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Croeso

Amgylchedd 
cefnogol a 
chyfeillgar
Mae gan ein canolfan 
israddedigion staff 
cymorth pwrpasol wrth 
law i’ch helpu chi gydag 
ymholiadau academaidd  
a bugeiliol.

Cyflogadwyedd  
uchel
Mae galw mawr am ein 
graddedigion ymhlith cyflogwyr 
– roedd 94% o’n graddedigion 
mewn swydd, a/neu’n astudio 
ymhellach, ar fin dechrau swydd 
neu gwrs newydd, neu’n gwneud 
gweithgareddau eraill fel teithio, 
15 mis ar ôl gorffen eu cwrs.
(Hynt Graddedigion, 2018/19)*

Cyfleoedd 
byd-eang
Rydym wedi meithrin 
partneriaethau â 
phrifysgolion ledled y  
byd fel y gallwch gael 
profiad o arferion a 
diwylliannau gwahanol 
wrth i chi astudio neu 
weithio dramor.

Achrediad 
Cawsom gymeradwyaeth 
unwaith eto yn 2018 gan 
y Gymdeithas er Hyrwyddo 
Ysgolion Busnes Colegol. 
Dyfernir y nod rhagoriaeth 
hwn i ysgolion busnes 
gorau’r byd.

* Ffynhonnell: Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA), 
yr Arolwg Hynt Graddedigion diweddaraf ar gyfer 2018/19  
a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.
Hawlfraint: Yn cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr 
Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2021.  
Ni all Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn 
cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y bydd trydydd partïon yn ei 
wneud o ganlyniad i’w data.
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Dysgwch i wneud gwahaniaeth

Rydym yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau eich bod yn cael y 
profiad gorau yn fyfyrwyr, fel eich bod yn gallu cyfrannu’n gadarnhaol at 
fusnes a’r gymuned ehangach yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl hynny.
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Cewch addysg fusnes o’r radd flaenaf yng 
Nghaerdydd gan academyddion arloesol sy’n 
arwain y ffordd yn fyd-eang, ac mae ganddynt 
safbwyntiau gwahanol. Byddant yn herio 
eich ffordd o feddwl wrth iddynt ddangos byd 
busnes i chi o safbwyntiau gwahanol.
Byddwch yn elwa ar ystod o Gysylltiadau 
Caerdydd, gan gynnwys ein rhwydwaith 
blaenllaw o arweinwyr busnes a’ch cymuned 
gydol oes eich hun o arbenigwyr cymheiriaid. 

Busnes yw cymdeithas yn ein barn ni. 
Byddwch yn ymarfer moeseg a chyfrifoldeb 
cymdeithasol fel y gallwch gyfrannu at yr 
economi a chymdeithas, cyn i chi raddio ac ar 
ôl hynny. 

Byddwch yn datblygu sgiliau entrepreneuraidd 
drwy ganolbwyntio ar chwilfrydedd a 
chreadigrwydd fel y gallwch chi arwain newid 
– p’un a ydych chi am fod yn arloeswr mewn 
busnes neu sefydlu’ch menter gymdeithasol 
eich hun. 

Bydd gennych fantais gystadleuol mewn 
marchnad fyd-eang drwy ddeall buddion 
busnes economaidd a chymdeithasol. 

Byddwch yn llywio eich profiad addysg eich 
hun drwy gyflwyno eich safbwynt chi a thrwy 
wneud dewisiadau sy’n addas i chi. 

Rydym yn canolbwyntio ar eich dyfodol chi. 
Mae ein Tîm Cychwyn Gyrfa yn barod ac 
yn aros i’ch helpu chi gael profiad gwaith a 
chyflawni eich dyheadau yn y dyfodol.

Gobeithio y byddwch yn gallu ymuno â ni yng 
Nghaerdydd yn fuan, ond am y tro, dymunwn 
bob llwyddiant i chi yn eich astudiaethau!

 
 
 
 
 
Yr Athro Rachel Ashworth
Deon Ysgol Busnes Caerdydd
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Crëwyd Virtus Tech ar ôl darlith Marchnata a Strategaeth yn fy 
ail flwyddyn gan ddarlithydd gwych, Eleri Rosier, a ysbrydolodd 
y syniad busnes. Ar ôl cwrdd ag Eleri i gael cyngor arbenigol, 
penderfynais fynd ar drywydd y busnes ac erbyn hyn, dim ond 
5 mis yn ddiweddarach, rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o 
gwmnïau. Mae’r brifysgol wedi ein helpu’n aruthrol.

George Bellwood
BSc Rheoli Busnes (Marchnata)  
a Chyfarwyddwr, Virtus Tech Ltd
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Gwneud pethau’n wahanol
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Gallwch ddisgwyl addysgu o’r safon uchaf, 
sy’n seiliedig ar ymchwil o’r radd flaenaf pan 
fyddwch yn ymuno â ni yng Nghaerdydd, ond 
ein gwerthoedd sy’n ein gwneud ni’n unigryw.
Ni yw ysgol busnes cyntaf y byd i roi gwelliant 
cymdeithasol a datblygiad economaidd wrth 
wraidd ein gweithgareddau.

Ein cenhadaeth 
Rydym wedi ymrwymo i gyflawni gwerth 
cyhoeddus mewn cymunedau yng Nghymru 
a gweddill y byd. Mae hyn yn golygu gwneud 
gwahaniaeth i’r economi a chymdeithas. 

Mae gan ddisgyblaethau busnes a rheoli 
rolau canolog wrth fynd i’r afael â rhai 
o heriau mwyaf y gymdeithas, ond mae 
angen ymdrech ar y cyd i greu atebion. Dyna 
pam rydym yn defnyddio ein hadnoddau 
i ymchwilio ac ymgysylltu mewn modd 
rhyngddisgyblaethol sy’n helpu pobl 
i gael gafael ar waith gweddus, herio 
anghydraddoldeb a goresgyn tlodi, salwch  
a llygredigaeth. 

Beth mae hyn yn ei olygu i chi? 
Rydym wedi creu cwricwlwm, wedi’i ategu gan 
ein hymchwil gwerth cyhoeddus, sy’n eich 
annog i gwestiynu’r sefyllfa sydd ohoni ac i 
feddwl yn wahanol. Byddwn yn eich herio i 
ystyried goblygiadau cymdeithasol, moesegol 
a chynaliadwy ymddygiad ac arferion 
corfforaethol. 

Rhagoriaeth busnes 
Rydym yn cyflawni rhagoriaeth ar draws 
ein hymchwil, addysgu a’n gweithgarwch 
ymgysylltu, ac wedi’n cydnabod gan gyrff 
achredu a dyfarnu rhyngwladol. 

Ymchwil 
Mae ein hymchwilwyr yn cyfrannu ymchwil 
feddylgar ac ymgysylltiedig sy’n cael dylanwad 
ac effaith bellgyrhaeddol.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, 
cyflawnwyd y canlynol:

•  y sgôr uchaf posibl ar gyfer amgylchedd 
ymchwil

•  2il ymhlith 108 o Ysgolion Busnes y DU  
ar gyfer Pŵer Ymchwil.

Addysgu 
Mae ein haddysgu’n seiliedig ar yr ymchwil o’r 
radd flaenaf rydym yn ei chynnal, gan sicrhau 
eich bod yn cael eich cyflwyno i’r safbwyntiau 
a damcaniaethau diweddaraf. 

Eich bywyd fel myfyriwr, gyda 
chefnogaeth 
Ein Cynghorydd Cefnogi Myfyrwyr pwrpasol 
yw eich cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor am 
amrywiaeth o faterion, gan gynnwys ffioedd 
a chyllid, fisâu, tai, cwnsela, iechyd meddwl 
a lles.

Achrediad 
Yn 2018, cawsom ein hail-achredu’n 
llwyddiannus gan y Gymdeithas er Hyrwyddo 
Ysgolion Busnes Colegol (AACSB).

Mae AACSB International yn nod rhagoriaeth 
a ddyfernir i ysgolion busnes gorau’r byd, 
gan gydnabod eu hymrwymiad i gwricwlwm, 
cyfleusterau, ymchwil, arloesedd ac 
ymgysylltiad o safon uchel.

Ystyr ail-achrediad yw bod Tîm Adolygu gan 
Gymheiriaid a benodwyd gan AACSB wedi 
cadarnhau cryfder ac ansawdd ein gwaith,  
ac mae’n dangos i gyflogwyr y dyfodol eich 
bod wedi elwa ar brofiad academaidd o’r  
radd flaenaf. 

Menter 
Rydym yn un o nifer fach o ysgolion ledled y 
DU ac Iwerddon i dderbyn gwobr fawreddog 
Siarter Busnes Bach. Mae’r nod barcud 
cenedlaethol yn cydnabod ysgolion busnes 
sy’n dangos rhagoriaeth wrth annog menter 
myfyrwyr, ymgysylltiad â’r economi leol, a 
chymorth busnes.

Rydym yn hyrwyddo diwylliant o fenter ymhlith 
ein myfyrwyr, yn seiliedig ar ein gwaith 
gyda’r sectorau busnesau bach a menter 
gymdeithasol. 

Felly, os ydych chi’n meddwl bod gennych 
chi’r hyn sydd ei angen i gychwyn eich 
busnes eich hun yn y dyfodol, yna dyma’r 
lle i chi. Cewch eich cefnogi i ddatblygu 
sgiliau entrepreneuraidd, cyfleoedd i fynd i 
ddigwyddiadau mentora, cystadlaethau ac, 
wrth gwrs, cymorth busnes o’r radd flaenaf fel 
myfyriwr a chynfyfyriwr. 

A fyddwch chi’n dod yn hyrwyddwr gwerth cyhoeddus?
Mae’r ysgol wedi datblygu gweledigaeth a chenhadaeth unigryw a chymhellol sy’n 
canolbwyntio ar Werth Cyhoeddus. 

Mae’r genhadaeth hon wedi’i hymgorffori’n ddiwylliannol yn yr ysgol, gan gynnwys  
yn ei rhaglenni ymchwil, addysgu ac ymgysylltu.

Tîm Adolygu gan Gymheiriaid AACSB
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Dyluniadau mawreddog

“Un o’r pethau gorau am yr ysgol yw ei phensaernïaeth fodern, bwrpasol. 
Byddwn yn argymell i chi ddod yma i gael blas ar y lle eich hun.”
Hussain Mattar, Mentor myfyrwyr
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Mae ein buddsoddiad mewn cyfleusterau 
astudio, cymorth a chymdeithasol yn cynnig 
yr amgylchedd gorau posibl i lwyddo.
Rydym wedi trawsnewid llawr gwaelod Adeilad 
Aberconwy yn ‘stryd fawr y myfyrwyr,’ gyda 
chanolfan israddedig bwrpasol, Swyddfa 
Cefnogi Myfyrwyr a Pharth Cyfleoedd pwrpasol. 

Mae ein timau o weithwyr proffesiynol 
pwrpasol yma i chi. Maen nhw ar gael i 
chi ar gyfer pethau fel cefnogi myfyrwyr, 
materion cyllid, gyrfaoedd, lleoliadau mewn 
diwydiant a mentrau cyflogadwyedd, yn 
ogystal â chyfleoedd i astudio dramor yn 
ystod eich gradd.

Cyfarpar llawn
Mae gennym gyfleusterau rhagorol ar draws  
3 adeilad gan gynnwys Ystafell Masnach 
fwyaf Cymru.

Mae cyfarpar llawn yn y gofod modern hwn 
a chaiff ei ddefnyddio ar gyfer ein rhaglenni 
gradd Cyfrifeg ac Economeg. Mae’n rhoi’r 
sgiliau, y wybodaeth a’r fantais gystadleuol i chi 
wneud eich marc ar y sector cyllid byd-eang.

Mae platfform Volcube Market Squared 
a phlatfform Global Investor Simulations’ 
Finance Lab Professional wedi’u gosod ym 
mhob un o’r 56 o derfynellau, sy’n caniatáu 
i chi ddysgu am fasnachu a rheoli risg mewn 
amgylchedd a reolir.

D
yluniadau m

aw
reddog
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Dyma Dana

Ar ôl gwneud llawer o ymchwil i 
brifysgolion gwahanol, dewisais Ysgol 
Busnes Caerdydd am amrywiaeth o 
resymau. Ar wahân i fod yn brifysgol 
o fri o ran busnes ac economeg, 
roedd yn bwysig iawn i mi fel myfyriwr 
rhyngwladol fy mod mewn amgylchedd 
amrywiol a oedd yn fy nerbyn megis yr 
un yma yn yr Ysgol Busnes.

