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Dewis Caerdydd
Yn y cwrs hwn cewch ymchwilio i fecaneg y greadigaeth fwyaf
cymhleth a diddorol ymhlith creadigaethau natur – y meddwl dynol.
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Mae gennym gymuned fywiog a rhyngwladol o
fyfyrwyr a staff, a byddwch yn cael eich
cefnogi gan ein darlithwyr brwdfrydig, ein
tiwtoriaid gofalgar a grŵp bywiog o
gydfyfyrwyr. Rydym yn pwysleisio’r cysylltiad
agos rhwng athrawon ac ymchwilwyr er mwyn
i chi allu cymryd rhan mewn prosiectau
ymchwil gwirioneddol arloesol. Bob blwyddyn,
mae prosiectau myfyrwyr yn ein helpu i
ddarganfod mwy am yr ymennydd ac
ymddygiad dynol; maen nhw hefyd yn ein
helpu i wneud gwahaniaeth ar draws ystod
eang o bynciau – o driniaethau clinigol i
leihau gwastraff plastig.

Dewis Caerdydd

Os byddwch yn dewis astudio gyda ni, byddwn
yn gweithio gyda chi ar raglen heriol a
chynhwysfawr, i’ch helpu i ddeall ymddygiad a’r
meddwl dynol – creadigaeth fwyaf cymhleth a
diddorol natur.
rhwydweithiau cymdeithasol a enillwyd.
Mae mynd ar leoliad hefyd yn eich helpu i
benderfynu ar eich llwybr gyrfaol.
Yn dilyn ein rhaglenni israddedig, rydym hefyd
yn cynnig hyfforddiant Meistr a Doethur mewn
anhwylderau plentyndod, niwroddelweddu,
seicoleg glinigol, seicoleg addysg ac ymchwil.
Dewch i ymweld â ni ar un o’n diwrnodau
agored a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.
Gobeithiwn eich croesawu i’n Hysgol yn fuan.

Rydym yn cynnig dwy raglen Seicoleg BSc, y
ddwy yn cael eu cydnabod gan y BPS, sy’n
darparu addysg ragorol mewn Seicoleg.
Maent yn sgorio’n uchel yn gyson o ran
bodlonrwydd myfyrwyr ac mae ein myfyrwyr
yn mynd ymlaen i yrfaoedd mewn ystod eang
iawn o broffesiynau.
Mae’r radd pedair blynedd yn cynnig y
fantais ychwanegol o brofiad o leoliad, sy’n
cyfrannu hyd yn oed ymhellach at ragolygon
swyddi oherwydd y sgiliau ymarferol a’r

Petroc Sumner
Pennaeth yr Ysgol

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Pam dewis Seicoleg?
Os ydych chi’n chwilfrydig i wybod sut mae’r meddwl
yn gweithio, yna seicoleg yw'r pwnc i chi.

Mae astudio Seicoleg yng Nghaerdydd wedi bod o fudd
mawr i mi, hyd yn oed mewn sefyllfaoedd cymdeithasol,
gan fod popeth a ddysgwn yn ddiddorol ac yn
berthnasol. Ar ben hynny, pan fydd darlithoedd yn llawn
cynnwys diddorol ac yn cael eu dysgu gyda brwdfrydedd
gan ddarlithwyr hynod wybodus, mae’n anodd peidio â
chael eich ysbrydoli!
Ocean O’Hara – Myfyriwr seicoleg ail flwyddyn
gyda Lleoliad Proffesiynol
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Mae iechyd meddwl, datblygiad plant,
canfyddiad gweledol, dysgu anifeiliaid a
phwysau gan gyfoedion yn rhai o lawer
o feysydd sy’n cael eu cwmpasu gan
ddisgyblaeth seicoleg.
Mae’n eithaf cyffredin i bobl feddwl am Freud
neu seicoddadansoddi pan fyddan nhw’n
clywed am seicoleg. Fodd bynnag, dim ond
rhan fach iawn o’r hyn sy’n ffurfio seicoleg
(a elwir yn seicoleg glinigol neu annormal)
yw seicoddadansoddi. Weithiau bydd pobl yn
meddwl y gall seicolegwyr edrych i mewn i’ch
enaid a dadansoddi’ch cyfrinachau dyfnaf. Er
ein bod yn ceisio deall sut mae’r meddwl yn
gweithio, nid ydym yn gallu darllen meddyliau.
Mae hefyd yn bwysig tynnu sylw at y ffaith
nad yw seicoleg a seicotherapi yr un peth. Er
bod rhai seicolegwyr yn mynd ymlaen i fod yn
therapyddion neu’n gwnselwyr, ni fydd y rhan
fwyaf ohonynt yn gwneud hynny.
Os ydych chi â diddordeb ynglŷn â beth
sy’n peri i bobl wneud pethau, sut mae ein
synhwyrau’n gweithio, beth sy’n penderfynu
a ydym yn cofio neu’n anghofio enw rhywun,
pam mae rhai pethau’n haws eu dysgu na
rhai eraill, a yw pobl yn fwy deallus nag
anifeiliaid, sut a beth mae babanod yn ei
ddysgu gan y bobl sy’n gofalu amdanynt, beth
allwn ni ei wneud i fynd i’r afael â rhagfarn
a stereoteipiau - yn fyr, os ydych chi’n

Pam dewis Seicoleg?

Seicoleg yw’r astudiaeth wyddonol o’r meddwl
ac ymddygiad, ac mae’n ddisgyblaeth eang
iawn. Er ein bod yn gofyn cwestiynau y mae’n
bosibl eich bod yn eu cysylltu â bioleg, er
enghraifft sut mae’r ymennydd yn gweithio,
rydym hefyd yn gofyn cwestiynau sy’n
ymestyn i mewn i’r gymdeithas, megis sut
mae pobl yn ymddwyn mewn grwpiau.
chwilfrydig am sut mae’r meddwl yn gweithio,
yna mae seicoleg i chi! Pwnc anghyffredin
yw seicoleg gan ei bod yn cynnig nifer o
broffesiynau seicoleg-benodol i fynd i mewn
iddynt. Yn dibynnu ar eich diddordebau,
efallai y byddwch am fynd ymlaen i fod
yn seicolegydd clinigol, seicolegydd
fforensig, seicolegydd iechyd, seicolegydd
galwedigaethol, seicolegydd chwaraeon,
seicolegwr addysgol, cynghorwr, ymchwilydd
neu academydd.
Trwy astudio seicoleg yng Nghaerdydd
byddwch yn ei hastudio o safbwynt
gwyddonol gyda phwyslais ar ei hagweddau
cymdeithasol, gwybyddol a biolegol. Byddwch
yn cael y cyfle i gaffael ystod anarferol o eang
o sgiliau yn ymestyn o ysgrifennu traethawd
a gwerthuso beirniadol i ddylunio arbrofol a
dadansoddiad ystadegol. Mae hyn yn eich
galluogi i ddod o hyd i waith mewn ystod
amrywiol o sectorau.

