
Ffioedd Dysgu ar gyfer Graddau Ymchwil Ôl-raddedig 2016/17

Dalier sylw

1. Myfyrwyr sy'n Parhau.

Mae'r ffioedd a restrir isod ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau eu cyrsiau yn y 

flwyddyn uchod. Gall y ffioedd fod yn wahanol ar gyfer myfyrwyr sy'n parhau. 

Cysylltwch â'r Swyddfa Ffioedd os oes gennych unrhyw ymholiad (mae'r 

manylion ar waelod y rhestr)

2. Myfyrwyr yr Ynysoedd

Rhestrir Ffioedd Myfyrwyr yr Ynysoedd ar waelod y rhestr.

Mae'r tabl hwn yn rhestru'r ffioedd ar gyfer rhaglenni ymchwil ôl-raddedig ym 

mlwyddyn academaidd 2016/17. Oni nodir yn wahanol, mae'r ffioedd rhan-amser 

yn cynrychioli'r gost ar gyfer un flwyddyn astudio. Bydd ffioedd yn daladwy ar gyfer 

pob blwyddyn astudio ddilynol. Felly, i gael amcangyfrif bras o gyfanswm y gost, 

dylech luosi’r ffioedd â nifer y blynyddoedd astudio (fodd bynnag, gall ffioedd 

gynyddu yn y dyfodol).  

Cofiwch mai arweiniad yw hwn yn unig a'n bod yn diweddaru'r wybodaeth yn 

rheolaidd. Os cynigir lle i chi ar raglen ôl-raddedig, cewch wybod beth fydd y ffi ar 

gyfer eich rhaglen astudio yn y pecyn ymrestru a gaiff ei anfon atoch cyn i chi ddod 

i'r Brifysgol.

Cyfleoedd amser llawn Ffioedd fesul 

blwyddyn 

2016/17

DU/UE

Rhaglenni yn y Celfyddydau - ffi safonol 4,100

Rhaglenni yn y Gwyddorau - ffi safonol 4,100

MPhil, PhD, MD, MCh 

Cyrsiau clinigol - ffi safonol

MPhil, MScD, PhD, MD, MCh 4,100

Cyfleoedd amser llawn: yr eithriadau

** Ar ôl cael cadarnhad o lefel y ffioedd yn fras gan Gynghorau Ymchwil y DU (RCUK) **

Ymholiadau ynghylch statws ffioedd: Bydd y Brifysgol yn pennu statws eich ffioedd dysgu wrth 

brosesu ceisiadau, felly ni allwn gadarnhau hyn ymlaen llaw.  Os nad ydych yn siŵr ynghylch eich 

statws ffioedd, gallai'r arweiniad gan Gyngor Addysg Ryngwladol y DU (UKCOSA) fod o ddefnydd. 

Mae ar gael yn: http://www.ukcosa.org.uk/student/info_sheets/tuition_fees



Cyfleoedd amser llawn DU/UE

Biowyddorau MPhil, PhD # 4,100

Seicoleg Glinigol I'w gadarnhau

DEdPsy mewn Seicoleg Addysgol

                              Carfan 2015 - 2018 I'w gadarnhau

(bydd myfyrwyr sy'n ariannu eu hunain yn cael hawlio bwrsariaeth). Dylai darpar 

ymgeiswyr gysylltu â'r ysgol.

PhD yn y Niwrowyddorau Integreiddiol 4,100

Meistr Ymchwil - Biowyddorau 7,750

Meistr Ymchwil - Cyfrifiadureg I'w gadarnhau

Meistr Ymchwil - Systemau Gwybodaeth I'w gadarnhau

MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

  gyda dilyniant i PhD

      Blwyddyn 1 (blwyddyn a addysgir) I'w gadarnhau

      Blynyddoedd 2-4

          Ysgolion Celfyddydol 4,100

          Ysgolion y Gwyddorau 4,100

Ysgol Cerddoriaeth 4,100

Nyrsio MPhil, PhD 4,100

** Ar ôl cael cadarnhad o lefel y ffioedd yn fras gan Gynghorau Ymchwil y DU 

(RCUK) **

# Ac eithrio'r PhD mewn Niwrowyddoniaeth Integreiddiol lle codir ffi wyddoniaeth 

safonol

Os bydd rhaid i chi dalu ffi cymorth ymchwil ychwanegol ar gyfer rhai meysydd 

astudio yn y gwyddorau, cewch eich hysbysu o hynny cyn i chi ddechrau eich 

astudiaethau.

Cyfleoedd Rhan-amser

Mae cyfleoedd rhan-amser ar gael i fyfyrwyr mewn rhai meysydd pwnc, ond bydd 

angen trafod hyn gyda'r ysgol academaidd unigol.  50% o'r ffi amser llawn ar gyfer 

pob blwyddyn astudio yw'r ffi safonol ar gyfer y rhaglenni, ond gall amrywio yn ôl yr 

ysgol. DU/UE

Rhaglenni yn y Celfyddydau - ffi safonol 2,050

Rhaglenni yn y Gwyddorau - ffi safonol 2,050

MPhil, PhD, MD a MCh

Cyrsiau Clinigol - ffi safonol

MPhil, MScD, PhD, MD, MCh 2,050

Cyfleoedd Rhan-amser (parhad)

Eithriadau:

DU/UE

Biowyddorau MPhil, PhD # 2,050

Doethur mewn Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (DAHP) 2,050

Doethur mewn Seicoleg Addysgol (Ôl-gymhwyster)

                                             Blynyddoedd 1-3 4,000

                                             Ffi Parhau ym Mlwyddyn 4 1,025

Cyfleoedd Rhan-amser



Meistr Ymchwil - Biowyddorau 3,875

PhD yn y Niwrowyddorau Integreiddiol 2,050

Ysgol Cerddoriaeth 2,050

Nyrsio MPhil, PhD 2,050

Doethuriaeth Broffesiynol mewn Nyrsio (16 modiwl i gyd)

2,050

PhD Ieithyddiaeth Gymhwysol (Astudiaethau Geiregol) 2,050

Mres OPTOM (Ffi'n Daladwy ym Mlynyddoedd 1 a 2)

5,110

Gwyddorau Cymdeithasol (Doethuriaethau Proffesiynol)

    Doethur mewn Addysg (EdD)

    Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol (DSW)

    Doethur mewn Astudiaethau Iechyd (DHS)   

        Blynyddoedd 1-3 ffi fesul modiwl I'w gadarnhau

            (8 modiwl a addysgir)

        Blynyddoedd 4-5 I'w gadarnhau

            (8 modiwl traethawd ymchwil)

            (16 modiwl i gyd)

Myfyrwyr yr Ynysoedd

Graddau yn y Celfyddydau 9,000

Graddau Gwyddoniaeth 10,500

Graddau Clinigol 24,675

** Ar ôl cael cadarnhad o lefel y ffioedd yn fras gan Gynghorau Ymchwil y DU 

(RCUK) **

*** Y ffi fesul modiwl yw hon, nid fesul blwyddyn safonol

Yr Isadran Gyllid sydd wedi paratoi'r ddogfen hon a'i chynnal.  Anfonwch unrhyw 

ymholiad at Fees@caerdydd.ac.uk



** Ar ôl cael cadarnhad o lefel y ffioedd yn fras gan Gynghorau Ymchwil y DU (RCUK) **