Dana Salman
Enillydd y wobr israddedig 2018

Ein harbenigwyr
Mae ystafell masnach yr Ysgol yn cynnig 
amgylchedd dysgu bywiog sy’n wahanol 
iawn i’r addysgu mewn ystafelloedd 
dosbarth traddodiadol. Mae ein tiwtorial 
masnachu’n eich galluogi chi i fod yn 
fasnachwr neu ddadansoddwr cyfryngau 
mewn efelychiad rhyngweithiol. Mae 
hefyd gennym brawf masnachu, lle gall 
myfyrwyr gynnal sesiwn yn yr ystafell 
masnach. Rydych yn casglu data 
efelychiadol gan eich cydfyfyrwyr ac yn 
ysgrifennu adroddiad masnachu. Dyma 
gyfle i ddatblygu sgiliau dadansoddi y 
gallwch eu defnyddio mewn sefyllfaoedd 
bywyd go iawn yn y gyfnewidfa stoc.

Dr Zhirong Ou
Uwch-ddarlithydd Economeg
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Dyma eich dyfodol chi. 
Manteisiwch! 
Mae eich cyflogadwyedd yn bwysig i ni, ac rydym yn eich annog i’w 
ystyried o ddifrif. Mae ein tîm gyrfaoedd pwrpasol yma i’ch helpu 
i ddatblygu’r sgiliau ymarferol a’r hyder proffesiynol i lwyddo yn y 
farchnad swyddi i raddedigion. 

Alex Hicks 
Rheolwr Lleoliadau 
yn Ysgol Busnes Caerdydd
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Mae dros draean o recriwtwyr ar gyfer cant 
o gyflogwyr mwyaf adnabyddus a mwyaf 
llwyddiannus y DU yn rhybuddio nad yw 
ymgeiswyr heb unrhyw brofiad gwaith blaenorol 
yn debygol o lwyddo yn ystod y broses ddethol 
ar gyfer eu rhaglenni i raddedigion.
The Graduate Market 2019, High Fliers Research Ltd

Sut gallwn ni helpu?
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o 
interniaethau, lleoliadau gwaith a chyfleoedd 
gwirfoddol i chi gael profiad gwaith ymarferol a 
gwella eich CV. 

Maen nhw’n gyfle i wella eich gwybodaeth a 
datblygu eich dealltwriaeth o’ch cwrs gradd 
yn ogystal â chael mewnwelediad i swydd neu 
ddiwydiant. Bydd y math hwn o brofiad yn helpu 
i’ch rhoi chi gam ar y blaen mewn marchnad 
swyddi i raddedigion sy’n fwyfwy cystadleuol. 

Yn ôl yr arolwg diweddaraf, roedd 94% o’n 
graddedigion mewn swydd a/neu’n astudio 
ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs 
newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill 
fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs.
Hynt Graddedigion, 2018/19*

Y dewis cywir i chi

Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol
Mae ein holl raddau israddedig ar gael gyda’r 
opsiwn o flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae’r 
flwyddyn gyflogedig hon mewn gwaith yn rhoi 
cyfle i roi hwb i’ch hyfforddiant proffesiynol a 
rhagori ar ymgeiswyr eraill ar ôl graddio.

Byddwch yn ei chwblhau yn eich trydedd 
flwyddyn, a byddwch yn defnyddio’r wybodaeth 
a ddysgwyd yn y Brifysgol yn y byd go iawn 
i wella eich rhagolygon gyrfa drwy adeiladu 
rhwydwaith o gysylltiadau ym myd busnes.

Cewch gipolwg ar sefydliadau a diwydiannau 
heb rwymedigaethau hirdymor a datblygu 
sgiliau newydd. Bydd hyn yn rhoi mantais 
gystadleuol i chi ddatblygu eich dyheadau  
o ran gyrfa.

Interniaethau
Interniaethau dros yr haf yw’r ffordd berffaith 
o gael profiad o swydd neu ddiwydiant cyn 
graddio, ac maen nhw ar gael yn y DU a 
thramor rhwng mis Gorffennaf a mis Medi.

Other opportunities
• Lleoliad Gwaith Rheoli Busnes Integredig 

– Cyfnod o brofiad gwaith strwythuredig 
i fyfyrwyr Rheoli Busnes talentog ar ôl eu 
blwyddyn astudio gyntaf (darllenwch fwy ar 
dudalen 17).

• Profiad gwaith – Cyfnodau byr o brofiad 
gwaith di-dâl sy’n addas ar gyfer myfyrwyr 
israddedig yn ystod y tymor. Maen nhw’n 
hyblyg a gellir eu trefnu i gyd-fynd â’ch 
amserlen.

Gyda phwy y byddwch chi’n gweithio
Mae ein myfyrwyr yn gweithio gyda phrif 
gyflogwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat 
a’r trydydd sector ledled Cymru a’r byd. Byddwch 
yn profi’r wybodaeth a’r sgiliau a ddatblygwyd 
yn yr ystafell ddosbarth ac yn gwneud cyfraniad 
sylweddol at y cwmni sy’n eich derbyn. 
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Profiad Rakshanda

Profiad Georgia

Rhoddodd fy lleoliad gwaith gymaint 
mwy i mi nag y gallwn fod wedi’i 
ddisgwyl. Cefais llawer iawn o 
gyfrifoldeb ac fe wnaeth hyn ganiatáu 
imi gael effaith wirioneddol a helpu i 
dyfu’r busnes.

Byddwn yn argymell yn gryf y dylai 
myfyrwyr dreulio cyfnod ar leoliad 
gwaith neu interniaeth. Byddwch chi’n 
gwybod ac yn deall cymaint o ganlyniad 
i gael profiad o weithio.

Rakshanda Khaunte, BSc Rheoli Busnes 
gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol. 
Enillydd Cyfraniad Gorau gan Fyfyriwr 
i Gyflogwr Bach a Chanolig 2022 yn y 
Gwobrau Cyflogadwyedd Cenedlaethol i 
Israddedigion

Trwy weithio ymhlith pobl broffesiynol, 
bydd cyfle i feithrin sawl math o fedrau 
cyn pen fawr o dro.

Boed reoli tîm neu gyflwyno syniadau, 
bydd y medrau a ddysgais yn Yoello gyda 
fi drwy gydol fy ngyrfa broffesiynol.

Georgia Coombs, Rheoli Busnes gyda 
Lleoliad Gwaith Integredig (BSc) Intern 
Gorau yng Ngwobrau Cenedlaethol 
Cyflogadwyedd i Israddedigion 2022

Er bod ein sefydliadau partner yn amrywio, 
dyma rai o’r rhai mwyaf diweddar sydd 
wedi croesawu ein myfyrwyr:

BBC

Amazon

Tesco

ASOS

L’Oreal

The Bodyshop

GE

Bosch

Kier

TATA Steel

Admiral

Airbus

Toyota

Microsoft

IBM

Intel

Llywodraeth Cymru

Trysorlys EM

Banc Lloegr

Barclays

HSBC

PWC 

Deloitte

Grant Thornton

* Ffynhonnell: Yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA), 
yr Arolwg Hynt Graddedigion diweddaraf ar gyfer 2018/19 a 
gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2021.Hawlfraint: Yn 
cynnwys data gan HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau 
Addysg Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all Asiantaeth Ystadegau 
Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliad y 
bydd trydydd partïon yn ei wneud o ganlyniad i’w data.
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Un tocyn.  
Byd o gyfleoedd.
Rydym am i chi fanteisio i’r eithaf ar eich gradd, yn y darlithfeydd 
a’r tu hwnt iddynt. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i chi 
roi cynnig ar bynciau newydd a chroesawu arferion a diwylliannau 
newydd yn ystod eich astudiaethau. 

Dyma Eilish
Cefais fynd i Hong Kong a chael yr 
amser gorau erioed. Cyn i mi fynd, roedd 
yn rhaid i mi ddweud wrthyf fy hun 
bod lwc o blaid y rhai mentrus, ac mae 
hynny’n wir. Rwyf wedi gwneud ffrindiau 
rhyngwladol am oes, ac mae gennyf 
wlad arall y gallaf ei galw’n gartref. 

Bydd rhan o fy nghalon gan Hong Kong 
am weddill fy oes.

Eilish Dickson
BSc Rheoli Busnes (Marchnata)



13

Un tocyn. B
yd o gyfleoedd.

11

Cymerwch egwyl o’ch astudiaethau drwy nofio yng  
Nghefnfor yr India ar arfordir gorllewin Awstralia. 
Beth am feicio drwy strydoedd coblog Nyhavn 
yn ninas Denmarc, dine à la française 
yng nghysgod y Tŵr Eiffel, gwylio’r haul yn 
machlud o Barc Victoria yn Hong Kong neu 
ddringo’r llethrau yn Alpau’r Swistir?

Lle bynnag yr ewch chi, mae astudio dramor yn 
brofiad academaidd a phersonol bythgofiadwy. 
Mae’n gyfle i chi ddatblygu’r wybodaeth a 
ddysgwyd yn y Brifysgol â sgiliau a enillwyd yn 
byw ac yn astudio mewn gwlad arall. 

• Datblygu sgiliau iaith

• Paratoi at weithio y tu hwnt i’r DU.

• Teithio’n annibynnol.

• Dysgu am ddiwylliannau newydd

Graddau gydag Iaith Ewropeaidd
Gallwch gyfuno eich gradd mewn Rheoli 
Busnes, Bancio a Chyllid neu Economeg 
gydag iaith Ewropeaidd.

Dewiswch rhwng Ffrangeg, Sbaeneg neu 
Almaeneg yn rhan o radd 4 blynedd a threulio 
eich trydedd flwyddyn mewn prifysgol yn 
Ffrainc, Sbaen, yr Almaen neu’r Swistir.

Cyfleoedd byd-eang
Mae ein rhagolygon rhyngwladol yn golygu 
ein bod ni wedi adeiladu partneriaethau gyda 
phrifysgolion y tu hwnt i Ewrop mewn lleoedd 
megis Hong Kong, De Corea, Awstralia, UDA a 
Chanada. 

Bob blwyddyn, mae ein myfyrwyr yn manteisio 
ar y cyfleoedd byd-eang hyn ac yn treulio rhan 
o’u gradd yn astudio neu’n gweithio dramor 
yn Saesneg heb fod angen sgiliau iaith 
dramor uwch.

www.cardiff.ac.uk/cy/business-school

Dyma Kelly

Astudiais i dramor ym Mhrifysgol 
Valencia, Sbaen, yn fy nhrydedd 
flwyddyn. Hwn oedd y profiad mwyaf 
rhyfeddol i mi ei gael erioed. 

Mae’n wir nad ydych wir yn dal gafael ar 
iaith nes eich bod yn ymdrwytho y wlad 
sy’n ei siarad, ac rydych yn synnu’ch hun 
pa mor gyflym rydych yn addasu i ffordd 
wahanol o fyw a siarad.

Es i yno’n ferch ddihyder oedd yn ofni’r 
syniad o fyw dramor, ac rwyf i wedi 
dod yn ôl yn fenyw llawn cymhelliad 
sy’n gwybod beth mae hi’n ei ddymuno 
mewn bywyd, heb ofni dim.

Kelly Louise Tavener
BSc Rheoli Busnes gydag Iaith 
Ewropeaidd (Sbaeneg)

Dyma Daniel

Cwblheais fy semester dramor ym 
Mhrifysgol Curtin, Perth, yng Ngorllewin 
Awstralia. Fel arfer, byddwn i’n treulio’r 
diwrnod mewn flip flops – neu thongs 
fel maen nhw’n eu galw. Dydw i ddim yn 
credu y gwisgais esgidiau am fwy na mis”

Bues i ar sawl taith fythgofiadwy! Teithio 
o Perth yr holl ffordd i fyny’r arfordir 
gorllewinol i Exmouth – uchafbwynt 
oedd nofio gyda morgwn morfilaidd, 
y pysgodyn mwyaf yn y môr, yn Rîff 
Ningaloo Reef yn Coral Bay.

Rhaid i chi fanteisio ar y cyfle i astudio 
dramor fel rhan o’ch gradd os cewch chi. 
Does dim dwywaith am hynny! Rydw i 
wedi gallu gwneud rhywfaint o’r hyn mae 
pobl yn cymryd blwyddyn i ffwrdd i’w 
wneud, wrth astudio.

