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Croeso
Rhagoriaeth ymchwil
Rydym ni yn y degfed
safle yn genedlaethol
am ansawdd ein
hymchwil Iaith a
Llenyddiaeth Saesneg.
Ffynhonnell: Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Staff arobryn
Mae ein tîm Ysgrifennu
Creadigol talentog
yn ennill gwobrau
cenedlaethol a
rhyngwladol yn rheolaidd
am eu nofelau a’u
barddoniaeth a, gyda’i
gilydd, mae ganddynt
brofiad ym myd y theatr,
teledu a ffilm.

94%

- canran ein
graddedigion oedd
mewn swydd a/neu
astudiaethau pellach
chwe mis ar ôl graddio.
Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg
Uwch. Arolwg Hynt Graddedigion 2018/19*
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Amrywiaeth
eang o raglenni
cydanrhydedd
yn eich galluogi i gyfuno
eich brwdfrydedd dros
bynciau gwahanol.

Rydym ni yn y

pedwar uchaf

yn genedlaethol am
effaith ein hymchwil
ar gymdeithas ym
maes athroniaeth.

Croeso

Cynnwys

100 uchaf
yn y byd ar gyfer
Saesneg Iaith a
Llenyddiaeth.
Ffynhonnell: Rhestr QS o Brifysgolion
Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2019
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* Yn cynnwys Data HESA:
Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg
Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth
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Dewis Caerdydd
Manteisio ar ansawdd, cyfleoedd, creadigrwydd a chymuned.
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Wrth ymuno â ni, byddwch yn dod yn rhan o
amgylchedd bywiog a deallusol, a chymuned
dynamig a chyfeillgar.
Ystyriwn ein rôl fel partneriaeth, gan eich
galluogi yn eich dysgu drwy ddarparu addysgu
arbenigol mewn diwylliant cyfeillgar, cefnogol
a phersonol. Yn sail i’r addysgu hwnnw mae
ymchwil o’r radd flaenaf sy’n rhyngwladol
ardderchog. Rydym yn dwyn ynghyd y lefelau
uchaf o ysgolheictod gyda hanes o arloesi
ac ymgysylltu, sydd wedi helpu i ddiffinio ein
meysydd a sicrhau newidiadau y tu hwnt i’r
byd academaidd.

Dewis Caerdydd

Rydym yn gwerthfawrogi ac yn dathlu
chwilfrydedd, trafodaeth wybodus,
dadansoddi beirniadol a meddwl yn greadigol.
Mae hyblygrwydd ein rhaglenni gradd yn
eich galluogi i lunio eich gradd i gyd-fynd
â’ch diddordebau a’ch cryfderau, tra bod ein
tîm cymorth gyrfaoedd a chyflogadwyedd yn
rhoi cyfle i chi ddatblygu eich profiad a’ch
hunaniaeth broffesiynol. Byddwch yn barod i
lwyddo yn eich dewis faes ar ôl graddio, gyda’r
sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i gyrraedd eich
llawn botensial.
Ein nod yw eich ysbrydoli ac edrychwn ymlaen
at eich croesawu i’n cymuned.
Yr Athro Martin Willis
Pennaeth yr Ysgol Saesneg,
Cyfathrebu ac Athroniaeth

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Pam astudio gyda ni?
Profi’r lefelau uchaf o ysgolheictod traddodiadol ynghyd ag
ymagweddau arloesol tuag at iaith, llenyddiaeth ac athroniaeth.
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Mae pob un yn cynnwys gwerthfawrogiad
dwys o iaith, pa mor gymhleth ydyw, a’r gallu
i gyfleu syniadau a theimladau, ac i greu
bydoedd i fyw ynddynt.
Beth bynnag fo’ch dewis, mae ein rhaglenni’n
manteisio ar ein profiad academaidd,
effaith amlwg ein hymchwil, ein haddysgu
ardderchog a’n hanes o ddarparu sgiliau
gyrfa hanfodol.

Cael eich ysbrydoli gan arloeswyr,
sy’n adnabyddus yn eu meysydd
Wrth gael eich addysgu gan ymchwilwyr
rhyngwladol o fri sy’n cyflwyno’r wybodaeth
ddiweddaraf â brwdfrydedd gwirioneddol
i ddosbarthiadau, byddwch yn dysgu’r
wybodaeth ddiweddaraf am eich pwnc, yn
ogystal â meithrin sgiliau a rhinweddau eraill
a fydd yn fuddiol ar gyfer eich gyrfa.
Mae ein hacademyddion yn cynhyrchu
ymchwil o’r radd flaenaf yn eu priod feysydd
ac yn cyfleu’r ymchwil honno’n frwd wrth ei
haddysgu.

Pam astudio gyda ni?

Rydym yn cynnig rhaglenni mewn Saesneg
Iaith, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu
Creadigol ac Athroniaeth, yn ogystal ag
amrywiaeth o gyfuniadau a graddau
cydanrhydedd.
Ansawdd gwaith ymchwil
Caiff safon ymchwil ei mesur yn y DU
gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y
Llywodraeth. Yn yr ymarfer diwethaf, cawsom
ein rhoi yn y 10fed safle o ran arwyddocâd,
trylwyredd a gwreiddioldeb ein hymchwil Iaith
a Llenyddiaeth Saesneg, ac yn bedwerydd
ar gyfer effaith ar cymdeithas ym maes
Athroniaeth (REF 2014).
Mae ein canolfannau a’n grwpiau ymchwil
– megis y Ganolfan Ymchwil Olygyddol
a Rhyngdestunol – yn llywio’r gwaith
rhyngwladol ar feddwl gan roi lle i Gaerdydd
ar lwyfan y byd.

Ymuno â’n cymuned cynhwysol
sy’n ffynnu
Ein myfyrwyr sydd wrth wraidd ein cymuned
academaidd ac yn chwarae rôl ym mywyd
academaidd yr Ysgol ar bob lefel. Gallwch
gymryd rhan yn ein sesiynau meic agored,
teithiau maes a nosweithiau cymdeithasau
myfyrwyr, a manteisio ar weithgareddau
ychwanegol wedi’u trefnu i ategu eich
modiwlau yn yr ystafell ddosbarth.

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Y peth gorau am yr Ysgol yw’r cyfleoedd y mae’n
eu cynnig. Er enghraifft, mae’r Ysgol wedi cynnal
cynadleddau a seminarau ymchwil anhygoel,
ac mae’r amrywiaeth o feysydd arbenigedd wedi
fy ngalluogi i feithrin dealltwriaeth eang o feysydd
amrywiol athroniaeth.
Jack Lane, BA Athroniaeth (2018)
6

Gan ddod ag academyddion, myfyrwyr a’r
gymuned leol ynghyd, mae ein digwyddiadau
ymgysylltu yn galluogi llif dwy ffordd o
syniadau newydd cyffrous, sy’n ymwneud ag
ystod lawn ein hymchwil a’n haddysgu.
Mae’r digwyddiadau hyn yn ffordd ddelfrydol
o gefnogi a gwella eich dysgu y tu allan i’r
ddarlithfa. Dysgu ffordd newydd o feddwl,
cwestiynu a herio safbwyntiau eraill, gan
ddatblygu eich sgiliau rhesymu a dadansoddi
eich hun.

