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Sylfeini 
Gwyddorau Data

Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno 
cysyniadau gwyddor data craidd 
gan gynnwys dealltwriaeth o’r 
gwahanol fathau o ffynonellau 
data sydd ar gael (data 
gweinyddol, data arolwg, data 
agored, data mawr ac ati); sut i 
gasglu data, gan gynnwys dulliau 
casglu data arloesol, e.e. crafu’r 
we; deall yr heriau o ran data heb 
strwythur; sut i drin gwahanol 
fathau o ddata; sut i gynnal 
y gwaith o ddadansoddi data 
sylfaenol (data strwythuredig 
a data heb strwythur); a sut i 
gyflwyno data drwy ddelweddau 
data sylfaenol. 

Ar ôl cwblhau’r modiwl dylai 
myfyriwr allu gwneud 
y canlynol
• Defnyddio’r iaith rhaglennu 
Python i gwblhau amrywiaeth 
o dasgau rhaglennu 
• Dadansoddi a thrafod dulliau 
casglu data yn feirniadol 
• Echdynnu data testunol a rhifol 
o amrywiaeth o ffynonellau, gan 
gynnwys o ffynonellau ar-lein 
• Myfyrio ar y problemau 
cyfreithiol, moesegol a 
chymdeithasol a geir mewn 
perthynas â gwyddor 
data a’i rhaglenni.

Pris
£550

Dyddiadau
Dechrau semester yr Hydref 
(semester dwbl)

Rhaglennu 
Ystadegol Hanfodion yr Arolwg Ystadegau mewn 

Llywodraeth

Modiwlau 

Mae’n bleser gennym 
gynnig pedwar modiwl 
craidd o MSc Dadansoddi 
Data i’r Llywodraeth 
(MDataGov), sydd 
ar gael i astudio ar 
sail unigol ar gyfer 
datblygiad proffesiynol 
parhaus (CPD). 

Mae’r modiwlau hyn yn 
addas ar gyfer y rhai hynny 
sy’n gweithio yn y Swyddfa 
Ystadegau Gwladol neu yng 
nghyrff y sector cyhoeddus yn 
y DU sydd am wella eu sgiliau 
neu ddatblygu eu gyrfaoedd, ac 
sy’n hapus astudio ochr yn ochr 
â myfyrwyr MSc rhaglen lawn 
yn y Brifysgol. Mae modiwlau’n 
werth 10 credyd yr un.

Nod yr MDataGov yw meithrin 
gallu gwyddor data ym mhob 
rhan o’r llywodraeth drwy 
sicrhau bod gan weision 
sifil y gyfres o sgiliau sydd ei 
hangen ar ddadansoddwr 
data modern y llywodraeth. 
Caiff y rhaglen hon ei 
haddysgu gan arbenigwyr ym 
meysydd ystadegau, ymchwil 
weithrediadol a chyfrifiadureg, 
ac mae’n rhoi amrywiaeth 
o sgiliau angenrheidiol i 
fyfyrwyr echdynnu a thrin 
‘data mawr’, darganfod a 
chyfleu patrymau ystyrlon 
o’r data, a defnyddio dulliau 
modelu i helpu busnesau 
a sefydliadau llywodraeth i 
wneud penderfyniadau gwell.

Mae’r rhaglen hon 
ar agor i weithwyr y 
Swyddfa Ystadegau 
Gwladol a chyrff y sector 
cyhoeddus yn y DU.

•  Rhaid i chi feddu ar 
radd anrhydedd dosbarth 
cyntaf neu yn adran uchaf 
yr ail ddosbarth yn y DU, 
neu gymhwyster cyfatebol 
mewn pwnc rhifog megis 
mathemateg, ymchwil 
weithredol, ystadegau, 
cyfrifiadureg, gwyddor 
rheolaeth, economeg, 
peirianneg neu wyddor 
addas, neu brofiad 
proffesiynol cyfatebol
• Rhaid i ymgeiswyr nad 
ydynt yn siarad Saesneg fel 
iaith gyntaf fodloni gofynion 
Saesneg y Brifysgol
• Rhaid i chi gyflwyno 
eich tystysgrifau a’ch 
trawsgrifiadau sy’n 
gysylltiedig â’ch cymwysterau 
blaenorol, datganiad 
personol a thystiolaeth o’ch 
hyfedredd mewn Saesneg 
(lle bo’n berthnasol)

Mae rhagor o fanylion ar 
gael ar-lein ar dudalennau’r 
modiwl, neu ebostiwch 
admissions@caerdydd.ac.uk.

Gofynion 
mynediad

Bydd hwn yn fodiwl ymarferol, 
a fydd yn ystyried rhaglennu 
data strwythuredig a data 
heb strwythur yn ogystal â 
dadansoddiad ystadegol o’r data 
hwn. Bydd myfyrwyr yn dysgu 
sut i ddadansoddi data rhifol 
a thestunol gan ddefnyddio 
amrywiaeth o ieithoedd 
rhaglennu cyfrifiadurol. 

Ar ôl cwblhau’r modiwl dylai 
myfyriwr allu gwneud 
y canlynol
• Defnyddio côd i echdynnu, 
storio a dadansoddi data 
testunol a rhifol 
• Cyflawni gwaith dadansoddi 
data a chynnal profion ystadegol 
gan ddefnyddio cod 
• Dadansoddi a thrafod dulliau 
casglu, monitro a storio data yn 
feirniadol 
• Dadansoddi a delweddu data 
testunol a rhifol o amrywiaeth 
o ffynonellau, gan gynnwys o 
ffynonellau ar-lein. 