Daniel Davies
BSc Rheoli Busnes (Rheoli Rhyngwladol) 
gyda Blwyddyn ar Leoliad Proffesiynol
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Ein rhaglenni gradd

Lluniwyd ein rhaglenni gradd hyblyg, ymarferol sy’n canolbwyntio ar y 
dyfodol, i’ch paratoi chi at heriau cyfloes ym maes busnes, rheoli ac 
arwain. Beth bynnag yw eich diddordebau, byddwch yn rhoi theori ar 
waith ac yn mynd i’r afael ag astudiaethau achos yn y byd go iawn gan 
ein rhwydwaith o bartneriaid busnes.
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Bydd ein rhaglenni sydd wedi’u hachredu 
yn eich helpu i ddatblygu’r wybodaeth 
broffesiynol a’r sgiliau, i ddylanwadu ar y 
maes cyfrifeg byd-eang. 
Mae cyfrifeg a chyllid yn ddisgyblaethau 
busnes craidd sydd wrth wraidd pob 
sefydliad llwyddiannus sy’n gweithredu 
ym marchnad fyd-eang heddiw. Mae hyn 
yn golygu y bydd mawr alw am eich sgiliau 
proffesiynol a fydd yn arwain at gyfleoedd i 
ddatblygu eich gyrfa yn ogystal â chyflogau 
cystadleuol o’r cychwyn cyntaf.

Ein harbenigwyr
Mae ein staff yn arbenigwyr rhyngwladol 
blaenllaw yn eu meysydd ymchwil, ac mae 
nifer ohonynt yn weithwyr cyfrifeg proffesiynol 
cymwys sydd â blynyddoedd o brofiad 
ymgynghori. O dan eu goruchwyliaeth, byddwch 
yn caffael sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer 
gyrfaoedd sy’n ymwneud ag arian ym meysydd 
masnach, diwydiant neu’r sector cyhoeddus. 

Gallwch ddisgwyl astudio agweddau 
arbenigol ar gyfrifeg, cyllid, cyfraith masnach, 
dadansoddi meintiol ac amrywiaeth o 
bynciau sy’n ymwneud â rheoli, marchnata ac 
economeg yn ystod eich amser gyda ni.

Daethom yn Bartner Dysgu drwy Brofiad 
Swyddogol Bloomberg yn ddiweddar. Ystyr 
hyn yw ein bod ni’n rhan o grŵp arbennig o 
sefydliadau addysgol a gydnabyddir yn fyd-
eang yn arweinwyr mewn dysgu drwy brofiad.

Rydym yn cyflawni hyn drwy gynnwys 
ymarferion terfynol Bloomberg ar draws ein 
cwricwlwm – addysgir pob un ohonynt o’n 
Hystafell Masnach o’r radd flaenaf.

Rhaglen Bartneriaeth Israddedig 
Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig 
Cymru a Lloegr
Rydym yn rhan o Raglen Bartneriaeth 
Israddedig Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig 
yng Nghymru a Lloegr (UPP). Mae’r UPP yn 
rhoi’r cyfle i chi wneud y canlynol: cwblhau 
lleoliad gwaith cyflogedig blwyddyn o hyd gyda 
chwmni cyfrifeg neu sefydliad gwasanaethau 
ariannol cyfatebol fel rhan o’ch astudiaethau. 

Drwy ymestyn eich rhaglen i radd 4 blynedd, 
mae’r lleoliad hefyd yn cyfrif fel blwyddyn 
gyntaf cymhwyster Cymdeithas y Cyfrifwyr 
Siartredig a gydnabyddir gan y diwydiant. Mae 
hyn yn golygu y gallwch gymhwyso’n gyfrifydd 
proffesiynol mewn 2 flynedd yn hytrach na 3, 
ar ôl graddio.

Changing Futures
Rydym yn un o’r naw prifysgol yn unig i 
gymryd rhan yn rhaglen bwrsariaeth Changing 
Futures ICAEW. Mae rhaglen ariannu 
Sefydliad ICAEW yn golygu y gall myfyrwyr 
dawnus o gefndiroedd sydd dan anfantais 
ariannol wneud cais am fwrsariaeth i helpu i 
ariannu eu hastudiaeth am radd gyfrifeg neu 
radd sy’n gysylltiedig â chyllid gyda ni. 

Ein rhaglenni gradd

13

Pam astudio Cyfrifeg a Chyllid?
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Ein harbenigwyr
Rydym yn ymdrechu i roi profiad dysgu 
bywiog i chi. Profiad sy’n rhyngweithiol 
ac yn ennyn eich diddordeb mewn 
ffordd efallai na fyddai ystafell addysgu 
draddodiadol yn ei gwneud. Mae’r 
math hwn o ddull ymarferol hefyd yn 
hanfodol wrth roi mantais gystadleuol 
i chi pan fyddwch yn mynd i’r gweithlu. 
Felly, yn ogystal â rhoi’r cyfle i ddatblygu 
sgiliau dadansoddi y gallwch eu 
defnyddio mewn sefyllfaoedd yn y 
byd go iawn, mae ein partneriaeth yn 
stamp gymeradwyo ar gyfer darpar 
gyflogwyr sydd bob amser yn chwilio 
am raddedigion sydd â dealltwriaeth o 
Bloomberg.

Dr Hossein Jahanshahloo
Darlithydd mewn Cyllid

Dyma Scott

Astudiais gyfrifeg Safon Uwch felly 
roeddwn i’n meddwl y byddwn i ar y 
blaen, ond mae cymaint mwy yn y radd, 
felly rwy’n gweithio’n galed ac yn dod 
i ddeall yr elfennau sylfaenol, pethau 
fel Cyfrifon T, Datganiadau Incwm a 
Mantolenni - y math o bethau y byddaf 
i’n eu gwneud bob dydd pan fyddaf  
i’n gyfrifydd.

Scott MacLean 
BSc Cyfrifeg  
derbynnydd bwrsariaeth  
Changing Futures ICAEW



1614

Mae nifer o ysgolheigion yng Nghaerdydd yn cynnal perthnasoedd 
agos â sefydliadau y tu hwnt i’r brifysgol. Er enghraifft, rwy’n 
gynghorydd annibynnol i Lywodraeth Cymru fy hun ar faterion 
sy’n gysylltiedig â chyllid llywodraeth leol. Mae’r cysylltiad eang 
hwn gan ein hacademyddion yn cynnig profiad dysgu unigryw i’n 
myfyrwyr yn ogystal ag yn eu helpu nhw i fod yn eithriadol 
o barod ar gyfer bywyd ar ôl y brifysgol.

Dr Dennis De Widt
Uwch-ddarlithydd mewn  
Cyfrifeg a Chyllid
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Ein Cyrsiau
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Ein rhaglenni gradd
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Gallwch symud eich gyrfa yn ei blaen yn gyflym drwy 
gael eich eithrio o arholiadau cyfrifeg siartredig ar 
ein gradd cyfrifeg â gogwydd proffesiynol.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
cyfrifeg ariannol a rheoli ym mlwyddyn un ac 
yn darganfod sut mae’r disgyblaethau busnes 
craidd hyn yn croestorri gydag economeg, 
ystadegau, y gyfraith a marchnata.

Byddwch yn cyfuno theori ac ymarfer wrth i’ch 
dealltwriaeth o’r hanfodion dyfu ym mlwyddyn 
2. Byddwch yn dechrau gwerthfawrogi 
datblygiadau cyfredol mewn senarios cyfrifeg 
o’r byd go iawn cyn dewis o amrywiaeth o 
lwybrau arbenigol.

Byddwch yn meistroli agweddau uwch ar 
gyfrifeg wrth i theori ac ymarfer ddod ynghyd 
yn eich blwyddyn olaf. Bydd modiwlau fel 
adrodd a strategaeth gorfforaethol, rhedeg a 
rheoli cyfrifeg yn arwain at gyfleoedd i deilwra 
eich gradd i’ch dyheadau gyrfaol.

Nodweddion unigryw
• Astudiwch radd sydd wedi’i hachredu 

gan Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr 
Rheoli (CIMA), Sefydliad Cyfrifwyr 
Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) a 
Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig 
Siartredig (ACCA).

• Cewch ddysgu sgiliau busnes a chyllid 
gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw 
a gweithwyr cyfrifeg proffesiynol 
cymwys.

• Paratowch ar gyfer eich gyrfa ym maes 
cyfrifeg gydag eithriadau o arholiadau 
proffesiynol cyfrifeg siartredig.

• Ewch i weithdai sy’n benodol i’r 
diwydiant a drefnir mewn partneriaeth 
â chwmnïau cyfrifeg proffesiynol a 
chyrff achredu.

Cyfrifeg BSc
Côd UCAS: N400 neu 64F9 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Yn ystod yr haf yn fy ail flwyddyn, es i 
ar leoliad gwaith gydag Undeb Rygbi 
Cymru yng Nghaerdydd. Drwy weithio 
mewn amrywiaeth o feysydd gwahanol 
yn eu Hadran Cyllid, cefais gymhwyso 
fy astudiaethau mewn sefyllfaoedd byd 
go iawn. 

Mae’r profiad wedi rhoi hyder i fi ac  
wedi fy helpu i ganolbwyntio ar y 
meysydd y gallaf i barhau i weithio  
arnyn nhw yn y dyfodol.

Emma Chard
BSC Cyfrifeg

Dyma Emma
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Gallwch symud eich gyrfa yn ei blaen yn gyflym 
drwy gael eich eithrio o arholiadau cyfrifeg 
proffesiynol ar ein gradd cyfrifeg a chyllid arbenigol.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion cyfrifeg 
a chyllid yn y flwyddyn gyntaf ac yn darganfod 
sut mae’r disgyblaethau busnes craidd hyn 
yn croestorri gydag economeg, ystadegau, y 
gyfraith a marchnata.

Byddwch yn cyfuno theori ac ymarfer wrth i’ch 
dealltwriaeth o’r hanfodion dyfu ym mlwyddyn 
2. Byddwch yn dechrau gwerthfawrogi 
datblygiadau cyfredol mewn senarios 
cyfrifeg a chyllid o’r byd go iawn cyn dewis o 
amrywiaeth o lwybrau arbenigol.

Byddwch yn meistroli agweddau uwch ar 
reoli ariannol wrth i theori ac ymarfer ddod 
ynghyd yn eich blwyddyn olaf. Bydd modiwlau 
fel dadansoddi diogelwch a rheoli portffolio, 
cyllid corfforaethol a deilliadau ariannol yn 
arwain at gyfleoedd i deilwra eich gradd i’ch 
dyheadau gyrfaol.

Nodweddion unigryw
• Astudiwch radd sydd wedi’i hachredu 

gan Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr 
Rheoli (CIMA), Sefydliad Cyfrifwyr 
Siartredig Cymru a Lloegr (ICAEW) a 
Chymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig 
Siartredig (ACCA).

• Cewch ddysgu sgiliau busnes a chyllid 
gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw 
a gweithwyr cyfrifeg proffesiynol 
cymwys.

• Hyfforddwch yn ein Hystafell Masnach 
arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

• Cewch symud eich gyrfa mewn cyllid 
yn ei blaen yn gyflym gydag eithriadau 
o arholiadau proffesiynol y Sefydliad 
Marchnata Siartredig.

• Ewch i weithdai sy’n benodol i’r 
diwydiant a drefnir mewn partneriaeth 
â gweithwyr proffesiynol o’r 
sefydliadau sy’n arwain y sector 
ariannol a chyrff achredu.

Cyfrifeg a Chyllid BSc
Côd UCAS: N490 neu 751G gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Dewisais i Gyfrifeg a Chyllid oherwydd 
o oedran cynnar roeddwn i wedi helpu 
fy mam i baratoi cyllidebau, costau ac 
incwm ar gyfer ei busnes cacennau 
traddodiadol gartref ym Malaysia. Ac er 
nad oeddwn i’n gwybod yn iawn ar y pryd, 
roeddwn i’n gyfarwydd â thechnegau 
cyfrifeg sylfaenol. Rwy’n credu bod y 
profiad hwn wedi ffurfio fy niddordeb 
mewn rhifau, cyfrifiadau, datrys 
problemau a dadansoddi hyd at heddiw.

Ayuni Senawi
BSc Cyfrifeg a Chyllid

Dyma Ayuni
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Pam astudio Rheoli Busnes?

