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Sut i wneud cais 
Mae’r broses o wneud cais yn dibynnu ar y 
math o hyfforddiant DPP a ddewiswch. Gellir 
cael mynediad at nifer o gyrsiau byr drwy 
ein system gadw lle syml ar-lein. Bydd i chi 
lenwi ffurflen gais fer ar gyfer cyrsiau eraill.

Cwrs byr sgiliau proffesiynol
Mewn nifer o achosion, mae ein cyrsiau 
DPP byr, sgiliau proffesiynol ar gael i bawb. 
Yn syml, cadwch le ar-lein. Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael yn:
cardiff.ac.uk/cy/professional-development
/short-courses

Modiwlau ôl-raddedig unigol
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. 
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.

Sut yr addysgir modiwlau
Byddwch fel arfer yn ymuno â myfyrwyr ôl-
raddedig sy’n astudio rhaglen gradd amser 
llawn, felly byddwch yn ymuno â nhw ar 
gyfer un modiwl. Mae’r modiwlau yr ydym 
yn eu cynnig yn unigol wedi’u dewis yn 
ofalus er mwyn sicrhau eu bod yn addas i’w 
haddysgu fel hyn.

cardiff.ac.uk/cy/professional-development 
(Chwiliwch am ‘modiwlau ôl-raddedig ar 
gyfer DPP’).
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Hoffech chi gael 
gwybod mwy?
Ewch i’n gwefan i gael rhagor o wybodaeth 
a chadw lle ar gwrs. Rydym wedii creu 
tudalen benodol ar y we ar gyfer unigolion 
sy’n gweithio ym maes dylunio adeiladau’n 
amgylcheddol a chynllunio’r eco-ddinas:

cardiff.ac.uk/cy/professional-development
(chwiliwch o dan ‘hyfforddiant ar gael’)

Cysylltwch â ni:
Unedd DPP
Prifysgol Caerdydd 
21-23 Ffordd Senghennydd
Caerdydd
CF24 4AG

(029) 2087 5274

train@caerdydd.ac.uk

cardiff.ac.uk/cy/professional-development

@CardiffUniCPD

@Company/CardiffUniCPD

Rydym yn un o brifysgolion 
Grŵp Russell, sy’n adnabyddus 
am addysgu ardderchog, 
ymchwil ragorol a chysylltiadau 
â busnes a’r diwydiant. 

Rydym wedi creu pecyn o weithgareddau 
hyfforddi sydd wedi’i dylunio i 
gefnogi a hybu gyrfaoedd gweithwyr 
proffesiynol mewn meysydd fel: 
• Dylunio adeiladau 
• Rheoli adeiladau 
• Adeiladu amgylcheddol 
• Cynllunio trefol 
• Cynllunio/logisteg trafnidiaeth 
• Cynllunio ynni adnewyddadwy

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi manylion ystod o 
gyfleoedd DPP gan gynnwys modiwlau ar 
lefel ôl-raddedig sydd ar gael ar sail unigol. 

Mae’r hyn a gynigiwn o ran DPP yn 
rhychwantu arbenigedd technegol a’r hyn 
a elwir yn sgiliau ‘meddal’ neu broffesiynol, 
fel arweinyddiaeth a rheoli prosiect. 

Mae digwyddiadau busnes/rhwydweithio 
rhad ac am ddim ar gael ar draws y 
Brifysgol ac yn cael eu cynnal drwy 
gydol y flwyddyn. Cadwch i’r funud drwy 
ein dilyn ar Twitter neu Linkedin. 

Cyfle i fuddsoddi 
yn eich datblygiad 
proffesiynol eich hun 
• Cyfle i wella eich cymhwysedd 
a’ch perfformiad yn y gwaith
• Cyfle i wella eich boddhad mewn swydd 
• Cyfle i roi hwb i’ch gyrfa a’ch rhagolygon 
• Cyfle i gyflawni gofynion DPP ar gyfer 
eich aelodaeth â chorff proffesiynol. 
• Cyfle i gwrdd ag eraill sy’n gweithio yn 
y maes a rhannu arferion da gyda nhw

Pam dewis Prifysgol 
Caerdydd? 
• Mynediad at astudio hyblyg a 
fforddiadwy mewn prifysgol o fri 
• Dysgu yn sgîl ein hymchwil 
ac arbenigedd diweddaraf 
• Cydbwyso eich astudiaethau 
gyda gofynion gwaith a bywyd 
• Cael blas ar radd ôl-raddedig gyflawn 
• Cronni credydau tuag at 
gymhwyster ôl-raddedig* 
• Sefydlu cysylltiadau ehangach 
gyda Phrifysgol Caerdydd 
• Cewch wasanaeth ardderchog i 
gwsmeriaid gan ein Huned DPP.

