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Mae natur unigryw'r ysgol hon yn  
gyfuniad o draddodiad cryf o addysg 
bensaernïol, enw da rhyngwladol am  
ragoriaeth ymchwil, cymuned amrywiol 
iawn o staff a myfyrwyr a'n lleoliad  
yng Nghaerdydd.

Mae Caerdydd yn brifddinas 
fforddiadwy a chyfeillgar, sy'n cynnig 
cysylltiadau hwylus â dinasoedd eraill 
yn y DU, Ewrop a thu hwnt. Mae hefyd 
yn cynnig cyd-destunau ffisegol, 
cymdeithasol a diwylliannol amrywiol  
y gallwn eu harchwilio yn ein haddysg 
a'n hymchwil.

Rydym yn gobeithio bod amrywiaeth a helaethrwydd profiad Ysgol Pensaernïaeth  
Cymru yn cael eu hadlewyrchu yn y darluniau yn y llyfryn hwn, a hoffem gydnabod  
a diolch i’r ystod eang iawn o gyfranwyr am ddarparu’r lluniau.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru 
Prifysgol Caerdydd 
Adeilad Bute 
Rhodfa'r Brenin Edward VII 
Caerdydd CF10 3NB

Ffôn: +44 (0) 29 2087 4430  
Ebost: Architectadmissions@caerdydd.ac.uk  
www.caerdydd.ac.uk/pensaerniaeth

linkedin.com/school/welsh-school-of-architecture-cardiff-university 
twitter.com/WSofArchi 
facebook.com/welshschoolofarchitecture 
instagram.com/WSofArchi

Oherwydd pandemig parhaus COVID-19, gallai fod angen newid ychydig o’n haddysgu, 
ein dysgu, ein hymchwil a’n gwasanaethau ar fyr rybudd i sicrhau ein bod yn cadw at 
ganllawiau perthnasol y llywodraeth yn llawn. Mae rhagor ar ein gwefan ynghylch sut y gall 
unrhyw newidiadau effeithio ar eich astudiaethau ym mlwyddyn academaidd 2022/23.
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Cynnwys

Ymwadiad:
Bydd y llyfryn hwn yn rhoi rhagor o fanylion i chi am ein rhaglenni. Rydyn 
ni’n gobeithio y byddant yn rhoi blas a mwy i chi o’r hyn sydd gennym 
i'w gynnig. Fodd bynnag, rydym ni bob amser yn barod i ateb unrhyw 
gwestiwn sydd gennych, drwy'r post, dros y ffôn neu drwy ebost, neu pan 
ddewch i ymweld â Chaerdydd. Mae'r manylion cyswllt priodol ar ddiwedd 
y llyfryn hwn.

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud â chylch derbyn Mynediad 
2022/2023 ac mae'n gywir pan aeth i'r wasg ym mis Mehefin 2022. 
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 bydd gwahaniaeth rhwng cynnwys y llawlyfr 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. 

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/
offerterms]. Fe'ch cynghorir i'w darllen cyn gwneud cais. Mae'r telerau a'r 
amodau yn nodi, er enghraifft, pryd y gallem ni 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. 

Os na allwch gael gafael ar wybodaeth ar-lein, cysylltwch â ni:
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk  |  Ffôn: +44 (0)29 2087 4455
Eich gradd: Mae myfyrwyr a dderbynnir i Brifysgol Caerdydd yn astudio 
am radd gan Brifysgol Caerdydd.



Mae pensaernïaeth yn weithgaredd 
boddhaus a chreadigol. Fel arfer, 
mae'n cynnig cyfle i wneud y byd yn lle 
gwell mewn ffyrdd aneirif o ran cael 
effeithiau hirdymor ar yr amgylchedd 
adeiledig. Fel maes astudio yn y 
brifysgol, mae pensaernïaeth yn cynnig 
mantais sylweddol o ehangder. 

Gan fod dylunio adeiladau'n cynnwys 
sylfaen wybodaeth eang, mae astudiaethau 
pensaernïol yn ymgorffori elfennau 
o'r celfyddydau, y dyniaethau, STEM 
(Gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 
mathemateg), a gwyddorau cymdeithasol, 
gyda dylunio yn aml yn cynnwys synthesis 
creadigol o fathau amrywiol o wybodaeth, 
dealltwriaeth, cyd-destun, egwyddorion 
a syniadau sefydledig. Mae addysg 
bensaernïol hefyd yn datblygu sgiliau 
mewn ymchwil, wrth lunio dadleuon, wrth 
amddiffyn syniadau, ac mewn agweddau  
ar broffesiynoldeb a rheolaeth. 

Yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, mae ein 
rhaglenni israddedig yn meithrin datblygiad 
dulliau beirniadol, gwybodus, myfyriol a 
chreadigol o ddylunio. Mae ein haddysgu 
yn cael ei arwain gan ymchwil, gan elwa ar 
arbenigedd ysgolheigion sy'n arbenigwyr 
yn eu meysydd ac yn sylfaen ymchwil 
amrywiol iawn. Mae'r ysgol wedi bod yn 
addysgu penseiri ers dros gan mlynedd ac 
yn ymfalchïo mewn cynhyrchu graddedigion 
sy'n dangos dychymyg a chreadigrwydd ond 
sydd hefyd wedi'u paratoi'n dda ar gyfer 
heriau a chyfleoedd ymarfer. 

Er bod ein sylfaen wybodaeth yn eang, mae 
ein hymdrechion yn gysylltiedig ag angerdd 
am bensaernïaeth sy'n gwella bywydau 
pobl tra hefyd yn diogelu'r blaned ar gyfer 
cenedlaethau'r dyfodol, ac am fynd i'r  
afael â heriau mawr datblygu cynaliadwy  
ein hoes. 

YR ATHRO JULIET DAVIS | PENNAETH YR YSGOL

Croeso
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Mae’r ysgol wedi’i lleoli yn Adeilad Bute ym 
Mharc Cathays ers ei sefydlu. Wedi’i ddylunio 
rhwng 1911 a 1916 gan Percy Thomas 
ac Ivor Davies, mae’r adeilad neoglasurol 
stoicaidd hwn wedi bod yn gartref dylunio 
a gwneud erioed. Yn ddiweddar, mae wedi 
cael ei adnewyddu’n sylweddol i greu 
ystod o gyfleusterau newydd a blaengar ar 
gyfer addysgu ac ymchwil, a ddisgrifir yn y 
tudalennau sy’n dilyn.

Mae ein cymunedau myfyrwyr a staff yn dod 
o gefndiroedd cenedlaethol, diwylliannol a 
phroffesiynol amrywiol, gan greu amgylchedd 
deinamig a chosmopolitan sy'n llywio ein 
haddysgu, perthnasoedd rhyngwladol, 
partneriaethau cydweithio ac ymgysylltu 
mewn sawl ffordd ac sy'n allweddol i'n 
hunaniaeth a'n hagwedd.

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA) yn 
cael ei rhestru'n gyson ymhlith yr ysgolion 
pensaernïaeth uchaf mewn tablau cynghrair 
a gyhoeddir yn y Deyrnas Unedig ac ar draws 
y byd.

Wedi'i sefydlu ym 1920, mae'r 
ysgol wedi bod yn darparu addysg 
bensaernïol ers mwy na chan 
mlynedd. Mae ein harbenigedd 
oherwydd ein traddodiad o 
gyfuno creadigrwydd â'r sgiliau 
a’r ddealltwriaeth eang i wireddu 
dyluniadau mewn arferion 
pensaernïol. Mae gennym hefyd 
enw da am ymchwil o ansawdd 
uchel sy’n llywio ein haddysgu ar 
draws ein cwricwla, yn ogystal ag 
ansawdd ein staff. Mae ein lleoliad 
yn unigryw mewn prifddinas 
gyfeillgar a hwylus sydd â thirwedd 
anhygoel Cymru ar garreg y drws.

Cyflwyno  
Ysgol 

Pensaernïaeth 
Cymru

 “Mae ein hamser  yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru wedi bod yn anhygoel. Gallwch ddisgwyl digonedd o ymweliadau safle gwefreiddiol a chwrdd â chyfeillion newydd rhyfeddol o bedwar  ban byd.” 
JOE DARE | BSC PENSAERNÏAETH
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Rhaglen Israddedig Rhaglen 
Graddedigion

Rhaglen 
Ôl-raddedig

BSc Astudiaethau  
Pensaernïol

Meistr mewn 
Pensaernïaeth 
(MArch)

Diploma PG mewn 
Pensaernïaeth: 
Ymarfer Proffesiynol

RHAN 1 RHAN 2 RHAN 3

Blwyddyn  
1

Blwyddyn 
2

Blwyddyn  
3

Blwyddyn  
4

Blwyddyn  
5 Blwyddyn 6 Blwyddyn 7

 Byddwch yn astudio yn un o ysgolion pensaernïaeth gorau'r DU

Wedi’i gymeradwyo gan Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) 
a’r Bwrdd Cofrestru Penseiri (ARB)

Cyfleoedd i brofi mannau, lleoedd ac adeiladau cynsail hanesyddol  
a chyfoes trwy deithiau ffisegol a rhithwir

 Rhaglen wedi’i harwain gan ddylunio gyda ffocws ar greu – mae  
dwy ran o dair o’n BSc ar hyn o bryd yn seiliedig ar waith prosiect  
yn y stiwdio

 Mae ein cwrs MArch yn cynnwys blwyddyn mewn swydd bensaernïol 
gyflogedig y gall y myfyriwr ei threfnu.

