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Datgelwch eich potensial 

Byddwch yn rhan o Ysgol sydd ar flaen y gad o ran ymchwil 
ym maes ffiseg a seryddiaeth a gefnogir gan waith 

addysgu o'r radd flaenaf.

Mae gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth 
ym Mhrifysgol Caerdydd enw da am 
ragoriaeth o ran addysgu ac ymchwil, 
gan ei wneud yn amgylchedd delfrydol 
ac ysbrydoledig.

Rydym yn falch o'n hamgylchedd 
ysbrydoledig a chefnogol, ac mae 
datblygiad ein staff a'n myfyrwyr yn 
ganolog i'n gweithgareddau. Un o'n 
hamcanion allweddol yw sicrhau bod 
gan ein myfyrwyr y wybodaeth a'r 
sgiliau sydd eu hangen i wireddu eu 
dyheadau.

A ninnau’n rhan o brifysgol a arweinir 
gan ymchwil, rydym yn parhau i gymryd 
rhan mewn partneriaethau rhyngwladol 
a datblygiadau gwyddonol sy'n 
arwyddocaol yn fyd-eang.  

Mae ein staff yn gweithio ar flaen y 
gad ym maes gwyddoniaeth ac efallai 
eich bod wedi clywed am rywfaint o'r 
gwaith arloesol sy'n cael ei wneud yn 
yr Ysgol. Rydym yn rhan o dîm ymchwil 
rhyngwladol LIGO a ddarganfyddodd 
donnau disgyrchiant am y tro cyntaf 
yn 2015 ac sy'n parhau i ddefnyddio'r 
ymchwil barhaus hon i'n hysbysu am 
rai o'r cwestiynau mwyaf cyffrous a 
sylfaenol ym maes gwyddoniaeth, fel 
tarddiad y Bydysawd. Rydym hefyd 
wrth wraidd gwaith ymchwil i dechnoleg 
lled-ddargludyddion cyfansawdd. Mewn 
partneriaeth â'n Sefydliad Ymchwil 
ar gyfer Lled-ddargludyddion ar y cyd 
ag IQE a'n partneriaid diwydiannol 
eraill, rydym yn arwain Catapwlt 
Lled-ddargludyddion y DU sydd werth 
£50m, i ddatblygu ac adeiladu'r 
genhedlaeth nesa o dechnolegau lled-
ddargludyddion cyfansawdd.
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Gwybodaeth am yr Ysgol

Ymunwch ag Ysgol sy'n ymfalchïo mewn meithrin  
diwylliant cyfeillgar a chefnogol, gan werthfawrogi'r  

holl staff a myfyrwyr.

Amgylchedd dysgu
Rydym yn cynnig amgylchedd 
dysgu cefnogol gyda chyfleuster 
addysgu a dysgu pwrpasol 
sydd wedi'i neilltuo ar gyfer ein 
myfyrwyr MSc, ac sy'n caniatáu i 
ni gydweithio â chydfyfyrwyr o bob 
rhan o'r Ysgol.

Lleoliad
Rydym yn Adeiladau'r Frenhines 
yng nghanol y ddinas, yn agos 
at drafnidiaeth leol a'r holl 
amwynderau y mae dinas yn eu 
cynnig. Mae gennym ein ffreutur 
ein hunain ar y safle, llyfrgell 
gydag ystafelloedd cyfarfod a 
chyfleusterau astudio, yn ogystal 
â labordai o'r radd flaenaf.

Mae gweithio gyda fy myfyrwyr MSc yn 
brofiad amrywiol, heriol a gwerth chweil. 
Wir, rwy’n teimlo mai braint yw gallu 
eu cefnogi i ddatblygu’n academaidd 
ac yn broffesiynol, wrth iddynt groesi’r 
bont rhwng bod yn fyfyrwyr israddedig i 
wyddonwyr go iawn. Anrhydedd aruthrol yw 
cael cydnabyddiaeth drwy Gymrodoriaeth 
Addysgu Genedlaethol am ragoriaeth ac 
arloesedd mewn addysg gradd Meistr a 
addysgir.

Dr Richard Lewis  
Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

“
”
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Ein hymchwil

Mae ein staff academaidd yn cynnwys arbenigwyr a gydnabyddir yn 
rhyngwladol mewn amrywiaeth o feysydd mewn ffiseg a seryddiaeth. Mae 
llawer o'r staff hyn yn cymryd rhan mewn partneriaethau rhyngwladol, gan 
gynnwys y rhai a weithiodd ar y canfyddiad cyntaf o donnau disgyrchol yn 

2015, ac sy'n parhau i dorri tir newydd.  

Mae'r ymchwil a gynhelir yn yr Ysgol 
Ffiseg a Seryddiaeth wedi'i threfnu'n 
chwe grŵp ymchwil:

► Mater Cywasgedig a Ffotoneg

► Seryddiaeth 

► Offeryniaeth Seryddiaeth 

► Sefydliad Archwilio 
Disgyrchiant

► Delweddu’r Ymennydd 

► Addysg Ffiseg 

Mae'r Grŵp Mater Cywasgedig a 
Ffotoneg yn dod ag egwyddorion 
ffiseg sylfaenol a'r datblygiad o 
gysyniadau dyfais ynghyd. Mae'r grŵp 
yn cynnwys gwyddonwyr sydd â sgiliau 
amrywiol ac ategol, gan gynnwys 
cydweithwyr o'r Gwyddorau Bywyd a 
Pheirianneg. Mae gan y grŵp labordai 
o'r radd flaenaf ar gyfer electroneg 
foleciwlaidd, opteg cwantwm, dyfeisiau 
lled-ddargludyddion, magnetedd 
ac uwchddargludedd, ffiseg laser a 
nodweddion diemwnt. 

Mae'r Grŵp Ymchwil Seryddiaeth yn 
ymdrin ag ystod o bynciau ym maes 
seryddiaeth a chosmoleg alaethol 
ac all-alaethol. Mae eu prif bynciau 
ymchwil yn cynnwys esblygiad 
cosmolegol galaethau symudiad-coch 
uchel, ffurfiant sêr a phlanedau, a 
gwaith damcaniaethol ar strwythur 
graddfa fawr y bydysawd cynnar. 

Mae gan y Grŵp Offeryniaeth 
Seryddiaeth enw da yn fyd-eang am 
ddatblygu theori a chymhwysiad 
offerynnau seryddol o'r radd flaenaf 
sy'n diwallu'r anghenion gwyddonol 
diweddaraf. Rydym yn arbenigo yn 
y gwaith o ddylunio ac adeiladu 
offeryniaeth seryddol ar donfeddi 
milimetr ac is-filimedr, ar gyfer 
arsyllfeydd ar y ddaear ac yn y gofod, 
yn ogystal ag ar gyfer astudiaethau o'r 
Cefndir Microdon Cosmig.