Yr Athro Marc Buehner
Cyfarwyddwr Derbyn a Recriwtio
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Astudio gyda ni
Rydym yn angerddol am seicoleg ac mae ein Hysgol
wedi bwrw gwreiddiau dwfn, mae ganddi adnoddau da
ac mae ganddi enw da rhagorol yn rhyngwladol.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano yn unig . . .
Byddwn i’n argymell yn fawr iawn y
dylid astudio Seicoleg ym Mhrifysgol
Caerdydd. Mae’r cwrs yn ymdrin
ag ystod amrywiol o bynciau – gan
roi cyfle i bob myfyriwr archwilio ei
ddiddordebau. Yn benodol, roeddwn i’n
gweld bod y flwyddyn Lleoliad opsiynol
o fudd; helpodd fi i weld cynnwys y cwrs
o safbwynt mwy cymhwysol, yn ogystal
â rhoi’r hyder a’r sgiliau i mi ddilyn y
llwybr gyrfaol a ddewiswyd gennyf!
Chloe Ryce,
myfyriwr seicoleg yn y flwyddyn olaf
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Astudio gyda ni

Rydym yn un o ganolfannau mwyaf y DU
ar gyfer seicoleg a niwrowyddoniaeth gyda
thros 50 o staff academaidd sy'n gwneud
ymchwil, a thros 75 o staff ymchwil-yn-unig,
yn cwmpasu’r sbectrwm cyfan o seicoleg
gyfoes. Mae hyn yn golygu bod ein haddysgu
yn darparu dyfnder yn ogystal ag ehangder.
adnoddau da, ac enw rhagorol yn rhyngwladol.
Yn wir, mae ansawdd ein hymchwil wedi dod
yn 2il yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
diweddaraf (REF), gan ddod rhwng Rhydychen
a Chaergrawnt!
Mae’r ffaith ein bod fel arfer yn denu
dyfarniadau ymchwil blynyddol gwerth mwy
na £5 miliwn mewn cyllid allanol ar gyfer ein
gweithgareddau ymchwil yn tystio i’n statws.

Rydym yn cynnig dau gwrs seicoleg israddedig,
gradd BSc Seicoleg tair blynedd a BSc Seicoleg
pedair blynedd gyda Lleoliad Proffesiynol.
Mae’r ddau gwrs wedi’u hachredu’n llawn
gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) a
cheir hyd yn oed cyfle i astudio dramor ym
Mhrifysgol Hong Kong am semester.

Yng Nghaerdydd, rydym hefyd yn credu mewn
addysgu a arweinir gan ymchwil. Mae hyn
yn golygu y byddwch yn cael eich dysgu gan
seicolegwyr sy’n gwneud ymchwil sy’n arwain
y byd yn eu maes. Gallwch hefyd gymryd
rhan yn un o’n cynlluniau interniaeth dros
yr haf, gan gael profiad ymarferol gyda’n
cyfleusterau gwych, dan oruchwyliaeth
arbenigwyr rhyngwladol o fri.
Mae ein dewis o raddau israddedig yn cael
ei hategu gan raddau ôl-raddedig a addysgir
mewn Niwroddelweddu, Seicoleg Glinigol,
Seicoleg Ddatblygiadol a Seicoleg Addysgol.

Cyfleusterau

Os byddwch yn dewis astudio yma, cewch
fynediad i’n cyfleusterau addysgu ac ymchwil
trawiadol gan gynnwys ein swît gyfrifiadura
bwrpasol fewnol sydd â chefnogaeth lawn ac
at ein hystafelloedd seminar rhyngweithiol.

Ynghyd â'n cyfleusterau ymchwil rhagorol,
mae gennym hefyd gyfleusterau israddedig
pwrpasol i sicrhau y cewch y profiad gorau
posibl.

Yn rhan annatod o’n Hysgol mae CUBRIC –
Canolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd
Prifysgol Caerdydd – sy’n dwyn ynghyd
arbenigedd sy’n arwain y byd ym maes
mapio’r ymennydd gyda’r datblygiadau
diweddaraf o ran delweddu’r ymennydd ac
ysgogi’r ymennydd. Mae CUBRIC hefyd yn
gartref i un o sganwyr ymennydd mwyaf
pwerus Ewrop.

• Ystafell gyffredin i israddedigion gyda
gofod astudio modern ac amrywiol

Rydym yn angerddol am seicoleg ac mae
ein Hysgol wedi’i hen sefydlu, mae ganddi

• Darlithfeydd newydd eu hadnewyddu

• Labordy cyfrifiadura
• Ystafelloedd ymchwil i fyfyrwyr israddedig
wedi’u haddasu ar gyfer astudiaethau amlgyfranogwyr
• Ystafelloedd seminar rhyngweithiol ynghyd
ag arddangosfeydd clyfar
• Ystafelloedd cyfarfod/cynadledda.

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Ein rhaglenni gradd
Byddwch yn astudio mewn Ysgol Seicoleg ag enw da am ragoriaeth
sy'n cael ei chydnabod ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Graddiais i o Brifysgol Caerdydd gyda gradd BSc mewn Seicoleg gyda Lleoliad
Proffesiynol yn 2018 ac rwy’n awr yn cwblhau PhD mewn Seicoleg ym Mhrifysgol
St Andrews, gan astudio agweddau amrywiol ar wybyddiaeth a chydlyniad mewn
tsimpansîaid. Helpodd Caerdydd i’m paratoi at y cam nesaf hwn yn fy ngyrfa nid yn unig
gyda staff rhagorol ac addysgu damcaniaethau, ystadegau, a dulliau ymchwil, ond hefyd
gyda chyfleoedd ychwanegol i ennill profiad ymchwil go iawn gydag interniaethau haf â
thâl, y cynllun lleoliadau, a phrosiect y flwyddyn olaf. Drwy’r cyfleoedd hyn roeddwn yn
gallu graddio gyda CV a oedd yn llawn profiad perthnasol a gyda chysylltiadau a wnaed yn
fy maes diddordeb. Emma McEwen – myfyriwr a raddiodd mewn Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol
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Cod UCAS: C800 (gyda Lleoliad Proffesiynol, Cod UCAS: C810)
Mae ein rhaglenni gradd wedi’u cynllunio i fod yn
ysgogol ac yn berthnasol i anghenion gyrfa mewn
seicoleg. Fel un o’r ysgolion seicoleg mwyaf yn y
DU, mae gennym yr hyblygrwydd a’r arbenigedd i
weddu i wahanol bwrpasau a diddordebau.

Lefel 5
Mae Lefel 5 yn ymdrin â’r 18 mis nesaf
o’ch cwrs ac yn adeiladu ar y pynciau a’r
materion a drafodwyd yn ystod Lefel 4. Bydd
yn parhau i ddatblygu themâu pwysig mewn
seicoleg gyfoes, ac yn rhoi pwys arbennig
ar feddwl yn feirniadol yn ogystal â’r gallu
i ddehongli a chyfuno ffrwyth ymchwil a
damcaniaethau seicolegol.

Ein rhaglenni gradd

Seicoleg BSc

Byddwch yn astudio naw modiwl, gyda
phob un yn canolbwyntio ar faes penodol
o seicoleg, gan gynnwys seicoleg
ddatblygiadol, gwybyddol, biolegol, annormal,
cymdeithasol a chanfyddiadol. Bydd
modiwlau Lefel 5 yn datblygu ac yn estyn
eich dealltwriaeth o bob pwnc y tu hwnt
i’r hyn a wnaed yn Lefel 4. Byddwch hefyd
yn parhau i hyfforddi eich sgiliau ym maes
dylunio ymchwil, ystadegau a chyfrifiadura.

Lefel 6 (Blwyddyn Olaf)
Yn y flwyddyn olaf, cewch ddewis rhydd o
amrywiaeth o fodiwlau.

