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Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y prosbectws hwn yn 
ymwneud â chylch derbyn Mynediad 2020 
ac roedd yn gywir pan aeth i'r wasg ym 
mis Ebrill 2019. Fodd bynnag, mae cyfnod 
sylweddol rhwng argraffu'r prosbectws 
hwn a phryd caiff ceisiadau eu cyflwyno 
a'u prosesu gennym. Felly, ewch i'n gwefan 
www.caerdydd.ac.uk cyn cyflwyno cais 
rhag ofn bod unrhyw newidiadau i'r cwrs 
sydd o ddiddordeb i chi neu i gyfleusterau 
a gwasanaethau eraill a ddisgrifir yma. 
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 cyflwyno 
cais. Mae'r telerau a'r amodau yn nodi,  
er enghraifft, pryd gallwn wneud 
newidiadau i'ch cwrs dewisol neu i’r 
rheoliadau 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 0084

Eich gradd:  
Mae myfyrwyr sy’n cael eu derbyn i 
Brifysgol Caerdydd yn astudio am radd 
Prifysgol Caerdydd.
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Mae gennym amrywiaeth 
eang o gyfleoedd 
astudiaeth ôl-raddedig yn 
yr Ysgol Peirianneg. 
Mae ein cyrsiau ôl-raddedig a addysgir 
yn amrywio o'r disgyblaethau craidd, fel 
Peirianneg Sifil, i raglenni cyfoes fel yr 
MSc mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu, 
Arloesedd a Rheoli. Mae ein holl raglenni a 
addysgir yn cyfuno addysgu o'r safon uchaf 
a chyfleusterau a goruchwyliaeth ymchwil 
ardderchog. Rydym hefyd yn darparu 
rhaglenni PhD, EngD ac MPhil ar draws y 
meysydd disgyblaeth craidd - peirianneg 
sifil, peirianneg drydanol ac electronig,  
a pheirianneg fecanyddol.

Rydym wedi ein trefnu'n grwpiau ymchwil 
sydd gyda'r gorau yn y byd. Maent yn 
canolbwyntio ar faterion peirianyddol 
mwyaf heriol a chyffrous yr oes, gan 
gynnwys nano-dechnoleg, gweithgynhyrchu 
ychwanegion, cyfathrebu, peirianneg 
feddygol, cynaliadwyedd a'r amgylchedd,  
a chynhyrchu a chyflenwi ynni.

Mae gennym gysylltiadau cryf iawn â'r 
diwydiant, felly mae'n bosib byddwch 
yn gweithio gyda chwmnïau byd-eang 
adnabyddus i ddatrys problemau cyfoes  
go iawn yn y diwydiant yn ystod eich  
cyfnod astudio yma. Mae gennym 
gyfleusterau addysgu ac ymchwilio 
ardderchog hefyd, yn ogystal â staff 
academaidd sy’n enwog yn genedlaethol 
neu'n rhyngwladol am eu gwaith ymchwil.

Rydym yn rhoi pwyslais cryf ar ehangu eich 
sylfaen sgiliau ac rydym yn eich annog i 
wneud hyn drwy fynychu nifer o gyrsiau 
pwrpasol yma yn yr Ysgol Peirianneg, ac yn 
Academi Ddoethurol y Brifysgol. Mae hyn 
yn eich galluogi i gynyddu eich gwybodaeth 
a'ch arbenigedd mewn nifer o feysydd,  
a hefyd i gwrdd â myfyrwyr ôl-raddedig  
eraill o bob rhan o'r Brifysgol.

Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol 
a chyfeillgar i astudio ynddo ac rydym 
yn darparu’r cyfleusterau a’r cymorth 
academaidd gorau posibl i’n myfyrwyr. 
Rydym wedi ymrwymo i gyfleoedd cyfartal 
ac yn annog cynhwysiant ac amrywiaeth.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r 
Ysgol, os byddwch yn dewis ymuno â ni, 
a dymunaf bob llwyddiant i chi yn eich 
astudiaethau yn y dyfodol.

Yr Athro Sam Evans 
Cyfarwyddwr, yr Ysgol Peirianneg

Croeso i’r Ysgol Peirianneg 

. . . amgylchedd cefnogol a 
chyfeillgar i astudio ynddo 
ac rydym yn darparu’r 
cyfleusterau a’r cymorth 
academaidd gorau posibl 
i’n myfyrwyr.
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Caerdydd: Prifddinas 

Mae Caerdydd yn ddinas ddeniadol a llewyrchus 
ac yn lle gwych i fyw ac astudio ynddo.

Rhan brydferth o’r byd
Lleolir Caerdydd ar arfordir de Cymru 
a gellir cyrraedd parciau cenedlaethol 
prydferth a thraethau o fewn 30 munud. 
Mae Caerdydd tua dwy awr o Lundain ar 
drên, ac mae cysylltiadau trafnidiaeth 
ardderchog ganddi â gweddill y DU. Mae 
gan Gaerdydd faes awyr rhyngwladol 
hefyd, sy'n hedfan i lawer o ddinasoedd 
yn Ewrop a thu hwnt. 

Dinas fach, ddiogel, cyfeillgar a 
fforddiadwy yw Caerdydd sydd â 
phoblogaeth o tua 360,000 o bobl, 
ac mae tua 20% o’r boblogaeth yn 
fyfyrwyr. Yn brifddinas, mae’n llawn 
diwylliant, chwaraeon, siopau, adloniant 
a chyfleoedd gwaith. 

Mae’r ardal brydferth ar lannau dŵr Bae 
Caerdydd yn ddatblygiad modern sy’n 
cynnwys cartrefi, siopau, swyddfeydd, 
atyniadau i ymwelwyr, a Chynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

Allwedd
Canol Dinas Caerdydd
1 Prifysgol Caerdydd
2 Parc Bute
3 Castell Caerdydd
4 Stadiwm Principality
5 Canolfan siopa
6 Y gymdogaeth o fyfyrwyr

Rhestr o ffeithiau am 
Gaerdydd
◗	 	Mae gan Gaerdydd mwy na 

330 o barciau a gerddi
◗	 	Caerdydd yw’r ‘drydedd brifddinas 

orau’ yn Ewrop i fyw ynddi, yn ôl 
arolwg gan yr Undeb Ewropeaidd

◗	 	Mae’r rhaglenni teledu poblogaidd, 
Doctor Who a Sherlock yn cael 
eu ffilmio yng Nghaerdydd

◗	 	Mae gan Gaerdydd un o 
ganolfannau siopa mwyaf y 
DU, gyda thua 40 miliwn o 
siopwyr bob blwyddyn

◗	 	Mae gan Gaerdydd leoliadau 
mawreddog i gynnal cyngherddau, 
megis Canolfan y Mileniwm, 
Neuadd Dewi Sant ac Arena 
Motorpoint, yn ogystal â’r 
Stadiwm Principality eiconig 

◗	 	Mae 20% o’r boblogaeth yn siarad 
Cymraeg – iaith fyw hynaf Ewrop

◗	 	Mae Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd, Oriel Cymru, sawl theatr 
a Chastell hynafol Caerdydd hefyd 
wedi’u lleoli yng Nghaerdydd

◗	 	Mae gan Gaerdydd stadiwm 
sydd â 74,500 o seddi, pentref 
chwaraeon rhyngwladol a chlwb 
pêl-droed proffesiynol: Clwb 
Pêl-droed Dinas Caerdydd
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Ffeithiau am Brifysgol 
Caerdydd
◗	 	Rydym yn y pumed safle ymhlith 

prifysgolion y DU o ran ansawdd 
ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014) ac ymhlith y 100 
uchaf yn y byd (Tabl Cynghrair 
Shanghai o Brifysgolion y Byd, 2017)

◗	 	Rydym yn aelod o Grŵp Russell o’r 
24 o brifysgolion a arweinir gan 
ymchwil mwyaf blaenllaw yn y DU 

◗	 	Mae gennym dros 30,000 o 
fyfyrwyr o fwy na 100 o wledydd 

◗	 	Rhoddir gwarant o lety yn un 
o breswylfeydd y Brifysgol 
i’r rhan fwyaf o fyfyrwyr 
rhyngwladol. Mae'r llety o fewn 
pellter cerdded i’r Brifysgol

◗	 	Mae gennym 13 o lyfrgelloedd, 
28 o ystafelloedd TG, campws 
sydd â Wi-Fi a mwy na 1.3m 
o lyfrau wedi’u hargraffu

◗	 	Mae’r Brifysgol ar ddau gampws yng 
nghanol Caerdydd, prifddinas Cymru 

Ar sail ei hanes o wasanaethu a chyflawni ers 1883, mae i Brifysgol 
Caerdydd fri rhyngwladol am ragoriaeth ei haddysgu a’i hymchwil, 
a chydnabyddiaeth o hynny yw ein bod yn aelod o Grŵp Russell o’r 
prifysgolion a arweinir gan ymchwil mwyaf blaenllaw.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil diweddaraf, sef yr ymarfer 
cenedlaethol o fri a gynhelir gan 
gynghorau cyllido y DU, roedd 
Prifysgol Caerdydd yn bumed ymhlith 
prifysgolion y DU am ansawdd ei 
hymchwil ac yn ail am ei heffaith. 

Mae hynny wedi cadarnhau ein lle fel 
canolfan rhagoriaeth ymchwil sy’n arwain 
y byd. Mae ein staff ymchwil o ansawdd 
byd-eang, gan gynnwys Enillwyr Gwobr 
Nobel, Cymrodyr y Gymdeithas Frenhinol 
ac aelodau o sefydliadau nodedig eraill. 
Cawsom hefyd bumed Wobr Pen-blwydd y 
Frenhines – gwobr sy’n cydnabod gwaith 
o ragoriaeth nodedig gan brifysgolion a 
cholegau ledled y DU. 

Lleoliad
Mae campws y Brifysgol ym Mharc 
Cathays yng nghyffiniau canolfan ddinesig 
ddeniadol Caerdydd a’i adeiladau o garreg 
Portland a’i pharciau a’i rhodfeydd coediog 
braf. Mae’r mwyafrif o Ysgolion Academaidd 
wedi eu lleoli yma – dim ond ychydig o 
funudau ar droed o ganol y ddinas. 

Mae’r tair Ysgol Academaidd sy’n cynnig 
cyrsiau gofal iechyd (ac eithrio optometreg 
a fferylliaeth) ar Gampws Parc y Mynydd 
Bychan, tua milltir i ffwrdd, sydd hefyd yn 
gartref i Ysbyty Athrofaol Cymru. 

Cyfleusterau
Bydd rhaglen buddsoddi cyfalaf enfawr  
o £600m ar draws y Brifysgol, gan gynnwys 
£260m mewn cyfleusterau i fyfyrwyr,  
yn ein helpu i roi'r profiad gorau posibl  
i’n myfyrwyr.

Rydym yn buddsoddi £300m mewn 
Campws Arloesedd newydd, sef cyfleuster 
ymchwil a fydd yn helpu i greu ffyniant 
economaidd a chymdeithasol.

Un o'n prosiectau mwyaf uchelgeisiol yw 
creu Canolfan Bywyd Myfyrwyr newydd 
gwerth £50m a fydd yn creu canolbwynt  
ar gyfer ein gwasanaethau cefnogi  
myfyrwyr yn ogystal â chynnig mannau 
dysgu cymdeithasol modern, hyblyg a 
darlithfa 550-sedd.

Caerdydd: y Brifysgol
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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.

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

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. Mae 
fflatiau ôl-radd dynodedig a blociau ar gael 
fel bod modd i chi gyfarfod, byw a gweithio 
ochr yn ochr â myfyrwyr sy'n deall gofynion 
astudiaeth ôl-raddedig.

Mae gennym nifer o breswylfeydd, gyda'r 
cyfleusterau, lleoliadau a chyllidebau addas 
ar gyfer pob myfyriwr.

Mae eich dewisiadau yn cynnwys:

◗ Llety sengl-ryw neu rhwng y rhywiau

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

◗ Hunanarlwyo, wedi arlwyo’n rhannol 
neu arlwyo’n llawn (gyda dewisiadau 
llysieuol)

◗ Amrywiaeth o gyfleusterau cymdeithasol 
a chwaraeon 

◗ Rhywfaint o breswylfeydd sy'n addas ar 
gyfer cyplau neu deuluoedd*

Caiff gwybodaeth ynglŷn â sut mae gwneud 
cais ar gyfer preswylfeydd Prifysgol ei 
hanfon yn electronig i holl ddeiliaid cynnig 
cymwys.

Diogel a chefnogol
Mae gan bob preswylfa rwydwaith o staff 
gweinyddol, wardeiniaid myfyrwyr a staff 
diogelwch er mwyn darparu cymorth 24  
awr ar eich cyfer. Dim ond chi, eich 
gwesteion a staff sydd â’r hawl i fod ar 
safleoedd preswylfeydd y Brifysgol. 

Faint mae preswylfeydd y 
Brifysgol yn ei gostio?
Mae preswylfeydd y Brifysgol yn rhoi 
gwerth da am arian i fyfyrwyr. Mae’r pris 
yn cynnwys biliau cyfleustodau, rhyngrwyd 
a dodrefn. Drwy gyfuno popeth i un taliad, 
rydym eisiau gwneud pethau mor hawdd  
â phosibl ar eich cyfer. 

Mae ffioedd preswylfeydd yn dibynnu ar 
amrywiaeth o ffactorau fel y cyfleusterau 
sydd yno a ph'un a ydynt yn breswylfeydd 
hunanarlwyo, arlwyaeth rannol neu 
arlwyaeth lawn. Fel rheol, mae ystafell 
wely/astudio mewn llety arlwyaeth lawn 
yn costio tua £147 yr wythnos. Mae llety 
preswyl hunanarlwyo yn costio rhwng £108 
a £137 yr wythnos (prisiau 2018/19 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). 

*  Nid yw hyn wedi’i warantu ac felly byddem  
yn eich cynghori i beidio â dod â’ch teulu  
i Gaerdydd nes y byddwch wedi sicrhau  
llety addas.

Llety yn y Sector Preifat
I fyfyrwyr y DU, neu ar gyfer unrhyw 
fyfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr yr UE 
sydd am rentu llety sy'n eiddo preifat yn 
hytrach na byw mewn llety Prifysgol, ceir 
amrywiaeth dda o lety ar gael i'w rentu  
yn y ddinas ac yn agos at y Brifysgol.  
Mae gan Gaerdydd farchnad llety amrywiol, 
gydag ystod eang o opsiynau o ran tai i 
chi ddewis o’u plith. Gallwch gysylltu â’n 
Swyddfa Preswylfeydd i gael rhestr o’r 
eiddo sydd ar gael i chi eu rhentu. Mae 
asiantaeth gosod tai broffesiynol yn Undeb 
y Myfyrwyr, Cardiff Student Letting, sy’n 
cynnig amrywiaeth eang o dai i fyfyrwyr,  
ac nid yw’n codi ffi asiantaeth.

Sut mae Caerdydd yn 
cymharu â lleoedd eraill?
“ Mae costau byw yng Nghaerdydd 
ymhlith yr isaf yn y DU.” 

The Complete University Guide 2018

“ Mae Caerdydd yn ddinas glos, 
amlddiwylliannol a llawn cyffro 
gyda llawer o olygfeydd hanesyddol 
a diwylliannol, busnesau annibynnol 
ac awyrgylch cyfeillgar.”

Lonely Planet, 2017

Llety 
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Efallai eich bod yn pendroni sut beth yw bywyd ar gyfer y 28,000 o 
fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd? 

Y tu hwnt i fywyd academaidd, cewch 
hyd i ystod o gyfleoedd i roi cynnig 
ar bethau newydd, cwrdd â phobl 
newydd a mwynhau’r awyrgylch 
cyffrous ar y campws.

Undeb y Myfyrwyr
◗ Mae bywyd cymdeithas y Brifysgol yn  

troi o amgylch sefydliad o’r enw Undeb  
y Myfyrwyr.

◗ Mae pob myfyriwr sydd wedi ymrestru 
ym Mhrifysgol Caerdydd yn dod yn aelod 
o’r Undeb yn awtomatig.

◗ Caiff yr Undeb ei chynnal gan bwyllgor 
o fyfyrwyr, ac mae’n ymroddedig i 
anghenion yr holl fyfyrwyr ar y campws  
o safbwynt cymdeithasol a’u lles.  
Mae’r holl elw a wneir yn cael ei dalu  
yn ôl er mwyn gwella’r gwasanaethau 
sydd ar gael ar eich cyfer.

◗ Mae adeilad yr Undeb yn cynnwys bar, 
clwb nos, lleoliad cyngherddau, ardal 
siopau, caffis a chanolfan gyngor.

◗ Mae gan yr Undeb ei phapur newyddion, 
cylchgrawn, gorsaf radio a gorsaf deledu 
ei hun.

Y Lolfa
Mae’r Lolfa wedi’i lleoli yn Undeb y Myfyrwyr 
ac mae croeso i bawb fynd yno yn rhad ac 
am ddim. Mae ganddi orsafoedd amlgyfrwng 
o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau Skype 
a VOIP, mannau gweithio amlbwrpas, 
ystafelloedd cyfarfod modern a byrddau 
sgrin gyffwrdd sy’n rhoi mynediad at sianeli 
rhyngwladol a gemau i’r myfyrwyr.

Cymdeithasau’r Myfyrwyr
Y ffordd orau o wneud ffrindiau yw ymuno â 
chymdeithas myfyrwyr. Mae’r clybiau hyn yn 
bwysig iawn i fywyd myfyriwr ac maent yn 
cael eu cynnal gan fyfyrwyr eraill. Mae mwy 
na 120 o gymdeithasau, ac mae llawer 
ohonynt yn cynrychioli ardaloedd o’r byd, 
gan gynnwys: Arabia, Tsieina, Malaysia, 
India, Pacistan, Nigeria a llawer mwy.

Am bythefnos bob blwyddyn mae’r 
cymdeithasau rhyngwladol yn dathlu 
Profiadau Byd-eang – gŵyl sy’n arddangos 
amrywiaeth y Brifysgol gan gynnwys dawns, 
cerddoriaeth a bwyd.

Chwaraeon a chadw’n heini
Mae’r Brifysgol yn ystyried chwaraeon o 
ddifrif, ac mae’r Undeb Athletau yn cynnal 
60 o glybiau chwaraeon ac yn trefnu gemau 
yn erbyn prifysgolion eraill. Chwaraeir bron 
i bob math o chwaraeon poblogaidd yn y 
Brifysgol, a chewch hyd i gyfle i chwarae a 
chymryd rhan beth bynnag fo eich lefel.

Eich cefnogi chi
Mae’r Brifysgol yn gwybod y gallai fod 
angen rhywfaint o help arnoch tra eich bod 
chi yma. Efallai y bydd gennych gwestiwn 
academaidd, neu fater mwy personol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cymorth 
mewn sawl ffordd:

◗ Dyrennir tiwtor personol i bob myfyriwr. 
Gall eich tiwtor eich cynorthwyo gydag 
unrhyw broblemau academaidd neu 
bersonol a allai fod gennych.

◗ Mae gan y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr 
ymgynghorwyr rhyngwladol arbenigol sy’n 
gallu eich helpu gyda fisâu, tai, arian ac 
unrhyw beth yr hoffech siarad amdano.

◗ Os hoffech siarad â rhywun y tu allan 
i’r Brifysgol, mae gan Undeb y Myfyrwyr 
hefyd ganolfan gyngor.

Gwasanaethau Cefnogi Myfyrwyr Ôl-raddedig
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Ynglŷn â'r Ysgol Peirianneg
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Caiff y gweithgareddau ymchwilio ac 
addysgu a gynhelir yma eu cefnogi 
gan labordai ymchwil, cyfrifiaduron a 
chyfleusterau llyfrgell sydd oll o safon 
eithriadol. 

Mae'r Ysgol yn rhan o Goleg y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg. Mae'r amgylchedd 
hwn yn caniatáu dull cyffrous a 
rhyngddisgyblaethol o addysgu ac ymchwilio.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o 
gyrsiau ymchwil a chyrsiau ôl-raddedig a 
addysgir i fodloni anghenion ein myfyrwyr. 
Mae'r pynciau'n amrywio o beirianneg sifil 
ac adeileddol i beirianneg cyfathrebu diwifr 
a microdon. Mae ein holl raglenni MSc 
sefydledig wedi'u hachredu neu'n cael eu 
cydnabod gan y sefydliadau proffesiynol 
perthnasol. Caiff cyrsiau newydd eu 
cyflwyno ar gyfer achrediad cyn gynted 
ag y bo modd. O ran ein rhaglenni PhD, 
mae amrywiaeth o gyfleoedd ariannu ac 
ysgoloriaethau ar gael. 

Mae diwylliant ymchwilio bywiog yn yr Ysgol 
- mae nifer fawr o'r staff academaidd yn 
cymryd rhan mewn gwaith ymchwil sy'n  
cael ei gydnabod yn fyd-eang. Mae gennym 
enw da dros y byd i gyd am ansawdd ein 
gwaith ymchwil. Yn y Fframwaith Asesu 
Ymchwil (REF) diweddaraf ar gyfer addysg 
uwch, roedd yr Ysgol yn gyntaf yn y DU  
ym maes Peirianneg Sifil ac yn seithfed  
yn y DU ym maes Peirianneg Gyffredinol  
(sy'n cynnwys Peirianneg Fecanyddol, 

Drydanol ac Electronig), ac roedd yn gyntaf 
yn y DU yn gyffredinol ar gyfer effaith ei 
hymchwil (REF 2014).