Mae ymchwil yn y Sefydliad Archwilio 
Disgyrchiant yn canolbwyntio ar dyllau 
duon a thonnau disgyrchol. Fel cyd-
sylfaenwyr synhwyrydd GEO600 a 
phartneriaid ym mhrosiect LIGO, roedd 
y grŵp yn gysylltiedig â'r canfyddiad 
cyntaf o donnau disgyrchol yn 2015 ac 
maent yn parhau â'u gwaith yn y maes 
ymchwil hwn. Mae partneriaethau 
rhyngwladol eraill yn cynnwys 
cenhadaeth eLISA a Thelesgop 
Einstein. Mae ymchwil ddamcaniaethol 
yn y grŵp yn canolbwyntio ar fodelu 
deinameg tyllau duon dwbl a'r signalau 
tonnau disgyrchol y maent yn eu 
hallyrru, yn ddadansoddol a rhifiadol. 

Ychwanegiad diweddar i'r Ysgol yw 
Grŵp Ymchwil Delweddu'r Ymennydd 
newydd, sydd yng Nghanolfan Ymchwil 
Delweddu’r Ymennydd Prifysgol 
Caerdydd (CUBRIC). Mae'r grŵp yn 
gweithio ar ffiseg cyseinedd magnetig 
ac ar fodelu a dadansoddi uwch o 
ddata niwroddelweddu. 

Mae'r Grŵp Ymchwil Addysg Ffiseg 
yn gweithio ar fethodolegau addysgu 
newydd ar gyfer addysg ffiseg ac 
mae eu gwaith yn amrywio o fonitro a 
mesur y gwaith o gyflwyno technolegau 
addysgu newydd i ddatblygu ffyrdd 
newydd, mwy effeithiol o addysgu 
ffiseg. 

Mae gennym hefyd nifer o brosiectau 
ymchwil rhyngddisgyblaethol parhaus 
sy'n cynnwys y grwpiau hyn, gan ddod 
ag ymchwilwyr ynghyd o bob rhan o'r 
Ysgol. Mae ein hystod o arbenigedd yn 
golygu y gellir teilwra'ch rhaglen PhD i 
gyd-fynd â’ch diddordebau.

 

Yn y 6ed safle  
yn y DU 

ar gyfer ymchwil ym maes Ffiseg.
(2014 REF)

Ystyriwyd bod 99%  o'n 
hymchwil a gyflwynwyd 'o'r radd 

flaenaf' neu'n 'rhyngwladol 
ragorol', sef y sgôr uchaf a gafodd 

unrhyw adran Ffiseg yn y DU.
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Ymchwil ac addysgu o 
safon fyd-eang
Addysgir ein graddau gan 
ymchwilwyr ac athrawon o'r 
radd flaenaf, y rhai sydd ar 
flaen y gad o ran eu pynciau 
ac mae eu harbenigedd a'u 
darganfyddiadau yn llywio 
gwyddoniaeth heddiw.

Cydweithio
Byddwch yn elwa o'n cysylltiadau 
agos â diwydiant, y llywodraeth, 
sefydliadau ymchwil a 
phrifysgolion eraill, yn ogystal â 
chael mynediad at gyfleusterau 
o’r radd flaenaf. Mae'r rhain yn 
cynnwys ein Ffowndri Diemwnt 
Caerdydd, Canolfan Ymchwil 
Delweddu’r Ymennydd Prifysgol 
Caerdydd (CUBRIC), Labordy 
Ton Ddisgyrchol, a Champws 
Arloesedd gwerth £300 miliwn 
sy'n cysylltu â'r Sefydliad Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd.

Cymerwch ran
Anogir myfyrwyr ôl-raddedig 
yn ein Hysgol i chwarae rhan 
yn amgylchedd academaidd 
ac amgylchedd ymchwil yr 
Ysgol. Mae hyn yn cynnwys 
ystod eang o grwpiau ymchwil 
gweithredol, cyfresi seminarau 
a grwpiau astudio anffurfiol, a'r 
cyfle i ymgysylltu ag ysgolion, 
prifysgolion eraill a'r diwydiant. 
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Cyfleoedd i gael cyllid
Gan ein bod wedi llwyddo i gael cyllid ymchwil, 
bob blwyddyn rydym yn gallu cynnig ystod o 
ysgoloriaethau gradd ymchwil yn y rhan fwyaf o'n 
prif feysydd ymchwil.

Ewch i cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/
funding i weld yr ystod o opsiynau ariannu sydd 
ar gael.

Gwybodaeth ymchwil

Rhagor o wybodaeth am ein cyfleusterau, a'r cymorth a'r cyllid sydd ar gael.

Cyfleusterau
Mae ein cyfleusterau yn Adeiladau'r 
Frenhines ac wedi elwa o 
fuddsoddiad gwerth miliynau o 
bunnoedd dros y blynyddoedd 
diwethaf. Mae'r cyfleusterau hyn 
yn cynnwys ystafell microsgopeg 
electron ynni isel a chyfleusterau 
i dyfu a nodweddu diemwnt, gan 
gynnwys nano-diemwnt. Rydym 
hefyd wedi elwa o fuddsoddiad 
sylweddol gan y llywodraeth yn ein 
cyfleusterau ymchwil technoleg lled-
ddargludyddion cyfansawdd.

Cymorth i fyfyrwyr 
ymchwil
Byddwch yn rhan o fywyd ymchwil 
academaidd ein Hysgol. Rydym yn 
meithrin perthynas gydweithredol 
a chyfeillgar rhwng ein staff a'n 
myfyrwyr ymchwil ar draws yr 
amrywiaeth o weithgareddau 
ymchwil. Gan ein bod wedi llwyddo 
sicrhau cyllid mae'n golygu bod ein 
myfyrwyr yn elwa o'r cyfleusterau 
a'r offer ymchwil diweddaraf, yn 
ogystal â staff sy'n cymryd rhan 
mewn partneriaethau o'r radd 
flaenaf gyda chydweithwyr o 
bedwar ban y byd.

Gofynion Mynediad
Y Gofynion Mynediad ar gyfer rhaglenni PhD/
MPhil yw gradd anrhydedd dosbarth 1af neu 
2:1 mewn ffiseg, astroffiseg, mathemateg, 
electroneg neu radd ôl-raddedig gyfatebol. Ar 
gyfer myfyrwyr rhyngwladol rydym hefyd yn 
gofyn am gymwysterau iaith Saesneg gyda sgôr 
IELTS o 6.5 neu sgôr gyfatebol.

http://cardiff.ac.uk/study/postgraduate/funding
http://cardiff.ac.uk/study/postgraduate/funding
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Mae deunyddiau Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd yn Dechnoleg Alluogi Allweddol 
sydd wrth galon y gymdeithas fodern. Maent 
yn ganolog i ddatblygu'r rhwydwaith 5G, golau 
ynni effeithlon, ffonau clyfar, cyfathrebu rhwng 
lloerenni, electroneg bŵer ar gyfer cerbydau 
trydan a thechnegau delweddu newydd y dyfodol, 
ymhlith eraill.  