Pris
£550

Dyddiadau
Dechrau semester yr Hydref 
(semester dwbl)

Hanfodion yr Arolwg
Yn y modiwl hwn rydym yn 
cwmpasu’r hanfodion o ran 
ystadegau’r arolwg. Yn benodol: 
• Dulliau safonol o 
gymryd samplau gan 
boblogaethau meidraidd 
• Sut i lunio casgliadau am 
nodweddion poblogaethau 
• Amcangyfrif o gyfansymiau 
poblogaethau a meintiau 
cysylltiedig yn seiliedig 
ar yr arolwg 
• Amcangyfrif atchweliad 
ar gyfer modelu perthnasau 
rhwng newidynnau 
• Yr egwyddorion a’r dulliau 
a ddefnyddir i wneud yn 
iawn am ddiffyg ymateb ar 
ôl casglu data’r arolwg 
• Dulliau calibradu ar gyfer 
arolygon o aelwydydd 
• Mynegrifau.

Ar ôl cwblhau’r modiwl dylai 
myfyriwr allu gwneud y canlynol
• Mae amcangyfrif yn cynnwys 
cyfansymiau, cyfrannau, a 
chymarebau newidynnau 
poblogaethau o ddata a 
gasglwyd gan ddefnyddio 
dulliau samplu safonol 
• Addasu amcangyfrifon i wneud 
yn iawn am yr effeithiau a 
gafodd diffyg ymateb yr uned 
• Calibradu i wella amcangyfrifon 
o arolygon o aelwydydd 
• Asesu addasrwydd arolwg 
am broblem benodol o 
ran amcangyfrif. 

Pris
£550

Dyddiadau
Semester yr Hydref

Mae’r modiwl hwn yn rhoi 
trosolwg o faterion a syniadau 
ynghylch cwmpas a threfn 
Ystadegau Swyddogol, yn ogystal 
â’r prosesau a’r cynhyrchion o 
dan sylw. 

Mae’r modiwl yn rhoi sylfaen 
gyffredinol ar gyfer yr astudiaeth 
fanylach o’r elfennau hyn ac 
mae’n nodi cysylltiadau â 
disgyblaethau perthnasol eraill.

Ar ôl cwblhau’r modiwl yn 
llwyddiannus dylai myfyriwr allu 
gwneud y canlynol
• Gwerthuso Fframweithiau 
Cyfreithiol a Gweinyddol o 
Ystadegau’r DU yn gritigol.
• Dangos dealltwriaeth glir 
o Reoli Ansawdd, Lledaenu 
a materion Moesegol sy’n 
berthnasol i’r gwaith o gynhyrchu 
a rheoli Ystadegau Swyddogol.

Pris
£550

Dyddiadau
Semester y Gwanwyn



Gallwch gael gwybodaeth lawn am 
fodiwlau a gwneud cais ar ein gwefan.  

Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwn 
yn gofyn i chi lenwi ffurflen gais fer 
sy’n nodi manylion eich cymwysterau 
blaenorol a/neu eich profiad. 

Croesawn geisiadau gan y rheini nad oes 
ganddynt y gofynion mynediad traddodiadol 
o bosibl, ond sy’n gallu dangos profiad 
gwaith perthnasol neu ddysgu blaenorol. 

Os oes gennych unrhyw broblemau 
neu ymholiadau am y broses 
ymgeisio, cysylltwch â’r tîm derbyn 
yn admissions@caerdydd.ac.uk. 

Nodyn:
Mae’r broses ymgeisio ar gyfer pob modiwl yn 
y rhaglen hon ar agor o fis Mehefin 2020. 

Cymerir yn ganiataol y byddwch yn 
cyflawni’r asesiad ar gyfer pob modiwl. 

Gall dyddiadau a phrisiau’r modiwlau newid; prisiau 
ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-2021 yw’r rhai a 
nodir. Bydd union ddyddiadau ac amseroedd y modiwl 
yn cael eu cadarnhau yn nes at ddechrau’r tymor.

Sut i wneud cais Pam dewis 
modiwl unigol?
Mae ein modiwlau unigol yn rhoi’r 
hyblygrwydd i chi astudio ar lefel ôl-
raddedig wrth reoli eich ymrwymiadau 
gwaith a bywyd. 

Yn hytrach na chofrestru ar gyfer gradd 
ôl-raddedig lawn (sy’n gyfanswm o 180 
o gredydau), gallwch ddewis un modiwl 
10 credyd, neu ragor ohonynt.

Mae’r Brifysgol yn gweithio tuag at system 
fydd yn eich galluogi i gronni credydau 
tuag at gymhwyster ôl-raddedig dros 
gyfnod o amser, os hoffech wneud hynny. 
Gellir trosglwyddo credydau rhwng y 
Prifysgolion gan ddarparu’r MDataGov 
ar gyfer y sector cyhoeddus*.

• Mynediad at astudio hyblyg a fforddiadwy 
mewn prifysgol Grŵp Russell o fri 
• Hybu eich gyrfa tra’n cydbwyso 
ymrwymiadau bywyd a gwaith 
• Cael blas ar radd ôl-raddedig gyflawn 
• Rhoi’r credydau yr ydych wedi’u casglu 
tuag at gymhwyster ôl-raddedig* 
• Sefydlu cysylltiadau ehangach 
â Phrifysgol Caerdydd. 

*Bydd cymhwysedd ac amserlenni ar gyfer trosglwyddo 
credydau yn amrywio o un cymhwyster i’r llall.
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