Rydym yn cynhyrchu graddedigion a all fynd i'r afael â gofynion amrywiol ymarfer. 

Rydym yn annog dull cyfannol, integredig o ddylunio, yn seiliedig ar ddealltwriaeth drylwyr o sut 
mae adeiladau’n cael eu codi a’u defnyddio a sut maen nhw’n effeithio ar y byd ehangach yn y 
cyd-destunau diwylliannol, cymdeithasol a chorfforol.

Mae’r rhan fwyaf o’n graddedigion yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa mewn ymarfer pensaernïol, a 
gellir eu canfod yn gweithio mewn nifer o gwmnïau blaenllaw yn y DU ac ar draws y byd. Er bod 
y rhan fwyaf o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i fod yn benseiri, mae’r rhai nad ydynt yn gwneud 
hynny yn cael eu paratoi ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd creadigol, entrepreneuraidd 
a rheolaethol eraill oherwydd y sgiliau maent wedi eu hennill yn ystod eu hastudiaethau.

Rhaglenni i 
israddedigion
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Rydyn ni’n cynnig yr holl  
ystod o gymwysterau y  

bydd eu hangen i fod yn 
bensaer cofrestredig yn y 
Deyrnas Unedig. Mae ein 
cyrsiau BSc Astudiaethau 

Pensaernïol (Rhan 1),  
Meistr Pensaernïaeth  

(MArch, Rhan 2), a 
Diploma Ôl-raddedig mewn 

Pensaernïaeth: Ymarfer 
Proffesiynol (Rhan 3) 

wedi cael eu cymeradwyo 
gan Sefydliad Brenhinol 
Penseiri Prydain (RIBA) 

a’r Bwrdd Cofrestru 
Penseiri (ARB).
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Wrth gofrestru, bydd yr ysgol yn darparu pecyn i holl fyfyrwyr 
y flwyddyn gyntaf sy’n cynnwys yr hyn rydym yn ei ystyried yn 
hanfodol wrth i chi gychwyn ar eich addysg bensaernïol.

BSc 
Astudiaethau 
Pensaernïol

Blwyddyn un 
Bwriad eleni yw datblygu eich sgiliau dylunio 
wrth feithrin creadigrwydd unigol. Bydd ystod 
o brosiectau yn canolbwyntio ar agweddau ar 
wneud, creu syniadau ac ymateb i gyd-destunau 
trefol a gwledig. Yn ystod y flwyddyn hon bydd 
myfyrwyr yn cael cyfleoedd i brofi gweithiau 
hanesyddol a chyfoes o bensaernïaeth trwy 
deithiau corfforol a rhithwir a thaith ryngwladol.

Blwyddyn dau 
Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu eich 
dealltwriaeth o adeiladau domestig a chanolig eu 
maint, a sgiliau rhagweld perfformiad adeiladau, 
ynghyd â dychymyg technegol. Byddwch hefyd 
yn cael y cyfle i ymweld â dinas Ewropeaidd ac 
astudio yno.

Blwyddyn tri 
 Byddwch yn cael cynnig amrywiaeth o unedau 
stiwdio thematig i weithio ynddynt yn ystod y 
flwyddyn. Byddwch yn gweithio ar un cynnig 
neu thema benodol trwy gydol y flwyddyn a’i 
(d)datblygu o’r gwaith ymchwilio a gosodiadol 
cychwynnol ar raddfa tirwedd wledig, bloc trefol 
neu gymdogaeth, i roi sylw manwl dilynol i adeilad 
penodol, cymharol gymhleth. Hefyd, byddwch 
yn cymryd rhan mewn ymweliad astudio a fydd 
yn eich galluogi i ystyried eich uned mewn cyd-
destun rhyngwladol.

Mae’r BSc mewn 
Astudiaethau Pensaernïol 
yn gwrs gradd israddedig 
tair blynedd. Mae'n 
ateb gofynion Rhan 1 y 
cymhwyster proffesiynol 
i benseiri yn y DU ac 
mae sêl bendith RIBA 
ac ARB arno. 08



Mae’r MArch yn gynllun 
gradd dwy flynedd 
unigryw, i’w ddilyn 
ar ôl ennill BSc (neu 
gymhwyster cyfatebol  
o brifysgol arall).  
Mae'n ateb gofynion 
Rhan 2 y cymhwyster 
proffesiynol i benseiri yn 
y DU ac mae sêl bendith 
RIBA ac ARB arno. 

19.

