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96% canran ein 
graddedigion oedd  
mewn swydd, a/neu 
astudiaethau pellach,  
i fod i ddechrau swydd  
neu gwrs newydd, neu’n 
gwneud gweithgareddau 
eraill megis teithio, 15 mis 
ar ôl gorffen eu cwrs.
Ffynhonnell:  
Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, Arolwg 
Hynt Graddedigion 2018/19*.

Yn yr  
14eg safle 
yn y DU am 
Gynllunio Gwlad  
a Thref a Thirlunio.
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Wedi’i achredu 
gan Sefydliad 
Brenhinol 
y Syrfewyr 
Siartredig (RICS).

* Yn cynnwys Data HESA:  
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cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau y bydd 
trydydd partïon yn eu gwneud ar sail ei data.
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Ymunwch â ni i wneud gwahaniaeth

Ydych chi’n angerddol am fynd i’r afael â heriau cymdeithasol, 
gwleidyddol, economaidd a datblygiad byd-eang i wella ble  
a sut rydym yn byw?
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Ni fu erioed amser pwysicach i astudio 
pynciau daearyddiaeth ddynol a chynllunio.
Mae daearyddiaeth ddynol yn canolbwyntio 
ar ddeall sut mae materion byd-eang megis 
newid yn yr hinsawdd, datblygu cynaliadwy, 
anghydraddoldeb ac anghyfiawnder 
cymdeithasol, yn effeithio ar wahanol leoedd. 
Mae hefyd yn datblygu sgiliau allweddol 
y mae cyflogwyr yn galw amdanynt, gan 
gynnwys y gallu i wneud gwaith ymchwil 
a dadansoddi data, meddwl yn feirniadol, 
a thrafod materion amgylcheddol a 
chymdeithasol o bwys. 

Ac mae cynllunio hefyd ar flaen y gad wrth 
fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu lleoedd. 
Mae cynllunio yn faes astudio blaengar 
ac ymarferol sy’n cael dylanwadu amlwg 
ar gynaliadwyedd ein trefi, ein dinasoedd 
a’n cefn gwlad. Mae cynllunwyr yn llunio’r 
amgylcheddau y mae pobl yn byw, yn gweithio 
ac yn teithio ynddynt, ac yn gweithio’n agos 
gyda gwleidyddion, datblygwyr a chymunedau 
i ymateb i heriau o ran cynaliadwyedd a 
gwella ansawdd lleoedd.

Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae ein dull 
addysgu daearyddiaeth ddynol a chynllunio 
yn seiliedig ar y wybodaeth a gafwyd 
o’n hymchwil sy’n pennu agenda. Mae’n 
cwmpasu’r ddau faes pwnc hyn yn ogystal â 
chael dylanwad weithredol ar gynaliadwyedd 
a chreu lleoedd yn ymarferol. 

Ar ben hynny, mae ein hymagwedd at 
addysgu ac ymchwil yn cael ei lywio gan ein 
gwerthoedd craidd sy’n cynnwys: hyrwyddo 
ymholi beirniadol i hybu gwybodaeth a 
gwella lleoedd a’r amgylchedd; ymrwymiad i 
gynaliadwyedd a chynorthwyo’r gwaith o greu 
lleoedd sy’n cyfrannu’n gadarnhaol at les 
cenedlaethau’r dyfodol; a phwyslais amlwg ar 
fynd i’r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol 
a gofodol a gwerthfawrogi cydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant.  

Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n elwa 
ar amgylchedd dysgu deinamig, cefnogol 
a rhyngweithiol, a bydd eich llais yn cael 
ei glywed. Byddwch yn cymryd rhan 
mewn rhaglenni astudio sy’n gwella eich 
cyflogadwyedd gan fod ein holl raglenni 
israddedig yn cael eu hachredu (neu eu 
hachredu’n rhannol) neu eu cymeradwyo gan 
gymdeithasau dysgedig neu gymdeithasau 
proffesiynol mwyaf blaenllaw’r DU ym 
meysydd daearyddiaeth a chynllunio. 
Byddwch yn ymuno â chymuned weithgar ac 
ymgysylltiol o staff a myfyrwyr lle mae nifer 
o ddigwyddiadau a gweithgareddau i gymryd 
rhan ynddynt gyda’ch gilydd. Cewch hefyd y 
cyfle i gymryd rhan mewn ystod o ymweliadau 
astudiaeth maes cyffrous fydd yn datblygu 
ymhellach eich dealltwriaeth o hanfodion 
ymarferol creu lleoedd.

Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn  
sut i wneud lleoedd yn well ar gyfer y  
dyfodol, dewch i weld beth sydd gennym  
i’w gynnig. Mae ein cymuned fywiog ac 
amrywiol sy’n canolbwyntio ar y dyfodol, yn 
lle rwy’n siŵr y byddwch yn cyflawni eich 
dyheadau ac yn ffynnu. 

 
Yr Athro Gillian Bristow
Pennaeth yr Ysgol
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Heriol, pryfoclyd a thrawsnewidiol

Rydym yn cwestiynu’r byd rydym yn byw ynddo, gan chwilio am 
atebion i drawsnewid pobl, lleoedd ac amgylcheddau ledled y byd.

4



5
HYDREF 2016    5

H
eriol, pryfoclyd a thraw

snew
idiol

www.caerdydd.ac.uk/cy/geography-planning

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a 
datblygu’r mannau sy’n ein magu ni; gwella’r 
cymunedau sy’n ein llywio ni; datblygu’r 
sefydliadau sy’n ein rhwymo ni, a dylanwadu 
ar y bobl sy’n ein harwain ni. 

Pwy ydym ni?
Ni yw un o’r ysgolion blaenllaw yn y DU am 
addysgu ac ymchwil ym maes daearyddiaeth 
ddynol a chynllunio gofodol. Mae ein henw 
da’n seiliedig ar gyflawni ymchwil ac addysgu 
arloesol sy’n arwain y ffordd ac yn cael 
effaith. Os byddwch yn ymuno â ni, byddwch 
yn dod yn rhan o amgylchedd bywiog ac 
ysgogol lle gallwch ddilyn eich angerdd, 
datblygu eich dyheadau academaidd a 
datblygu eich proffil a’ch sgiliau proffesiynol.

Ein hymagwedd ni
Rydym yn canolbwyntio ar yr heriau mawr a 
wynebir gan gymdeithasau dynol a lleoedd 
yn yr unfed ganrif ar hugain. Byddwn yn eich 
galluogi chi ac yn eich annog i wneud defnydd 
o ddulliau meddwl yn feirniadol a gwybodaeth 
ymarferol wrth fynd i’r afael ag effeithiau 
newid economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol 
a diwylliannol ar yr amgylchedd adeiledig a 

naturiol. Cewch eich grymuso i gwestiynu’r 
sefyllfa bresennol a meddwl yn wahanol i gael 
effaith real, cadarnhaol a pharhaus. 

Fel un o’r ysgolion mwyaf o’r fath yn y DU, 
gyda dros 70 o staff ymchwil, addysgu a 
chymorth, cewch eich croesawu i gymuned 
ddynamig, amrywiol a rhagweithiol. Byddwch 
yn dod i gysylltiad ag academyddion sy’n 
gwneud gwaith ymchwil ac sy’n gweithio ar 
flaen y gad yn eu meysydd pwnc. Bydd hyn yn 
eich galluogi i ddilyn diddordebau arbenigol 
yn unol â’u harbenigedd.

Cysylltiedig
Mae gennym berthnasoedd sydd wedi 
hen ennill eu plwyf â chyrff proffesiynol a 
phartneriaid yn y diwydiant. Mae’r cysylltiadau 
hyn yn sicrhau ein bod yn rhan o’r sgyrsiau 
sy’n dod i’r amlwg ynghylch problemau sy’n 
ymwneud â daearyddiaeth a chynllunio. Mae’r 
holl raglenni israddedig wedi’u hachredu (naill 

ai’n rhannol neu’n llawn) gan gymdeithasau 
dysgedig blaenllaw neu sefydliadau 
proffesiynol y DU ym meysydd daearyddiaeth, 
cynllunio a thirfesur – y Gymdeithas 
Ddaearyddol Frenhinol (RGS), y Sefydliad 
Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad 
Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS). 