Bydd ein rhaglenni hyblyg yn eich helpu i ddatblygu’r  
wybodaeth broffesiynol a’r sgiliau, i ddylanwadu ar  
yr amgylchedd busnes cystadleuol byd-eang. 
Mae sefydliadau’n gorfod ail-greu eu hunain 
yn gyson a datblygu’r ffordd maen nhw’n 
gweithredu er mwyn bod yn unigryw mewn 
marchnad fusnes ryngwladol gynyddol orlawn.

Mae hyn yn golygu bod mawr alw am 
raddedigion sydd â’r gallu i roi theori ar waith 
ac sydd â phrofiad o’r gweithle busnes modern.

Mae ein rhaglenni’n canolbwyntio ar 
sefydliadau o bob math o gwmnïau amlwladol 
i fentrau cymdeithasol ac elusennau. Mae’r 
ymagwedd gyfannol hon yn sicrhau eich bod 
yn datblygu’r sgiliau i ymateb i anghenion 
datblygol pob busnes, waeth beth fo’r sector.

Blwyddyn gyntaf ein cwrs rheoli 
busnes byd-eang 
Cyn dilyn eich diddordebau ar un o’n llwybrau 
arbenigol mewn Marchnata, Rheoli Adnoddau 
Dynol, Rheoli Ryngwladol a Logisteg a 
Gweithrediadau, byddwch yn mynd i’r afael â’r 
hanfodion yn ystod blwyddyn gyntaf ein cwrs 
rheoli busnes byd-eang. 

Bydd ein harbenigwyr yn eich cyflwyno i 
ddisgyblaethau fel cyfrifeg, technoleg ddigidol, 
marchnata, adnoddau dynol a chyflogaeth, 
rheoli ac economeg. Byddwch yn dechrau 
datblygu sgiliau i ymateb i ddatblygiadau 
cyfredol a heriau yn y meysydd hyn a meysydd 
eraill ledled y sbectrwm busnes. 

Lleoliad Gwaith Integredig
Os ydych yn cyflawni 60% ar gyfartaledd ym mlwyddyn un, byddwch yn gymwys i 
drosglwyddo i’n rhaglen Lleoliad Gwaith Integredig. Mae’r lleoliad gwaith 20 wythnos hwn 
yn rhoi blas i chi o weithio gyda sefydliadau megis Deloitte, Admiral, Trafnidiaeth Cymru, 
Renishaw, General Dynamics, Barclays a’r GIG. 

Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth a ddysgwyd yn y Brifysgol drwy gyfuno theori ac 
ymarfer yn y byd go iawn a chael blas ar yrfaoedd ym meysydd marchnata, adnoddau 
dynol, rheoli a logisteg. 

Byddwch yn astudio modiwlau set ym mlwyddyn 2 fel eich bod yn manteisio i’r eithaf ar 
eich lleoliad gwaith.

Mae credydau ynghlwm â chyflogaeth, sy’n golygu y bydd eich cyfraniadau at fusnes sy’n 
eich derbyn yn cyfrif tuag at ddosbarth terfynol y radd. Byddwch yn gweithio:

• Am 5 mis.

• Yn semester 2 blwyddyn 2.

• Am gyflog (£250 yr wythnos ar gyfartaledd).

• Gyda busnes lleol.

• Ar gontract tymor penodol y gellir ei ymestyn drwy ddod i gytundeb.

Ein harbenigwyr
Mae ein myfyrwyr yn gadael rhodd yng 
Nghaerdydd drwy weithio ar brosiectau 
go iawn ac maen nhw’n gwneud 
gwahaniaeth go iawn. Maen nhw wedi 
sefydlu cynllun cerdyn teyrngarwch, 
wedi lansio marchnad stryd, adfywio 
papur newyddion lleol a dechrau fforwm 
busnes yng nghymuned Grangetown.

Dr Eleri Rosier
Athro Marchnata a Strategaeth
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A minnau’n rhywun a fu’n gweithio y tu allan i’r byd academaidd 
am nifer o flynyddoedd, cefais fy swyno gan natur gwaith a 
chyflogaeth a’r berthynas gylchol sydd ganddo â phob agwedd arall  
ar fywyd – ein tai, iechyd ac addysg, er enghraifft. 

Roeddwn i hefyd eisiau deall yn well y ffordd rydym yn 
rhyngweithio â’r bobl a’r sefydliadau sydd â’r pŵer i bennu ein 
profiad o gyflogaeth. Felly, fy niddordeb penodol yw’r cyd-destun a’r 
amodau sy’n gysylltiedig â gwaith cyflog isel, gan ganolbwyntio ar 
y sector dillad rhyngwladol.

Dr Jean Jenkins
Athro Cysylltiadau Cyflogaeth
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Cewch fwynhau’r rhyddid a’r hyblygrwydd i deilwra 
rhaglen i’ch diddordebau a’ch dyheadau chi neu 
newid i lwybr arbenigol mewn Marchnata, Rheoli 
Adnoddau Dynol, Rheoli Rhyngwladol neu Logisteg 
a Gweithrediadau.
Ar ôl ein blwyddyn gyntaf cyffredinol mewn 
rheoli busnes, byddwch yn cyfuno theori ac 
ymarfer wrth i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion 
dyfu ym mlwyddyn 2. 

Byddwch yn cymhwyso technegau cyfrifo 
i lywio prosesau penderfynu proffesiynol, 
esblygu cysyniad marchnata o’r syniad i’r 
gweithredu, asesu effaith arferion rheoli 
ar weithwyr a datrys problemau gyda 
strategaethau rheoli gweithrediadau.

Ategwch becyn cymorth hanfodol eich busnes 
drwy archwilio egwyddorion arbenigol megis 
caffael, amlddiwylliannedd, ystadegau, 
arolygon, modelau a globaleiddio.

Profwch eich gwybodaeth wrth ddod ar draws 
materion o’r byd go iawn mewn busnes a 
rheoli yn eich blwyddyn olaf. Bydd modiwlau 
fel strategaeth, dadansoddi a newid yn 
arwain at gyfleoedd i deilwra eich gradd i’ch 
dyheadau gyrfa.

Nodweddion unigryw
• Dilynwch eich diddordebau dramor ac 

astudio yn un o’n sefydliadau partner 
ledled y byd.

• Sicrhewch ddealltwriaeth o’r diwydiant 
gan siaradwyr gwadd, astudiaethau 
achos o’r byd go iawn a theithiau i 
fusnesau yn y DU.

• Cyfunwch theori busnes a sgiliau 
ymarferol i asesu anghenion  
busnes cyfoes.

• Ewch ar drywydd eich diddordebau 
entrepreneuraidd mewn diwylliant 
sy’n hyrwyddo menter myfyrwyr ac yn 
meithrin syniadau dechrau busnes.

Rheoli Busnes BSc
Côd UCAS: N201 neu 457D gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Mae’r cwrs yn cynnig amrywiaeth 
mor eang o fodiwlau i’w hastudio, 
ac roeddwn i’n gallu dewis a dethol 
ohonyn nhw ar sail beth oeddwn i’n ei 
fwynhau a beth oedd yn fy niddori fwyaf. 
Rwyf i wedi dysgu sut i ddefnyddio 
pecynnau ystadegol fel R, wedi cael 
y cyfle i ddysgu am faterion cyfoes, 
gwleidyddiaeth ac effaith Brexit a sut i 
greu cyfrifon terfynol. Mae’r radd wedi 
agor drysau ar gyfer fy ngyrfa yn hytrach 
na chyfyngu ar fy opsiynau.

Shamela Pepper-Grainger
BSc Rheoli Busnes

Dyma Shamela



2220

Cewch ehangu eich gorwelion gyda’r dewis 
o semester yn astudio yn Saesneg yn un o’n 
sefydliadau partner ar draws y byd.
Yn dilyn ein blwyddyn gyntaf cyffredinol mewn 
rheoli busnes, byddwch yn cyfuno theori ac 
ymarfer wrth i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion 
dyfu ym mlwyddyn 2. 

Byddwch yn darganfod sut mae arferion 
amlddiwylliannedd a rheoli adnoddau dynol 
yn croestorri gydag ymddygiad sefydliadol, 
marchnata a strategaeth wrth feithrin 
dealltwriaeth gynhwysfawr o’r dirwedd busnes 
ryngwladol.

Ategwch eich gwybodaeth arbenigol gyda 
modiwlau dewisol megis prynu a chyflenwi, 
cyllid ac ymddygiad prynwyr.

Profwch eich gwybodaeth wrth ddod ar draws 
materion cyfredol a newydd mewn busnes 
rhyngwladol yn eich blwyddyn olaf. Bydd 
modiwlau fel strategaeth a rheoli adnoddau 
dynol rhyngwladol yn arwain at gyfleoedd i 
deilwra eich gradd i’ch dyheadau gyrfa.

Nodweddion unigryw
• Dadansoddi prosesau rheoli mewn 

mentrau cydwladol.

• Dilynwch eich diddordebau dramor a 
chael safbwynt byd-eang o fusnes.

• Sicrhewch ddealltwriaeth o’r diwydiant 
gan siaradwyr gwadd, astudiaethau 
achos o’r byd go iawn a theithiau i 
fusnesau yn y DU.

• Cyfunwch theori busnes a sgiliau 
ymarferol i asesu anghenion  
busnes cyfoes.

Rheoli Busnes 
(Rheoli Rhyngwladol) BSc
Côd UCAS: N202 neu 2B68 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Ehangodd astudio dramor fy 
mhersbectif ar fusnes rhyngwladol, nid 
yn unig mewn darlithoedd ond y tu allan 
hefyd. Mae agor eich hun i amgylchedd 
dysgu newydd ac addasu i wahanol 
ddulliau asesu’n ffordd dda i gyfoethogi 
eich ethneg gwaith. 

Nid yn unig hynny, ond hefyd cewch 
ehangu eich bydolwg, crwydro dinasoedd 
a gwledydd newydd, dysgu am 
ddiwylliannau newydd a gwneud ffrindiau 
bythgofiadwy o bedwar ban byd.

Julianna Paul
BSc Rheoli Busnes  
(Rheoli Rhyngwladol)

Treuliodd Julianna ei semester dramor  
yn Ysgol Busnes Copenhagen

Dyma Julianna
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Cewch symud eich gyrfa yn ei blaen yn gyflym 
gydag eithriadau o arholiadau proffesiynol y 
Sefydliad Marchnata Siartredig.
Yn dilyn ein blwyddyn gyntaf cyffredinol mewn 
rheoli busnes, byddwch yn cyfuno theori ac 
ymarfer wrth i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion 
dyfu ym mlwyddyn 2. 

Byddwch yn darganfod sut mae arferion 
ymddygiad y prynwr, ymchwil y farchnad a 
strategaeth yn croestorri gydag ymddygiad 
ariannol a rheoli pobl wrth feithrin 
dealltwriaeth gynhwysfawr o’r dirwedd 
busnes gyfoes.

Ategwch eich gwybodaeth arbenigol gyda 
modiwlau dewisol megis amlddiwylliannedd, 
rheoli adnoddau dynol a logisteg.

Profwch eich gwybodaeth wrth ddod ar draws 
materion cyfredol a newydd mewn hysbysebu 
a chyfathrebu marchnata yn eich blwyddyn 
olaf. Bydd modiwlau mewn cynllunio busnes, 
gwasanaethau a marchnata diwylliannol yn 
arwain at gyfleoedd i deilwra eich gradd i’ch 
dyheadau gyrfa.

Nodweddion unigryw
• Enillwch gymhwyster neu ddyfarniad 

proffesiynol i gyd-fynd â’ch gradd 
marchnata gyda rhaglen Porth 
Graddedigion y Sefydliad Siartredig 
Marchnata (CIM).

• Dilynwch eich diddordebau dramor ac 
astudio yn un o’n sefydliadau partner 
ledled y byd.

• Sicrhewch ddealltwriaeth o’r diwydiant 
gan siaradwyr gwadd, astudiaethau 
achos o’r byd go iawn a theithiau i 
fusnesau yn y DU.

• Cyfunwch theori busnes a sgiliau 
ymarferol i asesu anghenion  
busnes cyfoes.

Rheoli Busnes (Marchnata) BSc
Côd UCAS: NN25 neu 8J73 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Fe’m synnwyd gan y ddinas fywiog,  
y bobl gyfeillgar, a’r cyfleusterau 
prifysgol a oedd o’r radd flaenaf.  
Rydw i wedi gwneud ffrindiau am oes, 
magu hyder ac annibyniaeth, a gadael 
yn edrych ymlaen at ddechrau gyrfa 
gyffrous mewn marchnata.

