wneud Cais

Ar ôl penderfynu pa faes a rhaglen astudio sydd o ddiddordeb i chi drwy ddefnyddio’r wybodaeth ar 
dudalennau’r Ysgolion Academaidd (sy’n dechrau ar dudalen 37), defnyddiwch ein canllaw gam wrth 
gam i lywio trwy’r broses.

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 
Ysgol Academaidd. Cewch wybodaeth fwy penodol 
ar ein gwefan yn ogystal â rhestr o’r arholiadau a’r 
profion Saesneg a dderbynnir.

CAM 2: Gwiriwch y dyddiadau 
allweddol a therfynau amser 
Mae mwyafrif o’n rhaglenni a addysgir yn dechrau 
yn niwedd mis Medi. Er nad yw’r mwyafrif o raglenni 
a addysgir yn cau yn ffurfiol ar gyfer ceisiadau 
nes dyddiad cychwyn y rhaglen, rydym yn eich 
cynghori i wneud cais cyn gynted ag y bo modd gan 
fod lleoedd yn brin a gallai rhaglenni gau ar gyfer 
ceisiadau wrth iddynt ddod yn llawn. Fe’i nodir ar 
ein gwefan os oes gan y rhaglen ddyddiad cau ar 
gyfer gwneud cais.

Mae pedwar o ddyddiadau mynediad, trwy’r 
flwyddyn, i’n rhaglenni MPhil a PhD fel rheol: 1 
Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf. Gall rhai 
rhaglenni a rhaglenni ymchwil eraill gael llai o 
ddyddiadau mynediad. Mae mynediad i’n Rhaglenni 
Hyfforddiant Doethurol fel arfer ar 1 Hydref bob 
blwyddyn. Mae dyddiadau dechrau wedi’u nodi yn 
adran yr Ysgolion Academaidd.

Fel arfer mae gan ysgoloriaethau ymchwil wedi’i 
hariannu ddyddiad cau, a maent yn nodi’r dyddiad 
dechrau yn yr hysbyseb.

CAM 3: Ymchwiliwch i ddewisiadau 
ariannu 
Os nad ydych chi’n bwriadu cyflwyno cais am 
ysgoloriaeth ymchwil wedi’i hariannu’n llawn (fel 
arfer ar gyfer astudiaethau PhD), rydym yn argymell 
eich bod yn penderfynu sut y byddwch yn ariannu 
eich astudiaethau cyn i chi wneud eich cais.

Efallai y bydd rhai opsiynau ariannu ôl-raddedig yn 
gofyn i chi fod wedi derbyn cynnig mynediad cyn 
gwneud cais am yr arian. I gael gwybod rhagor am 
gyllid, ewch i dudalen 32.

CAM 4: Cyflwyno cais
Yn nodweddiadol, bydd eich cais yn cynnwys 
datganiad cefnogol, dau gyfeiriad (o leiaf un 
academaidd), prawf o’ch galluoedd iaith Saesneg, a 
thystiolaeth o unrhyw gymwysterau yr ydych eisoes 
wedi’u cyflawni. Gallwch ddechrau eich cais heb 
dystiolaeth o unrhyw gymwysterau yr ydych yn aros 
amdanynt, ond efallai y bydd unrhyw gynnig a gewch 
chi yn amodol tan y darperir y dystiolaeth hon. Ar 
gyfer cais gradd ymchwil, efallai y bydd angen i chi 
ysgrifennu cynnig ymchwil.

Gallwch gyflwyno cais uniongyrchol gan ddefnyddio 
ein Gwasanaeth Cais Ar-lein, sydd hefyd yn eich 
galluogi chi i arbed eich cynnydd a dychwelyd yn 
ddiweddarach. Cewch gydnabyddiaeth awtomatig 
o’ch cais ar ôl ei gyflwyno. Cewch fynediad i’r 
Porth Ymgeisydd Ar-lein, lle gallwch olrhain eich 
cais, uwchlwytho dogfennau ategol ychwanegol a 
diweddaru eich manylion cyswllt.

Eich Cynnig
Gallwch chi ddilyn hynt eich cais yn ein Porth 
Cyflwyno Cais Ar-lein. Cewch hefyd ebost sy’n 
cynnwys manylion eich cynnig. Bydd y rhan 
fwyaf o ymgeiswyr yn cael cynnig o fewn pedair 
wythnos, er y gall rhai ceisiadau gymryd yn 
hirach. Gall eich cynnig fod yn:

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

Diamod
Rydych wedi cael cynnig lle – llongyfarchiadau! 
Myfyrwyr y DU/UE: Yn y rhan fwyaf o achosion, yr 
oll y bydd angen ichi wneud i sicrhau eich lle yw 
derbyn eich cynnig.

Myfyrwyr rhyngwladol: Bydd angen i chi dderbyn 
eich cynnig a thalu blaendal i sicrhau eich 
lle, gweler tudalen 32 i gael manylion am y 
blaendaliadau.

Gallwch gyflwyno cais ar gyfer y rhan fwyaf o raglenni ôl-raddedig ac a 
addysgir ar-lein ac yn uniongyrchol i’r Brifysgol.
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Gwneud cais ar gyfer MPhil neu PhD
Mae dod o hyd i raglen MPhil neu PhD fel arfer yn 
broses mwy ymgysylltiol sy’n gofyn i chi wneud 
ymchwil cefndir yn gyntaf.

Adnabod maes ymchwil a goruchwyliwr 
Gan ddefnyddio y tudalennau Ysgol Academaidd 
dewiswch faes ymchwil a defnyddiwch y wybodaeth 
a ddarparwyd i gyflwyno eich hun a’ch diddordebau 
i’r Ysgol. Os yw eich diddordebau chi yn cyd-fynd 
â rhai’r Ysgol, gallent eich paru a goruchwyliwr i 
drafod eich diddordebau ymchwil ymhellach ac 
adolygu eich cynnig ymchwil.

NEU   Archwilio ein Rhaglenni 
Hyfforddiant Doethurol

Mae ein proffil ymchwil rhagorol ac enw da yn 
ein galluogi ni i sicrhau cyllid ar gyfer astudio 
doethuriaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau. 
Yn benodol, rydym ar hyn o bryd yn arwain 
neu’n cymryd rhan mewn amrywiaeth o raglenni 
hyfforddiant doethurol penodol. Mae gan bob un o’r 
rhain eu proses cyflwyno cais a’u dyddiadau cau eu 
hunain. Cewch ragor o wybodaeth am ein Rhaglenni 
Hyfforddiant Doethurol ar dudalen 14.

NEU   Ymchwilio i gyfleoedd 
ysgoloriaethau ymchwil  
wedi’u hariannu

Drwy gydol y flwyddyn, fe welwch amrywiaeth o 
leoedd ymchwil PhD a ariennir yn cael eu hysbysebu 
ar ein gwefan.

Gall y rhain fod yn wobrau agored mewn maes 
ymchwil penodol, lle mae angen i chi gwblhau cais 
llawn, gan gynnwys cynnig eich ymchwil eich hun 
ac ysgrifennu eich cynnig ymchwil, neu ar gyfer 
prosiect penodol lle mae paramedrau ymchwil 
eisoes wedi’u diffinio ac felly nid oes angen cynnig 
ymchwil ar wahân.

Bydd gan lawer o’r ysgoloriaethau hyn feini prawf 
academaidd a phreswylio penodol hefyd. Bydd yr 
hysbyseb yn rhoi manylion y broses cyflwyno cais a’r 
arian sydd ar gael a’r meini prawf cymhwysedd.

Eich Cynnig Ymchwil
Mewn llawer o achosion, bydd angen i chi 
ysgrifennu cynnig fel rhan o’ch cais ymchwil, yn 
amlinellu eich maes bwriadedig o astudiaeth 
a beth yr ydych yn gobeithio ei gyflawni drwy 
eich ymchwiliad. Rydym bob amser yn eich 
cynghori i gysylltu ag Ysgol Academaidd sydd yn 
cynnig eich maes o ddiddordeb fel y gallan nhw 
roi’r gofynion penodol i chi, gan fod y rhain yn 
amrywio o ran hyd a strwythur y cynnig.

Fel canllaw cyffredinol, gall cynnig ymchwil 
gynnwys:

◗ Teitl ar gyfer y prosiect ymchwil arfaethedig

◗ Crynodeb o’r prosiect ymchwil

◗ Adolygiad llenyddiaeth

◗ Nodau a chwestiynau i fynd i’r afael â nhw

◗ Arwyddocâd yr ymchwil

◗ Methodoleg a dyluniad

◗  Rhestr o’r cyhoeddiadau academaidd allweddol
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Dewch i edrych  
yn fanylach

Diwrnod Agored i  
Ôl-raddedigion
Cynhelir ein Diwrnod Agored 
Ôl-raddedig blynyddol ddydd 
Mercher, 30 Tachwedd 2016,  
ac mae ein Ffair Wybodaeth i  
Ôl-raddedigion yn y gwanwyn. 
Bydd y Diwrnod Agored yn 
benodol yn gyfle i chi weld y 
cyfleusterau, cwrdd â staff a 
mynd i sesiynau gwybodaeth.

Digwyddiadau Ysgolion 
Academaidd
Mae rhai o’n Ysgolion 
Academaidd a Rhaglenni 
Hyfforddi Doethurol hefyd yn 
yn cynnal eu digwyddiadau eu 
hunain i ddarpar fyfyrwyr.

Fel arall, os na allwch ddod i un 
o’n digwyddiadau, gallwch drefnu 
ymweliad unigol i’r Brifysgol, 
trefnu taith bersonol o amgylch 
y campws neu ddilyn ein taith 
hunan-arweiniol.

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

www.caerdydd.ac.uk/ymweldolraddedig

Mae Adeilad Haydn Ellis yn gartref i’r Academi Ddoethurol, Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, 
y Sefydliad Ymchwil Iechyd Meddwl a Niwrowyddoniaeth a’r Ganolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg 
Niwroseiciatrig
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Y Celfyddydau, y  
Dyniaethau 
a’r Gwyddorau 
Cymdeithasol

39 Busnes

44 Cerddoriaeth

47 Daearyddiaeth a Chynllunio

51  Gwleidyddiaeth a 
Chysylltiadau Rhyngwladol

54  Hanes, Archaeoleg  
a Chrefydd

59 Ieithoedd Modern

62  Newyddiaduraeth,  
y Cyfryngau ac 
Astudiaethau Diwylliannol

66  Saesneg, Cyfathrebu  
ac Athroniaeth

70 Y Gwyddorau Cymdeithasol

74 Y Gyfraith

79 Y Gymraeg 

Y Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd

83   Addysg Feddygol a 
Deintyddol

86 Deintyddiaeth

89  Fferylliaeth a Gwyddorau 
Fferyllol

92   Gwyddorau Gofal Iechyd

96  Meddygaeth

101   Optometreg a Gwyddorau’r 
Golwg

104   Seicoleg

107  Y Biowyddorau

Y Gwyddorau Ffisegol 
a Pheirianneg

111  Cemeg

114  Cyfrifiadureg a Gwybodeg

118   Ffiseg a Seryddiaeth

121   Gwyddorau’r Ddaear  
a’r Môr

124  Mathemateg

127  Peirianneg

131  Pensaernïaeth

Rhestrir y rhaglenni gradd 
ymchwil a’r rhai a addysgir 
ar dudalennau pob Ysgol 
Academaidd yn y prosbectws 
hwn. Mae mynegai cynhwysfawr 
o’r pynciau hyn  ar dudalen  
138-140.

Ffynonellau data

Mae tudalennau’r Ysgolion Academaidd yn y prosbectws hwn yn cynnwys gwybodaeth gyrfaoedd ac yn gwneud 
cyfeiriadau at ein perfformiad o ran boddhad myfyrwyr, cyrchfannau graddedigion ac ansawdd ymchwil. Dyma’r 
ffynonellau data:

◗ Mae’r rhestr o gyflogwyr a rolau swyddi yn dod o arolygon Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2011/12 - 2013/14 

◗  Mae ystadegau lleoliadau graddedigion yn seiliedig ar ddata Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2013/14, y set o 
ddata mwyaf diweddar sydd ar gael ar adeg cyhoeddi

◗  Mae boddhad myfyrwyr yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg o Brofiadau Ôl-raddedigion a Addysgir (PTES)  
neu Arolwg o Brofiadau Ymchwilwyr Ôl-raddedig (PRES) 2015, y canlyniadau mwyaf diweddar sydd ar gael  
adeg cyhoeddi

◗  Mae’r ystadegau am ansawdd ymchwil yn seiliedig ar ein perfformiad yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 
(REF 2014), mae rhagor o wybodaeth am REF 2014 ar gael ar dudalen 12.

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

Ailgysylltu â’r 
Ffynhonnell:  
Pobl â Phobl a 
Phobl â Bwyd
Tezcan Mert-Cakal, 
Daearyddiaeth a 
Chynllunio

Mae’r prif arddwr a gwirfoddolwr 
Sbaeneg o sefydliad rhyngwladol 
ar gyfer gwirfoddoli mewn 
ffermydd organig yn gweithio 
gyda’i gilydd ar welyau uwch 
lle mae moron wedi’u plannu 
mewn gardd gymunedol yng 
Ngogledd Cymru. Maen nhw’n 
dadorchuddio’r rhwyll i chwynnu 
a thaenu’r cennin syfi wedi’u 
torri i gadw’r gloÿnnod byw 
gwyn i ffwrdd nes eu bod nhw’n 
ei orchuddio eto. Mae’r ardd 
yn gweithio yn ôl egwyddorion 
permaddiwylliant, sy’n golygu na 
wneir unrhyw gloddio i gadw’r 

pridd yn iach, ac mae bywyd 
gwyllt yn cael ei barchu drwy 
greu coridorau arbennig ar 
gyfer anifeiliaid a thrwy blannu 
blodau penodol. Mae’n un o’r 
prosiectau lle mae pobl yn dod i 
ddysgu, i gysylltu â phobl eraill, 
i gael bwydydd wedi eu tyfu’n 
gynaliadwy a lleol, ac er budd eu 
hiechyd meddyliol a chorfforol. 
Mae’r ardd gymunedol yn un 
o’r astudiaethau achos mewn 
ymchwil ar rôl tyfu bwyd yn y 
gymuned yng Nghymru fel  
arloesi cymdeithasol ar gyfer 
pontio cynaliadwy.

Mae’r llun ar y dudalen hon wedi’i gymryd o’r arddangosfa ‘Delweddau Ymchwil,’ 
digwyddiad sy’n arddangos gwaith rhyfeddol ein hymchwilwyr doethurol. Gwahoddwyd 
ymchwilwyr doethurol ledled y Brifysgol i gyflwyno delwedd sy’n crynhoi eu gwaith ymchwil. 
Rhoddwyd y cyfle i’r rhai oedd yn mynychu’r arddangosfa i weld y delweddau, i siarad â’r 
ymchwilwyr, ac i ddysgu mwy am y prosiectau diddorol roedden nhw’n eu cynnal.
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BusnesBusnes
Rydym yn cael ein cydnabod yn eang fel un o’r ysgolion busnes a rheoli 
mwyaf blaenllaw yn y DU. Rydym yn addysgu tua 3,000 o fyfyrwyr bob 
blwyddyn, gan gynnwys y 1,000 o fyfyrwyr rhyngwladol.
Mae ein gwaith ymchwil arloesol 
a rhyngddisgyblaethol yn mynd 
i’r afael â’r heriau mawr sy’n 
wynebu busnes a sefydliadau a 
ni yw’r ysgol gyntaf i roi Gwerth 
Cyhoeddus wrth wraidd yr hyn yr 
ydym ni’n ei wneud ac yn ceisio 
ei gyflawni.

Mae ein graddau ôl-raddedig 
yn cynnig cyfle i ehangu eich 
gwybodaeth, datblygu eich 
sgiliau ymchwil a symud 
ymlaen yn y gweithle. Rydym 
hefyd yn cynnig rhaglenni sydd 
wedi’u cynllunio i ddarparu’r 
her a’r cymorth rydych chi eu 

hangen i wella eich perfformiad 
proffesiynol a gwireddu eich 
gyrfa bosibl.

Mae nifer o’n rhaglenni  
wedi’u hachredu gan  
sefydliadau blaenllaw ar draws  
y sector busnes.

Canolfan Addysgu 
Ôl-raddedigion 
gwerth miliynau
gydag Ystafell Fasnachu 
lawn cyfarpar, sy’n safonol 
i’r diwydiant

Pam astudio gyda ni?
Rydym yn darparu ymchwil ac addysgu o’r 
safon uchaf ac mae gennym record gyson  
o ragoriaeth.

Rydym wedi ein hachredu gan Gymdeithas 
Ysgolion Busnes Colegol Uwch (AACSB) ac 
yn llofnodwr ar Fenter Egwyddorion Addysg 
Rheoli Cyfrifol (PRME).

Hadar Elraz, PhD Astudiaethau Busnes
Pleser mawr oedd cael fy hyfforddi yng Nghaerdydd. Cefais yr holl gymorth y gallai 
neb ei ddisgwyl gan yr Ysgol, y corff ariannu a’r Brifysgol yn gyffredinol. Oherwydd y 
cymorth proffesiynol hwnnw a natur agored, meddwl agored ac ymagwedd ymarferol 
y staff, roedd fy mhrofiad o ymchwil mor rhwydd a llawen â phosibl.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Cyfrifydd, 
Swyddog Gweithredol Cyfrif, 
Rheolwr Prosiect, Dadansoddwr 
Busnes, Archwilydd, Masnachwr 
Dyfodol, Gweinyddwr Adnoddau 
Dynol, Rheolwr Logisteg, 
Darlithydd, Swyddog Marchnata

Cyflogwyr: Prifysgol Caerdydd, 
Tesco, Ernst & Young, KPMG, 
LG, PwC, Reckitt Benckiser, BBC, 
Randstad, Microsoft, Amazon a 
Jaguar Land Rover

Ar hyn o bryd rydyn ni yn 
y 6ed safle allan o 
101 o Ysgolion Busnes yn 
y DU ar gyfer ansawdd ein 
hymchwil ac yn gydradd 
1af ar gyfer amgylchedd 
ymchwil (REF 2014)

Barnwyd bod 86%  
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym ar gyfer 
REF 2014 yn
arwain y byd neu’n 
rhyngwladol-
ragorol

BusinessCardiff @cardiffbusiness 39www.caerdydd.ac.uk/ysgol-busnes 



Astudiaethau Rheoli  
a Busnes 
PhD: 4 blynedd ALl,  
7 mlynedd RhA
Mae ein PhD Astudiaethau 
Rheoli a Busnes yn cynnwys 
blwyddyn o hyfforddiant ymchwil 
gan ddilyn gyda thair blynedd o 
waith ar eich pwnc PhD. Mae’r 
hyfforddiant yn y flwyddyn 
gyntaf yn cynnwys cymryd rhan 
mewn modiwlau cyffredinol ac 
mewn modiwlau penodol i’r 
pwnc sy’n arwain at gymhwyster 
Meistr mewn Dulliau Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol (gweler 
tudalen 42).

Economeg
PhD: 4 blynedd ALl
Mae ein rhaglen PhD Economeg 
yn cynnwys dwy flynedd o waith 
cwrs uwch, y flwyddyn gyntaf 
mewn pynciau craidd. Mae’r ail 
flwyddyn yn cynnwys astudiaeth 
uwch ym meysydd craidd 
macro, micro ac econometreg, 
yn ogystal ag amrywiaeth o 
feysydd yn cynnwys cyllid, 
llafur, cyllid cyhoeddus, 
ariannol, macroeconometreg 
cynhwysol, masnach ryngwladol 
a macroeconomeg ryngwladol. 
Mae blynyddoedd tri a phedwar 
yn cynnwys y cyfnod PhD.

Cyfleoedd ariannu 
Rydym eisoes wedi gallu 
cynnig ysgoloriaethau PhD 
a ariennir gan ESRC ar gyfer 
myfyrwyr o’r DU a’r UE.

Cyswllt: Swyddfa Rhaglen PhD, Ysgol Fusnes Caerdydd
ebost: business-research@caerdydd.ac.uk
ffôn:  +44 (0)29 2087 6786

Rhaglenni Ymchwil
Mae ymchwil wrth wraidd ein gweithgareddau ac rydym 
yn gartref i nifer o unedau a grwpiau ymchwil uchel eu 
parch ac 
Rydym yn sicrhau bod myfyrwyr PhD yn aelodau cwbl integredig 
o’n cymuned ymchwil. Fel myfyriwr doethurol, byddwn yn disgwyl 
i chi gyfrannu’n llawn at hyrwyddo gwybodaeth, nid yn unig yng 
Nghaerdydd ond yn fwy eang, gan gyfrannu i amgylchedd rhyngwladol 
eich dewis o faes academaidd.

Er mwyn rhoi profiad dysgu llawn i chi, mae ein hyfforddiant am 
ddulliau ymchwil a gydnabyddir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a 
Chymdeithasol (ESRC) yn hollbwysig.

Dyddiad dechrau: Hydref
Iaith Saesneg: IELTS 7.0 o 
leiaf, gweler tudalen 23 am 
wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil
Mae arbenigedd ein cyfadran 
yn cwmpasu amrywiaeth o 
destunau a themâu ac rydym 
ni’n cynnig cyfarwyddo a/neu 
brosiectau ymchwil yn y meysydd 
eang canlynol:

• Cyfrifeg a Chyllid
• Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliad
•  Logisteg a Rheoli 

Gweithrediadau
• Marchnata a Strategaeth
• Economeg.

Yn ein llyfrgell ar y safle mae llu o gopïau o lyfrau gosod allweddol  
a thros 60,000 o lyfrau eraill
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Busnes

MBA
MBA: 1 flwyddyn ALl
Dyluniwyd y cwrs hwn gyda 
chefndir cynhwysfawr mewn 
busnes a rheoli, gan roi 
gwybodaeth ac arbenigedd i chi 
ar gyfer dilyn gyrfa reoli ym myd 
diwydiant, masnach neu yn y 
sector cyhoeddus.

MBA Rheoli’r Cyfryngau 
MBA: 1 flwyddyn ALl
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.
Iaith Saesneg: IELTS gyda 7.0 o 
leiaf gyda 6.0 o leiaf ym mhob 
categori.

MBA Gweithredol
MBA: 28 mis RhA
Mae’r MBA Gweithredol wedi’i 
chynllunio i ddiwallu anghenion 
rheolwyr canol profiadol sy’n 
chwilio am ffyrdd o ddatblygu eu 
dealltwriaeth a’u gwybodaeth o 
fyd busnes.

Cyfrifeg a Chyllid
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i 
roi hyfforddiant cynhwysfawr a 
thrwyadl mewn uwch-gyfrifeg a 
chyllid.

Strategaeth Fusnes ac 
Entrepreneuriaeth 
MSc: 1 flwyddyn ALl
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.

Arian
MSc: 1 flwyddyn ALl
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: 1 flwyddyn ALl
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: 1 flwyddyn ALl
Dyluniwyd y cwrs academaidd 
heriol hwn i roi’r wybodaeth 
a’r arbenigedd, yn ogystal â’r 
cymhwyster CIPD proffesiynol, 
sydd ei angen ar gyfer dilyn 
gyrfa lwyddiannus ym myd 
Adnoddau Dynol.
Iaith Saesneg: IELTS gyda 7.0 o 
leiaf gyda 6.0 o leiaf ym mhob 
categori.

Economeg Ryngwladol, 
Bancio a Chyllid 
MSc: 1 flwyddyn ALl
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.

Cyswllt: Swyddfa Derbyniadau Ôl-raddedig, Ysgol Fusnes Caerdydd
ebost: carbs-pg-admissions@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 6953

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.

Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Myfyrwyr yn gwneud defnydd o’n 
Hystafell Masnachu
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Rheoli Adnoddau Dynol 
Rhyngwladol
MSc: 1 flwyddyn ALl
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd i 
ymarfer Rheoli Adnoddau Dynol 
mewn cyd-destun amlwladol a 
byd-eang.
Iaith Saesneg: IELTS gyda 7.0 o 
leiaf gyda 6.0 o leiaf ym mhob 
categori.

Rheoli Rhyngwladol 
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r 
wybodaeth a’r profiad i fod yn 
rheolwyr sydd â gwybodaeth 
arbenigol o rôl y rheolwr(aig) 
mewn byd sydd wedi 
globaleiddio.

Cludiant Rhyngwladol
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd 
i fyfyrwyr gyflawni rôl uwch-
reolwr(aig) mewn cwmnïau sy’n 
ymwneud â gweithrediadau 
cludo yn rhyngwladol neu’n 
genedlaethol.

Logisteg a Rheoli 
Gweithrediadau
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’n rhoi i fyfyrwyr y wybodaeth 
a’r arbenigedd i reoli mewn 
cwmnïau sy’n ymwneud â 
logisteg a rheoli gweithrediadau 
yn genedlaethol neu’n 
rhyngwladol.

Polisi Morol a  
Rheoli Llongau 
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio 
ar agweddau ymarferol ac 
yn defnyddio ymchwil ac 
ymgynghoriaeth y gyfadran 
arbenigol. Mae’n rhoi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd i 
ddilyn gyrfa fel rheolwr(aig) 
mewn materion morol naill 
ai yn y sector preifat neu i 
asiantaethau llywodraeth.

Marchnata Strategol
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae rhaglen y radd 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: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA  
PgDip: 9 mis ALl 21 mis ALl
Rydym yn cynnig llwybr 
Astudiaethau Busnes a Rheoli 
gyda phedwar o lwybrau 
arbenigol.
• Cyfrifeg a Chyllid
• Rheoli Adnoddau Dynol
•  Logisteg a Rheoli 

Gweithrediadau
• Marchnata a Strategaeth.
Mae hyn yn hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o ymchwil 
rhyngddisgyblaethol a 
rhyngweithio gyda chyfadran 
academaidd o’r tu allan i ddewis 
llwybr myfyriwr.
Iaith Saesneg: Mae’r llwybr 
Busnes a Rheoli yn gofyn am 
sgôr IELTS o 7.0 o leiaf gyda 7.0 
mewn ysgrifennu a 6.5 ym mhob 
categori arall.

Y Ganolfan Addysgu Ôl-raddedig gwerth miliynau o bunnoedd
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Mae’r Ganolfan Addysgu Ôl-raddedig yn cynnig digonedd o le i astudio ac i gymdeithasu
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Cerddoriaeth
Rydym yn cynnig hyfforddiant cerddorol trylwyr mewn amgylchedd 
celfyddydau ryddfrydig, bywiog a llawn dychymyg.
Rydym mewn prifddinas â 
diwylliant celfyddydol cyfoethog 
sy’n cyfuno traddodiadau 
cerddorol cryf Cymru â 
thueddiadau cyfoes. Mae 
Caerdydd yn gartref i Opera 
Cenedlaethol Cymru, Cerddorfa 
Genedlaethol Cymru y BBC, 
Amgueddfa Genedlaethol 
Cymru, canolfan gynhyrchu 

BBC mawr a nifer o sefydliadau 
diwylliannol eraill. Rydym yn elwa 
o gysylltiadau cydweithredol gyda 
nifer o’r sefydliadau hyn.

Mae ein myfyrwyr yn dod o hyd 
i gyfleoedd dymunol i astudio 
cerddoriaeth, gan fod yr ystod 
amrywiol o weithgareddau 
cerddorol yma yn hygyrch ac yn 
fforddiadwy.

Gyda chorff myfyrwyr o tua 275 
(israddedig ac ôl-raddedig), 
rydym yn grŵp ymgynghorol 
o gerddorion ac ysgolheigion. 
Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn 
byw o fewn pellter cerdded i’r 
Adeilad Cerddoriaeth, ac mae 
ein cyfleusterau yn darparu 
canolbwynt ar gyfer astudio a 
pherfformio.

Mae ein Neuadd
Gyngerdd 250
sedd yn cynnal ein cyfres 
cyngherddau blynyddol, yn 
ogystal ag ystod eang o 
gyngherddau myfyrwyr

Pam astudio gyda ni?
Mae ein myfyrwyr yn gweithio ac yn 
astudio mewn cymuned ymchwil, 
yn dysgu gan staff academaidd 
sydd ag arbenigedd mewn 
cyfansoddi, perfformio, cerddoleg, 
ethnogerddoleg, a cherddoriaeth 
boblogaidd.

Alicia Stark, PhD mewn Cerddoleg
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 ohonyn nhw.

Gyrfaoedd
Mae’r sgiliau sy’n cael eu datblygu drwy 
ddilyn gradd mewn cerddoriaeth yn helpu 
ein myfyrwyr i symud ymlaen i amrywiaeth 
o yrfaoedd, yn y proffesiwn cerddoriaeth a 
thu hwnt. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae 
ein myfyrwyr wedi mynd ymlaen i weithio i 
Brifysgol Caergrawnt, Opera Cenedlaethol 
Cymru, Coleg Cerddoriaeth Leeds ac 
amrywiaeth o ysgolion cynradd ac uwchradd, 
ymhlith sefydliadau eraill. Mae’r rolau 
wedi cynnwys Cymrawd Ymchwil, Datblygu 
Cynulleidfaoedd a Chyhoeddi, Rheolwr 
Cerddoriaeth, Arbenigwr Cerddoriaeth, 
Cydlynydd Perfformio.

Mae ein cyfres o weithdai 
a dosbarthiadau meistr yn 
galluogi myfyrwyr i 
weithio’n uniongyrchol  
gyda chyfansoddwyr 
a pherfformwyr
proffesiynol

Barnwyd bod 85% o’r 
holl ymchwil a gyflwynwyd 
gennym ar gyfer REF 2014 
yn arwain y byd neu’n 
rhyngwladol-ragorol. 
Yn y 10 uchaf ymysg 
adrannau cerddoriaeth yn y 
DU (REF 2014)



Cerddoriaeth
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA
MPhil: 1 flwyddyn ALl 
2 flynedd RhA 
Bydd staff gweithgar mewn 
ymchwil yn yr Ysgol Gerddoriaeth 
yn cynnig cyfarwyddo ym mhob 
maes ar draws cerddoleg, 
cyfansoddi, a pherfformio. Ar 
lefel PhD, cewch arbenigo ar 
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.

Cyfleoedd i gael cyllid 
Rydym yn dyfarnu 
ysgoloriaethau doethurol 
bach yn rheolaidd ar ffurf 
gostyngiadau ffioedd dysgu 
i ymgeiswyr PhD. Mae 
ysgoloriaethau yn amodol 
ar argaeledd o flwyddyn i 
flwyddyn, ni ellir gwarantu 
dyfarnu’r rhain bob blwyddyn 
ac maen nhw’n cael eu dyfarnu 
yn ôl disgresiwn yr Ysgol. 
Mae arian hefyd ar gael gan 
y Bartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol Cymru a De a 
Gorllewin Lloegr AHRC.Cyswllt: Vicky Parkin

ebost: parkinva@caerdydd.ac.uk  ffôn: + 44 (0)29 2087 4816

Rhaglenni Ymchwil
Rydym yn ganolfan greadigol a chynhwysfawr ar gyfer 
ymchwil, cyfansoddi a pherfformio.
Rydym yn cyfuno arbenigedd ymchwil cydnabyddedig mewn meysydd 
penodedig gydag ymrwymiad i’r byd ysgolheigaidd ehangach, ac 
ymdeimlad clir o’n rôl ym mywyd diwylliannol y brifddinas.

Mae cydweithio strategol â sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys 
Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, ac 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn caniatáu inni wneud cyfraniadau 
helaeth i fyd cerddoriaeth, o fewn a thu hwnt i’r byd academaidd.

Mae gennym gymuned ymrwymedig a gweithgar o ôl-raddedigion. 
Anogir ein hôl-raddedigion i chwarae rhan flaenllaw yn ein diwylliant 
ymchwil, gan gynnwys cymryd rhan mewn digwyddiadau, prosiectau a 
seminarau ymchwil.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil
Rydym yn cynnig cyfarwyddo a/
neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:
• Cyfansoddi
• Cerddoleg
• Perfformio.

Mae ein Llyfrgell Cerddoriaeth bwrpasol ar y safle yn gartref i 
amrywiaeth eang o sgoriau, llyfrau, recordiadau a chasgliadau archif
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Cerddoriaeth
MA: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r cwrs MA hwn yn gyfle i chi 
herio eich hun yn academaidd 
ac o ran eich doniau cerddorol, a 
datblygu arbenigedd ar yr un pryd.
Yr arbenigeddau y gallwch chi 
ddewis ohonyn nhw yw:
• Cyfansoddi
• Perfformio
• Astudiaethau Cerddoriaeth. 
Mae’r modiwlau sydd ar gael yn y 
llwybr Astudiaethau Cerddoriaeth 
yn cynnwys Ethnogerddoleg, 
Cerddoleg Hanesyddol, 
Dadansoddi Cerddoriaeth, 
Cerddoriaeth Boblogaidd, a 
Theori Beirniadol.
Mae’r rhaglen hon yn ddelfrydol ar 
gyfer cyfansoddwyr, perfformwyr 
ac ysgolheigion cerddoriaeth sydd 
â diddordeb mewn datblygu eu 
maes arbenigedd, dysgu sgiliau 
gwerthfawr, ac archwilio cwrs 
astudio perthnasol. Bydd cyfran 
sylweddol o’r dewisiadau modiwl 
yn cael ei phennu gan eich gallu 
a’ch diddordebau eich hun, fel 
y gallwch deilwra eich rhaglen 
astudio i fodloni eich nodau a 
dyheadau gyrfa orau.

Cyswllt: Vicky Parkin
ebost: parkinva@caerdydd.ac.uk  ffôn: + 44 (0)29 2087 4816

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn rhoi pwyslais ar gynnig hyblygrwydd a dewis 
i fyfyrwyr ac rydym wedi llunio ein rhaglen sy’n eich 
galluogi i bersonoli eich cwrs astudio.
Bydd y rhaglen MA mewn Cerddoriaeth yn caniatáu i chi archwilio 
sgiliau cerddorol newydd, gwella eich cyflogadwyedd, atgyfnerthu 
meysydd arbenigedd, a bod yn sail i’ch gwaith drwy ddealltwriaeth 
gwell o feysydd perthnasol.

Byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan mewn digwyddiadau 
ymchwil, gan gynnwys seminarau a chynadleddau. Mae ein cyfres 
rheolaidd o weithdai a dosbarthiadau meistr yn caniatáu myfyrwyr i 
weithio’n uniongyrchol gyda chyfansoddwyr a pherfformwyr nodedig.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys ystafelloedd ymarfer, ystafelloedd 
ensemble, Neuadd Gyngerdd, stiwdios electro-acwstig, ystafelloedd  
TG a’n hystafell ôl-raddedig 24 awr
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Daearyddiaeth a Chynllunio
Mae’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio wedi adeiladu ei henw da ar draws 
ffiniau cynllunio trefol a daearyddiaeth ddynol. Mae gennym un o’r Ysgolion 
Graddedigion mewn Cynllunio mwyaf blaenllaw yn y DU, ac mae’n cynnig 
nifer o raglenni meistr arbenigol mewn cynllunio, ymarfer a pholisi.

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 llawer o’n graddau’n cynnig 
cydnabyddiaeth broffesiynol 
gan sefydliadau fel y Sefydliad 

Cynllunio Trefol Brenhinol 
(RTPI), Sefydliad Brenhinol y 
Syrfewyr Siartredig (RICS) a 
Sefydliad Siartredig Logisteg a 
Thrafnidiaeth (CILT).

Barnwyd bod 85% o’r 
holl ymchwil a gyflwynwyd 
gennym ar gyfer REF 2014
yn arwain y byd
neu’n rhyngwladol
ragorol

Pam astudio gyda ni?
Oherwydd ehangder ac ansawdd ein 
portffolio ymchwil, cewch yma amgylchedd 
bywiog lle gallwch feithrin eich datblygiad 
academaidd a phroffesiynol.

Rydym yn hynod ymchwil-weithredol, sy’n 
golygu y byddwch yn elwa o gael eich dysgu 
gan academyddion sy’n gweithio ar flaen y 
gad yn eu disgyblaethau.

Tom Sadler, MSc Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol
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.   

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Swyddog 
Cynllunio, Cynllunydd 
Trafnidiaeth, Dylunydd Trefol, 
Swyddog Cynaliadwyedd, 
Ymgynghorydd Amgylcheddol

Cyflogwyr: Llywodraeth leol a 
chenedlaethol, ymgynghoriadau 
dylunio trefol, cynllunio, 
amgylchedd, elusennau a 
sefydliadau yn y trydydd sector, 
sefydliadau anllywodraethol

Yn y 9fed safle  
yn y DU am Bensaernïaeth, 
yr Amgylchedd Adeiledig a 
Chynllunio (REF 2014)

Yr Ysgol yw’r fwyaf  
o’i bath yn y Deyrnas 
Unedig: mae ganddi dros 
70 o staff addysgu,  
ymchwil a chymorth

D
aearyddiaeth a Chynllunio
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Daearyddiaeth Ddynol a 
Chynllunio Amgylcheddol 
PhD: 3 neu 4 blynedd ALl,  
5 i 7 mlynedd RhA
MPhil: 1 i 2 flynedd ALl,  
3 i 4 blynedd RhA
Mae’r ysgol wedi ennill 
cydnabyddiaeth gan ESRC ar 
gyfer rhaglenni 1+3 a +3 PhD. 
Felly, gall myfyrwyr PhD blwyddyn 
gyntaf mewn Daearyddiaeth 
Ddynol a Chynllunio 
Amgylcheddol ennill y cyfle i 
ymgymryd â chynllun astudio 
sy’n uniongyrchol gysylltiedig 
â hyfforddiant ymchwil mewn 
cynllunio, yr amgylchedd a thai.
Bydd disgwyl i fyfyrwyr PhD y 
flwyddyn gyntaf (gan ddibynnu 
ar ddysgu a phrofiad blaenorol) 
ymgymryd â rhai neu’r cyfan 
o’r MSc mewn Dulliau Ymchwil 
y Gwyddorau Cymdeithasol. 
Mae llwybrau unigryw drwy’r 
cwrs mewn cynllunio, tai, 
cynaliadwyedd, trafnidiaeth ac 
adfywio ar gael, gweler tudalen 51.
Dyddiad dechrau: Hydref

Cyfleoedd ariannu 
Rydym wedi cael 
ysgoloriaethau PhD a ariennir 
gan ESRC ar gyfer myfyrwyr 
o’r DU a’r UE yn y gorffennol.

Cyswllt: Dr Andrew Kythreotis
ebost: kythreotisa@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 4956 / +44 (0)29 2087 6063

Rhaglenni Ymchwil
Mae’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn ganolfan 
ryngwladol fawr ar gyfer ymchwil mewn cynllunio dinas a 
rhanbarthol, daearyddiaeth ddynol a dylunio trefol.
Fel un o’r Ysgolion gorau gyda’r uchelgais i chwarae rôl mewn 
dadleuon academaidd a pholisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, 
rydym yn ceisio recriwtio myfyrwyr ymchwil ymrwymedig i fynd ar 
drywydd ymchwil arloesol ar lefel PhD.

Gyda ein cysylltiadau rhyngwladol a’n proffil ymchwil, rydym yn 
darparu amgylchedd cyfoethog a bywiog ysgolheigaidd ar gyfer cynnal 
gwaith ymchwil doethurol.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil
Mae ein hymchwil yn 
rhyngddisgyblaethol ac wedi’i 
strwythuro o amgylch y pum 
thema ganlynol: amgylchedd; 
tai; amgylcheddau dinas a 
chynllunio gofodol; llywodraethu 
trefol a rhanbarthol; a 
dadansoddiad gofodol.
Rydym yn chwarae rhan flaenllaw 
yn y Sefydliad Ymchwil Lleoedd 
Cynaliadwy, ac yn chwarae rhan 
arweiniol yn Sefydliad Ymchwil 
Cymdeithasol ac Economaidd, 
Data a Dulliau Cymru (WISERD), 
mae canolfannau ymchwil eraill 
yn cynnwys y canlynol
•  Clwstwr Ymchwil 

Daearyddiaeth Anifeiliaid
•  Y Ganolfan ar gyfer 

Daearyddiaeth Economaidd
• Clwstwr Ymchwil Ynni
•  Arsyllfa Ymchwil Economi 

Anffurfiol
•  Y Ganolfan Ymchwil i 

Fwyd Trefol a Rhanbarthol 
Cynaliadwy. 

Tansanïa Astudio Cynllunio a 
Datblygu Rhyngwladol
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D
aearyddiaeth a Chynllunio

Eco-Ddinasoedd
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae MSc Eco-Ddinasoedd yn 
rhaglen arloesol, sy’n rhoi’r 
sgiliau i chi ddatblygu prosiectau 
sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd 
trefol, tra’n lleihau’r effaith ar 
newid yn yr hinsawdd. Mae’n 
cynnig y cyfle i fyfyrwyr astudio 
theori ac arfer y cyfnod pontio 
dinasoedd ac ardaloedd trefol i 
leoedd cynaliadwy, carbon isel.

Gradd Meistr PLANED 
Ewrop mewn Cynllunio 
Gofodol a Pholisïau 
Amgylcheddol 
MSc: 2 flynedd ALl
Mae PLANED Ewrop yn rhaglen 
Meistr ar y cyd gan Brifysgol 
Radboud yn Nijmegen, Sefydliad 
Technoleg Blekinge a Phrifysgol 
Caerdydd. Fe’i cynlluniwyd 
i helpu myfyrwyr ddeall 
dylanwadau’r Undeb Ewropeaidd 
a datblygiadau rhyngwladol 
ar y gofod, yr amgylchedd a’r 
economi a phwy fyddai’n hoffi 
rhoi sylw i heriau mawr gofod 
megis newid yn yr hinsawdd. 
Mae myfyrwyr yn derbyn 
dyfarniad deuol.

Fe’i cydnabyddir fel Erasmus+: 
Rhaglen Erasmus Mundus 
yr Undeb Ewropeaidd, gydag 
ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr 
talentog yn yr UE a thu hwnt. 
Bydd myfyrwyr yn treulio 
amser ym Mhrifysgol Radboud 
Nijmegen.

Bwyd, Gofod a 
Chymdeithas
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r MSc Bwyd, Gofod a 
Chymdeithas wedi’i anelu at 
fyfyrwyr sy’n dymuno meithrin 
arbenigedd mewn daearyddiaeth 
bwyd cyfoes. Caiff myfyrwyr 
gipolwg ar y ffordd y caiff 
problemau sy’n berthnasol i fwyd 
eu diffinio, a’r cyfle i gymhwyso 
datrysiadau polisi ac ymarferol 
arloesol at yr heriau y mae 
system fwyd gynyddol gymhleth 
yn eu codi.

Cynllunio a Datblygu 
Rhyngwladol
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae cynllunio trefol yn ddiddorol 
iawn ac yn mynd i’r afael â 
heriau newid a datblygu mewn 
byd sy’n trefoli, ac mae’r cwrs 
hwn wedi’i ddylunio i’ch helpu 
i lunio eich gyrfa yn y dyfodol 
mewn ymarfer proffesiynol. Mae 
tîm y cwrs yn dod â phrofiad o 
gynllunio yn Ewrop, gwledydd 
pontio, Gogledd America, Affrica, 
Asia ac America Lladin.
Mae cwrs wedi’i achredu gan 
RTPI ac RICS (yn dibynnu ar 
ddewis modiwl).

Ymarfer Cynllunio 
Tyst.Ôl-radd:  
8 mis – 3 blynedd RhA 
Mae hwn yn gwrs rhan 
amser i ganiatáu i fyfyrwyr â 
‘gwybodaeth arbenigol’ arbennig 
mewn gradd Meistr Sefydliad 
Cynllunio Trefol Brenhinol 
(termau addysgol) mewn 
cynllunio i gwblhau addysg 
achrededig RTPI. Mae hyn yn  
eu gwneud yn gymwys (ar ôl  
dwy flynedd o ymarfer cynllunio) 
ar gyfer aelodaeth broffesiynol 
o RTPI.

Cyswllt: Ymholiadau Myfyrwyr, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio 
ebost: gandpenquires@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 6087 / +44 (0)29 2087 6131

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig cyfres o gyrsiau meistr arbenigol sy’n 
darparu hyfforddiant academaidd a phroffesiynol gan roi 
sylw i faterion ymchwil a pholisi cyfoes.
Maen nhw wedi’u lleoli yn y meysydd ymchwil polisi a’r grwpiau 
ymchwil allweddol yn yr Ysgol. Mae pob myfyriwr gradd meistr yn aelod 
o Ysgol Graddedigion Gradd Meistr Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol er 
mwyn sicrhau bod modd i fyfyrwyr ac ysgolheigion yr Ysgol ddatblygu o 
ran eu deall, eu gyrfa a’u proffesiwn.

Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Adeilad eiconig, Adeilad 
Morgannwg, yw cartref yr Ysgol
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Cynllunio a Datblygu 
Gofodol
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Nod yr MSc Cynllunio a Datblygu 
Gofodol yw eich rhoi ar ben 
ffordd i fod yn gynllunydd da. 
Fel rhan o’r cwrs bydd myfyrwyr 
yn datblygu sgiliau cynllunio 
craidd, sy’n berthnasol ar ystod 
o raddfeydd gofodol, ac yn 
datblygu sgiliau arbenigol fydd 
yn gwneud graddedigion yn 
gyflogadwy gydag amrywiaeth 
eang o gyflogwyr. Mae’r rhaglen 
hon wedi’i hachredu’n llawn gan 
RTPI ac RICS.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS 
cyffredinol o 7.0 o leiaf.