BookTalk Caerdydd - y grŵp llyfrau
sy’n wahanol i’r lleill
Mae’r fforwm poblogaidd hwn bob amser
yn sbarduno trafodaeth fywiog, gydag
academyddion ac awduron o Gaerdydd a
thu hwnt yn cynnig safbwyntiau sy’n ysgogi’r
meddwl ar waith ffuglen a ffeithiol cyfoes a
chlasurol.

Athroniaeth Caerdydd – yn ystyried
materion mawr ein hoes
Mae athronwyr Caerdydd yn rhannu ac yn
trafod cysyniadau a syniadau newydd â’r
meddylwyr mwyaf cyffrous mewn seminarau
ymchwil wythnosol. Mae digwyddiadau
athroniaeth cyhoeddus rheolaidd, a
gynhyrchir ar y cyd â’r Sefydliad Athroniaeth
Brenhinol, yn ymchwilio i bryderon allweddol
ein hoes. Yn ddiweddar, mae’r rhain wedi
cynnwys sut y dylem ymateb yn unigol ac
yn gymdeithasol i fygythiadau newid yn
yr hinsawdd, pandemigau byd-eang, a
pholareiddio gwleidyddol

Tanio syniadau, trafod a chyfnewid

Tanio syniadau, trafod a
chyfnewid yn ein cymuned

Arbrawf Barddoniaeth Caerdydd –
rhoi llwyfan i leisiau sydd wedi ennill
eu plwyf a’r rhai sy’n dod i’r amlwg
Mae’r ystod lawn o ymarfer barddoniaeth
gyfoes i’w gweld yn y gyfres ddarllen arloesol
hon, ganroi llwyfan i feirdd sefydledig a
newydd mewn awyrgylch hamddenol yng
nghanol y ddinas.

Intersec+ions
Mae Intersections yn rhwydwaith
rhyngddisgyblaethol, anhierarchaidd
dan arweiniad myfyrwyr sy’n archwilio
croestoriadau rhywedd, rhywioldeb a
hunaniaeth ym meysydd y celfyddydau,
diwylliant a chymdeithas. Yr Ysgol Saesneg,
Cyfathrebu ac Athroniaeth yw cartref
y rhwydwaith. Bydd digwyddiadau’n
dadansoddi ac yn archwilio cyfoeth o wahanol
gyfryngau gan gynnwys llenyddiaeth, ffilm,
ffotograffiaeth, celf, newyddiaduraeth,
propaganda gwleidyddol, a chyfryngau
cymdeithasol.

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Roedd ymuno â menter fach a chanolig ar interniaeth
wedi rhoi profiad llawer mwy cynhwysfawrl i mi. Mae
gen i ddealltwriaeth newydd o ddatblygu busnes ac
entrepreneuriaeth, sy’n hanfodol mewn busnes newydd.
Tom Martin, BA Saesneg Iaith a Llenyddiaeth (2018),
sydd bellach wedi dod yn Rheolwr Datblygu Busnes yn Flawsome!
8

Dechrau eich gyrfa

Dechrau eich gyrfa
Meithrin y sgiliau, yr hyder a’r ymwybyddiaeth
broffesiynol i gyflawni eich uchelgeisiau gyrfa.
O’r sector cyhoeddus i’r sector preifat,
rydym yn hwyluso gyrfaoedd mewn ystod
eang o feysydd.
Mae’r ddawn i drin geiriau, profiad o
hunanfynegiant a hyder wrth ysgrifennu
a dadansoddi geiriau, boed ar lafar neu’n
ysgrifenedig, yn sgiliau trosglwyddadwy sy’n
berthnasol i nifer o lwybrau gyrfa amrywiol
a diddorol.
Canfu’r dadansoddiad diweddaraf* o’r hyn
sy’n gwneud rheolwyr da eu bod yn gallu
datblygu a rhannu gweledigaeth, gwrando a
chyfathrebu’n dda, meddwl yn feirniadol a
datrys problemau. Y rhinweddau hyn sydd
wrth wraidd Saesneg, Ysgrifennu Creadigol,
Athroniaeth ac Ieithyddiaeth.
Os oes gennych ddiddordeb penodol mewn
gyrfa ym maes addysgu, mae ein rhaglen
anrhydedd sengl Saesneg a Llenyddiaeth
wedi’i datblygu gyda’r cyfeiriad hwn mewn
golwg.

Cymorth Gyrfaol Penodol
Rydym ni’n cynnig gwybodaeth, cyngor ac
arweiniad i’n myfyrwyr ar bob cam, gan
gyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau
gyrfaoedd wedi’u teilwra drwy’r flwyddyn.
Beth bynnag yw eich uchelgais gyrfa gallwn
eich rhoi ar ben ffordd gyda’n hamrywiaeth o
weithgareddau â ffocws penodol.

Byd o gyfleoedd
Mae ein cynfyfyrwyr yn cael effaith ym mhob
math o rolau a sectorau. Mae graddedigion
y pum mlynedd diwethaf mewn amrywiaeth
eang o swyddi erbyn hyn, gan gynnwys y
canlynol: Rheolwyr cyfrifon, cydgysylltwyr
datblygu busnes, cynllunwyr ymgyrchoedd,
ymchwilwyr elusennol, gweision sifil,
masnachwyr nwyddau, cydgysylltwyr gwaith
achos, swyddogion cyfathrebu, arbenigwyr
cynnwys digidol, cynghorwyr polisi’r
llywodraeth, newyddiadurwyr, cynghorwyr
cyfreithiol, llyfrgellwyr, staff allgymorth
a chymunedol, cyhoeddwyr, cyfreithwyr,
therapyddion iaith a lleferydd, athrawon,
cyfarwyddwyr theatr, fideograffwyr a
datblygwyr gwe.
Yn gweithio i sefydliadau, megis y canlynol:
Aviva, British Airways, BBC News, Y Llyfrgell
Brydeinig, gweinyddiaethau Llywodraeth y DU,
Deloitte, Faber and Faber, Financial Times,
HSBC, KPMG, McKinsey, Mind, Cwmni Dawns
Cenedlaethol Cymru, Yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol, Gwasg Prifysgol Rhydychen,
Palgrave Macmillan, Procter and Gamble,
Routledge, Taylor and Francis Group, Y Theatr
Genedlaethol Frenhinol, Heddlu De Cymru,
Teach First ac Opera Cenedlaethol Cymru

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...

Mae fy mhrofiad gwaith wedi bod yn
anhygoel. Rydw i wedi ennill profiad
perthnasol ar gyfer fy newis gyrfa,
wedi ychwanegu rhywbeth arbennig
at fy CV ac wedi gwneud ffrindiau oes
yn y gweithle.
Hannah Reynolds, BA Saesneg Iaith
ac Ieithyddiaeth

Mae ein cymorth yn cynnwys:
• sesiynau un i un drwy apwyntiad
• gweithdai ar gyfer CVs, ffurflenni cais a
chyfweliadau
• sesiynau cynllunio gyrfa, gan gynnwys
dewisiadau gyrfa ar gyfer eich gradd
Ddyniaethau
• dosbarth meistr LinkedIn
• digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol
• siaradwyr gwadd proffesiynol o ystod eang
o sectorau (e.e. cyhoeddi, treftadaeth,
elusennau)
• lleoliadau profiad gwaith a chyngor
• gweithgareddau menter
• gwybodaeth gyfredol am y farchnad lafur.
* Ffynhonnell: Project Oxygen Google, y dadansoddiad
seiliedig ar ddata mwyaf erioed o’r hyn sy’n gwneud
rheolwyr da.