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnal ymchwil 
sy'n gallu cael ei ddefnyddio'n werthfawr 
mewn bywyd go iawn ac yn gallu datrys 
problemau peirianyddol modern. I nodi a 
chanfod atebion i broblemau peirianyddol 
cyfredol, rydym wedi meithrin cysylltiadau 
cryf â phartneriaid yn y diwydiant. Fe 
welwch chi fod nifer o gyfleoedd i elwa 
ar gysylltiadau'r Ysgol â'r diwydiant; o 
ddatblygiad modiwlau ar ein rhaglenni a 
addysgir i'r prosiectau ymchwil sydd ar 
gael i fyfyrwyr. Mae gennym gysylltiadau 
agos â chwmnïau lleol a byd-eang fel 
Laing O’Rourke, TATA, Ove Arup, Qinetiq, 
EADS, Rolls Royce, National Grid, Augusta 
Westland, Motorola, GEC, Siemens, IBM, 
Hewlett Packard, Nokia a Bosch, i enwi dim 
ond rhai. 

Mae gan lawer o'n staff academaidd 
brofiad helaeth o weithio yn y diwydiant, 
ac felly mae ganddyn nhw gysylltiadau 
diwydiannol ardderchog. O ganlyniad i'n 
cysylltiadau agos â'r diwydiant a'r ffaith 
fod ein holl staff fwy neu lai'n cymryd 
rhan weithredol mewn ymchwil, mae ein 
myfyrwyr yn gallu dewis o blith cwmpas 
eang o brosiectau ymchwil MSc a PhD 
diddorol a chyfoes.

Rydym yn cynnal ymchwil rhyngwladol o'r 
safon uchaf ac yn cael rhwng £15 miliwn 
ac £20 miliwn mewn incwm ymchwil bob 

blwyddyn. Mae'r incwm hwn yn helpu i 
gefnogi ein cyfleusterau sydd o'r radd 
flaenaf. Mae hefyd yn helpu i wneud yn 
siŵr bod ein gwaith addysgu'n gyfredol, 
gan ystyried y tueddiadau a'r canfyddiadau 
ymchwil diweddaraf ym maes peirianneg. 

Lleoliad a chyfleusterau i 
fyfyrwyr
Mae'r Ysgol Peirianneg yn Adeiladau'r 
Frenhines yng nghanol y ddinas. Mae'n 
agos i adrannau eraill y Brifysgol ac i 
Undeb y Myfyrwyr. Mae safle Adeiladau'r 
Frenhines hefyd yn gartref i'r Ysgol Ffiseg 
a Seryddiaeth ac i'r Ysgol Cyfrifiadureg a 
Gwybodeg. Ceir ffreutur i fyfyrwyr ar y safle, 
sy'n gweini brecwast, cinio a phryd nos.

Ar y safle hefyd mae llyfrgell Trevithick, 
llyfrgell sy'n ymwneud â Pheirianneg, 
Ffiseg a Chyfrifiadureg. Mae'n gyfleuster 
eithriadol sydd newydd elwa ar waith 
adnewyddu ac ehangu - gwaith sydd wedi 
ennill gwobrau. Ceir digon o adnoddau 
yn y cyfleuster, sy'n cynnig amrywiaeth 
eang o lyfrau, cyfnodolion a'r cyfryngau 
cyfeirnod diweddaraf ar gyfrifiadur ac 
ar CD-ROM. Mae ein holl derfynellau 
cyfrifiadur ar y safle yn darparu amrywiaeth 
eang o becynnau meddalwedd cyffredinol 
ac arbenigol i'w defnyddio wrth astudio 
peirianneg, ac maen nhw wedi'u cysylltu â 
rhwydwaith y brifysgol gyda chyfleusterau 
ebost a'r rhyngrwyd.

Mae'r Ysgol Peirianneg yn cyfuno addysgu ardderchog ac ymchwil o 
safon fyd-eang o'r prif feysydd peirianneg.
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Yn y Fframwaith Asesu Ymchwil (REF) 
diweddaraf ar gyfer addysg uwch, 
roeddem yn gyntaf yn y DU ym maes 
Peirianneg Sifil ac yn seithfed yn y DU 
ym maes Peirianneg Gyffredinol. 

Roeddem hefyd yn gyntaf yn y DU ym mhob 
uned asesu ar gyfer effaith ein gwaith 
ymchwil (REF 2014). Mae'r safle hwn wedi 
gwella ein henw da ymhellach am gael 
diwylliant ymchwil bywiog ac eisoes wedi 
denu mwy na 400 o fyfyrwyr ôl-raddedig o'r 
DU a thu hwnt i astudio a chynnal gwaith 
ymchwil yn yr Ysgol. 

Mae llawer o'n staff academaidd yn cymryd 
rhan mewn prosiectau ymchwil sy'n cael eu 
cydnabod ledled y byd, sy'n golygu bod yr 
Ysgol yn ennill tua £20 miliwn mewn incwm 
ymchwil bob blwyddyn. Mae hyn yn ein 
galluogi ni i barhau i fuddsoddi'r arian hwn 
yn y gwaith o gynnal a chadw cyfleusterau 
addysgu a labordai ymchwil sydd wedi 
ennill gwobrau.

Rhaglenni Ymchwil 
Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd 
i wneud ymchwil ôl-raddedig (PhD, MPhil, 
EngD) ar draws amrywiaeth eang o feysydd 
ymchwil. Rydym hefyd wedi datblygu 
rhaglen gradd MRes i ategu ein rhaglenni 
MSc mewn Peirianneg Cyfathrebu Diwifr 
a Microdon. Mae elfen a addysgir yn rhan 
o'r rhaglen ond yr elfen prosiect ymchwil 
yw'r rhan fwyaf o'r cwrs. Mae gan lawer o'n 
staff academaidd gysylltiadau diwydiannol 

ardderchog, sy'n rhoi cwmpas eang o 
brosiectau ymchwil cyffrous ac ymarferol 
i'n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ddewis o'u 
plith. O ganlyniad i'r traddodiad cryf hwn o 
gydweithio â'r diwydiant, mae galw mawr 
am ein graddedigion. Maen nhw wedi mynd 
ymlaen i weithio i gwmnïau peirianneg byd-
eang mawr fel Tata Steel, Hewlett Packard, 
Bosch, BP a Ford.

Fel rheol, yr isafswm o ran gofynion 
mynediad ar gyfer y rhaglenni ymchwil yw 
gradd anrhydedd 2:1 (neu gymhwyster 
cyfwerth) mewn Peirianneg neu bwnc 
cysylltiedig, a gradd meistr. Caiff ymgeiswyr 
sydd â phrofiad proffesiynol priodol eu 
hystyried hefyd. O ran ymgeiswyr nad 
Saesneg yw eu mamiaith neu sydd heb gael 
rhan sylweddol o'u haddysg drwy gyfrwng y 
Saesneg, bydd angen tystiolaeth o'u gallu 
Saesneg - sgôr IELTS o 6.5 fel rheol.

Mae modd astudio'r radd MPhil (Meistr 
mewn Athroniaeth) ar sail amser llawn 
dros un flwyddyn neu ar sail ran-amser 
dros ddwy flynedd, a'r radd PhD (Doethur 
mewn Athroniaeth) ar sail amser llawn dros 
dair blynedd neu ar sail ran-amser dros 
bum mlynedd. Rydym yn derbyn myfyrwyr 
ar gyfer y rhaglenni hyn ar bedair adeg yn 
ystod y flwyddyn (mis Ionawr, mis Ebrill,  
mis Gorffennaf a mis Hydref). 

Mae cynnydd yn safon yr astudio ar lefel 
MPhil a PhD yn cael ei fonitro drwy gyfrwng 
asesiadau ffurfiol bob chwe mis a bob 
deuddeg mis. 

Ar ddiwedd y rhaglen, bydd pob myfyriwr 
yn cyflwyno traethawd ymchwil sy'n dangos 
tystiolaeth o'r ysgoloriaeth wreiddiol. Ar 
gyfer yr MPhil, gofynnir am draethawd hyd 
at 60,000 o eiriau – ar gyfer y PhD gofynnir 
am un hyd at 100,000 o eiriau.

Rydym hefyd yn bartner yn y Ganolfan 
Hyfforddiant Doethurol mewn Gwybodeg 
Dŵr, y Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol 
NERC GW4+ a'r Ganolfan Beirianneg 
Ddoethurol mewn Technoleg Dur. 

Mae ein MRes mewn Cyfathrebu Diwifr a 
Microdon yn rhaglen Meistr amser llawn un 
flwyddyn sy'n cynnwys tymor o fodiwlau a 
addysgir wedi'i ddilyn gan brosiect ymchwil 
wyth mis a thraethawd hir (tarwch olwg ar 
dudalen 13 am fwy o wybodaeth am y cwrs).

Meysydd Ymchwil 
Mae gennym enw da ar gyfer rhagoriaeth 
ac arloesedd yn ein gwaith ymchwil. 
Cafodd hyn ei gyfnerthu'n ddiweddar 
wrth i ni adolygu ac aildrefnu'r strwythur 
ymchwil er mwyn hwyluso dull gweithredu 
mwy deinamig ar gyfer datrys problemau 
peirianyddol modern.

Mae ein grwpiau ymchwil amrywiol wedi 
cael eu cyfuno dan dri phrif faes ymchwil: 
Peirianneg Sifil; Peirianneg Drydanol ac 
Electronig; a Pheirianneg Fecanyddol. 
Maen nhw hefyd yn adlewyrchu'r prif 
ddisgyblaethau peirianneg, a hyd a lled ein 
portffolio ymchwil. 

Mae'r Ysgol Peirianneg yn falch o'r enw da sydd ganddi am gynnal 
ymchwil o safon fyd-eang ac am gynyddu gwybodaeth ar draws 
amrywiaeth eang o ddisgyblaethau.
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Mae'r grwpiau ymchwil yn yr adran hon yn ymwneud ag amrywiaeth 
eang o feysydd ymchwil sifil, strwythurol ac amgylcheddol. 
Yn ogystal â pheirianneg geo-
amgylcheddol a hydro-amgylcheddol, 
rydym hefyd yn cynnal ymchwil ar 
ddeunyddiau peirianyddol ac ar 
gynhyrchu deunyddiau cynaliadwy 
newydd a systemau peirianyddol clyfar 
ar gyfer yr amgylchedd adeiledig.

Mecaneg Gymhwysol a 
Chyfrifiadurol
Mae'r Grŵp Mecaneg Gymhwysol a 
Chyfrifiadurol yn gwneud gwaith ymchwil 
sy'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol ar 
ddeunyddiau a phrosesau peirianyddol 
y gellir eu defnyddio i wella economeg, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
deunyddiau adeiladu, ac ar ddyluniad 
strwythurau mwy diogel a gwydn. Mae'r 
Grŵp hefyd yn ymchwilio i amrywiaeth eang 
o ddeunyddiau cyfansawdd ac yn datblygu 
dulliau cyfrifiadurol o fodelu aml-raddfa, ac 
o optimeiddio strwythurau a deunyddiau 
wedi'u creu ar raddfa fach iawn.

Canolfan Peirianneg 
Gynaliadwy Ymddiriedolaeth 
BRE
Nod y Sefydliad Ymchwil Adeiladau yw 
paratoi’r ffordd ar gyfer cenhedlaeth 
newydd o adeiladau digidol sydd â 
gwydnwch oes gyfan ac sy’n gallu addasu 
i’w hamgylchedd, eu defnydd a’r sawl 
sy’n eu meddiannu. Yn eu hanfod, dylai 
adeiladau allu bod yn ymwybodol o’r 
cyd-destun, h.y. addasu i anghenion 
yr amgylchedd a’r defnyddiwr, megis 
ymddygiad a phatrymau byw, ac felly 
addasu i newid. Mae angen ailfeddwl y 
cysyniad o adeilad a symud o elfennau 
‘gwerth isel’ traddodiadol at ddeunyddiau 
ehangach sy’n ymwybodol o TG a 

chynhyrchion sy’n cynnwys gwahanol 
ffurfiau o ‘ddeallusrwydd’. Mae'r Ganolfan 
yn cynnal ymchwil ar ddeunyddiau a 
chynnyrch clyfar, systemau dylunio a 
gweithgynhyrchu integredig, a dulliau  
oes gyfan drwy amrywiaeth o brosiectau 
sy'n cael eu noddi gan y Comisiwn 
Ewropeaidd, Llywodraeth Cynulliad  
Cymru a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg.

Canolfan Ymchwil  
Geo-Amgylcheddol
Cafodd y Ganolfan Ymchwil Geo-
Amgylcheddol ei sefydlu yn 1996 ac mae 
wedi bod yn arweinydd ym maes peirianneg 
geo-amgylcheddol drwy fynd i'r afael â'r 
problemau mae effeithiau amgylcheddol 
gwastraff yn eu hachosi'n rhanbarthol ac 
yn rhyngwladol, a drwy ddarparu atebion 
newydd o ran cynhyrchu ynni. Mae hyn 
yn ymwneud â defnyddio geo-ynni, gwella 
gwydnwch a chadernid seilwaith geo-
dechnegol, a dod o hyd i ffyrdd o adennill 
adnoddau o ddyddodion naturiol a 
dyddodion a grëwyd gan ddyn. 

Mae gwaith ymchwil y Ganolfan yn amrywio 
o astudiaethau sylfaenol o ymddygiad 
priddoedd drwy ddefnyddiau seiliedig 
ar brosiect, i ddefnydd a datblygiad 
masnachol. O ganlyniad i'r galw cynyddol 
am ynni, i'r newid yn yr hinsawdd ac 
i ddyfodol cyfyngedig o ran carbon, 
mae'r agenda geo-amgylcheddol yn fwy 
a mwy pwysig ym mhedwar ban byd. 
Mae ei gylch gwaith eang a'i arbenigedd 
rhyngddisgyblaethol yn golygu bod y 
Ganolfan mewn sefyllfa dda i chwarae 
rhan fawr yn y gwaith o ddatblygu atebion 
pragmatig i heriau o'r fath.

Canolfan Ymchwil  
Hydro-Amgylcheddol
Sefydlwyd y Ganolfan Ymchwil Hydro-
Amgylcheddol yn 1997, a'i nod oedd 
cynnal ymchwil ar ddatblygu a defnyddio 
modelau cyfrifiadurol ar gyfer ymchwilio i 
lif, ansawdd dŵr, gwaddodion a phrosesau 
cludo halogyddion mewn dyfroedd 
arfordirol, aberoedd a basnau afonydd. Yn 
ogystal â deall a rheoli'r hydro-amgylchedd, 
mae'r Ganolfan yn cymryd rhan weithredol 
yng ngwaith ymchwil a datblygu i ddylunio, 
profi ac efelychu tyrbinau ffrwd llanw a 
strwythurau ynni adnewyddadwy eraill.

Ymysg y gweithgareddau ymchwil presennol 
mae modelu risg a pherygl llifogydd, 
modelu ansawdd dŵr a chludo gwaddodion, 
ynni adnewyddadwy morol ac afonol, 
modelu tonnau ar raddfa fawr, rhagfynegi'r 
llanw ac ymchwyddiadau, hydro-dynameg 
llystyfiant, ac effaith y newid yn yr hinsawdd 
ar arfordiroedd ac aberoedd.

Deunyddiau am Oes
Mae'r Grŵp Ymchwil Deunyddiau am 
Oes yn datblygu cenhedlaeth newydd o 
ddeunyddiau adeiladu hunanwellhaol 
unigryw, amlbwrpas a chadarn a fydd yn 
gynaliadwy ac yn wydn. Nod y gwaith ymchwil 
hwn yw gwella cadernid a diogelwch, lleihau 
costau cynnal a chadw, a chreu amgylchedd 
adeiledig cynaliadwy a chadarn.

Gweledigaeth y gwaith ymchwil hwn yw 
seilwaith ac amgylchedd adeiledig sy'n 
cynnwys deunyddiau a strwythurau sy'n 
monitro, yn rheoleiddio, yn addasu ac yn 
atgyweirio eu hunain yn barhaus heb fod 
angen ymyrraeth allanol. Mae deunyddiau 
amryfaen, sy'n ffurfio'r rhan fwyaf o'n 
hadeiladau a'n strwythurau, yn rhan fawr o 
waith ymchwil y grŵp hwn.

Peirianneg Sifil
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Canolfan Ymchwil Uwch-
Beirianneg Foltedd Uchel
Mae gwaith ymchwil y Ganolfan hon yn 
canolbwyntio ar systemau a ffenomenau 
sy'n gysylltiedig â thrydan foltedd uchel iawn, 
e.e. gweithio i ddefnyddio trydan a theithio 
awyr byd-eang mewn ffordd fwy diogel, fwy 
effeithlon a fwy cyfeillgar i'r amgylchedd. 
Gan fod miliynau o gartrefi a busnesau'n 
dibynnu ar y National Grid, mae ymchwil 
peirianyddol mewn systemau ynni trydanol 
foltedd uchel yn bwysig iawn ar gyfer diogelu 
rhag ymchwyddiadau, atal toriadau trydan a 
sicrhau diogelwch ac effeithlonrwydd y Grid 
ar draws y DU. Un o'r prif brosiectau mae'r 
Ganolfan yn rhan ohoni yw Canolfan y Grid 
Cenedlaethol, sy'n darparu gwasanaethau 
ymchwil ac ymgynghori. Mae hefyd yn 
sefydlu partneriaethau cydweithredol rhwng 
ymchwilwyr prifysgolion a pheirianwyr 
cwmnïau.

Y Ganolfan Peirianneg  
Amledd Uchel
Nod y Ganolfan Peirianneg Amledd Uchel 
yw cynnal ymchwil rhyngddisgyblaethol o’r 
radd flaenaf gan ddefnyddio’r dechnoleg 
electroneg ddiweddaraf i ddatrys heriau 
peirianyddol y dyfodol. Mae hyn yn ymwneud 
â'r agweddau penodol ar wyddoniaeth a 
defnydd deunyddiau trydanol, systemau 
cyfathrebu diwifr, technolegau synhwyro, 
systemau wedi'u plannu, prosesu/trosi 
signalau a microhylifeg. 

Gan arloesi o ran datblygu a defnyddio 
systemau mesur amledd uchel, pŵer 
uchel aflinol, mae ymchwilwyr yn parhau 
i dorri tir newydd wrth alluogi 'Peirianneg 

Tonffurfiau'; dull gweithredu amgen i waith 
nodweddu a modelu aflinol traddodiadol. 

Mae gwaith diweddar ym maes priodweddau 
amledd uchel deunyddiau trydanol 
gwreiddiol wedi cynnwys datblygu mathau 
newydd o synwyryddion electromagnetig. 
Mae'r grŵp hefyd yn meddu ar arbenigedd 
mewn dadansoddi cydrannau'n annibynnol 
ar gyfer gwahanu signalau dall ac 
algorithmau matrics polynomaidd ar gyfer 
prosesu signalau arae synwyryddion band 
eang. Gellir defnyddio'r gwaith hwn ym 
meysydd radar, sonar, seismoleg, diagnosteg 
feddygol a chyfathrebu diwifr.

Mae'r Ganolfan yn gweithio'n agos gyda'r 
Sefydliad Technoleg Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd. Mae'r sefydliad gwerth 
miliynau o bunnoedd, sy'n gyfleuster 
Peirianneg a Ffiseg ar y cyd mewn 
partneriaeth â'r cwmni technoleg lled-
ddargludyddion lleol IQE, ymysg y gorau  
yn y byd yn ei faes.

Y Ganolfan Cynhyrchu a 
Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy 
Integredig
Nod y grŵp hwn, sydd wedi hen ennill ei 
blwyf, yw mynd i'r afael â gofynion polisïau 
ynni'r presennol a'r dyfodol. Mae'r polisïau 
hyn yn arwain yn aml at nodau sy'n 
cystadlu â'i gilydd, fel cynnal diogelwch 
y cyflenwad, sicrhau fforddiadwyedd a 
lleihau'r effaith ar yr amgylchedd. Mae'n 
grŵp amlddisgyblaethol sy'n meddu ar 
arbenigedd rhyngwladol mewn cyflenwi a 
thrawsyrru ynni, gan gynnwys ynni gwynt a 
solar, cerrynt uniongyrchol foltedd uchel, 
gridiau clyfar a systemau ynni integredig.

Magneteg a Deunyddiau
Mae gan y grŵp gefndir cryf ym maes 
thermo-drydan a thechnegau mesur 
priodweddau cludo trydanol a thermol 
lled-ddargludyddion. Mae'r gwaith ymchwil 
diweddar yn canolbwyntio ar ddulliau 
gweithredu unigryw o ran thermo-drydan 
er mwyn ceisio pontio technoleg trosi 
draddodiadol â'r raddfa cwantwm a'r byd 
micro/nano. 

O ran ymchwil magneteg y grŵp hwn, mae 
hwnnw'n canolbwyntio ar nifer o feysydd 
sy'n gysylltiedig â chynhyrchu, nodweddu 
a defnyddio deunyddiau magnetig sy'n 
gallu cael effaith fawr ar feysydd fel ynni 
adnewyddadwy, cyflenwad trydan ac 
effeithlonrwydd ynni. Mae gan y grŵp 
hanes cryf o ymchwilio i ddeunyddiau 
magnetig meddal ac mae'n cymryd rhan 
mewn prosiectau fel ymddygiad magnetig 
dur trydanol, gwella effeithlonrwydd a 
sŵn creiddiau newidyddion, a defnyddio 
deunyddiau magnetig mewn dyfeisiau 
magnetig pŵer.

Synwyryddion, Signalau a 
Delweddu
Mae'r Grŵp Ymchwil Synwyryddion, 
Signalau a Delweddu yn cymryd rhan 
weithredol mewn gwaith ymchwil ar 
synwyryddion, prosesu a delweddu 
signalau sy'n cael eu defnyddio mewn 
dadansoddiadau o ddelweddau meddygol, 
gwybodeg feddygol, monitro iechyd a 
chwaraeon, dadansoddi symudiad dynol, 
a meysydd defnydd eraill. Fel grŵp, mae 
gennym brofiad sylweddol o weithio gyda 
delweddau uwch-sain, PET a SPECT, 
acwsteg dan y dŵr, acwsteg y corff dynol, 
algorithmau matrics polynomaidd ar gyfer 
prosesu signalau arae synwyryddion 
band eang, rhwydweithiau synwyryddion 
y corff, cylchrannu delweddau a fideos, 
dadansoddi symudiad dynol, ac adnabod 
gweithredoedd a gweithgareddau dynol. 
Mae gennym gysylltiadau agos â Felindre, 
Ysbyty Llandochau, ac Ysbyty Athrofaol 
Cymru, sy'n cefnogi ein gweithgareddau 
ymchwil meddygol.