Aylish Chipman (BSc 2018)
Rheoli Busnes (Marchnata)

Dyma Aylish
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Manteisiwch ar ein partneriaeth gyda NOVUS Lite 
a chael mynediad i seminarau dan arweiniad y 
sector ac ymweliadau safle, mentor yn y cwmni, 
hyfforddiant gyrfa a chyfleoedd interniaeth â thâl.
Yn dilyn ein blwyddyn gyntaf cyffredinol mewn 
rheoli busnes, byddwch yn cyfuno theori ac 
ymarfer wrth i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion 
dyfu ym mlwyddyn 2. 

Byddwch yn darganfod sut mae arferion 
dosbarthu, pwrcasu a chyflenwi’n croestorri 
gydag ymddygiad sefydliadol, marchnata 
a strategaeth wrth feithrin dealltwriaeth 
gynhwysfawr o’r dirwedd busnes gyfoes.

Ategwch eich gwybodaeth arbenigol gyda 
modiwlau dewisol megis amlddiwylliannedd, 
cyllid a rheoli adnoddau dynol.

Profwch eich gwybodaeth wrth ddod ar 
draws materion o’r byd go iawn mewn 
rheoli a strategaeth yn eich blwyddyn olaf. 
Bydd modiwlau mewn rheoli a chyflenwi 
gweithrediadau uwch yn arwain at gyfleoedd i 
deilwra eich gradd i’ch dyheadau gyrfa.

Nodweddion unigryw
• Byddwch yn elwa ar ein partneriaeth 

â NOVUS Lite a helpu i leddfu prinder 
sgiliau yn y diwydiant logisteg.

• Dilynwch eich diddordebau dramor ac 
astudio yn un o’n sefydliadau partner 
ledled y byd.

• Cewch wybodaeth am y diwydiant 
gan siaradwyr gwadd, astudiaethau 
achos o’r byd go iawn a theithiau i 
ddiwydiannau yn y DU.

• Cyfunwch theori busnes a sgiliau 
ymarferol i asesu anghenion  
busnes cyfoes.

Rheoli Busnes  
(Logisteg a Gweithrediadau) BSc
Côd UCAS: N291 neu 856J gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Rydym yn ffodus o fod yn un o’r 
canolfannau arweiniol yn y DU ar gyfer 
ymchwil rheoli logisteg a chadwyni 
cyflenwi, felly mae ein partneriaeth 
gyda NOVUS yn ddatblygiad cyffrous 
i’n myfyrwyr a fydd yn ennill 
gwybodaeth ar sail ymchwil a sgiliau 
cyflogadwyedd gwell.

Dr Andrew Potter
Athro Logisteg a Thrafnidiaeth

Dyma Andrew
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Bydd eich set sgiliau AD proffesiynol yn golygu y 
bydd galw mawr amdanoch mewn sefydliadau sy’n 
gofalu am gael y gorau o’u gweithlu ar ôl graddio.
Yn dilyn ein blwyddyn gyntaf cyffredinol mewn 
rheoli busnes, byddwch yn cyfuno theori ac 
ymarfer wrth i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion 
dyfu ym mlwyddyn 2. 

Byddwch chi’n darganfod sut mae astudio 
rheoli pobl yn croestorri gyda chyllid, 
marchnata a strategaeth gan adeiladu 
dealltwriaeth gynhwysfawr o’r dirwedd  
busnes gyfoes.

Cewch ategu eich sgiliau adnoddau dynol 
gyda modiwlau arbenigol fel cysylltiadau 
cyflogaeth, sefydliadau amlddiwylliannol a 
rheoli perfformiad.

Bydd modiwlau mewn entrepreneuriaeth, 
moeseg busnes a diwylliant yn arwain  
at gyfleoedd i deilwra eich gradd i’ch 
dyheadau gyrfa.

Nodweddion unigryw
• Datblygwch wybodaeth arbenigol am 

yr amgylchedd rheoleiddio a chyd-
destun cymdeithasol sefydliadau a’u 
gweithluoedd.

• Archwiliwch dechnegau a ddefnyddir i 
reoli pobl yn y gwaith.

• Dilynwch eich diddordebau dramor ac 
astudio yn un o’n sefydliadau partner 
ledled y byd.

• Sicrhewch ddealltwriaeth o’r diwydiant 
gan siaradwyr gwadd, astudiaethau 
achos o’r byd go iawn a theithiau i 
fusnesau yn y DU.

• Cyfunwch theori busnes a sgiliau 
ymarferol i asesu anghenion  
busnes cyfoes.

Rheoli Busnes 
(Rheoli Adnoddau Dynol) BSc
Côd UCAS: NN26 neu A321 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional
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Datblygwch eich sgiliau iaith Gymraeg i gyd-fynd 
â’ch gwybodaeth busnes a pharatoi at yrfa ym 
marchnad lafur Cymru sy’n tyfu.
Cewch feithrin eich dealltwriaeth o 
ddisgyblaethau busnes a rheoli craidd 
gyda modiwlau mewn cyfrifeg, marchnata a 
thechnoleg yn eich blwyddyn gyntaf. Byddwch 
yn ategu’r hanfodion busnes hyn drwy 
ddatblygu sgiliau mewn llenyddiaeth Gymraeg 
a’r iaith Gymraeg.

Wrth i chi ddatblygu, byddwch yn dod ar draws 
modiwlau mewn ymddygiad sefydliadol, 
gweithrediadau, strategaeth ac adnoddau 
dynol. Mae’r elfen Gymreig yn ymwneud â 
datblygiad yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth, 
diwylliant a’i rôl yn y gweithle Cymraeg modern.

Byddwch yn profi eich gwybodaeth a’ch sgiliau 
mewn lleoliad gwaith cyfrwng Cymraeg ac 

yn gorffen blwyddyn 2 yn barod i fynd ar 
Flwyddyn ar Leoliad Proffesiynol neu deilwra 
blwyddyn 3 i’ch dyheadau gyrfa.

Gallwch feistroli disgyblaethau busnes craidd 
megis strategaeth, dadansoddi a newid cyn 
arbenigo mewn entrepreneuriaeth a dechrau 
busnes newydd, hysbysebu a deunyddiau 
cyfathrebu marchnata, gwaith a chyflogaeth, 
moeseg a moesoldeb neu fusnes rhyngwladol.

Cyfunwch yr arbenigeddau hyn gyda dewis 
o fodiwlau yn y Gymraeg mewn sgriptio, 
llenyddiaeth plant ac ysgrifennu creadigol, 
caffael iaith, sosioieithyddiaeth neu gyfieithu 
proffesiynol.

Nodweddion unigryw
• Paratowch ar gyfer gyrfa mewn busnes 

gyda’r gallu i weithio’n ddwyieithog.

• Aseswch anghenion busnes Cymraeg 
cyfoes gyda sgiliau theori ac ymarferol. 

• Cewch gyfle i astudio diwydiant 
treftadaeth Cymru, technoleg, 
cyfieithu, a pholisi a chynllunio iaith.

• Profwch eich sgiliau mewn lleoliad 
gwaith cyfrwng Cymraeg ym  
mlwyddyn 2.

Rheoli Busnes a’r Gymraeg BSc
Côd UCAS: NQ26 neu NQ28 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Gall BSc mewn Rheoli Busnes gyda’r 
Gymraeg helpu myfyrwyr i gychwyn ar 
yrfa mewn nifer o sectorau, ac mae 
digon o gyflogwyr proffil uchel yng 
Nghymru sy’n chwilio. Mae gennym 
ni gleientiaid yn y sector cyhoeddus, 
y sector preifat a’r trydydd sector, a’n 
nod yw recriwtio staff sydd â’r sgiliau 
rheoli a chyfathrebu priodol ar gyfer 
gwasanaethu’r cleientiaid hyn. Fodd 
bynnag, mae’n anodd recriwtio staff 
da a chymwys gan fod cynifer yn aml 
yn cael eu denu ymaith o Gymru pan, 
mewn gwirionedd mae digonedd o 
swyddi da ac o safon uchel yma.

Eryl Jones
Sylfaenydd a Chadeirydd Gweithredol,  
Equinox Communications 

Dyma Eryl
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Treuliwch eich trydedd flwyddyn yn astudio rheoli 
busnes yn yr iaith frodorol mewn prifysgol partner 
yn Sbaen, Ffrainc, y Swistir neu’r Almaen.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion y 
rhaglen hon ar flwyddyn gyntaf ein cwrs rheoli 
busnes byd-eang yn ogystal ag un modiwl 
mewn Sbaeneg, Ffrangeg neu Almaeneg. 

Bydd ein harbenigwyr yn eich cyflwyno chi 
i ddisgyblaethau megis cyfrifeg, technoleg 
ddigidol ac economeg ochr yn ochr â 
chyd-fyfyrwyr o’n llwybrau arbenigol mewn 
Marchnata, Rheoli Adnoddau Dynol, Rheoli 
Rhyngwladol a Logisteg a Gweithrediadau.

Gallwch rannu eich astudiaethau i lawr y 
canol gan dreulio hanner eich amser ar bob 
pwnc wrth i chi symud i flwyddyn 2. 

Byddwch yn dilyn modiwlau mewn adnoddau 
dynol, marchnata a strategaeth a rheoli 
gweithrediadau, mynegiant, cyfieithu ac 
iaith busnes, cyn eich trydedd flwyddyn yn 
astudio dramor yn un o’n prifysgolion partner 
yn Ewrop. Caiff y flwyddyn hon ei haddysgu 
a’i hasesu ar lefel 2 Rheoli Busnes mewn 
Sbaeneg, Ffrangeg neu Almaeneg.

Yn ôl yng Nghaerdydd, blwyddyn 4 yw eich 
cyfle i deilwra eich gradd ar gyfer eich 
dyheadau gyrfaol drwy ddewis modiwlau o 
ddisgyblaethau busnes ac iaith ochr yn ochr 
â modiwlau gorfodol mewn rheoli strategol a 
hyfedredd iaith.

Nodweddion arbennig
• Paratowch at yrfa mewn busnes 

rhyngwladol gyda’r gallu i gyfathrebu 
mewn iaith Ewropeaidd.

• Byddwch yn elwa ar addysgu iaith 
o safon uchel wedi ei gyflwyno gan 
siaradwyr brodorol.

• Ymgollwch yn wybodaeth academaidd 
ac arbenigedd Ysgol Busnes Caerdydd 
a’r Ysgol Ieithoedd Modern.

• Cymerwch ran mewn raglen fywiog o 
weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich 
gwaith dysgu iaith a throchi mewn 
diwylliant Eidalaidd.

Rheoli Busnes 
gydag Iaith Ewropeaidd BSc
Côd UCAS: Sbaeneg N1R4, Ffrangeg N290 ac Almaeneg N1R2

Es i ar flwyddyn gyfnewid dramor i 
astudio yn Ysgol Busnes Toulouse yn 
Ffrainc fel rhan o fy ngradd. Er bod 
addasu i amgylchedd byw a dysgu 
newydd yn heriol, fe wnes i fwynhau’r 
profiad a dychwelyd yn fwy hyderus, 
wedi gwella fy Ffrangeg a chwrdd â 
ffrindiau o bedwar ban byd. 

Mae fy mlwyddyn dramor wedi cynyddu 
fy ngallu i addasu a’m hyblygrwydd 
mewn sefyllfaoedd newydd, mae wedi 
rhoi safbwyntiau mwy rhyngwladol i mi 
o fusnes ac wedi fy ngwneud yn fwy 
gwydn wrth wynebu heriau.

Tirion Cullen (BSc 2018)
Rheoli Busnes gydag  
Iaith Ewropeaidd (Ffrangeg)

Dyma Tirion
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Edrychwch ar economeg yng nghyd-destun 
heriau gwleidyddol-gymdeithasol cenedlaethol 
a rhyngwladol cyfoes. 
O Brexit a Threth Ystafell Wely i gyflogau 
a chyfoeth, yr amgylchedd ac ynni i iechyd 
a’r digartref, prin yw’r dylanwad fu gan 
economegwyr erioed yng nghyfeiriad a’r 
drafodaeth ynghylch materion sy’n effeithio ar 
gymunedau’r byd.  