Os hoffech gael gyrfa yng nghanol y dechnoleg 
gyffrous newydd hon, p'un ai mewn diwydiant 
neu yn y byd academaidd, mae Canolfan 
Hyfforddiant Doethurol (CDT) yr EPSRC 
mewn Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd yn cynnig ysgoloriaethau PhD wedi’u 
hariannu’n llawn gyda chyflog uwch i fyfyrwyr 
cymwys.  

Mae'r CDT yn cynnig rhaglen unigryw i chi sy'n 
darparu dealltwriaeth gyfannol o’r holl broses 
weithgynhyrchu, yn ogystal ag arbenigedd mewn 

un cam o leiaf.  Rydym yn credu bod y dull hwn 
yn allweddol wrth eich datblygu chi fel un o 
arweinwyr Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd y dyfodol, p'un ai a fyddwch chi'n 
dewis dilyn gyrfa yn y diwydiant, gyrfa academig, 
neu'r ddau. Arweinir y CDT gan Brifysgol Caerdydd 
mewn cydweithrediad â'n partneriaid prifysgol, 
Prifysgol Manceinion, Prifysgol Sheffield a Choleg 
Prifysgol Llundain.

Mae'r ganolfan yn rhan o'r clwstwr Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd mwy sydd wedi'i 
sefydlu yn ne Cymru. Mae hyn yn cynnwys y 
Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a 
Chanolfan Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd y Dyfodol, ac mae'r ddau wedi'u 
lleoli ym Mhrifysgol Caerdydd, y Ganolfan 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, y Catapwlt 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd a'r Ffowndri 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.

Canolfan EPSRC ar gyfer 
Hyfforddiant Doethurol 

mewn Gweithgynhyrchu Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd

Gyrfa yng nghanol technoleg gyffrous newydd.

Ysgoloriaethau PhD wedi'u  
hariannu'n llawn.

Ymunwch â ni i ganfod lle gallwch 
chi gael effaith.

http://cardiff.ac.uk/study/postgraduate/funding/phd-studentships-and-projects
http://cardiff.ac.uk/study/postgraduate/funding/phd-studentships-and-projects
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Ein rhaglenni
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Dyluniwyd ein rhaglenni ôl-raddedig i roi dealltwriaeth soffistigedig i chi o 
egwyddorion sylfaenol ffiseg, yn ogystal â'r sgiliau uwch sydd eu hangen 
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MSc Ffiseg Data-ddwys  22
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MSc Astroffiseg

Ymhlith y pynciau a addysgir yn y rhaglen hon mae’r meysydd rydym  
ar flaen y gad ynddynt, gan gynnwys ymagweddau damcaniaethol,  
arsylwadol ac offerynnol at astroffiseg. Mae'n rhaglen amser llawn,  

a gyflwynir dros 12 mis ac sydd wedi'i rhannu'n ddau gam.

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf 
neu 2:1 neu gymhwyster cyfwerth 
mewn gwyddor ffisegol, fathemategol 
neu beirianneg. Byddwn yn ystyried 
ymgeiswyr sydd â gradd 2:2 dda neu 
brofiad cyfatebol yn unigol. Ar gyfer 
myfyrwyr rhyngwladol rydym hefyd yn 
gofyn am gymwysterau iaith Saesneg 
gyda sgôr IELTS o 6.5 neu sgôr 
gyfatebol.

Yng ngham cyntaf y cwrs, byddwch yn 
astudio modiwlau craidd sy'n ymdrin 
â thechnegau a sgiliau ymchwil ym 
maes astroffiseg, a byddwch yn gallu 
dewis o ystod eang o fodiwlau dewisol. 
Yn y gorffennol cynigiwyd modiwlau 
gan gynnwys Cosmoleg, Astroffiseg 
All-alaethol, Ffurfiad ac Esblygiad Sêr, 
Offeryniaeth ar gyfer Seryddiaeth, 
a Pherthnasedd Cyffredinol Uwch a 
Thonnau Disgyrchol. 

Eich prosiect ymchwil yw ail gam y rhaglen. 
Byddwch yn ei gwblhau dros bedwar mis yn 
ystod tymor yr haf. Caiff y prosiect hwn ei 
gwblhau gydag un o'r grwpiau ymchwil yn 
yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, neu’n rhan 
o leoliad gwaith gydag un o'n partneriaid 
allanol.

Byddwch yn ysgrifennu eich ymchwil ar ffurf 
traethawd hir, a dyna sut caiff y prosiect ei 
asesu.

Cyfleoedd Gyrfa
Bydd y sgiliau a'r wybodaeth y byddwch 
yn eu dysgu ar yr MSc hwn yn eich 
paratoi ar gyfer ystod eang o yrfaoedd 
mewn sefydliadau ymchwil, prifysgolion, 
arsyllfeydd, cyfleusterau ymchwil a 
labordai. Byddwch mewn sefyllfa ddelfrydol 
ar gyfer gyrfaoedd sy'n cynnwys opteg 
a laserau, nanodechnoleg a ffotoneg, 
gwyddor deunyddiau, telathrebu ac ynni. 
Bydd gradd ôl-raddedig mewn Astroffiseg 
hefyd yn golygu eich bod yn cael eich 
gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr ym 
maes bancio a chyllid ac mewn unrhyw 
yrfa sy'n gofyn am gefndir mathemategol a 
dadansoddol cryf. 

“
”

Rhoddodd y cwrs MSc Astroffiseg gyfle i mi ehangu a datblygu fy 
sgiliau ymhellach nag oeddwn yn credu y byddwn yn gallu. Roedd 
hyn yn bennaf oherwydd y safonau addysgu gwych a’r gefnogaeth 
ddiddiwedd a gefais gan y gyfadran.

Zak, MSc Astroffiseg
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“

M
Sc Astroffiseg

“Gallwch deilwra’r 
cwrs yn ôl eich 
diddordebau, 
gyda’n hystod eang o 
fodiwlau dewisol.

Bydd y lefel uchel o 
sgiliau dadansoddi a 
rhifyddeg sy’n sail i’r 
rhagen hon yn arwain at 
gyfleoedd mewn ystod 
eang o broffesiynau.

