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Ymhlith y 5 
prifysgol orau
yn y DU am  
ANSAWDD
ei hymchwil
Ffynhonnell: Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014, gweler tudalen 12

87% o ôl-raddedigion  
yn gyflogedig neu mewn astudiaeth
bellach 6 mis ar ôl graddio 
Ffynhonnell: Arolwg Ymadawyr Addysg Uwch 2014/15 HESA

Dinas ymhlith
y 3 uchaf
am ansawdd
BYWYD
Ffynhonnell: Moneysupermarket.com, 
Mynegai Ansawdd Byw 2015

DROS 8,500 
o ôl-raddedigion 

o dros 
100 o wledydd

Gwybodaeth gyfreithiol bwysig
Mae cynnwys y prosbectws hwn 
yn ymwneud â chylch derbyn 
Mynediad 2018 ac roedd yn gywir 
pan aeth i’r wasg ym mis Mehefin 
2017. Fodd bynnag, mae cyfnod hir 
rhwng argraffu’r prosbectws hwn a 
phryd caiff ceisiadau eu cyflwyno 
a’u prosesu gennym. Felly, ewch i’n 
gwefan 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.

Lle ceir gwahaniaeth rhwng cynnwys 
y prosbectws hwn a’n gwefan, 
rhowch flaenoriaeth i gynnwys 
y wefan, sy’n cynrychioli’r modd 
yr ydym yn bwriadu darparu ein 
gwasanaethau ar eich cyfer.

Bydd unrhyw le a gynigir i astudio 
ym Mhrifysgol Caerdydd yn amodol 
ar delerau ac amodau sydd i’w 
gweld ar ein gwefan www.caerdydd.
ac.uk/offerterms. Fe’ch cynghorir 
i’w darllen cyn gwneud cais. Mae’r 
telerau a’r amodau yn nodi, er 

enghraifft, pryd y gallwn wneud 
newidiadau i’ch cwrs dewisol neu 
i reoliadau i fyfyrwyr. Felly, mae’n 
bwysig eich bod yn eu darllen ac yn 
eu deall. Os na allwch gael gafael ar 
wybodaeth ar-lein, cysylltwch â ni: 

Ebost:   postgradenquiries 
@caerdydd.ac.uk 

Ffôn:  +44 (0)29 2087 4455 

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

Croeso
Ein nod ym Mhrifysgol Caerdydd yw bod yn brifysgol sy’n cael ei  
hysgogi gan greadigrwydd a chwilfrydedd, cynhyrchu ymchwil ragorol  
a bod yn nodedig am yr addysg a roddwn. Gwerthfawrogwn gyfraniadau 
ein myfyrwyr ôl-raddedig i’r Brifysgol a’i nodau, ac rydym yn ceisio  
cynnig amgylchedd heriol a chefnogol lle gallwch gyflawni eich 
amcanion personol.  

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Gaerdydd yn y dyfodol agos.

Croeso
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Rydym yn cydweithio 
◗   Rydym yn rhan o Gynghrair 

GW4 sef prifysgolion 
Caerfaddon, Bryste, Caerdydd 
a Chaerwysg sy’n cydweithio i 
droi ymchwil yn rhaglenni byd 
go iawn ac ysgogi twf 

◗   Caiff llawer o’n Rhaglenni 
Hyfforddiant Doethurol eu 
cynnal mewn partneriaeth â 
phrifysgolion eraill 

◗   Rydym yn cydweithio’n agos  
â’r sector cyhoeddus, 
sefydliadau addysg uwch, a 
busnesau a diwydiannau yng 
Nghymru, y Du a thu hwnt 

Rydym yn trawsnewid 
cymunedau 
◗   Byddwn yn cyflawni ein 

cenhadaeth ddinesig a’n 
cyfrifoldebau cymdeithasol 
ehangach, ac rydym wedi 
ymrwymo i’r iaith Gymraeg. 

◗   Mae 1,000 o’n myfyrwyr yn 
gwirfoddoli ar brosiectau yn y 
gymuned bob blwyddyn.

◗   Rydym yn cyfrannu bron i 
£3bn at economi’r DU

Rydym mewn prifddinas 
◗   Cosmopolitan: modern, 

llewyrchus a deniadol

◗   Fforddiadwy: un o’r dinasoedd 
prifysgol sydd â’r costau byw 
isaf ar gyfartaledd

◗   Diogel a chlos: gyda’ch holl 
anghenion astudio, byw a 
hamdden ar gael o fewn pellter 
cerdded.

Rydym yn rhyngwladol
◗   Mae gennym dros 151,000  

o gynfyfyrwyr mewn dros 185 
o wledydd 

◗   Rydym wedi llofnodi cytundeb 
cydweithredu gyda Phrifysgol 
Leuven, y brifysgol fwyaf yng 
Ngwlad Belg, a Phrifysgol 
Xiamen. Drwy’r cytundebau 
hyn, ein nod yw cynyddu 
ymchwil ar y cyd, rhannu 
arferion gorau ym myd addysg, 
a chreu mwy o gyfleoedd i 
gyfnewid myfyrwyr a staff.

◗   Mae gennym gysylltiadau 
ffurfiol gyda dros 39 o wledydd

◗   Mae dros 900 o’n staff addysgu 
a dysgu o dramor

Rydym yn ymchwil 
ddwys
◗  Mae ein staff ymchwil rhagorol 

yn cynnwys enillwyr gwobr 
Nobel, Cymrodyr y Gymdeithas 
Frenhinol ac o gymdeithasau 
dysgedig eraill

◗  Rydym yn cael dros £90m o 
arian ymchwil bob blwyddyn, a 
£500m yw cyfanswm gwerth 
ein contractau ymchwil

Rydym yn arloesol
◗  Rydym ymysg y 10 prifysgol 

fwyaf arloesol yn y DU

◗  Rydym ymysg y 40 prifysgol 
fwyaf arloesol yn Ewrop

◗  Rydym yn buddsoddi £300m 
yn ein Campws Arloesedd 
newydd

◗  Rydym ymysg y deg prifysgol 
orau yng Ngrŵp Russell 
am nifer y Partneriaethau 
Trosglwyddo Gwybodaeth

◗  Mae ein partneriaeth gyda 
Fusion IP wedi arwain at 
fuddsoddiad o dros £50m 
mewn is-gwmnïau

◗  Mae ein graddedigion mentrus 
wedi sefydlu 164 o fusnesau 
yn ystod 2013-2016.

Rydym yn gofalu am  
ein myfyrwyr
◗   Gyda mwy na 30,000 o 

fyfyrwyr, ni yw’r 9fed prifysgol 
fwyaf yn y DU. Ôl-raddedigion 
yw bron 9,000 o’r rhain

◗   Roedd 86% o’n myfyrwyr 
ymchwil a myfyrwyr a addysgir 
yn fodlon ar eu profiad 
dysgu cyffredinol; uwch na 
chyfartaledd y DU (Ffynhonnell: 
PRES 2015 a PTES 2016)

◗   Rydym yn deall y pwysau sy’n 
gysylltiedig â gwneud astudiaeth 
uwch. Felly, rydym yn eich 
cefnogi drwy eich astudiaethau 
yn academaidd ac yn bersonol

◗  Ieithoedd i Bawb: gallwch 
astudio iaith ochr yn ochr â’ch 
gradd, yn rhad ac am ddim

◗   Mae’r Academi Ddoethurol 
yn darparu hyfforddiant a 
chymorth i’n myfyrwyr ymchwil

5ed o ran ansawdd 
ymysg prifysgolion y DU

2il o ran effaith ymysg 
prifysgolion y DU

Barnwyd bod 87% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym yn 
“arwain y byd” neu’n 
“rhyngwladol-ragorol”
Ffynhonnell: 2014 Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014)

Rydym yn gartref  
i dros 7,000 o fyfyrwyr 
tramor o dros 100  
o wledydd
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Pam Caerdydd?

Agorodd Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd (CUBRIC) ym mis Mehefin 2016.  
Fe gostiodd £44m ac mae’n gartref i gyfuniad o offer niwroddelweddu unigryw yn Ewrop

Pam
 Caerdydd?



Mae rhywbeth i bawb yng 
Nghaerdydd, ac mae’n cynnig 
popeth o gyffro’r ddinas i 
dawelwch a llonyddwch y wlad 
a’r arfordir cyfagos. Cystal yw 
ansawdd ‘Profiad Caerdydd’, 
caiff ei chydnabod yn gyffredinol 
fel dinas ragorol i fyw ac  
astudio ynddi.

Dinas a chanddi 
gymeriad, treftadaeth 
ac uchelgais
Mae cymeriad arbennig i ddinas 
Caerdydd, ansawdd bywyd da yn 
ogystal ag enw da cynyddol yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol. 
Mae’n croesawu nifer o 
ddigwyddiadau diwylliannol, ac o 
blith y chwaraeon a’r celfyddydau. 
Mae’r brifddinas yn gartref i lawer 
o’n sefydliadau cenedlaethol 
gan gynnwys Amgueddfa 

Genedlaethol Caerdydd a 
Stadiwm Principality sydd â 
74,500 o seddi (cyn Stadiwm y 
Mileniwm), cartref rygbi Cymru.

Mae gorwel canol y ddinas 
yn arwydd o’i threftadaeth 
a’i huchelgais, gyda Chastell 
Caerdydd a Chanolfan y Mileniwm 
ymhlith ei hadeiladau eiconig.

Mae hanes Caerdydd yn 
dyddio ymhellach na 2,000 
o flynyddoedd yn ôl i gyfnod 
y Rhufeiniaid. Roedd yn un o 
borthladdoedd prysuraf y byd 
ar un adeg, yn allforio’r glo a 
daniodd y chwyldro diwydiannol.

Mae llu o fannau gwyrdd trefol 
yng Nghaerdydd. Mae yma 330 
o barciau a gerddi yn ymestyn i 
galon y ddinas, gyda pharciau a 
gerddi eang ger canol y ddinas.

Bywyd dinas bywiog
O ran adloniant, mae gan 
Gaerdydd yr adnoddau i ddiwallu 
anghenion myfyrwyr. Yn ogystal 
â chyfleusterau Undeb Myfyrwyr, 
ceir llu o gaffis, tafarndai a 
chlybiau nos.

Cynhelir cyngherddau at 
ddant pawb yng Nghanolfan y 
Mileniwm, Arena Motorpoint 
a Neuadd Dewi Sant, sy’n 
lleoliadau o’r radd flaenaf.

Ymhellach, cynhelir 
perfformiadau a chyngherddau 
cerddoriaeth glasurol 
yn rheolaidd yn Neuadd 
Gyngherddau’r Brifysgol. 
Caerdydd yw cartref cwmni 
Opera Cenedlaethol Cymru sy’n 
enwog ar draws y byd, ac i’r rhai 
sy’n hoff o ddrama, mae dwy 

theatr lwyddiannus a chanolfan 
gelfyddydau fawr wedi’i hen 
sefydlu yma.

Mae clybiau comedi hefyd a  
sawl sinema aml-sgrîn yng 
nghanol y ddinas.

Mae Bae Caerdydd yn cael ei 
ystyried yn un o’r prosiectau 
adfywio mwyaf llwyddiannus 
yn y DU, datblygiad modern o 
gartrefi, siopau, bariau, bwytai, 
swyddfeydd, parc adloniant, 
atyniadau ymwelwyr, chwaraeon 
cyfleusterau, Canolfan Mileniwm 
Cymru, Roath Lock nodedig 
– stiwdio cynhyrchu teledu 
BBC 20,000m2, a Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru, i gyd o 
amgylch llyn dŵr croyw.

Stadiwm Principality - lleoliad 
trawiadol

Mae Caerdydd yn adnabyddus  
am ei pharcdir helaeth a’i  
chastell hanesyddol
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Caerdydd - Prifddinas Braf
Mae Caerdydd yn ddinas lewyrchus a deniadol  
sy’n cael ei chydnabod yn gyffredinol fel lle gwych  
i fyw ac astudio ynddo.

Golygfa o’r awyr o Gaerdydd tuag at sianel Bryste gan gynnwys canolfan  
ddinesig Caerdydd lle mae nifer o adeiladau’r Brifysgol, a Pharc Bute ar y dde Delwedd gan Aerial Photography Wales



Research Im
pact Case Studies

Yng Nghaerdydd y cynhyrchir 
rhaglenni teledu poblogaidd fel 
Doctor Who, Sherlock a Casualty. 
Defnyddiwyd adeiladau’r Brifysgol 
yn Doctor Who ac yn Sherlock, 
ac efallai y byddwch chi’n dod ar 
draws Peter Capaldi, Benedict 
Cumberbatch a Martin Freeman 
yn ffilmio yma.

Mae’r ddinas yn un o’r 
canolfannau siopa gorau yn y 
Deyrnas Unedig ac yn cynnwys 
Canolfan Siopa Dewi Sant ochr 
yn ochr â strydoedd siopa i 
gerddwyr yn unig, marchnadoedd 
dan do ac awyr agored a 
rhwydwaith difyr o arcedau siopa 
to gwydr o gyfnodau Victoria ac 
Edward.

Chwaraeon i bawb
Mae Caerdydd yn un o brif 
ganolfannau chwaraeon y 
Deyrnas Unedig a chewch yma 
amrywiaeth o gyfleusterau a 
digwyddiadau i gystadleuwyr a 
gwylwyr. Mae Stadiwm Principality 
yn cynnal digwyddiadau drwy 
gydol y flwyddyn, yn enwedig 
gemau rygbi rhyngwladol. Yn y 
stadiwm hwn y cynhaliwyd rownd 
derfynol Cynghrair Pencampwyr 
UEFA ym mis Mehefin 2017. 
Mae’r awyrgylch yn y ddinas ar 
ddiwrnod gêm rhyngwladol yn 
wefreiddiol!

Mae gan y ddinas un o ddim ond 
10 pwll nofio maint Olympaidd 
sydd yn y DU, canolfan canŵio 
a rafftio dwr gwyn, llawr sglefrio 
a chyfleusterau i chwarae 
amrywiaeth o chwaraeon eraill.

Caerdydd yw un o gyrchfannau 
siopa gorau’r DU

Tu Hwnt i Gaerdydd
Mae’r wlad oddi amgylch yn 
cynnig golygfeydd godidog a 
chyfleoedd ar gyfer pob math 
o weithgareddau awyr agored 
fel cerdded, crwydro a dringo 
creigiau.

Cydnabyddir bod gan Lwybr 
Arfordir Cymru bwysigrwydd 
cenedlaethol am ei olygfeydd 
eithriadol, ei fywyd gwyllt a’i 
nodweddion hanesyddol. Mae’r 
pellter swyddogol yn ymestyn 
870 milltir.

Mae Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, sy’n cwmpasu 520 
milltir sgwâr – tua’r un maint â 
system danddaearol Llundain 
- yn cynnwys pedair cadwyn 
o fynyddoedd unigryw, 268 o 
henebion rhestredig ac ymhell 
dros 3,000 milltir o berth.

“Mae Caerdydd yn ddinas ffyniannus a deniadol y 
naill ochr i lannau hanesyddol a chefn gwlad hardd. 
Mae ganddi hefyd gysylltiadau da o ran cludiant 
cyhoeddus.”
The Complete University Guide 2017 

Mae’r arfordir a’r wlad gyfagos yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer 
gweithgareddau awyr agored
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Mae Caerdydd yn cyfuno holl fanteision dinas glos, 
gyfeillgar a rhesymol â chyfleusterau diwylliannol a 
hamdden prifddinas fodern.

Bae Caerdydd gydag Adeilad Pierhead, y Senedd - cartref siambr drafod Cynulliad Cenedlaethol Cymru,  
a Chanolfan y Mileniwm yn y cefndir © Andrew Hazard, drwy garedigrwydd www.visitcardiff.com



eang o raglenni meddalwedd a 
dulliau cydweithredu. Bydd eich 
enw defnyddiwr a’ch cyfrinair 
yn y Brifysgol yn eich galluogi 
i gael gafael ar wasanaethau 
ac adnoddau ar-lein, gan 
gynnwys ebost a storfa ffeiliau 
ar rwydwaith. Mae hyn yn 
rhoi tanysgrifiad rhad ac am 
ddim i chi i gynnyrch Microsoft 
Office 365 (Microsoft Office 
ProPlus) drwy gydol cyfnod eich 
astudiaethau.

Mae ystafelloedd TG Mynediad 
Agored ar draws y campws, ac 
mae rhai ohonynt ar agor 24 
y dydd, 7 niwrnod yr wythnos. 
Cewch rwydd hynt i ddefnyddio’r 
rhain. Mae Desg Gwasanaeth 
TG yn cynnig cyngor a chymorth, 
ac maent ar gael drwy’r amser, 
ddydd a nos.

Llyfrgelloedd
Mae ein llyfrgelloedd modern 
yn groesawgar, yn gyffyrddus 
ac yn cynnig amrywiaeth eang 
o adnoddau gwybodaeth mewn 
print ac ar-lein. Rydym yn 
cynnig amgylchedd astudio ac 
ymchwilio hyblyg gan gynnwys 
mannau astudio i gyd-fynd 
â’ch holl anghenion dysgu. 
Mae ganddynt oriau agor 
estynedig, gan gynnwys fin nos 
ac ar benwythnosau. Mae rhai 
llyfrgelloedd ar agor 24 awr y 
dydd drwy gydol y flwyddyn.

Mae dros 1.2m o lyfrau printiedig 
yng nghasgliad y llyfrgelloedd yn 
ogystal ag amrywiaeth helaeth 
o adnoddau ar-lein gan gynnwys 
e-Gyfnodolion, e-Lyfrau, mynegeion, 
cronfeydd data, casgliadau 
ystadegol ac archifau testun llawn. 
Mae myfyrwyr ymchwil yn arbennig, 
yn elwa ar amrywiaeth eang o 
gasgliadau arbenigol.

Uwch-gyfrifiadura ar 
gyfer Ymchwil 
Mae Cyfrifiadura Ymchwil Uwch 
yng Nghaerdydd (ARCCA) yn 
darparu, cydlynu, cefnogi a 
datblygu gwasanaethau ymchwil 
cyfrifiadura uwch ar gyfer ein 
hymchwilwyr a’n myfyrwyr 
ymchwil.

Addysg Barhaus a 
Phroffesiynol
Rydym yn cynnig amrywiaeth 
eang o gyrsiau rhan-amser 
mewn amrywiaeth o bynciau. 
Cynigir y cyrsiau yn ystod y dydd, 
gyda’r nos ac ar benwythnosau 
i ôl-raddedigion prysur sydd am 
wella eu CV, datblygu eu sgiliau 
rheoli busnes/ prosiect neu sy’n 
awyddus i ehangu eu profiad o 
ddysgu.

A hwythau’n ymchwilwyr gweithgar, 
mae ein staff academaidd yn 
frwdfrydig ac yn ymroddedig, ac 
mae hyn yn creu cymuned ddysgu 
ysgogol a bywiog. Mae ymchwil yn 
ymwneud ag ysbryd yr ymholiad. 
Mae’n eich annog chi i feddwl 
yn feirniadol ac yn amlygu sut 
mae gwybodaeth yn ei hanfod yn 
datblygu’n barhaus.

Rydym wedi cael cymeradwyaeth 
gadarn am ein haddysgu gan 
yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd 
ar gyfer Addysg Uwch (QAA). 
Cadarnhaodd archwiliad QAA y 
gall darpar fyfyrwyr a chyflogwyr 
graddedigion fod yn hyderus 
ynghylch ansawdd a safonau ein 
haddysgu a’n dyfarniadau.

Bydd ein dysgu a’n haddysgu ar 
lefel ôl-raddedig yn eich annog i 
ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy 
a phenodol i’r pwnc ar lefelau 
uwch, annibyniaeth a gwaith tîm, 
yr holl nodweddion sy’n cael eu 
gwerthfawrogi gan gyflogwyr.

Ieithoedd i Bawb
Mae dysgu iaith yn agor drysau i 
brofiadau newydd, yn ehangu’ch 
rhwydweithiau ac yn eich 
gwneud yn fwy cyflogadwy.

Rydym yn cynnig dewis hyblyg ac 
arloesol o opsiynau astudio wedi’u 
dylunio i gyd-fynd â’ch gradd, fel y 
gallwch ddysgu iaith newydd neu 
ddatblygu eich sgiliau presennol.

Mae ein rhaglenni’n defnyddio’r 
dechnoleg a’r dulliau addysgu 
diweddaraf i sicrhau bod modd i 
chi fanteisio i’r eithaf ar ddysgu 
iaith ar yr adegau ac yn y 
mannau sy’n gweddu orau i chi.

Mae’r rhaglen yn cynnig cyrsiau:

◗	 Arabeg   ◗  Ffrangeg
◗  Eidaleg  ◗   Japaneeg 
◗  Almaeneg  ◗  Sbaeneg  
◗  Rwsieg  ◗  Portiwgaleg  
◗  Tsieinëeg Mandarin

Gall myfyrwyr hefyd astudio 
Cymraeg trwy’r ddarpariaeth 
‘Cymraeg i Bawb’.

Erasmus+
Mae Erasmus+ yn rhaglen 
gyfnewid sy’n eich galluogi i gael 
grant i astudio neu weithio mewn 
gwlad yn Ewrop am 2-12 mis, 
yn rhan o’ch gradd ôl-raddedig, 
yn amodol ar gytundeb gan eich 
Ysgol Academaidd.

Mae rhaglen Erasmus+ yn gyfle 
cyffrous i ymgolli mewn diwylliant 
gwahanol, gwneud ffrindiau 
newydd a gwella eich sgiliau iaith.

Cyfleusterau TG
Mae’n cyfleusterau TG modern 
ni’n fodd i chi gael gafael yn 
hwylus ar amrywiaeth o gymorth, 
offer ac adnoddau i gefnogi eich 
astudiaethau a’ch ymchwil. Mae 
rhwydwaith diwifr y Brifysgol ar 
gael ar draws yr holl adeiladau 
a phreswylfeydd sy’n berchen i’r 
Brifysgol.

Mae rhwydwaith y Brifysgol yn 
cynnig cysylltiad i chi ag ystod 
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Ein Haddysg  
a’n Cyfleusterau
Mae’r dysgu a’r addysgu’n digwydd mewn 
amgylchedd sy’n eich galluogi i ryngweithio 
ag academyddion sydd ar flaen y gad o ran 
gwybodaeth ymchwil ac mae’n creu amgylchedd 
ysgogol ar gyfer astudio.

1.2 MILIWN
o lyfrau printiedig yn ein  

13  llyfrgell

2,700 O FANNAU 
astudio ar draws  
y Brifysgol

Ceir digonedd o fannau gweithio wrth gyfrifiadur ar draws y campws



Mae Caerdydd yn aelod o Grŵp 
Russell - dyma ‘Gynghrair Ivy’ 
o brifysgolion mwyaf blaenllaw 
Prydain ym myd ymchwil. Mae 
gennym staff o’r radd flaenaf sy’n 
gwthio ffiniau gwybodaeth ddynol 
er mwyn dod o hyd i atebion i 
heriau mwyaf yr 21ain ganrif.

Yn Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014 (REF 2014), 
roeddem yn 5ed ymysg 
prifysgolion y DU am ansawdd 
ac yn 2il am effaith ein ymchwil. 
Barnwyd bod 87% o’r holl 
ymchwil a gyflwynwyd gennym 
yn “arwain y byd”(4*) neu’n 
“rhyngwladol-ragorol”(3*) - y 
ddau gategori asesu uchaf. 
Mae’n werth nodi hefyd bod 15 
o’n 27 disgyblaeth academaidd 
yn y 10 uchaf o ran ansawdd. 

Roedd yr ymarfer asesu 
cenedlaethol hwn a gynhelir o 
bryd i’w gilydd gan gynghorau 
ariannu y DU, yn cadarnhau 
ein lle fel canolfan rhagoriaeth 
ymchwil sy’n arwain y byd. 

Mae ein hymchwil iechyd a 
biowyddonol yn manteisio ar 
wyddoniaeth labordy drwy 
ddatblygu cyffuriau ar gyfer 
treialon clinigol mawr. Mae effaith 
ein gwaith ymchwil yn parhau 
i gyrraedd ymhell y tu hwnt i’r 
cyfnodolion lle maen nhw’n cael 
eu cyhoeddi.

Rydym yn ymchwilio i’r byd naturiol 
gan gynnal ymchwil sy’n gwella 
ecosystemau yn uniongyrchol 
ledled y byd. Mae’r offer a 
ddyluniwyd yma yn ymestyn i 
bellafoedd y gofod, i wely’r cefnfor 
ac o dan gramen y ddaear. 

Wrth ymchwilio i newid hinsawdd, 
rydym hefyd yn chwilio am 
ffyrdd gwahanol a chynaliadwy 
i brosesau diwydiannol ac 
wrth gynhyrchu ynni. Mae’n 
gwyddonwyr cyfrifiadureg 
wrthi’n arloesi mewn meysydd 
fel seibrddiogelwch, rheoli 
bioamrywiaeth a dylunio 
peirianegol. 

Mae ein naw Sefydliad Ymchwil 
blaenllaw yn dod â doniau 
academyddion o amrywiaeth 
o ystod o ddisgyblaethau 
ynghyd i fynd i’r afael â rhai o’r 
heriau mwyaf sy’n wynebu’r 
gymdeithas, yr economi a’r 
amgylchedd.

Mae ehangder a dyfnder yr 
arbenigedd hwn yn golygu 
bod galw amdanom ymhlith 
gwneuthurwyr polisïau, cyrff 
anllywodraethol a’r diwydiant 
fel ei gilydd. Dros y blynyddoedd 
diwethaf, rydym wedi sicrhau 
tua £109m y flwyddyn mewn 
grantiau ymchwil a chontractau 
newydd. Mae’r rhagoriaeth 
ymchwil hon o fantais i fyfyrwyr 
ymchwil ôl-raddedig a’r rhai â 
addysgir, sy’n gallu astudio mewn 
amgylchedd bywiog, ymchwil-
ddwys gyda staff academaidd 
sy’n arwain eu maes.

Mae REF yn asesiad pwysig o ymchwil a 
gynhelir o bryd i’w gilydd gan gynghorau 
ariannu y DU. Trefnir y canlyniadau mewn 
amryw o ffyrdd, ac un o’r rhai mwyaf cyffredin 
yw ‘Cyfartaledd y Pwyntiau Gradd’ (GPA). Mae 
GPA yn mesur ansawdd cyffredinol yr ymchwil 
neu’r ansawdd ar gyfartaledd. Caiff ei gyfrifo 
drwy luosi canran yr ymchwil ym mhob un o’r 
pum categori ansawdd (4* i 1* a diddosbarth) 
gan ei sgôr, eu hadio i gyd at eu gilydd a’u 
rhannu â 100. Mae rhagor o wybodaeth am 
REF ar gael ar ein gwefan.

Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil (REF) 2014:  
Rhestr gyffredinol y 
prifysgolion (30 Uchaf)

Safle Prifysgol  Cyfartaledd
  Pwynt Gradd*

1 Coleg Imperial  3.36
2  Ysgol Economeg Llundain  3.35 

(LSE)   
3 Prifysgol Rhydychen   3.34
4 Prifysgol Caergrawnt   3.33
5 Prifysgol Caerdydd   3.27
6 Coleg y Brenin, Llundain   3.23
7 Prifysgol Warwick  3.22
8 Coleg Prifysgol Llundain  3.22
9  Ysgol Hylendid a  3.20 

Meddygaeth Drofannol 
Llundain 

10   Prifysgol y Frenhines Mary, 3.18 
Llundain 

11 Prifysgol Caeredin   3.18
12 Prifysgol Bryste   3.18
13 Prifysgol Sheffield   3.17
14 Prifysgol Caerfaddon   3.17
15 Prifysgol Efrog   3.17
16 Prifysgol Manceinion   3.16
17 Prifysgol Southampton   3.15
18 Prifysgol Caerhirfryn  3.15
19  Prifysgol Durham  3.14
20  Prifysgol St Andrews 3.13
21  Prifysgol Leeds  3.13
22  Prifysgol East Anglia  3.11
23  Prifysgol Glasgow  3.10
24  Prifysgol Abertawe  3.09
25   Royal Holloway, 3.09 

Prifysgol Llundain
26  Prifysgol Nottingham  3.09
27  Prifysgol Newcastle 3.09
28  Prifysgol Caerwysg  3.08
29  Prifysgol Birmingham  3.07
30  Prifysgol Cranfield  3.07

5ed o ran ansawdd 
ymysg prifysgolion y DU

2il o ran effaith ymysg 
prifysgolion y DU

Barnwyd bod 87% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym yn 
“arwain y byd” neu’n 
“rhyngwladol-ragorol”.
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Ein Hymchwil:  
Cysylltu ein Harbenigedd
Drwy ddatblygu ein dealltwriaeth o ddementia, 
gweithio gyda LIGO i ddod o hyd i donnau 
disgyrchiant, a llywio’r gymdeithas yr ydym yn 
byw ynddi; mae ein hymchwilwyr yn gwneud 
gwahaniaeth go iawn - a gallwch chi eu hefelychu.

Rydym yn hen law ar droi ein hymchwil ragorol yn llwyddiant masnachol, 
ac rydym ymhlith y pum sefydliad addysg uwch gorau yn y DU am nifer y 
rhaglenni trosglwyddo gwybodaeth.



Allwedd
CDT Canolfan ar gyfer Hyfforddiant Doethurol
DTC Canolfan Hyfforddiant Doethurol
DTP Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol

Cynghorau Ymchwil
AHRC Y Celfyddydau a’r Dyniaethau 
BBSRC Gwyddorau Biodechnoleg a Biolegol 
EPSRC Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
ESRC Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol
MRC Ymchwil Feddygol 
NERC Yr Amgylchedd Naturiol
STFC Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Ein Rhaglenni 
Hyfforddiant Doethurol

A ninnau’n brifysgol ymchwil 
ddwys sy’n arwain y byd, 
rydym yn cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o raglenni 
hyfforddiant doethurol pwrpasol.

Mae’r rhaglenni hyn wedi’u 
hariannu gan Gynghorau 
Ymchwil y DU ac maent yn cynnig 
cyfleoedd ymchwil rhagoriaeth 
ôl-raddedig, sy’n rhychwantu 
llawer o’n meysydd o ragoriaeth 
ymchwil ni. Mae pob rhaglen 
yn unigryw, ond mae pob un yn 
darparu astudiaeth ddoethurol 
arloesol ynghyd ag amgylchedd 
cefnogol a chyffrous.

Mae’r rhaglenni hyn yn cynnig 
hyfforddiant ymchwil arbenigol 
a chyfleoedd datblygu sgiliau, fel 
arfer drwy raglen strwythuredig 
o ddysgu wedi’i gynllunio i 
wella galluoedd myfyrwyr ac i 
ddatblygu ymchwilwyr medrus 
o’r radd flaenaf. Yn aml, mae hyn 
ynghyd â chyfleoedd hyfforddiant 
neu ddatblygiad ehangach fel 
ymweliadau ymchwil tramor, 
lleoliadau gyda phartneriaid 
anacademaidd neu ddysgu iaith.

Fel arfer, mae’r ysgoloriaethau 
ymchwil sy’n cael eu cynnig gan y 
rhaglenni hyfforddiant doethurol 

hyn ar gyfer myfyrwyr DU a’r UE 
sydd wedi bod yn byw yn y DU 
am o leiaf tair blynedd. Mae’r 
ysgoloriaethau hyn yn talu am 
ffioedd dysgu ar sail cyfradd y 
ffioedd cartref, yn ogystal â chyflog 
ar gyfer costau byw. Dim ond ar 
gyfer ysgoloriaeth ffioedd dysgu 
y mae myfyrwyr rhyngwladol yn 
gymwys fel arfer, a gall amodau 
amrywio o ran pwy sy’n gymwys. 
Mewn amgylchiadau eithriadol, 
gall myfyrwyr rhyngwladol (tu allan 
i’r UE), fod yn gymwys ar gyfer 
arian a ddyfarnwyd gan y rhaglenni 
hyfforddiant doethurol hyn.

BBSRC SWBio DTP
Mae’r Bartneriaeth hon yn cynnig 
hyfforddiant mewn dau faes sy’n cael 
eu blaenoriaethu: diogelwch bwyd 
a biowyddoniaeth o’r radd flaenaf. 
Mae’n rhoi hyfforddiant ymchwil 
traws-ddisgyblaethol rhagorol i 
fyfyrwyr, gan eu hamlygu nhw i 
arbenigedd yr holl bartneriaid drwy 
ymweld/defnyddio eu cyfleusterau, 
cymryd rhan mewn cynadleddau, 
gweithdai a modiwlau a addysgir.

MRC GW4 BioMed DTP
Mae’r DTP hwn yn cynnig 
ysgoloriaethau 3.5 blynedd 

mewn prosiectau sy’n cyd-fynd 
ag un o’r tair thema ymchwil. 
Heintiau, Imiwnedd a Thrwsio; 
y Niwrowyddonrau ac Iechyd 
Meddwl; ac Iechyd y Boblogaeth. 
Mae portffolio’r prosiectau PhD 
sydd ar gael hefyd yn adlewyrchu 
cryfderau’r Bartneriaeth: sgiliau 
meintiol (gan gynnwys modelu 
mathemategol), gan ddefnyddio 
data ar gyfer darganfod, sgiliau in 
vivo, yn ogystal â hyfforddiant a 
dulliau rhyngddisgyblaethol. 

NERC GW4+ DTP
Mae’r Bartneriaeth hon hefyd yn 
cynnig cyfleoedd i fiowyddonwyr 
(gweler isod am fanylion).

PhD Ymddiriedolaeth Wellcome 
mewn Niwrowyddoniaeth 
Integreiddiol
Mae’r rhaglen PhD 4 blynedd 
fawreddog hon a gefnogir gan 
Ymddiriedolaeth Wellcome yn 
rhoi profiad amrywiol i fyfyrwyr 
mewn technegau ymchwil 
niwrowyddoniaeth. Rydym yn cynnig 
amgylchedd ymchwil eithriadol gyda 
chyfleusterau o’r radd flaenaf.

Y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd

EPSRC DTP 
Mae ein Partneriaeth EPRSC yn 
cynnig amrywiaeth o brosiectau 
mewn Peirianneg, Cemeg, Ffiseg 
a Seryddiaeth, Cyfrifiadureg a 
Gwybodeg, Mathemateg, Arloesedd 
Data, Systemau Ynni a Delweddu 
Ymchwil yr Ymennydd. Bydd 
myfyrwyr yn elwa ar amgylchedd 
ymchwil lleol rhagorol yn ogystal â 
rhaglen gynhwysfawr o ymchwil a 
datblygu sgiliau proffesiynol.

EPSRC Catalyddu CDT 
Nod y CDT yw mynd i’r afael â 
rhai o heriau mwyaf cymdeithas 
drwy gatalysis: cynhyrchu ynni 
glân, glanhau aer a dŵr yr 
amgylchedd, a gweithgynhyrchu 
cynaliadwy. Bydd myfyrwyr yn 
datblygu gwybodaeth ddatblygedig 
o ddisgyblaethau traddodiadol a 

rhai sy’n datblygu, dealltwriaeth 
o’r diwydiant ac o gyd-destunau 
byd-eang, ac yn datblygu sgiliau 
ymchwil a phroffesiynol.

CDT EPSRC Gwyddoniaeth 
Diemwnt a Thechnoleg
Bydd y CDT yn cyflwyno 
hyfforddiant rhyngddisgyblaethol 
drwy raglen MSc arloesol, 
sy’n arwain at PhD traws-
ddisgyblaethol. Mae’n manteisio 
ar gyfleusterau ymchwil o’r radd 
flaenaf partneriaid academaidd, 
a cheir mewnbwn diwydiannol 
uniongyrchol drwy gydol y cyfnod.

EPSRC Gwybodeg Dŵr: CDT 
Gwyddoniaeth a Pheirianneg
Mae’r CDT hwn yn gweithio’n agos 
gyda phartneriaid academaidd 
diwydiannol a rhyngwladol i gynnig 

profiad hyfforddi PhD uwch, 
wedi’i gynllunio i ddatblygu’r 
genhedlaeth nesaf o wyddonwyr 
dŵr a pheirianwyr.

NERC GW4+ DTP 
Mae’r rhaglen yn ymgysylltu â 
sbectrwm eang o bartneriaid 
academaidd ac anacademaidd 
i greu rhaglen hyfforddi arloesol. 
Mae’n cynnwys tair thema: Daear 
Solet, Byd Byw a’r Blaned sy’n Newid.

CDT NERC mewn Olew a Nwy
Nod y CDT hwn yw hyfforddi’r 
genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr 
geowyddonol ac amgylcheddol 
mewn olew a nwy. Mae hefyd 
yn darparu hyfforddiant ar y cyd 
gan academydd, llywodraethol ac 
arbenigwyr diwydiant o sectorau’r 
Ddaear, yr Amgylchedd a Busnes 
Cymhwysol.

Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Yn y gorffennol, rydym hefyd wedi llwyddo i gael arian hyfforddiant doethurol gan STFC,  
Ymchwil Cancer ac yn rhan o’r Rhwydwaith Hyfforddi Arloesol Marie Sklodowska Curie.i

AHRC De, Gorllewin a 
Phartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol (DTP) Cymru
Bwriedir i’r Partneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol helpu ymchwilwyr yn y 
celfyddydau a’r dyniaethau i ddilyn 
gyrfaoedd cynhyrchiol, boed yn y byd 
academaidd neu bractis proffesiynol. 
Bydd yn gwneud hyn drwy gynnig 
hyfforddiant pwrpasol wedi’i deilwra 
i ddyheadau eich prosiect a’ch 

gyrfa, a bydd wedi’i gyfoethogi gan 
yr arbenigedd a’r adnoddau sydd ar 
gael ar draws y prifysgolion partner a 
phartneriaid yn y sector.

ESRC
Mae’r Bartneriaeth hon yn datblygu 
gwyddonwyr cymdeithasol o’r 
radd flaenaf. Consortiwm o chwe 
phrifysgol o dan ein harweiniad 
ni yw hwn. Mae’n dod ag 20 o 
lwybrau ynghyd sy’n cynnig addysg a 

hyfforddiant rhyngddisgyblaethol ar y 
cyd ar sail disgyblaeth yng Nghymru. 
Yn ogystal â gwneud cyfraniad 
gwreiddiol at faes gwybodaeth, mae 
myfyrwyr yn datblygu ystod o sgiliau 
a medrau ymchwil. Mae hyn yn eu 
galluogi i wneud cyfraniadau rhagorol 
ym maes y gwyddorau cymdeithasol 
- yn ogystal â rhoi elfennau o’r 
gwyddorau cymdeithasol ar waith - 
ym myd academaidd a thu hwnt.

Y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol
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Mae ein Hacademi Ddoethurol yn 
cynnig:

◗   Ffynhonnell ganolog lle gall 
myfyrwyr doethurol gael gafael 
ar ystod gynhwysfawr o weithdai 
a chymorth i wella eu prosiect a 
datblygu eu gyrfaoedd

◗   Gweithgareddau rheolaidd 
ar draws yr Ysgolion i greu 
rhwydwaith o ymchwilwyr ac 
amgylchedd ymchwilio ysgogol

◗   Cynadleddau blynyddol 
dan arweiniad myfyrwyr, 
a digwyddiadau eraill sy’n 
arddangos ymchwil

◗   Siaradwyr gwadd fel Jorge 
Cham, crëwr ‘PhD Comics’.

Mae ymgymryd ag ymchwil 
ddoethurol yn gyffrous yn 
ddeallusol, yn heriol ac yn 
wahanol i fathau eraill o astudio 
yn y Brifysgol.

Am y rheswm hwnnw, mae’r 
Academi Doethurol yn cynnal 
sesiynau ymsefydlu ‘Dechrau 
Arni’ ym mis Tachwedd ac ar 
bob un o’r pwyntiau cofrestru 
ychwanegol (Ionawr, Ebrill a 
Gorffennaf). Bydd y digwyddiad 
yn eich cyflwyno chi i natur y 
radd ymchwil, i’r cymorth a 
fydd ar gael i chi i wneud eich 
ymchwil a datblygu’ch gyrfa, 
a myfyrwyr ymchwil eraill, a 
ddaw’n gyfeillion, yn gydweithwyr 
ac efallai hyd yn oed yn 
gydweithredwyr i chi.

Mae gan y rhaglen datblygu 
sgiliau proffesiynol ac ymchwil a 
gynigir gan yr Academi Ddoethurol 
nifer o elfennau: gweithdai 
hyfforddi ffurfiol, digwyddiadau 
gyrfaoedd, digwyddiadau 
cymunedol a gweithgareddau dan 
arweiniad myfyrwyr.

Mae’r pynciau yn cynnwys 
amrywiaeth o sgiliau ymchwil, 
sy’n ategu’r hyfforddiant a 
ddarperir ar lefel grŵp ymchwil 
ac Ysgol Academaidd, yn 
ogystal â meysydd ehangach 
o reoli ymchwil a datblygiad 
proffesiynol, sy’n mynd i’r afael â 
Fframwaith Datblygu Ymchwilydd 
sydd wedi’u gymeradwyo gan 
Gyngor Ymchwil y DU.

Cynigir amryw o bynciau drwy 
gyrsiau ar-lein neu fideos, sydd 
ar gael i ymchwilwyr pryd bynnag 
yr hoffent eu defnyddio. Un o brif 
nodweddion y rhaglen yw ei bod 
yn cynnig cyfleoedd i ymchwilio i 
ddewisiadau gyrfa y tu mewn a’r 
tu allan i fyd addysg uwch.

380 o weithdai, ar 190 o bynciau bob blwyddyn

Dyfernir £9,000 y flwyddyn i weithgareddau dan 
arweiniad ymchwilwyr.

(yn seiliedig ar sesiwn 2016/17)

Arolwg o Brofiadau Ymchwilwyr Ôl-raddedig 2015

Yn ogystal â darparu cyrsiau, 
mae’r Academi Ddoethurol yn 
fodd i ymchwilwyr ddatblygu 
drwy roi cyfle iddynt ymwneud 
â chynadleddau dan arweiniad 
myfyrwyr ac i gynnig arian 
i gynnal gweithgareddau 
rhyngddisgyblaethol a arweinir 
gan fyfyrwyr sy’n cyfoethogi’r 
amgylchedd ymchwil. Cynhelir 
digwyddiadau hefyd i arddangos 
ymchwil ddoethurol, fel ‘Images 
of Research’ a’r ‘Three Minute 
Thesis’.

◗   Mae boddhad cyffredinol 
gyda’r radd ymchwil gryn dipyn 
yn uwch na’r cyfartaledd ar 
gyfer y sector (PRES 2015) 
(86% o’i gymharu â 82% ar 
gyfer y sector)

◗   Roedd ein canlyniadau yn uwch 
na’r sector ym mhob maes 
thematig, gyda chryfderau 
penodol o ran ‘adnoddau i 
gefnogi ymchwil’ a ‘diwylliant 
ymchwil’

◗   Adnoddau i gefnogi gwaith 
ymchwil: bodlonrwydd yn 
sylweddol uwch na’r sector 
(84% i 79%)

◗   Diwylliant ymchwil: 
bodlonrwydd yn sylweddol 
uwch na’r sector (71% i 66%)
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Ein Hacademi Ddoethurol
Yn cynnig dull cydlynol o astudio doethuriaethau 
ledled y Brifysgol.

Rydym yn cynnal amrywiaeth o sgyrsiau, seminarau a gweithdai. Wrthi’n annerch yma y mae’r  
siaradwr gwadd, Jorge Cham o PhD Comics



Rydym ymysg y 25 o 
brifysgolion a dargedir 
gan The Times Top 100 
Graduate Employers. 
Roedd dros 97.5% o’n 
myfyrwyr ôl-raddedig 
ymchwil, a 96.5% o’n 
myfyrwyr ôl-raddedig a 
addysgir a wnaeth adael 
mewn cyflogaeth neu 
astudiaeth bellach o fewn 
chwe mis wedi graddio.

Beth ydym yn ei wneud
Mae ein tîm Gyrfaoedd a 
chyflogadwyedd yn cynnig 
amrywiaeth eang o wasanaethau 
i’ch helpu chi gyda datblygiad 
eich gyrfa yn ystod eich amser 
ym Mhrifysgol Caerdydd a thu 
hwnt, gan gynnwys:

◗   Ffeiriau Gyrfaoedd

◗   Cyflwyniadau gan gyflogwyr

◗   Ymgynghoriadau wyneb 
yn wyneb â chynghorwyr 
gyrfaoedd

◗   Gweithdai a dosbarthiadau 
meistr am gyflogadwyedd

◗   Rhaglen profiad gwaith

◗   Bwrdd swyddi

Cynigir rhaglen lawn am 
gyflogadwyedd fydd yn eich 
galluogi i rwydweithio â’r 
recriwtwyr graddedigion gorau a 
threfnu ymgynghoriadau gyrfaol 
gydag ymgynghorwyr gyrfa 
profiadol, penodol i’r pwnc. 

Cynhelir digwyddiadau 
rhwydweithio a datblygu sgiliau 
ar gyfer ymchwilwyr y tu hwnt 
i’r byd academaidd, a bydd 
cyfleoedd profiad gwaith yn 
gwella eich cyflogadwyedd.

Bydd gan yr holl fyfyrwyr fynediad 
at Gyfrif Gyrfaoedd lle gallwch 
chwilio am gyfleoedd cyflogaeth 
i raddedigion gyda sefydliadau 
cyflogi uniongyrchol o Brifysgol 
Caerdydd, archebu digwyddiadau 
a chael mynediad at gyfoeth o 
adnoddau gyrfaoedd.

Mae gennym Reolwr Datblygu 
Gyrfaoedd Ôl-ddoethurol 
pwrpasol i ddiwallu anghenion yr 
ôl-raddedigion sy’n aros i wneud 
rhagor o waith ymchwil gyda ni ar 
ôl cwblhau eu PhD.

Myfyrwyr rhyngwladol
Mae ein Cynghorwyr Gyrfaoedd 
pwrpasol wrth law i gynnig 
cymorth, adnoddau a chanllawiau 
i’ch helpu chi i ymchwilio i lwybrau 
gyrfaol a chyfleoedd yn y DU ac yn 
eich mamwlad.

Mae gennym hefyd adnoddau 
gwybodaeth a digwyddiadau 
arbenigol i helpu ein myfyrwyr 
rhyngwladol i ystyried eu 
dewisiadau gyrfaol yn y DU, gartref 
a thramor ar ôl iddynt raddio.

Cyflogwyr
Dyma rai o’r cyflogwyr y mae  
ein graddedigion wedi cael 
gwaith gyda nhw:

Admiral, Atkins, Bae Systems, 
BBC, Bloomberg, Cap Gemini, 
Citi Banks Group, Deloitte, 
Eversheds, EY, GE Healthcare, 
HSBC, IBM, Landrover, Jaguar, 
Microsoft, GIG, Swyddfa’r 
Ystadegau Gwladol, PwC, Sky 
News, TATA Steel a Llywodraeth 
y DU.

“Gall cwblhau cymhwyster ôl-raddedig ym Mhrifysgol 
Caerdydd roi amrywiaeth o sgiliau a phriodoleddau 
a fyddai’n eich cefnogi wrth gyflwyno cais i gwmni 
gwasanaethau proffesiynol fel PwC. Gall profiadau 
o’ch cymhwyster ôl-raddedig yng Nghaerdydd eich 
helpu i ragori ar ymgeiswyr eraill a chynyddu eich 
gobeithion o lwyddo.”
Jennifer, Uwch-aelod Cyswllt Recriwtio Myfyrwyr, PwC

Yn 2016/17, cynhaliwyd rhaglen eang o ddigwyddiadau o dan arweiniad cyflogwyr. 
Daeth dros 450 o gyflogwyr i’n campws a chwrdd â thros 15,000 o fyfyrwyr

Roedd

96.7%
o’n hôl-raddedigion oedd 
ar gael i weithio wedi cael 
gwaith ar lefel graddedigion 
neu astudiaeth bellach

Cyflogaeth amser   87.9%  
llawn a rhan-amser  
Astudio ymhellach  8.9% 
Di-waith  2.7% 
Arall 0.5% 

Cyrchfannau graddedigion

Ffynhonnell: Arolwg Ymadawyr Addysg  
Uwch 2014/15

87.9%

8.9%

2.7% 0.5%
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Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
Mae Tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol yma 
i’ch cefnogi chi i gyflawni eich nodau, ble bynnag yr  
ydych arni yn eich gyrfa.



Mae’n bwysig i ni bod ein 
myfyrwyr yn teimlo bod ganddynt 
y gefnogaeth mae arnynt eu 
hangen i allu ffynnu yn ystod 
eu hamser gyda ni. Rydym yn 
darparu pum prif wasanaeth 
cefnogi i fyfyrwyr ôl-raddedig.

Mae’r Tîm Cyngor ac Arian 
yn cynnig cyngor diduedd, 
anfeirniadol a chyfrinachol, 
wyneb yn wyneb, dros y ffôn a 
thrwy ebost yn rhad ac am ddim. 
Mae’r gwasanaeth yma ar gael 
i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr 
cyfredol ynghylch amrywiaeth 
o faterion, gan gynnwys 
benthyciadau ôl-raddedig.

Mae’r tîm yn cynnig cyngor 
ariannol ynghylch cael gafael 
ar arian, budd-daliadau, ac 
ariannu blwyddyn ar leoliad. Gall 
y gwasanaeth helpu myfyrwyr 
gyda materion academaidd 

e.e. cefnogi’r rhai sydd am 
gymryd amser i ffwrdd o’u cwrs 
neu sydd am drosglwyddo i 
gwrs gwahanol, a goblygiadau 
ariannol y penderfyniadau hyn.

Mae’r tîm Cwnsela, Iechyd a Lles 
yn cynnig cwnsela cyfrinachol a 
chymorth lles i fyfyrwyr sydd am 
drafod materion personol neu 
emosiynol sy’n effeithio ar eu 
hastudiaethau. Caiff cefnogaeth ei 
rhoi yn unigol neu mewn gweithdy 
ac fe ategir y gwasanaeth gan 
ddeunydd hunangymorth.

Mae’r gwasanaeth yn gweithio 
yn unol â fframwaith moesegol 
Cymdeithas Cwnsela a 
Seicotherapi Prydain.

Os bydd gan fyfyrwyr unrhyw 
bryderon iechyd yn ystod 
eu cwrs, gellir awgrymu eu 
cyfeirio at Wasanaeth Iechyd 

Galwedigaethol y Myfyrwyr. 
Bydd y gwasanaeth cyfrinachol 
hwn yn cynnal asesiad ac yn 
amlygu newidiadau posibl ar 
sail meddygol a allai eich helpu 
i gyflawni gofynion eich cwrs a/
neu eich lleoliad gwaith.

Mae’r tîm Anabledd a Dyslecsia 
yn rhoi cyngor a chefnogaeth 
arbenigol i ddarpar fyfyrwyr a 
myfyrwyr cyfredol.

Rydyn yn cynnig cyngor a 
chefnogaeth gyfrinachol ac 
anfeirniadol, ac mae wedi’i 
theilwra ar gyfer myfyrwyr sydd 
ar y sbectrwm awtistiaeth, 
myfyrwyr ag anawsterau 
dysgu penodol fel dyslecsia a 
dyspracsia, anableddau corfforol 
a synhwyraidd, cyflyrau meddygol 
ac anawsterau iechyd meddwl, 
ymhlith rhai eraill. 

Ein Gwasanaethau i Fyfyrwyr

Rydym yn gweithio gyda chi a 
staff ym mhob rhan o’r Brifysgol 
i gydlynu’r gwasanaethau 
cefnogi ac arbenigol sy’n 
bodloni’ch anghenion orau.

Mae’r tîm Cefnogi Myfyrwyr 
Rhyngwladol yn cynnig cyngor 
a chefnogaeth gyfrinachol 
i fyfyrwyr o’r tu allan i’r DU 
ynghylch ystod eang o faterion, 
gan gynnwys mewnfudo a fisâu.

Mae’r Ysgol Optometreg a 
Gwyddorau’r Golwg yn cynnal 
Clinig Llygaid lle gall myfyrwyr 
gael prawf golwg.

Mae meddygfa gyfleus y drws 
nesaf i Undeb y Myfyrwyr.

Mae’r Gaplaniaeth yn cynnig 
cyngor, cefnogaeth a gofal. 
Mae hefyd yn helpu grwpiau 
o fyfyrwyr ac yn trefnu rhaglen 
reolaidd o addoliad, darlithoedd 

a digwyddiadau cymdeithasol. 
Mae ein Caplaniaid yn cynnig 
amrywiaeth o wasanaethau, 
gan gynnwys digwyddiadau 
cymdeithasol, cyfleoedd i archwilio 
ffydd grefyddol a materion 
cyfiawnder cymdeithasol, gwrando 
bugeiliol cyfrinachol, mannau 
tawel ar gyfer gweddïo neu fyfyrio, 
darlithoedd a thrafodaethau, 
cyfleoedd i weddïo ac addoli 
yn gymunedol, gwybodaeth 
am gymunedau ffydd lleol, a 
digwyddiadau rhyng-ffydd i annog 
deialog rhwng aelodau o gwahanol 
grefyddau.

Mae’r Canolfan Gofal Dydd yn 
cynnig cyfleusterau gofal trwy’r 
dydd i fyfyrwyr sydd â phlant rhwng 
10 wythnos a 5 mlwydd oed. Mae’r 
Ganolfan yn cynnig gofal drwy 
gyfrwng Saesneg a Chymraeg 
sylfaenol ac mae yng nghanol 

Campws Cathays. Mae’r staff yn 
cynnal gweithgareddau dysgu a 
chwarae sy’n briodol i oedran y 
plant, yn ogystal â phrydau bwyd 
maethlon, cytbwys. Maent hefyd yn 
arlwyo ar gyfer deietau llysieuol ac 
eraill. Fe’ch cynghorwn i gyflwyno 
cais mewn da bryd.

Mae’r tîm Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd yn cynnig 
cyngor a gwybodaeth, gweithdai, 
digwyddiadau, lleoliadau profiad 
gwaith, a llawer mwy. Cewch ragor 
o wybodaeth bellach am yrfaoedd 
a chyflogadwyedd ar dudalen 18.

Ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gennym amrywiaeth o 
wasanaethau pwrpasol i’ch helpu chi i fanteisio i’r eithaf  
ar eich bywyd fel myfyriwr.

Darperir Canolfannau Cefnogi Myfyrwyr ar Gampws Cathays ac ar Gampws Parc y Mynydd Bychan

Cysylltwch â ni:

studentsupportcentre 
@caerdydd.ac.uk 

+44 (0)29 2087 4844 

 studentlifecu
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Bob blwyddyn, rydym yn croesawu dros 7,000 o fyfyrwyr rhyngwladol i Brifysgol Caerdydd, a bydd mwy  
na’u hanner yn astudio’n ôl-raddedig.

Myfyrwyr Rhyngwladol  
(o wledydd y tu allan i’r UE)
Pa faes astudio neu ymchwil bynnag a ddewiswch, 
gallwch fod yn sicr y byddwch chi’n gweithio gydag 
academyddion a berchir yn rhyngwladol. Byddwch 
hefyd yn mwynhau bywyd cymdeithasol gwych ac 
yn gwneud ffrindiau am oes o bedwar ban y byd.

Gofynion Iaith Saesneg
Isafswm ein gofynion iaith 
Saesneg yw:

◗   IELTS 6.5 gyda 5.5 ym mhob 
is-sgôr

◗  TOEFL iBT 90

◗  Prawf Saesneg Pearson 62.

Noder bod y rhain yn ofynion 
sylfaenol ac efallai y bydd rhai 
rhaglenni yn gofyn am ofynion 
uwch. Cewch fanylion y rhain yn 
adran yr Ysgolion Academaidd.

Rhaglenni Iaith 
Saesneg 
Mae ein Canolfan Addysgu Iaith 
Saesneg yn cynnig amrywiaeth o 
gyrsiau yn amrywio o 8 wythnos 
i 9 mis. Mae’r rhain yn addas 
ar gyfer y mwyafrif o lefelau a 
galluoedd iaith. Mae ein myfyrwyr 
yn dod o bedwar ban y byd i wella 
eu Saesneg cyn dechrau astudio 
mewn prifysgol yn y DU. 

Addysgir dosbarthiadau ar y 
campws gan diwtoriaid Iaith 
Saesneg cymwys a phrofiadol y 
Brifysgol. Rhaglenni Haf Cyn y 
Sesiwn - Cyrsiau dwys 8, 10 a 
12 wythnos ar gyfer myfyrwyr 
rhyngwladol sydd wedi cael cynnig 
amodol gan Brifysgol Caerdydd. 

Saesneg ar gyfer Astudio  
yn y Brifysgol
Rhaglen blwyddyn academaidd 
sy’n dechrau ym mis:

◗  Medi (from IELTS 4.0) 

◗  Ionawr (from IELTS 4.5) 

◗  Ebrill (from IELTS 5.0). 

Cefnogaeth Fewn-sesiynol  
i Fyfyrwyr 
Cymorth gydag ysgrifennu 
academaidd, technegau arholi, 
gwrando a siarad, ynganu, sgiliau 
seminar a chymryd nodiadau. 

Ansawdd addysgu 

◗   Rydym yn cynnig 
dosbarthiadau bach a 
chyfeillgar

◗   Mae deunydd addysgu’n 
berthnasol ac yn gymwys i 
fywyd ym Mhrydain heddiw 

◗   Mae gennym staff profiadol 
a helaeth eu cymwysterau ac 
fe gynigiant adborth, cymorth 
a chyngor rheolaidd i chi i 
sicrhau y rhoddir sylw i’ch 
anghenion ieithyddol chi. 

IELTS 
Mae Canolfan Prawf IELTS ym 
Mhrifysgol Caerdydd sy’n cynnig 
dyddiadau prawf rheolaidd trwy 
gydol y flwyddyn.

Ffeithiau allweddol
◗   Rydym ymhlith y 140 uchaf 

yn ôl Rhestr QS o Brifysgolion 
Gorau’r Byd® 2018

◗   Mae dros 7,000 o fyfyrwyr o 
fwy na 100 o wledydd yn dewis 
astudio yng Nghaerdydd

◗   Gwarentir llety i’r mwyafrif o 
fyfyrwyr rhyngwladol

◗   Un o’r prif ddinasoedd prifysgol 
mwyaf fforddiadwy yn y DU

◗   Cymwysterau ôl-raddedig a 
gydnabyddir ledled y byd. 

Cysylltwch â ni:

international@caerdydd.ac.uk 

+44 (0)29 2087 4432 

cardiffinternational

@Cardiffio 

cardiffuni_international

Amgylchedd cefnogol i 
fyfyrwyr rhyngwladol 
Y rhaglen ymsefydlu 
Rhaglen gynhwysfawr ym mis 
Medi a mis Ionawr; yn cynnwys 
gwasanaeth bws rhad ac am 
ddim ym mis Medi i’ch casglu 
o feysydd awyr Caerdydd a 
Heathrow. 

Cyngor i fyfyrwyr rhyngwladol 
ynghylch gyrfaoedd 
Mae gwasanaeth Gyrfaoedd 
a Chyflogadwyedd yn cynnig 
adnoddau i helpu i ymchwilio 
llwybr eich gyrfa, cewch ragor o 
fanylion ar dudalen 19.

Gwarant o lety 
Mae Caerdydd yn un o’r 
prifysgolion prin sy’n cynnig 
llety o ansawdd uchel, wedi ei 
leoli’n gyfleus ar gyfer myfyrwyr 
rhyngwladol sengl sy’n cyflwyno 
cais drwy’r broses dderbyn 
arferol. Mae rhai amodau yn 
berthnasol, cewch ragor o 
fanylion ar dudalen 24.

Cynghorwyr myfyrwyr rhyngwladol 
Yn ogystal â cymorth gan eich 
Ysgol, mae ein cynghorwyr 
myfyrwyr wrth law i helpu gydag 
unrhyw faterion gan gynnwys 
fisâu ac ariannu, cewch ragor o 
fanylion ar dudalen 21.

Cymdeithasau myfyrwyr 
rhyngwladol 
Fe ddewch o hyd i gymdeithasau 
penodol ar gyfer myfyrwyr 
rhyngwladol yn Undeb y Myfyrwyr. 
Maent yn cynnal digwyddiadau 
cymdeithasol a diwylliannol, gan 
gynnwys ‘Go Global’ a’n Gwŷl 
Diwylliant ac Amrywiaeth. 