Yn ogystal â darparu addysgu rhagorol ar
sail ymchwil flaengar, sy’n arwain y byd, mae
gennym hefyd gysylltiadau cryf â busnesau,
diwydiant, darparwyr gofal a gweithwyr iechyd
proffesiynol. Mae mwy a mwy o brifysgolion
ledled y DU yn cydnabod manteision cynnig
rhaglen gradd pedair blynedd gyda Lleoliad
Proffesiynol. Rydym yn falch bod gennym un
o’r rhaglenni lleoliad mwyaf a hynaf yn y wlad.
Mae ein dwy raglen gradd yn dilyn yr un
cwricwlwm academaidd. Mae’r ddwy flynedd
gyntaf (Lefelau 4 a 5) o’ch cwrs yn cwmpasu
ehangder seicoleg gyfoes yn ddigon trylwyr
i’ch gwneud yn gymwys i fod yn Aelod â Gradd
o Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), ar ôl
i chi raddio’n llwyddiannus ar un o’n cyrsiau
achrededig. Os byddwch yn dewis ein gradd
pedair blynedd, byddwch yn treulio blwyddyn
ar Leoliad Proffesiynol, cyn dychwelyd ar gyfer
eich blwyddyn olaf (Lefel 6). Os byddwch yn
dewis y cwrs tair blynedd, byddwch yn bwrw
ymlaen yn syth i’r flwyddyn olaf.

Lefel 4
Rydym yn cydnabod bod dechrau unrhyw
gwrs mewn prifysgol yn gyfnod pan fyddwch
yn darganfod ffordd newydd o fyw, a ffordd
newydd o ddysgu. Mae lefel 4 yn cwmpasu
pedwar mis cyntaf ein cwrs, ac fe’i lluniwyd
gennym i roi sylfaen gadarn i chi mewn
ymchwil a meddwl seicolegol, tra’n hwyluso’r
pontio o’r ysgol i’r brifysgol.
Byddwch yn astudio tri modiwl: Bydd y modiwl
“Cyflwyniad i Seicoleg” yn darparu cyflwyniad
a throsolwg ar seicoleg gymdeithasol,
gwybyddol, biolegol, ac annormal, yn
ogystal ag ymchwil ar wahaniaethau unigol.
Bydd “Ymchwil Seicolegol” yn cyflwyno
egwyddorion dylunio ymchwil. Bydd “Dulliau
Ymchwil mewn Seicoleg” yn cyflwyno seiliau
cysyniadol egwyddorion ystadegol i helpu
eich dealltwriaeth gyffredinol o rôl ystadegau,
dulliau ymchwil a chyfrifiadura o fewn
seicoleg.

Mae hyn yn rhoi’r cyfle i chi ddilyn y
diddordebau penodol a ddatblygwyd gennych
yn ystod blynyddoedd blaenorol eich cwrs.
Mae’r modiwlau arbenigol yn caniatáu i chi
fynd i fwy o ddyfnder a dysgu am yr ymchwil
diweddaraf yn y meysydd hyn.
Noder: Mae’r modiwlau Lefel 6 a restrir isod
yn nodweddiadol o’r rhai a gynigir ond gallant
amrywio o sesiwn i sesiwn.
Modiwlau Nodweddiadol y Flwyddyn Olaf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seicoleg Fforensig: Trais a Throsedd
Damcaniaethau a Systemau Seicotherapi
Seicoleg Ffactorau Dynol
Dysgu a Gwybyddiaeth Anifeiliaid
Niwrowyddoniaeth Ddysgu a Chof
Prosesau Cof ac Anhwylderau Cof
Geneteg Ymddygiadol
Gwneud Penderfyniadau
Gweledigaeth Weithredol
Seicoleg Iaith a Lleferydd
Agweddau a Newid Agwedd
Seicobatholeg Ddatblygiadol yn ystod
Plentyndod a’r Glasoed
• Seicoleg Amgylcheddol
• Emosiwn: Safbwyntiau Cymdeithasol a
Niwrowyddoniaeth
• Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg
Ddatblygiadol.

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Seicoleg BSc parhad
Prosiect blwyddyn olaf dan
oruchwyliaeth
Bydd pob myfyriwr blwyddyn olaf yn gwneud
prosiect ymchwil seicoleg. Gallwch ddewis
maes ymchwil a phenderfynu ar union natur
eich prosiect mewn trafodaeth gyda’ch
goruchwylydd. Mae’r prosiect yn ffurfio elfen
fawr o’r asesiad terfynol ac yn rhoi cyfle i chi
wneud ymchwil newydd sbon mewn maes
o’ch diddordeb.

Dulliau addysgu ac asesu
Trwy gydol eich cwrs, bydd darlithoedd yn
ffurfio asgwrn cefn eich dysgu. Ar Lefelau
4 a 5 Mae tiwtorialau a seminarau grwpiau
bach yn rhoi’r cyfle i chi fynd yn ddyfnach
ac ymhelaethu ar yr hyn rydych wedi’i
ddysgu mewn darlithoedd. Wrth gwrs, mae
angen i wybodaeth ddamcaniaethol gael
ei hategu gan brofiad ymarferol. Bydd ein
dosbarthiadau ymarferol Lefel 4 a 5 a
gweithdai cyfrifiadura yn eich hyfforddi yn yr
holl sgiliau sydd eu hangen arnoch i gynnal
ymchwil annibynnol ar gyfer eich prosiect
ymchwil blwyddyn olaf a thu hwnt. Gallwch
ddisgwyl cael tua deg awr o gyswllt yr wythnos
yng Nghaerdydd.
Mae pob modiwl o’ch cwrs yn
hunangynhwysol a bydd yn cael ei arholi ar
ddiwedd y Semester. Yng Nghaerdydd, credwn
mewn heterogenedd asesu. O ganlyniad, caiff
arholiadau nas gwelwyd eu hategu gan waith
cwrs y byddwch yn cael adborth arno. Er bod
yr union ffigurau yn amrywio yn ôl y flwyddyn
astudio, mae tua 35-45% o’r asesu yn
digwydd drwy waith cwrs a’r gweddill trwy
arholiadau traddodiadol.

Tiwtoriaid personol
Ar ddechrau eich astudiaethau, rhoddir
tiwtor personol i chi, un sy’n aelod o staff
academaidd yr Ysgol. Byddwn yn amserlennu
cyfarfodydd rheolaidd gyda'ch tiwtor personol
drwy gydol eich cwrs. Rôl eich tiwtor yw rhoi
cyngor ar faterion academaidd, yn ogystal
â materion nad ydynt yn rhai academaidd,
mewn modd cyfrinachol ac anffurfiol. Bydd
yn cymryd diddordeb mawr yn eich datblygiad
personol ac yn eich cefnogi drwy gydol eich
gradd yn ogystal ag wrth gynllunio eich gyrfa.

Cyfleoedd i astudio dramor
Rydym yn llawn cyffro wrth gynnig y cyfle i chi
astudio dramor tra’n gweithio tuag at radd yng
Nghaerdydd. Yr ydym wedi dod i gytundeb â
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Phrifysgol Hong Kong (HKU), un o brifysgolion
gorau’r byd, i gynnig cyfle i chi astudio
Seicoleg wrth i chi’ch trwytho eich hun mewn
diwylliant cwbl wahanol. Bydd myfyrwyr
sy’n cymryd rhan yn y cyfnewid ag HKU yn
treulio’u semester cyntaf yn yr ail flwyddyn
yn Hong Kong, yn astudio cyrsiau sy’n
cyfateb i’r cynnwys a gynigir yng Nghaerdydd
(yn Saesneg y bydd yr hyfforddiant a’r
arholiadau).
Does dim ffioedd ychwanegol i’w talu, a
chynorthwyir y cyfnewid trwy fwrsariaeth i
dalu am gostau teithio.
Cewch gyfle hefyd i fynd dramor yn eich
lleoliadau (gweler Seicoleg gyda Lleoliad
Proffesiynol).