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Gwella eich profiad
Os ydych chi am gyfoethogi’ch gradd a chael profiad y tu hwnt i’r
Cyfleoedd
Byd-eangcewch
– Profiad
o fyw
mewn gwlad
diwylliant
ystafell ddosbarth,
ddigon
o gyfleoedd
yngaNghaerdydd.
gwahanol
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Ein Cyrsiau
Gwella
eich profiad

Gallech ddewis treulio semester dramor yn ymgolli
mewn diwylliant newydd, neu ystyried lleoliad
ymchwil i ennill sgiliau a dealltwriaeth newydd.
Mae astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor
yn gyfle gwych i wneud ffrindiau newydd a
gwella eich rhagolygon gyrfa. Mae myfyrwyr
sy’n treulio amser dramor 19% yn fwy
tebygol o gael gradd dosbarth cyntaf, 10% yn
fwy tebygol o fod mewn swydd i raddedigion
ac yn ennill cyflog sydd 7% yn uwch ar
gyfartaledd na’u cymheiriaid nad ydynt wedi
treulio amser dramor.*
Ymhlith y cyrchfannau diweddar y mae
myfyrwyr wedi treulio semester dramor
ynddynt, mae Awstralia, Canada a’r UDA, yn
ogystal â gwledydd Ewrop megis Gwlad Belg,
yr Iseldiroedd, Norwy a’r Swistir. Mae ein holl
brifysgolion cymeradwy yn addysgu drwy
gyfrwng y Saesneg.
Bydd mynd dramor yn gwella eich CV drwy
ddangos sgiliau allweddol fel cyfathrebu, y
gallu i addasu, hyblygrwydd a gweithio ar y cyd,
a bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd rhwydweithio
gwerthfawr i chi. Dim ond 6.6% o fyfyrwyr
israddedig yn y DU sy’n astudio, yn gweithio
neu’n gwirfoddoli dramor yn ystod eu gradd*,
felly mae’n ffordd wych o helpu i sicrhau bod
eich CV yn rhagori ar ymgeiswyr eraill.
Os byddwch chi’n cymryd gradd gydanrhydedd
ag iaith dramor, byddwch chi’n treulio
blwyddyn dramor.
* Ffynhonnell: UUKi 2018, Gone International:
Expanding Opportunities. Report on the 2015-16
graduating cohort.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Hwn oedd y penderfyniad gorau i mi
ei wneud erioed a’r mwyaf o hwyl i mi
ei gael erioed. Gwnaeth y profiad fy
ngwthio i roi cynnig ar rhywbeth cwbl
newydd, a gwnes i wir ddatblygu fel
person. Mae’n brofiad gwych, a byddwn
yn argymell unrhyw un i astudio dramor.
Hannah Broughton, BA Saesneg Iaith
(2018), a dreuliodd pedwar mis ym
Mhrifysgol Ottawa, Canada

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Uchafbwynt yr astudio i mi oedd y
cyfle i fynd dramor. Es i Brifysgol
Daleithiol San Francisco a chwrdd â
phobl anhygoel, a ches i gyfle i fyw
mewn dinas hardd a bywiog. Roedd
amgylchedd cyfarwydd y brifysgol yn
golygu nad oedd y profiad yn gwbl
ddieithr, ac roedd Caerdydd yn gefnogol
iawn cyn, yn ystod ac ar ôl fy nghyfnod
yn America.
Megan Hurst, BA Llenyddiaeth Saesneg,
2019

Blas ar ymchwil
Ydych chi’n chwilio am brofiad o
ymchwil neu’n ystyried astudio
cymhwyster ôl-raddedig?
Mae un o gynlluniau lleoli myfyrwyr mewnol
blaenllaw’r Brifysgol, sef Rhaglen Cyfleoedd
Ymchwil Caerdydd (CUROP) yn cynnig cyfle
unigryw i chi gael profiad o ymchwil fyw,
gwella’ch sgiliau academaidd a gwneud
penderfyniad mwy gwybodus ynghylch
ymchwilio ymhellach ar lefel ôl-raddedig.
Cynhelir y lleoliadau hyn a thâl yn ystod
gwyliau’r haf am hyd at wyth wythnos,
gan gefnogi prosiectau ymchwil mewn
ysgol academaidd, dan oruchwyliaeth
cydweithwyr gwasanaethau academaidd a
phroffesiynol. Mae cyfle i wneud cais bob
blwyddyn, a chaiff lleoedd eu cymeradwyo
yn ôl teilyngdod academaidd.

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Ein rhaglenni gradd
Anrhydedd sengl
Saesneg Iaith BA (Côd UCAS: Q313)
Saesneg Iaith a Ieithyddiaeth BA (Côd UCAS: 2HS6)
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth BA (Côd UCAS: Q300)
Llenyddiaeth Saesneg (BA) (Côd UCAS: Q306)
Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol BA (Côd UCAS: QW11)
Athroniaeth BA (Côd UCAS: V500)
Cyfuno dau bwnc
Mae rhaglenni gradd cydanrhydedd yn rhoi’r cyfle i chi astudio dau
bwnc yn gyfartal.
Gweler tudalen 19 am ein hystod eang o gyfuniadau.
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Ein rhaglenni gradd

Saesneg Iaith BA
Côd UCAS: Q313

Rydym yn canolbwyntio ar y cysylltiad diddorol rhwng
iaith a diwylliant, cymdeithas, gwleidyddiaeth a
meddwl. Mae’r rhaglen hon yn cynnig sylfaen drylwyr
ym mhob agwedd allweddol ar ddadansoddi iaith.
Byddwch yn dysgu offer ieithyddol hanfodol,
er enghraifft ffoneteg, gramadeg a
dadansoddi disgwrs, a hynny gan y rhai sy’n
helpu i ddatblygu’r meysydd hynny. Mae
ein hymagwedd yn eang ac yn cynnwys
agweddau megis dadansoddi testunau
amlfoddol gan gyfuno delwedd geiriau a
sain, sydd mor amlwg mewn cynifer o’r
cyfryngau cyfoes.
Mae ein gradd wedi’i threfnu i gyd-fynd
ag amrywiaeth eang o opsiynau gyrfaol
perthnasol. Mae modiwlau craidd yn rhoi
sylfaen gadarn i chi. Yna, byddwch yn cael
eich arwain i adeiladu rhaglen sy’n gweddu

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...

Mae ein cymuned yn groesawgar, yn
rhyngwladol o ran ei safbwynt ac yn gartref
i’r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu
sy’n ennyn parch yn fyd-eang. Rydym yn
ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn meithrin
amgylchedd cyfeillgar, personol a chefnogol,
ac yn cynnal cyfarfodydd un-i-un yn
rheolaidd.

Roedd y gefnogaeth anhygoel a
gynigiwyd drwy gydol fy ngradd yn
amlwg. Aeth llawer o fy narlithwyr
gam ymhellach i roi adborth i mi a
fyddai’n sicrhau fy mod i’n llwyddo
ac yn cyflawni fy mhotensial mewn
aseiniadau. Des i i Gaerdydd gyda’r
prif nod o gael gradd dda, ac eto
rydw i wedi gorffen fy mlwyddyn olaf
gyda chymaint mwy! Mae Prifysgol
Caerdydd wedi cynnig nifer mawr o
gyfleoedd anhygoel, megis Gwobr
Caerdydd, Mentora Myfyrwyr a bod yn
Gynrychiolydd Myfyrwyr Academaidd.

Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth
a’r ystod lawn o’r modiwlau.

Nancy Cameron,
BA Saesneg Iaith (2017)

i’ch diddordebau ac i feithrin arbenigedd,
gan ddewis y modiwlau dewisol gorau i gydfynd â’ch cynlluniau.

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Saesneg Iaith a Ieithyddiaeth BA
Côd UCAS: 2HS6

Archwilio dawn dyn i feistroli iaith yn ei holl fynegiant,
gan ganolbwyntio’n benodol ar y Saesneg.
Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar iaith
ddynol a sut mae gwybodaeth ieithyddol
yn cael ei chaffael, ei chynhyrchu a’i deall
mewn gwahanol gyd-destunau. Byddwch yn
darganfod yr hyn sy’n gyffredin i bob iaith,
yr hyn sy’n eu gwahaniaethu, a sut maent
yn newid dros amser. Byddwch hefyd yn
dod i werthfawrogi amrywiaethau mewn
iaith, gan gynnwys newidiadau hanesyddol,
acenion, cyweiriau cymdeithasol penodol, yn
ogystal â gwahaniaethau rhwng iaith lafar ac
ysgrifenedig.
Gan feithrin sgiliau gwella gyrfa, byddwch
yn dod yn fedrus o ran cynhyrchu testunau
amlfoddol (meddyliwch am wefannau, blogiau
a chloriau cylchgronau) gan ddefnyddio
pecynnau meddalwedd penodol. Byddwch yn
dysgu sgiliau o ddadansoddi data rhifiadol
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neu leferydd yn ffonetig i ddehongli patrymau
mewn casgliadau mawr o iaith ysgrifenedig a/
neu lafar a elwir yn gorpora.
Mae gennym fodiwlau arbenigol gyda
gyrfaoedd mewn addysg, yn y cyfryngau, ym
maes iechyd, a’r broses gyfreithiol mewn
golwg. Mae ein cymuned yn groesawgar, yn
rhyngwladol o ran ei safbwynt ac yn gartref
i’r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu sy’n
ennyn parch yn fyd-eang. Rydym yn ymfalchïo
yn y ffaith ein bod yn meithrin amgylchedd
cyfeillgar, personol a chefnogol, ac yn cynnal
cyfarfodydd un-i-un yn rheolaidd.
Mae astudio am radd mewn Saesneg Iaith
a Ieithyddiaeth yn datblygu galluoedd i
ddadansoddi a beirniadu’r iaith sydd o’n
hamgylch ond mae hefyd yn helpu i ddatblygu
sgiliau cadarn. Mae ein graddedigion yn

adnabyddus am eu gallu i gyfuno’r gorau o’r
Dyniaethau (fel cyfathrebu’n effeithiol) gyda’r
gorau o sgiliau gwyddoniaeth gymdeithasol
(dadansoddiad technegol drwy drin data yn
systematig ac yn feirniadol er enghraifft).
Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth
a’r ystod lawn o’r modiwlau.

Ein rhaglenni gradd

Saesneg Iaith a Llenyddiaeth BA
Côd UCAS: Q300

Byddwch yn dod i werthfawrogi Llenyddiaeth
Saesneg yn well ac yn meithrin sgiliau dadansoddi
wedi’u hymarfer yn fanwl mewn un radd ddadlennol.
Fel rhan o’r radd werthfawr hon, bydd
rhychwant cronolegol llawn llenyddiaeth
Saesneg yn agored i chi, o gyfnod yr Einglsacsoniaid hyd at yr 21ain ganrif.
Ni chyfyngir ein cwricwlwm i’r gair printiedig:
gan ein bod yn ymddiddori yn y cysylltiadau
rhwng llenyddiaeth a ffilm, celf, cerddoriaeth,
hanes, iaith a diwylliant poblogaidd. Mae’r
amrywiaeth hon yn eich galluogi i deilwra
eich gradd i weddu i chi, pa un a oes gennych
ddiddordeb mewn cyfnodau a genres neu
astudiaethau llenyddol wrth ddadansoddi
ffurfiau diwylliannol eraill.

Mae Iaith Saesneg yn cynnig sylfaen gadarn i
chi o ran dadansoddi’r iaith, wedi’i haddysgu
gan arbenigwyr sy’n ennyn parch rhyngwladol
ac sy’n gweithio ar y croestoriad rhwng iaith,
cymdeithas, gwleidyddiaeth a’r meddwl.
Byddwch yn dysgu offer ieithyddol hanfodol,
er enghraifft ffoneteg, gramadeg a
dadansoddi disgwrs, a hynny gan y rhai sy’n
helpu i ddatblygu’r meysydd hynny. Gan
fod gennym ymagwedd eang tuag at iaith,
fe ddysgwch hefyd sut y mae dadansoddi’r
mathau o destunau amlfoddol sy’n cyfuno
gair, delwedd a sain a geir mor aml yn y
cyfryngau cyfoes.

Gan ddod â chyfoeth o arbenigedd, bydd ein
darlithwyr yn rhannu’r syniadau diweddaraf
yn yr ystafell ddosbarth o’r dyniaethau
digidol i’r rhywiau, o’r gothig i astudiaethau
ôl-drefedigaethol a thu hwnt, wedi’u tynnu o’u
hymchwil yn ein canolfannau rhagoriaeth gan
gynnwys y Ganolfan ar gyfer Ymchwil Iaith a
Chyfathrebu. Mae ein platfformau cyhoeddus,
BookTalk Caerdydd ac Arbrawf Barddoniaeth
Caerdydd yn boblogaidd ac yn ennyn llawer o
ddiddordeb.
Mae’r cyfuniad o ddisgyblaethau sy’n rhan
o’r radd hon yn ei gwneud yn arbennig o
berthnasol os ydych yn ystyried gyrfa ym
maes addysgu.
Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth
a’r ystod lawn o’r modiwlau.

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Llenyddiaeth Saesneg BA
Côd UCAS: Q306

Archwiliwch amrywiaeth Llenyddiaeth Saesneg
ar draws rhychwant cronolegol, gan wneud
cysylltiadau bywiog â phob ffurf ar ddiwylliant,
wedi’u hegluro gan arbenigwyr sy’n llywio ffyrdd o
feddwl creadigol cyfoes.
Mae ein gradd hynod ddiddorol yn rhoi
mynediad i chi at Lenyddiaeth Saesneg yn
ei chyfanrwydd, o gyfnod yr Eingl-sacsoniaid
hyd at yr 21ain ganrif. Yn hytrach na chael
eich cyfyngu i’r gair printiedig, byddwch yn
cael eich annog i wneud cysylltiadau rhwng
llenyddiaeth, ffilm, celf, cerddoriaeth, hanes,
iaith a diwylliant poblogaidd, wedi’ch ysbrydoli
gan addysgu sy’n adlewyrchu’r cysylltiadau
diddorol hyn.
Mae gennych rwydd hynt i siapio eich
llwybr wrth i chi archwilio’r pwnc. Yn dilyn
blociau adeiladu Blwyddyn Un, byddwch
yn teilwra eich gradd eich hun, gan ddewis
eich modiwlau eich hun. Gallwch ymchwilio
i sawl cyfnod a genre mewn llwybr mwy
traddodiadol, neu gyfuno astudiaethau
llenyddol â’r gwaith o ddadansoddi ffurfiau
diwylliannol eraill. Chi sydd â’r dewis.
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Byddwch yn ymuno ag amgylchedd cyfeillgar
a chefnogol sydd ag enw da rhyngwladol am
addysgu ac ymchwilio. Mae ein tîm Ysgrifennu
Creadigol talentog yn ennill gwobrau
cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd am
eu nofelau a’u barddoniaeth a, gyda’i gilydd,
mae ganddynt brofiad ym myd y theatr, teledu
a ffilm. Mae ein platfformau cyhoeddus,
BookTalk Caerdydd ac Arbrawf Barddoniaeth
Caerdydd, yn boblogaidd ac yn ennyn llawer o
ddiddordeb.
Gan ddod â chyfoeth o arbenigedd ar draws
thema, cyfnod a genre, bydd ein darlithwyr yn
rhannu’r syniadau diweddaraf yn yr ystafell
ddosbarth, gan gynnwys eu hymchwil arloesol
eu hunain.
Mae ein harbenigedd ymchwil yn ymestyn
o’r dyniaethau digidol a hanes diwylliannol
a llenyddol i rywedd, astudiaethau gothig ac

