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Croeso cynnes . . .

Rhagoriaeth 
Ymchwil
10 Uchaf – Hanes yr Henfyd (10fed)

10 Uchaf – Crefydd (10fed)

20 Uchaf – Archaeoleg (12fed) 
20 Uchaf – Hanes  (17eg)

am bwysigrwydd, trylwyredd a 
gwreiddioldeb yr ymchwil.
Ffynhonnell:  
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014

Cartref i brosiectau 
arobryn, gan rannu 
ein harbenigedd ar 
gyfer cymunedau yn 
agos ac yn bell.

A ninnau’n arloeswyr 
Archaeoleg yn y DU,  
buom yn dathlu ein 
canmlwyddiant yn 2020. 

Heddiw, mae ein 
harbenigwyr ym maes 
archaeoleg yn manteisio ar 
ddarganfyddiadau newydd 
a’r syniadau diweddaraf wrth 
addysgu bob dydd.

Trailblazers 
100 mlynedd o ragoriaeth
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Croeso cynnes . . .

1

Roedd 97%  
o’n graddedigion mewn 
cyflogaeth, a/neu 
astudiaethau pellach,  
i fod i ddechrau swydd  
neu gwrs newydd, neu 
wneud gweithgareddau 
eraill megis teithio, 15 mis 
ar ôl diwedd eu cwrs.
Ffynhonnell:  
Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch,  
Arolwg Hynt Graddedigion 2018/19*.

Cyfleoedd i 
astudio dramor
ar nifer o raglenni.

I’r sawl sy’n ystyried gwneud 
gradd yn nes ymlaen yn eu 
bywydau, mae ein rhaglen 
Archwilio’r Gorffennol yn 
cynnig pont tuag at astudio 
ar lefel gradd. 

Cynnwys
Dewis Caerdydd 2

Ein stori - gwneud gwahaniaeth 4

Rhoi hwb i’ch gyrfa a dod ymlaen 6

Ein rhaglenni gradd  8 

• Hanes yr Henfyd 9

• Archaeoleg 10

• Cadwraeth Gwrthrychau mewn 
Amgueddfeydd ac Archaeoleg 11 

• Hanes  12

• Crefydd a Diwinyddiaeth  14

• Graddau cydanrhydedd  
ac integredig 15

Prifddinas 17

Prifysgol flaenllaw  18

Byw yng Nghaerdydd 19

Ceisiadau 20

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol 21

* Yn cynnwys data gan HESA:  
Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg 
Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth 
Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig (HESA) 
dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu 
benderfyniadau y mae trydydd partïon yn eu 
gwneud o’i data.
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Dewis Caerdydd

Rydym yn gymuned academaidd chwilfrydig, ac rydym yn  
frwdfrydig ynghylch astudio’r gorffennol a chredoau pobl,  
o’r cyfnod cyn-hanesyddol i gymdeithasau cyfoes.

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni’n unig...
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Yn ganolfan llawn adnoddau, ag enw da 
am ymchwil ac addysgu, rydym yn cynnig 
amrywiaeth eang o raglenni sy’n adlewyrchu 
ein harbenigedd ym meysydd hanes yr 
henfyd, archaeoleg, cadwraeth, hanes ac 
astudiaethau crefyddol a diwinyddol. 
Gydag addysgu sy’n seiliedig ar ymchwil a 
gaiff ei chydnabod a’i pharchu ledled y byd, 
byddwn yn cyflwyno’r syniadau diweddaraf 
i chi ym mhob un o’r disgyblaethau hyn, 
ac yn eich herio i gwestiynu athroniaethau 
presennol a’u hasesu’n feirniadol er mwyn 
llywio a llunio eich dehongliadau a’ch barn 
eich hun. 

Byddwch hefyd yn elwa ar ein cydberthnasau 
gwaith hirsefydlog ac agos â sefydliadau 
cenedlaethol a rhyngwladol ym meysydd 
treftadaeth, archaeoleg a diwinyddiaeth. 

Bydd y cydberthnasau hyn yn cynnig modd 
i chi ennill gwybodaeth ddyfnach am eich 
maes pwnc yn y byd ehangach, a chyfleoedd 
i gael profiad ymarferol a phroffesiynol, ac i 
ddechrau meithrin eich rhwydweithiau.

Rydym yn sicr mai ni yw’r dewis cywir i chi – 
yn academaidd ac yn bersonol – a’r lle cywir 
i chi wireddu eich potensial. Gobeithiwn eich 
croesawu i Gaerdydd yn fuan. 
 
Yr Athro James Hegarty
Pennaeth yr Ysgol Hanes, 
 Archaeoleg a Chrefydd

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

Mae’r amgylchedd yn groesawgar, 
ac mae’n teimlo fel cymuned agos, 
sydd wedi gwneud fy mhrofiad yn y 
brifysgol yn fythgofiadwy. Roeddwn i’n 
gallu teilwra fy ngradd i gyd-fynd â’m 
hanghenion a’m diddordebau personol, 
gan greu rhaglen unigryw a oedd yn 
iawn i mi.

Gemma Hopley,  
BA Hanes yr Henfyd (2019)



6
6    

4

Ein stori – gwneud gwahaniaeth

A ninnau’n chwilfrydig am y profiad dynol ar draws milenia a 
diwylliannau, rydym am ddeall ein gorffennol yn well er mwyn  
taflu goleuni ar y presennol er budd ein dyfodol.
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Drwy ddod â Hanes, Archaeoleg a Chrefydd 
at ei gilydd rydym yn canfod, yn dehongli ac 
yn cadw. 
Ni yw gwarchodwyr treftadaeth y dyfodol, 
a ni fydd yn gwarchod yr hyn a ffurfiodd y 
byd sydd ohoni – y wybodaeth, y straeon a’r 
arteffactau. 

Dyma ein cenhadaeth, sy’n llywio ein gwaith 
ymchwil, addysgu ac ymgysylltu. Dewch 
yn rhan o’r uchelgais honno a gwnewch 
wahaniaeth parhaol. 

Arloesi sy’n chwalu rhwystrau
Rydym yn creu argraff yn y byd academaidd 
a’r tu hwnt, gan gael effaith gadarnhaol ar ein 
cymunedau lleol a ledled y byd. 

Mae nifer o’n prosiectau a’n gweithgareddau 
yn creu newid ac yn cau’r bwlch rhwng y byd 
academaidd a chymdeithas, ond mae dau 
brosiect blaenllaw yn ysbrydoli cenedlaethau 
newydd i fod yn frwdfrydig am hanes ac 
archaeoleg.