Does dim syndod felly, bod cyflogwyr yn 
cynnig gyrfaoedd â chyflog uchel i raddedigion 
ledled y sector cyhoeddus, busnes, bancio, 
cyfrifeg ac ymgynghori i’r rhai hynny sydd ag 
arbenigedd economaidd.

Ein harbenigwyr
Mae gan ein cyfadran o fri brofiad cynghori 
ac ymgynghori mewn sefydliadau yn y sector 
cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector 
ledled y byd. Gyda’u cymorth nhw, byddwch yn 
rhoi theori ar waith ac yn chwilio am atebion i 
ystod o faterion cymdeithasol a gwleidyddol.

Gallwch ddisgwyl astudio modiwlau ym 
meysydd ystadegau, arian, bancio a 
chyllid, econometreg, a theori economeg 
ficro a macro yn ystod eich amser gyda ni. 
Byddwch yn dechrau datblygu pecyn cymorth 
dadansoddi sy’n addas at yrfaoedd mewn 
diwydiannau prysur yn y ddinas.

Ond os nad yw hynny’n apelio atoch, mae ein 
cyfadran a arweinir gan ymchwil yn paratoi’r 
ffordd ar gyfer cenhedlaeth newydd o 
feddylwyr economaidd drwy arwain modiwlau 
ym meysydd economeg llafur, datblygu a 
moeseg a moesoldeb.

26

Pam astudio Economeg?

Ein harbenigwyr

Mae economeg yn fy ngalluogi i 
gymhwyso theori a dadansoddi data 
i ddeall ymddygiad pobl yn well neu 
pam mae pobl yn ymddwyn yn y ffordd 
y maen nhw. Wrth wneud hynny, 
mae’n helpu i ragweld ac asesu effaith 
newidiadau mawr i bolisi’r llywodraethu. 

Rydym yn eich annog i gymhwyso 
eich gwybodaeth am egwyddorion 
economaidd i faterion polisi yn y byd go 
iawn megis y Cyflog Byw Cenedlaethol 
neu Dreth Siwgr y DU, i ddeall y rôl sydd 
gan economeg mewn cymdeithas ac ym 
mywydau pobl yn well.

Melanie Jones
Athro Economeg

Ein harbenigwyr

Mae economeg yn fy nghynhyrfu 
oherwydd yr ystod eang o gwestiynau 
pwysig iawn y mae economegwyr yn 
ceisio eu hateb, a’r effaith y mae’r 
darganfyddiadau newydd hyn wedi’i 
chael ar fywydau pobl.

Ein nod yw datblygu eich gallu i 
gymhwyso safbwyntiau economaidd i 
ddeall pob agwedd ar gymdeithas yn well 
– nid marchnadoedd a phrisiau’n unig.

Dr Iain Long
Darlithydd Economeg



29

Ein rhaglenni gradd

27www.cardiff.ac.uk/cy/business-school

Gyda sgiliau ymchwil meintiol ac empirig ar flaenau 
eich bysedd, bydd galw mawr amdanoch chi mewn 
gyrfaoedd sydd â chyflogau lefel gradd gystadleuol.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
dadansoddi economaidd drwy astudio 
economeg ficro a macro ac yn dysgu sgiliau 
dadansoddi meintiol allweddol ym mlwyddyn un. 

Cewch ddarganfod sut mae eich sgiliau 
dadansoddi’n croestorri â chyfrifeg, y 
gyfraith, marchnata a strategaeth, materion 
economaidd hanesyddol a chyfoes.

Byddwch yn cyfuno theori ac ymarfer wrth 
i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion ddatblygu 
yn eich ail flwyddyn. Byddwch yn dechrau 
gwerthfawrogi’r theori sy’n sail i ddadansoddi 
economaidd ac yn ymarfer technegau empirig 
a ddefnyddir gan economegwyr i fynd i’r 
afael â heriau gwleidyddol, cymdeithasol, 
amgylcheddol a rheoli cyfredol. 

Canolbwyntiwch ar economeg, rheolaeth neu 
gyllid Prydain ac Ewrop i ategu eich sgiliau 
dadansoddi cynyddol.

Profwch eich gwybodaeth wrth i chi feistroli 
cymhwyso dadansoddi economaidd micro 
a macro yn eich blwyddyn olaf. Byddwch yn 
mireinio eich gallu i wneud penderfyniadau 
gyda chymorth modelau cyfrifiadurol i ganfod 
datrysiadau rhesymegol i heriau soffistigedig.

Gallwch deilwra eich gradd i’ch dyheadau 
gyrfaol gyda modiwlau dewisol megis 
economeg llafur, masnach, datblygu a 
diwydiant.

Nodweddion unigryw
• Hyfforddwch yn ein Hystafell Masnach 

arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

• Datblygwch wybodaeth am 
ddamcaniaethau economaidd a’u 
defnydd ymarferol.

• Defnyddiwch sgiliau ymchwil 
meintiol ac empirig i ddeall materion 
economaidd y byd go iawn.

• Arbenigo mewn economeg 
ddiwydiannol, hanes economaidd, 
economeg lafur neu economeg 
ryngwladol.

• Paratoi ar gyfer gyrfaoedd lefel gradd 
â chyflog uchel yn y sector cyhoeddus, 
busnes, bancio, cyfrifeg, ymgynghori 
neu fel economegydd proffesiynol.

Economeg BSc Econ
Côd UCAS: L100 neu R643 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Ymunais â’r cwrs yn fyfyriwr aeddfed,  
a phrin oedd fy nealltwriaeth o 
economeg. Roedd yr amgylchedd yn 
groesawgar iawn a gwnes i gymaint o 
atgofion gwych gyda ffrindiau rydw i’n 
dal i’w gweld heddiw. 

Mwynheais i’r holl gyfleodd i ymgymryd 
â phrosiectau ymchwil annibynnol. 
Roedd y rhain yn gadael i fi gymhwyso’r 
syniadau yn y darlithoedd i broblemau’r 
byd go iawn, gan helpu i feithrin fy 
sgiliau dadansoddi fel ymchwilydd - 
gyrfa rwyf i nawr yn ei dilyn fel myfyriwr 
ôl-raddedig ym Mhrifysgol Rhydychen.

Suraj Nair (BSc Econ 2017)
Economeg

Dyma Suraj
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Bydd galw mawr am eich sgiliau dadansoddi uwch 
a’ch arbenigedd ariannol ar gyfer gyrfaoedd mewn 
banciau, melinau trafod a chwmnïau ariannol ac 
ymgynghori yn fyd-eang.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
cyfrifeg, rheoli a mathemateg ac yna’n 
neidio’n syth i ddadansoddi economaidd gyda 
modiwlau mewn economeg ficro a macro 
yn eich blwyddyn gyntaf. Cewch ddarganfod 
sut mae’r sgiliau dadansoddi’n croestorri â 
chyllid, y gyfraith a materion economaidd 
hanesyddol a chyfoes.

Byddwch yn cyfuno theori ac ymarfer wrth i’ch 
dealltwriaeth o’r hanfodion dyfu ym mlwyddyn 
2. Byddwch yn dechrau gwerthfawrogi’r theori 
sy’n sail i ddadansoddi economaidd ac yn 
ymarfer technegau empirig a ddefnyddir gan 
economegwyr i fynd i’r afael â marchnadoedd 
arian a heriau sefydliadol.

Dewiswch fodiwlau megis economeg Prydain 
ac Ewrop, y gyfraith, rheoli a buddsoddi i 
ategu eich sgiliau dadansoddi cynyddol.

Profwch eich gwybodaeth wrth i chi feistroli 
cymhwyso dadansoddi economaidd micro 
a macro yn eich blwyddyn olaf. Byddwch yn 
mireinio eich gallu i wneud penderfyniadau 
gyda chymorth modelau cyfrifiadurol i ganfod 
datrysiadau rhesymegol i heriau ariannol.

Gallwch deilwra eich gradd i’ch dyheadau 
gyrfaol gyda modiwlau dewisol megis 
deilliadau ariannol, cyllid rhyngwladol a 
dadansoddi diogelwch.

Nodweddion unigryw
• Hyfforddwch yn ein Hystafell Masnach 

arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

• Datblygwch wybodaeth am 
ddamcaniaethau economaidd a’u 
defnydd ymarferol.

• Defnyddiwch sgiliau ymchwil meintiol 
ac empirig i ddeall yr heriau sy’n 
wynebu’r marchnadoedd arian.

• Arbenigwch mewn economeg ariannol, 
dadansoddi diogelwch a rheoli 
portffolio neu gyllid a strategaeth 
gorfforaethol.

Economeg a Chyllid BSc Econ
Côd UCAS: LN13 neu 42P9 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Mwynheais i’r holl hyfforddiant technegol; 
agorodd y defnydd o’r terfynellau 
Bloomberg yn yr Ystafell Masnach fy 
llygaid i fyd buddsoddi a chyllid technegol 
ac mae’n rhywbeth y byddwn i’n hoffi ei 
ddatblygu yn y dyfodol.

Alex Stickler (BSc Econ 2018)
Economeg a Chyllid

Dyma Alex
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Bydd galw mawr am eich sgiliau dadansoddi  
uwch a’ch arbenigedd rheoli ar gyfer gyrfaoedd yn 
y sector cyhoeddus, busnes, bancio, cyfrifeg neu 
ymgynghori yn fyd-eang.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion rheoli ac 
ystadegau ac yna’n neidio’n syth i ddadansoddi 
economaidd gyda modiwlau mewn economeg 
ficro a macro yn eich blwyddyn gyntaf.

Cewch ddarganfod sut mae’r sgiliau dadansoddi 
hyn yn croestorri â heriau cyfrifeg, adnoddau 
dynol, marchnata a strategaeth ar draws ein 
heconomi a’n hamgylchedd busnes.

Byddwch yn cyfuno theori ac ymarfer wrth  
i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion dyfu 
ym mlwyddyn 2. Byddwch yn dechrau 
gwerthfawrogi’r theori sy’n sail i ddadansoddi 
economaidd ac yn ymarfer technegau empirig 
a ddefnyddir gan economegwyr i fynd i’r afael â 
heriau rheoli cyfredol.

Canolbwyntiwch ar economeg Prydain, 
amlddiwylliannedd neu berfformiad a  
rheoli ariannol i ategu eich sgiliau  
dadansoddi cynyddol.

Cewch fwynhau hyblygrwydd blwyddyn olaf 
wedi’i theilwra i chi gyda modiwlau rheoli,  
cyllid, economeg, llafur, masnach, strategaeth  
a mentergarwch. Profwch eich gwybodaeth  
a’ch sgiliau wrth i chi ddod ar draws materion 
y byd go iawn sy’n torri ar draws disgyblaethau 
busnes a chymdeithasol.

Dyma eich cyfle i deilwra eich gradd i’ch 
dyheadau gyrfaol cyn i chi raddio.

Nodweddion arbennig
• Hyfforddwch yn ein Hystafell Masnach 

arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

• Cewch fwynhau’r hyblygrwydd i feistroli 
technegau dadansoddi economaidd a 
rheoli yn ystod eich gradd.

• Datblygwch wybodaeth am 
ddamcaniaethau economaidd a’u 
defnydd ymarferol.

• Defnyddiwch sgiliau ymchwil 
meintiol ac empirig i ddeall materion 
economaidd y byd go iawn.

• Cyfunwch theori busnes a sgiliau 
ymarferol i asesu anghenion  
busnes cyfoes.

• Paratowch ar gyfer gyrfaoedd lefel 
gradd â chyflog uchel yn y sector 
cyhoeddus, busnes, bancio, cyfrifeg  
ac ymgynghori.

Economeg ac Astudiaethau Rheoli BSc
Côd UCAS: LN12 neu 5Q32 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Roedd yn ddewis rhwng Economeg a 
Rheoli Busnes. Hynny yw tan i fi weld 
bod Prifysgol Caerdydd yn gadael i fi 
gyfuno’r 2 ac astudio Economeg ac 
Astudiaethau Rheoli.

Theofaneia Koukouraki
BSc Economeg ac Astudiaethau Rheoli

Dyma Theofaneia
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Treuliwch eich trydedd flwyddyn yn astudio 
economeg yn yr iaith frodorol mewn prifysgol 
partner yn Sbaen, Ffrainc, y Swistir neu’r Almaen.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
dadansoddi economaidd drwy astudio 
economeg ficro a macro ym mlwyddyn un. 
Gallwch ategu’r sgiliau dadansoddi meintiol 
allweddol hyn gydag un modiwl mewn 
Sbaeneg, Ffrangeg neu Almaeneg. 