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Mae Caerdydd yn lle gwych i astudio
a byw. Rwy’n herio unrhyw un i
beidio â mwynhau ei hun. Ceir rhestr
helaeth o fodiwlau i ddewis o’u plith.
Mae’r addysgu’n hynod ddiddorol
ac addysgiadol. Mae darlithwyr yn
eich annog i feddwl yn annibynnol ac
ymchwilio i’ch syniadau eich hun, gan
roi cefnogaeth a chyngor defnyddiol.
Zoe Bridger, BA Llenyddiaeth Saesneg
(2011)
ôl-drefedigaethol a thu hwnt. Mae’r Ganolfan
Ymchwil Olygyddol a Rhyngdestunol a’r
Ganolfan Cymdeithas a Diwylliant Canoloesol
ymhlith ein canolfannau rhagoriaeth.
Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth
a’r ystod lawn o’r modiwlau.

Côd UCAS: QW11

Cyfunwch y gorau o astudiaethau llenyddol,
dadansoddi beirniadol, a phrofiad ymarferol o ran
ysgrifennu creadigol, a hynny mewn un rhaglen
wrth chweil.

Creadigol talentog yn ennill gwobrau
cenedlaethol a rhyngwladol yn rheolaidd a,
gyda’i gilydd, mae ganddynt brofiad ym myd y
theatr, teledu a ffilm.

gwaith ffeithiol creadigol ac ysgrifennu
sgriptiau, gan arwain at gynhyrchu casgliad
estynedig o waith creadigol.

Mae ein dysgu yn mynd y tu hwnt i’r ystafell
ddosbarth. Byddwn yn eich annog i ddod yn
rhan o’r gymuned greadigol ac academaidd
ehangach. Dewch i ddarlleniadau yn
nigwyddiadau Arbrawf Barddoniaeth
Caerdydd ac Awduron Gwadd a nosweithiau
Cyfarfod â’r Awdur neu ymunwch â BookTalk
Caerdydd, sef ein clwb llyfrau cyhoeddus
unigryw. Cewch gyfle hefyd i gyflwyno
erthyglau, barddoniaeth a straeon i nifer o
gylchgronau a gaiff eu rhedeg gan gynfyfyrwyr
Caerdydd, sy’n rhoi llwyfan ar gyfer cyhoeddi
ac arddangos eich gwaith. Mae Cymdeithas
Myfyrwyr Llenyddiaeth Saesneg yn trefnu
amrywiaeth o ddigwyddiadau difyr bob
blwyddyn, gan gynnwys nosweithiau meic
agored, lle gallwch ddarllen eich gwaith i
gynulleidfa o gyfoedion cefnogol.

Cewch eich addysgu gan academyddion
blaenllaw ac awduron sefydledig, sy’n
arbenigwyr yn eu priod feysydd ac yn weithwyr
proffesiynol yn y diwydiant creadigol, a bydd
gennych rwydd hynt i ddewis o’n hystod eang
o fodiwlau.
Fel rhan o’ch gradd Llenyddiaeth, byddwch
yn datblygu’ch sgiliau beirniadol drwy astudio
gwaith clasurol a chyfoes, wrth ddysgu am
y theori lenyddol ddiweddaraf. Bydd cyfle
i chi ddysgu am bob cyfnod o lenyddiaeth
Saesneg, o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i’r
21ain ganrif.
Fel rhan o’ch gradd Ysgrifennu Creadigol,
byddwch yn gweithio mewn grwpiau bach
i fireinio eich crefft a dysgu technegau
ar draws ystod o genres, o farddoniaeth i
ysgrifennu nofelau. Byddwch chi’n symud
ymlaen o fodiwlau rhagarweiniol ar ddarllen
ac ysgrifennu yn greadigol i waith arbenigol o
fewn ffurfiau a genres penodol megis ffuglen,

Drwy gydol eich gradd, byddwch yn
cael eich annog i ymestyn eich hun yn
ddeallusol ac yn ddychmygus trwy archwilio
llenyddiaeth fel ymarferwr ac fel beirniad.
Bydd ein hymagwedd yn eich helpu i feithrin
dealltwriaeth o’r broses greadigol, yn ogystal
â gwella eich gwybodaeth am genre, hanes
llenyddol a’r maes academaidd amrywiol a
deinamig sy’n ffurfio Llenyddiaeth Saesneg.
Byddwch yn canolbwyntio ar ddod yn
ddarllenydd ac ysgrifennwr gofalus a
gwybodus, yn sensitif i naws iaith, gan
gynhyrchu gwaith creadigol a soffistigedig sy’n
fanwl ac yn goeth.
Byddwch yn ymuno â chymuned cyfeillgar a
chefnogol sydd ag enw da yn rhyngwladol am
addysgu ac ymchwil. Mae ein tîm Ysgrifennu

Ein rhaglenni gradd

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol BA

Creadigrwydd y tu allan i’r
ystafell ddosbarth:

Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth
a’r ystod lawn o’r modiwlau.

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Athroniaeth BA
Côd UCAS: V500

Sut dylem weld ein bywydau? Beth ddylem ni ei
gredu? Ymchwilio i’r materion dwys hyn ac ymdrin
â chwestiynau byd-eang o bwys heddiw.
Gan mai dyma’r ddisgyblaeth academaidd
hynaf, mae Athroniaeth wedi datblygu ystod
drawiadol o gysyniadau a thechnegau ar gyfer
mynd i’r afael â phroblemau cymhleth.
Yn ein gradd, rydym yn eich arfogi i
ddadansoddi ac adeiladu cadwyni cymhleth
o resymu drosoch eich hun, gan ddatblygu a
mireinio eich sgiliau meddwl i ystyried posau
athronyddol ddoe a heddiw.
Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn
meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol
a chefnogol a system diwtora gefnogol.
Yn ogystal, bydd cyfle i chi alw heibio bob
wythnos yn ystod y tymor a sgwrsio am
eich modiwlau neu am athroniaeth yn fwy
cyffredinol.