Cyflwyno cais fel 
Myfyriwr Rhyngwladol
Mae’r Swyddfa Ryngwladol yn 
cynnig gwasanaeth personol 
a phwrpasol i helpu myfyrwyr 
rhyngwladol gyda’r broses o 
gyflwyno cais ac addasu ar 
gyfer astudio. Cewch ragor o 
wybodaeth am sut i gyflwyno cais 
ar dudalen 34.
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Byw yng Nghaerdydd
Rydym yn gwybod bod lle rydych chi’n byw yn bwysig 
iawn i chi. Byddwch yn awyddus i ymgartrefu’n 
gyflym a byw mewn lleoliad diogel a chymdeithasol 
sy’n amgylchedd astudio addas hefyd.

Mae Llys Tal-y-bont yn rhan o gyfadeiladau Tal-y-bont, sef y mwyaf o neuaddau preswyl y Brifysgol.  
Mae’r datblygiad pwrpasol hwn gerllaw parcdir estynedig, dafliad carreg yn unig ar droed neu ar feic  
o’r rhan fwyaf o’n hadeiladau academaidd.

Preswylfeydd y 
Brifysgol
Gwarentir deiliadaethau sengl 
i fyfyrwyr rhyngwladol/UE ôl-
raddedig mewn preswylfeydd 
yn y Brifysgol drwy gydol eu 
cyfnod astudio, ac i fyfyrwyr 
UE am y flwyddyn gyntaf o’u 
hastudiaethau.

Rydym yn cynnig ansawdd 
a gwerth eithriadol gydag 
amrywiaeth o breswylfeydd sy’n 
addas ar gyfer dewisiadau a 
chyllidebau unigol.

Bydd byw yn un o breswylfeydd 
y Brifysgol yn rhoi’r cyfle i chi 
gyfarfod a dod i adnabod 
myfyrwyr o amrywiaeth o 
gefndiroedd ac sy’n astudio 
ystod o wahanol bynciau. Fflatiau 
ôl-radd dynodedig a blociau sydd 

ar gael fel y gallech chi gyfarfod, 
byw a gweithio ochr yn ochr â 
myfyrwyr sy’n deall gofynion 
astudiaeth ôl-raddedig.

Mae gennym nifer o 
breswylfeydd, sy’n cynnig 
cyfleusterau, lleoliadau a 
chyllidebau addas ar gyfer y rhan 
fwyaf o fyfyrwyr.

Mae eich dewisiadau yn 
cynnwys:

◗   Llety ar gyfer dynion, menywod 
a chymysg

◗   Ystafelloedd ymolchi preifat 
neu a rennir Mae gan tua 70% 
o breswylfeydd y Brifysgol 
ystafelloedd ymolchi preifat

◗   Hunanarlwyol, arlwyaeth 
rannol neu arlwyaeth lawn 
(gyda dewisiadau llysieuol)

◗   Amrywiaeth o gyfleusterau 
cymdeithasol a chwaraeon

◗   Ychydig o breswylfeydd sy’n 
addas ar gyfer cyplau neu 
deuluoedd*.

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid 
i chi fod yn fyfyriwr amser llawn 
cymwys a gwneud cais drwy 
ddefnyddio’r broses derbyn a 
dyrannu arferol. 

Preswylfeydd Fforddiadwy
Mae ffioedd preswylfeydd 
yn dibynnu ar amrywiaeth o 
ffactorau fel y cyfleusterau 
sydd yno a ph’un a ydynt yn 
breswylfeydd hunanarlwyol, 
arlwyaeth rannol neu arlwyaeth 
lawn. Fel rheol, mae ystafell 
wely/astudio mewn llety 
arlwyaeth lawn yn costio tua 
£143 yr wythnos. Mae llety 

preswyl hunanarlwyol yn costio 
rhwng £104 a £133 yr wythnos 
(prisiau 2017/18 ar gyfer 
preswylfeydd deiliadaeth sengl).

Mae ffioedd llety a thaliadau 
cysylltiedig yn daladwy trwy 
Ddebyd Uniongyrchol mewn 
tri rhandaliad (fel arfer ym mis 
Hydref, Ionawr ac Ebrill).

Llety yn y Sector Preifat
I fyfyrwyr y DU, ac unrhyw 
fyfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr 
yr UE sydd am rentu llety sy’n 
eiddo preifat yn hytrach na byw 
yn un o Breswylfeydd y Brifysgol, 
mae amrywiaeth dda o lety ar 
gael yn y ddinas.

Gall ein Swyddfa Preswylfeydd 
roi rhestr i chi o dai yr ydym ni’n 
ymwybodol ohonynt, sydd ar gael 
i’w rhentu. 

Mae asiantaeth gosod tai 
broffesiynol yn Undeb y Myfyrwyr, 
Cardiff Student Letting, sy’n 
cynnig tai i myfyrwyr ar gyfer 
llawer o gyllidebau ac nid yw’n 
codi ffi asiantaeth.

Gallwch gael cyngor ynghylch 
cytundebau tenantiaeth ac 
agweddau eraill ar fyw mewn llety 
yn y sector preifat gan Ganolfan 
Gynghori a Chynrychioli Undeb y 
Myfyrwyr.

Mae asiantaethau gosod eraill 
ar gael yn y ddinas, ond dylech 
swneud yn siŵr eu bod yn 
ddibynadwy cyn llofnodi unrhyw 
waith papur a rhoi eich harian 
iddynt.

*Noder nad yw hyn wedi’i warantu a ni ddylech ddod â’ch teulu i Gaerdydd nes byddwch wedi sicrhau llety addas.

Mae Caerdydd yn 
3ydd ymhlith deuddeg 
dinas fwyaf y DU 
am ansawdd bywyd. 
Roedd ymchwil gan 
MoneySuperMarket.
com yn ystyried 
ffactorau fel cost rhent 
bob mis ar gyfartaledd, 
costau byw, incwm 
gwario a bodlonrwydd 
ar fywyd yn neuddeg 
dinas fwyaf y DU. 
Money Supermarket.com - 
Mynegai Ansawdd Byw 2015

“Ar y cyfan, mae costau 
byw myfyriwr yng 
Nghaerdydd yn is na 
mewn mannau eraill yn 
y Deyrnas Unedig.” 
The Independent A-Z Good 
University Guide 2017

Mae digonedd o dai rhent preifat dafliad carreg o’r Brifysgol
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Os nad oes gennych chi’r amser 
i ymrwymo’n llawn i glwb neu 
gymdeithas, mae rhaglen 
Rhowch Gynnig Arni yn gyfle i 
chi roi cynnig ar lond gwlad o 
weithgareddau. Mae’r rhaglen 
hefyd yn cynnig teithiau dydd a 
thros benwythnosau drwy gydol 
y flwyddyn.

Cyfryngau’r Myfyrwyr
Os ydych chi’n ymddiddori yn 
y cyfryngau, cewch gyfleoedd i 
gymryd rhan yn ein cyfryngau 
llwyddiannus, gan gynnwys y 
papur newydd i fyfyrwyr ‘Gair 
Rhydd’, cylchgrawn ffordd-o-fyw 
o’r enw ‘Quench’, yn ogystal 
â’n gorsafoedd radio a theledu, 
‘Xpress Radio’ a ‘Theledu Undeb 
Caerdydd’.

Swyddi a Sgiliau
Cynigiwn amrywiaeth o gyrsiau 
ar ddatblygu sgiliau, cyfleoedd 
i wirfoddoli yn y gymuned, a 
chyfle i gael profiad gwaith tra 
byddwch chi’n astudio. Os ydych 
chi’n ystyried bod yn berchen ar 
eich busnes eich hun, cynigiwn 
gyngor gwerthfawr ynghylch sut i 
fynd ati i roi eich syniad ar waith. 
Mae gennym hefyd y Siop Swyddi, 
gwasanaeth pwrpasol i fyfyrwyr 
sy’n chwilio am waith dros dro y 
gallant ei blethu i’w hastudiaethau.

Siopau a 
Gwasanaethau
Yn adeilad yr Undeb fe welwch 
amrywiaeth o siopau a 
gwasanaethau, gan gynnwys 
archfarchnad, banc, caffis, siop 

gwerthu dillad y Brifysgol, siop 
argraffu, tafarn a siop trin gwallt.
Mae gan yr Undeb hefyd ei 
asiantaeth ei hun sy’n arbenigo 
mewn gosod llety i fyfyrwyr.

Cynrychiolaeth
Yr Undeb yw llais cydnabyddedig 
myfyrwyr Prifysgol Caerdydd. 
Byddwch yn ymuno â myfyrwyr 
wrth ymgyrchu dros faterion sy’n 
bwysig iddyn nhw. Mae’r Undeb 
yn recriwtio ac yn hyfforddi 
dros 1,000 o Gynrychiolwyr 
Academaidd Myfyrwyr bob 
blwyddyn i gynrychioli myfyrwyr 
ar draws 24 o ysgolion. Mae 
cynrychiolwyr yn ddolen gyswllt 
gwerthfawr rhwng y Brifysgol, yr 
Undeb a chorff y myfyrwyr, gan 
sicrhau bod gan y myfyrwyr lais 
ar bob lefel.

Mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd yn rhan annibynnol 
o’r Brifysgol a gaiff ei harwain 
gan fyfyrwyr. Mae’n cynrychioli 
myfyrwyr ac yn cynnig 
gweithgareddau a gwasanaethau 
amrywiol a chynhwysol sy’n 
cyfoethogi bywyd y myfyrwyr.

Mae gennym Is-lywydd ar gyfer 
Myfyrwyr Ôl-raddedig, sy’n 
gynrychiolydd allweddol ar ran 
yr holl ôl-raddedigion. P’un a 
oes gennych bryderon ynghylch 
eich cwrs, anawsterau o ran yr 
oriau addysgu neu os oes angen 
cymorth cymdeithasol arnoch, 
bydd yr Is-Lywydd Ôl-raddedig yn 
ceisio cefnogi eich anghenion.

Bwyta, Ymlacio, 
Astudio
Mae Undeb y Myfyrwyr wedi’i 
ailwampio dros yr ychydig 

flynyddoedd diwethaf. Mae hyn 
wedi ei drawsnewid yn lle gwych i 
astudio, cymdeithasu ac ymlacio 
ynddo.

Ers cyflwyno rôl Is-Lywydd y 
Myfyrwyr Ôl-raddedig yn 2015, 
mae Undeb y Myfyrwyr wedi 
gwneud llawer i gryfhau cymuned 
y graddedigion yng Nghaerdydd, 
gan gynnwys cynnal digwyddiadau 
ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig yn 
benodol. Mae’r rhain yn cynnwys 
ein digwyddiad Cydnabod 
Ymchwil sy’n arddangos ymchwil 
ein myfyrwyr PhD talentog, a 
digwyddiadau llawn hwyl fel blasu 
gwin a chwis. Mae’r rhain yn gyfle 
gwych i ddod i adnabod eich cyd-
fyfyrwyr ôl-raddedig.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnig 
ystod amrywiol o ddigwyddiadau 
eraill hefyd sy’n agored i 
bob myfyriwr, gan gynnwys 

cerddoriaeth fyw, nosweithiau 
clwb, gigs a pherfformiadau. 

Cyngor a Lles
Mae gan yr Undeb ei wasanaeth 
Cyngor i Fyfyrwyr ei hun sy’n 
cynnig cyngor proffesiynol, 
cyfrinachol ac anfeirniadol 
yn rhad ac am ddim ynghylch 
amrywiaeth o bryderon 
myfyrwyr, gan gynnwys materion 
academaidd, tai ac ariannol.

Cymdeithasau a 
Gweithgareddau 
Mae rhywbeth i bawb gan fod 
dros 200 o gymdeithasau a 60 
o glybiau chwaraeon yma. Gall 
ymuno â chlwb neu gymdeithas, 
fod yn ffordd wych o ehangu eich 
cylch cymdeithasol, parhau ag un 
o’ch hoff hobi neu chwaraeon, yn 
ogystal â meithrin cysylltiadau â 
phobl o’r un meddwl â chi.

Undeb y Myfyrwyr
Pan fyddwch yn ymrestru fel myfyriwr, byddwch 
hefyd yn dod yn aelod o Undeb Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd (CUSU), un o’r rhai gorau ym Mhrydain  
o ran maint, safon a gweithgarwch.
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Chwaraeon Prifysgol Caerdydd
Beth bynnag fo lefel eich gallu neu’ch ymroddiad, rydym yn 
cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd i chi.

Ar ôl gwaith ailwampio yn ystod 
haf 2017, bydd pedair prif 
ganolfan chwaraeon ar gampws 
y Brifysgol fydd yn cynnig 
amrywiaeth o weithgareddau.

Pentref Hyfforddiant 
Chwaraeon, Tal-y-bont
Canolfan gyfleus yn un o’n prif 
neuaddau preswyl myfyrwyr, sydd 
o fewn taith gerdded fer i’r prif 
gampws. Ochr yn ochr â neuadd 
chwaraeon amlbwrpas, fodern a 
gwych mae neuadd chwaraeon 
arall lle cewch amrywiaeth o 
gyfleusterau dan do, gan gynnwys 
dau gwrt sboncen gyda chefn 
gwydr, cwrt futsal, rhwydi criced 
ac ystafell ffitrwydd a datblygiad 
corfforol. Mae’r cyfleusterau 
awyr agored yn cynnwys: dau 
gae chwarae artiffisial a dau gwrt 
llawr caled aml-ddefnydd o dan 
lif oleuadau sy’n addas ar gyfer 
pêl-rwyd, tenis a phêl-droed 5 pob 
ochr. Mae’r Ganolfan hefyd yn 
cynnal gwasanaethau ffisiotherapi 

a sesiynau datblygiad corfforol ar 
gyfer timau.

Canolfan Ffitrwydd 
a Sboncen, Ffordd 
Senghennydd
Mae’r cyfleusterau yma sydd 
yng nghanol y prif gampws yn 
cynnwys ystafell ffitrwydd fodern 
gydag amrywiaeth eang o offer 
cardio a gwrthiant, ynghyd ag 
ystafell datblygiad corfforol gydag 
amrywiaeth eang o blatfformau 
codi pwysau Olympaidd. Mae timau 
rhyngwladol, gan gynnwys timau 
rygbi Seland Newydd ac Awstralia. 
wedi defnyddio’r Ganolfan cyn 
iddynt chwarae yn erbyn Cymru. 
Mae’r Ganolfan yn addas ar gyfer 
pobl o bob gallu, p’un a ydych yn 
dechrau ymarfer newydd neu’n 
athletwyr proffesiynol.

Mae’r Ganolfan yn cynnig 
ymagwedd gyfeillgar a phersonol 
at wasanaethau iechyd a 
ffitrwydd, fel hyfforddiant 

personol, cynllunio rhaglen i’r 
unigolyn, profion ffitrwydd a 
chyngor ynghylch maeth.

Stiwdio 49, Plas y Parc
Stryd Fawr y Myfyrwyr yw cartref 
y stiwdio fawr hon gyda drychau, 
a chynhelir amrywiaeth eang o 
ddosbarthiadau ffitrwydd yno 
ar gyfer pobl o bob gallu. Mae’r 
dosbarthiadau a gynigir yn 
cynnwys ‘spin’, swmba, pilates, 
ioga ac aerobeg camu.

Meysydd Chwarae, 
Llanrhymni
Mae gennym 33 erw o gaeau 
glaswellt o’r radd flaenaf (un 
dan lifoleuadau) yn y ganolfan 
chwaraeon awyr agored. Yn 
ogystal â’r caeau glaswellt, mae 
cae 3G maint llawn ar y safle 
hefyd sydd wedi’i gymeradwyo 
gan FIFA a’r Bwrdd Rygbi 
Rhyngwladol. Mae’n cynnwys 
man cynhesu ac eisteddle 75 
sedd sy’n golygu bod modd 

mwynhau chwaraeon drwy gydol 
misoedd y gaeaf. Cynhelir llawer 
o ddigwyddiadau chwaraeon 
y Brifysgol a chystadlaethau 
rhyngwladol yn y cyfleuster, ac 
mae timau rhyngwladol sydd ar 
daith yn ei ddefnyddio hefyd.

Clybiau Chwaraeon
Rydym yn rhoi cyfle i chi gymryd 
rhan mewn chwaraeon hamdden 
ac ar y lefel uchaf. Ar hyn o bryd, 
mae gennym dros 60 o glybiau i 
ddynion a menywod, gan amrywio 
o chwaraeon traddodiadol (fel 
rygbi a chriced) i grefftau ymladd, 
chwaraeon modur a chwaraeon 
dŵr. Mae llawer o’n clybiau’n 
cystadlu yng nghystadleuaeth 
Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau 
Prydain (BUCS), lle mae timau’n 
teithio ledled Cymru a Lloegr i 
frwydro yn erbyn prifysgolion eraill 
am bwyntiau BUCS. Mae Prifysgol 
Caerdydd yn cystadlu ar lefel 
uchaf chwaraeon prifysgol, ac mae 
gennym wyth clwb sy’n cymryd 

rhan yn Uwch-gynghrair BUCS. Yn 
2016/17, roeddem yn y 12 uchaf 
ymhlith prifysgolion y DU sy’n 
cystadlu yn BUCS.

Os hoffech gymryd rhan mewn 
cystadleuaeth llai ffurfiol, rydym 
hefyd yn cynnal rhaglen hynod 
boblogaidd o gemau mewnol 
gyda thros 100 o dimau pêl-rwyd, 
pêl-droed a rygbi yn chwarae bob 
dydd Mercher.

Rhaglen Chwaraeon 
Lefel Uchel
Mae hyn yn helpu myfyrwyr 
sydd ar y lefel uchaf yn y byd 
chwaraeon i ddatblygu eu 
gyrfa yn eu camp wrth astudio 
ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae 
gwobrau ariannol ar gael i helpu 
gyda hyfforddiant, teithio a 
chostau hanfodol eraill, tra bod 
rhaglen gymorth gynhwysfawr 
yn sicrhau bod gan unigolion 
yr amgylchedd angenrheidiol 
i ragori yn eu camp. Mae’r 

meysydd cymorth yn amrywio 
o baratoadau corfforol fel 
ffisiotherapi, tylino chwaraeon a 
hyfforddiant cryfder a datblygiad 
corfforol, i feysydd cymorth eraill 
fel rheoli ffordd o fyw a chymorth 
academaidd.

Mae Prifysgol Caerdydd, ar y 
cyd â Phrifysgol De Cymru a 
Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, 
yn un o chwe chanolfan 
ragoriaeth criced y Deyrnas 
Unedig. Yn cael ei hariannu 
gan Glwb Criced Marylebone 
(MCC), mae’r Ganolfan yn helpu 
i sicrhau bod y cricedwyr ifanc 
gorau yn gallu cyfuno’u haddysg 
uwch â chyfleoedd i ddatblygu 
eu sgiliau criced. At hynny, mae 
Prifysgol Caerdydd, ochr yn ochr 
â Triathlon Cymru a Phrifysgol 
Metropolitan Caerdydd, yn ffurfio 
Canolfan Perfformiad Triathlon 
Cenedlaethol Cymru, sy’n cynnig 
amgylchedd perfformio ar gyfer 
triathletwyr elît dawnus.

Mae gan y Ganolfan Cryfder a Datblygiad Corfforol bob math offer hyfforddi Olympaidd a swyddogaetholMyfyrwyr yn hyfforddi ar ein caeau chwaraeon eang 33 erw
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Graddau ymchwil
Mae gwneud gradd ymchwil yn golygu astudio maes 
penodol dros gyfnod helaeth. Byddwch yn ysgrifennu 
canlyniadau’r ymchwil ar ffurf traethawd ymchwil 
neu draethawd hir gan gyfrannu gwybodaeth neu 
arfer gwreiddiol i’r ddisgyblaeth o’ch dewis.

Mae cyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil dan 
oruchwyliaeth ar gael ym mhob Ysgol Academaidd. 
Rydym yn eich annog chi i archwilio cyfleoedd 
mewn Ysgolion Academaidd tu allan i’ch pwnc 
gradd gwreiddiol, gan y gallech ganfod bod nifer 
ohonynt yn cynnig meysydd ymchwil sy’n cysylltu â’r 
maes sydd o ddiddordeb i chi. 

Bydd y math o ymchwil a wnewch chi, a’ch profiad 
o ymgymryd â ymchwil ôl-raddedig yn amrywio gan 
ddibynnu a ydych chi’n astudio ar gyfer gradd ymchwil 
seiliedig-ar-labordy neu un o fewn y celfyddydau, y 
dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol.

Yn gynyddol, mae sefydliadau yn cynnig graddau 
ymchwil sy’n cynnwys rhywfaint o addysgu 
strwythuredig, fel ein rhaglenni Meistr Ymchwil 
(MRes), rhaglenni Doethurol Proffesiynol a’n PhD 
mewn Economeg. Mae’r rhaglenni hyn yn darparu 
hyfforddiant ymchwil uwch a gwybodaeth arbennigol 
cyn ichi gychwyn ar eich prosiect ymchwil penodol.

Eich Dewisiadau Astudio
Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raddau ôl-raddedig ymchwil ac a addysgir 
gyda dewisiadau astudio hyblyg i weddu i’ch amgylchiadau unigol chi.

Dim ond un dyddiad dechrau sydd gan y mwyafrif 
o’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir bob blwyddyn. 
Yn nhymor yr Hydref y mae’r dyddiad dechrau, a’r 
wythnos sy’n dechrau ar 24 Medi 2018 yw’r dyddiad 
perthnasol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19.

Dysgu o bell
Mae nifer o’n cyrsiau ar gael o bell neu e-ddysgu 
(mae’r rhain wedi’u labelu gyda ‘Pellter’ yn rhestri’r 
cyrsiau ar dudalennau Ysgol Academaidd). Felly, 
cewch yr hyblygrwydd i astudio mewn man cyfleus 
ar gyflymdra a dwyster sy’n addas i chi.

Dysgu cyfunol 
Cynigir rhai o’n rhaglenni fel dysgu cyfunol. Mae 
dysgu cyfunol yn cyfuno dulliau dosbarth wyneb yn 
wyneb â gweithgareddau cyfryngu drwy gyfrifiadur 
neu ddarpariaeth ar-lein. 

Manteision gradd a addysgir

◗  astudio pwnc rydych chi’n ei fwynhau mewn 
mwy o ddyfnder

◗  gwella’ch rhagolygon gyrfaol drwy ddatblygu 
proffil academaidd a/neu alwedigaethol 
cryfach 

◗  newid cyfeiriad gyrfa gyda gradd trosi

◗  datblygu eich sgiliau trosglwyddadwy i lefel 
uwch

Math o Radd Modd Astudio Cyfnod Astudio

Graddau meistr, e.e. MA, MSc,  MScEcon,  
MBA, MTh, LLM, MDA

Amser Llawn (ALl) 
Rhan-amser (RhA)

1 flwyddyn, fel rheol 
2-3 blynedd, fel arfer

MScD a addysgir neu MClinDent  
(i raddedigion deintyddiaeth) 

ALl 3 years

Diploma Ôl-raddedig (Dip.Ôl-radd) ALl  
RhA

9 mis, fel rheol 
18-21 mis, fel rheol

Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst.Ôl-radd) ALl  
RhA

6-9 mis, fel rheol 
2 semestr, fel rheol

Graddau a addysgir
Mae rhaglenni gradd meistr a addysgir yn cynnwys 
cyfnod o addysgu strwythuredig ac yn rhai amser-
llawn dros ddau semester fel rheol. Cyfunant 
hyfforddiant drwy gyfrwng darlithoedd, seminarau, 
sesiynau tiwtorial, darllen dan gyfarwyddyd ac yn 
annibynnol, yn ogystal â gwaith ymarferol. Ar gyfer 
rhaglen lawn gradd meistr, dilynir hyn gan baratoi a 
chyflwyno traethawd hir neu prosiect terfynol unigol. 
Gall rhai cyrsiau hefyd gynnwys lleoliadau mewn 
diwydiant neu waith. Mae rhaglen lawn gradd meistr 
yn cynnwys 180 o gredydau.

Mae’r Diploma Ôl-raddedig (Dip.Ôl-radd.) yn cynnig 
yr un lefel o wybodaeth arbenigol a’r un addysgu 
strwythuredig â gradd Athro, ond nid oes traethawd 
hir. Mae’r Dip.Ôl-radd yn cynnwys 120 o gredydau.

Mae rhaglenni Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst.Ôl-radd.) 
yn llai helaeth na’r (Dip.Ôl-radd.) ac yn cynnwys 60 
credyd.

Gallwch hefyd ddewis astudio amrywiaeth o 
fodiwlau unigol ar wahân.

Math o Radd Modd Astudio Cyfnod Astudio

PhD Amser llawn (ALl) 
Rhan-amser (RhA)

3-4 blynedd, fel arfer 
5-7 mlynedd, fel arfer

EngD ALl 4 blynedd

Doethuriaethau Proffesiynol mewn Seicoleg (DClinPsy, 
DEdPsy)

ALl 3 blynedd

Doethuriaethau Proffesiynol mewn Addysg (EdD)
Gwaith Cymdeithasol (DSW), Astudiaethau Iechyd (DHS)
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus (SPPD) neu Nyrsio (DNurs)

RhA 4-7 mlynedd, fel arfer

MPhil, MScD drwy ymchwil (i raddedigion deintyddiaeth) ALl 
RhA

1-2 flynedd 
O leiaf 2 flynedd

MD (i raddedigion meddygaeth) ALl 
RhA

2-3 blynedd 
3-5 mlynedd

MRes ALl 
RhA

1 flwyddyn 
2 flynedd

Manteision gradd ymchwil 

◗  Gwneud cyfraniad gwerthfawr at gymdeithas a 
gwybodaeth mewn maes pwnc sydd wrth eich bodd

◗  datblygu gwybodaeth ac arbenigedd mwy arbenigol

◗  gwella eich rhagolygon gyrfaol drwy ddatblygu proffil 
ymchwil cryfach

◗ datblygu eich deallusrwydd

◗  datblygu sgiliau newydd a ffyrdd o ddatrys problemau.

Mae cyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil dan oruchwyliaeth ar gael ym mhob Ysgol Academaidd

1 Hydref yw’r dyddiad dechrau sydd 
orau gennym ar gyfer y rhan fwyaf 
o’n rhaglenni ymchwil. Gallwch hefyd 
ddechrau PhD neu MPhil ym misoedd 
Ionawr, Ebrill neu Orffennaf, yn amodol 
ar gytundeb gan yr Ysgol Academaidd.
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Cael Gafael ar Arian
Ystyriaeth bwysig i’r mwyafrif o fyfyrwyr yw cael 
gafael ar arian er mwyn astudio’n ôl-raddedig. 
Mae cryn gystadleuaeth ar gyfer y rhan fwyaf o’r 
ffynonellau arian ac mae amodau amrywiol yn 
gysylltiedig â nhw. Dylech fynd ati yn ddiymdroi i 
ymchwilio i sut cewch eich ariannu er mwyn i chi 
allu cyflwyno ceisiadau cyn y dyddiadau cau. Hyd 
yn oed os na allwch gael gafael ar yr holl arian sydd 
ei angen ar gyfer eich rhaglen, efallai y byddwch 
yn gallu dod o hyd i arian o nifer o ffynonellau 
gwahanol. Mewn gwirionedd, mae llawer o’n 
myfyrwyr wedi ariannu eu rhaglenni drwy gyfuniad 
o’r ffynonellau a restrir isod.

◗  Drwy ein cynllun Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Meistr, 
rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi hyd at £500,000 
yn y cynllun ysgoloriaeth cystadleuol hwn, i gefnogi 
myfyrwyr y DU sy’n bwriadu dechrau rhaglen feistr 
gymwys ym mis Medi 2018.

◗  rydym yn cynnal Cronfa Ysgoloriaeth Ryngwladol 
llawn bri i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol rhagorol

◗  mae saith Cyngor Ymchwil y DU yn ariannu 
myfyrwyr ymchwil ar sail gystadleuol drwy ein 
rhaglenni hyfforddi doethurol (gweler tudalen 14)

◗  drwy gydol y flwyddyn, rydym yn hysbysebu 
amrywiaeth o leoedd a phrosiectau PhD a 
ariennir

◗  rydym yn cynghori myfyrwyr rhyngwladol i 
ymchwilio i’r arian y gallai eu gwlad eu hunain ei 
gynnig yn ogystal â chysylltu â’r Cyngor Prydeinig a 
chyrff allanol eraill sy’n cynnig arian

◗  gall ein Siop Swyddi Unistaff eich helpu chi gael 
swydd ran-amser, achlysurol a rheolaidd yn y 
Brifysgol ac mewn sefydliadau lleol

◗  mae gwerth hyd at £10,280 o fenthyciadau ôl-
raddedig gan Llywodraeth y DU ar gyfer rhaglenni 
meistr ar gael hefyd i’r rhai hynny sy’n bodloni’r 
meini prawf cymhwyso

◗  Mae Benthyciadau Datblygu Gyrfa Proffesiynol 
gwerth rhwng £300 a £10,000 ar gael ar gyfer 
rhai mathau o raglenni ac i breswylwyr y DU

◗  mae elusennau, ymddiriedolaethau a sefydliadau 
yn cynnig cyfoeth o gyfleoedd ariannu ar gyfer 
astudiaethau ôl-raddedig. Rydym wedi tanysgrifio 
i’r Arweiniad Amgen am Arian i Ôl-raddedigion 
sy’n cynnwys amrywiaeth o adnoddau am sut 
i ddod o hyd i arian gan yr elusennau hyn a 
gwneud cais amdano

◗  mae nifer o wefannau cyrsiau yn cynnig 
cystadlaethau ysgoloriaeth i ddarpar fyfyrwyr

◗  mae ariannu torfol a benthyciadau cymar i gymar 
yn fodd newydd ac arloesol y mae myfyrwyr ôl-
raddedig eraill wedi ariannu eu astudiaethau.

Ffioedd ac Arian

Ffioedd dysgu
Mae ffioedd dysgu yn amrywio yn ôl y cwrs y 
byddwch yn penderfynu ei astudio, y dull astudio 
(amser llawn, rhan-amser, dysgu cyfunol neu 
ddysgu o bell), ac a ydych yn cael ei ystyried yn 
fyfyriwr cartref neu’n fyfyriwr tramor. Bydd p’un a 
ydych yn talu ffioedd cartref neu dramor yn dibynnu 
ar fodloni meini prawf penodol o ran eich statws 
preswylio a/neu eich cenedligrwydd. 

Bydd myfyrwyr o’r UE yn parhau i fod yn gymwys 
ar gyfer statws ffioedd cartref ym mlwyddyn 
academaidd 2018/19.

Cewch restr lawn o’n ffioedd a’n polisi ffioedd dysgu 
ar ein gwefan.

Talu ffioedd 
Gallwch dalu eich ffioedd yn llawn ymlaen llaw, 
wrth ymrestru, neu mewn tri rhandaliad. Ni fydd 
yr ymrestru’n gyflawn nes bydd y ffioedd wedi’u 
talu’n llawn neu nes bydd trefniadau i dalu mewn 
rhandaliadau wedi’u gwneud.

Os oes rhywun heblaw am Brifysgol Caerdydd yn 
eich noddi i dalu eich ffioedd, dylech gyflwyno 
prawf o’ch nawdd i ni erbyn y cyfnod ymrestru. Eich 
cyfrifoldeb chi yw hysbysu eich noddwr bod y ffioedd 
i’w talu erbyn 31 Rhagfyr ar ôl ymrestru. 

Blaendaliadau ar gyfer rhaglenni  
ôl-raddedig a addysgir

Adeg argraffu’r prosbectws hwn, mae’r Brifysgol 
yn adolygu ei chynllun budd-daliadau ac fe 
argymhellwn i chi edrych ar ein gwefan i gael y 
wybodaeth ddiweddaraf oherwydd gallai newid.

Byddwn yn gofyn i chi dalu blaendal tuag at eich 
ffioedd dysgu er mwyn sicrhau eich lle astudio:

◗  os ydych chi’n cael eich ystyried yn ymgeisydd 
rhywngladol/tramor at ddibenion talu ffioedd 
dysgu ac wedi cael cynnig lle ar raglen ôl-
raddedig a addysgir

◗  os ydych o’r DU/UE ac wedi cael cynnig lle 
ar gyfer gradd yn yr Ysgol Meddygaeth, yr 
Ysgol Deintyddiaeth neu yng Nghanolfan yr 
Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol yn Ysgol y 
Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

Mae hyn yn berthnasol i raglenni amser llawn, ar y 
campws a dysgu o bell, ac mae eithriadau yn gymwys.

Dyma faint oedd y blaendaliadau ar gyfer mynediad 
2017/18:

◗  £5,000 ar gyfer rhaglenni clinigol (MSc 
Dermatoleg Clinigol, MSc Mewnblanoleg, 
MScD Orthodonteg, Meistr Deintyddiaeth 
Glinigol (Endodontoleg), Meistr Deintyddiaeth 
Glinigol (Prosthodonteg), PgDip Deintyddiaeth 
Mewnblaniad)

◗  £1,000 ar gyfer pob rhaglen ôl-raddedig arall  
a addysgir.

Cewch gadarnhad o swm eich blaendal, y dyddiad 
cau ar gyfer talu a gwybodaeth am sut i wneud eich 
taliad yn eich llythyr cynnig ffurfiol.

Rydym wedi tanysgrifio i’r Arweiniad Amgen am Arian i Ôl-raddedigion sy’n cynnwys amrywiaeth  
o adnoddau am sut i ddod o hyd i arian gan elusennau a gwneud cais amdano
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Sut i Wneud Cais

Ar ôl penderfynu pa faes a rhaglen astudio sydd o ddiddordeb i chi drwy ddefnyddio’r wybodaeth ar 
dudalennau’r Ysgolion Academaidd (sy’n dechrau ar dudalen 37), defnyddiwch ein canllaw cam wrth  
gam i lywio trwy’r broses.

CAM 1: Darllenwch y gofynion mynediad 
Mae gofynion mynediad, gan gynnwys gofynion iaith 
Saesneg yn amrywio rhwng rhaglenni. Fe welwch y 
gofynion mynediad wedi’u rhestru ar dudalennau 
ein chwiliwr cyrsiau. Cewch wybodaeth fwy penodol 
ar ein gwefan yn ogystal â rhestr o’r arholiadau a 
phrofion iaith Saesneg a dderbynnir.

CAM 2: Gwiriwch y dyddiadau  
allweddol a’r terfynau amser 
Mae’r rhan fwyaf o’n rhaglenni a addysgir yn dechrau 
ddiwedd mis Medi. Er bod modd cyflwyno ceisiadau 
ar eu cyfer hyd at ddyddiad dechrau’r rhaglen, rydym 
yn eich cynghori i wneud cais cyn gynted ag y bo 
modd gan fod lleoedd yn brin a gallai rhaglenni gau 
ar gyfer ceisiadau wrth iddynt ddod yn llawn. Nodir 
ar ein gwefan os oes gan y rhaglen ddyddiad cau ar 
gyfer gwneud cais.

Mae pedwar o ddyddiadau mynediad, yn ystod y 
flwyddyn, i’n rhaglenni MPhil a PhD fel rheol:  
1 Hydref, 1 Ionawr, 1 Ebrill a 1 Gorffennaf. Mae’n 
bosibl y bydd llai o ddyddiadau mynediad ar gyfer rhai 
rhaglenni penodol a rhaglenni ymchwil eraill. 1 Hydref 
yw dyddiad mynediad ein Rhaglenni Hyfforddiant 
Doethurol bob blwyddyn fel arfer. Mae’r dyddiadau 
dechrau wedi’u nodi yn adran yr Ysgolion Academaidd.

Fel arfer mae gan ysgoloriaethau ymchwil wedi’u 
hariannu ddyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais, a 
nodir y dyddiad dechrau yn yr hysbyseb.

CAM 3: Ystyriwch y dewisiadau ariannu 
Os nad ydych chi’n bwriadu cyflwyno cais am 
ysgoloriaeth ymchwil wedi’i hariannu’n llawn (fel 
arfer ar gyfer astudiaethau PhD), rydym yn argymell 
i chi benderfynu sut y byddwch yn ariannu eich 
astudiaethau cyn i chi gyflwyno cais.

Efallai y bydd angen i fod wedi derbyn cynnig 
mynediad cyn gwneud cais am arian gan rai 
ffynonellau ariannu ôl-raddedig. I gael gwybod 
rhagor am yr arian sydd ar gael, ewch i dudalen 32.

 CAM 4: Cyflwynwch gais
Yn nodweddiadol, bydd eich cais yn cynnwys 
datganiad cefnogol, o leiaf un geirda, prawf o’ch 
galluoedd iaith Saesneg, a thystiolaeth o unrhyw 
gymwysterau yr ydych eisoes wedi’u cyflawni. 
Gallwch ddechrau eich cais heb dystiolaeth o unrhyw 
gymwysterau yr ydych yn aros amdanynt, ond efallai 
y bydd unrhyw gynnig a gewch chi yn amodol tan y 
darperir y dystiolaeth hon. Ar gyfer cais gradd ymchwil, 
efallai y bydd angen i chi ysgrifennu cynnig ymchwil. 

Gallwch gyflwyno cais uniongyrchol drwy ddefnyddio 
ein Gwasanaeth Cyflwyno Cais Ar-lein, sydd hefyd 
yn eich galluogi chi i gadw eich cais a dod yn ôl 
ato rywbryd eto i ychwanegu gwybodaeth. Cewch 
gydnabyddiaeth awtomatig o’ch cais ar ôl ei gyflwyno. 
Cewch fynediad i’r Porth Ymgeisydd Ar-lein, lle 
gallwch olrhain eich cais, llwytho dogfennau ategol 
ychwanegol a diweddaru eich manylion cyswllt.

Eich Cynnig
Gallwch ddilyn hynt eich cais yn ein Porth 
Cyflwyno Cais Ar-lein. Cewch hefyd ebost sy’n 
cynnwys manylion eich cynnig. Bydd y rhan 
fwyaf o ymgeiswyr yn cael cynnig ymhen pedair 
wythnos, er y gall rhai ceisiadau gymryd yn 
hirach. Gall eich cynnig fod yn:

Amodol
Rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth ychwanegol. 
Yn y rhan fwyaf o achosion bydd hyn yn golygu 
darparu copïau o’ch tystysgrifau cymhwyster  
pan fyddant ar gael. 

Unconditional
Rydych wedi cael cynnig lle – llongyfarchiadau! 
Myfyrwyr y DU/UE: Yn y rhan fwyaf o achosion, yr 
oll y bydd angen ichi wneud i sicrhau eich lle yw 
derbyn eich cynnig. 
Myfyrwyr rhyngwladol: Bydd angen i chi dderbyn 
eich cynnig a thalu blaendal i sicrhau eich lle, gweler 
tudalen 32 i gael manylion am y blaendaliadau.

Gallwch gyflwyno cais ar gyfer y rhan fwyaf o’r 
rhaglenni ôl-raddedig ac a addysgir ar-lein ac yn 
uniongyrchol i’r Brifysgol.

Gwneud cais ar gyfer MPhil neu PhD
Mae dod o hyd i raglen MPhil neu PhD fel arfer yn 
broses mwy ymgysylltiol sy’n gofyn i chi wneud 
ymchwil gefndirol yn gyntaf. 

Bydd cyfleoedd ar gael i gyflwyno cais ar sail eich 
syniad eich hun, yn rhan o brosiect ymchwil sydd 
eisoes wedi’i ddiffinio, neu mewn maes ymchwil 
benodol. Mae pob llwybr yn cynnig cyfleoedd 
astudio wedi’u hariannu ac ar gyfer myfyrwyr sy’n 
ariannu eu hunain. 
Rydym yn hysbysebu cyfleoedd a ariennir drwy 
gydol y flwyddyn, ond mis Tachwedd/Rhagfyr a mis 
Chwefror/Ebrill yw’r cyfnodau prysuraf.
Cofiwch chwilio am unrhyw ganllawiau penodol 
sy’n gysylltiedig â’ch cais, fel dyddiadau cau, 
cymhwysedd a phrosesau cyflwyno cais.

Cewch gyflwyno cais gyda’ch syniad 
eich hun a dod o hyd i oruchwylydd
Defnyddiwch dudalennau a mynegai meysydd ymchwil 
yr Ysgol Academaidd yn y prosbectws hwn i baru eich 
syniad gyda diddordebau ymchwil ysgol. Cyn cyflwyno 
eich cais a’ch cynnig ymchwil, awgrymwn i chi drafod 
eich cynnig gyda’r Ysgol a goruchwyliwr posibl. Mae’n 
bosibl y bydd iddynt awgrymu gwelliannau, eich 
cyfeirio at oruchwyliwr mwy addas, a’ch helpu i ddod o 
hyd i gyfleoedd i gael arian.

Cyflwynwch gais ar gyfer prosiect 
ymchwil sydd eisoes wedi’i ddiffinio
Mae llawer o Ysgolion yn hysbysebu prosiectau 
ymchwil sydd wedi’u cynnig gan oruchwylwyr. 
Hysbysebir y prosiectau hyn ar wahanol adegau 
o’r flwyddyn. Caiff llawer o’r rhain eu hariannu, yn 
enwedig ar gyfer myfyrwyr o’r DU sy’n talu ffioedd, 
tra bod eraill yn derbyn myfyrwyr sy’n ariannu eu 
hunain neu sydd wedi’u noddi. I fod yn gymwys ar  
gyfer y prosiectau hyn, nid oes angen i chi gyflwyno 
cynnig ymchwil fel arfer. Fodd bynnag, dylech 

geisio cael gwybod rhagor am eich prosiect a’ch 
goruchwyliwr posibl cyn cyflwyno cais.

Cyflwyno cais ar gyfer Menter 
Hyfforddiant Ddoethurol
Mae ein proffil a’n henw da rhagorol ym maes 
ymchwil yn ein galluogi i gael arian ar gyfer 
astudiaethau doethurol o amrywiaeth eang o 
ffynonellau. Yn benodol, rydym ar hyn o bryd yn 
arwain neu’n cymryd rhan mewn amrywiaeth 
o fentrau hyfforddiant doethurol penodol. Mae 
gan pob un o’r rhain eu proses cyflwyno cais 
a’u dyddiadau cau eu hunain. Cewch ragor 
o wybodaeth am ein Rhaglenni Hyfforddiant 
Doethurol ar dudalen 14.

Eich Cynnig Ymchwil
Os bydd angen i chi ysgrifennu cynnig yn rhan 
o’ch cais ymchwil, dylai amlinellu’r maes 
astudio arfaethedig a beth ydych yn gobeithio ei 
gyflawni drwy eich ymchwiliad. Fe’ch cynghorwn 
bob amser i gysylltu â’r Ysgol Academaidd 
sy’n ymwneud â’r maes sydd o ddiddordeb i 
chi. Bydd yr Ysgol yn gallu rhoi gwybod i chi 
am unrhyw ofynion penodol gan fod y rhain yn 
amrywio o ran hyd a strwythur y cynnig.

Fel canllaw cyffredinol, gall cynnig ymchwil 
gynnwys:

◗  teitl ar gyfer y prosiect ymchwil arfaethedig

◗  crynodeb cryno o’r prosiect ymchwil

◗  adolygiad llenyddiaeth

◗  nodau a chwestiynau i fynd i’r afael â nhw

◗  arwyddocâd yr ymchwil

◗  methodoleg a dyluniad

◗  rhestr o’r prif gyhoeddiadau academaidd
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Dewch i edrych  
yn fanylach

Diwrnod Agored i  
Ôl-raddedigion 
Cynhelir ein Diwrnod Agored 
blynyddol i Ôl-raddedigion ar 22 
Tachwedd 2017, a bydd y Ffair 
Wybodaeth i Ôl-raddedigion 
ar 22 Chwefror 2018. Mae’r 
Diwrnod Agored yn gyfle i chi 
weld y cyfleusterau, cwrdd â staff 
a mynd i sesiynau gwybodaeth.

Digwyddiadau Ysgolion 
Academaidd
Mae rhai o’n Ysgolion 
Academaidd a Rhaglenni 
Hyfforddi Doethurol hefyd yn 
cynnal eu digwyddiadau eu 
hunain i ddarpar fyfyrwyr.

Fel arall, os na allwch ddod i un 
o’n digwyddiadau, gallwch drefnu 
i ddod i’r Brifysgol eich hun, 
trefnu taith bersonol o amgylch 
y campws neu ddilyn ein taith 
hunan-arweiniol.

Dewch i gwrdd â 
ni mewn ffeiriau a 
digwyddiadau yn eich 
ardal chi
Rydym yn mynd i ddigwyddiadau 
addysg ar draws y DU, yr UE ac 
o amgylch y byd yn rheolaidd. 
Mae’r rhain yn gyfle gwych i chi 
siarad â ni wyneb yn wyneb ac 
i weld beth sydd gennym i’w 
gynnig i chi.

Y Celfyddydau, 
y Dyniaethau 
a’r Gwyddorau 
Cymdeithasol

39 Busnes

44  Cerddoriaeth

46 Daearyddiaeth a Chynllunio

50  Gwleidyddiaeth a 
Chysylltiadau Rhyngwladol

53  Hanes, Archaeoleg a 
Chrefydd

58 Ieithoedd Modern

61  Newyddiaduraeth,  
y Cyfryngau ac 
Astudiaethau Diwylliannol

65  Saesneg, Cyfathrebu  
ac Athroniaeth

69 Y Gwyddorau Cymdeithasol

75 Y Gyfraith

80 Y Gymraeg

Gwyddorau 
Biofeddygol a Bywyd

83  Addysg Feddygol  
a Deintyddol

86 Deintyddiaeth

89  Fferylliaeth a  
Gwyddorau Fferyllol

92 Gwyddorau Gofal Iechyd

96 Meddygaeth

101  Optometreg a  
Gwyddorau’r Golwg

103 Seicoleg

106 Y Biowyddorau

Y Gwyddorau Ffisegol 
a Pheirianneg

110 Cemeg

113  Cyfrifiadureg a Gwybodeg

117 Ffiseg a Seryddiaeth

120 Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr

122 Mathemateg 

125 Peirianneg

129 Pensaernïaeth

Rhestrir y rhaglenni gradd 
ymchwil a’r rhai a addysgir 
ar dudalennau pob Ysgol 
Academaidd yn y prosbectws 
hwn. Mae mynegai cynhwysfawr 
o’r pynciau hyn ar dudalennau 
138-141.

Ffynonellau data

Mae tudalennau’r Ysgolion Academaidd yn y prosbectws hwn yn cyfeirio at ein perfformiad o ran boddhad myfyrwyr, 
cyrchfannau graddedigion ac ansawdd ymchwil. Dyma’r ffynonellau data:

◗  Mae’r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn seiliedig ar ddata Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 
2014/15 HESA.

◗  Mae boddhad myfyrwyr yn seiliedig ar ganlyniadau’r Arolwg o Brofiadau Ôl-raddedigion a Addysgir (PTES) 2016 
neu Arolwg o Brofiadau Ymchwilwyr Ôl-raddedig (PRES) 2015

◗  Mae’r ystadegau am ansawdd ymchwil yn seiliedig ar ein perfformiad yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 
(REF 2014), mae rhagor o wybodaeth am REF 2014 ar gael ar dudalen 12

Mynegai i’r Ysgolion Academaidd

www.caerdydd.ac.uk/ymweldolraddedig

Mae Adeilad Hadyn Ellis yn gartref i rai o’n Sefydliadau Ymchwil gan gynnwys Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd 
Canser Ewropeaidd, y Sefydliad Ymchwil Iechyd Meddwl a Niwrowyddoniaeth a’r Ganolfan MRC ar gyfer Geneteg  
a Genomeg Niwroseiciatrig
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Busnes

CysylltuCaerdydd
“Pleser mawr oedd cael fy hyfforddi yng Nghaerdydd. Cefais yr holl gymorth y gallai 
neb ei ddisgwyl gan yr Ysgol, y corff cyllido a’r Brifysgol yn gyffredinol. Oherwydd 
y cymorth proffesiynol hwnnw a natur agored, meddwl agored ac ymagwedd 
ymarferol y staff, roedd fy mhrofiad o ymchwil mor llyfn a llawen â phosibl. Roeddwn 
i mor ddiolchgar am y profiad ac am gael f’amgylchynu â chymuned a staff ymchwil 
hynod gefnogol a blaengar a oedd bob amser yn fodlon mynd allan o’u ffordd i’ch 
helpu i gynyddu eich potensial hyd yr eithaf.”

Hadar  PhD Astudiaethau Busnes

Canolfan Addysgu 
Ôl-raddedigion 
gwerth miliynau gydag 
Ystafell Masnach llawn 
cyfarpar, sy’n safonol  
i’r diwydiant 
 
 

Ar hyn o bryd rydyn ni 
yn y 6ed safle allan o 
101 o Ysgolion Busnes 
yn y Deyrnas Unedig 
ar gyfer ansawdd 
ein hymchwil ac yn 
gydradd 1af ar gyfer 
amgylchedd ymchwil  
(REF 2014)

Barnwyd bod 86% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym 
ar gyfer REF 2014 yn 
arwain y byd neu’n 
rhyngwladol-ragorol 
 
 

Rydym yn addysgu bron i 3,500 o fyfyrwyr bob blwyddyn, gan 
gynnwys 1,000 o fyfyrwyr rhyngwladol, sy’n cyfrannu’n sylweddol 
at ein hamgylchedd ymchwil ac addysgu dynamig a bywiog.

www.caerdydd.ac.uk/ysgol-busnes

B
usnes

Mae’r llun ar y dudalen hon yn rhan o’r arddangosfa ‘Delweddau Ymchwil’ - digwyddiad sy’n 
arddangos gwaith rhyfeddol ein hymchwilwyr doethurol. Gwahoddwyd ymchwilwyr doethurol 
ledled y Brifysgol i gyflwyno delwedd sy’n crynhoi eu gwaith ymchwil. Rhoddwyd y cyfle i’r 
rhai a aeth i’r arddangosfa weld y delweddau, siarad â’r ymchwilwyr, a dysgu mwy am y 
prosiectau diddorol a gyflawnir.

Ailgysylltu â’r 
Ffynhonnell: Pobl 
gyda Phobl a Phobl 
gyda Bwyd
Tezcan Mert-Cakal 
Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae’r prif arddwr a gwirfoddolwr 
Sbaeneg o sefydliad rhyngwladol 
ar gyfer gwirfoddoli mewn ffermydd 
organig yn gweithio gyda’i gilydd ar 
welyau uwch lle mae moron wedi’u 
plannu mewn gardd gymunedol 
yng ngogledd Cymru. Maen nhw’n 
dadorchuddio’r rhwyll i chwynnu a 
thaenu’r cennin syfi wedi’i dorri i 
gadw’r gloÿnnod byw gwyn i ffwrdd 
nes eu bod nhw’n eu gorchuddio eto.

Mae’r ardd yn gweithio yn ôl 
egwyddorion permaddiwylliant, sy’n 
golygu na wneir unrhyw gloddio 
i gadw’r pridd yn iach, ac mae 

bywyd gwyllt yn cael ei barchu 
drwy greu coridorau arbennig ar 
gyfer anifeiliaid a phlannu blodau 
penodol. Mae’n un o’r prosiectau 
lle mae pobl yn dod i ddysgu, i 
gysylltu â phobl eraill, i gael bwydydd 
wedi eu tyfu’n gynaliadwy a lleol, 
ac er budd eu hiechyd corfforol a 
meddyliol.

Mae’r ardd gymunedol yn un o’r 
astudiaethau achos mewn ymchwil 
ar rôl tyfu bwyd yn y gymuned yng 
Nghymru fel arloesi cymdeithasol ar 
gyfer pontio cynaliadwy.

Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Y Celfyddydau, y Dyniaethau  
ac Astudiaethau Cymdeithasol
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Gofynion mynediad
Mae angen isafswm o 2:1 ar 
lefel israddedig ar yr holl raglenni 
oni nodir fel arall.

Saesneg Iaith
IELTS 6.5 (6.0 ym mhob is-sgôr) 
oni nodir fel arall. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion
e:  carbs-pg-admissions 

@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 6953

Cyfrifeg a Chyllid

Cyfrifeg a Chyllid
Mae’r cwrs wedi’i gynllunio i 
roi hyfforddiant cynhwysfawr a 
thrwyadl mewn uwch-gyfrifeg a 
chyllid. Bydd yn cynnig ehangder 
a dyfnder yr wybodaeth a’r 
arbenigedd angenrheidiol i ymdopi 
â’r amgylchedd ariannol sy’n 
newid yn gyson, yn ogystal ag 
ystyriaeth o agweddau rhyngwladol 
ar y diwydiant.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Yn 
ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 
radd israddedig mewn Cyfrifeg  
a Chyllid.

Cyllid 
Mae’r MSc mewn Cyllid yn 
her academaidd ac fe gaiff 
fewnbwn gan academyddion 
sy’n arwain y byd yn eu maes. 
Gan ei bod hi’n ymarferol ei 
chanolbwynt, cewch gyfle i 
ddatblygu’r hyder, yr wybodaeth 
a’r sgiliau sy’n angenrheidiol i 
ddilyn gyrfa lwyddiannus ym myd 
cyllid. O ystyried integreiddio 
cynyddol marchnadoedd cyfalaf 
cenedlaethol, mae’n dod yn 
gynyddol bwysig i’r rhai sy’n 
dymuno gweithio i gorfforaethau 
a chyrff llywodraeth sy’n 
ymwneud â marchnadoedd 
stoc, buddsoddiadau prosiect 
a’r diwydiant cyllid feddu ar 
gymhwyster ôl-raddedig o 
ansawdd uchel mewn cyllid.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 
radd israddedig mewn cyllid.

Economeg

Economeg Ariannol
Mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio 
i roi’r wybodaeth a’r arbenigedd 
i chi ar gyfer gyrfa mewn rolau 
rheoli cyllid, brocera stoc, bancio 
buddsoddi, trysorlys corfforaethol 
a rolau eraill yn y sector ariannol. 
Mae llawer o’r deunydd yn heriol 
iawn, o safbwynt dadansoddol 
ac o safbwynt technegol ar 
adegau, ond rhoddir sylw bob 
amser i gwestiynau ymarferol 
sut i ddehongli data ariannol at 
ddibenion ymchwil; sut i nodi a 
manteisio ar gyfleoedd masnachu; 
a sut i fesur a rheoli risg.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 
radd israddedig mewn cyllid.

Economeg Ryngwladol, 
Bancio a Chyllid
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd ar 
gyfer swydd gyfrifol mewn banc 
rhyngwladol, sefydliad ariannol, 
banc canolog neu asiantaeth o’r 
llywodraeth. Mae’n cynnig cyfle i’r 
rhai sydd â chefndir economaidd 
neu ariannol sylweddol i 
arbenigo’n fanylach ym meysydd 
Arian, Bancio, Cyllid a Masnach.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr 
wedi astudio modiwlau mewn 
micro-economeg, macro-
economeg ac un modiwl meintiol 
yn flaenorol.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (5.5 ym 
mhob is-sgôr).

Rheoli, cyflogaeth  
a threfnu

Rheoli Adnoddau Dynol
Mae gan y cwrs academaidd 
heriol hwn achrediad CIPD, ac 
fe’i cynlluniwyd i roi’r wybodaeth 
a’r arbenigedd sydd eu hangen 
arnoch ar gyfer dilyn gyrfa 
lwyddiannus ym myd Adnoddau 
Dynol. Byddwch yn meddu ar y 
sgiliau i lwyddo mewn gyrfa yn 
y diwydiant Rheoli Adnoddau 
Dynol byd-eang ac fe gewch chi’r 
cyfle i astudio sgiliau eiriolaeth, 
trafod a chyd-drafod. Byddwch 
hefyd yn dysgu sut i ddeall ac 
ymgymryd ag ymchwil o ansawdd 
uchel i gynorthwyo eich sgiliau 
penderfynu o fewn y diwydiant.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 
radd israddedig mewn busnes, 
y gwyddorau cymdeithasol, y 
Dyniaethau, y gyfraith neu bynciau 
perthnasol eraill.

Saesneg Iaith: IELTS 7.0 
cyffredinol (6.0 ym mhob is-sgôr).

Ôl-raddedig a Addysgir

Rheoli Adnoddau Dynol 
Rhyngwladol
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd i 
ymarfer Rheoli Adnoddau Dynol 
mewn cyd-destun amlwladol 
a byd-eang. Mae’n cynnig her 
academaidd a gaiff fewnbwn 
gan academyddion blaenllaw. 
Mae hefyd yn rhoi pwyslais 
ar yr elfen ymarferol, gan roi’r 
cyfle i chi feithrin yr hyder, y 
wybodaeth a’r sgiliau sydd eu 
hangen i ddilyn gyrfa lwyddiannus 
mewn Rheoli Adnoddau Dynol 
Rhyngwladol. Rhan ganolog o’r 
syniad hwn yw’r rheolwr adnoddau 
dynol rhyngwladol sy’n cyfuno 
gwybodaeth dechnegol arbenigol 
gyda dealltwriaeth gadarn o gyd-
destun cymdeithasol, gwleidyddol 
a moesegol busnes mewn byd 
sydd wedi globaleiddio.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Yn 
ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 

radd israddedig mewn busnes, 
y gwyddorau cymdeithasol, y 
dyniaethau, y gyfraith neu bynciau 
perthnasol eraill.

Saesneg Iaith: IELTS 7.0 (6.0 ym 
mhob is-sgôr).

Rheoli Rhyngwladol
Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r 
wybodaeth a’r profiad i fod yn 
rheolwyr llwyddiannus mewn byd 
sydd wedi globaleiddio. Rhan 
ganolog o amcanion y cwrs yw’r 
syniad o reolwr rhyngwladol, sy’n 
cyfuno gwybodaeth arbenigol y 
rôl rheoli a swyddogaethau rheoli 
gyda dealltwriaeth gadarn o gyd-
destun cymdeithasol, gwleidyddol 
a moesegol busnes. Mae 
dealltwriaeth o’r fath yn hanfodol 
mewn byd sydd wedi globaleiddio 
lle mae gwahaniaethau 
cenedlaethol yn parhau a lle mae 
galw am reoli amgylcheddau 
traws-ddiwylliannol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Logisteg a rheoli 
gweithrediadau

Logisteg a Rheoli 
Gweithrediadau
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd i reoli 
mewn cwmnïau sy’n ymwneud â 
logisteg a rheoli gweithrediadau yn 
genedlaethol neu’n rhyngwladol. 
Ein nod yw darparu dealltwriaeth 
drylwyr i chi o ddisgyblaethau 
logisteg a rheoli gweithrediadau, 
a golwg ar y datblygiadau 
diweddaraf drwy ein hymchwil sy’n 
arwain y byd.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Yn 
ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 
radd israddedig mewn maes 
perthnasol, fel busnes, logisteg, 
rheoli gweithrediadau neu 
beirianneg.

B
usnes

Mae ein llyfrgell ar y safle yn cynnwys sawl copi o werslyfrau allweddol a thros 60,000 o lyfrau
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Gofynion mynediad
O leiaf 2:1 ar lefel israddedig, 
a gorau oll os oes gradd meistr 
arbenigol.

Saesneg Iaith
IELTS 7.0 (6.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Swyddfa Rhaglen PhD,  
Ysgol Busnes Caerdydd
e:  business-research 

@caerdydd.ac.uk 
ff:  +44 (0)29 2087 6786

Astudiaethau Rheoli  
a Busnes
Mae ein PhD Astudiaethau Rheoli 
a Busnes yn cynnwys blwyddyn o 
hyfforddiant ymchwil ac yna tair 
blynedd o waith ar eich pwnc PhD. 
Mae’r hyfforddiant yn y flwyddyn 
gyntaf yn cynnwys cymryd rhan 
mewn modiwlau cyffredinol ac 
mewn modiwlau penodol i’r 
pwnc sy’n arwain at gymhwyster 
Meistr mewn Dulliau Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol.

PhD: 4 blynedd amser llawn,  
7 mlynedd rhan-amser

Derbyniadau: Mis Hydref

Meysydd ymchwil: Cyfrifeg a 
Chyllid; Rheolaeth; Cyflogaeth 
a Threfnu; Logisteg a Rheoli 
Gweithrediadau; Marchnata a 
Strategaeth.

