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“
Dewis Caerdydd

Mae Ysgol Seicoleg Caerdydd yn lle cyffrous a  
gwerth chweil i astudio, ac mae’n rhoi pleser  

mawr i mi estyn croeso i chi.

Mae Caerdydd yn brifddinas fywiog, 
sy’n tyfu, gyda harddwch naturiol 
eithriadol o’i chwmpas. Mae’r ddwy 
nodwedd hyn yn cynnig cyfleoedd heb 
eu hail ar gyfer datblygiad personol a 
phroffesiynol.

Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o 
Grŵp Russell o sefydliadau ymchwil 
blaengar Prydain ac mae ansawdd 
a pherthnasedd ymchwil ein Hysgol 
wedi’u cydnabod ym mhob asesiad 
cenedlaethol o ansawdd ymchwil.

Mae enw da yn rhyngwladol gan ein 
Hysgol ac mae mwyafrif ein staff 
addysgu a goruchwylio yn ymchwilwyr 
wrth eu gwaith; mewn sawl achos, 
maent yn arbenigwyr rhyngwladol 
blaenllaw yn eu maes, gydag aseswyr 
annibynnol yn cydnabod eu bod yn 
ymgymryd â gwaith o arwyddocâd 
cenedlaethol a rhyngwladol. 

Cewch eich addysgu mewn amgylchedd 
ymchwil a byddwch yn elwa o 
ryngweithio ag ymchwilwyr sy’n gweithio 

ar derfynau eithaf y wybodaeth yn eu 
meysydd arbenigol.

Nid yn unig y mae myfyrwyr sy’n 
astudio yn yr Ysgol Seicoleg yn 
mwynhau astudio seicoleg, ond cânt 
fywyd prifysgol yn brofiad boddhaus 
iawn. Mae bywyd myfyriwr ôl-raddedig 
yn gyfoeth o gyfleoedd academaidd, 
diwylliannol a chymdeithasol ac, yn 
haeddiannol, mae Caerdydd yn un 
o ganolfannau mwyaf poblogaidd 
Cymru am fywyd cymdeithasol, siopa, 
hamdden ac adloniant.

Mae ein gweledigaeth i fyfyrwyr 
ôl-raddedig yn syml: rydym am i chi 
gyflawni eich potensial. Bydd hyn yn 
cynnwys cymryd mantais ar y cyfleoedd 
y mae’r Ysgol yn eu cynnig, a chymryd 
perchnogaeth ar eich astudiaethau ar 
yr un pryd.

Gall cwblhau cymhwyster ôl-raddedig 
fod yn nod ynddo’i hun, ond mae hefyd 
yn cynnig cam tuag at lawer o wahanol 
fathau o yrfaoedd cyffrous. Bydd yr 

Yr Athro Petroc Sumner
Pennaeth yr Ysgol Seicoleg ”
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Gwybodaeth am yr Ysgol

Rydym yn angerddol am seicoleg ac mae ein Hysgol wedi’i hen sefydlu, 
mae ganddi adnoddau da, ac enw rhagorol yn rhyngwladol. Mae gennym dri 

lleoliad ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig sy’n cynnig cyfleoedd digyffelyb 
ar gyfer ymchwil a hyfforddiant.

Cyrsiau
Gyda rhagoriaeth gydnabyddedig mewn 
ymchwil ac addysgu, mae ein rhaglenni 
yn cynnwys set o fodiwlau a addysgir 
sy’n amrywiol ac a gynlluniwyd yn fanwl, 
yn ogystal â gweithgareddau ymchwil 
annibynnol ac ymarfer proffesiynol. 
Bwriedir i’n cyrsiau eich paratoi chi at 
amrywiaeth o yrfaoedd yn y dyfodol. 

Bydd un o dri lleoliad yn gartref i chi, yn 
dibynnu ar y rhaglen rydych chi’n dewis ei 
hastudio. Mae gan bob un o’n hadeiladau 
gyfleusterau gwych a phwrpasol ar gyfer 
meysydd penodol o seicoleg – mae pob un 
ohonynt o fewn pellter cerdded i’w gilydd 
hefyd!

Lleoliadau
Mae Adeilad y Tŵr yng nghyffiniau’r 
adeiladau carreg Portland, y parciau a’r 
rhodfeydd coediog sy’n llunio canolfan 
ddinesig ysblennydd Caerdydd.

Canolfan Ymchwil Delweddu’r 
Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) 
yw un o gyfleusterau gorau Ewrop ar 
gyfer delweddu’r ymennydd ac fe’i lleolir 
ar Gampws Arloesedd Parc Maendy.

Mae Canolfan Gwyddoniaeth 
Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd 
(CUCHDS) wedi’i lleoli wrth ymyl Adeilad 
y Tŵr a dyma’n cyfleuster datblygu 
pwrpasol sy’n cynnwys mannau labordy 
wedi’u cynllunio’n arbennig.

Ymgysylltu â’r cyhoedd
Mae gennym ymrwymiad i ymgysylltu 
â’r cyhoedd – rydym yn cynnal 
gweithdai, darlithoedd cyhoeddus ac yn 
croesawu ymweliadau gan ysgolion. Yn 
aml, caiff canfyddiadau ein hymchwil 
eu cyhoeddi yn y wasg genedlaethol 
ac mae llawer o’n hymchwilwyr yn 
gweithio gyda sefydliadau elusennol, 
diwydiant a gwleidyddion. 

Cydweithio
Rydym yn cydweithio gydag amrywiaeth 
eang o sefydliadau ac mae ein Hysgol 
yn elwa o gysylltiadau cydweithredol 
cryf ym meysydd ymchwil ac addysgu 
gydag ysbytai lleol, gwasanaethau 
seiciatrig fforensig a charchardai.

Ein hamgylchedd 
dysgu
Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu 
cyfeillgar a chefnogol ac mae pob 
unigolyn yn cael y cyfle i ddatblygu 
sgiliau a fydd yn helpu i ddatblygu’u 
rhagolygon gyrfaol. Rydym yn denu 
myfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd ac 
mae gennym ymagwedd gynhwysol 
tuag at addysg, ac rydym yn llwyr 
gefnogi ein myfyrwyr wrth iddynt 
gyflawni eu nodau dysgu.
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Ein hymchwil

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn 
datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywyd trwy 

lywio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd. 

Caiff ein themâu ymchwil eu cefnogi gan 
ganolfannau ymchwil, partneriaethau 
amlddisgyblaethol a thrwy gydweithio gyda’r 
diwydiant a’r trydydd sector.

Dyma ein pedair thema gydgysylltiedig:

► Niwrowyddoniaeth

► Gwyddor wybyddol

► Datblygiad ac iechyd

► Cymdeithasol ac amgylcheddol

Ein cyfleusterau

Rydym yn ffodus bod cyfleusterau modern ar gael 
i ni yn cefnogi ymchwil ryngddisgyblaethol, gan 
gynnwys ein canolfan flaenllaw ar ddelweddu’r 
ymennydd - CUBRIC, ein canolfan ddatblygu 
bwrpasol - CUCHDS, ein canolfan ymchwil i’r 
newid hinsawdd a thrawsffurfio cymdeithasol - 
CAST, a HUFEX - ein canolfan ragoriaeth mewn 
ymchwil ffactorau dynol.

Prosiectau Cydweithredol

Rydym yn cydweithio'n agos â sefydliadau yng 
Nghaerdydd (Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau 
ac Iechyd Meddwl) yn ogystal ag ar draws Cymru 
(Sefydliad Niwrowyddorau Gwybyddol Cymru). 
Mae canfyddiadau ein hymchwil yn cael sylw 
mynych yn y cyfryngau ac rydym yn gweithio gyda 
diwydiant, cyrff elusennol a gwleidyddion.