• Mae ein menter arloesol Archaeoleg 
Guerrilla yn cynnwys archeolegwyr, 
gwyddonwyr ac artistiaid sy’n ymroddedig 
i’r gwaith o ddod â’r gorffennol yn fyw. 
Rydym wedi mynychu mwy na 30 o wyliau 
dros y saith haf diwethaf, ac wedi annog 
rhyw 15,000 o bobl i ‘gloddio’r gorffennol’, 
gan eu galluogi i ddod o hyd i’w gwirionedd 
eu hunain yn y gorffennol a meithrin eu 
cydberthynas eu hunain ag ef.  

• Mae ein rhaglen ‘SHARE with Schools’  
yn cyrraedd pobl ifanc mewn ysgolion ac 
yn chwalu’r rhwystrau i addysg uwch yn 
Ne-ddwyrain Cymru. Mae hefyd yn cynnig 
cyfle i chi gael profiad o addysgu yn y 
dosbarth drwy ddarparu gweithdai. 

Cydweithio â’r gymuned
Rydym yn falch o’n gwreiddiau yn ein 
cymuned leol yng Nghymru, ac mae gennym 
gysylltiadau arbennig o gryf â’r sector 
treftadaeth, yn benodol ein partneriaeth 
hirsefydlog ag Amgueddfa Cymru. Caiff y 
gwreiddiau hyn eu hadlewyrchu yn yr ystod 
o grefyddau’r byd a welir yn ein prifddinas 
gosmopolitan, sy’n bair o ddinasyddion 
oherwydd ei hanes diwydiannol a morol.  

Mae ein prosiect blaenllaw Prosiect y 
Fryngaer Gudd yn manteisio ar dreftadaeth i 
ail-lunio dyfodol cymuned ysbrydoledig drwy 

gydweithio â’r elusen leol, Gweithredu dros 
Gaerau a Threlái, diolch i gymorth Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri. 

O’i gychwyn cyntaf fel Prosiect Treftadaeth 
CAER, mae’n parhau i fod â gwreiddiau 
cadarn yn y gymuned, gan ddod yn enghraifft 
ddisglair genedlaethol o ymgysylltu ac 
ymchwil mewn partneriaeth sydd wedi ennill 
nifer o wobrau.   

Cynhyrchu effaith 
Mae amrywiaeth ein pynciau ac ehangder  
ein harbenigedd yn arwain at effaith  
ymchwil eang. 

Ein cadwraethwyr ni oedd yn gyfrifol am 
achub yr SS Great Britain rhag cael ei difrodi 
gan rwd, ac mae ein hymchwil wedi ein 
helpu i ddeall newidiadau o ran hunaniaeth 
mewnfudwyr i Gymru wrth iddynt addasu 
i ddiwylliannau Cymru. Rydym hefyd wedi 
darparu’r dystiolaeth sydd ei hangen er mwyn 
gwella gofal bugeiliol i Fwslimiaid mewn 
sefydliadau cyhoeddus. 

Heddiw, mae ein gwaith yn helpu i ddechrau 
trafodaethau mewn cymdeithas. Er enghraifft, 
bydd y prosiect ymchwil tair blynedd 
Ymchwilio i Imamiaid Prydain yn trawsffurfio 
dealltwriaeth ac yn creu cyfeirbwynt parhaol 
ar gyfer gwaith ymchwil yn y dyfodol ar 
weithwyr crefyddol Mwslimaidd proffesiynol.

Adnoddau gwerthfawr,  
cyfleusterau pwrpasol
Cynhelir y rhan fwyaf o’n darlithoedd, 
tiwtorialau a sesiynau ymarferol yn ein cartref, 
sef Adeilad John Percival. Mae’n cynnwys 
cyfres o labordai arbenigol a gynlluniwyd 
yn bwrpasol at ddibenion cadwraeth ac 
archaeoleg. 

Mae Llyfrgell y Celfyddydau a’r Gwyddorau 
Cymdeithasol drws nesaf i ni, sy’n gartref i 
gasgliadau ac archifau helaeth ym meysydd 
Archaeoleg, Hanes yr Henfyd a Hanes, yn 
ogystal ag amrywiaeth eang o ffynonellau 
cynradd ar gyfer astudio crefyddau’r byd.  

Yma, gallwch bori drwy ein Casgliadau 
Arbennig nodedig, sy’n cynnwys amrywiaeth 
o eitemau, o bapurau cabinet y DU a 
phapurau’r Cenhedloedd Unedig, i’r casgliad 
penigamp o 14,000 o lyfrau prin a 
hynafiaethol sy’n ffurfio Casgliad Caerdydd. 

Teithiau maes
Ymysg y teithiau Archaeoleg a gynhelir 
yn rheolaidd ceir teithiau i safleoedd o 
arwyddocâd rhyngwladol, o safle byd-enwog 
Côr y Cewri i safleoedd o ddiddordeb arbennig 
yma yng Nghymru, o’r cyfnod Neolithig i’r 
Oesoedd Canol. Mae casgliadau clodwiw 
Amgueddfa Cymru hefyd wrth law, ac rydym 
yn cynnal teithiau i ganolfannau pwysig megis 
yr Amgueddfa Brydeinig yn rheolaidd. Diolch 
i Gronfa Cyril Fox, gall myfyrwyr Archaeoleg a 
Chadwraeth wneud cais am grantiau teithio i 
fynd i safleoedd perthnasol, ac mae adnodd 
tebyg ar gyfer Hanes yr Henfyd.
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Rhoi hwb i’ch gyrfa a dod ymlaen

Byddwn yn eich cefnogi bob cam o’r ffordd tuag at gyrraedd eich nod, 
gan roi i chi’r sgiliau, y wybodaeth a’r hyder i ragori yn eich dewis faes.

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni’n unig...
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Mae cyflogadwyedd yn bwysig i ni, ac rydym 
yn eich annog i ystyried eich dyfodol a’ch 
dyheadau o ran gyrfa yn gynnar yn eich 
astudiaethau er mwyn sicrhau y byddwch ar 
lwybr carlam i lwyddiant ar ôl i chi raddio. 
Mae pob un o’n rhaglenni gradd wedi’u 
cynllunio er mwyn gwella’ch cyflogadwyedd. 
Gellir datblygu sgiliau cyffredinol, megis 
hunanddibyniaeth, y gallu i brosesu 
gwybodaeth a ffurfio barn ystyrlon, beirniadu’n 
adeiladol a bod yn barod i chwilio am atebion, 
ochr yn ochr â sgiliau trosglwyddadwy 
megis cyfathrebu, gweithio mewn tîm, 
datrys problemau, rheoli amser a sgiliau ym 
maes technoleg gwybodaeth a chyfathrebu. 
Fodd bynnag, mae rhai o’r rhaglenni’n 
canolbwyntio’n fwy ar alwedigaeth. Mae ein 
BA a’n BSc Archaeoleg a’n BSc Cadwraeth 
Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd yn dysgu 
sgiliau ymarferol y mae galw mawr amdanynt 
yn eu sectorau priodol.