Economeg
Mae ein rhaglen PhD Economeg 
yn cynnwys dwy flynedd o 
hyfforddiant ymchwil (MSc 
Economeg ac MRes mewn 
Economeg Uwch). Mae’r ail 
flwyddyn yn cynnwys astudiaeth 
uwch ym meysydd craidd macro, 
micro ac econometreg, yn 
ogystal ag amrywiaeth o feysydd 
yn cynnwys cyllid, llafur, cyllid 
cyhoeddus, ariannol, macro-
econometreg gynhwysol, masnach 
ryngwladol a macro-economeg 
ryngwladol. Mae blynyddoedd tri a 
phedwar yn cynnwys y cyfnod PhD.

PhD: 4 blynedd amser llawn

Derbyniadau: Mis Hydref

Meysydd ymchwil: Rydym yn 
cynnig ystod lawn o arbenigedd, 
ond mae’r meysydd canlynol yn 
arbennig o gryf: Economeg Llafur; 
Damcaniaethau a Chymwysiadau 
macro-economaidd; Economeg 
Ranbarthol (yn enwedig Cymru); 
Masnach a Chyllid Rhyngwladol; 
Econometreg, Damcaniaethau 
a Rhagolygon; Cyllid; Hanes 
Economaidd.

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae’r Ganolfan Addysgu Ôl-raddedig yn cynnig digonedd o le i astudio a chymdeithasu

Polisi Morol a  
Rheoli Llongau
Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio 
ar agweddau ymarferol ac 
yn defnyddio ymchwil ac 
ymgynghoriaeth ein cyfadran 
arbenigol. Mae’n rhoi’r wybodaeth 
a’r arbenigedd i ddilyn gyrfa fel 
rheolwr(aig) mewn materion morol 
naill ai yn y sector preifat neu i 
asiantaethau llywodraeth.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd gan 
ymgeiswyr radd israddedig naill 
ai mewn astudiaethau morwrol, 
trafnidiaeth, astudiaethau 
amgylcheddol, gweinyddu busnes, 
astudiaethau busnes, neu 
economeg.

Marchnata a 
strategaeth

Strategaeth Busnes ac 
Entrepreneuriaeth
Dyluniwyd y cwrs hwn i’r rhai 
sydd â diddordeb a photensial 
entrepreneuraidd mawr i sefydlu 
eu busnes eu hunain neu weithio 
mewn swydd i ddatblygu menter 
newydd mewn sefydliad. Un o 
elfennau allweddol y rhaglen yw 
cynllun menter newydd, sy’n cael ei 
gefnogi gan gyfadran academaidd 
yn ogystal â noddwr corfforaethol 
neu entrepreneur, lle bo’n briodol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (5.5 ym 
mhob is-sgôr).

Marchnata Strategol
Mae rhaglen y radd hon, sydd 
wedi’i hachredu, yn cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd i 
ddatblygu gyrfa broffesiynol 
ym maes marchnata ym myd 
diwydiant a masnach neu yn y 
sector cyhoeddus yn y Deyrnas 
Unedig neu wledydd tramor. Ar ôl 
cwblhau’r modiwlau a addysgir, 
byddwch yn cychwyn ar Brosiect 
Marchnata gan weithio gyda 

sefydliad go iawn. Mae hyn yn 
rhoi cyfle i chi ddefnyddio eich 
gwybodaeth a’ch sgiliau newydd i 
fynd i’r afael â mater marchnata 
byw a chyflwyno atebion posibl.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 
radd israddedig mewn marchnata, 
busnes, rheoli neu faes 
cysylltiedig.

MBA

Gweinyddu Busnes
Mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio 
i ddarparu cefndir cynhwysfawr 
i chi mewn busnes a rheoli, a’ch 
helpu chi i ddatblygu’r wybodaeth, 
y sgiliau a’r profiad sydd eu 
hangen arnoch chi i fod yn rheolwr 
llwyddiannus. Mae’r cyfuniad o 
ddamcaniaethau a chymhwyso 
ymarferol yn darparu sgiliau rheoli 
datrys problemau i chi.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (5.5 ym 
mhob is-sgôr)

MBA Gweithredwr
Mae’r radd MBA Gweithredwr 
wedi’i chynllunio i ddiwallu 
anghenion rheolwyr canol 
profiadol sy’n chwilio am ffyrdd 
o ddatblygu eu dealltwriaeth a’u 
gwybodaeth o fyd busnes. Bydd 
yn eich helpu i ddod yn ymarferwr 
myfyriol drwy eich annog i 
integreiddio damcaniaethau a’r 
wybodaeth a gafwyd o’r rhaglen 
gyda’r sgiliau, y gwerthoedd a’r 
mewnwelediadau sy’n deillio o’ch 
profiad presennol.

MBA: 28 mis rhan-amser

Rheoli’r Cyfryngau
Dyluniwyd y cwrs hwn i roi cefndir 
cadarn mewn damcaniaethau ac 
ymarfer rheoli busnes ac mae’n 
gyfle i gaffael gwybodaeth a sgiliau 
arbenigol ym myd y cyfryngau er 
mwyn rhagori ac ymaddasu ym 
maes rheoli’r cyfryngau. Mae’n 
cyfuno cynhwysion craidd y rhaglen 

MBA hirsefydlog gyda’r cyfle i 
ddeall heriau rheoli’r diwydiant 
cyfryngau, sy’n hanfodol i lwyddiant 
llawer o uwch economïau creadigol 
ac economïau creadigol sy’n dod 
i’r amlwg.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Saesneg Iaith: IELTS 7.0 (6.0 ym 
mhob is-sgôr).

Dulliau Ymchwil 
y Gwyddorau 
Cymdeithasol 
(Astudiaethau Busnes  
a Rheoli)
Mae’r rhaglen hon yn darparu 
hyfforddiant uwch mewn dulliau 
ymchwil ar draws ystod lawn y 
gwyddorau cymdeithasol ac yn 
bodloni gofynion hyfforddi ar gyfer 
cyllido PhD ESRC. Rydym yn cynnig 
llwybr Astudiaethau Busnes a 
Rheoli gyda phedwar o lwybrau 
arbenigol: Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli 
Adnoddau Dynol, Logisteg a Rheoli 
Gweithrediadau, Marchnata a 
Strategaeth. Mae hyn yn hyrwyddo 
ymwybyddiaeth o ymchwil 
rhyngddisgyblaethol a rhyngweithio 
gyda chyfadran academaidd.

MSc: Amser llawn am flwyddyn, 
rhan-amser am 3 blynedd

Dip. ôl-raddedig: 1 flwyddyn 
amser llawn, 2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Dosbarth 
1af ar lefel israddedig. Addas 
i raddedigion gwyddorau 
cymdeithasol a disgyblaethau 
cytras, gan gynnwys cymdeithaseg, 
gwleidyddiaeth, seicoleg feirniadol, 
addysg, polisi cymdeithasol a 
gwaith cymdeithasol, troseddeg, 
astudiaethau busnes a rheoli, 
hanes, astudiaethau ardal, 
daearyddiaeth, addysgeg, 
gweinyddu cyhoeddus, cysylltiadau 
diwydiannol a gweithwyr, a’r 
gyfraith.

Cysylltwch â: Gweinyddwr 
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol

e: ssrm@caerdydd.ac.uk

B
usnes
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Cerddoriaeth

Cerddoriaeth

CysylltuCaerdydd
“Allaf i ddim argymell y rhaglen MA cerddoriaeth ddigon. Tra bo cyrsiau’r tymor cyntaf 
yn ddefnyddiol iawn yn sicrhau paratoad sylfaenol ar gyfer dyfodol academaidd 
mewn cerddoleg, cyflwynodd yr ail dymor is-ddisgyblaethau gwirioneddol ddiddorol ac 
amrywiol o fewn cerddoleg, oedd yn ddifyr tu hwnt ac yn ysgogol yn ddeallusol. Roedd 
arweinwyr y cyrsiau a’r darlithwyr yn eithriadol o gefnogol i’m datblygiad personol fel 
myfyriwr, ac yn fodlon iawn rhoi cyngor ynglŷn ag amrywiaeth o aseiniadau.”  

Emily  MA Cerddoriaeth

Rydym yn cynnig hyfforddiant cerddorol trylwyr mewn 
amgylchedd celfyddydau breiniol bywiog a llawn dychymyg.

Barnwyd bod 85% o’r 
ymchwil a gyflwynwyd 
gennym yn arwain y 
byd neu’n rhyngwladol-
ragorol, sy’n ein gosod 
ymhlith y 10 adran 
cerddoriaeth orau yn 
y DU (REF 2014)

Mae ein Neuadd 
Gyngerdd 250-sedd 
yn cynnal ein cyfres 
cyngherddau blynyddol, 
yn ogystal ag ystod 
eang o gyngherddau 
myfyrwyr 
 

Mae ein cyfres 
o weithdai a 
dosbarthiadau 
meistr yn galluogi 
myfyrwyr i weithio’n 
uniongyrchol gyda 
chyfansoddwyr 
a pherfformwyr 
proffesiynol

Cerddoriaeth
Mae’r MA hwn yn gyfle i chi eich 
herio eich hun yn academaidd 
ac yn gerddorol, a dilyn un o’n 
tri llwybr arbenigol: Perfformio, 
Cyfansoddi neu Astudiaethau 
Cerddoriaeth. Rydym yn rhoi 
pwyslais ar gynnig hyblygrwydd 
a dewis i fyfyrwyr ac rydym wedi 
llunio rhaglen sy’n eich galluogi i 
bersonoli eich cwrs astudio. Bydd 
cyfran sylweddol o’r dewisiadau 

modiwl yn cael ei phennu gan eich 
gallu a’ch diddordebau eich hun, 
fel y gallwch deilwra eich rhaglen 
astudio i fodloni eich nodau a 
dyheadau gyrfa yn y ffordd orau. 
Mae’r rhaglen hon yn ddelfrydol ar 
gyfer cyfansoddwyr, perfformwyr 
ac ysgolheigion cerddoriaeth sydd 
â diddordeb mewn datblygu eu 
maes arbenigedd, dysgu sgiliau 
gwerthfawr, ac archwilio cwrs 
astudio perthnasol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Cerddoriaeth
Rydym yn ganolfan greadigol a 
chynhwysfawr ar gyfer ymchwil, 
cyfansoddi a pherfformio. Rydym 
yn cyfuno arbenigedd ymchwil 
cydnabyddedig mewn meysydd 
penodedig gydag ymrwymiad i’r 
byd ysgolheigaidd ehangach, ac 
ymdeimlad clir o’n rôl ym mywyd 
diwylliannol y brifddinas. Ar lefel 
PhD, caiff myfyrwyr arbenigo 
mewn cerddoleg, cyfansoddi neu 
berfformio, gan gyflwyno gwaith ar 
ffurf traethawd ymchwil, portffolio 
o gyfansoddiadau gyda sylwebaeth, 
neu ddatganiad perfformio ynghyd 
â thraethawd ymchwil atodol. Mae 
cydweithio strategol â sefydliadau 
rhyngwladol, gan gynnwys 
Cerddorfa Genedlaethol Cymru’r 

BBC, Opera Cenedlaethol Cymru, ac 
Amgueddfa Genedlaethol Cymru, 
yn caniatáu inni wneud cyfraniadau 
helaeth i fyd cerddoriaeth, o fewn a 
thu hwnt i’r byd academaidd. Mae 
gennym gymuned ymrwymedig a 
gweithgar o ôl-raddedigion. Anogir 
ein ôl-raddedigion i chwarae rhan 
flaenllaw yn ein diwylliant ymchwil, 
gan gynnwys cymryd rhan mewn 
digwyddiadau, prosiectau a 
seminarau ymchwil.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Cerddoleg; 
Cerddoleg Feirniadol, 
Ethnogerddoleg, Cerddoleg 
Hanesyddol; Cyfansoddi; 
Perfformio.

Ôl-raddedig a Addysgir

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Addas i raddedigion sydd fel 
arfer yn meddu ar radd dosbarth 
2:1 mewn cerddoriaeth neu faes 
pwnc perthnasol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (5.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Victoria Parkin
e:  parkinva@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 4816

Gofynion mynediad
Addas i raddedigion sydd fel 
arfer yn meddu ar radd 2:1 neu 
gyfatebol ar lefel israddedig a 
gradd meistr mewn cerddoriaeth.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (5.5 ym mhob is-sgôr). 
Gweler tudalen 23 am wybodaeth 
ychwanegol.

Cysylltwch â
Victoria Parkin
e:  ParkinVA@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 4816

Mae ein Llyfrgell Cerddoriaeth 
bwrpasol ar y safle yn gartref i am-
rywiaeth eang o sgorau, llyfrau, 
recordiadau a chasgliadau archif

Rydym yn cynnig  
amgylchedd ysgogol,  
cyfeillgar a chefnogol

Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol44 45
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D
aearyddiaeth a Chynllunio

Daearyddiaeth a 
Chynllunio

CysylltuCaerdydd
“Mae’r berthynas rhwng y myfyrwyr a’r athrawon wedi bod yn wych. Mae’n teimlo fel 
bod gan y darlithwyr wir ddiddordeb yn eich astudiaethau a’r hyn rydych chi am ei 
gyflawni. Maen nhw nid yn unig yn athrawon rhagorol, maen nhw hefyd yn gyfeillgar, 
yn hawdd mynd atyn nhw a bob amser yn rhoi o’u hamser os oes arnoch eu hangen. 
Drwy gydol y flwyddyn, gwahoddir nifer o ddarlithwyr rhyngwladol arbenigol i wneud 
cyflwyniadau i’r dosbarth. Mae darlithwyr yr ysgol hefyd yn arbenigwyr yn y diwydiant 
gan greu amgylchedd dysgu diddorol dros ben.”

Tom  MSc Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol

Rydyn ni ymhlith y 
100 uchaf o ysgolion 
yn Rhestr 2017 QS o 
Brifysgolion Gorau’r Byd 
yn ôl Pwnc. Ni yw’r 6ed yn 
y DU ar gyfer Cynllunio yn 
ôl The Complete University 
Guide 2018, ac yn 9fed 
yn Arweiniad Prifysgolion 
The Times 2017.

Mae gennym enw da 
iawn am ragoriaeth ein 
gwaith ymchwil. Barnwyd 
bod 85% o’n hymchwil ar 
gyfer REF 2014 yn arwain 
 y byd neu’n rhyngwladol-
ragorol. 
 
 

Gyda dros 70 o staff 
addysgu, ymchwil a 
chymorth, ni yw’r mwyaf 
o’n math yn y DU. 
 
 
 
 
 

Mae’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio wedi adeiladu ei henw 
da ar draws ffiniau cynllunio trefol a daearyddiaeth ddynol.  
Mae gennym un o’r ysgolion Cynllunio mwyaf blaenllaw i 
raddedigion yn y DU, ac mae’n cynnig nifer o raglenni  
meistr arbenigol mewn cynllunio, ymarfer a pholisi.

Dyfodol Dinasoedd
Mae dros 50 y cant o boblogaeth 
y byd bellach yn byw mewn 
dinasoedd, a rhagwelir y bydd 
70 y cant yn gwneud hynny 
erbyn 2050. Bydd y cwrs MSc 
hwn yn eich helpu i ddeall a 
datrys y problemau ymarferol 
sy’n gysylltiedig â byw mewn 
dinasoedd byd-eang ac 
amlddiwylliannol. Byddwch chi’n 
magu dealltwriaeth o’r prif faterion 
a heriau’r dyfodol sy’n gysylltiedig 
â threfoli mewn byd sy’n 
globaleiddio, ac yn mynd i’r afael 
â’r gwahanol ddamcaniaethau 
trefol sy’n ceisio dehongli 
prosesau trefoli a globaleiddio 
nawr ac yn y dyfodol. Byddwch yn 
datblygu’r sgiliau dadansoddol 
a methodolegol i ymchwilio i 
ddynameg a thueddiadau trefol 
mewn dinasoedd byd-eang.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeiswyr 
yn meddu ar radd mewn pynciau 
megis daearyddiaeth, cynllunio, 
cymdeithaseg, gwleidyddiaeth neu 
economeg.

Eco-Ddinasoedd
Mae ein cwrs MSc Eco-
Ddinasoedd yn edrych ar sut 
gellir cynllunio ac adeiladu 
dinasoedd i hyrwyddo ffyrdd o 
fyw a datblygiadau trefol carbon 
isel. Byddwch yn archwilio sut gall 
datblygiadau ecolegol liniaru’r 
newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo 
rhagor o gynaliadwyedd.

Byddwch yn magu dealltwriaeth 
feirniadol o’r ffurfiau ar ddatblygu 
sy’n dosbarthu eu hunain yn rhai 

cynaliadwy neu garbon isel, ac yn 
datblygu’r sgiliau i fwrw ymlaen â 
datblygiadau trefol arloesol sy’n 
llesol i’r amgylchedd ac yn sensitif 
i anghenion mannau cynaliadwy.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Dylai ymgeiswyr feddu ar radd 
anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail 
ddosbarth mewn pwnc priodol.

Cynllunio Gofodol a 
Pholisïau Amgylcheddol 
Ewrop (PLANED Ewrop)
Oes gennych chi ddiddordeb 
mewn gyrfa a fyddai’n eich 
galluogi i fynd i’r afael â heriau 
gofodol ac amgylcheddol megis 
y newid yn yr hinsawdd neu 
reoli afonydd trawswladol, sy’n 
gofyn am gydweithrediad rhwng 
gwahanol ranbarthau? Gall 
rhaglen meistr ar y cyd yn PLANED 
Ewrop eich helpu i gyflawni hynny, 
gan ei bod yn canolbwyntio 
ar ddimensiwn Ewropeaidd 
cynllunio gofodol, polisïau gofodol 
ac amgylcheddol a datblygu 
economaidd rhanbarthol.

MSc: 2 flynedd amser llawn

Bwyd, Gofod a 
Chymdeithas
Bydd y cwrs MSc mewn Bwyd, 
Gofod a Chymdeithas yn eich 
paratoi ar gyfer dilyn gyrfa 
academaidd mewn astudiaethau 
bwyd; gan ehangu sgiliau’r rheini 
sydd eisoes yn gweithio yn y 
sector ac yn datblygu darpar 
ymarferwyr a llunwyr polisïau 
i ddeall y rhyngweithio rhwng 
diogelwch bwyd, cyfiawnder a 

chynaliadwyedd. Mae’r cwrs wedi’i 
anelu’n benodol at y rheini sydd 
am ennill arbenigedd ym maes 
gwleidyddiaeth a daearyddiaeth 
bwyd cyfoes.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Yn ddelfrydol, 
bydd yr ymgeiswyr yn meddu 
ar radd mewn pynciau megis 
daearyddiaeth, cymdeithaseg, 
gwleidyddiaeth neu economeg, 
a/neu gymwysterau proffesiynol 
priodol ym maes cynllunio.

Cynllunio a Datblygu 
Rhyngwladol
Mae’r cwrs MSc hwn yn darparu 
addysg eang ar gynllunio a 
datblygu rhyngwladol, gan roi’r 
wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
feirniadol i chi er mwyn gwneud 
cyfraniad sylweddol i’r gwaith o 
ddylunio a rheoli setliadau dynol a 
systemau trefol.

Mae’r cwrs yn addas i’r rheini 
sydd am weithio yn y proffesiwn 
cynllunio, ac yn arbennig y 
rheini sydd am feithrin safbwynt 

Ôl-raddedig a Addysgir

Gofynion mynediad
Mae angen isafswm o 2:1 ar 
lefel israddedig ar yr holl raglenni 
oni nodir.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (is-sgôr 6.0) oni nodir fel 
arall. Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch ag
Ymholiadau Myfyrwyr
e:  gandpenquiries 

@caerdydd.ac.uk 
ff:  +44 (0)29 2087 6087  

+44 (0)29 2087 6131

Tansanïa: Astudio Cynllunio  
a Datblygu Rhyngwladol
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D
aearyddiaeth a Chynllunio

rhyngwladol ynghylch materion 
cynllunio a datblygu. Mae’r 
addysgu craidd yn canolbwyntio ar 
faterion datblygu a diffyg datblygu, 
dyfodol dinasoedd mewn byd 
sy’n globaleiddio, a chreu gofod 
a lleoedd mewn gwahanol gyd-
destunau gwleidyddol, diwylliannol, 
economaidd ac amgylcheddol. 
Mae’r dewisiadau yn eich galluogi i 
ddilyn arbenigedd ym maes dylunio 
trefol, eiddo tiriog a thai - neu lwybr 
cyffredinol gyda dewisiadau ym 
meysydd cynllunio, yr amgylchedd, 
trafnidiaeth, eiddo tiriog, cynllunio 
safleoedd, adfywio a thai.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Addas i 
fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn 
cynllunio rhyngwladol, dylid meddu 
ar radd anrhydedd dosbarth 
cyntaf neu ail ddosbarth mewn 
pwnc priodol.

Ymarfer Cynllunio
Mae’r cwrs hwn yn gyfle cyffrous 
i ennill achrediad y Sefydliad 
Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) 
drwy raglen astudio hyblyg ran-
amser. Mae wedi’i ddylunio i 
ddarparu’r wybodaeth a’r sgiliau 
cynllunio sydd eu hangen i ategu 
graddau Meistr arbenigol priodol. 
Mae’n eich galluogi i ychwanegu 
at eich gwybodaeth gynllunio gyda 
chydran cynllunio gofodol addysg 
sydd wedi’i hachredu gan yr RTPI, 
gan eich gwneud yn gymwys (ar ôl 
dwy flynedd o ymarfer cynllunio) 
ar gyfer aelodaeth broffesiynol o’r 
RTPI.

Mae wedi’i anelu’n benodol at 
y rheini nad ydynt eisoes wedi 
gwneud gradd Meistr ‘trosi’ er 
mwyn cael mynediad at broffesiwn 
cynllunio’r DU.

Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn

Gofynion mynediad: Mae’r cwrs 
yn addas i bawb sydd wedi graddio 
mewn rhaglen meistr arbenigol 
wedi’i hachredu gan yr RTPI.

Dulliau Ymchwil 
y Gwyddorau 
Cymdeithasol (Cynllunio 
Amgylcheddol)
Mae’r MSc yn Nulliau Ymchwil 
y Gwyddorau Cymdeithasol yn 
cynnig uwch-hyfforddiant mewn 
dulliau ymchwil ar draws holl ystod 
y gwyddorau cymdeithasol.

Cewch lawer iawn o wybodaeth 
ddamcaniaethol ac ymarferol 
am lunio astudiaethau ymchwil 
effeithiol, am yr amrywiaeth o 
ddulliau casglu data sydd ar gael 
i’r gwyddonydd cymdeithasol ac 
am y prif ddulliau dadansoddi data 
o fyd y gwyddorau cymdeithasol. 
Hefyd, cewch eich cyflwyno i’r 
fframweithiau gwleidyddol a 
moesegol y gwneir ymchwil i’r 
gwyddorau cymdeithasol ynddynt; 
a rhai o’r ffyrdd o ledaenu 
canlyniadau’r ymchwil gwyddorau 
cymdeithasol. Mae’r llwybrau 
Daearyddiaeth a Chynllunio 
Amgylcheddol wedi’u cydnabod 
gan yr ESRC, ac maent yn darparu’r 
sylfaen briodol o hyfforddiant ar 
gyfer symud ymlaen i wneud PhD.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser 
Tyst. ôl-raddedig: 1 flwyddyn 
amser llawn, 2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Gradd 
dosbarth cyntaf dda, neu 
gymhwyster cyfatebol 
cydnabyddedig. Addas i raddedigion 
gwyddorau cymdeithasol a 
disgyblaethau cytras, gan gynnwys 
cymdeithaseg, gwleidyddiaeth, 
seicoleg feirniadol, addysg, 
polisi cymdeithasol a gwaith 
cymdeithasol, troseddeg, 
astudiaethau busnes a rheoli, 
hanes, astudiaethau ardal, 
daearyddiaeth, addysgeg, 
gweinyddu cyhoeddus, cysylltiadau 
diwydiannol a gweithwyr, a’r gyfraith.

Cynllunio a  
Datblygu Gofodol
Ein rhaglen MSc mewn Cynllunio a 
Datblygu Gofodol yw’r man cychwyn 

delfrydol ar gyfer mynd i’r afael â’r 
heriau proffesiynol sy’n gysylltiedig 
â chreu lleoedd llewyrchus y gellir 
byw ynddynt. Byddwch yn datblygu 
gwybodaeth a sgiliau cynllunio 
craidd, barn broffesiynol a’r sgiliau 
arbenigol sydd eu hangen arnoch 
er mwyn bod yn gyflogadwy i 
amrywiaeth o sefydliadau.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Saesneg Iaith: IELTS 7.0 (6.0 ym 
mhob is-sgôr).

Cynaliadwyedd, 
Cynllunio a Pholisi 
Amgylcheddol
Bydd y cwrs MSc mewn 
Cynaliadwyedd, Cynllunio a 
Pholisi Amgylcheddol yn rhoi 
gwybodaeth a dealltwriaeth i 
chi o ymarfer, egwyddorion a 
damcaniaethau cyfoes ym maes 
cynaliadwyedd. Cewch gipolwg 
ar y ffordd y caiff problemau 
amgylcheddol-gymdeithasol eu 
diffinio, ac archwilio amrywiaeth 
o ddatrysiadau polisi a chynllunio 
arloesol at yr heriau amgylcheddol 
sy’n wynebu llywodraethau, y 
byd busnes, cyrff rheoleiddio a 
dinasyddion.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Cludiant a Chynllunio
Mae’r cwrs MSc hwn yn cynnig cyfle 
i astudio gwahanol agweddau ar 
gludiant; cynllunio, polisi, gweithredu 
a rheoli, yn ogystal â chysylltiadau 
i gynllunio trefol a’r cyfle i ymdrin â 
materion byd go iawn.

Mae cludiant yn rhan o bron i bob 
agwedd ar ein bywyd bob dydd. 
Mae’r cwrs hwn yn eich annog i 
fynd i’r afael â’r heriau i ddod o 
ran datblygu systemau cludiant  
y dyfodol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Yn ddelfrydol 
bydd yr ymgeiswyr yn meddu ar 
radd mewn pwnc perthnasol gan 

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd dosbarth 
cyntaf neu ail ddosbarth.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (6.0 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch ag
Ymholiadau Myfyrwyr
e:  gandpenquiries 

@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 4022

Daearyddiaeth a 
Chynllunio
Fel un o’r Ysgolion ymchwil gorau 
gyda’r uchelgais i chwarae rôl 
mewn dadleuon academaidd 
a pholisi ar lefel genedlaethol 
a rhyngwladol, rydym yn ceisio 
recriwtio myfyrwyr ymchwil 
ymrwymedig i fynd ar drywydd 
ymchwil arloesol ar lefel PhD.

Gyda ein cysylltiadau rhyngwladol 
a’n proffil ymchwil, rydym yn 
darparu amgylchedd cyfoethog 
a bywiog ysgolheigaidd ar gyfer 
cynnal gwaith ymchwil doethurol. 
Mae tua 30 o fyfyrwyr PhD amser 
llawn yn yr Ysgol ar hyn o bryd

PhD: 3-4 blynedd amser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser 

MPhil: 1-2 flynedd amser llawn, 
3-4 blynedd rhan-amser 

Derbyn: Mis Hydref

Meysydd ymchwil:  
Yr Amgylchedd, Daearyddiaeth 
Gymdeithasol a Diwylliannol; 
Dadansoddi a Chynllunio 
Gofodol mewn Amgylcheddau 
Dinas; Llywodraethu Trefol a 
Rhanbarthol.

gynnwys daearyddiaeth, cynllunio, 
cludiant/trafnidiaeth, peirianneg, 
gwyddoniaeth a’r gwyddorau 
cymdeithasol.

Dylunio Trefol
Mae Dylunio Trefol yn bwnc lle 
mae sawl disgyblaeth a maes 
ymarfer a gwybodaeth yn croesi 
ei gilydd. Er mwyn hwyluso’r 
broses o integreiddio ystod o 
safbwyntiau ac arbenigedd, 
mae’r gwaith o addysgu dylunio 
trefol ym Mhrifysgol Caerdydd 
yn gydweithrediad rhwng Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru a’r Ysgol 
Daearyddiaeth a Chynllunio, 
ac mae’r ddwy Ysgol ymhlith yr 
50 Ysgol orau yn y byd. Mae’r 
cwrs MA mewn Dylunio Trefol yn 
cynnwys elfennau o theori, dylunio 
ac ymchwil, ac mae’n pwysleisio’r 

broses o ddatblygu sgiliau 
meddwl beirniadol ar gyfer dylunio 
creadigol, cyd-destunol sy’n mynd 
i’r afael â heriau pwysig ar gyfer 
dinasoedd cyfoes.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Rydym yn 
croesawu ceisiadau gan y sawl 
sydd â gradd mewn dylunio, 
pensaernïaeth, cynllunio, 
pensaernïaeth tirwedd neu 
beirianneg sifil.

Datblygu Trefol a 
Rhanbarthol
Mae ein cwrs MSc mewn Datblygu 
Trefol a Rhanbarthol wedi’i 
anelu at y rheini sydd am ddeall 
rhagor am ddamcaniaethau ac 
ymarfer yng nghyswllt datblygu 
economaidd ac adfywio trefol, a 

helpu i ateb heriau polisi y  
byd cyfoes.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad:  
Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeiswyr 
yn meddu ar radd mewn 
cynllunio, daearyddiaeth, 
pensaernïaeth, peirianneg neu 
ddisgyblaethau perthnasol eraill 
(e.e. economeg, cymdeithaseg), 
neu byddant yn weithwyr 
proffesiynol ar ganol eu gyrfa 
yn gweithio ym maes cynllunio, 
datblygu neu feysydd tebyg.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (5.5 ym 
mhob is-sgôr).

Ymchwil Ôl-raddedig

Adeilad eiconig, Adeilad Morgannwg, yw cartref yr Ysgol
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Gwleidyddiaeth a  
Chysylltiadau Rhyngwladol

CysylltuCaerdydd
“Penderfynais ddilyn y rhaglen hon gan fy mod am gael gradd Meistr oedd 
yn cydweddu sgiliau penodol i’r diwydiant gyda sgiliau academaidd. Yr hyn 
roeddwn i’n ei fwynhau fwyaf oedd ehangder y pynciau modiwl oedd ar gael - o 
ddadansoddiad manwl o bolisïau datganoledig yng Nghymru i gyflwyniad cyfredol 
a chysyniadol iawn i’r Economi Wleidyddol Ryngwladol. Rwyf i bellach yn gweithio 
ym maes Materion Cyhoeddus a Pholisi mewn maes awyr rhyngwladol ac mae’r 
sgiliau a enillais yn ystod y rhaglen hon wedi fy ngalluogi i gyflawni gofynion fy rôl.”  

Lisa  MSc Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus

Mae’r Adran Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol yn 
ymfalchïo yn ei hymchwil o safon fyd-eang a’i bri rhyngwladol 
am ragoriaeth.

Mae ein Hadran 
Gwleidyddiaeth 
a Chysylltiadau 
Rhyngwladol yn  
un o’r rhai mwyaf  
yn y DU 
 
 
 

Barnwyd bod 81% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym 
ar gyfer REF 2014 yn 
arwain y byd neu’n 
rhyngwladol-ragorol 
 
 

Roedd 96% oo’n 
graddedigion o 
2014/15 oedd ar gael 
i weithio wedi sicrhau 
gwaith neu astudiaeth 
bellach*

* data cyfunol ar gyfer Ysgol 
y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Gwleidyddiaeth  
Fyd-eang a 
Thechnolegau Digidol
Mae rhyfel seiber, llywodraethu 
rhyngrwyd byd-eang, hacio 
etholiadau a Rhyngrwyd Pethau 
yn bryderon cyffredin yn yr 21ain 
ganrif. Mae llywodraethau, 
cwmnïau a chyrff preifat bellach 
yn wynebu amrywiaeth o 
heriau cymhleth o ganlyniad i 
ddatblygiadau mewn technoleg 
ddigidol sy’n cael effaith 
uniongyrchol ar ryfel, heddwch, 
diogelwch, hawliau dynol a phŵer.

Mae’r MSc mewn Gwleidyddiaeth 
Fyd-eang a Thechnolegau 
Digidol yn ystyried yr holl 
faterion hyn a mwy. Mae’n radd 
amlddisgyblaethol unigryw, a 
chewch eich annog i ddewis 
modiwlau mewn newyddiaduraeth 
a’r cyfryngau, cyfrifiadureg, y 
gyfraith, cysylltiadau rhyngwladol 
a’r gwyddorau cymdeithasol. 

MSc Econ: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser

Cysylltiadau 
Rhyngwladol
Mae’r rhaglen hon wedi’i chynllunio 
i drwytho myfyrwyr ôl-raddedig yn y 
sgiliau disgyblaethol ac academaidd 
sy’n ganolog wrth astudio 
Cysylltiadau Rhyngwladol. Mae’r 
rhaglen yn rhychwantu is-feysydd 
theori cysylltiadau rhyngwladol, 
athroniaeth wleidyddol, gwyddor 
wleidyddol, cyfraith ryngwladol, 
dadansoddi polisi tramor, 
diplomyddiaeth, hanes rhyngwladol 
a diogelwch rhyngwladol.

MSc Econ: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser

Gwleidyddiaeth a  
Pholisi Cyhoeddus
Caiff polisi cyhoeddus, sef yr hyn 
y mae llywodraethau’n ei wneud, 
effaith aruthrol ar yr economi, 
cymdeithas a’n ffordd o fyw. Mae’r 
rhaglen hon wedi’i chynllunio 
i’ch galluogi chi i ddatblygu 
dealltwriaeth gynhwysfawr o 
natur polisi cyhoeddus, sut 

caiff problemau gwleidyddol eu 
diffinio neu eu dynodi (gosod yr 
agenda), sut caiff polisïau eu 
creu, y ffactorau sy’n effeithio 
ar eu llwyddiant neu fethiant, a 
sut y gallai’r pŵer neu awdurdod 
i wneud polisïau gael ei gyfyngu 
gan ffactorau mewnol neu allanol. 
Rhan annatod o hyn yw datblygu’r 
sgiliau sydd eu hangen i wneud 
uwch-ymchwil yn y meysydd hynny. 
Cewch gyfle hefyd i ganolbwyntio 
ar feysydd o ddiddordeb arbennig 
ar lefel Cymru, cenedlaethol, yr UE 
a/neu ryngwladol.

MSc Econ: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser

Llywodraeth a 
Gwleidyddiaeth Cymru
Mae’r rhaglen yn rhoi 
mewnwelediad gwybodus a 
dealltwriaeth o’r dirwedd wleidyddol 
yng Nghymru. Oherwydd datganoli a 
ffactorau hanesyddol a diwylliannol 
unigryw, mae gwleidyddiaeth Cymru 
heddiw yn bwnc astudio diddorol 
iawn sy’n datblygu’n gyflym. Nid yw’r 
rhaglen yn berthnasol i Gymru yn 
unig. Fodd bynnag mae materion yn 
ymwneud â sofraniaeth gyffredin a 
llywodraethu aml-lefel yn greiddiol 
mewn trafodaethau gwleidyddol 
cyfoes. Mae achos Cymru’n cynnig 
astudiaeth ddifyr o dueddiadau 
ehangach mewn llywodraethu 
Ewropeaidd a byd-eang. Mae llawer 
o fyfyrwyr sy’n cwblhau’r rhaglen 
hon yn dod o hyd i gyflogaeth yn y 
sectorau cyhoeddus a phreifat.

MSc Econ: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser

Ôl-raddedig a Addysgir

Gofynion mynediad
Addas i raddedigion sydd 
fel arfer yn meddu ar radd 
dosbarth 2:1 mewn maes pwnc 
perthnasol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (gyda 6.5 yn 
ysgrifenedig a 6.0 ym mhob  
is-sgôr arall). Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Tîm Derbyn
e:  lawpladmissions 

@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 6102

Cyfarfu myfyrwyr ôl-raddedig â’r Gweinidog dros Ewrop yn ystod ei ymweliad
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Gwleidyddiaeth a 
Chysylltiadau Rhyngwladol
Mae ein hacademyddion ym maes 
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau 
Rhyngwladol yn flaenllaw yn eu 
meysydd ymchwil. Gyda chyfuniad o 
ymchwilwyr profiadol a rhyngwladol 
eu bri ac ysgolheigion ifanc, mae 
gennym ethos ymchwil dynamig 
a blaengar. Rydym yn ymfalchïo 
ein bod yn cynnig amgylchedd 
brwdfrydig sy’n ysgogi’n ddeallusol 
ar gyfer ymchwil ôl-raddedig i’r rheini 
sy’n dymuno astudio am PhD neu 
MPhil amser llawn neu ran-amser, ac 
mae goruchwyliaeth ar gael ar draws 
ystod eang o bynciau ymchwil. 

Mae gennym grwpiau ymchwil 
gweithredol a chanolfannau 
mewn amrywiol feysydd gan 
gynnwys Llywodraethiant 
Cymru; Technolegau Digidol 
a Gwleidyddiaeth Fyd-eang; 

Gwleidyddiaeth Fyd-eang Hanfodol; 
Gwleidyddiaeth Amgylcheddol 
Fyd-eang; y Gyfraith a Chyfiawnder 
Byd-eang. Mae pob ymchwilydd 
ôl-raddedig yn cymryd rhan yng 
ngwaith un o’r grwpiau ymchwil 
a chynigir cyfleoedd i gyflwyno 
eu prosiectau eu hunain. Yn 
ogystal, mae myfyrwyr ôl-raddedig 
yn cyfrannu mewn seminarau 
Ymchwil ar Waith. Mae’r gyfres 
hon o seminarau wedi’i chynllunio 
i ganiatáu i fyfyrwyr gyflwyno 
materion yn ymwneud â’u 
hymchwil a chlywed papurau 
gan staff. Anogir darpar fyfyrwyr i 
edrych ar dudalennau gwe’r staff 
i ganfod goruchwylwyr neu dimau 
goruchwylio posibl. Ceir cyfleoedd 
i weithio ar draws y gyfraith a 
gwleidyddiaeth ym mhob maes ac 
mae croeso i ymgeiswyr o’r fath.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Meysydd 
ymchwil: Gwleidyddiaeth 
Prydain; Hanes y Rhyfel Oer; 
Astudiaethau Milwrol Beirniadol; 
Seiberddiogelwch a Llywodraethu’r 
Rhyngrwyd; Gwleidyddiaeth 
Amgylcheddol; Gwleidyddiaeth 
Ewropeaidd; Ffeministiaeth 
a  Gwleidyddiaeth Fyd-eang 
Feirniadol; Llywodraethu Byd-
eang; Cyfiawnder Byd-eang; 
Cysylltiadau Rhyngwladol 
a Thechnoleg; Cysylltiadau 
Rhyngwladol a Theori Ymarfer; 
Diogelwch Morol; Gwleidyddiaeth 
Niwclear; Theori Wleidyddol; 
Astudiaethau Ôl-wladychol; Polisi 
Cyhoeddus; Gwleidyddiaeth 
a Llywodraethiant Cymru; 
Astudiaethau Diogelwch

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Y gofyniad arferol ar gyfer 
mynediad i holl Raglenni ymchwil 
yn yr Ysgol yw dyfarniad gradd 
2:1, neu’r cymhwyster cyfwerth 
tramor, mewn pwnc perthnasol. 
Fodd bynnag, rydym yn ystyried 
pob ymgeisydd unigol yn ôl ei 
rinweddau penodol. Os nad oes 

gennych y cymwysterau safonol 
ar gyfer y cwrs cewch wneud cais 
o hyd a bydd eich cais yn cael ei 
ystyried. (Mae’n bosibl y cynhelir 
cyfweliadau i nodi ac asesu 
teilyngdod academaidd darpar 
fyfyrwyr.)

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch ag
Ymholiadau MPhil/PhD,  
Ysgol y Gyfraith Caerdydd
e:  lawpol-pgr@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 4351

Addysgir yn bennaf drwy gyfrwng seminarau sy’n fodd i drin a thrafod yn academaidd-fanwl mewn grwpiau bach.

www.caerdydd.ac.uk/hanes-archaeoleg-crefydd

H
anes, Archaeoleg a Chrefydd

Hanes, Archaeoleg  
a Chrefydd

CysylltuCaerdydd
“Roedd yn hawdd ymuno â’r gymuned ymchwil a chymryd rhan yn yr Ysgol. Mae’r 
adran yn cynnig sawl cyfle i fyfyrwyr PhD weithio gyda’i gilydd a dod yn ffrindiau – 
mae cael ein swyddfa ein hunain yn help mawr!”

Ulrika  PhD Hanes yr Henfyd

Mae ein hymchwil yn 
cynnwys y rhaglen 
SHARE with Schools, 
sy’n datblygu ac yn 
meithrin partneriaethau 
ag ysgolion uwchradd 
yng Nghaerdydd ac yng 
Nghwm Cynon, drwy 
allgymorth ac  
ymweliadau cyfnewid

Rydym yn y 10fed safle 
mewn ‘Astudiaethau 
Crefyddol a 
Diwinyddiaeth’, ac yn 
y 12fed safle mewn 
‘Archaeoleg’ yn y DU 
(REF 2014) 
 
 

Barnwyd bod 82% o’r 
ymchwil a gyflwynwyd 
gennym ni mewn 
‘Hanes’ ar gyfer REF 
2014 yn ymchwil sy’n 
flaenllaw yn fyd-eang 
neu’n rhagorol yn 
rhyngwladol 
 

Ewch ar drywydd pwnc sy’n agos at eich calon mewn Ysgol 
uchel ei pharch gyda chyfoeth o academyddion, ymchwilwyr ac 
adnoddau blaenllaw. Rydym yn arbenigo mewn, Archaeoleg, 
Caplaniaeth, Cadwraeth, Hanes, Astudiaethau Crefyddol, 
Diwinyddiaeth, Hanes yr Henfyd a Hanes Cymru.

Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol52 53
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Hanes yr Henfyd
Yn y rhaglen hyblyg hon, byddwch 
yn darganfod hanes, cymdeithas 
a diwylliant y bydoedd Groegaidd 
a Rhufeinig, drwy gyfuniad o 
fodiwlau a addysgir ac ymchwil 
unigol. O dan oruchwyliaeth 
arbenigwyr blaenllaw, gallwch 
ddilyn eich diddordebau eich 
hunain, o wlad Groeg Hynafol i’r 
Henfyd Diweddar.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Rhyfela yn yr Henfyd  
a’r Oesoedd Canol
Dewch i edrych ar hanes milwrol 
y bydoedd Groegaidd, Rhufeinig a 
Chanoloesol mewn rhaglen sy’n 
unigryw i’r DU. Caiff ei haddysgu 
gan arbenigwyr blaenllaw ar 
draws disgyblaethau, ac mae hi’n 
cynnig yr hyblygrwydd i ddewis 
eich cyfnod neu’ch thema eich 
hun, ac i ymchwilio i destunau 
arbenigol gan ddefnyddio 
tystiolaeth a dulliau hanesyddol, 
archeolegol, a llenyddol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Hanes ac Archaeoleg 
Byd y Groegiaid a’r 
Rhufeiniaid
Byddwch yn archwilio’r byd 
hynafol o wlad Groeg Hynafol i’r 
Henfyd Diweddar yn y rhaglen 
ryngddisgyblaethol hon. Dan 
oruchwyliaeth arbenigwyr 

blaenllaw ym maes Hanes yr 
Henfyd ac Archaeoleg, byddwch 
yn darganfod safbwyntiau newydd 
ac yn datblygu eich sgiliau wrth 
ddehongli tystiolaeth archeolegol, 
gweledol a llenyddol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Astudiaethau yn  
yr Henfyd Diweddar  
a Bysantiwm
O dan nawdd Canolfan Caerdydd 
ar gyfer Crefydd a Diwylliant 
yr Henfyd Diweddar, gallwch 
archwilio’r Henfyd Diweddar a 
Bysantiwm ar y cyd, neu arbenigo 
yn y maes o’ch dewis.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Hanes
Hanes
Bydd cyfle i ddatblygu dealltwriaeth 
soffistigedig o themâu neu 
destunau rydych chi’n eu gweld 
yn wirioneddol ddiddorol, mewn 
rhaglen hyblyg sy’n cynnig 
amrywiaeth cronolegol, daearyddol 
a thematig. Byddwch yn meithrin 
sylfaen drylwyr mewn ymchwil 
a damcaniaeth hanesyddol, ac 
mae dewis da o fodiwlau sy’n 
rhychwantu’r cyfnodau canoloesol 
i’r cyfnod modern.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Ôl-raddedig a Addysgir

Gofynion mynediad
Yn ddelfrydol, byddwch yn meddu 
ar radd addysg uwch gydag 
Anrhydedd dosbarth 1af neu 
2:1 da (DU) mewn disgyblaeth 
berthnasol yn y dyniaethau a’r 
gwyddorau cymdeithasol. 

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (6.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Derbyniadau i’r Ysgol
e:  share-admissions 

@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 4929 

Ar ein rhaglenni, mae ôl-raddedigion Cadwraeth yn helpu i warchod 
amrywiaeth eang o arteffactau o wahanol gyfnodau ac o bob cwr o’r byd

www.caerdydd.ac.uk/hanes-archaeoleg-crefyddY Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Astudiaethau 
Canoloesol Prydain
Byddwch yn meithrin gwybodaeth 
eang am y cyfnod canoloesol yn 
Ynysoedd Prydain yn y rhaglen 
rhyngddisgyblaethol hon. Byddwch 
yn canfod safbwyntiau newydd drwy 
ddilyn modiwlau ar draws hanes 
canoloesol, archaeoleg, llenyddiaeth 
Saesneg a Chymraeg. Byddwch 
yn cael y cyfle i feithrin sgiliau 
newydd drwy ddysgu palaeograffeg, 
Saesneg Canoloesol, Hen Ffrangeg 
neu Ladin.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Hanes Cymru
Byddwch yn ymchwilio i agweddau 
hanesyddol a diwylliannol ar 
draws hanes modern cynnar 
a hanes modern Cymru gydag 
arbenigwyr sy’n angerddol am 
eu pwnc. Bydd cyfle i ddatblygu 
dealltwriaeth soffistigedig o’r 
themâu neu destunau rydych 
chi’n eu gweld yn wirioneddol 
ddiddorol, mewn rhaglen hyblyg 
sy’n cynnig amrywiaeth cronolegol 
a thematig. Byddwch yn ennill 
sylfaen gadarn mewn ymchwil a 
theori hanesyddol. Gallwch ddewis 
goruchwyliaeth drwy gyfrwng y 
Gymraeg neu’r Saesneg ar gyfer 
eich traethawd hir, gan ddibynnu 
ar eich maes diddordeb.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Archaeoleg
Archaeoleg
Mwynhewch y rhyddid i lywio 
eich rhaglen eich hun. Gallwch 
gyfuno cyfnodau, pynciau a 
rhanbarthau, defnyddio dull 
rhyngddisgyblaethol neu arbenigo 
yng Nghymdeithas a Diwylliant 
yr Oesoedd Canol Cynnar neu 
Brydain Cynhanesyddol

Rydym yn adnabyddus am ein 
harbenigedd penodol yn Ynysoedd 
Prydain, Ewrop ac ardal Môr y 
Canoldir, ac mae ein harbenigwyr 

yn addysgu o’r cyfnod Neolithig 
i’r cyfnodau Celtaidd, Rhufeinig a 
Llychlynnaidd. Rydym yn cadw’n 
driw i’n hetifeddiaeth fel un o’r 
prifysgolion cyntaf i hyrwyddo’r 
ddisgyblaeth, ac mae Archaeoleg 
yng Nghaerdydd yn faes eang ac 
amserol, ac mae’n adlewyrchu’r 
hyn gall y ddisgyblaeth ei gyfrannu 
at gymdeithas, a’r hyn y dylai’r 
ddisgyblaeth ei gyfrannu.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gwyddoniaeth 
Archeolegol
Meistroli sgiliau gwyddonydd 
archeolegol mewn rhaglen 
ddeinamig sy’n cael ei haddysgu 
gan arbenigwyr blaenllaw. Mae 
ein rhaglen yn cyfuno hyfforddiant 
gwyddonol ag astudiaethau 
thematig sy’n seiliedig ar gyfnod. 
Bydd hynny’n rhoi’r rhyddid i chi 
deilwra eich astudiaethau er 
mwyn gweddu i’ch uchelgeisiau 
fel gwyddonydd archeolegol neu 
ymchwilydd. P’un ai a ydych 
yn bwriadu arbenigo mewn 
archaeoleg biomoleciwlaidd, 
osteoarcheoleg neu sŵoarcheoleg, 
neu fynd ar drywydd agweddau 
cyffredinol, bydd ystod eang 
o fodiwlau ar gael i chi. Mae’r 
rhaglen hon yn hynod o addas 
ar gyfer unigolion sydd wedi 
graddio mewn Archeoleg neu 
ddisgyblaethau perthnasol (megis 
cadwraeth, treftadaeth, bioleg, 
cemeg a daearyddiaeth).

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Astudiaethau Celtaidd 
Cynnar
Dewch i ddatblygu dealltwriaeth 
feirniadol o’r byd Celtaidd yn 
y rhaglen ryngddisgyblaethol 
hon gan ddefnyddio ffynonellau 
archeolegol, hanesyddol, llenyddol 
a mytholegol. Byddwch yn astudio 
mewn prifddinas Geltaidd 
fodern gydag arbenigwyr mewn 
Archaeoleg, Saesneg, Hanes a 

Chymraeg, ac felly byddwch chi 
mewn sefyllfa dda iawn i gael 
mynediad at gasgliadau arbenigol 
allweddol a safleoedd Celtaidd 
gorllewin Prydain.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Cadwraeth
Mae ein rhaglenni Cadwraeth 
yn hynod o addas ar gyfer 
unigolion sydd wedi graddio 
mewn archaeoleg, hanes, 
hanes yr henfyd, cadwraeth a’r 
gwyddorau. Os oes gennych radd 
yn seiliedig ar y celfyddydau, rhaid 
i chi gyflwyno tystiolaeth o’r lefel 
uchaf o addysg rydych chi wedi’i 
chyflawni yn y gwyddorau.

Gofalu am Gasgliadau
Mae’r rhaglen alwedigaethol 
hon yn cynnig hyfforddiant 
eithriadol mewn cadwraeth 
ataliol a rheoli casgliadau 
diwylliannol a threftadaeth, p’un 
ai gwyddoniaeth neu’r dyniaethau 
yw’r cefndir. Byddwch yn dod yn 
fedrus wrth ddefnyddio sgiliau 
sy’n hanfodol ar gyfer gyrfa ym 
maes treftadaeth, gan gynnwys 
dylunio prosiectau ac ysgrifennu 
adroddiadau, yn ogystal ag ennill 
profiad gwerthfawr yn ymwneud ag 
amgueddfeydd neu dreftadaeth.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Arferion Cadwraeth
Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio 
fel rhaglen gadwraeth ar gyfer 
graddedigion yn y dyniaethau a’r 
gwyddorau sy’n chwilio am yrfa ym 
maes Cadwraeth. Mae hi’n rhaglen 
ddwy flynedd sy’n canolbwyntio 
ar addysgu’r genhedlaeth nesaf 
o warchodwyr. Byddwch yn dod i 
ddeall egwyddorion damcaniaethol 
a chymwysiadau ymarferol, ac yn 
arbenigo mewn gofalu a gwarchod 
treftadaeth ddiwylliannol drwy 
brofiadau ymarferol. Yn ystod 
y ddwy flynedd, byddwch yn 
cael profiad helaeth o weithio 
ar wrthrychau treftadaeth 
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www.caerdydd.ac.uk/hanes-archaeoleg-crefydd

ddiwylliannol o’r DU ac o bob cwr 
o’r byd.

MSc: 2 flynedd amser llawn

Cadwraeth Broffesiynol
Mae’r rhaglen uchel ei pharch 
hon yn addysgu dylunio, 
gweithredu a chyflwyno ymchwil 
mewn cadwraeth a gwyddoniaeth 
gadwraeth drwy seminarau 
ac ymarfer labordy. Caiff ei 
haddysgu gan ymchwilwyr sy’n 
cael eu parchu’n rhyngwladol, 
ac fe’i dyluniwyd i ddiwallu 
anghenion cadwraethwyr a 
graddedigion gwyddoniaeth 
sy’n dymuno ehangu i’r maes 
cyffrous hwn. Mae’r rhaglen yn 
rhoi hyblygrwydd i chi arbenigo 
mewn amrywiaeth o feysydd 
sy’n gweddu i’ch diddordebau a 
chyfeiriad eich gyrfa.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Astudiaethau Crefyddol
Astudiaethau Crefyddol
Dysgwch am drawsnewidiadau 
crefyddol a diwylliannol yr Henfyd 
Diweddar, neu ddysgu am 
lenyddiaeth a diwylliant crefyddol 
De Asia neu Tsieina gyda’n 
dewisiadau llwybr.

Mae Crefydd yr Henfyd Diweddar 
wedi’i leoli yng Nghanolfan 
Crefydd a Diwylliant yr Hynafiaeth 
Hwyr, ac mae’n archwilio’r cyfnod 
pwysig pan ddaeth crefyddau 
cyfoes y byd i’r amlwg (200 – 800 
OC), gan edrych ar agweddau 
diwinyddol, hanesyddol ac 
ieithyddol ar grefyddau, megis 
Cristnogaeth a Gnostigiaeth.

Drwy astudio yn y Ganolfan 
Hanes Crefydd yn Asia, gallwch 
edrych ar grefyddau De Asia a 
Tsieina ar y cyd neu ar wahân 
yn ein Llwybr Crefyddau Asia, 
gan fanteisio ar arbenigedd sy’n 
amrywio o Fwdhaeth Tsieineaidd 
i draddodiadau crefyddol Indiaidd 
hynafol. Gallwch ymchwilio i 
ffynonellau yn fanylach drwy 
ddysgu iaith glasurol (Arabeg, 

hen Roeg neu Ladin/yr Henfyd 
Diweddar neu Grefyddau Sanskrit/
Asiaidd), os ydych chi’n awyddus i 
wneud hynny.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Islam ym Mhrydain 
Gyfoes
Cewch feithrin y sgiliau gwyddorau 
cymdeithasol sy’n hanfodol i fynd 
ar drywydd ymchwil o’r radd flaenaf 
ar Islam ym Mhrydain heddiw, yn 
y brif Ganolfan ar gyfer Astudio 
Islam yn y DU. Mae’n ddelfrydol 
ar gyfer datblygu’n broffesiynol 
yn y sector cyhoeddus, ac mae’n 
rhaglen heriol sy’n sicrhau 
dealltwriaeth ddofn  o eirfa 
gysyniadol a damcaniaethol sy’n 
ymwneud ag Islam ym Mhrydain, 
ynghyd â sgiliau i gynnal ymchwil o 
ansawdd uchel yn unol â chodau 
moeseg proffesiynol y gwyddorau 
cymdeithasol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser
Dip. Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 3 blynedd rhan-amser

Diwinyddiaeth
Byddwch yn myfyrio ar eich ymarfer 
proffesiynol mewn modd beirniadol 
yn ein rhaglen un flwyddyn sydd 
wedi’i llunio i gefnogi datblygiad 
proffesiynol offeiriadaeth a 
phroffesiynau eraill.

Mae ein cwrs wedi’i gynllunio ar 
gyfer y rheini sy’n cymryd rhan 
mewn rhyw fath o offeiriadaeth, ac 
mae’n ceisio gwella medrusrwydd 
ymarferwyr, gan eich cynorthwyo 
i i gyfrannu’n well at eich 
offeiriadaeth, ac mae pum llwybr i 
ddewis ohonynt. Mae’r addysgu’n 
digwydd dros gyfnod o wyth 
niwrnod pob semester (pedwar 
diwrnod yn rhan amser).

MTh: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser
Dip. Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn

Tyst ôl-radd:1 flwyddyn amser 
llawn. 2 flynedd rhan-amser

Astudiaethau 
Caplaniaeth
Byddwch yn ennill cymhwyster 
uchel ei barch sydd wedi’i deilwra 
i’ch datblygiad proffesiynol yn 
y rhaglen Meistr aml-ffydd hon 
sy’n llawn amser. Cewch ddewis 
un o bedwar llwybr: Addysg, 
Gofal Iechyd, Addysg Uwch neu’r 
llwybr cyffredinol, sydd wedi’i 
lunio ar gyfer unrhyw gaplan ni 
waeth beth fo’r cyd-destun. Mae’r 
addysgu’n digwydd drwy bedair 
ysgol breswyl y flwyddyn, gyda 
chefnogaeth diwtorial ar-lein 
drwy gydol y cyfnod. Byddwch yn 
astudio gyda chyd-gaplaniaid o 
bob sector mewn amgylchedd 
sy’n integreiddio astudio 
rhyngddisgyblaethol ac yn arfer 
adlewyrchu diwinyddol.

MTh: 3 blynedd rhan-amser
Dip. Ôl-radd: 2 flynedd rhan-
amser
Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn

Astudiaethau 
Caplaniaeth: Milwrol
Byddwch yn ennill cymhwyster 
uchel ei barch wedi’i deilwra i 
ddatblygu caplaniaid milwrol yn 
broffesiynol ac yn alwedigaethol 
yn y rhaglen Meistr aml-ffydd hon 
sy’n rhan amser dros dair blynedd. 
Mae’r addysgu’n digwydd drwy 
bedair ysgol breswyl y flwyddyn, 
gyda chefnogaeth diwtorial ar-lein 
drwy gydol y cyfnod. Byddwch yn 
astudio gyda chyd-gaplaniaid o 
bob sector mewn amgylchedd 
sy’n integreiddio astudio 
rhyngddisgyblaethol ac yn arfer 
adlewyrchu diwinyddol.

MA: 3 blynedd yn rhan-amser

Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Gofynion mynediad
Yn ddelfrydol, bydd gan 
ymgeiswyr radd mewn addysg 
uwch o’r DU gydag Anrhydedd 
dosbarth 1af neu 2:1 da, a 
gradd meistr neu o leiaf dwy 
flynedd mewn swydd gyfrifol

sy’n berthnasol i’r cwrs astudio 
arfaethedig.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Derbyniadau i’r Ysgol
e:  share-admissions 

@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 4929

Hanes yr Henfyd
Cewch fynd ar drywydd ymchwil 
gwreiddiol mewn cymuned frwdfrydig 
o academyddion sydd wrthi’n 
ymchwilio i hanes gwleidyddol a 
chymdeithasol ac i ddadansoddiadau 
o dystiolaeth epigraffig ac 
archeolegol.
PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser 
MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser
Derbyniadau: Ionawr, Ebrill, 
Gorffennaf, Hydref
Meysydd ymchwil: Gwyddoniaeth 
a Meddygaeth Hynafol; Rhywedd 
a Rhywioldeb; Gwladwriaethau 
Dinasoedd Groeg; Tai a’r Amgylchedd 
Adeiledig; hanes Gwleidyddol a 
Chymdeithasol; Rhyfela Hynafol.
Gofynion mynediad: Addas i 
fyfyrwyr sydd â gradd mewn 
hanes, y clasuron, archeoleg 
glasurol a dyniaethau cysylltiedig, 
a disgyblaethau gwyddorau 
cymdeithasol.

Archaeoleg
Rydym ymhlith y prifysgolion cyntaf 
i gynnig Archaeoleg a Chadwraeth, 
ac mae ein cyfraniad heddiw’n 
ddylanwadol, yn amserol ac yn 
amrywio’n eang.
PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser
MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser
Derbyniadau: Ionawr, Ebrill, 
Gorffennaf, Hydref
Meysydd ymchwil: Cynhanes 
Prydain ac Ewrop; Dwyrain Môr y 
Canoldir; yr Ymerodraeth Rufeinig 
ac Ôl-Rufeinig; y Byd Canoloesol; 
Hanesyddiaeth; Bioarchaeoleg a 
Nwmismateg; yr Aifft Hynafol; yr 

Oes Eingl-Sacsonaidd; Diwylliant a 
Chymdeithas Canoloesol.
Gofynion mynediad: Mae’n addas 
ar gyfer unigolion sydd wedi graddio 
mewn hanes, archaeoleg, hanes 
yr henfyd, cemeg a gwyddorau 
cadwraeth, a disgyblaethau eraill 
cysylltiedig a pherthnasol yn y 
dyniaethau a’r gwyddorau ffisegol.