Trwy gydnabod pwysigrwydd lleisiau yn y 
diwydiant a phrofiad ymarferwyr, rydym 
yn cynnal digwyddiadau yn rheolaidd gyda 
siaradwyr allanol i roi cipolwg i chi ar y 
cysylltiadau rhwng syniadau academaidd, 
polisi ac ymarfer. Dyma ffordd wych i 
ddatblygu eich gwybodaeth arbenigol ac 
am y diwydiant yn ogystal â meithrin eich 
perthnasoedd proffesiynol. Mae hefyd 
yn fforwm ardderchog i chi ddysgu am 
amrywiaeth o yrfaoedd a dechrau ystyried 
eich dyheadau.
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Wedi’i gryfhau gan amrywiaeth
Pan fyddwch yn ymuno â ni, byddwch yn dod 
yn rhan o gymuned ryngwladol, gyda staff a 
myfyrwyr o bron 30 o wledydd gan gynnwys 
Awstralia, Tsieina, Iran, Pacistan ac UDA. 
Mae’r agwedd ryngwladol ac amrywiol hon yn 
cryfhau eich profiad dysgu ac yn rhoi’r cyfle i 
chi gymryd rhan mewn sgwrs wirioneddol fyd-
eang – gan drafod a dadlau themâu rhaglen a 
materion cyfoes gyda chyfoedion sydd wedi’u 
llywio a’u dylanwadu gan gyd-destunau ac 
ystyriaethau diwylliannol gwahanol.

Mae deall a gwerthfawrogi diwylliannau, 
arferion a safbwyntiau gwahanol yn cyfoethogi 
ein gwaith a’n bywydau. Mae’n ffordd wych 
i ehangu a datblygu eich ffordd o feddwl 
a’ch cyfeirnodau, gan wella eich datblygiad 
personol, proffesiynol ac academaidd.

Paratoi ar gyfer llwyddiant
Rydym yn ganolfan ymchwil flaenllaw, ac yn 
llawn adnoddau sy’n sicrhau eich bod yn 
gallu manteisio ar y cyfleusterau a’r offer 
angenrheidiol i lwyddo yn ystod eich gradd. 

Cewch hyd i ni yn Adeilad Morgannwg, adeilad 
hanesyddol, rhestredig Gradd 1 a chynhelir 
llawer o’n haddysgu yma. Er bod ein cartref yn 
hanesyddol, mae ein cyfleusterau’n addas at 
yr unfed ganrif ar hugain, gydag ystod eang o 
ddarlithfeydd modern, ystafelloedd seminar, 
stiwdios dylunio a labordy cyfrifiadurol. Mae’r 
cyfleusterau addysgu cyfrifiadurol yn cael 
eu cefnogi’n llawn gan staff technegol ac yn 
llawn yr holl becynnau sy’n berthnasol i’ch 
astudiaethau, gan gynnwys rheoli cronfeydd 
data, dylunio â chymorth cyfrifiadur, GIS a 
meddalwedd ystadegol a graffigol. 
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Cadarnhawyd fy mhenderfyniad i 
astudio yng Nghaerdydd yn syth ar 
ôl dod i ddiwrnod agored – roedd y 
darlithwyr yn hynod angerddol am 
yr hyn roedden nhw’n ei wneud, ac 
roedd hyn yn ddeniadol iawn. 

Mae fy mhrofiad wedi bod cystal 
â’r disgwyl hyd yma – treuliais 
dair blynedd yn ymdrochi mewn 
modiwlau diddorol a oedd yn trafod 
ystod eang o bynciau. Roedd y 
darlithwyr yn hynod frwdfrydig 
amdanynt ac yno bob amser i helpu 
os oedd gennyf gwestiynau. 