Rhaglen MSc wedi’i 
harwain gan ymchwil, 
gydag arbenigwyr o fewn 
eu maes yn cyflwyno'r 
cydrannau addysgu.
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MClinDent arallMae ICS yn rhan o'r Ganolfan Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd, gan roi 
Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad o ran 
datblygiadau cyffrous ym maes ymchwil 
lled-ddargludyddion cyfansawdd, gan 
elwa ar gyfleusterau o'r radd flaenaf a 
staff academaidd mwyaf blaenllaw y 
byd.

Cwrs amser llawn yw hwn a gyflwynir 
dros 12 mis ac sydd wedi'i rannu'n ddau 
gam. Y cam cyntaf yw elfen ar y rhaglen 
lle cewch eich addysgu. Mae'n cynnwys 
modiwlau gorfodol ar dechnegau arbrofol 
uwch, sgiliau ymchwil a phrif gysyniadau 
a damcaniaethau lled-ddargludyddion 
cyfansawdd. Mae hefyd yn cynnwys ystod 
o fodiwlau dewisol sy'n eich galluogi i 
deilwra'r cwrs yn ôl eich diddordebau. 
Prosiect ymchwil yw ail gam y cwrs, sy'n 
cael ei gwblhau dros dri mis yn ystod 
tymor yr haf. 

Byddwch yn cwblhau eich prosiect gydag 
ICS neu grŵp ymchwil arall yn yr Ysgol, 
neu gyda chefnogaeth un o'n partneriaid 
diwydiannol. Caiff y prosiect ei asesu drwy 
draethawd hir. 

Cyfleoedd Gyrfa
Mae gradd ôl-raddedig mewn ffiseg 
lled-ddargludyddion cyfansawdd yn rhoi 
cyfle i fanteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth 
helaeth yn y sector lled-ddargludyddion 
cyfansawdd sy'n tyfu'n barhaus. Gallech 
ymgymryd â swydd dechnegol, ymchwil, 
datblygu neu beirianneg ar draws y 
gwahanol sectorau lled-ddargludyddion 
cyfansawdd, dilyn gyrfa ym maes 
gwyddoniaeth neu addysg fathemateg 
neu mewn ystod o feysydd a diwydiannau 
gwyddonol cysylltiedig, neu fynd ymlaen i 
astudiaeth academaidd bellach.

Mae diwydiant lled-ddargludyddion de 
Cymru’n cyflogi dros 1400 o bobl tra 

medrus a bydd yn tyfu’n gyflym dros y 5 
mlynedd nesaf gyda datblygiad 5G, AI a 
thueddiadau mawr eraill y farchnad.

Bydd ein cysylltiadau diwydiannol 
cryf a'n safle unigryw ar flaen y gad 
o ran technoleg lled-ddargludyddion 
cyfansawdd yn rhoi cyfle i chi gael profiad 
a chysylltiadau ag amrywiaeth o gwmnïau 
a sefydliadau blaenllaw.

MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Cyflwynir y cwrs hwn ar y cyd gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, a'r 
Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) a sefydlwyd yn ddiweddar.

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf 
neu 2:1, neu radd gyfatebol sydd ag 
elfen ffiseg sylweddol.  Byddwn yn 
ystyried ymgeiswyr sydd â gradd 2:2 
dda neu brofiad cyfatebol yn unigol. 
Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol rydym 
hefyd yn gofyn am gymwysterau iaith 
Saesneg gyda sgôr IELTS o 6.5 neu 
sgôr gyfatebol.

“
”

Ar yr MSc mewn Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, roeddwn i'n gallu 
dewis amrywiaeth o fodiwlau ysgogol a oedd yn gweddu i'm diddordebau, 
yn ogystal â dysgu sgiliau ymchwil ymarferol yn y modiwlau craidd.  Rwyf 
wedi gadael yr MSc gydag ymdeimlad newydd o hyder a chyflawniad fel 
gwyddonydd, sy'n amhrisiadwy i mi. 

Rachel, MSc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
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“

M
Sc Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansaw

dd

“Gan fod gennym 
gysylltiadau cryf â'r 
diwydiant a rhagolygon 
gwaith, gallwn gynnig MSc 
wedi'i ariannu'n llawn 
a gefnogir gan Rockley 
Photonics Ltd. Ewch i'n 
tudalennau ariannu i gael 
rhagor o wybodaeth.

Rydym yn gweithio'n 
agos gyda nifer 
o bartneriaid 
diwydiannol fel y 
gallwch fod yn sicr 
bod y cymhwyster 
rydych yn ei gael 
yn berthnasol i'r 
diwydiant.

Mae cyllid sylweddol 
gan y llywodraeth 
a'r cyngor ymchwil 
yn golygu y bydd 
gennych fynediad 
at y cyfleusterau 
diweddaraf sydd o'r 
radd flaenaf. 
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Drwy ddod ag astroffisegwyr blaenllaw 
o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ynghyd, ac 
arbenigedd “Data Mawr” gan y Sefydliad 
Ymchwil Arloesedd Data, mae’r cwrs 
hwn cynnig persbectif newydd i astudio 
astroffiseg. 

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus 
yn rhoi amrywiaeth eang o sgiliau 
trosglwyddadwy a dealltwriaeth soffistigedig 
i chi o ddata ac astroffiseg. Yn ogystal â'n 
modiwlau craidd, byddwch yn cael cyfle 
i ddewis 30 o gredydau mewn modiwlau 
dewisol i weddu i'ch diddordebau. Mae'r 
gwaith addysgu'n cynnwys darlithoedd, 
seminarau, tiwtorialau a sesiynau 
ymarferol, gyda rhywfaint o waith addysgu'n 
cael ei gyflwyno gan yr Ysgol Cyfrifiadureg a 
Gwybodeg.

Elfen allweddol ar y cwrs yw prosiect haf 
tri mis o hyd, a fydd wedi'i leoli naill ai yn 
ein Hysgol Ffiseg a Seryddiaeth, neu gydag 

un neu fwy o'n partneriaid allanol. Bydd 
y prosiect yn canolbwyntio ar gymhwyso 
methodolegau gwyddor data modern i 
broblem mewn Astroffiseg (megis ffurfiad 
sêr, ffurfiad alaeth neu donnau disgyrchol), 
gan ddarparu'r profiad ymarferol sydd 
ei angen i lwyddo ym maes deinamig 
Astroffiseg Data-ddwys yn ogystal ag 
agweddau ehangach ar wyddor data.

Cyfleoedd Gyrfa
Mae galw mawr am raddedigion yn y 
gwyddorau ffisegol a phynciau data-
ddwys oherwydd natur newidiol data a 
dadansoddiadau. Cynlluniwyd y cwrs 
hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu 
hangen arnoch i ymgymryd ag astudiaeth 
ymchwil ôl-raddedig gysylltiedig, neu i ddilyn 
gyrfa yn rheoli data ar raddfa fawr mewn 
diwydiant, yn y llywodraeth neu sefydliadau 
eraill gan gynnwys gofal iechyd, technoleg 

gwybodaeth, y cyfryngau a chyllid. Mae 
hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny 
sydd am weithio mewn swydd ymchwil 
mewn diwydiant ym maes ffiseg, astroffiseg 
neu seryddiaeth. 