Ym mlwyddyn gyntaf y MArch — y flwyddyn  
addysg mewn ymarfer — byddwch yn gweithio’n 
amser llawn â thâl gyda chwmni pensaernïol. 

Meistr mewn 
Pensaernïaeth 
(MArch)

Mae disgwyl i fyfyrwyr ddod o hyd i leoliad addas mewn cwmni 
pensaernïol eu hunain. Mae gan ein myfyrwyr hanes ardderchog  
o gael gafael ar leoliadau gwaith, ac mae llawer o'n graddedigion yn 
y gorffennol wedi defnyddio’r flwyddyn o addysg mewn ymarfer  
i dreulio amser yn ymarfer dramor. Rydym yn cadw mewn cysylltiad 
â chi drwy gydol y flwyddyn, ac mae angen i chi fynychu tri chwrs byr 
a gynhelir yn yr ysgol a chwblhau gwaith cwrs cysylltiedig. 

Byddwch yn treulio eich ail flwyddyn yn gyfan gwbl yn yr Ysgol, 
lle byddwch yn datblygu lefel uwch o ddylunio pensaernïol. 
Mae'n cynnig fforwm dwys a bywiog ar gyfer archwilio a thrafod 
materion cyfoes ym maes pensaernïaeth, ac yn cynnwys cyrsiau 
mewn economeg adeiladau ac ymarfer proffesiynol. Byddwch yn 
defnyddio eich sgiliau a'ch diddordebau er mwyn creu thesis dylunio 
a thraethawd hir, gyda chymorth tiwtoriaid mewnol ac allanol.
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Ar ôl cwblhau 
gradd gyda ni, 
rydym eisiau i'n 
myfyrwyr fod yn 
feddylwyr beirniadol 
annibynnol, meddu 
ar yr wybodaeth i 
wneud arsylwadau 
ar ddylunio a 
phensaernïaeth ac 
yn hyddysg mewn 
ystod o dechnegau 
dylunio ac adeiladu. 
Dyna pam mae 
ein dull addysgu 
yn canolbwyntio 
cymaint ar elfennau 
ymarferol.

Rydym yn ymgysylltu ag ymarferwyr 
allanol ac yn gwahodd gweithwyr 
proffesiynol o'r diwydiant i roi sgyrsiau ac 
arwain gwaith stiwdio. Mae hyn yn rhoi 
golwg i fyfyrwyr ar sut beth yw ymarfer 
modern, a pha broblemau sy'n wynebu'r 
diwydiant ar hyn o bryd.

Fel rhan o flynyddoedd un a dau y BSc 
mewn Astudiaethau Pensaernïol, mae ein 
myfyrwyr yn aml yn cymryd rhan mewn cyfle 
i weithio mewn grwpiau prosiect bach ac 
arbrofi â gwahanol themâu a thechnegau 
ymarferol. 

Rydym yn annog myfyrwyr i ystyried y 
sefyllfa ehangach trwy edrych ar gyd-
destun dylunio a'r byd o’u hamgylch. Mae 
hyn wedi'i wreiddio mewn teithiau maes 
rheolaidd, yn ffisegol ac yn rhithwir yn y DU 
ac ymhellach i ffwrdd, trwy gydol y cyrsiau 
BSc a MArch. Bydd yr ysgol yn talu am eich 
costau teithio a’ch llety ar y teithiau maes 
hyn sy’n hanfodol fel rhan o’r cwrs.

Ar ddiwedd bob blwyddyn, rydym yn trefnu 
arddangosfa haf o waith myfyrwyr yng 
Nghaerdydd i ddathlu eu cynnydd. Mae 
hyn yn sicrhau bod cynifer o gyflogwyr â 
phosibl yn gweld eich gwaith ac mae’n rhoi 
ymdeimlad o gydnabyddiaeth a chyflawniad 
i fyfyrwyr am eu holl waith caled.

www.wsa-ondisplay.co.uk
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Ein dull 
addysgu

https://wsa-ondisplay.co.uk/


YNG NGHANOL Y DDINAS, YN SWATIO RHWNG PARCIAU A 
MANNAU GWYRDD, Y MAE ADEILAD BUTE, SEF CARTREF 
YSGOL PENSAERNÏAETH CYMRU. YN YR ADEILAD HWNNW 
Y MAE’R RHAN FWYAF O'N CYFLEUSTERAU, MEGIS 
MANNAU DARLITHIO, ORIELAU ARDDANGOSFA, STIWDIOS 
A MANNAU ADDYSGU ERAILL. 
Mae’r broses o greu wrth wraidd yr ysgol, felly rydym ar hyn o bryd yn 
adnewyddu ein hadeilad rhestredig Gradd II hyfryd, Adeilad Bute, i ymgorffori 
ystod eang o gyfleusterau o'r radd flaenaf. Mae’r rhain yn cynnwys: ardal 
bwrpasol ar gyfer creu crefft a llunio digidol sy'n cynnwys braich robotaidd i 
fyfyrwyr sy'n delio â thechnegau saernïo cymhleth a stiwdios dylunio newydd 
sbon sy'n cynnig mwy o le ar gyfer gweithio ar y cyd, ynghyd ag ychwanegu 
stiwdio hybrid a Labordy Byw.

