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Pam Prifysgol Caerdydd?
Prifysgol Grŵp
Russell

Un o 5

9,500

Wedi’i sefydlu ym 1883,
ac yn aelod o’r Grŵp Russell
o brifysgolion blaenllaw'r DU

Yn 2il yn genedlaethol am
effaith ymchwil, ac ymhlith y
5 prifysgol orau am ragoriaeth
ymchwil yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf (REF 2014)

Dros 9,500 o fyfyrwyr
ôl-raddedig o dros
130 o wledydd

300

98%

Ymhlith y 10

Mwy na 300 o opsiynau
astudio ôl-raddedig, gan
gynnwys cyrsiau amser llawn,
cyrsiau rhan-amser, opsiynau
dysgu cyfunol a dysgu o bell.

98% o fyfyrwyr ymchwil
ôl-raddedig a 90% o fyfyrwyr
ôl-raddedig a addysgir mewn
cyflogaeth hynod fedrus,
15 mis ar ôl graddio

Caiff Caerdydd ei
chydnabod yn un o’r 10
prifysgol harddaf yn y DU

(Arolwg Hynt Graddedigion
HESA 2021)

(Times Higher
Education 2018)
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Pam astudio
cwrs ôl-raddedig?
P’un a ydych yn dymuno rhoi hwb i’ch rhagolygon ar
ôl graddio, newid cyfeiriad i ddilyn llwybr gyrfa
newydd neu wneud yn siŵr eich bod yn rhagori ar y
gystadleuaeth mewn marchnad swyddi heriol, gall
cwrs ôl-raddedig eich helpu i gyflawni eich nodau.
Mae ein rhaglenni’n eich galluogi chi i feddu ar
y sgiliau, y wybodaeth a’r arbenigedd sydd eu
hangen arnoch i fod gam ar y blaen.
Gwella eich rhagolygon gyrfa
Astudio cwrs ôl-raddedig yw un o’r ffyrdd fwyaf effeithiol o ddatblygu eich gyrfa i
lefel uwch. Gall yr amrywiaeth o sgiliau ac arbenigedd a ddysgwyd o’ch cwrs wella
eich rhagolygon gyrfa’n sylweddol, rhoi mwy o siawns i chi sicrhau gwaith mewn
maes penodol ac ennill cyflog uwch.

Ennill achrediad gan gorff proffesiynol
Os oes angen achrediad gan gorff proffesiynol arnoch i gyrraedd cam nesaf eich
gyrfa, gall cwrs ôl-raddedig eich helpu i gyflawni hyn. Rydym yn cynnig amrywiaeth o
gyrsiau sy’n arwain at achrediad gan gorff proffesiynol – gellir astudio rhai ohonynt
yn rhan-amser ochr yn ochr â’ch gwaith.

Newid eich llwybr gyrfa gyda chwrs trosi
Os nad eich gradd israddedig yw’r maes rydych am weithio ynddo, mae cwrs trosi’n
eich galluogi chi i wella’ch sgiliau mewn maes gwahanol fel eich bod yn gallu dilyn
llwybr gyrfa newydd. Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau trosi mewn pynciau gan
gynnwys busnes, cyfrifiadureg a seicoleg, lle nad oes angen gwybodaeth flaenorol
neu radd yn y pwnc. Bydd ein holl gyrsiau trosi wedi’u nodi yng nghyfeirlyfr y cwrs.

Archwilio pwnc rydych yn angerddol amdano
Os ydych yn dod i ddiwedd eich astudiaethau israddedig ond awydd dysgu neu
wneud ymchwil o hyd, gall cwrs ôl-raddedig fodloni eich chwilfrydedd deallusol drwy
ganiatáu i chi archwilio pwnc yn fanylach.

Datblygu gwybodaeth arbenigol mewn maes arbenigol

www.caerdydd.ac.uk

Pam astudio cwrs ôl-raddedig?

Mae astudiaeth ôl-raddedig yn rhoi’r cyfle i chi arbenigo o ddifrif yn eich maes a
datblygu eich gwybodaeth am faes pwnc penodol.
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Prifysgol flaenllaw
Sefydlwyd Prifysgol Caerdydd ym 1883 ac mae
ganddi enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth mewn
addysgu a gwaith ymchwil. Mae wedi’i hadeiladu ar
hanes o wasanaeth a chyrhaeddiad, a chaiff hynny
ei gydnabod gan y ffaith ein bod yn aelod o Grŵp
Russell, sy’n ymaelodi’r prifysgolion mwyaf
blaenllaw a arweinir gan waith ymchwil.
Mae’r Brifysgol wedi’i rhannu’n 24 ysgol academaidd, ar draws dau gampws sy’n
ffynnu: Ychydig funudau ar droed o ganol y ddinas, gellir dod o hyd i’r rhan fwyaf
o’n hysgolion academaidd ar gampws Parc Cathays. Mae’r rhain ymhlith yr
adeiladau trawiadol, y parciau a’r rhodfeydd coediog llydan sy’n ffurfio canolfan
ddinesig ysblennydd Caerdydd. Mae ein campws ar Barc y Mynydd Bychan yn
gartref i dair ysgol academaidd sy’n cynnig rhaglenni meddygaeth, deintyddiaeth a
gofal iechyd, gan rannu ei safle ag Ysbyty Athrofaol Cymru sydd ag 1,000 o wlâu –
y trydydd ysbyty athrofaol mwyaf yn y DU.
Uchelgeisiol ac arloesol, rydym wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd dysgu
croesawgar, cynhwysol, hygyrch a chyfeillgar i’n holl fyfyrwyr. Creadigrwydd a
chwilfrydedd sy’n ysgogi ein staff academaidd. Mae llawer ohonynt yn arweinwyr yn
eu meysydd ac maent yn creu amgylchedd ysgogol i chi ddysgu ynddo.

Caerdydd:
Prifysgolprifddinas
flaenllaw

www.caerdydd.ac.uk
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Cymru:
gwlad y chwedlau

8

Croeso
Byddwch yn teimlo bod ‘croeso’ i chi
ym mhob man yng Nghymru.
Croeso i wlad o harddwch naturiol eithriadol, lle mae profiad newydd yn aros
amdanoch bob dydd. Mae trysor cudd o amgylch pob cornel: pentrefi pysgota
lliwgar a thafarnau clud, llwybrau cerdded garw yn y cymoedd ac ar hyd y clogwyni,
cildraethau tywodlyd a dinasoedd llawn bwrlwm. Yma gallwch weld 640 o gestyll:
mwy nag unrhyw wlad arall yn Ewrop.
Dyma dir hudol a chwedlonol, tir y tywysogion a’r dreigiau. Tir sydd wedi creu
awduron a beirdd, cerddorion ac athletwyr, penseiri a pheirianwyr, gwyddonwyr a
dyngarwyr. Tir sydd wedi ysbrydoli cenedlaethau i wireddu eu breuddwydion.
Y tir hudol hwn yw ein cartref ni – a’ch cartref chi hefyd. Croeso.

Cymru: Gwlad y chwedlau
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Caerdydd:
prifddinas
Dynamig. Cyfeillgar. Fforddiadwy.
Dynamig, cyfoes a hawdd mynd o’i chwmpas, mae ein dinas yn lle rhagorol i fyw, gweithio ac astudio ynddo.
Mae Caerdydd yn llawn cymeriad, treftadaeth ac uchelgais, ac mae’n cynnig y gorau o ddau fyd: mae’n cyfuno holl
fanteision lleoliad bach a diogel sy’n gyfeillgar i’ch cyllideb â’r cyfleusterau diwylliannol a hamdden y byddech chi’n
eu disgwyl gan brifddinas fodern.
Mae’r miloedd o fyfyrwyr sy’n dewis gwneud Caerdydd yn gartref iddynt bob blwyddyn yn rhan o guriad calon y
ddinas, gan wella ei diwylliant cyfoethog ac amrywiol. Cyfeillgar, croesawgar a chynhwysol - mae Caerdydd yn
brifddinas sydd â theimlad cymunedol. Ni waeth pwy ydych chi, gallwch fod yn chi eich hun yma.
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Caerdydd: prifddinas

‘Mae dinas fywiog Caerdydd wedi esblygu’n rhyfeddol o dref fawr i ddinas wirioneddol
ryngwladol, gyda datblygiadau enfawr yng nghanol y ddinas yn ogystal â’i glannau
sydd wedi’u hadfywio. 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 Guides, 2020
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Caerdydd yw un o brif ganolfannau chwaraeon y
DU, ac mae’n gartref i stadiwm eiconig, Stadiwm
Principality, sydd â lle i 74,000 o bobl. Mae’r ddinas yn
cynnal gemau pêl-droed proffesiynol yn Stadiwm Dinas
Caerdydd, rygbi ym Mharc enwog yr Arfau a gemau
criced rhyngwladol yng Ngerddi Sophia. Mae gan
Gaerdydd bwll nofio maint Olympaidd, canolfan canŵio
a rafftio dŵr gwyn, llawr sglefrio a chyfleusterau i
chwarae amrywiaeth o chwaraeon eraill.

Fel y byddech chi’n ei ddisgwyl gan brifddinas,
Caerdydd yw un o brif gyrchfannau siopa’r DU.
Cewch hyd i siopau boutique sy’n gwerthu dillad gan
ddylunwyr a siopau enwog y stryd fawr yng Nghanolfan
Siopa Dewi Sant, ger siopau annibynnol lleol, nifer o
farchnadoedd dan do ac yn yr awyr agored a
rhwydwaith diddorol o arcedau siopa o oes Fictoria ac
Edward â tho gwydr drostynt.

Awydd rhywfaint o ddiwylliant? Mae digon gan
Gaerdydd i’w gynnig, gydag adloniant sy’n addas i
bawb. Mae Canolfan Mileniwm Cymru, sy’n ganolfan
o’r radd flaenaf ym Mae Caerdydd, yn croesawu
sioeau cerdd teithiol o’r West End yn rheolaidd, yn
ogystal â chyngherddau, dramâu a ballet. Mae’r
ddinas hefyd yn gartref i Opera Cenedlaethol Cymru,
sy’n sefydliad o fri, dwy theatr sy’n ffynnu, sawl
sinema aml-sgrîn, clybiau comedi a chanolfan
gelfyddydau sefydledig.

Mae Caerdydd yn ddinas fach, a’r ffordd orau o fynd
o’i chwmpas yw drwy gerdded neu ar gefn beic.
Mae gan gynllun Next Bikes y ddinas reseli beiciau
ledled y ddinas – ac ni chodir tâl ar fyfyrwyr Prifysgol
Caerdydd am hanner awr cyntaf bob taith! Mae hefyd
yn hawdd teithio ar draws y ddinas, de Cymru a thu
hwnt gyda’r cysylltiadau trafnidiaeth gwych – mae
Llundain llai na hanner awr i ffwrdd ar y trên.

Yn sgil buddsoddiad o £2.4bn, ystyrir Bae Caerdydd yn
un o’r prosiectau adfywio mwyaf llwyddiannus yn
y DU. Mae’r Bae yn cynnwys datblygiad modern o
gartrefi, siopau, bariau, bwytai, swyddfeydd a
chyfleusterau adloniant a chwaraeon.

Mae Caerdydd yn elwa ar ddigonedd o fannau gwyrdd
gydag oddeutu 330 o barciau a gerddi. Mae ein
parciau’n cyrraedd canol y ddinas, gan wneud y
brifddinas yn hafan werdd ar gyfer archwilio, ymlacio a
chymryd hoe.

Mae Caerdydd yn ddinas gosmopolitan go iawn ac
adlewyrchir ei hymdeimlad amlddiwylliannol yn ei
hamrywiaeth eang o gaffis, bwytai a bariau. Waeth
beth yw eich dewis, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i
ddigon sy’n addas at eich dant a’ch cyllideb.

Eisiau dianc o brysurdeb bywyd y ddinas?
Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n hawdd
ei gyrraedd, yn cynnig golygfeydd a bywyd gwyllt rhagorol,
ynghyd â digonedd o gyfleoedd ar gyfer pob math o
weithgareddau awyr agored gan gynnwys cerdded a
dringo creigiau. Os ydych chi’n dyheu am awel y môr,
ewch ar grwydr ar hyd ein harfordir trawiadol drwy ddilyn
Llwybr Arfordir 870 milltir o hyd Cymru: yr unig lwybr yn y
byd sy’n dilyn arfordir gwlad yn ei gyfanrwydd.

www.caerdydd.ac.uk

Caerdydd: prifddinas

“Mae Caerdydd yn lle gwych i fod yn fyfyriwr. Er ei bod yn brifddinas Cymru, nid yw’n ddinas
fawr, sy’n golygu bod y rhan fwyaf o bethau o fewn pellter cerdded. Mae’r ddinas yn fach iawn
ac yn llawn dop o fariau, bwytai, caffis a siopau. Rwy’n dwlu ar Gaerdydd oherwydd yr
ardaloedd o’i chwmpas: o fewn hanner awr, gallwn naill ai fod yn edrych tua’r môr ym
Mhenarth neu’n dringo mynydd yn y cymoedd.” David, MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi
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Mae Caerdydd yn brifysgol gyfeillgar, amrywiol a byd-eang. Rydym yn croesawu dros 8,500
o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 o wledydd bob blwyddyn. Maen nhw’n dod i Gaerdydd i
gyflawni eu potensial drwy ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.
Rydym yn deall y gall dewis prifysgol i astudio dramor fod yn benderfyniad mawr.
Dyma pam ein bod ni yma i’ch helpu bob cam o’r ffordd.
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Agwedd fyd-eang
A chithau’n fyfyriwr rhyngwladol, gallwch elwa
ar ystod o wasanaethau cefnogi arbenigol a
ddyluniwyd i wneud y broses o symud i Gaerdydd
mor syml â phosibl i chi:
Canllawiau cyn gwneud cais
Mae ein tîm rhyngwladol yn cynnig gwasanaeth cyngor pwrpasol i helpu i’ch arwain
drwy’r broses o wneud cais i astudio yng Nghaerdydd. Gallwch gysylltu â’n tîm
rhyngwladol ar unrhyw adeg cyn, yn ystod neu ar ôl y broses gwneud cais, a byddwn
yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Croeso cynnes
Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu o’r maes awyr cyn i’r flwyddyn academaidd
ddechrau. Unwaith y byddwch yn cyrraedd Caerdydd, byddwn yn cyflwyno rhaglen
sefydlu gynhwysfawr i chi ac yn trefnu gweithgareddau i’ch helpu i ymgartrefu yn
eich cartref newydd.

Llety sicr
Mae Caerdydd yn un o’r nifer fach o brifysgolion sy’n cynnig gwarant o lety o
ansawdd uchel, wedi ei leoli’n gyfleus ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sengl
(amodau’n berthnasol). Gweler tudalen 18-19 am ragor o wybodaeth am ein
hystod eang o lety myfyrwyr.

Cyngor arbenigol
Yn ogystal â’r cymorth a roddir gan eich ysgol academaidd, mae ein
hymgynghorwyr myfyrwyr rhyngwladol ar gael i’ch helpu gyda materion megis fisâu,
mewnfudo a chyllid.

Cymdeithasau’r myfyrwyr
Mae Undeb y Myfyrwyr, sydd wedi ennill gwobrau, yn gartref i dros 200 o
gymdeithasau, ac mae llawer ohonynt yn cynrychioli diwylliannau neu wledydd
penodol. Mae gŵyl flynyddol ‘Go Global’ yn ddathliad pythefnos o hyd o fwyd,
cerddoriaeth a diwylliant, ac mae’n rhoi llwyfan i gymdeithasau rhyngwladol
arddangos eu doniau a’u dathlu. Mae cymdeithasau myfyrwyr yn ffordd wych o
wneud ffrindiau a dod yn rhan o gymuned Prifysgol Caerdydd yn gyflym.

Rhaglenni iaith Saesneg
Mae ein Canolfan Addysgu Iaith Saesneg yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n
addas ar gyfer y mwyafrif o lefelau a galluoedd iaith. Mae ein myfyrwyr yn dod o
bedwar ban y byd i wella eu sgiliau iaith Saesneg cyn dechrau astudio yn y
Brifysgol. Addysgir dosbarthiadau ar-lein ac ar y campws gan ein tiwtoriaid iaith
Saesneg cymwys a phrofiadol iawn.

• Rhaglen Astudio Saesneg ar gyfer y Brifysgol: cwrs iaith a sgiliau astudio
Saesneg amser llawn i fyfyrwyr rhyngwladol.
• Cefnogaeth mewn Sesiynau ar gyfer Myfyrwyr:9 cymorth gydag ysgrifennu
academaidd, technegau arholi, gwrando a siarad, ynganu, sgiliau seminar a
chymryd nodiadau.

www.caerdydd.ac.uk

Agwedd fyd-eang

cardiff.ac.uk/international
e: international@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4432
cardiffinternationalstudents
youtube.com/cardiffinternational

• Rhaglenni Cyn-sesiynol: Mae cyrsiau dwys 8, 10, 12 neu 20 wythnos ar gael ar
gyfer myfyrwyr rhyngwladol sydd â chynnig amodol.
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Mae gan Brifysgol Caerdydd hanes hir o addysgu rhagorol a arweinir gan ymchwil:
Rydym ymhlith y 40
prifysgol orau yn y DU ar
gyfer addysgu.
(Rhestr Times Higher Education o
Brifysgolion Gorau’r Byd 2022)
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Ni yw’r Brifysgol orau
yng Nghymru yn ôl QS

World Rankings 2022, yn
safle 151 yn y byd, ac rydym
yn parhau i fod ymysg
prifysgolion gorau’r DU.

Rydym wedi cael
cymeradwyaeth gadarn am
ein haddysgu gan yr

Asiantaeth Sicrhau
Ansawdd ar gyfer Addysg
Uwch (QAA).

Rhagoriaeth addysgu
Mae ein staff yn arbenigwyr yn eu meysydd, yn
gweithio ar flaen y gad yn eu disgyblaethau
academaidd – sy’n golygu y byddwch chithau hefyd.
Addysgir a dysgir yng Nghaerdydd mewn amgylchedd astudio ysgogol. A chithau’n
fyfyriwr ôl-raddedig, cewch eich hannog i ddatblygu ystod eang o sgiliau sy’n
benodol i’r pwnc yn ogystal â sgiliau trosglwyddadwy, gan wella eich cyflogadwyedd
a rhoi’r gallu sydd eu hangen arnoch i ragori yn y ddisgyblaeth o’ch dewis.

Ieithoedd i Bawb
Ystyried dysgu iaith newydd neu ddatblygu eich arbenigedd mewn iaith sydd eisoes
gennych? Mae ein rhaglen Ieithoedd i Bawb yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau iaith
ochr yn ochr â’ch astudiaethau – am ddim.
P’un a ydych yn ddechreuwr llwyr neu’n giamstar ieithyddol, rydym yn darparu ar
gyfer pob gallu. Mae ein dewis hyblyg o opsiynau astudio’n eich galluogi chi i
ddysgu mewn ffordd sy’n addas i chi, drwy ddosbarthiadau wythnosol, sesiynau
dwys neu ddysgu annibynnol. Ar hyn o bryd, cynigir cyrsiau ar amrywiaeth o lefelau
mewn:
• Arabeg

• Tsieinëeg Mandarin

• Ffrangeg

• Portiwgaleg

• Almaeneg

• Rwseg

• Eidaleg

• Sbaeneg

• Japaneeg

• Cymraeg

Gweithio neu astudio dramor
Drwy ein rhaglen gyfnewid Ewropeaidd gallwch wneud cais i astudio neu weithio
mewn gwlad yn Ewrop am hyd at 12 mis yn rhan o’ch gradd ôl-raddedig, yn amodol
ar gytundeb gan eich ysgol academaidd. Mae rhaglenni cyfnewid Ewropeaidd yn
cynnig cyfle cyffrous i ymgolli mewn diwylliant gwahanol, gwneud ffrindiau newydd
a gwella eich sgiliau iaith.

Addysg Broffesiynol Barhaus
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser mewn ystod o feysydd
pwnc a gynhelir yn ystod y dydd, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau i gyd-fynd â’ch
ffordd o fyw. Mae ein cyrsiau Addysg Broffesiynol Barhaus yn ddelfrydol i’ch helpu i
ddatblygu eich CV, gwella eich sgiliau rheoli busnes a phrosiectau ac ehangu eich
profiad dysgu.

Rhagoriaeth addysgu

www.caerdydd.ac.uk
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Llety
P’un a ydych yn dewis byw yn un o breswylfeydd
y Brifysgol neu lety preifat, rydym am i chi
deimlo’n gartrefol yma.
Preswylfeydd y Brifysgol
Mae fflatiau ôl-raddedig dynodedig ar gael ym mhreswylfeydd y Brifysgol, fel bod
modd i chi gyfarfod, byw a gweithio ochr yn ochr â phobl debyg sy’n deall gofynion
astudiaeth ôl-raddedig.
Gwarentir deiliadaethau sengl i fyfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol mewn
preswylfeydd yn y Brifysgol drwy gydol eu cyfnod astudio (mae telerau ac amodau’n
berthnasol). Ni warentir llety yn y Brifysgol i chi os ydych yn fyfyriwr o’r DU,
ond efallai y bydd ar gael o hyd: ewch i cardiff.ac.uk/accommodation am ragor
o wybodaeth.

Opsiynau sy’n addas i bawb
Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd myfyrwyr o safon uchel sy’n gweddu i
ddiddordebau a chyllidebau unigol, gan gynnwys:
• Llety sengl-ryw neu rhwng y rhywiau
• Ystafelloedd ymolchi preifat neu a rennir
• Hunanarlwyo neu wedi arlwyo’n rhannol
• Amrywiaeth o gyfleusterau cymdeithasol a chwaraeon
• Cyflenwad cyfyngedig o breswylfeydd addas ar gyfer cyplau neu deuluoedd
(sylwer na ellir gwarantu hyn).

Fforddiadwy
Mae preswylfa hunanarlwyo’n costio rhwng £114 a £160 yr wythnos, tra bo ystafell
mewn preswylfeydd wedi arlwyo’n rhannol fel arfer yn costio £157 yr wythnos
(prisiau 2021/22 ar gyfer preswylfeydd deiliadaeth sengl). Mae ffioedd llety a
thaliadau cysylltiedig yn daladwy trwy Ddebyd Uniongyrchol mewn tri rhandaliad yn
ystod y flwyddyn.

Llety preifat
Mae digonedd o lety ar gael gan landlordiaid preifat yng Nghaerdydd. Rydym yn
cynnal digwyddiad chwilio am dŷ ym mis Awst, sy’n rhoi’r cyfle i chi gwrdd â
myfyrwyr ôl-raddedig eraill a chwilio am lety preifat ar rent ar eich pen eich hun neu
fel rhan o grŵp. Mae asiantaeth gosod tai broffesiynol yn Undeb y Myfyrwyr, Cardiff
Student Letting, sy’n cynnig tai i fyfyrwyr ar gyfer amrywiaeth o gyllidebau ac nid
yw’n codi ffi asiantaeth.

Llety

www.caerdydd.ac.uk
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Chwaraeon
Gydag ystod eang o glybiau a chyfleusterau chwaraeon
rhagorol ar draws y campws, mae Caerdydd
yn cael ei rhestru’n gyson ymhlith prifysgolion
gorau’r DU ar gyfer chwaraeon.
Clybiau chwaraeon
Ydych chi’n awyddus i gymryd rhan mewn chwaraeon ochr yn ochr â’ch astudiaethau
ôl-raddedig? Mae gennym gyfleoedd i gymryd rhan ar y lefel uchaf neu hamdden! Mae
mwy na 60 o glybiau yn yr Undeb Athletau i roi cynnig arnyn nhw, gan gynnwys athletau,
hoci, rygbi, crefft ymladd, chwaraeon moduro a hwylio.
Mae llawer o’n clybiau’n cystadlu yng nghystadleuaeth Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau
Prydain (BUCS), lle mae timau’n teithio ledled y DU i frwydro yn erbyn prifysgolion eraill
am bwyntiau BUCS. Mae hefyd gennym raglen hynod boblogaidd o gemau mewnol (IMG)
gyda dros 100 o dimau yn cystadlu yn wythnosol gyda phêl-rwyd, pêl-droed a rygbi.

Cyfleusterau chwaraeon ac ymarfer corff
Mae pedair prif ganolfan chwaraeon ac ymarfer corff ar gael ar draws ein campws i
fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd:
• Mae ystod eang o gyfleusterau chwaraeon dan do ac awyr agored wedi’u lleoli’n hwylus
ym mhentref hyfforddiant chwaraeon Tal-y-bont ar safle un o’n preswylfeydd mwyaf i
fyfyrwyr. Mae llawer o glybiau chwaraeon y Brifysgol yn cynnal eu sesiynau hyfforddiant
a’u gemau yn ein neuaddau chwaraeon amlbwrpas, ac mae hefyd yn cynnwys ystafell
ffitrwydd, cyrtiau sboncen, caeau artiffisial o dan lifoleuadau a chyrtiau tenis.
• Mae ein canolfan ffitrwydd a datblygiad corfforol wedi’i lleoli’n ganolog ac yn gartref i
ystafell cryfder a datblygiad corfforol o’r radd flaenaf, gydag ystod eang o offer cardio,
ymwrthedd a phwysau ar draws tri llawr. Mae hyfforddwyr ar y safle yn cynnig
dosbarthiadau ffitrwydd, hyfforddiant personol, rhaglenni sy’n cael eu paratoi’n unigol
a chyngor ynghylch maeth.
• Mae stiwdio ddawns gyfoes Stiwdio 49 dafliad carreg o Undeb y Myfyrwyr ac mae’n
cynnal ystod oddosbarthiadau ffitrwydd gan gynnwys ioga, Pilates, sbin a Zumba.
• Mae ein cyfleuster chwaraeon awyr agored yn Llanrhymni yn cynnwys 33 erw o feysydd
chwarae glaswellt (ac un a chanddo lifoleuadau) a chae chwarae 3G maint-llawn.
Mae’r arwyneb pob tywydd o dan lifoleuadau ac mae wedi’i gymeradwyo gan FIFA ac
IRB. Mae’n cynnwys eisteddle a man cynhesu, gan ganiatáu i hyfforddiant chwaraeon a
gemau gael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn. Yn ddiweddar, rydym wedi dod ynghyd â
Chyngor Caerdydd a Thŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd i ehangu safle chwaraeon awyr
agored Llanrhymni, gan roi mynediad o amgylch y cloc at gaeau chwarae glaswellt
ychwanegol a thri chae pob tywydd arall o dan lifoleuadau yn un o’r cyfleusterau
chwaraeon awyr agored mwyaf datblygedig yn y DU.

Rhaglen chwaraeon lefel uchel

www.caerdydd.ac.uk

Chwaraeon

Mae ein rhaglen lefel chel yn rhoi rhaglen gymorth gynhwysfawr i athletwyr elît i’w helpu i
ragori yn eu gyrfaoedd academaidd a chwaraeon wrth astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae’r rhaglen gymorth yn cynnwys meysydd fel ffisiotherapi, cryfder a chyflyru, seicoleg
chwaraeon, aelodaeth i gyfleusterau chwaraeon am ddim a’r potensial ar gyfer gwobr
ariannol.
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Ein hymchwil
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Prifysgol
Grŵp Russell
Rydym yn rhan o Grŵp Russell,
sy’n cynrychioli’r 24 prifysgol
ymchwil-ddwys yn y DU.
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Yn y 5 uchaf

GW4

Yn yr ail safle yn genedlaethol
am effaith ymchwil, ac
ymhlith y 5 prifysgol orau
am ragoriaeth ymchwil yn
y Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil diweddaraf
(REF 2014)

Rydym yn aelod o gynghrair
GW4, sy’n dod â phedair
prifysgol flaenllaw,
ymchwil-ddwys o Gymru a
De-Orllewin Lloegr ynghyd.

Cydnabyddiaeth

9

Mae ein timau ymchwil wedi derbyn saith
Gwobr Pen-blwydd y Frenhines am waith o
ragoriaeth ragorol, ac rydym yn falch o restru
dau enillydd Gwobr Nobel ymhlith ein staff.

Mae ein naw sefydliad ymchwil blaenllaw yn
dod â doniau academyddion o amrywiaeth o
ystod o ddisgyblaethau ynghyd er mwyn mynd
i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r
gymdeithas, yr economi a’r amgylchedd.

Ymchwil arloesol
Mae gan Brifysgol Caerdydd ddiwylliant ymchwil ffyniannus ac arloesol.
Mae’n cysylltu ein hacademyddion â diwydiant, busnesau, llywodraeth
a’r trydydd sector yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
O ganlyniad i hynny, mae ein hymchwil yn
cael effaith go iawn ac mae’n gwneud
gwahaniaeth er gwell i’n byd. O ddatblygu
ein dealltwriaeth o ddementia i
ddarganfod cyfansoddiad cemegol
mantell y Ddaear, mae ein cymuned o
ymchwilwyr yn helpu i greu byd cryfach,
iachach a mwy cynaliadwy.
Mae Caerdydd yn aelod o Grŵp Russell
– dyma ‘Gynghrair Ivy’ o brifysgolion
mwyaf blaenllaw Prydain ym myd
ymchwil. Yn y Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil mwyaf diweddar (REF 2014),
roeddem ni’n 5ed ymysg prifysgolion y DU
am ansawdd ein hymchwil ac yn 2il am
effaith ein hymchwil.
Cadarnhaodd yr ymarfer asesu
cenedlaethol hwn, a gynhelir o bryd i’w
gilydd gan gynghorau ariannu y DU, ein
lle fel canolfan rhagoriaeth ymchwil sy’n
arwain y byd. Barnwyd bod 87% o’r holl
ymchwil a gyflwynwyd gennym yn arwain y
byd(4*) neu’n rhyngwladol-ragorol (3*)
– y ddau gategori asesu uchaf.
Mae effaith ein gwaith ymchwil yn parhau i
gyrraedd ymhell y tu hwnt i’r cyfnodolion
lle maen nhw’n cael eu cyhoeddi. Mae ein
harbenigedd yn golygu bod galw amdanom
ymhlith gwneuthurwyr polisïau, cyrff
anllywodraethol a’r diwydiant fel ei gilydd.

Mentrau hyfforddiant
doethurol

Mae ein mentrau hyfforddiant doethurol
yn cynnwys:

Mae ein proffil ymchwil-ddwys a’n henw
da yn ein galluogi i gael arian ar gyfer
astudiaethau doethurol o ystod eang o
ffynonellau, gan gynnwys Cynghorau
Ymchwil y DU, elusennau ac
ymddiriedolaethau, cyrff llywodraethol a
diwydiant.

Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r
Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym ni wrthi’n arwain neu’n cymryd
rhan mewn ystod o gynlluniau hyfforddi
doethurol penodol, gan gynnwys
Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol
(DTPs), Canolfannau Hyfforddiant
Doethurol (DTCs neu CDTs) a noddir gan
Gyngor Ymchwil y DU. Mae’r rhain yn
cwmpasu llawer o’n meysydd
academaidd ac ymchwil cryfaf.
Mae DTPs, CDTs a DTCs yn dwyn ynghyd
feysydd arbenigedd amrywiol sy’n anelu
at hyfforddi ein myfyrwyr doethuriaeth
gyda’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i
ddod yn ymchwilwyr llwyddiannus ac sy’n
gallu mynd i’r afael â chwestiynau mawr
heddiw a heriau’r dyfodol.
Eu nod hefyd yw darparu amgylchedd
cefnogol a chyffrous i fyfyrwyr, yn aml
gyda’r cyfle i fanteisio ar gyfleoedd
hyfforddi neu ddatblygu ehangach, megis
dysgu iaith, ymweliadau ymchwil dramor,
neu leoliadau gyda phartneriaid
anacademaidd.

•

AHRC De, Gorllewin a Phartneriaeth
Hyfforddiant Doethurol (DTP) Cymru

•

DTP ESRC Cymru

•

Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi
Wybodaeth (KESS2)

Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd
•

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol
Biowyddoniaeth De-orllewin Lloegr
(trwy Gyngor Ymchwil Biodechnoleg
a’r Gwyddorau Biolegol)

•

Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi
Wybodaeth (KESS2)

•

DTP MRC GW4 BioMed

•

Canolfan Hyfforddiant Doethurol
NERC mewn Asesu Risg
Ecotocsicolegol Tuag at Ddefnydd
Cemegol Cynaliadwy

•

NERC GW4+ DTP Gwyddoniaeth
Amgylcheddol

•

Canolfan NERC GW4 FRESH ar gyfer
Hyfforddiant Doethurol mewn
Biowyddoniaeth Dŵr Croyw a
Chynaliadwyedd

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
EPSRC DTP

•

CDT Gweithgynhyrchu Lledddargludyddion Cyfansawdd EPSRC

•

Canolfan EPSRC ar gyfer
Hyfforddiant Doethurol mewn
Systemau Ynni Tanwydd
Datgarboneiddio Gwydn

•

Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi
Wybodaeth (KESS2)

•

NERC GW4+ DTP yng Ngwyddorau’r
Ddaear a’r Amgylchedd

•

CDT UKRI mewn Deallusrwydd
Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a
Chyfrifiadura Uwch

www.caerdydd.ac.uk
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Newid ein byd

Torri tir newydd wrth ddarganfod oes iâ ar y Ddaear
Gan weithio ar y cyd â gwyddonwyr ledled
y byd, mae tîm o’n Hysgol Gwyddorau’r
Ddaear a’r Amgylchedd wedi dod o hyd
i’r ‘cyswllt coll’ yn y broses sy’n arwain at
oes iâ ar y Ddaear.

wyneb y Ddaear. Fodd bynnag, hyd yn
hyn mae wedi bod yn ddirgelwch sut y
gall amrywiadau bach mewn ynni solar
sbarduno newidiadau mor ddramatig yn
yr hinsawdd ar y Ddaear.

Mae wedi bod yn hysbys ers tro mai
newidiadau cyfnodol i orbit haul y
Ddaear sy’n pennu cyflymder cylchoedd
oes yr iâ, gan mai hyn sy’n newid faint
o ymbelydredd solar sy’n cyrraedd

Yn ei astudiaeth, daeth i’r amlwg i’r tîm
fod mynyddoedd iâ’r Antarctig yn dechrau
toddi ymhellach ac ymhellach i ffwrdd
o Antarctica pan mae orbit y Ddaear
o amgylch yr haul yn gwbl gywir, a bod

hyn yn symud cyfeintiau enfawr o ddŵr
croyw i ffwrdd o Gefnfor y De ac i Gefnfor
yr Iwerydd. Wrth i Gefnfor y De fynd yn
fwy hallt a Gogledd yr Iwerydd fynd yn
fwy ffres, mae patrymau cylchrediad y
môr ar raddfa fawr yn dechrau newid yn
ddramatig, gan dynnu CO2 o’r atmosffer
a lleihau’r effaith tŷ gwydr, fel mae’n cael
ei galw. Mae hyn yn ei dro yn gwthio’r
Ddaear i amodau oes yr iâ.

Arwyddion bod bywyd ar Blaned Gwener
Gan arwain tîm rhyngwladol o seryddwyr,
mae ymchwilwyr o’n Hysgol Ffiseg a
Seryddiaeth wedi darganfod moleciwl
prin – ffosffad – yng cymylau Venus. Ar
y Ddaear, dim ond yn ddiwydiannol y
mae ffosffin yn cael ei wneud, neu gan
ficrobau sy’n ffynnu mewn mannau lle
nad oes ocsigen.
Mae seryddwyr yn dyfalu ers degawdau y
gallai cymylau uchel ar y Blaned Gwener
gynnig cartref i ficrobau – sy’n hofran yn
rhydd o’r arwyneb crasboeth, ond y mae
angen iddynt oddef asidedd uchel iawn o
hyd. Gallai canfod moleciwlau ffosffin, sy’n
cynnwys hydrogen a ffosfforws, awgrymu
bod bywyd ‘awyrol’ y tu hwnt i’r Ddaear.
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Yn gyntaf, defnyddiodd y tîm Delesgop
James Clerk Maxwell (JCMT) yn Hawaii
i ganfod y ffosffin, ac yna cawson nhw
amser i ddilyn eu darganfyddiad gyda
45 telesgop o Gasgliad Milimetrau/
Is-filimetrau Mawr Atacama (ALMA) yn
Chile. Bu’r ddau gyfleuster yn gwylio’r
Blaned Gwener ar donfedd o tua 1
milimetr, sy’n llawer hirach na beth all y
llygad dynol ei weld.
Nawr mae’r tîm yn aros yn eiddgar am
ragor o amser gyda’r telesgopau i weld
a yw’r ffosffin mewn rhan gymharol
dymherus o’r cymylau, ac i chwilio am
nwyon eraill sy’n gysylltiedig â bywyd.
Hefyd gallai teithiau newydd i’r gofod fynd
i’n planed gyfagos a samplu’r cymylau
yn y fan a’r lle er mwyn gwneud rhagor o
chwilio am arwyddion o fywyd.