Cynaliadwyedd, 
Cynllunio a Pholisi 
Amgylcheddol 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r MSc hwn yn galluogi 
myfyrwyr i ddatblygu sgiliau 
cymhwysol a dysgu beirniadol 
ym maes cynaliadwyedd cyfoes. 
Mae’r cwrs yn edrych ar y 
materion a’r cysyniadau sy’n sail 
i heriau cynaliadwyedd amrywiol, 
yn ogystal â’r ystod eang o 
atebion cynllunio a llywodraethu 
sy’n cael eu defnyddio drwy 
bolisi, busnes a gweithredaeth. 
Mae’r rhaglen hon wedi cael ei 
hachredu gan RICS.

Cludiant a Chynllunio
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r MSc hwn yn cynnig cyfle i 
astudio gwahanol agweddau ar 
drafnidiaeth; cynllunio, polisi, 
gweithredu a rheoli, yn ogystal 
â chysylltiadau i gynllunio trefol 
a’r cyfle i ymdrin â materion byd 
go iawn. Cyflwynir syniadau, 
cysyniadau ac achosion polisi 
cyfredol mewn modiwlau craidd, 
gan gynnwys egwyddorion 
economeg trafnidiaeth a 
thrafnidiaeth gynaliadwy. 
Cydnabyddir y rhaglen hon  
gan CILT.

Datblygu Trefol a 
Rhanbarthol
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r MSc hwn yn gyfle i ddeall 
newid economaidd-gymdeithasol 
mewn gwahanol drefi, 
dinasoedd, rhanbarthau a dinas-
ranbarthau yn fyd-eang. Mae 
ffocws ar ddatblygu gwybodaeth 
o ddulliau damcaniaethol, i 
ddeall natur a ffynhonnell newid 
economaidd-gymdeithasol a’i 
effaith ar wahanol grwpiau 
cymdeithasol a lleoedd ledled y 
byd. Mae’r rhaglen hon wedi cael 
ei hachredu gan RICS.

Dylunio Trefol
MA: 1 flwyddyn ALl
Yn rhedeg ar y cyd ag Ysgol 
Bensaernïaeth Cymru, mae’r 
cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i 
ddysgu gan defnyddio dylunio, 
theori, ac arferion dylunio 
datblygu a rheoli, sy’n llywio’r 
prosesau dylunio trefol. Mae 
addysgu stiwdio wedi’i lunio o 
amgylch safleoedd datblygu 
bywyd go iawn i ddatblygu 
datrysiadau creadigol, ymarferol 
a chynaliadwy i amrywiaeth 
o broblemau dylunio trefol. 
Mae’r rhaglen hon wedi cael ei 
hachredu gan RICS.

Dulliau Ymchwil 
y Gwyddorau 
Cymdeithasol (Cynllunio 
Amgylcheddol)
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 9 mis ALl,  
21 mis ALl
Mae’r MSc hwn yn gyfle i 
ddatblygu set eang o sgiliau 
ymchwil sy’n ofynnol gan bob 
gwyddonydd cymdeithasol; yn 
ogystal â gofynion pwnc-benodol 
Panel Maes Pwnc Cynllunio 
Amgylcheddol yr ESRC. Ar gyfer 
y gydran a addysgir, disgwylir i 
fyfyrwyr gwblhau chwe modiwl 
20 credyd (5 modiwl ymchwil 
craidd ac 1 modiwl llwybr).

Myfyrwyr yn gwneud gwaith maes
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Gwleidyddiaeth a  
Chysylltiadau Rhyngwladol
Mae’r Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn ymfalchïo yn ei 
hymchwil o safon fyd-eang a’i bri rhyngwladol am ragoriaeth.
Mae’r criw bywiog o fyfyrwyr 
ynghyd â staff academaidd 
helaeth eu cymwysterau ynddi’n 
cynnig yr amgylchedd perffaith i 
ymchwilio i’r maes dynamig hwn 
a’i newidiadau cyflym.

Oherwydd ei rhagoriaeth, mae 
bri i Wyddor Wleidyddol ym 
Mhrifysgol Caerdydd, a bydd 
amryw o feysydd ohoni’n denu 
cyllid. Ymhlith ei harbenigeddau 
ymchwil mae theori wleidyddol, 
polisi cyhoeddus, gwleidyddiaeth 

datganoli, a chysylltiadau 
rhyngwladol, gan gynnwys cyfraith 
gydwladol, moeseg fyd-eang, 
diogelwch a môr-ladrata.

Yn 2016, rydym wedi buddsoddi’n 
sylweddol mewn staff Cysylltiadau 
Rhyngwladol newydd, gydag 18 o 
academyddion yn ymuno â thîm 
sydd eisoes yn uchel ei barch ac 
yn enwog.

Mae’r ehangiad mawr hwn yn 
arwain myfyrwyr at ddysgu wedi’i 

arwain gan ymchwil sy’n flaenllaw 
yn y byd ac yn gwneud y tîm yng 
Nghaerdydd yn un o’r mwyaf yn 
y DU.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos 
gyda nifer o ganolfannau, gan 
gynnwys y Ganolfan Delfrydiaeth 
Brydeinig a Collingwood a 
Chanolfan Llywodraethiant 
Cymru, yn ogystal â phartneriaid 
allanol fel Canolfan Materion 
Rhyngwladol Cymru.

Mae ein Hadran 
Gwleidyddiaeth a 
Chysylltiadau Rhyngwladol 
yn un o’r mwyaf yn 
y DU

Pam astudio gyda ni?
Rydym yn cynnig ystod gyffrous a 
hyblyg o gyrsiau i’r rhai sy’n ymddiddori 
mewn gwleidyddiaeth a chysylltiadau 
rhyngwladol. Mae gennym gymuned ôl-
raddedig ffyniannus yn yr Adran, gyda 
chyrsiau Meistr poblogaidd a’r cyfle i 
astudio ar gyfer PhD neu MPhil.

Rebecca Dunn, MSc Cysylltiadau Rhyngwladol Economegol
Cwrs hynod bleserus yw’r MSc Econ 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.

Barnwyd bod 81% o’r 
holl ymchwil a gyflwynwyd 
gennym ar gyfer REF 2014 
yn arwain y byd
neu’n rhyngwladol
ragorol

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Swyddog y Cyfryngau 
ac Eiriolaeth, Dadansoddwr 
Ymchwil, Hyfforddai Graddedig, 
Ymchwilydd Seneddol, Cynorthwy-
ydd Gwleidyddol, ac Ymchwilydd

Cyflogwyr: Cymdeithas Alzheimer, 
Avox Ltd, Enzen Global Limited,  
Tŷ’r Cyffredin, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, Maison De 
L’Europe De Rennes, cynghorau 
lleol, News Direct Wales.

Roedd 93% o’n 
graddedigion o 2013/14 
oedd ar gael i weithio 
wedi sicrhau gwaith neu 
astudiaeth bellach
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Gwleidyddiaeth 
a Chysylltiadau 
Rhyngwladol
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 

Rydym yn ymfalchïo mewn 
creu amgylchedd diddorol ar 
gyfer astudiaethau ôl-raddedig 
gyda chyfarwyddo academaidd 
llawn cymhelliant. Ymhlith y 
meysydd o gryfder arbennig 
mae Cysylltiadau Rhyngwladol, 
Prydain, Cymru a gwleidyddiaeth 
datganoli, gwleidyddiaeth 
Ewropeaidd a chymharol a theori 
gwleidyddol. Mae cyfleoedd llawn 
a rhan-amser ar gael.

Cyfleoedd ariannu 
Rydym wedi cael 
ysgoloriaethau PhD a ariennir 
gan ESRC ar gyfer myfyrwyr 
o’r DU a’r UE yn y gorffennol.

Cyswllt: Y Tîm Derbyn, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
ebost: lawpol-pgr@caerdydd.ac.uk  ffôn: + 44 (0) 29 2087 4351

Rhaglenni Ymchwil
Mae Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol 
ym Mhrifysgol Caerdydd wedi sicrhau cryn lwyddiant 
mewn rhestri cenedlaethol a byd-eang o’r goreuon, 
a barn y Ganolfan Datblygu Addysg Uwch oedd ei 
bod hi’n “rhagorol”. Rydym ar flaen y gad yn ein 
maes ac yn cyflawni prosiectau ymchwil unigryw a 
rhyngddisgyblaethol. 
Oherwydd y cyfuniad o ymchwilwyr profiadol a rhyngwladol eu bri ac 
ysgolheigion ifanc, yr ydym 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.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 
o leiaf gyda 6.5 mewn 
ysgrifennu a dim llai na 6.0 
yn yr is-sgoriau eraill, gweler 
tudalen 23 am ragor o 
wybodaeth.

Rydym yn cynnig cyfarwyddo a/neu brosiectau ymchwil yn y  
meysydd canlynol:

•  Gwleidyddiaeth Gymharol, 
Polisïau a Llywodraethiant

• Polisi Cyhoeddus
•  Cymru, Gwleidyddiaeth 

Diriogaethol a Datganoli
•  Gwleidyddiaeth Ewrop ac 

Astudiaethau Bro
•  Theori Gwleidyddol a 

Rhyngwladol
•  Gwleidyddiaeth Fyd-eang 

Hanfodol
•  Rhywedd a Chysylltiadau 

Rhyngwladol
•  Cyfraith Ryngwladol a 

Chysylltiadau Rhyngwladol

• Y Rhyfel Oer
• Astudiaethau Diogelwch
•  Astudiaethau Beirniadol 

Milwrol
• Diogelwch a Deallusrwydd
• Gwleidyddiaeth Niwclear
•  Technolegau Digidol, 

Llywodraethu Rhyngrwyd a 
Diogelwch Seibr

•  Gwleidyddiaeth Amgylcheddol 
Fyd-eang

•  Datblygu ac ôl wladychiaeth.

Myfyrwyr ôl-raddedig yn cyfarfod â’r Gweinidog dros Ewrop yn  
ystod ei ymweliad

Themâu ein hymchwil
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Cysylltiadau Rhyngwladol 
MSc Econ: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r rhaglen hon yn rhychwantu 
is-feysydd theori cysylltiadau 
rhyngwladol, athroniaeth 
wleidyddol, gwyddor wleidyddol, 
cyfraith ryngwladol, dadansoddi 
polisi tramor, diplomyddiaeth, 
hanes rhyngwladol a diogelwch 
rhyngwladol. Mae wedi’i 
chynllunio i’ch trwytho yn 
y sgiliau disgyblaethol ac 
academaidd sy’n ganolog 
wrth astudio Cysylltiadau 
Rhyngwladol.

Gwleidyddiaeth a  
Pholisi Cyhoeddus 
MSc Econ: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Beth yw polisi cyhoeddus? 
Sut a pham mae polisïau yn 
newid? Pam ystyrir rhai polisïau 
fel llwyddiannau ac eraill fel 
methiannau? Cynlluniwyd y 
rhaglen hon i roi dealltwriaeth 
gynhwysfawr o dadansoddi polisi 
a llywodraethu o fewn cyd-destun 
aml-lefel i chi – o leoliadau lleol 

i leoliadau rhyngwladol. Yn ystod 
y rhaglen byddwch yn meithrin 
sgiliau ymarferol, dadansoddol 
a chysyniadol sy’n hanfodol 
ar gyfer dadansoddi polisi, a 
darparu man cychwyn ar gyfer 
ymchwil ôl-raddedig pellach, neu 
yrfa yn y byd llunio polisi.

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth Cymru
MSc Econ: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r rhaglen yn rhoi 
mewnwelediad gwybodus 
a dealltwriaeth o’r dirwedd 
wleidyddol yng Nghymru. 
Oherwydd datganoli a ffactorau 
hanesyddol a diwylliannol 
unigryw, mae gwleidyddiaeth 
Cymru yn bwnc astudio diddorol 
iawn ac yn un sy’n datblygu’n 
gyflym. Mae’r cwrs yn elwa o 
gysylltiadau agos â sefydliadau 
llywodraeth ddatganoledig yng 
Nghymru.

Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol 
MSc Dulliau: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 9 mis ALl,  
21 mis RhA
Mae’r Adran Gwleidyddiaeth a 
Chysylltiadau Rhyngwladol yn 
cynnig dau lwybr yn y rhaglen 
MSc hon:
• Cysylltiadau Rhyngwladol
• Gwleidyddiaeth.
Am ragor o wybodaeth am y 
rhaglen, gweler tudalen 78.

Cyswllt: Y Tîm Derbyn, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
ebost: lawpladmissions@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 6102

Rhaglenni a Addysgir
Mae gan yr Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau 
Rhyngwladol raglen gynyddol o raglenni gradd Meistr 
cyffrous sy’n cynnig cyfle i uwch-astudio agweddau  
ar ddiwylliant Ewrop, yr Undeb Ewropeaidd, hanes  
Ewrop, cysylltiadau rhyngwladol, a gwleidyddiaeth  
(yn ei hystyr ehangaf).
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.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 6.5 mewn ysgrifennu a dim llai na 6.0 yn yr is-sgoriau eraill, gweler 
tudalen 23 am ragor o wybodaeth.
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Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
Ewch ar drywydd pwnc sy’n agos at eich calon mewn Ysgol uchel ei pharch 
gyda chyfoeth o arbenigwyr academaidd, ymchwilwyr ac adnoddau.

Rydym yn cynnig ystod drawiadol 
o raglenni gradd a chyfarwyddo 
ymchwil mewn Archaeoleg, 
Caplaniaeth, Astudiaethau 
Crefyddol, Cadwraeth, 
Diwinyddiaeth, Hanes, Hanes 
Cymru a Hanes yr Henfyd. 
Mae ein rhaglenni Meistr 

Caplaniaeth a Chadwraeth yn 
cael eu cydnabod yn eang am 
ddatblygiad proffesiynol yn eu 
meysydd priodol.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu 
addysg ardderchog ar bob lefel, 
gan gynnwys i’r rhai hynny sy’n 
ail-fynd mewn i addysg. 

Mae ein partneriaethau yn 
parhau i ffynnu ar draws 
sectorau o’r Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru i Sefydliad 
Sant Padarn a Choleg Bedyddwyr 
De Cymru, ein partneriaid coleg 
diwinyddol.

Roedd 94% o’n 
graddedigion o 2013/14 
oedd ar gael i weithio 
wedi sicrhau gwaith neu 
astudiaeth bellach

Pam astudio gyda ni?
Canolfan ddeinamig ar gyfer astudiaeth 
ôl-raddedig o gymdeithasau’r gorffennol 
a chredoau crefyddol, rydym yn falch o’n 
henw da am ragoriaeth ymchwil.

Ulrika Vihervalli, PhD Hanes yr Henfyd
Roedd yn hawdd ymuno â’r gymuned ymchwil a chymryd rhan yn yr Ysgol. 
Mae’r adran yn cynnig sawl cyfle i fyfyrwyr PhD weithio gyda’i gilydd a dod yn 
ffrindiau – mae bod â’n swyddfa’n hunain yn help mawr!

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Archddiacon, 
Gweinidog Crefydd, Cadwraethwr 
Ataliol, Dadansoddwr Ymchwil

Cyflogwyr: CADW, Yr Eglwys yng 
Nghymru, Cyngor Archaeoleg 
Prydain, Element Productions, 
Archifau Morgannwg, Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri, Yr 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, 
Llywodraeth y Cynulliad Cymru, 
prifysgolion amrywiol o Cantabria 
(Sbaen) i Tokyo (Japan)

Yn Rhif 10 mewn 
‘Astudiaethau Crefyddol a 
Diwinyddiaeth’ ac yn 

Rhif 12 yn 
‘Archaeoleg’ yn y DU  
(REF 2014)

Barnwyd bod 82% o’r 
holl ymchwil mewn ‘Hanes’ 
ar gyfer REF 2014 yn 
arwain y byd neu’n
rhyngwladol-
ragorol
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Hanes yr Henfyd
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Astudio gydag arbenigwyr mewn 
meysydd sy’n cynnwys: Hanes 
ac Archaeoleg Cymdeithasau 
Hynafol, yr Ymerodraeth a’r 
Weriniaeth Rufeinig neu’r Cyfnod 
Hwyrach Rhufeinig a’r Cyfnod 
Canoloesol Cynnar; Epigraffeg 
Groegaidd; Hanes Cymdeithasol 
a Gwleidyddol Gwladwriaethau 
Dinasoedd Groeg; Rhyfela 
Hynafol; Tai a’r Amgylchedd 
Adeiledig; Rhywedd a Rhywioldeb; 
Meddygaeth Hynafol.

Archaeoleg
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Rydym yn enwog am ein 
harbenigedd penodol yn 
Ynysoedd Prydain, Ewrop 
ac ardal Môr y Canoldir, 
ac mae’r arbenigeddau yn 
amrywio o’r cyfnod Neolithig i’r 
cyfnodau Celtaidd, Rhufeinig 
a Llychlynnaidd. Mae’r ffocws 
yn cynnwys Cynhanes Prydain; 

Neolithig Ewropeaidd;  
Eingl-Sacsoniaid; Diwylliant 
a Chymdeithas Canoloesol; 
Bydoedd Groeg a Rhufeinig; 
Yr Aifft Hynafol; Nwmismateg;  
Bioarchaeoleg.

Cadwraeth
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Rydym yn cynnig ystod lawn o 
arbenigedd, ond mae’r meysydd 
canlynol yn arbennig o gryf: 
Technolegau Hynafol; Gofal 
Casgliadau Amgueddfeydd; 
Cadwraeth Archeolegol; 
Gwyddoniaeth Archeolegol.

Astudiaethau Crefyddol 
a Diwinyddol 
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Rydym yn darparu amrywiaeth 
eang o arbenigedd. Mae 
cryfderau penodol yn cynnwys: 
Bwdhaeth a’i Llenyddiaeth; Hanes, 
Diwylliant a Chrefydd Bysantaidd; 
Caplaniaeth; Islam Cyfoes yn y 
Gorllewin; Hanes a Diwylliant; 

Traddodiadau Hindŵaidd; Islam 
yn y DU; Traddodiadau Naratif De 
Asia; Diwinyddiaeth Fugeiliol ac 
Ymarferol; Patristeg a’r Hynafiaeth; 
Cymdeithaseg Crefydd.

Hanes a Hanes Cymru
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Byddwch yn mynd ar drywydd 
ymchwil gwreiddiol, ac yn cael 
eich cyfarwyddo gan haneswyr 
blaenllaw sydd ag arbenigedd 
mewn ystod gronolegol, 
daearyddol a thematig eang, sy’n 
cwmpasu’r cyfnod canoloesol i’r 
cyfnod modern ar draws y byd.
Gallwch elwa o’n Grwpiau 
Ymchwil a’r Canolfannau Ymchwil 
rhyngddisgyblaethol cyffrous, 
gan symud eich arbenigeddau i 
gyfeiriadau newydd.

Cyfleoedd ariannu 
Mae’r Ysgol yn falch o fod 
yn rhan o Bartneriaeth 
Hyfforddiant Doethurol Cymru 
a De a Gorllewin Lloegr, sydd 
wedi’i hariannu gan Gyngor 
Ymchwil y Celfyddydau a’r 
Dyniaethau.

Ysgoloriaethau Jameel – ar 
gyfer rhaglenni ymchwil a 
rhaglenni a addysgir sy’n 
gysylltiedig â’r Ganolfan ar 
gyfer Astudio Islam yn y DU.

Cyswllt: Swyddfa Ôl-radd, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
ebost: pgadminshare@cardiff.ac.uk   
ffôn: + 44 (0) 29 2087 0903

Rhaglenni Ymchwil
Byddwch yn ymuno â chymuned ymchwil ac academaidd 
fywiog, sy’n falch o’n henw da am hyfforddi’r genhedlaeth 
nesaf o ymchwilwyr.
Yn cael eu cyfarwyddo gan arbenigwyr, mae’n myfyrwyr ôl-raddedig yn 
dod ar draws cyfleoedd cyffrous i ddadlau a chyfnewid syniadau, boed 
hynny drwy ein Canolfannau Ymchwil sy’n gysylltiedig yn rhyngwladol 
neu gyfresi seminar niferus.

Mae ein prosiectau ar draws disgyblaethau yn parhau i hyrwyddo 
ymchwil, wedi’u cefnogi gan bartneriaid sy’n amrywio o Gyngor 
Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i Ymddiriedolaeth Wellcome.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 ym mhob is-sgôr. gweler tudalen 23 am ragor o wybodaeth.

Ystafell Astudio Ymchwil Ôl-radd

www.caerdydd.ac.uk/hanes-archaeoleg-crefydd



Hanes yr Henfyd

Rhyfela yn yr Henfyd a’r 
Oesoedd Canol 
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Dewch i ymchwilio i hanes 
milwrol y bydoedd Groegaidd, 
Rhufeinig a Chanoloesol 
mewn rhaglen sy’n unigryw i’r 
DU. Yn cael ei haddysgu gan 
arbenigwyr blaenllaw ar draws 
disgyblaethau, mae’n cynnig yr 
hyblygrwydd i ddewis eich cyfnod 
neu eich thema eich hun, ac i 
ymchwilio i destunau arbenigol 
gan ddefnyddio tystiolaeth a 
dulliau hanesyddol, archeolegol, 
a llenyddol.

Hanes yr Henfyd
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Byddwch yn darganfod hanes, 
cymdeithas a diwylliant y 
bydoedd Groegaidd a Rhufeinig, 
drwy gyfuniad o fodiwlau a 
addysgir ac ymchwil unigol 
yn y rhaglen hyblyg hon. O 
dan gyfarwyddyd arbenigwyr 

blaenllaw, gallwch ddilyn eich 
diddordebau eich hun o Wlad 
Groeg Hynafol i Hynafiaeth Hwyr.

Hanes ac Archaeoleg 
Byd y Groegiaid a’r 
Rhufeiniaid
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Byddwch yn archwilio’r byd 
hynafol o Wlad Groeg Hynafol 
i Hynafiaeth Hwyr yn y rhaglen 
rhyngddisgyblaethol hon. 
Dan gyfarwyddyd arbenigwyr 
blaenllaw mewn Hen Hanes 
ac Archaeoleg, byddwch yn 
darganfod safbwyntiau newydd 
ac yn datblygu eich sgiliau wrth 
ddehongli tystiolaeth archeolegol, 
weledol a llenyddol.

Astudiaethau yn yr 
Henfyd Diweddar a 
Bysantiwm 
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
O dan nawdd Canolfan Caerdydd 
ar gyfer Crefydd a Diwylliant 
yr Henfyd Diweddar, gallwch 

archwilio’r Henfyd Diweddar 
a Bysantiwm ar y cyd, neu 
arbenigo yn y maes o’ch dewis. 
Mae’r rhaglen arbenigol hon 
yn defnyddio ein harbenigedd 
amrywiol sy’n rhychwantu hanes, 
diwylliant a chrefydd Bysantaidd 
a’r henfyd diweddar.

Hanes

Hanes
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Cewch ddatblygu dealltwriaeth 
soffistigedig o’r themâu neu 
destunau rydych chi’n eu gweld 
yn wirioneddol ddiddorol, 
mewn rhaglen hyblyg sy’n 
cynnig amrywiaeth gronolegol, 
ddaearyddol a thematig. 
Byddwch yn meithrin sylfaen 
drylwyr mewn ymchwil a 
damcaniaeth hanesyddol, 
gyda dewis da o fodiwlau 
sy’n rhychwantu’r cyfnodau 
canoloesol i’r cyfnod modern, ar 
draws y byd.

Cyswllt: Swyddfa Ôl-radd, Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd
ebost: pgadminshare@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 0903

Rhaglenni a Addysgir
Gallwch fwynhau yr hyblygrwydd o ddilyn llwybr 
traddodiadol mewn un maes neu fanteisio ar ein cryfder 
traws-ddisgyblaeth sylweddol.
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn adlewyrchu ein dulliau 
unigryw o ran ymchwil mewn Hanes yr Henfyd a Hanes, Archaeoleg 
a Chadwraeth ac Astudiaethau Crefyddol gan gynnwys Caplaniaeth a 
Diwinyddiaeth.

Mae ein rhaglenni yn cynnig cyfle i astudio ar lefel uwch, gan ddarparu 
sgiliau trosglwyddadwy pwysig megis meddwl beirniadol, dadansoddi 
a datrys problemau, ochr yn ochr â sgiliau ymchwil annibynnol.

Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn mwynhau dysgu am gysyniadau 
newydd, astudio’r problemau a rhoi cynnig ar syniadau ar ein 
llwyfannau cyffrous.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Ymwelwyr mewn Diwrnod  
Agored cloddio

56 Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol



H
anes, Archaeoleg a Chrefydd

Astudiaethau  
Canoloesol Prydain 
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Byddwch yn meithrin 
gwybodaeth eang am y cyfnod 
canoloesol yn Ynysoedd Prydain 
yn y rhaglen ryngddisgyblaethol 
hon. Mae’n cael ei haddysgu 
gan arbenigwyr ar yr Oesoedd 
Canol yn y Ganolfan ar gyfer 
Astudio Cymdeithas a Diwylliant 
Canoloesol a byddwch yn 
darganfod safbwyntiau ffres, 
adeiladu sgiliau ar draws 
hanes, archaeoleg, llenyddiaeth 
Saesneg a Chymraeg canoloesol.

Hanes Cymru
MA: 1 flwyddyn ALl  
3 blynedd RhA 
Byddwch yn ymchwilio i amrywiol 
bynciau a themâu ar draws hanes 
modern cynnar a modern Cymru 
gydag arbenigwyr sy’n angerddol 
am eu pwnc. Anogir cyfranogiad 
yn ein symposiwm Hanes Cymru 
blynyddol poblogaidd a chreu 
cysylltiadau gyda’n rhwydweithiau 
Ymchwil, gan gynnwys y Ganolfan 
ar gyfer Astudiaethau Cymreig yn 
America.

Archaeoleg a Chadwraeth

Archaeoleg
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Dewch i wella eich dealltwriaeth 
o Archaeoleg fesul rhanbarth 
a chyfnod, drwy gyfuniad o 
fodiwlau a addysgir ac ymchwil 
yn y rhaglen hyblyg hon. Rydym 
yn enwog am ein harbenigedd 
penodol yn Ynysoedd Prydain, 
Ewrop ac ardal Môr y Canoldir, 
ac mae ein harbenigwyr yn 
addysgu o’r cyfnod Neolithig i’r 
cyfnodau Celtaidd, Rhufeinig a 
Llychlynnaidd.
Rydym yn cynnig y llwybrau 
canlynol:
• Archaeoleg (cyffredinol)
•  Cymdeithas a Diwylliant yr 

Oesoedd Canol Cynnar

• Y Cyfnod Neolithig yn Ewrop
• Prydain Gynhanesyddol.

Astudiaethau  
Celtaidd Cynnar
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Dewch i ddatblygu dealltwriaeth 
feirniadol o’r byd Celtaidd yn 
y rhaglen ryngddisgyblaethol 
hon gan ddefnyddio ffynonellau 
archaeolegol, hanesyddol, 
llenyddol a mytholegol. Gan 
astudio mewn prifddinas 
Geltaidd gydag arbenigwyr 
o Archaeoleg, Saesneg, 
Hanes a Chymraeg, rydych 
chi mewn sefyllfa dda iawn i 
gael mynediad at gasgliadau 
arbenigol allweddol a safleoedd 
Celtaidd gorllewin Prydain sydd o 
ddiddordeb.

Gofalu am Gasgliadau 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Mae’r rhaglen alwedigaethol hon 
yn cynnig hyfforddiant eithriadol 
mewn cadwraeth ataliol a 
rheoli casgliadau diwylliannol 
a threftadaeth, p’un ai 
gwyddoniaeth neu’r dyniaethau 
yw’r cefndir. Byddwch yn dod yn 
fedrus yn y sgiliau sy’n hanfodol 
ar gyfer gyrfa treftadaeth, gan 
gynnwys dylunio prosiectau 
ac ysgrifennu adroddiadau, ac 
yn ennill profiad amgueddfa a 
threftadaeth yn y DU.

Arferion Cadwraeth
MSc: 2 flynedd ALl
Mae’r rhaglen uchel ei pharch 
hon yn addysgu dylunio, 
gweithredu a chyflwyno 
ymchwil mewn cadwraeth 
a gwyddoniaeth gadwraeth 
drwy seminarau ac ymarfer 
labordy. Mae’n cael ei haddysgu 
gan ymchwilwyr sy’n cael eu 
parchu’n rhyngwladol, fe’i 
dyluniwyd i ddiwallu anghenion 
cadwraethwyr a graddedigion 
gwyddoniaeth sy’n dymuno 
ehangu i’r maes cyffrous hwn.

Cadwraeth Broffesiynol
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r rhaglen uchel ei pharch 
hon yn addysgu dylunio, 
gweithredu a chyflwyno 
ymchwil mewn cadwraeth 
a gwyddoniaeth gadwraeth 
drwy seminarau ac ymarfer 
labordy. Mae’n cael ei haddysgu 
gan ymchwilwyr sy’n cael eu 
parchu’n rhyngwladol, fe’i 
dyluniwyd i ddiwallu anghenion 
cadwraethwyr a graddedigion 
gwyddoniaeth sy’n dymuno 
ehangu i’r maes cyffrous hwn.

Cloddio’r gaer Rufeinig yng Nghaerllion
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Astudiaethau Crefyddol  
a Diwinyddiaeth

Astudiaethau Crefyddol 
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Mae’n tri llwybr MA mewn 
Astudiaethau Crefyddol 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 sy’n cynnig cyflwyniad 
i ymchwil ôl-raddedig a sgiliau 
astudio, yn ogystal â hyfforddiant 
pwnc-benodol, gall myfyrwyr 
ymbaratoi i wneud ymchwil 
ôlraddedig 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.
Mae’r llwybrau canlynol ar gael:
• Crefyddau Asiaidd
• Crefydd yr Hynafiaeth Hwyr
• Myth, Naratif a Theori

Islam ym  
Mhrydain Gyfoes
MA: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 9 mis ALl,  
21 mis RhA 
Mae’r rhaglen hon yn cynnig y 

sgiliau gwyddorau cymdeithasol 
i fynd ar drywydd ymchwil o’r 
radd flaenaf ar Fwslimiaid ym 
Mhrydain, yn y brif Ganolfan ar 
gyfer Astudio Islam yn y DU. Yn 
ddelfrydol ar gyfer datblygiad 
proffesiynol yn y sector 
cyhoeddus, mae’n darparu 
dealltwriaeth gynhwysfawr 
o ddatblygiad cymunedau 
Moslemaidd yn y DU.

Diwinyddiaeth
MTh: 1 flwyddyn ALl,  
2-5 mlynedd RhA  
PgDip: 9 mis ALl, 21 mis RhA 
PgCert: 1 semester 1 ALl,  
2 semester RhA
Byddwch yn adlewyrchu’n 
feirniadol ar eich arfer 
proffesiynol mewn rhaglen sydd 
wedi’i dylunio i gefnogi datblygiad 
proffesiynol offeiriadaeth a 
phroffesiynau perthnasol eraill. 
Mae’r addysgu yn digwydd am 
bedwar neu wyth diwrnod ym 
mhob semester (rhan amser ac 
amser llawn yn y drefn honno) yn 
ein colegau diwinyddol partner.
Gallwch ddewis o bum llwybr:
• Astudiaethau Beiblaidd
• Athrawiaeth Gristnogol
• Hanes yr Eglwys
•  Arweinyddiaeth Gydweithredol 

Gristnogol
• Diwinyddiaeth Ymarferol.

Astudiaethau 
Caplaniaeth
MTh: 3 blynedd RhA  
PgDip: 2 flynedd RhA  
PgCert: 1-2 flynedd RhA
Byddwch yn ennill cymhwyster 
uchel ei barch wedi’i deilwra i 
ddatblygu caplaniaid milwrol 
yn broffesiynol yn y rhaglen 
aml-ffydd hon. Byddwch yn 
astudio gyda chaplaniaid o 
bob sector, mewn amgylchedd 
sy’n integreiddio astudio 
rhyngddisgyblaethol ac yn arfer 
adlewyrchu diwinyddol. Mae’r 
addysgu’n digwydd drwy bedair 
ysgol breswyl y flwyddyn, gyda 
chefnogaeth tiwtorial ar-lein drwy 
gydol y cyfnod.

Astudiaethau 
Caplaniaeth:  
Y Llwybr Milwrol
MTh: 3 blynedd RhA
Byddwch yn ennill cymhwyster 
uchel ei barch wedi’i deilwra i 
ddatblygu caplaniaid milwrol yn 
broffesiynol ac yn alwedigaethol 
yn y rhaglen aml-ffydd hon. 
Mae’r addysgu’n digwydd drwy 
bedair ysgol breswyl y flwyddyn, 
gyda chefnogaeth tiwtorial ar-lein 
drwy gydol y cyfnod. Gallwch 
hefyd elwa o rannu myfyrdodau 
gyda chaplaniaid sy’n gweithio 
ym maes Addysg, Iechyd a 
Charchardai preswyl.

Gwaith cloddio Bryngaer Caerau – mae prosiect treftadaeth llwyddiannus CAER yn symbol o ymgysylltu ar 
waith, gan ddatgelu hanes pwerdy hanesyddol De Cymru mewn gwaith cloddio ers 2011
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Ieithoedd Modern
Am fod i ni fri rhyngwladol am ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu, mae 
yma amgylchedd cyffrous a rhyngddisgyblaethol i fyfyrwyr fynd ar drywydd eu 
diddordeb mewn ieithoedd.
Gyda thros 800 o fyfyrwyr a 40 
o staff academaidd, rydyn ni’n 
cynnig amgylchedd cyfeillgar, 
amrywiol, a thiwtoriaid personol 
sy’n sicrhau eich bod chi’n 
cael cefnogaeth drwy gydol 

cwrs gradd. Mae digwyddiadau 
rheolaidd, darlithoedd a 
gweithgareddau wedi eu trefnu’n 
cyfrannu at awyrgylch bywiog a 
myfyrwyr sy’n cael eu hannog i 
gymryd rhan.

Rydym yn ymfalchïo mewn 
diwylliant ymchwil cryf iawn, 
gydag enw da am ymchwil 
o ansawdd uchel ar draws 
amrywiaeth o feysydd amrywiol  
a diddorol.

Barnwyd bod 84% o’r 
holl ymchwil a gyflwynwyd 
gennym ar gyfer REF 2014 
yn arwain y byd
neu’n rhyngwladol
ragorol*

Pam astudio gyda ni?
Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil 
amlddisgyblaethol sydd wedi’i drefnu o 
amgylch nifer o themâu ymchwil, gyda 
nifer o gyfleoedd ar gyfer cydweithredu. 
Mae ein staff academaidd yn ymroi i 
gynhyrchu ymchwil o’r radd flaenaf mewn 
iaith, diwylliant a thu hwnt.

Esther Liu, PhD ac MA mewn Astudiaethau Cyfieithu
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 
PhD 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.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Cyfieithydd, 
Swyddog Busnes, Cydlynydd 
Prosiect, Athro Iaith, Rheolwr 
Prosiect Iau

Cyflogwyr: Sefydliadau cyfieithu 
amrywiol, Llywodraeth Cymru,  
Y Cyngor Prydeinig

Yn y 7fed safle yn 
y DU ar gyfer ansawdd ein 
hymchwil mewn ‘Ieithoedd 
ac Ieithyddiaeth Fodern’  
(REF 2014)*
*cyflwyniad ar y cyd ag Ysgol y Gymraeg

Roedd 95% o’n 
graddedigion o 2013/14 
oedd ar gael i weithio 
wedi sicrhau gwaith neu 
astudiaeth bellach
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Astudiaethau Iaith  
a Chyfieithu 
PhD: 3 blynedd ALl,  
5-7 mlynedd RhA 
MPhil: 1 flwyddyn ALl, hyd at  
3 blynedd RhA
Mae myfyrwyr PhD yn gwbl 
integredig yn ein cymuned 
ymchwil. Mae seminarau a 
digwyddiadau a drefnwyd gan 
ein grwpiau ymchwil yn rhoi 
cyfle i fyfyrwyr ryngweithio 
ag amrywiaeth eang o staff 
academaidd ar bynciau sy’n 

berthnasol i’w gwaith ymchwil, 
gan ehangu profiad y myfyrwyr. 
Mae’n myfyrwyr yn cael eu 
cyfarwyddo gan dîm o ddau 
aelod o staff academaidd o leiaf 
ac mae cyfarfodydd monitro 
cynnydd a datblygu amserlen 
rheolaidd ar gyfer cwblhau PhD. 
Mae’r myfyrwyr yn cyflwyno 
eu gwaith yn y digwyddiadau 
Cwblhau Ymchwil sy’n cael eu 
cynnal ddwywaith y flwyddyn, ac 
sy’n cynnig adborth unigol manwl 
gan banel o staff academaidd.

Cyfleoedd ariannu 
Rydym yn rhan o Gyngor 
Ymchwil y Cyfryngau a’r 
Dyniaethau, a Phartneriaeth 
Hyfforddiant Doethurol Cymru, 
De a Gorllewin Lloegr ac rydym 
hefyd wedi cael arian gan ESRC 
ar gyfer ysgoloriaethau ar gyfer 
myfyrwyr yn y DU a’r UE yn y 
gorffennol.

Cyswllt: Alex Ford
ebost: languages-pg-admissions@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 0824

Rhaglenni Ymchwil
Mae gennym ddiwylliant ymchwil cryf, deallusol, ysgogol 
a bywiog y mae ôl-raddedigion yn cael eu hymsefydlu 
a’u hymgorffori iddo. Mae ein cymuned ymchwil o 
academyddion ac ysgolheigion wedi ymrwymo i gynhyrchu 
ymchwil o’r radd flaenaf, ac mae ein safle yn y 7fed lle yn 
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 yn dystiolaeth o’n 
henw da iawn yn rhyngwladol am ragoriaeth.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil
Rydym yn cynnig cyfarwyddo  
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:
• Hanes a Chof
• Hunaniaeth a Diwylliant
• Astudiaethau Iaith a Chyfieithu
• Astudiaethau Ardal Fyd-eang
• Hanes ac Ideolegau
• Datblygu a Gwrthdaro
•  Astudiaethau Llenyddol a 

Thestunol
• Astudiaethau Rhyngwladol
• Diwylliannau Digidol.

Myfyrwyr MA Astudiaethau Cyfieithu; mae’r seminarau’n gyfle i ofyn cwestiynau a thrafod syniadau mewn grŵp bach
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Astudiaethau Cyfieithu
MA: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r rhaglen hon yn cynnig 
hyfforddiant craidd mewn 
theori ac ymarfer cyfieithu, gan 
weithio gyda staff academaidd, 
cyfieithwyr proffesiynol, 
cyfieithwyr ar y pryd a chyflogwyr. 
Mae’r MA mewn Astudiaethau 
Cyfieithu wedi’i ddylunio i 
gydymffurfio â chanllawiau’r 
Rhaglen Meistr Ewropeaidd 
mewn Cyfieithu a gynhyrchwyd 
gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol 
Cyfieithu’r Comisiwn Ewropeaidd.
Gallwch ddewis eich cyfuniadau 
o ieithoedd a chyfieithu o fwy na 
dwy iaith.

Cyfleoedd ariannu 
Mae myfyrwyr meistr hefyd 
wedi cael nawdd gan 
Santander yn y gorffennol.

Cyswllt: Alex Ford
ebost: languages-pg-admissions@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 0824

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein Hastudiaethau Cyfieithu MA yn denu amrywiaeth 
eang o fyfyrwyr cartref a rhyngwladol cymwys bob 
blwyddyn.
Mae’r cwrs hwn yn cynnig gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer 
myfyrwyr sy’n dymuno dilyn gyrfa fel cyfieithwyr proffesiynol yn y 
sectorau cyhoeddus neu breifat, neu’n dymuno dilyn astudiaeth 
bellach mewn Cyfieithu. Mae hyfforddiant mewn cyfieithu hefyd yn 
paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfaoedd mewn proffesiynau eraill sy’n 
gysylltiedig ag iaith, gan gynnwys newyddiaduraeth, cysylltiadau 
cyhoeddus neu addysgu iaith.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS o 7.0 o leiaf a dim is-sgôr llai na 6.5, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Myfyriwr Astudiaethau Cyfieithu
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Newyddiaduraeth, y Cyfryngau 
ac Astudiaethau Diwylliannol
Rydym yn un o’r sefydliadau gorau yn y DU ar gyfer addysgu a gwaith ymchwil 
y cyfryngau, sy’n helpu i lywio meysydd cyfathrebu, y cyfryngau rhyngwladol  
a newyddiaduraeth.
Rydym yn cynnig ystod eang 
o gyrsiau ar wahanol lefelau 
gyda graddau ôl-raddedig 
sy’n amrywio o hyfforddiant 
sy’n seiliedig ar ymarfer, sy’n 
canolbwyntio ar ddiwydiant, i 
raddau mwy academaidd. Ers 
blynyddoedd lawer, rydym wedi 
cynnig rhagoriaeth o ran addysgu 
a hyfforddi, a gallwn gyfuno hyn 

â phortffolio ymchwil rhagorol. 
Rydym yn aml yn ennill gwobrau 
gan amrywiaeth eang o gyrff.

Rydym yn cynnig ystod eang o 
gyfleusterau gydag offer modern 
a thechnolegol ar gyfer addysgu, 
dysgu ac ymchwilio i gefnogi eich 
rhaglen gradd. Mae ein hystod o 
ystafelloedd cyfrifiaduron gyda 
mynediad agored yn cynnwys 

meddalwedd golygu digidol 
yn benodol ar gyfer myfyrwyr 
darlledu a newyddiaduraeth.

Hefyd, mae gan fyfyrwyr fynediad 
at ystod eang o offer fideo a sain 
o ansawdd proffesiynol megis 
recordwyr digidol a chamerâu 
fideo digidol y gellir eu harchebu 
a’u defnyddio yn rhad ac am ddim.

Yn 2il am ansawdd ein 
hymchwil newyddiaduraeth, 
cyfryngau a chyfathrebu 
(REF 2014)

Pam astudio gyda ni?
Mae tîm addysgu amrywiol, sy’n cynnwys 
academyddion profiadol ac arweinwyr yn y 
diwydiant sydd hefyd yn cyfrannu sylwebaeth 
a safbwyntiau arbenigol am waith ymchwil a 
digwyddiadau newyddion pynciol i’r cyfryngau 
cenedlaethol a blog ein Hysgol, yn gyfrifol am 
gyflwyno’n darlithoedd.

Sandra Kaulfuss, MA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu
Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn un o’r ysgolion 
gorau ar gyfer astudiaethau newyddiaduraeth yn Ewrop. Mae’r Ysgol yn ddigon mawr i 
ddenu’r prif academyddion, ond eto’n ddigon bach i ddod i adnabod pawb a theimlo’n 
gartrefol. Mae’r tiwtoriaid yn hynod gyfeillgar a bob amser yn hapus i’ch helpu i fanteisio’n 
llawn ar eich gallu. Llwyddodd y modiwlau oedd ar gael, a chefndiroedd amrywiol fy  
nghyd-fyfyrwyr, i greu amgylchedd dysgu gwych.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Intern y Cyfryngau, 
Ymgynghorydd Cyfathrebu, 
Swyddog Cyfathrebu, Awdur 
Nodwedd, Swyddog Gweithredol y 
Cyfryngau, Ymchwilydd Golygyddol, 
Awdur Cylchgrawn / Cynorthwyydd 
Golygyddol, Cynorthwyydd 
Cynhyrchu, Newyddiadurwr 
Cynhyrchu, Cynhyrchydd Llawrydd

Cyflogwyr: Edelman, Ricardo 
Energy & Environment, Mind 
Cymru, Yahoo!, Gorkana, Taylor & 
Francis, Immediate Media, Future 
Publishing, ITV, Sky News

Aseswyd bod 89% o’n 
gwaith ymchwil o’r
radd flaenaf neu’n
rhagorol ar lefel
ryngwladol

Roedd 93% o’n 
graddedigion o 2013/14 
oedd ar gael i weithio 
wedi sicrhau gwaith neu 
astudiaeth bellach
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CardiffJomec @CardiffJomec www.caerdydd.ac.uk/newyddiaduraeth

Astudiaethau Newyddiaduraeth 
PhD: 3 blynedd ALl,  
5-7 mlynedd RhA  
MPhil: 2 blynedd ALl,  
2-3 blynedd RhA
Mae ein rhaglen PhD/MPhil 
cyffredinol Astudiaethau 
Newyddiaduraeth yn rhoi sylw 
i’r holl brosiectau rydyn ni’n eu 
cyfarwyddo mewn unrhyw faes 
newyddiaduraeth, y cyfryngau 
ac astudiaethau diwylliannol. 
Rydym yn gwahodd ceisiadau ar 
gyfer prosiectau PhD sy’n dod o 
fewn un neu fwy o’n pum grŵp 
ymchwil.

Fodd bynnag, byddwn hefyd 
yn ystyried ceisiadau ar gyfer 
prosiectau nad ydynt yn  
ffitio’n gyfan gwbl o fewn y 
paramedrau hyn.