Lleoliad proffesiynol
Mae ein gradd BSc gyda Lleoliad Proffesiynol
yn un o’r rhaglenni lleoliadau hynaf yn y wlad.
Mae gennym gytundebau gyda thros 100
o sefydliadau, a gallwn gynnig lleoliadau
rhagorol mewn lleoliadau clinigol, fforensig,
addysgol, sefydliadol, diwydiannol ac ymchwil.
Mae’r rhain ar gael yn lleol yng Nghaerdydd,
ledled y DU, a thramor yn Ewrop a thu hwnt.
Tra y byddwch ar leoliad, byddwch yn dal i
gael eich cefnogi gan staff yr ysgol, a fydd yn
ymweld â’ch man gwaith ac yn sicrhau bod
eich lleoliad yn cynnig gwerth i chi.

Ôl-raddedig
Mae llawer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i
wneud astudiaeth ôl-raddedig ar ôl iddynt
gwblhau eu BSc. Rydym yn cynnig ystod
o gyfleoedd dysgu ac ymchwil ôl-raddedig
a gafodd eu cynllunio i’ch paratoi ar gyfer
amrywiaeth o yrfaoedd yn y dyfodol.

Ôl-raddedig a addysgir
Cwrs

Cymhwyster

Niwroddelweddu:
Dulliau a Chymwysiadau

MSc

Anhwylderau Seicolegol Plant MSc
Therapïau Gwybyddol ac
Ymddygiadol

Dip.Ôl-radd./
Tyst.Ôl-radd

Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol

MSc/Dip.
Ôl-radd

Ymchwil ôl-raddedig
Cwrs

Cymhwyster

Seicoleg

PhD

Seicoleg Glinigol

DClinPsy

Seicoleg Addysgol

DEdPsy
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Ni yw yn un o’r ychydig o Ysgolion Seicoleg sy’n cynnig y cyfle
i ennill profiad proffesiynol gyda’n rhaglen Seicoleg gyda
Lleoliadau Proffesiynol (BSc).

Ein rhaglenni gradd

Profiadau o leoliadau

-LOUISE BUSH●
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Ble roedd eich lleoliad?
Ysbyty Broadmoor.

Beth oedd eich rôl yno a beth yw rhai
o’r gweithgareddau nodweddiadol y
gwnaethoch gymryd rhan ynddyn nhw?
Cynorthwyydd Ymchwil – chwaraeais ran
allweddol yng ngwaith dylunio, rhedeg, adrodd
a chyflwyno prosiectau ymchwil yn ysbyty
Broadmoor a datblygu fy sgiliau dadansoddi
data a recriwtio cyfranogwyr. Prosiect
arbennig o ddiddorol oedd astudiaeth yn
edrych ar effeithiau cymhelliant a sylw ar
ddatgodio emosiynol mewn seicopathi, sy’n
defnyddio technoleg olrhain llygaid. Roeddwn
yn ddigon ffodus i redeg yr astudiaeth
hon gyda chleifion a ddelir yn Broadmoor.
Roeddwn i hefyd yn ymwneud ag ymchwil a
oedd yn ymchwilio i reolaeth cleifion awtistig
mewn gofal seiciatrig diogelwch uchel.
Ar wahân i’r prosiectau ymchwil, roeddwn
hefyd yn ddigon ffodus i arsylwi a gweinyddu
asesiadau niwroseicolegol o droseddwyr
ag anhwylder meddwl, yn cyd-hwyluso

gweithgareddau i gleifion (sesiynau coginio,
twrnameintiau tennis bwrdd), ymweld ag
unedau diogelwch a chanolig o ran diogelwch
i fenywod, ac yn mynychu cynadleddau a
chyrsiau hyfforddi niferus.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am
eich lleoliad?
Y peth roeddwn i’n ei hoffi fwyaf am fy
lleoliad oedd yr amrywiaeth yn y profiadau
a’r cyfleoedd oedd ar gael i mi a faint o
ryngweithio a oedd gen i gyda chleifion. O
wythnos 1 ymlaen, roeddwn ar y wardiau
yn cwrdd â chleifion ac yn recriwtio ar gyfer
ymchwil. Wrth i mi fagu hyder, byddwn i’n
treulio cyfnodau hirach byth ar y wardiau, yn
cymryd rhan mewn asesiadau, cyfarfodydd a
gweithgareddau cleifion.
Roedd hefyd yn wych gweld seicoleg yn
cael ei hintegreiddio i'r byd go iawn. Er
mai cynorthwyydd ymchwil oedd fy mhrif
rôl, llwyddais i brofi rôl fwy therapiwtig
seicolegwyr clinigol a gweld y rhyngweithio
rhwng seicoleg a disgyblaethau eraill fel

seiciatreg, nyrsio, gofal cymdeithasol a
gwasanaethau troseddol y system gyfiawnder.
Gall fod yn anodd cydnabod perthnasedd y
cynnwys mewn darlithoedd â bywyd bob dydd;
roedd y lleoliad yn help mawr i roi cyd-destun i
seicoleg a gwerthfawrogi ei bwysigrwydd.

Enwch un agwedd ar eich lleoliad sydd,
yn eich barn chi, yn ddefnyddiol ar gyfer
datblygiad eich gyrfa yn y dyfodol?
Fel myfyriwr israddedig, mae’r ffaith bod
gen i brofiad uniongyrchol fel ymchwilydd
yn amhrisiadwy i’m datblygiad gyrfaol yn
y dyfodol. Rwyf hefyd wedi fy rhestru fel
cyd-awdur ar bapur ymchwil academaidd a
gyhoeddwyd ac roedd hynny’n garreg filltir
sylweddol i mi. Yn ogystal â hybu fy sgiliau
ym maes dylunio ymchwil, dadansoddi data
ac ysgrifennu adroddiadau, mae bod yn gydawdur hefyd yn dangos fy nghymhwysedd
fel ymchwilydd dyheadol, rhywbeth a fydd yn
gwella fy ngheisiadau am gyrsiau ôl-radd a
chyfleoedd am swyddi.

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Ble roedd eich lleoliad?
Cymorth i Fenywod Caerdydd.

Beth oedd eich rôl chi yno a beth
oedd rhai o’r gweithgareddau arferol y
gwnaethoch chi gymryd rhan ynddynt?
Bues i’n gweithio fel cynghorwr annibynnol
ar drais domestig (IDVA), gan ddarparu
cymorth un i un i ddioddefwyr cam-drin
domestig. Gallai hyn fod yn gymorth
emosiynol ac ymarferol. Roedd gen i lwyth
achosion o hyd at ddeg cleient y byddwn
i’n eu gweld bob wythnos. Roeddwn ar
ddyletswydd un diwrnod yr wythnos a
byddwn yn delio â galwadau am gyngor,
galwadau proffesiynol, a menywod yn galw
heibio gan eu bod yn wynebu argyfwng.
Byddai hyn bob amser yn brysur ac yn heriol
yn aml gan fod y rhan fwyaf o’r sefyllfaoedd
yr ymdriniais â nhw yn rhai emosiynol iawn
ac angen sylw ar unwaith. Roedd angen
asesiad risg ar bob cleient a alwai heibio,
sef y CAADA DASH RIC. Roedd hyn yn fy
ngalluogi i asesu’r mathau o gam-drin
roeddent yn eu hwynebu ac unrhyw gamau
gweithredu a oedd yn ofynnol ar unwaith.