Darganfyddiad o gell T newydd
yn cynyddu’r gobeithion o therapi
canser ‘cyffredinol’
Mae ymchwilwyr o’n Hysgol Feddygaeth ac Ysgol
y Biowyddorau wedi darganfod math newydd o
gell T marwol sy’n cynnig gobaith o therapi canser
“un maint i bawb”. Therapïau celloedd T ar gyfer
canser – lle mae celloedd imiwnedd yn cael eu
tynnu, eu haddasu a’u dychwelyd i waed cleifion
er mwyn chwilio am gelloedd canser a’u dinistrio
– yw’r paradeim diweddaraf i drin canser.
Mae’r therapi a ddefnyddir fwyaf, o’r enw CAR-T,
yn cael ei bersonoli i bob claf, ond dim ond rhai
mathau o ganser a dargedir ganddo, ac nid yw
wedi bod yn llwyddiannus ar gyfer tiwmorau
solet, sef y rhan helaeth o ganserau. Mae ein
hymchwilwyr bellach wedi darganfod celloedd T
sydd â math newydd o dderbynnydd cell T (TCR)
sy’n adnabod ac yn lladd y rhan fwyaf o fathau o
ganser dynol, gan anwybyddu celloedd iach.
Mae’r derbynnydd hwn yn adnabod moleciwl a
geir ar arwyneb ystod eang o gelloedd canser,
yn ogystal ag yn llawer o gelloedd normal y corff.
Ond yn syfrdanol, mae’n gallu gwahaniaethu
rhwng celloedd iach a chelloedd canseraidd,
gan ladd y rhai diwethaf yn unig. Dywedodd
yr ymchwilwyr fod hyn yn cynnig cyfleoedd i
ddatblygu imiwnotherapïau ar gyfer pob canser a
phob person, nad oeddem yn credu bod y rhain
yn bosibl o’r blaen.

Gallai gweithio hyblyg ehangu
mynediad at y proffesiwn cyfreithiol
Gallai mwy o weithio o bell a gweithio hyblyg
ers pandemig COVID-19 wneud y proffesiwn
cyfreithiol yn fwy hygyrch i bobl anabl.
Yn ystod cyfnod clo COVID-19, dechreuodd
llawer o gwmnïau a busnesau cyfreithiol a
thimau mewnol ganiatáu staff weithio o gartref
– addasiad rhesymol roedd llawer o gyfreithwyr
anabl wedi gofyn amdano cyn y pandemig.

Newid ein byd

Yn ôl arolwg o fwy na 100 o gyfreithwyr anabl gan
y tîm ymchwil Anabledd Cyfreithiol ym Mhrifysgol
Caerdydd, mewn partneriaeth â Chymdeithas
Cyfraith Cymru a Lloegr, roedd gweithio o gartref
yn ystod pandemig COVID-19 wedi galluogi’r
rhan fwyaf o ymatebwyr i reoli eu hanabledd yn
fwy effeithiol. Mae ei ganlyniadau yn dangos y
byddai’n well gan 70% o’r rhai hynny arolygwyd
weithio o bell yn yr hir dymor.

www.caerdydd.ac.uk
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Ein sefydliadau ymchwil
Mae ein sefydliadau ymchwil blaenllaw yn dod â thalentau academaidd ynghyd
o amrywiaeth o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwys byd-eang.
Sefydliad Catalysis Caerdydd
Mae Sefydliad Catalysis Caerdydd wedi
ymrwymo i wella dealltwriaeth o gatalysis,
datblygu prosesau catalytig newydd
gyda diwydiant a hyrwyddo defnydd o
gatalysis fel technoleg gynaliadwy yn
yr 21ain ganrif. Mae gan y Sefydliad
amrywiaeth helaeth o offer sydd ar gael i’r
holl fyfyrwyr a staff i yrru ymchwil ymlaen
a rhoi mewnwelediad gwerthfawr i’r
ddealltwriaeth o brosesau catalytig.
Mae’r CCI yn gweithio gyda nifer o
bartneriaid blaenllaw a gydnabyddir yn
rhyngwladol mewn meysydd gan gynnwys
y diwydiannau gweithgynhyrchu modurol,
tanwydd a chemegol. Fel aelod blaenllaw
o Ganolfan Catalysis y DU, mae’r Sefydliad
yn elwa o bartneriaethau cryf â llawer
o’r prif sefydliadau academaidd mewn
catalysis ledled y byd.

Sefydliad Ymchwil Troseddu
a Diogelwch
Cafodd Sefydliad Ymchwil Troseddu
a Diogelwch ei sefydlu yn 2015 ac
mae’n datblygu cipolygon, tystiolaeth
a gwybodaeth newydd am broblemau
troseddu a diogelwch lleol, cenedlaethol
a rhyngwladol. Mae’r Sefydliad wedi helpu
i leihau troseddu a chynyddu diogelwch
drwy ganfod problemau a chynnig atebion
ymarferol ar sail ymchwil drylwyr, sy’n
llywio polisïau ac ymarfer yn uniongyrchol.
Mae’r Sefydliad Ymchwil Troseddu a
Diogelwch yn elwa o berthnasoedd
cydweithredol tymor hir gyda sefydliadau
gan gynnwys Heddlu De Cymru, y Swyddfa
Gartref, byddinoedd y DU a’r UDA a’r Adran
Gwrthderfysgaeth.

Sefydliad Ymchwil
Arloesedd Data
Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Arloesedd
Data er mwyn cynnal ymchwil sylfaenol i
agweddau ar reoli, dadansoddi a dehongli
meintiau enfawr o wybodaeth destunol
a rhifiadol. Ein sefydliad yw canolfan

28

y Brifysgol ar gyfer gwyddor data, sy’n
cwmpasu ymchwil, addysgu, cyfrifiadura
perfformiad uchel (HPC) a chydweithio
diwydiannol:
Wrth i ddiwydiannau gynhyrchu meintiau
anferthol o ddata, mae angen cynyddol
am ddulliau gweithredu ar gyfer
rheoli, storio, cywasgu, dadansoddi
a dosbarthu’r wybodaeth hon. Drwy
ymchwil arloesol, mae Sefydliad Ymchwil
Arloesoedd Data yn mynd i’r afael â’r
heriau sy’n wynebu sectorau allweddol
wrth iddynt ddod ar draws y mater
cynyddol o weithio gyda setiau data
enfawr a data sy’n fwyfwy cymhleth.

Sefydliad Ymchwil
Systemau Ynni
Nod y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni
yw mynd i’r afael â’r heriau byd-eang
sy’n gysylltiedig â sut rydym yn parhau i
gynhyrchu, dosbarthu a defnyddio ynni.
Gweledigaeth y Sefydliad yw ymgymryd ag
ymchwil sy’n arwain y ffordd yn rhyngwladol
i ddatblygu systemau ynni cynaliadwy,
fforddiadwy, cymdeithasol dderbyniol a
diogel trwy ymagwedd amlddisgyblaethol
sy’n cefnogi cydweithio ac arloesi.
Mae’r Sefydliad yn gweithio mewn
partneriaeth â sefydliadau gan gynnwys
y Grid Cenedlaethol, EON, Siemens a
Rolls-Royce, sy’n helpu i lywio a chynghori
strategaethau.

Sefydliad Ymchwil
Bôn-gelloedd Canser
Ewropeaidd
Mae targedu bôn-gelloedd canser yn
cynnig cyfle i drawsffurfio ein ffordd o fynd
i’r afael â chlefydau. Maent yn chwarae
rhan allweddol yn y broses o greu a thyfu
tiwmorau, a sut maent yn ymledu drwy’r
corff. Efallai y bydd yn bosibl trin canser
yn fwy effeithiol trwy gyfuno lladd bôngelloedd y canser â thriniaethau presennol
sy’n lleihau màs y tiwmor, ond nad ydynt o
reidrwydd yn ei atal rhag tyfu’n ôl.

Mae’r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd
Canser Ewropeaidd yn ganolfan arbenigol
sy’n canolbwyntio’n benodol ar y maes
ymchwil hwn. Nod y sefydliad yw gwella
dealltwriaeth o rôl bôn-gelloedd canser
mewn ystod o ganserau, drwy ymchwil
fwyaf blaenllaw y byd. Mae’r Sefydliad yn
cynnig yr amgylchedd ymchwil diweddaraf
i uwch-academyddion, cymrodyr ymchwil a
myfyrwyr ôl-raddedig ryngweithio â’i gilydd.
Mae cymrodyr ymchwil newydd sydd ar
ddechrau eu gyrfa wedi’u recriwtio i weithio
ochr yn ochr â thimau sy’n arwain y byd
mewn gwyddoniaeth fiofeddygol sylfaenol a
datblygu cyffuriau i greu canolfan ragoriaeth
ymchwil yn y DU i dargedu canser.

Sefydliad Ymchwil
y Niwrowyddorau ac
Iechyd Meddwl
Nod Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau
ac Iechyd Meddwl yw bod yn ganolfan
ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol ym
maes niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl,
drwy gymryd darganfyddiadau newydd
a’u trosi i gael mwy o ddealltwriaeth a
diagnosis o salwch meddwl.
Wedi’i leoli mewn labordai ymchwil
pwrpasol, mae gwaith y Sefydliad yn
cwmpasu’r hyd oes o blentyndod i
henaint. Mae’n cynnwys anhwylderau
niwroddatblygiadol megis anhwylder
diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd ac
awtistiaeth, y prif anhwylderau seiciatrig
i oedolion fel sgitsoffrenia ac anhwylder
deubegynol, yn ogystal ag anhwylderau
niwroddirywiol megis clefyd Alzheimer,
clefyd Huntington a chlefyd Parkinson.

Sefydliad Ymchwil
Imiwnedd System
Mae’r Sefydliad Ymchwil Imiwnedd
Systemau yn cynnig dull cynhwysfawr
ar sail systemau o ymdrin ag ymchwil
imiwnedd gan roi gwedd holistaidd ar
hynt clefydau cronig, rheoli heintiau a
mecanweithiau sy’n arwain at ymateb
imiwnedd effeithiol.
Mae’r Sefydliad yn cynnig amgylchedd
ymchwil cystadleuol yn rhyngwladol sy’n
meithrin mentoriaeth ac sy’n annog
cydweithredu rhyngddisgyblaethol. Mae
ymchwilwyr yn ymchwilio i ymatebion
imiwnedd cymhleth dros ben mewn
modd integredig, gan ddefnyddio dulliau
arbrofol a chlinigol sy’n seiliedig ar
systemau. Nod y Sefydliad Ymchwil
Imiwnedd Systemau yw ateb cwestiynau
sylfaenol sy’n ymwneud â mecanweithiau
imiwnedd a datblygu strategaethau
triniaeth ddiagnostig sydd wedi’u targedu
i’w cymhwyso yn y byd go iawn.

Sefydliad Ymchwil Dŵr
Sefydlwyd y Sefydliad Ymchwil Dŵr yn
2015 er mwyn mynd i’r afael â’r her
fawr o gynnal dŵr i bobl ac ecosystemau
mewn byd sy’n newid. Ei nod yw meithrin
ymchwil ryngddisgyblaethol sydd ar
flaen y gad fydd yn cael effaith amlwg a’i
defnyddio fel tystiolaeth gan y rhai sy’n
gwneud penderfyniadau.

Mae’r wybodaeth a nodir yn gywir pan aethpwyd i brint ym mis Hydref 2021. Fodd bynnag, bydd ein sefydliadau
ymchwil yn newid yn ystod blwyddyn academaidd 2021-22 yn ôl pob tebyg. Mae rhagor o wybodaeth ar ein gwefan.

www.caerdydd.ac.uk

Ein sefydliadau ymchwil

Mae’n gwneud hyn drwy gynnig awyrgylch
creadigol lle gall ymchwilwyr o wahanol
feysydd lunio a chyflwyno ymchwil ar
y cyd â budd-ddalwyr a defnyddwyr er
mwyn creu dealltwriaeth ac atebion fydd
yn helpu pawb i fynd i’r afael â heriau
byd-eang.” Mae’r Sefydliad Ymchwil Dŵr
yn elwa o berthnasoedd hirsefydlog
â phartneriaid o’r diwydiant, y byd
academaidd, y llywodraeth a rheoleiddio,
a’r trydydd sector.
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Yr Academi Ddoethurol
Hyb gweithgareddau ymchwil ryngddisgyblaethol ôl-raddedig yng Nghaerdydd
yw’r Academi Ddoethurol. Mae’n ffynhonnell ganolog i ymchwilwyr gael mynediad
at weithdai datblygu sgiliau personol, proffesiynol ac ymchwil, yn ogystal ag ystod o
ddigwyddiadau cymunedol rhyngddisgyblaethol a chyfleoedd cyllido,
ar-lein ac o fewn man pwrpasol.
Ein nod ni yw eich helpu chi, yr
ymchwilydd, i gael profiad myfyrwyr o’r
radd flaenaf ac elwa ar y gymuned
ôl-raddedig lle gallwch ddatblygu
rhagoriaeth mewn ymchwil a
chyflogadwyedd yn y dyfodol. Rydym yn
gweithio mewn partneriaeth â
gwasanaethau Gyrfaoedd a Chefnogaeth
i Fyfyrwyr y Brifysgol i sicrhau eich bod yn
barod i lwyddo.
Mae ymgymryd ag Ymchwil Ddoethurol yn
gyffrous yn ddeallusol, yn heriol ac yn
wahanol i fathau eraill o astudio yn y
Brifysgol. Am y rheswm hwnnw, mae’r
Academi Ddoethurol yn cynnal sesiynau
ymsefydlu ‘Dechrau Arni’ ym mis Hydref
ac ar bob un o’r pwyntiau cofrestru
ychwanegol. Bydd y digwyddiadau hyn yn
eich cyflwyno chi i natur gradd ymchwil, i’r
cymorth a fydd ar gael i chi i wneud eich
ymchwil a datblygu’ch gyrfa, a myfyrwyr
ymchwil eraill, a ddaw’n gyfeillion, yn
gydweithwyr ac efallai hyd yn oed yn
gydweithredwyr i chi.
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Cefnogi Taith yr Ymchwilydd
Rydyn ni’n cynnig rhaglen gynhwysfawr ac
ynddi nifer o elfennau: gweithdai
hyfforddi ffurfiol, gweithgareddau llesiant
a gyrfaoedd, dysgu ar-lein a
gweithgareddau a arweinir gan fyfyrwyr.
Mae ein rhaglen yn canolbwyntio ar
gamau ailadroddol eich taith PhD.
• Pontio (ymgartrefu a dechrau arni)
• Caffael (meithrin sgiliau a
rhwydweithiau)
• Cwblhau (parhau ar y trywydd iawn a
gorffen)
• Cyflogadwyedd (cynllunio ar gyfer eich
dyfodol)
Mae hyn yn ein galluogi ni i’ch cefnogi chi
ar eich taith fel ymchwilydd newydd,
helpu i feithrin hyder, sgiliau, dyfalbarhad
a gyrfa werth chweil.

Cyfleoedd Ariannu a
Rhyngddisgyblaethol
Yn ogystal â darparu cyrsiau, rydym yn
fodd i ymchwilwyr ddatblygu drwy roi cyfle
iddynt ymwneud â chynadleddau dan
arweiniad myfyrwyr ac i gynnig arian i
gynnal gweithgareddau
rhyngddisgyblaethol a arweinir gan
fyfyrwyr. Mae’r cyllid hwn yn galluogi
ymchwilwyr i ennill profiad a datblygu
sgiliau drwy gynnal eu digwyddiadau a’u
mentrau eu hunain.

Mynediad at
adnoddau GW4
Mae Prifysgol Caerdydd yn rhan o
Gynghrair GW4, sy’n dod â phedair o’r
prifysgolion mwyaf ymchwil-ddwys ac
arloesol ymhlith prifysgolion y DU ynghyd:
Caerdydd, Caerfaddon, Bryste a
Chaerwysg. Mae bod yn rhan o’r
gynghrair hon yn ein galluogi i gynnig
mynediad i chi at offer arbenigol a
blaenllaw a chyfleoedd i adeiladu eich
rhwydwaith ehangach.

Mae’r Academi Ddoethurol yn
cynnig cymaint o gyfleoedd i ddysgu
sgiliau newydd a gloywi rhai sydd
eisoes gennych.
Rwy’n sylweddoli nad diben yr Academi
Ddoethurol yw ein gwneud ni’n
ysgolheigion gwell yn unig, ond yn
unigolion mwy cyflawn a hapus. Gall y
byd academaidd fod yn arw ac yn ynysig,
ond mae’r Academi Ddoethurol yn
lloches lle gall myfyrwyr PhD o wahanol
gefndiroedd academaidd ddod at ei
gilydd a sylweddoli nad ydym ni ar ein
pennau ein hunain – ddim o bell ffordd.
Rwyf wedi gwneud ffrindiau â phobl
rwy’n eu trysori na fyddwn i wedi dod i’w
hadnabod heb y gweithdai ymarferol,
seminarau ysbrydoledig a chynadleddau
rhyngddisgyblaethol.
Adelle, Yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Ein Cymuned
Ymunwch â chymuned ofalgar
o ymchwilwyr ôl-raddedig sy’n eich
helpu i ddatblygu cysylltiadau y tu
hwnt i’ch arbenigedd

Cynadleddau blynyddol a
arweinir gan fyfyrwyr a
digwyddiadau arddangos ymchwil
eraill gan gynnwys ein harddangosfa
Delweddau Ymchwil a
chystadleuaeth Three Minute Thesis

Man pwrpasol ar gyfer myfyrwyr
PhD gan gynnwys ystafelloedd
seminar, ystafell TG a man astudio
Cymuned fywiog ar Twitter sy’n
cynnig man rhithwir i ddod o hyd i
ymchwilwyr eraill a chysylltu â nhw

Yr Academi Ddoethurol

Gweithgareddau
rhyngddisgyblaethol rheolaidd
sy’n cynnig amgylchedd a chyfleoedd
ymchwil ysgogol i rwydweithio gydag
ymchwilwyr eraill

Enciliadau rheolaidd i awduron
sy’n cynnig cymorth ac anogaeth i
ysgrifennu eich traethawd hir

Blog yr Academi Ddoethurol,
lle gallwch arddangos eich ymchwil
a darganfod amrywiaeth ein
cymuned ymchwil

www.caerdydd.ac.uk
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Eich
cefnogi chi

www.caerdydd.ac.uk
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Yng nghanol campws Parc Cathays, mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr newydd sbon yn dod â’n
holl wasanaethau cefnogi myfyrwyr ynghyd o dan yr un to. Mae’r adeilad newydd yn gartref i
ystod o wasanaethau i’ch galluogi i gael gafael yar unrhyw gefnogaeth sydd ei hangen arnoch
yn rhwydd ar gyfer eich astudiaethau, eich iechyd a’ch lles, i baratoi ar gyfer eich dyfodol,
rheoli eich arian a byw yng Nghaerdydd.
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Cefnogi a lles
myfyrwyr
Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig mwy na chyrsiau rhagorol a addysgir a chyfleoedd
ymchwil. Rydym am eich helpu i wneud y gorau o’ch profiad fel myfyriwr ôl-raddedig
drwy wneud yn siŵr eich bod yn gallu cael gafael ar unrhyw gymorth ychwanegol
fydd ei angen arnoch. O’r adeg y byddwch yn cofrestru i raddio a thu hwnt i hynny,
rydym yma i’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd.
Cyngor ariannol
Mae ein tîm Cyllid a Chyngor i Fyfyrwyr yn
cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a
chyfrinachol. P’un a ydych yn fyfyriwr ar
hyn o bryd neu’n ddarpar fyfyriwr, gallwch
gysylltu â ni er mwyn cael cyngor
arbenigol ar faterion megis cyllid,
mynediad at fudd-daliadau’r llywodraeth,
materion sy’n ymwneud â thai, prosesau
academaidd a materion lles cyffredinol a
allai effeithio ar eich gallu i astudio.
Mae ein tîm Ysgoloriaethau,
Bwrsariaethau ac Arian yn cynnig cronfa
caledi i gefnogi myfyrwyr yn ystod eu
hastudiaethau pan fyddant yn profi
argyfyngau ariannol tymor byr annisgwyl,
yn ogystal â gweinyddu a dyfarnu’r rhan
fwyaf o fwrsariaethau ac
ysgoloriaethau’r Brifysgol.

Cymorth emosiynol
Mae ein tîm Cwnsela, Iechyd a Lles yn
cynnig cwnsela cyfrinachol a chymorth
emosiynol i fyfyrwyr sy’n dymuno trafod
materion personol neu emosiynol. Caiff
cymorth ei roi yn unigol neu mewn
gweithdy grŵp ac fe ategir y gwasanaeth
gan ddeunydd hunangymorth. Mae’r
gwasanaeth yn gweithio yn unol â
fframwaith moesegol Cymdeithas
Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela, Iechyd a
Lles yn cynnig ystod o opsiynau cymorth,
gan gynnwys adnoddau hunan-gymorth,
gweithdai, cyrsiau a grwpiau,
apwyntiadau cwnsela a lles un-i-un, a
gwasanaeth lles galw heibio. Gallwch
hefyd gael cymorth gan ein hyrwyddwyr
lles: myfyrwyr sydd wedi dewis cael
hyfforddiant i gynnig cefnogaeth gan
gymheiriaid, yn ogystal â rhoi adnoddau a
gwybodaeth i chi a’ch cyfeirio at
wasanaethau a all helpu.

Gwasanaethau anabledd
Mae ein Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr
yn cynnig gwybodaeth, cyngor a
gwasanaethau cefnogi arbenigol, gan
gynnwys sgiliau astudio, mentora iechyd
meddwl a gweithwyr cymorth i fyfyrwyr
anabl presennol a darpar fyfyrwyr ar yr
holl faterion sy’n gysylltiedig ag
anableddau. Gallwn helpu i nodi eich
anghenion o ran cymorth, a byddwn yn
cysylltu â’ch ysgol academaidd ac
adrannau eraill i roi unrhyw addasiadau
rhesymol angenrheidiol ar waith.
Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth sgrinio
ac asesu i fyfyrwyr sy’n credu efallai bod
ganddynt anhawster dysgu penodol. Mae’r
Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr yn
gweithredu canolfan asesu lle

gellir asesu a chynghori myfyrwyr sy’n
gwneud cais am y Lwfans Myfyrwyr Anabl
(DSA) ar yr offer a’r cymorth sydd ar gael i
gynorthwyo gyda’u hastudiaethau.

Crefyddau’r Byd
Mae ein Caplaniaeth aml-ffydd yn y
Brifysgol yn cynnig cyngor, cymorth a
gofal i fyfyrwyr o bob ffydd a dim ffydd.
Mae ein Caplaniaid yn cynnig amrywiaeth
o wasanaethau gan gynnwys gwasanaeth
gwrando bugeiliol cyfrinachol, mannau
tawel ar gyfer gweddïo neu fyfyrio,
cyfleoedd i weddïo ac addoli yn
gymunedol, gwybodaeth am gymunedau
ffydd lleol, yn ogystal â digwyddiadau
rhyng-ffydd i annog deialog rhwng
aelodau o wahanol grefyddau.

Cefnogi
myfyrwyr rhyngwladol
Mae ein tîm Cefnogi Myfyrwyr
Rhyngwladol yn cynnig cyngor a
chefnogaeth gyfrinachol i fyfyrwyr o’r tu
allan i’r DU ar ystod eang o faterion
anacademaidd gan gynnwys materion
lles, mewnfudo, fisâu a rheoliadau
cyflogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol.

Gofal plant arobryn

www.caerdydd.ac.uk

Cefnogi a lles myfyrwyr

Mae ein Canolfan Gofal Dydd arobryn yn
cynnig cyfleusterau gofal drwy’r dydd i
fyfyrwyr sydd â phlant rhwng 10 wythnos
a 5 mlwydd oed. Mae’r Ganolfan yn
cynnig gofal drwy gyfrwng Saesneg yn
bennaf yn ogystal â Chymraeg sylfaenol
ac mae yng nghanol Campws Cathays.
Argymhellir i chi gyflwyno cais yn gynnar.
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Ni waeth pa gam ar daith eich gyrfa rydych chi, mae ein tîm o ymgynghorwyr gyrfaoedd
proffesiynol yma i’ch helpu chi i gyflawni eich nodau. Rydym ni’n cynnig amrywiaeth eang o
wasanaethau i’ch cefnogi chi gyda’ch datblygiad gyrfa yn ystod eich cyfnod ym Mhrifysgol
Caerdydd a thu hwnt.
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Cefnogaeth gyrfaoedd
Eich paratoi ar gyfer eich
dyfodol
Mae pob un o’n gweithwyr proffesiynol
gyrfaoedd arbenigol yn gysylltiedig ag
ysgolion academaidd a gallant roi
arweiniad penodol a phenodol i bwnc ar
bopeth o ddatblygu sgiliau a chwilio am
swyddi i baratoi at gyfweliad a chymorth
ymarferol. Byddwn yn gweithio gyda chi i
helpu i gynllunio eich gyrfa a’ch paratoi
chi at y broses recriwtio yn eich diwydiant
dymunol.
Mae ein platfform ar-lein yn rhoi cymorth
24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, i’ch
helpu gyda hunan-ddatblygiad, cynllunio
gyrfa ac ymchwil. A chithau’n fyfyriwr
ôl-raddedig, byddwch hefyd yn gallu
defnyddio cyfrif gyrfaoedd lle gallwch
drefnu apwyntiadau a digwyddiadau, a
chwilio am gyfleoedd cyflogaeth i
raddedigion gyda sefydliadau sy’n
recriwtio’n uniongyrchol o Brifysgol
Caerdydd.

Busnesau masnachol newydd
A oes gennych syniad am fusnes newydd,
menter gymdeithasol neu gyfle i weithio’n
llawrydd? Gall ein tîm menter eich helpu
chi i ddefnyddio eich creadigrwydd a
chyflawni eich potensial. Gallwch gael
gafael ar gymorth personol wedi’i deilwra
i helpu i greu neu dyfu eich busnes gyda
mentora un-i-un, gweithdai dechrau
busnes newydd, sesiynau datblygu
sgiliau, cyfleoedd ariannu ac offer ar-lein i
ddod â’ch syniadau yn fyw.

Cysylltiadau â chyflogwyr
Mae bwrdd swyddi Dyfodol Myfyrwyr yn
rhoi mynediad uniongyrchol i chi at fwy
na 6,000 o swyddi byw gan dros 1,000 o
gyflogwyr cofrestredig.
Byddwch hefyd yn cael y cyfle i fynd i’n
ffeiriau gyrfaoedd rheolaidd, cyflwyniadau
gan gyflogwyr a digwyddiadau panel
arbenigol.
Mae gennym ni gannoedd o gyflogwyr ar
y campws trwy gydol y flwyddyn sy’n
chwilio am gyfleoedd i recriwtio ein
myfyrwyr dawnus.
Mae ein myfyrwyr ôl-raddedig wedi dod o
hyd i waith gydag ystod eang o
sefydliadau proffil uchel, gan gynnwys
Admiral, BAE Systems, BBC, Bloomberg,
Cap Gemini, Citibank Group, Deloitte,
Eversheds, GE Healthcare, HSBC, IBM,
Microsoft, y GIG, y Swyddfa Ystadegau
Gwladol, PwC, Sky News, TATA Steel a
Llywodraethu y DU. Mae gennym
gysylltiadau cryf ag amrywiaeth o
sefydliadau yn y trydydd sector a BbaCh,
sy’n rhoi’r cyfle i chi ymwneud ag ystod
eang o gyflogwyr.

Myfyrwyr rhyngwladol

Rydym yn 11fed yn y DU yn
ôl Times Higher Education
– Global University
Employability Ranking 2020.
Roedd 98% o’n graddedigion
ymchwil ôl-raddedig oedd yn
gweithio yn y DU mewn
cyflogaeth hynod fedrus 15
mis ar ôl diwedd eu cwrs
(Arolwg Hynt Graddedigion
HESA, 2021).
Roedd 90% o’n myfyrwyr
ôl-raddedig oedd yn gweithio
yn y DU mewn cyflogaeth
hynod fedrus 15 mis ar ôl
diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt
Graddedigion HESA, 2021).

Mae ein hymgynghorwyr gyrfaoedd
pwrpasol wrth law i gynnig cymorth,
adnoddau a chanllawiau i’ch helpu chi i
ymchwilio i lwybrau gyrfaol a chyfleoedd
yn y DU ac yn eich mamwlad.

Cefnogaeth gyrfaoedd

www.caerdydd.ac.uk
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Ni fu erioed adeg fwy cyffrous i fod yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym
yn buddsoddi cannoedd o filiynau o bunnoedd i ddarparu cyfleusterau o’r radd flaenaf i’n
myfyrwyr ar hyn o bryd fel rhan o’r cynllun mwyaf i uwchraddio’r campws ers cenhedlaeth.
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Cyfleusterau o’r radd flaenaf
Bydd rhaglen buddsoddi cyfalaf enfawr o £600m ar draws y Brifysgol,
gan gynnwys £260 miliwn mewn cyfleusterau i fyfyrwyr, yn ein helpu
i roi’r profiad gorau posibl i’n myfyrwyr.
Buddsoddi yn eich dyfodol
O adeiladau cerrig Portland cain i
ganolfannau astudio cyfoes, mae bod yn
fyfyriwr ôl-raddedig yma yn golygu y
byddwch yn dysgu mewn amgylchedd
addysgol deinamig ac ysbrydoledig. Ni
waeth pa bwnc rydych yn ei astudio,
cewch hyd i bopeth fydd ei angen arnoch
i fanteisio i’r eithaf ar eich cwrs: stiwdios
recordio o’r radd flaenaf a theatrau
perfformio, sganiwr yr ymennydd mwyaf
pwerus Ewrop, ystafell efelychu
deintyddiaeth gwerth £2m, llawr
masnachu cyfnewidfa stoc fwyaf Cymru
ac ystod o gyfleusterau ymchwil newydd
rhagorol fel rhan o’n Campws Arloesi.
Mae rhai o’n prosiectau diweddar yn
cynnwys:
• Abacws, cartref newydd pwrpasol ar y
cyd ar gyfer yr Ysgol Mathemateg a’r
Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Mae
adeilad chwe llawr Abacws yn cynnwys
mannau addysgu hyblyg i annog
rhyngweithio, gweithdai TG a labordy
seiberddiogelwch, ac mae wedi’i
gynllunio ar y cyd â myfyrwyr a staff i
greu gweithleoedd rhyngddisgyblaethol,
creadigol a hyblyg.
• Dau Sgwâr Canologcartref newydd yr
Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Diwylliant. Mae’r adeilad hwn yng
nghanol y ddinas y drws nesaf i
bencadlys newydd BBC Cymru Wales/
Mae’n cynnwys chwe ystafell

newyddion o’r radd flaenaf a phedair
ystafell olygu, dwy stiwdio deledu a
labordy arloesedd ac ymgysylltu. Mae’r
adleoli yn cefnogi’r Ysgol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Diwylliant i feithrin cysylltiadau cryfach
â byd diwydiant a hybu cyflogadwyedd
myfyrwyr drwy roi mynediad
uniongyrchol at sefydliadau blaenllaw
yn y cyfryngau.

Mae rhwydwaith y Brifysgol yn rhoi
mynediad i chi at ystod eang o
gymwysiadau meddalwedd ac offer
cydweithio, yn ogystal ag adnoddau a
gwasanaethau ar-lein gan gynnwys ebost
a man storio ffeiliau sy’n gysylltiedig â’r
rhwydwaith.

• Mae Adeilad Cochrane a gostiodd
£18m, ar Gampws Parc y Mynydd
Bychan. Caiff ei ddefnyddio gan
fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau
meddygaeth a gofal iechyd ac mae’n
cynnig ystod o adnoddau gan gynnwys
canolfan sgiliau clinigol, canolfan
efelychiadau meddygol uwchdechnolegol a llyfrgell.

Mae ystafelloedd TG Mynediad-Agored ar
draws y campws, ac mae rhai ohonynt ar
gael i chi eu defnyddio ddydd a nos, 7
niwrnod yr wythnos. Mae’r Ddesg
Gwasanaeth TG yn cynnig cyngor a
chymorth TG, ac maent ar gael drwy’r
amser, ddydd a nos.

• Mae Adeilad Bute Gradd II rhestredig
Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cael ei
adnewyddu ar hyn o bryd i osod ystod
eang o gyfleusterau pwrpasol. Mae’r
rhain yn cynnwys parth pwrpasol ar
gyfer crefft a saernïo digidol, stiwdio
hybrid a Labordy Byw: cyfleuster gydag
offer clyweledol o’r radd flaenaf ac
ystafell arsylwi a ddefnyddir ar gyfer
astudiaethau, cyflwyniadau a
gweithdai gyda chydweithwyr allanol.

Cyfleusterau TG
Mae ein cyfleusterau TG modern yn fodd i
chi gael gafael yn hwylus ar amrywiaeth o
ganllawiau, offer ac adnoddau i gefnogi
eich astudiaethau a’ch ymchwil. Mae
rhwydwaith diwifr y Brifysgol ar gael ar
draws yr holl adeiladau a phreswylfeydd i
fyfyrwyr y Brifysgol.

Llyfrgelloedd
Mae ein llyfrgelloedd modern yn
groesawgar, yn gyffyrddus ac yn cynnig
amrywiaeth eang o adnoddau
gwybodaeth mewn print ac ar-lein.
Rydym yn cynnig amgylchedd astudio ac
ymchwil hyblyg, gan gynnwys mannau
astudio sy’n diwallu eich holl anghenion
dysgu. Mae’r oriau agor estynedig – gan
gynnwys gyda’r hwyr, ar benwythnosau a
mynediad 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr
wythnos yn ein dau brif safle (Llyfrgell y
Celfyddydau ac Astudiaethau
Cymdeithasol a’r Llyfrgell Iechyd) – yn
eich galluogi chi i weithio ar yr adegau
sydd orau i chi.
Mae dros 1.3m o lyfrau printiedig yng
nghasgliad y llyfrgelloedd yn ogystal ag
amrywiaeth helaeth o adnoddau ar-lein
gan gynnwys eGofnodolion, e-Lyfrau,
mynegeion, cronfeydd data, casgliadau
ystadegol ac archifau testun llawn. Gall
myfyrwyr ymchwil elwa ar ystod eang o
gasgliadau arbenigol.

www.caerdydd.ac.uk

Cyfleusterau o’r radd flaenaf

• Mae ein cyfleuster newydd sbon
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr, a
gostiodd £50m, yn rhoi canolbwynt ar
gyfer ein gwasanaethau cefnogi
myfyrwyr yn ogystal â chynnig mannau
dysgu cymdeithasol modern, hyblyg a
darlithfa 550-sedd.

Mae hyn yn rhoi tanysgrifiad am ddim i
chi i raglenni Microsoft Office 365 drwy
gydol eich astudiaethau yn y Brifysgol.
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Rydym yn deall bod datblygu eich addysg i lefel ôl-raddedig yn ymrwymiad ariannol
sylweddol. Dyna pam, os ydych chi’n ystyried cwrs ôl-raddedig, mae’n syniad da
ystyried eich opsiynau ariannu cyn gynted â phosibl. Os oes angen help gan yr arbenigwyr,
gall ein tîm Cyllid a Chyngor i Fyfyrwyr roi cyngor di-duedd am ddim ar bob agwedd ar
ariannu eich astudiaeth.

40

Ariannu eich astudiaeth
Mae cryn gystadleuaeth ar gyfer ffynonellau arian ac mae amodau amrywiol yn
gysylltiedig â nhw. Dylech fynd ati yn ddiymdroi i ymchwilio i sut cewch eich ariannu er
mwyn i chi allu cyflwyno ceisiadau cyn y dyddiadau cau. Hyd yn oed os na allwch gael
gafael ar yr holl arian sydd ei angen ar gyfer eich rhaglen, efallai y byddwch yn gallu
cael ychydig o arian gan nifer o ffynonellau gwahanol.
Ysgoloriaethau
Rhagoriaeth Meistr
Lluniwyd ein cynllun Ysgoloriaeth
Rhagoriaeth Meistr cystadleuol i gefnogi
myfyrwyr o’r radd flaenaf yn y DU wrth
ariannu eich astudiaeth ôl-raddedig.
Rydym yn buddsoddi hyd at £500,000 yn
y cynllun ar gyfer y myfyrwyr sy’n dechrau
ym mis Medi 2022, ac mae pob
ysgoloriaeth yn werth gostyngiad o £3,000
o leiaf mewn ffioedd dysgu. Amodau’n
berthnasol; manylion ar ein gwefan.

Ysgoloriaethau rhyngwladol
Mae gennym amrywiaeth o raglenni
ysgoloriaethau clodfawr i gefnogi
myfyrwyr rhyngwladol rhagorol, gan
gynnwys cynllun Ysgoloriaeth
Rhyngwladol yr Is-ganghellor. Mae
dyfarniadau gwerth £2,000 ar gael i
fyfyrwyr rhyngwladol ar draws ystod eang
o feysydd pwnc, ac mewn nifer o
achosion, cewch eich ystyried yn
awtomatig heb orfod cyflwyno ffurflen
gais ar wahân.

Llywodraeth y Deyrnas Unedig
cyllid i ôl-raddedigion ar gyfer
astudiaethau gradd meistr
Mae benthyciadau ôl-raddedig gan
Lywodraeth y DU ar gael i gefnogi
myfyrwyr y DU sy’n bodloni’r meini prawf
cymhwyso. Mae gwahanol fenthyciadau’n
berthnasol yn dibynnu ar ble rydych yn
byw yn y DU – cewch fanylion ar ein
gwefan. Ar gyfer mynediad yn 2021,
gallai myfyrwyr o Gymru gael hyd at
£18,025 o gyllid (yn cynnwys benthyciad
a grantiau), tra bo modd i fyfyrwyr o
Loegr gael benthyciad o hyd at £11,570.
Caiff faint o arian y bydd y Llywodraeth yn
ei gynnig ar gyfer mynediad yn 2022 ei
gyhoeddi ar ein gwefan cyn gynted ag y
cânt eu cadarnhau.

Ymgeisiais i am
Ysgoloriaeth Rhagoriaeth
Meistr, a dorrodd fy
ffioedd, a helpu i liniaru'r
pwysau ariannol yn ystod
fy ngradd.

Llywodraeth y Deyrnas
Unedig Llywodraeth y DU
Mae benthyciadau doethurol gan
Lywodraeth y DU hefyd ar gael i gefnogi
myfyrwyr y DU sy’n bodloni’r meini prawf
cymhwyso perthnasol. Ar gyfer mynediad
yn 2021, gallai holl fyfyrwyr y DU gael
benthyciad o hyd at £27,265. Yn yr un
modd â chyllid Llywodraeth y DU ar gyfer
astudiaeth gradd meistr, mae gwahanol
fenthyciadau yn berthnasol yn dibynnu ar
ble rydych chi’n byw yn y DU.