Ymysg gwaith ymchwil arloesol yr adran hon mae gwaith ar 
gynhyrchu a chyflenwi ynni adnewyddadwy'n effeithiol, sicrhau 
cyflenwad trydan diogel a pharhaus, systemau cyfathrebu diwifr 
uwch, synwyryddion a phrosesu signalau, deunyddiau magnetig a 
pheirianneg thermo-drydanol.

Peirianneg Drydanol 
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Peirianneg Fecanyddol

Peirianneg Fiofeddygol
Nod peirianneg fiofeddygol yw mynd 
i'r afael â phroblemau ym meysydd 
meddygaeth fodern a gofal iechyd drwy 
gymhwyso egwyddorion peirianneg. Mae'r 
Grŵp Ymchwil Peirianneg Fiofeddygol yn 
gweithio i ddeall sut mae'r corff yn ymateb 
i drawma, mewnblaniadau a thechnolegau 
meddygol eraill. Ymysg ei feysydd arbenigol 
mae peirianneg orthopaedig, peirianneg 
fforensig, gwyddor trawma ac electroneg 
feddygol. Mae'r Grŵp hefyd yn gwneud 
gwaith ymchwil ar dechnoleg microhylifeg 
sy'n cael ei defnyddio ym meysydd iechyd 
a meddyginiaeth, ac yn darparu cyfleoedd 
i weithio yn y canol rhwng peirianneg a 
chemeg, biowyddorau, meddyginiaeth a 
fferylliaeth.

Mae'r grŵp yn cynnwys y gwaith ymchwil 
a wneir gan Ganolfan amlddisgyblaethol 
Biofecaneg a Biobeirianneg Arthritis Research 
UK. Yn y Ganolfan ceir tîm o ymchwilwyr 
a chlinigwyr sy'n cael eu cydnabod yn 
rhyngwladol, Maen nhw'n cynnal ymchwil 
rhyngddisgyblaethol sy'n anelu at wella  
gofal cleifion sy'n dioddef o athritis. 

Mae'r ymchwil arloesol a gynhelir dan y 
thema ymchwil hon, sy'n ategu ymarfer 
clinigol presennol ac yn cael ei ategu gan 
yr ymarfer hwn, yn caniatáu i beirianwyr 
weithio tuag at atebion a fydd yn golygu 
manteision cadarnhaol i gleifion a'r 
diwydiant gofal iechyd.

Canolfan Ymchwilio i Ynni, 
Gwastraff a'r Amgylchedd
Ffocws y Ganolfan yw darparu systemau 
gwres a phŵer effeithlon a dibynadwy, 
gan symud tuag at economi carbon isel 
ar yr un pryd. Mae'r gwaith ymchwil yn 
cynnwys lliniaru effaith systemau gwres 
a phŵer sy'n seiliedig ar garbon. Ymysg 
arbenigaethau'r Ganolfan mae nodweddu 
peryglon ffynonellau tanwydd traddodiadol 
ac amgen, arolygon ac archwiliadau ynni 
ar gyfer canolfannau hamdden ac ysbytai 
lle mae galw mawr am ynni, a chynlluniau 
gwastraff-i-ynni. Mae gwaith y Ganolfan 
hefyd yn canolbwyntio ar ddefnyddio 
tanwyddau a thechnolegau gyriant newydd 
ar gyfer y sector trafnidiaeth - moduron a'r 
awyrofod yn bennaf.

Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel
Mae'r grŵp ymchwil hwn, sydd wedi 
hen ennill ei blwyf, yn cynnal ymchwil 
ar draws amrywiaeth o feysydd, 
gan gynnwys systemau deallus sy'n 
seiliedig ar wybodaeth, systemau 
clyfar, gweithgynhyrchu cynaliadwy, 
uwch-dechnolegau gweithgynhyrchu, a 
gweithgynhyrchu micro/nano. Mae'r gwaith 
yn y maes hwn yn cefnogi diwydiannau 
gweithgynhyrchu drwy wella technolegau 
a systemau gweithgynhyrchu, a lleihau'r 
effaith amgylcheddol drwy gynaliadwyedd 

uwch. Ac mae'r gwaith ar systemau deallus 
sy'n seiliedig ar wybodaeth yn gwella'r 
broses gweithgynhyrchu ac yn cynyddu 
effeithlonrwydd.

Triboleg a Pherfformiad 
Peiriannau, Strwythurau a 
Deunyddiau
Gall difrod i strwythurau fel adeiladau, 
pontydd neu gydrannau awyrennau  
gael effaith ddinistriol ac mae rheoli 
strwythurau effeithlon, yn ogystal â nodi  
ac atal difrod, yn her bwysig i beirianwyr.

Mae'r Grŵp Perfformiad Mecanyddol 
a Strwythurol yn gweithio ar draws 
amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys 
awyrofod, moduron, sifil, gweithgynhyrchu  
a pheirianneg feddygol. Mae gwaith 
ymchwil y Grŵp yn canolbwyntio ar 
ddylunio, dilysu, dadansoddi ac arolygu 
amrywiaeth eang o uwch-ddeunyddiau a 
strwythurau. Y nod yw cynnig i weithredwyr 
strwythurau a systemau gwerth uchel y 
potensial i gynyddu defnydd, i leihau costau 
cynnal a chadw ac i wella diogelwch.

Triboleg yw'r astudiaeth o arwynebau 
a'u rhyngweithiadau. Mae'r astudiaeth 
hon yn hollbwysig ar gyfer nifer o 
wahanol ddeunyddiau a'u defnydd mewn 
amrywiaeth o beiriannau a dyfeisiau ar 
wahanol raddfeydd. Er enghraifft, mae 
gan y grŵp ddiddordeb arbenigol mewn 
cysylltiadau ar raddfa fawr sy'n digwydd 
mewn rholferynnau ac yn nannedd 
trawsyriant pŵer, yn ogystal â thriboleg 
nano-ddyfeisiau. Un o brif nodau ymchwil 
y Grŵp yw cynyddu'r ddealltwriaeth o 
ffenomena microerydu a threulio gerau. 
Hefyd, ar raddfa nano, mae ymchwil i 
broblemau cyswllt ac adlyniad yn cael ei 
gynorthwyo gan gynrychioliadau cyn- 
ffractal o geometreg arwynebau.

Mae ein gwaith ymchwil yn yr adran Peirianneg Fecanyddol a 
Meddygol yn cynnwys amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys 
cynhyrchu ynni carbon isel dibynadwy ac effeithlon, biobeirianneg  
a biofecaneg, systemau deallus sy'n seiliedig ar wybodaeth,  
uwch-dechnolegau gweithgynhyrchu, canfod a dadansoddi  
difrod i ddeunyddiau a strwythurau, a thriboleg.
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MRes mewn Peirianneg Cyfathrebu Diwifr 
a Microdon 

Nodweddion Arbennig
Byddwch yn dysgu mewn sefydliad addysgu 
a arweinir gan ymchwil, fe’ch addysgir gan 
staff mewn uned Prifysgol sydd gyda’r rhai 
uchaf yn rhestr y Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014 (REF). 

Byddwch yn elwa ar gyfleusterau modern 
sy'n gymesur â phrifysgol ymchwil o'r radd 
flaenaf, mewn amgylchedd a gyrhaeddodd 
y safon Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth 
Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr cyntaf.

Disgrifiad o'r Cwrs
Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu 
arbenigedd mewn meysydd newydd 
peirianneg microdon – a meysydd sy'n 
esblygu – gan gynnwys cyfathrebiadau 
symudol a chymwysiadau meddygol 
microdonnau. Byddwch yn gwella eich 
sgiliau mesur, nodweddu a chynllunio  
drwy gymorth cyfrifiadur. 

Mae'r modiwlau canlynol yn cael eu cynnig 
fel rhan o'r cwrs hefyd:

◗ peirianneg amledd radio
◗ ffabrigo a phrofi uwch
◗ masnacheiddio arloesedd
◗ cysyniadau a dylunio amledd radio aflinol.

Byddwch hefyd yn cwblhau prosiect 
annibynnol yn rhan o gyfnod ymchwil dwys, 
gan eich rhoi mewn sefyllfa gref ar gyfer 
dyfodol posibl mewn ymchwil academaidd 
neu ddiwydiannol. 

Y Rhaglen Radd
Mae'r cwrs yn rhaglen amser llawn un 
flwyddyn wedi'i rhannu'n ddau gam.  
Yng ngham un, bydd myfyrwyr yn dilyn un 
tymor o fodiwlau a addysgir o fis Medi i fis 
Ionawr, a fydd yn canolbwyntio ar sgiliau 
ymchwilio. Bydd cam dau yn cynnwys 
ymchwil annibynnol am gyfnod o wyth mis, 
a fydd yn arwain at gyflwyno prosiect 
ymchwil o bwys y mis Medi canlynol.

Bydd y prosiect yn cael ei ddewis gan y 
myfyriwr ar y cyd â staff academaidd yn un 
o dimau ymchwil gweithredol yr Ysgol. Caiff 
tiwtor academaidd ei neilltuo i chi. Bydd yn 
arwain eich gwaith a'r broses o ysgrifennu 
eich traethawd hir. 

Gofynion Mynediad
Fel rheol, y gofyniad mynediad yw 
gradd Anrhydedd 2:1 mewn maes pwnc 
perthnasol o Brifysgol ym Mhrydain neu 
o brifysgol dramor gydnabyddedig; neu 
brofiad proffesiynol priodol.

Bydd angen i chi ddangos dealltwriaeth 
neu brofiad o gysyniadau electromagnetig 
sy'n berthnasol i beirianneg microdon, yn 
ogystal â dealltwriaeth o ddyfeisiau aflinol 
sylfaenol fel transistorau a deuodau.

O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith, y gofyniad sylfaenol o ran 
Saesneg yw sgôr IELTS o 6.5. 

Nod y cwrs yw rhoi llwyfan ardderchog i chi ar gyfer datblygu 
eich gyrfa, boed hynny yn y diwydiant neu mewn ymchwil 
academaidd. Caiff gwybodaeth a sgiliau lefel uwch eu dysgu i 
chi, a fydd yn eich galluogi i lwyddo yn y diwydiant cyfathrebu 
diwifr a microdon sy'n tyfu'n gyflym, gan wella eich sgiliau 
ymchwil ar yr un pryd.
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Mae'r Ysgol Peirianneg wedi ymrwymo i ddarparu'r cymorth 
gorau posibl ar gyfer ein myfyrwyr ymchwil. Mae hyn yn cynnwys 
cyfleusterau ymchwil o safon uchel, rhaglen hyfforddi fewnol 
gynhwysfawr ar gyfer datblygiad proffesiynol, a chymorth wrth 
weithio tuag at gofrestriad proffesiynol.

Cymorth i'n Myfyrwyr
Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu 
ymchwilwyr sydd gyda'r gorau yn y byd 
drwy gynnal rhaglen ymchwil drylwyr a 
darparu cyfleoedd datblygu proffesiynol 
sy'n hybu nodweddion allweddol a sgiliau 
cyflogadwyedd.

Mae ein cymuned ymchwil yn 
gosmopolitaidd ac yn gyfeillgar. Mae hyn 
yn darparu amgylchedd cefnogol i astudio 
ynddo. Ceir cydnabyddiaeth o bob cwr o'r 
byd i'n staff academaidd am ansawdd 
eu gwaith ymchwil, ac mae ganddyn nhw 
brofiad helaeth o oruchwylio pobl o nifer o 
wahanol gefndiroedd academaidd ac ethnig. 

Ein nod yw darparu amgylchedd cefnogol 
i fyfyrwyr lle mae modd iddyn nhw 
ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol 
drwy gydol eu cyfnod astudio yng 
Nghaerdydd. Bydd gan fyfyrwyr y cyfle 
i ddatblygu Cynllun Datblygu Personol 
ac i drafod eu hanghenion hyfforddi â'u 
goruchwyliwr yn gyson. 

Mae'r Brifysgol a'r Ysgol yn cynnig 
amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi ac, 
os byddwch yn nodi angen hyfforddi nad 
yw'r cyrsiau hyn yn gallu ei fodloni, gallwch 
ystyried cyrsiau hyfforddi allanol ar y cyd 
â'ch goruchwyliwr. Rydym yn darparu 
cymorth ariannol i'r holl fyfyrwyr PhD i'w 
galluogi i fynd i weithgareddau hyfforddi. 

Fel myfyriwr ymchwil newydd, byddwch yn 
cael lle mewn swyddfa gyda myfyrwyr ac 
ymchwilwyr eraill, ac yn dod yn rhan lawn 
o Grŵp Ymchwil ac o'r gymuned ymchwil 
ehangach. Byddwch yn gallu defnyddio 
cyfarpar a chyfleusterau sydd gyda'r gorau 
yn y byd, gyda chefnogaeth y Swyddfa 
Ymchwil sy'n cynnig cyngor, arweiniad, a 
mynediad at offer swyddfa a nwyddau traul. 
I gefnogi eich astudiaethau ymhellach, 
bydd pob myfyriwr yn cael cyfrif Cymorth 
i Fyfyrwyr. Bydd hwn yn cynnwys arian a 
fydd dan eich rheolaeth chi ac y gallwch 
ei ddefnyddio i helpu i brynu cyfrifiadur/
gliniadur, eitemau cyfarpar bach, nwyddau 
ymchwil traul, a lleoedd ar gyrsiau 
hyfforddiant neu gynadleddau cenedlaethol 
neu ryngwladol.

Rhaglen Hyfforddi'r Academi 
Ddoethurol
Mae'r Academi Ddoethurol yn cynnig 
amrywiaeth eang iawn o gyrsiau sy'n 
ymwneud â sgiliau personol a sgiliau 
penodol i ddisgyblaeth i'ch helpu chi i 
gyflawni eich gradd ymchwil ar amser, ac i 
roi hwb i'ch cyflogadwyedd. Bydd rhai cyrsiau 
ar gael fel modiwlau hyfforddi ar-lein. Mae 
holl ddigwyddiadau'r rhaglen yn agored 
i fyfyrwyr ymchwil Prifysgol Caerdydd, a 
hynny am ddim fel arfer. Mae'r Academi 
Ddoethurol hefyd yn darparu cyngor un-i-un 
ar gynllunio datblygiad eich sgiliau.

Cymorth i fyfyrwyr ymchwil
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Ein Rhaglen Astudiaethau 
Ategol
Yn fwy a mwy, mae sefydliadau 
proffesiynol, cyflogwyr a Chynghorau 
Ymchwil yn mynnu bod myfyrwyr PhD, 
fel rhan o'u gradd, yn cyflawni rhaglen 
hyfforddi sy'n cynnwys cyrsiau gwaith tîm, 
sgiliau cyflwyno a chyfathrebu, dulliau 
ymchwilio, datrys problemau, rheoli amser 
a thechnoleg gwybodaeth. Rydym yn 
cydlynu rhaglen o weithgareddau hyfforddi 
a datblygu sydd wedi'u teilwra'n benodol i 
anghenion myfyrwyr ymchwil peirianneg.  
Bwriad hyn yw ategu Rhaglen Hyfforddi'r 
Academi Ddoethurol, gyda chynnwys sy'n 
uniongyrchol berthnasol i beirianneg. 

Mae rhai cyrsiau'n anelu at wella sgiliau 
a gwybodaeth sydd o fudd uniongyrchol i 
anghenion prosiect ymchwiliwr, ac eraill at 
ddatblygu sgiliau proffesiynol hirdymor.

Statws Peirianneg Siartredig  
â Sefydliad Proffesiynol
Rydym yn cefnogi ein myfyrwyr yn gryf 
o ran gweithio tuag at fod yn beirianwyr 
siartredig, Os oes gennych ddiddordeb 
mewn gweithio tuag at Gofrestriad 
Proffesiynol, h.y. CEng, mae "Lens 
Peirianneg" wedi cael ei datblygu. Mae hon 
yn dangos y cysylltiad cryf rhwng gofynion 
CEng a datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, 
sgiliau, cymhwysedd a nodweddion 
ymchwilydd peirianyddol. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan y Cyngor 
Peirianneg: www.engc.org.uk

Cynllunio Datblygiad 
Proffesiynol
Mae Cynllunio Datblygiad Proffesiynol 
(PDP) yn broses wedi'i strwythuro a'i 
chefnogi a fydd yn eich helpu i adolygu eich 
profiadau dysgu, gosod nodau personol 
ac academaidd, a gwerthuso eich cynnydd 
tuag at y nodau hyn. Mae'r Asiantaeth 
Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA)  
wedi cynnwys PDP yn ei God Ymarfer 
diwygiedig ar gyfer Rhaglenni Ymchwil  
Ôl-raddedig. Felly, mae PDP yn elfen 
ganolog o Strategaeth Sgiliau a 

Chyflogadwyedd Prifysgol Caerdydd.

Mae PDP wedi'i ddylunio i'ch helpu chi i 
ddatblygu ymhellach fel dysgwr annibynnol 
a bydd o fudd i chi nid yn unig yn ystod  
eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd, ond 
drwy gydol eich gyrfa. Bydd yn helpu i 
wneud y canlynol:

◗ Nodi eich anghenion hyfforddi

◗ Datblygu a gwella sgiliau penodol i 
ymchwil a sgiliau trosglwyddadwy mewn 
sawl maes (e.e. sgiliau cyfathrebu ar 
lafar ac yn ysgrifenedig, sut mae cael 
cyllid grant)

◗ Monitro eich datblygiad personol a 
phroffesiynol

◗ Trafod eich anghenion datblygu â'ch 
Goruchwyliwr/Goruchwylwyr

◗ Cynyddu eich gallu i fynegi a dangos 
eich sgiliau i amrywiaeth eang o ddarpar 
gyflogwyr (academaidd a heb fod yn 
academaidd) ac i gyrff proffesiynol.

Mae adnodd ar-lein, a gynlluniwyd i'ch 
tywys drwy'r broses PDP ac i’ch helpu i 
lunio cofnod electronig o'ch datblygiad,  
ar gael i bob myfyriwr drwy ein system 
dysgu ar-lein. 

Rhagor o Wybodaeth:
Ffôn: +44 (0)29 2087 7159
Ebost: engineering-pgr@caerdydd.ac.uk
Gwefan:  
www.cardiff.ac.uk/cy/engineering 
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Mae’r canolfannau hyn a gyllidir gan Gyngor y Gwyddorau Ffisegol 
a Pheirianneg (EPSRC) yn cynnig ysgoloriaethau pedair blynedd â 
chyllid llawn ynghyd â hyfforddiant gwerthfawr i fyfyrwyr ymchwil 
ôl-raddedig mewn meysydd arbenigol.

Canolfannau Hyfforddiant 
Doethurol yr EPSRC

Canolfan Hyfforddiant 
Doethurol mewn 
Gweithgynhyrchu Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd 
Prifysgol Caerdydd yw'r partner arweiniol 
yng Nghanolfan Hyfforddiant Doethurol 
yr EPSRC mewn Gweithgynhyrchu Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd. Bydd y 
Ganolfan, gyda'i phartneriaid Prifysgol 
Manceinion, Prifysgol Sheffield a Choleg 
Prifysgol Llundain (UCL) yn cynnig 
ysgoloriaethau PhD wedi'u cyllido'n llawn 
ynghyd â hyfforddiant cynhwysfawr mewn 
Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. 

Cynlluniwyd y Ganolfan i ategu nodau 
Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 
cyntaf y byd a sefydlwyd yn y DU, sydd wedi 
denu dros £500m o gyllid cyhoeddus a 
phreifat. Bydd yn cynnig ysgoloriaethau ar 
gyfer rhaglen PhD dros bedair blynedd fydd 
yn cynnwys gradd Meistr a addysgir yn y 
flwyddyn gyntaf. 

Bydd y Ganolfan yn sicrhau eich bod 
yn cael sgiliau trosglwyddadwy ac 
ymarferol ar gyfer y dyfodol. Ar y cyd â'n 

partneriaid academaidd, byddwch yn 
derbyn hyfforddiant arbrofol ymarferol 
a damcaniaethol priodol yn ymwneud â 
dylunio a gweithredu lled-ddargludyddion 
cyfansawdd ar lefel dyfeisiau a systemau. 
Byddwn yn eich helpu i ddatblygu'r gallu 
i ddatblygu dewisiadau amgen arloesol i 
wella galluoedd cyfredol mewn amrywiaeth 
o sectorau diwydiannol/technolegol 
yn gysylltiedig â lled-ddargludyddion 
cyfansawdd fel Ynni a Thechnoleg Gofal 
Iechyd. I gael rhagor o wybodaeth a sut i 
wneud cais, edrychwch ar y porwr cyrsiau 
ar wefan Prifysgol Caerdydd. 

Canolfan Hyfforddiant 
Doethurol mewn Systemau 
Ynni Tanwydd Digarbon 
Gwydn 
Nod Canolfan Hyfforddiant Doethurol yr 
EPSRC mewn Systemau Ynni Tanwydd 
Digarbon Gwydn yw dod ag arbenigedd 
Prifysgolion Nottingham, Sheffield a 
Chaerdydd at ei gilydd ynghyd â noddwyr 
diwydiannol a myfyrwyr doethurol o safon 
uchel, i fynd i'r afael â heriau pwysig yn 
y ffordd rydym ni'n cynaeafu, dosbarthu 

a defnyddio ynni. Ein nod yw lleihau 
allyriadau CO2 a chefnogi byd ynni sy'n 
amgylcheddol gyfeillgar ond yn ddibynadwy. 

