
O’CH ACHOS 

► JEMIMA SMALL  
(ECONOMICS 2016-), enillydd 
ysgoloriaeth a myfyrwraig yn  
Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd.

O’ch achos chi, rwy’n teimlo ochenaid mawr  
o ryddhad.

Yn wyneb afiechyd, fe wnaeth y bwrsari a dderbyniais fy ngalluogi i 
ganolbwyntio ar fy astudiaethau a fy lles, ac i fanteisio ar yr holl gyfleoedd 
mae Prifysgol Caerdydd yn eu cynnig.

Yn ogystal ag fy ysbrydoli i ennill gradd, rydych wedi fy helpu i gyflawni 
Gwobr Caerdydd a chael fy swydd gyntaf wedi imi raddio. Rwyf wedi dod  
yn fentor myfyrwyr er mwyn helpu eraill i oresgyn yr un heriau â wynebais  
i wrth bontio i fywyd Prifysgol. Rwy’n falch o fy nghyraeddiadau, ond ni  
fyddai llwyddiannau o’r fath yn bosib heb eich haelioni.

O’ch achos chi, mae’r genhedlaeth nesaf yn 
barod am fywyd ar ôl Caerdydd.

► JACK FURBY 
(COMPUTER SCIENCE 2016-), 
intern a myfyriwr yn Yr Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Pan oeddwn yn ystyried fy opsiynau ar ôl graddio, roeddwn yn teimlo ei bod 
hi’n hollbwysig meddu ar brofiad o’r byd go iawn. 

Roedd fy interniaeth gyda SumoShift, cwmni technoleg newydd a 
sefydlwyd gan gynfyfyriwr o Gaerdydd, yn amhrisiadwy. Roedd gweithio 
yn rhan o dîm bach yn fy ngalluogi i ymgymryd ag amrywiaeth o faterion 
gwahanol. Pan gefais gynnig gan SumoShift i dreulio fy Mlwyddyn mewn 
Diwydiant, bachais ar y cyfle ar unwaith. 

Fe wnaeth y cyfle gefais i weithio gyda graddedig o Gaerdydd fy helpu i 
ddatblygu fy sgiliau a rhoddodd yr hyder i mi fynd ymlaen i arbenigo mewn 
ymchwil a datblygiad meddalwedd yn y dyfodol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif. 1136855
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► DR FRANCES RICE (PHD 2003), 
Darllenydd gyda’r Isadran 
Meddygaeth Seicolegol a’r 
Niwrowyddorau Clinigol. 

O’ch achos chi, rydym yn mynd at wraidd 
niwrowyddoniaeth ac anhwylderau iechyd meddwl.

Mae fy niddordeb i mewn gwyddoniaeth 
sy’n gallu gwella bywydau pobl. Ers 12 
mlynedd, mae un o fy astudiaethau wedi 
ceisio archwilio’r ffactorau wrth wraidd 
iselder, anhwylder sydd yn aml y tu  
ôl i ddrysau caeëdig, ac mae Sefydliad 
Iechyd y Byd yn amcangyfrif bod  
350 miliwn o bobl yn cael eu heffeithio 
ar draws y byd.

Dywedodd un o‘r unigolion a 
gyfrannodd i’r astudiaeth fod iselder  
yn cau popeth allan ac yn gwneud y  
byd yn llai.

Gyda’ch cefnogaeth chi, rydym yn 
cael gwell dealltwriaeth o’r cysylltiadau 
rhwng ffactorau cymdeithasol ac 
amgylcheddol, geneteg, yn ogystal  
â’r system imiwn sydd mewn cysylltiad 
ag iselder.

► JASON ROBERTS 
(BA 2016, SOCIOLOGY 2017-, 
JOURNALISM, MEDIA AND  
CULTURE 2018-), myfyriwr 
doethurol yn Ysgol 
Newyddiaduraeth,  
y Cyfryngau a Diwylliant 
Caerdydd.

Mae pob myfyriwr PhD yn 
gobeithio gwneud canfyddiadau 
pwysig. Mae’r prosiectau 
eu hunain yn cynnwys rhai 
o’r prif anawsterau sy’n 
wynebu cymdeithas – mae fy 
ymchwil yn edrych ar sut mae 
newyddiaduraeth ar-lein wedi 
newid sut rydym yn deall y 
newyddion, a democratiaeth.

Mae effaith astudiaethau 
doethurol yn mynd y tu hwnt i 
ganfyddiadau yn unig; mae heriau 
cymhleth ymchwil yn gwneud 
yn siŵr y bydd gennym y sgiliau i 
ffynnu yn y maes ar ôl gorffen. 