Ffynonellau cyllid ychwanegol
•

Mae saith Cyngor Ymchwil y DU yn
ariannu myfyrwyr ymchwil o’r DU ar
sail gystadleuol drwy ein rhaglenni
hyfforddi doethurol.

•

Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn
hysbysebu amrywiaeth o brosiectau
PhD a ariennir ar ein gwefan

•

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol,
sicrhewch eich bod yn ymchwilio i’r
arian a allai fod ar gael gan eich
gwlad eich hunain drwy’r Cyngor
Prydeinig a chyrff allanol eraill sy’n
cynnig arian

•

Gall ein Siop Swyddi Unistaff eich
helpu chi gael swydd ran-amser,
achlysurol neu reolaidd yn y Brifysgol
ac mewn sefydliadau allanol

•

Gallai nifer o elusennau,
ymddiriedolaethau a sefydliadau
gynnig cyfoeth o gyfleoedd ariannu
ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig.

Matilda, MSc Cyfrifiadura

Bydd y ffioedd dysgu’n amrywio yn ôl y
cwrs y dewiswch ei astudio, ac os ydych
chi’n fyfyriwr o’r DU, neu’n fyfyriwr
rhyngwladol. Cewch hyd i fanylion am y
ffioedd dysgu ar gyfer rhaglenni unigol
ar y tudalennau cyrsiau ar ein gwefan.

Ariannu eich astudiaeth

www.caerdydd.ac.uk
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Beth yw pris fy nghwrs?

Pan fyddwch yn ymrestru fel myfyriwr, byddwch hefyd yn dod yn aelod o Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Caerdydd (CUSU), un o’r rhai gorau ym Mhrydain o ran maint, safon a gweithgarwch.
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Undeb y Myfyrwyr
Fel rhan annibynnol o’r Brifysgol, dan arweiniad myfyrwyr, mae Undeb y Myfyrwyr yn
cynrychioli myfyrwyr ac yn darparu amrywiaeth o weithgareddau, gwasanaethau a
chyfleusterau amrywiol a chynhwysol sy’n cyfoethogi bywyd y myfyrwyr.
Mae’r tîm o swyddogion amser llawn a
etholwyd yn cynrychioli myfyrwyr
ôl-raddedig ac ymchwilwyr i gefnogi
eich anghenion.

Bwyta, ymlacio, astudio
Mae Undeb y Myfyrwyr wedi’i
drawsnewid yn ddiweddar i fod yn lle
gwych i astudio, cymdeithasu ac ymlacio
ynddo. Rydym wedi gweithio’n galed i
gryfhau’r gymuned ôl-raddedig yng
Nghaerdydd, gan gynnwys cynnal
digwyddiadau yn benodol ar gyfer
myfyrwyr ôl-raddedig. O weithgareddau
cymdeithasol hwyliog fel cyfarfodydd
brecinio a nosweithiau cwis i deithiau
dydd ar gyfer ôl-raddedigion i leoliadau
ledled y DU, mae’n gyfle gwych i ddod i
adnabod eich cyd-fyfyrwyr ôl-raddedig.

Cyngor a lles
Mae gan Undeb y Myfyrwyr ei wasanaeth
Cyngor i Fyfyrwyr ei hun sy’n cynnig
cyngor proffesiynol a chyfrinachol yn rhad
ac am ddim ynghylch amrywiaeth o
broblemau myfyrwyr, gan gynnwys
materion academaidd, tai ac ariannol.
Maen nhw yno i’ch cefnogi chi gydag
unrhyw agwedd ar eich bywyd yn fyfyriwr
meistr neu ymchwil.

Cymdeithasau a
gweithgareddau
Mae rhywbeth i bawb gan fod dros 200 o
gymdeithasau a 60 o glybiau chwaraeon
yma. Os nad oes gennych chi’r amser i
ymrwymo’n llawn i glwb neu gymdeithas,
mae rhaglen Rhowch Gynnig Arni yn gyfle
i chi roi cynnig ar lond gwlad o
weithgareddau. Mae rhagor o wybodaeth
ar gael yn: cardiffstudents.com/activities

Cyfryngau’r myfyrwyr
Cewch gyfleoedd i gymryd rhan yn ein
cyfryngau llwyddiannus, gan gynnwys y
papur newydd i fyfyrwyr ‘Gair Rhydd’,
cylchgrawn ffordd-o-fyw o’r enw
‘Quench’, yn ogystal â’n gorsafoedd
radio a theledu, ‘Xpress Radio’ a
‘Theledu Undeb Caerdydd’.

Swyddi a sgiliau
Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig
amrywiaeth o gyrsiau ar ddatblygu eich
sgiliau, cyfleoedd i wirfoddoli yn y
gymuned, a chyfle i gael profiad gwaith
tra byddwch chi’n astudio. Os ydych chi’n
chwilio am gyfle i ennill ychydig o arian
wrth astudio, mae Undeb y Myfyrwyr a
Phrifysgol Caerdydd yn rhedeg Siop

Swyddi, gwasanaeth pwrpasol ar gyfer
myfyrwyr sy’n chwilio am waith dros dro
sy’n cyd-fynd â’ch ymrwymiadau
academaidd.

Siopau a gwasanaethau
Yn adeilad Undeb y Myfyrwyr fe welwch
amrywiaeth o siopau a gwasanaethau,
gan gynnwys archfarchnad, banc, siop
lyfrau, siop trwsio TG, caffis, siop argraffu,
tafarn a siop trin gwallt. Mae gan yr
Undeb hefyd ei hasiantaeth gosod ei hun
sy’n arbenigo mewn gosod llety i fyfyrwyr.

Cynrychiolaeth
Yr Undeb yw llais cydnabyddedig myfyrwyr
Prifysgol Caerdydd. Byddwch yn ymuno â
myfyrwyr wrth ymgyrchu dros faterion
sy’n bwysig iddyn nhw, gan gynnwys
materion sy’n benodol i fyfyrwyr ôlraddedig. Mae Undeb y Myfyrwyr yn
recriwtio ac yn hyfforddi dros 1,000 o
gynrychiolwyr academaidd bob blwyddyn.
Mae’r cynrychiolwyr yn ddolen gyswllt
werthfawr rhwng y Brifysgol, yr Undeb a
chorff y myfyrwyr er mwyn sicrhau bod
gan y myfyrwyr lais ar bob lefel.

(Gwobrau Dewis y Myfyrwyr
Whatuni 2020)

www.caerdydd.ac.uk

Undeb y Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr
ymhlith y 3 gorau
yn y DU
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Astudio
gyda ni
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Dewis eich cwrs
Ôl-raddedig a addysgir neu ymchwil ôl-raddedig? Bydd dewis pa gwrs ôl-raddedig
sy’n addas i chi yn dibynnu ar nifer o ffactorau gan gynnwys eich meysydd diddordeb,
lefel astudio bresennol a dyheadau gyrfaol yn y dyfodol.
Rhaglenni a addysgir

Graddau ymchwil

(gan gynnwys MA, MSc, MScEcon,
MBA, MTh, LLM a MDA)

Mae gwneud gradd ymchwil yn
golygu astudio maes penodol dros
gyfnod helaeth.

Mae rhaglenni meistr a addysgir yn
eich galluogi chi i ddatblygu
gwybodaeth arbenigol ac arbenigedd
am faes pwnc penodol.
Cyflwynir y rhaglen addysgu strwythuredig
drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau,
tiwtorialau a darllen cyfeiriedig, ochr yn
ochr â gwaith annibynnol ac ymarferol.
Byddwch yn paratoi ac yn cyflwyno
traethawd hir neu brosiect terfynol unigol
yn dilyn yr addysgu. Gall rhai cyrsiau
hefyd gynnwys lleoliadau mewn diwydiant
neu waith. Fel arfer astudir rhaglen
meistr lawn ar draws 12 mis yn amser
llawn neu 24 mis yn rhan-amser, ac
mae’n cynnwys 180 credyd.

Diploma Ôl-raddedig (PgDip) a
Thystysgrif Ôl-raddedig (PgCert)
Cyrsiau ar lefel ôl-raddedig yw Diplomâu
a Thystysgrifau Ôl-raddedig sydd wedi’u
strwythuro mewn ffordd debyg i gyrsiau
meistr, ond nid ydynt fel arfer yn cynnwys
traethawd hir ysgrifenedig. Mae’r cyrsiau
hyn yn aml wedi’u hachredu a gellir eu
defnyddio i gasglu credydau tuag at
gymhwyster meistr.
Fel arfer astudir PgDip ar draws 9 mis yn
amser llawn neu 18-21 mis yn rhanamser, ac mae’n cynnwys 120 credyd.
Mae rhaglen PgCert yn llai eang na
rhaglen PgDip ac fel arfer caiff ei
hastudio ar draws 6-9 mis yn amser llawn
neu 12 mis yn rhan-amser. Mae’r PgCert
yn cynnwys 60 o gredydau. Gallwch hefyd
ddewis astudio amrywiaeth o fodiwlau
unigol ar wahân.

Byddwch yn ysgrifennu canlyniadau’r
ymchwil ar ffurf traethawd ymchwil neu
draethawd hir gan gyfrannu gwybodaeth
neu arfer gwreiddiol i’r ddisgyblaeth o’ch
dewis. Mae cyfleoedd ar gyfer ymchwil
dan oruchwyliaeth ar gael yn ein holl
ysgolion academaidd.
Rydym yn eich annog chi i archwilio
cyfleoedd mewn ysgolion academaidd tu
allan i’ch pwnc gradd gwreiddiol, gan y
gallech ganfod bod nifer ohonynt yn cynnig
meysydd ymchwil sy’n cysylltu â’r maes y
mae gennych chi ddiddordeb ynddo.
Bydd y math o ymchwil a wnewch chi,
a’ch profiad o ymgymryd ag ymchwil
ôl-raddedig, yn amrywio gan ddibynnu a
ydych chi’n astudio ar gyfer gradd
ymchwil seiliedig-ar-labordy neu un o
fewn y cyfryngau, dyniaethau a’r
gwyddorau cymdeithasol.
Yn gynyddol, mae sefydliadau yn cynnig
graddau ymchwil sy’n cynnwys rhywfaint
o addysgu strwythuredig, megis ein
rhaglenni Meistr mewn Ymchwil (MRes),
rhaglenni Doethurol Proffesiynol ac ein
PhD mewn Economeg. Mae’r rhaglenni
hyn yn darparu hyfforddiant ymchwil uwch
a gwybodaeth arbenigol cyn i chi
ddechrau eich prosiect ymchwil penodol.

Manteision
Gradd a Addysgir
• Astudio pwnc rydych chi’n ei
fwynhau mewn mwy o ddyfnder
• Gwella’ch rhagolygon gyrfaol drwy
ddatblygu proffil academaidd a/
neu alwedigaethol cryfach
• Newid cyfeiriad gyrfa gyda
gradd trosi
• Datblygu eich sgiliau
trosglwyddadwy i lefel uwch

Manteision
Gradd Ymchwil
• Gwneud cyfraniad gwerthfawr at
gymdeithas a gwybodaeth mewn
maes pwnc sydd wrth eich bodd
• Datblygu gwybodaeth ac
arbenigedd mwy arbenigol
• Gwella eich rhagolygon gyrfa drwy
ddatblygu proffil ymchwil cryfach
• Datblygu eich deallusrwydd
• Datblygu sgiliau a galluoedd
newydd i ddatrys problemau

Dewis eich cwrs
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Cyrsiau
trosi
Ystyried mynd i gyfeiriad gwahanol, dilyn gyrfa
newydd neu ddychwelyd i astudio pwnc gwahanol?
Gall cyrsiau trosi eich helpu i fynd ati i wneud hyn.
Astudio cwrs trosi yw un o’r ffyrdd fwyaf
effeithiol o newid cyfeiriad eich gyrfa’n
gyflym, neu barhau i astudio mewn
maes pwnc hollol wahanol o’ch gradd
israddedig.
Mae nifer o fanteision i astudio cwrs
trosi ôl-raddedig, gan gynnwys:

Newid cyfeiriad eich
gyrfa’n gyflym
Os nad eich gradd israddedig yw’r
maes rydych am weithio ynddo, mae
cwrs trosi’n eich galluogi chi i wella’ch
sgiliau mewn maes gwahanol fel eich
bod yn gallu dilyn llwybr gyrfa newydd.

Parhau â’ch astudiaeth
ar lefel uwch
Mae cwrs trosi’n eich galluogi chi i
ddysgu sgiliau ychwanegol ochr yn ochr
â’r rhai hynny a ddatblygwyd yn eich
gradd israddedig.

Dilyn galwedigaeth sy’n cyd-fynd
â’ch diddordebau ac sy’n rhoi
mwy o foddhad i chi
Os ydych wedi datblygu diddordeb
mewn maes newydd, mae cwrs trosi’n
eich galluogi chi i archwilio’r pwnc yn
fwy manwl.

Cynyddu eich rhagolygon i gael
swydd mewn maes penodol
Gall yr amrywiaeth o sgiliau ac
arbenigedd a ddysgwyd o’ch cwrs trosi
eich galluogi chi i wella eich rhagolygon
gyrfa’n sylweddol a rhoi mwy o siawns i
chi sicrhau gwaith mewn maes
penodol.
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Ehangu eich sgiliau
Er mwyn helpu i ddatblygu’ch
dyheadau o ran gyrfa, mae cwrs trosi
yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau a
gwybodaeth mewn pwnc newydd.
Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau trosi
sy’n eich galluogi i astudio mewn pwnc
nad yw’n gysylltiedig â’ch gradd
israddedig neu yrfa, i’ch cefnogi i newid
cyfeiriad eich gyrfa. Mae’r meysydd
pwnc yn cynnwys:
• Archaeoleg a Chadwraeth
• Busnes a Marchnata
• Cyfrifiadureg a Gwybodeg
• Ysgrifennu Creadigol
• Daearyddiaeth a Chynllunio
• Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Diwylliant
• Therapi Galwedigaethol
• Seicoleg
• Gwaith cymdeithasol

Ceir hefyd raglenni amrywiol sy’n
derbyn graddau israddedig o feysydd
astudio cysylltiedig neu brofiad gwaith
perthnasol.
Nodir pob un o’n cyrsiau trosi yn glir
yng nghyfeirlyfr ein cyrsiau.

Astudiaethau i gyd-fynd
â’ch ffordd o fyw
Rydym yn cynnig ystod eang o raddau ôl-raddedig
ymchwil ac a addysgir gyda dewisiadau astudio
hyblyg i weddu i’ch amgylchiadau unigol chi.
A chithau’n fyfyriwr ôl-raddedig, cewch
eich hannog i ddatblygu ystod eang o
sgiliau sy’n benodol i’r pwnc yn ogystal
â sgiliau trosglwyddadwy, gan wella
eich cyflogadwyedd a rhoi’r gallu sydd
eu hangen arnoch i ragori yn y
ddisgyblaeth o’ch dewis.

Dysgu o bell
Rydym yn cynnig rhaglenni hyblyg ar-lein
i fyfyrwyr ôl-raddedig ledled y byd.
Mae ein rhaglenni e-ddysgu dynamig yn
eich galluogi chi i astudio gyda ni waeth
ble rydych chi’n byw, ochr yn ochr â’ch
gwaith neu ymrwymiadau eraill.

Dysgu cyfunol
Cynigir rhai o’n rhaglenni gan
ddefnyddio dull dysgu cyfunol, sy’n
cyfuno dulliau dosbarth wyneb yn
wyneb â gweithgareddau cyfryngu drwy
gyfrifiadur neu ddarpariaeth ar-lein.

Opsiynau astudio
rhan-amser
Mae nifer o’n hysgolion academaidd yn
cynnig cyrsiau ôl-raddedig rhan-amser,
sy’n ddelfrydol os oes angen i chi
gydbwyso astudio ag ymrwymiadau
proffesiynol, ariannol neu deuluol. Mae
rhaglenni rhan-amser yn cynnig mwy o
hyblygrwydd a llwyth gwaith llai dwys,
er eu bod yn cynnig yr holl fuddion a
chefnogaeth a gaiff myfyrwyr amser
llawn o hyd.

www.caerdydd.ac.uk

Cyrsiau trosi / Astudiaethau sy’n addas i’ch ffordd o fyw

Rydym yn cynnig nifer o raglenni ar-lein
arloesol sy’n cynnwys ystod eang o
feysydd pwnc. O safbwynt academaidd,
mae ein rhaglenni ar-lein yn gyfwerth â
chymwysterau a enillir trwy ddysgu
wyneb yn wyneb, ac rydym yn cyflwyno
addysgu ar-lein yr un mor ddifrifol ag
addysgu ar y campws. Bydd y tîm
academaidd profiadol a’ch tiwtor
personol yn sicrhau eich bod yn cael
eich cefnogi ym mhob agwedd ar eich
profiad myfyriwr.

Mae ein cyrsiau dysgu o bell yn rhoi’r
hyblygrwydd i chi astudio mewn man
cyfleus ar adeg, cyflymdra a dwyster
sy’n addas i chi. Byddwch yn gallu
defnyddio ein hystod ragorol o
adnoddau ar-lein a bod yn rhan o’n
cymuned e-ddysgu sy’n ffynnu. Mae’r
gymuned yn dod â myfyrwyr a
thiwtoriaid o bedwar ban byd ynghyd ac
yn eich galluogi i fwynhau profiad
Caerdydd ni waeth ble rydych yn byw.
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Pwnc
meysydd
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Yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf, roeddem yn y
12fed safle yn y DU
ar gyfer Archaeoleg
(REF 2014).
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Rydym yn fach o fod â
gwreiddiau o fewn ein
cymuned leol, gyda
chysylltiadau cryf
ar draws y sector
treftadaeth, gan
gynnwys cydweithio â
sefydliadau yng Nghymru
a thu hwnt.

Wedi’u harwain gan
ymchwilwyr o fri
rhyngwladol yn eu
meysydd, mae ein cyrsiau
yn adnabyddus am eu
dull amrywiol o ddysgu
ac asesu sy’n datblygu
sgiliau penodol i
ddisgyblaeth a sgiliau
trosglwyddadwy mewn
ymarfer a damcaniaeth.

Archaeoleg a Chadwraeth
Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir
mewn archaeoleg a chadwraeth yn
cwmpasu ystod eang o gyfnodau a
phynciau. Mae’r rhain yn adlewyrchu
ein harbenigeddau ymchwil mewn
archaeoleg cynhanesyddol, clasurol a
chanoloesol ym Mhrydain, cyfandir Ewrop
a thu hwnt, yn ogystal â disgyblaethau
ymarferol gwyddoniaeth archaeolegol a
chadwraeth.
Wrth astudio gyda ni yn rhan o’r Ysgol
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, bydd
gennych chi’r cyfle i wella a datblygu
eich sgiliau academaidd, ymarferol
a throsglwyddadwy o fewn meysydd
archaeoleg, cadwraeth a gofalu am
gasgliadau. Gydag enw da rhyngwladol
am ansawdd ein dysgu a’n hymchwil,
mae ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir
yng Nghaerdydd yn cynnig profiad
ymarferol o dan oruchwyliaeth gofalus
arbenigwyr blaenllaw yn y maes.

Yn rhan o’ch astudiaethau, bydd eich
gwaith ymarferol yn ein cyfres o labordai
sydd â’r holl gyfarpar nid yn unig yn
gwella eich ystod o sgiliau, ond hefyd yn
gwneud cyfraniad gwreiddiol i gadwraeth
gwrthrychau gwerthfawr ac ymchwil
ar esgyrn hynafol pobl ac anifeiliaid.
Byddwch yn ymuno â chymuned glos,
gan ddod yn rhan o grŵp ehangach o
gynfyfyrwyr sy’n gweithio yn y sector
treftadaeth ar draws y byd.

Ymchwil ôl-raddedig

Byddwch yn barod i wynebu bywyd
gwaith a fydd wedi ymrwymo i feddwl
yn drylwyr ac i fynegiant clir. Byddwch
yn datblygu eich sgiliau mewn
amgylchedd ymchwil ac addysgu cyflawn.
Rydym yn amlddisgyblaethol ac yn
rhyngddisgyblaethol o ran ymagwedd ac
arfer. Byddwn yn eich cefnogi i archwilio
a rhannu eich angerdd dros gymunedau’r
gorffennol, o gynhanes i’r presennol, a’r
gadwraeth a’r wyddor treftadaeth sy’n
gwarchod diwylliant materol ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol.

Mae graddau ymchwil PhD a MPhil ym
maes archaeoleg a chadwraeth ar gael
i’r rhai hynny sy’n gobeithio arbenigo
ymhellach neu ddilyn gyrfa yn y byd
academaidd neu ym maes gwyddor
treftadaeth.
Mae ein myfyrwyr ymchwil yn ymuno
â chymuned academaidd ac ymchwil
fywiog a chefnogol, o dan oruchwyliaeth
arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd.

Rhaglenni a addysgir
• Gwyddoniaeth Archaeolegol (MSc)
• Gofalu am Gasgliadau (MSc)
• Arferion Cadwraeth (MSc)
• Cadwraeth Broffesiynol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Archaeoleg (PhD, MPhil)
• Cadwraeth (PhD, MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Archaeoleg a Chadwraeth

• Archaeoleg (MA)
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Roeddem yn 10fed yn y
DU ar gyfer ansawdd
ymchwil yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf (REF 2014).
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Mae tair Ysgoloriaeth
Jameel nodedig ar gael
i fyfyrwyr sy’n astudio
ein rhaglen MA Islam
ym Mhrydain Gyfoes,
sy’n cynnwys ffioedd
dysgu llawn y DU, cyflog
o £15,000 yn ogystal â
£1,000 tuag at gostau
ymchwil.

Rydym yn gweithio mewn
partneriaeth â Choleg
Bedyddwyr De Cymru.

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol
Mae ymuno â ni i wneud astudiaeth ôl-raddedig yn yr Ysgol Hanes,
Archaeoleg a Chrefydd yn golygu y byddwch chi’n dod yn rhan o’n cymuned
academaidd fywiog a chefnogol. Mae gennym nifer o opsiynau ar gyfer astudio
crefydd a diwinyddiaeth ar lefel ôl-raddedig, gan eich galluogi i elwa ar ein
harbenigedd yn y maes sy’n cael ei barchu’n rhyngwladol.
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein cwrs MA/PgDip Islam ym
Mhrydain Gyfoes yn rhoi’r sgiliau i chi
ymgymryd ag ymchwil o’r radd flaenaf
ar Fwslimiaid ym Mhrydain, ym mhrif
Ganolfan Astudiaethau Islam y DU.
Byddwch yn ennill dealltwriaeth fanwl o
eirfa gysyniadol a damcaniaethol sy’n
ymwneud ag Islam ym Mhrydain, ac yn
elwa ar ddigon o gyfleoedd i gymryd
rhan mewn lleoliadau a gwirfoddoli gyda
sefydliadau Mwslimaidd lleol.

Mae’r graddau ymchwil PhD a MPhil
yn agored i unrhyw un sy’n gobeithio
arbenigo ymhellach mewn astudiaethau
crefyddol a diwinyddol, neu ddilyn gyrfa
yn y byd academaidd. Byddwch chi o
dan oruchwyliaeth ein hacademyddion
profiadol a byddwch chi’n elwa ar gymryd
rhan mewn seminarau sgiliau ac ymchwil
pwnc-benodol yn rheolaidd.

Mae ein MTh Diwinyddiaeth yn eich
galluogi i ddatblygu ac ymestyn eich
sgiliau diwinyddol mewn perthynas â
phrofiad byw ac ymarfer Cristnogol.
Gyda modiwlau mewn diwinyddiaeth
ymarferol, astudiaethau beiblaidd ac
athrawiaeth Gristnogol, mae’n ddelfrydol
i unrhyw un sydd am ddyfnhau eu
dealltwriaeth o ddiwinyddiaeth
Gristnogol, gan gynnwys y rhai sydd
am gael adnoddau ar gyfer eu gwaith
gweinidogaethol Gristnogol a’i wella.

• Bwdhaeth a’i llenyddiaeth yn India a’r
Gorllewin

Rydym yn arbenigo mewn llawer o feysydd
ymchwil, gan gynnwys:

• Islam Cyfoes yn y Gorllewin
• Llenyddiaeth, hanes a diwylliant
Cristnogol cynnar
• Traddodiadau Hindŵaidd
• Hanes esbonio beiblaidd
• Hanes Bwdhaeth
• Islam yn y DU
• Hanes Iddewig Modern
• Astudiaethau mytholeg a chrefydd
mewn ffilmiau
• Crefydd yn y cyfryngau
• Dull a theori wrth astudio crefydd
• Traddodiadau naratif De Asia
• Patristeg a hynafiaeth hwyr
• Traddodiadau Sicaidd
• Cymdeithaseg crefydd

• Islam ym Mhrydain Gyfoes
(MA, PgDip)
• Diwinyddiaeth (MTh)

Rhaglenni ymchwil
• Astudiaethau Crefyddol a
Diwinyddol (PhD, MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol

Rhaglenni a addysgir
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Rydym yn gymuned
gyfeillgar a bywiog
sy’n canolbwyntio ar
agweddau athronyddol
materion cyfoes.
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Rydym yn gartref i
gangen o’r Sefydliad
Athroniaeth Brenhinol,
sy’n cynnal digwyddiadau
athroniaeth rheolaidd yng
nghanol y ddinas a Darlith
Flynyddol fawreddog
Caerdydd yn y Brifysgol.

Rydym yn y 4ydd safle
ar gyfer yr effaith mae
ein hymchwil mewn
athroniaeth yn ei gael ar
gymdeithas (REF 2014).

Athroniaeth
Fel myfyriwr ôl-raddedig yn Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, fe gewch chi
eich addysgu gan ymchwilwyr blaenllaw ym maes athroniaeth a byddwch yn dysgu sut
i fynd i’r afael â chwestiynau anodd mewn modd creadigol, beirniadol a cholegol.
Mae Athroniaeth yng Nghaerdydd yn
arbennig oherwydd ei bwyslais ar bynciau
sydd ar flaen y gad ym maes epistemoleg,
athroniaeth foesol, ac athroniaeth y
meddwl a gwybyddiaeth.

Bydd y rhaglen sicrhau eich bod yn cael
y sgiliau i dynnu materion ynghyd a’u
harchwilio ym meysydd epistemoleg,
athroniaeth foesol, ac athroniaeth y
meddwl, ac archwilio’r cysylltiadau
rhyngddynt.

gyfuno dulliau dadansoddol, cyfandirol
ac empirig, mae gennym gryfderau
penodol ym maes moeseg, epistemoleg,
athroniaeth y meddwl a seicoleg, a
materion cyfoes lle mae’r rhain yn
croestorri.

Ôl-raddedig a addysgir

Byddwch yn elwa ar addysgu mewn
grwpiau bach a phwyslais ar drafodaeth
rhwng cymheiriaid, dan arweiniad
athronwyr sy’n gydnabyddedig yn
rhyngwladol am eu gwaith yn y
trafodaethau byddwch chi’n eu cael
gyda nhw.

Byddwch yn cymryd rhan mewn
seminarau rheolaidd â siaradwyr
gwadd, seminarau am waith sy’n mynd
rhagddo, grwpiau darllen, gweithdai
hyfforddi sgiliau, a chynhadledd ôlraddedig blynyddol. Bydd darlithoedd gan
siaradwyr gwadd o bob rhan o’r DU a gan
ein hacademyddion ein hun yn cyflwyno
ymholiadau a thrafodaethau athronyddol
sy’n dod i’r amlwg mewn ffordd sy’n
hygyrch i bawb. Rydym hefyd yn cynnal
gweithdai ymchwil, cynadleddau
academaidd mawr, a phrosiectau ymchwil
a ariennir yn allanol yn rheolaidd.

Bydd ein rhaglen MA Athroniaeth yn
datblygu eich gwybodaeth am faterion
a thechnegau athronyddol, eich sgiliau
ymchwil annibynnol a chydweithredol,
a’ch gallu i gyfathrebu syniadau cymhleth
a dadleuol mewn ffordd broffesiynol.
Gan gwmpasu amrywiadau athroniaeth
ddadansoddol, gyfandirol ac empirig,
bydd y radd yn cynnig dealltwriaeth o
ehangder y ddisgyblaeth a’r ystod lawn
o’n cryfderau ymchwil a gydnabyddir yn
rhyngwladol.

Ymchwil ôl-raddedig
Fel myfyriwr ymchwil athroniaeth,
byddwch yn ymgymryd ag ymchwil
arloesol gydag arbenigwyr sy’n gweithio
ar flaen y gad yn eu meysydd. Gan

Rhaglenni a addysgir
• Athroniaeth (MA)

• Athroniaeth (PhD, MPhil)
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Athroniaeth

Rhaglenni ymchwil
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Yn ôl Rhestr Fyd-eang
o Bynciau Academaidd
2021 (Shanghai Ranking),
roedd y Gwyddorau
Biolegol yng Nghaerdydd
yn 4ydd yn y DU ac yn y
30 yn fyd-eang.
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Barnwyd bod 98% o’n
hymchwil yn rhyngwladolragorol, yn arwain y byd
neu wedi ei chydnabod yn
rhyngwladol (REF 2014).

Mae 60% o’n hymchwil
yn ‘rhagorol’ am ei
effaith o ran ehangder ac
arwyddocâd (REF 2014).

Biowyddorau
Ôl-raddedig a addysgir
Rydym yn cynnig rhaglen ôl-raddedig
a addysgir sydd wedi’i chynllunio
i’ch galluogi i ddatblygu eich sgiliau,
dyfnhau eich dealltwriaeth a gwella eich
rhagolygon gyrfa.
Mae ein MSc Ecoleg a Chadwraeth
Fyd-eang yn cynnig y wybodaeth a’r
galluoedd sydd eu hangen arnoch i
ddatblygu strategaethau cadwraeth
arloesol a fydd yn cael gwir effaith ar
fynd i’r afael â heriau ecolegol byd-eang.
Mae hyfforddiant mewn meysydd craidd
fel arolygon bywyd gwyllt, asesiadau
bioamrywiaeth a rheoli rhywogaethau yn
eich helpu i ddysgu sut i adnabod

peryglon i rywogaethau ac ecosystemau,
a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i fynd
i’r afael â’r bygythiadau hyn.
Gan roi’r cyfle i wneud gwaith maes yn
y DU a thramor, ein nod yw hyfforddi
ôl-raddedigion sy’n gallu ymgymryd
â rolau ym maes cadwraeth gan
gynnwys ymchwil, ymarfer, polisïau,
ymgynghoriaeth a mwy.
Rydym hefyd yn rhoi arbenigedd
addysgu i Sefydliad Peirianneg a Thrwsio
Meinweoedd a Thrwsio (CITER) MSc
Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth
Adfywiol ac i’r MSc Dŵr mewn Byd sy’n
Newid a gynigir gan Ysgol Gwyddorau’r
Ddaear a’r Amgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae’n hymchwil yn cynnwys yr holl
ystod o wyddorau biolegol a biofeddygol
gan anelu at gynnig atebion newydd
i anawsterau byd-eang ac iddynt
effeithiau economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol o bwys.
Gosodwch y sylfeini i fod yn ymchwilydd
proffesiynol gyda’n MRes Biowyddorau.
Wrth wraidd y cwrs blwyddyn hwn mae
prosiect labordy annibynnol gydag
ymchwilydd o fri rhyngwladol, a thrwy hyn
y cewch y sylfaen ar ei gyfer wrth drin
data, bioinformeg a thechnegau ymchwil.
Yn ogystal â’n cyfleoedd PhD, mae ein
MPhil yn cynnwys prosiect byrrach mwy
penodol gan eich galluogi i adeiladu ar
brofiad academaidd a phroffesiynol i
ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymhellach.
Mae gan Ysgol y Biowyddorau rôl
flaenllaw yn nifer o sefydliadau ymchwil
arbenigol y Brifysgol.

Rhaglenni a addysgir
• Ecoleg a Chadwraeth
Fyd-eang (MSc)

Rhaglenni ymchwil

www.caerdydd.ac.uk

Biowyddorau

• Biowyddorau
(PhD, MPhil, MD, MRes)
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Byddwch chi’n astudio
mewn ysgol busnes sy’n
gydradd 1af yn y DU
ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn 6ed ar gyfer
rhagoriaeth ymchwil
(REF 2014).
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Byddwch yn rhan o
gymuned ddysgu amrywiol
gyda chenhadaeth glir: i
gael effaith gadarnhaol
ar Gymru a’r byd.

Rydym wedi ein cydnabod
yn rhyngwladol
am ragoriaeth a’n
hachredu gan y
Gymdeithas i Hyrwyddo
Ysgolion Busnes Colegol
(AACSB International)
a Chymdeithas MBAs
(AMBA).

Busnes a Rheoli
Mae Ysgol Busnes Caerdydd wedi’i hachredu yn rhyngwladol ac mae ganddi
bwrpas clir: i wneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru ac ar draws y byd.
Byddwn yn eich herio chi i feddwl yn wahanol ac yn rhoi’r offer a’r technegau i
chi wneud newidiadau mewn busnesau ac yn y gymdeithas.
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein buddsoddiad mewn cyfleusterau
astudio, cymorth a chymdeithasol yn
cynnig yr amgylchedd gorau posibl i
lwyddo. Mae’r Ganolfan Addysgu
Ôl-raddedigion gwerth miliynau o
bunnoedd yn gartref i ystafell masnach
fwyaf Cymru yn ogystal â darlithfeydd
o’r radd flaenaf, ystafelloedd seminar,
siop goffi a mannau ymlacio pwrpasol i
fyfyrwyr ôl-raddedig.

Paratowch ar gyfer eich gyrfa ymchwil
yn y byd academaidd, fel ymarferydd
busnes neu luniwr penderfyniadau polisi
cyhoeddus ar ein rhaglenni doethurol.

Rydym wedi ein cydnabod gan y Siarter
Busnes Bach am hyrwyddo diwylliant
o fenter ymhlith ein myfyrwyr. Mae’r
wobr yn dangos ein rhagoriaeth wrth
gefnogi ein myfyrwyr i ddatblygu
sgiliau entrepreneuraidd, mynd i
ddigwyddiadau mentora busnes, rhoi
cynnig ar gystadlaethau a gweithio gyda’n
partneriaid yn y sector busnesau bach a
mentrau cymdeithasol.

Mae gennym gymuned fywiog a
rhyngwladol o fwy na 130 o fyfyrwyr PhD
ar draws disgyblaethau astudiaethau
economaidd a busnes sy’n cynnwys:
cyfrifeg a chyllid, logisteg a rheoli
gweithrediadau, marchnata a strategaeth,
a rheoli, cyflogaeth a sefydliadau.

Fe gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth
a’r hyfforddiant ar gyfuniad o fodiwlau
ymchwil cyffredinol ac arbenigol.
Bydd y profiadau hyn yn sicrhau fod
gennych chi’r arbenigedd ysgolheigaidd
angenrheidiol er mwyn cyfrannu at
ddatblygiad gwybodaeth drwy greu effaith
a gwerth yn eich maes academaidd
dewisol.

Yn rhan o’r garfan hon o ymchwilwyr ôlraddedig, byddwch chi’n gwbl integredig
yn ein cymuned ymchwil ac academaidd.

Rhaglenni a addysgir
• Rheoli Busnes (MSc)
• Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar
Leoliad Proffesiynol (MSc)
• Meistr mewn Gweinyddu Busnes
(MBA)
• Meistr Gweithredol mewn Gweinyddu
Busnes (MBA)
• Meistr mewn Gweinyddu Busnes
a’r Cyfryngau (MBA)
• Meistr mewn Gweinyddu Busnes
gyda Dealltwriaeth Artiffisial (AI)
(MBA)
• Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)
• Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol
(MSc)
• Arweinyddiaeth Gyhoeddus (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Astudiaethau Busnes (PhD)
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Busnes a Rheoli

• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol: Astudiaethau Rheoli
a Busnes (MSc, PgDip)
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Ar ôl cael buddsoddiad
o dros £20m, mae ein
cyfleusterau addysgu
ac ymchwil yn cynnig
amgylchedd gwych am
ragoriaeth.
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Yr Ysgol Cemeg oedd
y cyntaf i dderbyn teitl
anrhydeddus Athro
Regius yng Nghymru,
a ddyfarnwyd gan Ei
Mawrhydi’r Frenhines i
gydnabod ein hanes hir
o ymchwil o ansawdd
eithriadol o uchel.

Rydym yn gartref i’r
Sefydliad Catalysis
Caerdydd enwog, sef
menter a gefnogir gan
y Brifysgol i sefydlu
canolfan ragoriaeth
ryngwladol flaenllaw
ar gyfer catalysis yn y DU.

Cemeg
Rydym yn ysgol cemeg flaenllaw gyda chenhadaeth glir: mynd i’r afael â
heriau gwyddonol pwysicaf yr 21ain ganrif. Mae’r Ysgol Cemeg yn cynnig
amgylchedd dynamig, ysgogol ar gyfer eich astudiaethau ôl-raddedig.
Mae ein cofnod sefydledig o gydweithio
â chwmnïau rhyngwladol yn helpu ein
hymchwil i gael effaith fyd-eang, yn
ogystal â chreu cyfleoedd diwydiannol i’n
myfyrwyr. Gyda buddsoddiad o dros £20
miliwn yn ystod y blynyddoedd diwethaf,
mae ein cyfleusterau helaeth yn galluogi
ymchwil ym mhob cangen gemeg graidd a
rhyngddisgyblaethol.

Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein graddau meistr wedi’u cynllunio
i gynnig hyfforddiant ar agweddau
diweddaraf damcaniaeth, technegau
ymarferol, a gweithredu. Rydym yn cynnig
tair rhaglen ôl-raddedig a addysgir:
MSc Cemeg Uwch, MSc Catalysis ac
MSc Cemeg Feddyginiaethol. Mae
pob un o’r rhain wedi’u cynllunio i roi’r
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen
arnoch i wella eich cyflogadwyedd a rhoi
hwb i’ch gyrfa.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae ein rhaglenni ymchwil yn rhoi’r
rhyddid i chi ymchwilio’n ddwys i bwnc
arloesol, gydag ymchwilwyr blaenllaw a
chyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae pob
rhaglen ymchwil yn seiliedig ar waith
ymchwil annibynnol amser llawn, gyda
goruchwyliwr academaidd i’ch arwain
i ganfod meysydd cemeg newydd a
chyffrous.
Mae’r Ysgol Cemeg yn arbenigo yn y
meysydd ymchwil canlynol: catalysis,
bioleg gemegol, cemeg anorganig,
synthesis organig, cemeg organig
ffisegol, deunyddiau solet a chemeg
ddamcaniaethol a chyfrifiadurol.

Rhaglenni a addysgir
• Cemeg Uwch (MSc)
• Catalysis (MSc)
• Cemeg Feddyginiaethol (MSc)

Rhaglenni ymchwil

www.caerdydd.ac.uk

Cemeg

• Cemeg (PhD, MPhil)
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Mae Caerdydd
yn gartref i Opera
Cenedlaethol Cymru,
Cerddorfa Genedlaethol
Cymru y BBC, Amgueddfa
Genedlaethol Cymru,
canolfan gynhyrchu BBC
mawr a nifer o sefydliadau
diwylliannol eraill.
64

Byddwch yn cymryd
rhan mewn gweithdai,
dosbarthiadau meistr
a seminarau a gyflwynir
gan gyfansoddwyd,
cerddolegwyr a
pherfformwyr.

Cewch deilwra eich
astudiaethau i’r
arbenigedd o’ch
dewis, gan fanteisio
ar gyfleoedd i weithio
gyda chyfansoddwyr,
perfformwyr a
cherddoriaeth yn ein
Hysgol.

Cerddoriaeth
Rydym yn cynnig amgylchedd ysgogol, cyfeillgar a chefnogol lle mae staff a myfyrwyr
yn cydweithio wrth astudio, creu a gwneud cerddoriaeth.
Rydym yn cynnig hyfforddiant ôlraddedig mewn perfformio, cyfansoddi
ac astudiaethau cerddoriaeth mewn
lleoliad celfyddydau rhyddfrydol bywiog
a llawn dychymyg. Ein neuadd gyngerdd
yw canolbwynt y gweithgareddau yn
ein Hysgol, gan mai yno y cynhelir
cyngherddau, ymarferion, gweithdai a
dosbarthiadau meistr. Mae ein myfyrwyr
yn gweithio ac yn astudio mewn cymuned
ymchwil, yn dysgu gan staff academaidd
sydd ag arbenigedd mewn cyfansoddi,
perfformio, cerddoleg, ethnogerddoleg, a
cherddoriaeth boblogaidd. Rydym yn rhoi
pwyslais ar gynnig hyblygrwydd a dewis
i fyfyrwyr ac wedi cynllunio ein rhaglen
gradd meistr er mwyn eich galluogi i
bersonoli eich cwrs astudio.

Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Bydd y rhaglen MA Cerddoriaeth yn
caniatáu i chi archwilio sgiliau cerddorol
newydd, gwella eich cyflogadwyedd,
atgyfnerthu meysydd arbenigedd, a bod
yn sail i’ch gwaith drwy ddealltwriaeth
gwell o feysydd perthnasol. Byddwch
yn cael eich annog i gymryd rhan
mewn digwyddiadau ymchwil, gan
gynnwys seminarau a chynadleddau.
Mae ein cyfres rheolaidd o weithdai
a dosbarthiadau meistr yn eich
galluogi i weithio’n uniongyrchol gyda
chyfansoddwyr a pherfformwyr nodedig.

Mae gennym gymuned ymchwil
ymrwymedig a gweithgar. Anogir ein
ôl-raddedigion i chwarae rhan flaenllaw
yn ein diwylliant ymchwil, gan gynnwys
cymryd rhan mewn digwyddiadau,
prosiectau a seminarau ymchwil.
Mae cyfres o weithdai a dosbarthiadau
meistr yn galluogi cyfansoddwyr a
pherfformwyr ôl-raddedig i weithio’n
uniongyrchol gydag artistiaid ac
ymarferwyr nodedig.
Mae ein staff sy’n flaenllaw ym myd
ymchwil yn cynnig goruchwyliaeth
ym mhob maes ar draws cerddoleg,
cyfansoddi, a pherfformio. Gallwch
arbenigo ar unrhyw un o’r meysydd hyn
ar gyfer eich PhD, gan gyflwyno gwaith
mewn un o dri fformat: ar ffurf traethawd
ymchwil, portffolio o gyfansoddiadau gyda
sylwebaeth, neu ddatganiad perfformio
ynghyd â thraethawd ymchwil atodol.

Rhaglenni a addysgir
• Cerddoriaeth (MA)

• Cerddoriaeth (PhD, MPhil)
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Cerddoriaeth

Rhaglenni ymchwil
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Rydym wedi ein cydnabod
yn rhyngwladol
am ragoriaeth a’n
hachredu gan y
Gymdeithas i Hyrwyddo
Ysgolion Busnes Colegol
(AACSB International)
a Chymdeithas MBAs
(AMBA).
66

Byddwch chi’n astudio
mewn ysgol busnes sy’n
gydradd 1af yn y DU
ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn 6ed ar gyfer
rhagoriaeth ymchwil
(REF 2014).

Byddwch yn rhan o
gymuned ddysgu amrywiol
gyda chenhadaeth glir: i
gael effaith gadarnhaol
ar Gymru a’r byd.

Cyfrifeg a Chyllid
Caiff ein rhaglenni cyfrifeg a chyllid eu darparu gan Ysgol Busnes Caerdydd:
yr ysgol busnes gyntaf yn y byd i ganolbwyntio ar werth cyhoeddus ac un o’r nifer
fach ar draws y byd i gael ei hachredu gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Ysgolion
Busnes Colegol (AACSB Rhyngwladol) a Chymdeithas MBAs (AMBA).
Mae gennym gyfleusterau rhagorol
ar draws tri adeilad gan gynnwys
ystafell masnach fwyaf Cymru. Mae’r
gofod modern hwn sy’n barod ar gyfer
Bloomberg wedi’i leoli yn ein Canolfan
Addysgu Ôl-raddedigion £13.5m ac fe’i
ddefnyddir yn helaeth ar ein rhaglenni
bancio, cyllid ac economeg.
Byddwch yn dysgu am fasnachu a rheoli
risg drwy gael gafael ar ddata diweddaraf
y farchnad drwy Gyfnewidfa Stoc Rhithwir
a meddalwedd TRETS Simulations.

Ôl-raddedig a addysgir
Rydym yn cynnig dwy raglen cyfrifeg
a chyllid arbenigol a addysgir, ac
mae’r ddwy yn cydbwyso theori a
chymhwysiad ymarferol fel bod gennych
chi’r wybodaeth a’r arbenigedd sy’n
ofynnol ar gyfer cyfleoedd gyrfa bydeang yn y gyfnewidfa stoc, ym maes
bancio buddsoddiadau, rheoli cronfa,
ymgynghori, rheoleiddio neu yn y byd
academaidd.

Mae nifer o’n hysgolheigion hefyd yn
cynnal cysylltiad agos â sefydliadau y
tu allan i’r Brifysgol trwy gynnal gwaith
ymgynghorol annibynnol gyda’r DU a
llywodraethau datganoledig ar faterion
sy’n ymwneud â chyllid. Mae’r ymgysylltu
eang hwn yn cynnig profiad dysgu ac
ymchwil unigryw i’r myfyrwyr.
Trwy ein dewis ni ar gyfer eich astudiaeth
ddoethurol, byddwch chi’n gwbl integredig
yn ein cymuned ymchwil ac academaidd
ac yn dod yn rhan o’n hamgylchedd
ymchwil dynamig ac amrywiol. Fe
gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth
a’r cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiad
gwybodaeth a chreu effaith a gwerth yn
eich maes academaidd dewisol.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae gan yr adran Cyfrifeg a Chyllid
yn Ysgol Busnes Caerdydd enw da yn
rhyngwladol sy’n ehangu am gynnal
ymchwil damcaniaethol ac empirig o
ansawdd uchel mewn cyfrifeg, cyllid a
meysydd cysylltiedig. Mae ein hymchwil
yn canolbwyntio ar ymarfer, gan
gynnwys gweithrediad ac ymddygiad
marchnadoedd ariannol, gweithrediadau
rheoleiddio cyrff proffesiynol megis
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a
Lloegr (ICAEW), rheolaeth sefydliadau, a
pherfformiad sefydliadol.
Gyda diddordeb arbennig mewn hysbysu a
rheoleiddio, cyllid ymddygiadol, technoleg
ariannol, gweithgarwch y farchnad gyfalaf,
microstrwythur y farchnad, archwilio a
gwaith archwilydd a materion llywodraethu
corfforaethol, mae ein cyfadran yn dod
â’u harbenigedd i grwpiau a chanolfannau
ymchwil rhyngddisgyblaethol ar draws y
Brifysgol. Mae’r rhain yn cynnwys Grŵp
Ymchwil Llywodraethu Corfforaethol
Caerdydd, Grŵp Ymchwil Technoleg
Ariannol Caerdydd, Canolfan Ymchwil
Busnes Tsieina, Grŵp Cyllid Empirig a
grwpiau Rhyngddisgyblaethol ar Ymchwil
Cyfrifeg a Threth.

Rhaglenni a addysgir
• Cyfrifeg a Chyllid (MSc)
• Cyllid (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Astudiaethau Busnes (PhD)
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Cyfrifeg a Chyllid

Mae ein cwrs MSc Cyfrifeg a Chyllid
wedi’i gynllunio i hyfforddi cenhedlaeth
newydd o weithwyr proffesiynol ym
maes cyllid i herio’r system gyda
dewrder a hyder. Byddwn yn eich
helpu i ailysgrifennu’r rheolau ar greu
cyfoeth a’ch annog i hyrwyddo cyllid
cyfrifol a cheisio creu elw heb orelwa.
Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan
Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig
Siartredig (ACCA) a’i harwain gan ein tîm
o arbenigwyr academaidd a gweithwyr
cyfrifeg proffesiynol cymwys. Byddant
yn defnyddio ymchwil o safon fydeang ac enghreifftiau bywyd go iawn o
berfformiad sefydliadol, adroddiadau
ariannol a buddsoddi i roi dealltwriaeth
feirniadol i chi o agweddau uwch cyfrifeg
a chyllid.

Bydd ein cwrs MSc Cyllid yn eich helpu
i fod yn weithiwr proffesiynol ym maes
cyllid neu’n fyfyriwr ôl-raddedig sy’n
barod i wynebu PhD gydag arbenigedd
uwch o ran gwneud penderfyniadau a
datrys problemau i reoli a dehongli data
ariannol, adnabod cyfleoedd masnachu
moesegol a mesur a rheoli risg. Bydd
ein harbenigwyr yn defnyddio ymchwil
sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol i
ddangos sut y gellir cymhwyso technegau
ystadegol ac econometrig i ddata
ariannol enghreifftiol. Gyda defnydd
helaeth o’n hystafell masnach arbennig,
byddwch yn ymgymryd â rhaglen hyfforddi
drylwyr wrth i chi ddysgu sut i weithredu
rhai o’r cronfeydd data ariannol blaenllaw
a datblygu eich personoliaeth masnach
eich hun.
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Yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf, barnwyd
bod 99% o’r ymchwil a
gyflwynwyd gennym o
safon ryngwladol o
leiaf, gyda 79% ohono yn
rhyngwladol-ragorol
neu’n arwain y byd
(REF 2014).
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Rydym yn cydweithio
gyda mwy na 100
o bartneriaid
academaidd, sy’n ein
galluogi ni i gynnig y dewis
gwerthfawr o gymryd
lleoliad proffesiynol â
chyflog gyda rhai graddau
meistr a addysgir.

Mae ein cysylltiadau cryf
â diwydiant yn ein rhoi
ni ar flaen y gad o ran
datblygiadau technegol
ac yn cynnig cyfleoedd
cyflogaeth gwych i fyfyrwyr.

Cyfrifiadureg a Gwybodeg
Mae’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg wedi ymrwymo i gyflwyno addysg ysbrydoledig
ac ymchwil flaengar, sydd ar flaen y gad o ran arloesedd technegol.
Mae ein rhaglenni, a ddatblygwyd gyda
mewnbwn gan sefydliadau yn y DU ac yn
rhyngwladol, yn berthnasol yn fasnachol
ac wedi’u cynllunio i roi’r sgiliau ymarferol
y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt i
chi. Rydym yn cynnig portffolio cyfoes o
raglenni meistr arbenigol a throsi sy’n
bodloni amrywiaeth o gefndiroedd a
diddordebau.

Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein amrywiaeth o raddau trosi – rhai
gyda’r opsiwn o leoliad gwaith – wedi’u
cynllunio ar gyfer graddedigion nad ydynt
o gefndir cyfrifiadura, sydd am ddatblygu’r
sgiliau technegol, dadansoddol a
phroffesiynol sydd eu hangen ar gyfer rôl
gyfrifiadura neu beirianneg meddalwedd.
Yn y farchnad fyd-eang heddiw sy’n hynod
gystadleuol, gall ein rhaglenni arbenigol
eich gosod ar wahân i ymgeiswyr eraill
a’ch arfogi gyda’r wybodaeth arbenigol
a’r sgiliau technegol y mae cyflogwyr yn
chwilio amdanynt.
Mae nifer o’n rhaglenni ôl-raddedig yn
cynnig lleoliad gwaith proffesiynol 7-12
mis er mwyn eich helpu i gael mantais
gystadleuol yn eich gradd. Nid yn unig y
bydd y profiad ymarferol hwn yn cynyddu
eich hyder, ond bydd hefyd yn eich helpu i
adeiladu eich rhwydweithiau proffesiynol,

ac yn rhoi’r cyfle i chi gymhwyso eich
sgiliau newydd yn y byd go iawn.
Cyflwynir cyfres o’n graddau ôl-raddedig
yn ein Hacademi Gwyddor Data;
canolfan addysgu rhyngddisgyblaethol
ar gyfer gwyddoniaeth data-ddwys sy’n
barod i addysgu’r genhedlaeth nesaf o
arbenigwyr yn y maes.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae gennym gymuned ymchwil talentog
sy’n parhau i wneud cyfraniad gwerthfawr
i’r sector cyfrifiadureg sy’n datblygu’n
gyflym. Mae ein diwylliant ymchwil
hirsefydlog, dynamig wedi arwain at ein
henw da rhyngwladol ar gyfer ymchwil
o’r radd flaenaf. Mae gan ymchwil
cyfrifiadureg effaith gymdeithasol
sylweddol ac uniongyrchol, sy’n gwneud
astudio’n ôl-raddedig yn y ddisgyblaeth
hon yn ddewis ysbrydoledig.
Mae tri o’n prif adrannau ymchwil wedi
datblygu’n ddiweddar i adlewyrchu
tueddiadau sy’n dod i’r amlwg o fewn
ein disgyblaeth ddynamig, sy’n cynnwys
Deallusrwydd Artiffisial a Dadansoddi
Data; Seiberddiogelwch, Preifatrwydd
a Chyfrifiadura yn Seiliedig ar Bobl; a
Chyfrifiadura Gweledol.

Mae grwpiau ymchwil ychwanegol
wedi’u cynllunio i ategu ein hadrannau
ymchwil, gan geisio darparu bywiogrwydd
ac ystwythder ychwanegol i’n galluogi
i ymateb i dueddiadau sy’n dod i’r
amlwg. Ar hyn o bryd, mae ein grwpiau
ymchwil yn cynnwys Prosesu Iaith
Naturiol (NLP), Theori Ymresymu
Ffurfiol, Cynrychioli Gwybodaeth a
Rhesymu, Dadansoddi Data a Dysgu
Peiriannol, Golwg Cyfrifiadurol, Graffeg
a Chyfrifiadureg Geometrig, Cyfrifiadura
Amlgyfrwng, Technolegau Gofal Iechyd,
Seiberddiogelwch, Preifatrwydd,
Cyfrifiadura yn Seiliedig ar Bobl a
Systemau a Graddoli.

Rhaglenni a addysgir
• Cyfrifiadureg Uwch (MSc)
• Cyfrifiadureg Uwch gyda Blwyddyn
ar Leoliad Proffesiynol (MSc)
• Deallusrwydd Artiffisial (MSc)
• Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol
a Data (MSc)
• Cyfrifiadura (MSc)
• Cyfrifiadura gyda Lleoliad (MSc)
• Cyfrifiadura a Rheoli TG (MSc)
• Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda
Lleoliad (MSc)
• Seiberddiogelwch (MSc)
• Seiberddiogelwch a Thechnoleg
(MSc)
• Gwyddorau Data a Dadansoddeg
(MSc)
• Dadansoddi Data i’r Llywodraeth
(MSc)
• Peirianneg Meddalwedd gyda
Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Cyfrifiadureg a Gwybodeg
(PhD, MPhil)
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Cyfrifiadureg a Gwybodeg

• Peirianneg Meddalwedd (MSc)
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Ni yw’r gorau yng
Nghymru ac rydym yn
ail yn y DU ar gyfer
Astudiaethau Celtaidd
yn nhablau cynghrair
Complete University Guide
2022.
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Gellir astudio ein
rhaglenni yn y Gymraeg
neu Saesneg, a chânt eu
cyflwyno a’u goruchwylio
gan arbenigwyr ym
meysydd llenyddiaeth
ac ieithyddiaeth. Maen
nhw’n eich galluogi i
astudio ystod o faterion
a themâu sy’n gysylltiedig
â Chymraeg ac ieithoedd
eraill.

Datblygwch eich proffil
proffesiynol, eich
sgiliau – gan gynnwys
cyflogadwyedd – a
gwybodaeth gydag
amrywiaeth o leoliadau
gwaith a hyfforddiant.

Cymraeg
Rydym yn gymuned fywiog a chroesawgar o academyddion a myfyrwyr sy’n
astudio iaith, llenyddiaeth a diwylliant – o Gymru a’r Gymraeg, yn ogystal ag
ieithoedd Celtaidd eraill.
Mae ein MA mewn Astudiaethau Cymreig
a Cheltaidd a’n llwybrau PhD/MPhil yn
eich galluogi i ymchwilio i’r berthynas
rhwng llenyddiaeth, iaith, diwylliant a
hunaniaeth o safbwynt rhyngwladol a
rhyngddisgyblaethol. Gallwch deilwra’r
cynnwys yn ôl eich ddiddordebau ac yn
unol â’n harbenigedd, a byddwch yn dod
yn rhan o gymuned ymchwil ac addysgu
drawsnewidiol, heriol a dynamig.

Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein cwrs MA Astudiaethau Cymreig
a Cheltaidd yn rhaglen arloesol a
hyblyg sy’n cynnig y cyfle i chi ymgysylltu
â maes pwnc eang a chyffrous trwy
gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg (neu
gyfuniad o’r ddau).
Mae’r rhaglen yn eich galluogi i ystyried
y berthynas rhwng llenyddiaeth, iaith,
diwylliant a hunaniaeth, tra’n teilwra’r
cynnwys yn ôl eich diddordebau ymchwil
personol ac i gyd-fynd â’n meysydd
arbenigedd. Mae’r rhain yn cynnwys
llenyddiaeth Cymru drwy’r oesoedd,

ysgrifennu creadigol a beirniadol,
llenyddiaeth plant, polisïau a chynllunio
ieithyddol, a theorïau a methodoleg
cyfieithu.
Bydd gweithio gydag arbenigwyr blaenllaw
yn y meysydd hyn yn eich galluogi i
ddatblygu sgiliau academaidd uwch
yn eich maes dewisol a chynnal gwaith
ymchwil gwreiddiol. Dyma rai enghreifftiau
o waith ymchwil meistr diweddar ac
arloesol: mapio tirwedd ieithyddol,
beirniadaeth o lenyddiaeth greadigol,
ymchwil ryngdestunol a llenyddiaeth
Gymraeg ganoloesol, a thechnolegau
digidol ac ieithoedd lleiafrifol.
Byddwch chi hefyd yn elwa ar
hyfforddiant a chyfleoedd sy’n ymwneud
â chyflogadwyedd er mwyn rhoi hwb
i’ch proffil proffesiynol, eich sgiliau a’ch
hyder. Mae graddedigion MA wedi mynd
yn eu blaenau i swyddi a sefydliadau
sy’n ymwneud â threftadaeth, cyfieithu,
polisi a chynllunio iaith, addysg a’r
diwydiannau creadigol.

Ymchwil ôl-raddedig
Ymunwch â’n cymuned ymchwil amrywiol
a mentrus er mwyn archwilio eich
diddordebau mewn amgylchedd cefnogol
sy’n canolbwyntio ar effaith. Mae gennym
enw da rhyngwladol am ansawdd ac
effaith ein hymchwil, ynghyd â chofnod
cyson a balch o gyflawni newidiadau
cadarnhaol, ymarferol, diwylliannol a
deddfwriaethol er budd cymunedau yng
Nghymru ac ar draws y byd.
Mae ein diddordebau ymchwil yn
rhychwantu meysydd llenyddiaeth,
ieithyddiaeth, gwleidyddiaeth,
deddfwriaeth a diwylliant. Mae gennym
ystod eang o arbenigeddau yn yr Ysgol
a arweinir gan arbenigwyr a berchir
ar draws meysydd academaidd a
pholisïau, gan gynnwys: llenyddiaeth
ganoloesol Cymraeg a Saesneg,
llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth
i blant, astudiaethau cyfieithu,
ysgrifennu creadigol a beirniadol,
datblygiad hanesyddol yr iaith Gymraeg
a thafodieitheg, amrywiaeth a newid
ieithyddol, cynllunio a pholisïau iaith,
dwyieithrwydd a chaffael ail iaith a
chymdeithaseg ieithyddol.
Gellir teilwra ein llwybrau ymchwil
hyblyg i’ch amgylchiadau personol a
phroffesiynol. Mae Ysgrifennu Creadigol
a Beirniadol ar gael yn Gymraeg yn unig,
ond gellir astudio’r llwybrau eraill trwy
gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Rhaglenni a addysgir
• Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd
(MA)

Rhaglenni ymchwil
• Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol
(Cymraeg) (PhD)

• Cymraeg (PhD/MPhil)
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Cymraeg

• Polisi a Chynllunio Iaith
(PhD/MPhil)
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Mae nifer o’n rhaglenni
wedi’u hachredu’n
rhannol neu’n llawn gan
gyrff proffesiynol yn y DU
gan gynnwys Sefydliad
Cynllunio Trefol Brenhinol
(RTPI), Sefydliad Syrfewyr
Siartredig Brenhinol (RICS)
a Sefydliad Siartredig
Priffyrdd a Chludiant
(CIHT).
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Rydym ymhlith y 100
uchaf yn y byd ar gyfer
Daearyddiaeth (Rhestr QS
o Brifysgolion Gorau’r Byd
yn ôl Pwnc 2021) ac yn
yr 6ed yn y DU ar gyfer
Cynllunio Trefol a Dylunio
Tirwedd (The Complete
University Guide 2022).

Roedd 97% o’n myfyrwyr
ôl-raddedig oedd yn
gweithio yn y DU mewn
cyflogaeth hynod fedrus
15 mis ar ôl diwedd
eu cwrs (Arolwg Hynt
Graddedigion HESA,
2020).

Daearyddiaeth a Chynllunio
Rydym wedi datblygu ein henw da ar draws ffiniau cynllunio trefol a daearyddiaeth
ddynol, gyda phwyslais ar yr amgylcheddau adeiledig a naturiol, ac effeithiau newid
economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol.
Er mai daearyddiaeth sy’n cynnig y
sgiliau damcaniaethol a dadansoddol i
ddeall natur newidiadau a’u heffeithiau,
cynllunio sy’n rhoi’r ddealltwriaeth honno
ar waith i sicrhau gwell amgylchedd i
genedlaethau heddiw ac yfory.

Pwy ydym ni?
Rydym yn gymuned angerddol o bobl
feirniadol a chreadigol sy’n creu newid.
Ein nod yw ceisio datrys rhai o’r heriau
cyfoes ystyfnig sy’n wynebu cymdeithas
ddynol, gan drawsnewid lleoedd, mannau
a systemau i sicrhau deilliannau gwell i
bobl a phoblogaethau ledled y byd.
Rydym yn byw mewn byd sy’n mynd
yn fwyfwy cyd-gysylltiedig a byd-eang.
Rydym yn falch o fod yn gartref amrywiol
a chynhwysol i staff, myfyrwyr a
chynfyfyrwyr o ystod o wahanol wledydd,
cefndiroedd a phrofiadau. Mae deall a
gwerthfawrogi safbwyntiau, diwylliannau
ac arferion gwahanol yn bwysig ac yn
cyfoethogi ein gwaith a’n bywydau.

Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein holl raglenni ôl-raddedig a
addysgir wedi’u lleoli o fewn grwpiau
a meysydd ymchwil polisi allweddol yn
yr Ysgol. Maent yn cael eu cydnabod
yn eang am ragoriaeth a’u parchu gan
gymunedau academaidd a pholisïau yn y
DU ac yn rhyngwladol.

Rydym yn ganolfan bwysig ar gyfer
ymchwil ym meysydd daearyddiaeth a
chynllunio dynol. Rydym yn rhoi pwyslais
ar sicrhau bod myfyrwyr yn nodi ac yn
cyflawni eu potensial llawn yn eu dewis
faes ymchwil. Rydym yn chwarae rhan
flaenllaw mewn dadleuon academaidd a
pholisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol
ac yn ceisio recriwtio myfyrwyr ymchwil
ymrwymedig i fynd ar drywydd ymchwil
arloesol ar lefel PhD.

Dan arweiniad staff sydd ar flaen y gad
yn eu disgyblaethau ac sy’n dod â’u
hymchwil ddylanwadol i’w darlithoedd
a’u seminarau, byddwch yn ennill y
wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i wneud
gwahaniaeth yn eich maes dewisol
ar ôl graddio. Mae dod i gysylltiad
ag ymarfer, polisïau a chyd-destun
proffesiynol yn nodwedd sy’n berthnasol
i lawer o’n rhaglenni, gyda nifer hefyd
wedi’u hachredu’n llawn neu’n rhannol
gan gyrff diwydiant megis y Sefydliad
Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI),
Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig
(RICS) a Sefydliad Siartredig Priffyrdd a
Chludiant (CIHT).

Rydym yn rhoi cryn bwys ar ansawdd
hyfforddiant, a goruchwyliaeth dros, ein
myfyrwyr ymchwil. Mae pob myfyriwr
ymchwil yn gysylltiedig ag un o grwpiau
ymchwil yr Ysgol, ac mae hyn cynnig
cyd-destun lle gellir cyfnewid gwybodaeth
am y maes ymchwil eang a chael eich
ymgorffori yng nghymuned academaidd
ehangach yr Ysgol.

Rhaglenni a addysgir
• Eco-Ddinasoedd (MSc)
• Amgylchedd a Datblygu (MSc)
• Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol
(MSc)
• Cynllunio Rhyngwladol a Dylunio
Trefol (MSc)
• Ymarfer Cynllunio (PgCert)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Cynllunio
Amgylcheddol) (MSc, PgDip)
• Cynllunio a Datblygu Gofodol (MSc)

• Trafnidiaeth a Chynllunio (MSc)
• Datblygu Trefol a Rhanbarthol (MSc)
• Dylunio Trefol (MA)

Rhaglenni ymchwil
• Daearyddiaeth a Chynllunio (PhD)
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Daearyddiaeth a Chynllunio

• Cynaladwyedd, Cynllunio a Pholisi
Amgylcheddol (MSc)

73

Mae gan yr Ysgol
Deintyddiaeth enw da am
ragoriaeth ei haddysgu,
ei hymchwil a’i gofal
clinigol, a hanes o
addysg ôl-raddedig ers
dros 40 mlynedd.
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Rydym yn un o’r ysgolion
deintyddol gorau am
ein hymchwil yn y
DU yn ôl y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf (REF 2014).

Mae ein rhaglenni’n
cael eu cyflwyno gan
academyddion sy’n
ymgymryd ag ymchwil
o safon fyd-eang, felly
cewch eich addysgu gan
arbenigwyr sy’n cael
effaith sylweddol ar y gofal
iechyd a ddarperir ar hyn o
bryd er lles y gymuned.

Deintyddiaeth
Ôl-raddedig a addysgir
Mae gennym ystod eang o raglenni
meistr a addysgir sy’n cynnig llwybrau
at arbenigedd clinigol ac at ddatblygu
hyfforddiant ymchwil yn y gwyddorau
biofeddygol a bywyd.
Cyflwynir ein rhaglenni gan glinigwyr ac
academyddion ymchwil a gydnabyddir
yn rhyngwladol sy’n cynnig amgylchedd
dysgu cyfeillgar, cefnogol a phroffesiynol
ar gyfer rhaglenni astudio sy’n
canolbwyntio ar wyddoniaeth glinigol a
biofeddygol.
Byddwch wedi’ch lleoli yn Ysbyty
Deintyddol y Brifysgol, yr unig gyfleuster
deintyddol o’i fath yng Nghymru, sy’n
darparu ystod lawn o wasanaethau
clinigol arbenigol deintyddol i nifer fawr
o gleifion a chyfleoedd gwych ar gyfer
addysg glinigol ôl-raddedig oherwydd hyn.
Mae ein labordai ymchwil o’r radd flaenaf
hefyd yn cynnig amgylchedd dysgu
biofeddygol delfrydol.
Gall ein cyrsiau clinigol ddarparu
cymhwysedd i sefyll arholiadau arbenigol
clinigol cenedlaethol perthnasol.

Mae cyrsiau anghlinigol wedi’u cynllunio i
ddarparu’r hyfforddiant ymchwil sylfaenol
a ddisgwylir yn aml yn awr ar gyfer
dechrau ar raglen astudio PhD. Gellir eu
defnyddio i ganiatáu mynediad at raglen
astudio PhD tair blynedd yn yr Ysgol
Deintyddiaeth.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae gennym ddiwylliant ymchwil
ôl-raddedig bywiog, gydag ystod o
gymwysterau gradd ar draws meysydd
ymchwil amrywiol.
Gan fod llawer o’n prosiectau’n rhai
rhyngddisgyblaethol a throsiadol, byddant
yn cyfrannu at ddarganfod gwybodaeth
newydd sy’n berthnasol i feddygaeth
orowynebol a phynciau gwyddor feddygol
a pheirianneg cysylltiedig.
Mae ein grwpiau a’n prosiectau ymchwil
sy’n gallu cystadlu’n rhyngwladol yn
cynnwys clefydau microbaidd, therapiwteg
polymer uwch, bioleg matrics ac atgyweirio
meinweoedd, meinweoedd mwyneiddiad,
bioleg adfywiol, iechyd cyhoeddus
deintyddol, ac ymchwilio i drais.

Rhaglenni clinigol a addysgir
Gall ein cyrsiau clinigol ddarparu
cymhwysedd i sefyll arholiadau
arbenigol clinigol cenedlaethol
perthnasol:
• Deintyddiaeth Glinigol
(Endodontoleg) (MClinDent)
• Deintyddiaeth Glinigol
(Prosthodonteg) (MClinDent)
• Mewnblanoleg (MSc)
• Orthodonteg (MScD)

Rhaglenni anghlinigol a addysgir
Mae ein rhaglenni anghlinigol yn
cynnig ymchwil manwl i’r gwyddorau
biofeddygol, gan gynnwys bioleg
bôn-gelloedd, bioddeunyddiau a
pheirianneg meinweoedd/organau
a chipolwg academaidd ar ddeall
strwythur a bioleg meinweoedd y geg
a chlefydau deintyddol:
• Peirianneg Meinweoedd a
Meddygaeth Adfywiol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Deintyddiaeth (PhD, MPhil)
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Deintyddiaeth

• Bioleg y Geg (MSc)
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Byddwch yn rhan o
gymuned ddysgu amrywiol
gyda chenhadaeth glir: i
gael effaith gadarnhaol
ar Gymru a’r byd.
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Byddwch chi’n astudio
mewn ysgol busnes sy’n
gydradd 1af yn y DU
ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn 6ed ar gyfer
rhagoriaeth ymchwil
(REF 2014).

Rydym wedi ein cydnabod
yn rhyngwladol
am ragoriaeth a’n
hachredu gan y
Gymdeithas i Hyrwyddo
Ysgolion Busnes Colegol
(AACSB International)
a Chymdeithas MBAs
(AMBA).

Economeg
Caiff ein rhaglenni economeg eu darparu gan Ysgol Busnes Caerdydd: yr ysgol busnes
gyntaf yn y byd i ganolbwyntio ar werth cyhoeddus ac un o’r nifer fach ar draws y byd
i gael ei hachredu gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol (AACSB
Rhyngwladol) a Chymdeithas MBAs (AMBA).
Mae gennym gyfleusterau rhagorol ar
draws tri adeilad gan gynnwys ystafell
masnach fwyaf Cymru. Mae’r gofod hwn
sy’n barod ar gyfer Bloomberg wedi’i leoli
yn ein Canolfan Addysgu Ôl-raddedigion
£13.5m ac fe’i ddefnyddir yn helaeth ar
ein rhaglenni bancio, cyllid ac economeg.
Byddwch yn dysgu am fasnachu a
rheoli risg drwy gael mynediad at y data
marchnad diweddaraf drwy feddalwedd
Global Investor Simulations a Market
Squared.

Ôl-raddedig a addysgir
Rydym yn cynnig tair rhaglen economeg
arbenigol, sy’n cydbwyso agweddau
damcaniaethol ac ymarferol er mwyn
eich paratoi at yrfa fel economegydd
proffesiynol, yn llunio polisïau,
ymgynghori, yn y byd academaidd
neu mewn swydd gyfrifol o fewn banc
rhyngwladol, sefydliad ariannol neu
asiantaeth o’r llywodraeth.
Mae ein cwrs MSc Economeg yn
canolbwyntio ar feithrin cenhedlaeth
newydd o weithwyr proffesiynol ym
maes economeg sydd â’r adnoddau a’r
technegau i ddehongli cymhlethdodau
economi fyd-eang.
Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd
yn eich annog i ystyried goblygiadau
cymdeithasol, economaidd a moesegol
eich penderfyniadau wrth i chi ddod i
gysylltiad ag economeg llafur, datblygiad,
polisi a masnach. Byddant yn eich arfogi
gyda’r wybodaeth ddamcaniaethol
arbenigol a’r sgiliau ymarferol i fynd i’r
afael â heriau economaidd sylweddol
er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer
gyrfaoedd ym maes gwasanaeth
llywodraethu, diwydiant, sefydliadau
rhyngwladol, ymgynghori a banciau
canolog.

Bydd ein cwrs MSc Economeg Ariannol
eich helpu i fod yn weithiwr proffesiynol
ym maes cyllid sydd wedi ymrwymo i
greu cyfoeth cyfrifol, gyda’r arbenigedd i
reoli a dehongli data ariannol, adnabod
cyfleoedd masnachu moesegol a mesur a
rheoli risg.
Bydd ein harbenigwyr yn eich paratoi ar
gyfer gyrfaoedd yn y sector cyhoeddus
neu breifat ym maes brocera stoc, bancio
buddsoddiadau, dadansoddi ariannol,
trysorlys corfforaethol, rheoli cronfeydd
ac asiantaethau’r llywodraeth. Byddant
yn defnyddio ymchwil a gydnabyddir
yn rhyngwladol i ddangos sut y gellir
manteisio ar dechnegau dadansoddol i
ddeall problemau ymarferol.
Mae’r rhaglen MSc Economeg, Bancio
a Chyllid Rhyngwladol yn canolbwyntio
ar yr heriau mawr a ddaw yn sgil
globaleiddio economi’r byd. Byddwn yn
eich helpu i fod yn weithiwr proffesiynol
ym maes busnes sy’n arbenigo mewn
cyllid, masnach a rheoleiddio gyda set
sgiliau dadansoddol, ansoddol a meintiol
trawsbynciol i fynd i’r afael â heriau
ariannol cymhleth.
Bydd ein harbenigwyr yn eich paratoi
ar gyfer cyfleoedd gyrfa rhyngwladol
ym maes bancio, cyllid, mewn trysorlys
cenedlaethol neu asiantaeth y
llywodraeth, neu gydag addysg a arweinir
gan ymchwil a dysgu yn seiliedig ar
ymarfer ym meysydd arian, bancio, cyllid
a masnach.

econometreg, llafur, masnach, twf a
datblygiad, ymchwil a datblygiad, arloesi
a chynhyrchiant, economeg ranbarthol
a diwydiannol, a hanes economeg a
busnes.
Mae nifer o’n hysgolheigion hefyd yn
cynnal cysylltiad agos â sefydliadau y
tu allan i’r Brifysgol trwy gynnal gwaith
ymgynghorol annibynnol gyda’r DU a
llywodraethau datganoledig ar faterion
sy’n ymwneud ag economïau’r DU, yr UE
ac yn rhyngwladol. Mae’r ymgysylltu eang
hwn yn cynnig profiad dysgu ac ymchwil
unigryw i’r myfyrwyr.
Mae ein PhD mewn Economeg yn cynnig
hyfforddiant a goruchwyliaeth ymchwil
strwythuredig gan arbenigwyr pwnc.
Mae’n dechrau gyda dwy flynedd o waith
cwrs trylwyr - MSc Economeg (Llwybr
PhD) ac MRes Economeg Uwch - gan
roi’r wybodaeth ddamcaniaethol a’r offer
dadansoddol sydd eu hangen arnoch i
fynd yn eich blaen i’r cam ymchwil.
Trwy ein dewis ni ar gyfer eich astudiaeth
ddoethurol, byddwch chi’n gwbl integredig
yn ein cymuned ymchwil ac academaidd
ac yn dod yn rhan o’n hamgylchedd
ymchwil dynamig ac amrywiol. Fe
gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth
a’r cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiad
gwybodaeth a chreu effaith a gwerth yn
eich maes academaidd dewisol.