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd dosbarth 1af 
neu 2:1 mewn ffiseg, astroffiseg, 
mathemateg, electroneg neu bwnc 
cysylltiedig. Byddwn yn ystyried 
ymgeiswyr sydd â gradd 2:2 dda neu 
brofiad cyfatebol yn unigol. Ar gyfer 
myfyrwyr rhyngwladol rydym hefyd yn 
gofyn am sgôr IELTS o 6.5 neu sgôr 
gyfatebol.

MSc Astroffiseg Data-ddwys

Dysgwch sgiliau allweddol ym maes data a dadansoddi,  
ochr yn ochr ag astroffiseg.

“
”

Roedd yr MSc Astroffiseg Data-ddwys yn berffaith i mi a chefais yr holl sgiliau 
angenrheidiol ar gyfer gyrfa ym maes ymchwil. Ar ôl astudio BSc Ffiseg, roedd 
y cwrs Meistr yn gam hanfodol tuag at ddechrau PhD gyda phwyslais cryf 
ar ddadansoddi data. Mae ansawdd y gwaith addysgu a'r cymorth yma yng 
Nghaerdydd o'r radd flaenaf, a chefais fy annog ar bob cyfle i ymgysylltu â'r 
gymuned ymchwil yn yr Ysgol.

Michael, MSc Astroffiseg Data-ddwys
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“

M
Sc Astroffiseg D

ata-ddw
ys

Cewch eich lleoli mewn 
cyfleuster addysgu 
pwrpasol sy'n annog 
awyrgylch cymunedol 
“grŵp ymchwil” sydd 
wedi'i ganmol gan 
fyfyrwyr ac arholwyr 
allanol.

Wrth wraidd dyluniad 
y rhaglen mae'r cyfle 
i chi gaffael profiad 
ymchwil go iawn mewn 
perthynas â gwyddonwyr 
gorau'r byd.

Mae'r cwrs hwn yn 
cynnwys prosiect 
haf tri mis o hyd 
sy'n darparu profiad 
ymarferol ym 
maes Astroffiseg 
Data-ddwys.
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MSc Ffiseg Data-ddwys

Manteisiwch ar y cynnydd o ran cyfleoedd am gyflogaeth sy'n  
cael eu cynhyrchu gan ofynion “Data Mawr”.

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd dosbarth 
cyntaf neu 2:1, neu ddosbarth 
cyfatebol, mewn ffiseg, astroffiseg, 
mathemateg, electroneg neu bwnc 
cysylltiedig. Byddwn yn ystyried 
ymgeiswyr sydd â gradd 2:2 dda neu 
brofiad cyfatebol yn unigol. Ar gyfer 
myfyrwyr rhyngwladol rydym hefyd yn 
gofyn am sgôr IELTS o 6.5 neu sgôr 
gyfatebol.

Cynlluniwyd y rhaglen hon i ateb y galw 
cynyddol am wyddonwyr â chymwysterau 
ôl-raddedig sydd ag arbenigedd mewn 
rheoli, dadansoddi a dehongli llawer iawn 
o ddata.  Cyflwynir y cwrs gan aelodau 
o'n Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data, 
sy'n arwain y ffordd wrth fynd i’r afael â’r 
heriau sy'n ein hwynebu yn oes newydd y 
'data mawr'. 

Cwrs blwyddyn, amser llawn yw hwn, 
sy'n dechrau bob blwyddyn ym mis Medi.  
Mae cam cyntaf y cwrs yn cynnwys yr holl 
gydrannau a addysgir. Mae'r modiwlau 
craidd yn darparu dealltwriaeth drylwyr o 
hanfodion data, yn ogystal â thechnegau 
uwch a sgiliau ymchwil ym maes ffiseg. 
Hefyd, gallwch ddewis modiwlau dewisol 
sy'n ymdrin ag ystod eang o bynciau ffiseg, 
gan roi'r cyfle i chi deilwra'r cwrs yn ôl 
eich diddordebau. Prosiect ymchwil yw 
ail gam y cwrs, a byddwch yn ei gwblhau 
yn ystod tymor yr haf. Byddwch naill ai'n 

cwblhau eich ymchwil yn yr Ysgol Ffiseg a 
Seryddiaeth neu fel rhan o leoliad gydag un 
o'n partneriaid diwydiannol. Caiff y prosiect 
ei asesu drwy draethawd hir ysgrifenedig.

Cyfleoedd Gyrfa
Amcangyfrifir bod “Data Mawr” wedi 
ychwanegu 58,000 o swyddi at economi’r 
DU hyd yn hyn a bydd hyn yn parhau i 
gynyddu wrth i ddulliau newydd i ymdrin â 
data drawsnewid cymdeithas a'r gweithlu.  
Byddwn ar flaen y gad o ran y datblygiadau 
hyn a bydd ein graddedigion yn cael 
hyfforddiant o'r safon uchaf drwy'r rhaglen 
MSc. Ar hyn o bryd, mae galw mawr am 
raddedigion cymwys ym maes rheoli a 
dadansoddi data. Yn ogystal â chyfleoedd 
gyrfa ym maes addysg neu ymchwil a 
datblygu, mae'r MSc hwn yn agor drysau at 
amrywiaeth o feysydd gyrfa rhifiadol eraill.

“
”

Roedd yn hawdd iawn mynd at y darlithwyr ac roeddent bob 
amser yn hapus i helpu gydag unrhyw ymholiadau. Gwnaeth y 
mannau gwaith cymunedol a ddyrannwyd i'r myfyrwyr MSc greu 
ymdeimlad gwirioneddol o gymuned o fewn y garfan, gyda phawb 
yn trafod prosiectau ac yn helpu ei gilydd gyda phroblemau.

Steven, MSc Ffiseg
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“

M
Sc Ffiseg D

ata-ddw
ys

Cyflwynir y rhaglen 
gan aelodau o'n 
Sefydliad Ymchwil 
Arloesedd Data.

Mae'r rhaglen yn 
cynnwys prosiect 
haf tri mis o hyd 
sy'n canolbwyntio 
ar gymhwyso 
methodolegau 
gwyddor data modern.