Fodd bynnag, i lawer o bobl 
mae PhD allan o’u cyrraedd 
oherwydd diffyg cyllid. Drwy 
gefnogi darganfyddiadau ymchwil, 
rydych yn ein helpu ni i gael gwell 
dealltwriaeth o’r byd o’n cwmpas, 
gan newid bywydau pobl fel fi.

O’ch achos chi, mae’r genhedlaeth nesaf yn gallu 
mynd i’r afael â rhai o broblemau mwyaf y byd.

O’ch achos chi, rydym yn gwneud cynnydd 
anhygoel mewn ymchwil canser.

► Mae DR MAGDA MEISSNER  
(PHD 2018-), yn un o Arweinwyr 
Ymchwil Canser y Dyfodol, 
sydd wedi’i chefnogi gan eich 
rhoddion.  

Roeddwn i eisoes wedi arbenigo mewn 
helpu cleifion canser pan fu farw fy 
chwaer yn 41 mlwydd oed. Roedd  
hi’n dioddef o sarcoma, canser prin  
sy’n effeithio ar y gwaed, y meinwe  
a’r cyhyrau.

Gyda chymorth rhoddwyr Caerdydd, 
rwyf wedi gallu defnyddio fy arbenigedd 
mewn imiwnotherapi canser y fron i 
gael cymodoriaeth ymchwil a chychwyn 
trial clinigol ar gyfer y rheiny sy’n byw  
â sarcoma.

Y nod yw archwilio a allwn helpu  
ein systemau imiwnedd ein hunain  
i ganfod, cydnabod a brwydro yn  
erbyn sarcoma. Drwy eich haelioni  
chi, rydym yn cynnig gobaith  
newydd i gleifion a’u teuluoedd.

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn 
gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. 

Rydych chi’n gwneud ymchwil arloesol yn bosibl ac yn rhoi’r sylfaen i fyfyrwyr 
dawnus lwyddo.

Pu’n a ydych wedi:
• gwneud rhodd hael i gefnogi myfyrwyr, ymchwil feddygol neu unrhyw brosiect arall  

gan Brifysgol Caerdydd
• ymuno â Chylch Caerdydd
• wedi penderfynu gadael rhodd hael i Brifysgol Caerdydd yn eich ewyllys
• ymuno â #TeamCardiff i godi arian
• cynnig cyfle yn y gweithle
• rhoi o’ch amser i wirfoddoli fel Llysgennad Cynfyfyrwyr

… rydych chi wedi helpu i ysgrifennu’r straeon yr ydych ar fin eu darllen a llawer mwy.  
 
Diolch am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

► GWELD Y GWAHANIAETH: YMUNWCH Â NI AR DDIWRNOD CAERDYDD
Mae ein dathliad blynyddol o gefnogwyr yn gyfle arbennig i weld y gwahaniaeth 
yr ydych chi’n ei wneud i fyfyrwyr ac mewn ymchwil. I gael rhagor o wybodaeth, 
ebostiwch rhoddi@caerdydd.ac.uk 
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► JACK FURBY 
(COMPUTER SCIENCE 2016-), 
intern a myfyriwr yn Yr Ysgol 
Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Pan oeddwn yn ystyried fy opsiynau ar ôl graddio, roeddwn yn teimlo ei bod 
hi’n hollbwysig meddu ar brofiad o’r byd go iawn. 

Roedd fy interniaeth gyda SumoShift, cwmni technoleg newydd a 
sefydlwyd gan gynfyfyriwr o Gaerdydd, yn amhrisiadwy. Roedd gweithio 
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ymchwil a datblygiad meddalwedd yn y dyfodol.
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► DR FRANCES RICE (PHD 2003), 
Darllenydd gyda’r Isadran 
Meddygaeth Seicolegol a’r 
Niwrowyddorau Clinigol. 

O’ch achos chi, rydym yn mynd at wraidd 
niwrowyddoniaeth ac anhwylderau iechyd meddwl.

Mae fy niddordeb i mewn gwyddoniaeth 
sy’n gallu gwella bywydau pobl. Ers 12 
mlynedd, mae un o fy astudiaethau wedi 
ceisio archwilio’r ffactorau wrth wraidd 
iselder, anhwylder sydd yn aml y tu  
ôl i ddrysau caeëdig, ac mae Sefydliad 
Iechyd y Byd yn amcangyfrif bod  
350 miliwn o bobl yn cael eu heffeithio 
ar draws y byd.

Dywedodd un o‘r unigolion a 
gyfrannodd i’r astudiaeth fod iselder  
yn cau popeth allan ac yn gwneud y  
byd yn llai.

