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Croeso
97% o’n

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

Mae Gwleidyddiaeth
a Chysylltiadau
Rhyngwladol yn
bynciau cyffrous
ac amrywiol sy’n
trin a thrafod ystod
o gwestiynau sy’n
hanfodol yn ein
byd cyfoes.
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Cafodd ein hymchwil
i wleidyddiaeth
a chysylltiadau
rhyngwladol y
sgôr uchaf posibl
o 4.0 am effaith
yn Fframwaith
Rhagoriaeth Ymchwil
(REF) 2021.
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Mae ein tîm rhyngwladol
adnabyddus yn cynnig arbenigedd
mewn damcaniaeth wleidyddol, polisïau
cyhoeddus a gwleidyddiaeth etholiadol,
seiberddiogelwch, ffeminyddiaeth,
hanes y Rhyfel Oer, gwleidyddiaeth
amgylcheddol, diogelwch, astudiaethau
gwybodaeth a gwleidyddiaeth
ôl-drefedigaethol.

Mae gennym
gysylltiadau â
Llywodraeth Cymru,
San Steffan, yr G7,
y Cenhedloedd
Unedig a NATO, cyrff
anllywodraethol,
llunwyr polisïau a
newyddiadurwyr.

Cynnwys
Dewis Caerdydd

2

Pam astudio Gwleidyddiaeth
a Chysylltiadau Rhyngwladol?

4

Dechrau eich gyrfa

6

Ein straeon i raddedigion

8

Astudio gyda ni

10

Ein harbenigwyr

12

Ein rhaglenni gradd
Gwleidyddiaeth
14
Chysylltiadau Rhyngwladol
15
Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
17
Cysylltiadau Rhyngwladol
a Gwleidyddiaeth
18
Gwleidyddiaeth ac Economeg
20
Gwleidyddiaeth a Hanes Modern 22
Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth 22
Rhaglenni gradd
cydanrhydedd pellach
23
Prifddinas

24

Prifysgol flaenllaw

25

Byw yng Nghaerdydd

26

Ceisiadau

27

Sut i ddod o hyd i’r ysgol

29

*Yn cynnwys Hawlfraint Data HESA 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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Dewis Caerdydd
Rydym yn byw mewn adeg wleidyddol hynod ddiddorol a phwysig iawn.
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Ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn cynnig
amgylchedd delfrydol i astudio’r byd
gwleidyddol ar bob lefel - o’r mwyaf lleol i’r
gwirioneddol fyd-eang.
Rydym wedi ein lleoli drws nesaf i bencadlys
Llywodraeth Cymru ac yn cynnig yr arbenigedd
addysgu ac ymchwil gorau ar wleidyddiaeth
datganoli. Mae gennym ni hefyd gryfderau
hirsefydlog mewn sawl agwedd ar
wleidyddiaeth Brydeinig ac Ewropeaidd.
Yr hyn sy’n ganolog i’r ffordd rydym yn
addysgu gwleidyddiaeth a chysylltiadau
rhyngwladol yw pwyslais cryf ar y cysyniadau
craidd a ddefnyddiwn i feddwl am y byd
gwleidyddol. Er enghraifft, sut olwg allai fod
ar fyd mwy cyfiawn - a beth allai ei olygu’n
ymarferol i’r ffordd rydym yn trin ein gilydd,
fel unigolion ac ar raddfa fyd-eang fel
gwledydd gwahanol?
Rydym yn ffodus yng Nghaerdydd i allu cynnig
ystod o arbenigedd gwleidyddol byd-eang
sydd ymhlith yr ehangaf sydd ar gael. Rydym

Dewis Caerdydd

Mae’n adeg berffaith i ddatblygu eich
arbenigedd mewn llawer o’r materion
pwysicaf sy’n wynebu ein byd.
yn darparu addysgu arbenigol sy’n ymdrin â’r
Americas (gogledd a de), Affrica, Tsieina a’r
Dwyrain Canol. Rydym hefyd yn ymgysylltu â
llawer o faterion sy’n ganolog i wleidyddiaeth
ryngwladol, fel etifeddiaeth gwladychiaeth
a’r Rhyfel Oer; bygythiadau parhaus arfau
niwclear ac arfau angheuol eraill; bodolaeth
ac effeithiau helaeth anghydraddoldeb rhywiol
a hiliol; a’r amryw heriau gwleidyddol sy’n
bygwth ymatebion effeithiol i’r newid byd-eang
yn yr hinsawdd.
Ond mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn
gwneud mwy nag astudio’r byd gwleidyddol.
Mae llawer hefyd yn cael rhoi’r hyn y maent
yn ei ddysgu ar waith – drwy ein modiwl
lleoliad arloesol.
Mae ein myfyrwyr yn ddigon ffodus i astudio
pwnc diddorol iawn mewn dinas fywiog a
chosmopolitan. Os penderfynwch astudio
yma, rydym yn siŵr y byddwch yn cael
profiad sy’n werth chweil yn ddiwylliannol,
yn addysgol ac yn gymdeithasol.

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Pam astudio gwleidyddiaeth
a chysylltiadau rhyngwladol?
Mae gwleidyddiaeth yn ganolog i hanes pobl,
ble bynnag y byddwch chi’n edrych.
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Disgrifiwyd astudiaethau gwleidyddol fel
‘y brif wyddor’, gan eu bod mor eang ac mor
arwyddocaol i ffyniant pobl.
Mae’r pwnc hynod ddiddorol hwn yn ymdrin
â’r ffordd rydym yn trefnu ein bywydau cyfunol
mewn byd sydd wedi’i gysylltu’n fyd-eang drwy
system o sefydliadau ac arferion enfawr. Mae
hyn yn helpu unigolion i gyflawni’r pethau
rydym yn eu gwerthfawrogi fwyaf fel rhyddid,
cydraddoldeb, urddas a ffyniant. Mae gwell
dealltwriaeth yn helpu i osgoi’r methiannau
sy’n dod â rhai o’r dioddefaint mwyaf i’n
bywydau, o ryfel a gormes i newyn a thlodi
Bydd astudio gyda ni yn eich cyflwyno i
gyfansoddiadau, polisïau cyhoeddus ac
arferion cymdeithasol cenedlaethol ac
is-genedlaethol; i sefydliadau rhanbarthol
a rhyngwladol; i’r syniadau moesol a
gwleidyddol sy’n sbarduno mudiadau
gwleidyddol a newid; ac i natur a
chanlyniadau gwrthdaro, gwladychiaeth a
gwleidyddiaeth pŵer mawr.
Rydym yn archwilio’r rhain o safbwyntiau
eang - gan edrych ar lobaleiddio, gwyddor
wleidyddol neu foesol a damcaniaeth
wleidyddol - a thrwy ddadansoddi arferion
fel cudd-wybodaeth, seiberddiogelwch,
gwleidyddiaeth niwclear neu wleidyddiaeth
etholiadol.
Mae ein rhaglenni’n cynnig addysg
gynhwysfawr trwy ystod eang o setiau sgiliau
dyniaethau a gwyddor gymdeithasol. Mae
gennym gysylltiadau â Llywodraeth Cymru,
San Steffan, yr G7, y Cenhedloedd Unedig a
NATO, cyrff anllywodraethol, llunwyr polisïau
a newyddiadurwyr, sy’n seilio ein gwaith
academaidd ar y byd ymarferol. Mae ein
rhaglenni wedi’u cynllunio i fod â chwmpas
byd-eang ac i roi dealltwriaeth allweddol o’n
byd cymhleth a bythol newidiol.

