
Prifysgol Caerdydd  

Ysgoloriaethau Rhagoriaeth 
Meistr - Mynediad 2019 

Telerau ac Amodau 

1. Amodau'r Cynnig  

1.1. Cynigir yr Ysgoloriaeth yn amodol ar gael a derbyn cynnig diamod i astudio ar gyfer y rhaglen a 

bennir yn y cais am ysgoloriaeth erbyn 17.00 GMT, 05 Awst 2019. 

1.2. Mae'r cynnig hefyd yn ddarostyngedig i unrhyw amodau eraill a amlinellir yn yr ebost a 

anfonwyd atoch yn cynnig yr ysgoloriaeth. 

1.3. Bydd angen derbyn y telerau a'r amodau hyn cyn y gellir dyfarnu’r ysgoloriaeth. 

1.4. Dylid llofnodi a dychwelyd y Telerau ac Amodau hyn i Brifysgol Caerdydd erbyn y dyddiad a nodir 

yn yr ebost sy’n cynnig yr ysgoloriaeth i chi.  Derbynnir llofnodion electronig. 

1.5. Disgwylir i chi fod wedi cyrraedd a chofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd erbyn y dyddiad dechrau 

a nodir yn y llythyr sy’n cynnig lle i chi, neu’r dyddiad a nodir gan eich Ysgol academaidd. 

1.6. Dim ond ar gyfer y rhaglen a nodir ar eich ffurflen gais am ysgoloriaeth y gellir defnyddio’r 

ysgoloriaeth. Ni ellir trosglwyddo ysgoloriaethau rhwng unigolion a dim ond ar gyfer gradd 

Meistr a addysgir neu radd Meistr Ymchwil (MRes) ym Mhrifysgol Caerdydd y gellir eu 

defnyddio.   

1.7. Bydd pob penderfyniad a wneir gan y Panel yn derfynol ac ni fydd modd apelio. 

2. Eich Ysgoloriaeth 

2.1. Bydd yr ysgoloriaeth ar ffurf gostyngiad yn y ffi dysgu ac ni thelir dim arian yn uniongyrchol i chi. 

Bydd yr ysgoloriaeth yn lleihau'r swm sy'n daladwy i'r Brifysgol. Yna bydd gweddill y ffioedd 

dysgu'n daladwy yn ôl ein polisi ffioedd dysgu. 

2.2. £3,000 yw swm yr ysgoloriaeth ar gyfer gradd Meistr a addysgir 180 credyd. 

2.3. Disgwylir i chi dalu am weddill eich astudiaethau o ffynonellau eraill. 

2.4. Mae Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr ar gael ar gyfer hyd at un flwyddyn academaidd ar gyfer 

rhaglenni llawn-amser, a dwy flynedd academaidd ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Ni fydd 

myfyrwyr sy’n astudio cwrs llawn amser dros flwyddyn o hyd, neu gwrs rhan-amser dros ddwy 

flynedd o hyd, yn cael mwy o arian ar gyfer y blynyddoedd ychwanegol. 

2.5. Ar gyfer rhaglenni rhan amser, mae'r ysgoloriaeth a amlinellir 2.2 yn 2.2 yn gymwys pro rata dros 

ddwy flynedd o astudio. 
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2.6. Yn yr ysgoloriaeth, nid oes modd cael arian yn lle’r gostyngiad ar y ffi dysgu, na throsglwyddo’r 

arian nac unrhyw amrywiad arall. 

2.7. Chi sy’n atebol am bob cost arall sy’n gysylltiedig â’ch astudiaeth nad yw wedi’i chynnwys yn 

benodol yn y llythyr sy’n cynnig ysgoloriaeth i chi. 

2.8. Dim ond i fyfyrwyr sy’n ariannu eu hunain y mae’r ysgoloriaethau ar gael. Os yw eich ffioedd 

dysgu'n cael eu hariannu'n llawn neu'n rhannol gan gorff noddi arall (megis llywodraeth eich 

mamwlad neu sefydliad preifat), bydd rhaid i chi ad-dalu’r ysgoloriaeth i Brifysgol Caerdydd hyd 

at y cyfanswm a delir gan y corff sy'n eich noddi. Nid yw hyn yn cynnwys cyllid ar ffurf 

benthyciad. 

3. Eich Cyfrifoldebau 

3.1. Disgwylir i chi gychwyn eich astudiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2019. Nid oes 

modd gohirio’r ysgoloriaeth hon i’r dyfodol. Os na fyddwch yn gallu dod ym mis Medi 2019, bydd 

angen gwneud cais newydd am ysgoloriaeth er mwyn eich ystyried am unrhyw ysgoloriaeth yn y 

dyfodol. 

3.2. Mae disgwyl i chi gwblhau’ch cwrs o fewn yr hyd safonol a nodir. Os ceir toriad yn eich 

astudiaethau, nid oes modd trosglwyddo'r ysgoloriaeth i'r dyfodol. 

3.3. Bydd rhaid i chi ddilyn, a chydymffurfio’n llwyr â rheolau a rheoliadau Prifysgol Caerdydd, 

ynghyd â’r holl amodau a thelerau academaidd a'r amodau a thelerau eraill sy’n gysylltiedig â’ch 

rhaglen astudio.  

3.4. Bydd angen i chi dalu gweddill eich ffioedd dysgu yn ôl ein polisi ffioedd dysgu. 

3.5. Disgwylir i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus a llysgenhadol yn 

ystod eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Gallant gynnwys cyfweliadau, cyfleoedd tynnu llun a 

mynd i ddigwyddiadau (ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain), ond ni fyddant yn tarfu ar eich 

astudiaethau. Ni ddisgwylir y bydd dros 50 awr o weithgareddau gwirfoddol drwy gydol eich 

astudiaethau. 

4. Terfynu 

4.1. Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl unrhyw dro, ac fel y mynna, i derfynu’ch ysgoloriaeth os 

gwelir: 

4.1.1. Eich bod wedi torri rheolau neu reoliadau Prifysgol Caerdydd gan gynnwys, ond heb 

fod yn gyfyngedig i, Reoliadau Academaidd y Brifysgol;  

4.1.2. Eich bod wedi ymddwyn yn amhriodol sy’n anghyson, ym marn Prifysgol Caerdydd, â’i 

hethos a’i ffordd o weithredu; 

4.1.3. Eich bod wedi torri amodau a thelerau’r ysgoloriaeth yn sylweddol, fel y nodwyd yn y 

cytundeb hwn; 

4.1.4. Eich bod wedi methu â sicrhau cynnydd boddhaol yn eich astudiaethau academaidd.  
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4.2. Prifysgol Caerdydd yn unig fydd yn penderfynu ar derfynu o’r fath, ac ni fydd dim 

rhwymedigaeth ar y Brifysgol. 

Rwyf wedi darllen a deall telerau ac amodau Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Meistr Prifysgol 
Caerdydd ac felly yn eu derbyn. 

 

Llofnod:  _____________________________________________________ 

 

Enw (llythrennau bras): _____________________________________________________ 

 

Rhif Adnabod Myfyriwr: _____________________________________________________ 

 

Dyddiad: _____________________________________________________ 

 