*Mae hyn yn ymwneud â modiwlau ôl-raddedig a 
addysgir. 
Bydd cymhwysedd ac amserlenni ar gyfer trosglwyddo 
credydau yn amrywio o un cymhwyster i’r llall.
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Modiwlau Ôl-raddedig UnigolYr Unedd DPP
Mae gan ein tîm o arbenigwyr yn yr
Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus
(DPP) brofiad helaeth o weithio gyda
sefydliadau yn y DU ac yn rhyngwladol.

Rydym ni yma i roi porth i fusnesau
fanteisio ar yr ystod eang o arbenigedd
sydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Byddwn
yn eich arwain drwy’r broses, gan
hwyluso’r gwaith o droi ymchwil
a gwybodaeth yn weithgareddau
hyfforddiant ymarferol ac effeithiol.

Rhagoriaeth Gwasanaeth 
Cwsmeriaid
Rydym yn falch o feddu ar Safon Rhagoriaeth 
Gwasanaeth Cwsmeriaid yn yr Uned DPP. 
Rydym wedi ymrwymo 
i gynnig gwasanaeth sy’n 
groesawgar, yn ddibynadwy 
ac yn well na 
disgwyliadau cwsmeriaid.

Gwasanaeth DPP unigol
Gwasanaeth DPP unigol
Gallwn gynnig gwasanaeth unigol, fel 
ailbecynnu modiwl ôl-raddedig a addysgir 
yn gwrs byr ar gyfer grŵp o weithwyr, neu 
ddatblygu rhaglen hyfforddi gwbl newydd 
fydd yn bodloni eich gofynion penodol. 

Mynnwch air gyda ni am sut allwn helpu: 
train@caerdydd.ac.uk.

Adnoddau pellach
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Ysgol Peirianneg

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Ysgol Busnes Caerdydd

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Rheoli Prosiect a chyrsiau byr

Mynegai

Cyfres o seminarau rhad ac 
am ddim gan y tîm Addysg 

Weithredol Cyfle i glywed am 
yr ymchwil ddiweddaraf gan 

Ysgol Busnes Caerdydd.

executive-education@
caerdydd.ac.uk

SESIYNAU HYSBYSU 
DROS FRECWAST 

Cyfres o ddigwyddiadau am 
ddim ar arloesedd, menter 

ac entrepreneuriaeth. 
Cadwch i’r funud o ran y 
cyfleoedd diweddaraf:

Y RHWYDWAITH 
ARLOESEDD 

business@
caerdydd.ac.uk



Adeiladau Carbon Isel
£520 (Dysgu o bell: £430 i fyfyrwyr cartref/
o’r UE; £970 i fyfyrwyr Rhyngwladol)
10 credyd
Mae’r modiwl hwn yn defnyddio dull 
cyfannol o ran defnydd adeilad o ynni. 
Bydd yn edrych ar weithio gyda nodau o 
ran dylunio adeiladau, megis safonau dim 
carbon, a ffyrdd o wrthbwyso’r defnydd o 
ynni gyda thechnolegau adnewyddadwy.

Bydd y modiwl yn cyflwyno technegau ar 
gyfer asesu ôl-troed carbon a pherfformiad 
yr adeilad gan ddefnyddio meincnodau.

Ymchwilio i’r Amgylchedd Adeiledig
£520 (Dysgu o bell: £430 i fyfyrwyr cartref/
o’r UE; £970 i fyfyrwyr Rhyngwladol)
10 credyd
Mae’r modiwl hwn yn canolbwyntio ar 
gyflwyno’r dulliau a’r technegau y gall 
dylunwyr, perchnogion a gweithredwyr 
adeiladau eu defnyddio i bennu a yw eu 
hadeiladau’n perfformio yn ôl y disgwyl.