Cadwraeth
Cydnabyddir safon uchel ein hymchwil 
yn rhyngwladol, a’n cryfder yw 
cynhyrchu data gwreiddiol ac empirig 
i lywio arferion proffesiynol yn y sector 
treftadaeth.
PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser
MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser
Derbyniadau: Ionawr, Ebrill, 
Gorffennaf, Hydref
Meysydd ymchwil: Cyfansoddiad, 
pydredd a gwarchod deunyddiau; 
gwerthuso triniaethau ac arferion 
cadwraeth; rheoli asedau 
treftadaeth; rheolaeth amgylcheddol 
ar gyfer dros gadwraeth.
Gofynion mynediad: Mae’n addas 
ar gyfer unigolion sydd wedi graddio 
mewn hanes, archaeoleg, hanes 
yr henfyd, cemeg a gwyddorau 
cadwraeth, a disgyblaethau eraill 
cysylltiedig a pherthnasol yn y 
dyniaethau a’r gwyddorau ffisegol.

Hanes a Hanes Cymru
Cewch ddewis eich ymchwil 
hanesyddol unigryw a bydd gennych y 
rhyddid i archwilio pynciau cyffrous ar 
draws ystod gronolegol, daearyddol a 
thematig eang.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser
MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyniadau: Ionawr, Ebrill, 
Gorffennaf, Hydref
Meysydd ymchwil: Prydain 
Ganoloesol a’r byd ehangach; 
Cymru yn y cyfnod modern a’r 
cyfnod modern cynnar; Prydain ac 
Ewrop; cyfundrefnau awdurdodyddol 
Ewrop yr ugeinfed ganrif; Tsieina, 
India a Japan yn y cyfnod modern; 
hanesyddiaeth a hanes mudo 
rhyngwladol; rhywedd a meddygaeth.
Gofynion mynediad: Mae’n addas 
ar gyfer graddedigion mewn 
hanes, a disgyblaethau cysylltiedig 
yn y dyniaethau a’r gwyddorau 
cymdeithasol.

Astudiaethau Crefyddol  
a Diwinyddol
Rydym yn defnyddio’r cryfderau 
ymchwil sydd gennym ar draws yr holl 
brif grefyddau i gynnig cwmpas eang 
ar gyfer mynd ar drywydd rhagoriaeth 
mewn ystod eang o arbenigeddau.
PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser
MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser
Derbyniadau: Ionawr, Ebrill, 
Gorffennaf, Hydref
Meysydd ymchwil: Crefydd yn y byd 
cyfoes; Cristnogaeth gynnar; Islam 
a chrefyddau Asiaidd; traddodiadau 
naratif Asia (hanes y seintiau, 
bywgraffiadau, cyfieithiadau a 
sylwebaeth); y rhyngwyneb rhwng 
crefydd a chymdeithas yn y byd 
cyfoes; esboniadaeth a dehongliadau 
Beiblaidd, athrawiaeth Gristnogol, 
Efengyliaeth (hanes a diwinyddiaeth).
Gofynion mynediad: Mae’n addas 
ar gyfer graddedigion mewn 
amrywiaeth eang o ddisgyblaethau 
yn y dyniaethau a’r gwyddorau 
cymdeithasol.

Ymchwil Ôl-raddedig
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www.caerdydd.ac.uk/ieithoedd-modern

Ieithoedd M
odern

Ieithoedd Modern

CysylltuCaerdydd
“TMae gan yr Ysgol enw da rhagorol, nid yn y DU yn unig, ond ar draws y byd. Mae’r 
MA mewn Astudiaethau Cyfieithu yn rhoi rhyddid i fyfyrwyr arbenigo ym mha bynnag 
gyfuniad o ieithoedd a meysydd diddordeb sy’n apelio. Ar ôl graddio cefais swydd 
fel Rheolwr Teithiau Ewropeaidd i Schools Into Europe. Datblygodd yr MA mewn 
Astudiaethau Cyfieithu fy nealltwriaeth o ddefnydd iaith, cyfieithu a diwylliant yn 
gyffredinol, ac yn sicr mae wedi fy helpu i wella fy arferion gwaith.”  

Laura  MA Astudiaethau Cyfieithu

Gydag enw da rhyngwladol am ragoriaeth mewn ymchwil ac 
addysgu, mae yma amgylchedd cyffrous a rhyngddisgyblaethol 
sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr fynd ar drywydd eu diddordeb  
mewn ieithoedd.

Gofynion mynediad
Yn ddelfrydol bydd gan 
ymgeiswyr radd israddedig 
berthnasol ar lefel anrhydedd 
2:1 o leiaf, neu byddant yn 
disgwyl sicrhau gradd o’r fath.

Saesneg Iaith 
IELTS 7 (6.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
e:  languages-pg-admissions 

@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 0824

Astudiaethau Cyfieithu
Mae natur fyd-eang gynyddol 
ein byd yn golygu bod y gallu i 
ddeall, siarad a gweithio mewn 
amrywiol ieithoedd yn sgil y 
mae galw mawr amdano, yn y 
DU ac yn rhyngwladol. Mae ein 
rhaglen Astudiaethau Cyfieithu 
(MA) hynod lwyddiannus yn denu 

amrywiaeth eang o fyfyrwyr 
cartref a rhyngwladol cymwys ac 
angerddol bob blwyddyn. Mae’r 
cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant 
craidd mewn theori ac ymarfer 
cyfieithu cyn caniatáu i chi 
arbenigo mewn llwybrau penodol 
fel cyfieithu llenyddol, gwyddonol, 
busnes a fferyllol, gan ddibynnu 
ym mha faes yr hoffech chi weithio 

ynddo. Mae modiwlau’r rhaglen 
yn amrywiol a byddant yn sicrhau 
eich bod yn cael yr wybodaeth 
a’r arbenigedd sydd eu hangen 
i ddilyn gyrfa fel cyfieithydd 
proffesiynol yn y sectorau 
cyhoeddus a phreifat.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Mae ein rhaglen ymchwil ddynamig o safon fyd-eang wedi cynhyrchu myfyrwyr PhD disglair sydd wedi 
cyfrannu cryn dipyn i’r byd academaidd a byd diwydiant.

Ôl-raddedig a Addysgir

Barnwyd bod 84% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym 
ar gyfer REF 2014 yn 
arwain y byd neu’n 
rhyngwladol-ragorol*

* mewn cyflwyniad ar y cyd 
ag Ysgol y Gymraeg

Mewn cyflwyniad 
ar y cyd ag Ysgol y 
Gymraeg, gosodwyd  
yr Ysgol Ieithoedd 
Modern yn seithfed 
yn y DU am ansawdd 
ein hymchwil 
(REF 2014) 

Sgoriodd ein Haddysgu 
a Dysgu 91% yn yr 
Arolwg Profiad Ôl-
raddedig a Addysgir  
yn 2017 
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Gofynion mynediad
Y gofyniad arferol ar gyfer 
mynediad i’r holl Raglenni 
ymchwil yn yr Ysgol yw dyfarniad 
gradd 2:1, neu’r cymhwyster 
cyfwerth tramor, mewn pwnc 
perthnasol. 

Fodd bynnag, rydym yn ystyried 
pob ymgeisydd unigol yn ôl ei 
rinweddau penodol. Os nad oes 
gennych y cymwysterau safonol 
ar gyfer y cwrs cewch wneud cais 
o hyd a bydd eich cais yn cael ei 
ystyried. Mae’n bosibl y cynhelir 
cyfweliadau i nodi ac asesu 
teilyngdod academaidd darpar 
fyfyrwyr.

Saesneg Iaith 
IELTS 7 (6.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
e:  languages-pg-admissions 

@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 0824

Astudiaethau Iaith  
a Chyfieithu
Mae gan yr Ysgol Ieithoedd 
Modern ddiwylliant ymchwil 
cryf, deallusol ysgogol a bywiog 
y mae ôl-raddedigion yn cael eu 
hymsefydlu a’u hymgorffori ynddo. 
Oherwydd y cyfuniad o ymchwilwyr 
profiadol a rhyngwladol eu bri ac 
ysgolheigion ifanc, mae’r Ysgol 
wedi llwyddo i ddatblygu ethos 
ymchwil dynamig a blaengar. 
Mae ein cymuned ymchwil o 
academyddion ac ysgolheigion 
wedi ymrwymo i gynhyrchu 

ymchwil o’r radd flaenaf, ac 
mae ein safle yn y 7fed lle 
yn Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014 yn dystiolaeth o’n 
henw da iawn yn rhyngwladol 
am ragoriaeth. Rydym yn rhan 
o Bartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol Cymru a De a Gorllewin 
Lloegr yr AHRC ac yn arwain o ran 
efrydiaethau Ieithoedd Modern 
i Brifysgol Caerdydd. Rydym 
hefyd yn cyfrannu i Ganolfan 
Hyfforddiant Doethurol Cymru 
yr ESRC ac yn arwain ym maes 
astudiaethau bro seiliedig ar 
iaith. Anogwn ymgeiswyr ar gyfer 

astudiaethau doethurol yn gryf i 
ymgeisio gyda’r llwybrau cyllido 
hynny mewn cof

PhD: lwyddyn amser llawn, 5-7 
blynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
hyd at 3 blynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Astudiaethau 
ardal byd-eang, hanes a’r cof, 
cyfieithu ac addasu, diwylliannau 
gweledol, astudiaethau llenyddol a 
ffilm a damcaniaethau critigol.

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae astudio ieithoedd, diwylliannau, hanes a chyfieithu ar lefel uwch yn agor gorwelion newydd ar gyfer  
deall y byd o’n cwmpas

www.caerdydd.ac.uk/newyddiaduraeth-cyfryngau-astudiaethau-diwylliannol

N
ew

yddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau D
iw

ylliannol

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau 
ac Astudiaethau Diwylliannol

CysylltuCaerdydd
“Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn un o’r 
ysgolion gorau ar gyfer astudiaethau newyddiaduraeth yn Ewrop. Mae’r Ysgol yn 
ddigon mawr i ddenu’r prif academyddion, ond eto’n ddigon bach i ddod i adnabod 
pawb a theimlo’n gartrefol. Mae’r tiwtoriaid yn hynod gyfeillgar a bob amser yn 
hapus i’ch helpu i fanteisio’n llawn ar eich gallu. Llwyddodd y modiwlau oedd ar 
gael, a chefndiroedd amrywiol fy nghyd-fyfyrwyr, i greu amgylchedd dysgu gwych.”

Sandra  MA Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu

Mae Prifysgol Caerdydd 
wedi dod yn 2il yn y 
DU am ansawdd ein 
hymchwil astudiaethau 
Cyfathrebu, Diwylliannol 
a’r Cyfryngau  
(REF 2014) 
 
 

Yn rhyngwladol, 
mae Astudiaethau 
Cyfathrebu a’r 
Cyfryngau ym 
Mhrifysgol Caerdydd 
ymhlith y gorau yn y 
byd (safle 34 yn Rhestr 
2017 QS o Brifysgolion 
Gorau’r Byd yn ôl Pwnc) 

Yn ôl y Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil 
diweddaraf mae effaith 
100% o’n hymchwil 
yn ‘rhagorol’ o 
ran ei ehangder a’i 
harwyddocâd 
 
 

Rydym yn un o’r sefydliadau gorau yn y DU ar gyfer addysgu a 
gwaith ymchwil ym maes y cyfryngau, sy’n helpu i lywio meysydd 
cyfathrebu, y cyfryngau a newyddiaduraeth rhyngwladol.
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www.caerdydd.ac.uk/newyddiaduraeth-cyfryngau-astudiaethau-diwylliannol

N
ew

yddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau D
iw

ylliannol

Gofynion mynediad
Mae angen isafswm o 2:2 
ar lefel israddedig ar yr holl 
raglenni oni nodir. 

Saesneg Iaith 
IELTS 7.0 (6.0 ym mhob is-sgôr) 
oni nodir fel arall. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Cefnogi Myfyrwyr (oni nodir)
e:  jomecstudentsupport 

@caerdydd.ac.uk  
ff:  +44 (0)29 2087 4156

Newyddiaduraeth 
Darlledu
Mae Newyddiaduraeth 
Darlledu’n cynnwys hyfforddiant 
newyddiaduraeth teledu a radio, 
lleoliad diwydiannol tair wythnos yn 
ystod yr ail semester, a’i nod yw eich 
helpu chi i gael eich swydd gyntaf 
mewn diwydiant hynod gystadleuol.

Rydym yn defnyddio stiwdios radio 
a theledu digidol i ddangos i chi sut 
mae casglu a darlledu eich cynnwys. 
Byddwch hefyd yn dysgu sut mae 
defnyddio’r sianeli cyfryngau 
cymdeithasol fel Twitter, Instagram 
a Steller, gan eich paratoi ar gyfer 
gyrfa mewn ystafelloedd newyddion 
aml-gyfrwng digidol yn broffesiynol. 
Byddwch yn gadael ag MA sy’n cael 
ei chydnabod yn eang fel un sydd 
ar flaen y gad o ran hyfforddiant 
darlledu ôl-raddedig, ac mae wedi’i 
hachredu gan y Cyngor Hyfforddiant 
Newyddiaduraeth Darlledu.
MA: 1 flwyddyn amser llawn

Saesneg Iaith: IELTS 7.5

Newyddiaduraeth 
Gyfrifiadurol a Data
Mae’r cwrs MSc hwn yn ddelfrydol 
i bobl sydd wedi graddio’n 
ddiweddar ac am feithrin 
sgiliau arbenigol ym maes 
newyddiaduraeth data a chodio. 
Mae tystiolaeth fod galw mawr am 
y rhain gan sefydliadau blaenllaw. 
Rydym hefyd yn gweithio gyda 
newyddiadurwyr cyflogedig sydd 
am wella eu sgiliau yn y maes hwn 
sydd ar dwf yn y diwydiant.

Mae’r rhaglen ymarferol hon 
yn canolbwyntio ar ddatblygu 
gwybodaeth a sgiliau drwy ddysgu 

ymarferol, ar sail ymchwil, am 
newyddiaduraeth, gwyddor data, 
codio cyfrifiadurol a datblygiadau’r 
ystafell newyddion.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Cyfryngau Digidol a 
Chymdeithas
Mae’r cwrs yn edrych ar rôl y 
cyfryngau digidol newydd wrth lunio 
a gweddnewid cymdeithas. Mae’n 
ymchwilio i sut mae data mawr yn 
effeithio ar ein bywydau, sut mae 
newyddiaduraeth dinasyddion 
a diwylliant digidol wedi newid 
hen arferion, sut mae’r cyfryngau 
cymdeithasol yn effeithio ar 
wleidyddiaeth a busnes, a sut mae 
technoleg yn gysylltiedig â grym a 
newid cymdeithasol.

Mae’r cwrs hwn yn darparu sail 
ddamcaniaethol a methodolegol 
drylwyr mewn astudiaethau 
cyfathrebu a’r cyfryngau, a 
gwybodaeth arbenigol mewn 
meysydd megis y cyfryngau 
cymdeithasol, data mawr, 
preifatrwydd a gwyliadwriaeth, 
llywodraethu’r rhyngrwyd, hawliau 
digidol a newyddiaduraeth 
dinasyddion.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Newyddiaduraeth 
Ryngwladol
Mae’r cwrs hwn yn cynnig 
cymysgedd o sgiliau academaidd 
a newyddiaduraeth ymarferol, 
gyda’r nod o feithrin y genhedlaeth 
nesaf o ohebwyr tramor. Mae natur 
aml-ddiwylliannol y cwrs yn golygu 
eich bod yn gweithio ochr yn ochr 
â darpar newyddiadurwyr o bob 
cwr o’r byd, gyda llawer ohonynt yn 

meddu ar brofiad o’r cyfryngau yn 
eu gwlad eu hunain.

Bydd myfyrwyr yn gallu arbenigo ar 
newyddiaduraeth darlledu, dogfen 
neu aml-gyfrwng, gan weithio ar 
ffilmiau a phecynnau newyddion 
ar-lein bob wythnos.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Cysylltiadau Cyhoeddus 
Rhyngwladol a Rheoli 
Cyfathrebu Byd-eang
Mae’r cwrs hwn yn cynnig 
cymysgedd o ymarfer, 
damcaniaeth ac astudiaeth 
academaidd uwch. Mae’n 
datblygu’r sgiliau a’r technegau 
angenrheidiol ar gyfer cysylltiadau 
cyhoeddus a rheoli cyfathrebiadau 
ar lefel ryngwladol a dealltwriaeth 
o rôl yr ymarferwr Cysylltiadau 
Cyhoeddus fel gwarcheidwad enw 
da corfforaethol.

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan 
Sefydliad Siartredig Cysylltiadau 
Cyhoeddus, ac rydym yn un o 
ddim ond deg prifysgol yn y DU 
sy’n bartneriaid i’r Gymdeithas 
Cysylltiadau Cyhoeddus a 
Chyfathrebu (PRCA).

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Newyddiaduraeth, y 
Cyfryngau a Chyfathrebu
Mae’r cwrs yn rhoi golwg i chi ar 
sut mae newyddiaduraeth a’r 
cyfryngau’n newid mewn cyd-
destun byd eang - o foesoldeb 
newyddiaduraeth i’r modd y 
llywodraethir y we. Bydd hefyd 
yn trin a thrafod dulliau adrodd 
am argyfyngau, a sut gallai 
technolegau newydd drawsnewid 

y maes. Mae hefyd yn darparu 
hyfforddiant sgiliau ymchwil ac yn 
denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd.

Mae’r cwrs yn darparu sail 
ddamcaniaethol a methodolegol 
drylwyr mewn astudiaethau 
cyfathrebu a’r cyfryngau, ac 
mae’n addas i unrhyw un sydd 
â diddordeb mewn astudio 
newyddiaduraeth ar lefel 
academaidd uwch.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Newyddiaduraeth 
Cylchgronau
Mae ein cwrs Newyddiaduraeth 
Cylchgronau yn eich paratoi ar gyfer 
eich swydd gyntaf mewn cyfryngau 
cylchgrawn, ac mae wedi’i achredu 
gan Gymdeithas y Cyhoeddwyr 
Proffesiynol. P’un ai a fydd eich 
swydd gyntaf yn y cyfryngau print, 
ar-lein, digidol neu gymdeithasol, 
byddwch yn dysgu sut mae 
defnyddio’r llwyfannau aml-gyfrwng 
mae cylchgrawn cyfoes yn eu 
defnyddio, a sut mae cyflwyno eich 
portffolio pan fyddwch yn gweithio ar 
eich liwt eich hun.

Byddwch hefyd yn dysgu sut 
mae ysgrifennu a chynhyrchu 
cynnwys ar gyfer sawl math 
o frandiau’r farchnad, megis 
cylchgronau ffasiwn moethus misol, 
cylchgronau annibynnol gwahanol 
chwarterol, cylchgronau wythnosol 
i bobl busnes neu gylchgronau 
cwsmeriaid i fanwerthwyr.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Saesneg Iaith: IELTS 7.5

Rheoli’r Cyfryngau
Mae’r cwrs yn cyfuno profiad Ysgol 
Fusnes Caerdydd wrth gyflwyno 
rhaglenni MBA uchel eu parch, 
ac arbenigedd enwog Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac 
Astudiaethau Diwylliannol mewn 
newyddiaduraeth a’r cyfryngau.

Mae wedi’i ddylunio i roi cefndir 
cadarn mewn damcaniaethau ac 
ymarfer rheoli busnes, ac mae’n 
gyfle i gaffael gwybodaeth a sgiliau 
arbenigol ym myd y cyfryngau er 
mwyn rhagori ac ymaddasu ym 
maes rheoli’r cyfryngau.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: 2:1

Cysylltwch â’r:  
Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion
e:  carbs-pg-admissions 

@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 6953

Newyddiaduraeth 
Newyddion
Mae’r MA mewn Newyddiaduraeth 
Newyddion wedi’i hachredu gan 
y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer 
Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ), 
ac mae ein myfyrwyr hefyd yn 
sefyll arholiadau Diploma’r Cyngor, 
gan gynnwys llaw-fer. Yn 2016, 
enillon ni wobr yr NCTJ am y cwrs 
newyddiaduraeth ôl-raddedig gorau.

Mae’r cwrs wedi’i anelu at 
unrhyw un sydd â’i fryd ar fod yn 
newyddiadurwr newyddion aml-
gyfrwng. Byddwch yn dysgu sut 
mae canfod, cynhyrchu a chyhoeddi 
straeon newyddion gan ddefnyddio’r 
adnoddau symudol, print, fideo 
a digidol mwyaf effeithiol a 
pherthnasol sydd ar gael. Rydym yn 
canolbwyntio ar gyflogadwyedd. Mae 
ystod o yrfaoedd ar gael i’r rhai sy’n 
llwyddo ar y cwrs hwn gan gynnwys 
adrodd ar gyfer darparwyr ar-lein 
-- o’r BBC i fusnesau newydd lleol -- a 
sefydliadau newyddion rhanbarthol, 
cenedlaethol a rhyngwladol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Saesneg Iaith: IELTS 7.5

Cyfathrebu Gwleidyddol
Mae’r cwrs hwn yn ymchwilio 
i rôl cyfathrebu mewn bywyd 

gwleidyddol - rôl sy’n prysur 
esblygu ar lefelau cenedlaethol 
a rhyngwladol. Mae hefyd yn 
ystyried sut mae newidiadau fel 
pwysigrwydd cynyddol ‘swyddogion 
spin’, gwleidyddiaeth sy’n seiliedig 
ar ddelwedd, newyddion 24 awr 
yn llywio gwleidyddiaeth. Mae’r 
cwrs hwn yn addas i unrhyw un 
sydd â diddordeb mewn astudio 
cyfathrebu gwleidyddol ar lefel 
academaidd uwch neu ddilyn gyrfa 
yn y maes.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Saesneg Iaith: IELTS 7.5

Gwyddoniaeth, y 
Cyfryngau a Chyfathrebu
Nod y cwrs yw cynnig gwybodaeth 
ac arbenigedd sy’n ymwneud 
â threfnu ac ariannu ymchwil 
gwyddonol, adrodd ar arloesi 
a dadleuon gwyddonol, a 
rôl dinasyddion, arbenigwyr 
a’r cyfryngau wrth wneud 
penderfyniadau.

Byddwch yn cael hyfforddiant 
ymarferol ac uniongyrchol mewn 
cyflwyno gwyddoniaeth drwy’r 
cyfryngau newyddion ac yn 
uniongyrchol i gynulleidfaoedd sy’n 
amrywio o blant ysgol i’r cyhoedd.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: 2:1

Cysylltwch â: Gweinyddwr Gradd 
Meistr a Addysgir
e:  socsipostgrad@caerdydd.ac.uk

ff:  +44 (0)29 2087 0284 
+44 (0)29 2087 5178

Ôl-raddedig a Addysgir

Ein hystafelloedd newyddion digidol
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Gofynion mynediad
Dylai ymgeiswyr feddu ar radd 
dosbarth cyntaf (neu gyfatebol), 
neu fod wedi’u darogan i ennill 
gradd dosbarth cyntaf.

Saesneg Iaith 
IELTS 7.5 Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Cefnogi Myfyrwyr
e:  jomecstudentsupport 

@caerdydd.ac.uk 
ff:  +44 (0)29 2087 4156

Astudiaethau 
Newyddiaduraeth
Mae ein rhaglen PhD/MPhil 
cyffredinol Astudiaethau 
Newyddiaduraeth yn rhoi sylw 
i’r holl brosiectau rydyn ni’n eu 
goruchwylio mewn unrhyw faes 
newyddiaduraeth, y cyfryngau ac 
astudiaethau diwylliannol.

Un o brif gryfderau ein 
hamgylchedd ymchwil yw’r 

ddeialog rhwng staff ymchwil a’r 
rhai sy’n canolbwyntio ar ymarfer. 
Mae hyn yn ein helpu i sicrhau 
canlyniadau ymchwil dylanwadol 
o ran ymarfer a pholisi yn y byd 
ehangach.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 2 flynedd amser llawn,  
2-3 blynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Hydref

Meysydd ymchwil:  
Cyfryngau Digidol a 
Chymdeithas; Newyddiaduraeth 
a Democratiaeth; y Cyfryngau, 
Diwylliant a Chreadigrwydd; 
Cyfathrebu a Diogelwch Dynol; 
Gwyddoniaeth, Iechyd a’r 
Cyfryngau.

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae ein hymchwil yn ymgysylltu â dadleuon academaidd, cymdeithasol a gwleidyddol cyfoes

www.caerdydd.ac.uk/saesneg-cyfathrebu-athroniaeth

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Saesneg, Cyfathrebu  
ac Athroniaeth

CysylltuCaerdydd
“Fe’m trawyd gan awyrgylch bywiog a chefnogol yr Ysgol. Mae fy PhD wedi ffynnu, 
diolch i oruchwyliaeth ragorol, gweithdai di-ri, seminarau ymchwil a chyfleoedd 
rhwydweithio, a chymuned PhD egnïol a chroesawgar. Fel myfyriwr sy’n ariannu 
ei hun, roeddwn yn ffodus i sicrhau nifer o ysgoloriaethau gan elusennau a 
chyrff ariannu llai. Mae myfyrwyr PhD hefyd yn cael cyfle i ennill profiad addysgu 
cyflogedig, trwy arwain seminarau gydag israddedigion.”

David  PhD Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu

Rydym yn y 10 
uchaf ar gyfer Iaith 
a Llenyddiaeth 
Saesneg ac yn 4ydd 
am yr effaith y mae 
ein hymchwil mewn 
Athroniaeth yn ei chael 
ar gymdeithas  
(REF 2014)

Ymhlith 100 
prifysgol uchaf y byd 
ar gyfer astudio Iaith a 
Llenyddiaeth Saesneg 
(Sgorau Prifysgolion y Byd 
QS yn ôl Pwnc, 2017) 
  
 

Yr Ysgol yw’r 
fwyaf o’i math yn y 
Deyrnas Unedig: mae 
ganddi dros 70 o staff 
addysgu, ymchwil a 
chymorth 
 
 

Rydym yn gwerthfawrogi manyldeb beirniadol, meddwl yn greadigol 
a chwilfrydedd deallusol. Wedi’n cyfoethogi gan ein cymuned 
myfyrwyr rhyngwladol ac amrywiol, rydym yn archwilio safbwyntiau 
newydd, ac yn rhoi sylw i faterion allweddol wrth astudio iaith, 
testunau, diwylliannau, syniadau, gwerthoedd a hunaniaeth.
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Gofynion mynediad
Mae angen isafswm o 2:1 ar 
lefel israddedig ar yr holl raglenni 
oni nodir.

Saesneg Iaith 
7.0 IELTS (gydag is-sgôr o 6.5). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Swyddfa Ôl-raddedigion
e:  encap-pg@caerdydd.ac.uk  
ff:  +44 (0)29 2087 4722

Ieithyddiaeth 
Gymhwysol
Mae ein rhaglen wedi’i theilwra 
ar gyfer unrhyw yrfa sy’n gofyn 
am ymwybyddiaeth arbenigol o 
iaith, ac mae’n ymgorffori tri maes 
astudiaeth eang: methodoleg 
ymchwil; disgrifio a chymharu 
iaith; a phynciau arbenigol mewn 
iaith a bywyd cymdeithasol, 
addysgu ieithoedd tramor a 
chyfathrebu amlfodd. Gallwch 
ddefnyddio’r Ganolfan Ymchwil 
i Iaith a Chyfathrebu, sy’n cael 
ei pharchu’n fyd-eang, ac mae’n 
cynnig cyflwyniad i Addysgu 
Saesneg fel Iaith Dramor a 
chyfathrebu proffesiynol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Ysgrifennu Creadigol
Dyluniwyd y rhaglen hon ar 
gyfer awduron creadigol sy’n 
ceisio datblygu eu talentau, 
ac fe’i haddysgir gan awduron 
proffesiynol. Trwy ehangu eich 
gwybodaeth a’ch sgiliau wrth 
ysgrifennu mewn un neu fwy 
o genres llenyddol, byddwch 
yn meistroli’r gallu i gynhyrchu 
gweithiau llenyddol coeth a 
medrus yn annibynnol, ac yn ennill 
y gallu i gynnal gweithdai awduron. 
Mae’r asesiad yn seiliedig 
ar draethodau, prosiectau a 
phortffolios ysgrifennu creadigol, 
yn hytrach nag arholiadau.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Llenyddiaeth Saesneg
Caiff y rhaglen ei haddysgu 
gan staff sydd ag enw da yn 
rhyngwladol ar gyfer ymchwil 
arloesol a dylanwadol, ac mae’r 

maes llafur yn gynhwysol, ei 
syniadau’n heriol a’i dulliau 
dysgu ac addysgu’n amrywiol, 
ac mae’n defnyddio amrywiaeth 
eang o ddulliau damcaniaethol a 
methodolegol. Rydym yn cynnig 
ystod eang o fodiwlau, a nifer 
o lwybrau ymchwil arbenigol, 
gan gynnwys: Y Canoloesoedd 
a’r Dadeni; Rhamantaidd a 
Fictoraidd; Llenyddiaeth Fodern a 
Chyfoes; Rhywedd a Rhywioldeb; 
Theori Feirniadol a Diwylliannol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Ieithyddiaeth Fforensig
Mae ein rhaglen arloesol yn darparu 
cyfle unigryw i astudio effaith iaith 
yn y broses gyfreithiol a barnwrol. 
Wedi’i darparu gan ieithyddion 
fforensig profiadol, mae’n cynnig 
theori a thechnegau yn ymwneud 
â dadansoddi defnydd iaith yn 
feirniadol mewn amrywiaeth o 
gyd-destunau cyfreithiol, er mwyn 
gwerthuso tystiolaeth arbenigol 
ar faterion fforensig yn feirniadol 
ac ystyried rôl arbenigedd mewn 
systemau cyfreithiol mewn ffordd 
fwy cyffredinol. Byddwch yn datblygu 
dealltwriaeth ddamcaniaethol 
ac ymarferol o gyfathrebu mewn 
sefyllfaoedd cyfreithiol, gan gynnwys 
dulliau casglu a dadansoddi data 
a chael hyfforddiant archwilio 
tystiolaeth fforensig ieithyddol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Ymchwil i Iaith a 
Chyfathrebu
Mae ein rhaglen yn cynnig y 
wybodaeth a’r arbenigedd sydd eu 
hangen er mwyn paratoi ar gyfer 
ymchwil mewn ieithyddiaeth ac iaith 

a chyfathrebu, fel ymchwilydd PhD 
neu mewn meysydd proffesiynol 
neu fasnachol. Gan ennill 
dealltwriaeth o ddulliau ymchwil 
sylfaenol perthnasol a phatrymau 
damcaniaethol, byddwch yn dewis 
modiwlau dewisol sy’n archwilio 
sut mae iaith a’r cyfryngau 
gweledol yn cael eu defnyddio 
mewn ymarfer proffesiynol, a 
byddwch yn ystyried sut caiff iaith 
ei defnyddio i greu ein hunaniaeth, 
i ryngweithio â phobl eraill ac 
adeiladu disgwrs yn ideolegol, 
mewn amrywiaeth o gyd-destunau 
cymdeithasol a sefydliadol. Wedi’i 
lleoli yn y Ganolfan Ymchwil i Iaith a 
Chyfathrebu uchel ei pharch, mae 
ganddi Gydnabyddiaeth Cwrs Uwch 
ESRC.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Iaith ac Ieithyddiaeth
Wedi’i lleoli mewn canolfan 
ymchwil o safon fyd-eang, mae 
ein rhaglen yn cynnig hyfforddiant 
cadarn mewn sylfeini ymchwil 
ac ymarfer, yn ogystal â’r 
rhyddid i deilwra eich rhaglen 
yn seiliedig ar eich diddordebau 
a’ch dyheadau. Byddwch yn 
cael dealltwriaeth gynhwysfawr 
o ddulliau damcaniaethol a 
methodolegol a ddefnyddir ym 
maes ieithyddiaeth. Byddwch 
yn datblygu gwerthfawrogiad o 
sut mae iaith yn rhyngweithio 
â ffactorau cymdeithasol, gan 
ddysgu sut i ddadansoddi a 
hwyluso cyfathrebu mewn 
cymunedau ymarfer amrywiol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Ôl-raddedig a Addysgir

Gofynion mynediad
Mae angen isafswm o 2:1 ar 
lefel israddedig a gradd meistr ar 
yr holl raglenni, oni nodir.

Saesneg Iaith 
7.5 IELTS (gydag is-sgôr o 7.0). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Swyddfa Ôl-raddedigion
e:  encap-pg@caerdydd.ac.uk 
ff:  +44 (0)29 2087 4722

Rydym yn cynnal dwy 
gynhadledd ymchwil i ôl-
raddedigion, sy’n ennyn dadleuon 
rhyngddisgyblaethol, ac sy’n 
galluogi myfyrwyr ôl-raddedig i 
gyflwyno eu hymchwil i’w cyd-
fyfyrwyr, aelodau staff academaidd 
ac ysgolheigion gwadd.

Mae’r holl fyfyrwyr ymchwil ôl-
raddedig yn cael cyfle i ymgeisio i 
ennill profiad addysgu, trwy ddilyn 
rhaglen Dysgu Addysgu wedi’i 
achredu.

Ysgrifennu Creadigol
Perffeithiwch eich gwaith 
ysgrifenedig mewn genre o’ch 
dewis yn un o ganolfannau mwyaf 
blaenllaw y DU ar gyfer ysgrifennu 
creadigol, lle cewch eich hyfforddi 
gan lenorion academaidd 
cyhoeddedig proffesiynol. 
Byddwch yn rhydd i ddilyn genre 
o’ch dewis ac archwilio ffurfiau 
cymysg, a byddwch yn cwblhau 
gwaith creadigol sylweddol sy’n 
ddigon da i’w gyhoeddi yn ein 
rhaglen ddeinamig, greadigol a 
beirniadol. Mae llawer o’n cyn-
fyfyrwyr bellach yn dilyn gyrfa fel 
awduron ffuglen a llyfrau ffeithiol 
greadigol, gan gynnwys gwaith 

ar gyfer y llwyfan, radio, teledu a 
ffilm. Mae cyhoeddi ac addysgu yn 
parhau i fod yn ddewisiadau gyrfa 
amgen poblogaidd.

Mae’r rhaglen PhD yn cynnwys 
paratoi darn gwreiddiol o waith 
creadigol, ynghyd â sylwadau 
beirniadol myfyriol.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

Derbyn: Hydref, Ionawr, Ebrill

Meysydd ymchwil: Ffuglen 
Greadigol (gan gynnwys 
ysgrifennu straeon byrion); 
Ffeithiol Greadigol; Barddoniaeth; 
Ysgrifennu Sgript ar gyfer Ffilm, 
Radio a Theledu.

Gofynion mynediad: Croesewir 
ceisiadau gan raddedigion sydd ag 
o leiaf 2:1 mewn gradd israddedig 
mewn unrhyw ddisgyblaeth 
academaidd a gradd Meistr, 
mewn ysgrifennu creadigol neu 
lenyddiaeth Saesneg, yn ddelfrydol.

Theori Feirniadol a 
Diwylliannol
Gallwch ymchwilio i bwnc 
rhyngddisgyblaethol o ddiddordeb 
i chi, wedi eich goruchwylio gan 

arloeswyr mewn theori feirniadol 
a diwylliannol sydd ag ymrwymiad 
hirsefydlog i ragoriaeth ac 
amrywiaeth mewn gwaith ymchwil. 
Mae ein rhaglen wedi’i chynllunio 
er mwyn cynnig y wybodaeth 
a’r arbenigedd sydd eu hangen 
arnoch ar gyfer gyrfa yn y byd 
academaidd neu sgiliau ymchwil 
o lefel uchel neu wybodaeth 
ddatblygedig yn y pwnc.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser
MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser
Derbyn: Ionawr, Ebrill, Hydref.
Meysydd ymchwil: Marcsiaeth 
Feirniadol; Hanes Diwylliannol; 
Dadadeiladaeth; Astudiaethau 
Deleuze; Theori Ddigidol 
ac Astudiaethau Gemau; 
Eco-ddyniaethau; Rhywedd, 
rhywioldeb a hil; Estheteg 
Almaenaidd ac Ysgol Frankfurt; 
Ôl-drefedigaethedd, cenedl a 
diwylliant; Ôl-foderniaeth; Ôl-
ddyneiddiaeth; Theorïau llenyddol; 
Astudiaethau trawma a chof.

Gofynion mynediad: Addas i 
raddedigion y dyniaethau neu’r 
gwyddorau cymdeithasol. Mae 

Ymchwil Ôl-raddedig

Moeseg ac Athroniaeth Gymdeithasol
Mae ein rhaglen yn ymchwilio i 
themâu canolog moeseg gyfoes ac 
athroniaeth gymdeithasol a’i nod 
yw datblygu cyfraniadau beirniadol 
gwreiddiol i’r dadleuon ynddynt. 
Bydd y cwrs yn miniogi eich 
sgiliau beirniadol ac adeiladol, 
gan ddatblygu eich hyder wrth 
gyflwyno a thrafod syniadau 
gwreiddiol. Byddwch yn gweithio 

gydag ymchwilwyr yn ein Canolfan 
Foeseg Gymhwysol, gan dynnu 
ar ein clystyrau ymchwil mewn 
athroniaeth y meddwl a seicoleg, 
ac mewn athroniaeth foesol a 
gwleidyddol.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Adeilad John Percival, cartref  
yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu  
ac Athroniaeth

www.caerdydd.ac.uk/saesneg-cyfathrebu-athroniaeth

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth
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angen gradd anrhydedd dosbarth 
cyntaf neu 2:1 yn y DU, neu 
gymhwyster cyfwerth arnoch. Fel 
arfer, mae gan newydd-ddyfodiaid 
gymhwyster ar lefel gradd Meistr.

Llenyddiaeth Saesneg
Gallwch fynd ar drywydd ymchwil 
gwreiddiol mewn amrywiaeth 
eang o feysydd llenyddol, o’r 
canoloesol i’r cyfoes, ac ar 
draws ystod damcaniaethol y 
ddisgyblaeth. Cefnogir y rhaglen 
PhD gan weithdai sgiliau a cynnydd 
disgyblaeth-benodol sydd wedi’u 
teilwra i chi, yn ogystal â nifer o 
grwpiau darllen arbenigol, mentrau 
ymchwil a llwyfannau ymgysylltu, 
gan gynnwys: y Fenter Ymchwil 
Ganoloesol a’r Cyfnod Modern 
Cynnar; Seminar Rhamantiaeth 
a’r Ddeunawfed Ganrif Caerdydd; 
y Ganolfan Ymchwil Olygyddol 
a Rhyngdestunol; Arbrawf 
Barddoniaeth Caerdydd; a 
BookTalk Caerdydd.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Hydref.

Meysydd ymchwil: Hanes 
llyfrau; Llenyddiaeth plant; Theori 
feirniadol; Hanes diwylliannol; 
Dyniaethau digidol; Theori 
ac ymarfer golygu; Ffilm ac 
addasiadau; Astudiaethau rhywedd 
a rhywioldeb; Hanesyddoliaeth 
(newydd-Elisabethaidd, neo-gothig, 
neo-ganoloesol, neo-Fictoraidd, 
gwrth-ramantaidd); Astudiaethau 
darluniau; Cyfieithu llenyddol/
llenyddiaeth mewn cyfieithiad; 
Llenyddiaeth a’r amgylchedd; 
Llenyddiaeth a’r gyfraith; Diwylliant 
llawysgrifau; Dyniaethau meddygol; 
Astudiaethau diwylliannol 
canoloesol; Drama gyfoes; 
Astudiaethau ôl-drefedigaethol; 
Ysgrifennu Saesneg o Gymru; 
Ysgrifennu menywod.

Gofynion mynediad: Rydym 
yn croesawu ceisiadau gan 

raddedigion gydag o leiaf 2:1 
mewn llenyddiaeth Saesneg ac 
MA mewn llenyddiaeth Saesneg.

Iaith a Chyfathrebu
Gallwch fynd ar drywydd ymchwil 
yn un o’r canolfannau rhyngwladol 
mwyaf blaenllaw ar gyfer ymchwil, 
hyfforddi ac addysgu ymchwil 
mewn meysydd cymdeithasol, 
cymhwysol a rhyngweithiol 
cyfathrebu dynol, y cyfryngau 
torfol, iaith ac ieithyddiaeth. Gan 
dynnu ar ystod o arbenigeddau 
o fewn Canolfan Ymchwil Iaith 
a Chyfathrebu Caerdydd, cewch 
eich annog i ymuno â thimau 
penodedig er mwyn cydweithio ar 
ystod eang o brosiectau a themâu, 
sydd yn aml yn defnyddio dulliau 
rhyngddisgyblaethol arloesol o 
fynd i’r afael â chwestiynau cyfoes 
a rhyngwladol cyfoes.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Hydref.

Meysydd ymchwil: Amrywio 
sosioieithyddol; Agweddau at iaith 
a thafodiaith; Cyfathrebu drwy 
gyfrwng y cyfryngau print a darlledu; 
Cyfathrebu’r cyfryngau newydd; 
Trosiadau; Dadansoddi disgwrs yn 
feirniadol; Corpws ieithyddiaeth; 
Cyfathrebu gweledol; Cyfathrebu 
amlgyfrwng; Cyfathrebu amlfodd; 
Sosioieithyddiaeth ryngweithiol; 
Dysgu ieithoedd (iaith gyntaf ac ail 
iaith); Gramadeg swyddogaethol 
systemig; Adeiladu gramadeg; 
Prosesu geiriadurol; Iaith 
fformiwläig; Goslef; Anhwylderau 
iaith ac athreuliad; Ieithyddiaeth 
fforensig ac iaith a’r gyfraith; 
Disgwrs proffesiynol a’r gweithle 
(gan gynnwys disgwrs busnes); Iaith 
arweinyddiaeth; Disgwrs cymdeithas 
sifil y Llywodraeth.

Gofynion mynediad: Croesewir 
ceisiadau gan raddedigion gydag 
o leiaf 2:1 mewn maes addas 
(megis ieithyddiaeth, cyfathrebu, 

astudiaethau’r cyfryngau, 
ieithoedd, rhai gwyddorau 
cymdeithasol, llenyddiaeth 
Saesneg a’r dyniaethau).

Athroniaeth
Ymchwiliwch i bwnc ymchwil 
cyfredol blaenllaw, dan 
oruchwyliaeth arbenigol 
ysgolheigion academaidd sydd ar 
flaen y gad yn eu meysydd. Mae 
ein gwaith yn athroniaeth y meddwl 
ac mewn athroniaeth foesol 
a gwleidyddol wedi ei seilio ar 
ddulliau dadansoddol, cyfandirol ac 
empirig o fynd i’r afael â’r meysydd 
ymchwil hyn. Rydym yn aelodau 
o Raglen Hyfforddiant Doethurol 
Cymru, y De a’r Gorllewin, lle mae 
Athroniaeth yn un o’r pedwar prif 
faes cryfder.

Gan ennill sgiliau newydd mewn 
gweithdai ymchwil bob pythefnos, 
byddwch yn archwilio syniadau 
ac yn cyflwyno eich gwaith wrth 
fynd ymlaen yn ein grŵp darllen 
wythnosol. Fel myfyriwr doethurol, 
byddwch yn dod i gysylltiad â’r 
datblygiadau diweddaraf drwy ein 
cyfres o seminarau ymchwil.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Hydref.

Meysydd ymchwil: Moeseg 
ac Athroniaeth Wleidyddol; 
Athroniaeth y Meddwl; 
Athroniaeth Dirnadaeth; 
Seicoleg Foesol; Nietzsche; 
Athroniaeth Ewropeaidd Fodern; 
Theori Feirniadol yr Almaen; 
Dirfodaeth Ffrainc; Ffeministiaeth; 
Metafoeseg; Estheteg; Moeseg 
Gymhwysol; Moeseg feddygol; 
Athroniaeth Chwaraeon; 
Athroniaeth Risg.

www.caerdydd.ac.uk/gwyddorau-cymdeithasol
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Y Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn 3ydd yn y 
DU ar gyfer ansawdd 
ymchwil mewn 
Cymdeithaseg ac yn 
5ed ar gyfer Addysg   
(REF 2014) 
 

Rydym yn mwynhau 
cysylltiadau rhagorol 
â llywodraeth leol a 
chenedlaethol, prif 
sefydliadau’r sectorau 
preifat a chyhoeddus, 
yn ogystal â’r trydydd 
sector

Mae ein record 
eithriadol o incwm 
a grantiau ymchwil 
ymhlith yr uchaf yn y 
DU 

Rydym yn gymuned addysgu ac ymchwilio rhyngddisgyblaethol, 
a gydnabyddir yn rhyngwladol fel canolfan ragoriaeth.

CysylltuCaerdydd
“Roedd yr amrywiaeth o ran cefndiroedd a gwybodaeth ymhlith y staff addysgu, ynghyd â 
dull addysgu a arweinir gan ymchwil, cyfleusterau o’r radd flaenaf ac amgylchedd dymunol 
yn golygu fy mod wedi cael profiad cadarnhaol iawn fel myfyriwr. Cafodd fy syniadau a’m 
barn eu herio’n barhaus a’u datblygu ymhellach. Roedd cael fy nghyflwyno i ffyrdd newydd 
o feddwl yn ysgogi ac yn ysbrydoli. Fe wnaeth hyn fy helpu i wneud synnwyr gwell o’n realiti 
cymdeithasol o fewn cyd-destun gwaith cymdeithasol. Roeddwn yn teimlo fy mod wedi 
cael fy mharatoi’n drylwyr ar gyfer ymarfer gwaith cymdeithasol ar ddiwedd y cwrs.”  

Adam  MA mewn Gwaith Cymdeithasol
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Y G
w

yddorau Cym
deithasol

Gofynion mynediad
2:1 ar lefel israddedig neu 
gymhwyster cyfwerth. Pwnc yn y 
gwyddorau cymdeithasol neu’r 
dyniaethau, os yn bosib, oni 
nodir.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (gyda lleiafswm o 6.5 
yn ysgrifenedig ac o leiaf 5.5 yn 
ym mhob is-sgôr arall) oni nodir. 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Gweinyddwr gradd meistr a 
addysgir (oni nodir)
e:  socsipostgrad@caerdydd.ac.uk
ff:  +44 (0)29 2087 0284 

+44 (0)29 2087 4809

Plentyndod ac Ieuenctid
Mae Plentyndod ac Ieuenctid yn 
faes ymchwil sydd ar dwf ar draws 
y gwyddorau cymdeithasol. Mae’r 
MSc hwn yn rhoi cyfle i archwilio 
damcaniaethau, methodoleg a 
thystiolaeth ymchwil blaenllaw, 
er mwyn deall y berthynas rhwng 
cysyniadau plentyndod, dulliau 
methodolegol o ymchwilio gyda 
phlant a phobl ifanc ac effaith 
cymdeithasol polisïau ac arferion 
plentyndod mewn amrywiaeth 
o gyd-destunau cymdeithasol a 
diwylliannol ac ar draws y cwrs 
bywyd ifanc. Mae wedi’i hanelu at 
ymarferwyr, gwneuthurwyr polisi 
ac ôl-raddedigion sy’n awyddus 
i ddatblygu eu gwybodaeth am 
blentyndod ac ieuenctid, a dysgu 
dulliau cynnal ymchwil gyda’r 
grwpiau hyn.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Troseddau, Diogelwch a 
Chyfiawnder
Nod ein MSc mewn Troseddau, 
Diogelwch a Chyfiawnder yw 
cynhyrchu graddedigion sy’n gallu 
‘datrys problemau’ ym meysydd 
troseddu, diogelwch a chyfiawnder. 
Rydym yn seilio’r rhaglen ar y 
patrwm ‘Sganio, Dadansoddi, 
Ymateb, Asesu’ sy’n gynllun 
cyfarwydd ym maes plismona 
a rhwystro troseddu yn ogystal 
ag yn yr academi, yn ogystal ag 
yn yr academi ac mewn ymchwil 
ym maes troseddeg. Mae ein 
dull dysgu sy’n canolbwyntio 
ar broblemau yn pwysleisio sut 
mae defnyddio gwybodaeth 
pwnc-benodol i ddadansoddi, ac 
ymateb i, achosion o droseddu, 
diogelwch a chyfiawnder yn y 
sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a 
masnachol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Addysg, Polisïau a 
Chymdeithas
Wrth i addysg ddod yn fwyfwy 
byd-eang, mae ysgolion a 
systemau addysg ledled y byd 
yn aml yn cael eu siapio gan set 
gyffredin o bolisïau ac ideolegau 
addysg byd-eang. Nod y rhaglen 
hon yw datblygu eich gallu i 
ddadansoddi ideolegau, polisïau 
ac arferion amlwg yn feirniadol; 
deall y grymoedd sy’n eu gyrru, 
eu diffygion a’u canlyniadau 
tebygol; ac i ddarganfod ac 
ymgysylltu â modelau amgen o 
addysg, hyfforddiant, addysgu 
a dysgu, ar lefelau plentyndod 
cynnar, cynradd, uwchradd ac ar ôl 
uwchradd, ac mewn cyd-destunau 
anffurfiol y tu allan i’r system 
addysg ffurfiol yn gyfan gwbl.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser 

 

Ôl-raddedig a Addysgir

Rydym yn gwerthfawrogi ein cymuned o fyfyrwyr ac yn ymrwymo i’ch helpu i fanteisio’n llawn ar eich amser yma

Gwyddoniaeth, y 
Cyfryngau a Chyfathrebu
Mae’r radd gyfathrebu 
gwyddoniaeth ryngddisgyblaethol ar 
y cyd yn cael ei chynnig gan Ysgol y 
Gwyddorau Cymdeithasol, yr Ysgol 
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau 
ac Astudiaethau Diwylliannol, 
a chanolfan ddarganfod 
gwyddoniaeth Techniquest. Ein 
nod yw cynnig gwybodaeth ac 
arbenigedd sy’n ymwneud â threfnu 
ac ariannu ymchwil gwyddonol, 
adrodd ar arloesi a dadleuon 
gwyddonol, a rôl dinasyddion, 
arbenigwyr a’r cyfryngau wrth 
wneud penderfyniadau. Byddwch yn 
cael eich hyfforddi mewn cyflwyno 
gwyddoniaeth drwy’r cyfryngau 
newyddion ac yn uniongyrchol 
i gynulleidfaoedd sy’n amrywio 
o blant ysgol i’r cyhoedd yn 
gyffredinol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn 

Gofynion mynediad: Ystyrir 
profiad perthnasol.  

Saesneg Iaith: IELTS 7 (gyda 
lleiafswm o 6.5 yn ysgrifenedig ac o 
leiaf 6.0 ym mhob is-sgôr arall).

Polisi Cymdeithasol a 
Chyhoeddus
Bydd y rhaglen hon yn rhoi 
ichi ddulliau damcaniaethol, 
cysyniadol a dadansoddol o 
archwilio a pholisïau cyhoeddus 
a chymdeithasol cyfoes mewn 
cyd-destunau cenedlaethol 
a rhyngwladol, dehongli 
amrywiaeth o dystiolaeth wrth 
ddadansoddi datblygiadau polisi 
a’u heffeithiau cymdeithasol. 
Byddwn yn eich galluogi i 
ddyfnhau eich dealltwriaeth 
o brif agweddau polisïau 
cymdeithasol a chyhoeddus, gan 
gynnwys gwahanol gysyniadau 
o ddinasyddiaeth a sut maent 
yn llywio polisïau cymdeithasol, 
dulliau llywodraethu cyfoes 
a’r ffordd y rhoddir polisïau 
cyhoeddus ar waith, a sut y 
defnyddir damcaniaethau 
a thystiolaeth ymchwil i 

ddadansoddi ac egluro 
newidiadau mewn polisïau 
cymdeithasol a chyhoeddus.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gwyddorau Cymdeithasol
Mae’r MSc hwn yn eich 
galluogi i greu rhaglen astudio 
bwrpasol sy’n defnyddio ein 
harbenigedd mewn meysydd 
fel astudiaethau plentyndod ac 
ieuenctid; troseddau, diogelwch 
a chyfiawnder; addysg; theori 
gymdeithasol; polisi cymdeithasol 
a chyhoeddus. Byddwch yn 
ennill amrywiaeth o sgiliau 
trosglwyddadwy ar gyfer y 
gweithle, yn ogystal â sylfaen 
ar gyfer hyfforddiant pellach 
mewn amrywiaeth o feysydd 
proffesiynol. Byddwch yn datblygu 
eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch 
dealltwriaeth o theori wyddonol 
gymdeithasol a dulliau ymchwil, 
ochr yn ochr â deunydd mwy 
arbenigol fel y nodir uchod.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser 

Dulliau Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol
Nod y MSc yn Nulliau Ymchwil 
y Gwyddorau Cymdeithasol yw 
cynnig uwch-hyfforddiant mewn 
dulliau ymchwil ar draws holl 
ystod y gwyddorau cymdeithasol. 
Cewch lawer iawn o wybodaeth 
ddamcaniaethol ac ymarferol am 
lunio astudiaethau ymchwil effeithiol, 
am yr amrywiaeth o ddulliau casglu 
data sydd ar gael i’r gwyddonydd 
cymdeithasol ac am y prif ddulliau o 
dadansoddi data o fyd y gwyddorau 
cymdeithasol. Rydym yn cynnig pum 
llwybr ym mhynciau’r Gwyddorau 
Cymdeithasol: Troseddeg; 
Astudiaethau Addysg; Polisi 
Cymdeithasol; Gwaith Cymdeithasol; 
Cymdeithaseg.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser  
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser  

Gofynion mynediad: Gradd 
dosbarth cyntaf (neu gyfwerth). 

Cysylltwch â: Gweinyddwr 
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol 
e: ssrm@caerdydd.ac.uk

Sgiliau a Datblygu’r 
Gweithlu
Addysgir yr MSc mewn Sgiliau a 
Datblygu’r Gweithlu yn Singapore, 
mewn partneriaeth â’r Sefydliad 
Dysgu Oedolion, Singapore. Mae 
wedi ei anelu at ymarferwyr, 
gwneuthurwyr polisi ac ymchwilwyr 
yn rhanbarth Dwyrain Asia. 
Nod y rhaglen arloesol hon yw 
datblygu arbenigedd a gwella gallu 
proffesiynol ym maes cyflogaeth, 
sgiliau a datblygu’r gweithlu mewn 
cyd-destun byd-eang sy’n newid 
yn gyflym. Rydym yn ceisio eich 
darparu â gwybodaeth a dulliau 
dadansoddol o ddatblygu ac asesu 
ymyriadau polisi amgen, amlygu 
a chwilio am atebion i heriau 
ym maes datblygu’r gweithlu, ac 
ymgymryd ag ymchwil effeithiol yn 
y maes.

MSc: 2 flynedd rhan-amser mewn 
sefydliad arall 

Gofynion mynediad: 2:1 ar lefel 
israddedig (neu gyfwerth) ac o 
leiaf ddwy flynedd o brofiad gwaith 
mewn maes sy’n ymwneud â 
chyflogaeth neu sgiliau  

Saesneg Iaith: IELTS 7.0  

Cysylltwch â: Gweinyddwr 
Rhaglen MSc Sgiliau a Datblygu’r 
Gweithlu
e: swdmasters@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4021 

Rhaglenni Proffesiynol

Gwaith Cymdeithasol
Mae ein rhaglen MA mewn 
Gwaith Cymdeithasol yn eich 
galluogi i adeiladu ar eich profiad 
academaidd a galwedigaethol a 
sicrhau cymhwyster proffesiynol 
mewn gwaith cymdeithasol. 
Byddwch yn elwa ar gymorth 
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tiwtora cryf, addysgu sy’n 
seiliedig ar ymchwil ac ymarfer, 
a mynediad at amrywiaeth o 
gyfleoedd lleoliadau mewn 
meysydd arbenigol. Wedi ei lleoli 
o fewn amgylchedd ehangach 
y gwyddorau cymdeithasol, 
mae’r rhaglen hon yn darparu 
dull damcaniaethol a beirniadol 
o gaffael a gwerthfawrogi 
gwybodaeth am ymarfer gwaith 
cymdeithasol a’i gyd-destun. Mae 
egwyddorion hawliau dynol yn 
rhan greiddiol ohoni.

MSc: 2 flynedd amser llawn

Gofynion mynediad: 2:2 ar lefel 
israddedig a chyflogaeth neu 
brofiad gwaith gwirfoddol gwaith 
cymdeithasol perthnasol. Gellir 
ystyried ymgeiswyr heb radd ond 
sydd â phrofiad o leiaf tair blynedd. 

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (gyda 
lleiafswm o 6.5 yn ysgrifenedig ac o 
leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr arall).

Cysylltwch â: Susan Hayes
e: hayessm@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4967 

Tystysgrif Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg, mewn Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol 
(PCET)  
Cafodd y rhaglen cyn-wasanaeth 
un flwyddyn o addysg gychwynnol 
athrawon ei dylunio’n benodol 
ar gyfer y rhai sydd am addysgu 
mewn cyd-destunau ôl-orfodol. 
Mae wedi’i chynllunio i fodloni 
gofynion dysgu a datblygu 
athrawon, darlithwyr, hyfforddwyr 
galwedigaethol mewn diwydiant, 
masnach neu broffesiynau eraill 
fel addysg uwch, bellach, oedolion, 
cymunedol a nyrsio, chweched 
dosbarth ysgolion ac i’r rhai 
sy’n darparu’r cwricwlwm 14-19 
mewn ysgol neu leoliad arall. 
Mae’r rhaglen PCET yn rhoi sylw 
i amrywiaeth o bynciau addysgu 
a meysydd galwedigaethol. 
Mae’r rhaglen yn cynnig cyfuniad 
cytbwys o theori ac ymarfer.

TAR: 1 flwyddyn amser llawn 

Gofynion mynediad: Gradd 2.2 
neu uwch (neu gyfwerth). Mae’n 
ddymunol y dylai pob ymgeisydd 
fod â TGAU Mathemateg gradd 
C neu uwch, neu gymwysterau 
mynediad cyfatebol ar lefel 2 ar y 
rhaglenni.

Saesneg Iaith: Sgôr IELTS o 6.5 
(5.5 ym mhob is-sgôr)

Cysylltwch â: Canolfan Myfyrwyr - 
Adeilad Morgannwg
e: pgce@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4021

Tystysgrif Raddedig 
Broffesiynol mewn 
Addysg, mewn Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol 
(PCET) (Yn y Gweithle)
Cynlluniwyd y rhaglen weithle 
ddwy flynedd hon yn benodol ar 
gyfer y rheini sydd yn addysgu ac 
yn hyfforddi mewn cyd-destunau 
ôl-orfodol. Fe’i hanelir at athrawon, 
tiwtoriaid, hyfforddwyr, a darlithwyr 
sy’n gweithredu mewn amrywiaeth 
o broffesiynau gan gynnwys 
diwydiant, masnach, a lleoliadau 
a phroffesiynau galwedigaethol 
eraill gan gynnwys addysg bellach, 
uwch, cymunedol a nyrsio. Rhaid 
i ymgeiswyr fod yn cymryd rhan 
weithredol mewn hyfforddiant 
neu addysg fel rôl gwaith neu yn 
wirfoddol.

TAR: 2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Gradd 2.2 
neu uwch (neu gyfwerth). Mae’n 
ddymunol y dylai pob ymgeisydd 
fod â TGAU Mathemateg gradd 
C neu uwch, neu gymwysterau 
mynediad cyfwerth ar lefel 2 ar y 
rhaglenni. 

Saesneg Iaith: Sgôr IELTS o 6.5 
(5.5 ym mhob is-sgôr)

Cysylltwch â: Canolfan Myfyrwyr - 
Adeilad Morgannwg
e: pgce@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4021 

Diploma Graddedig 
mewn Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol 
(Yn y Gweithle)
Cynlluniwyd y rhaglen weithle 
ddwy flynedd hon yn benodol ar 
gyfer y rheini sydd yn addysgu ac 
yn hyfforddi mewn cyd-destunau 
ôl-orfodol. Mae wedi’i chynllunio i 
fodloni gofynion dysgu a datblygu 
athrawon, darlithwyr, hyfforddwyr 
galwedigaethol mewn diwydiant, 
masnach neu broffesiynau eraill 
fel addysg uwch, bellach, oedolion, 
cymunedol a nyrsio, chweched 
dosbarth ysgolion ac i’r rhai sy’n 
darparu’r cwricwlwm 14-19 mewn 
ysgol neu leoliadau eraill. Rhaid 
i ymgeiswyr fod yn cymryd rhan 
weithredol mewn hyfforddiant 
neu addysg fel rôl gwaith neu yn 
wirfoddol.