Mae'r rhaglen yn 
eich galluogi i ddewis 
modiwlau dewisol a 
gwaith prosiect y gellir 
eu teilwra i ba bynnag 
arbenigedd sydd o 
ddiddordeb i chi.
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Mae maes ffiseg ddisgyrchol wedi 
datblygu'n gyflym yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf yn dilyn y canfyddiad 
uniongyrchol cyntaf o donnau disgyrchol 
yn 2015, gan mlynedd ers iddynt 
gael eu rhagweld am y tro cyntaf gan 
ddamcaniaeth gyffredinol Einstein o 
berthynoledd. Mae arsylwadau tonnau 
disgyrchol bellach yn trawsnewid ein 
dealltwriaeth o'r bydysawd, a bydd y 
maes yn parhau i dyfu dros y degawdau 
nesaf gyda gwelliannau olynol o ran 
sensitifrwydd synwyryddion presennol, 
dylunio a chomisiynu'r genhedlaeth 
nesaf o synwyryddion ar y ddaear, a'r 
synhwyrydd LISA yn y gofod. 

Mae'r MSc Ffiseg Tonnau Disgyrchol yn 
cynnig hyfforddiant eang a chynhwysfawr 
o ran theori ac arbrofi mewn ffiseg a 
seryddiaeth tonnau disgyrchol: technegau 
mewn ymyriadureg laser er mwyn canfod 
tonnau disgyrchol, perthynoledd cyffredinol, 
astroffiseg, modelu ffynonellau tonnau 
disgyrchol, a dadansoddi data ar gyfer 

canfod tonnau disgyrchol a dehongli 
ffynonellau. Mae'r rhaglen yn cynnig tair 
ffrwd, sy'n eich galluogi i arbenigo ym maes 
arsylwadau tonnau disgyrchol, dadansoddi 
data a modelu ffynonellau, neu brofiad 
eang ar draws y pynciau hyn. Mae staff 
Prifysgol Caerdydd ar flaen y gad mewn 
ymchwil o safon fyd-eang ym mhob un o'r 
meysydd hyn, sy'n cynnwys y pynciau craidd 
sydd wrth wraidd y maes gan wneud hon yn 
rhaglen radd unigryw.  

Yn rhan o'r rhaglen byddwch yn cwblhau 
prosiect haf tri mis o hyd ar un o'r meysydd 
ymchwil hyn. Yn rhan o'ch ymchwil, cewch 
y cyfle i ymuno â'r Prosiect Gwyddonol 
Cydweithredol LIGO a chyfrannu at brif 
brosiectau sy'n ymwneud ag arbrofi â 
thonnau disgyrchol, modelu ffynonellau, 
chwilio am signalau, a dehongli 
astroffisegol. Byddwch yn gallu teilwra'r 
cwrs i'ch gofynion drwy gael dewis o 
amrywiaeth o fodiwlau dewisol i gyd-fynd 
â’ch diddordebau a'ch uchelgeisiau. 
 

Cyfleoedd Gyrfa 
Ar ôl cwblhau'r rhaglen, bydd gennych y 
wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen 
arnoch i ddechrau gyrfa ymchwil ym maes 
ffiseg tonnau disgyrchol, a bod yn ymgeisydd 
cystadleuol ar gyfer ystod eang o swyddi mewn 
diwydiant, addysg neu gyllid. 

MSc Ffiseg Tonnau Disgyrchol

Yn darparu hyfforddiant eang a chynhwysfawr o ran theori ac arbrofi 
ym maes ffiseg a seryddiaeth tonnau ddisgyrchol (GW).

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd 2:1 mewn Ffiseg, 
Mathemateg neu Beirianneg, 
neu gymhwyster cyfatebol. Os 
oes gennych radd baglor 2:2 neu 
brofiad diwydiannol cyfatebol neu 
berthnasol, byddwn yn ystyried eich 
cais yn unigol. Bydd angen i fyfyrwyr 
rhyngwladol hefyd gael sgôr IELTS o 
6.5 neu sgôr gyfatebol.

“
”

Yr MSc oedd y cwrs perffaith i fy mharatoi i ddechrau PhD. Fe wnaeth fy 
nghaniatáu i newid o Fathemateg i Ffiseg a chanolbwyntio ar fy niddordeb 
penodol mewn Perthnasedd Cyffredinol wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen. Mae 
amrywiaeth eang o fodiwlau a addysgir ar gael sy'n bodloni ystod enfawr o 
ddiddordebau a gyda'r gefnogaeth a roddir ar hyn o bryd, mae'n darparu 
sylfaen ragorol ar gyfer prosiect yr haf. Cynigiodd prosiect yr haf gyfle i mi 
gynnal ymchwil ddiddorol a dilys ochr yn ochr ag arbenigwyr go iawn mewn 
maes hynod o gyfredol a chyffrous.

Rhys, MSc Ffiseg 
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M
Sc Ffiseg Tonnau D

isgyrchol

Rydym wedi bod yn 
chwarae rhan bwysig o'r 
gwaith i ganfod tonnau 
disgyrchol ac rydym yn rhan 
o gydweithrediad ymchwil 
byd-eang LIGO sy'n parhau 
i wneud darganfyddiadau 
sy'n torri tir newydd yn y 
maes hwn. 

Mae ein Sefydliad Archwilio 
Disgyrchiant, sydd newydd 
ei sefydlu, yn cyflogi 
ymchwilwyr arbenigol o 
bedwar ban y byd a fydd yn 
cymryd rhan yn eich gwaith 
addysgu a gallant eich helpu 
drwy oruchwylio eich prosiect 
ymchwil. 

Wrth wraidd dyluniad y 
rhaglen hon cewch gyfle 
i berchnogi prosiectau 
damcaniaethol neu 
ymarferol go iawn.
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Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd 2:1 neu 
gymhwyster cyfwerth mewn 
gwyddor ffisegol, fathemategol neu 
beirianneg. Byddwn yn ystyried 
ymgeiswyr sydd â gradd 2:2 dda neu 
brofiad cyfatebol yn unigol. Ar gyfer 
myfyrwyr rhyngwladol rydym hefyd yn 
gofyn am sgôr IELTS o 6.5 neu sgôr 
gyfatebol.

MSc Ffiseg 

Byddwch yn ymdrîn â ffiseg damcaniaethol ac arbrofol,  
ynghyd â meysydd cymhwysol uwch.

Mae cynnwys y cwrs hwn yn adlewyrchu 
ein harbenigedd ymchwil mewn 
amrywiaeth o ddisgyblaethau Ffiseg. 
Bydd ein rhaglen yn rhoi dealltwriaeth 
soffistigedig i chi o gysyniadau 
cyffredinol, yn ogystal â gwybodaeth 
fanwl am bynciau arbenigol. Mae'n 
rhaglen amser llawn, a gyflwynir dros 12 
mis ac sydd wedi'i rhannu'n ddau gam. 