Penderfyniadau ymladdwyr tân 
Arweiniodd astudiaeth arobryn gan Dr Sabrina Cohen-Hatton, Prif 
Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub West Sussex, a’r Athro Rob 
Honey o’r Ysgol Seicoleg, at newid polisi cenedlaethol o ran y ffordd y 
mae ymladdwyr tân yn delio â digwyddiadau. Trwy osod camerâu ar 
helmedi rheolwyr digwyddiadau, dadansoddodd yr ymchwil eu prosesau 
gwneud penderfyniadau yn ystod digwyddiadau byw. Mae’r broses 
rheoli penderfyniadau newydd a roddwyd ar waith ers hynny wedi helpu 
rheolwyr i gyfleu nodau, canlyniadau, risgiau a buddion yr hyn a wnânt 
dan bwysau.

ASTUDIAETH ACHOS

Rydym yn yr ail  
safle yn y DU 

am ansawdd ein hymchwil mewn Seicoleg, 
Seiciatreg a Niwrowyddorau. Fframwaith 

Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014

Sgan manylaf erioed o strwythur  
yr ymennydd dynol
Mae ffilm newydd anhygoel yn dangos yr ymennydd dynol mewn 
manylder digymar o ganlyniad i bartneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd 
a Siemens Healthineers. Cafodd ymennydd Gohebydd Meddygol y BBC, 
Fergus Walsh, ei sganio yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd 
Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) drwy ddefnyddio sganiwr MRI mwyaf 
pwerus Ewrop – Skyra Magnetom Connectom 3T. Defnyddiodd Siemens 
Healthineers ddata’r sgan i gynhyrchu delweddau anhygoel o ymennydd 
Fergus. Fe wnaethant hyn drwy addasu techneg ‘rendro sinematig’ a 
ddefnyddir yn y diwydiant ffilmiau.

ASTUDIAETH ACHOS

Rhoi pobl wrth galon y trawsnewidiadau sydd eu 
hangen i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd
Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, mae’r Ganolfan Newid Hinsawdd 
a Thrawsffurfio Cymdeithasol (CAST) yn brosiect cydweithredol rhwng 
Prifysgolion Caerdydd, Manceinion, Efrog, Dwyrain Anglia ac Utrecht, a’r 
elusen Climate Outreach. Nod y Ganolfan yw bod yn ganolbwynt byd-eang 
ar gyfer deall y newidiadau pellgyrhaeddol y mae eu hangen i fynd i’r afael 
â’r newid yn yr hinsawdd.

Mae’r ymchwil yn canolbwyntio ar bobl yn asiantau trawsnewid ym 
mhedwar maes heriol bywyd bob dydd sy’n effeithio’n uniongyrchol ar y 
newid yn yr hinsawdd ond sydd wedi bod yn fwyfwy anodd eu newid:

• bwyd a diet
• teithio
• cynhesu/oeri mewn adeiladau
• defnyddio nwyddau

ASTUDIAETH ACHOS
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Ein
rhaglenni

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn darparu cyfleoedd i 
gymryd rhan mewn uwch-astudiaeth mewn amgylchedd 

dynamig, cyffrous a arweinir gan ymchwil.
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MSc Anhwylderau Seicolegol Plant

Datblygwch y sgiliau a’r wybodaeth i ddilyn gyrfa foddhaus mewn 
niwroddatblygiad plant, seicoleg glinigol neu seicoleg addysg.

Nod y rhaglen hon, a gyflwynir o’n 
canolfan bwrpasol ar gyfer gwyddoniaeth 
ddatblygiadol, CUCHDS, yw rhoi 
dealltwriaeth ddamcaniaethol i chi 
o'r ffactorau seicolegol sy'n achosi 
ac yn cynnal problemau emosiynol ac 
ymddygiadol mewn plant. 

Cewch eich addysgu gan arbenigwyr 
blaenllaw ar seicoleg ddatblygiadol, a 
byddwch yn darganfod ac yn ymchwilio 
i sut mae anawsterau iechyd meddwl a 
chyflyrau niwroddatblygiadol, sy’n cynnwys 
gorbryder, iselder, ADHD, awtistiaeth ac 
anhwylder ymddygiad, yn dod i’r amlwg 
yn ystod plentyndod.  Byddwch hefyd yn 
meithrin dealltwriaeth fanwl o'r ffyrdd gorau 
o asesu’r cyflyrau hyn. Bydd hyn yn eich 
galluogi i lywio ymyriadau a chynghori ar y 
driniaeth orau.

Cewch amrywiaeth o hyfforddiant 
proffesiynol ar asesiadau emosiynol, 
gwybyddol a niwroddatblygiadol i blant, ar 
systemau dosbarthu anhwylderau plant ac 
ar godio ymddygiad plant a rhyngweithio 
rhwng rhiant a phlentyn trwy arsylwi.

Ffocws allweddol i’r rhaglen hon hefyd yw 
hyfforddiant ymchwil, a’i nod yw cryfhau’r 
rhinweddau sydd gennych i ddechrau PhD 
mewn seicopatholeg ddatblygiadol, neu 
i raglenni hyfforddiant doethurol mewn 
seicoleg glinigol neu seicoleg addysg.

Yn ogystal â darparu hyfforddiant ar 
ymchwil sylfaenol, mae’r cwrs yn anelu at 
integreiddio safbwyntiau ymchwil o seicoleg 
glinigol a seicoleg addysg.

Canolfan Gwyddoniaeth Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS)

Ar y rhaglen hon, byddwch yn astudio o CUCHDS, sef cyfleuster modern sy’n cynnwys mannau 
labordy a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer astudio plant ac oedolion.

Mae’r cyfleusterau yn y ganolfan yn cynnwys:            

• ystafell synhwyraidd
• labordai arsylwi
• labordy niwrowyddoniaeth 
• Uned Asesu Niwroddatblygiad (NDAU)
• offer symudol olrhain y llygaid
• gofod addysgu ac ymchwil pwrpasol

M
Sc Anhw

ylderau Seicolegol Plant

Ystod arbennig 
o gyfleusterau 
datblygiadol, gan 
gynnwys ystafell 
synhwyraidd, labordai 
arsylwi a labordai 
niwroddelweddu

Hyfforddiant ar 
asesiadau emosiynol, 
gwybyddol a 
niwroddatblygiadol i 
blant, ynghyd â chodio 
ymddygiad plant a’r 
rhyngweithio rhwng 
rhiant a phlentyn trwy 
arsylwi

Addysgu gan 
ymchwilwyr 
blaenllaw a 
gydnabyddir yn 
rhyngwladol yn 
eu maes 
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MSc Niwroddelweddu: 
Dulliau a Chymwysiadau

Astudiwch yn un o gyfleusterau gorau Ewrop ar gyfer delweddu’r ymennydd ac  
ennill y sgiliau a’r wybodaeth i ddilyn gyrfa mewn niwroddelweddu.

Mae Prifysgol Caerdydd yn lle gwych i astudio niwroddelweddu. 
Mae’r cwrs MSc dwys yn rhoi prawf ar eich sgiliau ymchwil ac yn 
eich paratoi’n dda ar gyfer y farchnad swyddi seicoleg gystadleuol. 
Roedd y ganolfan ymchwil newydd sbon yn amgylchedd rhagorol i 
ddysgu ynddo a bu’r cwrs yn help enfawr i mi yn fy ngyrfa.