Bydd y Ganolfan yn cynnig nifer o 
ysgoloriaethau ESPRC wedi'u cyllido'n llawn 
ar gyfer rhaglen gradd PhD bedair blynedd 
ym mhob sefydliad partner, gan gynnwys 
Prifysgol Caerdydd.  Bydd Blwyddyn 1 yn 
cynnwys datblygu sgiliau ymchwil yn ogystal 
ag ymgyfarwyddo â'r noddwr diwydiannol a 
modiwlau arbenigol penodol wedi'u teilwra 
i'ch prosiect. 

Bwriad y Ganolfan yw datblygu'r 
genhedlaeth nesaf o arweinwyr ymchwil 
ac arloeswyr, gan adael iddynt ddatblygu 
ymwybyddiaeth economaidd, gymdeithasol 
a chyd-destunol eang yn ogystal â sgiliau 
technegol cryf fydd yn eu galluogi i 
weithredu mewn tîm amlddisgyblaethol. 
Bydd myfyrwyr ymchwil Caerdydd yn 
gweithio yng nghyfleuster graddfa fawr yr 
Ysgol Peirianneg, sef y Ganolfan Ymchwil 
i Dyrbinau Nwy. I gael rhagor o wybodaeth 
a sut i ymgeisio ewch i wefan y Ganolfan: 
www.resilient-decarbonised-energy-dtc.ac.uk 
neu edrychwch ar y porwr cyrsiau ar wefan 
Prifysgol Caerdydd.
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Proffiliau myfyrwyr PhD   

Mae ein myfyrwyr PhD yn cynnal ymchwil mewn amrywiaeth 
eang o feysydd peirianyddol ac yn helpu i ddod o hyd i atebion 
i nifer o heriau byd-eang modern. Gofynnon ni bedwar myfyriwr 
siarad â ni am eu gwaith ymchwil a'r hyn maen nhw'n gobeithio 
ei wneud ar ôl eu PhD.

Mo Binesmael  
Myfyriwr PhD, Peirianneg 

Cefais cymaint o fwynhad yn ystod fy 
astudiaethau israddedig, penderfynais 
aros i wneud doethuriaeth yma hefyd. 
Mae enw da i'r Ysgol Peirianneg a chefais 
fy annog i archwilio fy syniadau fy hun, 
oedd yn ysgogiad gwych. Gwnes i fodiwl 
blwyddyn olaf ar Fodelu Gwybodaeth 
Adeiladu ac roeddwn am ddatblygu 
hyn yn fy mhrosiect doethuriaeth. Rwyf 
i'n mwynhau fy noethuriaeth ac mae’r 
Academi Ddoethurol yn cynnig llawer 
o gyrsiau hyfforddi ategol y byddwn yn 
eu hargymell i unrhyw ddarpar fyfyrwyr 
doethuriaeth. Rwyf i hefyd wedi gallu 
cymryd blwyddyn allan o fy astudiaethau 
ar ôl cael gwahoddiad gan y llywodraeth 
yn Dubai i ganolbwyntio ar ddatblygu 
busnes technegol newydd a ddatblygodd o 
flwyddyn olaf fy astudiaethau israddedig.

Sahar Alimohammadi  
Myfyriwr PhD, Peirianneg

Rwy'n gwneud PhD mewn peirianneg 
electronig yn y grŵp ymchwil Magnetig. 
Fe 'nes i ddewis Prifysgol Caerdydd 
gan ei fod ymhlith y prifysgolion gorau 
o ran peirianneg electronig, ac mae 
ganddi oruchwylwyr hynod wybodus 
a chyfleusterau ymchwil ardderchog. 
O'i chymharu â dinasoedd eraill, mae 
Caerdydd yn ddinas ddiogel, hyfryd a rhad 
gyda llawer o adnoddau naturiol fel parciau, 
cefn gwlad a thraethau. Byddai unrhyw un 
sydd â diddordeb mewn natur yn mwynhau 
yma. Yn ystod fy nghyfnod astudio yn y 
Brifysgol fe 'nes i gyfarfod pobl wych.  
Mae'r goruchwylwyr a'r staff yn gyfeillgar ac 
yn garedig hefyd, ac yn helpu chi cymaint 
ag y bo modd yn ystod eich astudiaeth.

Matthew Rolley 
Myfyriwr PhD, Peirianneg 

Roedd fy noethuriaeth yn ymwneud â 
datblygu ynni solar. Roedd fy ngoruchwyliwr 
yn wych. Roeddwn wrth fy modd ein 
bod yn cael mynychu cynadleddau, 
cyfarfod â myfyrwyr eraill ac estyn natur 
ryngddisgyblaethol ein hymchwil.

Jacob Hill 
Myfyriwr PhD, Peirianneg

Peirianneg Fecanyddol yw fy maes ymchwil 
i, gan edrych yn benodol ar optimeiddio 
agweddau ar brosesau gweithgynhyrchu. 
Mae enw da i Gaerdydd. Beth mae hynny'n 
ei olygu go iawn yw cydnabyddiaeth fwy 
cadarnhaol gan bobl eraill wrth deithio a 
chyflwyno ymchwil. Does dim dwywaith bod 
y cymorth gan oruchwylwyr yn eithriadol, ond 
mae'r cymorth gan gyfoedion (ôl-raddedigion 
eraill) yn gwneud byd o wahaniaeth. Mae'r 
cyfleusterau'n gweddu'n dda i fy ymchwil 
ac yn golygu fy mod yn gallu canolbwyntio 
ar bosibiliadau fy ngwaith, yn hytrach na'i 
gyfyngiadau. Mae'r ffaith bod fy PhD yn cael 
ei noddi, ac felly nad yw arian yn broblem, yn 
gymorth mawr. Ar y cyfan mae'r cysylltiadau 
â'r diwydiant, a'r cymorth a geir gan y 
diwydiant, i weld yn ardderchog.

Nick Clark 
Myfyriwr PhD, Peirianneg 

Gwnes i fy noethuriaeth ar nodweddion 
magnetig dur trydanol. Y peth gorau am 
y ddoethuriaeth oedd gallu datblygu eich 
sgiliau peirianneg a chael cyfle i archwilio 
eich maes pwnc yn ddeallusol. Hefyd 
cefais gyfarfod â phobl o bedwar ban byd 
sydd wir yn helpu i ehangu eich gorwelion, 
yn academaidd ac yn gymdeithasol. 

Fe 'nes i ddewis Prifysgol 
Caerdydd gan ei fod 
ymhlith y prifysgolion 
gorau o ran peirianneg 
electronig, ac mae ganddi 
oruchwylwyr hynod 
wybodus a chyfleusterau 
ymchwil ardderchog. 
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Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir

Ni yw un o ganolfannau mwyaf blaenllaw y DU ar gyfer astudiaethau 
ôl-raddedig mewn peirianneg.

Mae'r cyfuniad o rinweddau ymchwil 
ardderchog (ymhlith y 10 Ysgol 
Peirianneg orau yn y DU - Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil 2014), a'r 
cysylltiadau agos â chwmnïau 
peirianneg byd-eang, wedi denu mwy na 
400 o fyfyrwyr o'r DU a thu hwnt i ddilyn 
cwrs peirianneg ôl-raddedig gyda ni.

Rydym yn ymfalchïo yn ein cydweithrediad 
llwyddiannus â'r diwydiant ac yn rhoi 
pwys mawr ar gyfraniad diwydiannol o ran 
datblygu ac ymarfer ei raglenni ôl-raddedig.  
Gofynnir i'n Bwrdd Cynghori Diwydiannol 
ddarparu mewnbwn ac adborth parhaus 
ar ein haddysgu a'n gwaith ymchwil, ac 
mae llawer o'n partneriaid diwydiannol sy'n 
ymarfer yn addysgu modiwlau priodol neu'n 
cymryd rhan mewn prosiectau sy'n cael eu 
cyflawni gan ein myfyrwyr ôl-raddedig. 

Hefyd, mae gan ein staff darlithio gryn 
brofiad o weithio ar amrywiaeth eang o 
brosiectau peirianyddol ymarferol. Ymysg 
y cwmnïau rhyngwladol mawr sy'n gweithio 
gyda ni ar hyn o bryd mae Laing O’Rourke, 
TATA, Ove Arup, Siemens, IBM, Hewlett 
Packard a Nokia. Felly, gellir rhoi sicrwydd i 
ddarpar myfyrwyr fod cynnwys ac addysgu'r 
cyrsiau yn gyfoes, yn ymarferol ac yn 
berthnasol i fusnesau peirianneg modern.

Mae ein holl fyfyrwyr ôl-raddedig yn elwa 
ar gyfleusterau ardderchog i fyfyrwyr. 
Mae'r rhain yn cynnwys ffreutur a siop 
goffi i fyfyrwyr ar y safle, cyfleusterau 
cyfrifiadura cynhwysfawr ar draws y 
campws (nifer ohonynt ar agor 24 awr y 
dydd) a Llyfrgell Trevithick, sydd newydd 
gael ei hadnewyddu. Rydym hefyd yn 
gartref i labordai ymchwil ac addysgu o'r 
radd flaenaf, a hynny i bob disgyblaeth 
beirianyddol. Mae llawer o'r rhain wedi 
cael eu moderneiddio'n ddiweddar, gyda 
chymorth grantiau cyllid helaeth.

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o 
raglenni MSc sydd wedi’u dylunio gyda'r 
diwydiant a busnes mewn golwg.  
Mae ein holl gyrsiau MSc wedi cael eu 
hachredu neu eu cydnabod gan y sefydliad 
proffesiynol perthnasol ac yn bodloni'r 
gofynion ar gyfer cymhwyso fel CEng. Mae 
nifer o’r rhaglenni canlynol ar gael ar sail 
ran-amser hefyd.

Felly, bydd ein cyrsiau ôl-raddedig o 
ddiddordeb i unrhyw un sy'n dymuno 
arbenigo mewn maes peirianyddol penodol, 
parhau i ddatblygu'n broffesiynol neu  
ennill statws Peiriannydd Siartredig.  
Maen nhw hefyd yn sail ardderchog i 
unrhyw un sy'n ystyried astudiaeth PhD  
neu yrfa academaidd.
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Bydd myfyrwyr yn ennill ymwybyddiaeth 
o'r cyd-destun y mae'n rhaid i beiriannydd 
mecanyddol proffesiynol weithio ynddo 
yn y diwydiant o ran yr agweddau 
diogelwch, amgylcheddol, cymdeithasol 
ac economaidd ar eu rolau gwneud 
penderfyniadau.

Nodweddion Arbennig 
Mae'r cwrs yn elwa'n benodol ar gyfraniad 
uniongyrchol cydweithredwyr diwydiannol 
o ran cynnwys y cwrs, ei ddarpariaeth a'r 
cyfleusterau. 

Mae Renishaw PLC wedi darparu a chefnogi 
labordy mesureg o'r radd flaenaf i ategu'r 
addysgu a'r prosiectau sy'n cael eu cynnig 
fel rhan o'r cwrs hwn. Mae'r labordy hwn 
hefyd yn cefnogi ymchwil ôl-raddedig 
cydweithredol a phrosiectau parhaus ar 
lefel ddoethur. 

Bydd prosiectau uwch-beirianneg 
fecanyddol a arweinir gan ymchwil ar  
gael i bob myfyriwr, ar y cyd â phartneriaid 
diwydiannol presennol.

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Disgrifiad o'r Cwrs 
Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i beirianwyr 
mecanyddol graddedig wella neu loywi 
eu gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau 
perthnasol. Mae'n galluogi'r myfyriwr i 
gael dealltwriaeth lefel meistr o bynciau 
peirianneg fecanyddol o'i ddewis, yn ogystal 
ag ymestyn ffiniau ei arbenigedd i feysydd 
sy'n adlewyrchu ein diddordebau ymchwil 
arbenigol.

Bydd tymhorau'r hydref a'r gwanwyn yn 
defnyddio deunydd a addysgir a deunydd 
yn seiliedig ar brosiectau ymchwil i helpu'r 
myfyriwr i ddatblygu o safon gradd baglor 
arferol pan fydd yn dechrau, i lefel meistr. 
Caiff y naw modiwl dewisol a addysgir eu 
rhannu rhwng y tymhorau hyn i gyflenwi 
naw deg credyd o astudiaeth ar lefel meistr. 
Mae'r drydedd ran o'r cwrs yn cynnwys 
prosiect ymchwil. 

Bydd myfyrwyr yn cael y sgiliau uwch sydd 
eu hangen arnynt i gyflawni prosiect trylwyr 
ac i baratoi traethawd hir ym maes Uwch-
Beirianneg Fecanyddol.

Mae'r pynciau a fydd dan sylw yn y cwrs 
hwn yn cynnwys:

◗ Triboleg
◗ Mesureg
◗ Peirianneg reoli 
◗ Trosglwyddo gwres a thermo-dynameg 
◗ Rheoli ynni 
◗ Rheoli ansawdd 
◗ Nano-fecaneg 
◗ Roboteg 
◗ Deallusrwydd artiffisial 
◗ Rheoli risgiau a pheryglon 
◗ Monitro cyflwr.

Bydd integreiddiad agos yr astudiaeth 
achos a'r prosiect yn galluogi archwiliad 
manwl o bwnc a ddewisir sy'n ymwneud 
â'r cwrs. Mae hyn yn darparu rhaglenni 
wedi'u teilwra'n unigol i fodloni anghenion 
cyfranogwyr mewn modd hyblyg ond 
penodol, lle mae'r prosiect yn cael ei 
ystyried yn gyfle allweddol i ennill a 
defnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf am 
beirianneg fecanyddol. Caiff myfyrwyr eu 
tywys a'u hannog i ddangos gwreiddioldeb 
wrth ddefnyddio'r wybodaeth maen 
nhw'n ei hennill, a byddant yn magu 
gwerthfawrogiad o sut mae ymchwil yn 
ymestyn ffiniau gwybodaeth. Byddant 
yn cael eu hyfforddi i ddelio â materion 
cymhleth yn systematig ac yn greadigol, 
ac yn cael y cyfle a'r anogaeth i ddangos 
mentergarwch ac arloesedd wrth ddatrys 
problemau cymhleth a dylunio cydrannau a 
systemau newydd.

Mae'r cysylltiad agos â'r 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 athrawon sy'n darparu'r modiwlau'n 
gweithio gyda rhai o'r cwmnïau peirianneg 
mwyaf adnabyddus yn y byd. Ymysg y 
partneriaid mae Airbus, BAe Systems, 
Bosch, Tata Steel, Daimler, EADS, Fiat, 
Hewlett-Packard, IBM, Messier-Dowty, 
Network Rail, TWI, Parametric Technology, 
Physical Acoustics Ltd, Renault, Renishaw, 
Rolls-Royce, SAP, Siemens, Silicon 

Graphics, Stile Bertone, yr Asiantaeth 
Priffyrdd, TRL, Microchip, a WS Atkins.

Bydd y rhaglen yn paratoi myfyrwyr ar 
gyfer dechrau gyrfa ymchwil neu yrfa yn y 
diwydiant. Yn ogystal â sgiliau technegol, 
bydd myfyrwyr yn dysgu sgiliau proffesiynol 
fel sut mae cyfathrebu'n effeithiol â 
chynulleidfaoedd rheolaethol, technegol 
ac annhechnegol, cynllunio prosiectau, 
gwerthuso a blaenoriaethu.

Rhagolygon Gyrfa 
Mae'r cwrs yn darparu hyfforddiant lefel 
meistr i'r safon sy'n angenrheidiol ar 
gyfer ymarfer fel peiriannydd mecanyddol 
proffesiynol siartredig. Mae'n paratoi ei 
raddedigion ar gyfer rolau lefel rheoli 
ar draws amrywiaeth eang o feysydd 
mecanyddol a pheirianyddol cysylltiedig. 
Bydd y deunydd sy'n cael ei gyflwyno yn 
ystod y cwrs yn sylfaen ardderchog i unrhyw 
yrfa ym maes peirianneg fecanyddol neu 
ddisgyblaeth gysylltiedig.

Mae'r cwrs yn annog myfyrwyr i ddeall a 
defnyddio meddylfryd peirianneg systemau 
rhyngddisgyblaethol sy'n cyfuno'r pynciau 
peirianneg fecanyddol mae'n eu darparu, 
a hynny mewn modd sy'n adlewyrchu 
anghenion prosesau datrys problemau 
diwydiannol ac academaidd.

Gofynion Mynediad
Fel rheol, y gofyniad sylfaenol yw Gradd 
Anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster cyfwerth) 
BEng mewn Peirianneg Fecanyddol neu 
feysydd pwnc cysylltiedig o brifysgol 
ym Mhrydain neu o brifysgol dramor 
gydnabyddedig. Bydd ymgeiswyr eraill sydd 
â phrofiad diwydiannol helaeth yn cael eu 
hystyried ar sail unigol. O ran myfyrwyr o 
dramor, y gofyniad sylfaenol o ran Saesneg 
yw sgôr IELTS o 6.5.

MSc mewn Uwch-Beirianneg Fecanyddol 

Nod y rhaglen gradd hon yw darparu gwybodaeth uwch am 
beirianneg fecanyddol dros amrywiaeth o bynciau arbenigol, 
gydag astudiaeth fanwl, drwy brosiect dan arweiniad 
ymchwil, mewn maes o’ch dewis.

Rhagor o Wybodaeth:
Ffôn: +44 (0)29 2087 9999
Ebost: engineering-pg@caerdydd.ac.uk
Gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy
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Mae Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) yn dod fwy a mwy i'r 
amlwg ac wedi gweddnewid y diwydiant Pensaernïaeth, Peirianneg 
ac Adeiladu/Gweithredu (AEC/O). Yn sgil hynny, mae galw mwy am 
arbenigwyr yn y sector hwn. 

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflenwi â'r 
adnoddau sydd eu hangen arnoch 
i fod yn weithiwr proffesiynol ym 
meysydd deinamig BIM a pheirianneg 
glyfar, gan roi mantais unigryw i chi 
pan fyddwch yn ymgeisio am yrfa ym 
maes peirianneg sifil neu strwythurol, 
mewn meysydd cysylltiedig, neu am 
ysgoloriaeth PhD yn y meysydd hyn. 

Nodweddion Arbennig
Mae'r MSc mewn Adeiladu a Modelu 
Gwybodaeth Seilwaith (BIM) ar gyfer 
Peirianneg Glyfar yn canolbwyntio'n unigryw 
ar beirianneg glyfar, ac yn cwmpasu'r sector 
adeiladu yn ogystal â'r sector seilwaith 
gyda'r cyfle i gael tystysgrifau BIM y 
diwydiant, sy'n uchel eu parch.

Mae'r cwrs yn seiliedig ar gryfderau ymchwil 
y grŵp Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) 
yn yr Ysgol Peirianneg, sydd wedi bod yn 
grŵp ymchwil sefydledig ers dros ugain 
mlynedd. Mae'r grŵp ymchwil BIM wedi'i 
gydnabod yn rhyngwladol ac wedi datblygu 
perthynas waith agos â chanolfannau 
ymchwil a hyfforddi BIM mawr ledled y 
byd, ac wedi cydweithio ag ystod eang o 
bartneriaid diwydiannol rhyngwladol yn y 
DU, yr UE a Tsieina.

Fe gewch y cyfle i ennill Tystysgrif Rheolwr 
BIM y Sefydliad Ymchwil Adeiladau (BRE) – 
a thystysgrif adeiladu SMART – sy'n uchel 
eu parch yn y diwydiant.

Y Cwrs
Mae'r modiwlau craidd wedi'u dylunio'n 
ofalus i gyflenwi sgiliau theori, modelu, 
efelychu a rheoli sylfaenol. Byddwch 
yn dysgu sut mae cynllunio a chynnig 
prosiectau ymchwil, cynnal adolygiadau a 
beirniadaethau llenyddol, dylunio, efelychu, 
optimeiddio a rheoli prosiectau/asedau 
adeiladau/seilwaith, gyda chefnogaeth 
technolegau cyfrifiadura cysylltiedig â BIM 
o'r radd flaenaf.

Mae'r dewis eang o fodiwlau dewisol 
a natur amlddisgyblaethol y cwrs yn 
rhoi cyfle i ymgeiswyr sydd o wahanol 
gefndiroedd ac sydd â diddordeb mewn 
bod yn arbenigwr BIM i ennill cymhwyster 
ôl-raddedig, a fydd yn gwella eich 
rhagolygon gyrfa mewn amrywiaeth  
eang o alwedigaethau.

Mae'r pynciau a fydd dan sylw yn y 
modiwlau yn cynnwys: Modelu geo-
amgylcheddol a hydro-amgylcheddol, 
Deallusrwydd artiffisial, Dylunio ar gyfer 
llifogydd, Uwch-roboteg, Technegau 
Rhifol mewn Peirianneg Sifil, Theori FE 
ac Ymarfer ac Adeiladu, Cyfrifiadura 
BIM a Phrosesu Gwybodaeth, a Modelu 
Gwybodaeth Seilwaith.

Ar ôl llwyddo i gyflawni'r elfen a addysgir, 
bydd myfyrwyr yn cyflawni prosiect ymchwil 
tri mis, a thraethawd hir.

Rhagolygon Gyrfa
Mae gofynion sylweddol yn deillio o'r 
diwydiant gan fod angen graddedigion 
cymwys ym maes BIM sy'n meddu ar 
safbwynt peirianyddol. Gall graddedigion 
edrych ymlaen at gyfleoedd gyrfa yn y 
meysydd canlynol:

◗ Swyddi technegol, ymchwil, datblygu  
a pheirianyddol ym maes peirianneg  
sifil gyffredinol ac yn benodol yn y 
diwydiant BIM; 

◗ Ymchwil doethurol damcaniaethol, 
arbrofol ac offerynnol;

◗ Swyddi rhifol, technegol, ymchwil, 
datblygu a pheirianyddol mewn  
meysydd gwyddonol cysylltiedig;

◗ Addysg gwyddoniaeth gyffredinol, 
peirianneg a mathemateg;

◗ Ymysg y galwedigaethau cysylltiedig 
posib mae cynlluniwr a rheolwr dinesig, 
pensaer, peiriannydd sifil/strwythurol, 
peiriannydd MEP, rheolwr adeiladu, 
syrfëwr, dadansoddwr amgylcheddol, 
peiriannydd mecanyddol, peiriannydd 
electronig, rheolwr cyfleuster/ased,  
a chyfrifiadurwr.