Yng ngham cyntaf y cwrs ceir modiwlau 
craidd mewn technegau arbrofol uwch a 
sgiliau ymchwil, yn ogystal ag amrywiaeth 
eang o fodiwlau dewisol i fyfyrwyr 
gael dewis ohonynt. Mae'r modiwlau 
dewisol a gynigiwyd yn y gorffennol wedi 
cynnwys Ffiseg Mater Cywasgedig, Ffiseg 
Amgylcheddol, Opteg Cwantwm Modern, a 
phynciau ym maes Astroffiseg. 

Prosiect ymchwil pedwar mis o hyd yw'r ail 
gam, sy'n cael ei gwblhau yn ystod tymor 
yr haf a chaiff ei asesu drwy draethawd 

hir. Byddwch yn ymgymryd â'r prosiect hwn 
gydag un o grwpiau ymchwil yr Ysgol neu 
rhan o leoliad gydag un o'n partneriaid 
allanol mewn diwydiant. 

Cyfleoedd Gyrfa
Mae gradd meistr ym maes Ffiseg yn 
arwain at amrywiaeth eang o gyfleoedd 
gyrfa. Mae galw mawr am y sgiliau a'r 
profiad y byddwch yn eu cael ar y cwrs 
hwn ar gyfer ysgoloriaethau PhD a gan 
gyflogwyr diwydiannol. Bydd y cwrs hwn 
yn eich paratoi ar gyfer astudiaeth ôl-
raddedig bellach neu yrfa hynod fedrus 
mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, yn 
ogystal ag unrhyw swyddi sy'n gofyn 
am sgiliau mathemategol cryf. Mae ein 
cynfyfyrwyr MSc wedi mynd ymlaen i gael 
ysgoloriaethau PhD yn llwyddiannus, 
yn ogystal â gyrfaoedd technegol 
yn y diwydiant, ym maes addysgu a 
newyddiaduraeth wyddonol. 

“
”

Ar wahân i’r modiwlau dewisol diddorol, a'r modiwlau craidd sydd wedi'u 
curadu a'u haddysgu'n ofalus, y peth gorau am yr MSc yw'r cymorth a gynigir 
nad yw ar gael mewn astudiaethau israddedig. Cewch gipolwg perffaith ar 
ehangder yr ymchwil sydd ar gael yng Nghaerdydd drwy’r prosiectau haf. 
Dechreuais yr MSc yn fyfyriwr, a’i gwblhau’n teimlo’n debycach i wyddonydd 
ymchwil.

Joseph, MSc Ffiseg 
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“

Peirianneg M
einw

eoedd a M
eddygaeth Adfyw

iol (M
Sc)

Prosiectau ymchwil a 
damcaniaethol dros yr 
haf, a gynhelir naill ai yn 
ein cyfleusterau ymchwil 
rhagorol neu ar leoliad 
gydag un o’n partneriaid 
diwydiannol.

Modiwlau wedi’u 
haddysgu gan 
ymchwilwyr o’r 
radd flaenaf.

Rhaglen sydd wedi’i 
dylunio’n arloesol 
gyda chymorth 
ymroddgar o ran 
dysgu ac addysgu 
gan ein tîm Addysgu 
ac Ysgolheictod 
arbenigol.
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Pryd i wneud cais
Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried drwy gydol y 
flwyddyn. Ond mae'n syniad da gwneud cais yn 
gynnar, yn enwedig os ydych yn ceisio cyllid. Mae 
gan nifer o gyfleoedd ariannu ddyddiadau cau 
cynnar, a byddant yn mynnu bod gennych gynnig 
gan y sefydliad o'ch dewis.

Cyflwyno eich cais
Mae rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn dechrau 
ym mis Medi bob blwyddyn, ond mae ceisiadau'n 
cael eu hystyried wrth iddynt gyrraedd drwy gydol 
y flwyddyn.

Gallwch ymgeisio ar-lein drwy: https://www.
cardiff.ac.uk/cy/study/postgraduate/
applying/how-to-apply Mae nodiadau canllaw 
llawn ar gael a gellir cael gafael arnynt ar bob 
cam o'ch cais. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, gallwch 
gysylltu â Thîm Derbyn y Brifysgol:

Ffôn: +44 (0)29 2087 9999 
Ebost: admissions@caerdydd.ac.uk 

Ymchwil Ôl-raddedig (PhD/
MPhil)
Mae'r drefn gwneud cais ar gyfer ymchwil ôl-
raddedig yr un fath â'r uchod, ond bydd angen i 
chi gynnwys cynnig ymchwil hefyd. Dylech hefyd 
gysylltu ag aelod o staff academaidd a allai fod 
yn oruchwyliwr posib yn ystod eich astudiaethau. 
I wneud hyn:

1. Tarwch olwg ar wefan yr Ysgol i weld a oes 
aelod o staff academaidd sy'n cyfateb i'ch 
maes ymchwil.

2. Anfonwch ebost at physics-admissions@
caerdydd.ac.uk gan amlinellu eich 
diddordeb ymchwil ac enw'r aelod o staff 
academaidd a allai oruchwylio eich prosiect 
ymchwil.

Myfyrwyr rhyngwladol
Mae’r Brifysgol yn cydnabod cymwysterau o bob 
cwr o'r byd. I wybod a fyddech chi’n cael eich 
ystyried ar gyfer mynediad, gallwch ymweld â’n 
gwefan: https://www.cardiff.ac.uk/cy/study/
international 

Mae gennym adran benodol ar gyfer llawer o 
wledydd, ac asiantau rhyngwladol a manylion 
cyswllt i gael rhagor o wybodaeth. 

Yn ogystal â gwneud eich cais fel y nodir isod, 
rhaid i chi wneud yn siŵr bod gennych fisa dilys i 
ddod i'r DU cyn dechrau eich cwrs. Gall y Swyddfa 
Ryngwladol gynnig arweiniad a chefnogaeth 
bellach ar y broses hon.

Eich cynnig
Mae dau fath o gynnig:

• Amodol: mae lle wedi cael ei gynnig i chi, 
ond mae rhywbeth ar goll o'ch cais, e.e. 
efallai fod angen i chi ddarparu tystiolaeth 
eich bod wedi ennill cymhwyster. Pan 
fyddwch wedi cyflwyno tystiolaeth eich bod 
wedi bodloni'r amodau, bydd eich cynnig yn 
newid i gynnig diamod.  

• Diamod:  Os ydych chi wedi cael cynnig 
diamod, y cyfan y bydd angen i chi ei wneud 
gan amlaf yw ei dderbyn i sicrhau eich 
lle. Mae’n bwysig i chi roi gwybod i ni os 
byddwch yn newid eich cyfeiriad ebost neu 
eich cyfeiriad cartref ar unrhyw adeg. Fel 
arall, gall gohebiaeth bwysig beidio â’ch 
cyrraedd.