Camilla d’Aguilar

Daearyddiaeth Ddynol  
(BSc 2018)
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Dewch i ddarganfod antur 
ac i ddatblygu profiad
Yn sicr cewch brofiad academaidd o’r radd flaenaf gyda ni,  
ond rydym am sicrhau eich bod yn cael y cyfle i fyfyrio yn  
bersonol ac yn broffesiynol yn ehangach hefyd.
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ew
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Gallech ddisgwyl ehangu eich gwybodaeth 
academaidd, cymryd rhan mewn ymchwil 
newydd, dysgu iaith neu ymgolli mewn 
diwylliant arall.
Astudio yn y maes 
Rydym wedi ymrwymo i chwarae
ein rhan wrth fynd i’r afael â’r heriau
 mawr sy’n wynebu pobl a chymunedau. 
Ymhlith y rhain mae’r argyfwng hinsawdd,
 ac rydym yn ymwybodol o effaith ein hôl
 troed teithio a’n dulliau teithio.
 Wrth symud ymlaen, bydd ein hymweliadau 
astudio maes yn canolbwyntio ar leoliadau’r 
DU a chyrchfannau posibl yn Ewrop.

Byddan nhw adlewyrchu’r ymchwil rhagorol a 
wnaed gan ein staff a’n hangerdd am faes
ac astudiaeth seiliedig ar leoliad. Ffurfiau 
eraill o bydd dysgu trwy brofiad a dadansoddi 
maes yn canolbwyntio ar bynciau a 
chymunedau lleol, lefelau cenedlaethol, a 
rhyngwladol.

Dysgu iaith
Mae rhaglen unigryw a hyblyg y Brifysgol, 
Ieithoedd i Bawb yn eich galluogi i ddysgu 
iaith mewn ffordd sy’n addas i chi, boed 
hynny’n wythnosol, yn ddwys neu’n 
annibynnol, yn rhad ac am ddim ar yr un 
pryd ag astudio. Boed ydych yn dechrau 
o’r dechrau neu am wella eich sgiliau iaith 
ymhellach, mae rhywbeth at bob gallu.

Gallwch ddewis o blith naw iaith wahanol: 
Arabeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, 
Japaneeg, Tsieinëeg Mandarin, Portiwgaleg, 
Rwsieg a Sbaeneg.

Rydym hefyd yn cynnig y rhaglen arloesol 
Cymraeg i Bawb sy’n eich galluogi i ddysgu 
Cymraeg ar yr un pryd â dysgu.

Ennill a dysgu

CUROP

Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig 
Caerdydd yn cynnig grant i chi – £9.98 yr awr 
ar hyn o bryd, am hyd at 200 awr dros yr haf 
(tua 25 awr yr wythnos) – i gymryd rhan mewn 
lleoliad gwaith dros yr haf yn un o ysgolion 
academaidd y brifysgol, gan weithio gyda 
staff academaidd fel cynorthwy-ydd ymchwil. 
Mae’r prosiectau yn cynnig cyfleoedd unigryw 
i chi gymryd rhan mewn ymchwil academaidd, 
gwella’ch sgiliau academaidd a gwneud 
penderfyniad mwy gwybodus ynghylch 
ymchwilio ymhellach ar lefel ôl-raddedig. Gall 
eich gwaith fod yn sail i gyhoeddiad ymchwil, 
a byddwn yn llwytho hyn i storfa ein sefydliad, 
gan olygu y gall ymchwilwyr ledled y byd ei 
weld a’i lwytho i lawr. Byddwch chi hefyd yn 
cydweithio â myfyrwyr CUROP eraill mewn 
cynhadledd a fydd yn arddangos posteri am 
eich ymchwil, gan rannu profiadau a dangos 
eich canfyddiadau ymchwil i gynulleidfa eang 
y brifysgol. 

CUSEIP

Mae Prosiectau Arloesedd Addysg Myfyrwyr 
Prifysgol Caerdydd yn eich galluogi i weithio 
ar brosiectau sydd â’r nod o wella dysgu 
ac addysgu a llywio profiad myfyrwyr ym 
Mhrifysgol Caerdydd. Fel y cyfle CUROP, mae 
CUSEIP yn cynnig grant i chi – £9.98 yr awr 
ar hyn o bryd am hyd at 200 awr dros yr haf 
(tua 25 awr yr wythnos).  Yn dilyn eich lleoliad 
gwaith, byddwch yn ymuno â’r holl fyfyrwyr 
sy’n cymryd rhan i arddangos posteri sy’n 
ymwneud â’ch prosiectau, gan rannu eich 
profiadau a lledaenu eich canfyddiadau i 
gynulleidfa eang y brifysgol.
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Symud eich dyfodol yn ei flaen  
yn gyflym
Rydym wedi ymrwymo’n llawn i’ch helpu chi i gyflawni eich dyheadau 
academaidd a phroffesiynol, ond sut mae bod yn unigryw mewn 
marchnad gystadleuol a byd-eang?
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Er y bydd ein cwricwlwm cyffrous a arweinir gan heriau a’n 
hamgylchedd dysgu cefnogol yn eich galluogi i ragori yn eich pwnc 
dewisol, rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd profiad proffesiynol. 
Mae cyflogwyr yn chwilio fwyfwy am 
raddedigion sydd â gwybodaeth arbenigol 
yn ogystal â phrofiad ymarferol o gymhwyso 
hyn yn y gweithle. I’ch helpu i gystadlu yn y 
farchnad swyddi fyd-eang, rydym yn cynnig 
amrywiaeth eang o gyfleoedd ymarferol a 
luniwyd i ddatblygu eich sgiliau, dyfnhau eich 
dealltwriaeth, a chynyddu eich cyflogadwyedd. 