Cymorth yn yr Ysgol
Rydym yn cynnig rhaglen gyffrous o 
weithgareddau sy’n seiliedig ar waith i roi 
hwb i’ch sgiliau a’ch gwybodaeth, a’ch helpu 
i ddatblygu eich CV, gwella’ch gallu o ran 
cwblhau ceisiadau am swyddi i raddedigion, 
a chyflwyno’ch hun ar eich gorau. Byddwch yn 
cael cyfleoedd i gwrdd ag arbenigwyr ym myd 
diwydiant a chlywed gan siaradwyr gwadd, 
sy’n dod o’n rhwydweithiau mewn amrywiaeth 
eang o sectorau perthnasol. Bydd hyn yn rhoi 
cipolwg i chi ar yrfaoedd ac amgylcheddau 
proffesiynol a all fod o ddiddordeb i chi, yn 
ogystal â thueddiadau cyfredol yn y farchnad 
swyddi yn fwy cyffredinol. 

Mae Tîm Gyrfaoedd y Brifysgol wrth law hefyd 
i’ch cefnogi o ran ennill profiad gwaith a chael 
interniaethau a swyddi i raddedigion, ac mae 
ein modiwl â chredydau ar gyflogadwyedd 
(a gaiff ei gynnig ym Mlwyddyn Dau) yn 
cynnig cyfle i chi wella’ch cynlluniau gyrfa ac 
ymgymryd â lleoliad gwaith.

Lleoliadau gwaith yn y byd go iawn 
Mae pob myfyriwr ym meysydd Archaeoleg a 
Chadwraeth yn cael cynnig profiad ymarferol, 
yn gwneud gwaith cloddio neu yn y sector 
treftadaeth. Yn ein barn ni, mae’r profiad 
ymarferol hwn yn hanfodol i’ch datblygiad, a 

chaiff pob lleoliad craidd ar gyfer gwaith maes 
archeolegol ei asesu a’i ariannu gan yr Ysgol.

Os ydych yn ystyried addysgu fel gyrfa, mae 
ein rhaglen ‘SHARE with Schools’ (tudalen 5) 
yn cynnig cyfle i chi fynd i’r ystafell ddosbarth 
a rhannu eich brwdfrydedd dros hanes, 
archaeoleg neu grefydd â phobl ifanc o 
gefndiroedd amrywiol a difreintiedig weithiau. 

Profi’r byd 
Gallwch wneud cais i dreulio blwyddyn yn 
astudio dramor ar un o’n hamrywiaeth fawr o 
raglenni. Ewch i’n gwefan i weld yr opsiynau 
sydd ar gael ar gyfer graddau penodol.

Mae astudio dramor yn cynnig cyfle i chi 
ehangu’ch gorwelion, dysgu am ddiwylliannau 
newydd a meithrin dealltwriaeth o foesau ac 
arferion newydd. Mae’n eich herio ar lefel 
bersonol, broffesiynol ac academaidd, ac yn 
cynnig ffordd wych o wella’ch rhagolygon gyrfa. 

Mae myfyrwyr sy’n treulio amser dramor yn fwy 
tebygol o gael gradd dosbarth cyntaf ac ennill 
mwy o arian ar gyfartaledd na’u cyfoedion, felly 
mae’n werth ystyried y cyfle hwn.
* Ffynhonnell: UUKi 2018, Gone International: 
Expanding Opportunities Report on the 2015-16 
graduating cohort

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

Mae Prosiect Profiad yn yr Ystafell 
Ddosbarth – fel Prosiect SHARE 
with Schools – yn ffordd dda o weld 
a yw addysgu yn iawn i chi cyn i chi 
benderfynu dilyn gyrfa yn y maes. 
Roeddech chi’n gallu dewis pryd i 
wirfoddoli, felly penderfynais wneud 
diwrnod yr wythnos. Rydych chi’n cael 
cymryd rhan ym mhrofiad dysgu’r plant, 
ac roeddwn i wrth fy modd â’m lleoliad 
mewn ysgol amlddiwylliannol. Pan 
fyddwch yn helpu plentyn sy’n ei chael 
hi’n anodd, ac yn gweld ei fod yn deall, 
mae hynny wir yn werth chweil.

Zoe Cannon,  
Darpar athrawes a myfyrwraig Hanes 

www.cardiff.ac.uk/cy/history-archaeology-religion

Cyflawnwyr uchel
Mae ein graddedigion yn dewis amrywiaeth 
o lwybrau gyrfa. Mae’r rhan fwyaf ohonynt 
yn dechrau gweithio mewn meysydd sy’n 
gysylltiedig â’r dyniaethau yn draddodiadol, 
megis: y Gwasanaeth Sifil, y gyfraith, AD, 
cyhoeddi, newyddiaduriaeth, llywodraeth 
leol a gweinyddu’r sector cyhoeddus. 
Ymhith y sectorau poblogaidd eraill mae’r 
byd academaidd, darlledu, hysbysebu, 
bancio, cyllid, twristiaeth, datblygu dramor 
ac addysgu. 

Mae cyfran sylweddol o’n graddedigion yn 
dechrau gweithio yn y sector treftadaeth 
bob blwyddyn, gan ddefnyddio eu sgiliau 
ym meysydd archaeoleg a chadwraeth yn 
uniongyrchol.
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Ein rhaglenni gradd

Anrhydedd Sengl 
Hanes yr Henfyd BA
Archaeoleg BA a BSc
Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg BSc
Hanes BA
Crefydd a Diwinyddiaeth BA

Cyfuno dau bwnc
Gellir dod o hyd i opsiynau ar gyfer graddau Integredig  
a Chydanrhydedd ar dudalen 15.
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Ein rhaglenni gradd

9

Hanes yr Henfyd BA
Côd UCAS: V110

Byddwch yn archwilio gwareiddiadau hynafol dros 
gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd, o’r Oes Efydd 
i dwf Islam, yn ymestyn o Hen Roeg a Rhufain i 
Fesopotamia, Iran a’r Ffordd Sidan.
Gan ganolbwyntio ar gymdeithasau’r 
gorffennol drwy ddehongli tystiolaeth hynafol, 
byddwn yn archwilio deunydd llenyddol, 
gweledol, epigraffig ac archeolegol i roi 
dealltwriaeth well i chi o’r pwnc diddorol hwn. 

Mae ein gradd yn datblygu gwybodaeth 
a dealltwriaeth feirniadol o strwythurau 
gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a 
diwylliannol cymdeithasau hynafol y Dwyrain 
Agos ac ardal Môr y Canoldir. Yn anarferol 
yn y DU, mae ein rhaglen hefyd yn cynnig 
cyfle i chi astudio’r Lefant a’r Aifft, Persia a’r 
Ymerodraeth Fysantaidd.