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 neu brofiad 
o weithio ym maes Peirianneg Sifil, 
Strwythurol, Amgylcheddol ac Adeiladu, 
neu ddisgyblaethau eraill perthnasol fel 
Pensaernïaeth, Peirianneg Fecanyddol 
neu Gyfrifiadureg, gan weithio tuag at 
beirianneg ddigidol a deallus. O ran 
ymgeiswyr nad Saesneg yw eu mamiaith,  
y gofyniad sylfaenol o ran iaith yw sgôr 
IELTS o 6.5.

MSc mewn Adeiladu a Modelu Gwybodaeth  
Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Glyfar

Rhagor o Wybodaeth:
Ffôn: +44 (0)29 2087 9999
Ebost: engineering-pg@caerdydd.ac.uk
Gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy
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Nod y cwrs MSc hwn, sy'n 
gydweithrediad rhwng yr Ysgol 
Peirianneg a'r Sefydliad Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd, yw 
cyflenwi myfyrwyr â gwybodaeth a 
sgiliau lefel uwch ym maes llunio, 
gweithgynhyrchu a defnyddio lled-
ddargludyddion cyfansawdd. 

Nodweddion Arbennig 
Mae profiad ein staff, ein henw da, 
a'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.

Mae'r Sefydliad Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd yn ddatblygiad newydd 
cyffrous sydd ar flaen y gad o ran 
technoleg lled-ddargludyddion 
cyfansawdd. Mae'r Sefydliad wedi ennill 
ei blwyf fel un o sylfaenwyr y Clwstwr Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd sydd hefyd 
yn cynnwys cwmnïau fel IQE plc, SPTS and 
Newport Wafer Fab, a hynny i fanteisio 
i'r eithaf ar yr arbenigedd sydd eisoes yn 
bodoli ym Mhrifysgol Caerdydd a datblygu 
ymchwil academaidd hyd at bwynt lle 
gellir ei gyflwyno'n ddibynadwy ac yn 
gyflym i'r amgylchedd cynhyrchu. Mae'r 
cyfleuster yn unigryw yn y DU, a'i nod yw 
creu canolfan fyd-eang ar gyfer ymchwil, 

datblygu ac arloesedd ym maes technoleg 
lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd y cwrs yn eich cyflenwi â'r set sgiliau 
sydd ei hangen arnoch i fanteisio ar y 
cyfleoedd cyflogaeth sy'n dod i'r amlwg yn 
y sector lled-dargludyddion cyfansawdd 
cenedlaethol a rhyngwladol - sector sy'n 
tyfu.

Rydym yn annog amgylchedd "grŵp 
ymchwil" lle byddwch yn cael y cyfle 
i weithio gyda'ch gilydd ar draws 
disgyblaethau i wella dysgu eich gilydd, 
ac i fod yn rhan hanfodol o'n cymuned 
wyddonol ryngwladol sy'n ffynnu.

Y Cwrs 
Mae ein cwricwlwm hyblyg yn cynnwys 
set gadarn o fodiwlau gofynnol a nifer o 
fodiwlau dewisol arloesol sy'n cynnwys y 
canlyniadau, y gwaith arloesi a'r technegau 
diweddaraf. Maen nhw wedi'u dylunio i 
gynnwys y technegau addysgu a dysgu 
mwyaf effeithiol.

Bydd ein hamrywiaeth o fodiwlau 
arbenigol yn rhoi cyfle i chi deilwra'r 
rhaglen i'r diwydiant neu'r sector penodol 
sydd o ddiddordeb i chi. Byddwch yn 
cael cyfle i ryngweithio â myfyrwyr ar 
raglenni cysylltiedig eraill, cael profiad o 
feysydd newydd, a hyd yn oed datblygu 
cyfleoedd busnes newydd drwy ein modiwl 
Masnacheiddio Arloesedd. 

Mae'r pynciau a fydd dan sylw yn ein 
modiwlau yn cynnwys: Ffabrigo lled-
ddargludyddion cyfansawdd, Hanfodion 
micro-dechnoleg a nano-dechnoleg, Theori 
cwantwm solidau, Peirianneg amledd uchel 
ac amledd radio, Cylchedau integredig 
ffotonig lled-ddargludyddion cyfansawdd 
sy'n benodol i gymhwysiad, Masnacheiddio 
arloesedd, a Dylunio a ffiseg dyfeisiau 
amledd uchel.

Ar ôl llwyddo i gyflawni'r elfen a addysgir, 
bydd myfyrwyr yn cyflawni prosiect ymchwil 
tri mis, a thraethawd hir. Byddwch yn 
cyflawni eich prosiect haf naill ai yn y 
Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 
neu'r Ysgol Peirianneg, neu gydag un o'n 
partneriaid diwydiannol, fel IQE.

Rhagolygon Gyrfa 
Bydd MSc mewn Electroneg Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd yn rhoi 
cyfleoedd i chi yn y meysydd canlynol:

◗ Swyddi technegol, ymchwil, datblygu 
a pheirianneg mewn systemau 
lled-ddargludyddion cyfansawdd 
diwydiannol, lled-ddargludyddion silicon 
a systemau cyfathrebu uwch; 

◗ Ymchwil doethurol damcaniaethol, 
arbrofol ac offerynnol; 

◗ Swyddi rhifol, technegol, ymchwil, 
datblygu a pheirianneg mewn meysydd 
gwyddonol cysylltiedig; 

◗	 Addysg gwyddoniaeth gyffredinol, ffiseg 
a mathemateg.

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 mewn peirianneg 
electronig, peirianneg drydanol neu ffiseg. 
O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith, y gofyniad sylfaenol o ran iaith 
yw sgôr IELTS o 6.5.

MSc mewn Electroneg Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd

Dyluniwyd yr MSc mewn Electroneg Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd i ddarparu drwy hyfforddiant a phrofiad ymarferol 
mewn theorïau lled-ddargludyddion cyfansawdd, ffabrigo, 
cymwysiadau, ac integreiddio â thechnoleg silicon.
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Mae datblygiad a chynnydd cymdeithas yn dibynnu i raddau helaeth 
ar sgiliau, dychymyg ac ymroddiad ei pheirianwyr sifil.

Nhw sy’n ymwneud â chynllunio, 
dylunio, adeiladu a chynnal a chadw 
priffyrdd, rheilffyrdd, meysydd awyr, 
dociau, porthladdoedd, camlesi, 
amddiffynfeydd arfordirol, systemau 
dyfrhau, gwasanaethau trefol  
hanfodol (fel y cyflenwad dŵr,  
draenio, a gwaredu carthion) a  
gwaith adeileddol, gan gynnwys 
adeiladau, pontydd, argaeau, 
cronfeydd dŵr a gorsafoedd pŵer.

Mae’r cwrs sefydledig hwn yn cynnig y 
wybodaeth a’r arbenigedd angenrheidiol 
ar gyfer gyrfa ar draws sbectrwm eang o'r 
ddisgyblaeth broffesiynol. Bydd gyrfa mewn 
peirianneg sifil yn cynnig llu o sialensiau a 
chyfleoedd gwahanol ym mhedwar ban byd. 

Nodweddion Arbennig 
Mae cofnod cyflogaeth graddedigion yn 
wych, ac mae'r rhan fwyaf o raddedigion yn 
ymuno ag ymgyngoriaethau peirianneg. 

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Disgrifiad o'r Cwrs 
Mae'r cwrs hwn wedi hen ennill ei blwyf, 
a'i nod yw gwella sgiliau peirianyddol 
graddedigion. Caiff y deunydd a addysgir  
ei ddarparu yn ystod tymhorau'r hydref  
a'r gwanwyn. 

Mae prosiect estynedig yn un o'r meysydd 
Peirianneg Sifil yn rhan fawr o'r cwrs. Mae 
cofnod cyflogaeth graddedigion y cwrs hwn 
yn wych, ac mae'r rhan fwyaf o raddedigion 
yn ymuno ag ymgyngoriaethau peirianneg.

Mae'r pynciau a fydd dan sylw yn y cwrs yn 
cynnwys: 

◗ Mecaneg Hylif Amgylcheddol 

◗ Uwch-ddaeareg Peirianneg 

◗ Strwythurau Dur 

◗ Uwch-reolaeth Peirianneg 

◗ Technegau Rhifol ym maes Peirianneg 

◗ Mecaneg Pridd Ddamcaniaethol 

◗ Rheoli mewn Diwydiant 

◗ Ansawdd Dŵr a Pheirianneg Trin 

◗ Peirianneg Arfordirol ac Aberol 

◗ Astudiaeth Achos Peirianneg.

Y Rhaglen Radd
Mae'r rhaglen hon yn cynnig cyfle i fireinio 
sgiliau a gwneud astudiaethau uwch mewn 
amrywiaeth eang o bynciau Peirianneg 
Sifil. Mae'n arbennig o addas i'r rheini â 
diddordeb cyffredinol mewn adeiladu.

Gellir ei addasu hefyd i ymgeiswyr sy'n 
dymuno cael uwch-hyfforddiant mewn mwy 
nag un maes arbenigol, oherwydd gellir 
newid pynciau o'r cyrsiau MSc Peirianneg 
Dŵr, Strwythurol a Geo-amgylcheddol am y 
pynciau nad ydynt yn orfodol.

Mae'r rhaglen radd ar gael ar sail amser 
llawn dros un flwyddyn neu ar sail ran-
amser dros dair blynedd. Caiff y rhaglen 
amser llawn ei darparu dros ddau dymor a 
addysgir wedi'u dilyn gan gyfnod ymchwilio 
a llunio traethawd hir. Mae'r gwaith asesu'n 
digwydd drwy gyfrwng gwaith cwrs ac 
arholiadau.

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster 
cyfwerth) o brifysgol ym Mhrydain 
neu brifysgol dramor gydnabyddedig. 
Bydd ymgeiswyr sy'n meddu ar brofiad 
proffesiynol perthnasol yn cael eu hystyried 
hefyd. Yn addas i raddedigion peirianneg 
sifil neu ddisgyblaeth gysylltiedig, neu 
i ymgeiswyr sy'n meddu ar brofiad 
proffesiynol perthnasol.

O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith, y gofyniad sylfaenol o ran 
Saesneg yw sgôr IELTS o 6.5.

 
MSc mewn Peirianneg Sifil 
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Nod y rhaglen yw diwallu’r angen brys am arbenigwyr sydd 
wedi’u hyfforddi yn y maes hwn – arbenigwyr a fydd yn gyfrifol 
am wynebu’r heriau a godir gan y dechnoleg newydd wth iddi 
ddatblygu’n gyson. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi ddysgu sgiliau 
gwerthfawr ym meysydd entrepreneuriaeth a dechrau busnes.

Nodweddion Arbennig
Mae'r rhaglen MSc mewn Technoleg 
Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth wedi 
cael ei datblygu o'r cwrs llwyddiannus 
MSc mewn Peirianneg Cyfathrebu Diwifr 
a Microdon, sydd wedi hen ennill ei blwyf. 
Mae'r rhaglen hon hefyd yn cynnwys 
modiwlau arbenigol sy'n cael eu haddysgu 
gan ein Hysgol Fusnes sy'n gydnabyddedig 
ledled y byd, a drwy ddarlithoedd gwadd 
gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant. Ar 
ben hynny, bydd yn rhoi cyfle unigryw i chi 
gymryd rhan yn Rhaglen Sefydliad Alacrity.

Disgrifiad o'r Cwrs
Bydd y cwrs yn eich galluogi i fagu 
arbenigedd mewn meysydd newydd a 
meysydd sy'n datblygu, fel dylunio microdon 
drwy gymorth cyfrifiadur a pheirianneg 
systemau cyfathrebu. Bydd y cwrs yn 
cynnwys amser yn y labordy a rheolaeth 
beirianyddol uwch, ochr yn ochr â modiwlau 
mewn peirianneg amledd uchel ac amledd 
radio, dylunio microdonnau drwy gymorth 
cyfrifiadur, ffabrigo a phrofi, systemau 
cyfathrebu uwch, rhwydweithiau cyfathrebu 
uwch a chysyniadau a dylunio RF Aflinol.  
Bydd hyn yn ategu'r gwaith o ennill sgiliau 
busnes ac entrepreneuriaeth.

O ran strwythur y cwrs, mae wedi'i rannu'n 
ddeuddeg modiwl a addysgir dros saith 
mis, wedi'u dilyn gan brosiect cysylltiedig â'r 
diwydiant yn y maes am gyfnod o bum mis.

Yn ystod cam olaf eich cwrs, byddwch 
yn cyflawni eich prosiect MSc yn yr Ysgol 
Fusnes lle byddwch yn gallu cyflawni 

prosiect busnes a rheoli cysylltiedig, ac yn 
cael y cyfle i wneud cais i Sefydliad Alacrity. 
Os byddwch yn dewis yr opsiwn Alacrity ac 
yn cael eich derbyn ar y rhaglen, byddwch 
yn dechrau ar brosiect diwydiannol grŵp 
am bum mis gyda'r Sefydliad Alacrity 
yng Nghasnewydd. Caiff hyn ei ddilyn 
gan gwrs dwys ('bootcamp'), lle cewch 
gyflwyniad i fethodoleg busnes ar gyfer 
masnacheiddio technoleg a chreu cwmnïau 
llwyddiannus. Os bydd eich cais i raglen 
Alacrity yn llwyddiannus, byddwch yn cael 
cyflog di-dreth o tua £13,800 o nawfed 
mis eich cwrs MSc ymlaen. Bydd rhaglen 
Sefydliad Alacrity yn cymryd pymtheg mis 
i'w chyflawni. 

Mae prosiectau Sefydliad Alacrity ar flaen y 
gad o ran technoleg ac yn cynnig cyfleoedd 
i ddatblygu dulliau a phrosesau newydd, a'r 
potensial i roi patent ar gynnyrch.

Bydd gan fyfyrwyr gyfle unigryw i weithio 
ar brosiectau arloesol gan ddefnyddio'r 
adnoddau datblygu meddalwedd 
diweddaraf, a methodoleg sy'n gofyn am 
ddatrys problemau'n greadigol. Byddwch 
yn cael cyfle i drosi syniadau prosiect 
arloesol (a geir gan bartneriaid diwydiannol 
byd-eang) yn gynnyrch a fydd yn arwain 
y farchnad, ac i sefydlu cwmni newydd. 
Bydd y prosiectau'n canolbwyntio'n bennaf 
ar feddalwedd a byddwch yn cael cyfle i 
weithio mewn meysydd fel:

◗ dylunio apiau symudol i'r iPhone/iPad 
a dyfeisiau Android ymhlith llwyfannau 
eraill

◗ datblygu rhyngwynebau graffigol 
cyfoethog, a ffrydio a phrosesu lluniau/
fideos

◗ cyfathrebiadau peiriant i beiriant (M2M) 
a chyfathrebu rhwng prosesau

◗ adnabod lleferydd a synthesis lleferydd

◗ datblygu gwasanaethau cwmwl

◗ seiberddiogelwch.

Y berthynas â phartneriaid diwydiannol sy'n 
gwneud interniaeth Alacrity mor werthfawr, 
gan fod prosiectau sy'n canolbwyntio 
ar gwsmeriaid sydd â siawns uchel o 
lwyddiant yn gallu arwain at gorffori 
cwmni newydd. Bydd gan raddedigion 
llwyddiannus gyfranddaliad ecwiti yn y 
cwmni ac, yn bwysicach oll, mynediad at 
gyllid cyfalaf mentrau. Ar ddechrau eu MSc, 
bydd angen hawl fisa o 24 mis o leiaf ar 
ymgeiswyr Alacrity. 

Efallai y byddwch yn dymuno cyflawni eich 
cwrs MSc yn y Brifysgol, lle byddwch yn 
cael eich cefnogi gan staff academaidd yn 
yr Ysgol Fusnes. Os na fyddwch yn dewis 
cyflawni prosiect Sefydliad Alacrity, bydd 
amrywiaeth o brosiectau'n cael eu cynnig i 
chi, a fydd yn adlewyrchu'r pwyslais ar reoli 
ac entrepreneuriaeth.

Pa un a byddwch yn dewis dilyn rhaglen 
Sefydliad Alacrity neu beidio, bydd y 
cwrs MSc hwn yn eich cyflenwi â'r sgiliau 
peirianneg a busnes sydd eu hangen 
arnoch i ddatblygu eich gyrfa. 

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster 
cyfwerth) o brifysgol ym Mhrydain neu 
brifysgol dramor gydnabyddedig. Yn addas i 
raddedigion mewn Peirianneg Drydanol neu 
ddisgyblaeth gysylltiedig. Bydd ymgeiswyr 
sy'n meddu ar brofiad proffesiynol 
perthnasol yn cael eu hystyried hefyd.

Bydd gofyn i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith lwyddo mewn arholiad IELTS gyda 
sgôr sy'n o leiaf 6.5. 

MSc mewn Technoleg Cyfathrebu ac 
Entrepreneuriaeth
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Mae dirfawr angen am arbenigwyr ar systemau ynni trydanol uwch i 
ddylunio ac adeiladu systemau ynni carbon isel, dibynadwy a diogel 
mewn gwledydd datblygedig a datblygol o amgylch y byd.

MSc mewn Systemau Ynni Trydanol

Mae’r MSc mewn Systemau Ynni 
Trydanol wedi'i gynllunio i fodloni'r 
angen hwn ac mae'n canolbwyntio'n 
benodol ar integreiddiad cynhyrchu 
adnewyddadwy i rwydweithiau 
trawsyrru a dosbarthu ynni, ac ar 
baratoi myfyrwyr ar gyfer cenhedlaeth 
newydd o gridiau gwirioneddol ‘glyfar’.

Bydd graddedigion y cwrs MSc hwn yn cael 
hyfforddiant arbenigol unigryw ar gyfer 
tueddiadau a datblygiadau cyflogaeth 
broffesiynol yn y dyfodol. 

Nodweddion Arbennig 
Mae'r rhaglen hon, a arweinir gan ymchwil, 
yn seiliedig ar bartneriaethau â'r diwydiant 
ac yn cynnwys prosiectau cysylltiedig â'r 
diwydiant gyda chwmnïau trydan mawr. 
Mae gennym gyfleusterau labordy unigryw 
yn Ewrop, yn cynnwys efelychydd system 
pŵer caledwedd ar gyfer hyfforddiant a 
phrosiectau. Bydd cyfleoedd am ymchwil 
PhD ar ôl cyflawni'r MSc yn llwyddiannus, 
a chyfleoedd ardderchog am swyddi gyda 
chwmnïau ynni trydanol blaenllaw. Hefyd, 
mae'r Brifysgol yn bartner yn Academi  
Bŵer IET a'r Academi Ymchwil i 
Rwydweithiau Pŵer.

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Strwythur y Rhaglen 
Mae'r modiwlau craidd yn cael eu darparu 
gan academyddion ymchwil yn yr Ysgol 
Peirianneg, a bydd darlithoedd gwadd 
allweddol yn cael eu rhoi gan beirianwyr 
a rheolwr profiadol o'r diwydiant trydan. 
Un o brif nodweddion y rhaglen yw ei dull 
integredig o addysgu Systemau Pŵer, 
Technoleg Peiriannau Foltedd Uchel 
a'r technolegau galluogi sy'n darparu 
paratoad hanfodol ar gyfer gyrfa mewn 
rhwydweithiau trydan yn y dyfodol. 

Mae modiwlau dewisol yn cael eu haddysgu 
gan gyd-weithwyr o grwpiau ymchwil eraill 
yn y Brifysgol er mwyn sicrhau mewnbwn 

amlddisgyblaethol i'r rhaglen. Bydd 
myfyrwyr MSc yn gweithio'n agos gyda'n 
hymchwilwyr dan y thema Ynni.

Mae'r pynciau a fydd dan sylw yn y cwrs  
yn cynnwys:

Dadansoddi systemau pŵer, Cynhyrchu 
gwasgaredig, Gridiau clyfar a dyfeisiau 
rhwydwaith gweithredol, Amddiffyn 
systemau pŵer, Monitro cyflwr, Modelu a 
rhagfynegi systemau, Technoleg foltedd 
uchel, Systemau ynni amgen, Astudiaethau 
ynni cynaliadwy, Uwch-electroneg pŵer, 
Cyflwyniad i brosesu signalau digidol, 
Systemau rheoli cyfrifiadurol diwydiannol, 
Rheoli mewn diwydiant, a Rheoli ynni.

Ar ôl llwyddo i gyflawni'r elfen a addysgir, 
bydd myfyrwyr yn cyflawni prosiect ymchwil. 
Bydd modd i fyfyrwyr ddewis pwnc o blith un 
o'r meysydd arbenigol canlynol: Amddiffyn a 
rheoli systemau pŵer, Ynni adnewyddadwy, 
Dylunio systemau dosbarthu, Rheoli ochr 
y galw, Monitro cyflwr, Mesuryddion clyfar, 
Inswleiddio foltedd uchel, Amddiffyn yn 
erbyn gorfoltedd, Systemau daearu a 
thermo-drydan.

Prosiect Ymchwil a 
Thraethawd Hir
Bydd yn rhaid i fyfyrwyr gyflawni prosiect 
ymchwil unigol yn un o feysydd arbenigol 
Peirianneg Systemau Ynni Trydanol,  
a fydd yn arwain at lunio traethawd hir. 

Bydd y gwaith prosiect yn cael ei wneud 
dan oruchwyliaeth uniongyrchol aelod o 
staff. Mae'r gwaith asesu'n digwydd drwy 
gyfrwng gwaith cwrs ac arholiadau.

