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Croeso

Diolch i gysylltiadau
agos â phrifysgolion
rhagorol ledled
Ewrop ceir
dewisiadau
cyffrous ar gyfer
blwyddyn dramor
i ymgolli mewn
diwylliant tramor.

Rydych chi’n byw, yn gweithio ac yn
dysgu mewn byd cynyddol amrywiol a bydeang. Astudiwch ef drwy ein cwricwlwm
trawswladol fydd yn mynd i’r afael ag ystod
o gwestiynau sy’n berthnasol i chi.
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Gyda thros 800 o
fyfyrwyr a 60 o
staff academaidd,
mae’r ysgol yn cynnig
amgylchedd cyfeillgar
ac amrywiol. Mae
tiwtoriaid personol yn
sicrhau cymorth drwy
gydol rhaglen eich
gradd.
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Ein rhaglenni gradd

94% canran ein
Mae ein cynllun
Myfyriwr sy’n
Llysgennad Iaith yn
cynnig cyfle i weithio
mewn ysgolion ar
draws de Cymru.

graddedigion oedd
mewn swydd, a/neu
astudiaethau pellach,
i fod i ddechrau swydd
neu gwrs newydd, neu’n
gwneud gweithgareddau
eraill megis teithio, 15 mis
ar ôl gorffen eu cwrs.
Ffynhonnell:
Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch,
Arolwg Hynt Graddedigion 2018/19*.

Mae gan Lysgenhadaeth Sbaen a Sefydliad
Goethe swyddfeydd lloeren yn ein hysgol.
Rydym yn gartref i Sefydliad Confucius ac mae
gennym gysylltiadau agos â’r ddirprwyaeth
Diwylliant Eidalaidd, Sefydliad Japan,
Sefydliad Camões a Sefydliad Ramon Lull.
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Dewiswch Gaerdydd
Mae Ieithoedd Modern wedi cael eu haddysgu ym Mhrifysgol
Caerdydd ers iddi agor ei drysau am y tro cyntaf ym 1883,
ac rydym yn parhau i fynd o nerth i nerth.
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Dewiswch Gaerdydd

O’i gymharu â’r hanes hirsefydlog hwn,
rwy’n aelod cymharol newydd ar ôl dechrau
yn y brifysgol yn 2018. Cefais fy mhenodi’n
Bennaeth yr Ysgol Ieithoedd Modern yn 2021.
Ers ymuno â’r ysgol, rwyf wedi addysgu ar
lefel israddedig, wedi arwain un o’n rhaglenni
MA, yn ogystal â goruchwylio myfyrwyr
doethurol. Mae’r profiadau hyn wedi dangos
i mi pa mor ddeinamig yw’r ysgol o ran beth
sydd ganddi i’w gynnig, ei diwylliant ymchwil
a’i gwasanaeth i fyfyrwyr.
Er ein bod yn gymuned fach o ddysgwyr iaith,
mae ein hallbwn yn drawiadol. Rydym yn
meddwl yn fyd-eang ac yn gartref i Sefydliad
Confucius Caerdydd, sy’n bartneriaeth rhwng
Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Xiamen.
Mae’r sefydliad yn cynnig addysgu Tsieinëeg
o’r radd flaenaf. Mae o fudd i gymunedau
academaidd y ddwy brifysgol, ond hefyd i
gymunedau Caerdydd a’r cyffiniau a’i hystod
o weithgareddau allgymorth ac ymgysylltu.
Mae Llysgenhadaeth Sbaen a Sefydliad
Goethe hefyd wedi ein dewis fel cartref eu
swyddfeydd lloeren. Mae hyn gryn fraint ac yn
gyfle cyson i gydweithio.
Rydym ar flaen y gad o ran ymchwil i ddysgu
ieithoedd modern. Mae ein Cynllun Mentora
Ieithoedd Tramor Modern arobryn, a ariennir
gan Lywodraeth Cymru, yn annog pobl ifanc
i ddilyn bywydau amlieithog. Mae’r dulliau
a ddatblygwyd gennym bellach yn cael eu
cyflwyno fel enghreifftiau o arferion gorau yn
Ewrop ac ar draws disgyblaethau eraill yn Lloegr.
Mae ein dull addysgu hefyd yn ein gosod ar
wahân i ysgolion iaith eraill. Cynigir ein holl
raglenni drwy lens trawswladol. Mae hyn
yn rhoi’r cyfle i ni fynd i’r afael ag ystod o
gwestiynau sy’n berthnasol i chi, ein darpar
fyfyrwyr, sy’n byw, yn gweithio ac yn dysgu
mewn cymdeithasau a nodweddir gan
amrywiaeth gynyddol a mwy fyth o gysylltedd
byd-eang.

Bydd ein cwricwlwm trawswladol yn
eich galluogi i ystyried lle’r ieithoedd a’r
diwylliannau y gwnaethoch ddewis eu
hastudio yn y byd ehangach. Gobeithio bydd
y llyfryn hwn yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd yn
yr Ysgol Ieithoedd Modern ac yn eich annog
i ddod i gwrdd â ni ar Ddiwrnod Agored ac
ymuno â ni maes o law. Edrychaf ymlaen at
gwrdd â chi yn y dyfodol agos.

Yr Athro David Clarke
Pennaeth yr Ysgol

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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Pam astudio ieithoedd?
Rydym yn teimlo’n angerddol ynghylch pŵer ieithoedd
a’u heffaith bersonol, addysgol ac economaidd . . .
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Ni fi erioed adeg well i chi astudio ieithoedd.
Mae ein graddau wedi’u dylunio’n ofalus i
fodloni’r galw am sgiliau ieithoedd modern
mewn ystod o wahanol sectorau, gan arfogi
graddedigion â sgiliau ieithoedd modern cryf
sy’n agor drysau i lu o wahanol yrfaoedd.
Does dim terfyn i ba mor falch yr ydym o’n
graddedigion a’r hyn y maent yn ei gyflawni
maes o law. Fel sy’n cael ei bwysleisio yn
y proffiliau o yrfaoedd i raddedigion yn y
llyfryn hwn, mae ieithoedd yn cynnig mwy
o gyfleoedd na fyddech yn ei ddisgwyl, o
bosibl. Mae ein graddedigion yn gweithio
ym maes diplomyddiaeth, TG, chwaraeon
rhyngwladol, gweithgynhyrchu, y lluoedd
arfog, cyfrifeg, y Gyfraith, dadansoddi
ariannol, ymgynghoriaethau rheoli a busnes
rhyngwladol. Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!
Mae ein cyrsiau gradd wedi’u teilwra ar gyfer
anghenion y gweithle yn ogystal â’r myfyrwyr
unigol sy’n eu cymryd. Mae diddordebau
ieithyddol a dyheadau gyrfaol amrywiol gan
bob un o’r myfyrwyr sy’n dod atom. Mae
ein rhaglen astudio wedi’i llunio i fodloni’r
diddordebau gwahanol hynny o ran ystod ac
amrywiaeth ein opsiynau modiwlau a llwybrau.

Pam astudio ieithoedd?

. . . ac mae’r angerdd hwn wrth wraidd popeth
a wnawn. Mae’n llywio ein rhaglenni gradd.
Un o uchafbwyntiau ein blwyddyn yw gwylio
o’r llwyfan wrth i’n myfyrwyr raddio, gan
ymfalchïo yn eu llwyddiant a’u gwaith caled.
Mae ieithoedd yn trawsnewid gyrfaoedd a
llwybrau addysgol, ond maen nhw hefyd yn
trawsnewid bywydau. Mae’r rhan fwyaf o’n
myfyrwyr israddedig yn gweithio, yn astudio
neu’n gweithio dramor ar eu trydedd blwyddyn
ar raglenni gradd sy’n tywys ein myfyrwyr
ar draws y byd. Mae pawb yn gwybod pa
mor werthfawr yw blwyddyn dramor ar eich
CV: mae’n pwysleisio annibyniaeth, sgiliau
cyfathrebu cryf, y gallu i ddatrys problemau
ac ehofnder wedi’i ddatblygu drwy ein cyrsiau
gradd. Fodd bynnag, mae astudio ieithoedd
yn gweddnewid bywydau, yn ogystal â CVs.
Mae ieithoedd yn agor y byd i’n graddedigion,
gan eu galluogi i brofi diwylliannau o’r tu
mewn wrth drwytho mewn bydoedd newydd,
ennill sgiliau gydol oes, ffrindiau ac atgofion
ar draws y byd. Rydym wrth ein bodd yn gweld
i ble mae ieithoedd yn tywys ein myfyrwyr
israddedig.
Dewch i weld i ble y gallent
eich tywys chi . . .