Pam astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol?

Mae astudio gwleidyddiaeth yn golygu
dysgu ac ymgysylltu’n feirniadol â’r syniadau,
y sefydliadau a’r arferion amrywiol sy’n
ffurfio cymdeithas.

Mae graddau mewn Gwleidyddiaeth a
Chysylltiadau Rhyngwladol yn darparu sylfaen
ar gyfer amrywiaeth eang o yrfaoedd megis
mewn cyrff anllywodraethol, datblygiad bydeang, busnes rhyngwladol, diplomyddiaeth
a chudd-wybodaeth mewn llywodraeth,
newyddiaduraeth, ac ymchwil polisi, yn
ogystal â bod yn sail ar gyfer pynciau mwy
arbenigol sy’n cael eu haddysgu ar lefel ôlraddedig.

Yr Athro Peter Sutch
Athro Gwleidyddiaeth

HYDREF 2016 7
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Dechrau eich gyrfa
Gall ein graddau mewn Gwleidyddiaeth a/neu Gysylltiadau
Rhyngwladol gan Brifysgol Caerdydd agor drysau i lu o opsiynau
gyrfaol cyffrous ac amrywiol.
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Es i ar leoliad gwaith i Adran
Gwasanaethau Cyfreithiol
Llywodraeth Cymru ddiwrnod yr
wythnos am ddeg wythnos. Roedd hyn
yn cynnwys bod mewn tîm cyfreithiol
gwahanol bob wythnos, a chefais
fy nghyflwyno i waith mewnol go
iawn y gwasanaethau cyfreithiol yn
Llywodraeth Cymru. Dysgais sgiliau
newydd megis drafftio Cyngor
Gweinidogol ac addysgwyd Cyfraith
Gyhoeddus i mi gan arbenigwyr yn eu
maes. Yn ogystal, ehangwyd fy CV yn
sylweddol gan y cyfle anhygoel hwn.
Adam Khattak
Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth (LLB 2018)

Peidiwch â chymryd
ein gair ni’n unig...
Yn ystod fy nhrydedd flwyddyn, fe
wnes i gais llwyddiannus am leoliad
a gweithio yn swyddfa Jane Hutt AC
yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
(Senedd Cymru erbyn hyn). Roedd y
mewnwelediad hwn i wleidyddiaeth
Cymru heb ei ail.
Ar ôl y Brifysgol, ymunais â Grayling,
sef asiantaeth materion cyhoeddus
sy’n gweithredu ledled y DU, fel
Swyddog Gweithredol Cyfrif. Mae’r
gwaith yn Grayling yn symud yn
gyflym, yn heriol ac yn werth chweil rwy’n gweithio gyda nifer o gleientiaid
proffil uchel, fel ymgynghorydd
gwleidyddol sy’n ymdrin â
gwleidyddiaeth Cymru a’r DU.
Issy Michelson
Gwleidyddiaeth (BScEcon 2018)

Yn yr arolwg diwethaf, roedd 97% o’n
graddedigion mewn cyflogaeth a/neu
astudiaethau pellach, a oedd i fod i ddechrau
swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud
gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl
diwedd eu cwrs (HESA, Arolwg Canlyniadau
Graddedigion 2018/19 - gweler tudalen 1 am
ffynhonnell lawn*).
Pan fyddwch yn ymuno â ni, gallwch gael
cymorth gan Dyfodol Myfyrwyr (gwasanaeth
gyrfaoedd y brifysgol) sy’n cynnwys:
• sesiynau un-i-un trwy apwyntiad
• gweithdai ar bynciau fel ysgrifennu CV,
paratoi ar gyfer cyfweliad
• mynediad at ffeiriau gyrfaoedd drwy gydol
y flwyddyn
• digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol a
chyflwyniadau gan gyflogwyr

Dechrau eich gyrfa

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

Mae ein graddedigion bellach yn gweithio mewn
meysydd amrywiol sy’n cynnwys sefydliadau
anllywodraethol, datblygiad byd-eang, busnes
rhyngwladol, addysgu, diplomyddiaeth
a chudd-wybodaeth mewn llywodraeth,
newyddiaduraeth, ac ymchwil polisi.
• ffug gyfweliadau
• gwybodaeth am interniaethau a rhaglenni
hyfforddi i raddedigion
• gwybodaeth gyfredol am yrfaoedd a
chysylltiadau at adnoddau gyrfaoedd
ychwanegol i raddedigion
• mynediad at fodiwl dysgu ar-lein newydd,
Taith eich Gyrfa, drwy Fewnrwyd y Myfyrwyr
• gweithgareddau menter ac
entrepreneuriaid
• cysylltiadau â Chyfleoedd Byd-eang
• cyfle i gwblhau gwobr cyflogadwyedd
(Gwobr Caerdydd)
• cyngor ar brofiad gwaith a lleoliadau gwaith
• cymorth arbenigol gan Go Wales
(i fyfyrwyr cymwys)

Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth
Rhowch eich damcaniaeth ar waith
mewn lleoliad gwleidyddol

perthnasoedd proffesiynol hirdymor â
sectorau perthnasol.

Byddwch yn cael y cyfle i ddilyn modiwl yn
eich trydedd flwyddyn sy’n eich galluogi chi i
gwblhau lleoliad gwaith mewn sefydliad sydd â
rôl allweddol yn y gwaith o lywodraethu Cymru.

Dewch o hyd i’ch ffordd eich hun

Nod y lleoliad gwaith hwn yw rhoi cyflwyniad
sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth ac ymarfer i
chi o lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru.
Trwy gymryd rhan mewn cyfres o seminarau
darlith a gyflwynir gan ymarferwyr blaenllaw ac
arbenigwyr academaidd ym meysydd Cyfraith
Gyhoeddus a Gwleidyddiaeth, byddwch yn cael
profiad ymarferol o sut mae gweinyddiaeth
gyhoeddus yng Nghymru yn gweithio.
Byddwch yn gwella eich gwybodaeth empirig
a’ch dealltwriaeth o ddimensiynau cyfreithiol
a gwleidyddol llywodraethu yng Nghymru, yn
datblygu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr
iawn a fydd yn allweddol i’ch datblygiad o
ran cyflogadwyedd a gyrfa, ac yn meithrin

Mae pob myfyriwr Gwleidyddiaeth a
Chysylltiadau Rhyngwladol yn cael cyfle i
wneud cais i drosglwyddo i’n rhaglen gradd
Blwyddyn ar Leoliad.
Bydd y flwyddyn ar leoliad yn eich galluogi i
gael profiad estynedig o amgylchedd gwaith
proffesiynol yn ystod eich gradd, ac yn rhoi
cyfle i chi gymhwyso’r wybodaeth a gafwyd yn
ystod eich dwy flynedd gyntaf o astudio mewn
cyd-destun ymarferol.
Bydd treulio amser mewn gweithle
proffesiynol yn gwella eich sgiliau
cyflogadwyedd a’ch profiad.
Cyfle i chi ddod o hyd iddo a’i ariannu eich
hun yw hwn: byddwch yn dod o hyd i’ch
lleoliadau eich hun o fewn fframwaith o
gymorth cyffredinol a ddarperir gan yr ysgol.