Rhaglenni a addysgir
• Economeg (MSc)

Ymchwil ôl-raddedig

• Economeg Ariannol (MSc)

Mae gan adran Economeg Ysgol Busnes
Caerdydd gymuned ymchwil bywiog,
sy’n archwilio ystod o themâu ac sy’n
cynnal ymchwil sy’n creu argraff ac sy’n
berthnasol yn y gymdeithas.

• Economeg Ryngwladol, Bancio a
Chyllid (MSc)

Mae meysydd ymchwil o gryfder yn
cynnwys macro-economeg, cyllid,

Rhaglenni ymchwil
• Economeg (PhD)
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Economeg

Os ydych, ar ôl cwblhau eich MSc
Economeg, am ddatblygu eich ymchwil
ar lefel ddoethurol, gallech fod yn
gymwys i symud ymlaen yn uniongyrchol
i ail flwyddyn ein rhaglen PhD. Bydd

symud ymlaen ai peidio yn dibynnu ar
berfformiad academaidd a meini prawf
eraill.
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Yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf (REF 2014),
daeth yr Ysgol
Fferylliaeth yn gydradd
gyntaf yn y wlad.
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Rydyn ni’n cael
ein cydnabod yn
rhyngwladol am ein
haddysgu a’n hymchwil
amlddisgyblaethol sydd
ar flaen y gad ac o safon
uchel.

Mae ein cyfleusterau o’r
radd flaenaf yn cynnwys
chwe ystafell ymgynghori
a ailadeiladwyd yn
ddiweddar ar gyfer
gweithgareddau sy’n
gysylltiedig ag ymarfer
fferylliaeth.

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
Rydym yn un o ysgolion fferylliaeth a gwyddorau fferyllol gorau’r DU.
Rydym yn falch o gael ein cydnabod yn fyd-eang am ein rhagoriaeth ymchwil
wrth ddatblygu gwybodaeth, ddarparu darganfyddiadau sylweddol newydd o
fudd i gymdeithas, a meithrin graddedigion hynod werthfawr, arloesol a mentrus
sy’n addas ar gyfer ymarfer a chyflogaeth.
Ar ôl dathlu ein 100 mlynedd cyntaf
o ragoriaeth addysgu ac ymchwil yn
ddiweddar, mae ein penderfynoldeb a’n
hymrwymiad i wella proffesiwn fferylliaeth,
diwallu anghenion gofal iechyd newidiol y
boblogaeth a gwella bywydau cleifion yn
parhau. Heddiw, mae llawer o’n staff yn
cynnal ymchwil sy’n cael ei chydnabod yn
rhyngwladol ac sy’n arwain y byd a’i nod
yw gwella iechyd pobl.
Mae ein prosiectau ymchwil mentrus
ac arloesol yn cynnwys technoleg
micronodwydd, darganfod cyffuriau
trin canser, datblygu gwrthficrobau
newydd a gweddnewid gofal preswyl
gan ddefnyddio technoleg iechyd. Mae
ein hymchwilwyr yn arwain y ffordd o
ran creu dulliau newydd ac effeithiol i
ddarparu cyffuriau, ac yn ymchwilio sut y
gellir eu defnyddio i drin rhai o’r cyflyrau
meddygol mwyaf gwanychol sy’n bygwth
bywyd. Yr un tîm hwn o ymchwilwyr, yn
ogystal ag ymarferwyr arbenigol allanol,
sy’n addysgu ac yn ysbrydoli fferyllwyr,
ymchwilwyr a chlinigwyr y dyfodol.

Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein rhaglenni proffesiynol
(Fferylliaeth Glinigol a Fferyllwyr Rhagnodi
Annibynnol) wedi’u datblygu yn unol
â’r newidiadau sylweddol i’r proffesiwn
fferyllol sy’n mynnu bod y gweithlu
yn gallu defnyddio ystod o sgiliau a
gwasanaethau clinigol er budd cleifion a
sicrhau’r deilliannau therapiwtig gorau
posibl. Mae’r rhaglenni gwerthfawr hyn
a’r modiwlau Datblygiad Proffesiynol
Parhaus hyn yn paratoi fferyllwyr ar gyfer
rolau rhagnodi a rheoli clinigol uwch.
Ochr yn ochr â’n rhaglenni proffesiynol,
rydym yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig
hynod arbenigol (Ymchwil Glinigol a
Bioleg Canser a Therapiwteg) ar gyfer
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
eraill a gwyddonwyr biofeddygol. Mae’r
rhaglenni hyn yn rhoi gwybodaeth,
dealltwriaeth a hyfforddiant sgiliau uwch
i alluogi graddedigion i ddilyn gyrfaoedd
yn y sectorau gofal iechyd neu ymchwil a
datblygu.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae ein gradd ymchwil yn canolbwyntio
ar ddarganfod, datblygu a defnyddio
meddyginiaethau ar draws sbectrwm

o feysydd clefyd, gan roi’r rhyddid i
chi ymchwilio i bwnc arloesol mewn
dyfnder gydag ymchwilwyr blaenllaw
a chyfleusterau o’r radd flaenaf. Mae
gennym enw da a chadarn o ran ansawdd
yr ymchwil y byddwn ni’n ei gwneud ac
rydyn ni’n denu grantiau ymchwil mawr o
amrywiaeth o ffynonellau yng Nghymru,
y DU ac yn rhyngwladol gan gynnwys
llywodraethau, elusennau a byd diwydiant.
Mae gennym bortffolio ymchwil amrywiol
ac ymhlith ein meysydd disgyblaeth y
mae graddau PhD a MPhil gan gynnwys
cyflenwi cyffuriau a microbioleg, cemeg
feddyginiaethol, ffarmacoleg a ffisioleg,
fferylliaeth ac ymarfer fferylliaeth a
fferylliaeth glinigol.
Mae ein hymchwilwyr a’u rhwydweithiau
rhyngwladol yn gweithio ar draws
timau amlddisgyblaethol, gan eich
caniatáu i weithio ar y cyd ar draws
ysgolion gwahanol yn y Brifysgol ynghyd
â phartneriaid y GIG a byd diwydiant.
Mae’r rhyngddisgyblaeth hon yn cefnogi
ein hôl-raddedigion, gan eu galluogi i
ymgorffori gwybodaeth a sgiliau yn rhan
o’u hyfforddiant ar gyfer eu gyrfaoedd yn
y dyfodol.

Rhaglenni a addysgir
Rhaglenni a addysgir i fferyllwyr:
• Fferylliaeth Glinigol (MSc, PgDip,
PgCert)

Rhaglenni a addysgir ar gyfer
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a
gwyddonwyr biofeddygol:
• Bioleg Canser a Therapiwteg (MSc)
• Ymchwil Glinigol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol
(PhD, MPhil)
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Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

• Rhoi Presgripsiynau’n Annibynnol
gan Fferyllwyr (Lefel 7)
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Barnwyd bod 99% o’r
ymchwil a gyflwynwyd
gennym yn rhyngwladolragorol neu’n arwain y byd,
ac roeddem yn 6ed yn y
DU ar gyfer ansawdd ac
effaith ein hymchwil
(REF 2014).
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Mae ein staff yn
ymwneud yn weithgar
â phartneriaethau
rhyngwladol mawr,
gan gynnwys Prosiect
Gwyddonol Cydweithredol
LIGO a oedd yn gyfrifol
am ganfod tonnau
disgyrchiant yn
uniongyrchol am y
tro cyntaf.

Yr Ysgol Ffiseg a
Seryddiaeth yw cartref
Canolfan EPSRC ar gyfer
Hyfforddiant Doethurol
mewn Gweithgynhyrchu
Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd, a’r Sefydliad
Lled-Ddargludyddion
Cyfansawdd newydd, rhan
o Gampws Arloesedd
newydd y Brifysgol.

Ffiseg a Seryddiaeth
Bydd astudio gyda ni yn rhoi’r cyfle i chi feithrin dealltwriaeth sylfaenol o sut
mae’r Bydysawd yn gweithio, yn ogystal â chaffael sgiliau uwch ac arbenigol
a gwella eich rhagolygon gyrfa.
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig chwe rhaglen MSc
mewn ffiseg ac astroffiseg a arweinir gan
ymchwil, sy’n adlewyrchu ein harbenigedd
ymchwil ac sydd wedi’u cynllunio i ateb y
galw cynyddol am astudiaethau uwch yn
y meysydd hyn. Fel myfyriwr ôl-raddedig,
bydd gennych fynediad at gyfres bwrpasol
o gyfleusterau labordy o’r radd flaenaf yn
yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, a byddwch
chi’n cael eich croesawu yn rhan o’n
cymuned ymchwil.

Mae’r gwaith ymchwil a wneir yn yr
Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth yn cynnwys
prosiectau cydweithio ledled y byd a
defnyddio cyfleusterau cenedlaethol
a rhyngwladol blaengar. Byddwch
chi’n gweithio ochr yn ochr â staff sy’n
ymwneud yn weithgar â phartneriaethau
rhyngwladol mawr, datblygiad offerynnau
newydd ar gyfer telesgopau ar y ddaear
ac yn y gofod, Prosiect Gwyddonol
Cydweithredol LIGO a’r Sefydliad Lledddargludyddion Cyfansawdd. Mae ein
partneriaid Grŵp Delweddu’r Ymennydd
yn gweithio ar y cyd â Chanolfan
Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol
Caerdydd (CUBRIC).

Bydd yr addysgu ar ein cyrsiau MSc yn
rhoi’r myfyrwyr yn gyntaf a byddwch
chi’n elwa ar gefnogaeth ragorol gan
ein tiwtoriaid MSc. Rydym yn meithrin
amgylchedd gwaith colegol rhwng y staff
a’r myfyrwyr ar ein cyrsiau ôl-raddedig,
gan roi digon o gyfle i chi ryngweithio
a chydweithio. Mae record eithriadol
ein gweithgareddau ymchwil yn ategu’r
addysgu ar ein rhaglenni ôl-raddedig, gan
fod gan ein myfyrwyr y cyfle i ddysgu gan
staff academaidd sydd ar flaen y gad yn
eu priod feysydd.

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth a
phrosiectau ymchwil mewn meysydd
sy’n cynnwys seryddiaeth (arsylwadol
a damcaniaethol), offeryniaeth
seryddiaeth, mater cywasgedig a
ffotoneg, archwilio disgyrchiant, a
delweddu’r ymennydd. Bydd ymgymryd
â gradd ymchwil ôl-raddedig yn eich
galluogi i fod yn rhan o fywyd ymchwil yr
adran, gan ddod yn rhan annatod o un
o’n grwpiau ymchwil a chymryd rhan yn
nifer o weithgareddau allgymorth yr Ysgol.

Rhaglenni a addysgir
• Astroffiseg (MSc)
• Ffiseg Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd (MSc)
• Astroffiseg Data-ddwys (MSc)
• Ffiseg Ddata-ddwys (MSc)
• Ffiseg Tonnau Disgyrchol (MSc)
• Ffiseg (MSc)

• Canolfan Hyfforddiant Doethurol
EPSRC mewn Gweithgynhyrchu
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
(PhD)
• Ffiseg a Seryddiaeth (PhD, MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Ffiseg a Seryddiaeth

Rhaglenni ymchwil
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Yn ôl tablau’r Complete
University Guide 2022
rydym yn 7fed yn y DU ar
gyfer Ffisiotherapi.
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Mae gennym dîm
o ymchwilwyr o fri
rhyngwladol gan
gynnwys; yr Athro Robert
van Deursen, yr Athro
Nicola Phillips OBE a’r
Athro Valerie Sparkes.

Rydym yn gydradd 1af yn
y DU ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn y 4ydd safle
yn gyffredinol yn seiliedig
ar safon ein hymchwil
(REF 2014, ar y cyd
â’r Proffesiynau Iechyd
Perthynol, Deintyddiaeth,
Nyrsio a Fferylliaeth).

Ffisiotherapi
Mae Ysgol y Gwyddorau Iechyd yn ddarparwr blaenllaw o addysg ffisiotherapi
ôl-raddedig. Fel myfyriwr ôl-raddedig gyda ni, byddwch chi’n dysgu mewn amgylchedd
trochol a chefnogol ac yn datblygu’r sgiliau gofynnol i fod yn arbenigwr yn eich maes
ac i symud ymlaen yn eich gyrfa.
Ôl-raddedig a addysgir
P’un a ydych chi’n ffisiotherapydd sydd
newydd gymhwyso neu â sawl blwyddyn
o brofiad proffesiynol, mae ein cwrs MSc
Ffisiotherapi yn cynnig y cyfle i chi fynd
â’ch dysgu i’r lefel nesaf. Mae’r rhaglen yn
canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau meddwl
yn feirniadol a darllen yn feirniadol er
mwyn herio, gwerthuso a gwella eich
ymarfer proffesiynol eich hun.
Byddwch yn dysgu ochr yn ochr â grŵp
amrywiol byd-eang sy’n astudio ar gamau
gwahanol o’u gyrfa, gan eich galluogi i
rannu gwybodaeth ac ennill dealltwriaeth
o ymarfer ffisiotherapi ar draws y byd.
Os ydych chi’n ymarferydd profiadol
sy’n chwilio am gymhwyster arbenigol
mewn ffisiotherapi chwaraeon, bydd ein
cwrs MSc Ffisiotherapi Chwaraeon ac
Ymarfer yn eich galluogi i ddatblygu eich
gwybodaeth am wyddor chwaraeon ac
anafiadau, yn ogystal â’ch sgiliau meddwl
yn feirniadol.
Cynlluniwyd ein rhaglen eang mewn
cydweithrediad â Chymdeithas Siartredig
y Ffisiotherapyddion mewn Meddygaeth

Chwaraeon ac Ymarfer Corff (ACPSEM) a
sefydliadau rhyngwladol fel Ffederasiwn
Rhyngwladol Ffisiotherapyddion
Chwaraeon (IFSP). Gallwch edrych
ymlaen at weithio gyda’n tîm hynod
brofiadol, sydd wedi gweithio o fewn
ystod drawiadol o gyd-destunau, megis
prif gemau aml-chwaraeon a chwaraeon
proffesiynol ar lefel rhyngwladol.
Rydym yn datblygu a byddwn yn lansio
MSc Ffisiotherapi cyn-cofrestru newydd
fydd yn dechrau yn ystod hydref 2022.
Mae’r rhaglen Ffisiotherapi cyn-cofrestru
MSc wedi’i chynllunio’n benodol ar gyfer
y rhai sydd eisoes â gradd israddedig.
Mae’r cwrs cyffrous newydd yn cynnig
cyfle unigryw i chi astudio ar gyflymder
cyflymach ac yn eich galluogi i gofrestru
fel ffisiotherapydd o fewn dwy flynedd.
Bydd dysgu damcaniaethol yn cael ei
gydbwyso gydag amrywiaeth o leoliadau
ymarfer a hwylusir gan addysgwyr
ffisiotherapi profiadol. Ar ôl i chi
gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch
yn gymwys i gyflwyno cais i gofrestru
gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a
Gofal (HCPC) yn ogystal â bod yn aelod

proffesiynol o Gymdeithas Siartredig y
Ffisiotherapyddion (CSP).

Ymchwil ôl-raddedig
Bydd ymgymryd â gradd ymchwil
ôl-raddedig yn eich galluogi i wneud
cyfraniad gwerthfawr at wybodaeth ac
arfer yn eich maes proffesiynol. Drwy
gynnal ymchwil sy’n seiliedig ar eich
diddordebau eich hun yn un o adrannau
ymchwil gofal iechyd mwyaf blaenllaw y
DU, byddwch yn gosod y sylfeini ar gyfer
gyrfa lle gallwch wneud gwahaniaeth go
iawn i ofal iechyd yn y byd ehangach.
Mae ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
yn rhan ganolog o’n cymuned ymchwil.
Yn ogystal â mynediad at ysgolheigion
sy’n gweithio ar ymchwil o safon fydeang, byddwn yn cynnig system gefnogi
gynhwysfawr.

Rhaglenni a addysgir
• Ffisiotherapi (MSc)
• Ffisiotherapi (cyn-cofrestru) (MSc)
• Ffisiotherapi Chwaraeon ac
Ymarfer (MSc)

• Gwyddorau Gofal Iechyd
(PhD/MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Ffisiotherapi

Rhaglenni ymchwil
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Yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf, dyfarnwyd
bod 81% o’n hymchwil
yn arwain y byd neu’n
rhyngwladol-ragorol
(REF 2014).
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Mae ein tîm rhyngwladol
adnabyddus yn cynnig
arbenigedd mewn
damcaniaeth wleidyddol,
polisïau cyhoeddus a
gwleidyddiaeth etholiadol,
seiberddiogelwch,
ffeministiaeth, hanes y
Rhyfel Oer, gwleidyddiaeth
amgylcheddol, diogelwch,
astudiaethau gwybodaeth
a gwleidyddiaeth
ôl-drefedigaethol.

Mae gennym
gysylltiadau agos
gyda phrif sefydliadau
llywodraethu yng
Nghymru, Canolfan
Materion Rhyngwladol
Cymru a Chymdeithas
y Cenhedloedd Unedig
(Cymru).

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
Mae’r corff bywiog o fyfyrwyr ynghyd â staff academaidd helaeth eu cymwysterau
ynddi’n cynnig yr amgylchedd perffaith i chi ymchwilio i faes dynamig gwleidyddiaeth
a chysylltiadau rhyngwladol a’i newidiadau cyflym.
Ôl-raddedig a addysgir
Rydym yn ymfalchïo yn ei hymchwil o’r
radd flaenaf a’i henw da rhyngwladol am
ragoriaeth. Ein tîm addysgu yw un o’r rhai
mwyaf yn y DU ar ôl i ni ehangu yn 2017.
Caiff pob un o’n rhaglenni eu haddysgu
gan academyddion a gydnabyddir yn
rhyngwladol am eu harbenigedd yn y maes.
Mae gennym ystod cyffrous o raglenni
ôl-raddedig sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer
astudiaeth uwch ym maes cysylltiadau
rhyngwladol, gwleidyddiaeth a pholisïau
cyhoeddus, a gwleidyddiaeth Cymru.
Addysgir yn bennaf drwy gyfrwng
seminarau, sy’n fodd i drin a thrafod yn
academaidd-fanwl mewn grwpiau bach,
cymharol anffurfiol. Asesir pob rhaglen
drwy gyfuniad o asesiadau yn seiliedig
ar y modiwl, gan gynnwys traethodau,
briffiau, cyflwyniadau neu arholiadau ar
ddiwedd semestrau’r hydref a’r gwanwyn
ac yna fe luniwch, dan oruchwyliaeth,
draethawd ymchwil hir yn ystod yr haf ar
bwnc o’ch dewis.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae ein gwaith ymchwil wedi bod yn
llwyddiannus dros ben ar lwyfannau
cenedlaethol a byd-eang, ac rydym yn
cyflwyno prosiectau unigryw, arloesol a
rhyngddisgyblaethol am ystod o bynciau
hynod ddiddorol.

Rydym yn arbenigwyr ar draws ystod o
bynciau, sy’n cynnwys gwleidyddiaeth a
datganoli Prydeinig a Chymraeg, meddwl
gwleidyddol, ôl-wladychiaeth, diogelwch
rhyngwladol ac astudiaethau strategol,
cysylltiadau rhyngwladol ffeministaidd, a
gwleidyddiaeth amgylcheddol fyd-eang.

Trefnir ein hymchwil gan ganolfannau
ymchwil sy’n cyd-fynd yn fras ag
is-feysydd:

Mae ein ffocws yn bellgyrhaeddol. Rydym
yn ymchwilio i dirweddau gwleidyddol
Cymru a’r DU yn ogystal â gwleidyddiaeth
a meddwl gwleidyddol gwledydd
cyfandiroedd America, Tsieina, Rwsia, y
Dwyrain Canol ac Affrica.

Canolfan Llywodraethiant Cymru:
sy’n ganolfan flaenllaw ar gyfer astudio
gwleidyddiaeth, y gyfraith ac economi
wleidyddol Cymru.

Rydym yn rhoi pwyslais enfawr ar ymchwil
ac mae gennym enw da byd-eang am
ansawdd ein hymchwil ac yn denu nifer
cynyddol o grantiau. Rydym yn ymfalchïo
mewn creu amgylchedd diddorol ar
gyfer astudiaethau ôl-raddedig a gaiff
ei oruchwylio’n frwdfrydig gan staff
academaidd llawn cymhelliant gan
ddefnyddio cyfleusterau rhagorol.
Ceisir ein harbenigedd gan wneuthurwyr
polisïau yn y prifddinasoedd
datganoledig, Whitehall, San Steffan,
sefydliadau’r UE, a sefydliadau
rhyngwladol, ac sydd wedi sefydlu
partneriaethau byd-eang gyda’r
Cenhedloedd Unedig (y Cenhedloedd
Unedig), Sefydliad ar gyfer Diogelwch
a Chydweithredu yn Ewrop (OSCE) a
Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd
(NATO).

Mae ein canolfannau’n cynnwys:

Canolfan Ymchwil Astudiaethau
Rhyngwladol: sy’n dwyn ynghyd
ysgolheigion, ymarferwyr a llunwyr polisi
sydd â diddordeb mewn materion bydeang a rhyngwladol.
Canolfan Cyfiawnder Amgylcheddol:
sy’n dwyn ynghyd ysgolheigion y Gyfraith
a Gwleidyddiaeth sy’n gweithio ar
ddimensiynau cyfreithiol a gwleidyddol
diraddio amgylcheddol.
Canolfan Gwrthdaro, Diogelwch
a Chymdeithasau: sy’n hyrwyddo
astudiaethau trawsddisgyblaethol o’r
heriau y mae diogelwch a gwrthdaro
rhyngwladol yn eu hachosi i gymunedau
byd-eang, rhanbarthol a lleol.
Canolfan Collingwood a Delfrydiaeth
Prydain: sy’n annog ymchwil ac astudio
sy’n canolbwyntio ar gorpws ysgrifau’r
Delfrydwyr Prydeinig.

Rhaglenni a addysgir
• Cysylltiadau Rhyngwladol
(MSc Econ)
• Gwleidyddiaeth a Pholisi
Cyhoeddus (MSc Econ)
• Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
Cymru (MSc Econ)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Cysylltiadau
Rhyngwladol) (MSc, PgDip)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth)
(MSc, PgDip)

Rhaglenni ymchwil
• Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau
Rhyngwladol (PhD, MPhil)
www.caerdydd.ac.uk

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Rydym yn cynnig cyfleoedd PhD ac MPhil
amser llawn a rhan-amser.

• Astudiaethau Rhyngwladol
• Damcaniaethau Gwleidyddol
• Llywodraethu
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Rydym yn Ysgol
ryngddisgyblaethol sy’n
credu’n gryf mewn
manteision astudio a
chydweithio ochr yn ochr
â meysydd arbenigol
ategol eraill.
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Rydym wedi sicrhau dros
£58.8m mewn grantiau
ymchwil ers 2015, ac mae
ein hymchwil yn effeithio
ar newidiadau mewn
polisïau ledled y byd.

Rydym yn cydweithio’n
agos â llywodraeth leol
a chenedlaethol, prif
sefydliadau’r sectorau
preifat a chyhoeddus, yn
ogystal â’r trydydd sector.

Gwyddorau Cymdeithasol
Caiff astudiaethau ôl-raddedig yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol eu llywio gan
yr ysgolheictod diweddaraf a’u haddysgu gan ymchwilwyr o fri rhyngwladol.
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
yn cynnig rhaglenni ôl-raddedig a fydd
yn eich galluogi i ddilyn astudiaethau â
phwyslais perthnasol i ddatblygu eich
diddordebau ac arbenigedd academaidd,
cymryd rhan mewn dadl gyhoeddus
ddemocrataidd ac ymgyrchoedd, a mynd i
ystod o broffesiynau a galwedigaethau ar
draws y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Fel myfyriwr ymchwil, byddwch yn
ymuno ag amgylchedd academaidd ac
ymchwil bywiog, o dan oruchwyliaeth
arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd.
Cawn ein cydnabod yn genedlaethol ac
yn rhyngwladol fel canolfan flaenllaw ar
gyfer ymchwil empirig, sy’n seiliedig ar
theori, ac mae ein hamgylchedd ymchwil
yn cynnwys cynnal amrywiaeth eang
o grwpiau ymchwil gweithgar, cyfres
seminarau, a grwpiau astudio anffurfiol.

Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni
proffesiynol a fydd yn helpu i ddatblygu
eich gyrfa ac ennill cymhwyster
cydnabyddedig. Gelir astudio rhai o’n
rhaglenni’n rhan-amser, sy’n rhoi’r
hyblygrwydd i chi astudio law yn llaw â’ch
swydd bresennol.
Rydym yn gymuned addysgu ac ymchwilio
rhyngddisgyblaethol, a gydnabyddir yn
rhyngwladol fel canolfan arbenigedd.
Cewch eich addysgu gan ysgolheigion
blaenllaw sy’n cael eu cydnabod am eu
harbenigedd sylweddol, damcaniaethol
a methodolegol yn genedlaethol ac yn
rhyngwladol.

Rydym yn cynnig opsiynau gwahanol
ar gyfer astudio doethuriaeth: Doethur
mewn Athroniaeth (PhD) a Doethuriaeth
Broffesiynol. Yn fras, nod y PhD yw
paratoi ymgeiswyr at yrfa yn seiliedig
ar ymchwil, tra bod Doethuriaeth
Broffesiynol yn ceisio mynd i’r afael ag
anghenion gyrfa gweithwyr proffesiynol
sy’n ymarfer, yn arbennig y rhai hynny
sydd mewn, neu sy’n anelu at gyrraedd,
swyddi uwch.
Mae hyfforddiant ymchwil
rhyngddisgyblaethol yn nodwedd gref
iawn o’n rhaglenni ymchwil ôl-raddedig.
Rydym yn ymrwymo i wneud ymchwil sy’n

seiliedig ar theori ac yn canolbwyntio’n
glir ar bolisïau. Rydym yn cynnig
cyfleoedd i astudio ymchwil ôl-raddedig
ym meysydd cymdeithaseg, polisïau
cymdeithasol, troseddeg, astudiaethau
gwyddoniaeth a thechnoleg, gwaith
cymdeithasol ac addysg.

Rhaglenni a addysgir
• Addysg (MSc)
• Troseddeg Ryngwladol a
Chyfiawnder Troseddol (MSc)
• Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus
(MSc)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Troseddeg)
(MSc, PgDip)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Astudiaethau
Addysgol) (MSc, PgDip)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Gwyddoniaeth ac
Astudiaethau Technoleg) (MSc)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (CymdeithasolGyfreithiol) (MSc, PgDip)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol)
(MSc, PgDip)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Gwaith
Cymdeithasol) (MSc, PgDip)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Cymdeithaseg)
(MSc, PgDip)
• Gwaith Cymdeithasol (MA)

Rhaglenni ymchwil
• Doethur mewn Astudiaethau Iechyd
(DHS)
• Doethur mewn Polisi Cymdeithasol
a Chyhoeddus (SPPD)
• Doethur mewn Gwaith
Cymdeithasol (DSW)
• Gwyddorau Cymdeithasol
(PhD, MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Gwyddorau Cymdeithasol

• Doethur mewn Addysg (EdD)
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Mae ein rhaglenni
ôl-raddedig a addysgir
yn elwa ar gyfraniad
clinigwyr ac
ymchwilwyr o fri
byd-eang sy’n arbenigwyr
yn eu maes.
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Rydym yn gydradd
1af yn y DU ar gyfer
amgylchedd ymchwil
ac yn y 4ydd safle yn
gyffredinol yn seiliedig
ar safon ein hymchwil
(REF 2014, ar y cyd
â’r Proffesiynau Iechyd
Perthynol, Deintyddiaeth,
Nyrsio a Fferylliaeth).

Barnwyd bod 100% o’r
ymchwil a gyflwynwyd
gennym o safon
ryngwladol o leiaf
gyda 94% ohono yn
rhyngwladol-ragorol
neu’n arwain y byd

(REF 2014, ar y cyd
â’r Proffesiynau Iechyd
Perthynol, Deintyddiaeth,
Nyrsio a Fferylliaeth).

Gwyddorau Gofal Iechyd
Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yw un o’r prif ddarparwyr addysg ôl-raddedig ar
gyfer gweithwyr nyrsio, bydwreigiaeth a gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi gwella ansawdd y gofal a ddarperir i’r boblogaeth.
Cyflwynir ein rhaglenni a’n modiwlau drwy
gyfuniad o sesiynau hunangyfeiriedig
a chyswllt, ac fe’u lluniwyd i’ch helpu
i ymateb i heriau gofal iechyd mewn
amgylchedd sy’n newid yn gyflym a
gwneud cyfraniad gwerthfawr i ofal claf
ac ymarfer clinigol.

Ôl-raddedig a addysgir
Datblygwch eich sgiliau, eich
gwybodaeth a’ch ymarfer gofal iechyd.
Gall fod yn anodd dilyn y datblygiadau
diweddaraf a hybu eich addysg gofal
iechyd, ar yr un pryd â chydbwyso
gwaith neu ymrwymiadau eraill:
dyna pam y gellir astudio llawer o’n
rhaglenni ôl-raddedig ar sail amser
llawn neu ran-amser. Mae ein cyrsiau
wedi’u cynllunio’n benodol fel y gallwch
gymhwyso beth ydych wedi’i ddysgu yn
uniongyrchol i’ch gwaith, gan wella’r
gofal a roddir i’ch cleifion yn y pen draw.
Rydym yn hyrwyddo dysgu
rhyngddisgyblaethol er eich budd chi.
Drwy ymgymryd â rhaglen ôl-raddedig
gyda ni, cewch gyfle i weithio ochr yn ochr
â myfyrwyr eraill yn y DU a rhyngwladol
o ystod o broffesiynau gofal iechyd.
Byddwch yn dysgu safbwyntiau ehangach,
yn rhannu gwybodaeth ac yn datblygu
dulliau a systemau newydd.

Rydym yn ymfalchïo yn y gefnogaeth a
roddwn i’n myfyrwyr a chewch eich arwain
drwy gydol eich astudiaethau. Bydd ein
tîm hynod brofiadol yn eich helpu i ennill
y profiad clinigol ac academaidd sydd ei
angen i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa.

Modiwlau Unigol
Mae llawer o’n modiwlau ôl-raddedig
ar gael ar eu pen eu hunain. Rydym yn
cynnig amrywiaeth o fodiwlau annibynnol
lefel 6 a 7 sy’n eich galluogi i astudio
a pharhau â’ch datblygiad proffesiynol
mewn ffordd hyblyg.
Byddwch yn gallu cael cydnabyddiaeth o
ddysgu blaenorol ar gyfer y modiwlau hyn
os byddwch yn cofrestru’n ddiweddarach
ar raglen astudio lle mae’r amodau
cywir yn cael eu bodloni. Dylid nodi nad
yw cwblhau modiwlau annibynnol yn
gwarantu y byddant yn rhan o raglen
astudio ehangach.

Ymchwil ôl-raddedig
Bydd ymgymryd â gradd ymchwil ôlraddedig yn y gwyddorau gofal iechyd
yn eich galluogi i wneud cyfraniad
gwerthfawr at wybodaeth ac arfer yn eich
maes proffesiynol. Drwy gynnal ymchwil
sy’n seiliedig ar eich diddordebau eich
hun yn un o adrannau ymchwil gofal
iechyd mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn
gosod y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch
wneud gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd
yn y byd ehangach. Mae ein myfyrwyr
ymchwil ôl-raddedig yn rhan ganolog o’n
cymuned ymchwil. Yn ogystal â mynediad
at ysgolheigion sy’n gweithio ar ymchwil o
safon fyd-eang, rydym yn cynnig rhaglen
gynhwysfawr o gefnogaeth.

Chwiliwch ar-lein am ‘Ysgol y Gwyddorau
Gofal Iechyd – Modiwlau Annibynnol’ am
fwy o wybodaeth.

Rhaglenni a addysgir
• Ymarfer Clinigol Uwch (MSc)
• Ymarfer Gofal Iechyd Uwch (MSc)
• Astudiaethau Iechyd Cymunedol
(SPQ) (PgDip)

• Nyrsio Iechyd Cyhoeddus
Cymunedol Arbenigol
(Ymweliadau Iechyd) (PgDip)

Rhaglenni ymchwil
• Gwyddorau Gofal Iechyd (PhD)

www.caerdydd.ac.uk

Gwyddorau Gofal Iechyd

• Rhagnodi Annibynnol/Atodol
(Tyst. Ôl-radd)

89

Mae Ysgol Gwyddorau’r
Ddaear a’r Amgylchedd,
a sefydlwyd ym 1891,
yn cynnal ymchwil
o’r radd flaenaf ac
mae ganddi fwy na 55
o academyddion, gan
gynnwys dau Gymrawd y
Gymdeithas Frenhinol.
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Yn ôl Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
(REF) 2014, roedd
94% o’n hallbynnau
ymchwil yn ‘rhagorol
yn rhyngwladol’ neu’n
‘arwain y byd’, gan olygu
ein bod yn 4ydd yn y DU
am Systemau’r Ddaear a
Gwyddorau Amgylcheddol.

O’r technegau
dadansoddol diweddaraf
i long ymchwil arfordirol,
mae ein cyfleusterau ac
offer o’r radd flaenaf
yn cefnogi ymchwil a
gweithgareddau addysgu
ym mhob rhan o’r Ysgol.

Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd
Mae gan Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd enw da am ymchwil
o ansawdd uchel ac amgylchedd addysgu bywiog a chyfeillgar.
Byddwch yn elwa ar ein cyfleusterau
ymchwil rhagorol a gweithio gyda
gwyddonwyr sy’n arweinwyr yn eu
meysydd. Rydym yn defnyddio’r
technegau a’r cyfleusterau dadansoddol
diweddaraf, gan gynnwys labordy seismig
3D a’n llong ymchwil, Guiding Light.

Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein rhaglenni a addysgir yn mynd i’r
afael â materion cyfoes ym meysydd yr
amgylchedd, polisi ac ymchwil. Byddwch
yn caffael ystod o wybodaeth newydd,
yn ogystal â’r sgiliau allweddol sydd eu
hangen arnoch i arbenigo yn eich maes o
ddiddordeb a gwella eich cyfleoedd gyrfa.
Mae’n bosibl y byddwch yn gweithio gyda
chwmnïau amlwg yn y DU a thu hwnt er
mwyn datrys problemau y byd go iawn.
Mae gennym gysylltiadau hirsefydlog
a chryf gyda llawer o gyflogwyr mewn
amrywiaeth eang o feysydd cysylltiedig,
sy’n aml yn cynnig eu gwybodaeth, yn
cefnogi ein prosiectau ymchwil ac yn
recriwtio ein myfyrwyr.

Ymchwil ôl-raddedig
Nod ein hymchwil a gydnabyddir yn
rhyngwladol yw mynd i’r afael â rhai
o’r problemau mwyaf dybryd ym maes
gwyddoniaeth a chael effaith gadarnhaol
ar ein byd.
Mae ein graddau ymchwil ôl-raddedig
yn seiliedig ar waith ymchwil annibynnol
amser llawn, gyda goruchwyliwr
academaidd i’ch arwain i ganfod
meysydd newydd a chyffrous. Wedi’i
ategu gan gyllid allanol sylweddol,
mae ein hamgylchedd ymchwil bywiog
yn cynnig y cyfle i chi weithio gydag
arbenigwyr byd-eang a defnyddio offer
ymchwil o ansawdd uchel.
Bob blwyddyn rydym yn recriwtio tua 15
o fyfyrwyr ar gyfer graddau PhD, sy’n
elwa ar gymryd rhan mewn ymarferion
addysgu, gweithgareddau’r Ysgol a
phrofiadau hyfforddi a sgiliau hanfodol.
Mae ein hymchwilwyr wedi’u rhannu’n
fras yn dair canolfan ymchwil: Mae’r
Ganolfan Daear Gadarn ac Adnoddau
Naturiol yn ymdrin â chyfansoddiad ac

esblygiad dynamig mantell a chramen
y Ddaear, gan gynnwys ei hadnoddau
mwynol a phetrolewm. Mae’r Ganolfan
Geobioleg a Geocemeg yn canolbwyntio
ar wyneb y Ddaear, gan gynnwys yn
ei moroedd ac o dan ei moroedd, lle
mae bywyd wedi esblygu ac effeithio’n
ddirfawr ar amgylcheddau dros filiynau o
flynyddoedd. Mae’r Ganolfan Gwydnwch
a Newid Amgylcheddol yn archwilio i
achosion a chanlyniadau newidiadau yn
system y Ddaear, yn y môr, yr atmosffer
ac ar y tir, o’r gorffennol daearegol i’r
presennol a’r dyfodol.
Mae grŵp ymchwil Geowyddorau Affrica
yn cwmpasu ein tair canolfan ac yn
cynnig arbenigedd gyda phartneriaid a
chydweithwyr lleol er mwyn mynd i’r afael
â heriau geowyddonol yn Affrica. Ein nod
yw deall daeareg, adnoddau daearegol,
hinsawdd, hydroleg a thirweddau
rhanbarthau hanfodol yn Affrica, a
dadansoddi’r ffordd orau o fanteisio
ar adnoddau naturiol ar gyfer datblygu
cynaliadwy.

• Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol
(MSc)
• Dŵr mewn Byd sy’n Newid (MSc)
• Peryglon Amgylcheddol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Gwyddorau’r Ddaear (PhD, MPhil)
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Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Rhaglenni a addysgir
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Rydym ymhlith yr
20 uchaf ar gyfer
ansawdd ymchwil
cyffredinol yn y
Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil diweddaraf
(REF 2014).
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Yn Hanes yr Henfyd,
gallwch ddefnyddio
arbenigedd ymchwil
ym mhob un o brif
wareiddiadau’r byd
hynafol, gan gynnwys yr
Hen Ddwyrain Agos,
Gwlad Groeg, Rhufain
a Byzantium.

O fewn Hanes Modern,
gallwch fanteisio ar
amrywiaeth eang o
ddiddordebau ac
arbenigedd ymchwil,
sy’n cynnwys, ond nid yn
gyfyngedig i: Hanes Cymru
a Phrydain; hanes Gogledd
America, gan gynnwys
hanes caethwasiaeth;
hanes meddygaeth.

Hanes
Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, byddwch yn
ymuno â’n cymuned academaidd ac ymchwil fywiog. O dan oruchwyliaeth arbenigwyr,
byddwch yn dod ar draws cyfleoedd cyffrous i ddadlau a chyfnewid syniadau,
boed hynny drwy ein canolfannau ymchwil sy’n gysylltiedig yn rhyngwladol
neu gyfresi seminar niferus.
Mae ein cymuned ôl-raddedig yn
cyfrannu’n allweddol at ddiwylliant
ymchwil yr Ysgol ac i enw da rhyngwladol
y Brifysgol am ymchwil. Byddwch yn
elwa ar ein hamgylchedd dysgu ysgogol
a chefnogol, ac yn cael y cyfle i gymryd
rhan yn ein grwpiau a chanolfannau
ymchwil rhyngddisgyblaethol cyffrous.

Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein rhaglen MA Hanes amser llawn,
a addysgir gan ysgolheigion blaenllaw,
yn ceisio bodloni eich chwilfrydedd
am y gorffennol wrth ddyfnhau eich
gwybodaeth o’i gysyniadau a dulliau
allweddol o Hanes fel disgyblaeth. Gydag
ystod o fodiwlau wedi’u cynllunio gyda’ch
cyflogadwyedd chi yn y dyfodol mewn
golwg, byddwch yn elwa ar y cyfle i edrych
ar amrywiaeth eang o ymagweddau
hanesyddol ar draws ystod gronolegol
a daearyddol eang. Mae ein MA hyblyg
yn cynnwys opsiynau cyffrous ar gyfer
ymgysylltu â threftadaeth, amgueddfeydd
a’r gymuned.

Ymchwil ôl-raddedig
Rydym yn cynnig dwy raglen ymchwil ym
maes Hanes.
Nod ein PhD/MPhil Hanes yr Henfyd
yw cynnig gwybodaeth ac arbenigedd
ar gyfer gyrfa ym maes ymchwil, y
gwasanaethau cyhoeddus, addysg a’r
byd academaidd. Rydym yn arbennig
o gryf o ran ymchwil hanes yr henfyd,
gyda chyfleoedd ar gyfer ymchwil
disgyblaethol ym maes archaeoleg,
hanes canoloesol ac astudiaethau
crefyddol drwy ein Canolfan ar gyfer
Crefydd a Diwylliant yr Henfyd Diweddar.
Mae’r rhaglen ei hun yn cynnig cwmpas
cronolegol eang, o’r Oes Efydd i dwf
Islam, yn ymestyn o Hen Roeg a Rhufain
i Fesopotamia, Iran a’r Ffordd Sidan.
Nod ein cwrs PhD/MPhil Hanes a Hanes
Cymru yw eich paratoi at amrywiaeth
o opsiynau gyrfa, gan gynnwys ym
meysydd ymchwil, dadansoddi, cuddwybodaeth, y byd academaidd, addysgu,
mewn gwasanaethau cyhoeddus neu yn

y sector preifat. Mae gan ein haneswyr
sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol ac
sy’n flaenllaw yn rhyngwladol ystod eang
o ddiddordebau ac arbenigedd, sy’n ein
galluogi i’ch goruchwylio mewn ystod
eithriadol o eang o feysydd ymchwil.
Mae cryfderau ymchwil penodol yn
cynnwys, ymhlith rhai eraill,: hanes
Prydain a Chymru o bob cyfnod; hanes
Ewropeaidd modern, gan gynnwys
Ffrainc, Canol Ewrop a Dwyrain Ewrop;
hanes Asiaidd modern, gan gynnwys
Tsieinëeg, Indiaidd, Japaneaidd a Chanol
Asiaidd; hanes modern a modern cynnar
America; hanes modern Affricanaidd; a
dulliau damcaniaethol a methodolegol o
astudio hanes.
Mae ein rhaglenni ymchwil yn cynnig
hyfforddiant a lefel uchel o gefnogaeth er
mwyn eich galluogi i gwblhau eich gradd
yn llwyddiannus, ac i’ch paratoi ar gyfer
cam nesaf eich gyrfa. Byddwch yn elwa ar
ein harbenigedd mewn hanes deallusol,
meddygol, diwylliannol, digidol, crefyddol,
gwleidyddol, rhyw, amgylcheddol a
chymdeithasol, yn ogystal â chyfres o
raglenni hyfforddi ôl-raddedig. Rydym
yn cynnig seminar hyfforddi PhD fydd
yn helpu i’ch integreiddio i ddiwylliant
ymchwil ein hadran. Rydym yn gartref i
nifer o ganolfannau a grwpiau ymchwil
ac yn mwynhau cysylltiadau cryf ag
academïau ymchwil dramor, megis yr
Ysgolion Prydeinig yn Athen a Rhufain, a
phartneriaethau rhyngwladol, fel gyda’r
Llyfrgell Genedlaethol yn Prague.

Rhaglenni a addysgir
• Hanes (MA)

Rhaglenni ymchwil
• Hanes a Hanes Cymru (PhD, MPhil)
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Hanes

• Hanes yr Henfyd (PhD, MPhil)
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Dysgwch gyda ni cyn
ymuno â ni drwy ein
cwrs ar-lein am ddim,
Gweithio gyda Chyfieithu
ar y cyd â Future Learn.
Mae’r cwrs yn pwysleisio
pwysigrwydd cyfieithu
a hyd yma, mae dros
50,000 o bobl wedi ei
ddilyn.
94

Rydym wedi datblygu
cysylltiadau ar draws
amrywiaeth o sectorau
gan gynnwys y
celfyddydau, treftadaeth
a’r cyfryngau.

Rydym yn eich paratoi
ar gyfer y farchnad swyddi
gyda chymorth cynghorydd
gyrfaoedd arbenigol. Mae
digwyddiadau diweddar
wedi cynnwys sesiynau
gyda Chelfyddydau a
Busnes Cymru, Gwobr Iris,
Inbox Translation ac ystod
o weithwyr llawrydd.

Ieithoedd Modern
Gydag enw da rhyngwladol am ragoriaeth mewn ymchwil ac addysgu, mae ein Hysgol
Ieithoedd Modern yn rhoi’r cyfle i chi fynd ar drywydd eich diddordebau mewn
ieithoedd a diwylliannau mewn amgylchedd cyffrous, rhyngddisgyblaethol.
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn denu ystod eang o fyfyrwyr
rhyngwladol ac o’r DU bob blwyddyn
sy’n ffynnu ar ein rhaglenni ôl-raddedig
a addysgir amrywiol. Tra bod ein cwrs
MA Astudiaethau Cyfieithu hynod
lwyddiannus yn cynnig hyfforddiant craidd
mewn theori ac ymarfer cyfieithu, mae
ein cwrs MA Diwylliannau Byd-eang
wedi’i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau
dadansoddi ymchwil o ddiwydiannau
diwylliannol ac economi greadigol yr
21ain ganrif.

Mae gennym ddiwylliant ymchwil
eithriadol o gryf, gydag enw da byd enwog
am ansawdd yr ymchwil rydym yn ei
gynhyrchu a’r nifer cynyddol o grantiau
ymchwil a buddsoddiadau rydym yn eu
denu.

Mae gennym berthynas waith agos gyda
Llywodraeth Cymru, Opera Cenedlaethol
Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Hyb
Cymru Africa a nifer o amgueddfeydd
cenedlaethol/rhyngwladol (gan gynnwys
y Musée de la Libération de Paris ac
In Flanders Fields, Ypres) yn ogystal â
sefydliadau’r cyfryngau gan gynnwys y
BBC a nifer o bapurau newydd eang.

Mae ein cyfleoedd PhD a MPhil amser
llawn a rhan-amser wedi’u grwpio gyda’i
gilydd o dan faner Astudiaethau Iaith a
Chyfieithu. Rydym yn cynnig amgylchedd
ymchwil amlddisgyblaethol sydd wedi’i
drefnu o amgylch nifer o themâu ymchwil:
• Astudiaethau Diwylliannol a Gweledol
Trawswladol
• Hanes a Threftadaeth
• Astudiaethau Ardal Byd-eang sy’n
Seiliedig ar Iaith.

O fewn y themâu ymchwil hyn, mae’r
ffrydiau ymchwil canlynol yn cael sylw:
• cyfieithu, addasu ac amlgyfryngau
(radio, ffilm, teledu, cyfryngau newydd)
• cyfieithu mewn/a pherfformio
• llenyddiaethau, diwylliannau a
hunaniaethau ôl-drefedigaethol a
thrawsgenedlaethol
• diwylliannau a hunaniaethau ymylol a
lleiafrifol
• astudio Ewrop sosialaidd ac
ôl-sosialaidd
• Cyrff anllywodraethol, undebau llafur a
mudiadau
• polisi tramor, datblygu a diogelwch
• beirniadaeth ideoleg
• theori feirniadol
• Dadansoddiad diwylliannol (yn
enwedig ffilm) Lacanaidd
• diwylliannau poblogaidd, yn enwedig
ffuglen trosedd a ffilm
• comics a ffuglen graffig
• diwylliant gweledol a ffotograffiaeth
• astudiaethau’r cof ac astudiaethau
amgueddfa
• amlieithrwydd a dysgu iaith.
Mae ein staff academaidd yn ymroi i
gynhyrchu ymchwil o’r radd flaenaf mewn
iaith, diwylliant a thu hwnt.

Rhaglenni a addysgir
• Astudiaethau Cyfieithu (MA)

Rhaglenni ymchwil
• Astudiaethau Iaith a Chyfieithu
(PhD, MPhil)
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Ieithoedd Modern

• Diwylliant Byd-eang (MA)
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Byddwch chi’n rhan
o’n Hysgol Saesneg,
Cyfathrebu ac Athroniaeth,
sef un o’r mwyaf o’i math
yn y DU ac yn gartref i
dros 70 o staff addysgu,
ymchwil a gwasanaethau
proffesiynol.
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Yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf, roeddem
yn rhan o gyflwyniad ar
y cyd â Saesneg Iaith
a Llenyddiaeth a oedd
ymhlith y 10 uchaf yn
gyffredinol, a barnwyd
bod 86% o’n hymchwil
yn arwain y byd neu’n
rhyngwladol-ragorol
(REF 2014).

Byddwch yn cael
eich addysgu gan
arbenigwyr o’n
Canolfan Ymchwil
Iaith a Chyfathrebu,
sy’n ymchwilio i ffurf,
swyddogaeth ac effaith
iaith a chyfathrebu dynol.

Ieithyddiaeth a Chyfathrebu
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir
yn adlewyrchu ein hymagweddau unigryw
at ymchwil ym meysydd ieithyddiaeth a
chyfathrebu.

Fel myfyriwr ymchwil yn yr Ysgol Saesneg,
Cyfathrebu ac Athroniaeth, byddwch yn
cael eich goruchwylio gan academyddion
sy’n arweinwyr yn eu meysydd, tra’n
elwa ar fanteision ymuno ag amgylchedd
ymchwil o fri, dynamig, sydd wedi’i
gefnogi’n dda.

Mae pob rhaglen yn rhoi’r cyfle i chi
astudio ieithyddiaeth a chyfathrebu
ar lefel uwch tra’n ennill sgiliau
trosglwyddadwy gwerthfawr fel meddwl
yn feirniadol, dadansoddi a datrys
problemau ar lefel uwch, ynghyd â sgiliau
ymchwil annibynnol.
Rydym yn cynnig pedair rhaglen
ôl-raddedig a addysgir ym maes
ieithyddiaeth a chyfathrebu: MA
Ieithyddiaeth Gymhwysol, MA
Ieithyddiaeth Fforensig, MA Iaith ac
Ieithyddiaeth ac MA Ymchwil i Iaith
a Chyfathrebu, a gellir astudio pob un
ohonynt ar sail amser-llawn neu ranamser i gyd-fynd â’ch ffordd o fyw. Mae
pob un o’r rhaglenni hyn wedi’u cynllunio
i gynnig hyfforddiant mewn damcaniaeth
a thechnegau er mwyn eich galluogi i
ddadansoddi agweddau gwahanol o
ieithyddiaeth a chyfathrebu yn arbenigol,
gan roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu
hangen arnoch i wella eich cyflogadwyedd
a rhoi hwb i’ch gyrfa.

Mae ein hymchwilwyr ôl-raddedig yn
dod yn aelodau allweddol o gymuned
gefnogol sy’n fywiog yn ddeallusol. Mae
ein grwpiau darllen, seminarau ymchwil
a gweithdai niferus yn cynnig llwyfannau
cyffrous i arddangos cysyniadau newydd,
astudio problemau a rhoi cynnig ar
syniadau newydd. Mewn marchnad
swyddi sy’n gynyddol gystadleuol, fe
gewch chi eich annog a’ch cefnogi i
feithrin sgiliau a fydd yn gwella eich
cyflogadwyedd, beth bynnag fo cyfeiriad
eich gyrfa.

Mae ein Canolfan Ymchwil Iaith a
Chyfathrebu yn un o’r canolfannau
rhyngwladol mwyaf blaenllaw ar
gyfer ymchwil, hyfforddi ac addysgu
ymchwil mewn meysydd cymdeithasol,
gweithredol, cymhwysol a rhyngweithiol
cyfathrebu dynol, iaith ac ieithyddiaeth.
Rydym yn defnyddio theori ieithyddol
ac ystod eang o ddulliau i archwilio
sut mae iaith yn gweithio fel system, a
sut mae’n cael ei defnyddio i ddiffinio
hunaniaeth ac adlewyrchu a mowldio
agweddau. Rydym yn cymhwyso ein
hymchwil i heriau cymdeithasol pwysig,
i gynhyrchu gwelliannau mewn meysydd
amrywiol gan gynnwys dysgu iaith, gofal
Alzheimer, rhyngweithio amlddiwylliannol,
rhyngweithio rhwng y byd cyfreithiol a
lleygwyr, a chynhwysiant cymdeithasol.

Rhaglenni a addysgir
• Ieithyddiaeth Fforensig (MA)
• Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu (MA)
• Iaith ac Ieithyddiaeth (MA)

Rhaglenni ymchwil
• Iaith a Chyfathrebu (PhD, MPhil)
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Ieithyddiaeth a Chyfathrebu

• Ieithyddiaeth Gymhwysol (MA)
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Byddwch yn rhan o
gymuned ddysgu amrywiol
gyda chenhadaeth glir: i
gael effaith gadarnhaol
ar Gymru a’r byd.
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Byddwch chi’n astudio
mewn ysgol busnes sy’n
1af yn y DU ar gyfer
amgylchedd ymchwil ac yn
6ed ar gyfer rhagoriaeth
ymchwil (REF 2014).

Byddwch yn ymuno â
chyfres o raglenni
logisteg a rheoli
gweithrediadau wedi’u
hachredu gan Sefydliad
Siartredig Logisteg a
Thrafnidiaeth (CILT).

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau
Caiff ein rhaglenni logisteg a rheoli gweithrediadau achrededig eu darparu gan
Ysgol Busnes Caerdydd: yr ysgol busnes gyntaf yn y byd i ganolbwyntio ar werth
cyhoeddus ac un o’r nifer fach ar draws y byd i gael ei hachredu gan y Gymdeithas er
Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol (AACSB Rhyngwladol) a Chymdeithas MBAs (AMBA).
Fe gewch chi eich addysgu gan un o’r
grwpiau mwyaf o arbenigwyr logisteg a
rheoli gweithrediadau yn y DU. Mae ein
cyfadran yn cynnwys academyddion ac
ymarferwyr uchel eu parch sy’n arweinwyr
yn eu meysydd ymchwil, ymgysylltu ac
arloesi.

Ôl-raddedig a addysgir
Rydym yn cynnig tair rhaglen arbenigol
amser llawn a addysgir ym maes logisteg
a rheoli gweithrediadau. Mae pob un
o’n rhaglenni yn cydbwyso theori â
chymhwysiad ymarferol, er mwyn rhoi’r
sgiliau proffesiynol a’r ddealltwriaeth
sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa
mewn diwydiant, yn y byd academaidd,
ym maes llunio polisïau a mwy. Hefyd,
cewch y cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio
cronfeydd data busnes sy’n arwain y byd
(e.e. Bloomberg, Refinitiv) a chymhwyso
technegau dadansoddi data ar gyfer
gwneud penderfyniadau strategol.
Bydd ein cwrs MSc Logisteg a Rheoli
Gweithrediadau yn eich helpu i fod
yn weithiwr rheoli proffesiynol sydd â
galluoedd wrth ddatrys problemau, yn
ogystal â dealltwriaeth foesegol o ran
gwneud penderfyniadau sy’n gysylltiedig
â phrosesau, cynnyrch, a gwasanaethau.

Byddwch yn archwilio’r prif heriau o
ran llywodraethu cefnforoedd, rheoli
porthladdoedd, polisïau rhanbarthol
a rhyngwladol, cyfraith forol, siarteri
llongau, cyllid llongau a gweithrediadau
llongau. Byddwn yn eich helpu i fod
yn weithiwr proffesiynol ym maes
rheoli neu bolisïau sy’n gallu gwneud
penderfyniadau sy’n ystyried ystod lawn
o effeithiau economaidd, cymdeithasol,
amgylcheddol a chyfreithiol busnes
morol. Hefyd, cewch gyfle i ddysgu sut i
ddefnyddio cronfeydd data llongau sy’n
arwain y byd (h.y. Clarksons, Rhestr Lloyd)
i gael gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer
siartro a rheoli llongau a chymhwyso
technegau dadansoddeg data i
werthfawrogi asedau llongau a gwneud
penderfyniadau strategol.
Mae gan ein cwrs MSc Rheoli Cadwyni
Cyflenwi yn Gynaliadwy ffocws unigryw
ar gynaliadwyedd a masnachu moesegol.
Bydd ein harbenigwyr academaidd ac
ymarfer yn eich helpu i wneud y gorau
o’ch sgiliau gwneud penderfyniadau
proffesiynol tra’n ystyried effeithiau
economaidd, cymdeithasol ac
amgylcheddol cadwyni cyflenwi. Byddant
yn defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn
rhyngwladol i roi cipolwg beirniadol i chi
ar faterion trawsbynciol megis effaith
technoleg, argyfwng a gweithrediadau
dyngarol, a pherfformiad a chyfrifoldeb
amgylcheddol.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae ein hymchwil logisteg a rheoli
gweithrediadau yn gweithio i ymdrin â
heriau mawr ar draws swyddogaethau
busnes hanfodol. Mae ein hymchwil yn
canolbwyntio ar reoli gweithrediadau,
caffael, rheoli cadwyni cyflenwi, logisteg,

blockchain, technoleg cyfriflen ar
wasgar a’r economi gylchol. O ganlyniad
i’r rhyngddisgyblaeth sy’n gynhenid
i’n meysydd ysgolheictod, rydym yn
mabwysiadu dulliau gan ddynameg
systemau, arferion di-wastraff a
rhagoriaeth weithredol, yn ogystal â’r rhai
hynny sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth a
llongau.
Ers 2014, rydym wedi cymryd rhan mewn
prosiectau ymchwil wedi’u hariannu
gwerth dros £3m ac wedi cyhoeddi’n
eang mewn cyfnodolion uchel eu parch.
Rydym hefyd yn gartref i nifer o grwpiau
a chanolfannau ymchwil, sy’n cynnig yr
amgylchedd delfrydol er mwyn datblygu
syniadau a damcaniaethau newydd
yn ogystal â hyrwyddo synergeddau ar
draws ffiniau disgyblaethol. Mae’r rhain
yn cynnwys Co-growth, Canolfan ar gyfer
Ymchwil Diwydiant Modurol, Canolfan
Ymchwil i Fentrau Di-wastraff, Grŵp
Dynameg Systemau Logisteg, Sefydliad
Gweithgynhyrchu, Logisteg a Stocrestr
PARC, a’r Grŵp Ymchwil i Drafnidiaeth
a Llongau Porthladdoedd a Morol
(TRANSPAM).
Trwy ein dewis ni ar gyfer eich astudiaeth
ddoethurol, byddwch chi’n gwbl integredig
yn ein cymuned ymchwil ac academaidd
ac yn dod yn rhan o’n hamgylchedd
ymchwil dynamig ac amrywiol. Fe
gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth
a’r cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiad
gwybodaeth a chreu effaith a gwerth yn
eich maes academaidd dewisol.

Rhaglenni a addysgir
• Logisteg a Rheoli Gweithrediadau
(MSc)
• Polisi Morol a Rheoli Llongau (MSc)
• Rheoli Cadwyni Cyflenwi yn
Gynaliadwy (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Astudiaethau Busnes (PhD)

www.caerdydd.ac.uk

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau

Gyda’n harbenigwyr, byddwch yn archwilio
cludiant a logisteg sero net, rheoli
rhestrau eitemau, warysau a chaffael,
a rheoli adnoddau a deunyddiau. Gan
ddefnyddio ymchwil o safon fyd-eang ac
enghreifftiau bywyd go iawn, byddant yn
eich cyflwyno i ddatblygiadau arloesol
technolegol, cymdeithasol a busnes ym
maes logisteg, ochr yn ochr â’r technegau
rheoli, systemau a’r meddylfryd
diweddaraf wrth i chi baratoi ar gyfer
cyfleoedd gyrfa byd-eang.

Mae ein cwrs MSc Polisi Morol a
Rheoli Llongau yn canolbwyntio ar
agweddau ymarferol, gan dynnu ar
ymchwil ac ymgynghoriaeth ein cyfadran
ac adlewyrchu ar ein safle blaenllaw yn
rhyngwladol ym maes materion morol.
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Ein Hysgol Saesneg,
Cyfathrebu ac Athroniaeth
yw un o’r mwyaf o’i
math yn y DU, gyda
dros 70 o staff addysgu,
ymchwil a gwasanaethau
proffesiynol.
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Rydym ymysg y 75
prifysgol gorau yn y byd
ar gyfer astudio Saesneg
Iaith a Llenyddiaeth
(Rhestr QS o Brifysgolion
Gorau’r Byd yn ôl Pwnc
2021).

Yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf (REF 2014),
roeddem ymhlith y 10
uchaf yn gyffredinol ar
gyfer Saesneg Iaith a
Llenyddiaeth yn seiliedig
ar ansawdd ein hymchwil.

Llenyddiaeth Saesneg
ac Ysgrifennu Creadigol
Manyldeb beirniadol, meddwl yn greadigol a chwilfrydedd deallusol yw hanfod
ein haddysgu a’n hymchwil. Wedi’n cyfoethogi gan ein cymuned myfyrwyr
amrywiol, rydym yn archwilio safbwyntiau newydd wrth astudio iaith,
testunau, diwylliannau, syniadau, gwerthoedd a hunaniaeth.
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn
cynnig y cyfle i chi astudio Llenyddiaeth
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol ar
lefel academaidd uwch tra’n ennill
sgiliau pwysig, fel meddwl yn feirniadol,
dadansoddi, datrys problemau a’r gallu
i ymgymryd ag ymchwil yn annibynnol ar
lefel uchel.

Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein cwrs MA Llenyddiaeth Saesneg
yn cynnig amrywiaeth o agweddau
a phynciau, o’r canoloesol i’r cyfoes,
ynghyd â’r cyfle i arbenigo mewn maes
penodol. Mae’r rhaglen yn ymgysylltu’n
greadigol â chyd-destunau diwylliannol,
damcaniaethol, hanesyddol a gwleidyddol
sy’n cyfrannu at yr ymchwil llenyddol
diweddaraf.

Mae ein cwrs MA Ysgrifennu Creadigol
wedi’i gynllunio ar gyfer awduron
creadigol sydd eisiau datblygu eu
galluoedd. Bydd y rhaglen amser llawn
blwyddyn o hyd hon, a addysgir gan
awduron proffesiynol, yn ymestyn
eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth
o ysgrifennu creadigol. Mae’r rhaglen
hon yn gwrs trosi, felly nid oes angen
gwybodaeth academaidd arbenigol
arnoch am y maes pwnc (fel gradd
israddedig mewn Ysgrifennu Creadigol),
ond mae’n rhaid i chi allu cyflwyno
portffolio o waith ysgrifenedig.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae ein myfyrwyr ymchwil yn dod yn
aelodau gwerthfawr o gymuned gefnogol,
gydweithredol, sy’n fywiog yn ddeallusol.
Byddwch yn cael eich goruchwylio
gan ymchwilwyr sy’n arweinwyr yn eu
meysydd a byddwch yn elwa ar ymuno
ag amgylchedd ymchwil o fri sydd
wedi’i gefnogi’n dda, ac sy’n cynnwys
cyfleusterau rhagorol.
Mae ein grwpiau darllen, seminarau
ymchwil, gweithdai a chynadleddau
niferus yn cynnig cyfleoedd rhagorol
i archwilio syniadau, nodi ac astudio
problemau ac arddangos dulliau newydd.
Gellir ymgymryd â’n rhaglenni PhD ar sail
amser llawn neu ran-amser i fodloni eich
anghenion, gyda thri dyddiad dechrau yn
ystod y flwyddyn academaidd.

• Ysgrifennu Creadigol (MA)
• Llenyddiaeth Saesneg (MA)

Rhaglenni ymchwil
• Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol
(PhD)
• Theori Feirniadol a Diwylliannol
(PhD, MPhil)
• Llenyddiaeth Saesneg (PhD, MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Rhaglenni a addysgir
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Byddwch yn rhan o
gymuned ddysgu amrywiol
gyda chenhadaeth glir: i
gael effaith gadarnhaol
ar Gymru a’r byd.
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Byddwch chi’n astudio
mewn ysgol busnes sy’n
gydradd 1af yn y DU
ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn 6ed ar gyfer
rhagoriaeth ymchwil
(REF 2014).

Mae’r ddwy raglen
Farchnata sydd gennym
wedi’u hachredu gan
y Sefydliad Marchnata
Siartredig.

Marchnata, Strategaeth
ac Entrepreneuriaeth
Caiff ein rhaglenni marchnata, strategaeth ac entrepreneuriaeth eu darparu gan
Ysgol Busnes Caerdydd: yr ysgol busnes gyntaf yn y byd i ganolbwyntio ar werth
cyhoeddus ac un o’r nifer fach ar draws y byd i gael ei hachredu gan y Gymdeithas er
Hyrwyddo Ysgolion Busnes Colegol (AACSB Rhyngwladol) a Chymdeithas MBAs (AMBA).
Ôl-raddedig a addysgir
Rydym yn cynnig tair rhaglen meistr
arbenigol ym maes marchnata a
strategaeth, gyda phob un wedi’u
cynllunio i wella eich gwybodaeth a’ch
dealltwriaeth o’r maes pwnc tra’n gwella
eich cyflogadwyedd. Caiff pob un o’r tair
rhaglen eu hastudio ar sail amser llawn
dros gyfnod o flwyddyn.
Bydd rhaglen MSc Marchnata achrededig
y Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM)
yn eich helpu i baratoi ar gyfer gyrfa fel
gweithiwr proffesiynol ym maes marchnata,
ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr o
unrhyw gefndir disgyblaethol.
Byddwch chi’n gweithio gyda’n
harbenigwyr sy’n academyddion ac
yn ymarferwyr i archwilio egwyddorion
ac arferion marchnata a sut mae eu
defnyddio mewn llu o sectorau. Byddwch
chi’n dysgu gan astudiaethau achos bywyd
go iawn a rhaglen o siaradwyr busnes ac
ymweliadau â chwmnïau. Bydd y profiadau
hyn yn eich helpu i nodi ffyrdd y gall
sefydliadau gynnig gwerth trwy farchnata.

Er mwyn ategu’r prosiect byw hwn,
bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd
ac ymarfer yn defnyddio ymchwil
a gydnabyddir yn rhyngwladol ac
enghreifftiau bywyd go iawn i’ch
cyflwyno i’r cyfryngau digidol, ymddygiad
defnyddwyr a sefydliadau, cyfathrebu

Mae ein cwrs MSc Strategaeth Busnes ac
Entrepreneuriaeth wedi’i gynllunio ar gyfer
graddedigion o bob cefndir disgyblaethol
sydd eisiau canfod ffyrdd newydd o wneud
pethau, drwy lansio eu cwmni eu hunain
neu ymuno â sefydliad sy’n bodoli eisoes
mewn rôl datblygu neu dwf.
Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd,
partneriaid busnes ac Entrepreneuriaid
Preswyl yn eich paratoi chi ar gyfer
intrepreneuriaeth ac entrepreneuriaeth,
gan eich helpu i archwilio’r amgylchedd
economaidd y mae sefydliadau yn
gweithredu ynddo, caffael cefnogaeth
ariannol, rheoli datblygiadau arloesol a
marchnata eu cynnyrch a gwasanaethau.

Ymchwil ôl-raddedig

Cawn ein cydnabod yn eang am
gynhyrchu ymchwil ag effaith, ac yn ôl
methodoleg astudiaeth a gyhoeddwyd yn
Australasian Journal of Marketing (Souter
et al., 2015), roeddem ar y brig ymysg
prifysgolion y DU, yr UDA, Awstralia,
Canada a Seland Newydd ar gyfer effaith
ymchwil ein cyfadran.
Ers dros 20 mlynedd, rydym wedi cynnal
cynadleddau mawr gan gynnwys rhai ar
gyfer yr Academi Farchnata, yr Academi
Farchnata Gwyddoniaeth yn ogystal â
chynnal Rhwydwaith Troi Diwydiant yn fwy
Gwyrdd cyntaf y DU.
Trwy ein dewis ni ar gyfer eich astudiaeth
ddoethurol, byddwch chi’n gwbl integredig
yn ein cymuned ymchwil ac academaidd
ac yn dod yn rhan o’n hamgylchedd
ymchwil dynamig ac amrywiol. Fe
gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth
a’r cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiad
gwybodaeth a chreu effaith a gwerth yn
eich maes academaidd dewisol.

Mae adran Marchnata a Strategaeth
Ysgol Busnes Caerdydd yn un o
ganolfannau ymchwil mwyaf blaenllaw y
DU yn y maes arbenigol hwn.
Mae gennym enw da am ddatblygu ymchwil
arloesol mewn meysydd sy’n dod i’r
amlwg, ac am gyhoeddi erthyglau a llyfrau
mewn meysydd sy’n cynnwys ymddygiad
defnyddwyr, strategaeth marchnata, rheoli
strategol a marchnata cynaliadwy.
Rydym yn troi ein gwaith ymchwil yn
adnoddau ymarferol y mae rheolwyr
a llunwyr polisïau cyhoeddus yn eu
defnyddio i wneud penderfyniadau
gwell, cynnig arweinyddiaeth o ran
syniadau i’r gymuned academaidd ac
ysbrydoli addysgu a arweinir gan ymchwil.
Mae ein hymchwil hefyd yn cyfrannu
at ddealltwriaeth gymdeithasol o’r
amgylchedd busnes sy’n newid ar lefel
leol, genedlaethol a rhyngwladol.

Rhaglenni a addysgir
• Strategaeth Busnes ac
Entrepreneuriaeth (MSc)
• Marchnata (MSc)
• Marchnata Strategol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Astudiaethau Busnes (PhD)

www.caerdydd.ac.uk

Marchnata, Strategaeth ac Entrepreneuriaeth

Mae ein rhaglen MSc Marchnata
Strategol hefyd wedi’i hachredu gan CIM
ac yn canolbwyntio ar roi theori ar waith.
Yn rhan o’ch prosiect marchnata, byddwch
chi’n gweithio’n rhan o dîm ac yn treulio
dau fis yn dadansoddi heriau busnes
sefydliad. Gyda’ch gilydd, byddwch yn
dylunio atebion marchnata cyn cyflwyno’ch
cynigion i fwrdd rheoli’r sefydliad.

integredig ac ymgyrchoedd cymdeithasol,
i wneud yn siŵr bod gennych chi’r
wybodaeth broffesiynol yn ogystal â’r
sgiliau ymarferol i fod yn wahanol yn y
farchnad swyddi i raddedigion.
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Addysgir nifer o’n
rhaglenni MSc yn yr
Academi Gwyddor Data
a sefydlwyd mewn ymateb
i’r galw am raddedigion
tra medrus a chyflogadwy
mewn meysydd sy’n
cynnwys gwyddor data.
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Barnwyd bod 100% o’r
ymchwil a gyflwynwyd
gennym o safon
ryngwladol o leiaf, a
bod 90% ohono yn
rhyngwladol-ragorol neu’n
arwain y byd (REF 2014).

Mae gennym
gysylltiadau
hirsefydlog gyda llawer o
gyflogwyr mewn meysydd
cysylltiedig, sy’n cynnig
prosiectau yn rheolaidd ac
yn recriwtio ein myfyrwyr.

Mathemateg ac Ystadegaeth
Mae’r Ysgol Mathemateg yn cynnig amgylchedd bywiog a chefnogol i fyfyrwyr
ôl-raddedig, gan gynnwys mathemateg bur a chymhwysol, gwyddor data a
dadansoddeg, risg ariannol, ystadegau ac ymchwil weithredol. Mae’r sgiliau y
byddwch yn eu dysgu fel rhan o’ch gradd ôl-raddedig yn drosglwyddadwy iawn
i’w defnyddio mewn diwydiant, busnesau a’r sector cyhoeddus.
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein dewis o raglenni ôl-raddedig a
addysgir yn cynnig y cyfle i chi elwa ar
addysgu dwys yn ogystal â datblygu’r
sgiliau a’r wybodaeth a enillwyd yn
ystod eich gradd gyntaf. Fel myfyriwr
ôl-raddedig byddwch yn cydweithio ag
ysgolheigion sy’n gweithio ar ymchwil sy’n
arwain y byd. Mae ein hacademyddion
blaenllaw yn cynnig ymagwedd
amlddisgyblaethol a byddwch chi’n
elwa ar gysylltiad uniongyrchol â darpar
gyflogwyr, yn ogystal â’r cyfle i weithio
ochr yn ochr â diwydiant ar brosiectau a
thraethodau hir perthnasol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o
gyfleoedd ymchwil mewn amgylchedd
cyffrous, heriol a gwobrwyol. Mae’r
Ysgol Mathemateg yn elwa ar gael cyllid
ymchwil sylweddol gan yr EPSRC, yn
ogystal â gan gyrff cyhoeddus a
phreifat eraill.

Cyflwynir ein graddau ôl-raddedig
sy’n canolbwyntio ar ddata yn ein
Hacademi Gwyddor Data; canolfan
addysgu rhyngddisgyblaethol ar gyfer
gwyddoniaeth data-ddwys sy’n barod
i addysgu’r genhedlaeth nesaf o
arbenigwyr yn y maes.
Daw eich MSc i ben gyda phrosiect
ymchwil allweddol i’w gynnwys ar eich
CV. Bydd y prosiect ymchwil yn profi eich
sgiliau, a byddwch yn gweithio gydag
un aelod o’n staff ymchwil arbenigol
ar broblemau mathemategol neu
ystadegol go iawn. Byddwch yn datblygu
gwybodaeth fathemategol arbenigol fydd
yn eich rhoi gam o flaen gweddill eich
cymheiriaid ac yn eich paratoi ar gyfer y
byd gwaith neu yrfa ymchwil gysylltiedig.

Yn eich blwyddyn gyntaf, byddwch yn
dilyn rhaglen astudio y cytunwyd arni i’ch
cyflwyno i sgiliau a dulliau ymchwil ac
i gynyddu eich gwybodaeth o’ch maes
dewisol. Mae hyn yn cynnwys dewis
eang o raglenni ôl-raddedig a ddarperir
drwy’r rhwydweithiau cydweithredol
cenedlaethol: MAGIC ar gyfer
mathemateg bur/gymhwysol, NATCOR ar
gyfer ymchwil weithrediadol ac APTS ar
gyfer ystadegau.
Rydym yn cynnal seminarau rheolaidd ym
mhob un o’n meysydd, gyda siaradwyr
o fri, a hefyd yn rhedeg Colocwia
Mathemateg Caerdydd a Cholocwiwm
blynyddol Mathemateg Cymru, a’r cyfan
yn rhoi cip ar yr ymchwil ddiweddaraf.
Y prif feysydd lle rydym yn cynnig
goruchwyliaeth tuag at raddau ymchwil
PhD a MPhil yw mathemateg bur,
mathemateg gymwysedig, ymchwil
weithrediadol, a thebygolrwydd ac
ystadegau.