Jack Griffiths, MSc Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau

Ar y rhaglen hon, byddwch yn darganfod 
yr egwyddorion gwyddonol sy’n sail i 
dechnegau niwroddelweddu ac yn dysgu 
am y datblygiadau cyffrous sy’n cael 
eu gwneud i wella’r ddealltwriaeth o 
anhwylderau gwybyddiaeth a chlinigol.

Cewch gyflwyniad i amrywiaeth eang o 
ddulliau niwroddelweddu ac ysgogi, gan 
gynnwys: Delweddu Atseiniol Magnetig 
(MRI) strwythurol a swyddogaethol; 
Magnetoenceffalograffi (MEG), 
Electroenceffalograffi (EEG), Ysgogiad 
Magnetig Trawsgreuanol (TMS) ac Ysgogiad 
Trydanol Trawsgreuanol (TES). 

Nod y semester cyntaf yw rhoi sylfaen 
gadarn i chi ar y ffordd y mae’r technegau 
hyn yn gweithio ac ystyriaethau wrth 
ddylunio a dadansoddi astudiaethau 
niwroddelweddu. Yn yr ail semester, 
byddwch yn dysgu am y cyfraniad y 
mae niwroddelweddu yn ei wneud at 
ein dealltwriaeth o’r cof, amgyffrediad, 
emosiwn ac amrywiaeth o anhwylderau 
clinigol.

Rydym yn croesawu graddedigion o 
amrywiaeth fawr o gefndiroedd gwyddonol, 
gan gynnwys seicoleg, peirianneg, ffiseg 
a’r gwyddorau biolegol, sydd â diddordeb 
mewn gyrfa sydd â delweddu’r ymennydd 
yn brif ffocws. Nod y cwrs hefyd yw eich 
rhoi mewn sefyllfa gystadleuol ar gyfer 
ysgoloriaeth PhD neu swydd ymchwil mewn 
niwroddelweddu.

“
”

M
Sc N

iw
roddelw

eddu: D
ulliau a Chym

w
ysiadau

Byddwch yn gweithio 
yng Nghanolfan Ymchwil 
Delweddu'r Ymennydd, 
Prifysgol Caerdydd 
(CUBRIC) gyda mynediad 
at beth o gyfarpar 
niwroddelweddu mwyaf 
datblygedig y byd

Cewch eich addysgu gan 
dîm amlddisgyblaethol 
o staff sy’n gwneud 
gwaith ymchwil ac 
a gydnabyddir yn 
rhyngwladol am eu 
rhagoriaeth wyddonol

Mae ein hamrywiaeth 
o ddulliau addysgu 
yn anelu at roi 
gwybodaeth 
ddamcaniaethol a 
sgiliau ymarferol i chi
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MSc Seicoleg

Bydd y rhaglen drosi hon yn eich galluogi i ddilyn gyrfa ym maes 
seicoleg ar ôl cyflawni gradd israddedig mewn maes arall.

Seicoleg yw’r astudiaeth wyddonol o 
greadigaeth mwyaf cymhleth a syfrdanol 
natur: y meddwl dynol. 

Ar y rhaglen drosi arloesol hon, cewch 
y sgiliau angenrheidiol i chi fod yn 
seicolegydd heb gael profiad blaenorol o 
seicoleg. 

Byddwch yn astudio seicoleg o safbwynt 
gwyddonol gyda phwyslais ar ei hagweddau 
cymdeithasol, gwybyddol, clinigol a biolegol, 
wrth ddatblygu eich sgiliau arbrofi ac 
ymchwilio’n ddadansoddol. 

Yn y semester cyntaf, byddwch yn dysgu 
am graidd academaidd seicoleg, fel 
seicoleg annormal, seicoleg ddatblygiadol, 
a seicoleg gymdeithasol. Yn yr ail semester, 
byddwch yn cwblhau eich hyfforddiant 
sylfaenol ac yn cynnal eich prosiect ymchwil 
newydd eich hun. 

Yn ystod misoedd yr haf, byddwch 
yn ymgymryd â lleoliad proffesiynol 
12-wythnos lle byddwch yn profi bywyd 
fel seicolegydd proffesiynol ac yn dysgu’r 
sgiliau sy’n gysylltiedig â hynny.

Mae’r cwrs wedi’i achredu gan Gymdeithas 
Seicolegol Prydain ac fe’i cyflwynir gan 
ein darlithwyr-ymchwilwyr brwdfrydig, o 
un o brif adrannau ymchwil seicoleg y 
DU (fe’i gosodwyd yn ail yn y Fframwaith 
Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf).

Rhagolygon o ran gyrfa
Mae cyflogwyr yn ffafrio myfyrwyr seicoleg 
oherwydd eu set sgiliau eang. Mae gradd 
mewn seicoleg hefyd yn adlewyrchu 
addysg prifysgol sydd nid yn unig yn 
datblygu sgiliau dadansoddol, meddwl 
beirniadol a llythrennedd ond hefyd sgiliau 
rhifedd a meintiol. 

Gan ddibynnu ar eich diddordebau, 
efallai y byddwch am fynd ymlaen i fod 
yn seicolegydd clinigol, seicolegydd 
fforensig, seicolegydd iechyd, seicolegydd 
galwedigaethol, seicolegydd chwaraeon, 
niwrolegol neu addysgol, cynghorwr, 
ymchwilydd neu academydd.

M
Sc Seicoleg

Ymchwil sy’n llywio 
addysg y rhaglen, sy’n 
golygu y byddwch yn 
cael eich addysgu gan 
seicolegwyr sy’n cynnal 
ymchwil sy’n arwain y 
byd yn eu maes 

Y posibilrwydd o 
gyflymu eich gyrfa 
ym maes seicoleg 
ar ôl cyflawni gradd 
israddedig neu lwybr 
gyrfaol mewn maes arall 

Gweithio gyda 
seicolegwyr proffesiynol 
mewn cyd-destun 
clinigol, sefydliadol neu 
labordy ar y lleoliad 
12-wythnos sy’n rhan 
o’r cwrs 

Rhagolygon o ran gyrfa
Mae cyflogwyr yn ffafrio myfyrwyr seicoleg 
oherwydd eu set sgiliau eang. Mae gradd 
mewn seicoleg hefyd yn adlewyrchu 
addysg prifysgol sydd nid yn unig yn 
datblygu sgiliau dadansoddol, meddwl 
beirniadol a llythrennedd ond hefyd 
sgiliau rhifedd a meintiol. 

Gan ddibynnu ar eich diddordebau, 
efallai y byddwch am fynd ymlaen i fod 
yn seicolegydd clinigol, seicolegydd 
fforensig, seicolegydd iechyd, seicolegydd 
galwedigaethol, seicolegydd chwaraeon, 
niwrolegol neu addysgol, cynghorwr, 
ymchwilydd neu academydd.
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Dip.Ôl-radd/Tyst.Ôl-radd Therapïau  
Gwybyddol ac Ymddygiadol 

Mae’r rhaglen hyfforddiant hon, sydd wedi’i hachredu gan y BABCP, i’r bobl hynny sy’n gweithio ar hyn o 
bryd ym maes iechyd meddwl ac mae’n dilyn fframwaith cymhwysedd yr Adran Iechyd ar gyfer CBT.

D
ip.Ô

l-radd/Tyst.Ô
l-radd Therapïau G

w
ybyddol ac Ym

ddygiadol

Fe’i hachredir 
gan Gymdeithas 
Seicotherapïau 
Ymddygiadol a 
Gwybyddol Prydain 
(BABCP).