Y tu allan i’r ystafell ddosbarth
Rydym yn archwilio materion mawr ein hoes
yn ein cyfres o seminarau ymchwil wythnosol
a’n digwyddiadau athroniaeth gyhoeddus
rheolaidd, a gynhyrchir mewn cydweithrediad
â’r Sefydliad Athronyddol Brenhinol. Yn
ddiweddar, mae’r rhain wedi cynnwys sut y
dylem ymateb yn unigol ac yn gymdeithasol
i fygythiadau newid yn yr hinsawdd,
pandemigau byd-eang, a pholareiddio
gwleidyddol.
Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth
a’r ystod lawn o’r modiwlau.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Mae fy narlithwyr bob amser wedi
cynnig adborth a gwybodaeth i
gyfrannu at fy ngwaith er mwyn
sicrhau fy mod i’n manteisio i’r eithaf
ar fy mhotensial deallusol. At hynny,
mae seminarau wedi fy ngalluogi i
leisio gwahanol safbwyntiau mewn
dadleuon agored er mwyn herio a
datblygu fy safbwynt. Rwy’n frwd iawn
dros fy safbwyntiau moesegol a dyna
pam rwy’n llysgennad hawliau dynol i
Amnesty International ac yn drysorydd i
Gymdeithas Prifysgol Caerdydd.
Wrth wirfoddoli, rwyf wedi defnyddio
fy sgiliau dadlau beirniadol mewn
digwyddiadau cenedlaethol ar faterion
dadleuol, megis argyfwng y ffoaduriaid.
Zeb Comber, BA Athroniaeth (2019)
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Ein rhaglenni gradd

Graddau Cydanrhydedd

Mae rhaglenni gradd cydanrhydedd yn rhoi’r cyfle i
chi astudio dau bwnc yn gyfartal. Gyda bron deg ar
hugain o gyfuniadau ar gael, mae digon o ddewis.
Saesneg Iaith a:

Athroniaeth a:

Ffrangeg QR31

Economeg VL51

Almaeneg QR32

Saesneg Iaith QV35

Eidaleg QR33

Llenyddiaeth Saesneg VQ53

Athroniaeth QV35

Ffrangeg VR51

Sbaeneg QR3K

Hanes VV15

Cymraeg QQ35

Eidaleg VR53

Llenyddiaeth Saesneg a:

Cerddoriaeth VW53

Ffrangeg RQ13
Almaeneg RQ23
Hanes VQ13
Eidaleg RQ33

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...

Gwleidyddiaeth LV25

Roeddwn i am astudio gradd
Gydanrhydedd gan y byddai hynny’n
fy ngalluogi i barhau i astudio’r ddau
bwnc rwy’n eu mwynhau fwyaf, ac mae
gan Gaerdydd adrannau Saesneg a
Hanes da iawn. Mae safon tiwtoriaid a
darlithwyr yng Nghaerdydd yn anhygoel.
Ces i dreulio blwyddyn ym Mhrifysgol
Connecticut, a wnaeth fy ngalluogi i
astudio hanes UDA a’r Americanwyr
Brodorol yn y man lle digwyddodd
popeth. Roedd yn gyfle gwirioneddol
anhygoel!

Astudiaethau Crefyddol VV65
Sbaeneg RV45
Cymraeg QV55

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau PQ53
Cerddoriaeth WQ33
Athroniaeth VQ53
Sbaeneg QR34
Cymraeg QQ53

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys unrhyw amodau ar gyfer pynciau, ewch i'n gwefan.

Enfys Evans, BA Llenyddiaeth Saesneg
a Hanes (2017)

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Prifddinas

Dinas fach yw Caerdydd, gyda chymeriad
enfawr. Mae prifddinas y wlad, sy’n swatio
rhwng arfordir garw a golygfeydd mynyddig
godidog Cymru, yn llawn diwylliant,
gan gydblethu trysorau hanesyddol ag
amwynderau cosmopolitan.
Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o
weithgareddau. Gallwch ddysgu am hanes
cyfoethog y ddinas drwy gerdded ar hyd ei
strydoedd coblog tuag at Gastell Caerdydd,
cyn ymgolli yn yr awyrgylch wrth i’r torfeydd
lifo o Stadiwm Principality ar ôl un o blith
llawer o ddigwyddiadau chwaraeon a gynhelir
yno drwy gydol y flwyddyn.
Mae’r sin fwyd gyfoethog ac annibynnol wrth
wraidd y ddinas. Gyda rhywbeth at ddant

pawb, gallwch fwynhau bwydydd rhagorol,
danteithion a wnaed o blanhigyn a mathau
egsotig o fwyd o bron pob un o bedwar ban
byd, heb anghofio’r pice ar y maen i bwdin!

fynd i’r Amgueddfa Genedlaethol, sy’n rhywle
rhyfeddol. Peidiwch â cholli’r cyfle hefyd i
fynd i Ganolfan Mileniwm Cymru ym Mae
Caerdydd.

Gwlad y gân yw Cymru, ac yn sicr mae
Caerdydd yn cyfrannu’n helaeth at yr
etifeddiaeth hon. Mae cerddoriaeth yng
nghalon y ddinas hon, o’r siop recordiau
hynaf yn y byd, sef Spillers Records, sy’n
gorwedd ynghudd yn Arcêd Morgan, i
leoliadau mwy cyfoes a chartrefol sy’n rhoi
llwyfan i rai o dalentau cerddorol newydd
mwyaf cyffrous y byd.

Mae Caerdydd, â’i phersonoliaeth fyrlymus,
yn ddinas ddelfrydol i fyfyrwyr, gan gynnig
dewis diddiwedd o gyfleoedd adloniant ac
yn parhau’n rhad ac yn hawdd mynd o’i
chwmpas.

Mae’n ddigon posibl mynd dros ben
llestri’n trefnu pethau i’w gwneud yng
Nghaerdydd, ond cofiwch neilltuo amser i

Mae’r canolfannau siopa modern, yr arcedau
hyfryd, y parciau gwyrdd iraidd a’r bywyd nos
brysur yn atyniadau mawr i’r rhai sy’n ystyried
dod i fyw yng Nghaerdydd, er y byddwch bob
amser yn dod o hyd i’ch ffordd yn ôl i Undeb
y Myfyrwyr, sef gwir gartref sîn y myfyrwyr yn
y ddinas.

“Dim ond ers 1955 y mae Caerdydd wedi bod yn brifddinas Cymru ac ers
y mileniwm mae’r ddinas wedi esblygu’n sylweddol o dref fawr i ddinas
wirioneddol ryngwladol, gyda datblygiadau enfawr yn y canol, yn ogystal â’i
glannau wedi’u hadnewyddu. Gydag enw am fod yn lle i loddesta, ynghyd
â llawer o atyniadau chwaraeon a diwylliannol o’r radd flaenaf, mae’n un o
gyrchfannau mwyaf deniadol y DU.”
Rough Guide 2020
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Prifddinas

Prifysgol flaenllaw

Rhan o

“Mae Prifysgol Caerdydd yn uchel ei pharch ar raddfa leol a byd-eang.”
The Telegraph, 2018

Mae ein myfyrwyr yn dysgu gan ymchwilwyr blaenllaw
ar dros 300 o gyrsiau yn y Brifysgol. Fel unig sefydliad
Grŵp Russell yng Nghymru, rydym wedi ennill enw
da yn rhyngwladol am ragoriaeth mewn addysgu ac
ymchwil, ar sail ein hanes o gyflawni er 1883.
Mae oddeutu 5,500 o fyfyrwyr israddedig
newydd yn ymgartrefu ym Mhrifysgol
Caerdydd bob blwyddyn. Er bod cryn gystadlu
am leoedd, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn
brifysgol gynhwysol, ac y croesawu ceisiadau
gan bawb sy’n dymuno astudio gyda ni.
Prifysgol fyd-eang ydym ni, gyda mwy na
7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o
wledydd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan
bawb, beth bynnag eu cefndir.