Byddwch yn cael y cyfle i 
wneud nod annileadwy ar y byd 
academaidd, ac rydym wedi 
ymrwymo i’ch helpu i gyrraedd 
eich llawn botensial, gyda 
chymorth ein cyfarwyddwyr 
ymchwil arbenigol a’r gefnogaeth 
bersonol, dechnegol ac 
academaidd a ddarperir gan  
ein staff profiadol.

Cyfleoedd ariannu 
Mae cyrff ariannu wedi 
cynnwys y BBC, AHRC, ITC a’r 
Comisiwn Safonau Darlledu

Cyswllt: Cymorth i Fyfyrwyr, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau 
ac Astudiaethau Diwylliannol
ebost: jomecstudentsupport@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 4156

Rhaglenni Ymchwil
Rydym wedi ymrwymo i gynnal ymchwil sy’n ymwneud â 
materion cyfoes ar draws newyddiaduraeth, y cyfryngau a 
chyfathrebu, yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol.
Un o brif gryfderau ein hamgylchedd ymchwil yw’r ddeialog rhwng 
staff ymchwil a’r rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer, sy’n ein helpu i 
sicrhau canlyniadau ymchwil dylanwadol o ran ymarfer a pholisi yn y 
byd ehangach.

Dyddiad dechrau: 1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf, 1 Hydref
Iaith Saesneg: IELTS 7.5 o leiaf, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil
Rydym yn cynnig cyfarwyddo  
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:

•  Cyfryngau Digidol a 
Chymdeithas

•  Newyddiaduraeth a 
Democratiaeth

•  Y Cyfryngau, Diwylliant a 
Chreadigrwydd

•  Cyfathrebu a Diogelwch Dynol
•  Gwyddoniaeth, Iechyd a’r 

Cyfryngau

Mae ein hymchwil yn ymgysylltu â dadleuon academaidd, cymdeithasol a gwleidyddol cyfoes
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Newyddiaduraeth 
Darlledu
MA: 1 flwyddyn ALl
Mae Newyddiaduraeth Darlledu 
yn rhoi sylw i hyfforddiant 
newyddiaduraeth teledu a radio. 
Byddwch hefyd yn dysgu sut i 
ddefnyddio sianeli’r cyfryngau 
cymdeithasol fel Twitter, 
Instagram a Steller, gan eich 
paratoi ar gyfer gyrfa mewn 
ystafelloedd newyddion aml-
gyfrwng digidol yn broffesiynol. 
Mae’r cwrs yn cynnwys 
lleoliad yn y diwydiant ac mae 
wedi’i achredu gan y Cyngor 
Hyfforddiant Newyddiaduraeth 
Darlledu.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS 7.5  
o leiaf.

Newyddiaduraeth 
Gyfrifiadurol a Data 
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r rhaglen hon yn 
canolbwyntio ar ddatblygu 
gwybodaeth a sgiliau drwy 
ddysgu, ar sail ymchwil, am 
newyddiaduraeth ddigidol, 
gwyddor data, codio cyfrifiaduron 
a datblygiadau digidol. Fe’i 
dyluniwyd ar gyfer graddedigion 
diweddar sy’n chwilio am 
sylfaen cadarn ar gyfer gyrfa 
mewn newyddiaduraeth 
ddigidol, datblygu cyfryngau a’r 
diwydiannau creadigol.

Cyfryngau Digidol  
a Chymdeithas 
MA: 1 flwyddyn ALl
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 sut mae technoleg 
yn gysylltiedig â grym a newid 
cymdeithasol.

Cyswllt: Cymorth i Fyfyrwyr, Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau 
ac Astudiaethau Diwylliannol
ebost: jomecstudentsupport@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 4156

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir sydd wedi’u 
dylunio’n ofalus yn cynnig amgylchedd eithriadol i 
ddysgu, meddwl a datblygu sgiliau personol hanfodol.
Mae ein rhaglenni addysgu wedi’u cynllunio i fod yn gyson berthnasol 
i amgylchedd cyfryngau a chyfathrebu sy’n newid yn barhaus, ac 
sydd bob amser yn seiliedig ar yr ymchwil academaidd a’r arloesedd 
proffesiynol mwyaf diweddar. Dysgir ein corff myfyrwyr amrywiol 
gan rai o awduron, ymchwil a meddylwyr mwyaf blaenllaw y byd 
ar amryw o bynciau pwysig. Maen nhw’n gweithio ochr yn ochr â 
chydweithwyr proffesiynol sydd wedi mwynhau gyrfa eithriadol mewn 
newyddiaduraeth, diwydiannau’r cyfryngau a chysylltiadau cyhoeddus.

Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: Mae gofyn i chi gyflawni sgôr cyffredinol o 7.0 gyda sgôr lleiaf o 6.0 ym mhob cydran 
sgiliau mewn prawf IELTS, neu gael sgôr cyffredinol o 6.5 gyda sgôr lleiaf o 5.5 ym mhob cydran sgiliau, 
a chwblhau ein cwrs haf cyn y tymor sy’n para 10 wythnos yn llwyddiannus, yn amodol ar argaeledd.

Mae ein hystafelloedd newyddion 
ar agor 24 awr y dydd

MSc Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data – y sylfaen berffaith i yrfa  
ar flaen y gad ym maes newyddiaduraeth ddigidol 
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Newyddiaduraeth 
Ryngwladol
MA: 1 flwyddyn ALl
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. 
Byddwch yn gallu arbenigo 
mewn newyddiaduraeth 
darlledu, ddogfennol neu 
newyddiaduraeth aml-gyfrwng.

Cysylltiadau Cyhoeddus 
Rhyngwladol a Rheoli 
Cyfathrebu Byd-eang
MA: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn yn cynnig 
cymysgedd o ymarfer, theori 
ac astudiaeth academaidd 
uwch. Mae’n datblygu’r sgiliau 
a’r technegau angenrheidiol ar 
gyfer cysylltiadau cyhoeddus ar 
lefel ryngwladol a dealltwriaeth 
o rôl yr ymarferwr Cysylltiadau 
Cyhoeddus fel gwarcheidwad 
enw da corfforaethol. Mae’r 
cwrs wedi’i achredu gan 
Sefydliad Siartredig Cysylltiadau 
Cyhoeddus (CIPR).

Newyddiaduraeth, y 
Cyfryngau a Chyfathrebu 
MA: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs yn rhoi golwg i chi ar 
sut mae newyddiaduraeth a’r 
cyfryngau’n newid mewn cyd-
destun byd eang - 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’n darparu 
hyfforddiant sgiliau ymchwil  
ac yn denu myfyrwyr o bob cwr 
o’r byd.

Newyddiaduraeth 
Cylchgronau
MA: 1 flwyddyn ALl
Mae ein cwrs Newyddiaduraeth 
Cylchgrawn dwys yn eich paratoi 
am eich swydd gyntaf mewn 
cyfryngau cylchgrawn. P’un a 
yw wedi’i argraff, ar-lein, yn 
ddigidol, apiau neu’n gyfryngau 
cymdeithasol - byddwch yn dysgu 
sut i ddefnyddio’r llwyfannau 
amlgyfrwng mae cylchgronau 
modern yn eu defnyddio. 
Mae’r cwrs wedi’i achredu gan 
y Gymdeithas Cyhoeddwyr 
Proffesiynol (PPA).
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS 7.5  
o leiaf.

Rheoli’r Cyfryngau
MBA: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn yn cyfuno 
profiad Ysgol Fusnes Caerdydd 
wrth gyflwyno rhaglenni 
MBA uchel eu parch, ac 
arbenigedd enwog Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac 
Astudiaethau Diwylliannol mewn 
newyddiaduraeth a’r cyfryngau. 
Byddwch yn gallu astudio 
elfennau allweddol ar reoli 
busnes ac amrywiaeth o faterion 
cyfryngau yn fanwl.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS 7.0.

Newyddiaduraeth 
Newyddion
MA: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu 
at y rhai hynny sy’n dymuno 
dilyn gyrfa fel newyddiadurwr 
newyddion, boed hynny ar 
lefel hyperleol, ranbarthol 
neu genedlaethol. Mae ystod 
o yrfaoedd ar gael i’r rhai 
sy’n llwyddo ar y cwrs hwn 
gan gynnwys adrodd ar gyfer 
darparwyr ar-lein, o’r BBC 
i fusnesau newydd lleol, a 
sefydliadau newyddion amrywiol 
gyda gweithrediadau print ac  
ar-lein ym Mhrydain a thramor.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS 7.5  
o leiaf.

Cyfathrebu Gwleidyddol
MA: 1 flwyddyn ALl
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 ‘dewiniaid 
delwedd’, gwleidyddiaeth sy’n 
seiliedig ar ddelwedd, newyddion 
24 awr yn llywio gwleidyddiaeth.

Gwyddoniaeth, y 
Cyfryngau a Chyfathrebu 
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn yn cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd sy’n 
ymwneud â threfnu ac ariannu 
ymchwil gwyddonol, adrodd am 
arloesi a dadleuon gwyddonol, 
a rôl dinasyddion, arbenigwyr 
a’r cyfryngau wrth wneud 
penderfyniadau. Byddwch hefyd 
yn derbyn hyfforddiant ymarferol 
o ran cyflwyno gwyddoniaeth 
drwy gyfryngau newyddion neu’n 
uniongyrchol i gynulleidfaoedd.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS o 
7.0, gyda lleiafswm o 6.5 yn 
ysgrifenedig a 6.0 yn yr holl  
is-adrannau eraill.

65www.caerdydd.ac.uk/olraddedig



Saesneg, Cyfathrebu  
ac Athroniaeth
Mae’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yn Ysgol aml-ddisgyblaeth 
sy’n gwerthfawrogi manwl gywirdeb critigol, meddwl yn feirniadol,  
a chwilfrydedd deallusol.
Rydym yn meddwl ar draws 
disgyblaethau, wedi ymrwymo 
i’n lleoliad a’n diwylliant ac i 
ryngwladoliaeth, ac rydym yn 
sicrhau bod ein graddedigion yn 
barod ar gyfer y byd gwaith.

Dathlwn syniadau a chryfder 
cysyniadol, gan gredu y gall 

ein disgyblaethau mewn ffyrdd 
ystyrlon, wella’r byd.

Mae ein maint – gan gynnwys 60 
o staff academaidd – yn gwarantu 
gwelededd a phwysau, tra hefyd 
yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn 
cael y sylw personol a’r gefnogaeth 
maen nhw eu hangen i ffynnu.

Ym mhob un o feysydd ein 
gwaith ymchwil, rydym yn cyfuno 
ysgoloriaeth trylwyr â chofnod o 
waith arloesol.

Rydym yn y 10
uchaf ar gyfer Saesneg 
Iaith a Llên ac yn 4ydd 
am yr effaith mae’n 
hymchwil mewn Athroniaeth 
yn ei chael ar gymdeithas 
(REF 2014)

Pam astudio gyda ni?
Mae ein rhaglenni yn rhoi’r sgiliau 
ymarferol a’r cyfle i ni archwilio - ac 
ymyrryd mewn - dadleuon cyfoes am 
lenyddiaeth, iaith, hunaniaeth diwylliannol 
a busnes bod yn ddynol.

David Schönthal, PhD ac MA Ymchwil Iaith a Chyfathrebu
Fe’m trawyd gan awyrgylch bywiog a chefnogol yr ysgol. Mae fy PhD wedi ffynnu 
gyda chymorth cyfarwyddo rhagorol, gweithdai di-ri, seminarau ymchwil a’r cyfleoedd 
rhwydweithio, a chymuned PhD egnïol a chroesawgar. Fel myfyriwr sy’n ariannu ei hun, 
roeddwn yn ffodus i sicrhau nifer o ysgoloriaethau gan elusennau a chyrff ariannu llai.  
Mae myfyrwyr PhD hefyd yn cael y cyfle i gael profiad addysgu gyda thâl drwy arwain 
seminarau israddedig.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Golygydd, 
Athro EFL, Athro Saesneg, 
Darlithydd, Swyddog Cysylltiadau 
Cyhoeddus, Awdur, Pennaeth

Cyflogwyr: Gwasg Prifysgol 
Rhydychen, Ysgol Ffilm Llundain, 
Palgrave MacMillan, Prifysgolion 
o Cork (Iwerddon) i Wladwriaeth 
Wisconsin (UDA), Virgin Media, 
Llenyddiaeth Cymru, Croeso 
Cymru

Ymhlith 100 o
brifysgol uchaf 
y byd ar gyfer astudio 
Saesneg Iaith a Llên 
(Sgorau Prifysgolion y Byd 
QS 2016)

Dywedodd 97% o’n 
graddedigion a oedd ar 
gael ar gyfer gwaith eu 
bod mewn cyflogaeth neu 
astudiaeth bellach o fewn 
chwe mis i raddio yn 2014
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Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Ieithyddiaeth Gymhwysol 
(Astudiaethau Geiregol) 
Dysgu o Bell

PhD: 6 blynedd RhA
Wedi’i dylunio’n benodol ar gyfer 
myfyrwyr sy’n byw i ffwrdd o 
Gaerdydd, mae’r rhaglen hon 
wedi’i strwythuro’n dynn gyda 
thasgau hyfforddiant ymchwil 
rheolaidd a dull cynyddrannol i 
ysgrifennu’r traethawd hir. Mae 
meysydd ymchwil yn cynnwys 
caffael geiriadurol ac athreuliad 
mewn I1 ac I2, asesu gwybodaeth 
o eirfa, ieithyddiaeth corpws, 
iaith fformiwläig, a nodweddion 
anhwylderau cyfathrebu. 
Byddwch yn cael eich cefnogi 
gan dîm o gyfarwyddwyr sydd 
â phrofiad o gyfarwyddo dysgu 
o bell, a byddwch yn ymuno â 
rhwydwaith o ymchwilwyr, sy’n 
cynnwys myfyrwyr cyfredol, 
ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth, 
ac arbenigwyr sefydledig mewn 
astudiaethau geirfa.
Dyddiad dechrau: Hydref 
Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyno 
Cais: 1 Gorffennaf ar gyfer 
mynediad yr un flwyddyn

Ysgrifennu Creadigol
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
Yn cael ei hystyried fel un o 
raglenni Ysgrifennu Creadigol 
cyntaf yn y DU, mae ein 
doethuriaeth wedi’i llunio ar 
gyfer myfyrwyr ac awduron 
sy’n dymuno cwblhau gwaith 
creadigol sylweddol o ansawdd 
marchnatadwy. Mae’r rhaglen 
fawreddog hon wedi cefnogi dau 
ddegawd o raddedigion i ddilyn 
gyrfa fel awduron ac ym maes 
cyhoeddi.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.

Theori Feirniadol  
a Diwylliannol
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Byddwch yn mynd ar drywydd 
ymchwil gwreiddiol gyda 
chyfarwyddo arbenigol yn y prif 
feysydd hyn: ôl-strwythuraeth; 
dad-adeiladu; astudiaethau 
Deleuze; ôl-foderniaeth; 

damcaniaethau llenyddol; 
estheteg Almaeneg; Ysgol 
Frankfurt; Marcsiaeth feirniadol; 
hanes diwylliannol; astudiaethau 
cof a thrawma; ôl-ddyneiddiaeth; 
astudiaethau gemau a 
damcaniaeth ddigidol; eco-
ddyniaethau, ffydd a’r seciwlar.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.

Llenyddiaeth Saesneg 
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Byddwch yn datblygu ymchwil 
arloesol wedi’i gyfarwyddo 
gan arbenigwyr blaenllaw, gan 
ganolbwyntio ar eich dewis 
o gyfnod llenyddol, maes 
damcaniaethol neu ffenomen 
diwylliannol.
Mae’r arbenigeddau ar gael yn 
cynnwys: Hen Norseg; Rhamant 
Arthuraidd a llenyddiaeth yr 
Oesoedd Canol; Astudiaethau 
Shakespeare a’r Dadeni; 
llenyddiaeth Ramantaidd, o oes 
Victoria, llenyddiaeth gyfoes a 
modernaidd; llenyddiaeth ôl-

Cyfleoedd i gael cyllid
•  Rhan o Bartneriaeth 

Hyfforddiant Doethurol 
Cymru a De a Gorllewin 
Lloegr AHRC

•  Bwrsariaethau (ar sail 
teilyngdod cystadleuol) 
Ieithyddiaeth Gymhwysol 
(Astudiaethau Geiregol)

•  Ysgoloriaethau Ymchwil 
Ôl-raddedig yr Ysgol (ar sail 
teilyngdod cystadleuol)

•  Mae cyllid ar gael ar 
draws ymgeisyddiaeth 
PhD i fyfyrwyr cofrestredig 
fynychu cynadleddau a 
gweithdai, neu i gynnal 
ymweliadau â llyfrgelloedd/
archifau sy’n ymwneud â’u 
hastudiaethau ymchwil.

Cyswllt: Swyddfa Ôl-raddedig, yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac 
Athroniaeth
ebost: encap-pg@caerdydd.ac.uk  ffôn: + 44 (0) 29 2087 4722

Rhaglenni Ymchwil
Ymunwch â’n hamgylchedd rhyngddisgyblaethol  
cefnogol sy’n cynhyrchu ymchwil sy’n arwain y byd ac 
ymchwil a rennir.
Wedi’u cyfarwyddo gan ymchwilwyr sy’n llywio ac yn diffinio eu 
disgyblaethau, byddwch yn mwynhau manteision bod yn rhan o 
amgylchedd ymchwil mawreddog, sy’n cael ei gefnogi’n dda gan 
gyfleusterau gwych.

Fel aelod allweddol o’n cymuned fywiog ddeallusol, byddwch yn cael y 
cyfle i fwynhau cysyniadau newydd, herio problemau a rhoi cynnig ar 
syniadau ar draws amrywiaeth o lwyfannau cyffrous. Byddwch yn dod 
ar draws nifer o grwpiau darllen, seminarau gwaith ymchwil, gweithdai 
a chynadleddau.

Iaith Saesneg: IELTS 7.5 o leiaf gyda 7.0 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.
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Ieithyddiaeth Gymhwysol
MA: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Dip.Ôl-radd: 9 mis ALl,  
21 mis RhA
Mae’r rhaglen hon wedi’i 
theilwra ar gyfer unrhyw yrfa sy’n 
arbenigo mewn ymwybyddiaeth 
iaith, gan gynnwys addysgu iaith 
a chyfathrebu proffesiynol. Wedi’i 
lleoli yn y Ganolfan Ymchwil i 
Iaith a Chyfathrebu sy’n uchel 
ei pharch, mae’n canolbwyntio 

ar: fethodoleg ymchwil, disgrifio, 
dadansoddi a chymharu 
ieithoedd. Mae’r pynciau 
arbenigol yn cynnwys iaith a 
bywyd cymdeithasol, disgrifiad 
iaith a chyfathrebu yn y gweithle.

Ysgrifennu Creadigol
MA: 1 flwyddyn ALl
Dyluniwyd y rhaglen hon ar 
gyfer awduron creadigol sy’n 
ceisio datblygu eu talentau, 
ac fe’i haddysgir gan awduron 

proffesiynol. Mae’n cael ei 
chyflwyno mewn grwpiau bach, 
ac mae’n cynnig addysgu mewn 
amryw o genres, sgiliau wrth 
baratoi llawysgrif i’w chyhoeddi, y 
cyfle am benwythnos ysgrifennu 
preswyl yn Neuadd hanesyddol 
Gregynog, a phrofiad gwerthfawr 
o addysgu ysgrifennu creadigol i 
grwpiau bach.

Cyswllt: Swyddfa Ôl-raddedig, yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
ebost: encap-pg@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 4722

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn adlewyrchu 
ein hymagwedd unigryw at ymchwil ym meysydd 
Iaith Saesneg a Chyfathrebu, Llenyddiaeth Saesneg, 
Ysgrifennu Creadigol, Damcaniaeth Feirniadol a 
Diwylliannol, ac Athroniaeth. 
Mae ein rhaglenni yn cynnig cyfle i astudio ar lefel uwch, gan ddarparu 
sgiliau trosglwyddadwy pwysig megis meddwl beirniadol, dadansoddi 
a datrys problemau, ochr yn ochr â sgiliau ymchwil annibynnol.

Mae ein graddedigion yn mwynhau archwilio cysyniadau newydd a 
dulliau ymchwilio ar draws ystod o gyd-destunau beirniadol a chreadigol.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 7.0 o leiaf gyda 6.5 yn is-sgôr ym mhob cydran, gweler tudalen 23  
am wybodaeth ychwanegol.

drefedigaethol ac Affricanaidd 
Americanaidd; ysgrifennu 
merched; ac astudiaethau 
darluniadau.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.

Iaith a Chyfathrebu
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Datblygu ymchwil gwreiddiol 
mewn meysydd cymdeithasol, 
cymhwysol neu ryngweithiol 
o gyfathrebu dynol, iaith ac 
ieithyddiaeth, wedi’i gefnogi 

gan y Ganolfan Ymchwil i Iaith a 
Chyfathrebu.
Mae astudio’r MA mewn Ymchwil 
i Iaith a Chyfathrebu cyn eich 
PhD yn opsiwn ychwanegol 
(llwybr 1+3).
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.

Athroniaeth
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Symudwch eich gwaith 
ymchwil gwreiddiol ymlaen o 
dan gyfarwyddyd arbenigol 

ymgysylltiol. Mae’r arbenigeddau 
sydd ar gael yn cynnwys: 
estheteg; dad-adeiladu; 
athroniaeth ddadansoddiadol 
gynnar; moeseg meta, normadol 
a chynhwysol; seicoleg foesol; 
hanes athroniaeth; athroniaeth 
ffeministiaeth; athroniaeth 
iaith, cof, gwyddoniaeth, foesol, 
wleidyddol a chymdeithasol, a’r 
rhyngwyneb rhwng traddodiadau 
Ewropeaidd a thraddodiadau 
dadansoddol.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.

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

Llenyddiaeth Saesneg
MA: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Cynigir amrywiaeth o bynciau 
a dulliau o’r Oesoedd Canol 
i’r cyfnod cyfoes, ynghyd â 
chyfle i arbenigo mewn maes 
penodol, mae’r rhaglen hon 
yn ymgysylltu’n greadigol â’r 
cyd-destunau diwylliannol, 
damcaniaethol, hanesyddol 
a gwleidyddol allweddol sy’n 
llywio’r ymchwil diweddaraf 
llenyddol. Byddwch yn meithrin 
sgiliau ymchwil, ysgrifennu a 
dadansoddi tra’n datblygu gallu 
soffistigedig mewn meddwl 
cysyniadol, dulliau ymchwil 
techneg lyfryddol a chyflwyno 
ysgolheigaidd.

Moeseg ac Athroniaeth 
Gymdeithasol
MA: 1 flwyddyn ALl
Mae’r rhaglen hon yn archwilio 
themâu canolog moeseg gyfoes 
ac athroniaeth gymdeithasol, 
gyda’r bwriad o ddatblygu 

cyfraniadau beirniadol gwreiddiol 
i ddadleuon cyfredol. 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 
syniadau gwreiddiol.

Ieithyddiaeth Fforensig
MA: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Dip.Ôl-radd: 9 mis ALl,  
21 mis RhA
Mae’r rhaglen hon yn cyflwyno 
hyfforddiant mewn dulliau 
ymchwil ar gyfer archwilio iaith 
gyfreithiol, yn ogystal â lleoliad 
ymarferol ar brosiect ymchwil. 
Gan ddatblygu eich dealltwriaeth 
o ddadleuon cyfoes, byddwch yn 
dysgu i werthuso tystiolaeth o 
faterion fforensig a dadansoddi’r 
defnydd o iaith yn feirniadol 
mewn cyd-destunau ac ymchwil 
sy’n ymwneud ag iaith a’r gyfraith.

Ymchwil i Iaith  
a Chyfathrebu
MA: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Wedi’i lleoli yn y Ganolfan 
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu, 
mae’r rhaglen hon wedi’i theilwra 
ar gyfer gyrfa mewn ymchwil 
sy’n berthnasol i iaith neu 
ieithyddiaeth, neu mewn maes 
sy’n gofyn am ymwybyddiaeth 
well o gyfathrebu. Mae elfennau’r 
rhaglen yn cynnwys hyfforddiant 
mewn amrywiaeth o ddulliau 
ymchwil, dulliau o ddisgrifio a 
defnyddio iaith, a’r cyfle i brofi 
gweithio mewn tîm prosiect 
ymchwil.

Myfyrwyr wrthi’n cymryd rhan mewn seminar ar Lenyddiaeth Saesneg
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Y Gwyddorau Cymdeithasol
Rydym yn cynnig amgylchedd addysgu ac ymchwil deinamig a difyr i dros 
160 o staff academaidd a thua 1,000 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.
Rydym yn cynnig amrywiaeth 
eang o raglenni gradd yn y 
gwyddorau cymdeithasol, ac mae 
ein rhaglen portffolio yn elwa o 
arbenigedd academaidd mewn 

nifer o ddisgyblaethau, gan 
gynnwys cymdeithaseg, polisi 
cymdeithasol, gwyddoniaeth ac 
astudiaethau technoleg, addysg 
a gwaith cymdeithasol.

Rydym yn gartref i nifer 
o ganolfannau ymchwil 
blaenllaw, gan weithio ar 
draws ystod o themâu ymchwil 
rhyngddisgyblaethol.

Un o’r Ysgol Gwyddorau 
Cymdeithasol gorau yn y 
DU: 3ydd
safle mewn
Cymdeithaseg a
5ed mewn Addysg
yn Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014

Pam astudio gyda ni?
Rydym yn ganolfan ffyniannus ar gyfer 
addysgu ac ymchwil yn y gwyddorau 
cymdeithasol, gydag enw rhagorol ym 
mhob maes.

Mae ein gwaith ymchwil wedi’i gydnabod 
fel gwaith o safon ragorol yn rhyngwladol, 
ac mae’n cael effaith uniongyrchol ar bolisi 
ac ymarfer.

Jessica Abrahams, PhD mewn Gwyddorau Cymdeithasol
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, gwnes gais i Brifysgol Caerdydd i wneud fy noethuriaeth. 
Mae’r cyfleusterau yma’n wych. Mae myfyrwyr doethuriaeth 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.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Darlithydd, Tiwtor 
Iechyd y Cyhoedd, Cydlynydd 
Datblygu, Swyddog Mewnfudo, 
Swyddog Cyfathrebu, Gweithiwr 
Achos Cymorth Cyfreithiol, 
Gweithiwr Cymdeithasol, 
Swyddog Cefnogi Prosiect, 
Cymrawd Ymchwil, Gwas Sifil, 
Uwch Swyddog Gwrth-dwyllo 
Arian, Rheolwr Prosiect

Cyflogwyr: Y Swyddfa Gartref, 
HSBC, Y Brifysgol Agored, Iechyd 
Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth 
Cymru, Y Cyngor Ymchwil 
Meddygol, Vera Institution of 
Justice (Efrog Newydd), Work 
Foundation, Prifysgol Nottingham

Mae ein cydweithwyr yn 
amrywio o bartneriaethau 
gyda phrifysgolion
ac asiantaethau
rhyngwladol mawr 
ar hyd a lled y byd, i weithio 
gyda gwneuthurwyr ac 
ymarferwyr polisi lleol.

Derbyniwyd £44M 
mewn grantiau 
ymchwil ers 2008



Y Gwyddorau 
Cymdeithasol
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae ein rhaglen PhD yn cael 
ei nodweddu gan ffocws cryf 
ar hyfforddiant ymchwil yn 
arwain at ymchwil yn seiliedig 
ar ddamcaniaeth sy’n symud 
dadleuon polisi ac academaidd 
ymlaen. Mae cyfleoedd ymchwil 
ar gael ar draws:
• Cymdeithaseg
• Polisïau Cymdeithasol
• Troseddeg
•  Gwyddoniaeth ac Astudiaethau 

Technoleg
• Gwaith Cymdeithasol
•  Astudiaethau Seico-

gymdeithasol
• Addysg.
Dyddiad dechrau: 1 Ionawr,  
1 Ebrill 1 Gorffennaf, 1 Hydref 

Doethuriaeth 
Broffesiynol
EdD/DSW/DHS/SPPD:  
5-7 mlynedd RhA
Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol 
yn radd ymchwil doethurol 
ran amser sydd wedi’i llunio 
i roi sylw i anghenion gyrfa 
gweithwyr proffesiynol wrth eu 
gwaith. Mae’n gwbl gyfatebol 
i’r PhD, ond mae’n wahanol o 
ran cyfeiriadedd proffesiynol a’i 
ffocws ar ymchwil cymhwysol. Yn 
seiliedig ar gyfuniad o fodiwlau 
a addysgir a thraethawd 40,000 
gair, mae pedwar llwybr unigryw:
• Doethur mewn Addysg (EdD)
•  Doethur mewn Gwaith 

Cymdeithasol (DSW)
•  Doethur mewn Astudiaethau 

Iechyd (DHS)
•  Graddedig Doethurol Polisi 

Cymdeithasol a Chyhoeddus 
(SPPD).

Dyddiad dechrau: Hydref

Cyfleoedd i gael cyllid
Ar gyfer ein PhD mewn 
Gwyddorau Cymdeithasol, 
mae gennym hanes cryf 
o gael arian gan ESRC, 
Ysgoloriaethau ymchwil PhD 
ar gyfer myfyrwyr y DU a’r 
UE, gan ddyfarnu tua 12 y 
flwyddyn ar gyfer pob un o’r 
5 mlynedd diwethaf. Rydym 
hefyd yn cefnogi myfyrwyr 
sy’n dymuno gwneud cais ar 
gyfer mathau eraill o gyllid, 
boed hynny o ffynonellau 
elusennol, y sector preifat neu 
lywodraethau cenedlaethol.

Cyswllt: Swyddfa Graddedigion, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
ebost: graduateoffice@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 4972

Rhaglenni Ymchwil
Byddwch yn astudio mewn amgylchedd academaidd 
ac ymchwil bywiog a bydd arbenigwyr blaenllaw yn eu 
meysydd yn eich cyfarwyddo. Rydym yn cynnig rhaglenni 
MPhil/PhD a Doethuriaethau Proffesiynol.
Rydym wedi ymrwymo i ymchwil sydd wedi’i lywio 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. Byddwn ni’n 
cydweithio â phrifysgolion ac asiantaethau rhyngwladol mawr ar hyd a 
lled y byd yn ogystal â gyda gwneuthurwyr ac ymarferwyr polisi lleol.

Mae ein hamgylchedd ymchwil yn cynnwys cynnal amrywiaeth fawr 
o grwpiau ymchwil gweithgar, grwpiau astudio anffurfiol a chyfresi o 
seminarau. 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.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Rydym wedi ein lleoli yn Adeilad 
hanesyddol Morgannwg, sydd 
yn daith gerdded fer o brif 
gyfleusterau’r Brifysgol, yn 
ogystal ag adnoddau’r ddinas 
a chysylltiadau trafnidiaeth
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Plentyndod ac Ieuenctid 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r rhaglen hon wedi’i hanelu 
at ymarferwyr, gwneuthurwyr 
polisi ac ôl-raddedigion sy’n 
awyddus i ddatblygu eu 
gwybodaeth am blentyndod 
ac ieuenctid, a dysgu dulliau i 
gynnal ymchwil gyda’r grwpiau 
hyn. Byddwch yn adeiladu 
sylfaen gadarn ar gyfer 
gwerthuso effaith strwythurau, 
sefydliadau, cyfryngau, polisïau 
ac arferion cymdeithasol ar blant 
a phobl ifanc yn feirniadol.

Troseddu, Diogelwch  
a Chyfiawnder
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r MSc hwn yn anelu i 
gynhyrchu ôl-raddedigion sy’n 
gallu ymateb i heriau polisi yn 
y maes troseddu, diogelwch 
a chyfiawnder. Mae ein dull 
dysgu sy’n canolbwyntio ar y 
broblem yn pwysleisio sut mae 
defnyddio gwybodaeth bwnc-
benodol i ddadansoddi, ac 
ymateb i, achosion o droseddu, 

diogelwch a chyfiawnder yn y 
sectorau cyhoeddus, gwirfoddol 
a masnachol.

Addysg, Polisïau  
a Chymdeithas
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r MSc hwn yn gyfle i gymryd 
agwedd ryngddisgyblaethol 
i ailfeddwl ac ailddychmygu 
egwyddorion ac arferion 
addysgol. Fe’i cynlluniwyd i fod 
yn berthnasol i fyfyrwyr o Brydain 
a thramor. Mae’r sectorau a 
gwmpesir yn cynnwys plentyndod, 
addysg gynradd, uwchradd ac 
ôl-uwchradd, yn ogystal â chyd-
destunau dysgu anffurfiol.

Gwyddoniaeth, y 
Cyfryngau a Chyfathrebu 
MSc: 1 flwyddyn ALl
Gradd mewn cyfathrebu 
gwyddoniaeth ryngddisgyblaethol 
sy’n cael ei chynnig ar y cyd 
â’r Ysgol Newyddiaduraeth, 
y Cyfryngau ac Astudiaethau 
Diwylliannol, a chanolfan 
darganfod gwyddoniaeth 
Techniquest.

Mae graddedigion yn datblygu 
dealltwriaeth soffistigedig o sut 
mae dinasyddion, arbenigwyr 
a’r cyfryngau yn cyfrannu at 
ddadleuon gwyddonol a’r sgiliau 
ymarferol sydd eu hangen i 
ymgysylltu ag amrywiaeth o 
gynulleidfaoedd.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS 
gyffredinol o 7.0 o leiaf gyda sgôr 
o 6.5 o leiaf mewn ysgrifennu a 
sgôr o 6.0 o leiaf ym mhob un o’r 
cydrannau sgiliau sy’n weddill.

Sgiliau a Datblygu’r 
Gweithlu
MSc: 2 flynedd RhA
Dyluniwyd y rhaglen hon, a 
addysgir yn Singapore, gan 
Brifysgol Caerdydd mewn 
partneriaeth â Sefydliad Dysgu 
Oedolion, Singapore.
Mae’n dwyn gwahanol 
ddisgyblaethau a dadleuon polisi 
cymharol ynghyd i archwilio’r 
damcaniaethau diweddaraf a 
thystiolaeth o ymchwil. Bydd 
myfyrwyr yn cael y cyfle i 
gymhwyso’r rhain i leoliadau yn 
y gweithle, yn genedlaethol ac yn 
sectoraidd.

Cyfleoedd ariannu 
Fel arfer mae bwrsarïau 
wedi’u hariannu gan y 
Llywodraeth ar gael ar 
gyfer rhai cynlluniau, yn 
enwedig TAR a MA Gwaith 
Cymdeithasol. Hefyd, mae, 
Prifysgol Caerdydd yn y 
gorffennol, wedi cynnig 
ysgoloriaethau cystadleuol i 
fyfyrwyr rhagorol.

Cyswllt: Gweinyddwr Graddau Meistr a Addysgir, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
ebost: socsimasters@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2087 0284 / +44 (0)29 2087 5178

Rhaglenni a Addysgir
Mae gan yr Ysgol amrywiaeth o raglenni ôl-raddedig a 
addysgir, gan gynnwys opsiynau amser llawn, rhan amser 
a dysgu o bell, sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd 
i fyfyrwyr gymryd rhan mewn astudiaeth uwch mewn 
amgylchedd rhyngddisgyblaethol.
Mae ein hamrywiaeth o raglenni meistr yn fodd i chi ymgymryd ag 
astudiaethau penodol 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.

Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.
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Y Gwyddorau 
Cymdeithasol
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA  
Mae’r MSc hwn yn eich galluogi 
i greu rhaglen bwrpasol o 
astudio sy’n defnyddio ein 
harbenigedd mewn meysydd 
megis astudiaethau plentyndod 
ac ieuenctid; troseddu, 
diogelwch a chyfiawnder; addysg; 
theori cymdeithasol; polisi 
cymdeithasol a chyhoeddus.
Fel y cyfryw, gall pob myfyriwr 
deilwra ei ddysgu i weddu i’w 
ddiddordebau a’i ddyheadau  
ei hun.

Dulliau Ymchwil 
y Gwyddorau 
Cymdeithasol 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Dip.Ôl-radd: 9 mis ALl,  
21 mis RhA
Mae’r rhaglen hon yn darparu 
hyfforddiant uwch mewn dulliau 
ymchwil ar draws ystod lawn 
y gwyddorau cymdeithasol ac 
yn bodloni gofynion hyfforddi 
ar gyfer ariannu PhD ESRC. 
Mae’n rhoi gwybodaeth drylwyr 
i fyfyrwyr o ddylunio ymchwil, 
casglu data, a phrif ddulliau 

ddulliau dadansoddi data 
meintiol a data ansoddol y 
gwyddorau cymdeithasol.
Gall myfyrwyr wneud cais am un 
o amrywiaeth o lwybrau trwy’r 
rhaglen hon.
Llwybrau a gynigir gan Ysgol y 
Gwyddorau Cymdeithasol yw: 
Troseddeg, Addysg, Astudiaethau 
Gwyddoniaeth a Thechnoleg, 
Polisi Cymdeithaseg, Gwaith 
Cymdeithasol a Chymdeithaseg.

Cyswllt: Gweinyddwr Dulliau 
Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol
ebost: ssrm@caerdydd.ac.uk

Gwaith Cymdeithasol
MA: 2 flynedd ALl
Mae’r rhaglen hon yn eich 
galluogi i adeiladu ar eich profiad 
academaidd a galwedigaethol a 
sicrhau cymhwyster proffesiynol 
mewn gwaith cymdeithasol.
Byddwch yn elwa o gymorth 
tiwtorial cryf, addysgu sy’n 
seiliedig ar ymchwil ac ymarfer, 
a mynediad at amrywiaeth o 
gyfleoedd lleoliadau mewn 
meysydd arbenigol.

Cyswllt: Mrs Susan Hayes
ebost: Hayessm@caerdydd.ac.uk 
ffôn: +44 (0) 29 2087 4967

Tystysgrif Ôl-raddedig 
mewn Addysg (Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol) 
TAR: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r rhaglen hon yn cynnig 
mynediad at addysgu mewn 
addysg uwch, oedolion 
neu nyrsio, a hyfforddiant 
galwedigaethol mewn diwydiant, 
masnach a phroffesiynau eraill.
Mae’r opsiwn rhan amser 
wedi’i deilwra i fodloni 
gofynion hyfforddi ar gyfer 
hyfforddiant galwedigaethol 
ym myd diwydiant, masnach a 
phroffesiynau eraill.

Cyswllt: Swyddfa TAR 
ebost: pgce@caerdydd.ac.uk  
ffôn: +44 (0)29 2087 4021

Rydym yn gwerthfawrogi ein cymuned myfyrwyr ac wedi ymrwymo i’ch helpu i wneud yn fawr o’ch amser yma
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Y Gyfraith
Rydym yn ymrwymedig i ddarparu profiad addysgu a dysgu eithriadol ac mae 
ein haddysgu wedi’i ategu gan weithgaredd ymchwil ardderchog.
Rydym yn denu myfyrwyr o 
bob cwr o’r byd ac yn cynnig 
amgylchedd cyfeillgar, cefnogol 
ac amrywiol o ran diwylliant i 
astudio ynddo.

Mae gennym ddiwylliant 
ymchwil bywiog ac mae ein 
cryfderau allweddol ym meysydd 
llywodraethu a chyfansoddiaeth, 
cyfraith teulu, cyfiawnder sifil, 
cyfraith amgylcheddol, hawliau 
dynol, cyfraith ryngwladol a 

chymharol, cyfraith a crefydd, 
a chyfraith meddygol. Mae 
Caerdydd yn ddi-hafal ym maes 
astudiaethau cymdeithasol-
gyfreithiol ac mae’r Journal of Law 
and Society sydd yn enwog yn 
rhyngwladol wedi’i leoli yn yr Ysgol.

Mae gennym bortffolio ôl-
radd amrywiol sy’n cwmpasu 
amrywiaeth o raglenni LLM a 
addysgir a rhaglenni proffesiynol 
ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno 

cymhwyso fel cyfreithwyr neu 
fargyfreithwyr,  yn ogystal â 
chyfleoedd i astudio ar gyfer PhD 
neu MPhil ar draws amrywiaeth 
eang o feysydd ymchwil.

Mae’r Ysgol mewn adeilad 
sylweddol ar Gampws Parc 
Cathays, sydd yn agor i’r 
llysoedd cyfreithio, siambrau 
bargyfreithwyr, cwmnïau 
cyfreithiol mawr a swyddfeydd 
Llywodraeth Cymru.

Barnwyd bod 84%  
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym yn
arwain y byd neu’n
rhyngwladol
ragorol (REF 2014)

Pam astudio gyda ni?
Rydym yn cynnig ystod o gyrsiau ôl-radd 
sy’n eich galluogi i arbenigo mewn meysydd 
penodol o’r gyfraith. Mae ein graddau ymchwil 
yn caniatáu i chi astudio agweddau penodol 
o’r gyfraith neu berthynas y gyfraith gyda’r byd 
ar lefel fwy manwl.
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.

Ivan Mugabi, PhD yn y Gyfraith
Penderfynais wneud gradd meistr yng Nghaerdydd am i mi deimlo bod ganddi’r 
arbenigedd i roi i mi’r wybodaeth roedd 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 ‘nghyd-fyfyrwyr helpu i drefnu gweithgareddau 
cymdeithasol i’r myfyrwyr ar rhaglen LLM Cyfraith Hawliau Dynol.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Swyddog Cyswllt 
mewn cwmni Cyfreithiol, Cwnsler 
Cyfreithiol, Swyddog Gweithredol 
Cyfreithiol, Cyfreithiwr, 
Bargyfreithiwr, Rheolwr 
Cydymffurfio, Dadansoddwr, 
Comisiwn Ewropeaidd, 
Gweithredwr Twyll Ariannol

Cyflogwyr: Admiral, Eversheds, 
Hugh James, cwmnïau 
cyfreithiol, GIG, Cynghorau Sir, 
Llywodraeth Cymru

Mae 80% o’n gwaith 
ymchwil yn rhagorol 
am ei effaith o ran 
ehangder ac arwyddocâd

Roedd 96% o’n 
graddedigion o 2013/14 
oedd ar gael i weithio 
wedi sicrhau gwaith neu 
astudiaeth bellach
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Y Gyfraith
PhD: 3 blynedd ALl,  
5-7 mlynedd RhA 
MPhil: 2 flynedd ALl,  
2-3 blynedd RhA

Rydym yn awyddus i ddenu’r 
genhedlaeth nesaf o 
ysgolheigion cyfreithiol ac i 
annog ymchwil arloesol ar draws 
amrywiaeth o feysydd y Gyfraith 
gan gynnwys cyfraith fasnachol, 
gwahaniaethu, feddygol, teulu 
a chyfiawnder sifil. Cynigwn 
gyfleoedd i astudio’n amser llawn 
neu’n rhan amser gan arwain at 
raddau MPhil a PhD.

Cyfleoedd ariannu 
Mae ein rhaglen PhD 
Astudiaethau Empirig 
yn y Gyfraith wedi cael 
ysgoloriaeth PhD a ariennir 
gan ESRC ar gyfer myfyrwyr 
o’r DU a’r UE yn ddiweddar. 
Mae arian hefyd ar gael gan 
Bartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol Cymru a De a 
Gorllewin Lloegr AHRC.

Cyswllt: Ymholiadau MPhil/PhD, Ysgol y Gyfraith Caerdydd
ebost: lawpol-pgr@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 4351

Rhaglenni Ymchwil
Mae gan Ysgol y Gyfraith Caerdydd ddiwylliant ymchwil 
ôl-raddedig sy’n ffynnu. Yr ydym yn awyddus i ddenu 
ac ymgysylltu gyda’r genhedlaeth nesaf o ysgolheigion 
cyfreithiol ac i annog ymchwil arloesol mewn amrywiaeth 
eang o feysydd.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 6.5 mewn ysgrifennu a dim llai na 6.0 yn yr is-sgoriau eraill,  
gweler tudalen 23 am ragor o wybodaeth.

Gallwn gynnig cyfarwyddo mewn amrywiaeth eang o bynciau 
cyfreithiol, gan gynnwys:

• Cyfraith Islamaidd
• Cyfiawnder Sifil
• Cyfraith Masnach
• Cyfraith Cwmnïau
• Cyfraith Gymharol
• Cyfraith Contractau
•  Cyfrifoldeb Cymdeithasol 

Corfforaethol a Llywodraethu 
Corfforaethol

•  Cyfraith a Chyfiawnder 
Troseddol

• Cyfraith Gwahaniaethu
• Cyfraith Cyflogaeth
• Cyfraith Amgylcheddol ac Ynni
•  Cyfraith a Llywodraethiant 

Ewropeaidd
• Cyfraith Teulu
• Theori Gyfreithiol Ffeministaidd
• Rhywedd a’r Gyfraith
• Llywodraethiant a Datganoli
• Cyfraith Hawliau Dynol
•  Cyfraith Gydwladol Masnach
• Cyfraith Droseddol Ryngwladol
• Eiddo Deallusol
• Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol
•  Cyfraith Ryngwladol 

Ffoaduriaid a Lloches

 •  Astudiaethau Barnwrol 
a Chyfreithiol Gwneud 
Penderfyniadau

 • Polisi Tir a Diwygio Tir
 • Y Gyfraith a Datblygu
 • Y Gyfraith a Llenyddiaeth
 •  Theori Cyfreithiol a 

Chymdeithasol
 • Arbenigedd Cyfreithiol
 •  Cyfraith Feddygol a Chyfraith 

Iechyd Meddwl
 •  Technolegau Newydd a  

Rheoli Risg
 • Cyfraith Ryngwladol Breifat
 • Cyfraith Eiddo
 • Cyfraith Gydlwladol Gyhoeddus
 •  Cyfraith, Theori a Pholisi 

Cyhoeddus
 • Cyfraith Grefyddol
 • Cyfraith Gofal Cymdeithasol
 • Cyfraith Chwaraeon
 • Cyfraith Camwedd
 •  Datrys Anghydfodau 

Rhyngwladol
 • Ymddiriedolaethau.