Gallwch rannu eich astudiaethau i lawr y 
canol gan dreulio hanner eich amser ar bob 
pwnc wrth i chi symud i flwyddyn 2. 

Bydd ein harbenigwyr yn eich cyflwyno i theori 
economaidd, econometreg, mynegiant a byd 
ac iaith busnes, cyn eich trydedd flwyddyn yn 
astudio dramor.

Yn un o’n prifysgolion partner Ewropeaidd, 
caiff eich trydedd flwyddyn ei haddysgu a’i 
hasesu yn Sbaeneg, Ffrangeg neu Almaeneg.

Yn ôl yng Nghaerdydd, blwyddyn 4 yw eich 
cyfle i deilwra eich gradd ar gyfer eich 
dyheadau gyrfaol drwy ddewis modiwlau o 
ddisgyblaethau economeg ac iaith ochr yn 
ochr a modiwlau gorfodol fel dadansoddi 
economaidd micro a macro a hyfedredd iaith.

Nodweddion arbennig
• Paratowch at yrfa mewn busnes 

rhyngwladol gyda’r gallu i gyfathrebu 
mewn iaith Ewropeaidd.

• Byddwch yn elwa ar addysgu iaith 
o safon uchel wedi ei gyflwyno gan 
siaradwyr brodorol.

• Ymgollwch yn wybodaeth academaidd 
ac arbenigedd Ysgol Busnes Caerdydd 
a’r Ysgol Ieithoedd Modern.

• Cymerwch ran mewn raglen fywiog o 
weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich 
gwaith dysgu iaith a throchi mewn 
diwylliant Eidalaidd.

Economeg gydag Iaith Ewropeaidd BSc
Côd UCAS: Sbaeneg L1R4, Ffrangeg L160 ac Almaeneg L1R2

Es i Brifysgol Dechnegol Munich yn yr 
Almaen am flwyddyn. Heb os dyma un 
o brofiadau gorau fy mywyd hyd yma. 
Mae’n galw am feddylfryd penodol; y 
gallu i fynd allan a gwneud cymaint ag 
y gallwch. Sefydlais i fy ngrŵp cerdded 
fy hun gyda theithiau wythnosol a thaith 
grŵp i Prague. 

Rwyf hefyd wedi cael y cyfle i gwrdd â 
chysylltiadau yn niwydiant yr Almaen 
drwy’r rhan economeg o’m cwrs. Ar hyn 
o bryd rwy’n gwneud cais am swyddi 
gyda chwmnïau Ewropeaidd, Airbus yn 
benodol. Rwyf eisiau bod yn rhan o’r 
sector awyrennau oherwydd fy mod i 
wedi bod â diddordeb ynddo erioed.

Richard Smith
BSc Economeg gydag Iaith Ewropeaidd 
(Almaeneg)

Dyma Richard
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Gyda sgiliau ymchwil meintiol ac empirig ar flaenau 
eich bysedd, bydd galw mawr amdanoch chi mewn 
gyrfaoedd sydd â chyflogau lefel gradd gystadleuol.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
cyfrifeg, ystadegau a mathemateg ac yna’n 
neidio’n syth i ddadansoddi economaidd gyda 
modiwlau mewn economeg ficro a macro ym 
mlwyddyn un.

Cewch ddarganfod sut mae’r sgiliau 
dadansoddi’n croestorri â chyfrifeg, y 
gyfraith, marchnata a strategaeth, materion 
economaidd hanesyddol a chyfoes.

Byddwch yn cyfuno theori ac ymarfer wrth 
i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion ddatblygu 
yn eich ail flwyddyn. Byddwch yn dechrau 
gwerthfawrogi’r theori sy’n sail i ddadansoddi 
economaidd ac yn ymarfer technegau empirig 
a ddefnyddir gan economegwyr i fynd i’r afael 
â heriau economaidd a rheoli cyfredol.

Dewiswch fodiwlau megis prynu, 
amlddiwylliannedd, perfformiad ariannol  
a buddsoddiad i ategu eich sgiliau 
dadansoddi cynyddol.

Byddwch yn cymhwyso eich set sgiliau 
economaidd, ystadegol a mathemategol i 
ddadansoddi canlyniadau problemau busnes 
a pholisi yn y byd go iawn yn eich blwyddyn 
olaf. Byddwch yn mireinio eich gallu i wneud 
penderfyniadau gyda chymorth modelau 
cyfrifiadurol i ganfod datrysiadau rhesymegol i 
broblemau economaidd.

Gallwch deilwra eich gradd i’ch dyheadau 
gyrfaol gyda modiwlau dewisol megis 
economeg llafur, masnach, dylunio busnes ac 
entrepreneuriaeth.

Nodweddion arbennig
• Hyfforddwch yn ein Hystafell Masnach 

arloesol, y fwyaf yng Nghymru.

• Datblygwch wybodaeth am 
ddamcaniaethau economaidd a’u 
defnydd ymarferol.

• Defnyddiwch sgiliau ymchwil 
meintiol ac empirig i ddeall materion 
economaidd y byd go iawn.

• Arbenigo mewn economeg 
ddiwydiannol, hanes economaidd, 
economeg lafur neu economeg 
ryngwladol.

• Paratowch at yrfa gyda Gwasanaeth 
Economaidd y Llywodraeth, melinau 
trafod a chwmnïau ymgynghori.

Economeg Busnes BSc Econ
Côd UCAS: L114 neu M297 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Fy mwriad yw gweithio ym maes 
ymgynghori yn y Dwyrain Canol, felly 
roedd yr opsiynau dewisol ar y rhaglen 
yn gadael i fi deilwra fy ngradd at 
fy niddordebau mewn meysydd fel 
Economeg Datblygu ac Economeg 
Ddiwydiannol.

Grace Janho (BSc Econ 2018) 
Economeg Busnes

Dyma Grace
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Treuliwch eich trydedd flwyddyn yn astudio 
economeg busnes yn yr iaith frodorol mewn 
prifysgol partner yn Sbaen, Ffrainc, y Swistir  
neu’r Almaen.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
dadansoddi economaidd drwy astudio 
economeg ficro a macro ym mlwyddyn un. 
Gallwch ategu’r sgiliau dadansoddi meintiol 
allweddol hyn gydag un modiwl mewn 
Sbaeneg, Ffrangeg neu Almaeneg. 

Gallwch rannu eich astudiaethau i lawr y 
canol gan dreulio hanner eich amser ar bob 
pwnc wrth i chi symud i flwyddyn 2. 

Bydd ein harbenigwyr yn eich cyflwyno i 
theori economaidd, econometreg, economeg 
reolaethol, mynegiant a byd ac iaith busnes, 
cyn eich trydedd flwyddyn yn astudio dramor 
yn Sbaeneg.

Yn un o’n prifysgolion partner Ewropeaidd, 
caiff eich trydedd flwyddyn ei haddysgu a’i 
hasesu yn Sbaeneg, Ffrangeg neu Almaeneg.

Yn ôl yng Nghaerdydd, blwyddyn 4 yw eich 
cyfle i deilwra eich gradd ar gyfer eich 
dyheadau gyrfaol drwy ddewis modiwlau o 
ddisgyblaethau economeg busnes ac iaith ochr 
yn ochr â modiwlau gorfodol mewn macro-
economeg gymwysedig a chyllid, cymwysiadau 
busnes a menter a hyfedredd iaith.

Nodweddion arbennig
• Paratowch at yrfa mewn busnes 

rhyngwladol gyda’r gallu i gyfathrebu 
mewn iaith Ewropeaidd.

• Byddwch yn elwa ar addysgu iaith 
o safon uchel wedi ei gyflwyno gan 
siaradwyr brodorol.

• Ymgollwch yn wybodaeth academaidd 
ac arbenigedd Ysgol Busnes Caerdydd 
a’r Ysgol Ieithoedd Modern.

• Cymerwch ran mewn raglen fywiog o 
weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich 
gwaith dysgu iaith a throchi mewn 
diwylliant Eidalaidd.

Economeg Busnes gydag  
Iaith Ewropeaidd BSc
Côd UCAS: Sbaeneg L1RY, Ffrangeg L1R9 ac Almaeneg L1RX
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Byddwch yn datblygu’r offerynnau a’r technegau 
i ddylanwadu ar y sector cyllid byd-eang sy’n 
gynyddol gystadleuol.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
cyfrifeg, ystadegau a mathemateg ac yna’n 
neidio’n syth i ddadansoddi economaidd gyda 
modiwlau mewn economeg ficro a macro.

Cewch ddarganfod sut mae’r sgiliau 
dadansoddi’n croestorri â’r gyfraith, rheoli a 
threfnu, a materion economaidd hanesyddol 
a chyfoes.

Byddwch yn cyfuno theori ac ymarfer wrth 
i’ch dealltwriaeth o’r hanfodion ddatblygu. 
Byddwch yn dechrau gwerthfawrogi’r theori 
sy’n sail i ddadansoddi economaidd ac yn 
ymarfer technegau empirig a ddefnyddir gan 
economegwyr yn y sectorau arian, bancio a 
chyllid.

Dewiswch fodiwlau megis y gyfraith, 
buddsoddiad, cyllid corfforaethol, y 
wladwriaeth a busnes i ategu eich 
gwybodaeth am yr hanfodion.

Profwch eich gwybodaeth wrth i chi edrych 
ar faterion yn y byd go iawn sy’n effeithio 
ar farchnadoedd ariannol byd-eang yn eich 
blwyddyn olaf.  Byddwch yn dod yn arbenigwr 
ar rôl y banciau a chyfryngwyr ariannol yn ein 
heconomi. 

Gallwch deilwra eich gradd i’ch dyheadau 
gyrfaol gyda modiwlau dewisol megis 
economeg llafur, masnach, datblygu a 
diwydiant.

Nodweddion unigryw
• Dysgwch ragweld ymddygiad y 

farchnad arian gyda data go iawn yn 
ein Hystafell Masnach arloesol.

• Cymhwyswch theori economaidd micro 
a macro mewn cyd-destunau ariannol.

• Gwerthuswch yn feirniadol oblygiadau 
argyfyngau ariannol ar yr economi  
fyd-eang.

• Gwerthfawrogwch sut mae polisi, 
rheoleiddio a thechnoleg yn dylanwadu 
ar y farchnad stoc.

• Archwilio materion moesegol a 
phenblethau mewn busnes.

Bancio a Chyllid BSc Econ
Côd UCAS: N300 neu 97K5 gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Professional

Roeddwn i’n awyddus i ddilyn llwybr 
ymarferol ac astudio cymwysiadau 
economeg, ac mae’r cwrs Bancio a 
Chyllid yn cynnig hyn. Rwy’n gallu 
dysgu am theorïau economaidd 
craidd ar yr un pryd â dysgu sut mae 
marchnadoedd ariannol fel y gyfnewidfa 
stoc yn gweithio drwy’r ystafell masnach 
efelychiadol.

Abheesh Essoo
BSc Econ Bancio a Chyllid

Dyma Abheesh
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Treuliwch eich trydedd flwyddyn yn astudio bancio 
a chyllid yn yr iaith frodorol mewn prifysgol partner 
yn Sbaen, Ffrainc, y Swistir neu’r Almaen.
Byddwch yn mynd i’r afael â hanfodion 
cyfrifeg, ystadegau mathemateg ac economeg 
ficro a macro ym mlwyddyn un. Gallwch 
ategu’r sgiliau dadansoddi meintiol allweddol 
hyn gydag un modiwl mewn Sbaeneg, 
Ffrangeg neu Almaeneg. 

Gallwch rannu eich astudiaethau i lawr y 
canol gan dreulio hanner eich amser ar bob 
pwnc wrth i chi symud i flwyddyn 2. 

Bydd ein harbenigwyr yn eich cyflwyno i theori 
economaidd, econometreg, arian, bancio a 
chyllid, mynegiant a byd ac iaith busnes, cyn 
eich trydedd flwyddyn yn astudio dramor.

Yn un o’n prifysgolion partner Ewropeaidd, 
caiff eich trydedd flwyddyn ei haddysgu a’i 
hasesu yn Sbaeneg, Ffrangeg neu Almaeneg.