Cyfleusterau a datblygu
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i
fuddsoddi yn ein gwasanaethau, ac mae
gennym labordai, darlithfeydd, llyfrgelloedd
a chyfleusterau cyfrifiadura newydd sy’n
llawn cyfarpar, i enwi rhai yn unig, gyda

datblygiadau mwy cyffrous yn mynd rhagddynt
yn barhaus.
Mae ein cyfrifoldebau o ran yr amgylchedd
a diogelwch yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn
hyrwyddo ein Polisi Ynni, Dŵr a Gwastraff
cynhwysfawr. Mae’r polisi eisoes yn gwneud
arbedion gwych o ran y defnydd o ynni ac yn
ein helpu ni i wneud ein rhan i fynd i’r afael â
newid yn yr hinsawdd.

Cyfleoedd Byd-eang
Mae gennym bartneriaethau â mwy na 200 o
sefydliadau blaenllaw ar draws y byd, a bydd
ein tîm Cyfleoedd Byd-eang yn eich helpu chi
i gael profiad rhyngwladol gwerthfawr drwy
astudio, gweithio neu wirfoddoli.

Eich cefnogi chi
Mae ein canolfannau cefnogi a lles
myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth sylweddol
o wasanaethau sydd ar gael i bob myfyriwr.
Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am
ddim, yn ddiduedd, yn anfeirniadol ac yn
gyfrinachol, a’u nod yw eich helpu chi i
fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr
a’ch cefnogi chi wrth i chi astudio.
Rydym hefyd yn cael ein hystyried yn un o’r
prifysgolion gorau o ran cefnogi myfyrwyr
LHDT+ ac rydym yn falch o fod ymhlith
y rhai uchaf ym Mynegai Cydraddoldeb
Gweithleoedd Stonewall.

Taith rithwir o amgylch
y campws
Dysgwch fwy am y Brifysgol ac am
ddinas Caerdydd drwy fynd ar ein
taith ryngweithiol ar-lein yma:
virtualtour.cardiff.ac.uk/cy

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Byw yng Nghaerdydd

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd
ymysg y gorau yn y DU o ran maint, safon a
gweithgarwch. Mae’r cyfleusterau gwych
sydd yno yn cynnwys Y Plas, clwb nos sydd
â lle i 2,150 o bobl, a’r Neuadd Fawr, sy’n
lleoliad o bwys ar gyfer cyngherddau.”
Complete University Guide, 2019

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o
weithgarwch a gynigir gan ddinas fawr, ond mewn lleoliad personol a chlos
sydd â chymeriad diddiwedd. Gallwch fwynhau’r awyrgylch, profi’r diwylliant
a mynd ati i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael yn ein dinas;
eich cartref newydd chi.
Gwarant o lety
Os byddwch yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol
Caerdydd ar sail bendant, cewch warant o
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu
blwyddyn gyntaf.
Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu
cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Bywyd Preswyl
Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth
anhygoel a gynigir gan y Tîm Bywyd Preswyl
wrth aros yn llety myfyrwyr Caerdydd. Mae’r
tîm yn gweithio’n ddiflino i wella eich profiad
fel myfyriwr.
Drwy weithio mewn partneriaeth â’r
Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr, y Swyddfa
Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr, bydd
Bywyd Preswyl yn eich croesawu chi i
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Gaerdydd ac yn eich helpu i ymgartrefu’n
ddiffwdan yn y Brifysgol.

yng Nghaerdydd yn ogystal â’ch paratoi chi at
yrfa ar ôl y Brifysgol.

Maent hefyd yn helpu i feithrin ymdeimlad
cryf o gymuned drwy ddigwyddiadau
cymdeithasol a gweithgareddau diwylliannol,
yn ogystal â chefnogaeth ymarferol.

Rhagor o wybodaeth . . .

Undeb y Myfyrwyr

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n
gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
accommodation

Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhan greiddiol o
brofiad myfyrwyr yng Nghaerdydd. Dyma
ran annibynnol o’r Brifysgol a arweinir gan y
myfyrwyr, sy’n benodol ar gyfer sicrhau eich
bod yn cael yr amser gorau posibl gyda ni.
Mae Undeb y Myfyrwyr, a adeiladwyd ar
sail cynhwysiant, amrywiaeth, datblygiad
personol a chyfeillgarwch, yn cynnal ystod
o weithgareddau a gwasanaethau i helpu i
wella eich profiad ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant,
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i
wirfoddoli a chyflogaeth yn ystod eich amser

Llety

Gallwch hefyd wylio ein ffilm
preswylfeydd ar-lein ar: www.youtube.
com/ watch?v=hxzX-dYLfB8

Undeb y Myfyrwyr
facebook.com/undebmyfyrwyr
snapchat.com/add/cardiffstudents
instagram.com/cardiffstudents
@undebmyfyrwyr
www.youtube.com/cardiffstudents

Byw yng Nghaerdydd

Ceisiadau

Er mwyn i ni ystyried eich derbyn i un o’n
rhaglenni gradd, dylech ddefnyddio cyfleuster
‘UCAS Apply’ i wneud cais ar-lein ar wefan
UCAS. I wneud hynny, bydd angen i chi
fewngofnodi i: www.ucas.ac.uk/apply

Llenyddiaeth Saesneg/Saesneg Iaith a
Llenyddiaeth/Llenyddiaeth Saesneg ac
Ysgrifennu Creadigol/Athroniaeth:
ABB-BBB ar lefel Safon Uwch.

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

Nid oes unrhyw ofynion gradd neu bwnc
penodol, ac eithrio’r rhaglenni gradd mewn
Llenyddiaeth Saesneg, Saesneg Iaith a
Llenyddiaeth ac Ysgrifennu Creadigol, y mae’n
ofynnol i chi basio cymhwyster Safon Uwch
mewn Llenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth
Saesneg a Saesneg Iaith, neu Ysgrifennu
Creadigol. Ni dderbynnir cymhwyster Safon
Uwch mewn Astudiaethau Cyffredinol.

Anrhydedd sengl:

Cydanrhydedd:

Fel rheol, mae’r cynigion ar gyfer ein graddau
anrhydedd sengl fel a ganlyn:

Fel rheol, bydd y cynigion ar gyfer graddau
cydanrhydedd yr un fath ag ar gyfer
anrhydedd sengl, ac eithrio os bydd y naill
bwnc yn mynnu gradd uwch na’r llall. Bryd
hynny, bydd y cynnig yn gofyn am y graddau
uwch. Yn achos Llenyddiaeth Saesneg
cydanrhydedd, rhaid meddu ar radd A mewn
Llenyddiaeth Saesneg neu Saesneg Iaith/

Ar y wefan honno fe gewch chi wybodaeth am
sut i wneud cais ac esboniad o drefn UCAS.
www.ucas.com

Meini prawf derbyn

Saesneg Iaith/Saesneg Iaith ac
Ieithyddiaeth: BBB-BBC ar lefel Safon Uwch.