Fe’i lluniwyd i’ch 
helpu i ennill 
achrediad 
ymarferwr unigol 
gyda’r BABCP

Yr unig raglen CBT 
yng Nghymru sydd 
wedi’i hachredu 
gan y BABCP

Mae Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT) 
yn driniaeth siarad a ddefnyddir gan weithwyr 
proffesiynol iechyd meddwl ac mae’n helpu 
pobl i reoli amrywiaeth o gyflyrau iechyd 
meddwl, fel gorbryder ac iselder. Bwriedir ein 
rhaglenni CBT i weithwyr proffesiynol ym maes 
iechyd meddwl, fel nyrsys iechyd meddwl, 
therapyddion galwedigaethol, seiciatryddion, 
seicolegwyr clinigol a gweithwyr cymdeithasol. 
Fodd bynnag, mae’n bosibl gwneud cais trwy 
lwybrau seicoleg eraill.  

Hefyd, bydd ein rhaglenni yn eich helpu i ennill 
achrediad ymarferwr unigol gyda Chymdeithas 
Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol 
Prydain (BABCP). 

Ein Rhaglenni 
Tystysgrif Ôl-raddedig (Tyst.Ôl-radd) 

Cyflwynir y Dystysgrif trwy bedwar diwrnod 
hyfforddiant gorfodol sy’n canolbwyntio ar 
ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o’r sylfaen 
ymchwil a damcaniaethol ar gyfer CBT. Bydd 
deg diwrnod hyfforddiant arall yn datblygu 
dealltwriaeth a sgiliau’r myfyrwyr ym maes 

CBT yn ymwneud ag anhwylderau gorbryder 
ac iselder, fel yr amlinellir yn y Fframwaith 
Cymwyseddau (Yr Adran Iechyd, 2008).

Disgwylir i fyfyrwyr fynychu o leiaf wyth o’r deg 
diwrnod hyfforddiant hyn, ymarfer y sgiliau a 
ddysgant yn eu hymarfer CBT eu hunain a bod yn 
barod i drafod eu gwaith clinigol mewn diwrnodau 
hyfforddiant. Hefyd, cynhelir rhagor o ddiwrnodau 
hyfforddiant ar bynciau’n gysylltiedig â CBT; nid 
yw’r rhain yn orfodol ond maent yn ddefnyddiol 
i wella ymarfer ym maes CBT.  Cynhelir pob 
diwrnod hyfforddiant ar ddydd Mercher.  

Asesu 

O dan raglen y Dystysgrif, mae’n ofynnol i fyfyrwyr 
gyflwyno traethawd sy’n dangos dealltwriaeth 
feirniadol o’r ymchwil a’r theori sydd wrth wraidd 
ymarfer CBT, ynghyd â dau adroddiad achos 
estynedig yn dangos sgiliau cymhwyso CBT i 
gleient gydag iselder a chleient gydag anhwylder 
gorbryder. Yn ogystal, mae’n ofynnol i fyfyrwyr 
gwblhau llyfr log yn amlinellu’u hyfforddiant a’u 
hymarfer CBT. 

 
 

Diploma Ôl-raddedig (Dip.Ôl-radd)

Mae’r Diploma Ôl-raddedig mewn Therapi 
Gwybyddol Ymddygiadol ar gael fel ail flwyddyn, 
gan ddilyn y dystysgrif ôl-raddedig, sydd yn 
galluogi staff iechyd i ddatblygu cymhwysedd 
pellach mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol 
dwysedd uchel. Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r 
rhaglen hon â lefel uchel o sgiliau clinigol 
mewn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol. Mae 
cyfranogwyr ar y rhaglen yn gweithio gydag 
oedolion, plant, ac oedolion hŷn mewn ystod 
eang o leoliadau. 

Mae achrediad gan y BABCP yn sicrhau 
hyfforddiant o safon ardderchog. Byddai rhaid 
bodloni rhai meini prawf pellach ar gyfer 
achrediad ymarferwr llawn gyda’r BABCP.

Asesu

O dan raglen y Diploma, mae’n ofynnol i fyfyrwyr 
gyflwyno adroddiad achos estynedig sy’n 
dangos sgiliau cymhwyso CBT i gleient sydd â 
phroblemau cymhleth; mae hyn yn cyd-fynd â’r 
meta-gymwyseddau a nodir yn fframwaith Roth 
a Pilling. Hefyd, mae’n ofynnol i fyfyrwyr gyflwyno 
recordiad o sesiwn gyda chleient a fydd yn cael 
ei hasesu yn unol â’r CTS-R. Yn ogystal, mae’n 
ofynnol i fyfyrwyr gwblhau llyfr log yn amlinellu’u 
hymarfer CBT a’u horiau goruchwylio.
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MSc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol 

Mae'r rhaglen hon yn cynnig hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil ar draws holl ystod 
y gwyddorau cymdeithasol ac mae’n cyd-fynd â gofynion hyfforddiant y Cyngor Ymchwil 

Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ar gyfer cyllido PhD.

Dulliau (Seicoleg)

Mae gwyddorau cymdeithasol yn gangen o 
wyddoniaeth sy’n canolbwyntio ar astudio 
cymdeithasau dynol ac, ar y rhaglen hon, cewch 
wybodaeth drylwyr am ddylunio ymchwil, casglu 
data a’r prif ddulliau o ddadansoddi data meintiol 
ac ansoddol y gwyddorau cymdeithasol. 

Hefyd, bydd y rhaglen yn rhoi cyfle ei chi 
ennill y sgiliau ymchwil hanfodol y mae ar holl 
ymchwilwyr y gwyddorau cymdeithasol eu 
hangen, ynghyd â gofynion pwnc-benodol y 
Panel Maes Pwnc Seicoleg. Bydd yn datblygu’ch 
gallu i ymhél â dulliau methodolegol ar draws 
holl amrywiaeth llenyddiaethau’r gwyddorau 
cymdeithasol a bydd yn rhoi’r gallu i chi wneud 
ymchwil cadarn yn empirig, dan ddylanwad 
theori, yn eich maes arbenigedd chi. 

Strwythur

Byddwch chi’n astudio saith modiwl. Mae pump 
o’r modiwlau yn gyrsiau craidd a’u nod yw rhoi i 
chi’r sgiliau ymchwil cyffredinol a’r wybodaeth a 
neilltuir yn benodol i ymchwilwyr yn y gwyddorau 
cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys: 
Datblygu Sgiliau Ymchwil Craidd; Sylfeini 
Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol; Dulliau 
Ymchwil Ansoddol; Dulliau Ymchwil Meintiol; a 
Chymwysiadau Ymchwil. 

Bwriedir i weddill y modiwlau fynd i’r afael â 
dulliau ymchwil arbenigol neu gymhwyso dulliau 
ymchwil, mewn meysydd perthnasol penodol. 
Mae myfyrwyr sy’n dilyn y llwybr seicoleg yn 
cwblhau modiwl lleoliad i ennill cipolwg i ddau 
faes ymchwil seicolegol. Yna, daw’r rhaglen i ben 
gyda’r traethawd hir a fydd yn cael ei gyflwyno, 
gan fyfyriwr amser-llawn, yn y mis Medi yn dilyn 
cofrestru, gan gwblhau rhaglen ddeuddeg mis 
lawn. Mae myfyrwyr rhan-amser yn cwblhau dwy 
flynedd o fodiwlau a addysgir a chyflwynant eu 
traethawd hir yn y mis Ionawr canlynol.

Pa sgiliau y byddaf yn eu hymarfer 
a’u datblygu?

O ganlyniad i ymgysylltu’n llawn â’r cwrs 
hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

• Gwerthuso’n feirniadol wybodaeth, 
ysgolheictod ac ymchwil bresennol, a 
gwerthfawrogi haeriadau a safbwyntiau 
damcaniaethol croes.