Mae’n cyflwyno dulliau mesur a gwerthusiad 
ar ôl i bobl fod mewn adeiladau, ac yn 
ystyried nifer o ddulliau a thechnegau 
archwilio a dadansoddi, gan gynnwys 
efelychu, mesur a chynnal arolwg.

Mae’n ystyried y safbwyntiau ffisegol 
a dynol ynghylch yr amgylchedd 
adeiledig, ac yn tynnu ar ddulliau 
sy’n briodol ar gyfer ymchwiliadau 
academaidd, ac ar sail ymarfer.

Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol
£520
10 credyd
Bydd y modiwl hwn yn eich helpu i ddeall 
cysyniad cynaliadwyedd yng nghyd-
destun dyluniad adeilad, ac effaith yr 
amgylchedd adeiledig ar yr amgylchedd 
naturiol. Er mwyn deall strategaethau 
ynghylch sut all dyluniadau adeiladau 
ostwng y defnydd o adnoddau byd-
eang, neu eu cadw ar eu hisaf, ar gyfer 
effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau.

Peirianneg yn y safle 
cyntaf yn y DU ar gyfer 

yr effaith y mae ein 
hymchwil yn ei gael ar 

gymdeithas

(REF 2014)

Peirianneg Sifil yn y 
safle cyntaf yn y DU

(REF 2014)

Dylunio Adeiladau’n 
Amgylcheddol

Y Ddaear a Chymdeithas
£520 (Dysgu o bell: £430 i fyfyrwyr cartref/
o’r UE; £970 i fyfyrwyr Rhyngwladol)

10 credyd
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno prif 
gysyniadau cynaliadwyedd a’r gwerthoedd, 
credoau a’r rhagdybiaethau sy’n sail iddynt.

Mae’n ystyried datblygiad hanesyddol y 
symudiad ‘gwyrdd’ a sut mae fframweithiau 
cymdeithasol, sy’n dylanwadu ar ymddygiad 
pobl a’u ffyrdd o fyw, yn effeithio ar 
gynaliadwyedd yn ogystal â chyflwyno 
Newid yn r Hinsawdd fel cyd-destun 
pwysig ar gyfer datblygiad cynaliadwy.

Mae’n nodi safbwyntiau gwahanol sy’n 
ymwneud â chynaliadwyedd a fabwysiadir 
heddiw, ar lefel ddamcaniaethol yn 
ogystal ag ymarferol, ac yn annog 
myfyrwyr i gwestiynu’r rheini yn 
ogystal â’u safbwyntiau eu hunain. 

Mae hefyd yn sicrhau bod ymwybyddiaeth o 
gynaliadwyedd wrth amrywiaeth o raddfeydd 
datblygu, o adeiladau unigol mewn 
cymunedau, i’r raddfa drefol fwy eang, 
gan gynnwys iechyd a chyfforddusrwydd 
yn yr amgylchedd adeiledig.

Mae’r modiwl yn rhoi strwythur i fyfyrwyr 
ddatblygu, trafod a llunio eu safbwyntiau 
personol o ran cynaliadwyedd.

Modiwlau y gellir eu cymryd ar 
sail unigol at ddibenion DPP. Yn 
rhoi’r hyblygrwydd i chi astudio ar 
lefel ôl-raddedig wrth reoli eich 
ymrwymiadau gwaith a bywyd.
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Mae’r modiwlau hynny yn 
gyfleoedd DPP a gydnabyddir 
ar gyfer aelodau o RIBA, 
CIBSE a chyrff proffesiynol 
eraill.

Yn addas ar gyfer 
graddedigion neu ymarferwyr 
profiadol yn yr amgylchedd 
adeiledig, e.e. pensaernïaeth, 
peirianneggwasanaethau 
adeiladu, technoleg 
adeiladu neu astudiaethau 
amgylcheddol

Cyfle i gryfhau eich 
arbenigedd a datblygu
sgiliau newydd

1

2

3
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Mae Pensaernïaeth 
wedi’u gosod yn y 28ain 

safle yn y byd

(Rhestr QS o Brifysgolion 
Gorau’r Byd yn ôl Pwnc 2020)