12

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am
eich lleoliad?
Bûm yn gysylltiedig â grŵp o’r enw’r pecyn
cymorth gwella. Mae’r grŵp hwn wedi’i
deilwra’n benodol i helpu dioddefwyr camdrin domestig i wella drwy therapi gwybyddol
ymddygiadol gan fod camdriniaeth yn
effeithio ar hunan-werth, hyder ac iechyd
meddwl dioddefwyr. Roedd hwn yn brofiad
gwerth chweil gan i mi weld sut roedd
y cleientiaid yn datblygu dros y rhaglen
deuddeg wythnos. Fe wnes i arsylwi sut y
dechreuodd eu patrymau meddwl gwyrgam
newid a sut y gwnaethant adennill hyder
a hunan-barch. Er bod fy lleoliad yn heriol
dros ben, roedd hefyd yn rhoi boddhad
mawr. Rhoddwyd cleient i mi roedd ganddi
ddau ar bymtheg o farcwyr rhybuddio gan
yr heddlu am ei hymddygiad ymosodol a
threisgar. Daeth y rhesymau dros ei phyliau
o ymddygiad ymosodol i’r amlwg yn fuan, a
dyma oedd ei ffordd hi o ddelio â’r trawma
yr oedd wedi’i brofi. Dywedodd fy nghleient
nad oedd am i’r heddlu ei gweld yn wan ac
yn agored i niwed er gwaethaf y gam-drin

oedd wedi’i dioddef. Dywedodd lawer gwaith
na fyddai byth yn rhoi gwybod i’r heddlu pe
bai digwyddiadau eraill. Yn y gorffennol,
pan oedd hi wedi rhoi gwybod i'r heddlu,
roedd y cyflawnwr wedi cael ei ryddhau heb
unrhyw gamau pellach. Dros amser, wrth i’n
perthynas ddatblygu, llwyddais i’w hannog
i ail-ymgysylltu â’r heddlu a rhoi gwybod
am ddigwyddiadau. Yn y pen draw cafodd
y cyflawnwr ei arestio a’i garcharu. Roedd
fy nghleient yn hynod o falch oherwydd y
canlyniad hwn a dywedodd na fyddai wedi
rhoi gwybod amdano heb fy nghefnogaeth.
Roedd hyn yn gwneud i mi deimlo fy mod
i wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’w
diogelwch ac ansawdd ei bywyd.

Enwch un agwedd ar eich lleoliad sy’n
ddefnyddiol ar gyfer datblygu eich gyrfa
yn y dyfodol yn eich barn chi.
O’m lleoliad rwyf wedi dysgu sut i weithio
mewn argyfwng ac o dan bwysau eithriadol.
Rwy’n teimlo y bydd hyn yn bendant yn fy
helpu yn fy ngyrfa yn y dyfodol. Rwyf hefyd
wedi dysgu sut i reoli fy emosiynau mewn
sefyllfaoedd gofidus iawn.
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Ble roedd eich lleoliad?
Lenovo
Beth oedd eich rôl chi yno a beth oedd
rhai o’r gweithgareddau y gwnaethoch chi
gymryd rhan ynddyn nhw?
Roeddwn i’n gweithio fel cydymaith gwerthu
o fewn y tîm Menter Fawr. Roedd hyn yn
cynnwys gweithredu fel swyddogaeth
cefnogi gwerthiant i’r tîm, a oedd yn
gwerthu dyfeisiau cyfrifiadurol personol a
dyfeisiau clyfar i gwsmeriaid gyda 1000
o ddefnyddwyr a mwy. Yn fy rôl bob dydd,
byddwn yn cysylltu ag aelodau o’r tîm, a
phartneriaid/cwsmeriaid allanol i gyflawni
gwahanol rannau o’r broses werthu. Gallai
hyn fod yn fater o ffurfweddu dyfeisiau, rhoi
dyfynbrisiau i gwsmeriaid, yn adrodd neu’n

datrys materion yn ymwneud â bodlonrwydd
cwsmeriaid.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am
eich lleoliad?
Allwn i ddim argymell y lleoliad hwn yn
ormodol. Mwynheais amgylchedd lle roedd
pethau'n symud yn gyflym ond hefyd y
perthnasoedd cryf a adeiladwyd y tu mewn
iddo. Er mwyn bod yn llwyddiannus, bu’n
rhaid i chi gyfathrebu ag amrywiaeth eang
o bobl, a oedd ar lefelau gwahanol o ran eu
swyddi, ac eto roeddent i gyd yr un mor barod
i’ch helpu i ddatblygu a dysgu. Roedd yn gam
cyntaf rhagorol i mewn i amgylchedd gwaith
gan nad ydych yn cael eich trin mewn unrhyw
ffordd fel intern.

Enwch un agwedd ar eich lleoliad sy’n
ddefnyddiol ar gyfer datblygu eich gyrfa
yn y dyfodol yn eich barn chi.
Rwy’n credu mai’r agwedd orau i mi fyddai
dysgu datblygu a chynnal perthynas dda
gyda chwsmeriaid a chydweithwyr. Er bod y
brifysgol yn blatfform ardderchog i ddatblygu
sgiliau perthynas dda, ar leoliad, roedd yn
rhaid i mi siarad ag amrywiaeth eang o bobl
gan gynnwys uwch reolwyr a oedd yn aml
angen cael sgyrsiau anodd,er enghraifft,
am faterion yn ymwneud â bodlonrwydd
cwsmeriaid. Mae ennill yr hyder i gael
y sgyrsiau, a sgiliau eraill megis datrys
problemau i gyrraedd nod a allai wneud
sgyrsiau o’r fath yn haws, wedi bod yn
amhrisiadwy.

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Ble roedd eich lleoliad?
Roedd fy lleoliad yn y Birkbeck Babylab, sy’n rhan o’r CBCD
(Canolfan yr Ymennydd a Gwybyddol) yng Ngholeg Birkbeck
(Prifysgol Llundain).

Beth oedd eich rôl yno a beth yw rhai o’r gweithgareddau
nodweddiadol y gwnaethoch gymryd rhan ynddyn nhw?
Mae’r Babylab yn labordy lle y gwneir ymchwil ar bynciau amrywiol
o fewn maes seicoleg wybyddol a datblygiadol. Fel arfer, mae’r
cyfranogwyr rhwng tri mis a thair blwydd oed, ond weithiau mae
plant hŷn hyd at saith - deg oed hefyd yn cymryd rhan mewn
astudiaethau. Bues i’n gweithio fel cynorthwyydd ymchwil gwirfoddol
ar brosiect hydredol a oedd yn ymchwilio i ddatblygiad efelychu,
gan helpu yn ystod sesiynau profi a chodio recordiadau fideo o’r
astudiaeth ymhlith pethau eraill. Rwyf hefyd wedi gwneud y mwyaf o
amgylchedd academaidd Bloomsbury (lle mae’r labordy) drwy fynd
i’r seminarau a’r cynadleddau wythnosol a gynhelir yn y CBCD ac
mewn sefydliadau cyfagos fel Sefydliad Niwrowyddorau Gwybyddol
UCL neu’r Adran Arbrofol Seicoleg yng Ngholeg Birkbeck.

Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf am eich lleoliad?
Mae cael fy nhrochi mewn amgylchedd ymchwil academaidd wedi
caniatáu i mi ennill sgiliau a gwybodaeth amhrisiadwy ar ymchwil
seicolegol yn gyffredinol: dysgodd imi am bynciau o ymchwil ym
maes seicoleg ni fyddwn erioed wedi amau hynny a ysgogodd fy
niddordeb ymhellach fyth ym maes datblygol seicoleg. Rwyf wedi
dysgu defnyddio meddalwedd penodol ac wedi dod i gysylltiad â nifer
anhygoel o dechnolegau arloesol ym maes ymchwil seicolegol.
Yn fwy cyffredinol, rwyf yn sicr wedi dysgu am bwysigrwydd eich
gwneud eich hunan yn amlwg, bod â syniad clir o ble rydych chi am i’ch
profiadau fynd â chi yn eich gyrfa a neidio bob amser at gyfleoedd ar
gyfer dyrchafiad.

Enwch un agwedd ar eich lleoliad sy’n ddefnyddiol ar gyfer
datblygu eich gyrfa yn y dyfodol yn eich barn chi.
Mae cyfoeth ac ehangder yr ymchwil a wneir yn CBCD ac o'i gwmpas
(a gyflwynir yn ystod yr holl seminarau a chynadleddau wythnosol)
a’r posibilrwydd i helpu ar sawl prosiect yn y Babylab yn bendant
wedi agor fy llygaid i’r amrywiaeth o lwybrau posibl o fewn maes
seicoleg ac ymchwil datblygiadol yn arbennig. Ni fyddwn erioed wedi
sylweddoli pa mor anferth, deinamig a modern yw’r maes heb y
profiad hwn.
14
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Ymchwil

Mae ein hamgylchedd ymchwil llwyddiannus yn gwneud cyfraniad
cadarnhaol i’ch profiad fel myfyriwr.
Mae staff sydd ar frig eu maes yn cynnwys y
wybodaeth ddiweddaraf yn eu darlithoedd,
yn cael yr offer gorau ar gyfer eich gwaith
ymarferol, ac yn defnyddio arian grant ar
gyfer bwrsariaethau haf a chynorthwywyr
ymchwil myfyrwyr.

Byddwch yn cael rhai tiwtorialau yn CUBRIC
a CUCHDS, ac yn cael y cyfle i brofi’r offer
drwy fod yn gyfranogwr a chael helpu ar y
prosiectau ymchwil.

Yn bwysicaf oll, mae staff sy’n angerddol
am eu hymchwil yn angerddol am ei gyfleu
i’w myfyrwyr. A chyda dros 50 o staff
academaidd yn yr Ysgol, mae rhywbeth i
ennyn diddordeb pawb.

Byddwch yn cymryd rhan mewn ymchwil
o’r dechrau eich gradd ymlaen. Yn ystod y
ddwy flynedd gyntaf, byddwch yn cymryd
rhan mewn arbrofion ac yn gwneud ymchwil
gwreiddiol yn ystod ymarferion. Byddwch
hefyd yn cael cyfle i weithio gyda staff
ymchwil yn yr haf ar un o’r cynlluniau
interniaeth dros yr haf. Yn y flwyddyn olaf,
byddwch yn cynnal eich astudiaeth eich hun
fel rhan o brosiect y flwyddyn olaf.

Cyfleusterau ymchwil
Mae ein cyfleusterau’n cynnig cyfleoedd
unigryw ar gyfer cynnal astudiaethau ategol
a chydweithredol ar draws methodolegau i
fynd i’r afael â chwestiynau ymchwil newydd.
Mae’r cyfleusterau yn ein Hysgol yn cynnwys
nifer fawr o fythau profi, cyfrifiaduron,
olrheinwyr llygaid, a labordai profi mawr.
Rydym hefyd wedi lansio tri sefydliad ymchwil,
y ganolfan niwroddelweddu, CUBRIC, y
ganolfan ddatblygiadol, CUCHDS, a’r ganolfan
rhagoriaeth ffactorau dynol, HUFEX.
Mae’r canolfannau hyn yn cynnwys offer a
mannau profi o’r radd flaenaf, megis sganiwr
ymennydd 7T fMRI, labordai cysgu, a’r
ganolfan diagnosis awtistiaeth.

Ymchwil yn ystod eich gradd

Ymchwil ar ôl eich gradd
Ar ôl i chi raddio, efallai y byddwch am barhau
i ymchwilio i seicoleg. Yng Nghaerdydd Mae
gennym dros 70 o fyfyrwyr yn astudio ar gyfer
PhD drwy ymchwil, 50 yn astudio ar raddau
MSc a addysgir, a 85 arall wedi cofrestru ar
raglenni hyfforddi Doethurol ar gyfer Seicoleg
Glinigol a Seicoleg Addysgol. Dechreuodd
nifer o’r myfyrwyr hyn fel israddedigion yma
yng Nghaerdydd.

HYDREF 2016

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Ymchwil parhad
Mae llawer o’n myfyrwyr israddedig yn mynd ymlaen i wneud gwaith
ymchwil gyda ni ar ôl graddio. Dysgwch fwy am rai o’n hymchwilwyr o
fyfyrwyr blaenorol.
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Rebecca Anthony

Joshua Stevenson-Hoare

Bianca Diaconu

Ar gyfer fy PhD rwy’n ystyried ansawdd
y berthynas rhwng rhieni a phlant a
lles seicolegol plant mewn teuluoedd
sy’n mabwysiadu yng Nghymru. Rwy’n
rhan o “Astudiaeth Mabwysiadu
Cymru” a gynhelir ym Mhrifysgol
Caerdydd, dan arweiniad Dr Katherine
Shelton. Cynhelir yr astudiaeth gan
dîm amlddisgyblaethol sy’n ceisio
darparu tystiolaeth hanfodol i hyrwyddo
mabwysiadu llwyddiannus yng
Nghymru. Gwnes i MSc mewn Dulliau
Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol yng
Nghaerdydd cyn dechrau fy PhD.

Fe wnes i fy ngradd israddedig yma
ym Mhrifysgol Caerdydd ac es i yn syth
ymlaen i wneud PhD. Rwy'n astudio’r
ffordd rydym yn canfod bod sain yn
symud wrth inni symud, gyda’r Athro
Tom Freeman a’r Athro John Culling.
Mae hyn yn golygu chwarae synau
gwahanol i’r rhai sy’n cymryd rhan yn
ein labordy sain pwrpasol, a’u cael i
wneud penderfyniadau ynghylch sut
mae’n ymddangos fel bod y synau
hynny’n symud.