GDip: 2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad:  
Cymhwyster proffesiynol ynghyd 
â phrofiad proffesiynol. Mae’n 
ddymunol y dylai pob ymgeisydd 
fod â TGAU Mathemateg gradd 
C neu uwch, neu gymwysterau 
mynediad cyfwerth ar lefel 2 ar y 
rhaglenni.

Saesneg Iaith: Sgôr IELTS o 6.5 
(5.5 ym mhob is-sgôr)

Cysylltwch â: Canolfan Myfyrwyr - 
Adeilad Morgannwg
e: pgce@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4021

www.caerdydd.ac.uk/gwyddorau-cymdeithasol
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Gofynion mynediad
2:1 neu uwch ar lefel israddedig 
a/neu gradd Meistr.

Saesneg Iaith 
IELTS 7.0 Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Swyddfa Graddedigion
e:  graduateoffice 

@caerdydd.ac.uk 
ff:  +44 (0)29 2087 4972

PhD
Y Gwyddorau 
Cymdeithasol
Mae hyfforddiant ymchwil yn 
nodwedd gref o’n rhaglen PhD. 
Rydym yn ymrwymo i wneud 
ymchwil sy’n seiliedig ar theori ac 
yn canolbwyntio’n glir ar bolisïau. 
Rydym yn cynnig cyfleoedd i 
astudio ymchwil ôl-raddedig 
ym meysydd cymdeithaseg, 
polisïau cymdeithasol, troseddeg, 
astudiaethau gwyddoniaeth a 
thechnoleg, gwaith cymdeithasol 
ac addysg, ac rydym yn annog 
ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n 
dymuno gwneud astudiaethau 
rhyngddisgyblaethol.

Rydym yn cydweithio â 
phrifysgolion ac asiantaethau 
rhyngwladol mawr ar hyd a 
lled y byd yn ogystal â gyda 
gwneuthurwyr ac ymarferwyr 
polisi lleol. Mae ein hamgylchedd 
ymchwil yn cynnwys cynnal 
amrywiaeth mawr o grwpiau 
ymchwil gweithgar, grwpiau 
astudio anffurfiol a chyfresi 
o seminarau. Mae ein Caffi 
Ôl-raddedigion – menter o 
dan arweiniad y myfyrwyr - yn 
fforwm deallusol unigryw ac yn 
rhwydwaith sy’n cefnogi’r rhai sy’n 
astudio rhaglenni doethur.

Byddwch yn cael eich goruchwylio 
gan ddau aelod staff academaidd 
profiadol a chymwysedig, a fydd 
yn eich arwain a’ch cynghori drwy 
gyfarfodydd rheolaidd. Rydym yn 
rhan o Bartneriaeth Hyfforddiant 
Doethurol Cymru ac yn cael ein 
hariannu gan y Cyngor Ymchwil 
Cymdeithasol ac Economaidd.

PhD: 3-4 blynedd amser llawn, 
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1-2 flynedd amser llawn,, 
2-3 blynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Gwyddoniaeth, 
technoleg a risg; Troseddu, 
diogelwch a chyfiawnder; Addysg 
a pholisi addysg; Iechyd a gofal 
cymdeithasol; Anghydraddoldeb, 
llafur a dyfodol gwaith; Pobl, lle a 
pholisi.

Doethuriaeth 
Broffesiynol
Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol 
yn gynllun gradd ymchwil 
doethur rhan-amser. Mae’n 
gwbl gyfwerth â PhD, ond yn 
dra gwahanol iddi oherwydd ei 
fod yn ymwneud yn gryf â’r byd 
proffesiynol, gan ganolbwyntio ar 
‘gymhwyso’ ymchwil yn hytrach 
nag ymchwil ‘pur’. Mae’r dysgu 
rhyng-broffesiynol yn eich galluogi 
i fyfyrio ar yr hyn a rennir ar 
draws ffiniau proffesiynol a’r 
hyn sy’n benodol ar gyfer eich 
galwedigaeth eich hun. 

Doethur mewn Addysg
Mae’r rhaglen Doethur mewn 
Addysg yn galluogi myfyrwyr 
profiadol i fyfyrio ar eu hunaniaeth 
a’u hymarfer eu hunain, yn 
seiliedig ar faterion addysg cyfoes 
a’u rhyngweithio â fframwaith 
ehangach systemau addysg a 
chyd-destunau cymdeithasol, 
diwylliannol a gwleidyddol. Rhoddir 
sylw penodol i fframweithiau 
damcaniaethol, cwestiynau 
pŵer perthnasol; hunaniaeth 

broffesiynol; arweinyddiaeth a 
llywodraethu; a chydraddoldeb 
yng nghyd-destun ymarfer a 
sefydliadau addysg.

EdD: 5-7 mlynedd rhan-amser

Derbyn: Hydref

Meysydd ymchwil: Addysg a 
Pholisi Addysg.

Doethur mewn 
Astudiaethau Iechyd
Mae’r modiwlau a addysgir yn 
y cwrs Astudiaethau Iechyd 
yn cyflwyno amrywiaeth o 
safbwyntiau a methodoleg 
gwyddorau cymdeithasol, er mwyn 
archwilio pwysigrwydd cyfoes 
polisi ac ymarfer trefnu iechyd, 
meddygaeth a gofal iechyd, a 
sut mae’r rhain yn rhyngweithio 
â chyfalaf cymdeithasol, 
amgylcheddau economaidd a 
materol, gwasanaethau cyhoeddus 
a lles cadarnhaol cymunedol. 
Hyrwyddir dealltwriaeth feirniadol 
sy’n seiliedig ar ymchwil yn 
ymwneud ag agweddau allweddol 
o’r gymuned, lles, iechyd, salwch a 
chymdeithaseg feddygol.

Doethur mewn Astudiaethau 
Iechyd: 5-7 mlynedd rhan-amser

Derbyn: Hydref

Meysydd ymchwil: Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol

Ymchwil Ôl-raddedig
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Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol

Doethur mewn Polisi 
Cymdeithasol a 
Chyhoeddus
Cynlluniwyd y modiwlau Doethur 
mewn Polisi Cymdeithasol a 
Chyhoeddus a addysgir er mwyn 
ymateb i anghenion datblygu 
a buddiannau’r rhai sy’n cael 
eu cyflogi o fewn llywodraethau 
rhanbarthol y DU ac awdurdodau 
lleol, yn ogystal â sefydliadau 
ymchwil.  Mae’r modiwlau’n 
paratoi myfyrwyr i wneud 
penderfyniadau gwybodus 
ynghylch materion cymhleth, 
megis adeiladu a gweithredu 
llywodraethiant ‘aml-lefel’ a 
‘chynhwysol’ yn llwyddiannus, 
a’i oblygiadau ar gyfer creu 
polisïau; trafod telerau gofynion 
y ddeddfwriaeth cyfle cyfartal; a 
chyfrifoldebau gweinyddu mewn 

sefyllfaoedd polisi cyhoeddus. 
Mae’r modiwlau yn tynnu ar 
amrywiaeth o safbwyntiau 
damcaniaethol ac yn archwilio 
astudiaethau empirig sy’n 
ymwneud â’r sectorau cyhoeddus, 
preifat a gwirfoddol.

Doethur mewn Polisi Cymdeithasol 
a Chyhoeddus: 5-7 mlynedd  
rhan-amser

Derbyn: Hydref

Meysydd ymchwil: 
Anghydraddoldeb, a Phobl,  
Lle a Pholisi.

Doethur mewn Gwaith 
Cymdeithasol
Mae’r modiwlau gwaith 
cymdeithasol a addysgir yn 
hwyluso myfyrio ystyriol ar 
ymarfer gwaith cymdeithasol. 

Ymdrinnir â dadleuon cyfoes 
am wleidyddiaeth gwaith 
cymdeithasol; ymarfer gwrth-
wahaniaethol; ymarfer myfyriol 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth; theori 
gwaith cymdeithasol; moeseg a 
gwerthoedd gwaith cymdeithasol, 
a newid deddfwriaeth yng 
Nghymru, Lloegr, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon. Cydnabyddir 
y bydd llawer o ymgeiswyr yn 
rheolwyr neu’n athrawon ymarfer 
gwaith cymdeithasol, yn hytrach 
nag ymarferwyr, ac mae’r asesiad 
modiwl yn adlewyrchu hyn.

Doethur mewn Gwaith 
Cymdeithasol: 5-7 mlynedd  
rhan-amser

Derbyn: Hydref

Meysydd ymchwil: Gofal 
Cymdeithasol, a Phobl, Lle a 
Pholisi.

Rydym wedi ein lleoli yn adeilad hanesyddol Morgannwg, dafliad carreg fer o brif gyfleusterau’r Brifysgol, 
yn ogystal ag amwynderau’r ddinas a chysylltiadau cludiant

www.caerdydd.ac.uk/cyfraith-gwleidyddiaeth

Y G
yfraithY Gyfraith

CysylltuCaerdydd
“Penderfynais wneud gradd meistr yng Nghaerdydd am i mi deimlo bod ganddi’r 
arbenigedd i roi i mi’r wybodaeth roedd ei hangen arnaf. Wrth ymddiddori fwy 
a mwy yn y pwnc yn ystod y cwrs, penderfynais wneud PhD. Roedd cymorth fy 
nhiwtoriaid hefyd yn hwb. Mae gan Ysgol y Gyfraith amgylchedd dysgu hynod 
ryngweithiol. Ar ben hynny, fe wnaeth y tiwtoriaid a ‘nghyd-fyfyrwyr helpu i drefnu 
gweithgareddau cymdeithasol i’r myfyrwyr ar raglen Cyfraith Hawliau Dynol yr LLM.” 

Ivan  PhD yn y Gyfraith

Barnwyd bod 84% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym yn 
arwain y byd neu’n 
rhyngwladol-ragorol  
(REF 2014) 
 
 

Mae 80% o’n gwaith 
ymchwil yn rhagorol 
am ei effaith o 
ran ehangder ac 
arwyddocâd 
 
 
 

Roedd 96% o’n 
graddedigion o 
2014/15 oedd ar gael 
i weithio wedi sicrhau 
gwaith neu astudiaeth 
bellach*

* data cyfunol ar gyfer Ysgol 
y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Rydym yn ymrwymo i ddarparu profiad addysgu a dysgu  
eithriadol ac mae ein haddysgu wedi’i ategu gan weithgarwch 
ymchwil rhagorol.

74 75



Gofynion mynediad
Dylai ymgeiswyr feddu ar radd 
Anrhydedd dda yn y gyfraith  
(2:2 neu gyfwerth) oni nodir.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (6.5 yn ysgrifenedig a 
6.0 ym mhob is-sgôr arall) oni 
nodir. Cewch ragor o wybodaeth  
ar dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Tîm Derbyn Myfyrwyr

e:  lawpladmissions 
@caerdydd.ac.uk

ff:  +44 (0)29 2087 6102

Cyfraith Eglwysig
Mae’r rhaglen yn darparu 
hyfforddiant academaidd mewn 
astudiaeth ysgolheigaidd o gyfraith 
eglwysig, gyda phwyslais sylweddol 
ar gymhwyso ymarferol. Cewch gyfle 
i astudio pynciau yn fanwl a chynnal 
ymchwil yn y meysydd cyfraith 
canon sydd o ddiddordeb penodol 
i chi. Mae’r radd hon yn rhoi cyfle 
i chi werthuso Cyfraith Eglwysig 
yn feirniadol yng nghyd-destun 
cyfraith ryngwladol a chenedlaethol 
perthnasol.
Mae’r cwrs hwn yn berthnasol i 
gyfreithwyr i’r rhai sy’n ymwneud 
â gweinyddu cyfraith eglwysig, ac 
academyddion sy’n cydnabod natur 
arloesol ddisgybledig ymchwil mewn 
crefydd a chyfraith. Y cwrs LLM 
Cyfraith Eglwysig yw’r radd gyntaf o’i 
math mewn Prifysgol ym Mhrydain 
ers y diwygiad Protestannaidd.
Dysgu o bell:
Yr LLM: 2 flynedd rhan-amser
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser
Tyst ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser

Astudiaethau Cyfreithiol 
Ewropeaidd
Mae rhyngweithio cynyddol rhwng 
gwledydd Ewrop a’u systemau 
cyfreithiol wedi arwain at fwy 
o alw am gyfreithwyr sy’n gallu 
rhyngweithio gyda systemau 
cyfreithiol ac eithrio eu systemau eu 
hunain. Mae’r radd hon yn cynnig 
cyfle i ddatblygu eich safbwynt eich 
hun ar oblygiadau ‘Ewrop gyfreithiol’ 
gan edrych ar systemau cenedlaethol 
ac uwchgenedlaethol.
Mae’n eich galluogi i ymchwilio i 
broblemau a chymryd rhan mewn 
dadleuon wrth ddatblygu eich sgiliau 
a’ch dealltwriaeth eich hunain o’r 

gyfraith. Hefyd, mae’n darparu 
hyfforddiant gwerthfawr mewn 
ymarfer cyfreithiol modern mewn 
sefydliadau Ewropeaidd, rhyngwladol 
a llywodraethol, neu ym maes 
ymchwil i’r gyfraith.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Llywodraethiant a 
Datganoli
Mae’r degawd diwethaf wedi gweld 
newidiadau strwythurol anferth i 
drefniadau cyfansoddiadol y Deyrnas 
Unedig. Mae’r rhaglen LLM mewn 
Llywodraethiant a Datganoli yn 
archwilio’r newidiadau strwythurol 
hyn, a’r mwyaf amlwg yw creu 
cyrff deddfwriaethol a gweithredol 
yn yr Alban ac yng Nghymru, 
ac ail-ddechrau’r Llywodraeth 
ddatganoledig yng Ngogledd 
Iwerddon.
Mae’r rhaglen yn edrych ar y 
cyfleoedd a thensiynau a grëwyd 
yn sgil y datblygiadau newydd hyn a 
bydd hefyd yn ystyried y newidiadau 
llai cyhoeddus yn y berthynas rhwng 
tair cangen y Llywodraeth. Ymchwilir 
i’r problemau ynghylch atebolrwydd, 
ymgysylltu democrataidd a’r hyn 
sy’n ‘llywodraethu da’ i gynnig 
dealltwriaeth o’r perthnasoedd 
ehangach rhwng y ‘rhanbarthau’ a’r 
haenau o lywodraeth(iant) ar lefel y 
wladwriaeth a’r UE.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Cyfraith Hawliau Dynol
Mae chwyldro hawliau dynol y 50 
mlynedd diwethaf wedi cael effaith 
enfawr. Mae cytundebau hawliau 
dynol byd-eang a rhanbarthol 
nawr yn trwytho codau cyfreithiol 

domestig, gan ad-drefnu llawer o 
egwyddorion cyfraith sifil a chyfraith 
gyffredin.
Mae’r rhaglen hon yn dadansoddi’n 
feirniadol effaith ddomestig 
a rhyngwladol Confensiynau 
mawr y Cenhedloedd Unedig ac 
Ewrop – y rhai sifil a gwleidyddol 
yn ogystal â’r rhai economaidd-
gymdeithasol a diwylliannol. Ei nod 
yw darparu gwybodaeth gadarn am y 
damcaniaethau a’r rheolau cyfreithiol 
sy’n berthnasol i’r cytuniadau 
hawliau dynol rhyngwladol a’r rhai 
domestig.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Cyfraith Eiddo Deallusol
Mae cyfraith eiddo deallusol yn 
rhan hanfodol o economi arloesol 
a chreadigol, ac mae wedi dod yn 
ganolog i bolisi’r llywodraeth a pholisi 
rhyngwladol. Mae angen arbenigedd 
yn y maes i gyfreithwyr, llunwyr 
polisïau a phobl eraill sydd ynghlwm 
â datblygu economi wybodaeth. Nod 
y rhaglen hon yw bodloni anghenion 
myfyrwyr, cyfreithwyr, llunwyr polisïau 
a phobl eraill sy’n dymuno astudio’r 
gyfraith eiddo deallusol, o safbwynt 
cymharol a rhyngwladol.
Mae’n rhoi trosolwg o’r materion 
cyfredol mewn meysydd penodol 
o gyfraith eiddo deallusol, 
yn ddomestig, yn yr UE ac yn 
rhyngwladol, gyda gwerthusiad 
beirniadol o reoliadau presennol ac 
arfaethedig.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Cyfraith Gydwladol 
Masnach
Mae cyfraith fasnachol mewn 
economi sydd wedi cael ei 
globaleiddio ac sy’n symud yn gyflym 
yn cyflwyno heriau a chyfleoedd. 
Mae angen cyfreithwyr arbenigol er 
mwyn ateb yr heriau hyn a chwilio am 
gyfleoedd, yn enwedig wrth roi cyngor 
a allai gael effaith ariannol sylweddol.
Dyma un o’n rhaglenni LLM mwyaf 
poblogaidd a hirsefydledig, a chaiff ei 
pharchu gan y prif gwmnïau cyfraith 
masnachol rhyngwladol. Mae’n 
cynnwys elfennau damcaniaethol a 
chymhwysol a fydd yn eich paratoi ar 
gyfer rolau ym meysydd bancio, cyllid 
a masnach.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Y Gyfraith
Mae’r rhaglen LLM wedi’i dylunio i 
roi cymaint o hyblygrwydd â phosibl 
i chi wrth astudio’r gyfraith ar lefel 
uwch mewn unrhyw faes o’ch 
dewis. Gallwch ddilyn unrhyw un o’r 
modiwlau sydd ar gael yn y flwyddyn 
astudio o’r rhestri o raglenni LLM 
arbenigol, a llunio traethawd hir.
Mae ein rhaglen LLM yn cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd i’ch 
galluogi i gyfrannu’n llawn at 
broffesiwn o’ch dewis, trwy ddatblygu 
cymhwysedd deallusol a sgiliau ôl-
raddedig.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Agweddau Cyfreithiol a 
Gwleidyddol ar Faterion 
Rhyngwladol
Dros y blynyddoedd diwethaf, mae 
materion byd-eang o bwys wedi 
codi proffil materion rhyngwladol 
yn sylweddol. Mae mwy o alw 
am gyfreithwyr sy’n deall y 
materion cyfreithiol a gwleidyddol 
sy’n dylanwadu ar sut mae 
gwladwriaethau yn ymddwyn.
Bydd y rhaglen hon yn eich helpu 
i adeiladu’r lefel o arbenigedd 
sydd ei hangen arnoch i weithio 

yn y byd materion rhyngwladol 
sy’n tyfu’n gyflym. Mae’n cynnig 
tiwtora gan arbenigwyr sefydledig o 
gyfraith ryngwladol a chysylltiadau 
rhyngwladol mewn amgylchedd 
ysgogol a heriol. Mae’r rhaglen hon 
yn cynnig safbwynt rhyngwladol, 
gyda phwyslais ar gonfensiynau 
rhyngwladol yn ogystal â realiti 
gwleidyddol.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Agweddau Cyfreithiol ar 
Ymarfer Meddygol
Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r 
gyfraith yn ymwneud â meddygaeth 
a gofal iechyd wedi dod yn fwyfwy 
cymhleth, ac mae cleifion yn dod 
yn fwy ymwybodol o’u hawliau 
cyfreithiol. Mae gan hyn oblygiadau 
sylweddol i arferion meddygol a 
chwestiynau o ran atebolrwydd 
cyfreithiol ac iawndal. Hefyd, mae 
newidiadau i strwythur y GIG 
yn arwain at nifer o broblemau 
cyfreithiol pwysig.
Nod y rhaglen yw darparu 
gwybodaeth gadarn o’r rheolau 
cyfreithiol ac o’r materion a’r 
problemau sy’n codi ym maes 
ymarfer a gweinyddu gofal iechyd 
wrth i ragor o newidiadau beri ei 
bod hi hyd yn oed yn bwysicach bod 
â dealltwriaeth ddyfnach o’r maes. 
Mae’r cwrs dysgu o bell, rhan-amser 
hwn yn rhoi cyfle i astudio pynciau yn 
fanwl ac ymchwilio i feysydd cyfraith 
feddygol sydd o ddiddordeb penodol 
i chi.
Dysgu o bell:
Yr LLM: 2 flynedd rhan-amser
Gofynion mynediad: Dylai ymgeiswyr 
feddu ar radd anrhydedd dda 
yn y Gyfraith (2:2 neu gyfwerth). 
Gall ymgeiswyr fod yn gymwys 
mewn meddygaeth, deintyddiaeth, 
fferylliaeth neu nyrsio, milfeddygaeth 
neu unrhyw ddisgyblaeth berthnasol, 
neu wedi gwasanaethu am gyfnod 
sylweddol o fewn y Gwasanaeth 
Iechyd Gwladol neu weinyddiaeth 
gysylltiedig.

Cyfraith Llongau
Ar y môr y cludir rhyw 90% o fasnach 
y byd. Hwn, o hyd, yw’r dull mwyaf 
cost-effeithiol o gludo defnyddiau 
crai a chynhyrchion gorffenedig o 
amgylch y byd. Rhaid, felly, wrth 
rwydwaith cymhleth o gontractau 
i berchnogion a gweithredwyr y 
llongau, perchnogion y llwythi, y 
banciau a’r yswirwyr.
Mae gan y Deyrnas Unedig 
arbenigedd ers tro byd yng nghyfraith 
y trafodion hynny ac mae’n darparu 
gwasanaethau datrys anghydfodau 
i bartïon sydd heb gysylltiad â’r DU. 
Mae’r cwrs hwn yn cynnig ymchwiliad 
manwl i’r materion damcaniaethol 
ac ymarferol sy’n codi o fewn cyfraith 
forwrol, a gall eich helpu i ddatblygu’r 
arbenigedd sydd ei angen i fod 
yn arbenigwr yn y maes cyfraith 
masnachol mawr hwn. Mae’n ysgogi 
dull beirniadol o werthuso rheoliadau 
presennol ac arfaethedig, ac mae’n 
meithrin meddwl annibynnol a 
gwreiddiol.
Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Cyfraith Gofal 
Cymdeithasol
Bydd cyfraith gofal cymdeithasol 
a chyfraith sy’n ymwneud â phobl 
ag anawsterau iechyd meddwl 
yn effeithio ar bron pawb yn y DU 
ar ryw adeg yn eu bywydau. Er 
gwaethaf pwysigrwydd sylfaenol y 
gyfraith yn y meysydd hyn, mae ei 
astudiaeth wedi’i esgeuluso i raddau 
helaeth gan raglenni meistr mewn 
prifysgolion.
Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio 
ar gyfraith, polisïau ac ymarfer 
gofal cymunedol ac iechyd meddwl 
yng Nghymru a Lloegr. Mae’n 
archwilio tarddiad y gyfraith yn 
y ddau faes: twf ysbytai meddwl 
a datblygiad Deddf y Tlodion, ac 
mae’n dadansoddi’r cyfundrefnau 
cyfreithiol presennol yn feirniadol, 
yn ogystal â’r cyd-destunau polisi, 
ymchwil a chyfreithiol-gymdeithasol 
damcaniaethol y mae’r cyfundrefnau 
cyfreithiol hyn yn bodoli ynddynt.

Ôl-raddedig a Addysgir

Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol www.caerdydd.ac.uk/cyfraith-gwleidyddiaeth

Y G
yfraith
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Gofynion mynediad
Yn ddelfrydol, bydd gan 
ymgeiswyr radd anrhydedd dda 
yn y gyfraith (2:2 neu gyfwerth) 
oni nodir.

Saesneg Iaith 
Yn ddelfrydol, bydd gan ymgeiswyr 
radd anrhydedd dda yn y gyfraith 
(2:2 neu gyfwerth) oni nodir.

Cysylltwch â’r
Swyddfa Ôl-raddedigion
e:  Lawpol-pgr@caerdydd.ac.uk 
ff:  +44 (0)29 2087 4315/351

Yr LLM: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Addas i 
raddedigion o unrhyw faes sy’n 
dymuno astudio’r gyfraith gofal 
cymdeithasol.

Dulliau Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol 
(Cymdeithasol-Gyfreithiol) 
(Y Gyfraith)
Nod y MSc yn Nulliau Ymchwil 
y Gwyddorau Cymdeithasol yw 
cynnig uwch-hyfforddiant mewn 
dulliau ymchwil ar draws holl 
ystod y gwyddorau cymdeithasol. 
Cewch lawer iawn o wybodaeth 
ddamcaniaethol ac ymarferol am 
lunio astudiaethau ymchwil effeithiol, 
am yr amrywiaeth o ddulliau o gasglu 
data sydd ar gael i’r gwyddonydd 
cymdeithasol, ac am y prif ddulliau o 
ddadansoddi data o fyd y gwyddorau 
cymdeithasol.

Hefyd, cewch eich cyflwyno i’r 
fframweithiau gwleidyddol a 
moesegol y gwneir ymchwil i’r 
gwyddorau cymdeithasol ynddynt; 
a rhai o’r ffyrdd o ledaenu 
canlyniadau’r ymchwil gwyddorau 
cymdeithasol. Mae’r llwybr hwn yn 
adeiladu ar ein henw da sefydledig 
ar gyfer ysgolheictod ym maes 
astudiaethau cymdeithasol-
gyfreithiol, ac mae’n canolbwyntio ar 
Ganolfan y Gyfraith a Chymdeithas 
a’r ‘Journal of Law and Society’, a 
gafodd ei sefydlu yn yr Ysgol, ac y 
mae’r Ysgol wedi ei gynnal ers dros 
40 mlynedd.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser llawn, 
2 flynedd rhan-amser

Cysylltwch â’r: Swyddfa Ôl-
raddedigion
e:  lawpol-pgr@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4351

Rhaglenni Hyfforddiant 
Proffesiynol

Diploma Graddedig yn  
y Gyfraith (GDL)
Mae’r Diploma Graddedig 
yn y Gyfraith (GDL) yn cynnig 
astudiaethau cyfreithiol dwys ar lefel 
graddedig i fyfyrwyr sydd eisoes yn 
meddu ar radd mewn pwnc ar wahân 
i’r gyfraith ac sy’n dymuno cymhwyso 
fel cyfreithwyr neu fargyfreithwyr. 
Byddwch yn astudio system 
gyfreithiol Cymru a Lloegr, cyfraith 
cytundebau, cyfraith troseddau, 
ecwiti ac ymddiriedolaethau, cyfraith 
y DU, cyfraith tir, cyfraith gyhoeddus, 
a chyfraith camweddau, a byddwch 
yn ymchwilio i draethawd estynedig 
a’i ysgrifennu. Ar ôl cwblhau’r 
Diploma’n llwyddiannus, gallwch 
fynd ymlaen i gam proffesiynol eich 
hyfforddiant cyfreithiol, naill ai ar 
Gwrs Hyfforddi Proffesiynol y Bar, 
neu’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol, a 
gallwch astudio’r ddau gwrs yn Ysgol 
y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

I ennill y cymwysterau llawn, rhaid 
i chi gwblhau Cwrs Hyfforddi 
Proffesiynol y Bar neu’r Cwrs Ymarfer 
Cyfreithiol, ac yna gyfnod o ddysgu 
yn y gweithle, naill ai’n treulio tymor 
prawf mewn siambr bargyfreithwyr, 
neu gytundeb hyfforddi gyda 
chwmni cyfreithiol. Fel arall, gallwch 
fynd yn syth i waith cyfreithiol ar 
ôl cwblhau’r Diploma neu un o’r 
cyrsiau proffesiynol, gyda’r opsiwn 
o ymgeisio am gymhwyster llawn yn 
ddiweddarach.

GDip: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Fel arfer, 
gradd anrhydedd 2:2 neu uwch, neu 
gyfwerth os cawsoch gymhwyster 
o brifysgol y tu allan i’r DU. Rhaid 
i ymgeiswyr nad Cymraeg neu 
Saesneg yw eu hiaith gyntaf 
ddarparu tystysgrif IELTS lefel 6.5, 
heb fod yn hŷn na dwyflwydd oed, 
gyda lleiafswm o 6.5 yn ysgrifenedig 
ac o leiaf 6.0 mewn darllen, siarad a 
gwrando.

Cwrs Hyfforddiant 
Proffesiynol y Bar
Mae’r rhaglen hon yn gwrs 10 mis 
amser llawn a dwys sy’n canolbwyntio 
ar sgiliau. Mae wedi’i dylunio er mwyn 
paratoi darpar Fargyfreithiwr ar gyfer 
yr hyfforddiant yn y gweithle a elwir yn 
dymor prawf. Byddwch yn cael cwrs 
sydd wedi’i ddylunio’n ofalus mewn 
amgylchedd dysgu cefnogol iawn. 
Gan amlaf, bydd y dysgu’n digwydd 
mewn grwpiau bach, a bydd yn 
canolbwyntio ar wybodaeth ymarferol 
a sgiliau ysgrifenedig a llafar.

Bydd y rhaglen hon yn eich paratoi 
ar gyfer y tymor prawf 12 mis, ac 
yn sicrhau eich bod yn ennill y 
sgiliau, gwybodaeth am weithdrefn 
a thystiolaeth, yr agweddau a’r 
cymhwysedd sydd ei angen arnoch 
yn ystod eich hyfforddiant yn y 
gweithle. Bydd hefyd yn eich darparu 
â sylfaen gadarn o wybodaeth 
a sgiliau ar gyfer blynyddoedd 
cynnar eich tenantiaeth. Nod Cwrs 
Hyfforddiant Proffesiynol y Bar yw 
meithrin dull ymarfer proffesiynol 
a moesegol fel bargyfreithiwr, gan 
roi golwg gynhwysfawr i chi o fywyd 
gwaith y bargyfreithiwr.

Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Addas ar 
gyfer graddedigion sydd â gradd 
anrhydedd dda naill ai (a) yn y 
gyfraith, neu (b) mewn unrhyw bwnc 
arall, ynghyd â cwrs trosi cyfreithiol 
(CPE/GDL).

Saesneg Iaith:  IELTS 7.5 ym mhob 
is-sgôr.

Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol 
(LPC)
Mae’r Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) 
yn cynnig astudiaeth ôl-raddedig 
ddwys i’r rhai sydd eisiau cymhwyso 
fel cyfreithiwr yng Nghymru a Lloegr. 
Er mwyn cymhwyso’n llawn ar ôl 
cwblhau’r y LPC, bydd angen i chi 
ymgymryd â chyfnod o ddwy flynedd 
o hyfforddiant cydnabyddedig yn y 
gweithle (a elwir yn aml yn gytundeb 
hyfforddi).

Bydd y LPC yn sicrhau eich bod 
yn caffael y sgiliau, y wybodaeth 
a’r agwedd i’ch paratoi ar gyfer 
dechrau’r hyfforddiant yn y gweithle. 

Bydd yn eich paratoi i ddelio â’r 
gofynion sy’n debygol o gael eu 
gwneud ohonoch wrth ymarfer, ac yn 
gosod y sylfaen ar gyfer eich ymarfer 
fel cyfreithiwr yn y dyfodol, gan 
annog arferion cymhwysedd, hyder a 
phroffesiynoldeb.

Sylwer: Mae’r rhaglen LPC yn 
dechrau yn gynnar ym mis Medi, 
yn wahanol i’r mwyafrif o gyrsiau 
Prifysgol eraill, sy’n dechrau yn 
ddiweddarach yn y mis.

Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser llawn, 
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Addas ar 
gyfer graddedigion sydd â gradd 
anrhydedd dda naill ai (a) yn y 
gyfraith, neu (b) mewn unrhyw bwnc 
arall, ynghyd â cwrs trosi cyfreithiol 
(CPE/GDL).

LLM mewn Ymarfer 
Cyfreithiol
Mae’r rhaglen hon yn agored 
i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau 
cymwysterau LPC, BPTC neu 
BVC. Bwriad y cwrs yw datblygu 
gwybodaeth a sgiliau cyfreithiol y 

tu hwnt i ofynion y Cwrs Ymarfer 
Cyfreithiol, Cwrs Hyfforddiant 
Proffesiynol y Bar neu BVC. I’r rhai 
sy’n dilyn y cwrs LLM ar ôl ennill 
profiad o ymarfer cyfreithiol, mae’r 
cwrs yn rhoi cyfle i ehangu eich 
gwybodaeth, myfyrio ar ymarfer 
proffesiynol a bodloni gofynion 
datblygu proffesiynol.

Mae’n rhaglen traethawd hir yn unig, 
sy’n cynnwys ymchwil mewn maes 
cyfreithiol sy’n ymwneud ag arferion 
proffesiynol. Cynhelir y rhaglen 
ar ffurf dysgu hunangyfeiriedig, 
gyda chefnogaeth gan oruchwyliwr 
traethawd hir. Byddwch yn cael 
eich annog i ddatblygu triniaeth 
annibynnol, beirniadol a thrylwyr 
o’ch pwnc ymchwil. Byddwch yn 
ysgrifennu dehongliad trylwyr a 
beirniadol o’r gyfraith berthnasol, 
a byddwch yn cyflwyno eich 
dadansoddiad, eich canfyddiadau 
a’ch casgliadau yn glir, yn rhesymegol 
ac yn gydlynol.

Dysgu o bell:

Yr LLM: 2 flynedd rhan-amser (Gall 
fyfyrwyr sydd wedi cwblhau LPC neu 

gwrs y Bar cyn dechrau’r rhaglen 
wneud cais i gael eu derbyn ar safle 
uwch, a fydd yn lleihau hyd y cwrs 
LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol i un 
flwyddyn).

Gofynion mynediad: Sgôr IELTS o 
6.5 os nad Cymraeg neu Saesneg 
yw eich iaith gyntaf, gyda 6.5 yn 
ysgrifenedig a 6 yn holl elfennau 
eraill y prawf (bydd cwblhau LPC neu 
gwrs y Bar yn llwyddiannus o fewn 
3 blynedd o ddechrau’r rhaglen yn 
bodloni’r gofyniad iaith Saesneg). 
Bydd angen i ymgeiswyr a gwblhaodd 
eu cymwysterau BVC/cwrs y Bar/
LPC dros 3 blynedd cyn dechrau’r 
cwrs ddarparu tystiolaeth o brofiad 
diweddar o ymarfer yn y gyfraith, er 
mwyn bodloni’r Brifysgol y gallant 
gael eu derbyn ar safle uwch.

Cysylltwch â: Shani Hughes
e: law-cpls-llm@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4315/4351

Ymchwil Ôl-raddedig

Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol www.caerdydd.ac.uk/cyfraith-gwleidyddiaeth

Y G
yfraith

Y Gyfraith
Rydym yn awyddus i ddenu’r 
genhedlaeth nesaf o ysgolheigion 
cyfreithiol ac annog ymchwil 
arloesol ar draws amrywiaeth o 
feysydd y Gyfraith gan gynnwys 
cyfraith fasnachol, gwahaniaethu, 
meddygol, teulu a chyfiawnder 
sifil. Cynigiwn gyfleoedd i astudio’n 
amser llawn neu’n rhan-amser 
gan arwain at raddau MPhil a PhD.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Rydym yn 
cynnig goruchwyliaeth mewn 
ystod eang o feysydd, sy’n 
rhychwantu meysydd cyfreithiol 
preifat, cyhoeddus a masnachol 
o safbwyntiau trawswladol, 
rhyngwladol a domestig. Mae’r 
meysydd hyn wedi’u hintegreiddio 
o fewn diwylliant ymchwil bywiog 
yr ysgol, sy’n cynnwys nifer o 
ganolfannau ymchwil a grwpiau:

•  Canolfan Troseddau, Cyfraith a 
Chyfiawnder

•  Y Ganolfan ar gyfer Cyfraith a 
Llywodraethiant Ewropeaidd

•  Canolfan Cyfraith Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol

•  Canolfan ar gyfer Hawliau Dynol 
a Chyfraith Gyhoeddus

•  Canolfan y Gyfraith a 
Chyfiawnder Byd-eang

• Ganolfan y Gyfraith a Chrefydd
•  Ganolfan y Gyfraith a 

Chymdeithas
•  Grŵp Ymchwil Cyfiawnder 

Amgylcheddol
• Grŵp Ymchwil Cyfraith Teulu
• Grŵp Ymchwil Rheolau Rhywedd
•  Grŵp Ymchwil y Gyfraith a Hanes
• Labordy’r Gyfraith
•  Canolfan Llywodraethiant Cymru.
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Y Celfyddydau, y Dyniaethau ac Astudiaethau Cymdeithasol www.caerdydd.ac.uk/cymraeg

Y G
ym

raeg

Y Gymraeg

CysylltuCaerdydd
“A minnau’n dod o Iwerddon, mae gwahanol agweddau ar astudiaethau Celtaidd, o iaith i hanes, 
llenyddiaeth a’r gyfraith, wedi bod yn bwysig i mi erioed. Mae’r MA wedi rhoi cyfle gwerth chweil i 
mi fynd ar drywydd pynciau academaidd sydd wedi’u teilwra’n benodol i’m diddordebau unigol. I 
mi, does dim dwywaith fod hyn yn gosod y cwrs ymhell o flaen y cyrsiau eraill yn yr un maes. Mae’r 
gyfadran a’r staff yn yr Ysgol yn wych ac mae pob aelod o staff academaidd yn arbenigwr yn ei 
faes. Mae’r dull ymarferol a phersonol yr wyf wedi ei brofi yn dangos sut mae’r cwrs yn cael ei 
drefnu a’i roi ar waith. Mae cael y cyfle i ddysgu Cymraeg am y tro cyntaf wedi bod yn uchafbwynt.”  

John  MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd

Barnwyd bod 84% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym 
ar gyfer REF 2014 
yn arwain y byd 
neu’n rhyngwladol-
ragorol* 
 

Yn y 7fed safle yn y 
DU ar gyfer ansawdd ein 
ymchwil mewn ‘Ieithoedd 
ac Ieithyddiaeth Fodern’ 
(REF 2014) a chafwyd 
100% am effaith 
ymchwil* 

Dulliau addysgu 
rhyngweithiol ac 
arloesol wedi’u 
teilwra i gyd-fynd 
â’ch diddordebau chi 
ac arbenigedd ein 
cyfadran sy’n uchel 
iawn ei pharch 
 

Rydym yn gymuned fywiog a chroesawgar o academyddion a 
myfyrwyr sydd wedi ymrwymo i ddatblygu iaith, cymdeithas a 
hunaniaeth yn y Gymru gyfoes.

Gofynion mynediad
Mae angen gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf neu 2:1 yn y 
DU, neu gymhwyster cyfwerth 
arnoch.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23. 

Cysylltwch â
e:  derbyncymraeg 

@caerdydd.ac.uk 

Astudiaethau Cymreig  
a Cheltaidd
Mae’r MA mewn Astudiaethau 
Cymreig a Cheltaidd yn gyfle i 
ymchwilio i’r berthynas rhwng 
llenyddiaeth, iaith, diwylliant a 
hunaniaeth dros y canrifoedd. O 
lenyddiaeth ganoloesol i feysydd 
cyfoes megis cynllunio ieithyddol a 
pholisi, bydd union gynnwys y cwrs 
yn cael ei deilwra i’ch diddordebau 
ymchwil unigol a bydd yn seiliedig 
ar feysydd arbenigedd ein cyfadran.

Byddwn yn eich helpu i ddatblygu 
sgiliau academaidd uwch yn 
eich maes dewisol ac ymgymryd 
â gwaith ymchwil gwreiddiol.

Dyma rai enghreifftiau o waith 
ymchwil MA arloesol dros y 
blynyddoedd diwethaf: mapio 
tirwedd ieithyddol, beirniadaeth 
o lenyddiaeth greadigol, ymchwil 
ryngdestunol a llenyddiaeth 
Gymraeg ganoloesol, a 
thechnolegau digidol ac ieithoedd 
lleiafrifol.

Gallwch astudio ein rhaglenni 
ôl-raddedig yn Gymraeg neu 
yn Saesneg. Os ydych yn dewis 
astudio yn Gymraeg, bydd angen 
i chi ddangos eich hyfedredd yn 
yr iaith.

MA: 1 flwyddyn amser llawn,  
2.5 flynedd rhan-amser

Ôl-raddedig a Addysgir

* cyflwyniad ar y cyd â’r Ysgol 
Ieithoedd Modern

* cyflwyniad ar y cyd â’r Ysgol 
Ieithoedd Modern

Cymraeg
Mae gwreiddioldeb, ansawdd ac 
ehangder ein gwaith ymchwil, yn 
ogystal â’n henw da amlwg, yn ein 
gwneud yn gyrchfan deniadol ar 
gyfer astudiaethau ôl-raddedig.

Mae ein diddordebau ymchwil 
yn amrywio ac yn cynnwys 
iaith, llenyddiaeth, diwylliant a 
hunaniaeth Cymru; ysgrifennu 
creadigol a beirniadol, yn ogystal 
ag agweddau cymdeithasol 
a rhyngwladol ar gynllunio 
ieithyddol, caffael a pholisi iaith.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Llenyddiaeth 
Gymraeg (canoloesol, cyfnod y 
Dadeni, modern); Theori lenyddol a 
beirniadol; Cymdeithaseg iaith (gan 
gynnwys Patagonia ac Iwerddon); 
Cynllunio ieithyddol a pholisi; 
Crefydd a diwylliant poblogaidd; 
Trosglwyddo testunau: llafar ac 
ysgrifenedig; Uwchefrydiau Cymry 
America; Caffael ail iaith/Cymraeg 
i oedolion; Ysgrifennu Creadigol a 
Beirniadol.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Mae angen gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf neu 2:1 yn y 
DU, neu gymhwyster cyfwerth 
arnoch.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu
e:  derbyncymraeg 

@caerdydd.ac.uk 

Rydym yn edrych i’r dyfodol 
ac at ddatblygu ein hiaith, ein 
cymdeithas a’n hunaniaeth yn y 
Gymru gyfoes

Mae ein cyfleusterau rhagorol 
ac adnoddau llyfrgell yn eich 
helpu i wireddu eich dyheadau 
academaidd
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Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd 83

Mae’r llun ar y dudalen hon yn rhan o arddangosfa ‘Delweddau Ymchwil’ - digwyddiad  
sy’n arddangos gwaith gwych ein hymchwilwyr doethurol. Gwahoddwyd ymchwilwyr 
doethurol ledled y Brifysgol i gyflwyno delwedd sy’n crynhoi eu gwaith ymchwil. Rhoddwyd  
y cyfle i’r rhai a aeth i’r arddangosfa weld y delweddau, siarad â’r ymchwilwyr, a dysgu  
mwy am y prosiectau diddorol a gynhelir.

Cysylltiadau’r 
Ymennydd yng 
Nghlefyd Parkinson
Jilu Mole
Meddygaeth

Mae tua 6.3 miliwn o bobl ledled y 
byd yn dioddef o glefyd Parkinson 
(PD), anhwylder niwroddirywiol 
cronig a graddol. Mae fy ymchwil yn 
defnyddio tractograffeg drylediad, 
techneg sy’n defnyddio trylediad 
moleciwlau dŵr i fapio cysylltiadau 
rhwng gwahanol rannau o’r 
ymennydd. Datgelodd tystiolaeth 
fy ymchwil ganlyniadau newydd 
sy’n dangos bod symudiad sy’n 
gysylltiedig â chysylltiadau nerfol yn 
PD yn gallu arddangos ymdrechion 
addasol i wneud iawn am 
niwroddirywiad tra bod cysylltiadau 
nad oeddent yn gysylltiedig â 
symudiad yn dangos niwroddirywiad. 

Mae’r ddelwedd yn dangos y 
cysylltiadau sy’n gysylltiedig â 
symudiad mewn glas, coch a melyn 
yn cysylltu â madruddyn y cefn a 
rhannau perthnasol eraill yng nghanol 
yr ymennydd. Mae’r cysylltiadau nad 
ydynt yn gysylltiedig â symudiad i’w 
gweld mewn magenta a gwyrdd, 
yn cysylltu rhannau o’r ymennydd 
sy’n rhan o brosesu emosiynau a 
gwobrwyo. Mae’r canlyniadau hyn yn 
annog astudiaethau hydredol yn PD 
a fyddai’n helpu i wahanu dirywiad 
nerfol oddi wrth effeithiau cyfaddasu 
yn y dyfodol. Byddai hyn yn helpu i 
ddeall datblygiad y clefyd a gwella 
triniaethau effeithiol ymhellach.

Gwyddorau
Biofeddygol a Bywyd

www.walesdeanery.org/cy

Addysg Feddygol a D
eintyddol

Addysg Feddygol  
a Deintyddol

Canolfan ryngwladol 
ar gyfer rhaglenni 
Addysg Feddygol a 
achredir gan Academi 
Addysg Uwch y DU ac 
Academi’r Addysgwyr 
Meddygol

Rhaglenni o safon 
sy’n canolbwyntio ar 
gynyddu’r proffesiynoli 
ar athrawon clinigol 
mewn amrywiaeth 
o sefyllfaoedd gofal 
iechyd 
 

Pwyslais ar ddefnydd 
ymarferol gyda thasgau 
asesu sy’n gysylltiedig 
â’ch ymarfer addysgol

 

Mae’r adran Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig wedi 
ymrwymo i ddarparu rhagoriaeth mewn addysgu, addysg a 
goruchwyliaeth glinigol i weithwyr iechyd proffesiynol.

CysylltuCaerdydd
“Mae’r cwrs hwn wedi bod yr union beth oeddwn wedi’i obeithio amdano: perthnasol; 
diddorol; eang a chydweithredol. Mae gallu astudio o bell a’r hyblygrwydd i gynllunio fy 
nysgu fy hun wedi fy ngalluogi i ddefnyddio’r deunyddiau ac ymgymryd ag aseiniadau 
sy’n canolbwyntio ar bynciau sy’n berthnasol i fy ngwaith. A minnau’n addysgwr 
Meddyg Teulu yn Awstralia, mae wedi bod yn wych gweithio ochr yn ochr â gweithwyr 
mewn disgyblaethau meddygol eraill, mewn rhannau eraill o’r byd, yn dysgu gyda’n 
gilydd ac oddi wrth y naill a’r llall.”  

Esther  Diploma Ôl-raddedig Addysg Feddygol (e-ddysgu)
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Addysg Feddygol 
(e-ddysgu)
Mae’r Dystysgrif Ôl-raddedig, y 
Diploma a’r MSc mewn Addysg 
Feddygol yn gwrs e-ddysgu, sy’n 
cynnig ffordd o adeiladu credyd 
astudio drwy gwrs tri cham, 
cynyddol ar-lein.

Sefydlwyd y rhaglen dysgu o bell 
hon yn 2008 a chaiff ei chyflwyno’n 
gyfan gwbl ar-lein. Mae’r cwrs 
wedi’i drefnu’n gyfres o fodiwlau 
sy’n cynnwys gweithgareddau 
rhyngweithiol a gyflwynir ar-lein. 
Cynhelir y gweithgareddau mewn 
grwpiau ac fe’u hwylusir gan diwtor 
ar-lein. Mae hyn yn rhoi’r cyfle i 
ymchwilio i bwnc y modiwl drwy 
drafodaeth a sicrhau dealltwriaeth. 
Mae hefyd yn rhoi’r cyfle a’r amser 
i ddefnyddio’r hyn a ddysgir drwy 
drafodaethau ar-lein, tasgau, wicis 
ac aseiniadau. Drwy wneud hyn, 
mae digonedd o amser i fyfyrio ar 
eich ymarfer yn ogystal â rhannu 
profiadau a syniadau newydd 
gyda chydweithwyr. Mae’n rhaglen 
ar-lein sy’n rhoi pwyslais amlwg ar 
ryngweithio.

Dysgu o bell:

MSc: 3 blynedd rhan-amser
Dip. Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser
Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-amser 

Cysylltu: James Moore
e:  medicaleducation 

@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2068 7436

Addysg Feddygol
Bydd y Diploma Ôl-raddedig/
MSc mewn Addysg Feddygol yn 
apelio at y rhai sydd am ymchwilio 
i hanfodion addysg effeithiol ar 
gyfer y proffesiynau iechyd mewn 
lleoliad deinamig, ysgogol a 
chefnogol. 

Mae’n gwrs hynod ymarferol 
ac mae wedi’i rannu’n gyfres o 
fodiwlau a thraethawd hir wedi 
hynny. Mae modiwlau yn para dau 
ddiwrnod fel arfer ac fe’u dilynir 
gan gyfnod astudio annibynnol. 
Mae’r sesiwn gyntaf ym mhob 
uned dau ddiwrnod yn gyfle i ddod 
â’r modiwl blaenorol a’r cyfnod 
astudio annibynnol ynghyd. Mae’r 
broses tri cham hwn yn datblygu 

ac yn sicrhau dealltwriaeth o bwnc 
y modiwl. Mae hefyd yn cynnig 
y cyfle a’r amser i roi cynnig ar 
gysyniadau a sgiliau newydd, a 
daw i ben drwy fyfyrio ar brofiadau 
a dealltwriaeth gyda chydweithwyr 
a’u rhannu. Daw’r modiwlau i ben 
drwy gynnal prosiect addysgu 
ymarferol, symposiwm dan 
arweiniad myfyrwyr ar fater cyfoes 
ym maes addysg feddygol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2-3 flynedd rhan-amser
Dip. Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser 

Cysylltu: Sarah Howell
e:  medicaleducation 

@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2068 7449

Gofynion mynediad
Gradd gyntaf, o leiaf dosbarth 
2:2 fel arfer, neu gymhwyster 
cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu
Gweler y rhaglenni unigol.
e:  medicaleducation 

@caerdydd.ac.uk

Ôl-raddedig a Addysgir

Addysg Feddygol a 
Deintyddol
Datblygiad ar y cyd rhwng Ysgol y 
Gwyddorau Cymdeithasol a’r Ysgol 
Addysg Feddygol a Deintyddol 
Ôl-raddedig yw Uned Caerdydd 
ar gyfer Ymchwilio a Gwerthuso 
mewn Addysg Feddygol a 
Deintyddol (CUREMeDE). 

Gyda’n gilydd, rydym yn cefnogi 
amrywiaeth o weithgarwch 
ymchwil a gwerthuso addysgol yn y 
proffesiynau gofal iechyd.

Mae’r rhaglen yn rhoi’r cyfle i 
fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect 
ymchwil annibynnol a pharhaus, 
a hynny ar y lefel uchaf, fel 
ymgeiswyr MPhil neu ddoethurol.

PhD: 3-4 blynedd amser llawn, 
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1-2  flynedd amser llawn,  
o leiaf 2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Dysgu ac 
Addysgu mewn Addysg Glinigol; 
Arloesedd yn y Cwricwlwm; Dysgu 
â Thechnoleg Uwch.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Gradd gyntaf, o leiaf dosbarth 
2:1 fel arfer, neu gymhwyster 
cyfatebol mewn pwnc perthnasol 
Cymhwyster gradd meistr 
perthnasol neu gymhwyster 
cyfatebol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Tîm Addysg Feddygol
e: medicaleducation 

@caerdydd.ac.uk 
ff: +44 (0)29 2068 7451

Dr Michal Tombs
e: TombsM2@caerdydd.ac.uk 
ff: +44 (0)29 2068 7431

Tiwtorial ar y cwrs Addysg Feddygol a gynhelir yng NghaerdyddAddysg Feddygol E-ddysgu

www.walesdeanery.org/cy

Addysg Feddygol a D
eintyddol
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D
eintyddiaeth

Deintyddiaeth

CysylltuCaerdydd
“Yn ystod fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd, cefais fod ymroddiad y darlithwyr tuag 
atom fel myfyrwyr, a’u hangerdd dros y pynciau maent yn eu dysgu yn heintus, yn dra 
ysbrydoledig a chafodd gryn argraff arna i fel deintydd. Ceir diwylliant cadarnhaol, nid 
yn unig o ran hyrwyddo rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu, ond o safbwynt lles y 
myfyrwyr yn ogystal. Mae hyn yn amlwg drwy’r Brifysgol drwyddi draw, gan gynnwys 
athrawon, staff clinigol a gweinyddol, yn ogystal â phawb sydd ynghlwm wrthi. Astudio 
yma fu’r penderfyniad gorau i mi ei wneud ac mae wedi bod yn werth chweil yn sicr.”  

Ammar  MClin Dent Endodontoleg

Ystafell Efelychu 
Deintyddol £2.2m o’r 
radd flaenaf gyda lle ar 
gyfer 80 o unedau, a 
agorodd ar 1 Rhagfyr 
2016.

Yn y safle 1af yn 
ei Hunedau Asesu 
yn y Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil 
mwyaf diweddar   
(REF 2014)

92% o ran boddhad 
cyffredinol myfyrwyr 
yn Arolwg Profiad 
Ymchwil Ôl-radd 2015 

Mae gan yr Ysgol Deintyddiaeth enw da am ragoriaeth ei 
haddysgu, ei hymchwil a’i gofal clinigol, a hanes o addysg  
ôl-raddedig sy’n mynd yn ôl dros 40 mlynedd.

Deintyddiaeth 
Glinigol (Endontoleg/
Prosthodonteg)
Rhaglenni hyfforddiant arbenigol 
teirblwydd sy’n datblygu’r sgiliau 
clinigol uwch y mae eu hangen 
ar fyfyrwyr i’w galluogi i ddod 
yn arbenigwyr yn eu dewis 
feysydd, boed Endodontoleg neu 
Brosthondonteg, yw ein rhaglenni 
MClin Dent mewn Endodontoleg a 
Phrosthodonteg.

MClinDent: 3 blynedd amser llawn

Gofynion mynediad: Cymhwyster 
Deintyddol Sylfaenol - BDS/DDS 
neu’r hyn sydd gyfwerth; agored 
i fyfyrwyr rhyngwladol yn unig. O 
leiaf dwy flynedd o brofiad clinigol 
ar ôl cymhwyso.

Mewnblanoleg
Rhaglen academaidd a chlinigol 
a fydd yn arwain at MSc/Diploma 
Ôl-raddedig mewn Mewnblanoleg 
yw ein cwrs. Yn y rhaglen hon, 
mae myfyrwyr yn trin cleifion 
a ddarperir ar eu cyfer o dan 
oruchwyliaeth arbenigol. Mae 
myfyrwyr yn cael y cyfle i gymryd 
rhan yn y sbectrwm llawn o 
arferion mewnblaniad cyfoes lle yr 
ymgymerir â phob math o impiad 
meinwe meddal ac asgwrn.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Dip. Ôl-radd: 2 flynedd rhan amser

Gofynion mynediad: Baglor mewn 
Llawfeddygaeth Ddeintyddol; 
isafswm 2:2 (neu’r hyn sydd 
gyfwerth â hynny). Mae angen o 
leiaf 2 flynedd o brofiad clinigol.

Bioleg y Geg
Mae afiechyd geneuol a deintyddol 
yn broblem fyd-eang, sy’n arwain 
yn aml at leihad mewn ansawdd 
bywyd. Mae’r cwrs hwn yn cynnig 
gwybodaeth fanwl o Fioleg y Geg, gan 
gynnwys mecanweithiau clefydau, 
dealltwriaeth o gydadweithio 
cymhleth rhwng organebau lletyol 
a micro-organebau sy’n gyrru 
patholeg, yn ogystal â dulliau 
atgyweirio ac adfer meinwe cyfredol. 
Mae graddedigion Deintyddiaeth, 
Gwyddoniaeth Sylfaenol neu 
Wyddoniaeth Gymhwysol sydd 
am ddod yn arweinwyr y dyfodol 
mewn addysgu, neu ymchwil mewn 
ysgolion deintyddol, yn ddelfrydol 
addas ar gyfer y rhaglen hon. 
Byddwch hefyd yn ennill profiad 
ymarferol mewn labordy, sy’n arwain 
at draethawd hir.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Dylai 
ymgeiswyr feddu ar o leiaf radd 
anrhydedd ail ddosbarth (neu’r 
hyn sy’n gyfwerth â hynny). 
Deintyddiaeth glinigol (BDS, 
MBBS, BSc therapi a hylendid), 
bioleg, biocemeg, peirianneg 
fiofeddygol neu feddygol (MD) neu 
fiocemeg neu fferylliaeth.

Orthodonteg
Mae’r cwrs yn rhoi’r sgiliau y 
mae eu hangen ar fyfyrwyr i 
allu perfformio fel arbenigwr 
cymwys mewn orthodonteg, 
gan ganolbwyntio ar y meysydd 
clinigol, damcaniaethol ac ymchwil 
y mae eu hangen i ddarparu gofal 
cleifion priodol.

MScD: 3 blynedd amser llawn

Gofynion mynediad: Myfyriwr 
cartref: BDS, cofrestru GDC llawn , 
MJDF/MFDS/FD.

Tramor: BDS neu gyfwerth, rhan 
1 neu/a rhan 2 MJDF/MFDS/FD, 
M’Orth.

Peirianneg Meinweoedd
Mae’r rhaglen MSc hon ar hyn 
o bryd yn ei 11fed blwyddyn. Un 
o’r ychydig raglenni sy’n derbyn 
myfyrwyr sydd wedi’u cymhwyso’n 
glinigol (BDS, MBBS) neu sydd heb 
fod wedi’u cymhwyso’n glinigol 
(BSc), gan ddarparu amgylchedd 
dysgu ac addysgu unigryw.

Mae myfyrwyr ar y rhaglen MSc 
yn cael cyfle i fynychu nifer o 
atodiadau clinigol gwahanol ac 
ymweld â chwmnïau lleol sy’n 
datblygu therapïau bôn gelloedd a 
therapïau eraill perthnasol ar gyfer 
defnydd clinigol. Hyd yma, mae 
95% o’n graddedigion yn datblygu 
gyrfaoedd mewn meysydd sy’n 
berthnasol iawn i’r MSc.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Dylai 
ymgeiswyr fod â gradd israddedig 
2:2, o leiaf, mewn disgyblaeth 
berthnasol, ac fe allant ddod 
o gefndir gwyddor labordy neu 
wyddor glinigol. Addas ar gyfer 
gwyddorau bywyd a graddedigion 
clinigol sydd â diddordeb mewn 
caffael sgiliau amlddisgyblaethol 
mewn maes ymchwil biofeddygol 
sy’n ehangu.

Saesneg Iaith 
Ar gyfer rhaglenni clinigol a 
addysgir rydym yn gofyn am 
isafswm sgôr IELTS o 7 ar y cyfan 
(ac o leiaf 6  yn mhob un o’r 
pedwar is-sgôr) neu’r hyn sydd 
gyfwerth â hynny. 

Ar gyfer rhaglenni anghlinigol 
a addysgir rydym yn gofyn am 
isafswm sgôr IELTS o 6.5 ar y 
cyfan (ac o leiaf 5.5 yn mhob 
un o’r pedwar is-sgôr) neu’r hyn 
sydd gyfwerth â hynny.

Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
e:  dentalpgadmissions 

@caerdydd.ac.uk  
ff: +44 (0)29 2074 4251

Ôl-raddedig a Addysgir
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Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Gradd 2:1 neu uwch neu’r 
hyn sydd gyfwerth â hynny 
(mae myfyrwyr â 2:2 a MSc yn 
gymwys).

Graddedigion gwyddoniaeth: 
Bioleg, Cemeg a Fferylliaeth.

Graddedigion Deintyddol/
Meddygol: BDS, MBBS neu 
gyfwerth.

Saesneg Iaith 
Ar gyfer rhaglenni anghlinigol 
a addysgir rydym yn gofyn am 
isafswm sgôr IELTS o 6.5 yn 
gyffredinol (gydag o leiaf 5.5 yn 
mhob un o’r pedwar is-sgôr) neu’r 
hyn sydd gyfwerth â hynny.

Ar gyfer rhaglenni clinigol a 
addysgir rydym yn gofyn am 
isafswm sgôr IELTS o 7 yn 
gyffredinol (ac o leiaf 6 yn mhob 
un o’r pedwar is-sgôr) neu’r hyn 
sydd gyfwerth â hynny. 

Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Derbyn Ôl-raddedigion
e: dentalpgadmissions 

@caerdydd.ac.uk  
ff: +44 (0)29 2074 4251

Myfyriwr MSc yn ystod ail gyfnod ei phrosiect labordy

Deintyddiaeth
Rydym yn darparu prosiectau 
ymchwil rhyngwladol gystadleuol 
yn bennaf yn y Gwyddorau 
Geneuol a Biofeddygol yn ogystal 
â’r Gwyddorau Deintyddol, gyda’r 
olaf yn canolbwyntio ar Ymchwil 
Iechyd Cyhoeddus a Chlinigol. Mae 
gan ein graddedigion ragolygon 

gyrfaol rhagorol ac maent yn mynd 
yn eu blaenau yn aml i weithio yn 
y diwydiant biofeddygol neu’r byd 
academaidd. Rydym yn croesawu 
ceisiadau gan raddedigion 
brwdfrydig yn y gwyddorau 
deintyddol/megyddol i astudio am 
PhD neu radd MPhil.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Gwyddorau 
Biofeddygol a Geneuol; Clefydau 
Microbau; Ymchwil Glinigol 
Gymhwysol ac Iechyd Cyhoeddus.

www.caerdydd.ac.uk/fferylliaeth-gwyddorau-fferyllol

Fferylliaeth a G
w

yddorau Fferyllol

Fferylliaeth a  
Gwyddorau Fferyllol

CysylltuCaerdydd
“A minnau’n fferyllydd proffesiynol, mae’r Ysgol yn rhoi’r llwyfan perffaith i 
gymryd rhan mewn ymchwil flaengar, sydd wedi’i seilio ar y nod cyffredinol o 
wella gofal cleifion. P’un ai arloesedd fferyllol neu ofal sy’n seiliedig mewn arfer 
sydd o ddiddordeb i chi, mae’r Ysgol yn cynnig awyrgylch cyfeillgar a chefnogol i 
ddatblygu sgiliau ym mhob agwedd ar ymchwil.”  

Andy  PhD Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol

Mae ein gwaith 
ymchwil 
rhyngddisgyblaethol 
rhagorol yn y 4ydd safle 
ymhlith prifysgolion y 
DU (REF 2014). Ymhlith 
prifysgolion gydag ysgol 
fferylliaeth rydym yn 
gydradd 1af 

Mae ein hymchwil 
ryngddisgyblaethol 
yn cwmpasu 
continwwm o 
wyddoniaeth sylfaenol 
i wyddoniaeth 
cymhwysol trosiadol ac 
arfer clinigol 
 

Mae ein prosiectau 
ymchwil llwyddiannus 
yn cynnwys technoleg 
micronodwydd, 
darganfod cyffuriau 
trin canser, datblygu 
gwrthficrobau newydd 
a gweddnewid gofal 
preswyl yn ddigidol

Mae gennym enw da rhyngwladol am ein haddysgu  
a’n hymchwil ac rydym ar flaen y gad ym maes datblygu  
sgiliau clinigol.
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Fferylliaeth a G
w

yddorau Fferyllol

Bioleg Canser a 
Therapiwteg
Bydd graddedigion y cwrs hwn 
yn cael gwybodaeth drylwyr am 
fioleg canser, triniaethau canser 
traddodiadol ac wedi’u targedu, 
a dulliau ymchwil. Bydd hyn yn eu 
gwneud yn ymgeiswyr credadwy ar 
gyfer dechrau gyrfa, neu ddatblygu 
eu gyrfa ymhellach, fel ymchwilwyr 
canser neu yn y sectorau iechyd 
cysylltiedig.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn 

Gofynion mynediad: Gradd mewn 
gwyddor fiolegol neu fywyd, neu 
bwnc sy’n ymwneud â gofal iechyd.

Fferylliaeth Glinigol
Cwrs dysgu o bell rhan-amser yw 
hwn ar gyfer fferyllwyr. Fe’i cynhelir 
mewn 22 o safleoedd ysbytai 
yng Nghymru a Lloegr. Mae’n 
integreiddio cwrs academaidd 
traddodiadol â rôl ymarferydd 
bob dydd, a’i nod yw datblygu 
sgiliau a gwybodaeth hanfodol i’w 
defnyddio yn eu gwaith. 

Mae’r cwrs yn cynnig amrywiaeth 
eithriadol o eang o ddysgu drwy 
brofiad, a byddwch mewn ardal 
newydd bob tri mis ar gyfer dwy 
neu dair blynedd gyntaf y cwrs. 
Bydd hyn yn eich galluogi i ennill 
profiad eang o fferylliaeth o dan 
arweiniad ymarferydd lleol sydd 
wedi’i hyfforddi gan y Brifysgol i fod 
yn diwtor i chi. Mae’r cwrs yn rhoi’r 
wybodaeth, y sgiliau a’r arbenigedd 
sydd eu hangen ar fferyllydd 
clinigol i roi’r mewnbwn gorau 
posibl wrth ofalu am gleifion.

Dysgu o bell:
MSc: 3 blynedd rhan-amser 

Dysgu cyfunol:
Dip. Ôl-radd: 2 neu 3 blynedd 
rhan-amser 
Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-amser

Gofynion mynediad: Rhaid bod 
wedi cofrestru fel fferyllydd gyda 
Chyngor Fferyllol Cyffredinol 
Prydain neu wlad lle ceir cytundeb 
dwyochrog, yn ogystal â bod wedi 
eu cyflogi mewn ysbyty achrededig.
Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (6.5 
yn ysgrifenedig a 6.0 ym mhob 
is-sgôr arall).

Ymchwil Glinigol
Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio 
i wella gyrfa ym maes Ymchwil 
Glinigol yn y diwydiant 
fferyllol, gwasanaethau 
iechyd, sefydliadau ymchwil 
o dan gontract, awdurdodau 
rheoleiddio, sefydliadau 
rheoli data ac ysgrifennu 
meddygol. Mae’n cyflwyno 
dull amlddisgyblaethol ac yn 
datblygu lefel uwch o wybodaeth, 
dealltwriaeth a sgiliau ym 
meysydd: dylunio treialon 
clinigol, prosesau a rheoliadau 
cysylltiedig; ystod amrywiol o 
feysydd therapiwtig; cofrestru 
cyffuriau a diogelwch cyffuriau.

Dysgu o bell:
MSc: 3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Gradd mewn 
gwyddor fiolegol neu fywyd, neu 
bwnc sy’n ymwneud â gofal iechyd.

Rhoi Presgripsiynau’n 
Annibynnol gan Fferyllwyr
Mae’r Ysgol wedi datblygu’r rhaglen 
i baratoi fferyllwyr fel Rhagnodwyr 
Annibynnol, ac i fodloni’r safonau 
perthnasol a osodwyd gan y Cyngor 
Fferyllol Cyffredinol (GPhC). At 
hynny, mae’r rhaglen hon yn helpu’r 
rhai sy’n cymryd rhan i ddatblygu 
sgiliau dadansoddi’n feirniadol 
a myfyrio personol, gan wthio eu 
datblygiad proffesiynol parhaus 
ymhellach.

Dysgu o bell:
STM: 7 mis rhan-amser

Gofynion mynediad: Wedi 
cofrestru gyda’r Cyngor Fferyllol 
Cyffredinol neu Gymdeithas 
Fferyllol Gogledd Iwerddon ers 
o leiaf 2 flynedd yn ogystal â 
phrofiad priodol cyfatebol yn 
ymwneud â chleifion. Gwiriad 
boddhaol gan y Gwasanaeth 
Datgelu a Gwahardd (DBS).

Saesneg Iaith: IELTS 6.5  
(6.0 mewn is-sgôr).

Gofynion mynediad
Gweler y rhaglenni unigol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (6.5 ym mhob is-sgôr) 
oni nodir fel arall. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Tîm Derbyn Ôl-raddedigion
e: pgtphrmyadmissions 

@caerdydd.ac.uk

Ôl-raddedig a Addysgir

Fferylliaeth a 
Gwyddorau Fferyllol
A ninnau’n un o ysgolion 
fferylliaeth mwyaf blaenllaw’r 
DU, mae gennym bortffolio 
ymchwil llawn ac amrywiol. Mae 
ein hymchwil yn rhychwantu’r 
continwwm gan gynnwys ymarfer 
clinigol a gwyddoniaeth drosiadol 
sylfaenol i gymhwysol. Caiff 
hyn ei ategu gan amrywiaeth o 

gyfleusterau a phartneriaethau 
ymchwil gyda byd diwydiant, ochr 
yn ochr â’n cwmnïau deillio ein 
hunain. Mae natur gymwysedig 
ac amlddisgyblaethol ein gwaith 
yn elwa ar gydweithio gwyddonol 
byd-eang a chysylltiadau strategol 
gyda busnesau byd-eang a chyrff 
sector cyhoeddus sy’n ein galluogi 
i weld effaith ein hymchwil yn y 
byd go iawn.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Darganfod, 
Dylunio a Chyfuno Cyffuriau; 
Therapiwteg Arbrofol a 
Gwyddorau Fferyllol; Optimeiddio 
Meddyginiaethau a Deilliannau 
Gofal Iechyd.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Mae angen gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf neu 2:1 yn y 
DU, neu gymhwyster cyfwerth 
arnoch. Mae’r gofynion yn 
ymwneud â’r prosiect yn benodol 
ond yn gyffredinol, maent yn 
addas ar gyfer graddedigion 
fferylliaeth, biowyddorau, cemeg, 
a disgyblaethau cysylltiedig.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Tîm Ymchwil Ôl-raddedig
e: pharmacypgr 

@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 6419

Rydym yn cynnig ystod amrywiol o raglenni ôl-raddedig a chyfleoedd ymchwilMae ein myfyrwyr ôl-raddedig yn elwa ar brofiad dysgu cyfoethog
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Gwyddorau Gofal Iechyd

CysylltuCaerdydd
“Syrthiais mewn cariad gyda Chaerdydd a’r Brifysgol pan enillais fy MSc mewn Gwella 
Clwyfau a Chyfanrwydd Meinweoedd. Yn wreiddiol fe ddes i’r Brifysgol gan fod y cwrs 
astudio yn unigryw ac yn cael ei gydnabod yn fyd-eang. Pan benderfynais astudio ar 
gyfer fy noethuriaeth roedd yn naturiol i mi ddewis Caerdydd fel fy newis academaidd. 
Mae wedi bod, mewn un gair, yn wych. Roedd y rhaglen yn hyblyg i fy anghenion i. 
Rwy’n astudio o bell ac mae cyfoeth o gyfleoedd yn cael eu darparu yn y Brifysgol.”  

Cindy  Myfyrwyr Doethuriaeth Broffesiynol o’r Unol Daleithiau

Yn Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil 
2014, gosodwyd ein 
hymchwil i Broffesiynau 
Perthynol i Iechyd, 
Deintyddiaeth, Nyrsio a 
Fferylliaeth yn 4ydd yn 
y DU am ansawdd

Barnwyd bod 100% o’r 
ymchwil a gyflwynwyd 
gennym o safon 
ryngwladol, o leiaf, 
a bod 94% ohoni’n 
rhyngwladol-ragorol 
neu’n arwain y byd.

Myfyrwyr yn elwa 
ar ddefnyddio’r 
cyfleusterau 
clinigol ac ymchwil 
diweddaraf a mannau 
pwrpasol i ôl-
raddedigion astudio 
ynddynt

Mae Ysgol y Gwyddorau Iechyd yn ddarparwr blaenllaw ym  
maes addysg ôl-raddedig mewn gofal iechyd.

Uwch-Ymarfer Clinigol
Mae’r MSc arloesol hwn mewn 
Ymarfer Clinigol Uwch, a 
ddatblygwyd mewn cydweithrediad 
â gweithwyr proffesiynol gofal 
iechyd, wedi ei ddylunio er mwyn 
paratoi clinigwyr o broffesiynau 
amrywiol i ymgymryd â rolau 
ymarfer uwch. Yn gynyddol 
aml, mae angen i ymarferwyr 
uwch nyrsio, bydwreigiaeth a’r 
proffesiynau perthynol i iechyd fod 
yn barod, yn academaidd ac yn 
glinigol, i ddarparu gofal cymhleth, 
sy’n cael ei ddarparu dan feddygon 
yn draddodiadol. Nod y cwrs hwn 
yw ymestyn eich cymhwysedd i 
lefel uwch-ymarferydd drwy addysg, 
profiad clinigol a chefnogaeth.

MSc: 4 blynedd rhan-amser

Tyst ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Cofrestriad 
cyfredol gyda’r corff rheoleiddio/
proffesiynol perthnasol.

Gradd anrhydedd israddedig neu 
gyfwerth.

Profiad helaeth o fewn maes 
arbenigol ymarfer clinigol, gan 
ddangos gallu ym meysydd 
clinigol, ymchwil, arweinyddiaeth a 
rheoli, a fyddai’n cael ei ennill trwy 
o leiaf bum mlynedd o ymarfer 
clinigol ar ôl cofrestru, fel arfer.

Uwch-Ymarfer
Mae’r rhaglen MSc Uwch-Ymarfer 
yn canolbwyntio ar eich datblygiad 
personol fel gweithiwr proffesiynol 
sy’n arwain, rheoli ac yn datblygu 
rolau ymarfer uwch a modelau 
darparu gofal. Mae’n rhoi cyfle i 
archwilio a dadansoddi anghenion 
cyfnewidiol ymarfer clinigol a 
phroffesiynol a datblygu sgiliau 

ar gyfer darparu meysydd gofal 
arbenigol.

Mae’r rhaglen Uwch-Ymarfer 
yn cynnig llwybrau cyffredinol 
ac arbenigol, gan roi cyfle i chi 
ymchwilio i’ch meysydd ymarfer 
arbenigol ac ennill gradd 
berthnasol yn y rhaglen MSc 
mewn Uwch-Ymarfer.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Uwch-Ymarfer 
(Astudiaethau Iechyd 
Cymunedol)
Nod y cwrs MSc Uwch-Ymarfer 
(Astudiaethau Iechyd Cymunedol) 
yw cynnig cyfle addysgol arloesol a 
hyblyg i weithwyr proffesiynol sy’n 
gweithio o fewn lleoliadau iechyd a 
gofal cymdeithasol cymunedol, er 
mwyn datblygu a gwella ymarfer.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Uwch-Ymarfer  
(Addysg i Weithwyr 
Iechyd Proffesiynol)
Mae’r rhaglen Uwch-Ymarfer 
Addysg i Weithwyr Iechyd 
Proffesiynol yn cynnig dau lwybr 
(y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 
a heb fod yn rhan o’r Cyngor), 
sy’n canolbwyntio ar ddulliau 
yn seiliedig ar dystiolaeth o 
hwyluso dysgu, addysgu, dysgu 
rhyngbroffesiynol a sicrhau 
ansawdd mewn addysg uwch ac 
ymarfer clinigol.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Tyst ôl-radd: flwyddyn amser 
llawn, 3 blynedd rhan-amser

Uwch-Ymarfer  
(Rhoi Presgripsiynau’n 
Anfeddygol)
Nod y cwrs lefel Meistr rhan-
amser hwn yw paratoi nyrsys, 
bydwragedd, ffisiotherapyddion, 
podiatryddion a radiograffwyr 
i ymarfer fel rhagnodwyr 
anfeddygol, gan fodloni safonau 
a osodwyd gan y Cyngor Nyrsio a 
Bydwreigiaeth (NMC), Cymdeithas 
Fferyllol Frenhinol Prydain Fawr 
(RPSGB), a’r Cyngor Proffesiynau 
Iechyd a Gofal (HCPC).

MSc: 4 blynedd rhan-amser

Tyst ôl-radd: 24 wythnos  
rhan-amser

Ffotograffiaeth Glinigol
Mae’r rhaglen yn gyfle i 
ffotograffwyr clinigol sy’n gweithio 
ym maes gofal iechyd estyn eu 
gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r 
proffesiwn a’r cyd-destun y caiff 
ei ymarfer ynddo. Drwy gyfuniad 
o aseiniadau damcaniaethol ac 
ymarferol, mae myfyrwyr yn gwella 
eu sgiliau ffotograffig a meddwl 
beirniadol drwy ymarfer myfyriol ar 
sail tystiolaeth.

Dysgu o bell:
Tyst ôl-radd: 14 mis rhan-amser 

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd mewn ffotograffiaeth 
neu bwnc perthnasol yn ymwneud 
â’r cyfryngau, sy’n canolbwyntio ar 
ffotograffiaeth, neu ddwy flynedd o 
brofiad gwaith perthnasol, a rhaid 
iddo fod yn unol â rheoliadau’r 
rhaglen.

Gofynion mynediad
Gradd israddedig mewn 
disgyblaeth berthnasol, gweler y 
rhaglenni unigol am fanylion.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (5.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
e:  hcarepgtadmissions 

@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2068 7538

Ôl-raddedig a Addysgir
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Astudiaethau Iechyd 
Cymunedol (SPQ)
Nod y rhaglen MSc hon yw eich 
paratoi ar gyfer gweithio mewn 
lleoliad cymunedol cymhleth a 
deinamig. Bydd ei chwblhau’n 
llwyddiannus yn arwain at 
ddyfarnu Cymhwyster Ymarferydd 
Arbenigol y Cyngor Meddygol 
Cyffredinol mewn naill ai Nyrsio 
Ardal neu Bractis.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Dip.Ôl-radd: 3 blynedd rhan-amser

Gwerthfawrogi 
Delweddau
Mae’r rhaglen Gwerthfawrogi 
Delweddau, sydd wedi’i 
chymeradwyo gan Gymdeithas 
a Choleg y Radiograffwyr, yn 
cynnig gwybodaeth ac arbenigedd 
i alluogi gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol cymwysedig i 
werthfawrogi delweddau clinigol, 
gan weithredu fel gweithwyr 
proffesiynol annibynnol.

Dip.Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser

Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-amser

Rheoli Gofal 
mewn Ymarfer 
Amlawdriniaethol ac 
Anesthesia
Cynlluniwyd y rhaglen hon 
arbenigol er mwyn rhoi 
gwybodaeth a dealltwriaeth i 
fyfyrwyr er mwyn gweithio ar 
lefel uwch, a rheoli gofal cleifion 
mewn amgylchedd anesthetig ac 
amlawdriniaethol. Bydd myfyrwyr 
yn ennill gwerthfawrogiad 
beirniadol o dystiolaeth cyfredol a 
newydd ac yn myfyrio ar faterion 
proffesiynol, clinigol, polisi a 
rheoli. Rhoddir cyd-destun i 
lawer o agweddau theori’r cwrs 
trwy ddefnyddio’r ystafell sgiliau 
clinigol y theatr llawdriniaethau, 
sy’n eich galluogi i ddysgu mewn 
amgylchedd diogel.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Therapi Galwedigaethol 
(cyn-cofrestru)
Anelir y cwrs dwy-flynedd amser 
llawn hon at y rhai sydd eisoes â 
gradd ac yn dymuno dilyn gyrfa 
mewn therapi galwedigaethol. 
Drwy gwblhau y cwrs, byddwch yn 
gymwys i gofrestru gyda’r Cyngor 
Proffesiynau Gofal a Iechyd (HCPC).

Dip.Ôl-radd: 2 flynedd amser llawn

Gofynion mynediad: 2:2 mewn 
unrhyw radd israddedig.

Therapi Galwedigaethol
Nod y cwrs hwn, sydd wedi’i anelu 
at therapyddion galwedigaethol 
cymwys, yw datblygu eich sgiliau 
gwerthuso, meddwl yn feirniadol 
a datrys problemau, a chynyddu 
eich gwybodaeth ymarferol 
a damcaniaethol o therapi 
galwedigaethol. Gall y sgiliau hyn 
eich paratoi ar gyfer rolau clinigol 
neu reoli uwch, neu gallant eich 
helpu i gamu ymlaen at yrfa mewn 
ymchwil.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Ffisiotherapi
Mae’r cwrs MSc hwn i 
ffisiotherapyddion cymwysedig, a’i 
nod yw datblygu sgiliau gwerthfawr 
a fydd yn eich helpu i gamu 
ymlaen yn y proffesiwn.

Mae datblygiadau o fewn y 
proffesiynau perthynol i iechyd, 
fel arbenigwyr clinigol, ymarferwyr 
cwmpas estynedig a therapyddion 
ymgynghorol yn dod i’r amlwg, 
wedi creu angen i gaffael 
gwybodaeth a sgiliau uwch.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Gradd 
mewn ffisiotherapi (Diploma DU 
neu gymhwyster cyfwerth mewn 
ffisiotherapi). Ffisiotherapyddion 
cymwysedig yn unig sy’n gymwys i 
wneud cais.

Myfyrwyr ôl-raddedig yng Nghanolfan Ymchwil Cinesioleg Clinigol (RCCK), Tŷ Dewi Sant

Adrodd Radiograffig
Mae’r cwrs yn addas ar gyfer 
radiograffyddion therapiwtig/
diagnostig cymwys a gweithwyr 
proffesiynol gofal iechyd eraill 
gydag o leiaf dwy flynedd o 
brofiad, fel arfer.

Drwy gydol eich astudiaethau, 
byddwch yn cael eich trochi 
ym mhob agwedd o ymarfer 
Radiograffeg (ymarferol a 
damcaniaethol) i’ch helpu chi i 
ennill sgiliau gwerthfawr y byddwch 
yn eu defnyddio i hyrwyddo eich 
proffesiwn ymhellach.

Dip.Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser

Tyst ôl-radd: 1 flynedd rhan-amser

Radiograffeg
Dyluniwyd y MSc mewn 
Radiograffeg er mwyn darparu 
radiograffwyr â gwybodaeth 
ddamcaniaethol ddatblygedig i 
wella eu sgiliau clinigol.

Mae Radiograffeg yn ysgol y 
Gwyddorau Gofal Iechyd yn cael 
ei achredu gan Gymdeithas 
a Choleg y Radiograffwyr, ac 
mae’r sgiliau y byddwch yn eu 
hennill yn drosglwyddadwy i holl 
Ymddiriedolaethau’r GIG, ac yn 
cael eu cydnabod dramor.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus 
Cymunedol Arbenigol
Nod y rhaglen hon yw paratoi 
nyrsys a bydwragedd i fod 
yn Nyrsys Iechyd Cyhoeddus 
Cymunedol Arbenigol. Bydd 
y rhaglen yn arwain at ennill 
dyfarniad proffesiynol o fod 
yn Nyrs Iechyd Cyhoeddus 
Cymunedol Arbenigol (ymwelydd 
iechyd) a chael eich cofrestru wedi 
hynny yn y rhan ar gyfer Nyrsys 
Iechyd Cyhoeddus Cymunedol 
Arbenigol ar gofrestr y Cyngor 

Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 
Llwybr MSc yn ddewisol ar ôl 
cwblhau’r Dip.Ôl-radd.

Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser

MSc: 18 mis amser llawn, 4 blynedd 
rhan-amser (ar ôl Dip.Ôl-radd)

Saesneg Iaith: IELTS 7.0

Ffisiotherapi Chwaraeon 
ac Ymarfer
Nod y cwrs yw datblygu eich 
sgiliau o ran gwerthuso, meddwl 
yn feirniadol a datrys problemau, 
a chynyddu eich gwybodaeth 
ymarferol a damcaniaethol o 
wyddor chwaraeon ac anafiadau 
i chi allu cymhwyso’r sgiliau 
hynny at symud eich proffesiwn 
ymhellach yn ei flaen.

MSc: 18 mis amser llawn,  
4 blynedd rhan-amser

Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser

Doethur mewn 
Gwyddoniaeth ac 
Ymarfer Gofal Iechyd 
Uwch
Mae ein Doethuriaeth Broffesiynol 
wedi’i dylunio i fodloni anghenion 
ymarferwyr sy’n gweithio yn y 
gwasanaeth iechyd heddiw. Mae’r 
rhaglen yn cynnig lefel uwch o 
ymgysylltu addysgol mewn cyd-
destunau proffesiynol a sefydliadol, 
yn ogystal â rhoi cyfle i fyfyrwyr 
wella eu cyfrifoldebau presennol 
wrth ddarparu gwasanaethau.

DAHSP: 5 mlynedd

Derbyn: Medi

Meysydd ymchwil: Nyrsio 
Oedolion; Nyrsio Plant; Nyrsio 
Iechyd Meddwl; Ymarfer yr Adran 
Lawdriniaeth; Radiograffeg; 
Radiotherapi; Ffisiotherapi; 
Therapi Galwedigaethol; 
Bydwreigiaeth.

Gofynion mynediad: Gradd meistr 
neu radd anrhydedd dosbarth 
cyntaf neu 2:1 mewn pwnc priodol.

Gwyddorau Gofal Iechyd
Mae ein rhaglen ymchwil wedi’i 
strwythuro er mwyn rhoi cyfle i chi 
ymgymryd ag ymchwil gwreiddiol 
ac annibynnol yn y gwyddorau gofal 
iechyd. Bydd yn eich galluogi i wneud 
cyfraniad gwerthfawr i wybodaeth ac 
ymarfer o fewn eich proffesiwn.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Hydref

Meysydd ymchwil: Gwella Gofal 
Lliniarol, Emosiynol a Chefnogol; 
y Gweithlu, Arloesi a Gwelliant; 
Iechyd a Lles Mamau, Plant a 
Theuluoedd; Atgyweirio, Ail-alluogi, 
Adsefydlu ac Adfer.

Gofynion mynediad: Fel arfer, 
dylai ymgeiswyr fod â gradd 2:1 
neu gyfwerth mewn maes sy’n 
berthnasol i’r prosiect penodol.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Gweler y rhaglen unigol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (5.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Swyddfa Ymchwil
e: hcarephdenquiries 

@caerdydd.ac.uk 
ff: +44 (0)29 2068 8588

www.caerdydd.ac.uk/gwyddorau-gofal-iechyd

G
w

yddorau G
ofal Iechyd

Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd94 95



Meddygaeth

CysylltuCaerdydd
“Roedd astudio MSc mewn Dermatoleg Glinigol wedi fy ngalluogi i gryfhau fy nealltwriaeth o 
gyflyrau dermatolegol, yn ogystal â gweld â’m llygaid fy hun sut i’w rheoli. Roedd fy nhraethawd 
hir wedi dyfnhau fy niddordeb ym maes Alopesia Tyniant, a rhoddodd brofiad i fi o ysgrifennu 
academaidd. Mae’r cwrs yn wirioneddol ryngwladol, a bellach mae gennyf gydweithwyr 
dermatoleg ar draws y byd. Ers graddio, yr wyf wedi gweithio mewn clinigau dermatoleg yn 
Llundain, cyflwyno erthygl i’w chyhoeddi yn academaidd, a chefais fy ngwahodd yn ôl i fod yn ddarlithydd clinigol 
ym Mhrifysgol Caerdydd, hyd yn oed. Rhoddodd hyn brofiad hynod werthfawr i fi o addysgu.”

Christiana  MSc Dermatoleg Glinigol

Rydym yn un o’r 
canolfannau mwyaf 
ym maes ymchwil ac 
addysgu meddygol  
yn y DU 
 
 
 
 

Rydym yn yr 8fed safle 
yn UoA 1 (Meddygaeth 
Glinigol) yn REF 2014, 
gyda 80% o’n hymchwil 
yn yr UoA hwn yn 
cael ei hystyried yn 
rhagorol am ei effaith 
o ran cyrhaeddiad ac 
arwyddocâd 

Mae ein rhaglenni 
ôl-raddedig a addysgir 
yn rhai hynod 
alwedigaethol, yn 
canolbwyntio ar wella 
gyrfaoedd, gwella 
cyflogadwyedd a 
chynyddu sylfaen 
wybodaeth gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol

Mae gan yr Ysgol Meddygaeth record hirsefydlog o ymchwil  
ac arloesedd addysgol o’r radd flaenaf.

www.caerdydd.ac.uk/meddygaeth

M
eddygaeth

Uwch-Ymarfer 
Llawfeddygol
Yn y rhaglen hon ar gyfer y 
rheini sy’n dymuno arbenigo 
ym maes gofal llawfeddygol ac 
amdriniaethol. Ei nod yw cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd i’ch 
pontio rhwng theori ac ymarfer 
clinigol eich hun, gyda phwyslais 
ar egwyddorion cyffredinol ymarfer 
llawfeddygol yn hytrach na rheoli 
cyflyrau penodol.

Dysgu o Bell:

MSc: 2 flynedd rhan-amser

Heneiddio, Iechyd  
a Chlefydau
Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle 
i archwilio anghenion iechyd a 
chymdeithasol cymhleth pobl hŷn 
sy’n byw yn ein cymdeithas heddiw.

Ei nod yw darparu agweddau 
biolegol, cymdeithasol, moesegol, 
demograffig, economaidd a seico-
gymdeithasol allweddol ynghlwm 
â heneiddio, ynghyd ag asesu eu 
perthnasedd a’r goblygiadau ar 
gyfer gweithio gyda phobl hŷn. 
Yn ogystal, byddwch yn datblygu 
dealltwriaeth o rai o’r afiechydon 
corfforol a meddyliol cyffredinol y 
mae unigolion hŷn yn eu profi.

MSc 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Biowybodeg
Nod y rhaglen yw darparu llwyfan 
i archwilio, dadansoddi a dehongli 
data biolegol cyfoes, gyda ffocws 
ar biowybodeg genomig.

Bydd yn eich galluogi i ddatblygu 
sgiliau allweddol ar gyfer 
dadansoddi data genomeg, gan 
gynnwys data o dechnolegau 
dilyniannu cenhedlaeth nesaf. 
Byddwch yn datblygu sgiliau 
ychwanegol yn ymwneud â 
meysydd sy’n dod i’r amlwg, 
gan gynnwys metabolomeg a 
phroteomeg, hefyd.

MSc 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: 2:2 neu 
gymhwyster / profiad cyfwerth 
mewn biowyddoniaeth, 
cyfrifiadureg, mathemateg / 
ystadegau, neu bwnc cysylltiedig 
perthnasol.

Saesneg Iaith: 6.5 mewn IELTS 
(gyda 6.5 ym mhob is-sgôr) neu 
gymhwyster cyfatebol.

Biowybodeg ac 
Epidemioleg Enetig
Nod y rhaglen yw darparu llwyfan 
i archwilio, dadansoddi a dehongli 
data biolegol cyfoes, gyda ffocws 
ar epidemioleg enetig.

Bydd yn eich galluogi i ddatblygu 
sgiliau allweddol ar gyfer 
dadansoddi data genomeg ar 
gyfer darganfod genynnau, gan 
gynnwys astudiaethau cyswllt yr 
holl enomau (GWAS) a cheisiadau 
ôl-GWAS, fel epidemioleg enetig 
polygenig a set genomau.

MSc 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: 2:2 neu 
gymhwyster / profiad cyfwerth 
mewn biowyddoniaeth, 

cyfrifiadureg, mathemateg / 
ystadegau, neu bwnc cysylltiedig 
perthnasol.

Saesneg Iaith: 6.5 mewn IELTS 
(gyda 6.5 ym mhob is-sgôr) neu 
gymhwyster cyfatebol.

Dermatoleg Glinigol
Mae’r rhaglen hon yn cynnig 
addysg strwythuredig mewn 
dermatoleg ac yn rhoi sylfaen 
gadarn ar hanfodion dermatoleg 
clinigol a gwyddonol. Mae’n 
blaenoriaethu cyfarwyddiadau 
clinigol, ond mae hefyd yn rhoi 
pwyslais ar gynnwys gwyddonol 
dermatoleg.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: 2:2 neu 
gyfwerth mewn meddygaeth.

Saesneg Iaith: 7.0 mewn IELTS 
(gyda 7.0 ym mhob is-sgôr) neu 
gymhwyster cyfatebol.

Gofal Critigol
Mae’r rhaglen hon ar gyfer y rheini 
sy’n dymuno arbenigo mewn 
gofal critigol acíwt, a’r rheini sy’n 
addysgu o fewn lleoliadau o’r 
fath. Mae’n archwilio sut mae 
rheoli cleifion sy’n ddifrifol wael, 
ac yn eich galluogi i archwilio’r 
materion manwl sy’n ymwneud 
ag ymarfer presennol y claf sy’n 
ddifrifol wael. Mae’n darparu 
cyfleoedd i archwilio gofal critigol 
fel ffenomen amlddimensiwn.

Dysgu o Bell:

MSc: 2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad
2:2 neu gymhwyster cyfwerth / 
profiad mewn meddygaeth, gofal 
iechyd, neu bwnc cysylltiedig 
perthnasol, oni nodir fel arall.

Saesneg Iaith 
6.5 yn IELTS (gyda 5.5 ym mhob 
is-sgôr) neu dystiolaeth/brofiad 
cyfwerth, oni nodir fel arall. Cewch 
ragor o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Tîm derbyn myfyrwyr ôl-raddedig  
a addysgir

e: pgtmedadmissions 
@caerdydd.ac.uk 

ff: +44 (0)29 2068 7214
 +44 (0)29 2068 8752
 +44 (0)29 2068 8580

Ôl-raddedig a Addysgir
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M
eddygaeth

Diabetes
Mae’r rhaglen hon ar gyfer y 
rheini sydd â diddordeb mewn 
diabetes a materion sy’n 
gysylltiedig â diabetes. Ei nod 
yw datblygu cymhwysedd mewn 
rhoi diagnosis a thriniaeth, a 
gwneud penderfyniadau ynghylch 
gofalu am bobl sydd â diabetes 
a datblygu sgiliau arwain a 
gwerthuso wrth ddarparu gofal.

Dysgu o Bell:

Dip.Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser
MSc 1 flwyddyn rhan-amser  
(ar ôl Dip.Ôl-radd)

Cwnsela Genetig  
a Genomig
Mae’r rhaglen hon ar gyfer y 
rhai sydd â diddordeb mewn 
cymhwyso’r datblygiadau ym 
maes geneteg ddynol a genomeg 
yn glinigol, fel bod modd iddynt 
ddarparu gwasanaethau 
cwnsela genetig a genomig a’u 
gwerthuso’n feirniadol.

Caiff y myfyrwyr eu trwytho 
mewn geneteg ddynol, geneteg, 
dadansoddi genetig a biowybodeg, 
mewn sgiliau cyfathrebu a 
chynghori, ac yn y sgiliau sy’n 
ofynnol iddynt ar gyfer weithio fel 
rhan o dîm amlddisgyblaethol sy’n 
rhoi cyngor genetig a genomig i 
deuluoedd.

Dysgu o Bell:

MSc: 3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: 2:1 
mewn meddygaeth, gofal 
iechyd, gwyddoniaeth fiolegol 
/ biofeddygol / meddygol 
neu wyddoniaeth cyfwerth, y 
gwyddorau cymdeithasol, seicoleg, 
neu bwnc cytras perthnasol.

Saesneg Iaith: 7.0 mewn IELTS 
(gyda 6.5 ym mhob is-sgôr) neu 
gymhwyster cyfwerth.

Ymchwil ac Arloesedd 
Meddygol
Nod y rhaglen hon yw rhoi cyfle 
i chi archwilio a dadansoddi’r 

tueddiadau sy’n dod i’r amlwg 
ym maes arloesi clinigol. Mae’n 
rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a 
sgiliau datblygedig mewn meysydd 
sy’n prysur newid, fel diagnosteg 
feddygol, therapiwteg, datblygu 
dyfeisiau meddygol a rheoli 
treialon clinigol a phrosiectau 
arloesi clinigol.

Dysgu o Bell:

Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-
amser
Dip.Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser
MSc: 1 flwyddyn rhan-amser (ar ôl 
Dip.Ôl-radd)

Gofynion mynediad: 2:2 mewn 
meddygaeth, gofal iechyd, 
biowybodeg, biowyddorau, 
gwyddorau biofeddygol/ meddygol, 
peirianneg, cyfrifiadureg, neu 
bwnc cytras perthnasol.

Tocsicoleg Feddygol
Mae’r rhaglen dysgu o bell hon 
ar gyfer meddygon, fferyllwyr 
a gwyddonwyr eraill a hoffai 
ddatblygu dealltwriaeth eang o 
egwyddorion sylfaenol gwenwyneg 
feddygol.

Ei nod yw rhoi dealltwriaeth o’r 
ffyrdd y mae cyffuriau a chemegau 
eraill yn cynhyrchu effeithiau 
gwenwynig a sut gellir rhagweld, 
trin a, lle y bo’n bosibl, atal y rhain

Dysgu o Bell:

Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-
amser
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser
MSc: 1 flwyddyn rhan-amser  
(ar ôl Dip.Ôl-radd)

Meddygaeth 
Newyddenedigol
Yn y rhaglen hon ar gyfer y 
rhai sy’n ymwneud â gofal 
amlddisgyblaethol babanod 
newydd-anedig a phlant 
ifanc iawn. Ei nod yw rhoi 
hyfforddiant ac addysg am 
nodi triniaethau mwy effeithiol, 
eu gwerthuso’n feirniadol, eu 
cynllunio a’u gweithredu, yn 

seiliedig ar wybodaeth gadarn o 
dystiolaeth ymchwil berthnasol, 
ymarfer clinigol, anatomeg a 
phathoffisioleg.

Dysgu o Bell:

Dip.Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser
MSc: 1 flwyddyn rhan-amser (ar ôl 
Dip.Ôl-radd)

Iechyd Galwedigaethol 
(Polisi ac Ymarfer)
Mae hon yn rhaglen ar gyfer y rhai 
sy’n gyfrifol am iechyd a diogelwch 
gweithwyr.

Mae’n cynnig gwybodaeth ac 
arbenigedd yn y wyddoniaeth 
sy’n sail i iechyd a diogelwch 
galwedigaethol. Ei nod yw eich 
helpu i ddeall, dadansoddi a 
chymhwyso rôl ymarferwyr iechyd 
galwedigaethol a dadansoddi 
effeithiolrwydd eu hymarfer, a rheoli 
materion iechyd galwedigaethol, 
gan gynnwys persbectifau 
seicolegol, cymdeithasol ac 
athronyddol, a all effeithio ar 
strategaethau rheoli ac amharu ar 
rôl ymarferwyr arbenigol.

Dysgu o Bell:

MSc: 3 blynedd rhan-amser

Rheoli Poen  
(Gofal Cychwynnol  
a Chymunedol)
Mae hon yn rhaglen ar gyfer y rhai 
sydd â diddordeb ym maes rheoli 
poen, neu sydd eisiau arbenigo 
ynddo, o fewn maes gofal 
sylfaenol a chymunedol.

Ei nod yw datblygu gwybodaeth 
ddatblygedig a sut mae hyn yn 
gweddu i ymarfer rhyngbroffesiynol 
a rheoli poen yn gyffredinol.

Dysgu o Bell:

Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-
amser
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn yn rhan-
amser (ar ôl Tyst ôl-radd)
MSc: 1 flwyddyn rhan-amser (ar ôl 
Dip.Ôl-radd)

Rheoli Poen
Mae hon yn rhaglen ar gyfer y 
rheini sy’n dymuno arbenigo ym 
maes rheoli poen. Mae hefyd 
wedi’i hanelu at addysgwyr, i 
ddarparu’r wybodaeth briodol ac 
arbenigedd ar boen, i addysgu 
eraill o wahanol ddisgyblaethau.

Mae’n darparu cyfleoedd i 
archwilio rheoli poen fel ffenomen 
amlddimensiwn sy’n cael ei rheoli 
drwy fentrau amlddisgyblaethol.

Dysgu o Bell:
MSc: 2 flynedd rhan-amser

Meddygaeth Liniarol ar 
gyfer Gweithwyr Gofal 
Iechyd Proffesiynol
Cynlluniwyd y rhaglen hon ar 
gyfer y rheini sydd am wella eu 
gwybodaeth am reoli cleifion gyda 
chlefydau angheuol neu glefydau 
na ellir eu gwella.

Ei nod yw cefnogi gweithwyr 
gofal iechyd proffesiynol i 
ddatblygu, rhannu, ac ymestyn 
eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth 
o feddygaeth yn seiliedig ar 
dystiolaeth, a sut mae’n cael 
ei gymhwyso, yn ogystal ag 
arfer gorau a fframweithiau 
llywodraethu mewn gofal 
lliniarol, sy’n addas i’w lleoliadau 
proffesiynol eu hunain.

Dysgu o Bell:
MSc: 3 flynedd rhan-amser

Dermatoleg Ymarferol
Mae hon yn rhaglen ryngweithiol 
iawn i feddygon sydd am gael 
dealltwriaeth gadarn o glefyd y 
croen, fel y mae’n ymddangos mewn 
ymarfer. Bydd yn helpu i alluogi 
meddygon teulu ac ymarferwyr 
teulu i reoli problemau dermatolegol 
cleifion yn llwyddiannus.

Mae’r cam MSc wedi’i ddylunio’n 
benodol ar gyfer y rheini sydd wedi 
cwblhau ein Dip.Ôl-radd. ac sydd 
am astudio’r maes hwn ymhellach.

Dysgu o Bell:
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser llawn

MSc: 1 flwyddyn rhan-amser  
(ar ôl Dip.Ôl-radd)

Gofynion mynediad: 2:2 neu 
gyfwerth mewn meddygaeth.

Seiciatreg
Mae’r rhaglen hon ar gyfer y 
rhai sydd â diddordeb mewn 
seiciatreg. Ei nod yw galluogi 
meddygon i fod yn seiciatryddion 
gwybodus a medrus yn glinigol, 
neu roi gwybodaeth fanwl i 
raddedigion anfeddygol o faes 
seiciatreg a’i ymarfer.

Dysgu o Bell:
MSc: 1 flwyddyn yn amser llawn, 
3 blynedd yn rhan-amser

Iechyd y Cyhoedd
Nod y rhaglen hon yw darparu 
gwybodaeth er mwyn asesu iechyd 
ac anghenion iechyd y cyhoedd 
yn feintiol ac yn ansoddol, gan 
gynnwys penderfynyddion a 
statws iechyd a lles, a datblygu 
camau gweithredu effeithiol, ac 
asesu’r dystiolaeth yn ymwneud 
ag effeithiolrwydd ymyriadau, 
gwasanaethau a rhaglenni iechyd 
a gofal iechyd yn feirniadol.

MPH: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: 2:1 neu 
gymhwyster cyfwerth mewn 
disgyblaeth gysylltiedig i 
feddygaeth a gofal iechyd.

Therapiwteg
Mae’r rhaglen hon ar gyfer rhai 
sy’n dymuno datblygu ymhellach 
eu gwybodaeth o reoli cyflyrau 
meddygol cyffredin mewn ffordd 

sy’n seiliedig ar dystiolaeth, 
cynyddu eu hyder yn eu gallu i roi 
presgripsiwn (neu beidio â rhoi 
presgripsiwn) mewn ffordd briodol, 
a chynyddu eu dealltwriaeth 
a’u hyder, gan weithio’n agos â 
phresgripsiynwyr o broffesiynau 
eraill. Ei nod yw darparu’r 
wybodaeth ymarferol a ffeithiol 
ddiweddaraf, yn ogystal ag annog 
meddwl yn feirniadol er mwyn 
galluogi dull o ddatrys problemau 
yn therapiwtig, a fydd o werth 
parhaol wrth ymdrin â datblygiadau 
maes therapi yn y dyfodol.

Dysgu o Bell:
Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-
amser
Dip.Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser
MSc: 1 flwyddyn rhan-amser  
(ar ôl Dip.Ôl-radd)

Iacháu Clwyfau a 
Thrwsio Meinweoedd
Mae’r rhaglen amlddisgyblaethol 
hon yn cynnig cyfle i ymchwilio i’r 
damcaniaethau a’r cysyniadau 
presennol, a’r rhai sy’n datblygu, 
ynghylch iacháu clwyfau a thrwsio 
meinweoedd, ac i’w dadansoddi, 
gan arwain at dwf proffesiynol a 
phersonol. 

Ei nod yw darparu gwybodaeth 
gytbwys am ofalu am glwyfau, 
gyda phwyslais ar ofal rhagweithiol 
ac ataliol, yn ogystal â’r materion 
ariannol, cyfreithiol, moesegol a 
moesol sydd ynghlwm â darparu 
gofal clwyfau ledled y byd.

Dysgu o Bell:
MSc: 3 blynedd rhan-amser

Mae dewisiadau wyneb yn wyneb, dysgu o bell, rhan-amser neu amser 
llawn ar gael
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Niwrowyddorau 
Integreiddiol
Mae ein rhaglen bedair blynedd 
yn darparu sylfaen ymarferol a 
damcaniaethol ehangach a mwy 
trylwyr mewn niwrowyddoniaeth 
na rhaglenni tair blynedd arferol.

PhD: 4 blynedd amser llawn

Derbyn: Hydref

Gofynion mynediad:  
Gradd dosbarth 1af neu 2:1 
mewn maes perthnasol (e.e. 
niwrowyddoniaeth, seicoleg, 
anatomeg, ffisioleg, gwyddorau 
naturiol). Gan mai doethuriaeth 
hyfforddiant yw hwn, nid oes 
angen profiad ymchwil blaenorol 
arnoch.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (5.5 yn 
yr holl is-sgoriau) neu dystiolaeth/
profiad cyfwerth. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â: Julie Cleaver
e: 4yrneurophd@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2068 8341

Yr Athro John Aggleton
e: aggleton@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4563

Meddygaeth
Mae’r Ysgol Meddygaeth yn 
cynnig graddau ymchwil mewn 
disgyblaethau meddygol fel 
canser, imiwnoleg, haint, 
imiwnedd, niwrowyddorau, 
iechyd meddwl a meddygaeth 
poblogaeth.

PhD: 3-4 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MD: 2 flynedd amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Canser a 
Geneteg; Haint ac Imiwnedd; 
Meddygaeth Seicolegol a 
Niwrowyddorau Clinigol; 
Meddygaeth Poblogaeth.

Gofynion mynediad:  
2:1 neu gyfwerth mewn pwnc 
perthnasol. Mewn rhai achosion, 
mae angen gradd feddygol a/
neu gymwysterau neu brofiad 
proffesiynol perthnasol arnoch.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (5.5 ym 
mhob is-sgôr) neu dystiolaeth/
profiad cyfwerth. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â: Swyddfa Graddau 
Ymchwil yr Ysgol Meddygaeth
e: pgrmedic@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2074 6716

Ymchwil Ôl-raddedig

Cyflawnwch eich dyletswydd broffesiynol i gadw eich datblygiad proffesiynol parhaus yn gyfredol

www.caerdydd.ac.uk/optometreg-gwyddorau-golwg
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Optometreg a  
Gwyddorau’r Golwg

Roedd 92% o’r 
graddedigion a 
ymatebodd yn 
2014/15 mewn 
swydd gyflogedig neu 
astudiaethau pellach 
chwe mis ar ôl graddio. 
 

Rydym yn cydweithio 
â sefydliadau allanol, fel 
Ysbyty Llygaid Moorfields, 
Coleg Prifysgol Llundain, 
Prifysgol Bryste a 
phrifysgolion eraill GW4, 
yn ogystal â Sefydliad 
Ymchwil Llygaid 
Schepens (Harvard)

Roedd 100% o’n 
myfyrwyr yn fodlon ar 
ansawdd ein rhaglenni 
ôl-raddedig a addysgir 

Ni yw’r unig adran hyfforddiant optometreg yng Nghymru,  
ac rydym yn un o’r rhai mwyaf yn y DU.

CysylltuCaerdydd
“Roedd ymgymryd â PhD yn yr Ysgol yn un o’r pethau mwyaf heriol ond gwerth chweil yr wyf 
wedi ei wneud. Gan fod technolegau ymchwil uwch ar gael, roeddwn yn gallu meithrin cyfres o 
sgiliau trosglwyddadwy, gan gynnwys microsgopeg electron sganio wyneb bloc cyfresol. Ar ben 
hynny, rhoddodd ein cysylltiadau rhyngwladol cryf y cyfle i mi hyfforddi mewn labordai ymchwil 
yn Japan ac UDA. Mae ehangder y sgiliau labordy y gwnes i eu meithrin, a’r rhwydwaith o 
gydweithwyr a grëwyd, wedi fy mharatoi yn dda ar gyfer gyrfa academaidd.”  

Stacy  PhD Gwyddorau’r Golwg 
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Optometreg Glinigol
Mae ein MSc mewn Optometreg 
Glinigol wedi’i lunio i ddiwallu 
anghenion hyfforddiant ac addysg 
barhaus gweithwyr proffesiynol ym 
maes gofal llygaid modern.

Mae dros 30 o fodiwlau sy’n 
cynnig llwybrau ar gyfer mynd ar 
drywydd diddordebau arbenigol 
ac at ddibenion datblygiad 
proffesiynol parhaus. Mae llawer 
ohonynt wedi’u hachredu ar 
gyfer Uwch-gymwysterau Coleg yr 
Optometryddion.

Dysgu o bell:
MSc: 4 blynedd rhan-amser 
Dip. Ôl-radd: 4 blynedd rhan-amser 
Tyst ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser 

Llywodraethiant  
Gofal Llygaid
Nod ein Tystysgrif Ôl-
raddedig (Tyst. Ôl-radd) mewn 
Llywodraethiant Gofal Llygaid 
yw darparu cymhwyster 
proffesiynol i’r rhai sy’n ymwneud 
â llywodraethiant gofal llygaid yn 
y DU. Mae wedi’i anelu ar gyfer y 
rhai sy’n rhoi cyngor i gomisiynwyr 
neu ddarparwyr gofal llygaid.

Dysgu o bell:
Tyst ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser

Glawcoma
Nod ein Tystysgrif Ôl-raddedig 
(Tyst. Ôl-radd) arsylwad) dysgu o 
bell mewn Glawcoma yw helpu 
gweithwyr gofal llygaid proffesiynol 

i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth 
benodol er mwyn rheoli cleifion 
sydd â glawcoma.

Dysgu o bell:
Tyst ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser  

Gofynion mynediad
BSc (Anrh.) Optometreg, 
cofrestru gyda’r Cyngor Optegol 
Cyffredinol neu gymhwyster 
cenedlaethol cyfatebol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Tîm ôl-raddedig
e: pgoptom@caerdydd.ac.uk  
ff: +44 (0)29 2087 0561

Ôl-raddedig a Addysgir

Gwyddorau 
Gweledigaethau
Mae ein PhD mewn Gwyddorau’r 
Golwg yn cynnwys ymchwil dan 
arweiniad myfyrwyr ar draws 
ystod eang o ddisgyblaethau, o 
fioleg celloedd a moleciwlaidd 
i niwrowyddoniaeth ac 
astudiaethau clinigol golwg dynol.

PhD: 3-4 blynedd amser llawn

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: 
Niwrowyddoniaeth weledol, dirywiad 
retinol a heneiddio, bioffiseg 
strwythurol, adsefydlu gweledol.

Gofynion mynediad: Mae angen 
gradd meistr, gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf neu 2:1 yn y DU, 
neu gymhwyster cyfwerth arnoch. 

Mae’n addas ar gyfer graddedigion 
optometreg, meddygaeth, seicoleg, 
gwyddorau cymdeithasol, ffiseg, 
bioleg, biocemeg, mathemateg 
neu unrhyw ddisgyblaeth wyddonol 
berthnasol.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5. Cewch 
ragor o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â: 
e: visionpgr@caerdydd.ac.uk  
ff: +44(0)29 2087 6163

Gwyddorau’r Golwg
Mae ein rhaglen MRes mewn 
Gwyddorau’r Golwg yn cynnig 
cyfle cyffrous i fyfyrwyr ddatblygu 
sgiliau ymchwil mewn unrhyw 
un o’n meysydd arbenigol, ac i 
gymhwyso’r rhain i faes penodol 
o ddiddordeb proffesiynol neu 
academaidd, o dan oruchwyliaeth 

ein staff academaidd sy’n 
ymgymryd â gwaith ymchwil.

Dysgu o bell:
MRes: 2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Mawrth, Medi

Meysydd ymchwil: Glawcoma; 
Golwg Gwan; Gofal Llygaid 
Acíwt; Pediatreg; Haen Daegrau; 
Gweithrediad y Llygaid; Delweddu.

Gofynion mynediad: Gradd 
israddedig mewn Optometreg 
a Gwyddorau’r Golwg neu radd 
mewn pwnc perthnasol.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5. Cewch 
ragor o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu: 
e: pgoptom@caerdydd.ac.uk
ff: +44(0)29 2087 4096

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae’r Ysgol Optometreg a  
Gwyddorau’r Golwg mewn  
adeilad pwrpasol a modern.

Seicoleg

CysylltuCaerdydd
“Mae fy amser ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn brofiad gwych. Cyrhaeddais o 
Ganada ym mis Ebrill 2013, a datblygodd fy nhraethawd hir yn aruthrol wrth i mi 
wella fy sgiliau ymchwil hanfodol. Cefais hefyd y cyfle i ymgymryd â llwyth addysgu 
mawr; rhywbeth a fwynheais yn fawr. Yn gyffredinol, mae Caerdydd wedi rhoi’r sgiliau 
y mae eu hangen arnaf wrth symud ymlaen.”  

Jonathan  PhD Seicoleg

Gyda rhagoriaeth gydnabyddedig mewn ymchwil ac addysgu,  
ac yn un o’r adrannau seicoleg mwyaf ym Mhrydain, rydym yn 
cynnig amrywiaeth o gyfleoedd ôl-raddedig.

Rydym yn yr 2il 
safle yn y DU, gan 
gadarnhau ein statws 
fel canolfan ragoriaeth 
sydd ar flaen y 
gad ym meysydd 
Seicoleg, Seiciatreg a 
Niwrowyddoniaeth  
(REF 2014) 

Roedd seicoleg yn 
safle 43 ar Restr QS 
o Brifysgolion Gorau’r 
Byd yn ôl Pwnc 2017 
ac mae wedi bod yn 
y 50 uchaf am y tair 
blynedd ddiwethaf 
 
 

Mae Canolfan Ymchwil 
Delweddu’r Ymennydd 
Prifysgol Caerdydd yn 
un o gyfleusterau gorau 
Ewrop ar gyfer delweddu’r 
ymennydd, gan ddwyn ynghyd 
arbenigedd sy’n arwain y byd 
mewn mapio’r ymennydd 
a’r dechnoleg ddiweddaraf 
mewn delweddu ac ysgogi’r 
ymennydd

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg

Seicoleg
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Therapïau Gwybyddol  
ac Ymddygiadol
Mae dwy raglen wedi eu hachredu 
gan y BABCP ar gael ar gyfer 
gweithwyr proffesiynol ym maes 
iechyd meddwl er mwyn iddynt 
ddatblygu sgiliau mewn Therapïau 
Gwybyddol Ymddygiadol. Darperir 
holl hyfforddiant gan ymarferwyr 
wedi eu hachredu gan y BABCP 
ac mae’r cynnwys yn cadw’n agos 
at fframwaith yr Adran Iechyd 
ar gyfer Therapïau Gwybyddol 
Ymddygiadol. Sicrheir caffael 
sgiliau drwy amrywiaeth o ddulliau 
addysgu, arfer dan oruchwyliaeth 
a gwaith clinigol wedi ei asesu. 
Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r 
rhaglen hon â sylfaen wych mewn 
Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol.

Mae’r Diploma Ôl-raddedig mewn 
Theipiau Gwybyddol Ymddygiadol 
ar gael fel ail flwyddyn, gan 
ddilyn y dystysgrif ôl-raddedig, 
sydd yn galluogi staff i datblygu 
cymhwysedd pellach mewn 
Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol 
dwysedd uchel. Mae myfyrwyr sy’n 
cwblhau’r rhaglen hon â lefel sgiliau 
uchel mewn Therapïau Gwybyddol 
Ymddygiadol. Mae cyfranogwyr ar y 
rhaglen yn gweithio gydag oedolion, 
plant, ac oedolion hŷn mewn ystod 
eang o leoliadau.

Mae achrediad gan y BABCP 
yn sicrhau hyfforddiant o safon 
ardderchog. Byddai rhaid bodloni 
rhai meini prawf pellach ar gyfer 
achrediad ymarferwr llawn gyda’r 
BABCP.

Dip. Ôl-radd: 2 flynedd rhan-amser 

Tyst ôl-radd: 1 flwyddyn rhan-amser

Gofynion mynediad: Disgwylir 
i ymgeiswyr fod yn raddedigion 
gyda phroffesiwn craidd mewn 
iechyd meddwl.  

Saesneg Iaith: IELTS 6.5. Cewch 
ragor o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â: Derbyn Myfyrwyr 
Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol
e: cbt-admin@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 0360

Niwroddelweddu: 
Dulliau a Chymwysiadau
Nod y rhaglen yw rhoi arfau 
methodolegol i fyfyrwyr graddedig 
o ystod eang o gefndiroedd er 
mwyn iddynt allu ymgymryd 
ag ymchwil niwroddelweddu 
lefel uchel. Mae arbenigwyr 
rhyngwladol yn addysgu dulliau 
aml-foddol a chymwysiadau’r 
dulliau hynny mewn sawl maes. 
Mae’n baratoad ardderchog ar 
gyfer myfyrwyr sydd am wneud 
PhD mewn niwroddelweddu.

Hwb yr MSc yw Canolfan Ymchwil 
Delweddu’r Ymennydd Prifysgol 
Caerdydd (CUBRIC), sy’n rhan 
o Ysgol Seicoleg Prifysgol 
Caerdydd. CUBRIC yw un o’r 
ychydig ganolfannau ymchwil yn 
y byd sydd â nifer o dechnegau 
niwroddelweddu mewn un adeilad: 
Delweddu Atseiniol Magnetig 
(MRI), Magnetoencephalography 
(MEG), Electroencephalography 
(EEG) a Symbyliad Traws-greuanol 
(TMS / TDCS). Un o nodweddion 
allweddol y cwrs hwn yw eich bod 
yn gallu cael profiad ymarferol o 
ddefnyddio’r holl dechnegau hyn.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn 

Gofynion mynediad: 2:1. 
Mae’r pynciau yn cynnwys 
(ymhlith rhai eraill) ffiseg, 
mathemateg, peirianneg, bioleg, 
niwrowyddoniaeth neu seicoleg  
yn seiliedig ar bynciau. 

Saesneg Iaith: IELTS 7.0, gydag 
7 yn isafswm ar gyfer is-sgoriau. 
Gweler tudalen 23 i gael rhagor  
o wybodaeth. 

Cysylltwch â:  
e: psych-masters@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2068 8815 

Dulliau Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol 
(Seicoleg)
Mae’r rhaglen hon yn darparu 
hyfforddiant uwch mewn dulliau 
ymchwil ar draws ystod lawn y 
gwyddorau cymdeithasol ac yn 
bodloni gofynion hyfforddi ar gyfer 
cyllido PhD ESRC. Mae’n rhoi 
gwybodaeth drylwyr i fyfyrwyr o 
ddylunio ymchwil, casglu data, 
a’r prif ddulliau dadansoddi data 
gwyddorau cymdeithasol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Dip. Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: 2:1 

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 gydag 
o leiaf 6.5 mewn ysgrifennu ac o 
leiaf 5.5 ym mhob un o’r is-sgoriau 
sy’n weddill. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu: Gweinyddwr Dulliau 
Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol
e: ssrm@caerdydd.ac.uk

Ôl-raddedig a Addysgir

Ysgol Seicoleg

Seicoleg

Seicoleg Addysgol
Nod Rhaglen Ddoethuriaeth 
Hyfforddiant Proffesiynol mewn 
Seicoleg Addysg yw cynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd ar gyfer 
gyrfa fel seicolegydd addysgol (EP), 
drwy astudio ar lefel doethuriaeth. 
Mae hyfforddeion yn datblygu 
sgiliau academaidd, proffesiynol 
ac ymchwil dros y tair blynedd o 
astudio. 

Mae cwblhau’r rhaglen yn rhoi 
cymhwyster i wneud cais i 
gofrestru fel seicolegydd addysg 
gyda’r Cyngor Proffesiynau Iechyd 
a Gofal (HCPC) ac i’r Gymdeithas 
Seicolegol Prydain (BPS) am 
statws EP Siartredig.

DEdPsy: 3 blynedd amser llawn 

Derbyn: Medi

Meysydd ymchwil: Dulliau 
Ymchwil mewn Seicoleg Addysg; 
Prosesau a Dulliau Asesu; 
Seicoleg Dysgu: Rheoli Newid; 
Seicoleg Ymddygiad: Rheoli 
newid; Deall a Gweithio gyda 
Systemau, Sefydliadau a Grwpiau: 
Rheoli Newid; Rôl y Seicolegydd 
Addysgol: Rheoli Newid.

Gofynion mynediad: Cymhwyster 
mewn seicoleg sy’n eich gwneud 
yn gymwys i fod yn Aelod 
Siartredig Graddedig (GBC) o 
Gymdeithas Seicolegol Prydain 
(BPS), fel arfer erbyn y mis 
Rhagfyr cyn dechrau’r rhaglen.

Saesneg Iaith: IELTS 7.5 (is-
sgoriau o 7.5). Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu: Ymholiadau ynghylch 
y Ddoethuriaeth mewn Seicoleg 
Addysgol
e: dedpsyadmin@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 5393

Seicoleg Glinigol
Mae rhaglen DClinPsy yn 
ddoethuriaeth broffesiynol amser 
llawn sy’n arwain at ddyfarnu 
Doethur Seicoleg Glinigol a 
ddilysir gan Brifysgol Caerdydd. 
Dyma’r sail ar gyfer cofrestru gyda 
Chyngor Proffesiynau Iechyd a 
Gofal y DU. Mae’r hyfforddeion 
yn cynnwys gweithwyr cyflogedig 
amser llawn y GIG gyda Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a 
myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ym 
Mhrifysgol Caerdydd.