Mae Pensaernïaeth a’r 
Amgylchedd Adeiledig 
a Chynllunio ill dau yn 
y safle cyntaf yn y DU 

ar gyfer yr effaith y 
mae ein hymchwil yn ei 

chael ar gymdeithas

(REF 2014)

Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru wnaeth 

ddylunio ac adeiladu 
tŷ ynni isel ‘ynni 

cadarnhaol’ cyntaf 
Cymru (‘Solcer House’

Mae’r modiwlau hyn yn 
cynnwys dysgu wyneb yn 
wyneb, fel arfer unwaith yr 
wythnos am un semester

Mae opsiynau dysgu o bell 
ar gael os ydych yn ceisio 
cydbwyso ymrwymiadau 
bywyd a gwaith, neu 
os nad ydych yn byw’n 
lleol yn ne Cymru

Caiff modiwlau eu cymryd 
o raglen MSc Ysgol 
Pensaernïaeth Cymru, sy’n 
achrededig gan CIBSE

5

6

7 Cynigir y modiwlau hyn fel 
dysgu wyneb yn wyneb, fel 
arfer unwaith yr wythnos 
am un semester
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Ysgol Pensaernïaeth Cym
ru

Ysgol Pensaernïaeth Cym
ru

Ysgol Peirianneg

Ysgol Pensaernïaeth Cymru 
Cydnabyddir y cyrsiau hyn gan 
Sefydliad Brenhinol Penseiri 
Iwerddon (RIAI).



Llywodraethu’r broses o ddatblygu’r 
eco-ddinas
£930
20 credyd
Diben y modiwl hwn yw darparu sail 
ddamcaniaethol wybodus ar gyfer 
dadansoddi natur ac amrywiaeth y ffurfiau 
o lywodraethu sy’n nodweddu datblygiadau 
eco a charbon isel ledled y byd. 

Mae’n gwneud hynny drwy archwilio 
ymagweddau cysyniadol at lywodraethu – y 
rhyngweithio a geir rhwng y sectorau preifat 
a chyhoeddus a dinasyddion.
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Yn addas i’r 
rheiny sy’n lleol i 
Dde Cymru sy’n 
gallu mynychu 
dosbarthiadau 
yn rheolaidd

Gallai’r modiwlau 
hyn gefnogi 
gofynion CPD i 
aelodau RTPI, 
CILT a chyrff 
proffesiynol eraill

Addas i 
raddedigion 
neu ymarferwyr 
profiadol sy’n 
gweithio mewn 
cynllunio, logisteg, 
trafnidiaeth a/neu 
gynaliadwyedd

Mae’r modiwlau 
hyn yn golygu 
hyfforddiant 
wyneb yn wyneb, 
fel arfer unwaith 
yr wythnos am 
un semester

1 2 3 4

Mae ymchwil o’r 
Ysgol Ddaearyddiaeth 

a Chynllunio yn 
gwneud y cysylltiadau 
rhwng daearyddiaeth 
ddynol a chynllunio 

gofodol

Mae ein dulliau dysgu 
wedi eu harwain gan 

ymchwil yn pontio’r bwlch 
rhwng gwybodaeth 

academaidd a 
sefyllfaoedd byd go iawn

Mae’r grŵp ymchwil 
Cynllunio Gofodol a 
Dadansoddi mewn 

Amgylcheddau Dinas yn 
rhan o’n Hysgol.

Mae meysydd yn cynnwys 
defnydd tir, newid 

poblogaeth, morffoleg 
drefol, dylunio trefol, 

trafnidiaeth, a thai

Trafodaethau ynghylch cynllunio a 
datblygu Eco-ddinas
£930
20 credyd
Mae’r modiwl hwn yn rhoi dadansoddiad 
manwl o’r gwahanol fathau o ddatblygiad 
eco-ddinas (o adeiladau newydd i ôl-ffitio a 
datblygu anffurfiol) a bydd yn dadansoddi 
pa brosesau sy’n peri i eco-ddinasoedd 
ddod i’r amlwg.

Bydd dadleuon yn cynnwys deall y 
termau sy’n cael eu defnyddio fel 
dewisiadau amgen neu gyfystyron i’r term 
‘ecoddinasoedd’, gan gynnwys dinas garbon 
isel, dinas glyfar, neu ddinas drawsnewid, 
i grisialu hynodrwydd ecoddinasoedd.