Themâu ein hymchwil

Os nad ydym yn crybwyll y maes y mae gennych chi ddiddordeb ynddo, 
mae croeso i chi gysylltu â ni i gael sgwrs anffurfiol.
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Y Gyfraith
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r rhaglen LLM wedi’i dylunio 
i roi cymaint o hyblygrwydd 
â phosibl i chi wrth astudio’r 
gyfraith ar lefel uwch mewn 
unrhyw faes o’ch dewis. Gallwch 
ddilyn unrhyw un o’r modiwlau 
sydd ar gael yn y flwyddyn 
astudio o’r rhestri o raglenni LLM 
arbenigol a llunio traethawd hir.

Cyfraith Eglwysig 
Dysgu Cyfunol 
LLM: 2 flynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 21 mis RhA 
Tyst.Ôl-radd: 9-21 mis RhA
Mae’r radd hon yn rhoi cyfle 
i werthuso Cyfraith Eglwysig 
yn feirniadol yng nghyd-
destun cyfraith ryngwladol a 
chenedlaethol perthnasol. 
Mae’r cwrs hwn yn berthnasol 
i gyfreithwyr sy’n gweithio, 
i’r rhai sy’n ymwneud â 
gweinyddu cyfraith eglwysig, ac 
academyddion sy’n cydnabod 
natur arloesol ddisgybledig 
ymchwil mewn crefydd a 
chyfraith.

Astudiaethau Cyfreithiol 
Ewropeaidd 
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae rhyngweithio cynyddol 
rhwng gwledydd Ewrop a’u 
systemau cyfreithiol wedi arwain 
at alw cynyddol am gyfreithwyr 
sy’n gallu rhyngweithio gyda 
systemau cyfreithiol ac eithrio eu 
systemau eu hunain.
Mae’r radd hon yn cynnig cyfle 
i ddatblygu eich safbwynt 
eich hun ar oblygiadau ‘Ewrop 
gyfreithiol’ gan edrych ar 
systemau cenedlaethol a 
goruwchgenedlaethol.

Llywodraethu a 
Datganoli
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae LLM Llywodraethu 
a Datganoli yn archwilio’r 
newidiadau strwythurol i 
drefniadau cyfansoddiadol y 
Deyrnas Unedig, yn bennaf creu 
cyrff deddfwriaethol a gweithredol 
yn yr Alban ac yng Nghymru, 
ac ailddechrau’r Llywodraeth 
ddatganoledig yng Ngogledd 
Iwerddon. Bydd y cwrs hwn yn 
archwilio’r cyfleoedd a’r tensiynau 
a grëwyd gan yr arloesi.

Cyfraith Hawliau Dynol 
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae chwyldro hawliau dynol y 
50 mlynedd diwethaf wedi cael 
effaith enfawr. Mae cytundebau 
hawliau dynol byd-eang a 
rhanbarthol nawr yn trwytho 
codau cyfreithiol domestig, gan 
ad-drefnu llawer o egwyddorion 
cyfraith sifil a chyfraith 
gyffredin. Mae’r rhaglen hon yn 
dadansoddi effaith ddomestig 
a rhyngwladol y Cenhedloedd 
Unedig a’r confensiynau 
Ewropeaidd mawr yn feirniadol.

Cyfraith Eiddo Deallusol 
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae cyfraith eiddo deallusol 
yn rhan hanfodol o economi 
arloesol a chreadigol, ac 
mae wedi dod yn ganolog i 
bolisi’r llywodraeth a pholisi 
rhyngwladol. Mae’r rhaglen hon 
yn rhoi trosolwg o’r materion 
cyfredol mewn meysydd o 
gyfraith eiddo deallusol, gan 
gynnwys domestig, UE a 
rhyngwladol, gyda gwerthusiad 
beirniadol o reoli presennol ac 
arfaethedig.

Cyswllt: Y Tîm Derbyn, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
ebost: lawpladmissions@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn gartref i griw o fyfyrwyr ôl-raddedig bywiog. 
Rydym yn darparu ar gyfer amrywiaeth o ddiddordebau, 
cefndir a dyheadau; i fyfyrwyr o’r DU a dramor, gyda 
rhaglen hyblyg yn cynnig cyfleoedd amser llawn a rhan 
amser i astudio. Mae ein modiwlau LLM wythnosol hefyd 
ar gael i’w hastudio fel Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar 
gyfer myfyrwyr dros dro.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 6.5 mewn ysgrifennu a dim llai na 6.0 yn yr is-sgoriau eraill.
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Cyfraith Gydwladol 
Masnach 
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae cyfraith fasnachol mewn 
economi sydd wedi cael ei 
globaleiddio ac yn symud 
yn gyflym yn dod â heriau 
a chyfleoedd. Mae angen 
cyfreithwyr arbenigol i ateb 
heriau a chwilio am gyfleoedd, 
yn enwedig wrth roi cyngor a allai 
gael effaith ariannol sylweddol.
Mae’r cwrs hwn yn cynnwys 
elfennau damcaniaethol 
a chymhwysol sy’n paratoi 
myfyrwyr ar gyfer rolau mewn 
bancio, cyllid a masnach.

Yr Agweddau Cyfreithiol 
a Gwleidyddol ar 
Faterion Rhyngwladol 
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
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 yn 
ymddwyn. Bydd y rhaglen hon 
yn eich helpu i adeiladu’r lefel 
angenrheidiol o arbenigedd 
i weithio yn y byd materion 
rhyngwladol sy’n tyfu’n gyflym.

Yr Agweddau Cyfreithiol 
ar Ymarfer Meddygol 
Dysgu Cyfunol 
LLM: 2 flynedd RhA
Yn y blynyddoedd diwethaf, 
mae’r gyfraith sy’n ymwneud â 
meddygaeth a gofal iechyd wedi 
mynd yn fwyfwy cymhleth. Mae 
gan hyn oblygiadau sylweddol i 
arferion meddygol a chwestiynau 
o ran atebolrwydd cyfreithiol 
ac iawndal. Nod y rhaglen hon 
yw rhoi gwybodaeth gadarn 
am y rheolau cyfreithiol sy’n 
berthnasol i gynnig a gweinyddu 
gofal iechyd.

Cyfraith Llongau
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae tua 90% o fasnach  
byd-eang yn cael ei chynnal 
ar y môr ac mae’n gofyn am 
rwydweithiau cymhleth o 
berchnogion a gweithredwyr 
llongau, perchnogion cargo, 
banciau ac yswirwyr. Mae’r 
rhaglen hon yn ymchwilio i 
faterion damcaniaethol ac 
ymarferol sy’n codi mewn 
cyfraith forwrol ac yn eich 
helpu i ddatblygu’r arbenigedd 
angenrheidiol i arbenigo yn y 
maes pwysig hwn o’r gyfraith.

Cyfraith Gofal 
Cymdeithasol
LLM: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae cyfraith gofal cymdeithasol 
yn effeithio ar bron bob person 

yn y DU ar ryw adeg. Mae cyfraith 
a pholisi cymdeithasol yn costio 
dros £40 biliwn o ran gwariant yn 
flynyddol. Mae’r rhaglen hon yn 
canolbwyntio ar gyfraith, polisïau 
ac ymarfer gofal cymunedol ac 
iechyd meddwl yng Nghymru 
a Lloegr yng nghyd-destun 
cenedlaethol hawliau dynol.

Dulliau Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol 
(Astudiaethau 
Cymdeithasol-Gyfreithiol) 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 9 mis ALl,  
21 mis RhA
Rydym yn cynnig llwybr mewn 
astudiaethau Cyfreithiol- 
Gymdeithasol ar y rhaglen hon. 
Mae Ysgol y Gyfraith Caerdydd 
yn ganolfan flaenllaw ar gyfer 
ymchwil yn y Gyfraith ac mae’r 
llwybr hwn yn adeiladu ar ein 
cryfderau hirsefydlog mewn 
ysgolheictod cymdeithasol-
gyfreithiol. 
Bydd myfyrwyr yn astudio theori 
a methodoleg cymdeithasegol, 
gyda’r cyfle i ddatblygu sgiliau 
ymchwil cymdeithasegol 
ac archwilio amrywiaeth o 
themâu mewn astudiaethau 
cymdeithasol-gyfreithiol. 
Bydd y myfyrwyr yn cael eu 
hannog i ddefnyddio’r sgiliau 
hyn i gynhyrchu traethawd 
cymdeithasol-gyfreithiol.

Yn rheolaidd, mae ein Cwrs Ymarfer Cyfreithiol wedi cael sgôr uchaf yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr 
(SRA) / Cymdeithas y Gyfraith
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Y Rhaglenni Hyfforddiant 
Proffesiynol

Diploma Graddedig  
yn y Gyfraith
GDL: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Cwrs trosi dwys i’r gyfraith i’r 
rhai nad ydynt wedi graddio 
yn y gyfraith. Byddwch yn 
astudio system gyfreithiol 
Cymru a Lloegr, cyfraith tir, 
cyfraith gyhoeddus, ecwiti ac 
ymddiriedolaethau a chyfraith yr 
UE ac yn ymchwilio ac ysgrifennu 
traethawd estynedig. Mae 
cwblhau’r GDL yn eich galluogi  
i symud ymlaen i gyrsiau LPC 
neu BPTC.

Cwrs Hyfforddiant 
Proffesiynol y Bar (BPTC)
Dip.Ôl-radd: 10 mis ALl
Mae’r rhaglen hon yn gwrs 10 
mis amser llawn a dwys sy’n 
canolbwyntio ar sgiliau, ac 
mae wedi’i dylunio er mwyn 
paratoi darpar Fargyfreithiwr 
ar gyfer tymor prawf. Byddwch 
yn cael cwrs wedi’i ddylunio’n 
ofalus mewn amgylchedd dysgu 
cefnogol iawn. Bydd y dysgu gan 
amlaf yn digwydd mewn grwpiau 

bach a bydd yn canolbwyntio ar 
wybodaeth ymarferol a sgiliau 
ysgrifenedig a llafar.
Iaith Saesneg: Mae gan y BPTC 
ofyniad iaith Saesneg uwch sydd 
wedi’i osod gan y Bwrdd Safonau 
Bar – mae gofyn i fyfyrwyr gael 
sgôr o 7.5 o leiaf ym mhob 
cydran IELTS neu gael sgôr o 73 
o leiaf ym mhob rhan o Brawf 
Saesneg Pearson (academaidd).

Y Cwrs Ymarfer 
Cyfreithiol (LPC)
PgDip, LPC: 9 mis ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r LPC yn rhan o’r broses o 
gymhwyso fel cyfreithiwr. Mae’n 
adeiladu ar y radd/diploma 
graddedig yn y Gyfraith, ac yn 
paratoi myfyrwyr ar gyfer eu 
hyfforddiant yn seiliedig ar waith 
gyda chwmni cyfreithiol. Mae’n 
gwrs dwys, yn rhyngweithiol 
iawn, ac yn seiliedig ar sgiliau.  
Byddwch yn cael eich asesu drwy 
arholiad, gwaith cwrs ac asesiad 
byw o’ch sgiliau.

Ymarfer Cyfreithiol 
Dysgu o Bell 
LLM: 1 flwyddyn RhA
Mae’r rhaglen yn agored i 

fyfyrwyr sydd wedi cwblhau 
cymwysterau LPC, BPTC neu 
BVC. Mae hon yn rhaglen 
traethawd hir yn unig, sy’n 
cynnwys ymchwil mewn maes 
o’r gyfraith sy’n ymwneud ag 
arferion proffesiynol. Mae’r 
rhaglen yn symud yn ei blaen 
ar ffurff dysgu hunangyfeiriedig 
gyda chefnogaeth gan 
gyfarwyddwyr traethawd hir. 
Bydd cwblhau’r LPC, BPTC neu 
BVC yn llwyddiannus mewn 3 
blynedd o gael mynediad i’r cwrs 
hefyd yn bodloni’r gofyniad iaith 
Saesneg.

Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus
Astudio hyblyg, modiwlaidd
Mae’r rhaglen DPP wedi’i dylunio 
ar gyfer gweithwyr proffesiynol 
sydd â diddordeb mewn astudio 
modiwlau lefel meistr fel unedau 
sengl. Mae’r Rhaglen DPP 
wedi’i chynllunio ar gyfer pobl 
broffesiynol brysur sydd eisoes 
wedi ymrwymo i lwybr gyrfa – nid 
o angenrheidrwydd yn y gyfraith 
– ac mae’n fodd i fyfyrwyr 
amseru eu hastudiaethau 
yn unol â’u hymrwymiadau 
proffesiynol.

Mae ein Hsgol y Gyfraith yn enwog yn rhyngwladol am ei hymchwil a’i haddysgu
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Y Gymraeg
Rydym yn Ysgol fywiog, lwyddiannus a chroesawgar.
Er mai ni yw’r adran Gymraeg 
hynaf yng Nghymru, rydym yn 
canolbwyntio ar y dyfodol ac 
ar ddatblygu ein hiaith, ein 
cymdeithas a’n hunaniaeth yn y 
Gymru gyfoes.

Mae ein harbenigeddau ymchwil 
yn bwydo i’n haddysgu ac rydym 

yn awyddus i feithrin eich sgiliau 
ac i gyfrannu at eich llwyddiant 
mewn ffordd fydd yn gwneud 
gwahaniaeth i’ch dyfodol.

Mae gennym gysylltiadau agos 
â phrosiectau treftadaeth 
ddiwylliannol yn Amgueddfa 
Werin Cymru (Sain Ffagan), 

yng Nghynulliad Cenedlaethol 
Cymru a Llywodraeth Cymru. 
Mae’r cysylltiadau hyn, ac eraill 
yn cynnig cyfleoedd gwych i 
rwydweithio’n eang yn ogystal 
â ffyrdd o ddatblygu eich 
perthnasoedd proffesiynol a’ch 
enw da.

Barnwyd bod 84% o’r 
holl ymchwil a gyflwynwyd 
gennym ar gyfer REF 2014 
yn arwain y byd
neu’n rhyngwladol
ragorol*

Pam astudio gyda ni?
Rydym yn cynnal ymchwil eang a llawn effaith 
o dan arweiniad ysgolheigion uchel eu parch 
mewn meysydd fel Cynllunio a Chaffael Iaith, 
Astudiaethau Cyfieithu a Sosioieithyddiaeth, 
ochr yn ochr â Llenyddiaeth Cymru. Byddwch 
yn rhan o amgylchedd rhyngddisgyblaethol, 
cydweithredol, cynhwysol a chroesawgar  
sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth addysgu  
ac ymchwil.

John Prendergast, MA Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Gan fy mod yn dod o Iwerddon, rwyf bob amser wedi bod ag angerdd dwfn 
am wahanol agweddau ar astudiaethau Celtaidd, o iaith i hanes, llenyddiaeth 
a’r gyfraith. Mae’r MA wedi rhoi cyfle amhrisiadwy i mi fynd ar drywydd 
pynciau academaidd sydd wedi’u teilwra’n benodol i’m diddordebau unigol.  
I mi, mae hyn yn ddi-os yn gosod y cwrs filltiroedd o flaen rhai eraill yn ei faes.

Mae’r gyfadran a’r staff yn yr Ysgol yn wych ac mae pob aelod o staff 
academaidd yn arbenigwr yn ei faes. Mae’r dull ymarfer a phersonol rwyf i 
wedi ei brofi yn dyst i drefn y cwrs a’r ffordd y caiff ei weithredu. Mae cael y 
cyfle i ddysgu Cymraeg am y tro cyntaf wedi bod yn uchafbwynt.

Gyrfaoedd
Mae’r sgiliau sy’n cael eu 
datblygu drwy ddilyn graddau 
ôl-raddedig Cymraeg yn helpu 
ein myfyrwyr i symud ymlaen i 
amrywiaeth o yrfaoedd, mewn 
proffesiynau Cymraeg eu hiaith 
a thu hwnt. Yn y blynyddoedd 
diwethaf, mae ein myfyrwyr 
wedi mynd ymlaen i weithio 
gyda’r BBC, Prifysgol Caerdydd a 
Gwasanaethau Cyfieithu, ymhlith 
sefydliadau eraill, mewn swyddi 
fel Newyddiadurwr Darlledu, 
Darlithydd, Ymchwilydd a 
Chyfieithydd.

Yn y 7fed safle yn 
y DU ar gyfer ansawdd ein 
hymchwil mewn ‘Ieithoedd 
ac Ieithyddiaeth Fodern’ 
(REF 2014) a derbyniwyd 
100% am effaith ymchwil*
*cyflwyniad ar y cyd â’r Ysgol Ieithoedd 
Modern

Yr adran Gymraeg 
hynaf yng Nghymru, yn 
canolbwyntio ar y dyfodol ac 
ar ddatblygu ein hiaith, ein 
cymdeithas a’n hunaniaeth 
yn y Gymru gyfoes.
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Y Gymraeg
PhD: 3 blynedd ALl, 5 mlynedd RhA 
MPhil: 1 flwyddyn ALl, 2 flynedd RhA
Mae’r Ysgol yn darparu hyfforddiant ac yn cynnig cymorth rhagorol 
mewn amgylchedd colegol. Mae ein cymuned ôl-raddedig yn gwneud 
cyfraniad hanfodol i enw da rhyngwladol y Brifysgol am ymchwil.
Mae myfyrwyr nad ydynt wedi cwblhau MA, neu gwrs hyfforddi dulliau 
ymchwil, fel arfer yn dilyn y modiwl sgiliau ymchwil o’r MA a addysgir 
wrth baratoi ar gyfer eu Traethawd MPhil/PhD.

Cyfleoedd ariannu 
Yn y gorffennol, mae’r 
ysgol wedi gallu cynnig 
ysgoloriaethau cyfyngedig. 
Mae arian hefyd ar gael gan 
y Bartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol Cymru a De a 
Gorllewin Lloegr AHRC.

Yn ogystal, mae Sefydliad 
James Pantyfedwen yn 
ariannu myfyrwyr sy’n cymryd 
rhan mewn astudiaethau 
ôl-raddedig, yn arbennig 
gwaith ymchwil ar gyfer 
annog a hyrwyddo crefydd, 
addysg, y celfyddydau ac 
amaethyddiaeth a dibenion 
elusennol eraill er budd 
Cymry, yn bennaf yng 
Nghymru.

Cyswllt: Ceren Roberts
ebost: robertsc1@caerdydd.ac.uk ffôn +44 (0)29 2087 5659

Rhaglenni Ymchwil
Mae gwreiddioldeb ac ansawdd ein gwaith ymchwil, yn 
ogystal â’i ehangder yn ein gwneud yn gyrchfan deniadol 
ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig.
Mae ein diddordebau ymchwil yn amrywiol. Maen nhw’n cynnwys 
iaith a llenyddiaeth Gymraeg, diwylliant a hunaniaeth, ac ysgrifennu 
creadigol a beirniadol, yn ogystal ag agweddau cymdeithasol a 
rhyngwladol ar gynllunio, meithrin a pholisi iaith.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil
Gellir gwneud gwaith ymchwil 
drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r 
Saesneg ac rydym yn cynnig 
cyfarwyddo a/neu brosiectau 
ymchwil yn y meysydd canlynol:
•  Llenyddiaeth Cymru drwy’r 

Canrifoedd
• Astudiaethau Cyfieithu
•  Hunaniaeth, Ethnigrwydd ac 

Amlddiwylliant
•  Ysgrifennu Creadigol a 

Beirniadol
• Astudiaethau Gwerin
•  Astudiaethau Cymraeg/

Americanaidd
• Llenyddiaeth Plant
• Caffael a Dysgu Iaith
• Cynllunio a Pholisi Iaith
•  Hanes a datblygiad y Gymraeg 

(gan gynnwys Tafodieithoedd)
•  Sosioieithyddiaeth (Cymraeg 

a’r Ieithoedd Celtaidd eraill)
• Technoleg Iaith.

Myfyriwr yn mynychu sesiwn tiwtor personol
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Astudiaethau Cymreig  
a Cheltaidd
MA: 1 flwyddyn ALl, 
2-3 blynedd RhA

Mae’r rhaglen hon yn cynnig 
cyfle i ymchwilio’r pwnc eang 
ac ysgogol hwn. Fe’i haddysgir 
drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu’r 
Saesneg ac mae’r rhaglen yn 
cael ei theilwra i’ch anghenion 
a’ch diddordebau chi eich 
hun. Mae themâu allweddol yn 
cynnwys llenyddiaeth ganoloesol 
a modern, ysgrifennu creadigol, 
sosioieithyddiaeth, cyfieithu, 
hunaniaeth, llên gwerin / 
astudiaethau gwerin, cynllunio 
ieithyddol a pholisi ieithyddol.

Croesewir ceisiadau yn arbennig 
gan fyfyrwyr o amrywiaeth eang 
o gefndiroedd, gan gynnwys 
Cymraeg, Astudiaethau 
Celtaidd, Hanes, Daearyddiaeth, 
Archaeoleg, Ieithoedd, 
Ieithyddiaeth, Sosioieithyddiaeth, 
Cymdeithaseg ac Ysgrifennu 
Creadigol.

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.

Cyfleoedd i gael cyllid 
Yn y gorffennol, mae Ysgol y 
Gymraeg wedi cynnig nifer o 
fwrsariaethau, gan gynnwys 
cronfeydd Celia Thomas, 
Glyn a May Ashton a chronfa 
Islwyn. Mae’r rhain yn agored 
i fyfyrwyr y DU, yr UE a 
myfyrwyr rhyngwladol.

Mae Sefydliad James 
Pantyfedwen yn cynnig 
ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy’n 
byw yng Nghymru.

Mae’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol hefyd yn cynnig 
Cynllun Ysgoloriaeth Meistr 
ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio 
drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyswllt: Ceren Roberts
ebost: robertsc1@caerdydd.ac.uk  ffôn +44 (0)29 2087 5659

Rhaglenni a Addysgir
Mae astudio MA yn yr Ysgol yn cynnig y cyfle i chi 
ddatblygu eich sgiliau proffesiynol a’ch sgiliau ymchwil 
ochr yn ochr â phrofiad gwaith ymarferol.
Mae’r rhaglen wedi’i theilwra i’ch diddordebau ac i arbenigedd 
ymchwil ein cyfadran.

Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Mae Bae Caerdydd a’i atyniadau yn agos iawn i’r Brifysgol
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Cysylltiadau yr 
Ymennydd yng 
Nghlefyd Parkinson
Jill Mole, Meddygaeth

Mae tua 6.3 miliwn o bobl ledled y 
byd yn dioddef o glefyd Parkinson 
(PD), anhwylder niwroddirywiol 
cronig a graddol. Mae fy ymchwil yn 
defnyddio tractograffeg trylediad, 
techneg sy’n defnyddio trylediad 
moleciwlau dŵr i fapio cysylltiadau 
rhwng gwahanol rannau o’r 
ymennydd. Datgelodd tystiolaeth 
o’m hymchwil ganlyniadau newydd 
sy’n dangos y gallai cysylltiadau 
nerfol cysylltiedig â symud mewn 
PD arddangos ymdrechion addasu 
i wneud iawn am niwroddirywiad 
tra oedd cysylltiadau nad oedd 
yn gysylltiedig â symud yn dangos 
niwroddirywiad. Mae’r ddelwedd 
yn dangos y cysylltiadau sy’n 

gysylltiedig â symud mewn 
glas, coch a melyn yn cysylltu 
â madruddyn y cefn a rhannau 
perthnasol eraill yng nghanol yr 
ymennydd. Mae’r cysylltiadau nad 
ydynt yn gysylltiedig â symud sydd 
i’w gweld mewn magenta a gwyrdd, 
yn cysylltu rhannau o’r ymennydd 
sy’n rhan o brosesu emosiynau 
a gwobrwyo. Mae’r canlyniadau 
hyn yn annog astudiaethau 
hydredol mewn PD a fyddai’n 
helpu i wahanu dirywiad nerfau 
oddi wrth effeithiau gwneud iawn 
yn y dyfodol. Byddai hyn yn ein 
helpu i ddeall datblygiad y clefyd 
a fyddai’n gymorth pellach i 
ddarparu triniaethau effeithiol.

Y Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd

Mae’r llun ar y dudalen hon wedi’i gymryd o’r arddangosfa ‘Delweddau Ymchwil’, 
digwyddiad sy’n arddangos gwaith rhyfeddol ein hymchwilwyr doethurol. Gwahoddwyd 
ymchwilwyr doethurol ledled y Brifysgol i gyflwyno delwedd sy’n crynhoi eu gwaith ymchwil. 
Rhoddwyd y cyfle i’r rhai oedd yn mynychu’r arddangosfa i weld y delweddau, i siarad â’r 
ymchwilwyr, ac i ddysgu mwy am y prosiectau diddorol roedden nhw’n eu cynnal.
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Addysg Feddygol a D
eintyddol

Addysg Feddygol a Deintyddol
Mae’r Rhan Academaidd ar gyfer Addysg Feddygol yn ymrwymedig i  
ddarparu rhagoriaeth mewn addysgu, addysg a cyfarwyddo clinigol i  
weithwyr iechyd proffesiynol.
Rydym yn cynnal cyrsiau ar 
lefel Tyst.Ôl-radd, Diploma 
Ôl-radd, MSc a PhD mewn 
Addysg Feddygol drwy ddulliau 
confensiynol ac e-ddysgu. 
Cefnogir yr addysgu gan dîm 
ymroddedig o staff ac mae’n 

denu clinigwyr o amrywiaeth o 
broffesiynau a disgyblaethau 
o’r 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 
staff academaidd o’r Ysgol yn 
chwarae rôl amlwg mewn cyrff 
cenedlaethol i lywio a dylanwadu 
ar gyfeiriad polisi ac ymarfer 
addysgol mewn addysg feddygol.

Rhaglenni Addysg 
Feddygol a 
gydnabyddir yn 
genedlaethol ac yn 
rhyngwladol ac a achredwyd 
gan Academi Addysg Uwch  
y DU ac Academi’r 
Addysgwyr Meddygol

Pam astudio gyda ni?
Fel canolfan academaidd, ryngwladol 
ar gyfer addysg feddygol, mae gennym 
arbenigedd helaeth wrth gefnogi  
clinigwyr sy’n awyddus i broffesiynoli  
eu rolau addysgol.

Mae ein rhaglenni yn ymgysylltu clinigwyr 
â datblygiadau addysgol, syniadau a heriau 
mewn lleoliadau gofal iechyd sydd yn aml 
yn heriol ac yn gymhleth.

Dr Esther Lomas, Addysg Meddygol Diploma Ôl-radd (e-ddysgu)
Mae’r cwrs hwn wedi bod yn union yr hyn yr oeddwn wedi’i obeithio: yn berthnasol; 
diddorol; eang a chydweithredol. Mae’r gallu i astudio o bell a’r hyblygrwydd i gynllunio 
fy nysgu fy hun wedi fy ngalluogi i ddefnyddio’r deunyddiau a chanolbwyntio aseiniadau 
ar bynciau sy’n berthnasol i’m gwaith. Fel addysgwr Meddyg Teulu sy’n gweithio yn 
Awstralia, mae wedi bod yn wych cael gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr mewn 
disgyblaethau meddygol eraill, mewn rhannau eraill o’r byd, yn dysgu gyda’i gilydd ac 
oddi wrth y naill a’r llall.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Deon, Deoniaid 
Cyswllt, Tiwtoriaid Seminar, 
Pennaeth / Cyfarwyddwr 
Sefydliadau Hyfforddiant, 
Ymgynghorwyr, Meddygon, 
Deintyddion, Nyrsys, Fferyllwyr, 
Darlithwyr Proffesiynau Clinigol 
Iechyd, Cymedrolwyr Addysgol, 
Mentoriaid a Chymrodyr 
Academaidd

Cyflogwyr: Meddygfeydd / 
Deintyddfeydd, Colegau Brenhinol, 
Ymddiriedolaethau’r GIG a Byrddau 
Iechyd, Y Weinyddiaeth Amddiffyn, 
prifysgolion a cholegau yn y DU ac 
yn rhyngwladol

Rhaglenni o safon 
sy’n canolbwyntio ar 
gynyddu proffesiynoli 
athrawon clinigol mewn 
amrywiaeth o sefyllfaoedd 
gofal iechyd

Ymrwymiad 
i ddarparu 
hyblygrwydd i fyfyrwyr 
drwy gynnig llwybrau a 
modiwlau ar-lein sy’n 
cynnwys elfennau dewisol

@mededcardiff www.walesdeanery.org/cy



Addysg Feddygol
PhD: 3-4 blynedd ALl,  
5-7 mlynedd RhA 
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 

Mae cyrsiau MPhil/PhD addysg 
feddygol yn elwa o’r cyfoeth o 
weithgaredd ymchwil yn yr Ysgol. 
Mae enghreifftiau diweddar yn 
cynnwys meddygon yn defnyddio 
technoleg iDOC ar gyfer 
agweddau dysgu, hyfforddi a’r 
sawl sy’n cael ei hyfforddi tuag at 
asesiadau yn y gwaith, a rhoi  
cyd-destun i gynllunio cwricwlwm 
ar gyfer addysg ddeintyddol 
mewn gwledydd sy’n datblygu.

Cyswllt: Sarah Howell
ebost: howellsr5@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2068 7449

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.  
Caiff prosiectau myfyrwyr ar lefelau meistr a doethur eu 
cyfarwyddo gan aelodau o dîm academaidd ac maent yn 
cwmpasu amrywiaeth o arbenigedd ymchwil.
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).

Dyddiad dechrau: 1 Ionawr,  
1 Ebrill, 1 Gorffennaf, 1 Hydref

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 
o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, 
gweler tudalen 23 am 
wybodaeth ychwanegol.

Myfyrwyr Addysg Feddygol

Themâu ein hymchwil

Rydym yn cynnig cyfarwyddo  
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:

•  Dysgu ac Addysgu mewn 
Addysg Glinigol

• Arloesi mewn Cwricwlwm

• Proffesiynoldeb.

Myfyrwyr y Diploma Ôl-radd /MSc Addysg Feddygol yn gweithio ar dasg grŵp
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Addysg Feddygol a D
eintyddol

Addysg Feddygol 
Diploma Ôl-radd/MSc:  
1-2 flynedd, ALl a RhA

Yn cael ei chynnal yng 
Nghaerdydd, 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 cyfranogiad, cydweithio 
a chymhwyso ymarferol yn 
egwyddorion canolog ar y cwrs, 
ac mae cyfranogwyr yn cael eu 
hannog i roi cynnig ar ddulliau 
newydd drwy gydol y rhaglen.

Dyddiad dechrau: Medi

Addysg Feddygol 
E-ddysgu 

Tyst.Ôl-radd/Diploma Ôl-radd/
MSc: 1-3 blynedd RhA

Mae’r Dystysgrif Ôl-radd, y 
Diploma Ôl-radd a’r MSc mewn 
Addysg Feddygol yn gwrs 
e-ddysgu, sy’n cynnig adeiladu 
credyd astudio drwy gwrs tri 
cham, cynyddol ar-lein.

Fe’i cynlluniwyd ar gyfer y rhai 
sydd am wella eu dealltwriaeth o 
egwyddorion a dulliau addysgol 
a’u gallu i’w defnyddio mewn 
gwaith addysgol o ddydd i ddydd.

Dyddiad dechrau: Hydref

Cyswllt: Sarah Howell
ebost: howellsr5@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2068 7449

Rhaglenni a Addysgir
Fe’i sefydlwyd fel y radd 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.
Mae llawer o raddedigion yn defnyddio’r wybodaeth a gyflwynir 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.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 
o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, 
gweler tudalen 23 am 
wybodaeth ychwanegol.Myfyriwr e-ddysgu Addysg Feddygol
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Deintyddiaeth
Mae gan yr Ysgol Deintyddiaeth enw da am 
ragoriaeth ei haddysgu, ei hymchwil a’i gofal 
clinigol, a hanes o addysg ôl-raddedig sy’n mynd 
yn ôl dros 40 mlynedd.
Mae gennym ddiwylliant ymchwil ôl-raddedig bywiog ac ar hyn o bryd 
mae gennym bortffolio o bum rhaglen ôl-raddedig a addysgir, sy’n 
cynnig graddau meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol, Mewnblanoleg, 
Orthodonteg, Peirianneg Meinweoedd a Bioleg Lafar.

Yn y safle 1af  
ymysg yr holl ysgolion 
deintyddol yn y DU yn y 
Times Complete University 
Guide a’r Guardian Good 
University Guide 2016

Pam astudio gyda ni?
Drwy ddewis astudio yn yr Ysgol 
Deintyddiaeth byddwch yn cael addysgu  
o’r radd flaenaf yn un o’r ysgolion 
deintyddol mwyaf deinamig yn y DU, ac 
wedi’i lleoli mewn prifddinas fywiog. 
Dewch i astudio gyda ni a byddwch yn sicr 
o gael addysg a chymdeithas fydd yno 
gyda chi drwy’ch gyrfa.

Will Fitzpatrick, MScD mewn Orthodonteg
Rwyf wedi mwynhau fy amser yma yn yr adran Orthodonteg yn yr Ysgol 
Deintyddiaeth. Rwyf bob amser wedi cael cefnogaeth dda ac wedi teimlo fod y 
cyfarwyddwyr yn y clinig yn hawdd siarad â nhw, sy’n helpu i greu amgylchedd 
dysgu agored a chyfforddus. Mae dinas Caerdydd hefyd yn lle gwych i 
hyfforddi, gyda chefn gwlad a thraethau hyfryd dafliad carreg i ffwrdd.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Mae ein 
graddedigion yn cael eu cyflogi 
ledled y byd. Mae’r rhai o’n 
rhaglenni clinigol yn mynd 
ymlaen i ymarfer clinigol 
arbenigol neu’n ymuno â 
Chyfadran Ddeintyddol yn eu 
mamwlad. Mae ein graddedigion 
ymchwil a biofeddygol wedi dilyn 
gyrfa yn y byd academaidd, ym 
myd diwydiant ac mewn labordai 
clinigol

Cyflogwyr: Y Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol, Gweinyddiaethau 
Iechyd Tramor, Biotechnoleg 
Cwmnïau sy’n arbenigo mewn 
peirianneg meinweoedd, Practis 
Deintyddol Arbenigol, Cwmnïau 
Ymchwil Deintyddol

Yn y safle 1af  
yn ei Unedau Asesu yn y 
Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil mwyaf diweddar 
(REF 2014)

92% o ran boddhad 
cyffredinol myfyrwyr 
yn yr Arolwg Profiad Ymchwil 
Ôl-radd 2015

Mae addysgu clinigol yn digwydd 
yn ein cyfleusterau modern

86 Y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd



D
eintyddiaeth

Clefydau Microbaidd 
PhD/MPhil: 3 blynedd ALl 

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio 
ar fioffilmiau microbaidd mewn 
ystod eang o heintiau dynol, gan 
gynnwys mecanweithiau datrys 
heintiau, a dulliau therapiwtig i 
atal a brwydro yn erbyn heintiau 
perthnasol i fioffilm microbaidd.

Therapiwteg Polymer 
Uwch 
PhD/MPhil: 3 blynedd ALl

Bod yn sail i ddylunio, datblygu 
a phrofi therapiwteg polymer 
newydd wrth atal a thrin heintiau 
sy’n anodd eu trin, ac yn aml yn 
fygythiad i fywyd.

Bioleg Matrics ac 
Atgyweirio Meinweoedd
PhD/MPhil: 3 blynedd ALl

Deall mecanweithiau 
moleciwlaidd y rhyngwyneb 
rhwng y matrics tu allan i 
gelloedd(ECM) a chelloedd 
mewn iechyd a heintiau, a’u trin 
i hwyluso prosesau adfywio ac 
atgyweirio.

Grŵp Meinweoedd 
Mwyneiddiad
PhD/MPhil: 3 blynedd a mwy ALl 

Ymchwil celloedd a bioleg 
matrics sy’n gysylltiedig ag 
atgyweirio, adfywio a chynnal 
meinweoedd mwyneiddiad 
y gymhlyg creuanwynebol, 
pathoffisioleg sylfaenol y 
meinweoedd hyn a systemau 
a systemau newydd i gyflwyno 
cyffurfiau wedi’u targedu.

Bôn Gelloedd, Atgyweirio 
Clwyfau ac Adfywio
PhD/MPhil: 3 blynedd ALl

Ymchwil trosiadol ar gyfer 
defnyddio bôn gelloedd yn 
glinigol wrth atgyweirio ac 
adfywio meinweoedd cysylltiol, 
a chyffuriau newydd wrth 
fodiwleiddio’r broses o wella 
briwiau.

Iechyd Cyhoeddus 
Deintyddol 
PhD/MPhil: 3 blynedd ALl 

Diddordebau ymchwil mewn 
epidemioleg ddeintyddol, dulliau 
poblogaidd o atal clefyd y geg, 
a defnyddio gwrthfiotigau yn 
briodol mewn deintyddiaeth.

Grŵp Ymchwilio i Drais
PhD/MPhil: 3 blynedd ALl

Gwaith ar fesurau i leihau trais 
yn y gymuned gyda diddordeb 
penodol mewn ymddygiad 
ymosodol sy’n gysylltiedig ag 
alcohol.

Cyswllt: Cynorthwy-ydd Derbyn Ôl-raddedigion
ebost: dentalpgadmissions@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2074 4251

Rhaglenni Ymchwil
Ein prif amcan yw darparu prosiectau ymchwil 
rhyngwladol-gystadleuol, gan gynhyrchu ôl-raddedigion 
medrus a chystadleuol gyda rhagolygon gyrfa ardderchog 
yn y dyfodol.
I gyflawni hyn, byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan dîm academaidd 
profiadol sy’n arweinwyr yn eu maes. Mae’r prosiectau ymchwil, felly, 
yn cyd-fynd ag arbenigedd ymchwil y cyfarwyddwyr. Mae amrywiaeth o 
brosiectau a noddir a phrosiectau hunanariannu ar gael.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS o 7.0 o leiaf (gyda sgôr o 6.0 o leiaf ym mhob un o’r is-adrannau),  
gweler tudalen 23 am ragor o wybodaeth.

Themâu ein hymchwil
Rydym yn cynnig cyfarwyddo a 
phrosiectau ymchwil:
•  Microbioleg, gyda phwyslais 

arbennig ar ficrobau llafar
• Therapiwteg Polymer Uwch
•  Bioleg Matrics ac Atgyweirio 

Meinweoedd
• Meinweoedd Mwyneiddiad
•  Bôn Gelloedd, Atgyweirio 

Clwyfau ac Adfywio
• Iechyd Cyhoeddus Deintyddol
• Atal Trais
• Delweddu 3-D y pen a’r wyneb.
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Rhaglenni a Addysgir
Ar hyn o bryd mae gan yr Ysgol Deintyddiaeth bortffolio o bum rhaglen ôl-raddedig 
a addysgir, sy’n cynnig graddau meistr mewn Deintyddiaeth Glinigol, Mewnblanoleg, 
Orthodonteg, Peirianneg Meinweoedd a Bioleg Lafar.
Mae’r rhaglenni hyn yn darparu hyfforddiant clinigol ac academaidd o ansawdd uchel ar gyfer myfyrwyr 
cartref a thramor. Adlewyrchir yr ansawdd hwn yn ein perfformiad yn Arolwg Rhaglenni Ôl-raddedig a 
Addysgir (PTES) yr Academi Addysg Uwch 2016.

Mae ein holl fyfyrwyr ôl-raddedig yn cael cyfle i weithio gydag arweinwyr yn eu meysydd, a dysgu 
ganddynt, a chael mynediad at rai o’r cyfleusterau ymchwil, addysgol a chlinigol gorau mewn unrhyw Ysgol 
Ddeintyddol yn y DU.

Deintyddiaeth Glinigol 
mewn Endontoleg / 
Prosthodonteg 
MClinDent: 3 blynedd ALl

Bwriad y radd yw helpu i 
ddatblygu arferion sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth a datblygu sgiliau 
clinigol uwch i’ch galluogi 
i ddod yn fono-arbenigwr 
mewn Endodontoleg neu 
Brosthodonteg parhaol neu  
dros dro.

Mae gan y rhaglen drefniant 
ar y cyd gyda Choleg Brenhinol 
Llawfeddygon Caeredin ac mae’r 
cymhwyster M Pros RCS (Ed) 
a’r M Endo RCS (Ed) yn cael ei 
ddyfarnu ar ddiwedd y rhaglen 
yn ogystal â’r cymhwyster 
MClinDent.

Mewnblanoleg
MSc: 1 flwyddyn ALl

Mae’r cwrs hwn yn rhaglen 
academaidd a chlinigol a 
fydd yn arwain at MSc mewn 
Mewnblanoleg. Yn y rhaglen hon, 
mae myfyrwyr yn trin cleifion 
a ddarperir ar eu cyfer o dan 

oruchwyliaeth arbenigol. Mae 
myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd 
rhan yn y sbectrwm llawn o arfer 
mewnblannu cyfoes lle y cynhelir 
pob math o impiad meinwe 
meddal ac asgwrn.

Bioleg y Geg
MSc: 1 flwyddyn FT

Mae’r cwrs blwyddyn hwn 
yn darparu dealltwriaeth 
academaidd drylwyr am 
strwythur a bioleg meinweoedd 
y geg, eu rhyngweithio â 
microfflora’r geg wrth arwain at 
ddinistrio patholegol ac mae’n 
defnyddio’r wybodaeth hon wrth 
gyflwyno dyrchafiad drosiadol 
therapiwtig a diagnostig, sydd 
nid yn unig yn berthnasol i 
Ddeintyddiaeth Glinigol ond 
hefyd i nifer o ddisgyblaethau 
meddygol eraill.

Orthodonteg
MScD: 3 blynedd ALl

Mae’r cwrs yn rhoi’r sgiliau sydd 
eu hangen i fyfyrwyr berfformio 
fel arbenigwr cymwys mewn 
orthodonteg, gyda ffocws ar y 

meysydd clinigol, damcaniaethol 
ac ymchwil sydd eu hangen i 
ddarparu gofal priodol. Bydd yr 
holl fyfyrwyr yn cael eu hannog 
i sefyll Arholiad Aelodaeth 
Orthodonteg Coleg Brenhinol y 
Llawfeddygon.

Peirianneg Meinweoedd
MSc: 1 flwyddyn ALl

Mae’r rhaglen MSc hon ar hyn 
o bryd yn ei 10fed blwyddyn. 
Mae’n un o’r ychydig o raglenni 
sy’n derbyn myfyrwyr sydd 
yn glinigol gymwysedig (BDS, 
MBBS) neu nad ydynt yn 
glinigol gymwysedig (BSc), gan 
ddarparu amgylchedd dysgu ac 
addysgu unigryw. Mae myfyrwyr 
ar y rhaglen MSc yn cael cyfle i 
fynychu nifer o atodiadau clinigol 
gwahanol ac ymweld â chwmnïau 
lleol sy’n datblygu bôn gelloedd 
a therapïau eraill perthnasol 
ar gyfer defnydd clinigol. Hyd 
yma, mae 95% o’n graddedigion 
yn datblygu gyrfaoedd mewn 
meysydd sy’n berthnasol iawn 
i’r MSc.

Cyswllt: Cynorthwy-ydd Derbyn Ôl-raddedigion 
ebost: dentalpgadmissions@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2074 4251

Dyddiad dechrau: Medi

Iaith Saesneg: Sgôr IELTS cyffredinol o 6.5 o leiaf (gyda dim llai na 5.5 yn unrhyw un o’r 4 is-adran  
neu gymhwyster cyfatebol) ar gyfer rhaglenni nad ydyn nhw’n glinigol. Sgôr IELTS o 7 o leiaf (gyda  
sgôr o 6 o leiaf ym mhob un o’r is-adrannau) ar gyfer rhaglenni clinigol. Gweler tudalen 23 am 
wybodaeth ychwanegol.
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Fferylliaeth a G
w

yddorau Fferyllol

www.caerdydd.ac.uk/fferylliaeth

Fferylliaeth a  
Gwyddorau Fferyllol
Mae gennym ni enw da rhyngwladol am ein haddysgu a’n hymchwil ac rydym 
ni’n arwain ym maes datblygu sgiliau clinigol.
Mae ein haddysgu yn 
canolbwyntio ar addysg 
gychwynnol myfyrwyr fferyllol 
o’r DU neu dramor, ac ar 
ddatblygiad gyrfa fferyllwyr a 
graddedigion eraill, unwaith eto 
yn fyd-eang, sy’n gweithio neu’n 
ceisio gyrfa yn y sector fferyllol.