Ein  
cyfleusterau

Rydym yn ffodus bod gennym Lyfrgell 
Bensaernïaeth ein hunain, gerllaw’r 
stiwdios dylunio. Mae ganddi gasgliad 
helaeth o lyfrau addysgu ac ymchwil, 
tanysgrifiadau i dros naw deg o gyfnodolion 
pensaernïaeth a chyfnodolion sy’n ymwneud 
â phynciau penodol, casgliad o gatalogau 
gweithgynhyrchwyr a chyflenwyr cynnyrch 
adeiladu, ystod eang o gronfeydd data a 
chasgliad o lyfrau prin sy’n ehangu. Mae'r 
Llyfrgell hefyd yn darparu cyfrifiaduron 
rhwydweithiol, gwasanaeth di-wifr ar gyfer 
defnyddwyr gliniaduron, a chyfleusterau 
sganio, argraffu a llungopïo.

Y stiwdio ddylunio yw canolbwynt bywyd yr 
ysgol, a dyma’r lle ar gyfer dylunio, trafod, 
gwneud modelau a dysgu. Anogir yr holl 

fyfyrwyr i hybu diwylliant o ddysgu cydweithredol 
a beirniadu eu gwaith prosiect ei gilydd. Mae’r 
stiwdios yn cynnwys dodrefn y mae modd 
ei addasu, byrddau goleuni, mannau torri a 
chyfrifiaduron rhwydweithiol, gyda’r cyfan ar 
gael yn ystod oriau gwaith estynedig. Ynghyd â’r 
stiwdio, mae gan yr ysgol ystafell TG bwrpasol ar 
gyfer addysgu dylunio drwy gymorth cyfrifiadur  
a thechnegau delweddu uwch. 

Mae gweithdy llawn adnoddau yn darparu’r  
offer a'r arbenigedd sydd eu hangen ar gyfer 
myfyrwyr sy’n creu modelau, ynghyd â bwth 
chwistrellu wedi'i awyru, cyfleuster profi modelau 
a thorrwr laser, braich robotaidd, argraffydd  
3D a llwybrydd CNC.
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Bob blwyddyn, bydd SAWSA yn trefnu amrywiaeth 
o ddigwyddiadau cymdeithasol ac academaidd 
gan gynnwys cyfres o ddarlithoedd, dosbarthiadau 
creadigol megis arlunio bywyd, a chyfres o 
ffilmiau. Bydd yn trefnu dawns flynyddol yr ysgol, 
hefyd. Dyma gymdeithas a reolir gan bobl sy’n 
frwd am ddylunio, ac mae’n ffordd wych o hel 
ffrindiau pan ddechreuwch eich cwrs - felly, dylech 
chi ymuno wrth gofrestru.

Mae ein cymuned ysgol 
yn fywiog, yn groesawgar 
ac yn amrywiol ac mae ein 
myfyrwyr yn ymroddedig ac yn 
frwdfrydig ynghylch dylunio. 
Mae SAWSA, Cymdeithas 
Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru, yn ymgorffori hyn.

Cymdeithas Myfyrwyr  
Ysgol Pensaernïaeth Cymru
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Dynamig. Cyfeillgar. Fforddiadwy.
A hithau’n ddynamig, 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.

Ymchwil o safon fyd-eang
Mae Caerdydd ymhlith haen uchaf prifysgolion 
ymchwil Prydain ac yn aelod o Grŵp Russell o 
Brifysgolion, sy’n uchel eu bri. Rydym yn ail yn 
genedlaethol am effaith ymchwil, ac ymysg y  
5 uchaf am ragoriaeth ymchwil yn y DU.

(REF 2021)

Dyfarnwyd saith Gwobr Pen-blwydd y 
Frenhines i ni, sy’n cydnabod rhagoriaeth o’r 
radd flaenaf mewn Addysg Uwch yn y DU.  
Rydym hefyd yn gartref i garfan fawr o staff 
nodedig, gan gynnwys dau enillydd Gwobrau 
Nobel ac 13 Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol. 