Gyda’ch cefnogaeth chi, rydym yn 
cael gwell dealltwriaeth o’r cysylltiadau 
rhwng ffactorau cymdeithasol ac 
amgylcheddol, geneteg, yn ogystal  
â’r system imiwn sydd mewn cysylltiad 
ag iselder.

► JASON ROBERTS 
(BA 2016, SOCIOLOGY 2017-, 
JOURNALISM, MEDIA AND  
CULTURE 2018-), myfyriwr 
doethurol yn Ysgol 
Newyddiaduraeth,  
y Cyfryngau a Diwylliant 
Caerdydd.

Mae pob myfyriwr PhD yn 
gobeithio gwneud canfyddiadau 
pwysig. Mae’r prosiectau 
eu hunain yn cynnwys rhai 
o’r prif anawsterau sy’n 
wynebu cymdeithas – mae fy 
ymchwil yn edrych ar sut mae 
newyddiaduraeth ar-lein wedi 
newid sut rydym yn deall y 
newyddion, a democratiaeth.

Mae effaith astudiaethau 
doethurol yn mynd y tu hwnt i 
ganfyddiadau yn unig; mae heriau 
cymhleth ymchwil yn gwneud 
yn siŵr y bydd gennym y sgiliau i 
ffynnu yn y maes ar ôl gorffen. 

Fodd bynnag, i lawer o bobl 
mae PhD allan o’u cyrraedd 
oherwydd diffyg cyllid. Drwy 
gefnogi darganfyddiadau ymchwil, 
rydych yn ein helpu ni i gael gwell 
dealltwriaeth o’r byd o’n cwmpas, 
gan newid bywydau pobl fel fi.

O’ch achos chi, mae’r genhedlaeth nesaf yn gallu 
mynd i’r afael â rhai o broblemau mwyaf y byd.

O’ch achos chi, rydym yn gwneud cynnydd 
anhygoel mewn ymchwil canser.

► Mae DR MAGDA MEISSNER  
(PHD 2018-), yn un o Arweinwyr 
Ymchwil Canser y Dyfodol, 
sydd wedi’i chefnogi gan eich 
rhoddion.  

Roeddwn i eisoes wedi arbenigo mewn 
helpu cleifion canser pan fu farw fy 
chwaer yn 41 mlwydd oed. Roedd  
hi’n dioddef o sarcoma, canser prin  
sy’n effeithio ar y gwaed, y meinwe  
a’r cyhyrau.

Gyda chymorth rhoddwyr Caerdydd, 
rwyf wedi gallu defnyddio fy arbenigedd 
mewn imiwnotherapi canser y fron i 
gael cymodoriaeth ymchwil a chychwyn 
trial clinigol ar gyfer y rheiny sy’n byw  
â sarcoma.

Y nod yw archwilio a allwn helpu  
ein systemau imiwnedd ein hunain  
i ganfod, cydnabod a brwydro yn  
erbyn sarcoma. Drwy eich haelioni  
chi, rydym yn cynnig gobaith  
newydd i gleifion a’u teuluoedd.

O’ch achos chi, mae Prifysgol Caerdydd yn 
gallu achub, newid a chyfoethogi bywydau. 

Rydych chi’n gwneud ymchwil arloesol yn bosibl ac yn rhoi’r sylfaen i fyfyrwyr 
dawnus lwyddo.

Pu’n a ydych wedi:
• gwneud rhodd hael i gefnogi myfyrwyr, ymchwil feddygol neu unrhyw brosiect arall  

gan Brifysgol Caerdydd
• ymuno â Chylch Caerdydd
• wedi penderfynu gadael rhodd hael i Brifysgol Caerdydd yn eich ewyllys
• ymuno â #TeamCardiff i godi arian
• cynnig cyfle yn y gweithle
• rhoi o’ch amser i wirfoddoli fel Llysgennad Cynfyfyrwyr

… rydych chi wedi helpu i ysgrifennu’r straeon yr ydych ar fin eu darllen a llawer mwy.  
 
Diolch am wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau yma yng Nghymru ac ar draws y byd.

► GWELD Y GWAHANIAETH: YMUNWCH Â NI AR DDIWRNOD CAERDYDD
Mae ein dathliad blynyddol o gefnogwyr yn gyfle arbennig i weld y gwahaniaeth 
yr ydych chi’n ei wneud i fyfyrwyr ac mewn ymchwil. I gael rhagor o wybodaeth, 
ebostiwch rhoddi@caerdydd.ac.uk 
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Fe wnaeth y cyfle gefais i weithio gyda graddedig o Gaerdydd fy helpu i 
ddatblygu fy sgiliau a rhoddodd yr hyder i mi fynd ymlaen i arbenigo mewn 
ymchwil a datblygiad meddalwedd yn y dyfodol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif. 1136855
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