Rydym ni’n cydweithio gyda 
diwydiant, addysg, y llywodraeth 
a grwpiau cyhoeddus i sicrhau 
bod ein hymchwil yn cael effaith 
yn y byd real a’i fod o fudd i 
iechyd a lles dynol.

Rydym ni’n ymrwymo i ymgysylltu 
â’r cyhoedd i gyflawni effaith 

gymdeithasol a diwylliannol, 
ysbrydoli pobl ifanc a hysbysu’r 
cyhoedd am faterion gwyddonol.

Mae’r Ysgol yn y 100 uchaf o 
ysgolion fferylliaeth yn y byd 
(cynghrair Times Higher 2015).

Mae ein gwaith ymchwil 
rhyngddisgyblaethol sy’n 
arwain y byd yn y 4ydd 
safle ymhlith prifysgolion  
yn y DU (REF 2014). 
Ymhlith prifysgolion gydag 
ysgol fferylliaeth rydym yn y 
safle 1af

Pam astudio gyda ni?
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd 
ymchwil a rhaglenni ôl-raddedig a addysgir 
i fferyllwyr, gwyddonwyr biofeddygol 
ac ymarferwyr gofal iechyd. Mae ein 
rhaglenni wedi’u gogwyddo at bobl sy’n 
gweithio neu’n chwilio am waith yn y sector 
fferylliaeth glinigol neu’r sectorau fferyllol 
glinigol ac yn y byd academaidd.

Andy Jenkins, Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol PhD
Wedi graddio gyda gradd Meistr Fferylliaeth o’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau 
Fferyllol, roeddwn wedi profi’r amgylchedd ymchwil sy’n ffynnu yn yr Ysgol yn barod. 
Fel gweithiwr proffesiynol wrth ei waith, mae’r Ysgol yn darparu llwyfan perffaith i 
gymryd rhan mewn ymchwil blaengar, sydd wedi’i seilio ar y nod cyffredinol o wella 
gofal cleifion. P’un a yw eich maes diddordeb mewn arloesi fferyllol neu ofal yn 
seiliedig ar arfer, mae’r Ysgol yn darparu awyrgylch cyfeillgar cefnogol i ddatblygu 
sgiliau ym mhob agwedd ar ymchwil.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Oncoleg Glinigol, 
Rheolwr Gweithrediadau Clinigol, 
Rheolwr Cydlynu Gwyddonol a 
Meddygol, Cymrawd Ymchwil, 
Fferyllydd Ymchwil, Fferyllydd 
Cynhyrchu

Cyflogwyr: Clinigen group, 
Coleg Imperial Llundain, 
Ymddiriedolaethau’r GIG a Byrddau 
Iechyd, Penn Pharma, Phlexglobal, 
SClderm, Canolfan Canser Felindre, 
Welcome Trust Sanger Institute

Darganfod cyfrwng 
gwrthfeirysol mwyaf 
pwerus y byd rhag yr 
eryr: Mae FV-100 yn 
gyffur gwrthfeirws newydd 
sbon sy’n anelu at ddod 
â rhyddhad i filiynau o 
ddioddefwyr yr eryr o 
amgylch y byd

Gwella effeithiolrwydd 
meddyginiaethau 
mewnanadlu: Mae 
ymchwil newydd yn yr Ysgol 
yn cynnig gobaith i filiynau 
o bobl sy’n dioddef o 
afiechydon anadlu
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Fferylliaeth
PhD: 3 blynedd ALl
Byddwch yn astudio ac yn 
gweithio mewn ysgol aml-
ddisgyblaethol hunangynhwysol, 
gyda chyfleoedd gwych ar gyfer 
cydweithio gydag adrannau 
cysylltiedig cryf ym mhob un o’r 
gwyddorau biofeddygol yn yr un 
gyfadran, y Coleg Biofeddygol 
Gwyddorau Bywyd, neu gyda 
Ysgolion Cemeg neu Beirianneg 
y Brifysgol.

Cyfleoedd ariannu 
Y Cyngor Ymchwil, 
elusennau, byd diwydiant, 
ysgoloriaethau’r Ysgol neu’r 
Brifysgol. Fel rheol, caiff 
myfyrwyr tramor eu hariannu 
gan eu llywodraeth.

Cyswllt: Mrs Wendy Davies
ebost: davieswp@cardiff.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 6419

Rhaglenni Ymchwil
Mae rhagoriaeth ein ymchwil perthnasol i wyddoniaeth 
fferyllol ac iechyd yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol. 
Mae’n cwmpasu continwwm o wyddoniaeth sylfaenol i 
wyddoniaeth gymhwysol drosiadol ac arfer clinigol. Mae 
gennym bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o 
gyfleusterau ymchwil.
Mae natur gymwysedig ac amlddisgyblaethol ein gwaith yn elwa 
o gydweithio gwyddonol byd-eang a chysylltiadau strategol gyda 
busnesau byd-eang a chyrff sector cyhoeddus sy’n ein galluogi i weld 
effaith ein hymchwil yn y byd byd go iawn.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Rydym yn cynnig cyfarwyddo  
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
disgyblaethau canlynol:
•  Darparu Cyffuriau a 

Microbioleg
• Cemeg Feddyginiaethol
• Ffarmacoleg a Ffisioleg 
•  Ymarfer Fferylliaeth a 

Fferylliaeth Glinigol.

Mae’r themâu ymchwil ar draws 
y disgyblaethau hyn yn cynnwys:
•  Therapiwteg arbrofol a 

gwyddorau fferyllol
•  Darganfod, dylunio a synthesis 

cyffuriau (DDDS)
•  Optimeiddio meddyginiaethau 

a chanlyniadau gofal iechyd 
(MOHO).

Mae gan yr Ysgol bortffolio ymchwil amrywiol ac amrywiaeth o gyfleusterau ymchwil

Themâu ein hymchwil
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Bioleg Canser  
a Therapiwteg
MSc: 1 flwyddyn ALl
Bydd gan y graddedigion o’r  
cwrs hwn hyfforddiant eang 
a thrylwyr yn canolbwyntio ar 
ganser fydd yn eu gwneud yn 
ymgeiswyr hygred i ddechrau 
gyrfa neu i symud ymlaen yn 
eu gyrfa yn y sector iechyd neu 
sefydliadau ymchwil. 
Iaith Saesneg: TGAU Saesneg y 
DU, gradd C neu uwch neu IELTS 
7.0 o leiaf gyda 6.5 o leiaf ym 
mhob cydran.

Fferylliaeth Glinigol
Dysgu o bell 
MSc: 3 blynedd RhA  
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA 
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
Yn gymhwyster allweddol ar gyfer 
datblygu gyrfa glinigol mewn 
fferyllfa ysbyty, mae’r rhaglen yn 
cael ei hariannu gan y GIG ac 
fe’i cefnogir gan Gyfarwyddwyr 
Cyrsiau Cyswllt ledled Cymru 
a thiwtoriaid profiadol yn y 
gweithle mewn safleoedd ysbyty 
achrededig.
Fel arfer mae’r MSc mewn 
Fferylliaeth Glinigol yn rhaglen 
ôl-raddedig tair blynedd, ran 
amser/dysgu o bell ar gyfer 
fferyllwyr cymwysedig sy’n 
gweithio mewn fferyllfa ysbyty ac 
yn bwriadu datblygu’r wybodaeth, 

y sgiliau a’r agweddau sydd eu 
hangen i gyfrannu yn y ffordd 
orau bosibl i ofal cleifion. Mae’n 
cynnwys dwy ran: Rhan 1 (fel 
arfer dros  
2 flynedd) yw’r Dip Ôl-radd mewn 
Fferylliaeth Glinigol ac mae Rhan 
2 yn flwyddyn astudio ran amser 
bellach, ac yn mynd i’r afael â 
phrosiect ymchwil. 
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o 
leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler 
tudalen 23 am wybodaeth 
ychwanegol.

Ymchwil Glinigol 
Dysgu o bell 
MSc: 3 blynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA  
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
Mae’r cwrs hwn yn cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd sy’n 
berthnasol i rôl glinigol mewn 
cwmni fferyllol, biodechnoleg, 
dyfais, ymchwil contract neu 
reoli safle neu’r GIG. Mae’n rhoi 
trosolwg ar bob agwedd ar y 
broses o ddatblygu cyffuriau, ac 
yn sefydlu dull amlddisgyblaethol 
i ddod ag endid cemegol newydd 
i’r farchnad. Mae’n meithrin 
rhwydweithio ymysg cyfranogwyr 
ac addysgu cydweithredol 
rhyngddynt.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o 
leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler 
tudalen 23 am wybodaeth 
ychwanegol.

Rhoi Presgripsiynau’n 
Annibynnol gan Fferyllwyr
Dysgu o bell
Modiwl 40 credyd ar wahân:  
7 mis RhA
Mae’r Ysgol wedi datblygu’r 
rhaglen i baratoi fferyllwyr fel 
Rhagnodwyr Annibynnol, ac i 
fodloni’r safonau perthnasol a 
osodwyd gan y Cyngor Fferyllol 
Cyffredinol (GPhC).
At hynny, mae’r rhaglen hon yn 
datblygu sgiliau dadansoddi’n 
feirniadol a myfyrio personol 
cyfranogwyr ac yn gwthio eu 
datblygiad proffesiynol parhaus 
ymhellach.
Dyddiadau dechrau: Medi, Ionawr 
Iaith Saesneg: TGAU Saesneg y 
DU, gradd C neu uwch neu IELTS 
7.0 o leiaf gyda 6.5 o leiaf ym 
mhob cydran.

Cyfleoedd i gael cyllid 
Yn aml ariennir myfyrwyr yn 
gyfan gwbl neu’n rhannol gan 
gyflogwr y GIG.

Cyswllt: Tîm Derbyn Ôl-raddedigion, yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
e-bost: pgtphrmyadmissions@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni ôl-raddedig a 
addysgir i fferyllwyr, gwyddonwyr biofeddygol, graddedigion 
gwyddorau bywyd ac ymarferwyr gofal iechyd.
Mae ein rhaglenni 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.

Dyddiad dechrau: Medi
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Gwyddorau Gofal Iechyd
Mae Ysgol y Gwyddorau Iechyd yn ddarparwr blaenllaw ym maes addysg  
ôl-raddedig mewn gofal iechyd.
Gan fod i’r ymchwil a wneir 
yn yr Ysgol le blaenllaw yn y 
dadleuon polisi yn rhyngwladol, 
yn genedlaethol ac yn lleol, daw’r 
myfyrwyr sy’n astudio yma i 
wybod am syniadau ac ymarfer 
diweddaraf byd gofal iechyd.

Drwy gynhyrchu ymchwil safonol 
a fwydir i’r ymarfer gorau, caiff y 
gwaith a wneir yn yr Ysgol effaith 
uniongyrchol ar esblygiad iechyd 
a gofal cymdeithasol ledled y DU 
a thu hwnt.

Cyflwynir y rhaglenni ôl-raddedig 
yn hyblyg, ystyrir ymrwymiadau 
proffesiynol, a bydd myfyrwyr ôl-
raddedig yn elwa o ddefnyddio’r 
cyfleusterau gwych.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014, gosodwyd 
ein hymchwil i Broffesiynau 
Cysylltiedig ag Iechyd, 
Deintyddiaeth, Nyrsio a
Fferylliaeth yn 4ydd yn
y DU am ei ansawdd

Pam astudio gyda ni?
• Mae’r ysgolheictod o’r ymchwil yn yr 

Ysgol yn elwa o’r cysylltiadau cryf â 
darparwyr gofal iechyd lleol

• Mae myfyrwyr yn elwa o 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 
bath yn y DU

Cindy Sylvia, Myfyrwyr Doethuriaeth Broffesiynol o’r Unol Daleithiau
Syrthiais mewn cariad gyda Chaerdydd a’r Brifysgol pan enillais fy MSc mewn Gwella 
Clwyfau a Chyfanrwydd Meinweoedd. Yn wreiddiol fe ddes i’r Brifysgol gan fod y cwrs 
astudio yn unigryw ac yn cael ei gydnabod yn fyd-eang. Pan benderfynais astudio ar 
gyfer fy noethuriaeth roedd yn naturiol i mi ddewis Caerdydd fel fy newis academaidd. 
Yn syml iawn, mae wedi bod yn wych. Roedd y rhaglen yn hyblyg i fy anghenion i. 
Rwy’n astudio o bell ac mae cyfoeth o gyfleoedd yn cael eu darparu yn y Brifysgol.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Nyrs Staff, 
Ymarferydd Gofal Llawfeddygol, 
Ffotograffydd Clinigol, 
Nyrs Fasgwlaidd Arbenigol, 
Ymwelydd Iechyd, Therapydd 
Galwedigaethol, Ffisiotherapydd, 
Rheolwr Ward

Cyflogwyr: Gwahanol Fyrddau 
Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r 
GIG, sefydliadau addysg uwch, 
cartrefi gofal preifat, clinigau, 
lleoliadau yn y gymuned

Barnwyd bod 100% 
o’r ymchwil a gyflwynwyd 
gennym o safon ryngwladol,
o leiaf, a bod 94%  
ohoni’n rhyngwladol
ragorol neu’n 
arwain y byd

Mae ein hymchwil wedi’i 
strwythuro ar draws pedair 
thema: Mae’r themâu hyn 
wedi cadarnhau ein safle  
fel canolfan sy’n 
arwain y byd o
ran rhagoriaeth
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Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd @CUHealthSci 

Cyswllt: Swyddfa Ymchwil  
ebost: hcarephdenquiries@caerdydd.ac.uk
ffôn: +44 (0)29 2068 8588 / +44 (0)29 2068 8559

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.
Drwy gydweithio’n agos â’n cydweithwyr clinigol ac ar draws 
disgyblaethau, mae ein hymchwil yn cyfoethogi addysg a gofal iechyd 
ac yn rhoi manteision uniongyrchol i gleifion a’r cyhoedd.

Dyddiad dechrau: Hydref
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil
Mae ein hymchwil 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 a rhai 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.

Optimeiddio iechyd trwy 
weithgarwch a ffyrdd o fyw
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.

Pa feysydd ymchwil y gallaf eu 
hastudio?
• Nyrsio Oedolion
• Nyrsio Plant
• Nyrsio Iechyd Meddwl
• Ymarfer Gofal Llawdriniaethol
• Radiograffeg
• Radiotherapi
• Ffisiotherapi
• Therapi Galwedigaethol
• Bydwreigiaeth.

Gwyddorau Gofal Iechyd 
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA

Bydd ymgymryd â gradd ymchwil 
ôl-raddedig mewn gofal iechyd yn 
eich galluogi i wneud cyfraniad 
gwerthfawr i wybodaeth ac arfer 
yn eich maes proffesiynol.

Doethuriaeth 
Broffesiynol mewn 
Uwch-Ymarfer Gofal 
Iechyd
DAHP: 4-7 mlynedd RhA

Mae’r Ddoethuriaeth 
Broffesiynol yn rhaglen ran 
amser, wedi’i dylunio i fodloni 
anghenion ymarferwyr sy’n 
gweithio yn y gwasanaeth iechyd 
heddiw. Mae’r rhaglen yn cynnig 
lefel uwch o ymgysylltu addysgol 
mewn cyd-destunau proffesiynol 
a sefydliadol, yn ogystal â 
rhoi cyfle i fyfyrwyr wella eu 
cyfrifoldebau presennol wrth 
ddarparu gwasanaethau.

Mae ein rhaglenni ôl-
raddedig ni’n gyfle i ddatblygu 
gwybodaeth ac arbenigedd 
ar draws amrywiaeth o 
broffesiynau gofal iechyd
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Uwch-Ymarfer Clinigol
MSc: 4 blynedd RhA 
Tyst.Ôl-radd: 2 flynedd RhA
Nod y rhaglen yw paratoi 
clinigwyr o amrywiaeth o 
broffesiynau i gyflawni uwch-
rolau ymarfer drwy hwyluso eich 
gallu i estyn eich cymhwysedd i 
lefel uwch-ymarferydd. Byddwch 
yn cwblhau Portffolio o Uwch-
Ymarfer Clinigol yn hytrach na 
thraethawd hir, a gellir hefyd ei 
wneud fel Tystysgrif Ôl-raddedig 
annibynnol.

Uwch-Ymarfer 
MSc/Dip.Ôl-radd./Tyst.Ôl-radd: 
18 mis ALl, 4 blynedd RhA
Mae’r rhaglen uwch-ymarfer 
yn cynnig llwybrau cyffredinol 
ac arbenigol, gan roi cyfle i chi 
ymchwilio i’ch meysydd ymarfer 
arbenigol ac ennill gradd 
berthnasol yn y rhaglen MSc 
mewn Uwch-Ymarfer. Gallwch 
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 o’r rhaglen hefyd 
ar gael fel unedau annibynnol.

Ffotograffiaeth Glinigol
Tyst.Ôl-radd Dysgu o Bell:  
14 mis RhA
Os ydych chi’n fotograffydd 
clinigol sy’n gweithio mewn 
lleoliad ym maes gofal iechyd, 
mae’r rhaglen hon yn rhoi’r cyfle 
i chi estyn eich gwybodaeth a’ch 
dealltwriaeth o’r proffesiwn a’r 
cyd-destun y caiff ei ymarfer 
ynddo. Drwy gyfuniad o 
aseiniadau damcaniaethol ac 
ymarferol, byddwch yn gwella 
eich sgiliau ffotograffig a meddwl 
beirniadol drwy ymarfer myfyriol 
ar sail tystiolaeth.

Astudiaethau Iechyd 
Cymunedol (SPQ) 
MSc/Dip.Ôl-radd: 18 mis ALl,  
4 blynedd RhA
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. 
Mae’r dyfarniad hwn yn cynnwys 
rhagnodi V100. 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.

Gwerthfawrogi 
Delweddau 
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA 
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
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.

Rheoli Gofal 
mewn Ymarfer 
Amlawdriniaethol 
MSc/Dip.Ôl-radd./Tyst.Ôl-radd: 
1 flwyddyn (+ traethawd hir) ALl, 
2 flynedd (+ traethawd hir) RhA  
Mae’r cwrs yn cynnig gwybodaeth 
ac arbenigedd i ddatblygu eich 
sgiliau o ran gwerthuso, meddwl 
yn feirniadol a datrys problemau, 
ac i gynyddu eich gwybodaeth 
ymarferol a damcaniaethol 
a’ch dealltwriaeth o reoli gofal 
mewn ymarfer amlawdriniaethol 
er mwyn i chi allu cymhwyso’r 
sgiliau hynny at hyrwyddo gofal 
ymhellach yn y maes hwn.

Therapi Galwedigaethol 
(ar ôl cofrestru) 
MSc/Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn yn 
ogystal â 6 mis arall i gyflwyno 
traethawd hir ALl, 2 flynedd a  
2 flynedd arall i gyflwyno 
traethawd hir RhA
Nod y cwrs hwn, sydd wedi’i anelu 
at therapyddion galwedigaethol, 

Rhaglenni a Addysgir

Cyswllt: y Tîm Gwyddorau Gofal Iechyd  ebost: hcarepgtadmissions@caerdydd.ac.uk

Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.
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yw datblygu eich sgiliau 
gwerthusol, meddwl yn feirniadol 
a datrys problemau, a chynyddu 
eich gwybodaeth ymarferol 
a damcaniaethol o therapi 
galwedigaethol, fel y gallwch 
ddefnyddio’r sgiliau hyn i fynd 
ymhellach yn eich proffesiwn.

Therapi Galwedigaethol 
(cyn-cofrestru) 
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd ALl
Anelir y rhaglen gyn-gofrestru 
ddwy flynedd a chyflymedig hon 
at y rhai sydd eisoes â gradd 
(2:2 neu uwch) 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.

Ffisiotherapi
MSc/Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn a  
6 mis arall i gyflwyno traethawd 
hir ALl, 2 flynedd a 2 flynedd 
arall i gyflwyno traethawd hir RhA
Mae’r modiwl ‘Dulliau Ymchwil 
a Gwella Iechyd mewn Iechyd 
a Gofal Cymdeithasol’ ar gael 
ar ddwy ffurf: wedi’i leoli yn y 
Brifysgol neu ddysgu cyfunol/o 
bell.
Nod y cwrs yw datblygu eich 
sgiliau o ran gwerthuso, meddwl 
yn feirniadol a datrys problemau, 
a chynyddu eich gwybodaeth 
ymarferol a damcaniaethol o 
ffisiotherapi fel eich bod yn gallu 
cymhwyso’r sgiliau hynny at 
symud eich proffesiwn, darparu 
gwasanaethau a gofal i gleifion 
ymhellach yn eu blaen.

Adrodd Radiograffig
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
Mae’r cwrs yn cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd sy’n 
fodd i bobl broffesiynolion gofal 
iechyd cymwysedig weithredu 
fel  ymarferwyr proffesiynol 
annibynnol wrth gyflawni tasgau 
adrodd ar ddelweddau clinigol 
yn eu gweithle. Mae’r nifer o 
broffesiynau gofal iechyd sy’n 
defnyddio delweddau yn eu 
gwaith wedi cynyddu dros y 
blynyddoedd diwethaf ac mae 
llawer o grwpiau a hoffai gael 
y gallu i ddehongli ffilmiau. 
Nod y cwrs yw rhoi’r sgiliau 
i chi allu diwallu anghenion 
cyfnewidiol y sector hwn sy’n 
prysur ddatblygu. Oherwydd fod 
y modiwlau yn cael eu dilysu gan 
Gymdeithas y Radiograffyddion, 
mae angen mynediad i adran 
glinigol a mentor radiolegol.

Radiograffeg
MSc/Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn a 6 
mis arall i gyflwyno traethawd hir 
ALl, 2 flynedd a 2 flynedd arall i 
gyflwyno traethawd hir RhA
Nod y cwrs hwn yw cynyddu 
eich gwybodaeth ymarferol a 
damcaniaethol o radiograffeg, 
fel y gallwch ddefnyddio’r sgiliau 
hyn i fynd ymhellach yn eich 
proffesiwn. Mae gan y cwrs 
hwn ddull modiwlar hyblyg sy’n 
darparu amrywiaeth o sgiliau 
trosglwyddadwy defnyddiol 
mewn amgylchedd clinigol 
proffesiynol. Nod y cwrs yw 
ehangu eich gwybodaeth mewn 
meysydd megis Gwerthfawrogi 
Delwedd, Adrodd Radiograffig 
a Mamograffi a nifer o arferion 
eraill cysylltiedig â Radiograffeg.

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus 
Cymunedol Arbenigol  
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA  
MSc: 3 blynedd RhA (ar ôl 
cwblhau 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) a chael eich cofrestru 
wedi hynny yn y rhan ar gyfer 
Nyrsys Iechyd Cyhoeddus 
Cymunedol Arbenigol ar  
gofrestr y Cyngor Nyrsio a 
Bydwreigiaeth (NMC).
Iaith Saesneg: IELTS 7.0 o leiaf.

Ffisiotherapi Chwaraeon 
ac Ymarfer  
MSc/Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn a 6 
mis arall i gyflwyno traethawd hir 
ALl, 2 flynedd a 2 flynedd arall i 
gyflwyno traethawd hir RhA
Nod y cwrs yw datblygu eich 
sgiliau o ran gwerthuso, meddwl 
yn feirniadol a datrys problemau, 
a chynyddu eich gwybodaeth 
ymarferol a damcaniaethol o 
wyddor chwaraeon ac anafiadau 
i chi allu cymhwyso’r sgiliau 
hynny at symud eich proffesiwn 
ymhellach yn ei flaen. Mae angen 
o leiaf 2 flynedd o brofiad clinigol.

Ymarfer Gofal 
Llawfeddygol 
Oherwydd newidiadau yng 
Nghwricwlwm Coleg Brenhinol 
y Llawfeddygon ar gyfer 
Ymarferwyr Gofal Llawfeddygol, 
mae’r Dip.Ôl-radd presennol yn 
cael ei adolygu. Caiff manylion 
pellach eu cyhoeddi ar ein 
gwefan pan fyddan nhw ar gael.
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.
MSc: 12 mis ALl neu 18+ mis RhA
Nod y cwrs yw rhoi cyfle i fyfyrwyr 
sydd eisoes yn ymarferwyr 
gofal llawfeddygol hyrwyddo 
egwyddorion, theori ac ymarfer 
gofal llawfeddygol.
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Meddygaeth
Mae gan yr Ysgol Feddygaeth record hirsefydlog o ymchwil ac arloesi 
addysgol o’r radd flaenaf.
Rydym yn ganolfan ryngwladol 
fawr ar gyfer addysgu ac 
ymchwil, wedi ymrwymo i geisio 
gwella iechyd y boblogaeth. 
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig 
wedi’u teilwra i anghenion 
unigol ymchwilwyr a gweithwyr 

proffesiynol iechyd, yn y DU ac  
yn rhyngwladol.

Ein nod sylfaenol yw sicrhau’r 
‘trosi’ mwyaf ar wybodaeth 
sylfaenol er lles y claf. 

Mae ein hadrannau ymchwil 
craidd yn canolbwyntio ar 

glefydau cronig ac ymchwil 
iechyd cymhwysol. Maen nhw’n 
cyd-fynd â buddiannau’r GIG 
ac yn adlewyrchu anghenion 
a blaenoriaethau gofal iechyd 
cenedlaethol.

Rydym yn un o’r 
canolfannau 
mwyaf ym maes 
ymchwil ac 
addysgu meddygol 
yn y DU

Hayley Moulding, PhD Genomeg a Geneteg Niwroseiciatrig MRC
Roedd y cynllun PhD hwn yn cynnwys ‘cylchdroi’ blwyddyn gyntaf a’m galluogodd 
i archwilio’r amrywiaeth o brosiectau ar gael yn y Ganolfan MRC, a chaniatáu i mi 
benderfynu pa brosiect oedd fwyaf addas ar gyfer fy nyheadau a’m diddordebau. 
Yr oeddwn yn gallu cwrdd â canolwyr a thimau prosiect. Rwyf yn gweithio gyda grŵp 
aruthrol o bobl sy’n gwneud pob diwrnod yn bleserus. Rwyf hefyd wedi addysgu 
israddedigion yn y flwyddyn gyntaf. Mae hyn yn brofiad hynod o werthfawr ac yn un 
sy’n cynnig y cyfle i ddatblygu fy ngalluoedd addysgu.

Rydym yn yr 8fed safle 
yn UoA 1 (Meddygaeth 
Glinigol) yn REF 2014, gyda 
80% o’n hymchwil yn yr UoA 
hwn yn cael ei ystyried yn 
rhagorol am ei effaith 
o ran cyrhaeddiad ac 
arwyddocâd

Mae’r rhan fwyaf o’n 
rhaglenni ôl-raddedig a 
addysgir yn alwedigaethol 
iawn, yn canolbwyntio 
ar wella gyrfaoedd, 
gwella cyflogadwyedd 
a chynyddu sylfaen 
gwybodaeth gweithwyr gofal 
iechyd proffesiynol

Pam astudio gyda ni?
Chwilio am gymhwyster uchel ei barch 
sy’n rhan-amser? Llawn Amser? E-ddysgu 
neu ddysgu o bell? Dysgu wyneb yn wyneb 
traddodiadol? Mae ein hystod gynhwysfawr 
o raglenni Ymchwil Ôl-raddedig a rhaglenni 
Ôl-raddedig a addysgir, o Dyst.Ôl-radd i 
PhD, yn gadael i chi ddatblygu eich sgiliau 
a’ch chymwysterau ar gyflymder sy’n addas 
i’ch gofynion proffesiynol.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Diabetolegydd, 
Dermatolegydd, Swyddog 
Ymchwil Ôl-ddoethurol Cyswllt, 
Darlithydd, Nyrs Gofal Lliniarol 
Pediatrig Arbenigol, Ymarferwr 
Nyrsio Gynaecolegol, Nyrs Gofal 
Briwiau, Ffisegydd Poen a Gofal 
Lliniarol, Swyddog Meddygol ac 
Iechyd, Uwch Swyddog Meddygol

Cyflogwyr: Adran Iechyd, Coleg 
Imperial Llundain, Coleg Kings 
Llundain, y GIG, Sefydliadau 
Iechyd Cenedlaethol, ysbytai 
prifysgol a phractisiau gofal 
iechyd
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PGRmedic

Mae ein themâu ymchwil 
allweddol yn cynnwys:
• Canser a Geneteg
• Haint ac Imiwnedd
•  Meddygaeth Seicolegol a’r 

Niwrowyddorau Clinigol
• Meddygaeth Boblogaeth

Canser a Geneteg
Mae’r rhaglen yn cwmpasu 
adrannau ymchwil yn yr Isadran 
Canser a Geneteg, ac mae bron i 
70 o fyfyrwyr ôl-raddedig ar y cwrs 
ar hyn o bryd. Mae’r rhan fwyaf o’r 
ymchwil yn drawsfudol a’r nod yn y 
pen draw yw budd cleifion.

Bydd y rhaglen hon yn arwain 
at radd ymchwil mewn canser 
a/neu eneteg y gellid ei 
defnyddio mewn amrywiaeth o 
leoliadau academaidd, clinigol a 
diwydiannol.

Haint ac Imiwnedd 
Nod y rhaglen yw cynnig 
gwybodaeth eang ac arbenigedd 
ym mhob agwedd ar brosesau 
clefyd imiwnolegol yn seiliedig 
ar  lefel y gell a’r moleciwl, gyda 
chryfderau mewn imiwnedd 
cynhenid, imiwnoleg canser, 
bioleg celloedd-T a heintiau 

bacteriol a firaol. Llwyfannau 
technoleg o’r radd flaenaf wedi’u 
cefnogi’n ganolog, genomeg, 
cyrsiau meddygaeth yn parhau 
dros broteomeg, lipidomeg, 
delweddu a chytometreg gydag 
arbenigedd mewn bioleg 
celloedd a bioleg foleciwlaidd.

Meddygaeth Seicolegol 
a’r Niwrowyddorau 
Clinigol 
Mae ymchwil yr Isadran 
Meddygaeth Seicolegol a’r 
Niwrowyddorau Clinigol wedi’i 
anelu at ddeall mecanweithiau 
sylfaenol sydd wrth wraidd 
anhwylderau seiciatrig a 
niwrolegol mawr.

Ceir rhaglenni gwaith ar 
sgitsoffrenia, anhwylder 
deubegwn, iselder mewn plant 
a phobl ifanc, ADHD, clefyd 
Alzheimer, clefyd Parkinson, 
clefyd Huntington, sglerosis 
gwasgaredig ac epilepsi ymhlith 
eraill. Mae ffocws mawr ar eneteg 
a genomeg ond hefyd ddiddordeb 
mewn delweddu’r ymennydd, 
epidemioleg, modelau anifeiliaid 
a bioleg celloedd.

Cyfleoedd i gael cyllid 
Mae’r Ysgol Meddygaeth yn 
rhoi nifer o ysgoloriaethau 
PhD 3 blynedd hael bob 
blwyddyn. Dyfernir yr 
ysgoloriaethau ymchwil 
clodfawr hyn i ymgeiswyr o’r 
safon uchaf ar draws yr holl 
adrannau perthnasol.

Cyswllt: Ymholiadau Derbyn, Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig
ebost: pgrmedic@cardiff.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2074 6453 / +44 (0)29 2074 6716

Rhaglenni Ymchwil
Am ymhell dros 100 mlynedd mae Ysgol Meddygaeth 
Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i geisio gwella iechyd 
drwy addysgu, ymchwilio ac ymgysylltu â’r byd ehangach.
Cefnogir ein hymrwymiad i ragoriaeth ymchwil drwy ganolfannau grwpiau 
ac unedau ymchwil sy’n gweithio ar y cyd yn ein cyfleusterau modern.

Drwy gyflawni gwaith yn ein hadrannau gwaith ymchwil, mae ein 
hymchwilwyr yn cymryd rhan mewn gwyddoniaeth arloesol ac ymchwil 
o’r radd flaenaf ym maes meddygaeth sy’n cael effaith wirioneddol ar 
fywydau pobl.

Themâu ein hymchwil

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 
23 am wybodaeth ychwanegol.

Meddygaeth
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
Mae gwneud PhD yn gyfle 
cyffrous a buddiol i edrych 
ar rywbeth yn fanwl, ymysg 
ymchwilwyr sy’n arwain y 
maes gyda chyfleusterau sy’n  
wirioneddol o’r radd flaenaf. 
Mae gofyn i ymgeiswyr wneud 
cyfraniad gwreiddiol i wybodaeth 
drwy gynnal prosiect ymchwil 
annibynnol.

MD: 2 flynedd ALl,  
5 mlynedd RhA
Fel arfer bydd gan y prosiect 
ymchwil ffocws clinigol, ond gallai 
agweddau eraill ar ddarpariaeth 
gofal iechyd a meddygol fod yn 
sail i bwnc y gwaith ymchwil. Mae 
gofyn i ymgeiswyr fel arfer fod â 
gradd MBBCH neu gymhwyster 
cyfatebol. Fel arfer mae 
ymgeiswyr wedi’u cofrestru gyda’r 
Cyngor Meddygol Cyffredinol.

MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r MPhil yn rhaglen 
annibynnol sy’n caniatáu i 
ymgeiswyr ymgymryd â rhaglen 
ymchwil dros flwyddyn. Weithiau, 
gall hyn fod yn gam canolradd 
cyn cofrestru ar raglen PhD 
ddilynol; gan ddibynnu ar sut y 
bydd y prosiect yn datblygu.

www.caerdydd.ac.uk/meddygaeth 97



Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Uwch-Ymarfer 
Llawfeddygol
MSc Dysgu o Bell: 2 flynedd RhA
Dyma gwrs rhyngbroffesiynol 
dysgu o bell a anelir at 
ymarferwyr proffesiynol gofal 
iechyd a hoffai arbenigo ym 
maes gofal llawfeddygol ac 
amlawdriniaethol.

Heneiddio, Iechyd  
a Chlefydau
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Mae’r cwrs 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. Mae’n ceisio cyflawni 
hynny drwy ddarparu addysg 
ryngddisgyblaethol, ac o safon 
ym maes heneiddio, iechyd a 
chlefydau.

Dermatoleg Glinigol
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio 
ar gyfer meddygon gydag 
o leiaf flwyddyn o brofiad 
meddygol cyffredinol. Mae’r 
MSc hwn yn cynnig addysg 
strwythuredig mewn dermatoleg 
ac yn rhoi sylfaen gadarn am 
hanfodion dermatoleg glinigol a 
gwyddonol. Mae’n blaenoriaethu 
cyfarwyddiadau clinigol, ond 
mae hefyd yn rhoi pwyslais ar 
gynnwys gwyddonol dermatoleg.

Iaith Saesneg: Sgôr IELTS 7.0 
(gyda 7.0 yn yr holl is-brofion) 
neu gymhwyster cyfatebol.

Gofal Critigol 
Dysgu o bell 
MSc: 2 flynedd RhA
Dyma raglen e-ddysgu 
ryngbroffesiynol ar gyfer 
gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol sy’n dymuno 
arbenigo mewn gofal acíwt neu 
ofal critigol a’r rheini sy’n addysgu 
mewn lleoliadau o’r fath.
Mae’n darparu cyfleoedd 
i archwilio gofal critigol fel 
ffenomen amlddimensiwn, drwy 
aseiniadau modiwl ac addysgu.

Diabetes 
Dysgu o bell 
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA  
MSc: 3 blynedd RhA
Sefydlwyd y rhaglenni Diabetes 
hyn er mwyn arfogi gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol sydd 
â diddordeb mewn diabetes ac 
sy’n meddu ar wybodaeth gadarn 
o’r pwnc. Nod y cwrs yw cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd 
mewn pathoffisioleg a rheoli 
diabetes yn glinigol.
Dyddiad dechrau: Medi (Dip 
Ôl-radd), ar ôl cwblhau gall 
myfyrwyr fynd ymlaen i astudio’r 
MSc.

Cyswllt: Julie Amos  ebost: pgtmedadmissions@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2068 7134

Rhaglenni a Addysgir
Canolbwynt y rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn yr Ysgol 
Meddygaeth yw hybu gyrfaoedd a gwella sgiliau ymarferwyr 
proffesiynol gofal iechyd.
Mae’r rhaglenni wedi’u datblygu i ddiwallu anghenion gweithwyr gofal 
iechyd a bodloni gofynion perthnasol eu cyrff rheoleiddio proffesiynol, 
yn ogystal â chyd-destunau gofal iechyd lleol a byd-eang sy’n esblygu.

Gellir cwblhau llawer o’r rhaglenni drwy gyfrwng dysgu o bell ar sail 
ran amser, sy’n galluogi gweithwyr proffesiynol prysur i astudio ar 
gyfer cymhwyster cydnabyddedig ochr yn ochr ag ymrwymiadau eraill. 
Mae’r Ysgol Meddygaeth yn cynnig amrywiaeth o fodiwlau annibynnol 
a chyrsiau DPP hefyd.

Ein nod yw rhoi’r wybodaeth 
angenrheidiol, y sgiliau a’r 
agweddau sydd eu hangen ar gyfer 
gyrfa lwyddiannus i’n myfyrwyr
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Diploma Ymchwil ac 
Arloesedd Meddygol 
Dysgu o bell 
MSc: 3 blynedd RhA  
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA  
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
Datblygwyd y rhaglen gyffrous 
hon gyda phartneriaid 
diwydiannol yn y sectorau gofal 
iechyd a biotechnoleg. Mae ar 
gyfer graddedigion biofeddygol, 
biolegol a disgyblaethau 
gwyddonol 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
Dysgu o bell 
MSc: 3 blynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
Anelir y rhaglen at feddygon, 
fferyllwyr a gwyddonwyr eraill a 
hoffai ddatblygu dealltwriaeth 
eang o egwyddorion sylfaenol 
gwenwyneg feddygol.

Uwchsain Feddygol ac 
Uwchsain Obstetrig a/
neu Gynaecolegol
Dysgu Cyfunol
MSc: 1.5 blynedd ALl,  
3 blynedd RhA  
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA  
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
Mae’r rhaglenni hyn sydd wedi’u 
hachredu gan Gonsortiwm 
Achredu Addysg Sonograffeg 
(CASE), yn mabwysiadu 
ymagwedd gymysg at addysg 
uwchsain a seingraffeg glinigol. 
Mae’r rhaglen wedi’i dylunio 
ar gyfer gweithwyr iechyd 
proffesiynol sy’n gweithio, neu’n 

bwriadu gweithio, ym maes 
gynaecoleg a/neu obstetreg a/
neu uwchsain feddygol.

Iaith Saesneg:
Uwchsain Feddygol 
O fewn y ddwy flynedd ddiwethaf: 
sgôr gyffredinol o 6.5 ym mhrawf 
IELTS y Cyngor Prydeinig, gyda 
sgôr o 5.5 o leiaf yn y modiwl 
ysgrifenedig neu TAG/TGAU 
mewn Saesneg Iaith gradd C  
neu uwch.
Uwchsain Obstetrig a/neu 
Gynaecolegol 
O fewn y ddwy flynedd ddiwethaf: 
sgôr gyffredinol o 6.5 ym mhrawf 
IELTS y Cyngor Prydeinig, gyda 
sgôr o 5.5 o leiaf ym mhob 
maes sgìl neu TAG/TGAU mewn 
Saesneg Iaith gradd C neu uwch.

Meddygaeth 
Newyddenedigol
Dysgu o bell 
MSc: 3 blynedd RhA  
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA
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 gwybodaeth 
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) 
Dysgu o bell
MSc: 3 blynedd RhA
Mae’r rhaglen hon yn addas i 
feddygon, nyrsys, swyddogion 
iechyd yr amgylchedd, gweithwyr 
proffesiynol adnoddau dynol, 
cynrychiolwyr undebau llafur, 
arolygwyr iechyd a diogelwch, 
rheolwyr, gweision sifil, 
gwyddonwyr ac eraill sydd 
â chyfrifoldeb dros iechyd a 
diogelwch gweithwyr cyflog.

Rheoli Poen
Dysgu o Bell
MSc: 2 flynedd RhA
Dyma gwrs rhyngbroffesiynol 
e-ddysgu a anelir at ymarferwyr 
proffesiynol gofal iechyd a 
hoffai arbenigo ym maes rheoli 
poen. Mae hefyd wedi’i anelu 
at addysgwyr, i ddarparu’r 
wybodaeth  a’r arbenigedd 
priodol ym maes poen, i addysgu 
eraill o wahanol ddisgyblaethau.

Rheoli Poen  
(Gofal Cychwynnol  
a Chymunedol)
Dysgu o bell 
Tyst.Ôl-radd: 9 mis RhA  
Dip Ôl-radd: +9 mis RhA  
MSc: +9 mis RhA
Cyrsiau 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, 
mewn gofal cychwynnol a 
chymunedol a/neu’n dymuno 
arbenigo yn y meysydd hyn.
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Meddygaeth Liniarol ar 
gyfer Gweithwyr Gofal 
Iechyd Proffesiynol 
Dysgu o bell
MSc: 3 blynedd RhA
Cynlluniwyd y rhaglen 
amlddisgyblaethol hon ar 
gyfer gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol sydd am wella 
eu gwybodaeth am reoli 
cleifion y mae arnynt glefydau 
angheuol neu glefydau na ellir 
eu gwella. Mae’r agweddau yn 
cynnwys rheoli symptomau, 
problemau cyfathrebu, cymorth 
seicogymdeithasol a’r problemau 
moesol, cyfreithiol a moesegol 
sy’n codi wrth ofalu am bobl ar 
ddiwedd eu hoes.

Dermatoleg Ymarferol
Dysgu o bell
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
MSc: 12 mis ychwanegol RhA 
Mae’r Dip Ôl-radd yn rhaglen 
dra rhyngweithiol, ddysgu o bell 
ar-lein a gynlluniwyd i ddarparu 
dealltwriaeth gadarn o glefyd 
y croen fel mae’n ymddangos 
mewn arfer i gyfranogwyr, ac i 
alluogi Meddygon Teulu i reoli 
problemau dermatolegol cleifion 
yn llwyddiannus. Mae’r radd 
MSc flwyddyn o hyd yn benodol 
ar gyfer gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol sydd wedi cwblhau 
eu Tyst.Ôl-radd mewn Dermatoleg 
Ymarferol ac sydd am astudio’r 
maes hwn ymhellach.

Seiciatreg 
Dysgu o bell 
MSc: 3 blynedd RhA
Mae’r cwrs yn addas ar gyfer 
gweithwyr proffesiynol meddygol 
ac iechyd eraill sy’n dymuno 
meithrin gwybodaeth drylwyr o 
syniadau ac arferion cyfredol 
mewn seiciatreg.
Mae’r MSc mewn Seiciatreg 
yn gwrs dysgu o bell mewn 
perthynas ag addysgu, ond mae 
gofyn teithio i Gaerdydd, neu 
i ganolfan arholiadau arall, ar 
gyfer yr arholiadau terfynol.
Iaith Saesneg: Un o’r canlynol: 
sgôr gyffredinol o 6.5 yn IELTS y 
Cyngor Prydeinig, (gyda sgôr o 6.5 
o leiaf yn y modiwl ysgrifenedig) 
neu TAG/TGAU mewn Saesneg 
Iaith gradd C neu uwch.

Iechyd y Cyhoedd
MPH: 1 flwyddyn ALl, 27 mis RhA
Mae’r rhaglen Meistr yn Iechyd 
y Cyhoedd yn amlddisgyblaethol 
a thrawsbroffesiynol o ran ei 
chynnwys a’r myfyrwyr y mae’n 
eu denu fel arfer. Mae’r MYA 
wedi’i redeg yn llwyddiannus yng 
Nghaerdydd ers 1989 ac mae 
ganddo enw da yn genedlaethol 
ac yn rhyngwladol. Bwriad y cwrs 
yw cyd-fynd yn agos â maes llafur 
Cyfadran Iechyd y Cyhoedd y DU 
ac ystyried natur newidiol arfer 
iechyd y cyhoedd ledled y byd.

Therapiwteg 
Dysgu o bell 
MSc: 3 blynedd RhA 
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
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 y 
deuir ar eu traws yn gyffredin.

Iacháu Clwyfau a 
Thrwsio Meinweoedd 
Dysgu o bell
MSc: 3 blynedd RhA  
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd RhA  
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
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.
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Optometreg a Gwyddorau’r Golwg 
Ni yw’r unig adran hyfforddiant optometreg yng Nghymru, ac rydym yn un o’r 
rhai mwyaf yn y DU. 
Mae gennym enw da iawn am 
ymchwil mewn gwyddoniaeth 
sylfaenol y golwg yn ogystal 
â chlinigol, ac wedi ymrwymo 
i ddarparu addysgu o safon 
uchel a arweinir gan ymchwil. 
Rydym hefyd yn cynnal ein clinig 
llygaid ein hunain, gan ddwyn 

ymchwilwyr a staff addysgu, 
yn ogystal â chleifion, at ei 
gilydd mewn un lle. Mae hyn 
yn ein galluogi i fod ar flaen y 
gad wrth droi ymchwil yn ofal 
gwell i gleifion. Nod ein gwaith 
ymchwil arloesol yw gwella 
ein dealltwriaeth o olwg, o’r 

mecanweithiau sylfaenol i ganfod 
anhwylderau sy’n gysylltiedig â 
golwg yn gynnar a thriniaethau 
ar eu cyfer. Ein nod cyffredinol 
yw cael effaith wirioneddol a 
pharhaol ar ansawdd bywyd a 
chyfleoedd dysgu ar gyfer pobl yn 
lleol ac yn fyd-eang.