Rydym yn cefnogi ein myfyrwyr i lwyddo yn
ystod eu hamser ym Mhrifysgol Caerdydd yn
ogystal â’u hamser dramor, drwy gymorth
tîm o diwtoriaid personol ymroddgar a staff
blwyddyn dramor, gan ffurfio cysylltiadau gyda
nhw sy’n para ymhell ar ôl y seremoni raddio.

HYDREF 2016 7
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Astudio gyda ni

Byddwch yn rhan o’n cymuned

Canolbwyntio ar y ‘rhyngwladol’

Rydym yn un o’r ysgolion iaith mwyaf
deinamig yn y DU ac rydym yn ymfalchïo
yn y gymuned glos yr ydym wedi’i datblygu
rhwng staff a myfyrwyr i sicrhau eu bod i gyd
yn ffynnu. Mae gennym tua 800 o fyfyrwyr
a 60 o staff academaidd ac mae ein holl
addysgu’n digwydd yn ein lleoliad canolog ym
Mhlas y Parc, Caerdydd.

Gwnaethom ddiwygio ein cwricwlwm yn 2018
a symud y ffocws fel y byddai ein rhaglenni’n
canolbwyntio ar y ‘rhyngwladol’. Yn hytrach
na meddwl am ieithoedd fel rhywbeth sy’n
benodol i wlad neu ranbarth, mae addysgu
rhyngwladol yn edrych ar ieithoedd a
diwylliannau a’u safle yn y byd ehangach.

Adlewyrchir y parch mawr atom yn y
cysylltiadau rydym wedi’u meithrin y tu allan
i’r brifysgol. Mae Llysgenhadaeth Sbaen
a Sefydliad Goer wedi dewis ein hysgol fel
lleoliad ar gyfer swyddfeydd lloeren, ac rydym
yn gartref i Sefydliad Confucius Caerdydd
hefyd.

Mae Cyngor Ieithoedd Modern Prifysgolion
wedi nodi ein cwricwlwm newydd fel arfer
gorau arloesol yn y sector.
Fe’i cynlluniwyd fel dull datblygu dysgu clir a
chydlynol sy’n eich cefnogi wrth i chi symud
ymlaen. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn
meithrin sgiliau a gwybodaeth sy’n eich
galluogi i arbenigo’n raddol wrth i chi symud
drwy eich astudiaethau.
Mae Blwyddyn 1 yn darparu sylfaen eang o
astudiaethau sy’n eich galluogi i drochi i’r
iaith a’r diwylliannau rydych wedi’u dewis. O
flwyddyn 2 bydd gennych ddewis gwirioneddol
o ran dilyn gwahanol arbenigeddau, o
astudiaethau diwylliannol, i gyfieithu, i fyd ac
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iaith busnes. Mae hyn yn eich paratoi ar gyfer
eich blwyddyn dramor, ac ar gyfer astudiaeth
arbenigol a arweinir gan ymchwil yn y
flwyddyn olaf. Mae’r hyn rydym yn ei addysgu
ym mlwyddyn olaf ein rhaglenni wedi’i gydgynhyrchu â’n myfyrwyr; gan sicrhau eich bod
wrth wraidd popeth a wnawn.
Mae pedwar prif nod o ran datblygiad i gwrs
gradd ieithoedd modern ym Mhrifysgol
Caerdydd:
• cymhwysedd mor agos â phosibl i lefel
mamiaith yn yr iaith/ieithoedd a astudir.
• dealltwriaeth fanwl o wleidyddiaeth,
economi, cymdeithas, hanes a diwylliant y
gwledydd yr astudir eu hiaith.
• gweledigaeth fyd-eang, yn gysylltiedig
â gallu lefel uchel i gyfryngu rhwng
diwylliannau, a deall sut mae gwahanol
ddiwylliannau’n croestorri a chydberthyn.
• sgiliau trosglwyddadwy o safon uchel
o ran datrys problemau’n annibynnol,
cyfathrebu yn ysgrifenedig ac ar lafar, a
sgiliau dadansoddol fydd yn eich gwneud
yn hynod ddeniadol i ddarpar gyflogwyr

Astudio gyda ni

Mireiniwch eich sgiliau a pherwch i’ch iaith fyw
Ymgolli mewn diwylliant a rhwydweithio
gyda siaradwyr brodorol yw’r ffordd orau o
ddatblygu a gwella eich sgiliau ieithyddol.
Byddwch yn cael cyfle i wneud hyn yn ystod
eich trydedd flwyddyn pan fyddwch chi’n
treulio semester dramor naill ai’n gweithio,
yn astudio neu’n cymryd rhan yng Nghynllun
Cynorthwy-ydd Saesneg y Cyngor Prydeinig
mewn gwlad lle y siaredir yr iaith o’ch dewis.
Rydym wedi datblygu partneriaethau gydag
ystod o brifysgolion gorau, sy’n golygu y
gallwch astudio yn rhai o’r dinasoedd mwyaf
eiconig ac ysbrydoledig o gwmpas y byd.
Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi teithio i

Enillwch brofiad go iawn wrth i
chi astudio
Modiwl Addysgu Myfyrwyr
Rydym yn rhoi cyfle i chi gael profiad ym
maes ymarfer dysgu drwy fodiwl dewisol yn
eich blwyddyn olaf.
Mae’r modiwl Addysgu Myfyrwyr yn caniatáu i
chi fynd i ysgolion uwchradd lleol ac addysgu
disgyblion sy’n dysgu ieithoedd tramor.
Byddwch yn cael cyfle i arsylwi addysgu gan
weithwyr proffesiynol, cymryd rhan mewn
gweithgareddau yn yr ystafell ddosbarth a
chynhyrchu deunyddiau dysgu newydd. Mae
hyn yn ei dro yn gwella eich sgiliau TGCh,
cyflwyno, paratoi a threfnu ac, yn y pen draw,
eich cyflogadwyedd.
Os ydych yn gobeithio mynd yn athro ar
ôl y brifysgol gallwch defnyddio’r profiad
gwerthfawr hwn i fwydo i mewn i’ch cais TAR.
Rydym yn cynnig sesiwn hyfforddiant benodol
(ddewisol) ar gyfer ceisiadau TAR gydag
arbenigwr yn y maes.

Tu Chwith Allan
Rydym wedi rhoi cyfle dewisol i fyfyrwyr
blwyddyn olaf weithio gyda charcharorion yng
Ngharchar Caerdydd. Mae Tu Chwith Allan
yn gyfnewidfa addysgol lle caiff modiwlau
semester hir eu cyflwyno i ddosbarthiadau
cymysg o ddysgwyr ac israddedigion sydd
wedi’u carcharu y tu mewn i Garchar
Caerdydd. Mae’r math trawsnewidiol hwn
o addysgu’n gweithio drwy chwalu ffiniau.
Roedd y ddau grŵp o ddysgwyr yn cael eu rhoi
mewn sefyllfaoedd anghyfarwydd gan olygu
eu bod yn dechrau ar yr un sylfaen.

Baris, Berlin, Milan a Barcelona, yn ogystal
â nifer o gyrchfannau eraill ar draws Ewrop.
Mae gan fyfyrwyr sy’n astudio Sbaeneg
y dewis yn ogystal i dreulio eu blwyddyn
dramor ymhellach i ffwrdd yn America Ladin,
mae hyn wedi cynnwys mannau fel Lima
Ym Mheriw a Guadalajara ym Mecsico. Mae
myfyrwyr sydd wedi dewis astudio Japaneeg
wedi cael cyfle i astudio mewn prifysgolion
yn Tokyo, Kyoto, Beppu, Saitama, Hiroshima,
Kobe, Kitakyasha ac Yocohama.
Fel arall, gallwch fanteisio ar Gynllun
Cynorthwy-ydd Iaith Saesneg y Cyngor
Prydeinig. Bob blwyddyn, mae tua 2,500

Roedd y cynllun o fudd i’r brifysgol a’r carchar,
gan wella profiad a chyfleoedd carcharorion
ac israddedigion.