• Cymhwyso’ch gwybodaeth a’ch 
sgiliau a dangos gwreiddioldeb 
yn eich meddwl, trwy fynd i’r 
afael â phroblemau cyfarwydd ac 
anghyfarwydd.

• Gallu casglu, gwerthuso, cyfosod a 
dehongli data ar ffurf prosiect neu 
draethawd hir. 

• Dangos sgiliau academaidd a 
phersonol lefel uchel yn berthnasol 
i’ch ymchwil a’ch ysgolheictod chi, fel 
ysgrifennu, cyflwyniadau llafar, datrys 
problemau a gwaith grŵp, a defnyddio 
a chymhwyso technolegau gwybodaeth, 
er enghraifft, mewn chwiliadau 
llenyddiaeth, dulliau ymchwil a 
dadansoddi a chyflwyno data.

M
Sc Ym

chw
il y G

w
yddorau Cym

deithasol

Mae’r cwrs yn 
darparu cyfleoedd 
helaeth i astudio’n 
rhyngddisgyblaethol 
a chymhwyso 
arbenigedd o ran 
ymchwil gymdeithasol 
at ddatblygu gyrfa 
alwedigaethol 

Mae llwybrau’r cyrsiau 
wedi’u cydnabod gan 
y Cyngor Ymchwil 
Economaidd a 
Chymdeithasol, gyda 
phob un ohonynt yn 
cynnig y sylfaen hyfforddi 
briodol ar gyfer bwrw 
ymlaen i PhD 

Cynigiwn lefel eang 
o hyfforddiant 
ymchwil, gan eich 
galluogi i ennill 
gwybodaeth ddofn ac 
eang sy’n caniatáu 
am y posibilrwydd o 
gyhoeddi yn y dyfodol 
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Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig

Rydym yn cynnig amgylchedd ymchwil deinamig ac ysgogol, gyda seilwaith 
ymchwil ardderchog sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd.

Mae’r ystod eang o arbenigedd yn yr Ysgol 
yn ein galluogi i roi hyfforddiant yn y maes 
seicoleg ar ei hyd, o gelloedd i gymdeithas, 
gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ymchwil.  
Rydym yn cefnogi ein hymchwilwyr gyda 
seilwaith penodol, gan gynnwys: Adeilad y 
Tŵr, y labordai niwrowyddoniaeth, Canolfan 
Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol 
Caerdydd (CUBRIC), Y Ganolfan Newid 
Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasol 
(CAST), a’n Canolfan Ymchwil Rhagoriaeth 
Ffactorau Dynol (HUFEX).

Rydym yn cydweithio’n barhaus gyda sawl 
canolfan ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys 
y Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, 
Sefydliad Ymchwil Dementia Caerdydd a 
Chanolfan Tyndall ar gyfer Ymchwil i’r Newid yn yr 
Hinsawdd.

Ein rhaglenni
► Seicoleg (PhD)

► Seicoleg Glinigol (DClinPsy)

► Seicoleg Addysg (DEdPsy)

Ysgoloriaethau PhD a ariennir
Yn nodweddiadol, cynigiwn nifer o ysgoloriaethau 
PhD a ariennir mewn amrywiaeth o feysydd 
hynod ddiddorol. Bydd tudalen yr ysgoloriaethau 
PhD a ariennir ar ein gwefan yn rhestru cyfleoedd 
pan fydd cyllid yn dod ar gael. Fel arfer, bydd 
cyllid yn talu am gostau blynyddol, yn ogystal â 
ffioedd dysgu ôl-raddedig yn ôl y gyfradd cartref.

Mae ein harbenigedd 
yn rhychwantu maes 
seicoleg o gelloedd i 
gymdeithas

Rydym yn yr ail safle 
yn y DU am ansawdd 
ein hymchwil mewn 
Seicoleg, Seiciatreg a 
Niwrowyddorau. 
Fframwaith Rhagoriaeth 
Ymchwil 2014

Seilwaith ymchwil 
pwrpasol gyda  
chyfleusterau 
o’r radd flaenaf

Fel swyddog tân gweithredol, roeddwn eisiau ymchwilio i’r ffordd 
y mae pobl yn gwneud penderfyniadau hanfodol am risg mewn 
digwyddiadau. Caiff wyth deg y cant o ddamweiniau diwydiannol 
eu hachosi gan gamgymeriadau pobl - nid methiant darn o 
gyfarpar, na methiant polisi, ond dehongliad rhywun o sefyllfa 
neu duedd wybyddol sydd ganddynt. Felly, yr unig ffordd o leihau 
camgymeriadau gan bobl a gwneud ymladdwyr tân a’r cyhoedd 
yn fwy diogel, yw deall sut mae pobl yn meddwl ac yn ymddwyn. 
Dyma luniodd sylfaen fy PhD yng Nghaerdydd.

Dr Sabrina Rachel Cohen-Hatton, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac 
Achub West Sussex, y gwnaeth ei PhD arobryn gyda ni arwain at newid polisi 

“
”
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PhD Seicoleg

Rydym yn darparu amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil ym maes seicoleg, 
gydag arweiniad gan ymchwilwyr enwog a mynediad at gyfleusterau rhagorol.

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys ymchwil 
drosiadol newydd, wedi’i harwain gan fyfyrwyr, 
yn pontio disgyblaeth gyfan seicoleg ac mae’n 
eich galluogi i gynnal ymchwil a hyfforddiant yn 
eich dewis faes.

Cewch gyfle i gyfrannu at ddatblygiadau 
arwyddocaol mewn gwybodaeth o dan 
oruchwyliaeth ymchwilwyr gweithgar, llawer 
ohonynt yn arbenigwyr enwog yn rhyngwladol yn 
eu maes.

Mae ymchwil a wneir yn yr Ysgol yn amrywio 
o Synaps i Gymdeithas, ac fe’i cefnogir 
trwy ganolfannau ymchwil, partneriaethau 
amlddisgyblaethol a chydweithio â diwydiant a’r 
trydydd sector. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sydd 
â diddordeb mewn ymchwilio ar gyfer PhD ym 
meysydd 

► Niwrowyddoniaeth

► Gwyddor wybyddol

► Datblygiad ac iechyd

► Cymdeithas a'r amgylchedd

O dan y themâu hyn, gallwch gynnal ymchwil 
ar amrywiaeth o bynciau. Mae enghreifftiau 
yn cynnwys: ymddygiad arferol wrth ddatblygu 
ac mewn oedolion, chwalfa gwybyddiaeth ar ôl 
straen, trawma mewn cyflyrau niwrolegol a/neu 
enetig, yn ogystal â materion seicolegol allweddol 
sydd o bwys i gymdeithas, fel rhagfarn, iechyd 
atgenhedlol, newid i ymddygiad yn gysylltiedig â’r 
argyfwng hinsawdd ac optimeiddio perfformiad 
yn y gwaith. 

Yn nodweddiadol, erbyn yr adeg mae ein 
myfyrwyr wedi cwblhau eu PhD, bydd y mwyafrif 
ohonynt wedi cyhoeddi papurau gwyddonol 
mewn cyfnodolion blaenllaw sy’n cael eu 
hadolygu gan gymheiriaid, ac yn mynd ymlaen i 
sicrhau swyddi mewn meysydd academaidd neu 
feysydd sy’n perthyn i academia. 

Cyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau’n cynnig cyfleoedd 
unigryw ar gyfer cynnal astudiaethau ategol a 
chydweithredol ar draws methodolegau i fynd i’r 
afael â chwestiynau ymchwil newydd. 