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Ein straeon i raddedigion
Rydym wedi’n lleoli mewn prifddinas ffyniannus yn y DU, wedi’i lleoli metrau
o Lywodraeth Cymru ac o fewn milltir i Senedd Cymru (Senedd Cymru).
Mae hyn yn rhoi mynediad a chyfleoedd heb eu hail i ni.
Rydym yn falch iawn o’r cannoedd o fyfyrwyr sy’n gadael ein
hysgol bob blwyddyn i symud ymlaen a rhagori mewn amrywiaeth
o sectorau diddorol ac amrywiol o ganlyniad i’r sylfaen maen nhw
wedi’i datblygu yma.

Fe ofynnon ni i lond dyrnaid o’n cynfyfyrwyr sôn am eu hamser yma
a rhannu sut maen nhw’n credu bod y profiad wedi eu helpu yn eu
gyrfaoedd presennol.

Does dim dwywaith na fyddwn i yn Nhŷ’r Cyffredin heddiw
oni bai am fy astudiaethau ym Mhifysgol Nghaerdydd
a’r profiadau a gefais yn yr uned ymchwil ddynamig,
Canolfan Llywodraethiant Cymru (WGC). Cefais fudd mawr
o’r diwylliant sy’n canolbwyntio ar ymchwil yn yr Ysgol,
yr arbenigedd a ddarperir yn WGC a chysylltiadau rhagorol
y Ganolfan.

Ar y pryd, buaswn wedi synnu clywed y byddai’r ystod o
sgiliau a phrofiadau a gefais drwy gydol fy astudiaethau
israddedig ac ôl-raddedig yn fy ngalluogi, yn y pen draw, i
ymgymryd â rôl Tiwtor Staff mewn Gwleidyddiaeth ar gyfer
y Brifysgol Agored.

Mae’n anodd dychmygu adeg bwysicach i astudio
gwleidyddiaeth, i ddeall yr hanes a’r syniadau sydd wedi bod
yn sail i ddatblygiad systemau gwleidyddol a chymdeithasau
ledled y byd a’r ddynameg sydd bellach yn herio tybiaethau
hirsefydlog ynglŷn â sut a pham rydym yn cynnal ein
gwleidyddiaeth.
Adam Evans
Uwch Glerc yn Nhŷ’r Cyffredin
a Chlerc y Pwyllgor Materion Cymreig
Gwleidyddiaeth (BSc 2011)

10
8

Yn y rôl hon, rwy’n cyfuno fy mrwdfrydedd i addysgu gyda
brîff rheoli sy’n golygu fy mod yn goruchwylio cyd-ddarlithwyr,
gan gyfrannu’n weithredol at gynhyrchu deunyddiau cwrs,
a chreu mentrau a phrosiectau i recriwtio a chynorthwyo
myfyrwyr o amrywiaeth o wahanol gefndiroedd.
Rwy’n ddiolchgar iawn am yr amser a dreuliais yn
astudio gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.
Dr Claire Malcolm
Tiwtor Staff a Darlithydd Cyswllt
y Brifysgol Agored
Gwleidyddiaeth (BScEcon 2003)

Ein straeon i raddedigion

Mae theori wleidyddol a chysylltiadau rhyngwladol yn
sylfaenol bwysig i bob agwedd ar fywyd pobl yn y byd
modern. Bydd unrhyw un sy’n ymgysylltu â’r pynciau hyn
o ddifrif bron yn sicr o ganfod llawer iawn i’w ddiddori a’i
gyffroi. Does dim dwywaith ei fod wedi helpu i ffurfio’r ffordd
rydw i’n gweld y byd a’i broblemau cymhleth.

Mae Caerdydd yn brifysgol wych mewn dinas wych.
Roeddwn i’n dwlu ar bopeth, fwy neu lai, am fod yn fyfyriwr
israddedig. Roedd yr awyrgylch yn gadarnhaol ac yn agored.
Roedd dysgu am gysylltiadau Eingl-Americanaidd ac
Ewropeaidd-Americanaidd wastad yn ddiddorol.

Mae fy ngyrfa wedi bod yn bosibl oherwydd yr addysg a
gefais ym Mhrifysgol Caerdydd. Dysgais sgiliau datblygedig
iawn mewn ymchwil, dadansoddi, ymresymu cyfreithiol a
datrys problemau cymhleth yn rhan o’m haddysg israddedig
ac ôl-raddedig, sydd oll wedi bod yn amhrisiadwy yn fy
ngyrfa gyfreithiol.

Ers cwblhau fy ngradd israddedig, ac yna PhD, rwyf wedi
gweithio i’r sector preifat yn unig fel Recriwtiwr Swyddogion
Gweithredol, gan weithio ar aseiniadau ar gyfer rhai o’r
swyddi uchaf a phwysicaf yng Nghymru. Roedd gwneud
gradd, a PhD yn arbennig, wedi rhoi nifer o sgiliau ac offer i
mi, yn ogystal â disgyblaeth gref, i sicrhau y gallwn lwyddo yn
y sector preifat.

Antony O’Loughlin
Darlithydd y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith BPP
Hanes Modern a Gwleidyddiaeth (BSc 2003)

Marc Pollentine
Recriwtiwr Swyddogion Gweithredol
Gwleidyddiaeth (BScEcon 2005)

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Astudio gyda ni
Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn un ddeinamig,
amrywiol a chyfeillgar ac mae gennym bob ffydd y byddwch
yn hapus yn astudio yma.
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Mae bod yn gyfarwydd â materion canolog
gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol yn
hanfodol er mwyn deall ein byd dynamig ac
integredig. Cynlluniwyd ein cyrsiau israddedig
i’ch galluogi chi i gyflawni eich potensial
academaidd a galwedigaethol. Mae astudio
ym Mhrifysgol Caerdydd yn mynd i ymrwymo i
ragoriaeth.
Rydym yn denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd ac
yn cynnig amgylchedd cynorthwyol, cefnogol ac
amrywiol o ran diwylliant i astudio ynddo.

Gofal bugeiliol a chymorth
Bydd gennych Diwtor Personol ar hyd cyfnod
eich gradd, sef aelod o staff academaidd yn
Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Os ydych yn
astudio rhaglen cydanrhydedd cewch diwtor
personol ym mhob ysgol. Mae Tiwtoriaid
Personol yno i roi cyngor ynghylch materion
academaidd a phersonol mewn modd
cyfrinachol ac anffurfiol. Ein nod yw eich helpu
chi i oresgyn unrhyw broblem, fach neu fawr,
mor ddiffwdan â phosibl. Bydd eich Tiwtor
Personol yn monitro eich cynnydd academaidd
a hefyd yn rhoi geirda i chi i gefnogi unrhyw
geisiadau rydych yn eu gwneud ar gyfer swyddi
neu gyrsiau ôl-raddedig.
Yn ogystal â’ch Tiwtor Personol, cewch eich
cefnogi gan ein Tiwtor Cymorth Academaidd
Israddedig. Rôl y tiwtor yw rhoi cyngor ar
weithdrefnau a rheoliadau sy’n cael effaith ar
eich astudiaethau. Gall ein Tiwtor Anabledd ac
Anghenion Penodol gynnig cyngor a chymorth i
chi os oes gennych anabledd.
Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, rydym
yn cynnig cymorth sgiliau ysgrifennu a gallwch
hefyd fanteisio ar gyfleusterau ac arweiniad
Canolfan Cefnogi Myfyrwyr y Brifysgol.