Rhagolygon Gyrfa
Mae galw mawr am raddedigion o'r math 
hwn o gwrs, ac mae disgwyl i hynny 
barhau hyd y gellir rhagweld. Mae disgwyl 
i raddedigion gael swyddi gyda chwmnïau 
cyfleustodau ynni trydanol mawr, cwmnïau 
dosbarthu trydan, yn y sector cyhoeddus 
(asiantaethau ynni, yr Ymddiriedolaeth 
Garbon ac ati), ym maes ymchwil a 
datblygu, neu sefydlu eu cwmni eu hunain.

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 mewn peirianneg 
drydanol neu wyddoniaeth gymhwysol.  
Caiff graddau cysylltiedig eraill eu hystyried. 
O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith, y gofyniad sylfaenol o ran iaith 
yw sgôr IELTS o 6.5. Bydd darpar ymgeiswyr 
â phrofiad a chymwysterau eraill priodol yn 
cael eu hystyried hefyd. 
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Mae peirianneg geo-amgylcheddol yn ddisgyblaeth gynhwysol sy'n 
cydnabod nad oes modd datrys nifer o heriau amgylcheddol drwy 
un ddisgyblaeth draddodiadol yn unig.

Mae'r term Peirianneg Geo-
amgylcheddol yn un eang. Mae'n 
ymwneud a'r cyfraniadau mae 
peirianwyr geo-dechnegol, peirianwyr 
amgylcheddol, hydro-ddaearegwyr, 
gwyddonwyr y Ddaear, geo-gemegwyr, 
peirianwyr dŵr, biolegwyr ac 
ecolegwyr, ymhlith eraill, yn ei wneud  
i waith rheoli amgylcheddol, 
nodweddu safleoedd, asesu risg 
amgylcheddol, gwaredu gwastraff, 
adfer dŵr daear a phridd, gwarchod 
cynefinoedd, ac adfer amgylcheddol. 

Disgyblaeth flaengar yw peirianneg geo-
amgylcheddol, sy'n rhyngwynebu â meysydd 
peirianneg sifil, gwyddorau'r Ddaear 
a gwyddorau bywyd yn draddodiadol. 
Mae'r ddisgyblaeth yn canolbwyntio ar 
ryngweithiad dynol â'r tir a'r amgylchedd dŵr, 
yn benodol drwy ddatblygu seilwaith, asesu 
amgylcheddol a rheoli amgylcheddol.  Mae 
peirianwyr geo-amgylcheddol yn cymryd rhan 
mewn amrywiaeth eang o weithgareddau, 
gan gynnwys rheoli tir halogedig, hydro-
ddaeareg, rheoli adnoddau dŵr, dadansoddi 
geo-gemegol, rhagfynegi cludiant a 
thynged halogi dŵr daear a dŵr wyneb, 
asesu effeithiau amgylcheddol, asesu risg 
amgylcheddol a rheoli cynefinoedd. Mae 
peirianwyr geo-amgylcheddol yn gweithio 
ar ddatblygiadau ac mewn timau prosiect 
amlddisgyblaethol yn aml.

Nodweddion Arbennig 
Mae'r atebion i heriau amgylcheddol sy'n 
gysylltiedig â rhyngweithiad dynol â dŵr 
daear, wyneb a phridd yn golygu bod yn 
rhaid i beirianwyr feddu ar ystod eang o 
wybodaeth ac arbenigedd. 

Mae ein MSc mewn Peirianneg Sifil a  
Geo-amgylcheddol yn paratoi myfyrwyr 
i ateb yr heriau hynny. Mae'r MSc yn 
bartneriaeth arloesol rhwng yr Ysgol 
Peirianneg, Ysgol Gwyddorau'r Ddaear  
a'r Môr ac Ysgol y Biowyddorau. 

Un o nodweddion y rhaglen MSc hon 
yw'r gyfres o gyrsiau hyfforddi byr ar 
ffurf gweithdai sy'n ymwneud â defnydd 
ymarferol ac yn integreiddio ymarfer 
proffesiynol â sylfaen wyddonol a 
pheirianyddol y cwrs. 

Caiff y gweithdai hyn eu darparu gan 
ymarferwyr proffesiynol cydnabyddedig  
yn y diwydiant. 

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Strwythur y Rhaglen 
Mae'r rhaglen radd ar gael ar sail amser 
llawn dros un flwyddyn neu ar sail ran-
amser dros dair blynedd. Caiff y rhaglen 
amser llawn ei darparu dros ddau dymor  
a addysgir wedi'u dilyn gan gyfnod 
ymchwilio a llunio traethawd hir. Mae'r 
gwaith asesu'n digwydd drwy gyfrwng 
gwaith cwrs ac arholiadau. 

Mae'r testunau dan sylw yn cynnwys:

◗ Cyfraith Amgylcheddol 

◗ Cemeg Dŵr Daear a Phridd 

◗ Daeareg Peirianneg 

◗ Halogi Tir 

◗ Uwch-reolaeth Peirianneg 

◗ Modelu Geo-amgylcheddol a Hydro-
amgylcheddol 

◗ Rheoli Ansawdd Dŵr 

◗ Defnyddio Peirianneg Amgylcheddol 

◗ Rheoli mewn Diwydiant 

◗ Mecaneg Pridd Ddamcaniaethol 

Prosiect Ymchwil a 
Thraethawd Hir 
Bydd yn rhaid i fyfyrwyr gyflawni prosiect 
ymchwil unigol yn un o feysydd arbenigol 
Peirianneg Geo-amgylcheddol, a fydd 
yn arwain at lunio traethawd hir. Bydd 
y gwaith prosiect yn cael ei wneud dan 
oruchwyliaeth uniongyrchol aelod o staff yn 
un o'r tair adran sy'n cymryd rhan.

Rhagolygon Gyrfa
Mae cofnod cyflogaeth graddedigion yr MSc 
mewn Peirianneg Sifil a Geo-amgylcheddol 
yn ardderchog. Ymuno ag ymgyngoriaethau 
peirianneg mae'r rhan fwyaf yn ei wneud. 
Mae nifer fach o raddedigion yn parhau i 
astudio ymhellach bob blwyddyn - PhD fel 
arfer. Mae'r cyfraniad diwydiannol sylweddol 
i elfen dylunio a darparu'r cwrs yn sicrhau 
perthnasedd barhaus yr MSc o ran paratoi 
ar gyfer gwaith proffesiynol yn y maes hwn.

Gofynion Mynediad
Fel rheol, y gofyniad mynediad yw gradd 
anrhydedd 2:2 mewn Peirianneg Sifil neu 
Beirianneg Strwythurol, neu ddisgyblaeth 
gysylltiedig, o brifysgol gydnabyddedig, neu 
brofiad proffesiynol cyfwerth. Bydd sgiliau 
mathemategol da yn fanteisiol. O ran 
ymgeiswyr nad Saesneg yw eu mamiaith, 
mae gofyniad sylfaenol o ran Saesneg, sef 
sgôr IELTS o 6.5.

MSc mewn Peirianneg Sifil a Geo-amgylcheddol 
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Dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r pryder byd-eang am faterion rheoli 
dŵr amgylcheddol wedi bod yn tyfu ac yn tyfu. Mae'r materion hyn 
yn cynnwys, er enghraifft, pryderon am lygru dŵr arfordirol ac aberol, 
llifogydd afonydd a draenio trefol, rheoli gwlyptiroedd a mangrofau,  
a'r agweddau ecolegol ar lynnoedd a chronfeydd, i enwi dim ond rhai.

Wrth fynd i'r afael â'r rhain a 
heriau amgylcheddol eraill, mae 
peirianwyr a rheolwyr amgylcheddol 
yn defnyddio mwy a mwy o fodelau 
rhifol soffistigedig ar gyfer rhagfynegi 
prosesau cludo gwaddodion, ansawdd 
dŵr a hydro-dynameg gymhleth. 
Mae'r modelau hyn yn cael eu 
hategu mwy a mwy gan systemau 
meddalwedd cefnogi penderfyniadau 
ac amrywiaeth eang o adnoddau 
meddalwedd hydro-wybodeg. 

Mae'r rhaglen hon wedi'i hanelu at 
raddedigion ym meysydd peirianneg 
sifil, gwyddorau'r Ddaear, gwyddorau 
amgylcheddol a biowyddorau. Bydd 
sgiliau mathemategol da yn fanteisiol. 
Mae'r rhaglen radd hefyd wedi'i hanelu 
at beirianwyr/gwyddonwyr sy'n gweithio 
mewn meysydd perthnasol ac sy'n dymuno 
uwchraddio neu loywi eu cymwysterau. 

Disgrifiad o'r Cwrs 
Mae'r MSc mewn Peirianneg Sifil a Dŵr 
wedi'i ddylunio i ddarparu hyfforddiant 
ôl-raddedig arbenigol mewn peirianneg dŵr 
amgylcheddol, gan gynnig yr hyblygrwydd 
i astudio pynciau cysylltiedig ym maes 
peirianneg sifil a geo-amgylcheddol ar  
yr un pryd. 

Nod y rhaglen yw gwella sgiliau peirianyddol 
ei graddedigion, ac mae prosiect estynedig 
yn un o'r meysydd peirianneg dŵr yn rhan 
fawr o'r rhaglen. Felly, nod yr MSc yw ategu 
gradd israddedig ym maes peirianneg 
sifil neu debyg drwy gyflwyno’r ymgeiswyr 
i hydro-wybodeg, hydroleg gyfrifiadurol 
a hydroleg amgylcheddol, gan gynnwys 
dangosyddion ansawdd dŵr a phrosesau 
cludo gwaddodion yn nyfroedd arfordirol, 
aberol a mewndirol. Bydd myfyrwyr yn cael 
y cyfle i weithio gyda rhai o'r modelau hyn 
mewn prosiect estynedig. 

Mae gan ddarlithwyr y cwrs brofiad 
helaeth o weithio ar amrywiaeth eang 

o brosiectau hydroleg amgylcheddol 
ymarferol ac mae eu modelau wedi cael 
eu defnyddio gan dros 35 o gwmnïau ar 
gyfer dros 8 o brosiectau asesiad o'r effaith 
amgylcheddol, a gan dros 45 o brifysgolion 
mewn 17 o wledydd.

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Strwythur y Rhaglen 
Mae'r rhaglen radd ar gael ar sail amser 
llawn dros un flwyddyn neu ar sail ran-amser 
dros dair blynedd. Caiff y rhaglen amser 
llawn ei darparu dros ddau dymor a addysgir 
wedi'u dilyn gan gyfnod ymchwilio a llunio 
traethawd hir. Mae'r gwaith asesu'n digwydd 
drwy gyfrwng gwaith cwrs ac arholiadau.

Mae'r testunau dan sylw yn cynnwys:

◗ Modelu Geo-amgylcheddol a Hydro-
amgylcheddol 

◗ Dylunio ar gyfer Llifogydd 

◗ Cyfraith Amgylcheddol 

◗ Uwch-reolaeth Peirianneg 

◗ Technegau Rhifol mewn Peirianneg 
Hydro-amgylcheddol 

◗ Rheoli mewn Diwydiant 

◗ Ansawdd Dŵr a Pheirianneg Trin

◗ Defnyddio Peirianneg Amgylcheddol. 

Prosiect Ymchwil a 
Thraethawd Hir
Bydd yn rhaid i fyfyrwyr gyflawni prosiect 
ymchwil unigol yn un o feysydd arbenigol 
Peirianneg Hydro-amgylcheddol, a fydd 
yn arwain at lunio traethawd hir. Bydd 
y gwaith prosiect yn cael ei wneud dan 
oruchwyliaeth uniongyrchol aelod o staff  
yn un o'r tair adran sy'n cymryd rhan.

Rhagolygon Gyrfa
Mae cofnod cyflogaeth graddedigion yr MSc 
mewn Peirianneg Sifil a Dŵr yn ardderchog. 
Ymuno ag ymgyngoriaethau peirianneg 
mae'r rhan fwyaf yn ei wneud. Mae nifer 
fach o raddedigion yn parhau i astudio 
ymhellach bob blwyddyn - PhD fel arfer.

Gofynion Mynediad
Fel rheol, y gofyniad mynediad yw gradd 
anrhydedd 2:2 mewn Gwyddoniaeth neu 
Beirianneg neu ddisgyblaeth gysylltiedig, 
o brifysgol gydnabyddedig, neu brofiad 
proffesiynol cyfwerth. Bydd sgiliau 
mathemategol da yn fanteisiol.

O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith, mae gofyniad sylfaenol o ran 
Saesneg, sef sgôr IELTS o 6.5.

MSc mewn Peirianneg Sifil a Dŵr 
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Bydd y rhaglen MSc hon yn:

◗ Darparu gwybodaeth uwch am bynciau 
Peirianneg Gweithgynhyrchu ac 
amrywiaeth eang o bynciau arbenigol 
mewn disgyblaethau peirianyddol a 
gwyddonol cysylltiedig. 

◗ Darparu ymwybyddiaeth o'r cyd-destun 
mae Peirianneg Gweithgynhyrchu yn 
gweithredu ynddo o ran agweddau 
diogelwch, amgylcheddol, cymdeithasol 
ac economaidd. 

◗ Rhoi'r cyfle i ddatblygu amrywiaeth eang 
o sgiliau deallusol, ymarferol a sgiliau y 
gellir eu trosglwyddo a fydd yn caniatáu 
i fyfyrwyr ddilyn gyrfaoedd ymchwil, 
gyrfaoedd yn y diwydiant a gyrfaoedd  
ym meysydd proffesiynol eraill yr 
economi. 

◗ Rhoi dealltwriaeth systematig o 
wybodaeth i ôl-raddedigion, yn 
ogystal ag ymwybyddiaeth feirniadol o 
broblemau presennol a dealltwriaeth 
newydd sy'n flaenllaw ym maes 
Peirianneg Gweithgynhyrchu.

Aelodau o'r Thema Ymchwil Mecaneg, 
Deunyddiau ac Uwch-weithgynhyrchu sy'n 
arwain y rhaglen hon. Yn y gorffennol, mae'r 
rhaglen wedi cynnig ymchwil ac addysgu 
a arweinir gan ymchwil i geisio meithrin 
arloesedd a chynaliadwyedd, cefnogi 
datblygiad cymdeithasol ac economaidd, a 
chyfrannu'n ehangach at welliannau iechyd 
ac ansawdd bywyd. 

Caiff y gwaith ymchwil ei wneud mewn 
amgylchedd bywiog sydd wedi elwa ar 
fuddsoddiad strategol sylweddol drwy 
gyfrwng cronfeydd SIRF gwerth £2.4 
miliwn a gyfeiriwyd i labordy Perfformiad 
Strwythurol Prifysgol Caerdydd, a 
phartneriaethau diwydiannol ar y cyd.  
Un o brif elfennau'r cwrs hwn fydd 
defnyddio technegau mesur yn Labordy 
Mesureg Renishaw a sefydlwyd yn 
ddiweddar – rhan o bartneriaeth strategol 
rhwng yr Ysgol a Renishaw. 

Bydd cysylltiad agos â'r diwydiant yn sicrhau 
bod yr ymchwil yn berthnasol ac yn ystyrlon, 
gan weithio gyda rhai o'r cwmnïau peirianneg 
mwyaf adnabyddus yn y byd. Bydd aelodau 
o'r Ysgol Busnes yn cyfrannu'n helaeth at 
y gwaith addysgu a'r gwaith prosiect hefyd. 
Bydd y cyfraniad hwn yn gwneud yn siŵr bod 
yr MSc mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu, 
Arloesi a Rheoli yn darparu'r wybodaeth 
a'r sgiliau diweddaraf ym meysydd busnes 
a rheoli, a'i fod yn drylwyr yn academaidd, 
yn cael ei arwain gan ymchwil ac yn 
canolbwyntio ar fusnes. 

Bydd y rhaglen radd yn seiliedig ar 
arbenigedd ymchwil cyfoes yn thema 
ymchwil Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-
weithgynhyrchu’r Ysgol, arbenigedd ymchwil 
sydd ag enw da ledled y byd. Bydd hyn 
yn cynnwys modiwlau ym meysydd pwnc 
roboteg, mesureg, gweithgynhyrchu, 
gwybodeg, arloesedd a deallusrwydd 
artiffisial/prosesu delweddau. Bydd y 
partneriaid diwydiannol sy'n gweithio yn y 
Thema Ymchwil hon yn darparu cyfleoedd 
ar gyfer prosiectau ac astudiaethau achos 
ar y cyd i fyfyrwyr y rhaglen Peirianneg 
Gweithgynhyrchu, Arloesi a Rheoli. 

Strwythur y Rhaglen 
Bydd y rhaglen MSc yn rhedeg fel rhaglen 
amser llawn ac yn cynnwys dau gam: 
Bydd Cam 1 yn para am ddau dymor ac yn 
cynnwys modiwlau a addysgir yn bennaf, yn 
ogystal â phrosiect ymchwil a thraethawd 
hir ym maes Peirianneg Gweithgynhyrchu, 
Arloesi a Rheoli, a fydd yn gyfanswm o 
120 credyd. Bydd Cam 2 yn dilyn y Cam 
Diploma a fydd yn golygu bod y rhaglen yn 
para am un flwyddyn galendr. Mae cam 2 
yn cynnwys un modiwl traethawd hir, a fydd 
yn 60 credyd. Bydd myfyrwyr sy'n llwyddo i 
gyflawni'r cam hwn ac sydd â 180 credyd o'r 
ddau gam yn gymwys ar gyfer gradd meistr.

Mae'r testunau dan sylw yn cynnwys:

◗ Systemau mesur 
◗ Astudiaeth achos 

◗ Prosiect 
◗ Gwybodeg Gweithgynhyrchu 
◗ Peirianneg Arloesi a Chynaliadwyedd: 

Masnacheiddio Arloesedd 
◗ Deallusrwydd Artiffisial 

◗ Ansawdd a Dibynadwyedd
◗ Modelu systemau monitro cyflwr a 

rhagweld 
◗ Rheoli mewn Diwydiant 
◗ Uwch-roboteg 
◗ Gweithrediadau Darbodus.

Rhagolygon Gyrfa
Bydd y cyfleoedd cyflogaeth i fyfyrwyr sy'n 
dilyn y rhaglen arfaethedig ar gael yn bennaf 
gyda chwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol 
yn y sector peirianneg gweithgynhyrchu. 
Efallai y bydd rhai myfyrwyr yn dymuno 
defnyddio'r llwyfan MSc i fynd ymlaen i 
astudio ar gyfer PhD er mwyn arwain at yrfa 
academaidd neu ddiwydiannol.

Gofynion Mynediad
Fel rheol, y gofyniad mynediad sylfaenol 
yw Gradd Anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster 
cyfwerth) BEng mewn Peirianneg 
Gweithgynhyrchu neu faes pwnc cysylltiedig 
o brifysgol ym Mhrydain neu o brifysgol 
dramor gydnabyddedig. Bydd ymgeiswyr 
eraill sydd â phrofiad diwydiannol helaeth 
yn cael eu hystyried ar sail unigol. O ran 
myfyrwyr rhyngwladol, y gofyniad iaith 
sylfaenol o ran Saesneg yw sgôr IELTS o 6.5.

Achrediad
Mae'r cwrs wrthi'n cael ei ystyried am 
achrediad. 

MSc mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu, 
Arloesi 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 sgiliau 
sydd eu hangen arnynt i gael eu cyflogi fel peirianwyr proffesiynol ar draws 
ystod eang o feysydd yn y diwydiant Peirianneg Gweithgynhyrchu.
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Mae'r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant 
uwch mewn dadansoddi, dylunio 
ac adeiladu strwythurau mewn 
amrywiaeth o ddeunyddiau. 

Nod cyffredinol y cwrs yw cynyddu 
gwybodaeth ac arbenigedd ei raddedigion, 
gan eu paratoi ar gyfer gyrfa fel peiriannydd 
strwythurol ymgynghorol yn y maes 
proffesiynol arbenigol hwn sy'n perthyn i 
beirianneg sifil. Mae'n seiliedig ar ymchwil 
damcaniaethol a chymhwysol i ymddygiad 
strwythurau go iawn. Caiff y gwaith ymchwil 
hwn ei wneud yn yr Ysgol Peirianneg, 
sydd wedi ennill enw da ledled y byd 
am ei waith ar strwythurau cyfansawdd, 
hytrawstiau platiau, profi ar raddfa fawr, 
monitro safleoedd, a gwneud cyfrifiad 
union o blygiad a dirgryniad strwythurau. 
Mae prosiect estynedig yn un o'r meysydd 
Peirianneg Strwythurol yn rhan fawr o'r cwrs. 

Nodweddion Arbennig 
Mae cofnod cyflogaeth graddedigion yn 
wych, ac mae'r rhan fwyaf o raddedigion yn 
ymuno ag ymgyngoriaethau peirianneg.

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Y Rhaglen Radd 
Mae'r MSc mewn Peirianneg Strwythurol 
yn gwrs amser llawn sy'n para am 12 mis 
ac yn cynnwys dau dymor o ddarlithoedd a 
gwaith cwrs, wedi'u dilyn gan gyfnod brosiect 
pwrpasol o bedwar mis er mwyn gwneud 
gwaith ymchwil a llunio traethawd hir. 

Mae lefelau ymrwymiad pob aelod o staff i 
addysgu a dysgu yn uchel ac mae'r cyrsiau'n 
cael eu haddysgu gan staff sy'n arbenigwyr 
yn y meysydd maen nhw'n darlithio ynddynt. 
Gan fod pob aelod o staff yn cymryd rhan 
weithredol mewn ymchwil ym meysydd 
ymarferol y ddisgyblaeth, mae cwmpas am 
brosiectau ymchwil MSc diddorol a chyfoes.