I ni mae hanes cymdeithasol a diwylliannol 
yr un mor bwysig â hanes gwleidyddol. 
Byddwch yn dod i gysylltiad â themâu 
diddorol sy’n berthnasol heddiw, o ryfela, 
rhywedd, crefydd, celf a llenyddiaeth i 
feddygaeth a gwyddoniaeth. Un agwedd 
boblogaidd yw’r ffordd y caiff yr henfyd ei 
ddefnyddio mewn diwylliant poblogaidd 
megis gemau, ffasiwn a ffilmiau.

Mae ein gradd wedi’i chynllunio i’ch helpu 
i feithrin sgiliau hanesydd. Byddwch yn 
meistroli’r gwaith o asesu amrywiaeth o 
dystiolaeth a gwerthuso dehongliadau 
amrywiol, a all fod yn groes i’w gilydd, er 
mwyn llunio eich dadleuon cadarn a chyson 
eich hunan. Byddwch yn ymarfer mynegi 
eich canfyddiadau newydd ar ffurfiau 
ysgrifenedig arloesol yn ogystal ag ar lafar, 
mewn amgylchedd sydd bob amser yn 
feithringar.

Byddwch yn dysgu hanfodion y cyfnodau a 
themâu mwyaf dylanwadol o oes yr henfyd, 
ac yn meistroli’r sgiliau sydd eu hangen i 
archwilio’r gorffennol drwy gynllunio eich 
gradd ar sail eich diddordebau.

I gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys 
gwybodaeth am ein modiwlau bob blwyddyn, 
ewch i’n gwefan.

Nodweddion arbennig
• Yn ymestyn dros wareiddiadau 

o gyfnodau cynharaf ardal Môr 
y Canoldir a’r Dwyrain Agos i’r 
Ymerodraeth Fysantaidd, gan gynnwys 
Groeg a Rhufain.

• Yn ymestyn o’r Oes Efydd i dwf Islam.

• Modiwlau thematig sy’n trafod 
amrywiaeth eang o bynciau 
cymdeithasol a diwylliannol  
(e.e. rhyfela, rhywedd, crefydd a chelf,  
i feddygaeth a gwyddoniaeth).

www.cardiff.ac.uk/cy/history-archaeology-religion

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

Mae’r darlithwyr yn flaengar yn 
eu meysydd ymchwil, ac yn rhoi 
mewnwelediad gwych i chi yn eich 
astudiaethau. Mae’r staff yn ofalgar 
iawn, ac yn gwybod enwau pawb.

Harry Morse, BA Hanes yr Henfyd (2019)
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Byddwch yn ymchwilio i olion materol cymdeithasau 
a diwylliannau’r gorffennol, o’r Cynhanes cynharaf 
hyd at heddiw. 
Archaeoleg yw’r astudiaeth o olion 
cymdeithasau’r gorffennol, o’r eitemau bach a 
wisgir ar y corff i gyfadeiladau anferth megis 
Côr y Cewri. Gan gymysgu’r gwyddorau a’r 
dyniaethau, bydd archaeoleg yn eich paratoi 
i ddeall yn well beth yw dynoliaeth. Dyma’r 
unig ddisgyblaeth sy’n eich galluogi i astudio 
dynoliaeth o’r hominidiaid cynharaf pum 
miliwn o flynyddoedd yn ôl hyd heddiw.

Bydd ein gradd yn eich cyflwyno i’r amrywiaeth 
o dystiolaeth a astudir gan archaeolegwyr, o 
dirweddau, adeiladau a henebion i weddillion 
bwyd ac eitemau pob dydd. 

Byddwch yn meithrin y sgiliau penodol sydd 
eu hangen i astudio’r dystiolaeth amrywiol 
hon, ynghyd â gwybodaeth eang am eu 
cyd-destun ehangach, a fydd yn eich paratoi 
ar gyfer gyrfa ym maes archaeoleg, y sector 
treftadaeth ac y tu hwnt. 

Rydym yn canolbwyntio ar feithrin eich sgiliau 
ymarferol, yn y maes ac yn y labordy, a 
byddwch yn elwa ar waith maes neu leoliadau 
gwaith archeolegol a ariannir yn llawn, yn y DU 
a thramor.

Mae ein rhaglenni wedi’u cynllunio i fod 
yn hyblyg, gan roi cyfle i chi deilwra eich 
astudiaethau ar sail eich diddordebau, a 
dysgu gydag arbenigwyr sy’n gwneud ymchwil 
blaenllaw mewn amrywiaeth fawr iawn o 
gyfnodau a phynciau. Gydag arbenigedd 
yn Ynysoedd Prydain, Ewrop ac ardal Môr 
y Canoldir, gan gynnwys yr Aifft, rydym yn 
addysgu Archaeoleg o’r cychwyn cyntaf, ac yn 
awyddus i groesawu’r sawl sy’n wirioneddol 
frwdfrydig dros y pwnc. 

I gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys 
gwybodaeth am ein modiwlau bob blwyddyn, 
ewch i’n gwefan.

Nodweddion arbennig
• Gwarant o leoliadau gwaith yn y byd 

go iawn, ar gloddiadau neu mewn 
sefydliadau treftadaeth.

• Rhyddid i deilwra eich rhaglen i  
gyd-fynd â’ch diddordebau.

• Cyfle i astudio yn ein labordai a 
adeiladwyd yn bwrpasol.

Archaeoleg BA a BSc
Codau UCAS: F400 (BA); F402 (BSc)

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

Mae’r lleoliadau archaeoleg yn 
amhrisiadwy – ro’n i’n ddigon ffodus 
i gael gweithio yn y maes ac mewn 
uned fasnachol fawr, a roddodd sgiliau 
amrywiol i mi ar gyfer gweithio yn y 
dyfodol, cysylltiadau amrywiol yn y 
diwydiant a ffrindiau arbennig.

Katie Faillace, BSc Archaeoleg (2015)  
Myfyrwraig PhD presennol
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Ein rhaglenni gradd

11www.cardiff.ac.uk/cy/history-archaeology-religion

Cadwraeth Gwrthrychau mewn  
Amgueddfeydd ac Archaeoleg BSc
Côd UCAS: F482

Mae’r rhaglen alwedigaethol hon, sy’n canolbwyntio 
ar astudio a chadw eitemau diwylliannol, yn helpu 
i warchod ein treftadaeth ar gyfer cenedlaethau’r 
dyfodol.
Cewch eich addysgu gan arbenigwyr, gan 
ddysgu sut i gydgysylltu’r gwaith o ymchwilio i 
arteffactau yn wyddonol. Drwy drin eitemau o 
amgueddfeydd, cloddiadau a thai hanesyddol 
ledled y DU yn ein labordy a adeiladwyd yn 
bwrpasol, byddwch yn meithrin dealltwriaeth 
ddyfnach o’u cyfansoddiad a’u technoleg. 
Byddwch yn astudio strwythur defnyddiau 
diwylliannol, sut maent yn dirywio a sut y 
dylid eu gwarchod, gan symud ymlaen at 
waith ymarferol gydag amrywiaeth eang o 
eitemau archeolegol a hanesyddol. 