Ansawdd gwaith ymchwil
Mae’r cyfuniad o ymchwilwyr profiadol ac
ysgolheigion ifanc wedi creu amgylchedd
ymchwil deinamig a blaengar yn yr Ysgol.
Mae ein tîm yn cynnig arbenigedd mewn
damcaniaeth wleidyddol, polisïau cyhoeddus

Astudio gyda ni

Bydd dewis astudio gwleidyddiaeth a/neu
gysylltiadau rhyngwladol gyda ni yn eich rhoi yng
nghalon Caerdydd a metrau i ffwrdd oddi wrth
y rhai sy’n gwneud penderfyniadau gwleidyddol
yn y wlad yng nghanolfan ddinesig y ddinas.
a gwleidyddiaeth etholiadol, seiberddiogelwch,
ffeminyddiaeth, hanes y Rhyfel Oer,
gwleidyddiaeth amgylcheddol, diogelwch,
astudiaethau gwybodaeth a gwleidyddiaeth
ôl-drefedigaethol.
Caiff safon ymchwil ei mesur yn y DU gan
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y Llywodraeth
(REF). Yn yr ymarfer asesu diwethaf cyflawnwyd
y sgôr uchaf posibl o 4.0 ar gyfer effaith
ymchwil gydag 80% o’n cyflwyniad yn cael
ei ystyried yn arwain y byd neu’n rhagorol yn
rhyngwladol o ran gwreiddioldeb ac arwyddocâd
(REF2021).
Dyma ein canolfannau ymchwil:
• Canolfan Collingwood a Delfrydiaeth Prydain
• Uned Ymchwil Cyfiawnder Amgylcheddol
• Llywodraethiant, Hunaniaeth a Pholisïau
Cyhoeddus yn Ewrop
• Damcaniaeth Wleidyddol
• Yr Uned Ymchwil Astudiaethau Rhyngwladol
• Canolfan Llywodraethiant Cymru
• Y Ganolfan Gwleidyddiaeth Fyd-eang a’r
Rhyngrwyd
• Y Ganolfan Gwrthdaro a Chymdeithasau

Darlithoedd cyhoeddus
Rydym yn aml yn denu siaradwyr proffil
uchel i ystod o ddarlithoedd a digwyddiadau,
ac rydym yn annog ein myfyrwyr i ddod, lle
bo hynny’n bosibl. Mae siaradwyr blaenorol
wedi cynnwys: Syr Nick Clegg, cyn Ddirprwy
Brif Weinidog y DU a Llywydd Materion
Byd-eang ym Meta, Syr Jeremy Greenstock,
cyn-Lysgennad y Cenhedloedd Unedig,
Ed Mortimer CMG, cyn Gyfarwyddwr
Cyfathrebu Ysgrifennydd Cyffredinol y
Cenhedloedd Unedig, Michelle O’Neill,
Dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon,
Bertrand Ramcharan, cyn Uchel
Gomisiynydd Hawliau Dynol, Nicola
Sturgeon, Prif Weinidog yr Alban ac
arweinydd Plaid Genedlaethol yr Alban a
Karel van Oosterom, Llysgennad Teyrnas yr
Iseldiroedd i’r DU.

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics

11
13

Ein harbenigwyr
Mae’r Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
wedi ehangu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf,
gan recriwtio ysgolheigion eithriadol o bob rhan o’r byd.
Marysia Zalewski
Athro Cysylltiadau
Rhyngwladol
C: Beth sy’n eich cyffroi
chi am ddamcaniaeth
ffeministaidd mewn
gwleidyddiaeth fyd-eang?
A: Damcaniaeth ffeministaidd oedd un
o’r damcaniaethau a anwybyddwyd fwyaf
ym maes gwleidyddiaeth fyd-eang pan
ddechreuais i - ac eto, pan edrychwch
chi’n agosach ar fyd gwleidyddiaeth
ryngwladol, mae cymaint ohono wedi’i
nodweddu gan rywedd, hyd yn oed os
yw hynny oherwydd ei absenoldeb.
Felly, goruchafiaeth barhaus dynion
mewn swyddi arweinyddiaeth fyd-eang,
er enghraifft - ac, wrth gwrs, y math o
ddynion sy’n cyrraedd y swyddi yna a’r
pethau maen nhw’n mynd heb eu cosbi
amdanynt na fyddai’n digwydd petaen
nhw’n fenywod! Mae dadansoddiad
ffeministaidd beirniadol yn dangos sut
mae rhywedd yn sbardun mawr mewn
gwleidyddiaeth fyd-eang yn ystod rhyfel a
heddwch yn ehangach, ac felly dyna lle y
ceir llawer o bŵer cudd. Mae hynny’n beth
pwysig iawn i ymchwilio iddo.

C: Dywedwch
wrthym am eich
taith Gwleidyddiaeth
Cymru.

C: Beth oedd wedi’ch
denu i’ch maes astudio?
A: Mae gennyf ddiddordeb brwd yn rôl
y gyfraith mewn materion rhyngwladol,
ond yn arbennig Cyfraith a Llywodraethu
Cefnforoedd. Mae 70% o arwyneb y
ddaear wedi’i orchuddio gan gefnforoedd,
ac mae gweithgareddau sy’n digwydd yng
nghefnforoedd, fel materion diogelwch a
datblygiadol, yn dod yn arwyddocaol ac
yn achos pryder. Yr hyn sy’n fy nghyffroi
fwyaf am fy meysydd ymchwil yw’r
cyfleoedd rhyfeddol yr wyf wedi’u cael i
wneud cysylltiadau rhwng damcaniaeth ac
ymarfer, gan gael effaith y tu hwnt i’r byd
academaidd.

Victoria Basham
Athro Cysylltiadau Rhyngwladol
C: Pam mae Caerdydd yn wahanol?
A: Rydym ni, fel adran, yn ymddiddori mewn
sut gallwn wneud cysylltiadau rhwng yr unigolyn
a chymdeithas sydd wedi’i globaleiddio fwyfwy yn decach, boed
hynny trwy gyflwyno’r newid yn yr hinsawdd fel mater moesegol
a gwleidyddol, trwy archwilio sut gall y gyfraith ryngwladol neu
strwythurau llywodraethu eraill helpu cymdeithasau i symud ymlaen
ar ôl gwrthdaro, neu drwy ofyn i’n myfyrwyr feddwl o ddifrif am
sut mae materion byd-eang fel rhyfel neu’r argyfwng ariannol yn
effeithio’n anghymesur ar fywydau rhai pobl yn fwy nag eraill.
Mae gan Gymru draddodiad balch o arwain mentrau sy’n ceisio
creu byd tecach a mwy heddychlon, felly credaf ei bod yn briodol i
dîm cysylltiadau rhyngwladol Caerdydd rannu dyheadau o’r fath.
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Laura McAllister
Athro Polisi Cyhoeddus
a Llywodraethu Cymru

Edwin Egede
Athro’r Gyfraith
Ryngwladol a
Chysylltiadau
Rhyngwladol

A: Gorffennais fy PhD ar Blaid
Cymru a’r damcaniaethau sy’n sail i
genedlaetholdeb yng Nghymru yn ôl
ym 1996. Flwyddyn yn ddiweddarach,
cynhaliwyd ac enillwyd y refferendwm
ar ddatganoli, a dwy flynedd wedi hynny
sefydlwyd y Cynulliad Cenedlaethol,
a oedd yn amseru da! Wrth i’m gyrfa
ddatblygu, rwy’n falch iawn o’m
cyfraniadau at helpu i sicrhau bod y
Cynulliad Cenedlaethol newydd yn
gweithio’n well i bobl Cymru ac yn dod yn
Senedd go iawn sy’n gallu cyflawni. Mae
Comisiynau a Phaneli Arbenigol yn cael eu
beirniadu’n hallt gan rai, ond maen nhw
wedi bod yn allweddol i ysgogi’r daith hon
ac rwy’n falch y bûm yn rhan o sawl un
ohonynt.