Cynllun Mentora Myfyrwyr
Ieithoedd Tramor Modern
Lansiwyd y Cynllun Mentora Myfyrwyr
Ieithoedd Tramor Modern yn 2015. Mae’r
cynllun yn gosod israddedigion o Brifysgolion
Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth
mewn ysgolion lleol i fentora disgyblion a’u
hannog i ystyried ieithoedd modern tramor
wrth ddewis eu hopsiynau TGAU.
Fel mentoriaid myfyrwyr byddwch yn cynnal
sesiynau mentora a hyfforddi wythnosol ar
gyfer eich disgyblion sy’n cael eu mentora
mewn grwpiau bach ar draws y flwyddyn
academaidd.

o gynorthwywyr iaith o’r DU yn cefnogi
addysgu Saesneg mewn 14 o wledydd
ledled y byd. Mae’r Cyngor Prydeinig yn
rhoi hyfforddiant i chi yn y wlad sy’n eich
derbyn ac mae’r cyfle hwn yn rhoi profiad
rhagorol ac yn eich galluogi i ennill cyflog tra
byddwch i ffwrdd.
Mae cyflogwyr yn aml yn nodi bod yr
hyblygrwydd, yr annibyniaeth a’r sgiliau
datrys problemau yr ydych yn eu datblygu
yn ystod eich blwyddyn dramor yn rheswm
pwysig dros gyflogi graddedigion rhaglenni
iaith.

Bydd eich tiwtor personol hefyd yn rhoi
geirda i chi i gefnogi unrhyw geisiadau rydych
yn eu gwneud ar gyfer swyddi neu gyrsiau
ôl-raddedig.
Yn ogystal â’ch tiwtor personol, cewch eich
cefnogi gan ein Tîm Cefnogi ac Achosion
Myfyrwyr. Rôl y tîm yw rhoi cyngor ar
weithdrefnau a rheoliadau sy’n effeithio ar
eich astudiaethau ac yn cyfeirio at y timau
perthnasol sy’n rhoi Cefnogaeth i Fyfyrwyr.
Os oes gennych anabledd, cyflwr iechyd
hirdymor neu anhawster dysgu penodol, bydd
y Tîm Cefnogi ac Achosion Myfyrwyr ynghyd
â’n Swyddog Anabledd Academaidd yn gallu
eich cefnogi drwy gydol eich astudiaethau.

Mae’r cynllun hwn wedi cael cryn lwyddiant,
gan weithio gyda bron hanner yr holl ysgolion
uwchradd yng Nghymru. Mae ysgolion partner
wedi cyhoeddi bod nifer y disgyblion sy’n
dewis ieithoedd ar lefel TGAU wedi dyblu ar
gyfartaledd, a bod gwell cymhelliant i barhau i
astudio a mynd i’r brifysgol.

Siaradwch â ni
Bydd gennych tiwtor personol ar hyd cyfnod
eich gradd, sef aelod o staff academaidd yn
Ysgol Ieithoedd Modern. Os ydych yn astudio
rhaglen cydanrhydedd cewch diwtor personol
ym mhob ysgol. Mae tiwtoriaid personol yno
i roi cyngor ynghylch materion academaidd
a phersonol mewn modd cyfrinachol ac
anffurfiol.

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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Ar ôl graddio, cefais waith yn syth drwy gael fy mhenodi’n
Swyddog Cyswllt Chwaraewyr i Glwb Pêl-droed Dinas
Caerdydd, a chael y cyfle i ddefnyddio fy sgiliau iaith bob
dydd. Roedd hyn yn cynnwys gweithgareddau fel cyfieithu
sgyrsiau tîm ar gyfer ein chwaraewyr tîm cyntaf i gynllunio
teithiau i’n sgowtiaid fynd i ddod o hyd i’r chwaraewyr mawr
nesaf. Heb amheuaeth, mae fy amser yng Nghaerdydd wedi
bod yn allweddol wrth fy helpu ar hyd llwybr fy ngyrfa.
Callum Davies Cymraeg a Ffrangeg (BA 2013)
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Dechrau eich gyrfa

Dechrau eich gyrfa

Gall gradd iaith neu gyfieithu o Brifysgol Caerdydd arwain
at lu o ddewisiadau gyrfaol cyffrous ac amrywiol.
Mae ein graddedigion bellach yn gweithio
mewn meysydd amrywiol sy’n cynnwys
teithio a thwristiaeth, cyllid, gwerthu a
marchnata, cyhoeddi, peirianneg, technoleg,
y gwasanaeth sifil a chwaraeon.
Pan fyddwch yn ymuno â ni, gallwch gael
cymorth gan Dyfodol Myfyrwyr (gwasanaeth
gyrfaoedd y brifysgol) sy’n cynnwys:
• sesiynau un-i-un trwy apwyntiad
• gweithdai ar bynciau fel ysgrifennu CV,
paratoi ar gyfer cyfweliad
• mynediad at ffeiriau gyrfaoedd drwy gydol
y flwyddyn
• digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol a
chyflwyniadau gan gyflogwyr
• ffug gyfweliadau
• gwybodaeth am interniaethau a rhaglenni
hyfforddi i raddedigion
• gwybodaeth gyfredol am yrfaoedd a
chysylltiadau at adnoddau gyrfaoedd
ychwanegol i raddedigion
• mynediad at fodiwl dysgu ar-lein newydd,
Taith eich Gyrfa, drwy Fewnrwyd y
Myfyrwyr
• gweithgareddau menter ac
entrepreneuriaid
• cysylltiadau â Chyfleoedd Byd-eang
• cyfle i gwblhau gwobr cyflogadwyedd
(Gwobr Caerdydd)

• cyngor ar brofiad gwaith a lleoliadau
gwaith
• cymorth arbenigol gan Go Wales
(i fyfyrwyr cymwys)

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Ar ôl graddio, cefais interniaeth tri mis
o hyd mewn cwmni addysg, a wnaeth
arwain at swydd weithredol amser
llawn. Ar ôl 15 mis yn y rôl gwnes
gais am y swydd Cydlynydd
Cenedlaethol Prosiect Mentora
Myfyrwyr Ieithoedd Tramor.
Nid oes unrhyw ddiwrnod yr un fath
yn y swydd hon, a dyna pam yr ydw
i mor hoff ohoni! Mae’r prosiect yn
gweithio mewn partneriaeth a phedair
prifysgol arall yng Nghymru ac yn
cynnwys cyfarfodydd gyda chyllidwyr
a thechnolegwyr, mae fy nyddiau
yn llawn amrywiaeth a llawer o
bobl ddiddorol.
Lucy Jenkins,
Eidaleg a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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Byddaf bob amser yn cofio fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd
gydag atgofion melys. Yr oedd yn rhywle lle y tyfais fel
person, des i o hyd i annibyniaeth, ac roeddwn yn gallu dilyn
fy nodau mewn bywyd.Ers graddio rwyf wedi gweithio fel
Uwch Gydymaith i sicrwydd i PricewaterhouseCoopers (PwC)
yn eu swyddfa yng Nghaerdydd ac rwyf wedi cwblhau fy
arholiadau cyfrifyddu siartredig.
Ellie van Klaveren, Hanes a Ffrangeg (BA 2016)
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Ein rhaglenni
Cyrsiau gradd