Byddwch yn dysgu sut i lunio strategaeth 
cadwraeth a’i rhoi ar waith, gan y bydd 
gennych y sgiliau ymarferol sy’n hanfodol i 
gadwraethwr. Bydd eich cynlluniau yn rhoi 
eich holl sgiliau ymarferol a sgiliau estheteg 
ar waith mewn cyd-destun moesol, er mwyn 
diwallu anghenion defnyddwyr presennol a 
defnyddwyr y dyfodol. Nod ein rhaglen yw 
rhoi’r sgiliau i chi a fydd yn eich galluogi i 
adolygu a llunio opsiynau cadwraeth mewn 
modd rhesymol, gan ddefnyddio ymchwil 
llyfryddol a phrofiad ymarferol. At hynny, 
byddwch yn meithrin sgiliau ym meysydd 
rheoli prosiectau, gwneud penderfyniadau 
a chyfathrebu, yn ogystal â hyfforddiant sy’n 

benodol i’r pwnc. Mae ein gradd gyflawn 
hefyd yn cynnwys modiwlau archaeoleg 
a ddewiswyd yn ofalus, gan elwa ar yr 
arbenigedd ehangach yn yr Ysgol.

Cewch eich addysgu gan academyddion 
uchel eu parch yn rhyngwladol, sy’n arwain 
y ffordd o ran technegau newydd. Byddwch 
hefyd yn dod i gysylltiad ag arteffactau 
drwy arferion mewnol ein huwch-
gadwraethwr, gan gwblhau prosiectau ar 
gyfer amgueddfeydd, ymddiriedolaethau a 
chleientiaid preifat o bedwar ban byd.

Lleoliadau gwaith ymarferol 
Cewch eich cefnogi i ymgymryd â lleoliad 
gwaith sylweddol hyd at wyth wythnos mewn 
amgueddfeydd ac unedau archeolegol yn y 
DU a thramor. Ymysg y lleoliadau diweddar 
mae Amgueddfa Llundain, llong y Mary 
Rose ac Amgueddfa Cymru, yn ogystal 
â lleoliadau gwaith dramor, o’r Agora yn 
Athens yng Ngwlad Groeg i safle treftadaeth 
y byd Çatalhöyük yn Nhwrci.

I gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys 
gwybodaeth am ein modiwlau bob blwyddyn, 
ewch i’n gwefan.

Nodweddion arbennig
• Cyfle i drin arteffactau archeolegol a 

hanesyddol yn ymarferol.

• Lleoliadau gwaith ymarferol yn y DU 
neu dramor yn rhan o’r radd.

• Addysgir gan arbenigwyr sy’n arwain y 
sector, â chysylltiadau byd-eang. 

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

Roedd y radd hon yn apelio am ei 
bod yn cyfuno fy nghariad at eitemau 
hanesyddol, gwyddoniaeth a gwaith 
ymarferol. Roedd y syniad o dreulio 
amser yn y labordy yn gweithio ar 
eitemau yn apelio’n fawr ataf. Roeddwn 
yn awyddus i helpu i gadw eitemau 
pwysig i genedlaethau’r dyfodol gael eu 
hastudio a’u mwynhau.

Jack Newcombe, BSc Cadwraeth 
Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac 
Archaeoleg (2018)
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Mae pob aelod o’r staff academaidd yn 
wybodus iawn ac yn barod i helpu.  
Mae’r cwrs yn cynnig cyfle i fod yn hyblyg iawn  
o ran y cynnwys, felly gallwch deilwra eich gradd.  
Yn y diwedd, gwnes i fwynhau’r pynciau y byddwn  
i wedi eu hanwybyddu yn flaenorol.
Oliver Isaac, BA Hanes (2019)
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Ein rhaglenni gradd

Hanes BA
Côd UCAS: V100

Byddwch yn archwilio bydoedd y gorffennol ac yn 
ehangu eich dealltwriaeth o newidiadau hanesyddol.  
Mae enw da iawn gan ein rhaglen am ei 
haddysgu arloesol ac amrediad daearyddol a 
chronolegol y pynciau a drafodir. Cewch gyfle 
i astudio amrywiaeth eang o feysydd pwnc o 
blith mil o flynyddoedd o hanes y byd. 

Gallwch archwilio hanes cymdeithasau mewn 
gwahanol rannau o’r byd, gyda haneswyr sy’n 
arwain mewn amrywiaeth eang o feysydd. 
Ymysg ein meysydd arbenigol mae’r Unol 
Daleithiau, yr Almaen, Rwsia, Dwyrain Ewrop, 
Ffrainc, Prydain, Cymru, India a Tsieina. 

Mae ein harbenigedd ymchwil yn ysgogi ac 
yn cyfoethogi ein haddysgu. Mae’r pynciau a 
drafodir yn amrywio’n eang o rywioldeb yn yr 
oesoedd canol i Ewrop yn ystod y Rhyfel Oer. 

Bydd ein gradd heriol a gwerth chweil 
yn meithrin eich sgiliau meddwl a dysgu 
annibynnol, gan eich galluogi i ymchwilio i 
bynciau mewn modd cynhwysfawr, a dehongli 
ffynonellau gwreiddiol o amrywiaeth o leoedd 
a chyfnodau. 

Mae gennym enw da am addysgu ac ymchwil, 
ond yn fwy na hyn, rydym yn ymfalchïo mewn 
meithrin amgylchedd cyfeillgar, personol a 
chefnogol.

Ysgrifennu eich Hanes eich hun 
Byddwn yn eich paratoi i ysgrifennu eich 
ymchwil hanesyddol wreiddiol eich hun. 
Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu gwaith 
ysgrifenedig o’r safon uchaf sy’n seiliedig ar 
dystiolaeth dda ac sydd wedi’i strwythuro’n 
rhesymegol. Byddwch yn datblygu’r gallu i 
egluro eich barn a dadlau eich achos mewn 
seminarau cefnogol i grwpiau bach. 

Erbyn eich blwyddyn derfynol, byddwch 
yn ymchwilio i broblem hanesyddol o’ch 
dewis, yn llunio eich canfyddiadau ac yn eu 
cyflwyno yn eich trafodaeth hir, dan arweiniad 
arbenigwr yn y maes. 

I gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys 
gwybodaeth am ein modiwlau bob blwyddyn, 
ewch i’n gwefan.

Nodweddion arbennig
• Addysgir gan arbenigwyr sy’n uchel  

eu parch yn rhyngwladol ac yn 
weithredol ym myd ymchwil.

• Rhyddid i deilwra eich rhaglen i  
gyd-fynd â’ch diddordebau.

• Arbenigedd ym meysydd hanes yr  
Unol Daleithiau, yr Almaen, Rwsia, 
Dwyrain Ewrop, Ffrainc, Prydain, 
Cymru, India a Tsieina.

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

Roeddwn i wir yn mwynhau’r rhyddid 
academaidd sydd ynghlwm wrth astudio 
hanes. Rydych yn dod i wybod am 
feysydd hanesyddol newydd ac amrywiol 
yn ystod y flwyddyn gyntaf. Mae’r staff 
academaidd yn hynod o gefnogol. 
Roeddwn i’n teimlo fy mod yn cael fy 
ngwerthfawrogi a’m cefnogi drwy gydol 
fy ngradd. Mae safon y dysgu yn wych, 
ac roeddwn i wir yn ymddiddori ym mhob 
pwnc newydd roeddwn yn ei astudio.

Angharad Owen, BA Hanes (2019)

13
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Crefydd a Diwinyddiaeth BA
Côd UCAS: V6V6

Byddwch yn archwilio’r hanes, y diwylliannau 
a’r credoau sydd ynghlwm wrth draddodiadau 
crefyddol mawr a rhai llai adnabyddus, gan ddewis 
o blith amrywiaeth o ddulliau fel rhan o’n gradd 
gyfoethog a gwerthfawr hon.
O’r olion cynharaf o fodolaeth ddynol, bu 
crefydd yn ffordd bwerus i ddeall pwrpas 
bywyd, natur y cosmos a’r sail ar gyfer 
ymddygiad dynol. 

Mae cyfle i deilwra eich rhaglen eich 
hunan o blith amrywiaeth eang o fodiwlau. 
Gallwch gyfuno dulliau thematig, ieithyddol, 
hanesyddol, a rhai sy’n deillio o’r gwyddorau 
cymdeithasol, gan fynd i’r afael â hanes a 
chredoau sylfaenol traddodiadau crefyddol 
a’u rôl mewn bywyd cyhoeddus, o grefydd 
yn y cyfryngau i fytholeg mewn ffilmiau 
modern. Byddwch yn archwilio hanes a 
diwylliant crefyddol ar draws sbectrwm 
eang, ac yn ystyried agweddau gwleidyddol 
a chymdeithasol ar grefydd, o rywedd a 
rhywioldeb i ryfela a moeseg gymdeithasol.

Gan ddod â chyfoeth o arbenigedd ar draws 
thema a thraddodiad crefyddol, mae ein 
hacademyddion yn rhannu’r syniadau 

diweddaraf yn yr ystafell ddosbarth, gan 
gynnwys eu hymchwil flaengar eu hunain. 
Mae ein harbenigedd ymchwil yn enwedig 
o gryf ym maes crefyddau Asia, tarddiad 
Cristnogaeth, Iddewiaeth ac Islam, yn 
ogystal ag Islam yn y byd cyfoes. 

Mae amrediad y radd yn ymestyn i gynnwys 
astudio ieithoedd yr ysgrythurau (megis 
Sansgrit, Groeg ac Arabeg), i’r sawl sydd â 
diddordeb yn y testun gwreiddiol.

Mae ein cymuned gefnogol yn eich galluogi i 
ffynnu. Rydym yn cydweithio ar delerau enw 
cyntaf, ac mae addysgu mewn grwpiau bach 
yn golygu y gall pob myfyriwr gymryd rhan yn 
y trafodaethau, rhywbeth a gaiff ei ganmol 
yn gyson yn yr adborth a roddir i’r Arolwg 
Cenedlaethol o Fyfyrwyr. 

I gael gwybodaeth lawn, gan gynnwys 
gwybodaeth am ein modiwlau bob blwyddyn, 
ewch i’n gwefan.

Nodweddion arbennig
• Yn cyflwyno crefyddau ymhell y tu  

hwnt i grefyddau mawr y byd.

• Rhyddid i deilwra eich rhaglen i  
gyd-fynd â’ch diddordebau.

• Yn ystyried agweddau cymdeithasol a 
gwleidyddol ar grefydd, gan gynnwys 
pynciau megis rhywedd a rhywioldeb, 
rhyfela a moeseg.

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

Y rheswm roeddwn i wrth fy modd â fy 
mhwnc oedd oherwydd nad ydych chi 
ond yn dysgu am grefydd. Rydych chi’n 
dysgu am bobl, y gyfraith, cymdeithas a 
hanes. Mae Caerdydd yn le amrywiol: y 
ffrindiau a’r cydberthnasau yw’r pethau 
agosaf at fy nghalon.

Aisha Islam, BA Crefydd a Diwinyddiaeth 
(2018)

14
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G
raddau cydanrhydedd ac integredig

I gael rhagor o wybodaeth am raglenni 
a gynigir ar draws y Brifysgol a gofynion 
mynediad manwl, ewch i:

www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/courses

Graddau cydanrhydedd ac integredig
Cyfuno pynciau o fewn yr Ysgol neu gyda disgyblaethau  
eraill yn y dyniaethau.

Mae cyd-anrhydeddau neu raglenni gradd 
integredig yn rhoi cyfle i chi astudio dau bwnc 
mewn un radd. 
Dewiswch bynciau rydych chi eisoes yn 
eu caru neu sy’n cyflwyno rhywbeth hollol 
newydd, gan ddatgloi mwy o wybodaeth, 
sgiliau gwell a llwybrau gyrfa amrywiol.

Hanes yr Henfyd a’r canlynol:

• Hanes (BA) V117

• Hanes yr Oesoedd Canol (BA) V116

Archaeoleg a’r canlynol:

• Hanes yr Henfyd (BA) VVC4

• Hanes (BA) VV14

Hanes a

• Hanes yr Henfyd (BA) VVC4

• Archaeoleg BA VV14

• Llenyddiaeth Saesneg (BA) VQ13

• Economeg (BA) VL11

• Athroniaeth (BA) VV15

• Gwleidyddiaeth (BScEcon) LV21

• Cymraeg (BA) QV51

Astudiaethau Crefyddol a’r canlynol: 

• Athroniaeth (BA) VV65

15

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

Mae Caerdydd yn un o ychydig o 
brifysgolion i gynnig Astudiaethau 
Crefyddol ac Athroniaeth fel gradd 
gydanrhydedd. Mae gen i angerdd dros y 
ddau ac maen nhw’n ategu ei gilydd felly 
roeddwn i’n gyffrous i gael gwybod y gallwn 
eu hastudio yng Nghaerdydd. O’i gymharu 
â phrifysgolion eraill, cynigiodd Caerdydd 
fodiwlau a oedd yn cwmpasu crefyddau ar 
wahân i grefyddau mawr y byd, a modiwlau 
athroniaeth a oedd yn seiliedig ar ymchwil 
gyfredol ar faterion fel moeseg technoleg a 
gwybyddiaeth estynedig. 