David Boucher
Athro Athroniaeth Wleidyddol a
Chysylltiadau Rhyngwladol
C: Dywedwch wrthym am eich
cyflawniadau mwyaf.
A: Rydw i bob amser wedi ymddiddori mewn
mudiadau protestio gwleidyddol ac yn enwedig
lle caneuon protest mewn cynnwrf gwleidyddol. Roeddwn yn falch
iawn o allu cyhoeddi llyfr ar Bob Dylan a Leonard Cohen, dau eicon o
aflonyddwch myfyrwyr y 1960au, sydd wedi cael ei gyhoeddi i nifer o
ieithoedd, gan gynnwys Serbeg, Pwyleg a Sbaeneg Mecsico.
Cefais gyfle hefyd i astudio dadleuon gwrth-wladychol o safbwynt
Affricanaidd fel Athro Ymweliadol Nodedig ym Mhrifysgol
Johannesburg, yn Ne Affrica ôl-apartheid. Mae gwladychiaeth
a dadwladychiaeth yn amlwg mewn trafodaethau cyhoeddus yn
Affrica, lle mae’r Gorllewin yn parhau i gael ei ystyried yn gyflawnwyr
neo-wladychiaeth. Mae’r ymgyrch Rhodes must Fall; yr ymgyrch
Fees must Fall a Dadwladychu’r Cwricwlwm a’r Meddwl yn ganolog i
bryderon myfyrwyr.

Ein rhaglenni gradd

Ein rhaglenni gradd
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Gwleidyddiaeth BScEcon
Côd UCAS: L200

Mae gwleidyddiaeth yn bwnc sy’n cael effaith
ddiamheuol ar ein bywydau.
Mae maes gwleidyddiaeth yn caniatáu
i chi archwilio sut mae seneddau a
llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso
syniadau gwleidyddol fel grym, rhyddid,
democratiaeth, gwrthdaro, dilysrwydd ac
atebolrwydd.

Yn yr ail a’r flwyddyn derfynol, byddwch yn
dyfnhau eich dealltwriaeth o wleidyddiaeth,
theori a syniadau gwleidyddol, er mwyn
gloywi eich mewnwelediad i’r hyn sy’n ysgogi
unigolion, partïon a sefydliadau yn y maes
gwleidyddol.

Mae’r rhaglen radd arloesol hon yn archwilio
sut mae gwladwriaethau, cynghreiriau
rhyngwladol, sefydliadau anllywodraethol
a chwmnïau rhyngwladol yn rhyngweithio.
Byddwch yn astudio materion gwleidyddol
mawr fel gwedd newidiol Gwleidyddiaeth
Brydeinig mewn cyd-destun datganoledig,
canlyniadau Brexit, gwleidyddiaeth diogelwch
rhyngwladol a seiberddiogelwch, rôl hawliau
dynol, terfysgaeth a’r newid byd-eang yn yr
hinsawdd.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi dealltwriaeth
ardderchog o wleidyddiaeth a llywodraeth i
chi, gan roi i chi hefyd y sgiliau deallusol a
chyfathrebu cysylltiedig a fydd o werth p’un a
fyddwch yn gweithio i’r llywodraeth neu yn y
sector preifat neu’r trydydd sector.

Yn ystod blwyddyn gyntaf y cwrs, bydd y
modiwlau gorfodol yn astudio sylfeini meddwl
gwleidyddol y Gorllewin, yn dadansoddi
gwleidyddiaeth fodern, globaleiddio a
chysylltiadau rhyngwladol ac integreiddio
Ewropeaidd.
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Trwy astudio yn un o ganolfannau mwyaf
blaenllaw’r DU ar gyfer addysgu ac ymchwil
gwleidyddiaeth, byddwch yn dysgu sut i
asesu’r heriau a wynebwn mewn byd sy’n
globaleiddio fwyfwy.

Nodweddion arbennig
• Ychwanegwch at eich dysgu drwy
ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau gwleidyddol. Gallwch
elwa o gysylltiadau academaidd
rhagorol â Senedd Cymru, San
Steffan, NATO, yr G7, y Cenhedloedd
Unedig, sefydliadau anllywodraethol,
gwleidyddion, llunwyr polisïau a
newyddiadurwyr.
• Dewiswch ein modiwl Astudiaethau
Seneddol sy’n cael ei addysgu ar y
cyd â Senedd San Steffan ac sy’n
cynnwys addysgu gan glercod Tŷ’r
Cyffredin ac ymweliadau astudio â
San Steffan.
• Astudio dramor neu ymgymryd
â lleoliad gwaith yn y Senedd.
Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud
interniaethau trwy ein cysylltiadau
cryf â chyflogwyr yn y sectorau preifat
a chyhoeddus.

Ein rhaglenni gradd

Cysylltiadau Rhyngwladol BScEcon
Côd UCAS: 305Q

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn bwnc amlochrog
sy’n trin a thrafod ystod eang o gwestiynau sy’n
hanfodol yn ein byd cyfoes.
Mae’n ymdrin â rôl gwladwriaethau,
cynghreiriau rhyngwladol, sefydliadau
anllywodraethol a chwmnïau amlgenedlaethol
mewn byd sy’n dod yn fwyfwy rhyngwladol.

Ein hamcan yw herio’r rhagdybiaethau y
byddwch yn dod â nhw i’r pwnc ac annog
agwedd feirniadol i natur y byd gwleidyddol a
rhyngwladol mewn modd gweithredol.

Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i chi astudio’r
pwnc cyffrous a phwysig hwn yn fanwl, ac
mae’n ymdrin â meysydd traddodiadol a
newydd o feddwl mewn ffordd sy’n cael
ei llywio gan ddadleuon ysgolheigaidd a
phryderon a datblygiadau gwleidyddol
byd-eang.

Mae’r syniadau a’r arferion a astudir fel
rhan o’r rhaglen hon yn esblygu’n gyson.
Ein nod yw i chi ddod yn ddinesydd
gweithgar a beirniadol gydag ymwybyddiaeth
ddatblygedig o werthoedd rhyngwladoli.

Byddwch yn cael sylfaen gadarn mewn
damcaniaethau a safbwyntiau craidd ym
maes cysylltiadau rhyngwladol ac yn dysgu
sut mae’r system ryngwladol wedi datblygu’n
hanesyddol. Bydd hyn yn rhoi’r sylfaen
ddamcaniaethol a hanesyddol ar gyfer
astudio amrywiaeth gyfoethog o bynciau yn
fanylach yn yr ail a’r drydedd flwyddyn.