Mae galw mawr yn y DU am fyfyrwyr sydd  
wedi graddio o Brifysgol Caerdydd.

fod i ddechrau swydd newyddoherwydd swydd 
neu gwrs newydd, neu wneud gweithgareddau 
eraill, fel teithio.
(Arolwg diweddaraf Hynt Graddedigion 2018/19 gan yr Asiantaeth 
Ystadegau Addysg Uwch a gyhoeddwyd yn 2021)

Rhagoriaeth addysgu
Mae gennym hanes hir o addysgu rhagorol sy’n 
seiliedig ar ymchwil ac rydym ymhlith y 40 o'r 
prifysgolion gorau am ragoriaeth addysgu.

(Rhestr y Times Higher Education o Brifysgolion Gorau’r Byd 2022)

Cymuned ryngwladol
Gyda mwy na 8,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy 
na 130 o wledydd, byddwch yn rhan o gymuned 
fywiog sy’n dathlu ei diwylliant amrywiol.

'Mae dinas fywiog Caerdydd wedi tyfu’n rhyfeddol o 
fod yn dref fawr i fod yn ddinas wirioneddol ryngwladol, 
ac mae datblygiadau enfawr wedi bod yng nghanol y 
ddinas yn ogystal ag ar hyd y glannau ar eu newydd 
wedd. 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

Pam Prifysgol Caerdydd?

Undeb y Myfyrwyr ymhlith y 3 gorau
Mae ein Hundeb Myfyrwyr llwyddiannus yn cael  
ei hethol yn aml ymhlith y gorau yn y DU, gan ennill 
y 3 statws uchaf yng Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr. 

WhatUni 2020.

Caerdydd– 
prifddinas

17 18

o'n graddedigion mewn cyflogaeth 
a/neu astudiaethau pellach, neu i 96%



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 
yn croesawu ceisiadau gan bawb sy'n 
dymuno astudio gyda ni. 

Prifysgol fyd-eang ydym ni, gyda mwy na 8,600 
o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 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 300 o 
sefydliadau blaenllaw ar draws y byd, a bydd ein 
tîm Cyfleoedd Byd-eang yn eich helpu chi i gael 
profiad rhyngwladol gwerthfawr drwy astudio, 
gweithio neu wirfoddoli. 

“MAE GAN GAERDYDD UNDEB 
MYFYRWYR SYDD YMYSG Y 
GORAU YN Y DU O RAN MAINT, 
SAFON A GWEITHGARWCH. 
MAE'R CYFLEUSTERAU GWYCH 
YN CYNNWYS Y PLAS, CLWB NOS 
SYDD Â LLE I 2,150 O BOBL, A'R 
NEUADD FAWR, SY'N LLEOLIAD O 
BWYS AR GYFER CYNGHERDDAU.”
Complete University Guide, 2020

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.

Gwarant o lety 
Os byddwch yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol 
Caerdydd ar sail gadarn, cewch warant o 
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol yn 
eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn byw gyda 
myfyrwyr israddedig eraill yn eu blwyddyn gyntaf. 
Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu 
cadarnhau yn eich Cynnig Llety.  

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

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

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
facebook.com/cardiffstudents

snapchat.com/add/cardiffstudents

instagram.com/cardiffstudents

@cardiffstudents

www.youtube.com/cardiffstudents

Y 
Brifysgol
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BSc mewn Astudiaethau 
Pensaernïol
Cod UCAS - K100

Ein gofyniad mynediad arferol ar gyfer derbyn 
ymgeiswyr ar y cwrs BSc Astudiaethau 
Pensaernïol yw AAA/A*AB (Safon Uwch) neu 
AAB gydag A mewn Prosiect Cymhwyster 
Estynedig (EPQ). Mae’r radd hon yn adlewyrchu 
ein cynigion safonol a chyd-destunol 
nodweddiadol. Rydym yn ystyried eich data 
cyd-destunol (yr amgylchiadau yr ydych wedi 
bod yn astudio ynddynt) yn ofalus mewn cais. 
Bydd myfyrwyr cymwys sy’n gwneud cais ar 
gyfer y cwrs hwn yn cael cynnig ym mhen isaf yr 
amrediad graddau a hysbysebir.

I gael eich ystyried ar gyfer y cwrs, dylech chi 
ddefnyddio cyfleuster ‘Apply’ UCAS ar wefan 
UCAS i wneud cais ar-lein. I ddefnyddio’r 
cyfleuster hwn, bydd angen i chi fewngofnodi 
i:www.ucas.ac.uk/apply

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

Gofynnwn ni i bob ymgeisydd gyflwyno portffolio 
digidol (8 tudalen A4): rhaid cyflwyno hwn ar 
ffurf PDF nad yw’n fwy na 10MB o ran maint. 
Ar ôl cyflwyno'r ffurflen UCAS, bydd y Brifysgol 
yn cysylltu ag ymgeiswyr i lanlwytho portffolio. 
Argymhellir eich bod yn gwneud hynny cyn pen 
pythefnos. Ni fydd y cais yn cael ei ystyried hyd 
nes y byddwn wedi derbyn y ffurflen UCAS a’r 
portffolio. Gwrthodir cais yn awtomatig os na 
dderbyniwn bortffolio o fewn 6 wythnos.