Mae’r ddwy ysgol academaidd wedi bod 
yn gefnogol iawn yn ystod fy astudiaethau 
ac rwyf wedi cael cynnig am lawer o 
gyfleoedd megis mentora myfyrwyr a 
gwaith cyflogedig fel llysgennad myfyrwyr. 
Rwy’n teimlo fy mod yn cael fy adnabod 
fel myfyriwr dilys a gwerthfawr.

Chloe Northover, BA Astudiaethau 
Crefyddol ac Athroniaeth(2021)
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Mae safon y tiwtoriaid a darlithwyr yn anhygoel. 
Gwnes i gwrs cydanrhydedd am ei fod yn golygu mod i’n 
gallu parhau i astudio’r ddau bwnc rwy’n eu mwynhau 
fwyaf, ac mae gan Gaerdydd adrannau Saesneg a Hanes 
da iawn. Treuliais i flwyddyn ym Mhrifysgol Connecticut yn 
astudio hanes yr UD a’r Americanwyr Brodorol yn y man lle 
digwyddodd popeth. Roedd yn gyfle gwirioneddol anhygoel! 
Enfys Evans, BA Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (2017)

19www.cardiff.ac.uk/cy/history-archaeology-religion16
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Prifddinas

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

Mae Caerdydd yn ddinas fach sydd â 
chymeriad enfawr. Mae prifddinas y wlad, 
sy’n swatio rhwng arfordir garw a golygfeydd 
mynyddig godidog Cymru, yn llawn diwylliant, 
gan gydblethu trysorau hanesyddol ag 
amwynderau cosmopolitan.

Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o 
weithgareddau. Gallwch ddysgu am hanes 
cyfoethog y ddinas drwy gerdded ar hyd ei 
strydoedd coblog tuag at Gastell Caerdydd, 
cyn ymgolli yn yr awyrgylch wrth i’r torfeydd 
lifo o Stadiwm Principality ar ôl un o blith 
llawer o ddigwyddiadau chwaraeon a gynhelir 
yno drwy gydol y flwyddyn. 

Mae’r sin fwyd gyfoethog ac annibynnol wrth 
wraidd y ddinas. Gyda rhywbeth at ddant 

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

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

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

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

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

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

17
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Prifysgol flaenllaw

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

Prifysgol fyd-eang ydym ni, gyda mwy na 
7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o 
wledydd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan 
bawb, beth bynnag eu cefndir. 

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

datblygiadau mwy cyffrous yn mynd rhagddynt 
yn barhaus. 

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

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

Eich cefnogi chi
Mae ein canolfannau cefnogi a lles 
myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth sylweddol 
o wasanaethau sydd ar gael i bob myfyriwr. 
Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am 
ddim, yn ddiduedd, yn anfeirniadol ac yn 
gyfrinachol, a’u nod yw eich helpu chi i 
fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr 
a’ch cefnogi chi wrth i chi astudio. 

Rydym hefyd yn cael ein hystyried yn un o’r 
prifysgolion gorau o ran cefnogi myfyrwyr 
LHDT+ ac rydym yn falch o fod ymhlith y gorau 
ym Mynegai Cydraddoldeb Gweithleoedd 
Stonewall.

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

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

Rhan o

www.cardiff.ac.uk/cy/history-archaeology-religion18
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Byw yng Nghaerdydd

Gwarant o lety
Os byddwch yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol 
Caerdydd ar sail bendant, cewch warant o 
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol 
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn 
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu 
blwyddyn gyntaf. 

Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu 
cadarnhau yn eich Cynnig Llety.  

Bywyd Preswyl
Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth 
anhygoel a gynigir gan y Tîm Bywyd Preswyl 
wrth aros yn llety myfyrwyr Caerdydd. Mae’r 
tîm yn gweithio’n ddiflino i wella eich profiad 
fel myfyriwr. 

Trwy weithio mewn partneriaeth â’r 
Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr, y Swyddfa 
Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr, bydd 
Bywyd Preswyl yn eich croesawu chi i 

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

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

Undeb y Myfyrwyr 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhan greiddiol o 
brofiad myfyrwyr yng Nghaerdydd. Dyma 
ran annibynnol o’r Brifysgol a arweinir gan y 
myfyrwyr, sy’n benodol ar gyfer sicrhau eich 
bod yn cael yr amser gorau posibl gyda ni.

Mae Undeb y Myfyrwyr, a adeiladwyd ar 
sail cynhwysiant, amrywiaeth, datblygiad 
personol a chyfeillgarwch, yn cynnal ystod 
o weithgareddau a gwasanaethau i helpu i 
wella eich profiad ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant, 
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i 
wirfoddoli a chyflogaeth yn ystod eich amser 

“Mae gan Gaerdydd un o’r undebau myfyrwyr 
mwyaf, gorau a mwyaf gweithredol yn y DU,  
gyda chyfleusterau o ansawdd uchel sy’n 
cynnwys Y Plas, clwb nos sydd â lle i 2,150  
o bobl, a’r Neuadd Fawr, sy’n lleoliad 
poblogaidd i gyngherddau.” 
Complete University Guide, 2019

Rhagor o wybodaeth . . .

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

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

Undeb y Myfyrwyr
www.facebook.com/undebmyfyrwyr/

snapchat.com/add/cardiffstudents

instagram.com/cardiffstudents

@undebmyfyrwyr

www.youtube.com/cardiffstudents
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Prifysgol flaenllaw
G

iving yng N
ghaerdydd

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o 
weithgarwch a gynigir gan ddinas fawr, ond mewn lleoliad personol a chlos 
sydd â chymeriad diddiwedd. Gallwch fwynhau’r awyrgylch, profi’r diwylliant 
a mynd ati i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael yn ein dinas; 
eich cartref newydd chi.

yng Nghaerdydd, ac er mwyn eich paratoi ar 
gyfer gyrfa ar ôl y Brifysgol.
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Ceisiadau

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

Ar y wefan honno, cewch wybodaeth am sut i 
wneud cais ac esboniad o weithdrefn UCAS.