Strwythur y Cwrs 
Mae'r testunau dan sylw yn cynnwys:

◗ Strwythurau Dur

◗ Theori ac Ymarfer FE

◗ Mecaneg Strwythurol Uwch

◗ Daeareg Peirianneg

◗ Uwch-reolaeth Peirianneg

◗ Astudiaethau Adeiladu Amgylcheddol

◗ Technegau Rhifol ym maes Peirianneg 
Strwythurol

◗ Astudiaeth Achos Peirianneg

◗ Deunyddiau a Strwythurau 

◗ Hanfodion Nano-fecaneg

◗ Strwythurau Hydwyth

◗ Mecaneg Pridd Ddamcaniaethol

◗ Rheoli mewn Diwydiant

◗ Peirianneg Strwythurol

◗ Modelu Gwybodaeth am Adeiladau a 
Seilwaith.

Prosiect Ymchwil a 
Thraethawd Hir
Bydd yn rhaid i fyfyrwyr gyflawni prosiect 
ymchwil unigol yn un o feysydd arbenigol 
Peirianneg Strwythurol, a fydd yn arwain at 
lunio traethawd hir. Bydd y gwaith prosiect 
yn cael ei wneud dan oruchwyliaeth 
uniongyrchol aelod o staff.

Rhagolygon Gyrfa
Mae cofnod cyflogaeth graddedigion yr 
MSc mewn Peirianneg Strwythurol yn 
ardderchog. Ymuno ag ymgyngoriaethau 
peirianneg mae'r rhan fwyaf yn ei wneud. 
Mae nifer fach o raddedigion (tua 5% i 
10% bob blwyddyn) yn parhau i astudio 
ymhellach - PhD fel arfer.

Gofynion Mynediad
Fel rheol, y gofyniad mynediad yw gradd 
anrhydedd 2:2 mewn Peirianneg Sifil neu 
Beirianneg Strwythurol, neu ddisgyblaeth 
gysylltiedig, o brifysgol gydnabyddedig,  
neu brofiad proffesiynol cyfwerth. 

O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith, mae gofyniad sylfaenol o ran 
Saesneg, sef sgôr IELTS o 6.5.

MSc mewn Peirianneg Adeileddol

Mae creu adeiladau modern yn waith cymhleth sy’n gofyn am 
sgiliau proffesiynol mewn sawl disgyblaeth.
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Mae corff sylweddol o dystiolaeth sy'n cysylltu'r newid yn yr 
hinsawdd â'r defnydd byd-eang o ynni ac, yn benodol, y defnydd 
o danwydd ffosil i ddarparu gwres, pŵer a chludiant.

Ar ben hynny, mae cysylltiad cryf rhwng 
y defnydd o ynni a gweithgarwch 
diwydiannol, ynghyd â chynnydd yn y 
gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu. Yn 
ogystal, wrth i'r cyflenwad o danwydd 
ffosil leihau, mae diogelu'r cyflenwad 
ledled y byd yn dasg fwy a mwy heriol, 
yn enwedig o ystyried y twf presennol 
ym mhoblogaeth y byd. 

Mae cyflwyno technolegau amgylcheddol ac 
ynni newydd yn arwain at risgiau newydd - 
rhai go iawn a chanfyddedig, rhai technegol 
ac ariannol - y mae angen eu rheoli'n ofalus. 
Mae cynaliadwyedd yn rhan hanfodol o 
unrhyw ddatblygiad yn y maes hwn.

Yr hyn sy'n glir yw bod angen dull 
trawsddisgyblaethol o ddatblygu atebion 
i'r problemau tymor hir hyn er mwyn 
sicrhau'r defnydd gorau o adnoddau, yn 
ogystal â datblygu ffyrdd newydd, mwy 
cynaliadwy o gynhyrchu a defnyddio 
ynni. Bydd hyn yn gofyn am raddedigion 
sy'n gallu meddwl a gweithio ar draws 
disgyblaethau traddodiadol, a bod 
yn effeithiol mewn amgylchedd sy'n 
gynyddol amlddisgyblaethol. Hyfforddi 
graddedigion o'r fath yw prif nod y cwrs 
MSc amlddisgyblaethol hwn.

Nodweddion Arbennig 
Yn ôl y rhagolygon, mae prinder cyflogaeth 
yn datblygu mewn nifer o feysydd yn 
y ddisgyblaeth hon. O ganlyniad, mae 
galw am raddedigion o'r math hwn o 
gwrs. Mae profiad blaenorol wedi dangos 
bod graddedigion meistr ym maes ynni 
yn cael swyddi gyda chwmnïau mawr 
sy'n canolbwyntio ar ynni, yn y sector 
cyhoeddus, mewn ymgyngoriaethau, ym 
maes ymchwil a datblygu, neu maen nhw'n 
sefydlu eu cwmnïau eu hunain. Mae tua 
thraean yn cyflawni PhD er mwyn ehangu 
eu llwybrau gyrfa ymhellach.

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Strwythur y Rhaglen 
Mae tair prif thema i strwythur y cwrs: 
Cyflenwi Ynni, y Galw am Ynni, a Rheoli 
Ynni. Caiff y cwrs ei ddarparu'n bennaf 
drwy'r Ysgol Peirianneg, sy'n darparu'r rhan 
fwyaf o'r modiwlau. Mae Ysgolion eraill, fel 
Ysgol Pensaernïaeth Cymru, yn cefnogi'r 
cwrs hefyd. Bydd adegau hefyd lle caiff 
darlithwyr allanol o'r diwydiant eu gwahodd 
i gefnogi modiwlau penodol er mwyn 
gwella'r profiad dysgu. 

Nod y cwrs yw darparu hyfforddiant cytbwys 
ar draws maes eang ynni, gan gyflwyno'r 
cyswllt rhwng y defnydd o danwydd ffosil  
ac ynni adnewyddadwy yn ogystal â thrin  
rôl amrywiol sectorau diwydiannol 
(cynhyrchu a dosbarthu ynni trydanol,  
yr amgylchedd adeiledig, trafnidiaeth,  
y diwydiant ac ati). Mae'r cwrs ar gael  
ar sail amser llawn dros flwyddyn neu ar 
sail ran-amser dros dair blynedd.

Mae'r rhaglen wedi'i rhannu'n dri thymor. 
Bydd mwy a mwy o ddysgu seiliedig ar 
ymchwil a phrosiectau grŵp yn ystod yr ail 
dymor, gan arwain at brosiect unigol yn y 
tymor olaf. Bydd y prosiectau'n gymysgedd 
o rai sy'n seiliedig ar ymchwil a rhai wedi'u 
noddi gan y diwydiant. Mae myfyrwyr 
hefyd yn cael eu hannog i ddatblygu eu 
prosiectau eu hunain, a fydd yn cael eu 
dewis ar sail y cymorth a'r goruchwyliaeth 
priodol. Mae strwythur y tymhorau'n 
caniatáu i fyfyrwyr ddewis cymysgedd o 
fodiwlau gorfodol a dewisol ar sail cefndir 
y myfyrwyr, a fydd yn caniatáu rhywfaint 
o arbenigedd ac yn rhoi profiad o ffiniau 
ymchwil yn y meysydd hyn.

Mae'r testunau dan sylw yn cynnwys:

◗ Astudiaethau Ynni

◗ Rheoli Ynni

◗ Rheoli Risgiau a Pheryglon

◗ Tanwyddau a Systemau Ynni

◗ Systemau Ynni Amgen

◗ Trosglwyddo Gwres a Thermo-dynameg 

◗ Modelu Hydro-amgylcheddol

◗ Rheoli Gwastraff ac Ailgylchu.

Gofynion Mynediad
Rhaid meddu ar radd anrhydedd 2:2 
mewn peirianneg, pensaernïaeth, gwyddor 
amgylcheddol, gwyddorau'r Ddaear, 
gwyddorau pur neu mewn disgyblaeth 
wyddonol rifol berthnasol. Bydd profiad 
proffesiynol mewn maes perthnasol yn 
cael ei ystyried hefyd. Dylai ymgeiswyr heb 
gefndir peirianyddol gofio bod y rhaglen 
hon yn cynnwys nifer o elfennau rhifol/
cyfrifiadurol. O ran ymgeiswyr nad Saesneg 
yw eu mamiaith, mae gofyniad sylfaenol o 
ran Saesneg, sef sgôr IELTS o 6.5.

MSc mewn Ynni Cynaliadwy a'r Amgylchedd
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Nod y radd hon yw creu arbenigwyr ôl-raddedig gyda 
gwybodaeth ac arbenigedd hanfodol ym maes peirianneg 
electronig a microdon.

Ei nod yw datblygu ymwybyddiaeth 
o'r gofod defnyddio sy'n prysur dyfu 
ar gyfer peirianneg microdon, a'i 
defnyddio i gyfrannu'n helaeth at 
amrywiaeth eang o waith ymchwilio, 
dylunio a datblygu diwydiannol.

Nodweddion Arbennig
Mae pob aelod o staff yn cymryd rhan 
weithredol mewn ymchwil, sydd yn aml yn 
flaenllaw ledled y byd, ac mae ganddynt 
gysylltiadau cryf iawn â'r diwydiant hefyd. 
Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i ddatblygu 
sgiliau perthnasol i'r diwydiant i lefel uchel.

Caiff yr elfennau a addysgir a'r elfennau 
prosiect ymchwil eu cefnogi gan bartneriaid 
diwydiannol allweddol, gan gynnwys 
Panasonic, Agilent, EADS, Rhode & 
Schwarz, Freescale ac NXP, gyda llawer 
ohonynt yn cynnig lleoliadau yn ystod cam 
prosiect ymchwil yr MSc. O ganlyniad i 
berthnasedd diwydiannol a rôl y diwydiant 
yn y rhaglen hon, mae'r rhagolygon o ran 
swyddi'n ardderchog.

Mae'r radd hon wedi cael ei hachredu i 
nodi ei bod yn bodloni'r gofynion Dysgu 
Pellach ar gyfer Peiriannydd Siartredig 
(CEng) i ymgeiswyr sydd eisoes wedi 
cael gradd gyntaf israddedig sydd ag 
achrediad CEng rhannol.

Disgrifiad o'r Cwrs
Nod y cwrs hwn yw darparu, ar lefel 
uchel, gwybodaeth a sgiliau ym maes 
peirianneg cyfathrebu diwifr a microdon, 
a datblygu sgiliau cysylltiedig gan 
gynyddu cymhwysedd a chyflogadwyedd 
peirianyddol ei raddedigion.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr 
fod yn arbenigwyr mewn meysydd newydd 
peirianneg microdon a meysydd sy'n 
datblygu, gan gynnwys cyfathrebiadau 
symudol a defnydd meddygol o 
ficrodonnau. Ymysg y meysydd allweddol a 
fydd yn cael sylw mae dylunio uwch drwy 
gymorth cyfrifiadur a pheirianneg systemau 
cyfathrebu. Bydd y cwrs yn cynnwys gwaith 
yn y labordy ac uwch-reolaeth peirianneg 
ochr yn ochr â modiwlau mewn peirianneg 
amledd uchel ac amledd radio, ffabrigo a 
phrofi uwch, systemau cyfathrebu uwch a 
chysyniadau a dylunio amledd radio aflinol. 

Mae modiwlau eraill yn ystyried hanfodion 
micro-dechnoleg a nano-dechnoleg neu 
optoelectroneg.

Mae'r cwrs yn cynnwys astudiaeth 
drwy ddarlithoedd, yn y labordy a drwy 
diwtorialau yn ystod tymhorau'r hydref a'r 
gwanwyn, yna prosiect ymchwil unigol yn 
yr haf. Caiff y cwrs ei asesu drwy gyfrwng 
arholiadau, gwaith cwrs ysgrifenedig, ac 
adroddiad terfynol ar y prosiect unigol.

Strwythur y Cwrs 
Mae'r rhaglen yn cynnwys y pynciau a 
addysgir a'r pynciau prosiect canlynol:

◗ Offer Meddalwedd ac Efelychu

◗ Systemau Cyfathrebu Uwch

◗ Deunyddiau Electronig Amledd Uchel

◗ Peirianneg Amledd Uchel ac Amledd 
Radio

◗ Cysyniadau a Dylunio Amledd Radio 
Aflinol

◗ Dylunio Cylched Amledd Radio a Dylunio 
drwy Gymorth Cyfrifiadur 

◗ Hanfodion Micro-dechnoleg a Nano-
dechnoleg

◗ Optoelectroneg

◗ Dylunio Uwch drwy Gymorth Cyfrifiadur, 
Ffabrigo a Phrofi

◗ Prosiect Ymchwil.

Caiff y rhaglen ei chyflwyno fel rhaglen 
meistr amser llawn dros un flwyddyn, ac 
mae ar gael ar sail ran-amser dros ddwy 
flynedd hefyd.

Defnyddir ystod eang o ddulliau addysgu 
i ddarparu'r deunydd amrywiol sy'n llunio 
cwricwlwm y rhaglen. Bydd myfyrwyr yn 
mynychu darlithoedd, yn cymryd rhan mewn 
dosbarthiadau enghreifftiol ac yn astudio 
mewn grwpiau. Rhaid i bob myfyriwr 
gwblhau 120 credyd yng Ngham 1 er 
mwyn mynd ymlaen i'r traethawd hir (cam 
2). Bydd myfyrwyr yn cael goruchwyliwr 
prosiect ar gyfer y traethawd. Fel rheol, 
caiff pwnc y traethawd hir ei ddewis o 
blith amrywiaeth o deitlau prosiect a 
gynigir gan staff academaidd mewn 
ymgynghoriad â phartneriaid diwydiannol, 
a hynny ym meysydd ymchwil presennol 
neu ddiddordeb diwydiannol fel arfer. Caiff 
myfyrwyr eu hannog i gynnig eu syniadau 
prosiect eu hunain hefyd.

Rhagolygon Gyrfa
Mae'r rhagolygon gyrfa'n ardderchog ar y 
cyfan. Mae myfyrwyr sy'n graddio yn dilyn 
llwybrau i ymchwil neu i'r diwydiant. 

O ran ymchwil, mae gennym nifer o 
feysydd ymchwil sy'n ymwneud â thrydan, 
electroneg a microdon sy'n gofyn am 
fyfyrwyr PhD, a bydd yr MSc hwn yn rhoi 
llwyfan ardderchog i chi. O ran y diwydiant, 
mae nifer o fyfyrwyr MSc sy'n graddio yn 
cael cyfleoedd cyflogaeth ardderchog gyda 
sefydliadau'n cynnwys Cambridge Silicon 
Radio, Vodafone a International Rectifier.

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 (neu gymhwyster 
cyfwerth) o brifysgol ym Mhrydain neu 
brifysgol dramor gydnabyddedig. Yn addas i 
raddedigion mewn Peirianneg Drydanol neu 
ddisgyblaeth gysylltiedig. Bydd ymgeiswyr 
sy'n meddu ar brofiad proffesiynol 
perthnasol yn cael eu hystyried hefyd.

O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith, y gofyniad sylfaenol o ran iaith 
yw sgôr IELTS o 6.5.

 
MSc mewn Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon 
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Mae’r cwrs MSC hwn sy’n para am ddwy flynedd yn canolbwyntio 
ar ymchwil ac ar yr un pryd yn darparu modiwlau a addysgir er 
mwyn datblygu eich gwybodaeth a sgiliau i lefel uchel. 

Bydd y cwrs yn darparu llwyfan i’ch 
galluogi i lwyddo ym maes cyfathrebu 
diwifr a microdon sy’n tyfu’n gyflym 
iawn, boed hynny yn y diwydiant neu 
yn maes ymchwil academaidd.

Nodweddion Arbennig
Byddwch yn dysgu mewn sefydliad  
addysgu a arweinir gan ymchwil, gan  
staff mewn uned brifysgol a oedd ymhlith  
yr uchaf yn Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014, a byddwch yn gallu gweithio 
mewn cyfleusterau modern sy'n gymesur  
â phrifysgol ymchwil sy'n cael ei  
chydnabod yn rhyngwladol.

Nod y cwrs yw meithrin amgylchedd grŵp 
ymchwil lle gallwch chi wella dysgu eich 
gilydd a theimlo fel eich bod yn rhan o 
gymuned ymchwil fywiog.

Disgrifiad o'r Cwrs
O ran cynnwys, nod y cwrs yw datblygu 
eich arbenigedd mewn meysydd newydd 
peirianneg microdon a meysydd sy'n 
datblygu, gan gynnwys cyfathrebiadau 
symudol a defnydd meddygol o 
ficrodonnau. Bydd yn canolbwyntio ar 
feysydd fel dylunio uwch drwy gymorth 
cyfrifiadur, mesur a nodweddu, micro-
dechnoleg a nano-dechnoleg, ac 

optoelectroneg. Dan sylw hefyd bydd 
peirianneg amledd radio, ffabrigo a phrofi 
uwch, a dylunio a chysyniadau amledd 
radio aflinol.

Bydd yn meithrin sgiliau ymchwil drwy  
eich cefnogi i gynnal prosiect ymchwil  
mawr ar y cyd â'n hymchwilwyr o'r radd 
flaenaf neu sefydliad academaidd neu 
ymchwil arall.

Strwythur y Cwrs
Cyflwynir y cwrs fel rhaglen lefel Meistr 
amser llawn dros ddwy flynedd a dau 
gam. Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn 
mynychu darlithoedd ac yn cymryd rhan 
mewn astudiaeth yn y labordy ac mewn 
tiwtorialau, ac yn datblygu eich syniadau 
ar gyfer y prosiect ymchwil. Ar ôl llwyddo 
i gyflawni'r elfen a addysgir o'r cwrs, 
byddwch wedyn yn mynd ymlaen i flwyddyn 
ymchwilio a fydd yn para am wyth mis,  
a fydd yn arwain at gyflwyno prosiect  
ymchwil sylweddol a thraethawd hir.

Rhagolygon Gyrfa
Ar ôl graddio, bydd gennych yr hyfforddiant, 
y setiau sgiliau a'r profiad ymarferol  
sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn y  
maes deinamig a hynod gystadleuol hwn,  
a bydd gennych fantais unigryw wrth  
wneud cais am ysgoloriaethau PhD neu 
swyddi yn y diwydiant.

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 mewn Peirianneg 
Drydanol neu Electronig neu faes tebyg 
o brifysgol dda yn y DU, neu gymhwyster 
gradd rhyngwladol cyfatebol.

Bydd gofyn i ymgeiswyr nad Saesneg  
yw eu mamiaith basio arholiadau IELTS.  
Y gofynion sylfaenol yw sgôr IELTS o 6.5  
o leiaf.

MSc mewn Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a  
Microdon gyda Blwyddyn Ymchwil
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MSc mewn Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a 
Microdon gyda Blwyddyn yn y Diwydiant

Bydd y cwrs MSc dwy flynedd hwn yn datblygu eich arbenigedd ym 
meysydd diweddaraf peirianneg microdon a chyfathrebu symudol.  
Bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi dreulio blwyddyn yn gweithio yn y 
diwydiant wrth i chi gwblhau eich prosiect ymchwil ac ennill profiad 
proffesiynol gwerthfawr.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau 
technegol, deallusol ac ymchwil a 
fydd yn gwella eich cymhwysedd a'ch 
cyflogadwyedd ym maes peirianneg, 
ac yn darparu llwyfan ardderchog i 
chi ar gyfer datblygu eich gyrfa, boed 
hynny yn y diwydiant neu ym maes 
ymchwil academaidd.

Nodweddion Arbennig
Bydd y cwrs hwn yn eich cyflenwi â'r 
wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol sydd eu 
hangen arnoch ym meysydd peirianneg 
cyfathrebu diwifr a microdon, gan ganiatáu 
i chi hefyd dreulio blwyddyn yn gweithio yn 
y diwydiant wrth i chi fireinio eich sgiliau 
proffesiynol a datblygu eich prosiect 
ymchwil. Byddwch hefyd yn cael cyfle i 
ennill cyflog yn ystod ail flwyddyn y cwrs i 
helpu i ariannu eich astudiaethau.

Byddwch yn gallu manteisio ar gyfleusterau 
modern â digon o adnoddau, sy'n gymesur 
â phrifysgol ymchwil o safon fyd-eang.  
Bydd eich addysgu'n cael ei ategu 
gan ddarlithoedd gwadd gan weithwyr 
proffesiynol diwydiannol a byddwch yn cael 
cymorth academaidd arbenigol gan eich 
tiwtor MSc dynodedig yn ystod y cwrs.

Nod yr Ysgol yw meithrin amgylchedd  
grŵp ymchwil lle gallwch chi a'ch cyd-
fyfyrwyr MSc wella dysgu eich gilydd a 
theimlo fel eich bod yn rhan o'n cymuned 
ymchwil fywiog.

Mae’r MSC hwn yn bodloni gofynion 
Bologna ar gyfer rhaglen Feistr 2 flynedd.

Disgrifiad o'r Cwrs
Mae'r cwrs yn cynnwys elfen a addysgir yn 
y ddau dymor cyntaf, lle byddwch yn magu 
arbenigedd ym meysydd cyfathrebiadau 
symudol, defnydd meddygol o ficrodonnau, 
dylunio drwy gymorth cyfrifiadur, mesur 
a nodweddu, a pheirianneg systemau 
cyfathrebu. Byddwch yn dysgu am 
uwch-reolaeth peirianneg yn ogystal â 
pheirianneg amledd radio, a dylunio a 
chysyniadau amledd radio aflinol. Byddwch 
hefyd yn astudio micro-dechnoleg a nano-
dechnoleg, ac optoelectroneg.

Strwythur y Cwrs
Mae'r cwrs yn rhaglen amser llawn dros 
ddwy flynedd sy'n cynnwys dau dymor o 
fodiwlau a addysgir yn y flwyddyn gyntaf.

Ar ôl llwyddo i gyflawni'r cam a addysgir 
cyntaf hwn, byddwch wedyn yn mynd ar 
leoliad diwydiannol am 10 mis a fydd 
yn arwain at gyflwyno portffolio o waith, 
a fydd yn werth 120 credyd. Byddwn yn 
eich helpu i ddod o hyd i leoliad a fydd yn 
caniatáu i chi gael profiad o amgylchedd 
gwaith proffesiynol, a byddwch yn ennill 
cyflog wrth weithio yn y diwydiant. Bydd y 
profiad hwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn 
cael yr hyfforddiant a'r profiad diwydiannol 
ymarferol sydd eu hangen arnoch i gael 
swydd yn y maes hwn sy'n prysur dyfu, ac 

yn gwella eich sgiliau cyflogadwyedd.