Ein rhaglenni gradd
Tsieinëeg

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

Tsieinëeg yw iaith a siaredir fwyaf yn y byd.
Drwy ddysgu Tsieinëeg a threulio amser yn Tsieina,
fe gewch eich cyflwyno i fyd newydd o hanes a
thraddodiad, diwylliant a bwyd.
Pam astudio Tsieinëeg?
Tsieina yw ail economi fwyaf y byd ac
mae ar fin tyfu ymhellach. Mae’n un o
bartneriaid masnachu mwyaf yr Unol
Daleithiau a’r rhan fwyaf o wledydd
Dwyrain a De-ddwyrain Asia.
Rydym yn cynnig dwy raglen Tsieinëeg ar
lefel israddedig ar hyn o bryd: ein gradd BA
Tsieinëeg a’n gradd BA Tsieinëeg Modern.
Mae’r rhaglen BA Tsieinëeg, sy’n bedair
blynedd o hyd, yn eich galluogi i dreulio
blynyddoedd 1 a 2 yng Nghaerdydd yn
meithrin dealltwriaeth eang o Tsieinëeg

Mandarin yn ogystal â diwylliant a hanes
Tsieina. Byddwch yn treulio’r drydedd
flwyddyn dramor yn un o’n sefydliadau
partner yn Tsieina, cyn dychwelyd i Gaerdydd
ar gyfer blwyddyn olaf eich astudiaethau.
Mae’r rhaglen BA Tsieinëeg Modern, sy’n
bedair blynedd o hyd, wedi’i rhannu ar draws
Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing ac
yn gyfle unigryw a chyffrous i fyfyrwyr sy’n
ymddiddori yn Tsieina a’i diwylliant. Byddwch
yn treulio blynyddoedd 1 a 4 yng Nghaerdydd
a blynyddoedd 2 a 3 yn Beijing. Cyn mynd
i Tsieina, byddwch yn ennill sylfaen gadarn
mewn hanes a diwylliant Tsieina, yn ogystal â
sgiliau iaith.

Dewisais astudio Tsieinëeg am fy mod
wedi fy nghyfareddu gan galigraffeg
Tsieina. Roedd y ffaith fod yr iaith ei
hun yn gelfyddyd gweledol yn fy niddori
cymaint, roeddwn eisiau dysgu rhagor.
Mae mor ddiddorol dysgu sut mae
datblygiad cyflym y wlad yn effeithio ar
ddiwylliant a chymdeithas Tsieina. Mae
gan ddiwylliant a iaith Tsieina hanes
mor hir a chyfareddol, dyw hi byth yn
ddiflas dysgu amdanynt.
Yr hyn rwyf wedi mwynhau dysgu’n
bennaf yw’r nodau Tsieinëeg. Er eu
bod hefyd yn un o’r pethau anoddaf
i’w dysgu (mae cymaint ohonyn nhw!),
mae’n teimlo’n wobrwyol pan fyddaf
yn gallu adnabod y cymeriadau a deall
mwy o’r testunau Tsieinëeg amrywiol.
Agnieszka Ziajor,Tsieinëeg (BA)

Dewisiadau o ran
astudio Tsieinëeg

Côd UCAS

Tsieinëeg (BA)

RC13

Tsieinëeg Modern (BA)

RC12

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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Ffrangeg
Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Helpodd byw’n annibynnol yn Ffrainc
i’m gwthio allan o’m parth cysur, a
datblygu mwy o hyder wrth gwrdd â
phobl newydd.
Charlotte Boland,
Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB 2020)

Dewisiadau o ran
astudio Ffrangeg

Mae iaith a diwylliant Ffrainc yn chwarae
rhan ganolog ym materion Ewropeaidd a’r byd
ers canrifoedd.
Pam astudio Ffrangeg?
Mewn byd lle mae pawb a phopeth o
fewn cysylltiad â’i gilydd, mae Ffrangeg
yn bwysicach nag erioed ac mae’r gallu i
gyfathrebu yn yr iaith yn sgil amhrisiadwy.
Nid yn unig mae cyfleoedd cyffrous o ran
gyrfa yn Ewrop ar gyfer y rheiny â gradd yn
y Ffrangeg, ond mae’r sgiliau cyfathrebu
a rhyngddiwylliannol ardderchog y
byddwch yn eu hennill yn ddeniadol iawn i
sefydliadau amlwladol ledled y byd.
Mae Ffrangeg yn iaith swyddogol mewn 29
o wledydd, ym mhob un o asiantaethau’r
Cenhedloedd Unedig, a llawer iawn o
sefydliadau rhyngwladol eraill. Ystyrir ei bod
yn iaith ddiplomyddiaeth ryngwladol, a dim
ond Saesneg sy’n fwy dylanwadol na hi.
Mae Ffrangeg yn cael ei siarad ar draws y byd
fel mamiaith neu ail iaith gan hyd at hanner
biliwn o bobl. Mae’r byd Ffrangeg ei iaith yn
ymestyn ar draws y byd o Ewrop i Ogledd
Affrica, Asia a chyfandiroedd America. At
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hynny, Ffrangeg yw’r iaith dramor fwyaf uchel
ei pharch gan fusnesau Prydain, gyda dwy
ran o dair ohonynt eisiau recriwtio staff sy’n
meddu ar sgiliau iaith dramor.
Ar ôl cwblhau cwrs pedair blynedd mewn
Ffrangeg, bydd gennych hyfedredd uchel yn
yr iaith, yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol
o agweddau allweddol ar ddiwylliant Ffrengig
cyfoes. Byddwch hefyd yn ymwybodol o’r
modd y cafodd Ffrainc wedi llunio, a chael
ei llunio gan, ddiwylliannau, cenhedloedd a
chymunedau eraill.
Mae trydedd flwyddyn y cwrs yn rhoi cyfle
gwych i fyw mewn amgylchedd Ffrangeg
ei iaith.
Byddwch naill ai’n ymgymryd â lleoliad gwaith
mewn busnes, yn gweithio fel Cynorthwyydd Addysgu am gyflog mewn ysgol, neu’n
mynd i Brifysgol. Mae rhaglenni cyfnewid
sefydledig yn cynnwys cyfleoedd cyffrous
i astudio Ffrangeg mewn dinasoedd sy’n
cynnwys Montpellier a Nantes, tra bod rhai
o’n myfyrwyr wedi treulio eu blwyddyn dramor
ym Mrwsel, Genefa a Quebec.

Côd UCAS

Bancio a Chyllid gydag Iaith
Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

N3R9

Economeg Busnes gydag Iaith
Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

L1R9

Rheoli Busnes gydag Iaith
Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

N290

Economeg gydag Iaith
Ewropeaidd (Ffrangeg) (BSc)

L160

Saesneg Iaith a Ffrangeg (BA)

QR31

Ffrangeg (BA)

R100

Ffrangeg ac Economeg (BA)

RL11

Ffrangeg a Llenyddiaeth
Saesneg (BA)

RQ13

Ffrangeg ac Almaeneg (BA)

RR21

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

RR31

Ffrangeg a Japaneeg (BA)

TR21

Ffrangeg a Cherddoriaeth (BA)

WR31

Ffrangeg ac Athroniaeth (BA)

VR51

Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)

LR21

Ffrangeg a Phortiwgaleg (BA)

P6P9

Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

RR14

Y Gyfraith a Ffrangeg (LLB)

RM11

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3
Hanes a Ffrangeg (BA)

QR51

Ein rhaglenni gradd

Almaeneg

Almaeneg yw un o’r ieithoedd pwysicaf mewn
busnes rhyngwladol, ac mae’n famiaith i bron
100 miliwn o bobl.
Dewisiadau o ran
astudio Almaeneg