Mae ein cyfleusterau'n cynnwys:

► Mae gennym dros 1,100 metr sgwâr o 
fannau labordy arbenigol ar gyfer cynnal 
arbrofion ymddygiadol, seicoffisegol ac 
olrhain y llygaid ac mae modd i ymchwilwyr 
ddefnyddio ein labordai canfyddiad 
gweledol a sain.

► Amrywiaeth eang o gyfleusterau delweddu’r 
ymennydd, gan gynnwys un o sganwyr yr 
ymennydd mwyaf pwerus Ewrop

► Cyfleusterau seicoleg ddatblygiadol 
pwrpasol, gan gynnwys ystafell 
synhwyraidd, labordai arsylwi a mannau 
labordy a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer 
astudio plant ac oedolion

► Labordai niwrowyddoniaeth glinigol gyda 
chyfleusterau o’r radd flaenaf i fynd i’r afael 
â chwestiynau allweddol niwrowyddoniaeth 
sylfaenol a chlinigol

“
”

Fe wnes i fy ngradd israddedig yma ym Mhrifysgol Caerdydd ac 
es i yn syth ymlaen i wneud PhD. Rwy'n astudio’r ffordd rydym 
yn canfod bod sain yn symud wrth inni symud, gyda’r Athro Tom 
Freeman a’r Athro John Culling. Mae hyn yn golygu chwarae synau 
gwahanol i’r rhai sy’n cymryd rhan yn ein labordy sain pwrpasol, 
a’u cael i wneud penderfyniadau ynghylch sut mae’n ymddangos 
fel bod y synau hynny’n symud. Mae ein canlyniadau yn ddifyr 
iawn!
Joshua Stevenson-Hoare, Myfyriwr PhD

PhD
 Seicoleg

Cynhelir ymchwil yn 
y meysydd arbenigol 
mewn nifer fawr o 
labordai pwrpasol, 
bob un ohonynt wedi’u 
hadnewyddu o fewn y 
pum mlynedd diwethaf

Mae ystod eang yr 
arbenigedd yn yr 
Ysgol yn caniatáu i ni 
ddarparu hyfforddiant 
mewn ystod anarferol 
o eang o dechnegau 
methodolegol

Mae ein hintegreiddio 
ar draws y gwahanol 
ddisgyblaethau yn 
esgor ar gyfleoedd 
unigryw i wneud 
prosiectau ymchwil 
amlddisgyblaethol



www.caerdydd.ac.uk/seicoleg24 25

Seicoleg Glinigol (DClinPsy)

Mae’r rhaglen ddoethuriaeth broffesiynol hon yn arwain at ddyfarnu 
Doethur Seicoleg Glinigol a ddilysir gan Brifysgol Caerdydd. Dyma'r sail 

ar gyfer cofrestru gyda Chyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal y DU.

Mae Seicolegwyr Clinigol yn cefnogi pobl 
gydol oes i reoli neu oresgyn amrywiaeth 
o broblemau sy’n cyflwyno’u hunain, gan 
gynnwys mathau cyffredin o drallod seicolegol, 
fel gorbryder ac iselder, ynghyd â mathau 
mwy cymhleth o drallod seicolegol sy’n aml 
yn gysylltiedig â phrofiad o ddigwyddiadau 
adfydus mewn bywyd. 

Yn ogystal â gweithio gyda phlant ac oedolion, 
mae Seicolegwyr Clinigol hefyd yn dysgu 
cymhwyso gwybodaeth ac arbenigedd seicolegol 
i gynorthwyo pobl â chyflyrau iechyd corfforol ac 
anableddau dysgu. 

Bydd y rhaglen ddoethuriaeth tair blynedd hon 
yn rhoi’r hyfforddiant angenrheidiol i chi fod 
yn Seicolegydd Clinigol wedi cofrestru gyda 
HCPC. Ar ôl cofrestru, byddwch chi’n weithiwr 
cyflogedig amser llawn y GIG gyda Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac yn fyfyriwr ymchwil 
ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae’r 
rhaglen hon cynnwys ymchwil ac mae’n disgwyl 
i hyfforddeion, ac yn eu cynorthwyo, i wneud 
ymchwil sy’n cael effaith ac y gellir ei chyhoeddi. 

Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, cewch eich gosod 
fel arfer yn un o’r byrddau iechyd sy’n gysylltiedig 
â’r rhaglen. Yn nodweddiadol, caiff hyfforddeion 
gyfle i arbenigo yn eu trydedd flwyddyn a gallant 
gwblhau lleoliadau rywle yn Ne Cymru ac, 
weithiau, mewn ardaloedd neu wledydd eraill. 

Byddwch yn gweithio o fewn amrywiaeth o 
leoliadau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws 
de, canolbarth a gorllewin Cymru, a gallwch 
ddisgwyl gweithio ar y cyd â defnyddwyr 
gwasanaethau, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol 
eraill iechyd a gofal cymdeithasol. Rhoddir 
pwyslais ar baratoi hyfforddeion i weithio mewn 
cyd-destunau aml-broffesiwn, a bod yn hyderus i 
ymgymryd â rolau arwain. Hefyd, rhoddir pwyslais 
ar ddatblygu gwydnwch a hunanofal.

Sefydlwyd y rhaglen ym 1975; mae wedi hen 
fagu gwreiddiau ac wedi’i chymeradwyo gan y 
Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) a’i 
hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain 
(BPS).

Strwythur

Arweinir y rhaglen hon gan Gyfarwyddwr 
Rhaglen a thîm pwrpasol, y mae gan y mwyafrif 
ohonynt rolau deuol yn gweithio yn y rhanbarth 
fel Seicolegwyr Clinigol cofrestredig ac mae 
ganddynt feysydd arbenigedd academaidd 
penodol hefyd. 

Bydd mwyafrif y rhaglen yn cael ei dreulio 
ar leoliad clinigol ac, yn nodweddiadol, bydd 
hyfforddeion yn mynychu’r Brifysgol am 
ddiwrnodau llawn unigol o addysgu a blociau 
bach yn achlysurol.  Caiff y rhaglen ei rheoli 
trwy gynnwys yr holl randdeiliaid yn weithgar, 
gan gynnwys comisiynwyr y rhaglen, defnyddwyr 
gwasanaethau, staff y rhaglen a hyfforddeion.  
Darperir lefel sylweddol o’r addysgu gan glinigwyr 
allanol y GIG. Caiff hyfforddeion amser astudio 
pwrpasol i gwblhau aseiniadau academaidd a 
chyflawni eu hymchwil. 

Seicoleg G
linigol

Mae cwblhau'r rhaglen yn 
llwyddiannus yn rhoi cymhwyster 
i gofrestru fel Ymarferydd 
Seicolegydd Clinigol gyda’r 
Cyngor Proffesiynau Iechyd 
a Gofal a gwneud cais i fod 
yn Seicolegydd Clinigol 
Siartredig gyda Chymdeithas 
Seicolegol Prydain

Cymeradwyir 
gan y Cyngor 
Proffesiynau 
Gofal ac Iechyd.

Achredir gan 
Gymdeithas 
Seicolegol 
Prydain (BPS)



www.caerdydd.ac.uk/seicoleg26 27

Doethuriaeth mewn Seicoleg  
Addysg (DEdPsy)

Bydd rhaglen y ddoethuriaeth broffesiynol hon a ariennir yn llawn yn rhoi’r wybodaeth a’r 
sgiliau angenrheidiol i chi gymhwyso’n Seicolegydd Addysg wrth eich gwaith.