DClinPsy: 3 blynedd amser llawn

Derbyn: Hydref

Meysydd ymchwil: Gwella ar ôl 
Strôc; Anafiadau Asgwrn Cefn; 
Twf Ôl-drawmatig; Gwella ar ôl 
Seicosis; Awtistiaeth; Syndromau 
Anabledd Deallusol.

Gofynion mynediad: Cofrestru 
fel myfyriwr graddedig gyda 
Chymdeithas Seicolegol Prydain 
(BPS) neu aelodaeth gyfatebol.

Saesneg Iaith: Rhaid i bob 
ymgeisydd allu cyflwyno eu cais 
yn rhugl yn Saesneg ar lafar ac ar 
bapur. Cewch ragor o wybodaeth 
ar dudalen 23.

Cysylltu: Prif Swyddfa DClinPsy 
e: cav_psychology.training 

@wales.nhs.uk
ff: +44 (0)29 2087 0582

Ar gyfer ceisiadau: 
http://www.leeds.ac.uk/chpccp/

Seicoleg
Mae’r Ysgol Seicoleg yn 
amgylchedd rhagorol i ymgymryd 
â gwaith ymchwil. Rydym yn 
croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr 
sydd â diddordeb mewn ymchwilio 
ar gyfer PhD mewn nifer o feysydd.

PhD: 3 blynedd amser llawn, 
cyfleoedd rhan-amser ar gael 

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn, 
cyfleoedd rhan-amser ar gael

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Gwyddor 
Wybyddol, Seicoleg Datblygu 
ac Iechyd; Niwrowyddoniaeth; 
Seicoleg Gymdeithasol ac 
Amgylcheddol.

Gofynion mynediad: O leiaf 
2:1 neu gymhwyster cyfwerth. 
Seicoleg neu ddisgyblaeth 
gysylltiedig. Byddai gradd 
meistr ôl-radd (neu gymhwyster 
cyfatebol) yn cryfhau eich cais, 
ond yn sicr nid yw’n ofynnol.

Saesneg Iaith: IELTS 7.0  
(is-sgoriau o 6.5). Cewch ragor  
o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu: Clair Southard
e: psych-phd@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 5381
Professor Tom Freeman
e: psych-phd@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 5381

Ymchwil Ôl-raddedig
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Y Biowyddorau

CysylltuCaerdydd
“Wrth i mi astudio ar gyfer fy ngradd israddedig, enynnodd darlithoedd yr Athro Lynne 
Boddy fy mrwdfrydedd dros ffyngau pydredd pren - felly pan gododd prosiect PhD ar 
y pwnc, bachais ar y cyfle! Mae Prifysgol Caerdydd yn lle gwych i wneud PhD, am fod 
llawer o ymchwil ddiddorol yn mynd rhagddi yn yr adran ac ymdeimlad o gymuned 
ymysg yr ôl-raddedigion. Rwyf wedi cael cyfleoedd i ddysgu llawer o dechnegau a 
theithio i leoedd diddorol, a chael tipyn o hwyl ar hyd y ffordd!”  

Sarah  PhD Biowyddorau

Mae ein sefydliadau 
ymchwil arloesol 
yn cynnig cyfleoedd 
hyfforddiant ac 
ymchwil cyffrous ym 
meysydd canser, dŵr 
ac eco-systemau, a 
chynaliadwyedd.

Barnwyd bod 98% 
o’n hymchwil yn 
rhyngwladol ragorol, 
yn arwain y byd neu 
wedi ei chydnabod yn 
rhyngwladol 
(REF 2014) 
 

Cyfleusterau cymorth 
o’r radd flaenaf, 
gan gynnwys MRI/
MRS Tesla 9.4 ar gyfer 
gwaith arbrofol.

 

Mae ein hymchwil yn rhychwantu’r ystod lawn o wyddorau 
biolegol a biofeddygol. Y nod yw ceisio darparu atebion 
newydd i heriau byd-eang sy’n cael effaith o bwys o safbwynt 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol.

www.caerdydd.ac.uk/biowyddorau

Y B
iow

yddorau

Peirianneg Meinweoedd
Mae’r rhaglen MSc hon ar hyn o 
bryd yn ei 11fed flwyddyn. Mae’n 
un o’r ychydig raglenni sy’n derbyn 
myfyrwyr sydd wedi’u cymhwyso’n 
glinigol (BDS, MBBS) neu nad 
ydynt wedi’u cymhwyso’n glinigol 
(BSc), gan ddarparu amgylchedd 
dysgu ac addysgu unigryw.

Mae myfyrwyr ar y rhaglen MSc 
yn cael cyfle i fynychu nifer o 
atodiadau clinigol gwahanol ac 
ymweld â chwmnïau lleol sy’n 
datblygu bôn gelloedd a therapïau 
eraill perthnasol ar gyfer defnydd 
clinigol. Hyd yma, mae 95% 
o’n graddedigion yn datblygu 
gyrfaoedd mewn meysydd sy’n 
berthnasol iawn i’r MSc.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Addas 
ar gyfer gwyddorau bywyd a 
graddedigion clinigol sydd â 
diddordeb mewn caffael sgiliau 
amlddisgyblaethol mewn maes 
ymchwil biofeddygol sy’n ehangu.

Gofynion mynediad
Dylai ymgeiswyr fod â gradd 
israddedig 2:2, o leiaf, mewn 
disgyblaeth berthnasol, ac fe 
allant ddod o gefndir gwyddor 
labordy neu wyddor glinigol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (5.5 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
e:  dentalpgadmissions 

@caerdydd.ac.auk 
ff: +44 (0)29 2074 4251

Ôl-raddedig a Addysgir

Adeilad Syr Martin Evans, Ysgol y Biowyddorau

Rydym yn cynnig hyfforddiant manwl mewn Peirianneg Meinweoedd, 
gan gynnwys bioleg bôn-gelloedd, bioddeunyddiau a pheirianneg 
meinweoedd/organau.

Rydym yn darparu ymchwil 
ddeinamig ac amgylchedd  
dysgu â chyfleusterau modern  
o’r radd flaenaf.
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Mae’r llun ar y dudalen hon yn rhan o’r arddangosfa ‘Delweddau Ymchwil’ - digwyddiad  
sy’n arddangos gwaith rhyfeddol ein hymchwilwyr doethurol. Gwahoddwyd ymchwilwyr 
doethurol ledled y Brifysgol i gyflwyno delwedd sy’n crynhoi eu gwaith ymchwil. Rhoddwyd 
y cyfle i’r rhai a aeth i’r arddangosfa weld y delweddau, siarad â’r ymchwilwyr, a dysgu mwy 
am y prosiectau diddorol a gyflawnir.

Manteision 
Llygredd
Alex Sutton
Peirianneg

Ai peth drwg yw llygredd bob amser? 
Byddai llawer yn dweud hynny, 
yn enwedig wrth gyfeirio at newid 
hinsawdd anthropogenig, ond ceir 
achosion lle mae llygredd wedi bod o 
fudd i ardal. 

Er enghraifft, mae llawer o artistiaid 
wedi’u hysbrydoli gan y gwaith copr 
yn Ynys Môn ac mae ymwelwyr wedi 
heidio i’r Blue Lagoon yn Swydd 
Derby, sy’n hynod o wenwynig ond 
sydd wedi denu llawer o ymwelwyr 
i’r ardal, ac sydd felly’n cefnogi’r 
economi leol.

Yn y ddelwedd benodol hon mae 
afon yn Seland Newydd wedi’i llygru 
gan slwtsh haearn, sydd wedi achosi 
i’r afon golli ei holl organebau byw 
ond sydd wedi creu golygfa odidog 
na fyddai’n bodoli heb lygredd 
anthropogenig. Felly gofynnaf i chi 
unwaith eto, ai peth drwg yw llygredd 
bob amser?

Y Gwyddorau Ffisegol
a Pheirianneg

Biowyddorau
MRes
Rhaglen un flwyddyn yw’r Meistr 
Ymchwil (MRes). Mae wedi’i 
chynllunio i ddarparu cymhwyster 
ôl-raddedig gwerthfawr sy’n 
galluogi unigolion i ddatblygu 
ymhellach ystod eang o sgiliau 
ymchwil. Mae cynfyfyrwyr y 
cwrs wedi mynd ymlaen ym 
meysydd academaidd, diwydiant, 
sefydliadau meddygol ac eraill 
fel ymchwilwyr labordy, maes 
a chronfa ddata . Yn ogystal 
â hyfforddiant gwyddonol ac 
empirig, mae’r cwrs hefyd yn 
cynnig cyfleoedd i ddatblygu 
sgiliau cyflwyno a threfnu sy’n 
berthnasol i nifer o feysydd gwaith 
cyffredinol. Gellir ymgymryd â 
phrosiectau ymchwil yn labordai 
gwyddonwyr rhyngwladol enwog 
yn Ysgol y Biowyddorau, Coleg 
Gwyddorau Biofeddygol a 
Gwyddorau Bywyd, Sefydliad y 
Niwrowyddorau ac Ymchwil Iechyd 
Meddwl neu Sefydliad Ymchwil 
Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd.

MRes: 1 flwyddyn amser llawn

Derbyn: Medi

Meysydd ymchwil: Biowyddorau 
Moleciwlaidd, Niwrowyddorau; 
Organebau a’r Amgylchedd a 
Biofeddygaeth.

Gofynion mynediad: Yr hyn sy’n 
gyfwerth â gradd is-raddedig 
ar lefel 2:2 (neu uwch) mewn 
pwnc biolegol, biofeddygol neu 
fiofoleciwlar perthnasol. Ystyrir 
ceisiadau hefyd gan ymgeiswyr 
sydd ag o leiaf 5 mlynedd o 
brofiad masnachol perthnasol ac 
sy’n bwriadu ymgymryd â cham 
1 y rhaglen yn unig (tystysgrif ôl-
raddedig).

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (6.0 
ym mhob is-sgôr). Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu: Ms Eleanor Breeze
e: biosi-mres@caerdydd.ac.uk  
ff: +44 (0)29 2087 5278

Biowyddorau
PhD, MD, MPhil
Mae ein hymchwil yn rhychwantu’r 
ystod gyflawn o wyddorau biolegol, 
o’r gell unigol i’r organeb gyfan, 
sy’n cwmpasu amrywiaeth 
o bynciau, gan gynnwys 
mecanweithiau moleciwlaidd 
bywyd ac afiechyd, peiriannu 
systemau byw ac ecosystemau. 
Ein nod yw mynd i’r afael â heriau 
byd-eang mawr ein cyfnod - megis 
galw byth-gynyddol gofal iechyd 
ar adnoddau byd-eang, ac effaith 
cynhesu byd-eang ar ecosystemau 
ar draws y byd - a darparu 
atebion newydd sy’n cael effaith 
o bwys o safbwynt economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol.

Mae gan yr Ysgol enw da 
rhyngwladol am ragoriaeth 
ymchwil ac mae ganddi rôl 
flaenllaw yn sawl un o sefydliadau 
ymchwil arloesol y Brifysgol 
sy’n cynnig cyfleoedd dysgu ac 
ymchwil cyffrous ym meysydd 
canser, dŵr, niwrowyddoniaeth, a 
chynaliadwyedd. 

Drwy ein haddysgu a arweinir 
gan ymchwil, byddwn yn ysbrydoli 
ac yn hyfforddi cenedlaethau’r 
dyfodol. Bydd ein graddedigion yn 
cael y sgiliau a’r ddealltwriaeth y 
mae arnynt eu hangen i gyfrannu 
at ymchwil, yr economi wybodaeth, 
a’r gymdeithas ehangach.

PhD: 3-4 blynedd amser llawn,  
7 mlynedd rhan-amser 

MD: 2 flynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser 

MPhil: 1-2 flynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser 

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Biowyddorau 
Moleciwlaidd, Niwrowyddorau; 
Organebau a’r Amgylchedd a 
Biofeddygaeth.

Gofynion mynediad: Mae angen 
gradd anrhydedd dosbarth cyntaf 
neu 2:1 yn y DU, neu gymhwyster 
cyfwerth arnoch. MSc/MPhil 
ar gyfer rhaglen PhD. Addas i 
raddedigion mewn gwyddorau 
biolegol a gwyddorau cysylltiedig, 
gan gynnwys anatomeg, ffisioleg a 
phatholeg, gwyddorau clywedol a 
geneuol, gwyddorau biofeddygol, 
bioleg, cemeg, cyfrifiadureg 
a gwybodeg, gwyddorau 
fforensig, geneteg, meddygaeth, 
niwrowyddoniaeth ac ystadegau, 
ffarmacoleg, seicoleg, gwyddorau 
chwaraeon a sŵoleg.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5 (6.0 
ym mhob is-sgôr). Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltu: Swyddfa Addysg
e: biosi-pg@caerdydd.ac.uk  
ff: +44 (0)29 2087 5243

Ymchwil Ôl-raddedig
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Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg www.caerdydd.ac.uk/cemeg

Cem
egCemeg

CysylltuCaerdydd
“Mae fy mhrosiect, ym maes catalysis amgylcheddol, yn cyfuno synthesis materol a 
nodweddion ar gyfer triniaeth ar ôl gwacáu. Mae’r Brifysgol yn cynnig nifer o gyrsiau 
a gweithdai defnyddiol i helpu eich profiad ôl-raddedig a gwella eich Saesneg, os nad 
honno yw eich iaith gyntaf. Rwy’n dod o Sbaen ac mae’r gefnogaeth yr wyf wedi’i chael 
yng Nghaerdydd wedi bod yn amhrisiadwy yn fy natblygiad personol a phroffesiynol. Mae 
Caerdydd yn ddinas braf i fyfyrwyr. Mae’n hawdd byw yno ac mae’n rhywle lle gallwch 
dreulio diwrnod hyfryd yn y parc neu’r Bae.”  

Sara  PhD Cemeg

Yn 9fed yn y DU, 
roedd 97% o allbwn 
ein hymchwil yn 
cael ei gydnabod yn 
rhyngwladol o leiaf, ac 
roedd dros 97% ohono 
naill ai’n rhagorol yn 
rhyngwladol neu’n 
arwain y byd (REF 2014)

Yn ôl y rownd data 
diweddaraf, roedd 
100% o’n graddedigion 
oedd ar gael i weithio 
wedi cael gwaith ar 
lefel graddedigion neu 
astudiaeth bellach

Gyda buddsoddiad o 
dros £14 miliwn yn 
ystod y blynyddoedd 
diwethaf, mae ein 
cyfleusterau modern 
yn galluogi ymchwil 
ym mhob cangen 
gemeg graidd a 
rhyngddisgyblaethol

Mae ein gwaith ymchwil ac addysg ar flaen y gad yn  
rhyngwladol ac yn canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau 
gwyddonol pwysig yr 21ain ganrif.

Cemeg Fiolegol
Cemeg prosesau biolegol yw sail 
yr holl fywyd ar y Ddaear. Ar y 
cwrs hwn, byddwch yn datblygu 
dealltwriaeth o’r prosesau 
sy’n greiddiol i gemeg fiolegol. 
Byddwn yn ystyried agweddau 
fel biosynthesis, dadansoddiad 
retrosynthetig, bioleg foleciwlaidd 
ac egwyddorion datblygu cyffuriau. 
Byddwn hefyd yn edrych ar sut y 
defnyddir cemeg fiolegol mewn 
catalyddion, dulliau synthetig 
a sbectrosgopeg, gan roi ein 
graddedigion gam ar y blaen 
wrth chwilio am waith ym myd 
diwydiant neu mewn sefydliadau 
academaidd.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Catalysis
Catalysis yw hanfod llawer o’r 
prosesau cemegol, boed yn 
systemau byw neu’n adweithyddion 
diwydiannol ar raddfa fawr. Drwy 
ddeall a defnyddio’r catalyddion, 
gallwn wneud prosesau cyflymach, 
glanach a mwy cynaliadwy. Mae 
galw mawr am arbenigwyr ym 
maes catalysis yn benodol gan fod 
prosesau mwy effeithlon yn gallu 
arwain at lai o wastraff ac arbed 
arian.

Bydd ein MSc mewn Catalysis 
yn rhoi sylfaen gadarn mewn 
damcaniaeth catalysis a’i 
gymwysiadau. Byddwn yn edrych 
ar dair cangen catalysis – 
heterogenaidd, unffurf a biolegol 
– a chewch y cyfle i arbenigo yn 
y maes sydd fwyaf o ddiddordeb 
i chi. Cewch eich hyfforddi i 
ddefnyddio amrywiaeth o offer a 
thechnegau labordy ar gyfer profi  
a nodweddu catalyddion.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser  

Cemeg Feddyginiaethol
Mae maes cemeg feddyginiaethol 
yn dod yn fwyfwy pwysig wrth i 
ni barhau i wthio’r ffiniau wrth 
ddarganfod cyffuriau newydd a 
chymwysiadau mewn gofal iechyd. 
Bydd yr MSc hwn mewn Cemeg 
Feddyginiaethol yn caniatáu i 
chi arbenigo yn y maes hwn ac 
ystyried y cyd-destun ehangach 
ym meysydd darganfod cyffuriau, 
busnes a gofal iechyd.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn 
datblygu’r wybodaeth dechnegol, 
y ddealltwriaeth a’r sgiliau labordy 
angenrheidiol i ddylunio cyffuriau. 
Byddwch hefyd yn ymchwilio 
i’r berthynas rhwng fferyllwyr 
meddyginiaethol a chwmnïau 
sy’n darganfod cyffuriau gyda 
rhanddeiliaid fel cleifion, 
buddsoddwyr a llywodraethau.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser  

Gofynion mynediad
Gradd 2:2 neu gymhwyster 
cyfwerth.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (is-sgôr o 5.5).  
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Dr Tom Tatchell

e: chemistry@caerdydd.ac.uk

ff: +44 (0)29 2087 0759

Ôl-raddedig a Addysgir

Prif Adeilad hanesyddol y Brifysgol yw cartref yr Ysgol Cemeg
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Canolfan Hyfforddiant 
Doethurol Catalysis
Mae’r PhD hwn yn gwrs 4 blynedd 
sy’n cynnig cyfle unigryw i gynnal 
ymchwil arloesol ym mhob 
maes catalysis, o ddamcaniaeth 
i beirianneg. Mae’n rhan o 
Ganolfan Catalysis EPSRC ar gyfer 
Hyfforddiant Doethurol (CDT) a 
gyflwynir mewn partneriaeth â 
phrifysgolion Caerfaddon a Bryste. 
Rydym yn cydweithio’n agos er 
mwyn hyfforddi ac addysgu drwy 
fanteisio ar feysydd arbenigol 
penodol ond ategol y tri sefydliad 
ym meysydd Cemeg a Pheirianneg 
Gemegol.

Cymhwyster Meistr Ymchwil 
(MRes) yw’r flwyddyn gyntaf. Yn 
ystod y flwyddyn, byddwch yn 
treulio amser ym mhrifysgolion 
Caerfaddon, Bryste a Chaerdydd, 
cyn penderfynu pa faes cemeg 
gatalytig neu beirianneg i arbenigo 
ynddo yn ystod eich prosiect 
ymchwil.

Bydd y CDT yn caniatáu i 
ôl-raddedigion ddatblygu 
gwybodaeth ddatblygedig 
o ddisgyblaethau catalysis 
traddodiadol a rhai sy’n datblygu, 
dealltwriaeth o’r diwydiant ac o 
gyd-destunau byd-eang, yn ogystal 
â sgiliau ymchwil a phroffesiynol.

PhD: 4 blynedd amser amser llawn 
(1 flwyddyn MRES + 3 blynedd)

Derbyn: Hydref

Meysydd ymchwil: Catalysis 
Heterogenaidd; Catalysis Unffurf; 
Peirianneg Gemegol.

Gofynion mynediad: Dylai 
ymgeiswyr feddu ar radd mewn 
pwnc perthnasol, fel 2:1 neu uwch 
mewn cemeg neu beirianneg 
gemegol, neu gymhwyster 
cyfwerth. Yn ddelfrydol, dylai fod 
gan ymgeiswyr radd lefel uwch 
berthnasol fel MChem / MSci neu 
MSc mewn Cemeg (neu gyfwerth), 
neu ar fin ennill cymhwyster o’r fath.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5. Cewch 
ragor o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â: Helen Whitfield
e: whitfieldh@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4791

Cemeg
Gall PhD mewn Cemeg gynnig 
gwybodaeth ac arbenigedd ar 
gyfer gyrfa yn y diwydiant fferyllol 
a sectorau cemegol pur, meysydd 
ymchwil biofeddygol, rolau 
ymchwil a rheoli yn y diwydiant 
gweithgynhyrchu cyffredinol 
(e.e. bwyd, colur, petrogemegol, 
ac ati), ac addysgu. Cynhelir 
ymchwil amrywiol yn yr Ysgol 
Cemeg ac mae’n cynnwys themâu 
sylfaenol a chymhwysol. Mae’r 
pynciau ymchwil sydd ar gael 
yn adlewyrchu diddordebau 
ymchwil aelodau staff unigol. 
Yn gyffredinol, mae’r rhain yn 
ymwneud â chemegau Biolegol 
ac Organig, Anorganig, Ffisegol, 
Damcaniaethol a Chyfrifiadurol.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
6 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Cemeg 
Fiolegol; Catalysis yn Sefydliad 
Catalysis Caerdydd; Cemeg 
Anorganig; Synthesis Organig; 
Cemeg Organig Ffisegol; 
Deunyddiau Solet; Cemeg 
Ddamcaniaethol a Cyfrifiadurol.

Gofynion mynediad: 2:2 neu 
gymhwyster cyfatebol mewn 
cemeg neu bwnc cysylltiedig.

Saesneg Iaith: IELTS 6.5. Cewch 
ragor o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â: Dr Ben Ward
e: chemistry-pgr@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 0302

Ymchwil Ôl-raddedig

Myfyrwyr ôl-raddedig yn gweithio yn un o’n labordai

Cyfrifiadureg a G
w

ybodeg

www.caerdydd.ac.uk/cyfrifiadureg

Cyfrifiadureg  
a Gwybodeg

CysylltuCaerdydd
“Mae’r cwrs MSc mewn Cyfrifiadura yn cyflawni llawer mewn blwyddyn. Ar wahân 
i ddatblygu sgiliau rhaglennu craidd mewn sawl iaith ac arferion peirianneg 
meddalwedd, roeddwn yn falch bod yr ystod eang o ddewisiadau o ran modiwlau’n 
fy ngalluogi i gyfeirio fy astudiaethau at y meysydd a oedd o’r diddordeb mwyaf i mi. 
Mae Caerdydd ei hun yn lle gwych hefyd i gychwyn ar yrfa ym maes cyfrifiadureg; 
mae hacddiwrnodau a chyfarfodydd technoleg rheolaidd yn gyfleoedd da i gael 
syniadau a chyngor.”

Matilda  MSc Cyfrifiadura

Barnwyd bod 99% o’r 
ymchwil a gyflwynwyd 
gennym o safon 
ryngwladol o leiaf, 
a bod 79% ohoni’n 
rhyngwladol ragorol 
neu’n arwain y byd 
 

Yn yr arolwg 
diweddaraf, nodwyd 
bod mwy nag 85% 
o’r graddedigion a 
ymatebodd mewn 
cyflogaeth mewn 
amrywiaeth o rolau 
perthnasol gyda 
chwmnïau blaenllaw 

Y dewis gwerthfawr 
o gymryd lleoliad 
proffesiynol â chyflog 
gyda rhai graddau 
meistr a addysgir 
 
 
 

Rydym yn sefydliad addysgu ac ymchwilio blaenllaw  
sydd â diwylliant ymchwil cryf a dynamig ers tro byd.
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Uwch-Gyfrifiadureg
Mae’r rhaglen hon, sydd wedi’i 
chreu ar gyfer graddedigion ym 
maes cyfrifiadureg, yn cynnig 
cyfle i ymwneud â phynciau sy’n 
ysgogi tueddiadau a datblygiadau 
technolegol allweddol yn un o’r 
disgyblaethau academaidd mwyaf 
arloesol sy’n datblygu gyflymaf.

Craidd y rhaglen hon yw’r cyfle i 
ddatblygu rhychwant eich sgiliau 
datrys problemau ymhellach 
drwy astudio ieithoedd rhaglennu 
datblygedig a phatrymau 
rhaglennu newydd.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Uwch-Gyfrifiadureg  
gyda lleoliad
Mae’r rhaglen hon, sydd wedi’i 
chreu ar gyfer graddedigion ym 
maes cyfrifiadureg, yn cynnig 
cyfle i ymwneud â phynciau sy’n 
ysgogi tueddiadau a datblygiadau 
technolegol allweddol yn un o’r 
disgyblaethau academaidd mwyaf 
arloesol sy’n datblygu gyflymaf.

Craidd y rhaglen hon yw’r cyfle i 
ddatblygu rhychwant eich sgiliau 
datrys problemau ymhellach 
drwy astudio ieithoedd rhaglennu 
datblygedig a phatrymau 
rhaglennu newydd.

Byddwch yn cael y cyfle i wella 
eich CV drwy ymgymryd â lleoliad 
gwaith gyda thâl, a fydd yn rhoi 
profiad gwerthfawr o’r diwydiant 
i chi ynghyd â’r cyfle i ddatblygu 
eich sgiliau TG proffesiynol.

MSc: 2 flynedd amser llawn, gan 
gynnwys blwyddyn ryngosod

Cyfrifiadura a Rheoli TG
Mae’r rhaglen hon, sydd wedi’i 
chreu ar gyfer graddedigion sydd 
am symud i faes cyfrifiadura o 
ddisgyblaeth arall, yn rhoi i chi 
wybodaeth dechnegol eang a 
chyd-destun busnes cadarn ar 
gyfer rheoli systemau TG.

Byddwch yn dysgu’r sgiliau 
y mae arnoch eu hangen i 
ddatblygu rhaglenni busnes, 
drwy ddealltwriaeth sylfaenol o 
waith datblygu meddalwedd a 
gwefannau, e-fasnach a rheoli 
cronfeydd data.

Yn ogystal, bydd gennych yr 
opsiwn o ddysgu am gyfrifiadura 
cwmwl, meddalwedd fel 
gwasanaeth, a datblygiadau 
diweddar eraill a thechnolegau 
sy’n dod i’r amlwg, sy’n newid yn 
llwyr y cyfleoedd a’r bygythiadau 
sy’n gysylltiedig â darparu 
systemau TG.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Bydd gan 
ymgeiswyr radd anrhydedd 2:2 o 
leiaf, neu gymhwyster proffesiynol 
cyfatebol, mewn pwnc heblaw 
cyfrifiadureg. Caiff ymgeiswyr heb 
radd, ond sydd â phrofiad o waith 
perthnasol i wneud iawn am eu 
diffyg cymwysterau ffurfiol, eu 
hystyried hefyd.

Cyfrifiadura a Rheoli TG 
gyda lleoliad
Mae’r rhaglen hon, sydd wedi’i 
chreu ar gyfer graddedigion sydd 
am symud i faes cyfrifiadura o 
ddisgyblaeth arall, yn rhoi i chi 

wybodaeth dechnegol eang a 
chyd-destun busnes cadarn ar 
gyfer rheoli systemau TG.

Byddwch yn dysgu’r sgiliau 
y mae arnoch eu hangen i 
ddatblygu rhaglenni busnes, 
drwy ddealltwriaeth sylfaenol o 
waith datblygu meddalwedd a 
gwefannau, e-fasnach a rheoli 
cronfeydd data.

Byddwch yn cael y cyfle i wella 
eich CV drwy ymgymryd â lleoliad 
gwaith gyda thâl, a fydd yn rhoi 
profiad gwerthfawr o’r diwydiant 
i chi ynghyd â’r cyfle i ddatblygu 
eich sgiliau TG proffesiynol.

MSc: 2 flynedd amser llawn, gan 
gynnwys blwyddyn ryngosod

Gofynion mynediad: Bydd gan 
ymgeiswyr radd anrhydedd 2:2 o 
leiaf, neu gymhwyster proffesiynol 
cyfatebol, mewn pwnc heblaw 
cyfrifiadureg.

Cyfrifiadura
Mae’r rhaglen hon yn cynnig i 
fyfyrwyr, o feysydd gyrfa a phwnc 
amrywiol, gyfuniad cytbwys o’r 
sgiliau peirianneg meddalwedd a’r 
sgiliau technegol y mae eu hangen 
ar gyfer gyrfa ym maes datblygu 
meddalwedd.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth 
uniongyrchol o botensial 
meddalwedd o safbwynt datrys 
problemau, a’r hyn y gall systemau 
cyfrifiadurol ei gyflawni. Yn ogystal, 
cewch eich cyflwyno i sgiliau 
rhaglennu a thechnegau trin data 
gan ddefnyddio ieithoedd pwysig 
megis Java a Python.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad
Bydd gan ymgeiswyr radd 
anrhydedd 2:2 mewn 
cyfrifiadureg neu bwnc cytras, 
oni nodir fel arall.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (5.5 ym mhob is-sgôr) 
oni nodir fel arall. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Dr Leigh Hodge
e: computing-pg@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 9342

Ôl-raddedig a Addysgir

Cyfrifiadureg a G
w

ybodeg

Gofynion mynediad: Bydd gan 
ymgeiswyr radd anrhydedd 2:2 o 
leiaf, neu gymhwyster proffesiynol 
cyfatebol, mewn pwnc heblaw 
cyfrifiadureg. Caiff ymgeiswyr heb 
radd, ond sydd â phrofiad o waith 
perthnasol i wneud iawn am eu 
diffyg cymwysterau ffurfiol, eu 
hystyried hefyd.

Cyfrifiadura gyda lleoliad
Mae’r rhaglen hon yn cynnig i 
fyfyrwyr, o feysydd gyrfa a phwnc 
amrywiol, gyfuniad cytbwys o’r 
sgiliau peirianneg meddalwedd a’r 
sgiliau technegol y mae eu hangen 
ar gyfer gyrfa ym maes datblygu 
meddalwedd.

Byddwch yn datblygu dealltwriaeth 
uniongyrchol o botensial 
meddalwedd o safbwynt datrys 
problemau, a’r hyn y gall systemau 
cyfrifiadurol ei gyflawni. Yn ogystal, 
cewch eich cyflwyno i sgiliau 
rhaglennu a thechnegau trin data 
gan ddefnyddio ieithoedd pwysig 
megis Java a Python.

Byddwch yn cael y cyfle i wella 
eich CV drwy ymgymryd â lleoliad 
gwaith gyda thâl, a fydd yn rhoi 
profiad gwerthfawr o’r diwydiant 
i chi ynghyd â’r cyfle i ddatblygu 
eich sgiliau TG proffesiynol.

MSc: 2 flynedd amser llawn, gan 
gynnwys blwyddyn ryngosod

Gofynion mynediad: Bydd gan 
ymgeiswyr radd anrhydedd 2:2 o 
leiaf, neu gymhwyster proffesiynol 
cyfatebol, mewn pwnc heblaw 
cyfrifiadureg. Caiff ymgeiswyr heb 
radd, ond sydd â phrofiad o waith 
perthnasol i wneud iawn am eu 
diffyg cymwysterau ffurfiol, eu 
hystyried hefyd.

Gwyddor Data  
a Dadansoddi
Nod ein rhaglen MSc mewn 
Gwyddor Data a Dadansoddi yw 
rhoi i chi set gynhwysfawr o’r 
sgiliau y mae eu hangen i drin, 
casglu, storio a dadansoddi setiau 
mawr a chymhleth o ddata.

Byddwch yn cael eich addysgu 
gan arbenigwyr pwnc o’r 
Ysgol Mathemateg a’r Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg, a fydd 
yn eich galluogi i ystyried y pwnc o 
wahanol safbwyntiau ac a fydd yn 
darparu mynediad i ystod eang o 
fodiwlau ar draws y ddwy Ysgol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Mae gradd 
anrhydedd dosbarth cyntaf 
neu 2:1 o sefydliad yn y DU, 
neu gymhwyster cyfatebol, yn 
ofynnol mewn pwnc rhifog megis 
mathemateg, ymchwil weithredol, 
ystadegau, cyfrifiadureg, gwyddor 
rheolaeth, economeg neu 
beirianneg, neu mae gradd addas 
mewn gwyddoniaeth yn ofynnol.

Diogelwch a 
Phreifatrwydd 
Gwybodaeth
Mae’r rhaglen hon yn ymdrin â’r 
prif broblemau diogelwch y mae 
systemau cyfathrebu a gwybodaeth 
byd-eang yn eu hwynebu, ac 
mae’n cynnwys cyfuniad o gyd-
destun busnes a’r problemau 
craidd sy’n ymwneud â diogelwch, 
ymddiriedaeth a phreifatrwydd, 
sy’n herio’r sector TG.

Mae’r dull hwn sy’n cyfuno 
busnes a diogelwch yn darparu 
hyfforddiant gwerthfawr ar gyfer 
rhyngweithio â sefydliadau a deall 
eu swyddogaethau busnes mewn 
cyd-destun dyfnach.

Gan ddefnyddio gwaith 
dadansoddi ar sail achosion, 
byddwch yn cael y cyfle i ddysgu 
am ddulliau ymchwilio fforensig ar 
draws sawl platfform.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Newyddiaduraeth 
Gyfrifiadurol a Data
Caiff y rhaglen arloesol hon ei 
darparu yn Ysgol Newyddiaduraeth 
fwyaf blaenllaw’r DU (canllaw’r 

Guardian i brifysgolion 2016), ac 
mae’n darparu’r sylfaen berffaith 
ar gyfer gyrfa flaengar ym maes 
newyddiaduraeth ddigidol. Mae’r 
cwrs wedi’i lunio er mwyn ymateb 
i brinder sgiliau a nodwyd gan 
gyflogwyr, ac mae wedi’i greu er 
mwyn datblygu sgiliau ysgrifennu 
a sgiliau golygyddol proffesiynol. 
Yn ogystal, mae’n darparu 
hyfforddiant arbenigol ynghylch 
deall data, codio a datblygu 
rhaglenni ar gyfer y we.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Fel rheol 
bydd disgwyl i ymgeiswyr fod â 
gradd anrhydedd 2:2 neu uwch o 
sefydliad addysg uwch yn y DU.

Saesneg: 7.0 IELTS. Rhaid i 
ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
hiaith gyntaf gael sgôr IELTS y 
Cyngor Prydeinig o 7.0 o leiaf 
(gydag is-sgôr o 6.0 o leiaf ym 
mhob elfen).

Cysylltwch â: Cefnogi Myfyrwyr

e:  jomecstudentsupport 
@caerdydd.ac.uk

ff: +44 (0)29 2087 4156

Ein labordy Fforenseg a Seiber-
ddiogelwch lle caiff myfyrwyr 
gyfle i ennill achrediad allanol 
ar gyfer defnyddio meddalwedd 
fforensig sy’n arwain y farchnad
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Cyfrifiadureg a 
Gwybodeg
Mae gan yr Ysgol ddiwylliant 
ymchwil cryf a dynamig ers tro 
byd, sy’n sail i’n bri rhyngwladol 
am ymchwil o safon fyd-eang ym 
maes cyfrifiadura gwasgaredig 
a gwyddonol, gwybodeg a 
chyfrifiadura gweledol.

Mae ein hymchwil 
amlddisgyblaethol yn parhau i 
gael effaith gadarnhaol mewn 
meysydd mor amrywiol â gofal 
iechyd, diogelwch, cyfrifiadura 
cymdeithasol, gweithgynhyrchu a’r 
amgylchedd, ac rydym yn cynnig y 
cyfle i chi weithio ochr yn ochr â’n 
staff ymchwil, sy’n arweinwyr yn 
eu meysydd arbenigedd.

PhD: 3 blyneddamser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1-2 flynedd amser llawn, 
2-3 blynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Systemau 
cymhleth; Peirianneg data a 
gwybodaeth; Cyfrifiadura gweledol.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd 2:1 neu 
radd meistr, mewn cyfrifiadura 
neu bwnc cysylltiedig. Caiff 
ymgeiswyr sydd â phrofiad 
proffesiynol priodol eu hystyried 
hefyd. Mae mathemateg i lefel 
gradd (neu gymhwyster cyfwerth) 
yn ofynnol ar gyfer ymchwil 
mewn rhai meysydd prosiect.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (6.0 ym mhob is-sgôr). 
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â
Ymchwil Ôl-raddedig mewn 
Cyfrifiadureg

e: comsc-pgresearch 
@cs.caerdydd.ac.uk

P’un a ydych yn ehangu eich gwybodaeth am gyfrifiadureg drwy un o’n graddau meistr arbenigol,  
neu’n dewis cwrs trosi er mwyn symud i’r maes hwn o ddisgyblaeth arall, byddwch yn cael cymorth  
gan staff addysgu rhagorol sy’n arbenigwyr yn eu maes.

www.astro.caerdydd.ac.uk

Ffiseg a Seryddiaeth

Ffiseg a Seryddiaeth

CysylltuCaerdydd
“Y prif pwysicaf a ddysgais yn y modiwl Technegau Arbrofol Uwch mewn Ffiseg oedd 
bod angen gwerthfawrogi camau cyflawni cynyddrannol. Drwy ysgrifennu dyddiaduron 
labordy wythnosol, fe gynyddodd yr ymarfer fy hyder ac, yn anad dim, mae wedi fy 
nghymell i barhau i gymryd camau bychain tuag at nod yn hytrach na dibynnu ar un 
ymdrech fawr ar y diwedd. Roedd hyn yn hynod o werthfawr.”  

Cameron  MSc Ffiseg 

Barnwyd bod 99% 
o’r holl ymchwil a 
gyflwynwyd gennym 
yn rhyngwladol-ragorol 
neu’n arwain y byd  
(REF 2014) 
 
 

Mae gan ein myfyrwyr 
MSc fynediad at 
gyfleusterau penodedig 
yn yr Ysgol 
 
 
 

Ein Hysgol yw cartref 
y Sefydliad Lled-
Ddargludyddion 
Cyfansawdd newydd 
fydd yn rhan o 
Gampws Arloesedd 
newydd y Brifysgol 
gwerth £300m

Bydd astudio gyda ni yn rhoi’r cyfle i chi feithrin dealltwriaeth 
sylfaenol o sut mae’r Bydysawd yn gweithio. Byddwch hefyd  
yn meithrin sgiliau ar gyfer ystod eang o yrfaoedd. Ymunwch  
â chymuned ôl-raddedig sy’n ffynnu mewn amgylchedd  
cyfeillgar a chefnogol.
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Ffiseg a Seryddiaeth

Astroffiseg
Nod y cwrs hwn yw rhoi 
hyfforddiant arbenigol a mantais i 
fyfyrwyr sydd am weithio ym maes 
astroffiseg gan fod y farchnad 
recriwtio ar ei gyfer yn gystadleuol 
dros ben.

Mae’r pynciau a addysgir yn 
adlewyrchu ein cryfderau 
blaenllaw ym meysydd ymchwil 
damcaniaethol, arsylwi ac 
offeryniaeth. Ar ôl cwblhau’r cwrs 
yn llwyddiannus, dylech fod mewn 
sefyllfa ddelfrydol i allu dilyn gyrfa 
mewn rôl fedrus sy’n ymwneud â 
rhifau.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 neu gymhwyster 
cyfwerth mewn gwyddor ffisegol, 
fathemategol neu beirianneg.

Ffiseg Lled-
ddargludyddion 
Cyfansawdd
Cyflwynir y rhaglen Meistr hon 
ar y cyd gan y Sefydliad Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd 
a’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. 
Mae’n rhoi hyfforddiant trylwyr am 
ddamcaniaeth, gwneuthuriad a 
chymwysiadau lled-ddargludyddion 
cyfansawdd, ac integreiddio a 
thechnoleg silicon. Ar ôl cwblhau’r 
cwrs hwn bydd gan y myfyrwyr 
wybodaeth soffistigedig o ffiseg 
lled-ddargludyddion cyfansawdd, 
yn ogystal ag amrywiaeth o 
sgiliau gwerthfawr fydd yn gwella 
eu rhagolygon gyrfa yn y maes 
cyffrous hwn.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn 

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd israddedig mewn ffiseg 
neu radd debyg sy’n cynnwys 
elfennau sylweddol o ffiseg ar lefel 
2:1 o leiaf yn gyffredinol.

Astroffiseg Data-ddwys
Mae’r cwrs hwn yn dod ag 
arbenigedd o’r Ysgol Ffiseg a 
Seryddiaeth, yr Ysgol Cyfrifiadureg 
a Gwybodeg a Sefydliad Ymchwil 
Arloesedd Data ynghyd i gynnig 
amrywiaeth eang o sgiliau 
trosglwyddadwy a dealltwriaeth 
drylwyr o ddata gwyddoniaeth ac 
astroffiseg.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn  

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 mewn astroffiseg, 
ffiseg, mathemateg, neu bwnc 
arall cysylltiedig.

Ffiseg Data-ddwys
Mae ein Sefydliad Ymchwil 
Arloesedd Data, yr Ysgol Ffiseg a 
Seryddiaeth a’r Ysgol Cyfrifiadureg 
a Gwybodeg yn cydweithio i gynnig 
cwrs sy’n gyfuniad o astudio ffiseg 
a’r technegau diweddaraf ym 
maes casglu a dadansoddi data, 
gan roi amrywiaeth unigryw o 
wybodaeth a sgiliau i chi.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn   

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 mewn astroffiseg, 
ffiseg, mathemateg, neu bwnc 
arall cysylltiedig.

Ffiseg
Bydd MSc Ffiseg yn rhoi’r 
wybodaeth a’r sgiliau fydd arnoch 
eu hangen i ddilyn gyrfa ym 
meysydd ymchwil academaidd, 
gwyddoniaeth ffisegol, ymarfer 
diwydiannol, ymchwil a datblygu, 
neu gyrfaoedd medrus eraill sy’n 
ymwneud â rhifau. 

Ar y cwrs hwn, byddwch yn 
astudio ffiseg ddamcaniaethol ac 
arbrofol a meysydd cymhwysol 
sy’n adlewyrchu ein harbenigedd 
ymchwil ym meysydd Ffiseg 
Cwantwm, Ffotoneg, Dadandsodi 
Damcaniaethol a Chyfrifiadurol, 
Synwyryddion a Deunyddiau yn 
ogystal ag Astroffiseg.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn   

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 neu gymhwyster 
cyfwerth mewn gwyddor ffisegol, 
fathemategol neu beirianneg. 

Gofynion mynediad
Rydym yn croesawu ceisiadau 
gan ddeiliaid gradd anrhydedd 
2:1. Cewch fanylion yn y rhaglen 
unigol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (is-sgôr o 5.5).  
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Swyddfa Derbyn Myfyrwyr

e: physics-pg@caerdydd.ac.uk

ff: +44 (0)29 2087 6457

Ôl-raddedig a Addysgir

Peter, Myfyriwr MSC  
yn profi trawsnewidydd  
analog i ddigidol

Ffiseg a Seryddiaeth
Rydym yn cynnig amgylchedd 
heriol a chefnogol lle gall ein 
myfyrwyr ymchwil feithrin y 
sgiliau a’r wybodaeth sydd eu 
hangen arnynt i lwyddo ym 
meysydd diwydiant, ymchwil neu 
academaidd. Mae gennym brofiad 
helaeth o ragoriaeth ymchwil ac 
mae labordai o’r radd flaenaf 
yma i gefnogi ein hystod eang 
o weithgareddau ymchwil sy’n 
cynnwys prosiectau cydweithio 
rhyngwladol ar yr ymchwil 
ddiweddaraf.

PhD: 3-4 blynedd amser llawn, 
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1-2 flynedd amser llawn, 
2-3 blynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Dyfeisiau 
Cwantwm; Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd, Diemwntau Nano-
raddfa; Bioffotoneg; Tonnau 
Disgyrchiant; Seryddiaeth 
ac Astroffiseg Arsylwadol a 
Damcaniaethol; a Delweddu’r 
Ymennydd.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Graddedigion gyda gradd 
anrhydedd dosbarth 1af neu 
2:1 mewn ffiseg, astroffiseg, 
mathemateg, electroneg neu 
bwnc cysylltiedig.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Swyddfa Derbyn Ffiseg  
a Seryddiaeth
e: physics-pg@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 6457

Mae sesiynau tiwtorial yn rhan annatod o’ch MSc

Myfyriwr PhD yn gweithio 
ar ymchwil technoleg lled-
ddargludyddion

Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg118 119



www.caerdydd.ac.uk/gwyddorau-daear-mor

G
w

yddorau’r D
daear a’r M

ôr

Gwyddorau’r  
Ddaear a’r Môr

CysylltuCaerdydd
“Mae safon ymchwil a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd yn rhagorol ac ar ôl  
cwblhau fy ngradd yma, roeddwn yn gwybod bod Caerdydd yn ddinas wych i fyw a 
gweithio ynddi. Yn ystod fy PhD rwyf wedi cael profiad academaidd gwerth chweil  
ac wedi mwynhau awyrgylch hynod gefnogol.”  

Bethan  PhD Gwyddorau’r Ddaear

Mae 94% o’n 
hallbynnau ymchwil yn 
cael eu hystyried yn 
rhagorol yng rhyngwladol 
neu’n arwain y byd, gan 
olygu eon bod yn 4ydd 
yn y DU am Systemau’r 
Ddaear a Gwyddorau 
Amgylcheddol (REF 2014)

Cydweithio â 
chonsortia eraill (e.e. 
GW4 + DTP, NERC CDT 
mewn Nwy ac Olew) yn 
darparu hyfforddiant 
arloesol a phrofiad ar 
gyfer cyflogaeth yn y 
dyfodol 

Rydym wedi ymrwymo 
i gyflawni’r safonau 
uchaf mewn ymchwil 
ac addysg yn ogystal 
â chynnig amgylchedd 
cyfoethog ac amrywiol 
a arweinir gan ymchwil

Mae’r amgylchedd ymchwil bywiog yn yr ysgol yn  
cynnig profiad ysgogol a chyfeillgar i fyfyrwyr.

Daeareg Amgylcheddol 
Gymhwysol
Bydd ein MSc mewn Daeareg 
Amgylcheddol Gymhwysol yn eich 
helpu i ddatblygu’r holl sgiliau sy’n 
ofynnol ar gyfer y diwydiannau 
geo-amgylcheddol, geodechnegol, 
ymgynghori a rheoleiddio. Rydym 
wedi bod yn cynnal y cwrs hwn ers 
25 mlynedd ac rydym bellach wedi 
hyfforddi dros 700 o ddaearegwyr 
ôl-raddedig yn sgîl ei boblogrwydd 
parhaus.

Gyda phwyslais galwedigaethol, 
mae’r rhaglen yn cynnwys prosiect 
traethawd hir unigol pan ydym 
yn ceisio rhoi myfyrwyr gyda 
chwmnïau, ymgyngoriaethau, 
asiantaethau llywodraeth neu 
brosiectau ymchwil cymhwysol 
yn y Brifysgol. Mae hefyd yn 
cynnwys gwaith maes gorfodol i 
fanteisio i’r eithaf ar eich sgiliau 
trosglwyddadwy.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad
Gradd BSc (Anrh.) dosbarth 1af 
neu 2il ddosbarth yn y DU neu 
gymhwyster cyfwerth mewn 
gwyddorau daearegol/ddaear, 
gwyddorau amgylcheddol, 
mwyngloddio, peirianneg sifil, 

peirianneg amgylcheddol, 
daearyddiaeth ffisegol a phynciau 
eraill cysylltiedig. Mae angen i 
bortffolio modiwlau eich cwrs 
gradd BSc ddangos hyfedredd o 
safbwynt rhifedd.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 neu uchod.

Cysylltwch â
Dr Peter Brabham
e: brabham@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 4334

Ôl-raddedig a Addysgir

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Graddedigion mewn pwnc 
gwyddoniaeth priodol fel daeareg 
neu wyddoniaeth amgylcheddol, 
gydag o leiaf radd anrhydedd 
dosbarth 1af neu 2:1, neu radd 
meistr.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Mrs Christine Williams
e: williamsc4@caerdydd.ac.uk 
ff: +44 (0)29 2087 5772

Dr Andrew Kerr
e: kerra@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 5772

Mae pwyslais galwedigaethol 
i’r MSc Daeareg Amgylcheddol 
Gymhwysol ac mae ganddo 
gysylltiadau diwydiant cryf a 
chofnod cyflogaeth rhagorol

Byddwch yn astudio ymhlith gwyddonwyr blaenllaw ym maes y Ddaear 
sy’n ymwneud â rhaglenni ymchwil rhyngwladol cydnabyddedig

Gwyddorau’r Ddaear
Mae ein graddau ymchwil ôl-
raddedig yn galluogi myfyrwyr 
i ymgymryd â gwaith ymchwil 
annibynnol. Cewch arbenigo mewn 
maes penodol o ddiddordeb 
gyda chefnogaeth goruchwyliwr 
academaidd.

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig 
amgylchedd ymchwil bywiog sy’n 
rhoi cyfleoedd i’n myfyrwyr PhD ac 
MPhil weithio gydag arbenigwyr y 
byd a defnyddio offer ymchwil o 
safon uchel.

PhD: 3-5 blynedd amser llawn, 
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn, 
2-4 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Solet: 
Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr yn 
Byw: Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr 
yn Newid: Gwyddorau’r Ddaear 
a’r Môr
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Mathemateg

CysylltuCaerdydd
“Ar sail mecaneg ystadegol, rwy’n ceisio datblygu ymagweddau at ddynameg hylifol 
gyfrifiannol i efelychu llifau hylifau cymhleth megis hydoddiannau polymer. Gan i mi 
wneud fy ngradd israddedig yma, gwyddwn fod Caerdydd yn lle ffantastig a chyfeillgar 
i astudio a byw ynddo. Caf gydnabyddiaeth gan yr EPSRC sy’n talu fy ffioedd a 
fy nghostau byw, a bydda i’n ychwanegu at fy incwm drwy addysgu tiwtorialau i’r 
flwyddyn gyntaf a thrwy farcio aseiniadau.”  

Edward  PhD Mathemateg 

Yn REF 2014 100, 
roedd 100% o’n gwaith 
ymchwil a aseswyd, 
yn ‘rhagorol’ neu 
‘sylweddol iawn’ am ei 
effaith o ran ehangder 
ac arwyddocâd. 
 

Barnwyd bod 100% o’r 
ymchwil a gyflwynwyd 
gennym o safon 
ryngwladol, o leiaf, 
a bod 90% ohoni’n 
rhyngwladol-ragorol 
neu’n arwain y byd.

Enillydd Gwobr Times 
Higher Education 
2015 am Gyfraniad 
Rhagorol i Arloesedd 
a Thechnoleg ar gyfer 
prosiect Mathemateg 
yn Arbed Bywydau 

Rydym yn cynnig tair rhaglen MSc a addysgu ac amrywiaeth 
o gyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil ar draws ystod eang o bynciau 
mathemategol.

www.caerdydd.ac.uk/mathemateg

M
athem

ateg

Gofynion mynediad
Mae gradd anrhydedd dosbarth 
cyntaf neu 2:1 o sefydliad 
yn y DU, neu gymhwyster 
cyfatebol, yn ofynnol mewn 
pwnc rhifog megis mathemateg, 
ymchwil weithredol, ystadegau, 
cyfrifiadureg, gwyddor rheolaeth, 
economeg neu beirianneg, 

neu mae gradd addas mewn 
gwyddoniaeth yn ofynnol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (is-sgôr o 5.5).  
Cewch ragor o wybodaeth ar 
dudalen 23.

Cysylltwch â’r
Athro Owen Jones
e: mscmaths@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2081 0253

Ôl-raddedig a Addysgir

Mae’r Ysgol Mathemateg ger Undeb y Myfyrwyr, Ysgolion eraill yn y Brifysgol, a chanol y ddinas

Gwyddor Data a 
Dadansoddi
Nod ein rhaglen MSc mewn 
Gwyddor Data a Dadansoddi yw 
rhoi i chi set gynhwysfawr o’r 
sgiliau y mae eu hangen i drin, 
casglu, storio a dadansoddi setiau 
mawr a chymhleth o ddata. 

Byddwch yn cael eich addysgu 
gan arbenigwyr pwnc o’r 
Ysgol Mathemateg a’r Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg, a fydd 
yn eich galluogi i ystyried y pwnc o 
wahanol safbwyntiau ac a fydd yn 
darparu mynediad i ystod eang o 
fodiwlau ar draws y ddwy Ysgol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser 

Ymchwil Weithrediadol ac 
Ystadegaeth Gymhwysol
Nod ein MSc mewn Ymchwil 
Weithrediadol ac Ystadegaeth 
Gymhwysol yw rhoi’r sgiliau, y 
dulliau a’r ffyrdd dadansoddol o 
feddwl sydd eu hangen arnoch i 
daclo a dadansoddi problemau 
trefniadaethol cymhleth, i’ch helpu 
i wneud gwell penderfyniadau 
ac i ddatblygu’n ddadansoddwr 
ystadegol hyderus.

Mae’r cwrs hwn yn cynnig 
hyfforddiant a phrofiad delfrydol 
i’r rhai sy’n chwilio am gyfleoedd 
gyrfa mewn meysydd fel ymchwil 
weithrediadol, gwyddorau rheoli, 
ystadegau, ymgynghori ar reoli, 
dadansoddi busnes, rheoli cadwyni 
cyflenwi, ymchwil/ystadegau 
gweithrediadol y llywodraeth.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser 

Ymchwil Weithrediadol, 
Ystadegaeth Gymhwysol 
a Risg Ariannol
Nod y MSc hwn yw rhoi sgiliau a 
thechnegau datrys problemau 
i chi, i’ch galluogi i ddatblygu a 
defnyddio modelau mathemategol 
ac ystadegol gyda’r cyfle i astudio 
modelau risg mewn mwy o fanylder, 
yn enwedig y modelau a ddefnyddir 
mewn marchnadoedd ariannol.

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol i’ch 
paratoi ar gyfer astudio ymhellach 
neu yrfa mewn meysydd fel ymchwil 
weithrediadol, ystadegau, risg a 
modelu ariannol, risg actiwaraidd a 
sgorio credyd, gwyddorau rheoli ac 
ymgynghori ar reoli.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn, 
3 blynedd rhan-amser 
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Mathemateg
Mae ein rhaglen PhD yn cynnig 
amgylchedd arloesol ac ysgogol 
ar gyfer astudio ac ymchwilio yn y 
gwyddorau mathemategol.

Nod y rhaglen hon yw rhoi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd i 
fyfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y 
byd academaidd, neu i fynd 
ar drywydd amrywiaeth o 
gyfleoedd eraill lle mae cefndir 
mathemategol cryf yn bwysig. 

Mae graddedigion wedi mynd 
ymlaen i amrywiaeth eang o 

yrfaoedd, gan gynnwys swyddi 
academaidd yn y DU ac yn 
rhyngwladol, rolau uwch ym 
maes ystadegau neu rolau eraill 
sy’n ymwneud â modelu neu 
ddadansoddi mathemategol, 
swyddi rheoli mewn busnesau a 
sefydliadau llywodraethol.

Mae gwybodaeth am yr holl 
gyfleoedd am gyllid ar ein gwefan, 
gan gynnwys ysgoloriaethau gan 
Gyngor Ymchwil y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg. 

Mae prosiectau enghreifftiol 
ar gael hefyd, ac rydym yn eich 
annog i gysylltu â ni cyn gwneud 
cais.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Mathemateg 
Gymhwysol; Mathemateg 
Bur; Ymchwil Weithrediadol; 
Tebygolrwydd ac Ystadegaeth.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Mae angen gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf neu 2:1 
o Brifysgol yn y DU, neu 
gymhwyster cyfwerth mewn 
mathemateg (neu faes 
cysylltiedig addas).

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
e: LinternT@caerdydd.ac.uk
 MscMaths@caerdydd.ac.uk  
 AlievI@caerdydd.ac.uk

Myfyrwyr MSc yn gweithio ar brosiect grŵp

www.caerdydd.ac.uk/peirianneg

Peirianneg

Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg

Peirianneg

CysylltuCaerdydd
“Dewisais i Brifysgol Caerdydd am ei bod yn cynnig y cyfle i weithio mewn amgylchedd 
ymchwil ysbrydoledig gyda phobl sy’n rhoi pwys nid yn unig ar ansawdd eu gwaith, ond 
ar ei effaith ehangach hefyd. Mae lefel y cymorth gan oruchwylwyr, gweinyddwyr, staff 
a myfyrwyr eraill yn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol ac yn annog myfyrwyr ymchwil i 
fentro i feysydd newydd, gwneud yn fawr o’u gallu a sicrhau bod eu gwaith yn cael effaith.”

Jon  PhD Peirianneg

Ar y brig am effaith 
ein hymchwil ym maes 
Peirianneg Sifil a 
Pheirianneg Gyffredinol 
(Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014) 
 

Ar y brig am ansawdd 
ein hymchwil ym maes 
Peirianneg Sifil, ac yn 
y 7fed safle ym maes 
Peirianneg Gyffredinol 
(Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014) 

Mae gennym 
gysylltiadau cryf 
â diwydiant ac mae 
cyflogwyr cenedlaethol 
ac amlwladol yn 
awyddus iawn i ddenu 
ein graddedigion 

Rydym yn un o ysgolion mwyaf blaenllaw’r DU ac mae gennym 
enw da am ymchwil o’r radd flaenaf ac amgylchedd addysgu 
bywiog a chyfeillgar.
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Peirianneg

Uwch-Beirianneg 
Fecanyddol
Bydd y cwrs MSc hwn yn rhoi 
cymhwyster uwch i chi a fydd yn 
gwella eich rhagolygon o ran gyrfa 
ac yn ymestyn ac yn diweddaru 
eich sgiliau a’ch gwybodaeth 
ym maes peirianneg. Bydd 
integreiddio’r astudiaeth achos 
a’r prosiect yn eich galluogi i 
archwilio’n fanwl bwnc a ddewisir 
sy’n ymwneud â’r cwrs.

Mae’r cysylltiad agos â diwydiant, 
yn enwedig yn ystod cyfnod y 
prosiect, yn sicrhau bod y profiad 
y mae’r cwrs yn ei ddarparu 
yn berthnasol ac yn ystyrlon. 
Mae’r darlithwyr sy’n cyflwyno’r 
modiwlau yn gweithio gyda rhai 
o gwmnïau peirianneg mwyaf 
adnabyddus y byd, ac mae ystod 
eang o gyflogwyr yn awyddus iawn 
i ddenu ein graddedigion.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 mewn peirianneg 
fecanyddol neu bwnc tebyg

Peirianneg Sifil
Nod y cwrs MSc mewn Peirianneg 
Sifil yw adeiladu ar y wybodaeth 
a’r sgiliau yr ydych wedi’u datblygu 
fel myfyriwr israddedig, a helpu 
i’ch paratoi ar gyfer gyrfa fel 
peiriannydd sifil ymgynghorol 
ar draws sbectrwm eang y 
ddisgyblaeth broffesiynol. Nod 
cyffredinol y cwrs hwn sydd 
wedi ennill ei blwyf yw darparu 
dealltwriaeth wyddonol, dechnegol 
a masnachol gadarn o faterion 
ac arferion sy’n ymwneud â 
pheirianneg sifil.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn, 
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad:  
Gradd anrhydedd 2:1 mewn 
peirianneg sifil neu amgylcheddol 
neu faes tebyg.

Peirianneg Sifil a 
Geoamgylcheddol
Mae’r MSc hwn yn cynnig y 
wybodaeth a’r arbenigedd y mae 
arnoch eu hangen i’ch helpu 
i greu gyrfa fel peiriannydd 
geoamgylcheddol ymgynghorol 
mewn tîm amlddisgyblaethol 
proffesiynol. Mae’r cwrs wedi’i 
greu er mwyn darparu datblygiad 
proffesiynol ôl-raddedig arbenigol 
yn y ddisgyblaeth hon sy’n dod i’r 
amlwg. Mae’n cynnwys y meysydd 
traddodiadol sy’n perthyn i 
beirianneg sifil, gwyddorau’r 
ddaear a bioleg.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 mewn peirianneg 
sifil neu amgylcheddol, 
gwyddorau’r ddaear neu’r 
biowyddorau, neu mewn maes 
rhifol perthnasol.