Nodweddion arbennig
• Byddwch yn astudio pynciau sy’n
cynnwys diogelwch rhyngwladol,
gwleidyddiaeth amgylcheddol,
ffeministiaeth, seiberddiogelwch,
rhyfel a heddwch a gwleidyddiaeth
ôl-drefedigaethol.
• Byddwch yn elwa o raglen sy’n
gweddu i yrfaoedd ym maes
sefydliadau anllywodraethol,
datblygiad byd-eang, busnes
rhyngwladol, addysgu, diplomyddiaeth
a chudd-wybodaeth mewn
llywodraeth, newyddiaduraeth, ac
ymchwil polisi.
• Ychwanegwch at eich dysgu drwy
ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau gwleidyddol. Gallwch
elwa o gysylltiadau academaidd
rhagorol â Senedd Cymru, San
Steffan, NATO, yr G7, y Cenhedloedd
Unedig, sefydliadau anllywodraethol,
gwleidyddion, llunwyr polisïau a
newyddiadurwyr.
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Y staff yw un o’r pethau gorau am Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
oherwydd pa mor ddiflino y byddant yn gweithio i sicrhau eich bod
yn cael y budd mwyaf o’ch amser. Rwyf wedi canfod eu bod nhw
bob amser yn barod i helpu, naill ai mewn darlithoedd a seminarau
neu mewn sesiynau penodol ar arholiadau, sy’n cael eu trefnu i’ch
helpu i wneud eich gorau mewn asesiadau. Maen nhw bob amser
yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt, sy’n gwneud y brifysgol
gymaint yn fwy difyr ac yn llai o straen!
Ellen Morris, Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (BSc Econ 2021)
16
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Ein rhaglenni gradd

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth LLB
Côd UCAS: ML12

Heb os nac ni bai, mae’r berthynas rhwng y gyfraith
a gwleidyddiaeth yn un sy’n dibynnu ar ei gilydd.
Mae’r ddau bwnc yn cael effaith enfawr ar
fywydau pobl beth bynnag fo’u hoedran,
eu hethnigrwydd a’u cefndir cymdeithasol.
Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i gyfuno’r
pynciau diddorol hyn o fewn amgylchedd
rhyngddisgyblaethol ein hysgol.
Byddwch yn ennill sylfaen gynhwysfawr yn
y gyfraith, wedi’i gosod allan ar draws tair
blynedd eich rhaglen. Ochr yn ochr â’ch
modiwlau yn y Gyfraith, byddwch yn astudio
modiwlau Gwleidyddiaeth sy’n edrych ar sut
mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu
ac yn gwerthuso syniadau gwleidyddol fel
grym, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro,
dilysrwydd ac atebolrwydd.
Mae gennym gysylltiadau academaidd
dihafal â Senedd Cymru a pherthnasoedd
sydd wedi hen ennill eu plwyf â sefydliadau
cenedlaethol a rhyngwladol fel Senedd San
Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO. Mae
hyn yn rhoi’r cyfle i chi ychwanegu at eich
dysgu drwy ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau gwleidyddol.

Sylfaen ar gyfer ymarfer proffesiynol
Mae’r llwybrau at gymhwyster proffesiynol
fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr wedi gweld
newidiadau sylweddol yn ddiweddar. Bydd
angen i’r rhai sy’n dymuno cymhwyso fel
cyfreithiwr gael gradd (neu gymhwyster
cyfatebol) ond ni fydd angen iddynt ennill
gradd yn y gyfraith mwyach. Yn hytrach, rhaid
i ddarpar gyfreithwyr sefyll yr asesiad ar-lein
canolog newydd, yr Arholiad Cymhwyso
Cyfreithwyr (SQE), a gyflwynwyd ym mis
Medi 2021.
Mae’r modiwlau sylfaenol a astudir fel rhan
o radd yn y gyfraith yn cwmpasu rhai o’r
pynciau a gaiff eu harholi yn yr SQE. Mae
hyn yn golygu y bydd llawer o fyfyrwyr yn
parhau i ddewis gradd yn y gyfraith fel y
cam cyntaf i ddod yn gyfreithiwr. Hefyd, mae
Bwrdd Safonau’r Bar (y corff rheoleiddio ar
gyfer bargyfreithwyr) yn parhau i’w gwneud
yn ofynnol astudio’r modiwlau sylfaenol cyn
symud ymlaen i hyfforddiant galwedigaethol
ar gyfer y Bar.
Mae pob rhaglen LLB yn Ysgol y Gyfraith a
Gwleidyddiaeth yn eich galluogi i astudio’r
modiwlau sylfaenol hyn a thrwy hynny roi
cychwyn cadarn i chi i’ch gyrfa yn y gyfraith.

Nodweddion arbennig
• Diddordeb mewn Gwleidyddiaeth
Cymru? Rydym yn cynnig addysgu
unigryw a arweinir gan ymchwil yn
y pwnc hwn. Rydym hefyd yn cynnig
y cyfle i astudio nifer o’n modiwlau
drwy gyfrwng y Gymraeg.
• Gwnewch gais am leoliad gwaith
cyfreithiol y byddwch yn ei gwblhau
yn ystod trydedd flwyddyn eich gradd.
Byddwch yn cael y cyfle i wneud
cais am fodiwl sy’n eich galluogi
chi i gwblhau lleoliad gwaith mewn
sefydliad sydd â rôl allweddol yn y
gwaith o lywodraethu Cymru.
• Gallwch ehangu eich astudiaethau
drwy wneud gwaith cyfreithiol
gwirfoddol drwy ein huned pro bono,
cymryd rhan yn ein cystadlaethau
ymryson blynyddol i gyflwyno
materion cyfreithiol gerbron barnwr,
a chymryd rhan mewn cystadlaethau
cyd-drafod a chyfweld â chleientiaid
i asesu eich sgiliau rhyngbersonol
a’r gallu i ymdrin â phroblemau
cyfreithiol.
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Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth BScEcon
Côd UCAS: L290

Astudiwch Gysylltiadau Rhyngwladol a
Gwleidyddiaeth i ymchwilio i’r materion byd-eang
allweddol sy’n effeithio ar ein bywydau pob dydd.
Os ydych chi eisiau dealltwriaeth ddyfnach
o sut mae’r byd gwleidyddol yn gweithio,
pam a sut mae penderfyniadau’n cael eu
gwneud gan lywodraethau a sefydliadau
anllywodraethol, a sut mae canlyniadau’r
gweithredoedd hyn yn effeithio arnom ni i gyd,
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
yw’r pwnc i chi.
Mae’r rhaglen radd arloesol hon yn archwilio
sut mae gwladwriaethau, cynghreiriau
rhyngwladol, sefydliadau anllywodraethol
a chwmnïau rhyngwladol yn rhyngweithio.
Byddwch yn astudio materion gwleidyddol
mawr fel gwleidyddiaeth diogelwch
rhyngwladol a seiberddiogelwch, rôl hawliau
dynol, terfysgaeth, rhywedd a materion
milwrol a’r newid byd-eang yn yr hinsawdd.
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Bydd y radd hon yn rhoi dealltwriaeth
ragorol i chi o wleidyddiaeth a chysylltiadau
rhyngwladol ar yr un pryd â rhoi sgiliau
deallusol a chyfathrebu cysylltiedig i chi.
Byddwch yn elwa ar ddewis eang o fodiwlau
sy’n eich galluogi i deilwra’ch gradd ac
adlewyrchu eich diddordebau a’ch nodau
gyrfaol eich hun.