Cydraddoldeb ac 
amrywiaeth
P’un a ydych chi’n meddwl am ddod i 
Brifysgol Caerdydd, neu os ydych eisoes 
yn fyfyriwr yma, rydym am sicrhau ein 
bod yn darparu’r gefnogaeth orau i chi. 
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo 
cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion 
a’i gweithgareddau, gan gynnwys y rhai sy’n 
ymwneud â recriwtio, dethol a derbyn myfyrwyr. 

Nod y Brifysgol yw sefydlu diwylliant cynhwysol 
sy'n sicrhau cyfleoedd cyfartal ar sail 
oedran, anabledd, rhywedd, beichiogrwydd a 
mamolaeth, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig 
neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd), 
crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred) a 
chyfeiriadedd rhywiol.

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

Anableddau/Anghenion 
Arbennig
Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd 
hygyrch i bob myfyriwr. Fe’ch anogir i gysylltu, cyn 
cyflwyno’ch cais, er mwyn trafod eich gofynion fel 
unigolyn neu i drefnu ymweliad er mwyn asesu 
pa mor addas yw’r cyfleusterau. Dylech nodi 
na fydd datgelu anabledd yn effeithio ar eich 
siawns o gael cynnig i astudio, ac eithrio'r cyrsiau 
sy'n ddarostyngedig i feini prawf addasrwydd i 
ymarfer.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â 
Ebost: disability@caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 0004

Y camau nesaf

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod 
y wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn yn 
gywir pan aeth i'r wasg ym mis Mawrth 
2020. Fodd bynnag, mae cyfnod hir 
rhwng argraffu'r llyfryn hwn a phryd gaiff 
ceisiadau eu cyflwyno a'u prosesu gan 
Brifysgol Caerdydd. 

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 llyfryn 
hwn a'n gwefan, cynnwys y wefan fydd 
bwysicaf, a dyna 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 Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855.
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Rhagor o wybodaeth
Ffôn: +44 (0)29 2087 6457

Ebost: physics-admissions@caerdydd.ac.uk
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Caerdydd: prifddinas

Dynamig. Cyfeillgar. Fforddiadwy.
Mae’n gyfoes, yn groesawgar ac yn hawdd mynd o gwmpas. Mae Caerdydd yn 
ddinas a chanddi gymeriad, treftadaeth, ac uchelgais. Mae Caerdydd yn orlawn 
o ddiwylliant, bwyd, pensaernïaeth, adloniant a hanes, ac fe’i cydnabyddir yn 
eang fel lle rhagorol i fyw, gweithio ac astudio ynddo. Nid yw’n ddinas rhy gostus 
ychwaith: Yn ddiweddar cafodd Caerdydd ei henwi fel un o'r dinasoedd prifysgol 
mwyaf fforddiadwy yn y DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2020). “

”

Gan gynnig trawstoriad 
bywiog o olygfeydd 
diwylliannol amlwg, 
prosiectau adfywio 
cyffrous, chwaraeon 
o'r radd flaenaf, sîn 
gerddoriaeth gyfoethog 
a bywyd nos llawn 
bwrlwm, mae'n hawdd 
gweld pam fod Caerdydd 
erbyn hyn yn cael ei 
hystyried ochr yn ochr â 
Llundain a Chaeredin fel 
un o gyrchfannau mwyaf 
deniadol y DU.
ROUGH GUIDES, 2018
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Ymchwil o safon 
fyd-eang

Mae Caerdydd ymhlith haen 
uchaf prifysgolion ymchwil 
Prydain ac yn aelod o Grŵp 
Russell, grŵp o brifysgolion 
sy’n uchel eu bri. Rydym yn 

ail yn genedlaethol am effaith 
ymchwil, ac ymysg y 5 uchaf am 

ragoriaeth ymchwil yn y DU.
(REF 2014)

£600 miliwn 

Rydym yn cynnal y gwaith 
uwchraddio mwyaf ar y campws 
ers cenhedlaeth drwy fuddsoddi 

£600m i wella a datblygu ein 
cyfleusterau a’n hisadeiledd.

Rhagoriaeth 
addysgu

Mae gennym hanes hir o 
addysgu rhagorol a arweinir gan 
ymchwil. Rydym ymysg y 40 o’r 
prifysgolion gorau yn Ewrop am 

ragoriaeth ymchwil (Times Higher 
Education Europe Teaching 

Rankings, 2019). 

Cymuned ryngwladol
Gyda mwy na 7,900 o fyfyrwyr 

rhyngwladol o fwy na 130 o 
wledydd, byddwch yn rhan o 

gymuned fywiog sy’n dathlu ei 
diwylliant amrywiol.

7
Dyfarnwyd saith Gwobr Pen-blwydd 

y Frenhines i ni, sy’n cydnabod 
rhagoriaeth o’r radd flaenaf mewn 

Addysg Uwch yn y DU. Rydym 
hefyd yn gartref i garfan fawr o 
staff nodedig, gan gynnwys dau 
enillydd Gwobrau Nobel ac 13 

Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

98%
o fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig 
a 15% o fyfyrwyr ôl-raddedig 
a addysgir mewn cyflogaeth 
hynod fedrus, 15 mis ar ôl 

graddio

(HESA 2020)

Pam Prifysgol Caerdydd?
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I gael rhagor o wybodaeth am yr 
Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth ewch i'n 
gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/
physics-astronomy

Cysylltwch â ni
Ffôn: +44 (0)29 2087 6457

Ebost: physics-admissions@
caerdydd.ac.uk

Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth
Prifysgol Caerdydd
Adeiladau’r Frenhines
The Parade
Caerdydd
CF24 3AA

Cadw mewn cysylltiad
@CardiffSchoolofPhysics

@CardiffPHYSX

Mae’r llyfryn hwn wedi’i 
argraffu ar bapur a gafwyd 
o ffynonellau a reolir yn 
gynaliadwy, a defnyddiwyd 
inciau a gafwyd o 
lysiau. Mae’r papur 
a ddefnyddiwyd wrth 
gynhyrchu’r llyfryn hwn, a’r 
broses weithgynhyrchu, ill 
dau wedi’u hardystio gan 

yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u hachredu 
hefyd hyd at safon ISO14001, y safon 
amgylcheddol a gydnabyddir yn rhyngwladol. 
Wedi i chi orffen â’r llyfryn hwn, gellir ei 
ailgylchu. Diolch.

PHYSX/0521/

Gellir trefnu i’r ddogfen hon fod ar gael 
mewn print mawr (testun), mewn Braille neu 
ar dâp sain/CD hefyd. I ofyn am gopi mewn 
fformat arall, cysylltwch â’r adran Marchnata 
Ôl-raddedig:

Ebost:postgradmarketing@caerdydd.ac.uk

Ffôn: 02922 510776