D
oethuriaeth m

ew
n Seicoleg Addysg (D

EdPsy)

Seicoleg addysg yw’r astudiaeth wyddonol o 
ddysgu gan bobl o safbwyntiau gwybyddol ac 
ymddygiadol, a nod y rhaglen hon a ariennir 
yn llawn yw rhoi lefel uwch o wybodaeth i 
chi yn y ddisgyblaeth. Ar ôl cwblhau’r cwrs, 
byddwch yn gymwys i weithio fel Seicolegydd 
Addysg a byddwch yn gymwys i wneud cais 
i gofrestru’n ymarferydd seicolegydd gyda’r 
Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC). 
Hefyd, byddwch yn gymwys i wneud cais i 
Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) am 
statws Seicolegydd Addysg Siartredig. 

Ariennir y rhaglen hon yn llawn gan Lywodraeth 
Cymru a bydd hyfforddeion yn cael bwrsariaeth 
ar gyfer y tair blynedd gyfan.

Byddwch yn treulio pob blwyddyn astudio 
mewn lleoliadau gwaith maes ymarferol yng 
ngwasanaethau seicoleg addysg awdurdodau 
lleol (ALlau), yn ogystal â mynychu sesiynau 
prifysgol yng Nghanolfan Gwyddoniaeth 
Datblygiad Dynol Prifysgol Caerdydd (CUCHDS) - 
ein canolfan seicoleg ddatblygiadol bwrpasol.

Strwythur

Mae’r cwrs hyfforddiant proffesiynol amser llawn, 
tair blynedd, hwn yn cynnwys elfennau o ymarfer 
ac elfennau yn y brifysgol. Mae’r tymor yn 
dechrau ym mis Medi bob blwyddyn ac yn para 
tan tua diwedd Gorffennaf. 

Yn ogystal â mynychu sesiynau yn y brifysgol, 
cewch dri lleoliad gwahanol mewn gwasanaethau 
seicoleg addysg awdurdodau lleol (un y 
flwyddyn). Yn gyffredinol, mae sesiynau prifysgol 
a lleoliadau’n cael eu cwblhau mewn blociau. 

Mae blwyddyn un yn dechrau gyda 
gweithgareddau cyn-sefydlu a’u nod yw ehangu 
profiadau a gwybodaeth ym maes seicoleg 
addysg. Yn dilyn hyn, bydd tua deuddeg wythnos 
o weithgareddau ac addysgu yn y brifysgol. Ym 
mis Chwefror blwyddyn un, byddwch yn dechrau 
ar leoliad y flwyddyn gyntaf ac, ar ôl ei orffen ym 
mis Mehefin, byddwch yn dychwelyd i astudio yn 
y brifysgol. 

Yn ystod blynyddoedd dau a thri, byddwch yn 
treulio’r rhan fwyaf o wythnosau ar leoliad, gydag 
wythnos o weithgareddau yn y brifysgol wedi’i 
threfnu yn nhymor un ac yn nhymor dau. Yn ystod 
tymor tri, byddwch yn gorffen eich lleoliad tua 
mis Mehefin, yna’n dychwelyd ar gyfer rhagor o 
weithgareddau yn y brifysgol.

Cyfle i ymgymryd â 
thri lleoliad ar hyd a 
lled Cymru a Lloegr, 
gan roi profiad 
hanfodol i chi 

Fe’i hariennir 
yn llawn gan 
Lywodraeth Cymru, 
gyda hyfforddeion yn 
cael bwrsariaeth ar 
gyfer pob un o’r tair 
blynedd

Astudio o Ganolfan 
Gwyddoniaeth 
Datblygiad Dynol 
Prifysgol Caerdydd 
(CUCHDS), 
amgylchedd ymchwil 
ysgogol, seicolegol 
a gweithgar
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Caerdydd: prifddinas braf

Dynamig. Cyfeillgar. Fforddiadwy.
Mae’n gyfoes, yn groesawgar ac yn hawdd mynd o gwmpas. Mae Caerdydd yn 
ddinas a chanddi gymeriad, treftadaeth, ac uchelgais. Mae Caerdydd yn orlawn o 
ddiwylliant, bwyd, pensaernïaeth, adloniant a hanes, ac fe’i cydnabyddir yn eang fel 
lle rhagorol i fyw, gweithio ac astudio ynddo. Nid yw’n ddinas rhy gostus ychwaith: 
Yn ddiweddar cafodd Caerdydd ei henwi’n ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy yn y 
DU (Mynegai NatWest am Gostau Byw i Fyfyrwyr 2019). “

”

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

Ymchwil o safon 
fyd-eang

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

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

ragoriaeth ymchwil yn y DU.

£600 miliwn 

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

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

Rhagoriaeth 
addysgu

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

ragoriaeth ymchwil (Times Higher 
Education Europe Teaching 

Rankings, 2019). 

Cymuned ryngwladol
Gyda mwy na 7,900 o fyfyrwyr 

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

gymuned fywiog sy’n dathlu ei 
diwylliant amrywiol.

7
Dyfarnwyd saith Gwobr Pen-blwydd 

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

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

Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

95%
Yn ôl yr arolwg DLHE* 

diweddaraf, roedd 95% 
o'n myfyrwyr ymchwil ôl-

raddedig a 93% o'n myfyrwyr 
ôl-raddedig a addysgir yn 

symud ymlaen i gyflogaeth 
neu astudiaeth bellach ymhen 

chwe mis ar ôl graddio.

*Arolwg Cyrchfannau Ymadawyr 
Addysg Uwch (2016/17)

Pam Prifysgol Caerdydd?
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MSc Anhwylderau Seicolegol Plant

Gofynion mynediad: O leiaf 2:1 mewn 
Seicoleg neu bwnc sy’n gysylltiedig â Seicoleg 
(neu gyfwerth). Bydd ar ymgeiswyr angen 
gallu ymdrin â chysyniadau gwyddonol, bod yn 
rhifog a meddu ar sgiliau ysgrifennu rhagorol. 
Mae cymwysterau Safon Uwch mewn bioleg, 
cemeg, mathemateg, Saesneg neu hanes 
gyda gradd A yn ddymunol.

Gofynion Saesneg: IELTS 7.5 yn gyffredinol, 
gydag o leiaf 6.5 ym mhob is-sgil (neu 
gyfwerth).

Cysylltwch â: psych-msc-childdisorder@
caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 208 70356

MSc Niwroddelweddu

Gofynion mynediad: Safon 2:1 neu gyfwerth 
mewn gradd berthnasol yn y gwyddorau. Mae 
hyn yn cynnwys (ond nid yw’n gyfyngedig i) 
bynciau Ffiseg, Mathemateg, Peirianneg, 
Bioleg, Niwrowyddoniaeth neu Seicoleg. 

Gofynion Saesneg: IELTS 7 neu uwch yn 
gyffredinol ac o leiaf 6 ym mhob is-sgôr.

Cysylltwch â: psych-masters@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 208 70356

MSc Seicoleg 

Gofynion mynediad: Gradd Anrhydedd 2:1 
(neu gymhwyster rhyngwladol cyfwerth) 
ac C neu uwch mewn TGAU Saesneg a 
mathemateg (neu gymhwyster rhyngwladol 
cyfwerth). 

Gofynion Saesneg: 7.0 ar gyfartaledd, a dim 
llai na 6.5 ar gyfer pob is-elfen

Cysylltwch â: msc-psych@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0356

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol

Gofynion mynediad: Disgwylir i ymgeiswyr fod 
yn raddedigion sydd â phroffesiwn craidd ym 
maes iechyd meddwl, neu’r cyfatebol.