Dywedodd 100% o 
raddedigion 2012 a 
2014 a ymatebodd eu bod 
mewn gwaith amser llawn, 
gwaith rhan amser a/neu’n 
dal i astudio

Pam astudio gyda ni?
Ein cyfleuster pwrpasol £21 miliwn yw 
un o’r buddsoddiadau mwyaf yn y DU 
mewn addysg ac ymchwil llygaid. Yn REF 
2014, barnwyd bod 94% o’n holl allbynnau 
ymchwil yn “rhyngwladol-ragorol” neu’n 
“arwain y byd”. Rydym hefyd yn gartref i 
WOPEC, y Ganolfan Rhaglenni Ôl-raddedig 
a Addysgir ar gyfer Optometreg gyntaf yn 
y byd. Mae ein clinigwyr, biowyddonwyr, 
niwrowyddonwyr, a bioffisegwyr yn cymryd 
rhan mewn ymchwil sylfaenol a chlinigol.

Stacy Littlechild, PhD mewn Gwyddorau’r Golwg
Roedd ymgymryd â PhD yn yr Ysgol yn un o’r pethau mwyaf heriol ond gwerth chweil yr wyf 
wedi ei wneud. Roedd argaeledd technolegau ymchwil uwch yn golygu fy mod wedi meithrin 
set o sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys microsgopeg electron sganio wyneb bloc 
cyfresol. Ar ben hynny, oherwydd ein cysylltiadau rhyngwladol cryf, cefais y cyfle i hyfforddi 
mewn labordai ymchwil yn Siapan ac UDA. Mae ehangder y sgiliau labordy a rhwydwaith y 
cydweithwyr yr wyf wedi’u hennill, wedi rhoi paratoad gwych i mi ar gyfer gyrfa academaidd.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Prifysgol Caerdydd, 
Prifysgol Bryste, Prifysgol 
Doshisha, Kyoto, Japan, Prifysgol 
Osaka, Japan, The Jackson 
Laboratory, Maine, UDA, Prifysgol 
Califfornia, Irvine, UDA, Prifysgol 
Waterloo, Canada, y GIG, 
Covance, Coleg y Drindod Dulyn 
(Sefydliad Niwrowyddoniaeth), 
Iwerddon, Rjukan Synssenter 
Optometri, Norwy

Cyflogwyr: Darlithydd, 
Ymchwilydd Ôl-ddoethurol, 
Gwyddonydd Rheoli Ansawdd, 
Optometrydd Ymchwil, Arbenigwr 
Materion Clinigol

Rydym yn cydweithio 
â chydweithwyr o nifer  
o Ysgolion Prifysgol 
Caerdydd yn ogystal â 
busnesau a sefydliadau, 
megis Ysbyty Llygaid 
Moorfields, Coleg Prifysgol 
Llundain, Prifysgol Bryste a 
phrifysgolion GW4 eraill

Roedd 100% o’n 
myfyrwyr yn fodlon 
gydag ansawdd ein 
Rhaglenni Ôl-raddedig a 
Addysgir
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Gwyddorau’r Golwg
PhD: 3 neu 4 blynedd ALl
Mae ein PhD mewn Gwyddorau’r 
Golwg yn cynnwys ymchwil dan 
arweiniad myfyrwyr ar draws 
ystod eang o ddisgyblaethau, o 
fioleg celloedd a moleciwlaidd 
i niwrowyddoniaeth ac 
astudiaethau clinigol golwg 
dynol.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf

Gwyddorau’r Golwg 
Dysgu o bell 
MRes: 2 flynedd RhA
Mae ein rhaglen MRes mewn 
Gwyddorau’r Golwg yn cyflwyno 
cyfle cyffrous i fyfyrwyr 
ddatblygu sgiliau ymchwil 
mewn unrhyw un o’n meysydd 
arbenigol, ac i gymhwyso’r rhain 
i faes penodol o ddiddordeb 
proffesiynol neu academaidd, 
o dan oruchwyliaeth ein staff 
academaidd sy’n weithgar mewn 
ymchwil. Mae hon yn rhaglen 
dysgu o bell, yn ddelfrydol 
ar gyfer rhai sy’n chwilio am 
gyflwyniad i ymchwil annibynnol.
Dyddiad dechrau: Mawrth a 
Medi

Cyfleoedd i gael cyllid 
Mae cyllid ar gael o bryd 
i’w gilydd o amrywiaeth o 
ffynonellau, gan gynnwys 
RCUK, elusennau meddygol 
(e.e. Fight for Sight, Coleg 
Optometryddion, NERC ac ati.) 
a byd diwydiant.

Cyswllt: Susan Hobbs  ebost: visionpgr@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni Ymchwil
Nodau ein hymchwil arloesol, amlddisgyblaethol yw dod 
i ddeall mecanweithiau sylfaenol golwg yn well, o fioleg 
strwythurol a moleciwledd i lefel systemau’r ymennydd yn 
ogystal â dyfeisio ymyriadau therapiwtig newydd.
Mae ein hymchwiliadau yn amrywio o ymchwilio i blastigrwydd 
niwral, swyddogaeth fitocondraidd a mecanweithiau glanhau radical 
rhydd yn y retina i astudiaethau gyrwyr genetig clefyd ac effaith 
llwybrau gweledol yr ymennydd ar y llygaid a chanfyddiad. Rydym 
hefyd yn datblygu technolegau ymchwiliol newydd ar gyfer archwilio 
swyddogaeth gweledol, i wella ddarganfod problemau gweledol yn 
glinigol ac i wella ansawdd bywyd ar gyfer y rhai â diffygion gweledol.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Mae ein gwaith ymchwil yn 
canolbwyntio ar bedair thema:
• Niwrowyddoniaeth Weledol
• Bioffiseg Adeileddol
• Dirywiad Retinol a Heneiddio
• Adsefydlu Gweledol.

Mae’r rhain, yn eu tro, yn 
cyd-fynd â themâu’r Coleg 
Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd, 
yn enwedig:
•  Y Meddwl, yr Ymennydd, a 

Niwrowyddorau
• Biosystemau
• Iechyd y Boblogaeth.

Mae ymchwil yn yr Ysgol 
yn perthyn i ddau fath o 
weithgaredd:
•  Arbrofi gwyddonol sylfaenol 

mewn labordy yn seiliedig ar y 
llygad a’r system golwg

• Ymchwil clinigol ar y claf.

Cewch chi’r offer diweddaraf un ar ein campws

Themâu ein hymchwil
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Canolfan Addysg 
Optometreg Ôl-raddedig 
Cymru (WOPEC)
WOPEC yw’r Ganolfan gyntaf 
yn y byd ar gyfer Addysg Ôl-
raddedig mewn Optometreg 
sydd wedi ymrwymo i ragoriaeth 
mewn addysg gofal llygaid drwy 
ansawdd ac annibyniaeth.
Rydym yn darparu amrywiaeth 
eang o gyrsiau ôl-raddedig a 
addysgir, yn ogystal â chyrsiau 
byr ar gyfer optometryddion a 
gweithwyr gofal llygaid proffesiynol 
yn y DU ac yn rhyngwladol.

Optometreg Glinigol 
Dysgu o bell 
MSc/Dip.Ôl-radd./Tyst.Ôl-radd./
heb fod yn radd: RhA hyblyg
Gan ddarparu llwybrau i’r rheini 
sy’n astudio modiwlau sengl 
neu’n mynd ar drywydd dyfarniad 
gan y brifysgol, mae’r rhaglen 
hon yn defnyddio cyfuniad o 
ddysgu o bell cyfleus gyda rhai 
diwrnodau cyswllt.
Mae dros 30 o fodiwlau yn 
darparu llwybrau ar gyfer 
mynd ar drywydd diddordebau 
arbenigol, ac ar gyfer datblygiad 
proffesiynol parhaus gan 
gynnwys: glawcoma, retina 
meddygol, gofal llygaid acíwt, 
gofal llygaid pediatrig, addysgu 
clinigol, golwg gwan, arweiniad, 
anhwylderau ffilm dagrau. Mae 
llawer yn cael eu hachredu ar 
gyfer Cymwysterau Uwch Coleg 
yr Optometryddion.

Llywodraethiant  
Gofal Llygaid
Dysgu o bell 
Tyst.Ôl-radd: RhA hyblyg 
Mae’r Dyst.Ôl-radd mewn 
Llywodraethiant Gofal Llygaid 
yn ceisio rhoi cymhwyster nad 
yw ar gael ar hyn o bryd i’r 
rhai sy’n cymryd rhan mewn 
llywodraethiant gofal llygaid. Mae 
wedi’i anelu at y rhai hynny sy’n 
darparu cyngor i gomisiynwyr 
neu ddarparwyr gofal llygaid 
neu’r rheini sy’n arweinwyr 
clinigol. Mae’r modiwlau craidd 
yn cynnwys archwilio clinigol, 
arweinyddiaeth ac iechyd y 
cyhoedd.

Glawcoma 
Dysgu o bell 
Tyst.Ôl-radd: RhA hyblyg 
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.
Mae’r modiwlau wedi’u hachredu 
ar gyfer Tystysgrif Proffesiynol, 
Tystysgrif Uwch a Diploma 
mewn Glawcoma Coleg yr 
Optometryddion.

Cyswllt: pgoptom@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig dysgu o bell a addysgir sy’n rhan amser, ac yn hyblyg 
wedi’u datblygu yn benodol gyda gweithwyr proffesiynol gofal llygaid prysur mewn cof.
Os ydych yn optometrydd, optegydd gweinyddu, nyrs offthalmig neu orthoptydd bydd y rhaglenni hyn yn 
rhoi cyfle i chi astudio modiwlau sengl, neu fynd ar drywydd dyfarniad gan y brifysgol. Y nod yw ehangu eich 
gwybodaeth a dysgu sgiliau newydd mewn meysydd sy’n berthnasol i’ch gwaith o ddydd i ddydd. Mae llawer 
o’r staff yn arbenigwyr sy’n arwain yn eu meysydd, megis Dr Margaret Woodhouse a dderbyniodd OBE am ei 
gwasanaethau i optometreg a phobl gydag anableddau. Rydym yn cynnig y cyfle i chi ddysgu gyda ni ac i fod 
yn rhan o’r rhwydwaith cyfeillgar, cefnogol hwn o weithwyr proffesiynol gofal llygaid.

Mae adeilad newydd sbon yn gartref i’n Hysgol Optometreg a 
Gwyddorau’r Golwg

Dyddiad dechrau: Mawrth a Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 
23 am wybodaeth ychwanegol.
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Seicoleg
Gyda rhagoriaeth gydnabyddedig mewn ymchwil ac addysgu, ac yn un o’r 
adrannau seicoleg mwyaf ym Mhrydain, rydym yn cynnig amrywiaeth o 
gyfleoedd ôl-raddedig.
Mae’r rhaglenni yn gymysgedd 
gwahanol o fodiwlau a 
addysgir, ymchwil ac arferion 
proffesiynol, ac maent yn arwain 
at amrywiaeth o ddewisiadau 
gyrfaol.

Gan fod cymaint o amrywiaeth 
o arbenigedd yn yr Ysgol, gallwn 
ni ddarparu hyfforddiant mewn 
amrywiaeth anarferol o fawr 
o destunau. Mae’r Ysgol yn 
gwneud ymchwil wyddonol 

a rhyngddisgyblaethol o fri o 
dan bedair thema ymchwil 
gyfoes: Niwrowyddoniaeth, 
Gwyddor Wybyddol, Seicoleg 
Gymdeithasol ac Amgylcheddol, 
a Seicoleg Datblygu ac Iechyd.

Rydym yn yr 2il
safle yn y DU, gan 
gadarnhau ein safle fel 
canolfan ragoriaeth sy’n 
arwain y byd ar gyfer 
Seicoleg, Seiciatreg a 
Niwrowyddoniaeth  
(REF 2014)

Pam astudio gyda ni?
•  Caiff yr ymchwil ei wneud mewn labordai 

pwrpasol, a barn llawer yw bod y seilwaith 
hwnnw gyda’r gorau mewn unrhyw Ysgol 
Seicoleg yn y DU.

•  Mae’r ystod eang o arbenigedd yn yr Ysgol 
yn ein galluogi i ddarparu hyfforddiant 
mewn amrywiaeth eang o dechnegau 
methodolegol ac yn darparu cyfleoedd 
unigryw ar gyfer prosiectau ymchwil 
amlddisgyblaethol.

Jonathan Fonberg, PhD Seicoleg
Mae fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn brofiad gwych. Cyrhaeddais o 
Ganada ym mis Ebrill 2013, ac roedd fy nhraethawd hir wedi datblygu’n sylweddol 
wrth ddatblygu fy sgiliau ymchwil hanfodol. Cefais hefyd y cyfle i ymgymryd â llwyth 
addysgu sylweddol; rhywbeth a fwynheais yn fawr. Yn gyffredinol, mae Caerdydd 
wedi rhoi’r sgiliau rydw i eu hangen wrth symud ymlaen.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Ymchwilydd 
Ôl-ddoethurol, Seicolegydd 
Addysg, Seicolegydd Clinigol, 
Seicolegydd Fforensig a Chlinigol 
Ymgynghorol, Llwybr Carlam y 
Gwasanaeth Sifil

Cyflogwyr: Bwrdd Iechyd 
Prifysgol ABM, y GIG, BBC, Y 
Gwasanaeth Sifil, Prifysgol 
Caergrawnt, Prifysgol Bryste, 
Cyngor Sir Caerdydd, Prifysgol 
Genefa, Western Care 
Association Disability Service

Roedd seicoleg yn 
safle 36 yng 
Nghynghrair Prifysgolion  
y Byd QS 2015 fesul pwnc 
ac mae wedi ymddangos 
yn y 100 uchaf am y tair 
blynedd diwethaf

Mae Canolfan Ymchwil 
Delweddu’r Ymennydd 
Prifysgol Caerdydd yn un o 
gyfleusterau gorau 
Ewrop ar gyfer delweddu’r 
ymennydd, gan ddwyn 
arbenigedd sy’n arwain y byd 
mewn mapio’r ymennydd 
ynghyd â’r delweddu 
ymennydd ac ysgogi’r 
ymennydd diweddaraf
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Seicoleg

PsychCardiff @PsychCardiff  @CUBRICCardiff www.caerdydd.ac.uk/seicoleg

Themâu ein hymchwil

Rydym yn cynnig cyfarwyddo  
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:
• Y Niwrowyddorau Ymddygiadol
• Niwrowyddoniaeth Wybyddol
• Gwyddor Delweddu
• Canfod a Gweithredu
• Seicoleg Wybyddol
• Seicoleg Datblygu
• Iechyd ac Iechyd Meddwl
• Seicoleg Gymdeithasol
• Risg a’r Amgylchedd.

Cyfleoedd ariannu
Mae’r Ysgol yn aelod o’r 
rhwydwaith cenedlaethol 
o ganolfannau hyfforddi 
sydd wedi’u hachredu gan 
ESRC, Canolfan Hyfforddiant 
Doethurol Cymru (Wales-DTC).

Mae’r ysgol hefyd yn aelod 
o Bartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol Biowyddorau y  
De-orllewin.

Mae gennym 16 o 
ysgoloriaethau PhD Agored 
sydd yn cael eu cefnogi gan 
amrywiaeth o ffynonellau 
ariannu, Yr Ysgol Seicoleg, 
ESRC, EPSRC, MRC, BBSRC.

Ariennir y rhaglen DEdPsy 
gan Lywodraeth Cymru.  Mae 
gwybodaeth am drefniadau 
ariannu ar gael ar dudalen 
we’r Ddoethuriaeth mewn 
Seicoleg Addysgol.

Mae’r rhaglen Seicoleg 
Clinigol yn cael ei hariannu 
gan Wasanaeth Gweithlu a 
Datblygu y GIG.

PhD ebost: psych-phd@caerdydd.ac.uk
 ffôn: +44 (0)29 2087 5381

Seicoleg ebost: dedpsyadmin@caerdydd.ac.uk
Addysgol ffôn: +44 (0)29 2087 5393

Seicoleg ebost: cav_psychology.training@wales.nhs.uk
Glinigol ffôn: +44 (0)29 2087 0582

Rhaglenni Ymchwil
Mae’r ymchwil a wneir yn yr Ysgol yn amrywio o ‘o’r 
synaps i gymdeithas’ ac yn cynnwys ymddygiad normal 
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.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Seicoleg
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA  
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
Erbyn bydd ein myfyrwyr wedi 
cwblhau eu PhD, bydd y rhan 
fwyaf wedi cyhoeddi papurau 
gwyddonol mewn cyfnodolion 
blaenllaw sy’n cael eu hadolygu 
gan gymheiriaid, ac yn mynd 
ymlaen i sicrhau swyddi 
mewn meysydd academaidd 
neu feysydd nad ydynt yn 
academaidd.
Yn ystod y PhD, byddwch yn cael 
cyfleoedd i gael eich hyfforddi 
mewn llawer o’r technegau sy’n 
berthnasol i’ch maes pwnc, ac 
i ennill profiad o brosiectau’r tu 
hwnt i’ch prosiect eich hun, er 
mwyn cryfhau eich arbenigedd 
ymchwil a’ch rhagolygon 
cyflogaeth yn y dyfodol.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf

Doethuriaeth mewn 
Seicoleg Addysgol
DEdPsy: 3 blynedd ALl
Nod y Doethuriaeth Hyfforddiant 
Proffesiynol mewn Seicoleg 

Addysg yw cynnig gwybodaeth 
ac arbenigedd ar gyfer gyrfa 
fel seicolegydd addysgol 
(EP), drwy astudio ar lefel 
ddoethuriaeth. Mae cwblhau’r 
rhaglen yn rhoi cymhwyster 
i wneud cais am gofrestriad 
fel seicolegydd addysg gyda’r 
Cyngor Proffesiynau Iechyd a 
Gofal (HCPC) ac i’r Gymdeithas 
Seicolegol Prydain (BPS) am 
statws EP Siartredig.
Dyddiad dechrau: Medi

Doethuriaeth mewn 
Seicoleg Glinigol
DClinPsy: 3 blynedd ALl
Mae’r Ddoethuriaeth Hyfforddiant 
Proffesiynol mewn Seicoleg 
Clinigol yn cyfuno elfennau 
addysgu, ymchwil a lleoliadau 
gwaith ac yn rhoi cymhwyster i 
wneud cais am gofrestriad gyda’r 
Cyngor Proffesiynau Iechyd a 
Gofal (HCPC) fel seicolegydd 
clinigol, ac yn galluogi 
graddedigion i wneud cais am 
statws seicolegydd clinigol 
siartredig gyda’r Gymdeithas 
Seicolegol Prydain (BPS).
Dyddiad dechrau: Hydref
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Y Diploma Graddedig 
mewn Seicoleg
GDip: 9 mis ALl
Nod y cwrs yw parhau ag addysg 
graddedigion na chawsant 
radd gyntaf mewn seicoleg ac 
sy’n dymuno cael cymhwyster 
wedi’i achredu gan Gymdeithas 
Seicolegol Prydain (y BPS). Rhaid 
i ymgeiswyr gael gradd 2.1 o leiaf 
a 60 o gredydau ym meysydd 
craidd seicoleg.
Iaith Saesneg: Sgôr cyffredinol o 
7.0 o leiaf yn IELTS, ac ni ddylai 
unrhyw gydran fod yn is na 7.0. 
Dyddiad dechrau: Medi

Therapïau Gwybyddol 
Ymddygiadol
Tyst.Ôl-radd: 1 flwyddyn RhA
Mae hon yn rhaglen hyfforddiant 
Therapïau Gwybyddol 
Ymddygiadol (CBT) wedi’i 
hachredu gan BABCP ar gyfer 
y rhai hynny sydd yn gweithio 
ym maes iechyd meddwl ar 
hyn o bryd. Mae’r rhaglen yn 
canolbwyntio ar gymwyseddau 
craidd gweithio gydag iselder a 
gorbryder.
Dyddiad dechrau: Ionawr

Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn ALl
Mae hon yn rhaglen ddilynol 
ar gyfer y rhai â Thystysgrif 
Therapïau Gwybyddol 
Ymddygiadol wedi’i hachredu 
gan BABCP, gan addysgu sgiliau 
pellach mewn therapi gwybyddol 
ac ymddygiadol drwy sesiynau 
cyfarwyddo arbenigol.
Dyddiad dechrau: Ionawr
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o 
leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler 
tudalen 23 am wybodaeth 
ychwanegol.

Niwroddelweddu:  
Dulliau a Chymwysiadau
MSc: 1 flwyddyn ALl
Nod y rhaglen yw rhoi i fyfyrwyr 
graddedig o amrywiaeth 
mawr o gefndiroedd yr arfau 
methodolegol i wneud ymchwil 
niwroddelweddol lefel uchel. 
Mae arbenigwyr rhyngwladol yn 
addysgu arfer dulliau amlfoddol 
a chymwysiadau o’r dulliau 
hynny mewn sawl maes. Mae’n 
baratoad ardderchog ar gyfer 
myfyrwyr sydd am wneud PhD 
mewn niwroddelweddu.
Iaith Saesneg: Sgôr cyffredinol o 
7.0 o leiaf yn IELTS, ac ni ddylai 
unrhyw gydran fod yn is na 7.0. 

Dyddiad dechrau: Medi

Diploma Graddedig ebost: diplomaadmin@caerdydd.ac.uk
 ffôn: +44 (0)29 2087 6707

CBT ebost: cbt@admin@caerdydd.ac.uk
 ffôn: +44 (0)29 2087 0360

MSc ebost: psych-masters@caerdydd.ac.uk
 ffôn: +44 (0)29 2087 0515

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig a addysgir sy’n 
galluogi amrywiaeth o yrfaoedd, mynediad at astudiaeth 
bellach, datblygiad proffesiynol ac arbenigedd yn y byd 
academaidd a thu hwnt iddo.
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Y Biowyddorau
Mae ein gwaith ymchwil yn cyfrannu i ddeall hanfodion biolegol bywyd a 
chlefydau i geisio cynnig atebion newydd fydd yn cael effaith enfawr ar yr 
economi, y gymdeithas a’r amgylchedd.
Drwy ein haddysgu a arweinir 
gan ymchwil, byddwn yn 
ysbrydoli ac yn hyfforddi 
cenedlaethau newydd. Bydd ein 
graddedigion yn cael y sgiliau 
a’r ddealltwriaeth y mae arnynt 
eu hangen i gyfrannu i ymchwil, 
yr economi wybodaeth, a’r 
gymdeithas ehangach.

Rydym yn cynnig amgylchedd 
deinamig ac ysgogol ar gyfer 
ymchwil. Mae gennym gyfleusterau 
modern o safon yn ogystal â staff 
ymchwil o’r radd flaenaf. Mae 
gennym ni enw da rhyngwladol am 
ein dysgu a’n haddysgu.

Yn ddiweddar, bu gwaith 
adnewyddu helaeth i ailwampio’r 

gofod labordy, a buddsoddwyd 
mewn prynu’r offer diweddaraf 
un (er enghraifft, System 
Dau-Ffoton). Mae gan yr Ysgol 
rôl allweddol yn Sefydliadau 
Ymchwil y Brifysgol, y Sefydliad 
Ymchwil Bôn-gelloedd Canser 
Ewropeaidd, a’r Sefydliad Ymchwil 
Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl.

Mae Gwyddorau Bywyd a 
Meddygaeth ym Mhrifysgol 
Caerdydd yn y 100 uchaf 
yn fyd-eang yng Nghynghrair 
Prifysgolion y Byd QS 2015/16

Pam astudio gyda ni?
Ein nod yw mynd i’r afael â heriau mawr 
byd-eang ein hoes drwy gynnal poblogaeth 
gynyddol ac ecosystemau’r blaned, 
a’u cadw’n iach. Gyda chefnogaeth 
amrywiaeth o gyfleusterau o ansawdd 
uchel, mae ein cyrsiau cyfoes a’n 
hymchwil uwch yn cwmpasu’r ystod lawn o 
wyddorau bywyd, o (eco) systemau i fioleg 
foleciwlaidd.

Sarah Johnston, PhD mewn Biowyddorau
Wrth astudio am fy ngradd israddedig yng Nghaerdydd, ysgogodd darlithiau’r Athro 
Lynne Boddy  ddiddordeb mawr ynof mewn ffyngau pren sy’n pydru – felly pan gododd 
prosiect PhD ar y pwnc, dyma fi’n neidio at y cyfle! Mae Prifysgol Caerdydd yn lle gwych 
i wneud PhD, gan fod llawer o ymchwil diddorol yn digwydd yn yr adran ac ymdeimlad 
bywiog o gymuned ymysg yr ôl-raddedigion. Rwyf wedi cael cyfleoedd i ddysgu llawer o 
dechnegau ac i deithio i fannau diddorol, gyda llawer o hwyl ar hyd y daith! 

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Ymchwilydd 
Ôl-ddoethurol, Uwch 
Wyddonydd Prawf, Ystadegydd, 
Dadansoddwr Data, Athro 
Cynorthwyol, Darlithydd, 
Cymrawd Ymchwil KTP  
Ôl-ddoethurol, Cymrawd 
Ymchwil, Swyddog Ystadegau

Cyflogwyr: Rhydychen, Coleg 
Imperial Llundain, Lund, 
Colorado, Glasgow, Abertawe, 
Caerdydd, Reading, Iâl, Sussex, 
a Southampton, y GIG, Canolfan 
Feddygol Sinai Cedars, Cultech, 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr, 
Llywodraeth Cymru, CSIRO

Barnwyd bod 98% o’r holl 
ymchwil a gyflwynwyd gennym 
yn rhyngwladol ragorol, yn 
arwain y byd neu yn cael ei 
gydnabod yn rhyngwladol 
(REF 2014)

Cyfleusterau cefnogi 
helaeth o’r radd 
flaenaf, gan gynnwys 
system MRI/MRS Tesla 9.4 ar 
gyfer gwaith arbrofol
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Y Biowyddorau
PhD: 3-4 blynedd ALl,  
7 mlynedd RhA 
Bydd myfyrwyr yn hyfforddi 
mewn labordai o fri rhyngwladol 
dan gyfarwyddo llawn, i gwblhau 
prosiect ymchwil lefel uchel. 
Mae ein rhaglen seminarau, 
sgiliau a hyfforddi ardderchog 
yng Nghaerdydd yn darparu 
diwylliant ymchwil bywiog 
wedi’i deilwra’n llawn er mwyn 
sicrhau eich cyflogadwyedd a’ch 
datblygiad proffesiynol.

MD: 2 flynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
Mae’r ysgol yn cynnig graddau 
labordy sy’n seiliedig ar ymchwil 
i raddedigion cydnabyddedig 
Meddygaeth, sy’n canolbwyntio 
ar bwnc ymchwil clinigol penodol 
i wneud cyfraniad gwreiddiol i 
wybodaeth feddygol. Fel myfyriwr 
MD byddwch yn derbyn lefel 
uchel o gyfarwyddo a mynediad 
at hyfforddiant sgiliau ymchwil 
arbenigol. 

MPhil: 1-2 flynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
Mae ymchwil MPhil yn cynnig 
prosiect byrrach gyda mwy o 
ffocws nag astudio ar gyfer PhD. 
Mae gradd MPhil yn cynnig cyfle 
i fyfyrwyr adeiladu ar brofiad 
academaidd a phroffesiynol 
blaenorol i ddatblygu sgiliau 
ymchwil. Mae myfyrwyr MPhil 
yn cymryd rhan weithgar mewn 
gwaith ar flaen y gad yn yr holl 
weithgareddau ymchwil.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf

Y Biowyddorau
MRes: 1 flwyddyn ALl
Mae’r MRes yn helpu i wella 
eich sgiliau ymchwil ac yn 
eich galluogi i ymgymryd â 
phrosiect ymchwil mewn labordy 
gwyddonydd o fri rhyngwladol. 
Byddai’r rhaglen yn ddelfrydol  
i’r sawl a hoffai ddysgu rhagor 
am ymchwil cyn ystyried  
gwneud PhD.
Drwyddi, hefyd, gellir cael 
tystysgrif ôl-raddedig, ac mae 
hynny’n golygu ei bod hi’n 
hygyrch dros ben i unigolion sy’n 
gweithio ym myd diwydiant neu 
addysg uwch yma neu mewn 
gwlad dramor.
Iaith Saesneg: Sgôr IELTS o 6.5 
gyda 6.0 o leiaf ym mhob elfen, 
neu gyfwerth. Dyddiad dechrau: 
Medi

Cyfleoedd i gael cyllid 
Mae’r rhan fwyaf o’n myfyrwyr 
PhD yn cael eu hariannu gan 
ysgoloriaethau ymchwil DTP 
Cyngor Ymchwil y DU (fel NERC 
GW4+; BBSRC SWBio; MRC 
Biomed, EPRC DTP), Ymchwil 
Canser y DU, rhaglenni PhD 
Niwrowyddorau Cyfunol 
Ymddiriedolaeth Wellcome, 
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.Cyswllt: Swyddfa Ôl-radd ac Ymchwil

ebost: biosi-pg@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni Ymchwil
Mae ein gwaith ymchwil yn amrywio ar draws y 
gwyddorau biolegol, o ddeall sut yn union mae niwronau 
yn tyfu, i fecanweithiau canser a chlefydau eraill, sail 
moleciwlaidd datblygiad anifeiliaid a phlanhigion ac 
archwilio geneteg orangwtanau, eliffantod, pandas a 
rhywogaethau eraill sydd mewn perygl.
Mae’r ymchwil dan arweiniad ymchwilwyr enwog sy’n rhedeg rhaglenni 
ymchwil deinamig, gyda mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau 
technoleg o’r radd flaenaf. Adlewyrchir ein henw da yn y degau o filiynau 
o bunnoedd o gyllid ymchwil rydym ni’n ei ddenu bob blwyddyn a gan 
ein lefel uchel gyson o gyhoeddiadau yn y cylchgronau rhyngwladol 
gorau. Rydym yn annog cydweithrediadau rhyngddisgyblaethol ar y lefel 
uchel, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Rydym yn rhif 13 yn y DU yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 
2014. Yn yr asesiad hwn, roedd 60% o’n gwaith ymchwil a aseswyd, 
yn ‘rhagorol’ am ei effaith o ran ehangder ac arwyddocâd.

Oni nodir fel arall:
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Myfyrwyr MRes ar daith maes 
 yng Nghanolfan Ogofâu 
Arddangos Cenedlaethol Cymru
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Rhaglenni a Addysgir
Mae’r Ysgol yn cyfrannu at gyflwyno amryw o raglenni 
MSc a addysgir, gan gynnwys: MSc Peirianneg Sifil a 
Geoamgylcheddol (Ysgol Peirianneg, gweler tudalen 
129); ac MSc mewn Peirianneg Meinweoedd. 
Cefnogir yr MSc mewn Peirianneg Meinwe yn bennaf gan yr Ysgol 
Deintyddiaeth, yr Ysgol Meddygaeth ac Ysgol y Biowyddorau.

Peirianneg Meinweoedd
MSc: 1 flwyddyn ALl

Mae’r rhaglen yn cynnig cynllun 
modiwlaidd cwbl unigryw 
a’i nod yw rhoi i fyfyrwyr o 
gefndir mewn gwyddor bywyd 
a gwyddorau biofeddygol a 
ffisegol ddealltwriaeth helaeth 
o wyddoniaeth ac ymarfer 
therapïau peirianneg meinwe; 
o’r wyddoniaeth ddamcaniaethol 
ymlaen i’r profi a’r cymhwyso 
clinigol.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o 
leiaf gyda 5.5 yn is-sgôr, gweler 
tudalen 23 am wybodaeth 
ychwanegol.

Gofynion mynediad: Dylai 
ymgeiswyr fod â gradd israddedig 
2:2, o leiaf, mewn disgyblaeth 
wyddoniaeth berthnasol a 
gallant ddod o gefndir gwyddor 
labordy neu wyddor glinigol.

Dyddiad dechrau: Medi 

Hefyd gweler tudalen 88.

Cyswllt: Swyddfa Ôl-radd ac Ymchwil
ebost: biosi-pg@caerdydd.ac.uk

Mae’r trawstoriad hwn o 
wraidd Arabidopsis yn dangos 
cynhyrchiad meinwe cambiwm, 
proses angenrheidiol ar gyfer 
ffurfio pren mewn coed. 
Defnyddir Arabidopsis gan 
ôl-raddedigion i ymchwilio i 
reolaeth cynhyrchu cambiwm 
gan hormonau planhigion, 
ffactorau trawsgrifio sydd wedi’u 
diogelu’n esblygol a rheoleiddwyr 
cylchred celloedd allweddol.

Niwrowyddorau 
Integreiddiol
PhD: 4 blynedd ALl
Mae’r rhaglen PhD mewn 
Niwrowyddorau Integreiddiol, a 
gefnogir gan Ymddiriedolaeth 
Wellcome, yn ceisio rhoi 
profiad amrywiol i fyfyrwyr 
mewn technegau ymchwil 
niwrowyddorau integreiddiol, o’r 
genetig, cellog, ac ymddygiadol, 
gan ymgorffori dulliau fel 
dilyniannu genetig a delweddu 
dynol. Tâl hael o dros £19,919 y 
flwyddyn.
Dyddiad dechrau: Hydref

Adeilad Syr Martin Evans,  
cartref Ysgol y Biowyddorau

Edrych ar y cysylltiadau rhwng 
bioamrywiaeth a gwasanaethau’r 
ecosystem, a sut maen nhw’n 
ymateb i newid 

Themâu ein hymchwil
Rydym yn cynnig cyfarwyddo  
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:

• Biowyddorau’r Moleciwl

• Pathoffisioleg a Thrwsio

• Organebau a’r Amgylchedd

• Canser

• Peirianneg Systemau Byw

•  Mecanweithiau Bywyd a 
Chlefyd

• Niwrowyddoniaeth

• Planed Gynaliadwy

• Technolegau Newydd.
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Manteision Llygredd
Alex Sutton, Peirianneg 

Ai peth drwg yw llygredd bob 
amser? Byddai llawer yn 
dweud hynny, yn enwedig wrth 
gyfeirio at newid hinsawdd 
anthropogenig, fodd bynnag 
mae achosion lle mae llygredd 
wedi bod o fudd i ardal. Er 
enghraifft, mae nifer o artistiaid 
wedi’u hysbrydoli gan y pwll copr 
yn Ynys Môn, ac mae ymwelwyr 
wedi heidio i’r Blue Lagoon 
yn Sir Ddinbych, sy’n hynod o 
wenwynig ond mae wedi denu 

nifer o ymwelwyr i’r ardal, ac 
felly’n cefnogi’r economi leol. 
Yn y ddelwedd benodol hon 
mae afon yn Seland Newydd 
wedi’i llygru gan slwtsh haearn, 
sydd wedi achosi i’r afon golli 
ei holl organebau byw, ond 
wedi creu golygfa odidog na 
fyddai wedi bodoli heb lygredd 
anthropogenig. Felly, gofynnaf i 
chi unwaith eto, ai peth drwg yw 
llygredd bob amser?

Y Gwyddorau Ffisegol  
a Pheirianneg

Mae’r llun ar y dudalen hon wedi’i gymryd o’r arddangosfa ‘Delweddau Ymchwil,’ 
digwyddiad sy’n arddangos gwaith rhyfeddol ein hymchwilwyr doethurol. Gwahoddwyd 
ymchwilwyr doethurol ledled y Brifysgol i gyflwyno delwedd sy’n crynhoi eu gwaith ymchwil. 
Rhoddwyd y cyfle i’r rhai a aeth i’r arddangosfa i weld y delweddau, siarad â’r ymchwilwyr, 
a dysgu mwy am y prosiectau diddorol roedden nhw’n eu cynnal.
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Mae ein gwaith ymchwil ac addysg sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol yn 
canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau gwyddonol pwysig yr 21ain ganrif.
Rydym yn darparu amgylchedd 
ysgogol a rhagorol ar gyfer 
addysg ac ymchwil gemegol. 
Mae ein henw da rhagorol mewn 
gwyddoniaeth gemegol fodern yn 
denu nifer o fyfyrwyr a addysgir a 
myfyrwyr ymchwil israddedig ac 
ôl-raddedig o bob cwr o’r byd bob 
blwyddyn.

Mae’r ymchwil ac addysgu dan 
arweiniad tîm ymroddedig o staff 
academaidd gyda chymorth dros 
80 o staff ôl-ddoethuriaeth a 
staff eraill. Mae ein staff hefyd yn 
cymryd rhan mewn amrywiaeth o 
raglenni cymunedol, sy’n cynnwys 
cydweithio ag ysgolion, cynyddu 
ymwybyddiaeth y cyhoedd ac 
annog dysgwyr ifanc.

Rydym yn gartref i Sefydliad 
Catalysis Caerdydd (CCI), menter 
a gefnogir gan y Brifysgol i 
sefydlu canolfan ragoriaeth 
ryngwladol flaenllaw ar gyfer 
catalysis yn y Deyrnas Unedig. 
Gyda chysylltiadau diwydiannol 
cryf, mae’r ganolfan hon yn datrys 
problemau cemeg y byd go iawn.

Yn ymarfer asesu ymchwil 
REF 2014 roeddem yn y 
9fed safle ac roedd ein 
holl allbwn ymchwil wedi’i 
raddio yn rhyngwladol 
gydnabyddedig o leiaf, gyda 
mwy na 95% wedi’i raddio 
yn rhyngwladol rhagorol 
neu’n arwain y byd

Pam astudio gyda ni?
Mae ein cyrsiau wedi’u dylunio i’ch helpu i 
wneud defnydd llawn o’ch gallu.

Rydym yn cyfuno addysgu, cyfleusterau 
a chymorth rhagorol i symud rhwystrau 
rhag dysgu. Mae pob cwrs wedi’i wasgaru 
ar draws dau semester ac mae ar ffurf 
modiwlaidd, sy’n cynnwys elfennau o waith 
ymarferol, gweithdai a sesiynau tiwtorial.

Sara Vieitez Calo, Cemeg PhD
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.

Yn 2014, roedd 100% o’n 
graddedigion oedd ar gael i 
weithio wedi sicrhau gwaith 
ar lefel graddedigion neu 
astudiaeth bellach

Gyda buddsoddiad o 
dros £14 miliwn yn y 
blynyddoedd diwethaf, mae 
ein cyfleusterau modern yn 
galluogi ymchwil ym mhob 
cangen gemeg craidd a 
rhyngddisgyblaethol

Cardiffschoolofchemistry ChemistryCU

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Cemegydd 
Dadansoddol, Cemegydd 
Datblygu ac Ymchwil 
Diwydiannol, Dadansoddol 
Fferyllol, Cemegydd Ymchwil 
ôl-raddedig, Cynllun Hyfforddi 
Graddedigion Cemeg y 
Gymdeithas Frenhinol, 
Cyfathrebwr Gwyddoniaeth

Cyflogwyr: Abcam Biochemicals, 
AkzoNobel, BP, Prifysgol 
Caerdydd a phrifysgolion 
cenedlaethol a rhyngwladol eraill
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Themâu ein hymchwil

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth 
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:
• Cemeg Fiolegol
•  Gwyddoniaeth Rhyngwynebol  

a Catalysis
• Deunyddiau ac Ynni
• Synthesis Moleciwlaidd
• Sbectrosgopeg a Dynameg.

Mae’r Ysgol Cemeg yn y Prif Adeilad hanesyddol

Cemeg
MPhil: 1-2 flynedd, ALl/RhA 
PhD: 3 neu 3.5 blynedd ALl/RhA 

Fel myfyriwr PhD/MPhil mewn 
Cemeg, byddwch yn ymgymryd 
ag ymchwil arloesol yn un o 
themâu amrywiol ein gwaith 
ymchwil. Mae’r Ysgol Cemeg 
wedi cael ei hehangu yn 
sylweddol, gyda buddsoddiad 
seilwaith £7m diweddar, er 
mwyn sicrhau fod yr amgylchedd 
ymchwil o’r radd flaenaf, ac i 
hwyluso ymchwil o’r safon uchaf.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref,  
1 Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf

CDT mewn Catalysis
PhD: 4 blynedd ALl

Sefydlwyd y Ganolfan EPSRC 
ar gyfer Hyfforddiant Doethurol 
mewn Catalysis (CDT), a 
gynhelir gan Gaerfaddon, 
Bryste a Chaerdydd, i ddarparu 
hyfforddiant PhD ar draws 
catalysis heterogenaidd a chydryw 
yn ogystal â pheirianneg adwaith.

Bydd y CDT yn caniatáu i 
ôl-raddedigion ddatblygu 
gwybodaeth ddatblygedig 
o ddisgyblaethau catalysis 
traddodiadol a rhai sy’n datblygu, 
dealltwriaeth o’r diwydiant ac o 
gyd-destunau byd-eang, a sgiliau 
ymchwil a phroffesiynol.

Bydd graddedigion o’r CDT yn 
gyrru a thyfu’r sector catalysis 
yn y DU, yn ogystal â chefnogi 
anghenion diwydiant y DU.

Dyddiad dechrau: Hydref

Cyfleoedd ariannu 
Mae llawer o leoedd ar 
gyfer myfyrwyr yr UE/DU 
yn cael eu hariannu drwy 
grantiau ymchwil yn yr adran 
(e.e. cynghorau ymchwil ac 
elusennau). Mae lleoedd 
wedi’u hariannu ar gyfer y 
Ganolfan EPSRC ar gyfer 
Hyfforddiant Doethurol mewn 
Catalysis. Mae’r ysgol hefyd 
yn annog ymgeiswyr o’r tu 
allan i’r DU/UE sy’n cael eu 
noddi gan gyrff allanol.Cyswllt: Dr Ben Ward  ebost: chemistry-pgr@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni Ymchwil
Mae ymchwil wedi’i grwpio yn bum thema gysylltiedig 
benodol: cemeg biolegol, gwyddoniaeth gatalysis 
a rhyngwynebol, deunyddiau ac ynni, synthesis 
moleciwlaidd a sbectrosgopeg a deinameg.
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 
Academaidd eraill, yn enwedig Gwyddorau Fferyllol a Fferylliaeth, y 
Biowyddorau, Ffiseg a Seryddiaeth, Meddygaeth a Pheirianneg.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.
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Myfyrwyr yn synthesu cyfansoddion newydd wrth ymchwilio i rwymo DNA

Catalysis
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Mae gan Gatalysis rôl bwysig 
mewn nifer o brosesau, o 
systemau byw i weithgynhyrchu 
cemegol ar raddfa fawr. Mae 
hefyd yn ganolog i fynd i’r afael 
â llawer o’r heriau mawr sy’n 
wynebu cymdeithas, megis 
datrys yr argyfwng ynni a diogelu 
ein hamgylchedd. Bydd y cwrs 
hwn yn darparu hyfforddiant ar 
theori catalysis heterogenaidd, 
unffurf ac ensymatig, ei 
ddefnyddio, ei baratoi a’i 
ddadansoddi.

Cemeg Fiolegol 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Cemeg prosesau biolegol yw 
sail yr holl fywyd ar y blaned. 
Trwy astudio agweddau megis 
biosynthesis, dadansoddiad 
retrosynthetic, bioleg foleciwlaidd 
ac egwyddorion datblygu 
cyffuriau, bydd y cwrs hwn yn 
datblygu dealltwriaeth y llwybrau 
hynny sy’n greiddiol i fioleg 
gemegol.

Cemeg Feddyginiaethol 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Cemeg feddyginiaethol yw’r 
cemeg a ddefnyddir i ddarganfod 
meddyginiaethau newydd. Er 
y defnyddir technegau cemeg 
meddyginiaethol eang yn y 
diwydiant darganfod cyffuriau, 
gellir defnyddio llawer o’r un 
egwyddorion i ddatrys problemau 
eraill yn y gwyddorau cemegol a 
gwyddorau bywyd. Drwy ddeall 
dulliau gweithredu cyffuriau, 
gellir datblygu moleciwlau 
newydd gyda phriodweddau 
ffarmacolegol gwell a llai o  
sgil-effeithiau.

Cyfleoedd ariannu 
Mae gan yr MSc mewn 
Catalysis arian ar gyfer 
myfyrwyr Cartref/yr UE i dalu’r 
ffioedd dysgu a darparu tâl. 
Mae angen i fyfyrwyr wneud 
cais am y cwrs a chael 
cynnig cyn 31 Awst, ac ar 
ôl hynny byddwn yn cysylltu 
os ydynt wedi llwyddo i gael 
ysgoloriaeth.