Pam astudio Almaeneg?
Mae sgiliau iaith Almaeneg yn siŵr o apelio
at gyflogwyr mewn busnes rhyngwladol
mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys
cyllid, marchnata, cyfieithu, addysgu, y
cyfryngau, y celfyddydau, cyhoeddi a’r
gwasanaeth sifil. Dangosodd arolwg
diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant
Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw
cyflogwyr y Deyrnas Unedig, mai Almaeneg
yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan
reolwyr yn y Deyrnas Unedig (50%). Mewn
cyferbyniad, amlygodd y Cyngor Prydeinig
yn ddiweddar ddiffyg sy’n peri pryder yng
ngallu pobl y DU i siarad y ddeg iaith dramor
bwysicaf ar gyfer llewyrch y wlad yn y
dyfodol, a’i statws yn y byd. Mae Almaeneg
yn rhoi mantais gystadleuol yn y farchnad
swyddi i’r rheiny sy’n ei siarad yn rhugl.
Mae iaith a diwylliant yn bethau na ellir eu
gwahanu, ac yn ddiamheuol bydd myfyrwyr
yn canfod bod mwy i ddiwylliant Almaeneg
na’r hyn y mae’r rhan fwyaf yn ei feddwl.
Mae treftadaeth a hanes unigryw yr Almaen,
Awstria a’r Swistir wedi chwarae rôl bwysig yn
natblygiad y Gorllewin. Almaeneg yw mamiaith
pob un o’n haddysgwyr ar y cyrsiau, ac mae
pob cwrs yn cynnig hyfforddiant ieithyddol
cynhwysfawr ochr yn ochr â’r cyfle i astudio
diwylliannau, llenyddiaeth a hanes deallusol
gwledydd lle siaredir Almaeneg.
Rydym hefyd yn gartref i Sefydliad Goethe,
sydd â swyddfa loeren yn yr Ysgol.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Yr elfen fwyaf diddorol yn fy ngradd
oedd y cydbwysedd rhwng modiwlau
iaith a hanes a modiwlau diwylliant.
Fe wnaeth pob un o’r agweddau hyn
ar y cyd agor fy llygaid i wahanol
feddylfryd a syniadau gwledydd
Ewropeaidd, gan fy nysgu i gofleidio
safbwyntiau a syniadau newydd.
Treuliais fy nhrydedd flwyddyn dramor,
ac es i Brifysgolion yn Chambery a
Heidelberg. Roedd y profiadau hynny’n
hanfodol nid yn unig wrth wella fy
sgiliau iaith ond hefyd fy sgiliau trefnu
a’m gallu i addasu i amgylcheddau
newydd. Bu’n rhaid i mi ymgolli’n llawn
mewn diwylliannau eraill. Unwaith i mi
orffen y lleoliadau, roeddwn yn teimlo fy
mod yn gallu rhoi cynnig ar hyd yn oed
mwy o bethau newydd ar ôl wynebu’r
holl heriau o fyw dramor.

Côd UCAS

Bancio a Chyllid gydag Iaith
Ewropeaidd (Almaeneg) (BSc)

N3R2

Economeg Busnes gydag Iaith
Ewropeaidd (Almaeneg) (BSC)

L1RX

Rheoli Busnes gydag Iaith
Ewropeaidd – Almaeneg (BSc)

N1R2

Economeg gydag Iaith
Ewropeaidd (Almaeneg) (BSC)

L1R2

Saesneg Iaith ac Almaeneg (BA)

QR32

Ffrangeg ac Almaeneg (BA)

RR21

Almaeneg (BA)

R200

Almaeneg ac Economeg (BA)

RL21

Almaeneg a Llenyddiaeth
Saesneg (BA)

RQ23

Almaeneg ac Eidaleg (BA)

RR32

Almaeneg a Japaneeg (BA)

TR22

Almaeneg a Cherddoriaeth (BA) WR32
Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA) LR22
Almaeneg a Phortiwgaleg (BA)

S89P

Almaeneg a Sbaeneg (BA)

RR24

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3

Meriel Dhanowa,
Ffrangeg ac Almaeneg (BA 2018)

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern

13
15

Eidaleg
Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Rwyf wedi mwynhau’r dosbarthiadau
sgwrsio (yn Sbaeneg ac Eidaleg)
yn arbennig lle rydym yn gallu, bob
wythnos, archwilio pynciau cyfoes
amrywiol sy’n effeithio arnom yn
fyd-eang. Er enghraifft, yn Eidaleg
rydym wedi trafod goblygiadau Brexit
o fewn yr UE yn ddiweddar a beth yw’r
manteision a’r anfanteision. Rwyf
hefyd wedi mwynhau’n fawr y modiwlau
diwylliant a gynigir yn yr ysgol.
Conor Graney,
Eidaleg a Sbaeneg (BA 2019)

Yr Eidal yw cartref y diwydiannau dylunio a
ffasiwn, ac mae hefyd yn un o arweinwyr y byd
ym maes y celfyddydau, sinema, pensaernïaeth
a cherddoriaeth.
Pam astudio Eidaleg?
Mae Eidaleg yn cynnig llu o gyfleoedd
i weithio yn y sectorau cyhoeddus a
phreifat yn Ewrop. Mae galw mawr am y
sgiliau cyfathrebu a rhyngddiwylliannol
unigryw a ddatblygir gan raddedigion iaith
ymysg gyflogwyr ym meysydd addysgu,
celfyddydau cain, bancio, y cyfryngau,
twristiaeth a’r Gyfraith, i enwi rhai yn
unig. Mae’r Eidal yn un o’r gwledydd
pwysicaf mewn meysydd fel peirianneg
a phensaernïaeth. Dyma gartref y
diwydiannau dylunio a ffasiwn. Mae deall
Eidaleg yn golygu y gallwch archwilio ychydig
o’r elfennau pwysicaf sydd wedi cyfrannu at
fywyd diwylliannol Ewrop, gan gynnwys ffilm
a llenyddiaeth, yn eu mamiaith.
Mae gan yr Eidal hanes cyfoethog sy’n
dyddio’n ôl i oes y Rhufeiniaid, ac mae wedi
dylanwadu’n sylweddol ar ddatblygiad Ewrop.
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Mae ein cyrsiau Eidaleg yn cynnig y cyfle i chi
ddysgu’r iaith hyd at lefel uchel o hyfedredd
yn ogystal ag astudio’r diwylliant sydd wedi
ffurfio tirlun cymdeithasol y wlad anhygoel
hon. Cewch gyfle i ymchwilio i’r ffordd y
lluniodd yr Eidal Ewrop, a pherthynas yr Eidal
â diwylliannau, diasporas a chenhedloedd
eraill. Rydym yn defnyddio methodolegau
arloesol yn ein haddysgu, gan gynnwys
gweithgareddau grwpiau bach a thrafodaeth
barhaus, gyda chefnogaeth athrawon brodorol
o’r Eidal a myfyrwyr cyfnewid.
Un o elfennau mwyaf cyffrous y cwrs hwn yw’r
cyfle i astudio neu weithio yn yr Eidal yn ystod
y drydedd flwyddyn. Mae llawer o fyfyrwyr yn
dewis astudio yn rhai o ddinasoedd mwyaf
ysbrydoledig yr Eidal, gan gynnwys Florence,
Milan, Trieste, Verona a Fenis. Mae’n well
gan eraill brofi bywyd ynys, gan weithio neu
astudio yn Sardinia neu Sisili.

Dewisiadau o ran
astudio Eidaleg

Côd UCAS

Saesneg Iaith ac Eidaleg (BA)

QR33

Ffrangeg ac Eidaleg (BA)

RR31

Almaeneg ac Eidaleg (BA)

RR32

Hanes ac Eidaleg (BA)

RV31

Eidaleg BA

R300

Eidaleg ac Economeg (BA)

RL31

Eidaleg a Llenyddiaeth
Saesneg (BA)

RQ33

Eidaleg a Japaneeg (BA)

TR23

Eidaleg a Cherddoriaeth (BA)

WR33

Eidaleg ac Athroniaeth (BA)

VR53

Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)

LR23

Eidaleg a Phortiwgaleg (BA)

6YR4

Eidaleg a Sbaeneg (BA)

RR34

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3
Cymraeg ac Eidaleg (BA)