Blwyddyn ar leoliad proffesiynol
Mae pob un o’n graddau bellach ar gael gyda 
blwyddyn ar leoliad proffesiynol. Byddech yn 
cwblhau lleoliad cyflogedig yn eich trydedd 
flwyddyn cyn dychwelyd atom ar gyfer eich 
pedwaredd flwyddyn astudio, sef eich 
blwyddyn olaf.

Mae blwyddyn mewn diwydiant yn eich 
galluogi i feithrin eich gwybodaeth a’ch 
dealltwriaeth broffesiynol cyn i chi raddio. 
Byddwch yn gallu cymhwyso’ch dysgu yn 
ymarferol i weithle cyfoes, gan gymryd rhan 
mewn ystod o weithgareddau ac ymarferion a 
fydd yn magu eich hyder a’ch gallu. 

Bydd darparwr eich lleoliad yn cyflwyno ystod 
o brofiadau a rhaglen waith strwythuredig 
sy’n cyfrannu at ofynion profiad proffesiynol 
y corff proffesiynol achredu perthnasol 
(RTPI a RICS), gan gynnig un o’r profiadau 
proffesiynol dwy flynedd sy’n ofynnol ar gyfer 
dod yn aelod llawn*.

Byddwn yn eich helpu i sicrhau’r lleoliad 
cyflogedig hwn, ond mae llawer o fyfyrwyr 
yn aml yn dod o hyd i’w lleoliadau yn 
uniongyrchol gyda chwmnïau a sefydliadau 
sydd o ddiddordeb iddynt ac yn cyd-fynd â’u 
dyheadau gyrfaol. Mae cyflogwyr lleoliadau 
yn y gorffennol wedi bod o’r sectorau preifat 
a chyhoeddus, yn ogystal ag yn y trydydd 
sector megis ymddiriedolaethau elusennol a 
sefydliadau ymgyrchu.

A chithau’n fyfyriwr ar leoliad, byddwch yn 
cwblhau cyfres o aseiniadau sy’n cyd-fynd 
ag asesu gofynion cymhwysedd proffesiynol 
(APC) y corff proffesiynol*. Byddwch yn 
dychwelyd i’r ysgol hanner ffordd drwy’r 
flwyddyn ar leoliad gwaith i gymryd rhan 

mewn ystod o seminarau a thiwtorialau. 
Trwy gydol eich lleoliad gwaith cewch eich 
cefnogi gan oruchwyliwr yn yr ysgol, a gallwch 
fanteisio ar holl wasanaethau cymorth yr 
ysgol a’r brifysgol. 

Profiad gwaith yn rhan o’r rhaglen
Rydym yn cydnabod na fydd pawb eisiau 
ehangu eu rhaglen radd er mwyn cwblhau 
blwyddyn ar leoliad proffesiynol, ond byddant 
yn chwilio am brofiad yn y byd go iawn o hyd. 

I gyflawni hyn, rydym wedi cynnwys cyfle i 
wneud lleoliad gwaith byr yn rhan o raglenni 
Daearyddiaeth Ddynol (BSc) a Daearyddiaeth 
Ddynol a Chynllunio (BSc) drwy’r modiwl 
Daearyddiaeth Dinasyddion. Byddwn yn eich 
cefnogi i ddod o hyd i’ch lleoliad, gan roi 
cyfle i chi ymwneud â thîm profiad gwaith y 
brifysgol. 