Cyswllt: Dr Tom Tatchell  ebost: chemistry@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni a Addysgir
Bydd y cyrsiau hyn yn datblygu eich dealltwriaeth o’r 
wyddoniaeth y tu ôl i amrywiaeth o broblemau sy’n codi 
yn y meysydd a nodwyd ac yn eich galluogi i ymgysylltu ag 
amrywiaeth o offer a thechnegau.
Bydd y cyrsiau hyn yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â dull mwy 
damcaniaethol, ymarferol a chyfrifiadurol tuag at y pynciau nag ar lefel 
israddedig. Mae’r semester terfynol yn eich galluogi i ganolbwyntio ar 
faes ymchwil arbenigol ar gyfer eich prosiect terfynol.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.
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Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Rydym yn un o’r sefydliadau addysgu ac ymchwilio mwyaf blaenllaw ac mae 
gennym ddiwylliant ymchwil cryf a dynamig ers tro byd.
Ein hymchwil amlddisgyblaeth 
sy’n rhoi ffurf i’n rhaglenni gradd, 
ac yn eu gwneud yn berthnasol i 
gyflogwyr heddiw, gan eu gosod 
mewn sefyllfa dda 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.

Barnwyd bod 99% o’r 
ymchwil a gyflwynwyd 
gennym o safon ryngwladol, 
o leiaf, a bod 79% 
ohoni’n “rhyngwladol-
ragorol” neu’n  
“arwain y byd”.

Pam astudio gyda ni?
Mae ein henw da rhyngwladol am 
ragoriaeth ymchwil wedi bod yn sail i’n 
portffolio MSc sydd wedi’i ddiweddaru yn 
ddiweddar i gynnig rhaglenni arbenigol a 
rhaglenni trosi. Mae labordai modern, gyda 
digon o adnoddau aml-lwyfan wedi’u lleoli 
mewn un safle penodol, gyda chyfleusterau 
llyfrgell ymchwil ar-lein.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Datblygwr 
Meddalwedd, Darlithydd, 
Datblygwr Gwe, Peiriannydd 
Meddalwedd, Pensaer 
Meddalwedd, Ymgynghorydd 
Technegol, Arbenigwr TG, 
Dadansoddwr Cefnogol

Cyflogwyr: Airbus Group 
(EADS yn flaenorol), Bosch 
Software Innovation, BT, 
Prifysgol Caerdydd – ynghyd â 
phrifysgolion blaenllaw eraill yn y 
DU ac yn rhyngwladol, CGI, IBM, 
Logicia, True Clarity

Yn yr arolwg diweddaraf, 
nodwyd bod mwy na 
85% o raddedigion 
wnaeth ymateb 
mewn cyflogaeth 
mewn amrywiaeth o  
rolau perthnasol mewn 
cwmnïau blaenllaw

Y dewis gwerthfawr 
o gymryd lleoliad 
proffesiynol â 
chyflog gyda rhai 
graddau meistr a addysgir

Matilda Rhode, MSc Cyfrifiaduro
Mae’r cwrs MSc Cyfrifiaduro yn gwasgu llawer mewn i flwyddyn. Y tu hwnt 
i sgiliau rhaglennu craidd mewn amryw o ieithoedd ac arferion peirianneg 
meddalwedd, roeddwn yn falch fod yr amrywiaeth eang o ddewisiadau modiwl 
yn caniatáu i mi ganolbwyntio fy astudiaethau ar feysydd oedd o fwyaf o 
ddiddordeb i mi. Hefyd mae Caerdydd ei hun yn lle gwych i gychwyn ym myd 
cyfrifiadureg, mae dyddiau hacio a chyfarfodydd technoleg rheolaidd yn 
gyfleoedd da i gael syniadau a chyngor.
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csicardiff @csicardiff

Cyfrifiadureg a 
Gwybodeg
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
MPhil: 1-2 flynedd ALl,  
2 neu 3 blynedd RhA
Mae myfyrwyr ymchwil yn 
greiddiol i fenter academaidd 
yr Ysgol. Tra byddwch yn 
astudio, byddwn yn disgwyl i chi 
gyfrannu’n llawn at hyrwyddo 
gwybodaeth, nid yn unig yng 
Nghaerdydd ond yn fwy eang, 
gan gymryd rhan yn amgylchedd 
rhyngwladol eich dewis o faes 
academaidd.
Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 
Ionawr, 1 Ebrill, 1 Gorffennaf

Cyfrifiadureg
MRes: 1 flwyddyn FT
Mae’r rhaglen hon yn cynnig 
llwybr carlam ac arloesol i 
hyfforddiant ymchwil ac mae’n 
arbennig o berthnasol ar gyfer y 
rhai sy’n ceisio paratoi eu hunain 
ar gyfer dilyniant PhD cyflym.
Dyddiad dechrau: Hydref

Systemau Gwybodaeth
MRes: 1 flwyddyn ALl
Mae’r rhaglen hon yn cynnig 
llwybr carlam ac arloesol i 
hyfforddiant ymchwil ac mae’n 
arbennig o berthnasol ar gyfer y 
rhai sy’n ceisio paratoi eu hunain 
ar gyfer dilyniant PhD cyflym.
Dyddiad dechrau: Hydref

Cyfleoedd ariannu 
Efallai y bydd Ysgoloriaethau 
PhD ar gael, rhai ohonynt 
wedi’u hariannu gan yr  
EPSRC weithiau.

Cyswllt: Helen Williams  ebost: williamshm5@caerdydd.ac.uk 
ffôn: +44 (0)29 2087 5586

Rhaglenni Ymchwil
Mae gan yr Ysgol ddiwylliant ymchwil hirhoedlog, cryf  
a dynamig sy’n sail i’n bri rhyngwladol am ymchwil 
o safon fyd-eang ym meysydd gwyddorau data a 
chyfrifiadura Gweledol.
Mae ymchwil amlddisgyblaethol yr Ysgol yn dal i gael effaith 
gadarnhaol mewn meysydd mor amrywiol â gofal iechyd, diogelwch, 
cyfrifiadura cymdeithasol, gweithgynhyrchu, a’r amgylchedd. Rydym yn 
cynnig cyfle i chi weithio ochr yn ochr â’n staff ymchwil sy’n arweinwyr 
yn eu meysydd arbenigedd. Maen nhw’n cyhoeddi, golygu ac adolygu 
yn eang ar gyfer cylchgronau rhyngwladol, yn gweithredu fel arholwyr 
allanol yn y DU ac yn rhyngwladol, yn darparu ymgynghoriaeth ac yn 
sicrhau arian ymchwil.

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil

Mae ein hymchwil yn rhannu i’r 
grwpiau canlynol:
• Cyfrifiadura Gweledol
• Systemau Cymhleth
• Peirianneg Data a 
Gwybodaeth.
Mae pob un yn cynnwys meysydd 
blaenoriaeth ymchwil amrywiol 
fel cloddio data a thestun, 
cyfrifiadur cymdeithasol, 
peirianneg a thechnolegau 
cwantwm, a preifatrwydd data a 
seiberddiogelwch.

Rydym yn cynnig cyfleusterau nodedig, gan gynnwys mannau ymchwil 
arbenigol fel labordai addysgu aml-lwyfan

Mae gennym gymuned lewyrchus o 
ôl-raddedigion yn yr Ysgol oherwydd 
ein portffolio deinamig o raddau 
ymchwil a graddau a addysgir
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Uwch-Gyfrifiadureg
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Cynlluniwyd y rhaglen flaengar 
hon i’r rhai sydd wedi graddio 
mewn cyfrifiadura ac yn 
awyddus i ragori ymhellach drwy 
sicrhau uwch-feistrolaeth ar y 
ddisgyblaeth. Ynddi, trafodir 
y pynciau cyfoes sy’n gyrru’r 
datblygiadau a’r tueddiadau 
technolegol diweddara
Mae’r rhaglen hon yn cynnig y 
cyfle i ddefnyddio sgiliau newydd 
a thechnegau uwch i’r maes 
o’ch dewis, tra’n caniatáu i chi 
ddangos eich bod ar flaen y gad 
yn eich disgyblaeth.

Uwch-Gyfrifiadureg gyda 
lleoliad
MSc: 2 flynedd ALl
Yn ychwanegol at yr uchod mae 
rhaglen ‘â lleoliad’ yn gyfle i 
ymgymryd â phrofiad 7-10 mis 
fel gweithiwr proffesiynol TG ar 
gyfer myfyrwyr sy’n llwyddo i 
ddod o hyd i leoliad addas. Er 
bod myfyrwyr yn gyfrifol am ddod 
o hyd i’w lleoliadau eu hunain, 
mae gan yr Ysgol Swyddog 

Lleoliadau penodedig i sicrhau 
eich bod yn cael mynediad i 
amrywiaeth eang o gyfleoedd., 
a’ch bod yn cael cefnogaeth ac 
arweiniad cyson drwy gydol y 
broses gyfan.

Newyddiaduraeth 
Gyfrifiadurol a Data 
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae diwydiannau cyfryngau 
heddiw yn newid ar gyflymder 
digynsail gan fod technolegau 
digidol yn hwyluso twf 
marchnadoedd byd-eang yn 
y cyfryngau digidol. Gyda hyn 
gwelwyd angen am sgiliau 
arbenigol ychwanegol sy’n 
cyfuno dealltwriaeth o ymarfer 
gorau newyddiaduraeth a’r 
gallu i ddatblygu llwyfannau 
digidol a rhaglenni i fodloni 
galw technoleg a defnyddwyr 
newidiol. Mae’r cwrs hwn yn 
cynnig y profiad a’r sgiliau sydd 
eu hangen i fyfyrwyr ddatblygu a 
chael cyflogaeth mewn meysydd 
sy’n dod i’r amlwg yn y diwydiant.
Iaith Saesneg: IELTS gyda 7.0 o 
leiaf gyda 6.0 o leiaf ym mhob 
categori.

Cyfrifiadura
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Wedi’i dylunio ar gyfer 
graddedigion sydd am symud i’r 
cwrs cyfrifiadur o ddisgyblaeth 
arall, mae’r rhaglen hon sy’n 
flwyddyn o hyd yn denu myfyrwyr 
o amrywiol yrfaoedd a meysydd 
pwnc sy’n dymuno ymgyfarwyddo 
â’r sgiliau sydd eu hangen ar 
gyfer gyrfa mewn Datblygu 
Meddalwedd. Bydd myfyrwyr 
yn cael cydbwysedd priodol o’r 
sgiliau peirianneg meddalwedd 
a’r gallu technegol sydd eu 
hangen i ddatblygu systemau a 
meddalwedd effeithiol.

Cyfrifiadura gyda lleoliad
MSc: 2 flynedd ALl
Yn ychwanegol at yr uchod mae 
rhaglen ‘â lleoliad’ yn gyfle i 
ymgymryd â phrofiad 7-10 mis 
fel gweithiwr proffesiynol TG ar 
gyfer myfyrwyr sy’n llwyddo i 
ddod o hyd i leoliad addas. Er 
bod myfyrwyr yn gyfrifol am ddod 
o hyd i’w lleoliadau eu hunain, 
mae gan yr Ysgol Swyddog 
Lleoliadau penodedig i sicrhau 
eich bod yn cael mynediad i 

Cyswllt: Dr Leigh Hodge  ebost: computing-pg@caerdydd.ac.uk 
ffôn: +44 (0)29 2087 9342

Rhaglenni a Addysgir
Mae gan yr Ysgol gryn brofiad o redeg rhaglenni MSc 
arbenigol a throsi.
Mae ein cyrsiau ôl-raddedig yn gyfoes ac yn berthnasol, yn rhoi 
pwyslais ar addysgu a arweinir gan ymchwil a chyflogadwyedd. Mae 
ein portffolio o raddau 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 graddau Meistr sy’n cynnig cyfle i drosglwyddo i yrfa ym myd 
cyfrifiadura, ac mae’r rhaglenni Meistr mwy 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.

Oni nodir fel arall:
Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Yn ein labordy Fforenseg a 
Diogelwch y We caiff y myfyrwyr 
gyfle i sicrhau achrediad allanol 
ar gyfer defnyddio meddalwedd 
fforensig sy’n arwain y farchnad
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amrywiaeth eang o gyfleoedd, 
a’ch bod yn derbyn cefnogaeth 
ac arweiniad cyson drwy’r  
broses gyfan.

Cyfrifiadura a Rheoli TG
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
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 cynllunio prosiectau mawr 
neu wella prosesau busnes, ac 
maent yn hanfodol ar gyfer y rhai 
sydd am gael swydd reoli yn y 
sector TG.

Cyfrifiadura a Rheoli  
TG gyda lleoliad 
MSc: 2 flynedd ALl
Yn ychwanegol at yr uchod mae 
rhaglen ‘â lleoliad’ yn gyfle i 
ymgymryd â phrofiad 7-10 mis 
fel gweithiwr proffesiynol TG ar 

gyfer myfyrwyr sy’n llwyddo i 
ddod o hyd i leoliad addas. Er 
bod myfyrwyr yn gyfrifol am ddod 
o hyd i’w lleoliadau eu hunain, 
mae gan yr Ysgol Swyddog 
Lleoliadau penodedig i sicrhau 
eich bod yn cael mynediad i 
amrywiaeth eang o gyfleoedd, 
a’ch bod yn cael cefnogaeth ac 
arweiniad cyson drwy gydol y 
broses gyfan.

Gwyddor Data  
a Dadansoddi
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2-3 blynedd RhA
Yn cael ei addysgu gan 
arbenigwyr mewn Ystadegau, 
Ymchwil Gweithredol a 
Chyfrifiadureg, bydd y rhaglen 
hon yn eich helpu i ddatblygu’r 
ddealltwriaeth ddamcaniaethol 
a’r profiad ymarferol o 
ddefnyddio dulliau o wyddor 
data a dadansoddi. Bydd hyn 
yn rhoi amrywiaeth o sgiliau 
angenrheidiol i chi echdynnu 
a thrin ‘data mawr’, darganfod 
a chyfleu patrymau ystyrlon 

o’r data, a defnyddio dulliau 
modelu i helpu busnesau a 
sefydliadau llywodraeth i wneud 
penderfyniadau gwell.

Diogelwch a 
Phreifatrwydd 
Gwybodaeth
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Mae’r gradd hwn yn rhoi sylw i’r 
materion diogelwch allweddol 
a wynebir gan systemau 
cyfathrebu a gwybodaeth ledled 
y byd. Mae’n cynnig cymysgedd 
o gyd-destun busnes gyda 
diogelwch craidd, ymddiriedaeth 
a materion preifatrwydd sy’n 
herio’r sector TG.
Mae myfyrwyr sy’n dilyn y gradd 
Diogelwch a Phreifatrwydd Data 
yn cael cyfle i ennill achrediad 
allanol yn Microsystemation XRY, 
offeryn gwaith fforensig ffôn 
symudol sy’n arwain y diwydiant.

P’un ai’n meithrin eich gwybodaeth am gyfrifiadureg ar un o’n cyrsiau Meistr arbenigol, neu’n gwneud cwrs trosi 
ar ôl symud i’r maes o ddisgyblaeth arall, cewch gefnogaeth y staff addysgu rhagorol sy’n arbenigo yn eu maes.
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Ffiseg a Seryddiaeth
Mae astudio gyda ni yn rhoi’r cyfle i chi feithrin dealltwriaeth sylfaenol o’r 
ffordd mae’r Bydysawd yn gweithio. Ymunwch â chymuned ôl-raddedig sy’n 
ffynnu mewn amgylchedd gyfeillgar, gefnogol.
Mae gennym grwpiau ymchwil 
hynod weithgar mewn ystod eang 
o feysydd ac mae gennym enw 
da yn rhyngwladol am ansawdd 
ein hymchwil. Rydym yn cynnig 
dwy raglen MSc dan arweiniad 
ymchwil mewn Ffiseg ac 

Astroffiseg, sy’n darparu cyrsiau 
arbenigol mewn technegau 
arbrofol a sgiliau astudio.

I gefnogi ein myfyrwyr a’n staff 
ymchwil, rydym yn darparu 
cyfleusterau ymchwil ac addysgu 
ardderchog, gan gynnwys 

gweithdai mewnol, cyfleusterau 
cyfrifiadura a labordai.

Rydym yn ymdrechu i ddarparu 
profiad rhagorol i’r myfyriwr 
mewn lleoliad bywiog yng 
nghanol y ddinas.

Barnwyd bod 99% o’r 
holl ymchwil a gyflwynwyd 
gennym ar gyfer REF 2014
yn arwain y byd neu’n 
rhyngwladol
ragorol

Cameron Mills, MSc Ffiseg
Y prif ganlyniad dysgu a gefais o’r modiwl Uwch-dechnegau Arbrofol oedd 
gwerthfawrogi’r broses o gyflawni’n gynyddol. Drwy ysgrifennu dyddiaduron wythnosol 
labordy, roedd yr ymarfer yn cynyddu fy hyder ac, yn anad dim, mae wedi trwytho 
cymhelliant hunan-gynhaliol ynof i barhau i wneud camau bach tuag at nodau yn 
hytrach na dibynnu ar orffen ar frys gwyllt. Roedd hyn yn hynod o werthfawr.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Technegydd CAD 
hunan-gyflogedig, Peiriannydd 
Dylunio Proses Graddedig, 
Microscopydd, Prif Bensaer 
Meddalwedd, Peiriannydd 
Graddedig, Datblygwr/Peiriannydd 
Meddalwedd, Athro, Archwilydd 
Patentau Cyswllt, Darlithydd, 
Cymrawd Ymchwil ôl-ddoethurol

Cyflogwyr: Academia Sinica, 
Berkshire Healthcare NHS, 
California Institute of Technology, 
Creative Assembly, IBM, 
Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de 
Physique des Particules, Louisiana 
State University, Max Planck 
Institute for Gravitational Physics, 
Renishaw plc, The Patent Office

Mae gan ein myfyrwyr  
MSc fynediad at  
gyfres bwrpasol  
o gyfleusterau yn yr Ysgol

Bydd ein Hysgol yn gartref i’r 

Sefydliad Lled-
Ddargludyddion 
Cyfansawdd 
fydd yn rhan o Gampws 
Arloesedd newydd y 
Brifysgol gwerth £300m

Pam astudio gyda ni?
•  Mae’n staff ni’n ymwneud yn weithgar â 

chydweithrediadau rhyngwladol mawr, 
gan gynnwys consortiwm offer SPIRE ar 
gyfer lloeren Herschel.

•  Mae ein grŵp ffiseg disgyrchol yn aelod 
gweithgar o Gydweithrediad Gwyddonol 
LIGO, sydd wedi bod yn y penawdau am 
ddarganfod tonnau disgyrchol.
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Ffiseg a Seryddiaeth

cardiffschoolofphysics @cardiffPHYSX

Ffiseg a Seryddiaeth 
PhD: 3-4 blynedd ALl,  
5-7 mlynedd RhA  
MPhil: 1-2 blynedd ALl,  
2-3 blynedd RhA 
Byddwch yn cael eich 
goruchwylio gan dîm o 
arbenigwyr fydd yn cefnogi 
eich cynnydd ac yn eich helpu 
i gyflawni eich potensial. Bydd 
mentor yn cael ei neilltuo i chi 
o grŵp ymchwil arall a fydd yn 
ymddwyn fel eich tiwtor personol.

Cyfleoedd ariannu
Mae arian ar gael o’r 
ffynonellau canlynol:

•  Cynghorau Ymchwil y 
DU drwy Bartneriaethau 
Hyfforddiant Doethurol a 
Canolfannau Hyfforddiant 
Doethurol

•  Ffynonellau eraill, gan 
gynnwys arian penodol gan 
Brifysgol Caerdydd pan fydd 
ar gael.Cyswllt: Ms Nicola Hunt, Swyddog Cefnogi Addysg

ebost: physics-pg@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni Ymchwil
Mae’r ysgol yn arbenigo mewn ystod eang o feysydd 
ymchwil a mae myfyrwyr ôl-raddedig yn cael eu 
hintegreiddio’n llawn yn y meysydd hyn.
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.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth 
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:
• Seryddiaeth (Arsylwadol a 
Damcaniaethol)
• Offeryniaeth Seryddiaeth
• Mater Cywasgedig a Ffotoneg
• Ffiseg Disgyrchol
• Acwsteg Cerddorol.

Offer gwactod hynod uchel a ddefnyddir i astudio lled-ddargludyddion organig ac anorganig gan ddefnyddio 
holwch microsgopeg chwiliwr sganio a sbectrosgopeg ffotoelectron.
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Astroffiseg
MSc: 1 flwyddyn ALl
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 cam y traethawd hir 60 
credyd mewn grŵp ymchwil  
neu leoliad.

Ffiseg
MSc: 1 flwyddyn ALl
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 
cam y traethawd hir, sydd werth 
60 credyd, mewn grŵp ymchwil 
neu leoliad.

Cyswllt: Ms Nicola Hunt, Swyddog Cefnogi Addysg
ebost: physics-pg@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni a Addysgir
Rydym yn cynnig dwy raglen MSc mewn Ffiseg ac 
Astroffiseg wedi’u cynllunio i ateb y galw cynyddol 
am uwch-astudiaeth yn y meysydd hyn ac maent yn 
adlewyrchu ein harbenigedd ymchwil.
Bydd y rhaglenni hyn o ddiddordeb i chi os hoffech chi fynd ymlaen 
i astudiaeth uwch bellach (fel PhD), neu gyflogaeth mewn diwydiant 
neu gyrchfannau graddedigion eraill.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Mae sesiynau tiwtorial yn rhan annatod o brofiad eich MSc

Peter, Myfyriwr MSC yn profi 
trawsnewidydd analog i ddigidol
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Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr
Mae’r amgylchedd ymchwil bywiog yn yr ysgol yn cynnig profiad myfyriwr 
ysgogol a chyfeillgar.
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. Rydym 
yn ymwneud â sefydliadau 
rhyngwladol, Ewropeaidd 
a chenedlaethol megis yr 

International Ocean Discovery 
Programme a Chonsortiwm 
Newid Hinsawdd Cymru, ac mae 
gennym brosiectau cydweithredol 
parhaus gyda nifer o bartneriaid 
diwydiannol.

Barnwyd bod 94% o’n 
holl allbynnau ymchwil yn 
rhyngwladol-ragorol 
neu’n arwain y byd, 
gan ein gosod yn 4ydd yn 
y DU ar gyfer Gwyddorau 
Amgylcheddol a Systemau’r 
Ddaear (REF 2014)

Pam astudio gyda ni?
Mae ein myfyrwyr ymchwil yn cael cyfle  
i ddefnyddio offer ymchwil o safon uchel, 
gweithio gydag arbenigwyr byd a  
chymryd rhan mewn ymchwil grŵp a 
chyfarfodydd Ysgol.

Ategir ein gwaith ymchwil gan gyfleusterau 
ymchwil modern gan gynnwys labordai 
geogemegol, petrolegol, geodechnegol, 
geomicrofiolegol a palaeoeigionegol a 
seilwaith cyfrifiadurol o’r radd flaenaf.

Bethan Phillips, Gwyddorau’r Ddaear PhD
Mae safon ymchwil a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd yn rhagorol ac ar ôl 
cwblhau fy ngradd yma roeddwn yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas wych i fyw a 
gweithio ynddo. Yn ystod fy PhD rwyf wedi cael profiad academaidd gwerth chweil 
ac wedi mwynhau awyrgylch hynod gefnogol.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Daearegydd, 
Hydroddearegydd, Daearegydd 
Peirianneg, Biostratigraffwr, 
Geoddynamegwr, Modelwr 
Dŵr Daear, Ymgynghorydd 
Amgylcheddol, Swyddog 
Cadwraeth, Ymgynghorydd Tir 
Halogedig

Cyflogwyr: Getech,  Museum 
of Leiden, Origin Analytical 
Ltd, Partex Oil & Gas, Royal 
Botanic Gardens Kew, RPS 
Energy, Atkins, SRK, Parsons 
Brinkerhoff, Mott MacDonald, 
Cyfoeth Naturiol Cymru,  
Network Rail

Cydweithio gyda 
chonsortia eraill 
(e.e. GW4 + DTP, NERC 
CDT mewn Nwy ac Olew) 
yn darparu hyfforddiant 
arloesol a phrofiad ar gyfer 
cyflogaeth yn y dyfodol

Rydym wedi ymrwymo i 
gyflawni’r safonau 
uchaf mewn ymchwil 
ac addysg yn ogystal 
â chynnig amgylchedd 
cyfoethog ac amrywiol a 
arweinir gan ymchwil
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Gwyddorau’r Ddaear
PhD: 3.5 blynedd ALl,  
5-7 mlynedd RhA  
MPhil: 1 flwyddyn,  
2-4 blynedd RhA
O ddyfnderoedd y Ddaear, drwy’r 
gramen, i mewn i’r cefnforoedd 
ac ar y tir, mae ansawdd 
rhyngwladol ein cynnyrch 
ymchwil yn cael ei amlygu gan 
y ffaith ein bod yn y 4ydd safle 
yn y Deyrnas Unedig yn ein 
disgyblaeth (REF2014).

Cyfleoedd ariannu
Mae gennym ddau fath 
o ysgoloriaethau PhD: 
prosiectau sy’n gymwys ar 
gyfer arian sydd yn cael ei 
ddyfarnu drwy Bartneriaeth 
Hyfforddiant Doethurol 
(DTP) NERC GW4+ ac 
ysgoloriaethau ymchwil gyda 
chyllid gwarantedig.

Cyswllt: Dr Andrew Kerr, Tiwtor Derbyn PhD
ebost: earth-pg@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 4578

Rhaglenni Ymchwil
Mae ein graddau ôl-raddedig yn seiliedig ar waith ymchwil 
annibynnol llawn amser, gyda goruchwyliwr academaidd 
i’ch llywio i ganfod meysydd newydd a chyffrous.
Wedi’i ategu gan gyllid allanol sylweddol, mae ein hamgylchedd 
ymchwil bywiog yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr PhD ac MPhil weithio gydag 
arbenigwyr y byd a defnyddio offer ymchwil o safon uchel.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:

•  Cadarn: Mae Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn archwilio prosesau 
magmatig a hydrothermol, geoddeinameg dan yr arwyneb a’r fantell, 
a datblygiad a gwaddodeg basnau gwaddodol.

•  Byw: Mae Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn ystyried prosesau ar 
wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn ei foroedd ac o dan ei foroedd, 
lle mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n dirfawr ar amgylcheddau 
dros filiynau o flynyddoedd.

•  Newid: Mae Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn ystyried achosion a 
chanlyniadau newidiadau yn system y Ddaear, yn y môr, yr awyrgylch 
ac ar y ddaear, o’r gorffennol daearegol i’r presennol a’r dyfodol.

Mae ein rhaglen ymchwil ddynamig o safon fyd-eang sydd wedi cynhyrchu myfyrwyr PhD disglair sydd wedi 
cyfrannu cryn dipyn i’r byd academaidd a byd diwydiant.
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Daeareg Amgylcheddol 
Gymhwysol
MSc: 12 mis ALl
Cam I Rhaglen a Addysgir (Medi 
- Mawrth) 7 mis Mae myfyrwyr 
yn treulio’r amser ar y campws 
yn astudio 120 credyd o raglen 
a addysgir gyda modiwlau a 
thestunau mewn: peirianneg 
geodechnegol, mecaneg 
pridd; technegau ymchwilio 
safle; asesu tir halogedig; dŵr 
yn yr amgylchedd;; dulliau 
geoffisegol amgylcheddol; cemeg 
amgylcheddol; ffotogrameg 
UAV; sgiliau trosglwyddadwy 
mewn modelu tir a gweledigaeth 
3D; cyfraith amgylcheddol; 
ysgrifennu adroddiadau 
proffesiynol. Cyflwynir y rhaglen 
a addysgir gan darlithoedd, 
sesiynau labordy, hyfforddiant 
sy’n seiliedig ar TG ynghyd â nifer 
fawr o ddiwrnodau hyfforddiant 
maes ymarferol wedi’u lleoli ar 
amrywiaeth eang o safleoedd 
astudio yn y DU.
Dilynir hyn gan Gam II, 5 mis 
(Mai-Medi), mae’r 60 credyd 
yn cael eu treulio ar leoliadau 
diwydiannol unigol neu brosiect 
ymchwil cymhwysol mewnol 

sy’n canolbwyntio ar amrywiol 
astudiaethau yn seiliedig ar 
safleoedd maes mawr, yn aml 
yn amlddisgyblaethol sy’n cael 
eu cwmpasu gan y rhaglen a 
addysgir: asesu tir halogedig; 
asesiad geodechnegol ar 
gyfer datblygu tir; peryglon/
risg tirlithriadau; hydroleg; 
hydroddaeareg; geoffiseg 
amgylcheddol; ynni ffynhonnell 
daear; ailgylchu gwastraff 
diwydiannol.

Mae ffocws galwedigaethol 
i’n gradd MSc mewn Daeareg 
Amgylcheddol Gymhwysol 
ac mae’n darparu’r sgiliau 
angenrheidiol ar gyfer cyflogaeth 
gydag ymgynghoriaethau geo-
amgylcheddol a geo-dechnegol 
ac asiantaethau amgylcheddol y 
llywodraeth. Mae’r rhaglen MSc 
wedi’u hachredu’n llawn gan 
Gymdeithas Daearegol Llundain 
fel gradd lefel Meistr sy’n lwybr i 
yrfa yn y dyfodol fydd yn arwain 
at statws proffesiynol Daearegwr 
Siartredig (C.Geol)

Cyswllt: Dr Peter Brabham, Tiwtor Derbyn MSc
ebost: brabham@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 4334

Rhaglenni a Addysgir
Mae ein gradd MSc yn darparu’r sgiliau angenrheidiol ar 
gyfer y diwydiannau geo-amgylcheddol, geodechnegol, 
ymgynghori a rheoleiddio.
Mae’r gydran a addysgir dros saith mis yn cynnwys cyfraniadau 
sylweddol gan ddarlithwyr o ddiwydiant. Ar gyfer yr elfen traethawd 
pum mis byddwn yn ymdrechu i gynnig lleoliad diwydiannol i fyfyrwyr. 
Mae’r MSc wedi ei achredu gan Gymdeithas Ddaearegol Llundain; 
gellir defnyddio cyflawniad llwyddiannus tuag at gymhwyster 
Daearegwyr Siartredig (CGeol). Mae graddedigion yn cael eu 
cyflogi mewn diwydiannau geodechnegol/deo-amgylcheddol ac 
asiantaethau’r llywodraeth yn y DU, yn Ewrop a thramor.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Myfyrwyr MSc yn cynnal profion peirianneg Pridd Safonol Prydeinig  
yn ein labordy profi geodechnegol

Mae ffocws galwedigaethol i’r 
MSc Daeareg Amgylcheddol 
Gymhwysol ac mae ganddo 
gysylltiadau diwydiant cryf a 
record cyflogaeth rhagorol
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Mathemateg
Rydym yn cynnig tair rhaglen MSc ac addysgu ac amrywiaeth o gyfleoedd i 
fyfyrwyr ymchwil ar draws ystod eang o bynciau mathemategol.
Rydym yn cynnig amgylchedd 
ôl-raddedig croesawgar a 
dynamig sy’n gyffrous, yn heriol 
ac yn fuddiol i’n myfyrwyr. Mae 
yna gyfleoedd ar gyfer lleoedd a 
ariennir i wneud astudiaeth MSc 
a PhD.

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 diweddar.

Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr 
Ysgol Mathemateg byddwch 
yn gweithio ac yn astudio ochr 
yn ochr ag academyddion a 
gydnabyddir yn rhyngwladol a 
byddwch yn rhan o gymuned 
fywiog, gynyddol o fyfyrwyr MSc 
a PhD.

Yn REF 2014, roedd 
100% o’n gwaith ymchwil 
a aseswyd, yn ‘rhagorol’ 
neu ‘sylweddol iawn’ am ei 
effaith o ran ehangder ac 
arwyddocâd.

Pam astudio gyda ni?
•  Cydweithio’n agos gyda sefydliadau 

sy’n cyflogi graddedigion mewn Ymchwil 
Gweithredol, Ystadegau, Risg Ariannol 
a Dadansoddi Data, a’r cyfle i gyflawni 
eich traethawd hir MSc gydag un o’n 
partneriaid diwydiannol.

•  Amgylchedd ymchwil bywiog lle cynhelir 
seminarau rheolaidd mewn pum maes 
pwnc a chynadleddau blynyddol Cymru 
mewn Mathemateg i fyfyrwyr ymchwil

Edward Lewis, Mathemateg PhD
Ar sail mecaneg ystadegol, rwy’n ceisio datblygu ymagweddau at ddynameg 
hylifol gyfrifiannol 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 
tiwtorialau i’r flwyddyn gyntaf a thrwy farcio aseiniadau.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Mae ein 
graddedigion yn mynd ymlaen i 
amrywiaeth o alwedigaethau ar 
draws amrywiaeth o sectorau yn 
y DU ac yn rhyngwladol. Mae’r 
rhain yn cynnwys Darlithydd, 
Ystadegydd, Mathemategydd, 
Actiwari, Dadansoddwr ac 
Ymchwilydd

Cyflogwyr: Grŵp Bancio 
Lloyds, Admiral, Llywodraeth 
Cymru, Deliottes, Friends Life, 
Cymdeithas Adeiladu Nationwide, 
Swyddfa Ystadegau Gwladol, 
Prifysgol Caerdydd

Barnwyd bod 100% 
o’r ymchwil a gyflwynwyd 
gennym o safon ryngwladol, 
o leiaf, a bod 90% ohoni’n 
rhyngwladol-ragorol 
neu’n arwain y byd

Dywedodd 95% o 
raddedigion 2012 a 2014 
a ymatebodd eu bod mewn 
gwaith amser llawn,  
rhan-amser a/neu’n dal  
i astudio.
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Mathemateg
PhD: 3-3.5 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA 
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Rydym yn darparu amgylchedd 
ymchwil cyfeillgar ac fe hybir 
cyfnewid syniadau. Mae gofod 
gwaith wedi’i neilltuo ar gyfer 
myfyrwyr MPhil/PhD sydd fel 
rheol yn rhannu swyddfa gyda 
myfyrwyr ymchwil eraill. Bydd 
modd i chi ddefnyddio clystyrau 
a gynhelir gan y Brifysgol 
yn ogystal â chyfleusterau 
cyfrifiadura rhagorol y Brifysgol.

Cyfleoedd ariannu 
Mae’r Ysgol yn cynnig nifer 
o ysgoloriaethau PhD wedi’u 
hariannu’n llawn ar gyfer 
ymgeiswyr Cartref/yr UE, a 
ddyfernir ar sail gystadleuol.

Mathemateg Bur 
Cyswllt: Dr Karl Schmidt  ebost: schmidtkm@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 6778

Mathemateg Gymhwysol 
Cyswllt: Yr Athro Tim Phillips  ebost: phillipstn@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 4827

Ymchwil Weithrediadol 
Cyswllt: Yr Athro Paul Harper  ebost: harper@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 6841

Tebygolrwydd ac Ystadegaeth 
Cyswllt: Dr Jonathan Gillard  ebost: gillardjw@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 0619

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 dewis faes.
Mae hyn yn cynnwys dewis eang o gyrsiau ôl-raddedig a ddarperir 
drwy’r rhwydweithiau cydweithredol cenedlaethol:

• MAGIC (ar gyfer mathemateg pur/cymhwysol)

• NATCOR (ar gyfer ymchwil weithrediadol)

• APTS (ar gyfer ystadegau).

Rydym yn cynnal cyfarfodydd rhyngwladol rheolaidd yn ein holl feysydd 
ymchwil mawr.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:
• theori rhif
•  dadansoddiad ymarferol a 

theori sbectrol gweithredwyr 
gwahaniaethol arferol a 
rhannol

•  calcwlws amrywiadau a 
hafaliadau differol rhannol

• dadansoddiad rhifiadol
•  dynameg hylif damcaniaethau 

a chyfrifiadurol

• algebras gweithredydd
•  geometreg gwahaniaethol  

a thopoleg
• prosesu delweddau
• ymchwil weithrediadol
• dadansoddiad cyfres amser
•  theori tebygolrwydd ac 

ystadegau.

Mae’r Ysgol Mathemateg ger Undeb y Myfyrwyr, Ysgolion eraill yn  
y Brifysgol, a chanol y ddinas
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Ymchwil Weithrediadol 
ac Ystadegaeth 
Gymhwysol 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2-3 blynedd RhA 
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: 1 flwyddyn ALl,  
2-3 blynedd RhA 
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.

Gwyddor Data  
a Dadansoddi
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2-3 blynedd RhA
Gradd MSc ar gyfer y rhai hynny 
sy’n edrych i feithrin amrywiaeth 
o sgiliau angenrheidiol i chi 
echdynnu a thrin ‘data mawr’, 
darganfod patrymau ystyrlon 
o’r data, a defnyddio dulliau 
modelu i helpu busnesau a 
sefydliadau llywodraeth i wneud 
penderfyniadau gwell.

Cyfleoedd ariannu 
Rydym yn dyfarnu nifer 
cyfyngedig o ysgoloriaethau 
i ymgeiswyr cymwys iawn 
bob blwyddyn.  Os oes 
gennych ddiddordeb mewn 
sicrhau ysgoloriaeth rydym yn 
argymell eich bod yn gwneud 
cais yn gynnar.

Cyswllt: Lauren Trundle  ebost: trundlel@caerdydd.ac.uk  ffôn: +44 (0)29 2087 5262

Rhaglenni a Addysgir
Mae’r rhaglenni MSc 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 
mewn pynciau fel modelu’r gadwyn gyflenwi, gofal iechyd, 
risg ariannol, ac ymchwil weithrediadol i’r llywodraeth.
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.

Mae ein rhaglenni MSc yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd 
mewn Ymchwil Weithrediadol, Ystadegau a Dadansoddi Data, gan fod 
y sgiliau y byddwch chi’n eu datblygu yn hynod werthfawr i gyflogwyr 
ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gallwch ddewis o bynciau 
amrywiol gan gynnwys gofal iechyd, risg ariannol, ystadegau swyddogol 
ac ystadegau cyfrifiannol. Mae pob myfyriwr yn cynnal prosiect sy’n eich 
galluogi i gymhwyso eich sgiliau mewn byd go iawn, fel arfer gyda chwmni 
adnabyddus yn y maes.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Myfyrwyr MSc yn gweithio ar brosiect grŵp
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Peirianneg

Peirianneg
Mae’r Ysgol Peirianneg yn ysgol integredig sy’n cwmpasu pob un o’r 
disgyblaethau peirianneg mawr.
Mae diwylliant ymchwil 
bywiog yn yr ysgol ac rydym 
yn enwog am ansawdd ein 
gwaith ymchwil, a ninnau’n 
y safle 1af yn y DU ar gyfer 
Peirianneg sifil ac 8fed yn y DU 
ar gyfer Peirianneg Gyffredinol 

(Peirianneg Mecanyddol, 
Trydanol ac Electronig) yn 
y Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil diweddaraf, sef 
adolygiad annibynnol y 
llywodraeth o ansawdd ymchwil. 
Hefyd, gosodwyd ni yn y safle 

1af yn y DU am effaith ein 
hymchwil a byddwch yn gweld 
fod nifer o gyfleoedd i chi elwa 
o’r cysylltiadau cryf sydd gennym 
gyda’r diwydiant a sefydliadau 
eraill.

Yn y safle 1af 
am effaith ein hymchwil 
mewn Peirianneg Sifil a 
Pheirianneg Gyffredinol 
(REF 2014)

Pam astudio gyda ni?
Mae’r ysgol yn cynnal ymchwil rhyngwladol 
o’r radd flaenaf ac oherwydd ein 
cysylltiadau agos â diwydiant a phroffiliau 
ymchwil cryf ein staff byddwch yn cael 
amrywiaeth eang o brosiectau ymchwil 
PhD ac MSc ymarferol a diddorol i ddewis 
o’u plith.

Byddwch yn elwa hefyd o’n gwaith ymchwil 
a’n cyfleusterau addysgu rhagorol a’n 
hamgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Jon Runyon, PhD Peirianneg
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.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Peiriannydd 
Graddedig, Peiriannydd 
Ymgynghorol, Rheolwr 
Cynorthwyol, Ymchwilydd, 
Rheolwr Prosiect

Cyflogwyr: Alcatel Lucent, 
Arup, Halcrow, Cogent Power, 
EDF Energy, GKN Aerospace 
Ltd, Fraunhofer Institute, JBA 
Consulting, Microsoft, King 
Faisal Specialist Hospital, 
National Grid, Renishaw, 
Siemens PLC, Tata Steel a 
phrifysgolion cenedlaethol a 
rhyngwladol

Yn y safle 1af 
am ansawdd ymchwil 
Peirianneg Sifil a 7fed 
am ansawdd ymchwil 
Peirianneg Gyffredinol 
(REF2014)

Mae gennym 
gysylltiadau cryf 
â diwydiant ac mae 
cyflogwyr cenedlaethol ac 
aml-genedlaethol yn ceisio 
denu ein graddedigion
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Peirianneg
EngD: 4-4.5 mlynedd ALl 
PhD: 3-4 blynedd ALl, 5-7 mlynedd RhA 
MPhil: 1-3 blynedd ALl, 2-5 mlynedd RhA

Mae’r Ysgol yn darparu ystod eang o feysydd ymchwil i ddewis prosiect 
ymchwil o’u plith, gan gynnwys
• ynni adnewyddadwy
• peirianneg sifil a strwythurol
• peirianneg fiofeddygol
• peirianneg amgylcheddol
• peirianneg fecanyddol
• peirianneg gweithgynhyrchu
• peirianneg drydanol, electronig a deunyddiau.

Cyfleoedd ariannu 
Mae yna ystod eang o 
ysgoloriaethau PhD ar 
gael bob blwyddyn ac 
rydym yn rhan o Ganolfan 
Gwybodeg Dŵr EPSRC ar 
gyfer Hyfforddiant Doethurol 
sy’n darparu ysgoloriaethau 
ymchwil.

Cyswllt: engineering-pgr@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni Ymchwil
Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddarparu’r amgylchedd 
gorau posibl ar gyfer ein myfyrwyr ymchwil gan gynnwys 
cyfleusterau ardderchog, staff addysgu a gydnabyddir yn 
rhyngwladol, ac amgylchedd cefnogol ar gyfer ein myfyrwyr.
Drwy Ganolfan Hyfforddiant Doethurol yr Ysgol rydym yn cynnig 
cyfleoedd datblygu proffesiynol sy’n hyrwyddol priodoleddau allweddol 
a sgiliau cyflogadwyedd, a gall ein myfyrwyr ddewis o amrywiaeth 
eang o gyrsiau hyfforddi, ac mae llawer o’r rhain yn cael eu cynnig 
ar y safle. Mae gennym ystod o ysgoloriaethau ar gael ac rydym yn 
darparu cymorth ariannol i bob myfyriwr PhD i’ch galluogi i fynychu’r 
gweithgareddau hyfforddi, ac i brynu offer sylfaenol sydd ei angen ar 
gyfer eich ymchwil.

Dyddiad dechrau: 1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf.
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Themâu ein hymchwil

Mae ein hymchwil yn cael ei 
rannu i’r themâu canlynol:

• Ynni a’r Amgylchedd

•  Iechyd, Technoleg a’r  
Byd Digidol

•  Peirianneg Mecaneg, 
Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu.

Gwneud ymchwil ar fodel o Forglawdd Hafren yn y Labordy Hydroleg
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Peirianneg

Uwch-Beirianneg 
Fecanyddol
MSc: 1 flwyddyn ALl
Nod y rhaglen gradd hon yw 
darparu gwybodaeth uwch am 
beirianneg fecanyddol dros 
amrywiaeth o bynciau arbenigol, 
gydag astudiaeth fanwl, dry 
brosiect dan arweiniad ymchwil, 
mewn maes o’ch dewis.

Peirianneg Sifil 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Mae datblygiad a chynnydd 
cymdeithas yn dibynnu i raddau 
helaeth ar sgiliau, dychymyg 
ac ymroddiad ei pheirianwyr 
sifil. Mae’r cwrs sefydledig 
hwn yn cynnig y wybodaeth a’r 
arbenigedd angenrheidiol ar 
gyfer gyfra ar draws sbectrwm o 
ddisgyblaeth broffesiynol.

Peirianneg Sifil a 
Geoamgylcheddol
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA  
Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i 
ddarparu datblygiad proffesiynol 
ôl-raddedig arbenigol yn 
y ddisgyblaeth newydd a 
chynhwysol hon, sy’n cydnabod 
na ellir datrys nifer o heriau 
amgylcheddol gan ddefnyddio 
un ddisgyblaeth draddodiadol yn 
unig. Mae’r rhaglen yn cwmpasu 
meysydd traddodiadol mewn  
peirianneg sifil, gwyddorau daear 
a bioleg.

Peirianneg Sifil a Dŵr
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Nod y cwrs hwn yw ategu 
gradd israddedig perthnasol 
drwy gyflwyno’r myfyrwyr 
i hydrowybodeg, hydroleg 
gyfrifiannol a hydroleg 
amgylcheddol, gan gynnwys 
dangosyddion ansawdd dŵr 
a phrosesau cludo gwaddod 
yn nyfroedd arfordiroedd ac 
aberoedd a dyfroedd mewndirol.

Technoleg Cyfathrebu  
ac Entrepreneuriaeth 
MSc: 1 flwyddyn ALl
Nod y cwrs yw darparu, ar lefel 
uwch, gwybodaeth a sgiliau 
mewn peirianneg gyfathrebu 
ddi-wifr a microdon yn ogystal â 
sgiliau arbenigol mewn busnes 
ac entrepreneuriaeth yn ogystal 
â sgiliau arbenigol mewn busnes 
ac entrepreneuriaeth. Fe’i 
dyluniwyd i fodloni’r angen brys 
am arbenigwyr wedi’u hyfforddi 
yn y maes hwn.