QR53

Ein rhaglenni gradd

Japaneeg
Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Yn fy mhrofiad i, yr agwedd fwyaf
gwerthfawr ar yr Ysgol Ieithoedd
Modern yw pa mor fach yw’r
dosbarthiadau iaith. Mae’r adnodd
amhrisiadwy hon wedi fy ngalluogi i
fanteisio’n llawn ar fy oriau cyswllt, ac
mae wedi chwarae rhan fawr o ran lefel
hyfedredd fy iaith yn ôl pob tebyg.
Yn ystod fy mlwyddyn dramor, teithiais
i Japan i astudio ym Mhrifysgol
Hiroshima. Drwy’r profiad hwn, cefais y
cyfle i wella fy Japaneeg llafar yn fawr
iawn gan fod y Brifysgol yn ogystal â
llywodraeth leol y ddinas yn cynnig
dosbarthiadau siarad i dramorwyr oedd
yn byw yn yr ardal. Ar ôl i mi ddychwelyd,
es i i ffair swyddi yn Llundain a
chynigiwyd swydd yn Osaka i mi gyda
chwmni o Japan yn eu hadran werthu.
Stephen Barr,
Almaeneg a Japaneeg (BA)

Iaith Asiaidd fodern wedi’i llunio gan arferion a
diwylliant hynafol.
Pam astudio Japaneeg?
Mae Gradd Gydanrhydedd mewn
Japaneeg yn cynnig rhagolygon cyffrous
i unrhyw un sy’n ymddiddori yn Japan.
O ystyried cymaint yw buddsoddiad a
diddordeb Japan mewn diwydiannau
gweithgynhyrchu, cyllid a marchnata yn
y DU, mae’r ddolen gyswllt â Japan yn
parhau i fod yn un gref sy’n debygol o
feithrin nifer o gyfleoedd o ran gyrfa ar
gyfer y rheiny sy’n rhugl mewn Japaneeg.
Mae Japan yn y cyfnod cyfoes wedi’i seilio
ar hanes diwylliannol cyfoethog, diddorol,
sy’n ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd.
Mae’n parhau i fod yn bŵer economaidd
pwysig yn ogystal ag yn arloeswr yn y
diwydiannau moduron ac electronig, sy’n
symud mor gyflym.

Rydym yn un o’r prif ganolfannau
Astudiaethau Japaneeg ym Mhrydain.
Gallwch astudio Japaneeg yn rhan o radd
Gydanrhydedd, a gallwch ei chyfuno ag
Astudiaethau Busnes, Ffrangeg, Almaeneg,
Sbaeneg neu Gyfieithu.
Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych hyfedredd
mewn Japaneeg, yn ogystal â dealltwriaeth
ragorol o fywyd a diwylliant Japan. Byddwch
hefyd yn deall sut mae Japan wedi llunio ei
pherthynas â diwylliannau eraill, a sut mae’r
berthynas honno wedi llunio Japan.
Cewch gyfle i dreulio amser yn Japan yn ystod
eich trydedd flwyddyn, ac i ymgolli yn iaith
a diwylliant Japan. Yn ystod y flwyddyn hon,
byddwch yn datblygu lefel uchel o sgiliau iaith
er mwyn cwblhau cwrs iaith uwch yn ystod
eich blwyddyn olaf yng Nghaerdydd. Sylwer,
oherwydd cyfyngiadau fisa Japan, nid yw’r
rheiny sy’n cofrestru ar raglen Japaneeg yn
gallu gweithio yn Japan yn ystod eu blwyddyn
dramor. O ganlyniad, byddwch yn treulio
amser yn astudio mewn prifysgol yn Japan
yn lle hynny.

Opsiynau astudio
Japaneeg

Côd UCAS

Astudiaethau Busnes
a Japaneeg (BSc)

NT12

Ffrangeg a Japaneeg (BA)

TR21

Almaeneg a Siapanaeg (BA)

TR22

Eidaleg a Siapanaeg (BA)

TR23

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3
Sbaeneg a Japaneeg (BA)

TR24

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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Portiwgaleg
Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Mae Portiwgaleg yn iaith hyfryd iawn,
ac mae’r gwledydd lle caiff ei siarad
yn gymysgedd diddorol o Ewrop, Asia,
Affrica ac America Ladin. Roedd
dysgu’r iaith fel dechreuwr yn golygu
dechrau’n gyfan gwbl o’r dechrau, sy’n
ei gwneud gymaint yn fwy gwobrwyol
pan fyddwch yn dechrau cofio geiriau,
ffurfio brawddegau, cynnal sgwrs ac
ysgrifennu darn hir yn y pen draw.
Rydym yn ddosbarth bach, ac mae
hynny’n fantais fawr am fod ein gwersi
wedi’u personoli ar ein cyfer. Mae’n
amgylchedd cyfforddus dros ben ac
mae ymdeimlad mor hamddenol i’r
gwersi bob amser.

Un o’r ieithoedd a siaredir fwyaf yn y byd,
yn arbennig o bwysig ar gyfer busnes a
gwleidyddiaeth rhyngwladol.
Pam astudio Portiwgaleg?
Portiwgaleg yw un o’r ieithoedd pwysicaf ar
gyfer busnes a gwleidyddiaeth rhyngwladol,
ac mae’n cael ei siarad gan dros 260
miliwn o bobl ledled y byd. Portiwgaleg
yw iaith swyddogol naw o wledydd mewn
pedwar cyfandir, ac mae hefyd yn ail
iaith gynyddol gyffredin yn UDA, Ewrop ac
Awstralasia. Gallai gradd mewn Portiwgaleg
fynd â chi o amgylch y byd!
Fel iaith fyd-eang o bwys, mae’r Cyngor
Prydeinig wedi pennu bod Portiwgaleg
yn un o’r ieithoedd mwyaf hanfodol ar
gyfer dyfodol y DU. Mae galw mawr am
Bortiwgaleg, a bydd hyfedredd yn yr iaith
a dealltwriaeth ddiwylliannol fanwl yn eich
helpu i fod gam ar y blaen.
Mae’r radd Cydanrhydedd mewn
Portiwgaleg yn cynnig cyrsiau wedi’u
datblygu’n arbennig ar gyfer myfyrwyr ar
lefelau uwch a dechreuwyr.
Bydd cyswllt rheolaidd â’r rheiny y mae
Portiwgaleg yn famiaith iddynt yn eich
cynorthwyo i dyfu’n rhugl a meithrin
ymwybyddiaeth o’r ffurfiau gwahanol
ar Bortiwgaleg.
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Byddwch hefyd yn dysgu am ddiwylliannau
a chymdeithasau bywiog y byd cyfoes lle
siaredir Portiwgaleg, o Ewrop i America
Ladin, Affrica ac Asia. Byddwch yn astudio’r
croestoriadau rhwng gwahanol gymunedau
Portiwgaleg, a’u perthynas gydag ieithoedd a
diwylliannau eraill.
Mae ein dulliau addysgu arloesol a’n
hamgylchedd cefnogol yn addas ar gyfer
dysgwyr amrywiol ac yn datblygu eich sgiliau
er mwyn i chi fod yn barod i fanteisio ar yr
ystod eang o ragolygon gyrfa y gall gradd
mewn Portiwgaleg eu cynnig. Mae’r radd yn
cynnig y cyfle perffaith i astudio Portiwgaleg
ar y cyd â Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg,
Sbaeneg a Chyfieithu.
Mae’r flwyddyn dramor yn gyfle i wella
ac ymestyn eich rhuglder ieithyddol a’ch
dealltwriaeth diwylliannol, a chael gweld y
diwylliannau a astudiwyd gennych yn y byd go
iawn Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio
neu weithio ym Mhortiwgal ond mae eraill
wedi teithio ymhellach ar leoliadau yn Brasil.
Mae Camões Instituto da Cooperação e da
Língua yn cefnogi ein rhaglen.