Meini prawf derbyn
Mae ein rhaglenni’n boblogaidd iawn. Rydym 
fel rheol yn cael mwy na 1,700 o geisiadau 
ar gyfer 380 o leoedd. Rydym yn chwilio am 
ganlyniadau rhagorol, a gwir frwdfrydedd dros 
eich dewis ddisgyblaeth. Rydym yn derbyn y 
rhan fwyaf o bynciau ar lefel Uwch ac Uwch 
Gyfrannol (ac eithrio Meddwl yn Feirniadol 
ac Astudiaethau Cyffredino), er bod yn well 
gennym bynciau academaidd traddodiadol 
ar lefel Safon Uwch. Dylai myfyrwyr sydd am 
ddilyn y cwrs BSc Archaeoleg fod ag o leiaf 
un lefel Uwch neu ddwy lefel Uwch Gyfrannol 
mewn pynciau gwyddoniaeth fel arfer. Ar 
gyfer y BSc Cadwraeth Gwrthrychau mewn 
Amgueddfeydd ac Archaeoleg, rydym fel arfer 
yn gofyn am lefel Uwch mewn Cemeg (neu 
gymhwyster cyfwerth).  

Mae pob gradd fel arfer yn gofyn am o leiaf 
ddwy radd Safon Uwch, gyda naill ai un lefel 
Uwch arall, neu ddwy lefel Uwch Gyfrannol 
arall. Rydym yn barod i ystyried cyfuniadau 
eraill o gymwysterau sy’n cynnwys pynciau 
Safon Uwch galwedigaethol ac academaidd. 
Rydym yn croesawu ceisiadau a wneir ar sail 
cymwysterau ôl-16, ac yn trin pob cais yn ôl ei 
deilyngdod ei hun. 

Cynigion nodweddiadol
Mae cynigion ar gyfer rhaglenni anrhydedd 
sengl yn dod o fewn yr ystod ABB-BBC ar hyn 
o bryd. Am ofynion a gwybodaeth benodol am 
raddau cyd-anrhydedd ac integredig, ewch i’n 
gwefan.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a 
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein 
holl arferion a gweithgareddau.  

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n 
rhydd o wahaniaethu ac sy’n seiliedig ar 
werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydym 
yn cydnabod hawl pob person i gael ei drin yn 
unol â’r gwerthoedd hyn. 

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo 
cydraddoldeb ar sail oedran, anabledd, 
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth 
sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd 
a chred (gan gynnwys diffyg credo), rhyw a 
chyfeiriadedd rhywiol a meithrin cysylltiadau 
da rhwng gwahanol grwpiau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:   
www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/
equality-and-diversity

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

Os byddwch yn gwneud cais ac yn cael 
cynnig lle, cewch eich gwahodd i gwrdd â ni 
yn Niwrnodau Agored yr Ysgol a gynllunnir 
yn arbennig. Rydym yn eich annog yn gryf i 
ymuno â ni wrth wneud y penderfyniad pwysig 
hwnnw. Cewch y cyfle i glywed mwy am ein 
graddau, cyfarfod â staff yn ogystal â chael 
cyfle i siarad â myfyrwyr presennol a chael 
blas ar ein prifddinas gosmopolitan.

Gwahoddir rhai ymgeiswyr i gyfweliad hefyd.

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

• Cefnogaeth Anabledd a Dyslecsia
Ebost: disability@caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
Ebost: dyslexia@caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44(0) 29 2087 4844

• Y Gwasanaeth Lles a Chwnsela 
Ebost: wellbeingandcounselling@
caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 4966

• Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol 
Ebost: iss@caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 6009

• Cynllun Mentor Myfyrwyr 
www.cardiff.ac.uk/cy/study/ 
student-life/student-support

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol
Mae’r Brifysgol yn codi ffi flynyddol sy’n talu 
am yr holl ffioedd dysgu, cofrestru ac arholi 
heblaw ffi ailsefyll arholiadau gan fyfyrwyr nad 
ydynt wedi’u cofrestru ar hyn o bryd. Sylwch 
fod y ffioedd am lety ym Mhreswylfeydd y 
Brifysgol yn ychwanegol at hynny.

Ffioedd dysgu
Gweler y wefan ganlynol am ragor o 
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/tuition-fees

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau 
Ewch i’r wefan ganlynol i gael rhagor o 
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/funding/scholarships

www.cardiff.ac.uk/cy/history-archaeology-religion20
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Allwedd
Ysgol Hanes, Archaeoleg  
a Chrefydd

Adeiladau’r Brifysgol a’r GIG

Preswylfeydd myfyrwyr

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Mae’r Ysgol yn Adeilad John Percival, 
wrth gyffordd Heol Corbett, Plas y 
Parc a Theras Cathays. Lleolir yr Ysgol 
yng nghanol Campws Cathays, yn 
agos at orsaf rheilffordd Cathays ac 
mae modd ei chyrraedd yn hawdd o 
neuaddau preswyl y Brifysgol.

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

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

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar 
bapur o ffynonellau cynaliadwy, gan 
ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a 
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r prosbectws a’r 
broses weithgynhyrchu wedi’u hardystio 
gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u 
hachredu hefyd hyd at safon ISO14001, 
y safon amgylcheddol a gydnabyddir yn 
rhyngwladol.

Pan fyddwch wedi gorffen gyda’r llyfryn 
hwn, gellir ei ailgylchu, ond a wnewch chi 
ystyried ei roi i ffrind neu ei adael yn eich 
llyfrgell gyrfaoedd i eraill ei ddefnyddio.

Diolch yn fawr.

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

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855

www.cardiff.ac.uk/cy/history-archaeology-religion
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I gael rhagor o wybodaeth am yr  
Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, 
ewch i’n gwefan:
www.cardiff.ac.uk/cy/history-
archaeology-religion

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 4470
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk

Ysgol Hanes, Archaeoleg  
a Chrefydd
Prifysgol Caerdydd
Adeilad John Percival
Rhodfa Colum, Caerdydd CF10 3EU

Cadwch mewn cysylltiad

CardiffUniHistory
ArchaeologyReligion

@cuhistarchrel

SHARE/0122/500

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am 
fywyd myfyrwyr? 
Cewch atebion yn:
www.cardiff.ac.uk/
studentbloggers

Hoffech chi gael gwybod rhagor am 
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae 
ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau 
yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon 
ateb eich cwestiynau.
Myfyrwyr go iawn ydynt, sy’n astudio 
amrywiaeth o gyrsiau. Maent yma 
i ateb unrhyw gwestiynau sydd 
gennych am fywyd ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Sut beth yw diwrnod 
arferol? Pa glybiau a chymdeithasau 
sydd yno? Ydy’r sîn gerddorol yng 
Nghaerdydd o unrhyw werth? Gall 
fod am bron unrhyw beth.