Llenyddiaeth Saesneg neu Ysgrifennu
Creadigol.
WBQ: Fel rheol, disgwylir i ymgeiswyr sy’n
cynnig Bagloriaeth Cymru gynnig o leiaf dau
gymhwyster Safon Uwch yn ogystal.
Bagloriaeth Ryngwladol: Gweler tudalennau
cyrsiau unigol ar-lein am y wybodaeth
ddiweddaraf.
Eraill: Bydd croeso i geisiadau gan rai sy’n
cynnig cymwysterau cyfwerth/tramor amgen
eraill, ac i geisiadau’r rhai a all fod â phrofiad
perthnasol arall o waith/bywyd.
TGAU: Dim gofynion penodol heblaw am radd
C o leiaf mewn Saesneg Iaith fel rheol.

Cysylltiadau derbyn
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm
derbyn myfyrwyr:
Ffôn: (029) 2087 6323
E-bost: encap-admissions@cardiff.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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Ceisiadau parhad

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein
holl arferion a gweithgareddau.
Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n
rhydd o wahaniaethu ac sy’n seiliedig ar
werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydym
yn cydnabod hawl pob person i gael ei drin yn
unol â’r gwerthoedd hyn.
Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo
cydraddoldeb ar sail oedran, anabledd,
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth
sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd
a chred (gan gynnwys diffyg credo), rhyw a
chyfeiriadedd rhywiol a meithrin cysylltiadau
da rhwng gwahanol grwpiau.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:
www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/
equality-and-diversity

Diwrnodau Agored
Mae’r Brifysgol yn cynnal Diwrnodau Agored
drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i unrhyw un
sy’n ystyried gwneud cais i Brifysgol Caerdydd
gael rhagor o wybodaeth am fywyd yn y
brifysgol a gweld yr hyn rydym yn ei gynnig.
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Os ydych yn gwneud cais ac yn cael cynnig
lle, cewch eich gwahodd i gwrdd â ni yn
niwrnodau agored arbennig yr Ysgol. Rydym
yn eich annog yn gryf i ymuno â ni wrth wneud
y penderfyniad pwysig hwnnw. Cewch y cyfle i
glywed mwy am ein graddau, cyfarfod â staff
yn ogystal â chael cyfle i siarad â myfyrwyr
presennol a chael blas ar ein prifddinas
gosmopolitan.

Cefnogi myfyrwyr
P’un a ydych yn defnyddio’r gwasanaethau
cefnogi myfyrwyr neu beidio, mae’n galonogol
gwybod eu bod ar gael pe bai eu hangen
nhw arnoch. Dyrennir tiwtor personol i bob
myfyriwr, ond mae gennym amrywiaeth
o wasanaethau os bydd angen cymorth
ychwanegol arnoch. Megis:
• Cefnogaeth Anabledd a Dyslecsia
Ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2251 8888
• Gwasanaeth Cwnsela a Lles
Ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2251 8888

• Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol
Ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2251 8888
• Cynllun Mentor Myfyrwyr
www.cardiff.ac.uk/cy/study/studentlife/student-support

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol
Mae’r Brifysgol yn codi ffi flynyddol sy’n talu
am yr holl ffioedd dysgu, cofrestru ac arholi
heblaw ffi ailsefyll arholiadau gan fyfyrwyr nad
ydynt wedi’u cofrestru ar hyn o bryd. Sylwch fod
y ffioedd am lety ym Mhreswylfeydd y Brifysgol
yn ychwanegol at hynny.
Ffioedd dysgu
Gweler y wefan ganlynol am ragor o
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/tuition-fees
Ysgoloriaethau a bwrsariaethau
Ewch i’r wefan ganlynol i gael rhagor
o wybodaeth:
www.caerdydd.ac.uk/ysgoloriaethau

Gwybodaeth
Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud
â chylch derbyn Mynediad 2022 ac
mae’n gywir pan aeth i’r wasg ym mis
Ionawr 2022. Fodd bynnag, mae cyfnod
hir rhwng argraffu’r llyfryn hwn a phryd
caiff ceisiadau eu cyflwyno a’u prosesu
gennym. Felly, ewch i’n gwefan
www.caerdydd.ac.uk cyn cyflwyno
cais rhag ofn bod unrhyw newidiadau
i’r cwrs sydd o ddiddordeb i chi neu i
gyfleusterau a gwasanaethau eraill a
ddisgrifir yma. Pan fydd gwahaniaeth
rhwng cynnwys y llawlyfr hwn a’n gwefan,
cynnwys y wefan fydd yn bwysicach,
a hwn sy’n nodi sut rydym yn bwriadu
darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer.
Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael eu
derbyn i Brifysgol Caerdydd yn astudio
am radd Prifysgol Caerdydd.

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar
bapur o ffynonellau cynaliadwy, gan
ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r prosbectws a’r
broses weithgynhyrchu wedi’u hardystio
gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u
hachredu hefyd hyd at safon ISO14001,
y safon amgylcheddol a gydnabyddir yn
rhyngwladol.
Pan fyddwch wedi gorffen gyda’r llyfryn
hwn, gellir ei ailgylchu, ond a wnewch chi
ystyried ei roi i ffrind neu ei adael yn eich
llyfrgell gyrfaoedd i eraill ei ddefnyddio.
Diolch yn fawr.
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol

Allwedd

Rydym wedi ein lleoli yn Adeilad John
Percival, sydd yng nghanol campws Parc
Cathays, taith gerdded fer o ganol y
ddinas, wrth ymyl Llyfrgell y Celfyddydau
ac Astudiaethau Cymdeithasol. Mae’r
safle yn agos iawn i orsaf drenau
Cathays, ac mae’n hawdd mynd iddo o
neuaddau preswyl y Brifysgol.

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu
ac Athroniaeth
Adeiladau’r Brifysgol a’r GIG
Preswylfeydd myfyrwyr

Gellir trefnu i’r prosbectws hwn fod
ar gael mewn fformatau gwahanol,
gan gynnwys print mawr (testun),
mewn Braille neu ar dâp sain/CD.
I ofyn am gopi mewn fformat arall,
cysylltwch â Laura Roberts:
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: RobertsL9@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/english-communication-philosophy
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I gael rhagor o wybodaeth am yr
Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac
Athroniaeth, ewch i’n gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/englishcommunication-philosophy

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 6049
E-bost: encap-admissions@
cardiff.ac.uk
Yr Ysgol Saesneg,
Cyfathrebu ac Athroniaeth
Adeilad John Percival
Prifysgol Caerdydd,
CF10 3EU

Cadwch mewn cysylltiad
CardiffUniEnglish
CommunicationPhilosophy
@CUEngCommPhilos

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am
fywyd myfyrwyr?
Cewch atebion yn:
http://blogs.cardiff.ac.uk/
insiders/?lang=cy
Hoffech chi gael gwybod rhagor am
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae
ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau
yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon
ateb eich cwestiynau.
Myfyrwyr go iawn ydynt, sy’n astudio
amrywiaeth o gyrsiau. Maent yma
i ateb unrhyw gwestiynau sydd
gennych am fywyd ym Mhrifysgol
Caerdydd. Sut beth yw diwrnod
arferol? Pa glybiau a chymdeithasau
sydd yno? Ydy’r sîn gerddorol yng
Nghaerdydd o unrhyw werth? Gall
fod am bron unrhyw beth.
ENCAP/0122/500
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