Nodweddion arbennig
• Dewiswch o blith ystod amrywiol o
fodiwlau sy’n cynnwys:
- Bomiau, Bwledi a Blychau
Pleidleisio: Gogledd Iwerddon
- Rhywedd, Rhyw a Marwolaeth
- Meddwl Gwleidyddol Modern:
Machiavelli i Mill
- Tsieina yn y byd
• Astudio dramor neu ymgymryd â
lleoliad gwaith yn Senedd Cymru.
Mae llawer o fyfyrwyr yn gwneud
interniaethau trwy ein cysylltiadau
cryf â chyflogwyr yn y sectorau preifat
a chyhoeddus.
• Ychwanegwch at eich dysgu drwy
ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau gwleidyddol. Gallwch
elwa o gysylltiadau academaidd
rhagorol â Senedd Cymru, San
Steffan, NATO, yr G7, y Cenhedloedd
Unedig, sefydliadau anllywodraethol,
gwleidyddion, llunwyr polisïau a
newyddiadurwyr.

Ein rhaglenni gradd

Mwynheais ddewis fy modiwlau fy hun yn yr ail flwyddyn gan ei fod
yn caniatáu i mi astudio pynciau a oedd yn arbennig o ddiddorol
i mi. Er enghraifft, roedd diogelwch rhyngwladol yn fodiwl gwych i
mi wrth i mi ddysgu am ystod o gysyniadau newydd nad oeddwn
erioed wedi’u cynnwys o’r blaen fel terfysgaeth, technoleg a
Diogelwch Arctig. Mwynheais ddamcaniaethau gwleidyddol
o bob cwr o’r byd hefyd gan ei fod yn caniatáu i mi astudio
damcaniaethau o safbwynt newydd cyfan yn ogystal â gallu dysgu
mwy am fy nhreftadaeth Indiaidd.
Hitesh Mistry, Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (BScEcon)
www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Astudiwch wleidyddiaeth
ochr yn ochr â phynciau ategol
Os hoffech astudio gwleidyddiaeth ond bod
gennych ddiddordeb hefyd mewn pynciau astudio
eraill, gallai rhaglen cyd-anrhydedd fod yn union yr
hyn yr ydych yn chwilio amdano.
Ni yw’r ysgol gartref ar gyfer tair rhaglen
gydanrhydedd gwleidyddiaeth a gynigir ar
y cyd ag Ysgol Busnes Caerdydd, yr Ysgol
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd a’r Ysgol
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.
Trwy astudio dau bwnc mewn amgylcheddau
gwahanol, byddwch yn cael safbwynt
gwahanol yn syth. Byddwch yn profi arddulliau
addysgu ac asesu amrywiol ac yn dysgu bod
yn hyblyg; nodwedd sy’n fwyfwy pwysig yn y
farchnad swyddi.

Rydym yn darparu cyfres o opsiynau cydanrhydedd cyffrous a chyflenwol sy’n:
• caniatáu i chi ganolbwyntio ar fwy nag un
maes pwnc
• cynnig ystod ehangach o fodiwlau i chi
• eich annog i reoli amser yn effeithiol
• rhoi llu o sgiliau trosglwyddadwy i chi

Gwleidyddiaeth ac Economeg BScEcon
Côd UCAS: LL12

Mae’r rhaglen hon yn ceisio darganfod cenhedlaeth
newydd o feddylwyr gwleidyddol sy’n canolbwyntio
ar economeg.
Mae cyni, Brexit, cyflogau, cyfoeth,
digartrefedd a’r amgylchedd oll yn bwyntiau
trafod sy’n dwyn gwleidyddiaeth ac economeg
ynghyd. Mae cysylltiad annatod rhwng y
ddau faes hyn, sy’n golygu bod y rhaglen
astudio hon yn ddewis diddorol ac amserol i
israddedigion.
Er bod maes gwleidyddiaeth yn caniatáu
i chi archwilio sut mae seneddau a
llywodraethau’n gweithredu ac i werthuso
syniadau gwleidyddol fel grym, rhyddid,
democratiaeth, gwrthdaro, dilysrwydd neu
atebolrwydd, bydd maes economeg yn
caniatáu i chi ddefnyddio sgiliau meintiol ac
empirig i ddeall materion economaidd y byd
go iawn.
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Nodweddion arbennig

• Datblygu gwybodaeth mewn
meysydd sy’n gweddu i lywodraeth,
newyddiaduraeth, ymchwil polisi,
busnes, bancio, cyfrifyddiaeth ac
ymgynghoriaeth.
• Arbenigo mewn economeg
ddiwydiannol, hanes economaidd,
economeg lafur neu economeg
ryngwladol.
• Ychwanegwch at eich dysgu drwy
ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau gwleidyddol. Gallwch
elwa o gysylltiadau academaidd
rhagorol â Senedd Cymru, San
Steffan, NATO, yr G7, y Cenhedloedd
Unedig, sefydliadau anllywodraethol,
gwleidyddion, llunwyr polisïau a
newyddiadurwyr.

Ein rhaglenni gradd

Uchafbwynt astudio yn yr ysgol, i mi, fu’r digwyddiadau ychwanegol
a gynigir y tu allan i oriau addysgu, fel trafodaethau panel,
cynadleddau a sgyrsiau gan siaradwyr gwleidyddol. Un digwyddiad
a fwynheais oedd sgwrs gan Lysgennad Norwy i’r DU. Roedd y
sgwrs hon nid yn unig yn ddiddorol ac yn berthnasol i mi gan fy mod
eisiau gweithio ym maes diplomyddiaeth ar ôl y brifysgol, ond roedd
hefyd yn ddefnyddiol iawn i’m hastudiaethau, gan fod y wybodaeth
a ddysgais yn berthnasol i fodiwl astudiaethau milwrol.
Oliver Bruce-Radcliffe, Cysylltiadau Rhyngwladol (BScEcon 2021)
www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Gwleidyddiaeth a Hanes Modern BScEcon
Côd UCAS: LV21
Mae deall y gorffennol yn allweddol i ddeall y
presennol. Mae’r rhaglen gwleidyddiaeth a hanes
modern hon yn mynd i’r afael ag amrywiaeth o
gwestiynau sy’n hollbwysig i’n dealltwriaeth o’r byd
cyfoes a hanesyddol.
Mae maes gwleidyddiaeth yn caniatáu
i chi archwilio sut mae seneddau a
llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso
syniadau gwleidyddol fel grym, rhyddid,
democratiaeth, gwrthdaro, dilysrwydd ac
atebolrwydd.
Mae astudio hanes yn eich galluogi i ddysgu
am fydoedd gwahanol pobl y gorffennol ac
i ddeall y presennol yn well. Mae hanes yn
rhoi mewnwelediad i chi i’r broses o newid o
Rufain a Gwlad Groeg hynafol trwy’r Oesoedd
Canol hyd heddiw. Cewch astudio hanes
cymdeithasau mewn amryw rannau o’r byd,
o India a Tsieina, trwy’r Almaen a Ffrainc, i
Brydain, Cymru a Chaerdydd.

Nodweddion arbennig
• Byddwch yn ymchwilio i fydoedd
y gorffennol a phrosesau newid
drwy archwilio digwyddiadau a
phersonoliaethau allweddol o’r 1,500
o flynyddoedd diwethaf.
• Byddwch yn archwilio hanes
cymdeithasau mewn rhannau
amrywiol o’r byd, gan gynnwys Ewrop,
Tsieina, India a Rwsia.
• Ychwanegwch at eich dysgu drwy
ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau gwleidyddol. Gallwch
elwa o gysylltiadau academaidd
rhagorol â Senedd Cymru, San
Steffan, NATO, yr G7, y Cenhedloedd
Unedig, sefydliadau anllywodraethol,
gwleidyddion, llunwyr polisïau a
newyddiadurwyr.

Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth BA
Côd UCAS: LV25
Gallwch archwilio a phrofi’r credoau a’r gwerthoedd
sy’n sail i’n syniadau am wleidyddiaeth trwy ei
chyfuno ag astudio athroniaeth.
Mae maes gwleidyddiaeth yn caniatáu
i chi archwilio sut mae seneddau a
llywodraethau’n gweithredu, a gwerthuso
syniadau gwleidyddol fel grym, rhyddid,
democratiaeth, gwrthdaro, dilysrwydd ac
atebolrwydd.
Mae athroniaeth yn ymdrin â holl ystod yr
ystyriaethau athronyddol, gyda phwyslais
arbennig ar foeseg ac estheteg. Mae’r
modiwlau yn ymdrin ag arddulliau
dadansoddol a Chyfandirol athroniaeth y
Gorllewin, sy’n anarferol yn y Deyrnas Unedig.
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Nodweddion arbennig
• Pwyslais cryf ar foeseg,
gwleidyddiaeth, ac athroniaeth
y meddwl.
• Byddwch yn datblygu’ch gallu i ganfod
y rhesymau dros honiadau pobl,
dod o hyd i dybiaethau gwaelodol y
rhesymau hynny, asesu’r rhesymau
a’r tybiaethau’n feirniadol, a chyfleu
hynny i gyd yn glir ac yn effeithiol.
• Ychwanegwch at eich dysgu drwy
ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud
penderfyniadau gwleidyddol. Gallwch
elwa o gysylltiadau academaidd
rhagorol â Senedd Cymru, San
Steffan, NATO, yr G7, y Cenhedloedd
Unedig, sefydliadau anllywodraethol,
gwleidyddion, llunwyr polisïau a
newyddiadurwyr.

Ein rhaglenni gradd

Rhaglenni cydanrhydedd a gynigir
gan ysgolion academaidd eraill
Mae gwleidyddiaeth yn bwnc sy’n treiddio i
bob elfen o’n bywydau. O ganlyniad, mae’r pum
ysgol ganlynol yn cynnig rhaglenni sy’n caniatáu
i chi astudio Gwleidyddiaeth ochr yn ochr â
phynciau ategol.
Ysgol Ieithoedd Modern
• Ffrangeg a Gwleidyddiaeth (BA)
• Almaeneg a Gwleidyddiaeth (BA)
• Eidaleg a Gwleidyddiaeth (BA)
• Gwleidyddiaeth a Sbaeneg (BA)

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
• Gwleidyddiaeth a Chymdeithaseg
(BScEcon)

I gael gwybodaeth fanylach am y
rhaglenni cydanrhydedd a gynigir ar
draws y brifysgol, cyfeiriwch at lyfryn yr
ysgol berthnasol neu ewch i:
www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/courses

Ysgol y Gymraeg
• Cymraeg a Gwleidyddiaeth (BA)

Ysgol Newyddiaduraeth,
y Cyfryngau a Diwylliant
• Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a
Gwleidyddiaeth (BA)

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Prifddinas

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.

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

Prifysgol flaenllaw

Rhan o

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

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.

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.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Byw yng Nghaerdydd

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd
ymysg 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 2020

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 bendant, cewch warant o
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y brifysgol
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu
blwyddyn gyntaf.
Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu
cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Bywyd Preswyl
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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.

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.

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.

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.

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
facebook.com/undebmyfyrwyr/
snapchat.com/add/cardiffstudents
instagram.com/cardiffstudents
@undebmyfyrwyr
www.youtube.com/cardiffstudents

Byw yng Nghaerdydd

Ceisiadau

Dylech wneud cais drwy UCAS i gael eich
ystyried ar gyfer cael eich derbyn ar
unrhyw rai o’r cyrsiau israddedig a gynigir yn
Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth:
UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham,
Glos, GL52 3LZ, y DU
www.ucas.com

Gofynion nodweddiadol o ran
mynediad
Arweiniad yw’r gofynion nodweddiadol hyn.
Edrychwch ar ein gwefan am y wybodaeth
ddiweddaraf.
Safon Uwch:
Gwleidyddiaeth: ABB-BBB
Cysylltiadau Rhyngwladol: ABB-BBB
Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth:
ABB-BBB
Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth
(gydag iaith): ABB-BBB
Gwleidyddiaeth ac Athroniaeth: ABB-BBB
Gwleidyddiaeth a Hanes Modern: ABB-BBB

Gwleidyddiaeth ac Economeg: ABB-BBB a
gradd B/gradd 6 mewn TGAU Mathemateg a
gradd C/gradd 4 ar lefel TGAU Iaith Saesneg,
os na chynigir y pynciau hyn ar lefel UG neu
Safon Uwch.
(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: 34 pwynt neu
665 mewn pynciau Lefel Uwch.
BTEC: Anrhydedd sengl: DDM-DMM.
Cydanrhydedd: ewch i’n gwefan.

cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar
gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni
unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd.

Pob gradd
Gofynion TGAU (neu gyfwerth): Gradd B neu
radd 6 mewn Saesneg Iaith.
Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau
Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na
Meddwl yn Feirniadol.

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.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer,
bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y
Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael

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

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.

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Ceisiadau parhad

Diwrnodau Agored

Cefnogaeth i fyfyrwyr

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 cyflwyno 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
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 byddwch yn gwneud cais ac yn cael cynnig
lle, cewch eich gwahodd i gwrdd â ni yn
niwrnodau agored arbennig yr ysgol i ddeiliaid
cynigion. 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.
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• Cefnogaeth Anabledd a Dyslecsia
• Gwasanaeth Cwnsela a Lles
• Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol
Ebost: studentsupportcentre@
caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
• Cynllun Mentora Myfyrwyr
	www.cardiff.ac.uk/cy/study/studentlife/student-support

Ffioedd dysgu
Gweler y wefan ganlynol am ragor o
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/tuition-fees
Ysgoloriaethau a bwrsariaethau
Ewch i’r wefan ganlynol i gael rhagor o
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/funding/scholarships

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud
â chylch derbyn Mynediad 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.
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855

Sut i ddod o hyd i’r ysgol

Allwedd

Mae Ysgol y Gyfraith a
Gwleidyddiaeth wedi’i lleoli yng
nghanol Campws Cathays.
Pellter byr ar droed o Breswylfeydd
y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr a
chanol dinas Caerdydd.

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
Y Brifysgol ac adeiladau’r GIG
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
Ebost: RobertsL9@caerdydd.ac.uk

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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I gael gwybod mwy
am Ysgol y Gyfraith a
Gwleidyddiaeth, ewch i’n
gwefan:
www.cardiff.ac.uk/cy/
law-politics

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 4343
Ebost: lawpladmissions@caerdydd.ac.uk
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol
Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
Prifysgol Caerdydd
Adeilad y Gyfraith, Rhodfa’r Amgueddfa
Caerdydd CF10 3AX

Cadw mewn cysylltiad
Cardiffpolitics
Cardiffpolitics

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am
fywyd myfyrwyr?
Cewch atebion yn:
https://blogs.cardiff.ac.uk/insiders/cy/
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.
LAWPOL/0622/750
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