Ar ddiwedd eich blwyddyn ar leoliad,  
fel rhan o'ch portffolio byddwch yn  
cyflwyno traethawd hir yn seiliedig ar  
eich prosiect ymchwil.

Rhagolygon Gyrfa
Mae'r rhagolygon gyrfa yn y maes hwn  
yn ardderchog ar y cyfan. Mae myfyrwyr 
sy'n graddio yn dilyn llwybrau i ymchwil  
neu i'r diwydiant.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio 
yn y diwydiant, mae llawer o'n graddedigion 
MSc yn cael cyfleoedd gwaith ardderchog 
mewn sefydliadau fel Infineon, Huawei, 
Cambridge Silicon Radio, Vodafone ac 
International Rectifier.

Gofynion Mynediad
Gradd anrhydedd 2:2 mewn Peirianneg 
Drydanol neu Electronig neu faes tebyg 
o brifysgol dda yn y DU, neu gymhwyster 
gradd rhyngwladol cyfatebol.

Bydd gofyn i ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
mamiaith basio arholiadau IELTS. Y gofynion 
sylfaenol yw sgôr IELTS o 6.5 o leiaf.
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Fe wnaeth yr astudiaeth 
ôl-raddedig fy helpu i 
gael swydd ac ers hynny 
rwyf wedi datblygu'n 
gyflym yn fy maes.

Fydda' i bob amser yn 
ddiolchgar i Brifysgol 
Caerdydd am yr adnoddau 
lu a'r arbenigedd di-
ben-draw sydd ar gael 
i chi wrth i chi gyflawni 
prosiectau ymchwil.

Mae'r amgylchedd dysgu 
ym Mhrifysgol Caerdydd 
yn eich ysgogi.

 
Barn ein myfyrwyr ynghylch ein cyrsiau

Kat Page 
MSc mewn Peirianneg Sifil  
a Geo-amgylcheddol

“Roedd yr MSc mewn Peirianneg Geo-
amgylcheddol yn apelio ata' i oherwydd 
roedd amrywiaeth eang o bynciau roedd 
gen i ddiddordeb ynddyn nhw, ond hefyd 
roedd yr hyblygrwydd yno i ganolbwyntio ar 
feysydd o ddiddordeb drwy fodiwlau dewisol 
a'r prosiect traethawd hir. 

Rwy'n dal i ddefnyddio'r sgiliau hyn yn fy rôl 
bresennol fel ymgynghorydd. Fe wnaeth yr 
astudiaeth ôl-raddedig fy helpu i gael swydd 
ac ers hynny rwyf wedi datblygu'n gyflym 
yn fy maes. Mae fy nghyflogwr yn gefnogol 
o astudiaeth ôl-raddedig ac yn gweld bod 
graddedigion sydd wedi cyflawni gradd 
Meistr neu PhD wedi datblygu eu sgiliau 
ymchwil, wedi profi eu gwybodaeth ac wedi 
datblygu eu sgiliau cyfathrebu.” 

Javier Rodriguez Corral 
MSc mewn Peirianneg Sifil

“Ym mis Hydref 2015, ddim yn hir ar ôl 
gorffen fy MSc mewn Peirianneg Sifil 
yng Nghaerdydd, 'nes i ddechrau cwrs 
PhD ym Mhrifysgol Newcastle yn yr Ysgol 
Pensaernïaeth, Cynllunio a Thirwedd.

Fydda' i bob amser yn ddiolchgar i Brifysgol 
Caerdydd am yr adnoddau lu a'r arbenigedd 
di-ben-draw sydd ar gael i chi wrth i chi 
gyflawni prosiectau ymchwil. Mae Prifysgol 
Caerdydd ymysg y gorau yn y DU o ran 
ymchwil, ac roedd hynny'n help mawr i mi 
wrth wneud cais am PhD.

Yn olaf, ar wahân i ansawdd academaidd 
a chyfleusterau ardderchog y Brifysgol, y 
peth gorau am astudio yng Nghaerdydd ydy 
nifer y myfyrwyr rhyngwladol rydych chi'n eu 
cyfarfod drwy'r amser, sy'n eich cyfoethogi'n 
ddiwylliannol, ynghyd â chyfeillgarwch a 
charedigrwydd y Cymry.”

Daniel Clifford 
MSc mewn Systemau  
Ynni Trydanol

“Roedd y cwrs yn arbennig o ddiddorol gan 
fod defnydd ymarferol i'r rhan fwyaf o'r 
gwaith cwrs, a'i fod yn berthnasol i'r hyn 
sy'n digwydd yn y diwydiant trydan ar hyn o 
bryd. Mae'r staff yn agos-atoch ac yn barod 
eu cymwynas. Roeddwn i'n ddigon lwcus i 
gael fy recriwtio gan Alsthom Grid yn ystod 
fy astudiaethau, a 'nes i ddechrau gweithio 
yn syth ar ôl cyflwyno'r traethawd hir fwy 
neu lai. Roeddwn i'n mwynhau amrywiaeth 
y myfyrwyr yn yr Ysgol Peirianneg. 'Nes i 
gyfarfod myfyrwyr o'r Almaen, Groeg, Brasil, 
Nigeria, Tsieina, Japan, ac Iwerddon, fy 
ngwlad enedigol.”

Abbas Ibrahim 
MSc mewn Technoleg Cyfathrebu  
ac Entrepreneuriaeth

“Ar hyn o bryd, dwi'n gweithio fel Datblygwr 
Meddalwedd i'r Weinyddiaeth Masnach 
a Diwydiant yn Oman. 'Nes i astudio'r 
MSc mewn Technoleg Cyfathrebu ac 
Entrepreneuriaeth yn llwyddiannus, ac wrth 
reswm fe wnaeth hynny ennyn uchelgais 
entrepreneuraidd ynof i. Wrth i mi ddechrau 
ar fy mhrosiect Meistr, sef llunio cynllun 
busnes, 'nes i ddechrau dysgu sut mae 
rhedeg, rheoli a thyfu busnes yn gymesur. 
Ar ôl graddio yn meddu ar brawf o'r 
cysyniad a gwybodaeth ddamcaniaethol, 
'nes i ddechrau ar fy nhaith bersonol o 
ddechrau busnes newydd. Ar hyn o bryd, 
dwi ar ganol datblygu cynllun busnes ar 
gyfer Canolfan Gemau LAN.

Roedd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd 
yn brofiad a newidiodd fy mywyd. Mae 
Caerdydd yn ddinas fywiog, ddeinamig a 
diogel yng Nghymru lle rydych chi'n siŵr 
o gyfarfod pobl gyfeillgar a mwynhau holl 
fanteision byw mewn prifddinas fodern 
Ewropeaidd!”

Elango Nagasundaram
MSc mewn Peirianneg Cyfathrebu 
Diwifr a Microdon 

“Roeddwn i'n astudio'r MSc mewn 
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon  
ar sail ran-amser wrth weithio fel  
Uwch-dechnegydd Prawf. Diolch i'r  
radd peirianneg, dwi wedi cael swydd  
fel peiriannydd gyda'r un cwmni.  
Mae'r amgylchedd dysgu ym Mhrifysgol 
Caerdydd yn eich ysgogi. Mae pawb yn 
gyfeillgar dros ben ac mae'r darlithwyr  
yno i helpu bob amser. Byddwn yn  
argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd â 
diddordeb mewn peirianneg ac ymchwil 
microdon/amledd radio.”
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Myfyrwyr rhyngwladol

Mae gan Brifysgol Caerdydd draddodiad hir o groesawu myfyrwyr 
rhyngwladol. Mae dros 4,000 o fyfyrwyr o fwy na 100 o wledydd 
yn mwynhau’r nifer o fanteision sy’n gysylltiedig â phoblogaeth 
amrywiol o fyfyrwyr.

Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol
Unwaith y byddwch wedi cael cynnig, 
byddwch yn cael cyngor am faterion fel 
mewnfudo, fisâu, gofal iechyd, yr hinsawdd 
a byw ac astudio yng Nghaerdydd. 

Cyn i chi gyrraedd y Brifysgol, efallai y 
byddwch yn poeni am ymgartrefu, gwneud 
ffrindiau a bywyd yn y DU. Nod y Swyddfa 
Ryngwladol yw gwneud eich cyfnod pontio 
mor llyfn ag sy’n bosibl, gyda rhaglen 
ymsefydlu ym mis Medi a mis Ionawr.

Mae’r rhaglen ymsefydlu ym mis  
Medi yn cynnwys:

1.  Gwasanaeth casglu am ddim o 
feysydd awyr Caerdydd a Heathrow. 
Bydd staff y Swyddfa Ryngwladol yn 
cynnig croeso cynnes i chi yn y maes 
awyr, ac yn mynd â chi a’ch bagiau 
i’ch llety.

2.  Gwybodaeth ymarferol a ffeiriau i’ch 
helpu i ddod i arfer yn gyflym â byw  
ac astudio yng Nghaerdydd.

3.  Teithiau o’r Brifysgol a dinas Caerdydd 
er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’ch 
ffordd o gwmpas.

4.  Digwyddiadau cymdeithasol a 
phartïon gan gynnwys dawnsio 
traddodiadol Cymru. Mae’r rhain yn 
ffordd wych o wneud ffrindiau.

5.  Gwasanaeth llythyr banc er mwyn  
eich helpu i agor cyfrif banc pan 
fyddwch yn cyrraedd y DU.

6.  Taith ar fws o amgylch De Cymru. 
Cewch ymweld â rhai o henebion 
hanesyddol Cymru gyda’r Swyddfa 
Ryngwladol.

Y Swyddfa Ryngwladol
Drwy gydol eich astudiaethau, mae cymorth 
a chyngor ar gael gan nifer o ffynonellau 
yn eich Ysgol a’r Brifysgol yn gyffredinol. 
Mae’r rhain yn cynnwys eich tiwtoriaid a’ch 
goruchwyliwr academaidd, y Gwasanaeth 
Cynghori’r Myfyrwyr a’r Gwasanaeth 
Gyrfaoedd.

Cymorth Iaith Saesneg 
Mae ein hadran Rhaglenni Iaith Saesneg 
yn cynnig cyrsiau iaith Saesneg i fyfyrwyr 
rhyngwladol amser llawn sy’n astudio, 
neu’n bwriadu astudio, ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Cynigir cyrsiau sgiliau iaith ac 
astudio drwy gydol y flwyddyn am gyfnodau 
o ychydig wythnosau i flwyddyn gyfan, er 
mwyn gwella eich iaith Saesneg cyffredinol 
ac academaidd. 

Mae’r Rhaglen Gyn-Sesiynol mewn Saesneg 
at Ddibenion Academaidd yn arbennig o 
boblogaidd. Mae'r rhain yn gyrsiau amser 
llawn, dwys dros yr haf sy'n para rhwng 8 
ac 11 wythnos o hyd, ac maen nhw wedi’u 
dylunio’n benodol i baratoi myfyrwyr sy’n 
dechrau graddau ym Mhrifysgol Caerdydd 
ar gyfer astudiaethau academaidd. 
Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael 
ar y cyrsiau, felly anogir myfyrwyr sydd â 
chynigion amodol i wneud cais cyn gynted 
ag y bo modd. 

Ar ôl i chi gofrestru’n fyfyriwr rhyngwladol 
sy’n talu’r ffi lawn, cewch ddewis o blith 
amrywiaeth o ddosbarthiadau cymorth 
dewisol a di-dâl yn yr iaith Saesneg. Mae’r 
cyrsiau’n cael eu cynnal ar sail ran-amser, 
felly gallwch drefnu eich datblygiad 
ieithyddol o gwmpas eich astudiaethau.  
Rydym yn Ganolfan Profion IELTS.

Rhagor o Wybodaeth:
Y Swyddfa Ryngwladol 
Ebost: international@caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 4432 
Ffacs: +44 (0)29 2087 4622 
http://www.cardiff.ac.uk/cy/study/
international

Adran Rhaglenni Iaith Saesneg 
Ebost: elt@caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 6587
Ffacs: +44 (0)29 2087 6141 
www.caerdydd.ac.uk/elt
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Ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig

Mae sicrhau cyllid yn ystyriaeth bwysig i nifer o fyfyrwyr ôl-raddedig. 
Mae’r rhan fwyaf o’r ffynonellau cyllid yn hynod gystadleuol, felly 
mae’n hanfodol dechrau gwneud eich gwaith ymchwil i’r opsiynau 
ariannu cyn gynted ag y bo modd.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd 
angen eich bod wedi cael cynnig 
lle i astudio er mwyn cael cymorth 
ariannol; felly, mae’n bwysig eich bod 
yn gwneud cais am y rhaglen astudio 
o'ch dewis ymhell cyn y dyddiadau 
cau ar gyfer unrhyw geisiadau ariannu 
rydych yn bwriadu eu gwneud. 

Dylech fynd ati yn ddiymdroi i ymchwilio i’ch 
opsiynau ariannu er mwyn gallu 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 cael arian gan 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 cystadleuol hwn, a hynny i 
gefnogi myfyrwyr o safon o’r DU

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

◗ Rydym yn cynghori myfyrwyr rhyngwladol 
i ymchwilio i’r arian a allai fod ar gael 
gan eu gwlad eu hunain yn ogystal â 
chysylltu â'r Cyngor Prydeinig a chyrff 
allanol eraill sy'n cynnig arian 

◗ Gall staff Siop Swyddi'r Brifysgol eich 
helpu chi i gael swydd ran-amser, 
achlysurol neu reolaidd 

◗ Mae benthyciadau ôl-raddedig gan 
Lywodraeth y DU ar gyfer rhaglenni 
meistr ar gael hefyd i’r rhai hynny sy’n 
bodloni’r meini prawf cymhwyso 

◗ Mae elusennau, ymddiriedolaethau 
a sefydliadau yn cynnig cyfoeth o 
gyfleoedd ariannu ar gyfer astudiaethau 
ôl-raddedig

◗ 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 hastudiaethau.

Rhagor o Wybodaeth:
Gwefannau Prifysgol Caerdydd: 
(Myfyrwyr o’r DU/UE): www.caerdydd.
ac.uk/postgradfunding

(Myfyrwyr Rhyngwladol):  
http://www.cardiff.ac.uk/cy/study/
international

Gwefannau allanol: 

Rhagolygon i raddedigion:  
www.prospects.ac.uk 

Y Cyngor Prydeinig:  
www.britishcouncil.org/learning 

Benthyciadau Datblygu Proffesiynol a 
Gyrfaol: www.direct.gov.uk/cdl 

Siop Swyddi Undeb y Myfyrwyr: 
www.cardiffstudents.com
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Cyflwyno eich cais 

Rhagor o Wybodaeth:
Y Tîm Derbyn Myfyrwyr

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

Swyddfa Recriwtio Ôl-raddedigion

Ebost:  
postgradenquiries@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0084

Pryd dylwn gyflwyno cais?
Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried drwy 
gydol y flwyddyn. Ond mae'n syniad da 
gwneud cais yn gynnar, yn enwedig os 
ydych yn ceisio cyllid. Mae gan nifer o 
gyfleoedd ariannu ddyddiadau cau cynnar, 
a byddant yn mynnu bod gennych gynnig 
gan y sefydliad o'ch dewis.

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

Gallwch chi wneud cais ar-lein neu lwytho'r 
deunyddiau i wneud cais ar bapur i lawr 
o'r wefan. Rydym yn eich argymell i wneud 
cais ar-lein gan fod hynny'n gynt a gallwch 
lwytho eich holl ddogfennau ategol i fyny, 
a chadw golwg ar eich cais. Mae nodiadau 
canllaw llawn ar gael a gellir cael gafael 
arnynt ym mhob cam o'ch cais.

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

I wneud hyn:

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

2 Anfonwch ebost i:  
engineering-pgr@caerdydd.ac.uk gan 
amlinellu eich diddordeb ymchwil ac 
enw'r aelod o staff academaidd a allai 
oruchwylio eich prosiect ymchwil.

Myfyrwyr Rhyngwladol  
(o wledydd y tu allan i’r UE)
Rydym yn cydnabod cymwysterau o bob 
cwr o'r byd. Ar ein tudalennau gwe i fyfyrwyr 
rhyngwladol, mae adran bwrpasol i nifer 
o wledydd, lle gallwch weld trosolwg o'r 
cymwysterau rydyn ni'n eu hystyried.

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 
(gweler tudalen 33). Yn ogystal â gwneud 
eich cais, rhaid i chi wneud yn siŵr bod 
gennych fisa dilys i ddod i'r DU cyn dechrau 
eich cwrs. 

Eich Cynnig 
Bydd y rhan fwyaf o ymgeiswyr yn cael 
penderfyniad cyn pen pedair wythnos ar ôl 
gwneud cais. Os byddwch yn gwneud cais
ar-lein, gallwch gadw golwg ar gynnydd eich
cais drwy’r porth cyflwyno cais.

Mae dau fath o gynnig:

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

Diamod: Os ydych chi wedi cael cynnig 
diamod, y cyfan y bydd angen i chi ei wneud 
gan amlaf yw ei dderbyn i sicrhau eich lle.

Mae’n bwysig i chi roi gwybod i ni os 
byddwch yn newid eich cyfeiriad ebost  
neu eich cyfeiriad cartref ar unrhyw adeg. 
Fel arall, gall gohebiaeth bwysig beidio  
â’ch cyrraedd.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
P'un eich bod yn meddwl am ddod i 
Brifysgol Caerdydd neu eich bod eisoes
yn fyfyriwr yma, rydyn ni am sicrhau ein bod 
yn darparu’r cymorth gorau i’n holl
fyfyrwyr. Rydyn ni wedi ymrwymo i hyrwyddo 
cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob 
un o’n harferion a gweithgareddau, gan 
gynnwys y rhai sy’n ymwneud â recriwtio, 
dethol a derbyn myfyrwyr. 

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol 
sy'n sicrhau cyfleoedd cyfartal ar sail 

oedran, anabledd, rhyw, beichiogrwydd a 
mamolaeth, hil (gan gynnwys tarddiad ethnig 
neu genedlaethol, lliw neu genedligrwydd), 
crefydd neu gred (gan gynnwys diffyg cred) a 
chyfeiriadedd rhywiol.

Anableddau/Anghenion 
Arbennig
Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu 
amgylchedd hygyrch i bob myfyriwr.  
Rydyn ni'n eich annog i gysylltu cyn 
cyflwyno cais i drafod anghenion unigol  
neu i drefnu ymweliad i asesu pa mor 
addas yw'r cyfleusterau. Cofiwch na fydd 
datgelu anabledd yn effeithio ar eich 
siawns o gael cynnig i astudio, ac eithrio'r 
cyrsiau sy'n ddarostyngedig i feini prawf 
addasrwydd i ymarfer.

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

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y 
wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn yn gywir 
pan aeth i'r wasg ym mis Ebrill 2019. 
Fodd bynnag, nid yw'r Brifysgol yn atebol 
am unrhyw wallau a allai fod ynddo, neu 
am unrhyw newidiadau dilynol i bolisi'r 
Brifysgol neu Lywodraeth a allai effeithio 
ar yr wybodaeth a roddir. Noda Prifysgol 
Caerdydd yn ffurfiol nad yw’n cynnwys 
unrhyw sylwadau neu warantau (boed 
wedi'u mynegi neu eu hawgrymu), yn 
ogystal â phob atebolrwydd, gan gynnwys 
niwed uniongyrchol, anuniongyrchol, 
penodol, damweiniol neu ganlyniadol, 
sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth ar y 
tudalennau hyn, hyd at y graddau eithaf 
sy'n bosibl o dan y gyfraith.

ENGIN/CYM/0419/50

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

Mae’r argraffwyr wedi’u hachredu 
hefyd hyd at safon ISO14001, y 
safon amgylcheddol a gydnabyddir yn 
rhyngwladol. Pan fyddwch wedi gorffen 
gyda’r llyfryn hwn, gellir ei ailgylchu, 
ond a wnewch chi ystyried ei roi i ffrind 
neu ei adael yn eich llyfrgell gyrfaoedd i 
eraill ei ddefnyddio. 

Diolch yn fawr.

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

Ffôn: +44 (0)29 2087 4455 
Ebost: RobertsL9@caerdydd.ac.uk

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855

Allwedd

■	Yr Ysgol Peirianneg

■	Adeiladau'r Brifysgol

■	Preswylfeydd Myfyrwyr

■	Canol y Ddinas

Map o Gaerdydd gan gynnwys Canol y Ddinas

Sut i ddod o hyd i ni

Sut i ddod o hyd i ni
Mae’r Ysgol Peirianneg yn rhannu Adeiladau’r Frenhines, gwerth 
£35 miliwn, gyda’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth a’r Ysgol Cyfrifiadureg 
a Gwybodeg. Mae Adeiladau'r Frenhines wedi’u lleoli ger Heol 
Casnewydd yng nghanol Caerdydd; o fewn taith gerdded fer o orsaf 
drenau Heol y Frenhines a phrif ardal siopa ac adloniant y ddinas.
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Ysgol Peirianneg
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:
Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd,  
Adeiladau'r Frenhines, The Parade,  
Caerdydd, Cymru, CF24 3AA, y DU

Ffôn: +44 (0)29 2087 4975
Ffacs: +44 (0)29 2023 4716
Ebost:  engineering-pg@caerdydd.ac.uk 
 engineering-pgr@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/engineering 

Cadwch mewn cysylltiad

Hoffwch ni ar Facebook
cardiffuniversityschoolofengineering

Dilynwch ni ar Twitter 
@engineeringCU

Gwyliwch ni ar YouTube 
cardiffengineering