Gofynion Saesneg: 6.5 ar gyfartaledd 

Cysylltwch â: cbt-admin@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0360

MSc Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol

Gofynion mynediad: Safon 2:1 neu gyfwerth 
mewn gradd berthnasol yn y gwyddorau. Mae 
hyn yn cynnwys (ond nid yw’n gyfyngedig i) 
bynciau Ffiseg, Mathemateg, Peirianneg, 
Bioleg, Niwrowyddoniaeth neu Seicoleg. 

Fel arfer, os nad Saesneg yw iaith gyntaf yr 
ymgeiswyr, mae’n ofynnol iddynt o leiaf gael 
sgôr gyffredinol o 6.5 yn IELTS (neu gyfwerth).

Cysylltwch â: socialscienceadmissions@
caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 208 70354

Seicoleg Addysg

Gofynion mynediad: cymhwyster mewn 
seicoleg sy’n eich gwneud yn gymwys i 
fod yn Aelod Siartredig Graddedig (GBC) o 
Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), fel arfer 
erbyn y mis Rhagfyr cyn dechrau'r rhaglen. 
Hefyd, mae’n rhaid bod gennych brofiad 
priodol a digonol o weithio gyda phlant (sy’n 
0-25 oed, pan fyddwch yn gwneud cais) 
mewn lleoliadau addysgol, gwasanaethau 
cymdeithasol neu leoliadau cymunedol Rhaid 
ennill y cymwysterau a’r profiad erbyn 31 
Rhagfyr.

Ar gyfer siaradwyr nad Saesneg yw eu hiaith 
gyntaf bydd angen sgôr IELTS o 7.5 o leiaf.

Cysylltwch â: dedpsyadmin@caerdydd.ac.uk  
Ffôn: +44 (0)29 2087 5393

Seicoleg Glinigol

Gofynion mynediad: Mae’n rhaid i’r holl 
newydd-ddyfodiaid gael sail graddedig ar 
gyfer aelodaeth siartredig y BPS. Gofyniad 
hanfodol arall yw bod â phrofiad perthnasol 
o wneud gwaith â thâl neu waith gwirfoddol 
mewn sefyllfa glinigol, gymunedol neu glinigol-
academaidd gyda grwpiau o gleientiaid 
ac mewn sefyllfaoedd gwasanaeth sy’n 
uniongyrchol berthnasol i seicoleg glinigol. 
Fel gweithwyr y GIG, mae’n rhaid i newydd-
ddyfodiaid gael yr hawl i weithio yn y DU.

Gofynion Saesneg: Fel arfer disgwylir i 
ymgeiswyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf 
allu bodloni gofynion safonol y Brifysgol (e.e. 
6.5 IELTS).

Cysylltwch â:  
cav_psychology.training@wales.nhs.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 0582

PhD Seicoleg

Gofynion Mynediad: Fel arfer, mae angen 
Gradd Anrhydedd dosbarth cyntaf neu 2:1 
yn y DU, neu gymhwyster cyfwerth, mewn 
Seicoleg neu ddisgyblaeth gysylltiedig.

Gofynion Saesneg: Ar gyfer siaradwyr nad 
Saesneg yw eu hiaith gyntaf bydd angen 
sgôr IELTS o 6.5 o leiaf (o leiaf 6.5 ym mhob 
elfen).

Cysylltwch â psych-phd@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 5381

Gofynion mynediad

Pryd i ymgeisio
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 rai cyfleoedd cyllido derfynau 
amser cynnar ac efallai y bydd gofyn i 
chi sicrhau cynnig gan y sefydliad o’ch 
dewis cyn gwneud cais am gyllid.

Cyflwyno eich cais
Mae rhaglenni ôl-raddedig yn dechrau 
ym mis Medi bob blwyddyn, ond mae 
ceisiadau'n cael eu hystyried wrth 
iddynt gyrraedd drwy gydol y flwyddyn. 
Gallwch gyflwyno cais uniongyrchol 
drwy ddefnyddio ein gwasanaeth 
cyflwyno cais ar-lein, sydd yn eich 
galluogi chi i gadw eich cais a dod 
yn ôl ato rywbryd eto i ychwanegu 
gwybodaeth. Gallwch ddilyn hynt eich 
cais yn ein porth cyflwyno cais ar-lein.

Myfyrwyr rhyngwladol
Mae’r Brifysgol yn cydnabod 
cymwysterau o bob cwr o'r byd. I wybod 
a fyddech chi’n cael eich ystyried ar 
gyfer mynediad, gallwch ymweld â’n 
gwefan: www.cardiff.ac.uk/study/
international. Mae gennym adran 
benodol ar gyfer llawer o wledydd, 
ac asiantau rhyngwladol a manylion 
cyswllt i gael rhagor o wybodaeth. Bydd 
angen i chi dderbyn eich cynnig a thalu 
blaendal i sicrhau eich lle.

Eich cynnig
Mae dau fath o gynnig:

• Amodol: cynigiwyd lle i chi 
ond bydd angen i chi gyflwyno 
tystiolaeth ychwanegol fel 
tystysgrifau cymhwyster pan 
fyddant ar gael. 

• Diamod: cynigiwyd lle i chi 
- llongyfarchiadau!

Cydraddoldeb ac 
amrywiaeth
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, 
datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb 
ac amrywiaeth yn ein holl arferion a 
gweithgareddau.  Ein nod yw sefydlu 
diwylliant cynhwysol sy’n rhydd o 
wahaniaethu ac sy’n seiliedig ar 
werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. 
Rydym yn cydnabod hawl pob unigolyn i 
gael eu trin yn unol â'r gwerthoedd hyn.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo 
cydraddoldeb ar sail oedran, 
anabledd, ailbennu rhywedd, priodas 
a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd 
a mamolaeth, hil, crefydd a chred 
(gan gynnwys diffyg cred), rhyw a 
chyfeiriadedd rhywiol a meithrin 
perthynas dda rhwng grwpiau 
gwahanol. 

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

Y camau nesaf

Rhagor o wybodaeth
Ffôn: +44 (0)29 2087 0356

Ebost: psychenquiries@caerdydd.ac.uk

Cyllid
Mae amrywiaeth o opsiynau 
cyllid ar gael er gyfer ein cyrsiau 
ôl-raddedig. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 

www.cardiff.ac.uk/cy/study/
postgraduate/funding

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig

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

Felly, ewch i'n gwefan www.caerdydd.
ac.uk cyn cyflwyno cais rhag ofn bod 
unrhyw newidiadau i'r cwrs sydd o 
ddiddordeb i chi neu i gyfleusterau a 
gwasanaethau eraill a ddisgrifir yma. Pan 
fydd gwahaniaeth rhwng cynnwys y llyfryn 
hwn a'n gwefan, cynnwys y wefan fydd 
bwysicaf, a dyna sy’n nodi sut rydym yn 
bwriadu darparu ein gwasanaethau ar 
eich cyfer. 

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

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855.
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I gael gwybod rhagor am yr Ysgol 
Seicoleg, ewch i’n gwefan: 

www.caerdydd.ac.uk/seicoleg

Cysylltu â ni
Ffôn: 029 2087 4007

Ebost: PsychEnquiries@ 
caerdydd.ac.uk

Ysgol Seicoleg
Prifysgol Caerdydd
Adeilad y Tŵr
70 Plas y Parc
Caerdydd CF10 3AT 

Cadw mewn cysylltiad
PsychCardiff

@PsychCardiffUni

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

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

PSYCH/0520

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

E-bost:postgradmarketing@caerdydd.ac.uk