Rhaglenni a addysgir
• Dadansoddi Data i’r Llywodraeth
(MSc)

• Mathemateg (MSc)
• Ymchwil Weithrediadol ac
Ystadegaeth Gymhwysol (MSc)
• Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth
Gymhwysol a Risg Ariannol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Mathemateg (PhD, MPhil)
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Mathemateg ac Ystadegaeth

• Gwyddorau Data a Dadansoddeg
(MSc)
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Rydym yn un o’r
darparwyr ymchwil
ac addysgu meddygol
mwyaf yn y DU, gyda
hanes hirsefydlog o
ymchwil ac arloesedd
addysgol o’r radd flaenaf.
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Roeddem yn yr 8fed safle
yn y DU ar gyfer ansawdd
cyffredinol ymchwil ym
maes Meddygaeth Glinigol
yn asesiad diweddaraf
llywodraeth y DU o
ragoriaeth ymchwil (REF
2014), gyda 80% o’n
hymchwil yn y maes hwn yn
cael ei hystyried yn arwain
y byd am ei heffaith o ran
ehangder ac arwyddocâd.

Mae’r rhan fwyaf
o’n rhaglenni yn
rhyngbroffesiynol, sy’n
galluogi myfyrwyr i gael
gwell dealltwriaeth o rôl
gweithwyr proffesiynol
eraill o fewn eu timau,
sydd o fudd i ofal y claf
yn uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol.

Meddygaeth
Mae ein Hysgol Meddygaeth yn cynnig ystod eang o raglenni ôl-raddedig lefel
meistr sy’n addas ar gyfer pob arddull dysgu. Rydym hefyd yn cynnig rhaglenni
o bell a modiwlau annibynnol sy’n eich galluogi i ennill cymhwyster cydnabyddedig
heb amharu ar eich gwaith.
Ôl-raddedig a addysgir

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a addysgir
yn alwedigaethol iawn, yn hyblyg, ac yn
canolbwyntio ar wella sgiliau a gyrfaoedd
gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae
gennym arbenigedd hirsefydlog mewn
datblygu a chefnogi dysgu ar-lein, ac
mae llawer o’n rhaglenni dysgu o bell
wedi’u cynllunio i annog cyfranogiad a
chydweithio ar y cyd, gydag ymagwedd
ryngbroffesiynol at wneud mwy o waith
grŵp a thrafodaethau ar-lein.

Ein nod sylfaenol yw sicrhau’r trosi mwyaf
ar wybodaeth sylfaenol er lles y claf. Ein
nod yw rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r
agweddau sydd eu hangen ar fyfyrwyr ôlraddedig er mwyn datblygu gyrfa yn y byd
academaidd, ym maes iechyd, diwydiant
a sectorau cysylltiedig.

Mae ein rhaglenni wedi’u strwythuro
i’ch galluogi chi i werthuso pynciau
mewn perthynas â meysydd diddordeb
a sylfaen broffesiynol eich ymarfer, gan
eich helpu i droi theori yn ymarfer mewn
ffyrdd sydd o fudd i chi a’ch cleifion. Eu
nod yw rhoi gwell sgiliau academaidd i’n
dysgwyr proffesiynol, a rhoi dealltwriaeth
iddynt o’r sail dystiolaeth a all lywio
ymarferion gwaith.

Cynhelir ymchwil yr Ysgol Meddygaeth
o fewn pedair is-adran ymchwil
rhyngddisgyblaethol: Canser a Geneteg,
Haint ac Imiwnedd, Meddygaeth
Boblogaeth, Meddygaeth Seicolegol a
Niwrowyddorau Clinigol. Mae’r pedair isadran ymchwil yn canolbwyntio ar glefyd
cronig ac ymchwil iechyd cymhwysol, ac
yn cyd-fynd â buddiannau’r GIG ac yn
adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau
gofal iechyd cenedlaethol.

Rhaglenni a addysgir
• Ymarfer Llawfeddygol Uwch (MSc)
• Imiwnoleg Glinigol Gymhwysol
ac Arbrofol (MSc)
• Biowybodeg (MSc)
• Biowybodeg ac Epidemioleg
Enetig (MSc)
• Dermatoleg Glinigol (MSc)
• Gofal Critigol (MSc)
• Diabetes (MSc)
• Cwnsela Genetig a Genomig (MSc)
• Addysg Feddygol (e-ddysgu)
(MSc, PgDip, PgCert)
• Addysg Feddygol (MSc, PgDip)
• Gwenwyneg Feddygol
(MSc, PgDip, PgCert)
• Meddygaeth Newyddenedigol
(MSc, PgDip)
• Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac
Ymarfer) (MSc)
• Rheoli Poen (MSc)
• Meddygaeth Liniarol ar gyfer
Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol
(MSc)
• Dermatoleg Ymarferol (MSc, PgDip)
• Seiciatreg (MSc)
• Iechyd y Cyhoedd (MPH)
• Therapiwteg (MSc)
• Iacháu Clwyfau a Thrwsio
Meinweoedd (MSc)

• Meddygaeth (PhD, MPhil, MD)

www.caerdydd.ac.uk

Meddygaeth

Rhaglenni ymchwil

107

Rydym yn y 28ain safle
yn fyd-eang ar gyfer
Astudiaethau Cyfathrebu
a’r Cyfryngau (Rhestr QS o
Brifysgolion Gorau’r Byd yn
ôl Pwnc 2021).
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Rydym yn y 10fed safle
ymhlith Prifysgolion
ar gyfer astudiaethau
cyfryngau a ffilm yn ôl
Good University Guide
The Guardian 2022.

Yn Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
Llywodraeth y DU (REF
2014), daethom yn 2il am
ansawdd ein hymchwil ym
maes newyddiaduraeth, y
cyfryngau a chyfathrebu.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
Mae’r holl raglenni ôl-raddedig a gynigir gan ein Hysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau
a Diwylliant wedi’u cynllunio i fod yn gyson berthnasol i amgylchedd cyfryngau a
chyfathrebu sy’n newid yn barhaus, ac sydd bob amser yn seiliedig ar yr ymchwil
academaidd a’r arloesedd proffesiynol mwyaf diweddar. Rydym yn ysgol o’r radd
flaenaf o safbwynt rhagoriaeth ymchwil, addysgu yn y cyfryngau a hyfforddiant
newyddiaduraeth yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
Ôl-raddedig a addysgir
Mae ein rhaglenni ôl-raddedig a
addysgir yn gyfuniad diddorol o weithdai
ymarferol a seminarau academaidd.
Rydym yn ymfalchïo ein bod ni’n cynnig
integreiddiad unigryw o theori ac ymarfer
i’n corff amrywiol o fyfyrwyr. Ein nod yw
meithrin dealltwriaeth fanwl o ymarfer
y cyfryngau a newyddiaduraeth yn y byd
go iawn sydd wedi’i adeiladu ar sylfaen
gadarn o waith academaidd. Cyflwynir ein
cyrsiau gan arbenigwyr y diwydiant sydd
â blynyddoedd o brofiad ac angerdd dros
rannu eu gwybodaeth.
Rhaid i’n graddedigion fodloni anghenion
economïau sy’n seiliedig ar wybodaeth,
sy’n fyd-eang, yn entrepreneuraidd ac
sy’n cael eu hysgogi gan arloesi a rhaid
iddynt feddu ar y sgiliau a’r hyder i

arwain. Mae dilyn eich gradd ôl-raddedig
gyda ni yn golygu y gallwch chi fanteisio
ar ragolygon gyrfa ardderchog, gan fod
galw mawr am ein graddedigion ac am eu
bod yn cael eu gweld yn aml yn y swyddi
gorau yn y cyfryngau ar draws y byd.

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

Rydym wedi ymrwymo i’ch helpu i
gyrraedd eich llawn botensial, gyda
chymorth ein goruchwylwyr ymchwil
arbenigol a’r gefnogaeth bersonol,
dechnegol ac academaidd a ddarperir
gan ein staff profiadol. Rydym yn
darparu hyfforddiant a lefel uchel o
gefnogaeth, ac mae’r gymuned ôlraddedig yn cyfrannu’n allweddol at enw
da rhyngwladol y Brifysgol am ymchwil.
Mae gan ein staff enw da rhyngwladol
ym maes newyddiaduraeth ymarferol ac
mewn ymchwil a chyhoeddiadau.
Mae ein rhaglen PhD/MPhil cyffredinol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Diwylliant yn rhoi sylwi i’r holl brosiectau
rydyn ni’n eu goruchwylio mewn unrhyw
faes newyddiaduraeth, y cyfryngau ac
astudiaethau diwylliannol.

Rhaglenni a addysgir
• Newyddiaduraeth Darlledu (MA)
• Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a
Data (MSc)
• Diwydiannau Diwylliannol a
Chreadigol (MA)
• Rhaglenni Dogfen Digidol (MA)
• Cyfryngau Digidol a Chymdeithas
(MA)
• Cysylltiadau Cyhoeddus
Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu
Byd-eang (MA)
• Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Chyfathrebu (MA)
• Newyddiaduraeth Cylchgronau
(MA)
• Newyddiaduraeth Newyddion (MA)
• Cyfathrebu Gwleidyddol (MA)

Rhaglenni ymchwil
• Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Diwylliant (PhD, MPhil)

www.caerdydd.ac.uk
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• Newyddiaduraeth Ryngwladol (MA)
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Caiff nifer o’n modiwlau
a’n rhaglenni eu
hachredu gan y Cyngor
Optegol Cyffredinol
(GOC) neu Goleg yr
Optometryddion.
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Mae ein Hysgol mewn
cyfleuster optometreg
gwerth £22 miliwn
pwrpasol gyda chlinig
llygaid ar y safle.

Rydym yn gydradd 1af yn
y DU ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn y 4ydd safle
yn gyffredinol yn seiliedig
ar safon ein hymchwil
(REF 2014, ar y cyd
â’r Proffesiynau Iechyd
Perthynol, Deintyddiaeth,
Nyrsio a Fferylliaeth).

Optometreg a Gwyddorau’r Golwg
Rydym yn cynnig rhaglenni a modiwlau optometreg ôl-raddedig hyblyg sydd wedi’u
cynllunio ar gyfer y gweithiwr gofal iechyd proffesiynol modern ac yn cynnig cyfleoedd
ymchwil sy’n cwmpasu ystod amrywiol o ddisgyblaethau clinigol a gwyddorau sylfaenol.
Mae ein rhaglenni a modiwlau
ôl-raddedig ar gael i’w hastudio’n amser
llawn neu’n rhan-amser ac yn cynnig y
cyfle i chi ennill cymwysterau uwch a fydd
yn hanfodol mewn ymarfer offthalmig bob
dydd ac amgylcheddau ymchwil.
Ymchwil clinigol uwch yn seiliedig ar
dystiolaeth sy’n llywio ein holl addysgu
ac mae llawer o’n modiwlau a’n
rhaglenni wedi’u hachredu gan y Cyngor
Optegol Cyffredinol (GOC) neu Goleg yr
Optometryddion tuag at Gymwysterau
Proffesiynol Uwch.
Cynhelir ein hymchwil a’n haddysg mewn
canolfan optometreg a gwyddorau golwg
pwrpasol gyda chlinig optometreg ar y
safle sy’n cynnig cyfleoedd i gynnwys
cleifion mewn lleoliad clinigol. Rydym
yn cydweithio â sefydliadau allanol
blaenllaw, fel Ysbyty Llygaid Bryste,
Coleg Prifysgol Llundain, Prifysgol Bryste
a phrifysgolion eraill GW4, yn ogystal
â Sefydliad Ymchwil Llygaid Schepens
(Harvard).

Ôl-raddedig a addysgir
Astudiaethau rhan-amser neu amser
llawn Rydym yn cynnig portffolio eang
o dros dri deg o fodiwlau gan gynnig
hyfforddiant arbenigol mewn ystod
o feysydd optometreg, gan gynnwys
glawcoma, rhagnodi annibynnol,
gofal acíwt y llygaid, pediatreg,
retina meddygol, addysgu clinigol ac
arweinyddiaeth, ymhlith eraill.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae ein graddau ymchwil yn
canolbwyntio ar ymchwil drosiadol
newydd, wedi’u harwain gan fyfyrwyr, sy’n
cwmpasu ystod amrywiol o wyddoniaeth
sylfaenol a disgyblaethau clinigol. Mae
ein hymchwilwyr yn gweithio mewn timau
amlddisgyblaethol, sy’n eich galluogi i
weithio ar y cyd a rhannu gwybodaeth
a sgiliau gyda phobl o gefndiroedd
gwyddonol gwahanol.
Mae ein hymchwil yn ymdrin â
phedair thema: bioffiseg adeileddol,
niwrowyddoniaeth weledol, dirywiad retinol
a heneiddio, a golwg dynol a throsi clinigol.

• Optometreg Glinigol (MSc, PgDip,
PgCert)
• Llywodraethiant Gofal Llygaid
(PgCert)
• Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer
Optometryddion (PgCert)

Rhaglenni ymchwil
• Gwyddorau’r Golwg (PhD, MPhil)

www.caerdydd.ac.uk
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Yn y Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf (REF 2014),
gosodwyd ansawdd
cyffredinol ein hymchwil
yn y safle 1af ar gyfer
Peirianneg Sifil ac yn
7fed mewn Peirianneg
Gyffredinol (sy’n cynnwys
Peirianneg Fecanyddol a
Thrydanol ac Electronig).
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Parhewch â’ch
astudiaethau gyda ni a
byddwch ar flaen y gad
o ran peirianneg, ac ar
eich ffordd i wneud y byd
yn lle mwy datblygedig,
gwydn a chynaliadwy.

Rydym yn cydweithio â
diwydiant, sefydliadau
eraill a sefydliadau
ymchwil, y llywodraeth
a sefydliadau nid-er-elw
i gyflawni deilliannau
ymchwil sy’n cael effaith
fyd-eang.

Peirianneg
Ymbaratowch ar gyfer rôl o bwys sy’n datrys heriau byd-eang gyda
gradd ôl-raddedig o ysgol peirianneg flaenllaw yn y DU.
Mae astudio peirianneg yng Nghaerdydd
yn golygu y byddwch chi’n rhan o un o
ysgolion peirianneg mwyaf blaenllaw’r DU
sydd ag enw da am ymchwil o ansawdd
uchel ac amgylchedd addysgu bywiog a
chyfeillgar.

Ôl-raddedig a addysgir
Byddwch yn elwa ar ein cyfleusterau
ymchwil rhagorol ac yn gweithio
gyda pheirianwyr sy’n arweinwyr yn
eu meysydd. Mae llawer o’n staff
yn ymwneud â phrosiectau ymchwil
ar raddfa fawr, a gydnabyddir yn
rhyngwladol.
Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni
gradd arbenigol a addysgir a fydd yn
eich galluogi i ehangu eich gwybodaeth
a’ch sgiliau peirianneg ac i arbenigo
mewn maes penodol er mwyn datblygu
eich gyrfa. Mae pob rhaglen wedi’u
cynllunio gydag elfen ymchwil amlwg,
gyda chysylltiadau diwydiannol cryf
sy’n bwydo i’r cynnwys addysgu a’r
prosiectau ymchwil.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae ymchwil ym maes peirianneg a’i
deilliannau yn allweddol wrth fynd i’r
afael â’r heriau byd-eang sy’n effeithio ar
bob un ohonom.
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o
gyfleoedd ymchwil ôl-raddedig ar draws
y disgyblaethau peirianneg craidd, sef
peirianneg sifil, trydanol, electronig a
mecanyddol. Mae llawer o’n hymchwil yn
canolbwyntio ar bum maes blaenoriaeth
strategol gweithgynhyrchu uwch, seilwaith
sifil, lled-ddargludyddion cyfansawdd
a chymwysiadau, peirianneg ar gyfer
iechyd ac ynni cynaliadwy er bod gan
ein hacademyddion arbenigedd mewn
amrywiaeth eang o feysydd eraill hefyd.
Mae ein diwylliant ymchwil bywiog yn
denu myfyrwyr ôl-raddedig o’r DU a thu
hwnt i astudio a chynnal gwaith ymchwil
yn yr ysgol. Gellir astudio ein rhaglenni
PhD a MPhil dynamig ar sail amser llawn
neu’n rhan-amser, er mwyn cyd-fynd
â’ch anghenion personol. Fel partner yng
Nghanolfan y Doethuriaethau Peirianneg
mewn Technoleg Dur, rydym hefyd yn
cefnogi ymgeiswyr sy’n astudio ar gyfer
Doethuriaeth mewn Peirianneg (EngD).

Rhaglenni a addysgir
• Uwch-Beirianneg Fecanyddol (MSc)
• Adeiladu a Modelu Gwybodaeth
Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg
Glyfar (MSc)
• Peirianneg Sifil (MSc)
• Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol
(MSc)
• Peirianneg Sifil a Dŵr (MSc)
• Technoleg Cyfathrebu ac
Entrepreneuriaeth (MSc)
• Electroneg Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd (MSc)
• Systemau Ynni Trydanol (MSc)
• Peirianneg Gweithgynhyrchu,
Arloesedd a Rheoli (MSc)
• Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd
(MSc)
• Peirianneg Adeileddol (MSc)
• Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a
Microdon (MSc)
• Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a
Microdon gyda Blwyddyn Ymchwil
(MSc)
• Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a
Microdon gyda Blwyddyn mewn
Diwydiant (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Peirianneg (PhD, MPhil)
• Peirianneg (EngD)

• Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a
Microdon (MRes)
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• Canolfan Hyfforddiant Doethurol
EPSRC mewn Gweithgynhyrchu Lledddargludyddion Cyfansawdd
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Mae Pensaernïaeth a’r
amgylchedd adeiledig
ym Mhrifysgol Caerdydd
ymhlith y 40 uchaf yn
y byd ac ymhlith y
5 uchaf yn y DU
(Rhestr QS o Brifysgolion
Gorau’r Byd 2021).
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Mae llawer o’n rhaglenni
yn cynnig dewisiadau
astudio rhan-amser
neu ddysgu o bell, gan
eu gwneud yn addas
ar gyfer gweithwyr
proffesiynol sy’n dymuno
parhau i ymarfer wrth
astudio.

Mae gennym hanes hir
o ragoriaeth addysgu
ac mae galw mawr am
ein graddedigion.

Pensaernïaeth
Ôl-raddedig a addysgir
Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn
cynnig ystod eang o raglenni
ôl-raddedig a addysgir sy’n adlewyrchu
ein harbenigedd ymchwil.
Mae’r rhaglenni hyn wedi’u cynllunio
i roi’r sgiliau ymarferol allweddol a’r
arbenigedd sydd eu hangen arnoch i
arbenigo yn y maes sydd o ddiddordeb i
chi. Gyda chysylltiadau cryf â’n portffolio
ymchwil, mae’r rhaglenni hyn yn eich
helpu i wella eich cyfleoedd gyrfaol a
sicrhau y byddwch yn gweithio ar flaen y
gad yn eich disgyblaeth.
Mae ein rhaglenni a addysgir wedi’u
cynllunio i fod o werth i unrhyw un
sy’n dymuno ymgymryd ag astudiaeth
arbenigol ar ôl gradd israddedig, yn
ogystal â gweithwyr proffesiynol a
allai fod eisoes yn ymwneud â dylunio,

rheoli, gwella a gwerthuso’r amgylchedd
adeiledig ond sydd am ddatblygu sgiliau
newydd. Mae ein graddau ymchwil yn
addas i’r rhai sydd am ddatblygu eu
gwybodaeth arbenigol a dilyn astudiaeth
â ffocws sy’n cyflwyno deilliannau
ymchwil newydd.
Rydym yn ymfalchïo yn ein gallu
i gynhyrchu graddedigion hynod
gyflogadwy sy’n gallu cymhwyso
arbenigedd, manwl gywirdeb a dychymyg
er mwyn datrys heriau sy’n ymwneud â
phensaernïaeth a dylunio ledled y byd.
Mae ein portffolio o raglenni ôl-raddedig
a addysgir yn arddangos ein cryfderau
mewn dylunio pensaernïol, dyniaethau
pensaernïol, gwyddoniaeth bensaernïol,
gweinyddu dylunio ac arferion
proffesiynol, dulliau cyfrifiadurol ym maes
persaernïaeth, dylunio amgylcheddol
a gwerthuso perfformiad adeiladau ar
wahanol raddfeydd, cadwraeth adeiladu
cynaliadwy, a dylunio trefol.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae astudio yn Ysgol Pensaernïaeth
Cymru yn cynnig y cyfle i chi weithio ac
astudio ochr yn ochr ag academyddion
sy’n adnabyddus yn rhyngwladol. Mae ein
cymuned ymchwil ôl-raddedig yn cynnwys
tua 70 o fyfyrwyr ymchwil a thros 25 o

oruchwylwyr. Mae’r myfyrwyr hyn i gyd
ar wahanol gamau yn eu hastudiaethau
M.Phil neu PhD ac yn astudio amrywiaeth
eang o bynciau a chwestiynau sy’n
ymwneud â’r amgylchedd adeiledig.
Mae ein graddai ymchwil yn gysylltiedig
ag enw da sefydledig yr Ysgol ym mhob
agwedd ar gynaliadwyedd, trefoli, hanes
pensaernïol a dulliau ymchwil a arweinir
gan ddylunio ac yn cynnig cyfle i chi
weithio’n agos gydag academyddion sy’n
gweithio yn y maes astudio rydych chi
wedi’i ddewis.
Mae chwe Grŵp Ymchwil ac Ysgolheictod
yn yr Ysgol lle ceir clwstwr o fyfyrwyr ac
ymchwilwyr staff academaidd: Dulliau
Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth;
Deunyddiau, Ymarfer, Dylunio, a Gwneud;
Ynni, Amgylcheddau a Phobl; Hanes
a Theori; Treftadaeth a Chadwraeth; a
Threfolaeth.
Mae ymchwil yn sail i’n holl
weithgareddau. Mae’n arwain at
wybodaeth newydd ynddo’i hun, ond mae
hefyd yn llywio addysgu ac yn effeithio ar
y byd y tu hwnt i’r byd academaidd.
Mae gradd ymchwil yn hyfforddiant
ardderchog i’r rhai sy’n dymuno
dilyn gyrfa mewn ymchwil, addysg
uwch, diwydiant neu ymgynghoriaeth
broffesiynol.

Rhaglenni a addysgir
• Dylunio Pensaernïol (MA)
• Astudiaethau Pensaernïol (MArch)
• Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol
(PgDip)
• Dulliau Cyfrifiadurol ym maes
Pensaernïaeth (MSc)
• Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol
(MSc)
• Meistr mewn Gweinyddu Dylunio
(MDA)
• Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy
(MSc)
• Mega-Adeiladau Cynaliadwy (MSc)
• Dylunio Trefol (MA)

• Pensaernïaeth (PhD, MPhil)
• Ymarfer Creadigol ym maes
Pensaernïaeth (PhD)
www.caerdydd.ac.uk
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Rydym yn un o’r 5
prifysgol orau yn y DU
ar gyfer Radiograffeg
(The Times/ Sunday Times
Good University Guide
2021).
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Rydym yn gydradd 1af yn
y DU ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn y 4ydd safle
yn gyffredinol yn seiliedig
ar safon ein hymchwil
(REF 2014, ar y cyd
â’r Proffesiynau Iechyd
Perthynol, Deintyddiaeth,
Nyrsio a Fferylliaeth).

Byddwch yn gweithio
ochr yn ochr ag
arbenigwyr ym maes
delweddu, radiotherapi,
oncoleg a disgyblaethau
eraill sy’n ymwneud ag
iechyd.

Radiograffeg
Mae astudio radiograffeg fel myfyriwr ôl-raddedig gyda ni yn golygu y byddwch
chi’n dod yn rhan o’n Hysgol Gwyddorau Gofal Iechyd cyfeillgar a chefnogol.
Ôl-raddedig a addysgir
Byddwch yn cael eich addysgu gan
dîm rhyngbroffesiynol, hynod brofiadol
sy’n uchel iawn eu parch ym maes
radiograffeg. Rydym yn cynnig dwy raglen
radiograffeg ôl-raddedig sydd wedi’u
hachredu gan Gymdeithas a Choleg y
Radiograffwyr (SCoR).
Mae ein cwrs MSc Radiograffeg
wedi’i gynllunio i gynnig gwybodaeth
ddamcaniaethol ddatblygedig i
radiograffwyr i wella eu sgiliau clinigol.
Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar ddysgu
annibynnol mewn amgylchedd a arweinir
gan ymchwil, gyda phwyslais ar gaffael
sgiliau rhesymu clinigol o ansawdd
uchel, a datblygu syniadau arloesol.
Gellir astudio’r rhaglen hyblyg hon ar
sail amser llawn neu ran-amser er
mwyn cyd-fynd â’ch ffordd o fyw. Bydd
yn eich paratoi at ddiwallu anghenion
sy’n newid yn barhaus y sector hwn sy’n
prysur ddatblygu, a chyflwynir llawer iawn
o gynnwys y cwrs gan radiolegwyr ac
arbenigwyr clinigol profiadol.

Mae ein rhaglen PgCert Adrodd
Radiograffig ar gyfer y rhai hynny sydd â
chymhwyster ac sydd wedi cofrestru fel
radiograffydd diagnostig / radiograffydd
therapiwtig ar hyn o bryd, neu weithwyr
gofal iechyd proffesiynol eraill sydd wedi
cofrestru â Chyngor y Proffesiynau Iechyd
a Gofal (HCPC) neu gyfwerth. Nod y cwrs
rhan-amser hwn yw datblygu eich sgiliau
o ran adrodd radiograffig ac arferion
craidd sy’n gysylltiedig â radiograffeg.
Bydd gennych chi’r cyfle i ddewis y
modiwlau sy’n bodloni eich anghenion
orau, fel bod eich dysgu yn berthnasol
i chi a’ch ymarfer. Mae ein modiwlau
opsiynol yn canolbwyntio ar feysydd o
Adrodd Radiograffig Abdomen i Adrodd
Radiograffig Atodol ac Echelinol. Caiff
y cwrs ei gefnogi a’i gyflwyno gan
ymchwilwyr, academyddion ac arbenigwyr
clinigol profiadol.

Ymchwil ôl-raddedig
Bydd ymgymryd ag ymchwil ôlraddedig mewn radiograffeg yn eich
galluogi i wneud cyfraniad gwerthfawr
at wybodaeth ac arfer yn eich maes
proffesiynol. Drwy gynnal ymchwil sy’n
seiliedig ar eich diddordebau eich hun
yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd
mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn gosod
y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch wneud
gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd yn y
byd ehangach.
Mae ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
yn rhan ganolog o’n cymuned ymchwil.
Yn ogystal â mynediad at ysgolheigion
sy’n gweithio ar ymchwil o safon fydeang, byddwn yn cynnig system gefnogi
gynhwysfawr. Mae ein rhaglen ymchwil
wedi’i strwythuro er mwyn rhoi cyfle i
chi ymgymryd ag ymchwil gwreiddiol
ac annibynnol sy’n gallu helpu i lywio,
dylanwadu a gwella radiograffeg ar
draws y byd.

Rhaglenni a addysgir
• Radiograffeg (MSc)
• Adrodd Radiograffig (PgCert)

• Gwyddorau Gofal Iechyd (PhD)

www.caerdydd.ac.uk

Radiograffeg

Rhaglenni ymchwil
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Byddwch yn rhan o
gymuned ddysgu amrywiol
gyda chenhadaeth glir: i
gael effaith gadarnhaol
ar Gymru a’r byd.
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Byddwch chi’n astudio
mewn ysgol busnes sy’n
gydradd 1af yn y DU
ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn 6ed ar gyfer
rhagoriaeth ymchwil
(REF 2014).

Rydym wedi ein cydnabod
yn rhyngwladol
am ragoriaeth a’n
hachredu gan y
Gymdeithas i Hyrwyddo
Ysgolion Busnes Colegol
(AACSB International)
a Chymdeithas MBAs
(AMBA).

Rheoli, Cyflogaeth
a Sefydliadau
Caiff ein rhaglenni rheoli, cyflogaeth a sefydliadau eu darparu gan Ysgol Busnes
Caerdydd: yr ysgol busnes gyntaf yn y byd i ganolbwyntio ar werth cyhoeddus ac un o’r
nifer fach ar draws y byd i gael ei hachredu gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Ysgolion
Busnes Colegol (AACSB Rhyngwladol) a Chymdeithas MBAs.
Ôl-raddedig a addysgir
Ochr yn ochr â’n cwrs trosi MSc Rheoli
Busnes, rydym yn cynnig tair rhaglen
bellach ym maes rheoli, cyflogaeth
a sefydliadau, gyda phob un wedi’u
cynllunio i wella eich cyflogadwyedd a’ch
galluogi i arbenigo yn eich disgyblaeth
ddewisol.
Caiff pob un o’n rhaglenni eu cyflwyno
gan academyddion sy’n arwain y byd ac
sydd â safbwyntiau gwahanol. Byddant
yn herio eich ffordd o feddwl wrth iddynt
ddangos byd busnes i chi o safbwyntiau
gwahanol. Mae ein cwricwlwm yn
canolbwyntio’n arbennig ar agweddau
ymarferol ac yn seiliedig ar her, gan roi’r
cyfle i chi ddatblygu’r hyder, y wybodaeth
a’r sgiliau sy’n angenrheidiol i ddilyn gyrfa
lwyddiannus ym maes rheoli, adnoddau
dynol a phersonél.

Ymchwil ôl-raddedig
Mae’r adran Rheoli, Cyflogaeth a
Sefydliadau yn Ysgol Busnes Caerdydd
yn gartref i dri chanolfan a grŵp ymchwil:
Grŵp Ymchwil i Drefniadaeth Caerdydd,
Canolfan Ymchwil Llywodraeth Leol
a Rhanbarthol, a’r Uned Ymchwil i
Gyflogaeth.

Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd
ac ymarfer yn eich helpu i fynd i’r afael
â hanfodion y maes dylanwadol hwn.
Byddwch chi’n rhoi rheoli adnoddau
dynol yng nghyd-destun corfforaethau
amlwladol tra’n mynd i’r afael â’r heriau
o greu datrysiadau Adnoddau Dynol
cynaliadwy sydd wedi’u llywio’n foesegol.

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil mewn
tri maes eang: astudiaethau sefydliadol,
cysylltiadau cyflogaeth a rheoli yn y sector
cyhoeddus. Mae gan ein hymchwilwyr
broffil cryf o ran cyhoeddi, cynghori ac
ymgynghori, gan ddarparu cyngor ac
adroddiadau ar gyfer amrywiaeth eang
o randdeiliaid yn y sector corfforaethol,
busnes cymdeithasol, llywodraeth a
rhanddeiliaid eraill.

Mae ein rhaglen MSc Rheoli
Rhyngwladol yn eich annog i ofyn
cwestiynau sylfaenol am foeseg
busnes, fel bod modd i chi fod yn
rheolwr rhyngwladol cyfrifol sy’n gallu
cyfrannu datrysiadau cynaliadwy sydd
wedi’u llywio’n foesegol i heriau mawr
cymdeithas.

Paratowch ar gyfer eich gyrfa ymchwil
yn y byd academaidd, fel ymarferydd
busnes neu luniwr penderfyniadau polisi
cyhoeddus ar ein rhaglenni doethurol. Fel
myfyriwr PhD, rydych chi’n gwbl integredig
yn ein cymuned ymchwil ac academaidd
ac yn rhan o amgylchedd ymchwil
dynamig ac amrywiol.

Bydd ein harbenigwyr yn eich paratoi ar
gyfer cyfleoedd gyrfa byd-eang, gan eich
helpu i archwilio swyddogaethau busnes
creiddiol a rôl rheolwyr o fewn sefydliadau
rhyngwladol. Byddant yn defnyddio
ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol er
mwyn rhoi dealltwriaeth feirniadol i chi o
gyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol a
moesegol busnes mewn byd sydd wedi
globaleiddio lle mae ymarferion busnes
cynaliadwy yn gynyddol bwysig.

Fe gewch chi’r adnoddau, y gefnogaeth
a’r cyfleoedd i gyfrannu at ddatblygiad
gwybodaeth a chreu effaith a gwerth yn
eich maes academaidd dewisol.

Rhaglenni a addysgir
• Rheoli Busnes (MSc)
• Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar
Leoliad Proffesiynol (MSc)
• Rheoli Adnoddau Dynol (MSc)
• Rheoli Adnoddau Dynol
Rhyngwladol (MSc)
• Rheoli Rhyngwladol (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Astudiaethau Busnes (PhD)

www.caerdydd.ac.uk

Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliadau

Mae ein cwrs MSc Rheoli Adnoddau
Dynol wedi’i achredu gan Sefydliad
Siartredig Personél a Datblygu. Byddwch
yn adeiladu’r hyder, y wybodaeth a’r
sgiliau i gwestiynu, gwerthuso a gwneud
dyfarniadau effeithiol ar strategaethau
ac arferion sy’n cyflawni effaith a sicrhau
gwerth ar gyfer cyflogwyr a gweithwyr.
Bydd ein tîm o arbenigwyr academaidd
ac ymarfer yn eich paratoi at yrfa fel
gweithiwr proffesiynol AD. Byddant yn
defnyddio ymchwil a gydnabyddir yn
rhyngwladol ochr yn ochr â rhaglen o
siaradwyr gwadd i ddangos sut mae
ymarferwyr Adnoddau Dynol yn llywio
ac yn dylanwadu ar broses recriwtio,
diwylliant gweithio a pherfformiad
sefydliad.

Mae ein cwrs MSc Rheoli Adnoddau
Dynol Rhyngwladol yn denu carfan
fyd-eang sy’n ymdrechu i reoli pobl yn
wahanol. Wrth baratoi ar gyfer gyrfa ym
maes Adnoddau Dynol Rhyngwladol,
byddwch yn dysgu i gyfuno gwybodaeth
dechnegol arbenigol gyda dealltwriaeth
gadarn o gyd-destun cymdeithasol,
gwleidyddol, diwylliannol a moesegol
busnes.
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Mae’r Ysgol Seicoleg yn y
5ed safle yn y DU ac yn
38ain yn y byd (Rhestr
Times Higher Education o
Brifysgolion Gorau’r Byd
2021).
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Dyfarnwyd ansawdd ein
gwaith ymchwil yn 2il
yn y DU ym meysydd
Seicoleg, Seiciatreg a
Niwrowyddoniaeth yn ôl y
Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil diweddaraf
(REF 2014).

Rydym yn gartref i
Ganolfan Ymchwil
Delweddu’r Ymennydd
Prifysgol Caerdydd
(CUBRIC) a Chanolfan
Gwyddoniaeth
Datblygiad Dynol
Prifysgol Caerdydd
(CUCHDS).

Seicoleg
Gyda rhagoriaeth gydnabyddedig mewn ymchwil ac addysgu, mae ein rhaglenni
yn cynnwys set o fodiwlau a addysgir sy’n amrywiol ac a gynlluniwyd yn fanwl,
yn ogystal â gweithgareddau ymchwil annibynnol ac ymarfer proffesiynol.
Ôl-raddedig a addysgir
Ar ein rhaglen trosi MSc Seicoleg
sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas
Seicolegol Prydain, byddwch yn cael y
sgiliau angenrheidiol i ddechrau gyrfa
mewn seicoleg heb brofiad blaenorol.
Byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt
gwyddonol gyda phwyslais ar ei
hagweddau cymdeithasol, gwybyddol,
clinigol a biolegol. Mae’r cwrs hefyd
yn cynnwys lleoliad proffesiynol 12
wythnos lle gallwch gael profiad o fywyd
seicolegydd proffesiynol.
Bydd y cwrs MSc Anhwylderau
Seicolegol Plant yn cynnig dealltwriaeth
drylwyr o’r ffactorau seicolegol sy’n
achosi problemau emosiynol ac
ymddygiadol mewn plant. Caiff y
rhaglen ei chyflwyno yn ein Canolfan
Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol
(CUCHDS), canolfan ymchwil ac addysgu
bwrpasol ar gyfer seicoleg ddatblygiadol,
sydd â mynediad at ystod o labordai
wedi’u dylunio’n bwrpasol gan gynnwys
ystafell synhwyraidd.

Yn olaf, mae ein rhaglenni hyfforddi
PgDip/PgCert Therapïau Gwybyddol ac
Ymddygiadol rhan-amser wedi’u cynllunio
ar gyfer y rhai hynny sy’n gweithio ym
maes iechyd meddwl ar hyn o bryd.
Dyma’r unig raglenni CBT aml-broffesiynol
yng Nghymru sydd wedi’u hachredu gan
Gymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol
a Gwybyddol Prydain (BABCP).

Ymchwil ôl-raddedig
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd
PhD mewn amgylchedd ymchwil deinamig
ac ysgogol. Mae’r arbenigedd yn yr Ysgol
yn ein galluogi i roi hyfforddiant yn y
maes seicoleg ar ei hyd, o gelloedd i
gymdeithas, gan ddefnyddio amrywiaeth
o ddulliau ymchwil.

De Cymru yn arwain at gofrestru gyda’r
Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal
(HCPC), sy’n eich galluogi i ymarfer yn y
DU fel Seicolegydd Clinigol.
Rydym yn cefnogi ein hymchwilwyr gyda
seilwaith penodol, gan gynnwys: Adeilad
y Tŵr, y labordai niwrowyddoniaeth,
Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd
Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), Canolfan
Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol
Caerdydd (CUCHDS), y Ganolfan Newid
Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol
(CAST), a’n Canolfan Ymchwil
Rhagoriaeth Ffactorau Dynol (HUFEX).

Mae ein rhaglenni doethuriaeth
broffesiynol yn cynnig llwybrau i ymarfer
cymwysedig i seicolegwyr addysgol a
chlinigol. Bydd ein Doethuriaeth mewn
Seicoleg Addysgol yn rhoi’r wybodaeth a’r
sgiliau angenrheidiol i chi gymhwyso’n
Seicolegydd Addysg wrth eich gwaith,
tra bod ein rhaglen Seicoleg Glinigol

Rhaglenni a addysgir
• Anhwylderau Seicolegol Plant (MSc)
• Therapïau Gwybyddol ac
Ymddygiadol (PgDip, PgCert)
• Seicoleg (MSc)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (Seicoleg)
(MSc, PgDip)

Rhaglenni ymchwil
• Seicoleg (PhD)

Rhaglenni Doethuriaeth
Broffesiynol
• Seicoleg Addysg (DEdPsy)

www.caerdydd.ac.uk

Seicoleg

• Seicoleg Glinigol (DClinPsy)
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Yn ôl tablau’r Complete
University Guide 2022
rydym yn 1af yn y
DU ar gyfer Therapi
Galwedigaethol.
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Rydym yn gydradd 1af yn
y DU ar gyfer amgylchedd
ymchwil ac yn y 4ydd safle
yn gyffredinol yn seiliedig
ar safon ein hymchwil
(REF 2014, ar y cyd
â’r Proffesiynau Iechyd
Perthynol, Deintyddiaeth,
Nyrsio a Fferylliaeth).