Katherine Pickering,
Portiwgaleg a Sbaeneg (BA 2019)

Opsiynau astudio
Portiwgaleg

Côd UCAS

Ffrangeg a Phortiwgaleg (BA)

P6P9

Almaeneg a Phortiwgaleg (BA)

S89P

Eidaleg a Phortiwgaleg (BA)

6YR4

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3
Portiwgaleg a Sbaeneg (BA)

G5Y5

Ein rhaglenni gradd

Sbaeneg

Iaith ag iddi gyrhaeddiad byd-eang, wedi’i llunio
gan etifeddiaeth ddiwylliannol amrywiol.
Pam astudio Sbaeneg?
Mae Sbaeneg yn iaith Ewropeaidd bwysig ac
mae ganddi gyrhaeddiad byd-eang hefyd.
Erbyn hyn, mae gan wledydd America Ladin
yn enwedig rôl hanfodol ym maes masnach
ryngwladol, sy’n golygu bod Sbaeneg yn
bwysicach nag erioed. Mae siarad Sbaeneg
yn eich galluogi i astudio diwylliannau
bywiog a gwleidyddiaeth y byd Sbaenaidd.
Mae galw uchel am raddedigion Sbaeneg gan
gyflogwyr amlwladol sy’n gosod gwerth ar y
sgiliau iaith, cyfathrebu a rhyngddiwylliannol
a ddatblygir drwy raddau iaith. Gall cwrs
Sbaeneg arwain at ystod o yrfaoedd cyffrous
mewn meysydd fel gwleidyddiaeth ryngwladol
neu fusnes, ymgynghori, gwerthiannau a
marchnata, cyllid, addysgu a chyfieithu/
cyfieithu ar y pryd.
Gan fod tua 400 miliwn o siaradwyr brodorol
mewn dros 20 o wledydd lle mae Sbaeneg
yn iaith swyddogol, mae’n un o dair prif iaith
y byd. Heddiw, siaredir Sbaeneg mewn sawl
rhan o Ewrop, De America, Affrica ac yn
gynyddol, yn UDA.
Erbyn diwedd eich chwrs, byddwch yn medru’r
Sbaeneg fwy neu lai’n rhugl a byddwch
hefyd yn meddu ar ddealltwriaeth fanwl o
ddiwylliant a chymdeithas Sbaenaidd yn
Ewrop ac ar draws y bys Sbaenaidd. Byddwch
yn archwilio’r croestoriadau diwylliannol
rhwng gwahanol ddiwylliannau Sbaeneg
eu hiaith, a’r modd y maent yn croestorri â
diwylliannau ac ieithoedd eraill.
Yn ystod y drydedd flwyddyn, cewch
gyfle arbennig i wella eich iaith lafar ac

ysgrifenedig, i drochi eich hun mewn
diwylliant arall, neu gael profiad gwaith
mewn gwlad Sbaeneg ei hiaith. Mae llawer
yn penderfynu astudio yn un o’n nifer o
brifysgolion partner yn Sbaen neu America
Ladin, neu ennill profiad gwaith fel cynorthwyydd addysgu mewn ysgol yn Sbaen.
Rydym hefyd yn gartref i Lysgenhadaeth
Sbaen, sydd â swyddfa loeren yn ein hysgol
lle siaredir Sbaeneg.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Datblygais gariad at ieithoedd yng
Nghaerdydd ac ar fy lleoliad yn
Valencia, Sbaen. Erbyn hyn, rwy’n
dysgu Saesneg mewn academi iaith
ger Barcelona, ac rwy’n addysgu
amrywiaeth o ddosbarthiadau, o blant
12 oed i bobl ifanc, i fyfyrwyr prifysgol
i oedolion.
O fod wedi graddio fel siaradwr
Sbaeneg rhugl gyda lefel ganolradd
Catalaneg, roedd y trawsnewid o
Gymru i Gatalonia yn ddi-ffwdan,
a diolch i’r cyfleoedd a gefais yng
Nghaerdydd, rwy’n gallu cyfathrebu â
fy nghydweithwyr a fy nghyd-denantiaid
ar lefel lawer ddyfnach. Yn bwysicaf
oll, gallaf gefnogi/cwyno am y
penderfyniadau yn erbyn fy nhîm pêldroed lleol mewn pedair iaith wahanol!

Dewisiadau o ran
astudio Sbaeneg

Côd UCAS

Bancio a Chyllid gydag Iaith
Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

N3R4

Economeg Busnes gydag Iaith
Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

L1RY

Rheoli Busnes gydag Iaith
Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

N1R4

Economeg gydag Iaith
Ewropeaidd (Sbaeneg) (BSc)

L1R4

Saesneg Iaith a Sbaeneg (BA)

QR3K

Ffrangeg a Sbaeneg (BA)

RR14

Almaeneg a Sbaeneg (BA)

RR24

Eidaleg a Sbaeneg (BA)

RR34

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3
Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

LR24

Portiwgaleg a Sbaeneg (BA)

G5Y5

Sbaeneg BA

R400

Sbaeneg ac Economeg (BA)

LR14

Sbaeneg a Llenyddiaeth
Saesneg (BA)

QR34

Sbaeneg a Japaneeg (BA)

TR24

Sbaeneg ac Athroniaeth (BA)

RV45

Cymraeg a Sbaeneg (BA)

QR54

Eirian James,
Ffrangeg a Sbaeneg (BA 2012)

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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Cyfieithu ac Ieithoedd Modern

Cyfle i astudio cyfieithu ochr yn ochr ag iaith fodern
a dysgu sgiliau cyfieithu proffesiynol.
Pam astudio cyfieithu?
Yn ogystal â chael hyfforddiant ieithyddol
ymarferol a manwl, cewch sgiliau sy’n
ymwneud yn benodol â chyfieithu, nad
ydynt ar gael ar gyrsiau iaith traddodiadol.
Bydd y sgiliau hynny’n eich galluogi i
ddilyn llwybr gyrfa penodol ac yn sail
ardderchog ar gyfer ennill eich plwyf
yn y diwydiant cyfieithu. Mae modiwlau
arbenigol yn cyflwyno’r gwahanol gyddestunau sefydliadol y gallech ddod ar
eu traws yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol
(y Llywodraeth, y cyfryngau, busnes
amlwladol) a denu’ch sylw at rai o heriau
gwirioneddol y proffesiwn cyfieithu fel
rheoli amser, rheoli adnoddau, sefydlu a
chynnal rhwydweithiau.

Mae galw cynyddol am sgiliau cyfieithu
yn y DU a ledled y byd. Rydym yn cynnig
rhaglenni cyfieithu arbenigol sy’n
rhoi’r sgiliau cyfieithu damcaniaethol,
galwedigaethol ac ymarferol i chi, ochr yn
ochr â’r cyfle i feistroli naill ai un neu ddwy
o ieithoedd a diwylliannau modern.
Bydd ein cwricwlwm cyfieithu (yn unol â
safonau Sefydliad yr Ieithyddion a Sefydliad
yr Ieithyddion a Chyfieithwyr) yn canolbwyntio
ar gyfuno’r ddamcaniaeth y tu ôl i gyfieithu â
methodoleg a sgiliau ymarferol.
Mae’r cyrsiau unigryw hyn yn cynnig y
canlynol:
• sylfaen dda mewn un neu ddwy o
ieithoedd a diwylliannau (Ffrangeg,
Almaeneg, Sbaeneg, Eidaleg, Portiwgaleg,
Tsieinëeg a Japaneeg)
• cwricwlwm cyfieithu sy’n cyd-fynd â’r
safonau a bennir gan gyrff proffesiynol

Eich dewisiadau astudio

Cod UCAS

Ieithoedd Modern a Chyfieithu (BA) 76D3
Cyfieithu (BA)
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Q910

• sgiliau cyfieithu cyffredinol ac arbenigol
mewn meysydd fel cyfieithu cyfreithiol,
masnachol a gwyddonol
• dwy ffordd o astudio. Gallwch ddewis
astudio am dair blynedd neu astudio
am bedair blynedd, a threulio blwyddyn
dramor

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

I mi, mae cyfieithu’n bwnc cyfareddol
a chymhleth. Mae cyfieithu’n edrych
ar ieithoedd modern o safbwynt cwbl
wahanol ac roeddwn am weld sut
fyddai hynny’n effeithio ar fy sgiliau
iaith. Rwy’n astudio cyfieithu gyda
Ffrangeg, ond rydw i wedi dysgu llawer
o bethau am ieithoedd eraill hefyd, fel
geirdarddiad ieithoedd Lladin a geiriau
na ellir eu cyfieithu. Mae’r darlithwyr
yn gymwynasgar iawn ac yn dod â
chymaint o wybodaeth ac egni gyda
nhw i’r darlithoedd.
Anais Banneville,
Ieithoedd Modern a Chyfieithu
(BA 2020)

Rhaglenni gradd cydanrhydedd

Rhaglenni gradd cydanrhydedd

Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni sy’n eich
galluogi i astudio dwy iaith ar yr un pryd.
Fodd bynnag, os hoffech chi astudio ieithoedd
ond mae diddordeb gennych hefyd mewn
pynciau sy’n cael eu haddysgu y tu allan i’n
hysgol, gallai rhaglen gydanrhydedd fod yn
berffaith i chi.

