
 
 
 

Cynllun Ffioedd a Mynediad 

Enw’r sefydliad Prifysgol Caerdydd   

Hyd y cynllun ffioedd a mynediad 1 Awst 2021 tan 31 Gorffennaf 2022  

Adran 1 - Lefelau ffioedd 

Adran 1.1 – Lefelau ffioedd neu lefel y ffi a bennir ym mhob lleoliad 
(Paragraffau 85-93 yn yr arweiniad) 

Lefel y ffi Lleoliad y cwrs 

£9,000 y flwyddyn 

Ar y Campws 
 

BA, BDS, BEng, BMus, BSc, BScEcon, LLB, MArch, MBBCh, MChem, MEng, MSci, MMath, 
MPharm, MPhys, MBiomed, MMORS, MNeuro, PCET/PGCE 

£1,800 (Blwyddyn ryngosod mewn 
Diwydiant) - 20% o’r ffi amser llawn) 

Blwyddyn allan rhyngosod mewn Diwydiant 
 

BA, BDS, BEng, BMus, BSc, BScEcon, LLB, MBBCh, MChem, MEng, MSci, MMath, MPharm, 
MPhys, MBiomed, MMORS, MNeuro 



£1,350 (Erasmus / Blwyddyn 
Dramor - 15% o'r ffi amser llawn) 

Erasmus / Blwyddyn Dramor 
 

BA, BDS, BEng, BMus, BSc, BScEcon, LLB, MBBCh, MChem, MEng, MSci, MMath, MPharm, 
MPhys, MBiomed, MMORS, MNeuro 

£4,500 (Blwyddyn ryngosod â 
gofyniad presenoldeb uwch, 50% 
o’r ffi amser llawn) 

Blwyddyn ryngosod mewn Diwydiant 
 

Mawrth 

Adran 1.2 - Lefelau ffioedd crynodol 
(Paragraffau 94-98 yn yr arweiniad) 

Y ffi gyfanredol ar gyfer y cwrs llawn yw cyfanswm y ffioedd ar gyfer pob blwyddyn o’r cwrs. Gall ffioedd yn 2021/22 gynyddu yn unol ag 
unrhyw newidiadau i bolisi Llywodraeth Cymru. Os bydd ffioedd cyrsiau’n amrywio oherwydd cyfnod ar leoliad neu’n astudio dramor tra bo 
myfyriwr wedi’i gofrestru ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd y rhain yn eglur pan mae'r myfyriwr yn cyflwyno cais.   

 

Mae gohebiaeth Prifysgol Caerdydd yn targedu darpar ymgeiswyr am le yn y Brifysgol, y myfyrwyr presennol, rhieni, staff mewn ysgolion 
uwchradd a cholegau gan gynnwys athrawon ac ymgynghorwyr gyrfaoedd, a staff y Brifysgol er mwyn sicrhau bod yr holl randdeiliaid yn 
cael gwybodaeth gywir, amserol a chyson. Rydym yn sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn bodloni’r safon ansawdd a nodwyd yn Rhan C o 
Gôd Ansawdd Addysg Uwch y DU gan QAA, gofynion y canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan yr Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd (CMA) a'r arfer da a ddisgrifir yn Gwybodaeth i Fyfyrwyr: canllaw ar gyfer rhoi gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr israddedig. Mae 
ein gweithdrefnau cwyno ac apelio i fyfyrwyr yn cyd-fynd â chyngor y CMA ac â fframwaith arfer da Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol.  

 

Mae'r dulliau cyfathrebu’n cynnwys: 

Gwefan  



 Mae tudalennau penodol ar y we yn cynnwys gwybodaeth am ffioedd dysgu, cyfleoedd ariannu gan gynnwys ysgoloriaethau a 
bwrsariaethau, a chefnogaeth i fyfyrwyr. Mae'r tudalennau'n cynnwys dolenni i wefannau perthynol eraill gan gynnwys Cyllid Myfyrwyr 
Cymru/Lloegr/yr Alban/Gogledd Iwerddon, yn ogystal â chyfeirio ymgeiswyr at wybodaeth gyswllt ddefnyddiol i brifysgolion. 

https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/tuition-fees 

 Rydym yn parhau i ddatblygu ein Setiau Gwybodaeth Allweddol (KIS), gwybodaeth safonol am gyrsiau israddedig sydd wedi'u dylunio 
i fod yn gymaradwy ar draws pob sefydliad addysg uwch y DU. Mae hyn wedi sicrhau bod amrywiaeth eang o wybodaeth sy’n 
ymwneud yn benodol â phob cwrs astudio, a’r sefydliad yn gyffredinol, ar gael i ddarpar fyfyrwyr.  Caiff pob KIS ei chyflwyno fel 
gwefan sy'n rhoi gwybodaeth ynghylch rhaglen astudio ac yn cynnwys manylion ynghylch; trosolwg o'r cwrs, gofynion mynediad, 
ffioedd dysgu, strwythur y cwrs, cyfleoedd ar gyfer lleoliadau, achrediad, dysgu ac asesu, a strwythur rhaglenni gradd. Ychwanegwyd 
manylion yn ddiweddar ynghylch ceisiadau fesul lle. 

Enghraifft o KIS: https://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/courses/2019/applied-software-engineering-bsc 

 Er mwyn gwneud yn siŵr bod gwybodaeth fwy eglur ar gael i ymgeiswyr a’r rhai sydd wedi cael cynnig lleoedd, yn hytrach na 
chynnwys dolenni ar y gefnogaeth berthnasol ynghylch ffioedd a chymorth i fyfyrwyr ar ein porth i ymgeiswyr, rydym bellach yn 
cadarnhau ffioedd yn rhagweithiol yn y llythyr o gynnig i'r ymgeisydd. Yn dilyn hynny, rydym yn anfon cyfres o gyfathrebiadau at 
ddeiliaid cynigion i wneud yn siŵr eu bod yn cael gwybodaeth sy'n uniongyrchol berthnasol ar gyfer eu statws o ran ffioedd. 

 

Deunyddiau marchnata/diwrnodau agored  

 Mae'r Brifysgol yn rhoi gwybodaeth am ffioedd a chefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr mewn diwrnodau agored, diwrnodau ymweld, 
ffeiriau addysg uwch a gweithgaredd ymgysylltu ag ysgolion a cholegau. At hynny, mae gwybodaeth ar gael mewn prosbectysau, 
llyfrynnau, taflenni ysgoloriaethau a bwrsariaethau a chyngor gan staff y Brifysgol. Mae gwybodaeth edi'i chynnwys mewn 
cyflwyniadau i athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd yn ogystal â’r sgyrsiau ar gyllid myfyrwyr a roddir i ymgeiswyr.  

 Rydym hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, blogiau a YouTube i gyfathrebu â 
darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.   

Ebost  

 Bydd y rheiny sy'n gwneud cais i’r Brifysgol yn cael ebost yn cydnabod bod ei gais wedi cyrraedd ac yn darparu dolenni cyswllt i’n 
gwybodaeth am ffioedd ar-lein. 

 Rydym yn gohebu â phob deiliad cynnig ar ffurf cylchlythyr sy'n rhoi manylion darpariaeth ysgoloriaeth a bwrsariaeth. 



 Mae ein llythyr ffurfiol o gynnig yn manylu ynghylch y ffioedd dysgu sy'n daladwy ar gyfer blwyddyn gyntaf y rhaglen ac yn amlinellu 
unrhyw gynnydd posibl mewn ffioedd ar gyfer blynyddoedd astudio dilynol. Rydym yn cyfathrebu ynghylch ffioedd drwy gydol y cyfnod 
astudio. 

 