Mae gennym gysylltiadau
agos â Choleg Brenhinol
y Therapyddion
Galwedigaethol a chyrff
a sefydliadau proffesiynol
allweddol eraill.

Therapi Galwedigaethol
Mae astudio Therapi Galwedigaethol fel myfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd
yn golygu y byddwch chi’n dod yn rhan o’n Hysgol Gwyddorau Gofal Iechyd
cyfeillgar a chefnogol. Byddwch yn cael eich addysgu gan dîm rhyngbroffesiynol
â gwybodaeth ac arbenigedd helaeth ym meysydd addysg, ymchwil,
rheoli ac ymarfer therapi galwedigaethol.
Ôl-raddedig a addysgir
Rydym yn cynnig dwy raglen
ôl-raddedig sy’n elwa ar ein cysylltiadau
agos gyda Choleg Brenhinol y
Therapyddion Galwedigaethol, Cyngor
y Proffesiynau Iechyd a Gofal, byrddau
ac ymddiriedolaethau iechyd lleol,
adrannau gwasanaethau cymdeithasol
a chyrff gwirfoddol.
Mae ein cwrs MSc Therapi
Galwedigaethol ar gyfer therapyddion
galwedigaethol cymwysedig sydd eisiau
dyfnhau sylfaen eu gwybodaeth a rhoi
hwb i’w gyrfa. Mae ein haddysg yn
canolbwyntio ar gaffael sgiliau rhesymu
clinigol o ansawdd uchel. Byddwch hefyd
yn datblygu syniadau arloesol ar sail
ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Byddwch yn elwa ar ystod o
therapi galwedigaethol a modiwlau
rhyngbroffesiynol a byddwch yn
gallu teilwra eich dysgu i fodloni eich
anghenion a’ch datblygiad proffesiynol.
Mae’r rhaglen ar gael ar sail amser llawn
neu ran-amser gan eich galluogi i astudio
ar gyflymder sy’n addas i chi.
MSc Therapi Galwedigaethol
cyn-cofrestru. Rydym yn datblygu ac
am lansio MSc Therapi Galwedigaethol
newydd cyn-cofrestru fydd yn dechrau yn
ystod hydref 2022. Mae’r rhaglen Therapi
Galwedigaethol cyn-cofrestru MSc wedi’i
chynllunio’n arbennig ar gyfer y rhai sydd
eisoes â gradd israddedig. Mae’r cwrs
cyffrous newydd yn cynnig cyfle unigryw
i chi astudio ar gyflymder cyflymach ac
yn eich galluogi i gofrestru fel therapydd
galwedigaethol o fewn dwy flynedd.

Byddwch yn cael cefnogaeth academaidd
agos gan diwtor personol a’r cyfle i
elwa ar leoliadau ymarfer amrywiol
wedi’u hwyluso gan addysgwyr therapi
galwedigaethol profiadol. Ar ôl i chi
gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch
yn gymwys i gyflwyno cais i gofrestru
gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd
a Gofal (HCPC) yn ogystal â bod yn
aelod proffesiynol o Goleg Brenhinol y
Therapyddion Galwedigaethol (RCOT).

Ymchwil ôl-raddedig
Bydd ymgymryd ag ymchwil ôl-raddedig
yn eich galluogi i wneud cyfraniad
gwerthfawr at wybodaeth ac arfer yn eich
maes proffesiynol. Drwy gynnal ymchwil
yn un o adrannau ymchwil gofal iechyd
mwyaf blaenllaw y DU, byddwch yn gosod
y sylfeini ar gyfer gyrfa lle gallwch wneud
gwahaniaeth go iawn i ofal iechyd yn y
byd ehangach.
Mae ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn
rhan ganolog o’n cymuned ymchwil. Yn
ogystal â mynediad at ysgolheigion sy’n
gweithio ar ymchwil o safon fyd-eang,
rydym yn cynnig rhaglen gynhwysfawr
o gefnogaeth ym mhob cam o’ch
astudiaeth.

Rhaglenni a addysgir
• Therapi Galwedigaethol
(Cyn-cofrestru) (MSc)

Rhaglenni ymchwil
• Gwyddorau Gofal Iechyd
(PhD/MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Therapi Galwedigaethol

• Therapi Galwedigaethol (MSc)
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Ni yw’r unig brifysgol
Grŵp Russell yn y
DU i gynnig ystod eang
o gyrsiau hyfforddiant
cyfreithiol proffesiynol:
Diploma Graddedig yn
y Gyfraith (GDL), Cwrs
Ymarfer Cyfreithiol (LPC)
a Chwrs Hyfforddiant y
Bar (BPTC).
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Bernir bod 84% o’n
hymchwil yn arwain y byd
neu’n rhyngwladol-ragorol,
a bod 80% o’n hymchwil
yn rhagorol am ei effaith
o ran ehangder ac
arwyddocâd (REF 2014).

Roedd 92% o’n myfyrwyr
ôl-raddedig a oedd yn
gweithio yn y DU mewn
cyflogaeth hynod fedrus
15 mis ar ôl diwedd eu
cwrs (data cyfunol ar
gyfer Ysgol y Gyfraith a
Gwleidyddiaeth) (HESA
2021).

Y Gyfraith
Rydym yn ymrwymedig i ddarparu profiad addysgu a dysgu eithriadol a ategir gan
weithgaredd ymchwil ardderchog. Rydym yn denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd ac yn
cynnig Ysgol gyfeillgar, gefnogol ac amrywiol o ran diwylliant i astudio ynddi.
Ôl-raddedig a addysgir
Mae’r gyfraith yn bwnc y gallwch ei
ddefnyddio ym mhob elfen o fywyd.
Byddwn yn cynnig gwerthfawrogiad i chi
o faterion domestig a rhyngwladol, yn
eich helpu i feddwl am reoliadau cyfredol
ac arfaethedig mewn modd critigol, yn
meithrin ffyrdd annibynnol o feddwl ac yn
eich galluogi i gynnal ymchwil manwl.
Mae ein rhaglenni LLM yn cwmpasu
amrywiaeth o arbenigeddau diddorol ac
amrywiol, sy’n eu gwneud yn ddelfrydol
ar gyfer y rhai hynny sy’n gwybod pa faes
o’r Gyfraith yr hoffent ganolbwyntio arno.
Os ydych chi’n chwilio am hyblygrwydd
ac ehangder, mae ein LLM cyffredinol
yn y Gyfraith yn eich galluogi i astudio ar
draws y sbectrwm heb ganolbwyntio ar
un maes penodol.

Rhaglenni cyfreithiol
proffesiynol
Os ydych am fod yn gyfreithiwr neu’n
fargyfreithiwr, rydym yn cynnig ystod o
gyrsiau hyfforddiant galwedigaethol i
gael mynediad at y proffesiwn cyfreithiol.
Ni yw’r unig brifysgol Grŵp Russell yn
y DU i gynnig cwrs trosi cyfreithiol y
Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) (i
raddedigion sydd heb radd yn y gyfraith),
y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) (i ddarpar
gyfreithwyr) a Chwrs Hyfforddi’r Bar (BTC)
(i ddarpar fargyfreithwyr).

Mae ein tiwtoriaid proffesiynol i gyd wedi
ymarfer y gyfraith, gan eich galluogi i
elwa ar gyfoeth o arbenigedd a phrofiad.
Gellir cyfuno’r LPC a’r BTC ag LLM, a gellir
astudio’r LPC yn amser llawn (blwyddyn)
neu’n rhan-amser (dwy flynedd).

Ymchwil ôl-raddedig
Ymunwch â’r genhedlaeth nesaf o
ysgolheigion cyfreithiol a chymryd rhan
mewn ymchwil arloesol o fewn ystod
eang o feysydd. Mae Ysgol y Gyfraith
a Gwleidyddiaeth yn arweinydd a
gydnabyddir mewn ysgolheictod cyfreithiol
yn y DU, ac mae ein maint yn ein galluogi i
gynnal diwylliant ymchwil bywiog.
Gallwch astudio ein rhaglen PhD/MPhil yn
y Gyfraith ar sail amser llawn neu’n rhanamser, er mwyn cyd-fynd â’ch anghenion
personol. Rydym yn cynnig goruchwyliaeth
mewn ystod eang o bynciau cyfreithiol
gan gynnwys cyfraith Islamaidd,
cyfiawnder sifil, cyfraith contractau,
cyfraith hawliau dynol, eiddo deallusol,
cyfraith meddygaeth a chyfraith gofal
cymdeithasol, ymhlith llawer o rai eraill.

bono. Wrth weithio gyda chyfreithwyr ac
amrywiaeth o sefydliadau, bydd gennych
chi’r cyfle i weithio ar achosion go iawn.
Un o’n prosiectau mwyaf adnabyddus yw
Prosiect Dieuogrwydd Prifysgol Caerdydd
sy’n cynnal gwaith achos, ymchwil ac
eiriolaeth ar y pwnc camweinyddiad
cyfiawnder. Ni yw’r unig Brosiect
Dieuogrwydd mewn prifysgol yn y DU sydd
wedi helpu i wrthdroi achosion yn y Llys
Apêl. Enillodd y tîm o fyfyrwyr sydd y tu ôl
i’n Prosiect Dieuogrwydd wobr ‘Cyfraniad
Gorau gan Dîm Myfyrwyr’ yng Ngwobrau
Pro Bono LawWorks 2021.

Rhaglenni a addysgir
• Cyfraith Eglwysig (LLM)
• Llywodraethiant a Datganoli (LLM)
• Cyfraith Hawliau Dynol (LLM)
• Cyfraith Eiddo Deallusol (LLM)
• Cyfraith Masnach Gydwladol (LLM)
• Y Gyfraith (LLM)
• Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer
Meddygol (LLM)

Pro bono

• Cyfraith Llongau (LLM)

Gallwch ddatblygu sgiliau gofalu am
gleientiaid, ymchwil gyfreithiol, ysgrifennu
a siarad cyhoeddus wrth weithio ar
achosion go iawn a helpu aelodau
o’r gymuned drwy ein cynlluniau pro

• Cyfraith Gofal Cymdeithasol (LLM)
• Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol (CymdeithasolGyfreithiol) (Y Gyfraith)
(MSc, PgDip)

Rhaglenni cyfreithiol
proffesiynol
• Cwrs Hyfforddiant y Bar (BTC)
(LLM, PgDip)
• Diploma Graddedig yn y Gyfraith
(GDL) (GDip)
• Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC)
(LLM, PgDip) (Amser Llawn,
Rhan-amser)

• Y Gyfraith (PhD/ MPhil)

www.caerdydd.ac.uk

Y Gyfraith

Rhaglenni ymchwil
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Gallwch wneud cais am y rhan fwyaf o’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil yn
uniongyrchol drwy ein gwefan. Ar ôl penderfynu pa faes a rhaglen astudio sydd o ddiddordeb i
chi, defnyddiwch ein canllaw gam wrth gam i lywio trwy’r broses.
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Sut i wneud cais
Gwneud cais am raglen
a addysgir
Gallwch gyflwyno cais uniongyrchol drwy
ddefnyddio ein gwasanaeth cyflwyno
cais ar-lein, sydd yn eich galluogi chi i
gadw eich cais a dod yn ôl ato rywbryd
eto i ychwanegu gwybodaeth. Cewch
gydnabyddiaeth awtomatig o’ch cais ar
ôl ei gyflwyno. Cewch fynediad i’r porth
ymgeisydd ar-lein, lle gallwch olrhain eich
cais, llwytho dogfennau ategol ychwanegol
a diweddaru eich manylion cyswllt.

Eich cynnig
Gallwch ddilyn hynt eich cais yn ein porth
cyflwyno cais ar-lein. Cewch hefyd ebost
sy’n cynnwys manylion eich cynnig.
Bydd y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn cael
cynnig ymhen pedair wythnos, er y gall
rhai ceisiadau gymryd yn hirach. Gall eich
cynnig fod yn:
Amodol:
Rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth ychwanegol.
Yn y rhan fwyaf o achosion bydd hyn yn
golygu darparu copïau o’ch tystysgrifau
cymhwyster pan fyddant ar gael.
Diamod:
Myfyrwyr y DU: yn y rhan fwyaf o achosion,
yr oll y bydd angen i chi wneud i sicrhau
eich lle yw derbyn eich cynnig.
Myfyrwyr rhyngwladol: Bydd angen i chi
dderbyn eich cynnig a thalu blaendal i
sicrhau eich lle.

Gwneud cais am raglen
ymchwil
Mae’n bwysig eich bod yn gwneud
rhywfaint o waith ymchwil cefndirol i’ch
helpu i ganfod y rhaglen ymchwil a allai
gefnogi eich diddordebau a nodau gyrfa.

OPSIWN 2: Cewch gyflwyno cais gyda’ch
syniad eich hun a dod o hyd i oruchwyliwr
Cyn cyflwyno eich cais, rydym yn awgrymu
eich bod chi’n trafod eich cynnig gyda’r
Ysgol a goruchwyliwr posibl. Mae’n bosibl y
gallant awgrymu gwelliannau, eich cyfeirio
at oruchwyliwr mwy addas a’ch helpu i
ddod o hyd i gyfleoedd i gael arian.
OPSIWN 3: Cyflwyno cais ar gyfer Menter
Hyfforddiant Ddoethurol
Rydym ar hyn o bryd yn arwain neu’n
cymryd rhan mewn amrywiaeth o fentrau
hyfforddiant doethurol penodol a ariennir.
Mae gan pob un o’r rhain eu proses
cyflwyno cais a’u dyddiadau cau eu
hunain.

Ysgrifennu eich cynnig
ymchwil
Dylai cynnig ymchwil amlinellu’r maes
astudio arfaethedig a beth rydych yn
gobeithio ei gyflawni drwy eich ymchwil.
Dylech gysylltu â’r ysgol academaidd
sy’n cynnwys y maes sydd o ddiddordeb i
chi er mwyn iddynt allu anfon y gofynion
penodol atoch.
Fel canllaw cyffredinol, gall cynnig ymchwil
gynnwys:
• Teitl ar gyfer y prosiect ymchwil
arfaethedig
• Crynodeb cryno o’r prosiect ymchwil
• Adolygiad llenyddiaeth
• Nodau a chwestiynau i fynd i’r afael
â nhw
• Arwyddocâd yr ymchwil
• Methodoleg a dyluniad
• Rhestr o’r prif gyhoeddiadau
academaidd.

Sut i wneud cais

OPSIWN 1: Cyflwyno cais ar gyfer prosiect
ymchwil sydd eisoes wedi’i ddiffinio
Mae ein hysgolion academaidd yn
hysbysebu prosiectau ymchwil sydd wedi’u
cynnig gan oruchwylwyr – mae llawer
ohonynt wedi’u hariannu. I wneud cais
am y prosiectau hyn, nid oes angen i chi
gyflwyno cynnig ymchwil fel arfer. Fodd
bynnag, dylech ddarganfod mwy am y
goruchwyliwr a’r prosiect posibl cyn i chi
wneud cais.
www.caerdydd.ac.uk

127

Cyrraedd yma
Cysylltiadau trafnidiaeth ardderchog â phrif ddinasoedd eraill y DU – ynghyd â’n
lleoliad sy’n agos at ddau faes awyr rhyngwladol – sy’n sicrhau bod Caerdydd
yn gyrchfan wirioneddol hygyrch.

Awyren

Trên

Gallwch hedfan yn rheolaidd ac yn
uniongyrchol i 25 o leoliadau ledled y byd
o Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd, ac
mae hefyd yn cynnwys teithiau awyren
sy’n eich cysylltu â 150 o gyrchfannau
pellach drwy Qatar Airways. Mae Maes
Awyr Rhyngwladol Bryste, sydd awr i
ffwrdd mewn car, bws neu ar drên yn
cynnig teithiau awyren i 80 o ddinasoedd
pellach ledled y byd.

Mae Caerdydd ar brif linell rheilffordd De
Cymru, gyda threnau uniongyrchol i
Lundain sy’n gadael bob hanner awr hyd
at 30 gwaith y dydd. Mae gwasanaethau
trên a bws rheolaidd hefyd yn cysylltu
Caerdydd â phrif ddinasoedd a threfi
ledled y DU:

Car
Mae’r M4 ger Caerdydd ac mae modd
cyrraedd y ddinas yn rhwydd o bob rhan
o’r DU. Gan fod y ddinas mor fach, mae’n
annhebygol y bydd angen car arnoch i
fynd o’i chwmpas.
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Lleoliad

Amser teithio

Llundain

2 awr

Manceinion

3 awr

Bryste

45 munud

Birmingham

2 awr

Caerfaddon

1 awr

Mae cynnwys y prosbectws hwn yn
ymwneud â chylch derbyn Mynediad
2022 ac roedd yn gywir pan aeth
i’r wasg ym mis Hydref 2021. Fodd
bynnag, mae cyfnod hir rhwng
argraffu’r prosbectws hwn a phryd
caiff ceisiadau eu cyflwyno a’u prosesu
gennym. Felly, ewch i’n gwefan
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. Lle ceir gwahaniaeth
rhwng cynnwys y prosbectws hwn
a’n gwefan, rhowch flaenoriaeth i
gynnwys y wefan, sy’n cynrychioli’r
modd yr ydym yn bwriadu darparu ein
gwasanaethau ar eich cyfer.

Golygwyd gan: Ann-Marie Ramsay,
Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion,
Prifysgol Caerdydd

Os ydych chi’n teimlo bod unrhyw
wybodaeth yn y prosbectws yn
gamarweiniol, cysylltwch â:

Delweddau:
Tudalen 12 - llun gan @ashleyds89
Tudalen 13 - llun gan @stanimir_vasev
Tudalen 19 - llun gan @jimbau
Tudalen 41 - llun gan @abosalem_
motiri
Tudalen 128 - hawlfraint
croesocaerdydd.com

David Roylance, Cyfathrebu a
Marchnata, Prifysgol Caerdydd.
Ffôn: +44 (0)29 2087 0408
Bydd unrhyw le a gynigir i astudio
ym Mhrifysgol Caerdydd yn amodol
ar delerau ac amodau sydd i’w
gweld ar ein gwefan www.caerdydd.
ac.uk. Fe’ch cynghorir i’w darllen
cyn gwneud cais. Mae’r telerau
a’r amodau yn nodi, er enghraifft,
pryd y gallwn wneud newidiadau i’r
cwrs o’ch dewis neu i’r rheoliadau i
fyfyrwyr. Felly, mae’n bwysig eich bod
yn eu darllen ac yn eu deall.

Dyluniwyd gan: Barry Diamond and
Christie Conlon, Prifysgol Caerdydd
Argraffwyd gan: McLays (Caerdydd)
Mae’r prosbectws hwn wedi’i
argraffu ar bapur o ffynonellau
cynaliadwy, gan ddefnyddio inc o
lysiau. Mae’r papur a ddefnyddiwyd
wrth gynhyrchu’r prosbectws hwn,
a’r broses weithgynhyrchu, ill dau
wedi’u hardystio gan yr FSC®. Mae’r
argraffwyr wedi’u hachredu hefyd
hyd at safon ISO14001, y safon
amgylcheddol a gydnabyddir yn
rhyngwladol.

Gallwch weld y prosbectws ar
ein gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/
postgradprospectus
Mae’r prosbectws hwn ar gael mewn
fformatau gwahanol, cysylltwch â:
Swyddog Cyhoeddiadau
Ffôn: +44 (0)29 2087 4455
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk

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

Cyrraedd yma

www.caerdydd.ac.uk
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Dilynwch ni
Cysylltwch â ni i gael y newyddion
diweddaraf, gan gynnwys rhaglenni
newydd a chyfleoedd ariannu:
@prifysgolCdydd
facebook.com/prifysgolCdydd
instagram.com/prifysgolCdydd
youtube.com/user/prifysgolCdydd

Cysylltwch â ni
Myfyrwyr o’r DU:
Ffôn: 029 2087 0084
Ebost: postgradenquiries@caerdydd.ac.uk
Myfyrwyr o weddill y byd:
Ffôn: +44 (0)29 2087 4432
Ebost: international@caerdydd.ac.uk

						
			
Amser llawn /			
Rhaglen
Dyfarniad
Rhan-amser
Modd

Gradd Meistr
Rhagoriaeth
Ysgolheictod

Marchnata a Strategaeth
A
A
A
Y

Marchnata
Marchnata strategol
Strategaethau busnes a mentergarwch
Astudiaethau busnes
Dadansoddi Data i’r Llywodraeth
Gwyddor Data a Dadansoddeg
Mathemateg
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol
Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol
Mathemateg

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
PhD, MPhil

ALl		Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA

MA
MA
MA

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes

MA
MA
MA
MSc
MA
MA
MA
MA
PhD, MPhil

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

Tyst.Ôl-radd
MSc
Tyst.Ôl-radd
PhD, MPhil

RhA
ALl/RhA
RhA
ALl/RhA

MSc
MSc

ALl		Oes
ALl		
Oes

A
A

MSc
MSc
MSc

ALl/RhA		 Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes

A

MSc

ALl		Oes

MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
PhD

ALl		Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		 Oes
ALI

PhD, MPhil
EngD
MRes

ALl/RhA
ALl
ALl

MArch
MSc
MSc
MSc
MA
MA
MSc
MDA
Dip.Ôl-radd

ALl		
Nac oes
ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes
ALl/RhA
DB
Nac oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl/RhA
BL/DL
Oes
ALl/RhA
DC
Nac oes

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Y

Cyfathrebu Gwleidyddol
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas
Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol
a Byd-eang Rheoli Cyfathrebu
Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol
Newyddiaduraeth Cylchgronau
Newyddiaduraeth Darlledu
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data
Newyddiaduraeth Newyddion
Newyddiaduraeth Ryngwladol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu
Rhaglenni Dogfen Digidol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu

Optometreg a Gwyddorau’r Golwg
A
A
A
Y

Llywodraethiant Gofal Llygaid
Optometreg Glinigol
Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion
Gwyddorau’r Golwg

DB
DC
DC

Nac oes
Oes
Nac oes

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Y
Y
Y
Y

Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
Modelu Gwybodaeth am Adeiladau ac Isadeiledd (BIM)
ar gyfer Peirianneg Glyfar
Peirianneg Adeileddol
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon
gyda Blwyddyn mewn Diwydiant
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon
gyda Blwyddyn Ymchwil
Peirianneg Gweithgynhyrchu, Arloesedd a Rheoli
Peirianneg Sifil
Peirianneg Sifil a Dŵr
Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol
Systemau Ynni Trydanol
Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth
Uwch-Beirianneg Fecanyddol
Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd
Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC
mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawd
Peirianneg
Peirianneg
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon

Pensaernïaeth
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Astudiaethau Pensaernïol
Cadwraeth Adeiladau Gynaliadwy
Dulliau Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth
Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol
Dylunio Pensaernïol
Dylunio Trefol
Mega-Adeiladau Cynaliadwy
Meistr mewn Gweinyddu Dylunio
Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol

A = Rhaglenni a Addysgir | Y = Ymchwil |

Pensaernïaeth
Ymarfer Creadigol ym maes Pensaernïaeth

Gradd Meistr
Rhagoriaeth
Ysgolheictod

PhD, MPhil
PhD

ALl/RhA
ALl/RhA

Tyst.Ôl-radd.
MSc
PhD, MPhil

RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA

MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
PhD

ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

MSc
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc
MSc
Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd
PhD
DClinPsy
DEdPsy

ALl		Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl		
Oes
RhA		
Nac oes
ALl/RhA
ALl
ALl

MSc
MSc
PhD, MPhil

ALl/RhA		 Oes
ALl			
ALl/RhA

MSc
MSc
MRes
PhD, MPhil, MD

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl
ALl/RhA

MSc

ALl		Oes

MSc, Dip.Ôl-radd
MSc

ALl/RhA		
ALl/RhA		

MSc, Dip.Ôl-radd
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc, Dip.Ôl-radd
MA
MSc
EdD
DHS
DSW
SPPD
PhD, MPhil

ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		 Oes
RhA
RhA
RhA
RhA
ALl/RhA

LLM
LLM, Dip.Ôl-radd.
LLM, Dip.Ôl-radd.
LLM
LLM
LLM
LLM
LLM
LLM
GDip
MSc, Dip.Ôl-radd

RhA
DB
Nac oes
ALl		
Oes
ALl/RhA		
Oes
RhA
DB
Nac oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		
Nac oes
ALl/RhA		 Oes

LLM
LLM
PhD, MPhil

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

Prifysgol Caerdydd

Radiograffeg
A
A
Y

Adrodd Radiograffig
Radiograffeg
Gwyddorau Gofal Iechyd

Nac oes
Oes

Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliadau
A
A
A
A
A
Y

Rheoli Adnoddau Dynol
Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol
Rheoli Busnes
Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol
Rheoli Rhyngwladol
Astudiaethau Busnes

Seicoleg
A
A
A
A
A
Y
Y
Y

Anhwylderau Seicolegol Plant
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg)
Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau
Seicoleg
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol
Seicoleg
Seicoleg Glinigol
Seicoleg Addysg

Therapi Galwedigaethol
A
A
Y

Therapi Galwedigaethol
Therapi Galwedigaethol (Cyn-cofrestru)
Gwyddorau Gofal Iechyd

Y Biowyddorau
A
A
Y
Y

Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang
Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol
Biowyddorau
Y Biowyddorau

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Peirianneg
A
A

Y
Y

MSc
MSc
MSc
PhD

Mathemateg ac Ystadegaeth
A
A
A
A
A
Y

						
			
Amser llawn /			
Rhaglen
Dyfarniad
Rhan-amser
Modd

Cwrs Trosi | ALl = Amser Llawn | RhA = Rhan-amser | DB = Dysgu o Bell | DC = Dysgu Cyfunol

A
A
A
A
A
A
Y
Y
Y
Y
Y

Addysg
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol
(Astudiaethau Addysgol)
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol
(Astudiaethau Gwyddoniaeth a Technoleg)
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg)
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol)
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol)
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg)
Gwaith Cymdeithasol
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus
Doethur mewn Addysg
Doethur mewn Astudiaethau Iechyd
Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol
Doethur mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus
Gwyddorau Cymdeithasol

Oes
Nac oes

Y Gyfraith
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Y

Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol
Cwrs Hyfforddiant y Bar LLM
Cwrs Ymarfer Cyfreithiol
Cyfraith Eglwysig
Cyfraith Eiddo Deallusol
Cyfraith Gofal Cymdeithasol
Cyfraith Hawliau Dynol
Cyfraith Llongau
Cyfraith Masnach Gydwladol
Diploma Graddedig yn y Gyfraith
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol:
Cymdeithasol-Gyfreithiol (Cyfraith)
Llywodraethiant a Datganoli
Y Gyfraith
Y Gyfraith

A = Rhaglenni a Addysgir | Y = Ymchwil |

Cwrs Trosi | ALl = Amser Llawn | RhA = Rhan-amser | DB = Dysgu o Bell | DC = Dysgu Cyfunol

Cyfarwyddwr Cwrs
2022
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Dyfarniad
Rhan-amser
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Gradd Meistr
Rhagoriaeth
Ysgolheictod

						
			
Amser llawn /			
Rhaglen
Dyfarniad
Rhan-amser
Modd

Archaeoleg a Chadwraeth
A
A
A
A
A
Y
Y

MA
MSc
MSc
MSc
MSc
PhD, MPhil
PhD, MPhil

ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA
ALl/RhA

A
A
A
A
A
A
A
A

Islam ym Mhrydain Gyfoes
Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol

MA, Dip.Ôl-radd
PhD, MPhil

ALl/RhA		
ALl/RhA

Oes

A
A
A
Y

MA
PhD, MPhil

ALl/RhA		
ALl/RhA

Oes

MSc
MSc, Dip.Ôl-radd

RhA		 Oes
ALl/RhA		
Oes

MBA
MBA
MBA
MBA
MSc
MSc
MSc
MSc
PhD

ALl		
Oes
RhA		 Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		 Oes
ALl/RhA			

Athroniaeth
A
Y

Athroniaeth
Athroniaeth

Busnes
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Y

Arwain Cyhoeddus
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol:
Rheoli ac Astudiaethau Busnes
Meistr Gweinyddu Busnes gyda Deallusrwydd Artiffisial
Meistr Gweithredol Gweinyddiaeth Busnes
Meistr mewn Gweinyddu Busnes
Meistr mewn Gweinyddu Busnes â'r Cyfryngau
Rheoli Adnoddau Dynol
Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol
Rheoli Busnes
Rheoli Busnes gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol
Astudiaethau busnes

Cemeg
A
A
A
Y

Catalysis
Cemeg Feddyginiaethol
Cemeg Uwch
Cemeg

MSc
MSc
MSc
PhD, MPhil

ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

MA
PhD/MPhil

ALl/RhA		
ALl/RhA

Cerddoriaeth
Cerddoriaeth

Oes

Cyfrifeg a Chyllid
A
A
Y

MSc
MSc
PhD

Cyfrifeg a Chyllid
Cyllid
Astudiaethau busnes

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

Cyfrifiadureg a Gwybodeg
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Y

Amgylchedd a Datblygu
Cludiant a Chynllunio
Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol
Cynllunio a Datblygu Gofodol
Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol
Cynllunio Rhyngwladol a Dylunio Trefol
Datblygu Trefol a Rhanbarthol
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol:
Cynllunio Amgylcheddol
Dylunio Trefol
Eco-Ddinasoedd
Ymarfer Cynllunio
Daearyddiaeth a Chynllunio

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes

A
A

MA
MSc
Tyst.Ôl-radd.
PhD

ALl		Oes
ALl		Oes
RhA		
Nac oes
ALl/RhA

A
A
A
Y

MSc
MClinDent
MClinDent
MSc
MScD
MSc
PhD, MPhil

ALl		Oes
ALl		
Nac oes
ALl		
Nac oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

A
Y
Y

MSc
MSc
MSc
PhD

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl

MSc
MSc, Dip.Ôl-radd
Lefel 7
MSc
PhD, MPhil, MD

ALl		Oes
RhA
DB/DC
Nac oes
RhA
DC
Nac oes
RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA

Bioleg y Geg
Deintyddiaeth Glinigol (Endodontoleg)
Deintyddiaeth Glinigol (Prosthodonteg)
Mewnblanoleg
Orthodonteg
Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol
Deintyddiaeth

Economeg
A
A
A
Y

Economeg
Economeg Ariannol
Economeg Ryngwladol, Bancio a Chyllid
Economeg

Fferylliaeth a’r Gwyddorau Fferyllol
A
A
A
A
Y
A
A
A
A
A
A
Y
Y

Cyfrifiadura
Cyfrifiadura a Rheoli TG
Cyfrifiadura a Rheoli TG gyda Lleoliad Gwaith
Cyfrifiadura gyda lleoliad
Cyfrifiadureg Uwch
Cyfrifiadureg Uwch gyda Blwyddyn o Leoliad Gwaith Proffesiynol
Dadansoddi Data i’r Llywodraeth
Deallusrwydd Artiffisial
Gwyddor Data a Dadansoddeg
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data
Peirianneg Meddalwedd
Peirianneg Meddalwedd gyda Blwyddyn Lleoliad Proffesiynol
Seibr-ddiogelwch
Seiberddiogelwch a Thechnoleg
Cyfrifiadureg a Gwybodeg

MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
PhD, MPhil

ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		
Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA
DC
Oes
ALl/RhA

Bioleg Canser a Therapiwteg
Fferylliaeth Glinigol
Rhagnodi’n annibynnol gan fferyllwyr
Ymchwil Glinigol
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

MA
PhD, MPhil
PhD, MPhil
PhD

ALl/RhA		
ALl/RhA
ALl/RhA
ALl/RhA

Astroffiseg
MSc
Astroffiseg Data-ddwys
MSc
Ffiseg
MSc
Ffiseg Data-ddwys
MSc
Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
MSc
Ffiseg Tonnau Disgyrchol
MSc
Canolfan Hyfforddiant Doethurol EPSRC mewn
PhD
Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 		
Ffiseg a Seryddiaeth
PhD, MPhil

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl
ALl/RhA

Ffisiotherapi
A
A
A
Y

Ffisiotherapi
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer
Ffisiotherapi (cyn-cofrestru)
Gwyddorau Gofal Iechyd

MSc
MSc
MSc
PhD, MPhil

ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		
Oes
ALl		
ALl/RhA

MSc (Econ)
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc (Econ)
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc (Econ)
PhD, MPhil

ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
A
A
A
A
A
A
Y

Cysylltiadau Rhyngwladol
Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth)
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg)
Gwleidyddiaeth a Pholisïau Cyhoeddus
Llwybr Dulliau Ymchwil y Gwyddorau (Cysylltiadau Rhyngwladol)
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Oes
Oes
Oes
Oes
Oes
Oes

Cymraeg
A
Y
Y
Y

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd
Cymraeg
Polisi a Chynllunio Iaith
Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol

A = Rhaglenni a Addysgir | Y = Ymchwil |

Oes
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A
A
A
Y

A = Rhaglenni a Addysgir | Y = Ymchwil |

Cwrs Trosi | ALl = Amser Llawn | RhA = Rhan-amser | DB = Dysgu o Bell | DC = Dysgu Cyfunol

Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ)
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol
(Ymweliadau Iechyd
Rhoi Presgripsiynau’n Anfeddygol
Ymarfer Clinigol Uwch
Ymarfer Gofal Iechyd Uwch
Gwyddorau Gofal Iechyd

Dip.Ôl-radd
Dip.Ôl-radd

RhA		
ALl/RhA

Nac oes
Nac oes

Tyst.Ôl-radd
MSc
MSc
PhD, MPhil

RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA

Nac oes
Oes
Oes

MSc
MSc
MSc
PhD, MPhil

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

MA
PhD, MPhil
PhD, MPhil

ALl/RhA		
ALl/RhA
ALl/RhA

MA
MA
PhD, MPhil

ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

MA
MA
MA
MA
PhD, MPhil

ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA		
ALl/RhA

MA
MA
PhD, MPhil
PhD, MPhil
PhD

ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes
ALl/RhA
ALl/RhA
ALl/RhA

MSc
MSc
MSc
PhD

ALl		Oes
ALl		Oes
ALl		Oes
ALl/RhA

MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MPH
MSc
MSc
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc
MSc
MSc
MSc, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd
MSc, Dip.Ôl-radd
MSc
PhD, MPhil, MD

RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA		
Oes
ALl/RhA		 Oes
ALl/RhA		 Oes
RhA
DB
Nac oes
RhA
DB
Nac oes
ALl		Oes
RhA
DB
Nac oes
RhA
DB
Nac oes
RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA		 Oes
ALl		Oes
RhA
DB
Nac oes
RhA
DB
Nac oes
RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA
DB
Nac oes
RhA
DB
Nac oes
ALl/RhA

Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Deintyddiaeth
A
A
A
A
A
A
Y

Gradd Meistr
Rhagoriaeth
Ysgolheictod

Gwyddorau Gofal Iechyd
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc
MSc, Dip.Ôl-radd

Ffiseg a Seryddiaeth

Cerddoriaeth
A
Y

						
			
Amser llawn /			
Rhaglen
Dyfarniad
Rhan-amser
Modd

Daearyddiaeth a Chynllunio

Archaeoleg
Arferion Cadwraeth
Cadwraeth Broffesiynol
Gofalu am Gasgliadau
Gwyddoniaeth Archaeolegol
Archaeoleg
Cadwraeth

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol
A
Y

Gradd Meistr
Rhagoriaeth
Ysgolheictod

Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol
Dŵr mewn Byd sy’n Newid
Peryglon Amgylcheddol
Gwyddorau’r Ddaear

Hanes
Hanes
Hanes a Hanes Cymru
Hanes yr Henfyd

Oes

Ieithoedd Modern
A
A
Y

Astudiaethau Cyfieithu
Diwylliannau Byd-eang
Astudiaethau Iaith a Chyfieithu

Ieithyddiaeth a Chyfathrebu
A
A
A
A
Y

Iaith ac Ieithyddiaeth
Ieithyddiaeth Fforensig
Ieithyddiaeth Gymhwysol
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu
Iaith a Chyfathrebu

Oes
Oes
Oes
Oes

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
A
A
Y
Y
Y

Llenyddiaeth Saesneg
Ysgrifennu Creadigol
Llenyddiaeth Saesneg
Theori Feirniadol a Diwylliannol
Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau
A
A
A
Y

Logisteg a Rheoli Gweithrediadau
Polisïau Morwrol a Rheoli Llongau
Rheoli Cadwyni Cyflenwi yn Gynaliadwy
Astudiaethau busnes

Meddygaeth
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Y

Addysg Feddygol
Addysg Feddygol
Biowybodeg
Biowybodeg ac Epidemioleg Enetig
Cwnsela Genetig a Genomig
Diabetes
Dermatoleg Glinigol
Gofal Critigol
Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd
Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer)
Iechyd y Cyhoedd
Imiwnoleg Glinigol Gymhwysol ac Arbrofol
Meddygaeth Liniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol
Meddygaeth Newyddenedigol
Rheoli Poen
Seiciatreg
Therapiwteg
Tocsicoleg Feddygol
Dermatoleg Ymarferol
Ymarfer Llawfeddygol Uwch
Meddygaeth

A = Rhaglenni a Addysgir | Y = Ymchwil |
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