Polisïau Trafnidiaeth Gynaliadwy
£930
20 credyd
Mae’r modiwl hwn yn ystyried y 
cymhlethdodau sy’n gysylltiedig ag ymateb 
i anghenion symudedd cymdeithas ochr 
yn ochr â lleihau’r effeithiau negyddol sy’n 
gysylltiedig â thrafnidiaeth ar yr wyneb.

Mae’r modiwl yn canolbwyntio ar dri prif 
faes:
• Deall effeithiau amgylcheddol, 
cymdeithasol ac economaidd gwahanol 
dduliau trafnidiaeth
• Adnabod ac arfarnu effeithiolrwydd 
gwahanol atebion trafnidiaeth cynaliadwy
• Archwilio canlyniadau cymdeithasol, 
amgylcheddol a moesegol gwahanol atebion 
polisi, ymddygiadol, gofodol a thechnolegol i 
gyflawni trafnidiaeth fwy cynaliadwy.

Dylunio Trefol 
a Chynllunio

Dadansoddi trafnidiaeth
£930
20 credyd
Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno i’r myfyrwyr 
set o ddulliau dadansoddol a ddefnyddir yn 
aml mewn arferion cynllunio trafnidiaeth.

Mae hyn yn cynnwys dadansoddiad o 
ymddygiad teithio, sy’n anelu at ddarparu 
cyflwyniad i gynlluniau a strategaethau 
ymchwil er mwyn deall ymddygiad teithio, 
caffael a dadansoddi data perthnasol 
trwy ymarferion ymarferol ac arolygon 
trafnidiaeth i gasglu prif ddata. 

Mae pwyslais neiiltuol yn cael ei roi ar 
arolygon trafnidiaeth ar gyfer casglu 
dewisiadau a ddatgelwyd ac a ddatganwyd, 
sydd wedi bod yn amlwg mewn ymchwil 
ymddygiad teithio. Mae cynllunio’r fath 
arolygon a dadansoddi’r data yn ffurfio rhan 
bwysig o’r modiwl hwn.

Datblygu a chynllunio ynni adnewyddadwy
£930
20 credyd
Mae’n her gyfoes fawr i gyflawni 
symudiad tuag at systemau 
darparu ynni mwy cynaliadwy.

Mae ffynonellau ynni adnewyddadwy 
yn elfen allweddol o bontio i systemau 
o’r fath, ond mae ehangu cwmpas ynni 
adnewyddadwy yn codi materion pwysig o 
ran y berthynas rhwng cymdeithas, ynni, 
llywodraeth a thirlun. 

Mae hyn yn gosod cynllunio mewn safle 
canolog, a rôl y modiwl hwn yw datblygu 
dealltwriaeth flaengar o’r rolau y gall 
cynllunio berfformio.
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Mae’r grŵp hwn yn cyflawni ymchwil 
a gweithgareddau cyfranogi ar 

dechnolegau trafnidiaeth newydd 
a rhai sy’n codi, gan gynnwys 

cebydau trydan a rhai heb yrrwr.
 

Dysgwch fwy:

RHWYDWAITH YMCHWIL 
DYFODOL TRAFNIDIAETH

transportfutures@
caerdydd.ac.uk
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Ysgol D
aearyddiaeth a Chynllunio

Ysgol D
aearyddiaeth a Chynllunio



PRINCE2® Sylfaen ac Ymarferydd
(5 diwrnod)
Y Safon Ryngwladol Ar Gyfer 
Dulliau Rheoli Prosiectau. Yn rhoi 
fframwaith sy’n cwmpasu ystod eang 
o ddisgyblaethau a gweithgareddau 
sydd eu hangen o fewn prosiect.
Yn cynnwys arholiadau.

Rheoli Rhaglenni Llwyddiannus
(MSP®) (5 diwrnod)
Fframwaith ar gyfer rheoli rhaglenni fydd 
yn helpu sefydliadau i gyflawni newid 
trawsffurfiannol. Yn cynnwys arholiadau.

Dysgu Cyfunol PRINCE2® (2 ddiwrnod)
Gallwch astudio gartref yn eich amser 
eich hun, cyn mynd i weithdy 2 ddiwrnod 
o hyd. Yn cynnwys arholiadau.