Roeddwn yn Ail Flwyddyn fy ngradd
israddedig a gwnes i interniaeth
ymchwil yn yr haf gyda Dr Lewis Bott.
I mi, roedd gwneud cais ar gyfer y
lleoliad hwn yn un o’r penderfyniadau
gorau a wnes i erioed. Roedd yn golygu
fy mod wedi cael y cyfle i atgyfnerthu
llawer o gysyniadau dylunio ymchwil a
ddysgwyd ym mlwyddyn 1 a blwyddyn 2
a chymryd rhan mewn ymchwil go iawn.
Roedd y prosiect y bûm yn gweithio
arno yn rhan o Insciout, sef
cydweithrediad cyffrous rhwng
gwyddonwyr a newyddiadurwyr,
sy’n anelu at leihau gor-ddweud
a chamddealltwriaethau mewn
gwyddoniaeth yn y cyfryngau. Roedd
y lleoliad yn ddefnyddiol hefyd o ran
gwneud i mi ddeall ai ymchwil yw’r
dewis iawn i mi o ran fy ngyrfa neu
beidio. Felly, byddwn yn ei hargymell
yn gryf i unrhyw un, waeth sut y mae'n
teimlo am ymchwil yn gyffredinol. Ar y
cyfan, mae’n ffordd wych o gael eich
talu tra byddwch chi’n dysgu.

Ein Cyrsiau
Ymchwil

Myfyrwyr rhyngwladol

Mae gennym draddodiad hir o groesawu myfyrwyr rhyngwladol.
Gyda thros 4,000 o fyfyrwyr rhyngwladol yn
astudio yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, gan
gynrychioli dros 100 o wledydd, mae gan y
Brifysgol amgylchedd amlddiwylliannol. Mae
gennym gyfleusterau sy’n cynnwys Swyddfa
Ryngwladol gref, sy’n cynnig help gyda
fisâu, ymrestru, dod o hyd i lety a materion
ymarferol eraill a fydd yn gwneud eich bywyd
yn haws o’r funud y byddwch yn gwneud cais
i Gaerdydd.
Mae’r Ysgol Seicoleg yn cael ei chydnabod
yn rhyngwladol o ran ymchwil ac addysgu, ac
mae gennym amrywiaeth eang o fyfyrwyr a
staff o bob rhan o’r byd. Ar hyn o bryd mae
gennym fyfyrwyr o Malaysia, Tsieina, India,
Canada ac UDA, yn ogystal â myfyrwyr o lawer
o wledydd Ewropeaidd gwahanol. Rydym yn
falch o gael ystod mor amrywiol o fyfyrwyr yn
mynychu ein Hysgol ac rydym yn gwneud pob
ymdrech i sicrhau bod eu hastudiaeth yma yn
brofiad gwerth chweil.

Cefnogaeth ar gyfer eich
astudiaethau
Rydym yn darparu digon o gefnogaeth i’ch
anghenion academaidd a bugeiliol. Mae
dosbarthiadau Saesneg ar gael yn y Brifysgol,

a chymorth ystadegau galw heibio, yn ogystal
â thiwtor personol pwrpasol a Thiwtor
Cymorth Rhyngwladol.

Cynigion nodweddiadol
Mae ein cynigion nodweddiadol ar gyfer
myfyrwyr rhyngwladol yr un fath ag y maent
ar gyfer myfyrwyr cartref. Fodd bynnag,
rydym yn derbyn ystod o gymwysterau lleol
yn lle Safon Uwch a byddwn weithiau’n
derbyn graddau is ar ôl blwyddyn o fynychu
prifysgolion yn y wlad gartref. Rydym hefyd
yn gofyn am lefel Saesneg sy’n gyfwerth â
6.5 yn gyffredinol (5.5 ym mhob is-gydran o
IELTS) a thystiolaeth o gymhwysedd mewn
mathemateg.

Blynyddoedd sylfaen rhyngwladol
mewn seicoleg
Os nad yw eich cymwysterau lleol yn cael
eu cydnabod, neu os hoffech gael mwy o
hyfforddiant cyn astudio ar gyfer ein gradd
anrhydedd, mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig
blynyddoedd sylfaen rhyngwladol mewn ystod
o bynciau. Bydd hyn yn gwella eich gallu o ran
Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth.

I gael rhagor o fanylion, ewch i wefan
blwyddyn Sylfaen Ryngwladol Caerdydd
yn: Cardiff.ac.uk/IFP

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Gyrfaoedd mewn Seicoleg
Bydd ein graddau mewn seicoleg yn rhoi’r sgiliau sydd eu
hangen arnoch i gychwyn ar ystod eang o yrfaoedd posibl.
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Gyrfaoedd mewn Seicoleg

Nid yw ein graddedigion yn cael fawr o
anhawster wrth ddod o hyd i gyflogaeth ac
maen nhw’n mynd i ystod gynyddol eang o
yrfaoedd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.
Gall gradd mewn seicoleg roi amrywiaeth o
ddewisiadau gyrfaol i chi ac mae seicolegwyr
yn cael eu cyflogi yn fwyfwy aml mewn
amrywiaeth o sectorau. Yn dibynnu ar eich
diddordebau, mae’n bosibl y byddwch am
fynd ymlaen i fod yn seicolegydd clinigol,
seicolegydd fforensig, seicolegydd iechyd,
seicolegydd galwedigaethol, seicolegydd
chwaraeon, seicolegydd addysgol, cwnselwr,
ymchwilydd neu academydd.
Mae seicolegwyr hefyd yn cael eu cyflogi
mewn amrywiaeth o sectorau gan gynnwys
addysg, iechyd a gwasanaethau cymdeithasol,

sy’n hanfodol ar gyfer hyfforddiant ôlraddedig priodol. Dyma pam mae llawer
o’n graddedigion yn mynd ymlaen i barhau
â’u hastudiaethau a hefyd pam ei bod yn
bwysig bod dwy raglen ein Hysgol yn cael eu
cydnabod gan Gymdeithas Seicolegol Prydain.
Mae llawer o ddarpar gyflogwyr yn ffafrio
gradd mewn seicoleg gan ei bod yn
adlewyrchu addysg prifysgol sydd nid yn unig
yn datblygu sgiliau dadansoddol, meddwl
beirniadol a llythrennedd ond hefyd sgiliau
rhifedd a meintiol.

Peidiwch â chymryd ein
gair ni amdano yn unig . . .

Roeddwn i’n dwlu ar fy amser ym
Mhrifysgol Caerdydd yn astudio
Seicoleg. Rwy’n credu bod fy ngradd, fy
lleoliad a’m gwirfoddoli wedi fy helpu i
sefyll allan o’r dorf wrth wneud cais am
gynllun graddedigion y GIG.
Zoe Marjoram,
Hyfforddai Rheoli â Gradd yn y GIG
HYDREF 2016

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Prifddinas

Mae Caerdydd yn ddinas fach gyda chymeriad
enfawr. Mae prifddinas y wlad yn swatio rhwng
arfordir garw a golygfeydd mynyddig godidog
Cymru, ac mae’n brifddinas diwylliant sy’n
cyfuno hyfrydwch hanesyddol â mwynderau
cosmopolitan.
Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o
weithgareddau a gallwch ddysgu am hanes
cyfoethog Caerdydd yng Nghastell Caerdydd
ar ôl cerdded drwy ei strydoedd coblog.
Yna, gallwch 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 sîn fwyd gyfoethog ac annibynnol wrth
wraidd y ddinas. Gyda rhywbeth at ddant

pawb, gallwch fwynhau bwytai o’r ansawdd
gorau, danteithion sy’n seiliedig ar blanhigion
a bwydydd egsotig o bron pob cwr o’r byd, heb
anghofio’r Pice ar y Maen i bwdin!