Yn ôl yng Nghaerdydd, blwyddyn 4 yw eich 
cyfle i deilwra eich gradd ar gyfer eich 
dyheadau gyrfaol drwy ddewis modiwlau o 
ddisgyblaethau bancio a chyllid ac iaith ochr 
yn ochr â modiwlau gorfodol mewn cyllid 
rhyngwladol, bancio, economeg ariannol a 
hyfedredd iaith.

Nodweddion arbennig
• Paratowch at yrfa mewn busnes 

rhyngwladol gyda’r gallu i gyfathrebu 
mewn iaith Ewropeaidd.

• Byddwch yn elwa ar addysgu iaith 
o safon uchel wedi ei gyflwyno gan 
siaradwyr brodorol.

• Ymgollwch yn wybodaeth academaidd 
ac arbenigedd Ysgol Busnes Caerdydd 
a’r Ysgol Ieithoedd Modern.

• Cymerwch ran mewn raglen fywiog o 
weithgareddau allgyrsiol i gefnogi eich 
gwaith dysgu iaith a throchi mewn 
diwylliant Eidalaidd.

Bancio a Chyllid gydag 
Iaith Ewropeaidd BSc
Côd UCAS: Sbaeneg N3R4, Ffrangeg N3R9 ac Almaeneg N3R2
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Dilynwch eich dau ddiddordeb a dewis gradd 
cydanrhydedd. Byddwch yn elwa ar arbenigedd 
2 Ysgol gyda gradd sy’n dod â disgyblaethau’r 
celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau 
cymdeithasol ynghyd.
Peidiwch â phoeni, ni chewch ddwywaith 
cymaint y gwaith drwy astudio 2 bwnc!  
Mae myfyrwyr cydanrhydedd yn astudio’r un 
nifer o fodiwlau â myfyrwyr anrhydedd sengl a 
byddwch yn talu’r un ffioedd dysgu.

Un o fanteision graddau cydanrhydedd yw’r 
hyblygrwydd maen nhw’n eu cynnig. Gallwch 
ddewis arbenigo a datblygu eich diddordebau 
eich hun, wrth archwilio meysydd astudio 
newydd.

Rhaglenni gradd cydanrhydedd  
BSc Econ 
Gwleidyddiaeth ac Economeg (LL12) 

Rhannwch eich astudiaethau i lawr y canol 
gan dreulio hanner eich amser ar bob pwnc.

Byddwch yn cyfuno theori economaidd 
micro a macro gydag ystadegau cymhwysol 
ym mlynyddoedd 1 a 2, a dilynwch eich 
diddordebau gyrfaol drwy ddewis o blith ystod 
o fodiwlau dewisol ym mlwyddyn 3. 

Rhaglenni gradd cydanrhydedd BA 
Ffrangeg ac Economeg (RL11) 
Almaeneg ac Economeg (RL21) 
Eidaleg ac Economeg (RL31) 
Sbaeneg ac Economeg (LR14)

Yn fyfyriwr BA Iaith Ewropeaidd ac Economeg, 
byddwch yn astudio 2 fodiwl mewn 
Economeg ym mlwyddyn un cyn rhannu eich 
astudiaethau’n gyfartal rhwng Economeg ac 
iaith Ewropeaidd ym mlynyddoedd 2 a 4. 

Byddwch yn darganfod ac yn archwilio hanes, 
diwylliant, gwleidyddiaeth ac iaith Ewropeaidd 
drwy gydol eich astudiaeth – yn dibynnu ar yr 
iaith a ddewiswch. 

Byddwch yn treulio blwyddyn 3 dramor. Mae 
hyn yn golygu profi eich gwybodaeth. Byddwch 
yn mynd i Brifysgol yn Ewrop lle cewch eich 
addysgu a’ch arholi’n Ffrangeg, Almaeneg, 
Eidaleg neu Sbaeneg. Rhaglenni 4 blynedd 
yw’r rhain.

Hanes ac Economeg (VL11) 
Athroniaeth ac Economeg (VL51) 

Byddwch yn rhoi eich theori economaidd 
ar waith drwy fynd i’r afael ag ystod eang o 
faterion cymdeithasol a gwleidyddol yn eu  
cyd-destunau hanesyddol a moesegol ar 
draws 3 blynedd o astudio.

Rhaglenni gradd cydanrhydedd BSc 
Astudiaethau Busnes a Japaneeg (NT12) 

Japan yw un o’r economïau mwyaf pwerus yn 
y byd, ac mae galw cynyddol am raddedigion 
sydd â gafael ar yr iaith Japaneeg a diwylliant 
a chymdeithas Japan. 

Lluniwyd ein rhaglen Astudiaethau Busnes 
a Japaneeg bedair blynedd yn benodol i 
ymateb i’r galw hwn. Ar ôl treulio blwyddyn 3 
yn astudio mewn prifysgol yn Japan, byddwch 
yn graddio’n ‘ddinesydd byd-eang’ sydd â 
gwybodaeth gadarn am fusnes a hyfedredd 
ar lefel uchel mewn Japaneeg yn barod i 
ddylanwadu ar fusnesau yn Japan.

Rhaglenni gradd cydanrhydedd
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Prifddinas

“Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol boblogaidd iawn yn y DU. . .  
Mae ganddi enw da am ymchwil o’r radd flaenaf ac mae’n rhoi profiad 
ardderchog i’w myfyrwyr.”
The Telegraph University Guide

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

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

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

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

Cymru yw gwlad y gân, ac mae Caerdydd yn 
sicr yn cyfrannu’n frwd at yr etifeddiaeth hon. 
Mae cerddoriaeth yn llifo drwy wythiennau’r 
ddinas hon, o’r siop recordiau hynaf yn y 
byd, sef Spillers Records, sydd wedi’i lleoli 
yn Arcêd Morgan, i leoliadau mwy cyfoes a 
chartrefol sy’n rhoi llwyfan i rai o dalentau 
cerddorol newydd mwyaf cyffrous y byd. 

Er bod eich rhestr o bethau i’w gwneud yng 
Nghaerdydd efallai’n enfawr, cofiwch neilltuo 
amser i fynd i’r Amgueddfa Genedlaethol 
sy’n rhywle rhyfeddol. Peidiwch â cholli’r cyfle 

hefyd i fynd i Ganolfan eiconig Mileniwm 
Cymru yn lleoliad delfrydol Bae Caerdydd.

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

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

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

Taith rithwir o amgylch  
y campws
Dysgwch ragor 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/business-school
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Byw yng Nghaerdydd

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o 
weithgarwch a gynigir gan ddinas fawr, ond mewn lleoliad personol a chlos 
sydd â chymeriad diddiwedd. Gallwch fwynhau’r awyrgylch, profi’r diwylliant 
a mynd ati i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael yn ein dinas; 
eich cartref newydd chi.
Gwarant o lety
Os byddwch yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol 
Caerdydd ar sail gadarn, cewch warant o 
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y brifysgol 
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn 
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu 
blwyddyn gyntaf. 

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

Bywyd Preswyl
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. 

Drwy weithio mewn partneriaeth â’r 
Ganolfan Cefnogi a Lles Myfyrwyr, y Swyddfa 
Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr, bydd 
Bywyd Preswyl yn eich croesawu chi i 
Gaerdydd ac yn eich helpu i ymgartrefu’n 
ddiffwdan yn y Brifysgol.

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.

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

“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
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Ceisiadau

Dylech wneud cais drwy UCAS i gael eich 
ystyried ar gyfer cael eich derbyn ar  
unrhyw rai o’r cyrsiau israddedig a gynigir gan 
Ysgol Busnes Caerdydd:

UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, 
Glos, GL52 3LZ, y DU

www.ucas.com

Gofynion mynediad
Hoffwn bwysleisio bod ein graddau israddedig 
yn raddau academaidd. Nid ydynt yn 
raddau galwedigaethol nac yn raddau sy’n 
canolbwyntio ar ymarfer. 

Arweiniad yw’r gofynion nodweddiadol hyn.  
Cewch y wybodaeth ddiweddaraf ar ein 
gwefan.

Anrhydedd Sengl:
AAB: Dim pynciau penodol. Sylwer, nid 
ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol, 
Astudiaethau Dinasyddiaeth na Meddwl yn 
Feirniadol.

Ar gyfer Economeg Anrhydedd Sengl (L100 
a R643), Economeg a Chyllid (LN13 a 42P9) 
ac Economeg gydag Iaith Ewropeaidd (L160, 
L1R2, L1R4) rhaid i un o’ch pynciau Safon 
Uwch fod yn Fathemateg.

I wneud cais am raglen gydag iaith 
Ewropeaidd, rhaid i chi fod wedi astudio’r iaith 
hon i Safon Uwch a chael gradd B neu uwch.

Bydd hefyd gofyn i chi fod â TGAU Saesneg 
gradd C/4 neu uwch a TGAU Mathemateg 
gradd B/6 neu uwch.

Fel rheol, bydd y cynigion ar gyfer 
cydanrhydedd yr un fath ag ar gyfer anrhydedd 
sengl, ac eithrio os bydd y naill bwnc yn mynnu 
gradd uwch na’r llall. Cewch y manylion llawn 
ar ein gwefan.

WBA: Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch 
Bagloriaeth Cymru yn lle un pwnc Safon Uwch 
(ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw 
bynciau penodol.

Y FAGLORIAETH RYNGWLADOL: Cyfanswm 
o 32-34 o bwyntiau, neu 665-666 mewn 3 
phwnc Lefel Uwch.

CYMHWYSTER PROSIECT ESTYNEDIG (EPQ): 
Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd 
A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn 
cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar 
gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni 
unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd.

Arall: Bydd croeso i geisiadau gan rai sy’n 
cynnig cymwysterau cyfwerth/tramor amgen 
eraill, ac i geisiadau’r rhai a all fod â phrofiad 
perthnasol arall o waith/bywyd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fod wedi cael sgôr 
IELTS o 6.5 (gan gynnwys is-sgôr o 5.5 mewn 
ysgrifennu), neu fod â thystiolaeth debyg o’u 
hyfedredd yn y Saesneg.

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

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

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

Cefnogi myfyrwyr
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:

• Cymorth Anabledd a Dyslecsia 
• Canllawiau Cwnsela a Lles

Ebost: studentsupportcentre@ 
caerdydd.ac.uk
Ffôn: (029) 2087 4844

Cefnogi Myfyrwyr 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/scholarships

Ceisiadau parhad
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Allwedd

Ysgol Busnes Caerdydd

Y Brifysgol ac adeiladau’r GIG

Preswylfeydd myfyrwyr

Sut i ddod o hyd i’r ysgol
Rydym ar ochr ogleddol campws y 
brifysgol ac yn ddigon agos i allu 
cerdded o ganol y ddinas. Mae’r 
ysgol yn agos iawn i gerdded i orsaf 
reilffordd Cathays ac mae’n hawdd 
mynd iddi o neuaddau preswyl y 
brifysgol. Mae’r Ganolfan Addysgu 
Ôl-raddedigion hefyd gerllaw.

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud â 
chylch derbyn myfyrwyr ar gyfer dechrau 
astudio yn 2023, ac mae’n gywir pan 
aeth i’r wasg ym mis Mehefin 2022. Fodd 
bynnag, mae cyfnod hir rhwng argraffu’r 
llyfryn hwn a phryd caiff ceisiadau eu 
cyflwyno a’u prosesu gennym. Felly, 
ewch i’n gwefan www.caerdydd.ac.uk 
cyn cyflwyno cais rhag ofn bod unrhyw 
newidiadau i’r cwrs sydd o ddiddordeb i 
chi neu i gyfleusterau a gwasanaethau 
eraill a ddisgrifir yma. Pan fydd 
gwahaniaeth rhwng cynnwys y llawlyfr 
hwn a’n gwefan, cynnwys y wefan fydd 
yn bwysicach, a hwn sy’n nodi sut rydym 
yn bwriadu darparu ein gwasanaethau ar 
eich cyfer.

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

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

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

Diolch yn fawr.

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/business-school
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I gael gwybod rhagro am 
Ysgol Busnes Caerdydd 
ewch i’n gwefan:
www.cardiff.ac.uk/cy/ 
business-school

Cysylltwch â ni
Derbyn Myfyrwyr 
Ffôn: 029 2087 9999
Ebost: studybusiness@ 
caerdydd.ac.uk

Ysgol Busnes Caerdydd
Prifysgol Caerdydd
Rhodfa Colum
Caerdydd CF10 3EU

Cadw mewn cysylltiad
BusinessCardiff

@Cardiffbusiness

CARBS/0622/2000

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.