Dysgu Cyfunol MSP® (2 ddiwrnod)
Gallwch astudio gartref yn eich amser 
eich hun, cyn mynd i weithdy 2 ddiwrnod 
o hyd. Yn cynnwys arholiadau.

AgilePM® Sylfaen ac Ymarferydd  
(5 diwrnod)
Dealltwriaeth gyflawn ac ymarferol o 
ddull Agile. Yn cynnwys arholiadau.

Rheoli Prosiect  (2 ddiwrnod)
Gweithdy o gyflwyniad, wedi’i ddylunio 
ar gyfer y rheiny nad oes arnynt 
angen cymhwyster proffesiynol.

Gweithredu Newid Sefydliadol (2 ddiwrnod)
Trosolwg o’r elfennau sy’n ofynnol 
i roi newid ar waith: rhaglen, 
newid a rheoli buddiannau.

Mae ein cyrsiau CPD ym maes 
rheoli rhaglenni a phrosiectau 
ar gyfer y rhai hynny sydd am 
ddatblygu sgiliau ymarferol, 
yn ogystal ag ymarferwyr 
mwy profiadol sy’n chwilio 
am gymhwyster ffurfiol. 

Mae’r cyrsiau hyn yn gweddu’n dda ar gyfer 
y rheiny sydd angen sgiliau rheoli prosiect 
neu raglenni er mwyn gweithredu’n fwyaf 
effeithiol fel penseiri, peirianwyr adeiladau / 
amgylcheddol neu gynllunwyr trefol.

Mae ein hystod o gyrsiau yn rhychwantu 
hanfodion rheoli prosiect ar gyfer y 
rheiny sy’n newydd yn eu swyddi, hyd at 
gymwysterau a gydnabyddir a thu-hwnt.

Unwaith i chi ddod i un o’r cyrsiau rheoli 
prosiect CPD, byddwch hefyd yn gymwys 
yn awtomatig i fod yn aelod o’n rhwydwaith 
Rheoli Prosiect o fri i Gynfyfyrwyr, a dechrau 
manteisio ar ystod o wasanaethau wedi’u 
teilwra i chi.

Cynhelir cyrsiau PRINCE2®, MSP® ac AgilePM® 
gan ein partneriaid Aspire Europe Ltd, Sefydliad 
Hyfforddiant Achrededig. Mae PRINCE2® a MSP® 
yn nodau masnach cofrestredig i AXELOS Ltd. 
Mae AgilePM® yn nod masnach cofrestredig i Agile 
Business Consortium Limited. Cedwir pob hawl.

Cwrs achrededig

Cwrs heb ei achredu

Rheoli Rhaglenni a Phrosiectau

Addysg weithredol
Mae ein darpariaeth Addysg 
Weithredol (sy’n rhan o Ysgol 
Busnes Caerdydd) yn troi ymchwil 
academaidd sy’n flaengar ar 
lefel fyd-eang yn arferion busnes 
perthnasol ac effeithiol ar gyfer 
unigolion a sefydliadau.

Mae ein rhaglenni’n canolbwyntio ar 
weithredu – troi’r cysyniadau a’r syniadau’n 
gamau gweithredu penodol sy’n gwella 
perfformiad unigolion a sefydliadau.

A ninnau’n sefydliad a arweinir gan ymchwil, 
gallwch fod yn sicr bod ein haddysgu yn 
deillio o’r syniadau mwyaf diweddar.

Addysgir trwy amrywiaeth o ddulliau 
gwahanol, astudiaethau achos, efelychiadau 
a chymwysiadau ymarferol er mwyn sicrhau 
bod gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo’n 
effeithiol.

At hynny, rydym yn cynnal sesiynau Hysbysu 
dros Frecwast yn rheolaidd. Gweler tudalen 
3 o’r llyfryn hwn i gael y manylion.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch ein 
cyrsiau, ewch i: 
cardiff.ac.uk/cy/business-school

Rhaglen Arweinyddiaeth a 
Gweinyddu Busnes (LBA)
Wedi’i dylunio i gynnig cipolwg penodol 
ar sail gwaith ar ein MBA i Weithredwyr. 
Bydd modiwlau’n gwbl berthnasol ar gyfer 
gweithleoedd y rhai sy’n cymryd rhan felly 
gellir cymhwyso’r hyn a ddysgir yn syth.