Nid oes angen i’r portffolio ymwneud â 
phensaernïaeth mewn unrhyw ffordd, a 
gall gynnwys arlunio, paentio, cerflunio, 
ffotograffiaeth, graffeg, dylunio cynnyrch neu 
unrhyw waith arall ym maes dylunio gweledol. 
Gallwch gynnwys cynifer o luniau ag yr hoffech 
chi, ond rhaid gofalu eu bod yn rhai eglur o safon 
ddigon uchel i gyfleu ansawdd eich gwaith.

Os bydd portffolio o ansawdd eithriadol o 
uchel, gall cymwysterau academaidd is fod 
yn dderbyniol. Dylai myfyrwyr aeddfed heb y 
rhain na chymwysterau cyfatebol, ond sydd â 
chymhelliant cryf a sgiliau a phrofiad perthnasol, 
gysylltu â ni i drafod y posibilrwydd o gael  
eu derbyn.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl 
arferion a gweithgareddau, gan gynnwys  
y rhai sy'n ymwneud â recriwtio, dethol a  
derbyn myfyrwyr.

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol  
sy’n croesawu a sicrhau cyfle cyfartal i 
ymgeiswyr o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, 
strwythur teuluol, rhywedd, cenedl, tueddfryd 
rhywiol, hil, crefydd neu gred arall, a chefndir 
economaidd-gymdeithasol.

Gradd Meistr Pensaernïaeth 
(MArch)

Rydym yn gwahodd graddedigion o  
brifysgolion eraill sydd ag o leiaf radd Rhan  
2: 1 ag achrediad RIBA (neu wedi'i eithrio)  
gyda phortffolio dylunio cryf i wneud cais ar 
gyfer ein rhaglen MArch. Byddwn yn ystyried y 
rhai sydd â gradd 2:2 sydd â graddau eithriadol 
o gryf mewn modiwlau dylunio ar lefel gradd.

Mae graddedigion o'n rhaglen BSc ein hunain
â gradd 2:1 yn derbyn cynnig awtomatig i barhau 
i’r rhaglen MArch. Gall y rhai sydd ag o leiaf 
radd 2:2 wneud cais o hyd, a chaiff eu cais ei 
ystyried yn ofalus yn seiliedig ar eu cymwysterau 
academaidd cyffredinol a’u portffolio.
Ar gyfer mynediad yn uniongyrchol i'r radd MArch,
ewch i: www.caerdydd.ac.uk/architecture/
courses/undergraduate/master-of-architecture

Cymorth i fyfyrwyr

Ein gwasanaeth Cyswllt Myfyrwyr yw eich man 
cyswllt cyntaf os bydd angen cymorth arnoch chi 
wrth astudio gyda ni.

Mae ein timau yma i'ch helpu gydag amrywiaeth 
enfawr o ymholiadau a chefnogi llawer o'r prosesau 
neu'r gwasanaethau y gallai fod eu hangen arnoch 
wrth astudio yma. Mae Cyswllt Myfyrwyr yn ffordd 
hawdd i chi gysylltu â'r holl dimau Bywyd Myfyrwyr:

• Cyngor ac Arian Myfyrwyr
• Dyfodol Myfyrwyr
• Iechyd a Lles Myfyrwyr
• Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr
• Y Tîm Sgiliau Astudio Academaidd a Mentora
• Cymorth Fisa i Fyfyrwyr

Rydyn ni wedi ymrwymo i roi profiad rhagorol i 
fyfyrwyr ar-lein, dros y ffôn ac wyneb yn wyneb.  
I gysylltu â ni, cewch:

‒  ymweld â thîm Cyswllt Myfyrwyr wyneb yn wyneb,  
ar y llawr gwaelod Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

‒   Neu gallwch ddefnyddio’r porth Cyswllt Myfyrwyr 
ar-lein  

‒ Ebost: studentconnect@caerdydd.ac.uk

‒ Ffôn: +44 (0)29 2251 8888

Gwneud Cais
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Cymorth
Mae’r Brifysgol yn codi ffi flynyddol sy’n talu 
pob ffi ddysgu, cofrestru ac arholi heblaw am 
ffioedd i fyfyrwyr nad ydynt wedi’u cofrestru 
ar hyn o bryd ailsefyll arholiadau. Sylwch fod y 
ffioedd am lety ym mhreswylfeydd y Brifysgol 
yn ychwanegol at hynny.