Rydym yn gweithio gyda nifer o ysgolion ar
draws y brifysgol i gynnig cyfres o opsiynau
cydanrhydedd cyffrous ac ategol sy’n:

Trwy astudio dau bwnc mewn amgylcheddau
gwahanol, byddwch yn cael safbwynt
gwahanol yn syth. Byddwch yn profi arddulliau
addysgu ac asesu amrywiol ac yn dysgu bod
yn hyblyg; nodwedd sy’n fwyfwy pwysig yn y
farchnad swyddi.

• cynnig ystod ehangach o fodiwlau i chi

• caniatáu i chi ganolbwyntio ar fwy nag un
maes pwnc
• eich annog i reoli amser yn effeithiol,
• rhoi llu o sgiliau trosglwyddadwy i chi

I’ch helpu i weld pa raglenni cydanrhydedd
a gynigiwn, rydym wedi cynnwys rhestr ar
bob tudalen iaith.
Rhestrir pynciau gyda’u codau UCAS fel
y gallwch gael gwybodaeth fanylach ar
wefan y Brifysgol: www.cardiff.ac.uk/cy/
study/undergraduate/courses

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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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!
Gwlad y gân yw Cymru, ac yn sicr mae
Caerdydd yn cyfrannu’n helaeth at yr
etifeddiaeth hon. Mae cerddoriaeth yn llifo
drwy wythiennau’r ddinas hon, o’r siop
recordiau hynaf yn y byd, sef Spillers Records,
sydd wedi’i lleoli yn Arcêd Morgan, i leoliadau
mwy cyfoes a chartrefol sy’n rhoi llwyfan i rai
o dalentau cerddorol newydd mwyaf cyffrous
y byd.
Er bod eich rhestr o bethau i’w gwneud yng
Nghaerdydd efallai’n enfawr, cofiwch neilltuo
amser i fynd i’r Amgueddfa Genedlaethol

sy’n rhywle rhyfeddol. Peidiwch â cholli’r cyfle
hefyd i fynd i Ganolfan eiconig Mileniwm
Cymru yn lleoliad delfrydol Bae Caerdydd.
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’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

Mae ein myfyrwyr yn dysgu gan ymchwilwyr
blaenllaw mewn dros 300 o gyrsiau ar draws
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 rydym yn croesawu ceisiadau
gan bawb sy’n dymuno astudio gyda ni.
Rydym yn brifysgol fyd-eang sydd â thros
7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o
wledydd, a chroesawn geisiadau 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 300 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
Cewch wybod rhagor am y Brifysgol
ac am ddinas Caerdydd drwy fynd
ar ein taith ryngweithiol ar-lein:
virtualtour.cardiff.ac.uk/cy
www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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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, 2020

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

Undeb y Myfyrwyr
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.

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.

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.

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 Gaerdydd ac yn eich helpu i
ymgartrefu’n ddiffwdan yn y Brifysgol.

Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant,
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i
wirfoddoli a chyflogaeth yn ystod eich amser
yng Nghaerdydd yn ogystal â’ch paratoi chi at
yrfa ar ôl y Brifysgol.

Rhagor o wybodaeth . . .
Llety
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n
gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
accommodation
Gallwch hefyd wylio ein ffilm
preswylfeydd ar-lein ar: www.youtube.
com/ watch?v=hxzX-dYLfB8

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

Byw yng Nghaerdydd

Ceisiadau

I gael eich ystyried ar gyfer mynediad i
unrhyw rai o’r cyrsiau israddedig a gynigir yn
Ysgol Ieithoedd Modern, dylech wneud cais
drwy UCAS:
UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham,
Glos, GL52 3LZ, y DU
www.ucas.com

Gofynion mynediad
Arweiniad yn unig yw’r gofynion nodweddiadol
hyn. Edrychwch ar ein gwefan am yr
wybodaeth ddiweddaraf.
Sylwer, ar gyfer ein holl raglenni, ac eithrio
BA Tsieinëeg Modern a Chyfraith a Ffrangeg
LLB, fod gennym bwyntiau mynediad uwch a
dechreuwyr.
Safon Uwch:
BA anrhydedd sengl (sy’n cynnwys rhaglenni
lle rydych yn astudio dwy iaith): ABB – BBB
Rhaglenni cydanrhydedd Edrychwch ar ein
tudalennau gwe i weld y gofynion mynediad ar
gyfer rhaglenni penodol.

DIPLOMA UWCH BAGLORIAETH CYMRU
(WBA): Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio
unrhyw bynciau penodol.
Y FAGLORIAETH RYNGWLADOL:
Cewch fanylion ar ein gwefan.
BTEC: Anrhydedd sengl: DDM-DMM yn y
Gwyddorau Cymdeithasol, y Dyniaethau,
y Celfyddydau a phynciau gwyddonol.
Cydanrhydedd: ewch i’n gwefan.
Eraill: Bydd croeso i geisiadau gan rai sy’n
cynnig cymwysterau cyfwerth amgen/tramor
eraill, ac i geisiadau’r rhai a all fod â phrofiad
perthnasol arall o waith/bywyd.
Pob gradd
Gofynion TGAU (neu gyfwerth):
Mae angen gradd C neu radd 4 mewn TGAU
Saesneg iaith.

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

Pynciau Penodol
Ar gyfer cyfuniadau â’r Ysgol Busnes, Gradd
B/Gradd 6 mewn TGAU Mathemateg

www.caerdydd.ac.uk/ieithoeddmodern
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Ceisiadau parhad

Diwrnodau Agored

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol

Mae’r Brifysgol yn cynnal Diwrnodau Agored
drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i unrhyw
un sy’n ystyried cyflwyno cais i Brifysgol
Caerdydd gael rhagor o wybodaeth am
fywyd yn y brifysgol a gweld yr hyn rydym
yn ei gynnig.

P’un a ydych yn defnyddio’r gwasanaethau
cefnogi myfyrwyr neu beidio, mae’n galonogol
gwybod eu bod ar gael pe bai eu hangen
arnoch. Dyrennir tiwtor personol i bob
myfyriwr, ond mae gennym amrywiaeth
o wasanaethau os bydd angen cymorth
ychwanegol arnoch. Megis:

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.

Os ydych yn cyflwyno 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.
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• Cymorth Anabledd a Dyslecsia
• Gwasanaeth Cwnsela a Lles
• Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol
Ebost: studentsupportcentre@
caerdydd.ac.uk

Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
• Cynllun Mentor Myfyrwyr
www.cardiff.ac.uk/cy/study/studentlife/student-support

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 myfyrwyr ar gyfer
dechrau astudio yn 2023, ac mae’n
gywir pan aeth i’r wasg ym mis Mehefin
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
Mae Ysgol Ieithoedd Modern wedi’i
lleoli yng nghanol Campws Parc
Cathays, sef taith gerdded fer o
ganol y ddinas. Mae’r adeilad yn
agos iawn i orsaf drenau Cathays,
ac mae’n hawdd mynd iddo o
Neuaddau Preswyl y brifysgol.

Allwedd
Ysgol Ieithoedd Modern
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/ieithoeddmodern
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I gael rhagor o wybod am
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
ewch i’n gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/
ieithoeddmodern

Cysylltu â ni
Ffôn: 029 2087 0824
E-bost: languages-ug-admissions@
caerdydd.ac.uk
Ysgol Ieithoedd Modern
Prifysgol Caerdydd
66a Plas y Parc
Caerdydd CF10 3AS

Cadw mewn cysylltiad
cardiffmlang
@cardiffmlang

bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am
fywyd myfyrwyr?
Cewch atebion yn:
www.cardiff.ac.uk/
studentbloggers
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.
MLANG/1000/05/22
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