Peirianneg Sifil a Dŵr
Bydd y cwrs MSc mewn Peirianneg 
Sifil a Dŵr yn cynnig i chi’r 
wybodaeth a’r arbenigedd y mae 
arnoch eu hangen ar gyfer gyrfa 
fel peiriannydd dŵr ymgynghorol 
yn y maes proffesiynol arbenigol 
hwn sy’n perthyn i beirianneg 
sifil. Bydd y cwrs yn ategu 
eich gradd israddedig drwy 
eich cyflwyno i hydrowybodeg, 
hydroleg gyfrifiadurol a hydroleg 

amgylcheddol, gan gynnwys 
dangosyddion ansawdd dŵr a 
phrosesau cludo gwaddodion 
mewn dŵr arfordirol, aberol a 
mewndirol.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 mewn peirianneg 
sifil neu amgylcheddol neu faes 
tebyg.

Technoleg Cyfathrebu  
ac Entrepreneuriaeth
Nod y cwrs hwn yw rhoi i chi’r 
wybodaeth a’r sgiliau lefel uwch, 
allweddol a fydd yn eich galluogi i 
lwyddo yn y diwydiant cyfathrebu 
di-wifr a microdon, sy’n tyfu’n 
gyflym. Bydd modiwlau a gyflwynir 
gan Ysgol Busnes Prifysgol 
Caerdydd, a gaiff ei chydnabod yn 
rhyngwladol, yn eich galluogi i gael 
y cyfle i feithrin sgiliau gwerthfawr 
ym maes entrepreneuriaeth a 
meithrin dealltwriaeth o hanfodion 
dechrau eich busnes eich hun.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Gradd anrhydedd 2:1 mewn 
peirianneg drydanol neu electronig 
neu faes tebyg.

Electroneg Lled-
ddargludyddion 
Cyfansawdd
Nod y cwrs MSc hwn, sy’n 
gydweithrediad rhwng yr Ysgol 
Peirianneg a’r Sefydliad Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd, 
yw rhoi i fyfyrwyr wybodaeth a 
sgiliau lefel uwch ym maes llunio, 
gweithgynhyrchu a defnyddio 

Gofynion mynediad
Gradd anrhydedd 2:1, gweler y 
rhaglenni unigol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 (is-sgôr o 5.5) oni nodir 
fel arall. Cewch ragor o wybodaeth 
ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Y Swyddfa Derbyn Ôl-raddedigion

e: engineering-pgt 
@caerdydd.ac.uk

ff: +44 (0)29 2087 0050

Ôl-raddedig a Addysgir

lled-ddargludyddion cyfansawdd. 
Mae profiad ein staff a’n henw 
da, yn ogystal â’r ffaith ein bod ar 
flaen y gad o safbwynt technoleg 
lled-ddargludyddion cyfansawdd, 
yn golygu bod gennym gyfuniad 
heb ei ail o ymchwilwyr 
arbenigol, cyfleusterau arloesol a 
chysylltiadau â’r diwydiant.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Gradd anrhydedd 2:1 mewn 
peirianneg electronig, peirianneg 
drydanol neu ffiseg.

Systemau Ynni Trydanol
Mae’r cwrs hwn yn diwallu 
angen brys am arbenigwyr ar 
systemau ynni trydanol uwch, 
y mae eu hangen er mwyn 
dylunio ac adeiladu systemau 
ynni carbon isel, dibynadwy, 
diogel a fforddiadwy mewn 
gwledydd datblygedig a datblygol 
o amgylch y byd. Mae’r rhaglen 
yn cynnal ffocws penodol ar 
integreiddio gwaith cynhyrchu 
ynni adnewyddadwy mewn 
rhwydweithiau trosglwyddo a 
dosbarthu trydan, a bydd yn eich 
paratoi ar gyfer cyfnod newydd lle 
ceir gridiau gwirioneddol ‘glyfar’.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad:  
Gradd anrhydedd 2:1 o brifysgol 
dda yn y DU, neu gymhwyster 
cyfatebol. Yn addas i raddedigion 
mewn peirianneg drydanol neu 
ddisgyblaeth gysylltiedig.

Peirianneg 
Gweithgynhyrchu, 
Arloesedd a Rheoli
Nod y rhaglen MSc hon sydd 
newydd gael ei datblygu yw 
cymryd myfyrwyr â chymwysterau 
da (y sawl sydd â gradd 
baglor dda mewn Peirianneg 
Gweithgynhyrchu, neu gymhwyster 
cyfatebol, fel rheol) a rhoi iddynt 
y wybodaeth a’r sgiliau arbenigol 
y mae arnynt eu hangen i gael eu 
cyflogi fel peirianwyr proffesiynol 
ar draws ystod eang o feysydd 
yn y diwydiant Peirianneg 
Gweithgynhyrchu.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 mewn peirianneg 
gweithgynhyrchu neu faes tebyg.

Peirianneg Adeileddol
Mae’r cwrs MSc hwn yn cynnig i 
chi’r wybodaeth a’r arbenigedd 
ar gyfer gyrfa fel peiriannydd 
adeileddol ymgynghorol yn y maes 
proffesiynol arbenigol hwn sy’n 
perthyn i beirianneg sifil. Bydd yn 
rhoi i chi ddealltwriaeth wyddonol, 
dechnegol a masnachol gadarn o 
faterion ac arferion sy’n ymwneud 
â pheirianneg adeileddol, a 
bydd hefyd yn eich hyfforddi 
ynghylch dulliau ymchwil ym maes 
peirianneg er mwyn datblygu ystod 
o sgiliau cysylltiedig y gellir eu 
trosglwyddo.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
3 blynedd rhan-amser

Gofynion mynediad:  
Gradd anrhydedd 2:1 mewn 
peirianneg sifil neu amgylcheddol 
neu faes tebyg.

Ynni Cynaliadwy  
a’r Amgylchedd
Nod y cwrs MSc hwn yw datblygu 
arbenigwyr ôl-raddedig sy’n 
gallu dangos meistrolaeth ar 
sbectrwm eang o egwyddorion 
peirianneg uwch a’u defnyddio i 
ddatrys problemau technolegol, 
ariannol, rheoleiddiol, rheolaethol 
a moesegol go iawn y mae’r 
proffesiwn Ynni Cynaliadwy ac 
Amgylcheddol yn eu hwynebu, 
ac sydd â’r sgiliau i fod yn 
weithwyr proffesiynol allweddol 
yn y diwydiant ehangach, y 
proffesiynau ac mewn gwasanaeth 
cyhoeddus.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Gradd 
anrhydedd 2:1 mewn peirianneg, 
peirianneg amgylcheddol, 
gwyddorau’r ddaear, gwyddorau 
pur neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Peirianneg Cyfathrebu 
Di-wifr a Microdon
Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi’r 
wybodaeth a’r sgiliau lefel 
uwch y mae eu hangen yn 
y sector cyfathrebu di-wifr a 
microdon, sy’n tyfu’n gyflym. 
Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar 
feysydd sy’n cynnwys dylunio 
uwch trwy gymorth cyfrifiadur, 
mesur a nodweddu uwch a 
systemau cyfathrebu uwch, 
a byddwch hefyd yn datblygu 
sgiliau ymchwil a galluoedd eraill 
cysylltiedig. Byddwch yn gwella 
eich cymhwysedd cyffredinol ym 
maes peirianneg, yn gwella eich 
cyflogadwyedd ac yn datblygu 
llwyfan ardderchog ar gyfer  
eich gyrfa.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad:  
Gradd anrhydedd 2:1 mewn 
peirianneg drydanol neu electronig 
neu faes tebyg.

Dadansoddi effeithiolrwydd  
dillad chwaraeon amddiffynnol
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Peirianneg
Mae’r Ysgol Peirianneg wedi 
ymrwymo i ddarparu’r amgylchedd 
gorau posibl ar gyfer ein 
myfyrwyr ymchwil. Mae gennym 
gyfleusterau ymchwil o’r radd 
flaenaf, staff addysgu cyfeillgar 
a chefnogol a gaiff eu cydnabod 
yn rhyngwladol am eu hymchwil, 
a diwylliant ymchwil bywiog gyda 
staff a myfyrwyr o bob cwr o’r byd.

EngD: 4 blynedd amser llawn

PhD: 4 blynedd amser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1 flwyddyn amser llawn, 
2-5 mlynedd rhan-amser

Derbyn: Ionawr, Ebrill, Gorffennaf, 
Hydref

Meysydd ymchwil: Mecaneg, 
Deunyddiau a gweithgynhyrchu 
uwch; Ynni a’r amgylchedd; 
Iechyd, technoleg a’r byd digidol.

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Gradd israddedig sy’n radd 
dosbarth 1af neu’n radd 2:1 dda, 
neu radd meistr, mewn peirianneg 
neu bwnc cysylltiedig

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Y Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ymchwil

e: engineering-pgr 
@caerdydd.ac.uk  

ff: +44 (0)29 2087 4642

www.caerdydd.ac.uk/pensaerniaeth

Pensaernïaeth

Pensaernïaeth

CysylltuCaerdydd
“Ar wahân i’m hoffter o waith ymchwil, penderfynais ymgymryd â’r radd oherwydd 
hyblygrwydd y dewis y mae’n ei gynnig o ran gyrfa. Wrth wneud cais i ymgymryd â PhD, 
rhoddodd y cymorth a’r cyngor gwych a gefais gan fy narpar oruchwylydd anogaeth bellach 
i mi astudio yma. Rwy’n falch i mi ddod yma gan fod y profiad wedi bod yn wych (er yn 
heriol weithiau!). Uchafbwynt fy mhrofiad fel myfyriwr ymchwil oedd cael fy newis (gyda 
saith arall) i gynrychioli’r Brifysgol mewn cystadleuaeth. Roedd gen i lawer o ddisgwyliadau 
pan gyrhaeddais i yma, a dydw i ddim wedi cael fy siomi.”  

Feyikemi  PhD Pensaernïaeth 

Rydym yn darparu 
amgylchedd 
cydweithredol bywiog 
sy’n cynnwys pobl o 
gefndiroedd amrywiol o 
safbwynt proffesiynol, 
cenedlaethol a diwylliannol, 
ac rydym yn cynnig 
diwylliant stiwdio cryf

Caiff ein hanes o 
ragoriaeth ym 
maes addysgu 
ei adlewyrchu ym 
mhoblogrwydd ein 
cyrsiau ac yn ein 
safle yn y prif dablau 
cynghrair. 

Daethom i’r brig 
am effaith ein 
hymchwil ym maes 
pensaernïaeth a’r 
amgylchedd adeiledig 
yn Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil 
2014. 

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yw un o ysgolion pensaernïaeth 
gorau’r DU. Drwy ein hymchwil a’n haddysgu, rydym yn ceisio 
creu amgylchedd adeiledig sy’n gwella bywydau pobl heb 
ddinistrio’r blaned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg128 129



Y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg www.caerdydd.ac.uk/pensaerniaeth

Pensaernïaeth

Dylunio Pensaernïol
Mae’r cwrs MA amser llawn hwn 
dros gyfnod o flwyddyn mewn 
Dylunio Pensaernïol wedi’i anelu 
at fyfyrwyr sy’n chwilio am raglen 
ôl-raddedig gyfoethog a diddorol 
sy’n canolbwyntio ar ddylunio, ond 
nad ydynt am gymhwyso’n bensaer 
cofrestredig yn y DU. Yn ystod y 
rhaglen, byddwn yn canolbwyntio ar 
ddefnyddio ymchwil a arweinir gan 
ddylunio i lywio eich gwaith dysgu 
ac ymchwilio. Byddwch yn datblygu 
eich sgiliau dylunio presennol 
drwy ganolbwyntio ar sut y gallai 
syniadau dylunio fynd i’r afael â 
heriau byd-eang cyfredol. Byddwch 
yn archwilio problemau drwy 
baratoi cynigion dylunio a rhoi prawf 
arnynt, gan gyflwyno a datblygu 
gwybodaeth gadarn, fel y bo angen.

MA: 1 flwyddyn amser llawn

Gofynion mynediad: Gradd 2:1 o 
leiaf, gyda pherfformiad da mewn 
gwaith prosiect ym maes dylunio. 

Astudiaethau Pensaernïol
Mae ein cwrs MArch yn rhaglen 
ddwy flynedd. Mae’n rhaglen 
unigryw, oherwydd yn ystod y 
flwyddyn gyntaf o astudio byddwch 
yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser 
mewn practis pensaernïol yn 
ymgymryd â chyfuniad o waith 
academaidd a gwaith yn y practis. 
Drwy gydol y cwrs, byddwn yn 
archwilio’r ystod lawn o sgiliau y 
mae eu hangen i fod yn bensaer 
ac yn eich galluogi i ddatblygu eich 
profiad personol a phroffesiynol. 
Byddwn yn adeiladu ar eich 
gwybodaeth bresennol ac yn ei 
hymestyn er mwyn cynnwys gwaith 

dylunio adeiladau mwy cymhleth a 
bodloni gofynion dylunio trefol.

MArch: 2 flynedd amser llawn 
gyda blwyddyn ryngosod 

Gofynion mynediad: Fel rheol, 
rhaid i raddedigion Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru fod wedi 
ennill ein gradd BSc mewn 
Astudiaethau Pensaernïol, sy’n 
radd anrhydedd 2:2 o leiaf, ynghyd 
â marc o 55% neu fwy mewn 
modiwlau dylunio.

Os ydych yn dod i’r Ysgol hon o 
Ysgol arall, bydd angen gradd 
2:1 o leiaf arnoch fel rheol, neu 
gymhwyster cyfatebol, sy’n golygu 
esemptiad o Ran 1 yr RIBA. Ym 
mhob achos, mae portffolio 
dylunio da’n hanfodol. 

Cysylltwch â’r: Y Gweinyddwr 
Derbyn Myfyrwyr Pensaernïaeth
e: architecture-ug@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 5963

Pensaernïaeth:  
Ymarfer Proffesiynol
Yn y rhaglen hon, bydd myfyrwyr 
yn datblygu dealltwriaeth 
drylwyr o’r agweddau cyfreithiol 
ac economaidd ar ymarfer 
pensaernïol a chaffael gwaith 
adeiladu, a’r sgiliau perthnasol 
sy’n angenrheidiol ar gyfer ymarfer 
yn effeithiol wrth ddechrau ar yrfa 
ym maes pensaernïaeth. 

Bwriedir i fyfyrwyr ymgymryd 
â’r rhaglen tra byddant mewn 
cyflogaeth amser llawn mewn 
practis pensaernïol neu sefydliad 
cysylltiedig yn y diwydiant 
adeiladu. Caiff y rhaglen ei 
haddysgu drwy ddulliau dysgu 

cyfunol gan ddefnyddio’r 
rhyngrwyd, a ategir gan gyrsiau byr 
yng Nghaerdydd.

Dysgu cyfunol:
Dip. Ôl-radd: 1 flwyddyn amser 
llawn, 2 flynedd rhan-amser 

Gofynion mynediad: I wneud cais 
am y cwrs hwn, bydd angen i chi 
fod â’r cymwysterau a bennir gan y 
Bwrdd Cofrestru Penseiri yn Rhan 
1 a Rhan 2, ynghyd ag o leiaf 12 
mis o brofiad proffesiynol sy’n 
cydymffurfio â gofynion y Bwrdd 
Cofrestru Penseiri.

O bryd i’w gilydd, gallwn hepgor y 
meini prawf hyn os yw ymgeiswyr 
yn aros i’r Bwrdd Cofrestru 
Penseiri gymeradwyo cymwysterau 
nad ydynt yn cydymffurfio â’r 
gofynion a/neu os ydynt yn sefyll 
yr arholiad a bennwyd gan y 
Bwrdd Cofrestru Penseiri.

Cynghorir ymgeiswyr nad ydynt yn 
bwriadu bod yn benseiri cofrestredig, 
neu sydd eisoes yn benseiri 
cofrestredig, i ystyried y radd Meistr 
mewn Gweinyddu Dylunio.

Saesneg Iaith: IELTS 7.0 

Gofynion mynediad

Gweler y rhaglenni unigol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5 oni nodir fel arall. Cewch 
ragor o wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Oni nodir fel arall, cysylltwch â 
Carys Meredith.

e: meredithc5@caerdydd.ac.uk

ff: +44 (0)29 2087 9693

Ôl-raddedig a Addysgir

Adeilad Bute, cartref Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru

Diagnosteg Adeiladau  
ar gyfer Perfformiad 
Ynni ac Amgylcheddol
Nod ein cwrs MSc mewn 
Diagnosteg Adeiladau ar gyfer 
Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol 
yw rhoi sylfaen gadarn i fyfyrwyr 
ym maes gwerthuso perfformiad 
gweithredol adeiladau o safbwynt 
ynni ac agweddau amgylcheddol. 
Bydd y rhaglen yn canolbwyntio 
ar wella perfformiad adeiladau 
presennol o safbwynt ynni ac 
agweddau amgylcheddol, drwy 
sicrhau dealltwriaeth well o sut 
i ddiagnosio problemau yn y 
meysydd hyn a thrwy integreiddio 
dulliau gweithredu technegol a 
dulliau sy’n canolbwyntio ar y 
deiliad. Bydd y rhaglen yn eich 
paratoi ar gyfer gyrfa yn y dyfodol 
ar draws ystod o rolau ym maes 
rheoli cyfleusterau ac adeiladau, 
ymgynghori, asesu perfformiad 
o safbwynt ynni ac agweddau 
amgylcheddol, ac ymchwil.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn
Gofynion mynediad: Mae’r 
cwrs hwn yn addas ar gyfer 
graddedigion / ymarferwyr 
profiadol ym maes pensaernïaeth, 
peirianneg, rheoli cyfleusterau, 
arolygu adeiladau, gwyddorau 
cymdeithasol neu gynllunio, 
sy’n dymuno datblygu sgiliau i 
werthuso perfformiad adeiladau 
presennol o safbwynt ynni ac 
agweddau amgylcheddol a chynnig 
strategaethau rheoli ar gyfer 

rhedeg yr adeiladau’n effeithiol. 
Fel rheol, dylai fod gan ymgeiswyr 
radd anrhydedd dosbarth cyntaf 
neu ail ddosbarth mewn pwnc 
perthnasol neu dylai fod ganddynt 
brofiad proffesiynol priodol.  

Cysylltwch â: Dr Gabriela Zapata-
Lancaster
e: zapatag@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 0643

Dylunio Adeiladau’n 
Amgylcheddol
Wrth i lywodraethau a’r cyhoedd 
ddod yn fwyfwy ymwybodol 
o adnoddau byd-eang sy’n 
prinhau, a dangos mwyfwy o 
ddiddordeb mewn materion sy’n 
ymwneud â chynaliadwyedd, 
ceir galw cynyddol am i weithwyr 
proffesiynol sy’n gweithio yn yr 
amgylchedd adeiledig fod yn 
hyddysg mewn dylunio cynaliadwy. 
Nod ein cwrs MSc mewn Dylunio 
Adeiladau’n Amgylcheddol 
yw datblygu gwybodaeth ac 
arbenigedd ynghylch dylunio 
amgylcheddau iach a chyfforddus 
mewn adeiladau ac o’u cwmpas, 
waeth beth yw’r hinsawdd, gan 
roi sylw priodol i faterion sy’n 
ymwneud â chynaliadwyedd.

Dysgu o bell:
MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2-3 blynedd rhan-amser 

Gofynion mynediad: Dylai fod  
gan ymgeiswyr radd gyntaf 
dda (gradd 2:1 fel rheol neu 
gymhwyster cyfatebol) neu  

brofiad gwaith cyfatebol mewn 
disgyblaeth berthnasol.

Gradd Meistr mewn 
Gweinyddu Dylunio
Nod y Radd Meistr mewn 
Gweinyddu Dylunio yw rhoi 
i fyfyrwyr yr arbenigedd 
angenrheidiol i weinyddu a rheoli’r 
broses ddylunio’n llwyddiannus 
wrth gaffael adeiladau.  Bwriedir 
i’r radd ddiwallu’r angen cynyddol 
am arbenigwyr ym maes rheoli 
dylunio, sy’n gweithio mewn 
ymgyngoriaethau, cwmnïau 
contractio neu gwmnïau contractio 
arbenigol, neu gyrff cleientiaid. 
Caiff y cwrs ei addysgu drwy 
ddulliau dysgu cyfunol gan 
ddefnyddio’r rhyngrwyd, a ategir 
gan gyrsiau byr yng Nghaerdydd.

Dysgu cyfunol:
Gradd Meistr mewn Gweinyddu 
Dylunio: 1 flwyddyn amser llawn, 
3 blynedd rhan-amser

Cadwraeth Adeiladau 
Cynaliadwy
Nod y cwrs yw bod yn unigryw 
ymysg ysgolion ym Mhrydain 
mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, 
mae’r addysgu yn cynnig elfen 
gyson sy’n seiliedig ar ddylunio, 
ac felly’n rhoi prawf ar allu i 
wneud penderfyniadau cytbwys. 
Yn ail, mae’n rhoi pwyslais ar 
rôl cynaliadwyedd yn y cyd-
destun hanesyddol ar lefel 
dechnegol a lefel strategol. Drwy 

Mae myfyrwyr ôl-raddedig yn cyfrannu eu gwaith yn aml i’n harddangosfa haf yng Nghaerdydd,  
y mae practisiau a dylunwyr blaenllaw’n ei mynychu.
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Pensaernïaeth

ddefnyddio arbenigedd cadarn 
Ysgol Pensaernïaeth Cymru fel 
lleoliad ymchwil ar gyfer dylunio 
cynaliadwy, mae’r cwrs yn mynd i’r 
afael â’r pryderon hyn sydd wedi’u 
nodi’n rhyngwladol gan ICOMOS 
fel rhai sy’n hollbwysig i gyfeiriad 
addysg cadwraeth yn y dyfodol.

Mae’r cwrs yn ceisio denu 
amrywiaeth eang o fyfyrwyr sydd 
â lefelau amrywiol o brofiad o 
ymarfer proffesiynol. Gan fod 
y cwrs wedi’i gymeradwyo gan 
Sefydliad Brenhinol Penseiri 
Prydain ac wedi’i achredu gan y 
Sefydliad Cadwraeth Adeiladau 
Hanesyddol, mae’n creu 
posibiliadau newydd o ran gyrfa.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser

Gofynion mynediad: Rhaid 
i ymgeiswyr fodloni gofynion 
Gofyniad Mynediad Cyffredinol 
Prifysgol Caerdydd, ac fel rheol 
bydd ganddynt hefyd radd 
gyntaf ym maes pensaernïaeth, 
tirfesur, archeoleg, cynllunio, 
rheoli cyfleusterau, neu bynciau 
cysylltiedig. Yn ôl disgresiwn y 
Bwrdd Astudio, mae’n bosibl 
derbyn ymgeiswyr heb radd, y 
mae eu profiad gwaith perthnasol 
yn gwneud iawn am eu diffyg 
cymwysterau ffurfiol, ar yr amod 
bod yr ymgeiswyr wedi dal swydd 
gyfrifol sy’n berthnasol i’r rhaglen, 
am o leiaf 2 flynedd.  

Mega-Adeiladau 
Cynaliadwy
Tan yn ddiweddar, mae adeiladau 
mawr wedi cael eu hystyried 
yn ddefnyddwyr ynni ar raddfa 
enfawr, nad ydynt yn rhoi fawr 
ddim sylw i waith dylunio a 
pherfformiad cynaliadwy. Fodd 
bynnag, mae hynny’n newid yn 
sgîl cenhedlaeth newydd o fega-
adeiladau sydd wedi’u dylunio 
gyda chynaliadwyedd ac arbed 
ynni’n brif feini prawf ar eu cyfer. 
Mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio 
ar egwyddorion cynllunio a dylunio 
mega-adeiladau’n gynaliadwy, 
a’i nod yw hyfforddi myfyrwyr i 
ymateb i’r heriau amgylcheddol 
sy’n gysylltiedig â’r adeiladau hyn. 
Bydd myfyrwyr yn dysgu addasu i 
alwadau sy’n newid, wrth i bolisïau 
cynaliadwyedd gael mwyfwy o 
gefnogaeth gan y cyhoedd a 
llywodraethau ledled y byd.

MSc: 1 flwyddyn amser llawn,  
2 flynedd rhan-amser  

Gofynion mynediad: Fel rheol, 
dylai fod gan ymgeiswyr radd 
anrhydedd dosbarth cyntaf 
neu ail ddosbarth neu brofiad 
proffesiynol priodol. Dylai fod gan 
ymgeiswyr radd mewn maes pwnc 
perthnasol, megis peirianneg 
bensaernïol, pensaernïaeth 
neu bynciau cysylltiedig, gan 
gynnwys dylunio cynaliadwy, 
cynllunio trefol, yr amgylchedd 
a chynaliadwyedd, a dylunio 
amgylcheddol.

Dylunio Trefol
Mae Dylunio Trefol yn bwnc lle 
mae sawl disgyblaeth a maes 
ymarfer a gwybodaeth yn croesi 
ei gilydd. Er mwyn hwyluso’r 
broses o integreiddio ystod o 
safbwyntiau ac arbenigedd, 
mae’r gwaith o addysgu dylunio 
trefol ym Mhrifysgol Caerdydd 
yn gydweithrediad rhwng Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru a’r Ysgol 
Daearyddiaeth a Chynllunio, 
ac mae’r ddwy Ysgol ymhlith yr 
50 Ysgol orau yn y byd. Mae’r 
cwrs MA mewn Dylunio Trefol yn 
cynnwys elfennau o theori, dylunio 
ac ymchwil ac mae’n pwysleisio’r 
broses o ddatblygu sgiliau 
meddwl beirniadol ar gyfer dylunio 
creadigol, cyd-destunol sy’n mynd 
i’r afael â heriau pwysig ar gyfer 
dinasoedd cyfoes.

MA: 1 flwyddyn yn amser llawn

Gofynion mynediad: Fel rheol 
bydd angen gradd anrhydedd 
dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth, 
neu gymhwyster cyfatebol, mewn 
pwnc priodol. Rydym yn croesawu 
ceisiadau gan y sawl sydd â gradd 
mewn dylunio, pensaernïaeth, 
cynllunio, pensaernïaeth tirwedd, 
peirianneg sifil. 

Cysylltwch ag: Ymholiadau 
Myfyrwyr
e: gandpenquiries 

@caerdydd.ac.uk
ff: +44 (0)29 2087 6087 

+44 (0)29 2087 6131

Mae ein mannau stiwdio pwrpasol yn galluogi myfyrwyr i gydweithio ar brosiectau a thrafod eu syniadau

Ymchwil Ôl-raddedig

Gofynion mynediad
Gweler y rhaglenni unigol.

Saesneg Iaith 
IELTS 6.5. Cewch ragor o 
wybodaeth ar dudalen 23.

Cysylltwch â
Ms Katrina Lewis
e: lewisk2@caerdydd.ac.uk 
ff: +44 (0)29 2087 6251

Y cyfleuster heliodon ac wybren artiffisial (rhan o labordy amgylcheddol yr Ysgol)

Pensaernïaeth
Mae ymchwil yn rhan fawr o’r hyn 
yr ydym yn ei wneud, oherwydd 
mae’n arwain at ddealltwriaeth 
newydd sy’n bwysig yn ei 
rhinwedd ei hun, ond mae hefyd 
yn llywio ein haddysgu ac yn 
effeithio ar y byd y tu allan i’r 
brifysgol. Mae ein hymchwil yn 
cynnwys y gwyddorau ffisegol, 
y gwyddorau cymdeithasol, 
y dyniaethau a dylunio, er 
mwyn meithrin rhagoriaeth 
mewn meysydd allweddol sy’n 
perthyn i bensaernïaeth a’r 
amgylchedd adeiledig. Mae gan 
Ysgol Pensaernïaeth Cymru enw 
ardderchog yn y wlad hon ac yn 
rhyngwladol am ei hymchwil o’r 
radd flaenaf, a’i chryfderau yw 
gwyddor bensaernïol, hanes a 
theori pensaernïaeth ac ymarfer 
pensaernïol.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser

MPhil: 1-2 flynedd amser llawn, 
hyd at 3 blynedd rhan-amser

Derbyn: Ebrill, Hydref

Meysydd ymchwil: Perfformiad 
adeiladau a systemau o safbwynt 
ynni ac agweddau amgylcheddol; 
Cynaliadwyedd ar raddfa drefol; 
Defnyddio a rheoli adnoddau; Y 
ddinas, y dirwedd a’r amgylchedd; 
Diwylliannau, hanesion a 
syniadau; Diwylliannau gweledol; 
Ymarfer ac addysgeg; Dylunio 
adeiladau; Defnyddiau; Rheoli 
prosiect; Cyfraith adeiladu; 
Technegau dylunio digidol; Addysg 
bensaernïol.

Gofynion mynediad: Yn 
addas ar gyfer graddedigion 
ym maes pensaernïaeth, 
cynllunio, peirianneg, gwyddorau 
cymdeithasol, cyfrifiadureg a 
gwyddorau amgylcheddol, sydd 
wedi ennill gradd anrhydedd 2:1.

Ymarfer Creadigol  
mewn Pensaernïaeth
Mae’r rhaglen hon wedi’i hanelu 
at weithwyr proffesiynol ym maes 
dylunio, sy’n dymuno datblygu 
eu disgyblaeth drwy ymarfer a 
gweithio yn y gweithle. Ei nod 
yw annog a galluogi’r sawl sy’n 
flaengar o safbwynt ymarfer 
creadigol i ymgymryd ag ymchwil 
drwy ddylunio, gan ganolbwyntio 
ar arbenigeddau a ddatblygwyd 
drwy ymarfer, a llenwi’r bwlch 
presennol o ran ymarferwyr ar 
lefel ddoethurol yn y ddisgyblaeth.

PhD: 3 blynedd amser llawn,  
5-7 mlynedd rhan-amser

Derbyn: Hydref

Gofynion mynediad: Bydd disgwyl 
i ymgeiswyr fod â gradd gyntaf ac 
ail radd dda mewn pensaernïaeth 
(a elwir fel rheol yn Rhan 1 a Rhan 
2) ac o leiaf 3 blynedd o brofiad 
ymarferol.
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Lleoliad a  
Mapiau’r Campws

Preswylfeydd
De Tal-y-bont  54
Gogledd Tal-y-bont  53
Llys Cartwright  57
Llys Senghennydd  63
Llys Tal-y-bont  55
Neuadd Aberconwy  58
Neuadd Aberdâr  60
Neuadd Colum  59
Neuadd Gordon  64
Neuadd Hodge  61
Neuadd Roy Jenkins  56
Neuadd Senghennydd  62
Neuadd y Brifysgol  51
Porth Tal-y-bont  52
Tŷ Liberty  50

Codau Post
Campws Parc Cathays - y Prif Adeilad: CF10 3AT
Campws Parc y Mynydd Bychan: CF14 4XN 

Cyfarwyddiadau
Cewch gyfarwyddiadau manwl ar gyfer 
pob cam o’ch taith i Gaerdydd yn: 
www.caerdydd.ac.uk/directions

Campws Parc Cathays
Adeilad Aberconwy 30
Adeilad Bute 6
Adeilad Hadyn Ellis 32
Adeilad John Percival 27
Adeilad Julian Hodge 29
Adeilad Morgannwg 7
Adeilad Redwood 5
Adeilad Trevithick 21
Adeilad y Tŵr 3
Adeiladau’r Frenhines 21
Biowyddorau 1, 2
Canolfan Cyfleoedd Byd-eang 11
Canolfan Diogelwch 2
Canolfan Iechyd 13
Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd  
Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) 33
Caplaniaeth 10
Cemeg  1
Cerddoriaeth 24
Chwaraeon 34, 15
Clinig Llygaid  31
Cyfrifiadureg a Gwybodeg  21
Cymraeg  27
Daearyddiaeth a Chynllunio 7
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol  5
Ffiseg a Seryddiaeth  21
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol 4
Gwyddorau Gofal Iechyd  22
Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr  1, 22
Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd  11
Hanes, Archaeoleg a Chrefydd  27
Ieithoedd Modern  8
Mathemateg  18
Meithrinfa  16
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac  
Astudiaethau Diwylliannol 6
Optometreg a Gwyddorau’r Llygaid  31
Peirianneg  21
Pensaernïaeth  6
Prif Adeilad  1
Recriwtio Myfyrwyr 20
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth  27
Seicoleg  3
Tŷ Deri  19
Tŷ Eastgate 22
Tŷ Friary 20
Tŷ McKenzie 23
Tŷ Southgate 34
Undeb y Myfyrwyr  14
Y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr  11
Y Gofrestrfa  23
Y Gwyddorau Cymdeithasol 7
Y Gyfraith 4
Y Swyddfa Ryngwladol  19
Ysgol Busnes 30

Campws Parc Cathays

Campws Parc y Mynydd Bychan

Mae’r adeiladau academaidd, y llyfrgelloedd, 
Undeb y Myfyrwyr, y rhan fwyaf o’r neuaddau 
preswyl a chanol y ddinas o fewn pellter 
cerdded agos i’w gilydd.

Campws Parc y Mynydd Bychan
Adeilad Cochrane 83
Adeiland Tŷ Dewi Sant 79
Canolfan Addysg Michael Griffith 80
Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol 91
Gwyddorau Gofal Iechyd 79
Lolfa IV 81
Meddygaeth 78
Neuadd Meirionnydd 81
Nyrsio a Bydwreigiaeth 79
Tŷ Aberteifi 84
Ysgol Ddeintyddol/Ysbyty 76
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Mynegai i’r Rhaglenni a Addysgir
 Tudalen
A 
Addysg Feddygol  84
Addysg, Polisïau a Chymdeithas  70
Adrodd Radiograffig 95
Agweddau Cyfreithiol a Gwleidyddol  77 
ar Faterion Rhyngwladol
Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer  77 
Meddygol
Archaeoleg 55
Arferion Cadwraeth 55
Astroffiseg 118
Astroffiseg Data-ddwys 118
Astudiaethau Addysgol  71 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol)
Astudiaethau Busnes a Rheoli  42 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol)
Astudiaethau Canoloesol Prydain 55
Astudiaethau Caplaniaeth  56
Astudiaethau Caplaniaeth: Milwrol 56
Astudiaethau Celtaidd Cynnar 55
Astudiaethau Crefyddol 56
Astudiaethau Cyfieithu 59
Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd 76
Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd 81
Astudiaethau Iechyd Cymunedol  94 
(SPQ) 
Astudiaethau Pensaernïol 130
Astudiaethau yn yr Henfyd  54 
Diweddar a Bysantiwm

B
Bioleg Canser a Therapiwteg 90
Bioleg y Geg 87
Biowybodeg  97
Biowybodeg ac Epidemioleg Enetig 97
Bwyd, Gofod a Chymdeithas 47

C
Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy 131
Cadwraeth Broffesiynol 56
Catalysis 111
Cerddoriaeth 45
Cemeg Feddyginiaethol 111
Cemeg Fiolegol 111
Cludiant a Chynllunio 48
Cwnsela Genetig a Genomig 98

Cwrs Hyfforddiant Proffesiynol  78 
y Bar (BPTC)
Cyfathrebu Gwleidyddol 63
Cyfraith Eglwysig 76
Cyfraith Eiddo Deallusol 76
Cyfraith Gofal Cymdeithasol 77
Cyfraith Gydwladol Masnach 77
Cyfraith Hawliau Dynol 76
Cyfraith Llongau 77
Cyfrifeg a Chyllid 40
Cyfrifiadura  114
Cyfrifiadura a Rheoli TG 114
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas 62
Cyllid 40
Cymdeithaseg (llwybr  71 
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol)
Cymdeithasol-Gyfreithiol /  79 
Y Gyfraith (llwybr Dulliau Ymchwil  
y Gwyddorau Cymdeithasol)
Cynaliadwyedd, Cynllunio  48 
a Pholisi Amgylcheddol
Cynllunio Amgylcheddol  50 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol)
Cynllunio a Datblygu Gofodol 48
Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol 47
Cynllunio Gofodol a  47 
Pholisïau Amgylcheddol Ewrop 
(PLANED Ewrop)
Cysylltiadau Cyhoeddus  62 
Rhyngwladol a Rheoli  
Cyfathrebu Byd-eang
Cysylltiadau Rhyngwladol 51

D
Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol 121
Datblygu Trefol a Rhanbarthol 49
Deintyddiaeth Glinigol  87 
(Endontoleg/Prosthodonteg)
Dermatoleg Glinigol 97
Dermatoleg Ymarferol   99
Diabetes 98
Diagnosteg Adeiladau ar gyfer  131 
Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol
Diogelwch a Phreifatrwydd  115 
Gwybodaeth
Diploma Graddedig yn y Gyfraith 78 
(GDL) 
Diwinyddiaeth 56

Dulliau Ymchwil y  42/71/78 
Gwyddorau Cymdeithasol
Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol 131
Dyfodol Dinasoedd 47
Dylunio Pensaernïol 130
Dylunio Trefol 49

E
Eco-Ddinasoedd 47
Economeg Ariannol 40
Economeg Ryngwladol,  40 
Bancio a Chyllid
Electroneg Lled-ddargludyddion  126 
Cyfansawdd

Ff
Fferylliaeth Glinigol 90
Ffiseg  118
Ffisiotherapi 94
Ffiseg Data-ddwys 118
Ffiseg Lled-ddargludyddion  118 
Cyfansawdd
Ffisiotherapi Chwaraeon  95 
ac Ymarfer 
Ffotograffiaeth Glinigol 93

G
Glawcoma 102
Gofal Critigol 97
Gofalu am Gasgliadau  55
Gradd Meistr mewn Gweinyddu  131 
Dylunio
Gwaith Cymdeithasol 71
Gwaith Cymdeithasol  71 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol)
Gweinyddu Busnes (MBA)  42
Gwerthfawrogi Delweddau 94
Gwleidyddiaeth Fyd-eang a  51 
Thechnolegau Digidol
Gwleidyddiaeth a Pholisïau  51 
Cyhoeddus  
Gwyddor Data a Dadansoddi  115
Gwyddor Data a Dadansoddi 123
Gwyddoniaeth Archeolegol 55
Gwyddoniaeth, y Cyfryngau a  63 
Chyfathrebu
Gwyddoniaeth, y Cyfryngau a  71 
Chyfathrebu
Gwyddorau Cymdeithasol  71

H
Hanes  54
Hanes ac Archaeoleg Byd  54 
y Groegiaid a’r Rhufeiniaid
Hanes Cymru 55
Hanes yr Henfyd 54
Heneiddio, Iechyd a Chlefydau  97

I
Iacháu Clwyfau a Thrwsio  99 
Meinweoedd   
Iaith ac Ieithyddiaeth 66
Iechyd Galwedigaethol  98 
(Polisi ac Ymarfer)
Iechyd y Cyhoedd 99
Ieithyddiaeth Fforensig 66
Ieithyddiaeth Gymhwysol 66
Islam ym Mhrydain Gyfoes 56

L
LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol 79
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau 41

Ll
Llenyddiaeth Saesneg 66
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth  51 
Cymru
Llywodraethiant a Datganoli 76
Llywodraethiant Gofal Llygaid  102

M
Marchnata Strategol 42
MBA  42
MBA Gweithredwr 42
Meddygaeth Liniarol ar gyfer  99 
Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol
Meddygaeth Newyddenedigol 98
Mega-Adeiladau Cynaliadwy 132
Mewnblanoleg 87
Moeseg ac Athroniaeth  67 
Gymdeithasol

N
Newyddiaduraeth Cylchgronau 63
Newyddiaduraeth Darlledu 62
Niwroddelweddu: Dulliau a  104 
Chymwysiadau 
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol  62 
a Data
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol  115 
a Data
Newyddiaduraeth Newyddion 63
Newyddiaduraeth Ryngwladol 62
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau  62 
a Chyfathrebu

Nyrsio Iechyd Cyhoeddus  95 
Cymunedol Arbenigol

O
Orthodonteg 87
Optometreg Glinigol 102

P
Peirianneg Adeileddol 127
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr  127 
a Microdon
Peirianneg Gweithgynhyrchu,  127 
Arloesedd a Rheoli
Peirianneg Meinweoedd 87/107
Peirianneg Sifil 126
Peirianneg Sifil a Dŵr 126
Peirianneg Sifil a  126 
Geoamgylcheddol
Pensaernïaeth: Ymarfer  130 
Proffesiynol
Plentyndod ac Ieuenctid 70
Polisi Cymdeithasol  71 
a Chyhoeddus  
Polisi Cymdeithasol  71 
(llwybr Dulliau Ymchwil y  
Gwyddorau Cymdeithasol)
Polisi Morol a Rheoli Llongau 42

R
Radiograffeg 95

Rh
Rheoli Adnoddau Dynol 40
Rheoli Adnoddau Dynol  41 
Rhyngwladol
Rheoli Gofal mewn Ymarfer  94 
Amlawdriniaethol ac Anesthesia
Rheoli Poen  99
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol  98 
a Chymunedol)
Rheoli Rhyngwladol  41
Rheoli’r Cyfryngau (MBA) 42
Rhoi Presgripsiynau’n  90 
Annibynnol gan Fferyllwyr
Rhyfela yn yr Henfyd a’r  54 
Oesoedd Canol

S
Seiciatreg  99
Seicoleg (llwybr Dulliau Ymchwil 104  
y Gwyddorau Cymdeithasol)
Sgiliau a Datblygu’r Gweithlu 71
Strategaeth Busnes ac  
Entrepreneuriaeth 42
Systemau Ynni Trydanol 127

T
Technoleg Cyfathrebu ac  126 
Entrepreneuriaeth
Tocsicoleg Feddygol 98
Troseddau, Diogelwch  70 
a Chyfiawnder 
Troseddeg (Llwybr Dulliau  71 
Ymchwil y Gwyddorau  
Cymdeithasol)

Th
Therapïau Gwybyddol ac   104 
Ymddygiadol 
Therapiwteg 99
Therapi Galwedigaethol  94
Therapi Galwedigaethol  94 
(Cyn-cofrestru)

U
Uwch-Beirianneg Fecanyddol 126
Uwch-Gyfrifiadureg 114
Uwch-Ymarfer Clinigol 93
Uwch-Ymarfer 93
Uwch-Ymarfer Llawfeddygol 97
Uwch-Ymarfer (Addysg i  93 
Weithwyr Iechyd Proffesiynol)
Uwch-Ymarfer (Astudiaethau  93 
Iechyd Cymunedol)
Uwch-Ymarfer (Rhoi  93 
Presgripsiynau’n Anfeddygol)

Y
Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC)  78
Y Gyfraith  77
Ymarfer Cynllunio 48
Ymchwil ac Arloesedd Meddygol 98
Ymchwil Glinigol 90
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu 66
Ymchwil Weithrediadol ac  123 
Ystadegaeth Gymhwysol
Ymchwil Weithrediadol,  123 
Ystadegaeth Gymhwysol  
a Risg Ariannol
Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd 127
Ysgrifennu Creadigol 66
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Gwleidyddiaeth Ewropeaidd 52
Gwleidyddiaeth Prydain 52
Gwyddoniaeth ac Ymarfer  95 
Gofal Iechyd Uwch
Gwyddoniaeth, Iechyd  64 
a’r Cyfryngau
Gwyddorau Biofeddygol 88
Gwyddorau Biofeddygol a’r Geg 88
Gwyddorau Cymdeithasol 73
Gwyddorau Gofal Iechyd 95
Gwyddorau Gweledigaethau 102
Gwyddorau’r Ddaear 121
Gwyddor Wybyddol 105

H
Haint ac Imiwnedd 100
Hanes 57
Hanes a’r Cof 60
Hanes Cymru 57
Hanes yr Henfyd 57
Hanes y Rhyfel Oer 57
Hawliau Dynol a  79 
Chyfraith Gyhoeddus 

I
Iaith a Chyfathrebu 68
Iechyd a Gofal Cymdeithasol  95
Iechyd a Lles Mamau,  95 
Plant a Theuluoedd
Iechyd, Technoleg a’r Byd Digidol 128

L
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau 43

Ll
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 119
Llenyddiaeth Gymraeg 81
Llenyddiaeth Saesneg 68
Llywodraethiant Cymru 79
Llywodraethiant Trefol a  49 
Rhanbarthol

Llywodraethu Byd-eang 52

M
Marchnata a Strategaeth 43
Mathemateg 124
Mathemateg Bur 124
Mathemateg Gymhwysol 124
Mecaneg, Deunyddiau ac  128 
Uwch-Weithgynhyrchu

Meddygaeth Boblogaeth 100
Meddygaeth Seicolegol a’r  100 
Niwrowyddorau Clinigol

N
Newyddiaduraeth  64
Newyddiaduraeth a  64 
Democratiaeth 
Niwrowyddoniaeth 100/102/105
Niwrowyddoniaeth Weledol 102
Niwrowyddorau Integreiddiol 100
Nyrsio Iechyd Meddwl 95
Nyrsio Oedolion  95
Nyrsio Plant 95

O
Optimeiddio Meddyginiaethau  91 
a Chanlyniadau Gofal Iechyd
Organebau a’r Amgylchedd 108

P
Pediatreg 102
Peirianneg 128
Peirianneg Data a Gwybodaeth 128
Peirianneg Gemegol 112
Pensaernïaeth 133
Perfformiad 45
Perfformiad Ynni ac  133 
Amgylcheddol Adeiladau  
a Systemau
Pobl, Lle a Pholisi  73
Polisi Cyhoeddus 52
Polisi Cymdeithasol 73
Polisi Cymdeithasol a  73 
Chyhoeddus (SPPD) 

R
Radiograffeg 95
Radiotherapi 95

Rh
Rheolau Rhywedd 79
Rheoli  43
Rheoli Prosiectau 43

S
Seiberddiogelwch a  52 
Llywodraethu’r rhyngrwyd
Seicoleg 105
Seicoleg Addysgol 105
Seicoleg Datblygu ac Iechyd 105
Seicoleg Glinigol 105
Seicoleg Gymdeithasol  105 
ac Amgylcheddol
Seryddiaeth ac Astroffiseg 119
Seryddiaeth ac Astroffiseg  119 
Arsylwadol a Damcaniaethol

Sosioieithyddiaeth  81 
(Cymraeg, gan gynnwys  
Patagonia ac Iwerddon)
Synthesis Organig 112

Systemau Cymhleth 116

T
Tebygolrwydd 124
Technegau Dylunio Digidol 133
Tonnau Disgyrchol 119
Troseddau, Cyfraith a  73 
Chyfiawnder 
Troseddau, Diogelwch a  73 
Chyfiawnder 
Troseddeg  73
Trosglwyddo Testunau  81 
(Cymraeg) Llafar ac  
Ysgrifenedig

Th
Theori Feirniadol a Diwylliannol 67
Theori Wleidyddol 52
Therapi Galwedigaethol 95
Therapiwteg a Gwyddorau  91 
Fferyllol Arbrofol

Y
Y Cyfryngau, Diwylliant a  64 
Chreadigrwydd
Y Gyfraith  79
Y Gyfraith a Chrefydd 79
Y Gyfraith a Chyfiawnder  79 
Byd-eang 
Y Gyfraith a Chymdeithas   79
Y Gyfraith a Hanes  79
Ymarfer Creadigol mewn  133 
Pensaernïaeth
Ymarfer Gofal Llawdriniaethol  100
Ymchwil Glinigol ac Iechyd  88  
y Cyhoedd
Ymchwil Glinigol Gymhwysol  88 
ac Iechyd y Cyhoedd
Ymchwil Weithrediadol 124
Ynni a’r Amgylchedd  128
Ysgrifennu Creadigol 67
Ysgrifennu Creadigol a  81 
Beirniadol (Cymraeg)
Ystadegau 124

Tudalen
A
Addysg 73
Addysg a Pholisi Addysg 73
Addysg Bensaernïol 114
Addysg (EdD)  73
Addysg Feddygol a Deintyddol 85
Adsefydlu Gweledol 102
Anghydraddoldeb, Llafur  73 
a Dyfodol y Gwaith
Archaeoleg 57
Arloesedd Cwricwlwm 85
Astudiaethau Ardal Fyd-eang  60
Astudiaethau Beirniadol Milwrol 52
Astudiaethau Crefyddol  57 
a Diwinyddol
Astudiaethau Cymry America 81
Astudiaethau Diogelwch 52
Astudiaethau Iaith a Chyfieithu 60
Astudiaethau Iechyd (DHS)  73
Astudiaethau Llenyddol a Ffilm 64
Astudiaethau Ôl-drefedigaethol 68
Astudiaethau Rheoli a Busnes 43
Athroniaeth 68

B
Biofeddygaeth  108
Bioffiseg Adeileddol 102
Bioffotoneg  119
Biowyddorau 108
Biowyddorau Moleciwlaidd 108
Bydwreigiaeth 95

C
Cadwraeth 57
Caffael Ail Iaith  81 
(Cymraeg i Oedolion)
Canser a Geneteg  100
Catalysis 112
Cemeg 112
Cemeg Anorganig 112
Cemeg Ddamcaniaethol  112 
a Chyfrifiadurol
Cemeg Fiolegol 112
Cemeg Organig Ffisegol 112
Cerddoleg 45

Cerddoriaeth 45
Clefydau Microbaidd 88
Crefydd a Diwylliant Poblogaidd  81 
(Cymraeg)
Cyfansoddi 45
Cyfathrebu a Diogelwch Dynol 64
Cyfiawnder Amgylcheddol 79
Cyfiawnder Byd-eang 52
Cyfieithu ac Addasu 60
Cyflogaeth a Sefydliad 43
Cyfraith Adeiladu 133
Cyfraith a Llywodraethiant  79 
Ewropeaidd
Cyfraith Breifat 79
Cyfraith Ddomestig 79
Cyfraith Gyhoeddus 79
Cyfraith Iechyd a Gofal  79 
Cymdeithasol
Cyfraith Masnach 79
Cyfraith Ryngwladol 79
Cyfraith Teulu  79
Cyfrifeg a Chyllid 43
Cyfrifiadura Gweledol 116
Cyfrifiadureg a Gwybodeg 116
Cyfryngau Digidol a  64 
Chymdeithas
Cyllid 43
Cymdeithaseg 73
Cymraeg 81
Cymraeg i Oedolion 81
Cynaliadwyedd ar Raddfa Drefol 133
Cynllunio a Dadansoddi  49 
Gofodol mewn  
Amgylcheddau Dinasoedd
Cynllunio a Pholisi Iaith  81 
(Cymraeg)
Cysylltiadau Rhyngwladol  52 
a Thechnoleg
Cysylltiadau Rhyngwladol  52 
a Theori Ymarfer

D
Daearyddiaeth a Chynllunio 49
Daearyddiaeth Gymdeithasol  49 
a Diwylliannol
Damcaniaethau Llenyddol a  81 
Beirniadol (Cymraeg)

Darganfod, Dylunio a  91 
Synthesis Cyffuriau
Defnyddio a Rheoli Adnoddau 133
Deintyddiaeth 88
Delweddu 102
Delweddu’r ymennydd 119
Deunyddiau Cyflwr Solid 112
Diemwntau Nano-raddfa 119
Dinas, y Tirlun a’r Amgylchedd  133 
Dylunio Adeiladau
Diogelwch Morol 52
Dirywiad Retinol a Heneiddio 102
Diwylliannau Gweledol 133
Diwylliannau, Hanesion  133 
a Syniadau
Dyfeisiau Cwantwm 119
Dysgu ac Addysgu mewn  85 
Addysg Glinigol
Dysgu a Gyfoethogir â  85 
Thechnoleg

E
Economeg 43
Ethnogerddoleg 45

Ff
Ffeministiaeth a  52 
Gwleidyddiaeth  
Fyd-eang Hanfodol
Fferylliaeth a Gwyddorau  91 
Fferyllol
Ffiseg a Seryddiaeth  119
Ffisiotherapi 95

G
Geneteg 108
Glawcoma 102
Gofal Llygaid Acíwt  102
Gwaith Cymdeithasol  73
Gwaith Cymdeithasol (DSW)  73
Gweithlu, Arloesedd a Gwella 95
Gweithrediad y Llygaid   102
Gwleidyddiaeth a  52 
Chysylltiadau Rhyngwladol
Gwleidyddiaeth a  52 
Llywodraethiant Cymru
Gwleidyddiaeth Amgylcheddol   52

Mynegai i’r Rhaglenni Ymchwil 
a’r Themâu
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Mae’r prosbectws hwn wedi’i argraffu ar bapur o ffynonellau 
cynaliadwy, gan ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a 
ddefnyddiwyd wrth gynhyrchu’r prosbectws hwn, a’r broses 
weithgynhyrchu, ill dau wedi’u hardystio gan yr FSC®. Mae’r 
argraffwyr wedi’u hachredu hefyd i safon ISO14001, sef y 
safon amgylchedd a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Gallwch weld y prosbectws ar ein gwefan: 
www.caerdydd.ac.uk/postgradprospectus 

Mae’r prosbectws hwn ar gael mewn fformatau gwahanol, 
cysylltwch â:

Swyddog Cyhoeddiadau 
Ffôn: +44 (0)29 2087 4455  
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk

Ar Awyren
Mae Caerdydd yn elwa ar y ffaith 
ei bod yn agos at ddau faes awyr 
rhyngwladol, Maes Awyr Caerdydd 
a Maes Awyr Bryste. Yn ogystal, 
mae modd cyrraedd Meysydd 
Awyr Birmingham, Manceinion 
a holl Feysydd Awyr Llundain ar 
drenau neu fysiau.

Ar Drên neu Fws 
Mae modd teithio ar y trên neu’r 
bws i Gaerdydd yn ddiffwdan o 
Lundain a nifer o drefi a dinasoedd 
ledled y wlad. Mae’r gwasanaeth 
rhwng Caerdydd a Llundain, o 
Lundain Paddington, yn rhedeg 
bob hanner awr drwy’r dydd ac yn 
cymryd ychydig dros ddwy awr. Mae 
trenau rheolaidd ar y rhwydwaith 
rhanbarthol yn cysylltu Caerdydd â 
llawer o drefi a dinasoedd ledled y 
Deyrnas Unedig.

Mae gwasanaethau bysiau lleol 
yn gweithredu yng Nghaerdydd ac 
o amgylch Caerdydd yn rheolaidd.

Trenau:
www.nationalrail.co.uk

Bysiau:
www.nationalexpress.com
uk.megabus.com

Gwasanaethau bws:
www.cardiffbus.com

Mewn Car
Mae’r M4 ger Caerdydd ac  
mae modd cyrraedd y ddinas yn 
rhwydd o bob rhan o Brydain. 

Os ydych chi’n defnyddio  
teclyn llywio drwy loeren,  
dyma’r codau post:

Campws Parc Cathays   
(y Prif Adeilad): CF10 3AT  
Campws Parc y  
Mynydd Bychan:  CF14 4XN 

Gwasanaethau Parcio a 
Theithio:
www.cardiff.gov.uk/parkandride

Fel canllaw yn unig y mae’r Brifysgol yn cynnig yr wybodaeth 
yn y prosbectws hwn. Nid yw’n gontract ac nid yw’n rhwymo 
darpar fyfyrwyr, myfyrwyr na’r Brifysgol.

Er bod y Brifysgol yn ceisio’i gorau glas i wirio bod y cynnwys 
ffeithiol yn gywir adeg ei gyhoeddi, mae’n anochel y bydd 
yna newidiadau yn y cyfnod rhwng cyhoeddi’r prosbectws a’r 
flwyddyn academaidd y mae’n cyfeirio ati.

Er enghraifft, gall cyrsiau a gofynion mynediad fod wedi newid 
yng ngoleuni galw’r farchnad a’r myfyrwyr, a datblygiadau ym 
maes ymchwil.

Felly, ni ddylai ymgeiswyr ddibynnu’n llwyr ar y prosbectws 
hwn, ac fe ddylen nhw fynd i wefan y Brifysgol i gael yr 
wybodaeth ddiweddaraf am gynnwys y cyrsiau a’r gofynion 
mynediad ar gyfer y flwyddyn academaidd berthnasol wrth 
ystyried gwneud cais i ddod i’r Brifysgol.

Os ydych chi’n teimlo, er hynny, fod unrhyw wybodaeth yn y 
prosbectws yn gamarweiniol, cysylltwch â: 

David Roylance, Cyfathrebu a Marchnata, Prifysgol Caerdydd,
2-4 Llwyn y Parc, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3BN
Ffôn: +44 (0)29 2087 0408 Ffacs: +44 (0)29 2087 4457 

Delweddau: VisitCardiff.com, Cyngor Caerdydd: Tudalennau
6-8 (Castell Caerdydd, Stadiwm Principality, Bae Caerdydd)

Golygwyd gan: Sian Catley, Swyddfa’r Tîm Recriwtio
Ôl-raddedigion, Prifysgol Caerdydd 

Dylunio: Barry Diamond, Prifysgol Caerdydd a  
Creative Loop (Caerdydd) 

Argraffu: McLays (Caerdydd)
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UP TO £500,000
in our Master’s Excellence

Scholarship fund 
for UK/EU students

CysylltuCaerdydd
Cysylltwch â ni i gael y newyddion 
diweddaraf, gan gynnwys rhaglenni 
newydd a chyfleoedd ariannu:

cardiffunipostgradinfo

@cardiffunipg

cardiffuni

cardiffuni

Cyflwynwch gais nawr
Gan ddefnyddio’n porth ymgeisio 
ar-lein, gallwch chi gychwyn ar 
eich cais a’i gyflwyno nawr ac 
uwchlwytho dogfennau pellach, 
fel trawsgrifiadau, cyfeiriadau a 
chanlyniadau arholiadau, wrth 
iddynt ddod ar gael. 

Bydd gwneud cais cynnar hefyd 
yn rhoi mwy o amser i wneud 
cais am gyfleoedd ariannu. 

Ewch i dudalen 34 i gael  
rhagor o wybodaeth am y  
broses ymgeisio.

Ystyriwch y dewisiadau 
ariannu
Mae astudiaethau ôl-raddedig 
yn fuddsoddiad mawr, felly 
mae sicrhau arian i astudio yn 
ystyriaeth bwysig i’r mwyafrif 
o fyfyrwyr. Mae’r rhan fwyaf o 
opsiynau ariannu yn gystadleuol 
iawn ac mae terfynau amser 
caeth. Dylech ymchwilio i’ch 
opsiynau ariannu yn gynnar 
er mwyn i chi allu cyflwyno 
ceisiadau cyn y dyddiadau cau.

Ewch i dudalen 33 i gael rhagor  
o gyngor ar ariannu.

Ewch i’n gwefan 
Rydym ni’n gobeithio bod y 
wybodaeth yn y prosbectws 
hwn wedi tanio’ch diddordeb 
mewn astudio yng Nghaerdydd. 
Ar ein gwefan cewch gyfoeth 
o wybodaeth ychwanegol 
yn ogystal â’r wybodaeth 
ddiweddaraf am y rhaglenni ac 
am y cyfleoedd i sicrhau cyllid.

Dewch i’n Diwrnod 
Agored 
Cynhelir ein Diwrnod Agored 
blynyddol i Ôl-raddedigion ar  
22 Tachwedd 2017. Mae’n gyfle 
delfrydol i weld y cyfleusterau a 
chyffiniau’r Brifysgol, siarad â’r 
staff a’r myfyrwyr presennol a 
dod yn gyfarwydd â’r Brifysgol.

Rydym ni hefyd yn cynnal  
Ffair Wybodaeth lai ar  
gyfer Ôl-raddedigion ar  
22 Chwefror 2017.

Cewch chi hefyd amryw 
gyfleoedd eraill ar hyd y flwyddyn 
i ddod i gyfarfod â ni.

Rydym yn mynychu digwyddiadau 
addysg ar draws y Deyrnas 
Unedig, yr Undeb Ewropeaidd ac 
o amgylch y byd yn rheolaidd.

Holi ein myfyrwyr
Cyfle i gael persbectif o’r tu 
mewn gan ein myfyrwyr ôl-
raddedig presennol.

I fyfyrwyr o’r DU neu’r UE: 
Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion
+44 (0)29 2087 0084 
postgradenquiries@caerdydd.ac.uk 

I fyfyrwyr o weddill y byd:
Y Swyddfa Ryngwladol 
+44 (0)29 2087 4432
international@caerdydd.ac.uk 
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Hoffwch ni ar Facebook
cardiffunipostgradinfo

Dilynwch ni ar Twitter
@cardiffunipg