Genedlaethol sy’n fan anhygoel. Peidiwch
â cholli’r cyfle hefyd i fynd i Ganolfan y
Mileniwm Cymru sydd yn lleoliad delfrydol
Bae Caerdydd.

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

Mae Caerdydd, sy’n llawn personoliaeth, yn
ddinas a grëwyd ar gyfer myfyrwyr. Mae’n
cynnig cyfres ddiddiwedd o gyfleoedd
adloniant ac yn parhau’n rhad ac yn hawdd
mynd o’i chwmpas.

Er ei bod yn bosibl bod eich rhestr o bethau
i’w gwneud yng Nghaerdydd yn un hir iawn,
cofiwch neilltuo amser i fynd i’r Amgueddfa

Mae’r canolfannau siopa modern, yr arcedau
esthetig, y parciau gwyrdd godidog a’r bywyd
nos sy’n ffynnu yn atyniadau gwych i ddod
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.

“Gan gynnig trawstoriad bywiog o olygfeydd diwylliannol amlwg,
prosiectau adfywio cyffrous – yn enwedig Bae Caerdydd sydd wedi’i
adfywio – chwaraeon o’r radd flaenaf, sîn gerddoriaeth gyfoethog a
bywyd nos llawn bwrlwm, mae’n hawdd deall pam mae Caerdydd erbyn
hyn yn cael ei hystyried ochr yn ochr â Llundain a Chaeredin fel un o
gyrchfannau mwyaf deniadol y DU.”
The Complete University Guide, 2017
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Prifysgol flaenllaw

Rhan o’r

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

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

a chyfleusterau cyfrifiadura newydd sy’n
llawn cyfarpar, i enwi rhai yn unig, gyda
datblygiadau mwy cyffrous yn mynd rhagddynt
yn barhaus.

Rydym yn brifysgol fyd-eang sydd â thros
7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o
wledydd a chroesawn geisiadau gan bawb,
beth bynnag eu cefndir.

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.

Cyfleusterau a datblygu

Cyfleoedd Byd-eang

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i
fuddsoddi yn ein gwasanaethau, ac mae
gennym labordai, darlithfeydd, llyfrgelloedd

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.

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
www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Byw yng Nghaerdydd

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd
ymhlith y gorau yn y DU o ran maint, safon
a gweithgarwch. Mae’r cyfleusterau gwych
sydd yno yn cynnwys Y Plas, clwb nos sydd
â lle i 2,150 o bobl, a’r Neuadd Fawr, sy’n
lleoliad o bwys ar gyfer cyngherddau.”
Complete University Guide, 2019

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o
weithgarwch y mae dinas fawr yn ei gynnig 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 ydych yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol
Caerdydd ar sail bendant, cewch warant o
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu
blwyddyn gyntaf.
Bydd dyddiadau preswyl eich llety penodol yn
cael 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
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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/residences
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

Byw yng Nghaerdydd

Sut i wneud cais

I gael eich ystyried ar gyfer mynediad i unrhyw
rai o’r cyrsiau israddedig a gynigir yn yr Ysgol
Seicoleg, dylech wneud cais drwy UCAS:

Gofynion nodweddiadol o ran
mynediad

UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham,
Glos, GL52 3LZ, UK

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

www.ucas.com

Safon Uwch: AAA
Y FAGLORIAETH RYNGWLADOL: 36 pwynt yn
gyfan gwbl neu 666 mewn pynciau lefel uwch
BTEC: Derbynnir BTEC mewn Gwyddoniaeth
Gymhwysol neu Fforensig fel DDD. Gellir
derbyn BTECs eraill os cânt eu cynnig yn
erbyn cais cyffredinol cryf.
Nid yw Astudiaethau Cyffredinol yn dderbyniol
fel pwnc Safon Uwch.
CYMHWYSTER BAGLORIAETH CYMRU:
Derbynnir CBC craidd yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau a bennwyd uchod).
Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth
fyfyrwyr tramor a chan fyfyrwyr sy’n cynnig
cymwysterau gwahanol yn ogystal â phrofiad
gwaith perthnasol.

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

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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Sut i wneud cais parhad

Diwrnodau Agored

Cefnogi myfyrwyr

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol

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

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

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

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

• Cefnogaeth Anabledd a Dyslecsia
– E-bost: disability@cardiff.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
– E-bost: dyslexia@cardiff.ac.uk
Ffôn: +44(0) 29 2087 4844
• Gwasanaeth Cwnsela a Lles
E-bost:
wellbeingandcwnsela@cardiff.ac.uk
Ffôn: + 44 (0)29 2087 4966
• Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol
E-bost: iss@cardiff.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 6009
• Cynllun Mentor Myfyrwyr
www.cardiff.ac.uk/study/student-life/
student-support
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Ffioedd dysgu
Gweler y wefan ganlynol am ragor o
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/fees
Ysgoloriaethau a bwrsariaethau
Ewch i’r wefan ganlynol i gael rhagor o
wybodaeth:
www.caerdydd.ac.uk/ysgoloriaethau

Gwybodaeth Gyfreithiol
Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud
â chylch derbyn Mynediad 2020 ac
mae'n gywir pan aeth i'r wasg ym mis
Ebrill 2019. 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 newidiadau i'r cwrs sydd o
ddiddordeb i chi neu i gyfleusterau a
gwasanaethau eraill a ddisgrifir yma.
Pan fydd gwahaniaeth rhwng cynnwys
y llawlyfr hwn a'n gwefan, cynnwys y
wefan fydd yn bwysicach, a hwn sy’n
nodi sut rydym yn bwriadu darparu ein
gwasanaethau ar eich cyfer.
Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael eu
derbyn i Brifysgol Caerdydd yn astudio
am radd Prifysgol Caerdydd.

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar
bapur o ffynonellau cynaliadwy, gan
ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r prosbectws a’r
broses weithgynhyrchu wedi’u hardystio
gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u
hachredu hefyd hyd at safon ISO14001,
y safon amgylcheddol a gydnabyddir yn
rhyngwladol.
Pan fyddwch wedi gorffen gyda’r llyfryn
hwn, gellir ei ailgylchu, ond a wnewch chi
ystyried ei roi i ffrind neu ei adael yn eich
llyfrgell gyrfaoedd i eraill ei ddefnyddio.
Diolch yn fawr.
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol

Allwedd

Rydym wedi ein lleoli yn Adeilad y
Tŵr, sydd yng nghanol Campws Parc
Cathays, taith gerdded fer o ganol y
ddinas. Mae'r adeilad yn agos iawn
i orsaf reilffordd Cathays ac mae'n
hawdd mynd iddo o neuaddau
preswyl y Brifysgol.

Ysgol Seicoleg
Adeiladau’r Brifysgol a’r GIC
Preswylfeydd Myfyrwyr

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

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg
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I gael rhagor o wybodaeth am yr
Ysgol Seicoleg, ewch i'n gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/seicoleg

Cysylltwch â ni
Ff: 029 2087 6707
E: psychology-ug@cardiff.ac.uk
Ysgol Seicoleg
Adeilad Tŵr Prifysgol, Caerdydd
Plas y Parc,
Caerdydd CF10 3AT

Cadwch mewn cysylltiad
facebook.com/PsychCardiff
@PsychCardiffUni

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.
Mae’r rhain yn fyfyrwyr go iawn
sy’n astudio amrywiaeth o
gyrsiau. Maent yma i ateb unrhyw
gwestiynau sydd gennych chi 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.
PSYCH/0819/2500

26