Systemau Ynni Trydanol
MSc: 1 flwyddyn ALl
Mae’r MSc mewn Systemau 
Ynni Trydanol yn canolbwyntio’n 
benodol ar integreiddiad 
cynhyrchu adnewyddadwy 
i rwydweithiau trawsyrru a 
dosbarthu ynni ac ar baratoi 
myfyrwyr am gyfnod newydd o 
gridiau gwirioneddol ‘smart’, ac 
mae wedi’i ddylunio i fodloni’r 
angen brys am arbenigwyr mewn 
systemau ynni trydanol uwch.

 

Cyswllt: engineering-pg@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni a Addysgir
Mae’r Ysgol yn darparu amrywiaeth eang o raglenni  
MSc sydd wedi’u dylunio gyda diwydiant a busnes  
mewn goleg.
Mae holl gyrsiau ôl-raddedig yr Ysgol wedi’u hachredu neu’n cael 
eu cydnabod gan sefydliadau proffesiynol perthnasol, sy’n golygu y 
byddwch wedi bodloni’r gofynion addysgol ar gyfer statws Peiriannydd 
Siartredig ar ôl cwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus. Rydym yn rhoi  
pwys mawr ar gymryd rhan yn ddiwydiannol wrth ddatblygu a 
gweithredu ein cyrsiau ac mae galw mawr bob amser am ein 
graddedigion gan gyflogwyr.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Dadansoddi effeithiolrwydd 
gwisgoedd chwaraeon 
amddiffynnol
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Peirianneg 
Gweithgynhyrchu, 
Arloesedd a Rheoli
MSc: 1 flwyddyn ALl
Nod y rhaglen MSc newydd 
hwn yw rhoi’r sgiliau i fyfyrwyr 
cymwys maen nhw eu hangen 
i gael eu cyflogi fel peirianwyr 
proffesiynol. Bydd y cwrs 
yn seiliedig ar arbenigedd 
ymchwil enwog cyfoes yn thema 
Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-
weithgynhyrchu’r Ysgol.

Peirianneg Adeileddol 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA 
Mae creu adeiladau modern yn 
waith cymhleth sy’n gofyn am 
sgiliau proffesiynol mewn sawl 
disgyblaeth. Mae’r cwrs hwn yn 
cynnig hyfforddiant uwch mewn 
dadansoddi, dylunio ac adeiladu 
strwythurau mewn amrywiaeth o 
ddeunyddiau.

Ynni Cynaliadwy  
a’r Amgylchedd 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
3 blynedd RhA
Yng nghanol cyflwyniad 
technolegau amgylcheddol ac 
ynni newydd, nod y cwrs hwn yw 
hyfforddi graddedigion sy’n gallu 
gweithio ar draws rhyngwyneb 
disgyblaethau traddodiadol 
a bod yn effeithiol mewn 
amgylchedd amlddisgyblaethol 
cynyddol.

Casglu Peirianneg 
Cyfathrebu Diwifr  
a Microdon
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Nod y radd hon yw cynhyrchu 
arbenigwyr ôl-raddedig 
gydag arbenigedd hanfodol 
mewn peirianneg electronig 
a microdon, a datblygu 
ymwybyddiaeth o’r gofod 
defnyddio sy’n tyfu ar gyfer y 
technolegau hyn.

Profi samplau yn y labordy Adeiladweithiau Trwm
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Pensaernïaeth

Pensaernïaeth
Adlewyrchir ein hanes hirsefydlog o ragoriaeth ym maes addysgu ym 
mhoblogrwydd ein cyrsiau a’n safle yn y prif dablau cynghrair.
Rydym yn yr 2il safle yn y Deyrnas 
Unedig yn ôl y Guardian University 
Guide, yn 3ydd yn y Times Good 
University Guide, ac yn 35ain yn 
Rhestr Detholion y Byd QS.

Mae ein gwaith ymchwil yn 
rhychwantu’r gwyddorau ffisegol, 
y gwyddorau cymdeithasol, y 

dyniaethau a dylunio i feithrin 
rhagoriaeth mewn meysydd 
pensaernïaeth allweddol a’r 
amgylchedd adeiledig.

Mae ein hacademyddion 
rhyngwladol gydnabyddedig 
yn gweithio’n agos gyda’n 
cymuned ymchwil ôl-raddedig 

lwyddiannus ar nifer o brosiectau 
ymchwil. Rydym yn cydweithio 
â phrifysgolion, diwydiant a 
chanolfannau pensaernïol ar 
draws y byd i gynnig y profiad 
dysgu gorau posibl i’n myfyrwyr 
a sicrhau bod ein gwaith ymchwil 
yn cael yr effaith fwyaf.

Sefydlwyd Ysgol 
Bensaernïaeth 
Cymru (WSA) ym 
1920 ac mae wedi tyfu’n 
sylweddol dros y 96 mlynedd 
diwethaf i ddenu myfyrwyr, 
prosiectau ymchwil a staff o 
bob rhan o’r byd.

Pam astudio gyda ni?
Yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA) 
rydym yn frwdfrydig ynglŷn â chreu 
amgylchedd adeiledig fydd yn gwella 
bywydau pobl heb ddinistrio’r blaned ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ein nod 
yw bod graddedigion yn defnyddio eu 
harbenigedd i helpu i lunio adeiladau, 
dinasoedd a chymunedau cynaliadwy.

Feyikemi Akinwolemiwa, Pensaernïaeth PhD
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 i mi wneud cais i 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. Roedd gen i lawer o 
ddisgwyliadau wrth ddod yma, a ches i mo fy siomi.

Gyrfaoedd
Rolau swyddi: Pensaer, 
Peiriannydd Pensaer, Technegydd 
Pensaernïol, Peiriannydd Sifil, 
Archwilydd Effeithlonrwydd Ynni, 
Ymgynghorydd Cynaliadwyedd, 
Darlithydd, Cynorthwy-ydd Ymchwil, 
Technegydd Dylunio

Cyflogwyr: Davies, Llewelyn and 
Jones Chartered Architects, 
Prifysgol Caerdydd, Cyngor Sir 
Hampshire, Brightspace Architects 
Ltd, Davies Sutton Architects, 
Hawkins Brown Architects 
LLP, Arup, Bureau Veritas, 
SAS International, Transsolar 
Energietechnik GmbH

Mae enw da byd-eang am ymchwil arloesol yn 
sail i’n llwyddiant parhaus. Mae cryfder ein harbenigedd 
mewn meysydd gan gynnwys amgylcheddau carbon isel, 
dylunio cynaliadwy, cyd-destun diwylliannol pensaernïaeth 
a dylanwad amgylcheddau dyluniedig ar ansawdd bywyd yn 
cael ei adlewyrchu yn ein sgôr GPA o 3.11 a bod yn y 13eg 
safle yn REF 2014.
Roedd 90% o effaith ein hymchwil wedi’i raddio yn 
‘rhagorol’, gan ein gosod ar y brig yn y DU am hyn.
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Pensaernïaeth
MPhil: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
PhD: 3 blynedd ALl,  
5 mlynedd RhA
Mae gan yr Ysgol raglen o 
seminarau ymchwil rheolaidd a 
Chynhadledd Ymchwil flynyddol, 
sy’n cynnwys staff a myfyrwyr 
PhD. Ceir hefyd weithdai thematig, 
e.e. ar bynciau fel modelu neu 
bensaernïaeth temlau.

Cyfleoedd ariannu 
Hysbysebir cyfleoedd cyllid  
ar y wefan.

Cyswllt: Katrina Lewis  ebost: lewisk@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni Ymchwil
Mae gan yr Ysgol enw da yn y wlad hon ac yn rhyngwladol 
am ei hymchwil. Ym myd gwyddor bensaernïol, hanes a 
theori pensaernïaeth ac ymarfer pensaernïol y mae ei 
chryfderau.
Mae’r arbenigeddau ymchwil yn cynnwys perfformiad adeiladau a 
systemau o ran ynni a’r amgylchedd, cynaladwyedd ar y raddfa drefol, 
defnyddio a rheoli adnoddau, y ddinas, tirwedd ac amgylchedd, 
diwylliannau, hanes a syniadau, diwylliannau gweledol, ymarfer a 
phedagogaeth, dylunio adeiladau, defnyddiau, rheoli prosiectau, 
cyfraith adeiladu, technegau dylunio digidol ac addysg bensaernïol.

Themâu ein hymchwil

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth 
a/neu brosiectau ymchwil yn y 
meysydd canlynol:

• Gwyddor Bensaernïol 

• Hanes a Theori Bensaernïol

• Dylunio ac Arfer.

Mae ein hymchwil yn cynnwys y gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio,  
er mwyn meithrin rhagoriaeth mewn meysydd pwysig o bensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig

Dyddiad dechrau: 1 Ebrill,  
1 Hydref

Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o 
leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, 
gweler tudalen 23 am 
wybodaeth ychwanegol.

Adeilad Bute, Ysgol  
Pensaernïaeth Cymru*

*Bydd rhai cyrsiau’n cael eu cynnal mewn gofod stiwdio newydd yng nghanol y ddinas o 2017/18.
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Pensaernïaeth

Unless otherwise specified:
English language: Our minimum English requirement is IELTS 6.5, see page XXX for more information.

Theori ac Ymarfer 
Dylunio Cynaliadwy 
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r rhaglen hon yn paratoi 
proffesiynolion i gychwyn 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: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA
Mae’r rhaglen hon yn darparu’r 
sgiliau a’r wybodaeth y mae 
eu hangen ar dimau dylunio 
adeiladau i greu amgylcheddau 
ffisegol cyffyrddus yng nghyffiniau 
adeiladau sy’n iach, yn gynaliadwy 
ac yn ymwybodol o ynni.

Dysgu o bell
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 neu 3 blynedd RhA 
Mae’r llwybr dysgu o bell wedi’i 
ddylunio ar gyfer anghenion 

myfyrwyr o dramor sydd am 
weithio ochr yn ochr â gweithio.

Mega-Adeiladau 
Cynaliadwy
MSc: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Mae’r rhaglen yn hoelio sylw ar 
egwyddorion cynllunio, dyluniad 
a chyflawniad a pherfformiad 
graddfa uchel ac adeiladau 
graddfa uchel a thyrrau o fflatiau, 
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: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA 
Nod y cwrs hwn, sydd wedi’i 
gymeradwyo gan Sefydliad 
Brenhinol Penseiri Prydain 
(RIBA) a’i achredu gan y 
Sefydliad Gwarchid Adeiladau 
Hanesyddol (IHBC) yw bod yn 
unigryw ymysg ysgolion ym 
Mhrydain mewn dwy ffordd:
Yn gyntaf, mae’r addysgu’n 
cynnig elfen ailadroddol sy’n 
seiliedig ar ddylunio ac felly’n 
profi sut y caiff penderfyniadau 
gwybodus eu ffurfio.
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 
sylfaen ymchwil ar gyfer dylunio 
cynaliadwy, mae’n mynd i’r 
afael â’r pryderon hyn sydd 
wedi’u nodi’n rhyngwladol gan 
Gyngor Rhyngwladol Henebion 
a Safleoedd y DU (ICOMOS) 
fel cyfeiriad hollbwysig addysg 
cadwraeth yn y dyfodol.

Cyfleoedd ariannu 
Mae ysgoloriaethau cyfyngedig 
ar gael ar gyfer y cyrsiau hyn

MSc mewn Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy a Meistr 
Pensaernïaeth (MArch) 
Cyswllt: Susan Morgans  ebost: morganss@caerdydd.ac.uk

Yr holl Raglenni PGT eraill 
Cyswllt: Christine Heywood  ebost: heywoodc@caerdydd.ac.uk

Rhaglenni a Addysgir
Mae’r Ysgol yn cynnig cyfres o raglenni ôl-raddedig a 
addysgir sydd i gyd yn rhoi sylw, yn eu gwahanol ffyrdd, i’r 
effaith a gaiff yr amgylchedd adeiledig ar gynaladwyedd 
ein planed a’i thrigolion. Fe’u hanelir at ymarferwyr sy’n 
ymwneud â dylunio, cynhyrchu neu reoli’r amgylchedd 
adeiledig. Mae’r rhaglenni gradd yn tynnu ar gryfderau 
ymchwil sefydledig yr Ysgol – rhai a gydnabyddir yn eang.

Dyddiad dechrau: Medi
Iaith Saesneg: IELTS 6.5 o leiaf gyda 5.5. yn is-sgôr, gweler tudalen 23 am wybodaeth ychwanegol.

Byddwch yn mynychu grwpiau 
tiwtorial a seminarau rheolaidd 
fel rhan o’ch gradd
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Pensaernïaeth: 
Astudiaethau 
Proffesiynol 
MA: 1 flwyddyn RhA 
Dysgu o bell

Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn ALl,  
2 flynedd RhA  
Addysg mewn arfer ac ar y 
campws, dysg cyfunol

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.

Mae’r PgDip wedi ei gymeradwyo 
gan y Bwrdd Cofrestru Penseiri 
(ARB) ac Athrofa Frenhinol 
Penseiri Prydain (RIBA (Rhan 
3)), ac felly’n darparu llwybr 
i gofrestru fel pensaer yn y 
DU. Mae’r rhaglen astudio yn 
archwilio agweddau proffesiynol 
ymarfer fel pensaer, gan 

gynnwys y diwydiant adeiladu 
a rôl y proffesiwn, rheolaethau 
datblygu, cyfraith adeiladu a 
rheoli prosiect ac arfer.

Dylunio Trefol
MA: 1 flwyddyn ALl
Yn cael ei gydnabod gan y 
Sefydliad Cynllunio Trefol 
Brenhinol ac wedi’i achredu gan 
Sefydliad Brenhinol Syrfewyr 
Siartredig (RICS), mae’r cwrs 
hwn yn cynhyrchu myfyrwyr 
sy’n gallu gweithio yn y maes 
sydd rhwng nifer o feysydd yr 
amgylchedd adeiledig o ran 
gwybodaeth, gan gynnwys polisi 
trefol, dylunio pensaernïol, 
dylunio tirwedd a phrisio eiddo. 
Cynigir y cwrs hwn ar y cyd gyda’r 
Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth.

Meistr mewn 
Pensaernïaeth 
Addysg mewn Arfer ac ar  
y campws
MArch: 2 flynedd ALl
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. Elfen unigryw ynddi 
yw blwyddyn o Addysg mewn 
Ymarfer, ac yna dreulio blwyddyn 
yn amser llawn yn yr Ysgol.

Cyfleuster heliodon a wybren artiffisial (rhan o labordy amgylcheddol yr Ysgol)
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Campws Parc Cathays
Academi Ddoethurol  10
Addysg Barhaus a Phroffesiynol  42
Biowyddorau  35*, 39
Busnes  9,11,14
Canolfan Astudiaethau  28 
Cyfreithiol Proffesiynol 
Canolfan Ymchwil Delweddu’r  67 
Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC)
Caplaniaeth  26
Cemeg  39
Cerddoriaeth  20,23*
Clinig Llygaid  15
Cyfrifiadureg a Gwybodeg  58
Cyllid (Swyddfa Ffioedd Dysgu)  66
Cymraeg  16
Cynllunio a Daearyddiaeth  49

Chwaraeon
• Canolfan Ffitrwydd a Sboncen  63
• Pentref Hyfforddiant  3
•  Y Ganolfan Cryfder a  34 

Datblygiad Corfforol 
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau  25,28 
Rhyngwladol 
Gwyddorau Gofal Iechyd  59
Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr  39
Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd  31
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol  33
Ffiseg a Seryddiaeth  58
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd  16
Ieithoedd Modern  25
Mathemateg  42
Sefydliad Ymchwil Iechyd  10
Meddwl a’r Niwrowyddorau Meddygfa 34 
Meithrinfa  41

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau  45 
ac Astudiaethau Diwylliannol
Optometreg a Gwyddorau’r Llygaid  15
Peirianneg  58
Pensaernïaeth  45
Prif Adeilad  39
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth  16
Sefydliad Catalysis Caerdydd  39
Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy  50
Seicoleg  27
Swyddfa Derbyn Myfyrwyr  66
Swyddfa Llety’r Brifysgol  3
Undeb y Myfyrwyr  38
Y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr  31
Y Gofrestrfa  66
Y Gwyddorau Cymdeithasol  31,42,49*,50
Y Gyfraith  24,28*
Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd  10 
Canser Ewropeaidd
Y Swyddfa Ryngwladol  60
* Yn dynodi’r prif safle

Neuaddau preswyl
Gogledd / De Tal-y-bont  5
Llys Senghennydd  47
Llys Tal-y-bont  7
Neuadd Aberdâr  22
Neuadd Colum  13
Neuadd Hodge  17
Porth Tal-y-bont  21
Pwynt Cambrian Liberty  97
Tŷ Liberty  98
Mae gan y Brifysgol dai i fyfyrwyr  
yn Cathays a’r Rhath hefyd

Campws Parc y Mynydd Bychan
Adeilad Canser a Geneteg  121
Adeilad Tenovus  118
Adeilad Ymchwil Henry Wellcome  108
Addysg Feddygol a Deintyddol  122
Canolfan Adnoddau Michael Griffiths  114
Canolfan Addysg Feddygol Cochrane  115
Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol  117
Gwyddorau Gofal Iechyd  116
Medicentre Caerdydd  102
Meddygaeth  110
Sefydliad Ymchwil y Galon Cymru  120
Y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr  103
Y Sefydliad Geneteg Feddygol  109
Ysbyty/Ysgol Deintyddol  106

Llyfrgelloedd
Aberconwy (Busnes)  11
Archifau a Chasgliadau Arbennig  18
Bute (Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac  45 
Astudiaethau Diwylliannol, Cynllunio a 
Daearyddiaeth, Gwyddorau Cymdeithasol)
Cerddoriaeth  22
Gwyddoniaeth  39
Iechyd  115
Llyfrgell Ddeintyddol Brian Cooke  106
Llyfrgell Ymarfer Cyfreithiol  28
Pensaernïaeth  45
Senghennydd (Mathemateg)  42
Trevithick (Peirianneg,  58
Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Peirianneg,  
Ffiseg a Seryddiaeth)
Y Celfyddydau ac  18 
Astudiaethau Cymdeithasol
Y Gwyddorau Biofeddygol  18 35
Y Gyfraith  18
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Mynegai i’r Rhaglenni Ymchwil  
a’r Themâu
 Tudalen

A
Acwsteg Cerddorol 133
Addysg (EdD) 76
Addysg Feddygol 94
Algebras Gweithredydd 130
Arbenigedd Cyfreithiol 62
Archaeoleg 53
Arloesi mewn Cwricwlwm 94
Astudiaethau Ardal Fyd-eang 67
Astudiaethau Barnwrol a  62 
Phenderfyniadau Chyfreithiol
Astudiaethau Beirniadol Milwrol 73
Astudiaethau Busnes 40
Astudiaethau Cyfieithu 80
Astudiaethau Cymraeg/ 80 
Americanaidd
Astudiaethau Diogelwch 73
Astudiaethau Gwerin 80
Astudiaethau Iaith a Chyfieithu 67
Astudiaethau Iechyd (DHS) 76
Astudiaethau Llenyddol  67 
a Thestunol
Astudiaethau Newyddiaduraeth 58
Astudiaethau Rhyngwladol 67
Atal Trais 87
Athroniaeth 46

B
Bioffiseg Adeileddol 102
Bioleg Matrics ac  87 
Atgyweirio Meinweoedd
Biowyddorau 84
Biowyddorau (MRes) 85
Biowyddorau’r Moleciwl 85
Bôn Gelloedd, Atgyweirio  87 
Clwyfau ac Adfywio
Bydwreigiaeth 90
Byw 123

C
Cadarn 123
Cadwraeth 53
Caffaeliad Iaith a Dysgu 80
Calcwlws amrywiadau a  130 
hafaliadau differol rhannol
Canfod a Gweithredu 108
Canser 85
Canser a Geneteg 97
Catalysis (CDT) 116
Cemeg 116

Cemeg Feddyginiaethol 105
Cemeg Fiolegol 116
Cerddoleg 70
Cerddoriaeth 70
Clefydau Microbaidd 87
Crefydd ac Astudiaethau  53 
Diwinyddol
Cyfansoddi 70
Cyfathrebu a Diogelwch Dynol 58
Cyfiawnder Sifil 62
Cyfraith a Chyfiawnder Troseddol 62
Cyfraith a Llywodraethiant  62 
Ewropeaidd
Cyfraith Amgylcheddol ac Ynni 62
Cyfraith Camwedd 62
Cyfraith Contractau 62
Cyfraith Cwmnïau 62
Cyfraith Cyflogaeth 62
Cyfraith Chwaraeon 62
Cyfraith Droseddol Ryngwladol 62
Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol 62
Cyfraith Eiddo 62
Cyfraith Gofal Cymdeithasol 62
Cyfraith Grefyddol 62
Cyfraith Gwahaniaethu 62
Cyfraith Gydwladol Masnach 62
Cyfraith Gymharol 62
Cyfraith Hawliau Dynol 62
Cyfraith Islamaidd 62
Cyfraith Masnach 62
Cyfraith Meddygol a  62 
Chyfraith Iechyd Meddwl
Cyfraith Ryngwladol a  73 
Chysylltiadau Rhyngwladol
Cyfraith Ryngwladol Breifat 62
Cyfraith Ryngwladol Gyhoeddus 62
Cyfraith Ryngwladol Ffoaduriaid  62 
a Lloches
Cyfraith Teulu 62
Cyfraith, Theori a Pholisi  62 
Cyhoeddus
Cyfrifeg a Chyllid 40
Cyfrifiadura Gweledol 119
Cyfrifiadureg (MRes) 119
Cyfrifiadureg a Gwybodeg 119
Cyfrifoldeb Cymdeithasol  62 
Corfforaethol a Llywodraethu 
Corfforaethol
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas 58
Cymraeg a Llenyddiaeth Gymraeg 80

Cymru, Gwleidyddiaeth  73 
Tiriogaethol a Datganoli 
Cynllunio a Pholisi Iaith 80

D
Dadansoddi Gofodol 49
Dadansoddi Gofodol ac  49 
Amgylcheddau Dinasoedd
Dadansoddiad Cyfres Amser 130
Dadansoddiad Rhifiadol 130
Dadansoddiad ymarferol a  130 
theori sbectrol gweithredwyr 
gwahaniaethol arferol a rhannol
Daearyddiaeth Ddynol a  49 
Chynllunio Amgylcheddol
Darganfod, Dylunio a  105 
Synthesis Cyffuriau
Darparu Cyffuriau a Microbioleg 105
Datblygu a Gwrthdaro 67
Datblygu ac Ôl-wladychiaeth 73
Datrys Anghydfodau Rhyngwladol 62
Deunyddiau ac Ynni 116
Diogelwch a Deallusrwydd 73
Dirywiad Retinol a Heneiddio 102
Diwylliannau Digidol 67
Dylunio ac Arfer. 112
Dynameg Hylif Damcaniaethau  130 
a Chyfrifiadurol
Dysgu ac Addysgu mewn  94 
Addysg Glinigol

E
Economeg 40
Eiddo Deallusol 62

G
Geometreg Gwahaniaethol  130 
a Thopoleg
Gofal Lliniarol, Emosiynol  90 
a Chefnogol
Grŵp Meinweoedd Mwyneiddiad 87
Grŵp Ymchwilio i Drais 87
Gwaith Cymdeithasol (DSW) 76
Gweithlu, Arloesedd a Gwella 90
Gwleidyddiaeth a  73 
Chysylltiadau Rhyngwladol
Gwleidyddiaeth Amgylcheddol  73 
Byd-eang
Gwleidyddiaeth Ewrop  73 
ac Astudiaethau Bro
Gwleidyddiaeth Fyd-eang  73 
Hanfodol 
Gwleidyddiaeth Gymharol,  73 
Polisïau a Llywodraethiant
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Gwleidyddiaeth Niwclear 73
Gwyddoniaeth Ryngwynebol  116 
a Chatalysis
Gwyddoniaeth, Iechyd a’r  58 
Cyfryngau
Gwyddor Bensaernïol 112
Gwyddor Delweddu 108
Gwyddorau Gofal Iechyd 90
Gwyddorau’r Ddaear 123
Gwyddorau’r Golwg 102
Gwyddorau’r Golwg (MRes) 102

Ff
Ffarmacoleg a Ffisioleg 105
Fferylliaeth 105
Ffiseg a Seryddiaeth 133
Ffiseg Disgyrchol 133
Ffisiotherapi 90

H
Haint ac Imiwnedd 97
Hanes 67
Hanes a Datblygiad y Gymraeg  80 
(gan gynnwys tafodieithoedd)
Hanes a Hanes Cymru 53
Hanes a Theori Bensaernïol 112
Hanes yr Henfyd 53
Hunaniaeth a Diwylliant 67
Hunaniaeth, Ethnigrwydd  80 
ac Amlddiwylliant 

I
Iaith a Chyfathrebu 46
Iechyd a lles mamau,  90 
plant a theuluoedd 
Iechyd ac Iechyd Meddwl 108
Iechyd y Cyhoedd Deintyddol 87
Iechyd, Technoleg a’r Byd Digidol 126
Ieithoedd Modern 67
Ieithyddiaeth Gymhwysol  45 
(Astudiaethau Geiregol)

L
Language Technology 80
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau 40

Ll
Llenyddiaeth Plant 80
Llenyddiaeth Saesneg 45
Llety 49
Llywodraethiant Trefol a  49 
Rhanbarthol 
Llywodraethu a Datganoli 62

M
Marchnata a Strategaeth 40
Mater Cywasgedig a Ffotoneg 133
Mathemateg 130
Mecanweithiau Bywyd a Chlefyd 85

Meddygaeth 97
Meddygaeth Boblogaeth 97
Meddygaeth Seicolegol a’r  97 
Niwrowyddorau Clinigol
Meinweoedd Mwyneiddiad 87
Microbioleg 87

N
Newyddiaduraeth a  58 
Democratiaeth
Niwrowyddoniaeth 85
Niwrowyddoniaeth Wybyddol 108
Niwrowyddorau Integreiddiol 84
Niwrowyddorau Ymddygiadol 108
Nyrsio Iechyd Meddwl 90
Nyrsio Oedolion 90
Nyrsio Plant 90

O
Offeryniaeth Seryddiaeth 133
Optimeiddio Meddyginiaethau  105 
a Chanlyniadau Gofal Iechyd  
(MOHO) 
Organebau a’r Amgylchedd 85

P
Pathoffisioleg a Thrwsio 85
Peirianneg 126
Peirianneg Amgylcheddol 126
Peirianneg Data a Gwybodaeth 119
Peirianneg Drydanol,  126 
Electronig a Deunyddiau 
Peirianneg Fecanyddol 126
Peirianneg Fiofeddygol 126
Peirianneg Gweithgynhyrchu 126
Peirianneg Mecaneg,  126 
Deunyddiau a Gweithgynhyrchu
Peirianneg Sifil a Strwythurol 126
Peirianneg Systemau Byw 85
Pensaernïaeth 112
Perfformio 70
Planed Gynaliadwy 85
Polisi Cyhoeddus 73
Polisi Cymdeithasol a  76 
Chyhoeddus (SPPD)
Polisi Tir a Diwygio Tir 62
Proffesiynoldeb 94
Prosesu Delweddau 130

R
Radiograffeg 90
Radiotherapi 90
Risg a’r Amgylchedd. 108

Rh
Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliad 40
Rhyfel Oer 73
Rhyw a’r Gyfraith 62

Rhywedd a Chysylltiadau 
Rhyngwladol 73

S
Sbectrosgopeg a Dynameg 116
Seicoleg 108
Seicoleg Addysgol 108
Seicoleg Datblygu 108
Seicoleg Glinigol 108
Seicoleg Gymdeithasol 108
Seicoleg Wybyddol 108
Seryddiaeth (Arsylwadol a 
Damcaniaethol) 133
Sosioieithyddiaeth (Cymraeg a’r 
Ieithoedd Celtaidd eraill) 80
Synthesis Moleciwlaidd 116
Systemau Cymhleth 119
Systemau Gwybodaeth (MRes) 119

T
Technolegau Digidol, Llywodraethu 
Rhyngrwyd a Diogelwch Seibr 73
Technolegau Newydd 85
Technolegau Newydd a  62 
Rheoli Risg 

Th
Theori Cyfreithiol a Chymdeithasol 62
Theori Feirniadol a Diwylliannol 45
Theori Gwleidyddol a Rhyngwladol 73
Theori Gyfreithiol Ffeministaidd 62
Theori Rhif 130
Theori Tebygolrwydd ac  130 
Ystadegau 
Therapi Galwedigaethol 90
Therapiwteg Arbrofol a  105 
Gwyddorau Fferyllol 
Therapiwteg Polymer Uwch 87

Y
Y Cyfryngau, Diwylliant a  58 
Chreadigrwydd 
Y Gwyddorau Cymdeithasol 76
Y Gyfraith 62
Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (DAHP) 90
Ymarfer Gofal Llawdriniaethol 90
Ymarfer Fferylliaeth a  
Fferylliaeth Glinigol 105
Ymchwil Weithrediadol 130
Ymddiriedolaethau 62
Ynni a’r Amgylchedd 126
Ynni Adnewyddadwy 126
Yr Amgylchedd 49
Ysgrifennu Creadigol 45
Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol 80
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 Tudalen
A
Addysg (Addysg a Hyfforddiant  78 
Ôl-orfodol TAR) 
Addysg (llwybr Dulliau Ymchwil  78  
y Gwyddorau Cymdeithasol) 
Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol  78 
TAR
Addysg Feddygol 95
Addysg, Polisïau a Chymdeithas 77
Agweddau Cyfreithiol a  64 
Gwleidyddol ar Faterion  
Rhyngwladol 
Agweddau Cyfreithiol ar  64 
Ymarfer Meddygol 
Archaeoleg 55
Arferion Cadwraeth 55
Arian 41
Arweinyddiaeth Gydweithredol  56 
Gristnogol (llwybr Diwinyddiaeth) 
Astroffiseg 134
Astudiaethau Beiblaidd  56 
(llwybr Diwinyddiaeth)
Astudiaethau Canoloesol Prydain 55
Astudiaethau Caplaniaeth 56
Astudiaethau Caplaniaeth:  56 
Y Llwybr Milwrol 
Astudiaethau Celtaidd Cynnar 55
Astudiaethau Cerddoriaeth  71 
(arbenigedd cerddoriaeth)
Astudiaethau Crefyddol 56
Astudiaethau Cyfieithu  68
Astudiaethau Cyfreithiol  63 
Ewropeaidd
Astudiaethau Cymdeithasol- 64 
Gyfreithiol (llwybr Dulliau Ymchwil  
y Gwyddorau Cymdeithasol) 
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd 81
Astudiaethau Iechyd Cymunedol  91 
(SPQ) 
Astudiaethau yn yr Henfyd  54 
Diweddar a Bysantiwm 
Athrawiaeth Gristnogol  56 
(llwybr Diwinyddiaeth)

B 
Bioleg Canser a Therapiwteg 106
Bioleg y Geg 88
Bwyd, Gofod a Chymdeithas 50

C
Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy 113
Cadwraeth Broffesiynol 55

Casglu Peirianneg Cyfathrebu  128 
Diwifr a Microdon 
Catalysis 117
Cemeg Feddyginiaethol 117
Cemeg Fiolegol 117
Cerddoriaeth 71
Cludiant a Chynllunio 51
Cludiant Rhyngwladol 42
Crefydd yr Hynafiaeth Hwyr  56 
(llwybr Astudiaethau Crefyddol) 
Crefyddau Asiaidd (llwybr  56 
Astudiaethau Crefyddol) 
Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol  65 
y Bar (BPTC) 
Cyfansoddi  71  
(arbenigedd cerddoriaeth) 
Cyfathrebu Gwleidyddol 60
Cyfraith Eglwysig 63
Cyfraith Eiddo Deallusol 63
Cyfraith Gofal Cymdeithasol 64
Cyfraith Gydwladol Masnach 64
Cyfraith Hawliau Dynol 63
Cyfraith Llongau 64
Cyfrifeg a Chyllid 41
Cyfrifiadura 120
Cyfrifiadura a Rheoli TG 121
Cyfrifo a Chyllid  42 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol) 
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas 59
Cymdeithaseg  78 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol) 
Cynaliadwyedd, Cynllunio  51 
a Pholisi Amgylcheddol 
Cynllunio a Datblygu Gofodol 51
Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol 50
Cynllunio Amgylcheddol  51 
(Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol) 
Cynllunio Gofodol a Pholisïau  50 
Amgylcheddol Ewrop 
Cysylltiadau Cyhoeddus  60 
Rhyngwladol a Rheoli  
Cyfathrebu Byd-eang 
Cysylltiadau Rhyngwladol 74
Cysylltiadau Rhyngwladol  74 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol) 

D
Daeareg Amgylcheddol  124 
Gymhwysol 

Datblygu Trefol a Rhanbarthol 51
Deintyddiaeth Glinigol mewn  88 
Endontoleg / Prosthodonteg 
Dermatoleg Glinigol 98
Dermatoleg Ymarferol 100
Diabetes 98
Diogelwch a Phreifatrwydd 
Gwybodaeth 121
Diploma Graddedig yn y  
Gyfraith (GDL) 65
Diploma Ymchwil ac  99  
Arloesedd Meddygol 
Diwinyddiaeth 56
Diwinyddiaeth Ymarferol  56 
(llwybr Diwinyddiaeth) 
Dulliau Ymchwil y  78, 42, 51, 64, 74 
Gwyddorau Cymdeithasol 
(amrywiaeth o lwybrau) 
Dylunio Adeiladau’n  113 
Amgylcheddol 
Dylunio Trefol 51, 114

E
Eco-Ddinasoedd 50
Economeg Ariannol 41
Economeg Ryngwladol,   41 
Bancio a Chyllid 
Executive MBA 41

G
Glawcoma 103
Gofal Critigol 98
Gofalu am Gasgliadau 55
Gwaith Cymdeithasol 78
Gwaith Cymdeithasol  78 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol) 
Gwerthfawrogi Delweddau 91
Gwleidyddiaeth  74 
(llwybr Dulliau Ymchwil  
y Gwyddorau Cymdeithasol) 
Gwleidyddiaeth a Pholisi  74 
Cyhoeddus 
Gwyddoniaeth ac Astudiaethau  78 
Technoleg (llwybr Dulliau Ymchwil  
y Gwyddorau Cymdeithasol) 
Gwyddoniaeth, y Cyfryngau  60, 77 
a Chyfathrebu 
Gwyddor Data a Dadansoddi 121,131

Ff
Fferylliaeth Glinigol 106
Ffiseg 134
Ffisiotherapi 92

Mynegai i’r Rhaglenni a Addysgir
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M
ynegai i’r Rhaglenni a Addysgir

Ffisiotherapi Chwaraeon ac  
Ymarfer 92
Ffotograffiaeth Glinigol 91

H
Hanes 55
Hanes ac Archaeoleg Byd  54 
y Groegiaid a’r Rhufeiniaid 
Hanes Cymru 55
Hanes yr Eglwys  56  
(llwybr Diwinyddiaeth) 
Hanes yr Henfyd 54
Heneiddio, Iechyd a Chlefydau 98

I
Iacháu Clwyfau a Thrwsio 
Meinweoedd 100
Iechyd Galwedigaethol  99 
(Polisi ac Ymarfer) 
Iechyd y Cyhoedd 100
Ieithyddiaeth Gymhwysol 46
Ieithyddiaeth Fforensig 47
Islam ym Mhrydain Gyfoes 56

L
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau 42
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau  42  
(Dulliau Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol) 

L
Llenyddiaeth Saesneg 46
Llwybr Cymdeithas a Diwylliant  55  
yr Oesoedd Canol Cynnar  
(llwybr Archaeoleg) 
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth  74 
Cymru 
Llywodraethiant Gofal Llygaid 103
Llywodraethu a Datganoli 63

M
MArch Pensaernïaeth: 114
Marchnata a Strategaeth  42 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol) 
Marchnata Strategol 42
MBA 41
Meddygaeth Lliniarol ar  100 
gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd 
Proffesiynol 
Meddygaeth Newyddenedigol 99
Mega-Adeiladau Cynaliadwy 113
Mewnblanoleg 88
Moeseg ac Athroniaeth  47 
Gymdeithasol 
Myth, Naratif a Theori  56 
(llwybr Astudiaethau Crefyddol) 

N
Newyddiaduraeth Cylchgronau 60
Newyddiaduraeth Darlledu 59

Newyddiaduraeth  59, 120 
Gyfrifiadurol a Data 
Newyddiaduraeth Newyddion 60
Newyddiaduraeth Ryngwladol 60
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau  60 
a Chyfathrebu 
Niwroddelweddu:  109 
Dulliau a Chymwysiadau 
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus  92 
Cymunedol Arbenigol 

O
Optometreg Glinigol 103
Orthodonteg 88

P
Peirianneg Adeileddol 128
Peirianneg Gweithgynhyrchu,  128 
Arloesedd a Rheoli
Peirianneg Meinweoedd 85, 88
Peirianneg Sifil 127
Peirianneg Sifil a Dŵr 127
Peirianneg Sifil a  127 
Geoamgylcheddol 
Pensaernïaeth MArch 114
Pensaernïaeth:  114 
Astudiaethau Proffesiynol 
Perfformiad  71 
(arbenigedd Cerddoriaeth) 
Plentyndod ac Ieuenctid 77
Polisi Cymdeithaseg  78 
(llwybr Dulliau Ymchwil  
y Gwyddorau Cymdeithasol) 
Polisi Morol a Rheoli Llongau 42
Prydain Gynhanesyddol  55 
(llwybr Archaeoleg) 

R
Radiograffeg 92

Rh
Rheoli Adnoddau Dynol 41
Rheoli Adnoddau Dynol  42 
(Dulliau Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol) 
Rheoli Adnoddau Dynol  42 
Rhyngwladol 
Rheoli Gofal mewn Ymarfer  91 
Amlawdriniaethol 
Rheoli Poen 99
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol  99 
a Chymunedol) 
Rheoli Rhyngwladol 42
Rheoli’r Cyfryngau (MBA) 41, 60
Rhoi Presgripsiynau’n  106 
Annibynnol gan Fferyllwyr 
Rhyfela yn yr Henfyd a’r  54 
Oesoedd Canol 

S
Seiciatreg 100
Seicoleg (Diploma Graddedig) 109
Sgiliau a Datblygu’r Gweithlu 77
Strategaeth Busnes ac  41 
Entrepreneuriaeth 
Systemau Ynni Trydanol 127

T
Technoleg Cyfathrebu ac  127 
Entrepreneuriaeth 
Tocsicoleg Feddygol 99
Troseddau, Diogelwch a  
Chyfiawnder 77
Troseddeg (llwybr Dulliau Ymchwil  78 
y Gwyddorau Cymdeithasol) 

Th
Theori ac Ymarfer Dylunio  113 
Cynaliadwy 
Therapi Galwedigaethol  91 
(ar ôl cofrestru) 
Therapi Galwedigaethol  92 
(cyn-cofrestru) 
Therapïau Gwybyddol  109 
Ymddygiadol 
Therapiwteg 100

U
Uwch-Beirianneg Fecanyddol 127
Uwch-Gyfrifiadureg 120
Uwchsain Feddygol ac Uwchsain  99 
Obstetreg a/neu Gynaecolegol
Uwch-Ymarfer 91
Uwch-Ymarfer Clinigol 91
Uwch-Ymarfer Llawfeddygol 98

Y 
Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) 65
Y Cyfnod Neolithig yn Ewrop  55 
(llwybr Archaeoleg)
Y Gwyddorau Cymdeithasol 78
Y Gyfraith 63
Y Gyfraith (Diploma i Raddedigion) 65
Ymarfer Cyfreithiol (LLM) 65
Ymarfer Cynllunio 50
Ymarfer Gofal Llawfeddygol 92
Ymchwil Glinigol 106
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu 47
Ymchwil Weithrediadol ac  131 
Ystadegaeth Gymhwysol
Ymchwil Weithrediadol,  131 
Ystadegaeth Gymhwysol  
a Risg Ariannol
Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd 128
Ysgrifennu Creadigol 46
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Teithio i Brifysgol Caerdydd

Ar Awyren
Mae Maes Awyr Caerdydd 11 
milltir o ganol y ddinas. Hefyd, 
mae Meysydd Awyr Birmingham, 
Bryste, Manceinion a Llundain 
(Heathrow, Gatwick, Stansted 
a Luton) i gyd o fewn cyrraedd 
hwylus i Gaerdydd ar fws  
moethus neu drên 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 drwy 
gydol y dydd ac yn cymryd ychydig 
dros ddwy awr. Gwasanaethir 
Caerdydd hefyd gan wasanaethau 
bws rheolaidd o drefi a dinasoedd 
ledled y wlad. Mae gwasanaethau 
bysiau lleol yn gweithredu yng 
Nghaerdydd ac o amgylch 
Caerdydd yn rheolaidd.

Trenau:
www.nationalrail.co.uk

Bysiau:
National Express  
www.nationalexpress.com

Megabus:  
uk.megabus.com

Mewn Car
Mae’r M4 ger Gaerdydd ac mae 
modd cyrraedd y ddinas yn 
rhwydd 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 y  CF14 4XN 
Mynydd Bychan   

Gwasanaethau Parcio a Theithio:
www.caerdydd.gov.uk/parkandride
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Fel canllaw yn unig y mae’r Brifysgol yn cynnig y wybodaeth 
yn y prosbectws hwn. Nid yw’n gontract ac nid yw’n rhwymo 
darpar fyfyrwyr, myfyrwyr na’r Brifysgol.

Er bod y Brifysgol yn ceisio’i gorau glas i wirio bod y cynnwys 
ffeithiol yn gywir adeg ei gyhoeddi, mae’n anochel y bydd 
yna newidiadau yn y cyfnod rhwng cyhoeddi’r prosbectws a’r 
flwyddyn academaidd y mae’n cyfeirio ati.

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: VisitCardiff.com, Cyngor Caerdydd: Tudalennau 
6-8 (Castell Caerdydd, Stadiwm y Principality, Bae Caerdydd)

Golygwyd gan: Daniel Guth, Swyddfa’r Tîm Recriwtio  
Ôl-raddedigion, Prifysgol Caerdydd

Dylunio: Creative Loop (Caerdydd)

Argraffu: McLays (Caerdydd)

Mae’r prosbectws hwn wedi’i argraffu ar bapur o ffynonellau 
cynaliadwy, gan ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a 
ddefnyddiwyd wrth gynhyrchu’r prosbectws hwn, a’r broses 
weithgynhyrchu, ill dau wedi’u hardystio gan yr FSC®. Mae’r 
argraffwyr wedi’u hachredu hefyd i safon ISO14001, sef y 
safon amgylchedd a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Gallwch weld y prosbectws ar ein gwefan: 
www.caerdydd.ac.uk/prosbectwsolraddedig

Mae’r prosbectws hwn ar gael mewn fformatau gwahanol, 
cysylltwch â:

Swyddog Cyfathrebu 
Ffôn: +44 (0)29 2087 4455 
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk

Teithio i Brifysgol Caerdydd
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Beth Nesaf?

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  
gael gafael ar arian.

Dewch i’n Diwrnod 
Agored 
Cynhelir ein prif Ddiwrnod 
Agored ddydd Mercher 30 
Tachwedd 2016 ac mae’n gyfle 
delfrydol i weld y cyfleusterau a 
chyffiniau’r Brifysgol, siarad â’r 
staff a’r myfyrwyr cyfredol ac 
ymgyfarwyddo â naws y Brifysgol. 
Hefyd rydym yn cynnal Ffair 
Wybodaeth Ôl-raddedig yn y 
Gwanwyn.

Cewch chi hefyd amryw o 
gyfleoedd eraill ar hyd y flwyddyn 
i ddod i gyfarfod â ni.

Rydym yn mynychu digwyddiadau 
addysg ar draws y DU, UE ac o 
amgylch y byd yn rheolaidd.

Holwch ein myfyrwyr
Cewch chi hefyd amryw o 
gyfleoedd eraill ar hyd y flwyddyn 
i ddod i gyfarfod â ni.

I fyfyrwyr o’r DU neu’r UE:
Swyddfa Recriwtio  
Ôl-raddedigion
+44 (0)29 2087 0084
postgradenquiries@caerdydd.ac.uk

I fyfyrwyr o weddill y byd:
Y Swyddfa Ryngwladol
+44 (0)29 2087 4432
international@caerdydd.ac.uk
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Diweddaru’ch 
gwybodaeth yn gyson
I gael yr holl newyddion 
diweddaraf gan Brifysgol 
Caerdydd, gan gynnwys 
rhaglenni newydd a chyfleoedd i 
gael gafarl ar arian:

Hoffwch ni ar Facebook 
cardiffunipostgradinfo

Dilynwch ni ar Twitter 
@cardiffunipg

Cyflwynwch gais nawr
Gan ddefnyddio’n porth cyflwyno 
cais ar-lein, gallwch chi roi 
cychwyn i’ch cais yn syth a 
llwytho dogfennau pellach, fel 
trawsgriptiau 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. 

Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 34.

Beth N
esaf?
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