Lean Six Sigma
Ymagwedd sydd wedi hen ennill ei phlwyf sy’n 
ceisio nodi a dileu diffygion, camgymeriadau 
neu fethiannau mewn prosesau neu 
systemau busnes. Mae hyfforddiant pum 
diwrnod Gwregys Gwyrdd Lean Six yn 
hynod ymarferol ac yn galluogi’r rheini sy’n 
bresennol i ddechrau cymhwyso offer a 
thechnegau ar gyfer gwella effeithlonrwydd 
ac effeithiolrwydd prosesau busnes.

Cyflwyniad i Arferion Di-wastraff 
(Lean) a Rhagoriaeth Weithredol
Diwrnod o hyfforddiant yn archwilio 
egwyddorion craidd Arferion Di-wastraff 
Gwelliant Parhaus a Rhagoriaeth 
Weithredol. At hynny, mae’n cyflwyno 
ambell offer allweddol er mwyn 
cyflwyno newid cadarnhaol.

Rhaglen Arbenigol Arferion Di-wastraff
Rhaglen 5 diwrnod o hyd wedi’i dylunio i 
roi’r sgiliau i asiantau newid, rheolwyr ac 
arweinwyr i arwain rhaglenni trawsffurfio 
yn llwyddiannus. Yn rhoi cipolwg newydd 
i’r rheiny sydd eisoes ym meddu ar 
ddealltwriaeth dda o arferion di-wastraff.

Cyfleoedd DPP eraill

Gallwn gynnig 
fersiynau wedi’u 

teilwra neu cwbl unigol 
o’n cyrsiau rheoli 

prosiect DPP:

train@caerdydd.ac.uk

Mynegai
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Mae Ysgol Busnes 
Caerdydd yn 

enfawr iawn ac mae 
ganddi arbenigwyr 

academaidd yn 
y rhan fwyaf o 

ddisgyblaethau 
busnes

Mae Ysgol Busnes 
Caerdydd yn y 6ed safle 

am ansawdd ymchwil 
o blith 101 o ysgolion 
busnes ledled y DU)

(REF 2014)
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Mwy o gyrsiau DPP byr

Mae ein rhaglen DPP cwrs byr 
hefyd yn ymdrin â phynciau megis 
marchnata, cyfathrebu ar-lein a 
rheoli pobl.

Gweithdai a dosbarthiadau ymarferol yw’r 
rhain, wedi’u dylunio ar gyfer gwella lefelau 
sgiliau a datblygu gwybodaeth mewn 
meysydd allweddol.

Rydym wedi dewis y cyrsiau canlynol am 
eu bod yn arbennig o berthnasol ar gyfer y 
rheiny sy’n gweithio yn y sector peirianneg/
cynllunio/pensaerniaeth/cynllunio.

Cyfathrebu
Sgiliau ysgrifennu ar gyfer busnes
Cyfathrebu hyderus
Sgiliau cyflwyno

Marchnata a chyfathrebu ar-lein
Dadansoddeg Google
Google Ads
SEO
Marchnata Digidol (cyflwyniadol/uwch)
Ysgrifennu copi

Rheolaeth ac arweinyddiaeth
Hyfforddi’r hyfforddwr
Hunan-drefnu effeithiol
Rheoli Perfformiad er mwyn cael Canlyniadau
Sgiliau hyfforddi yn y gweithle i reolwyr.

B
R

A
F CA

EL G
W

YB
O

D

Gallwn drefnu 
fersiynau unigol o’n 

cyrsiau byr, a’u cynnig 
fel hyfforddiant 

mewnol i sefydliadau

Anfonwch ebost atom ni: 
train@caerdydd.ac.uk

Rydym yn cynnal 
dosbarthiadau 

bach mewn 
lleoliadau yng 

nghanol y ddinas

Mae o leiaf 90% o 
gwsmeriaid DPP yn 
ein canmol yn ‘dda’ 
neu’n ‘ardderchog’ 
am y lefel o ofal a 

chywirdeb 
y wybodaeth

Cyrsiau byr D
PP