Cymorth
Gweler y wefan ganlynol am ragor o 
wybodaeth: www.caerdydd.ac.uk/ffioedd

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau
I gael ragor o wybodaeth, ewch i’r  
wefan ganlynol: 
www.caerdydd.ac.uk/funding-ug

Gwefannau defnyddiol
Gwefan Prifysgol Caerdydd:  
www.caerdydd.ac.uk/ffioedd

Gwefan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr: 
www.caerdydd.ac.uk/study/campus-life/
facilities-and-services/student-support

Cyllid Myfyrwyr Cymru:  
www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Cyllid Myfyrwyr Lloegr:  
www.direct.gov.uk/studentfinance

Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr:  
www.slc.co.uk

Ffioedd Dysgu a ChyllidDiwrnod Agored
Cynhelir Diwrnodau Agored y Brifysgol gyfan 
drwy gydol y flwyddyn ac maen nhw’n rhoi 
cyfle i chi ymweld â phob ysgol, yn ogystal 
â phreswylfeydd, Undeb y Myfyrwyr a 
chyfleusterau chwaraeon.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan ar: 
www.caerdydd.ac.uk/opendays 

Gohirio Mynediad
Nid oes gan yr ysgol wrthwynebiad i’r 
posibilrwydd i chi ohirio eich mynediad cyhyd 
â’ch bod yn treulio’r flwyddyn berthnasol mewn 
ffordd gadarnhaol a buddiol. Byddwch chi’n 
gwneud eich cais drwy UCAS yn y ffordd arferol, 
ond rhaid i’r cais i UCAS ddangos y flwyddyn yr 
ydych yn bwriadu dod i’r brifysgol.

Cysylltiadau Derbyn
I gael gwybodaeth am ymgeisio a chofrestru 
ar gyfer rhaglen BSc neu MArch, cysylltwch â:
Derbyn Israddedigion
Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Bute                                                                                 
Rhodfa'r Brenin Edward VII                                                          
Caerdydd CF10 3NB

Ffôn:  
+44 (0)29 2087 5963

Ebost:  
architectureadmissions@caerdydd.ac.uk

Gwefan:  
www.caerdydd.ac.uk/architecture
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Mae pob ymdrech wedi’i gwneud i ofalu bod yr 
wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn yn gywir adeg 
ei argraffu. All y Brifysgol ddim derbyn unrhyw 
gyfrifoldeb am wallau a allai fod ynddo, fodd 
bynnag, nac am unrhyw newidiadau wedyn 
ym mholisïau’r Brifysgol neu’r wladwriaeth a 
allai effeithio ar yr wybodaeth sydd wedi’i rhoi. 
Mae Prifysgol Caerdydd yn eithrio’n benodol 
unrhyw sylwadau neu warantau (boed wedi'u 
mynegi neu eu hawgrymu), yn ogystal â phob 
atebolrwydd megis niwed uniongyrchol, 
anuniongyrchol, arbennig, cysylltiedig neu 
ganlyniadol yn sgîl defnyddio'r wybodaeth sydd 
ar y tudalennau hyn, gymaint ag y bo modd yn ôl 
y gyfraith.

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen gofrestredig, 
rhif 1136855.

Tystysgrif FSC 

Rydyn ni wedi argraffu’r llyfryn hwn ar bapur o 
ffynonellau a reolir yn gynaliadwy a defnyddio 
inciau a ddaeth o lysiau. Mae’r papur a 
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r llyfryn hwn, a’r 
broses weithgynhyrchu, ill dau wedi’u hardystio 
gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u hachredu 
yn ôl safon ISO14001, y safon amgylcheddol a 
gydnabyddir yn rhyngwladol. 

Ar ôl defnyddio’r llyfryn hwn, gallwch chi ei 
ailgylchu, ei roi i ffrind neu ei adael yn llyfrgell y 
gyrfaoedd er gwybodaeth i fyfyrwyr eraill. Diolch 
yn fawr.

Gallwn ni gynnig y ddogfen hon ar ffurf print bras 
(testun), Braille neu dâp sain/disgen hefyd.

I ofyn am gopi ar fformat arall, cysylltwch â:
Laura Roberts 
Ffôn: + 44 (0)29 2087 4455 
ebost: RobertsL9@caerdydd.ac.uk

Mae rhagor o wybodaeth am Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru ar ein gwefan:  
www.caerdydd.ac.uk/pensaerniaeth

Ymholiadau
Ffôn:  +44 (0)29 2087 4023
Ebost: Architectadmissions@cardiff.ac.uk

Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Bute 
Rhodfa'r Brenin Edward VII
Caerdydd CF10 3NB

Cadw mewn cysylltiad
 facebook.com/welshschoolofarchitecture

 @WSofArchi

 

Telerau ac amodau
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