Ar hyn o bryd mae’r modiwl Daearyddiaeth 
Dinasyddion yn cynnwys sesiynau sgiliau 
dinasyddiaeth broffesiynol lle byddwch yn 
cwblhau ymarferion i’ch helpu i feithrin a 
datblygu sgiliau allweddol yn y gweithle, 
megis gweithio mewn tîm, cyfathrebu, 
tegwch, cydnabod amrywiaeth a chyfrifoldeb 
cymdeithasol corfforaethol.

Gwobr Caerdydd 
Ar wahân i’r sgiliau dadansoddi a 
chyflogadwyedd trosglwyddadwy y byddwch 
yn eu datblygu yn ystod eich astudiaethau, 
rydym hefyd yn eich annog i gymryd rhan 
yn y cynllun Gwobr Caerdydd. Dyma raglen 
gyflogadwyedd strwythuredig a gynhelir gan 
Undeb y Myfyrwyr, sy’n eich galluogi i gael 
profiad gwaith ac ystyried eich sgiliau a’ch 
nodweddion wrth baratoi ar gyfer y gweithle. 
Mae’n cynnig y cyfle i chi gael cydnabyddiaeth 
am y sgiliau hyn wrth eich helpu i wella eich 
proffesiynoldeb a’ch cyflogadwyedd, yn 
cynyddu hunanymwybyddiaeth o’ch sgiliau 
ac yn eich galluogi i’w cyflwyno’n effeithiol i 
recriwtwyr y dyfodol.

Rydym hefyd yn argymell eich bod yn 
cymryd rhan yng nghynllun Llysgenhadon 

y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, 
sy’n recriwtio, yn hyfforddi ac yn cefnogi 
daearyddwyr sy’n fyfyrwyr i fod yn 
llysgenhadon dros ddaearyddiaeth yn yr 
ystafell ddosbarth a thu hwnt. Dyma ffordd o 
ddatblygu sgiliau newydd ac adeiladu ar eich 
rhwydwaith yn y ddisgyblaeth daearyddiaeth.

* Yn berthnasol i raglenni sydd wedi’u 
hachredu gan yr RTPI a RICS yn unig

www.caerdydd.ac.uk/cy/geography-planning

Peidiwch â chymryd ein  
gair ni amdano yn unig...

Cwblheais leoliad gwaith blwyddyn 
o hyd yn ystod y drydedd flwyddyn ac 
roedd hyn yn amhrisiadwy yn fy marn 
i. Mae’n eich galluogi chi i gyfuno eich 
gwybodaeth academaidd â phrofiad 
proffesiynol ac yn gwneud y broses o 
wneud cais am swyddi i raddedigion 
lawer yn haws oherwydd eich bod 
eisoes wedi cwblhau blwyddyn o 
ymarfer. Rydych chi’n cael aseiniadau 
i’w cwblhau o hyd yn ystod eich lleoliad, 
ond mae’r rhain fel arfer yn ymwneud â 
datblygiad proffesiynol a phennu llwybr 
gyrfa i chi sy’n hynod ddefnyddiol.

Hasnain Ikram
Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc 2019)
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Ein rhaglenni gradd
Daearyddiaeth Ddynol BSc
Codau UCAS: 
L700 rhaglen tair blynedd
L701 rhaglen pedair blynedd blwyddyn ar leoliad proffesiynol

Mynd i’r afael â’r heriau cymdeithasol, gwleidyddol, 
economaidd ac amgylcheddol cyfoes a byd-eang 
sy’n effeithio ar sut a lle rydym yn byw.
Astudiaeth o’n byd a’n perthynas 
â systemau, polisïau, diwylliannau 
ac ymddygiadau cymdeithasol yw 
daearyddiaeth ddynol. Mae’n ymwneud â lle 
rydym yn byw, sut yr ydym yn byw, a sut yr 
ydym am fyw. 

Mae ein byd yn ddyrys, a’n bywydau’n 
gymhleth. Mae materion cymdeithasol a 
gwleidyddol amlddimensiwn – yn lleol, yn 
genedlaethol ac yn fyd-eang – yn ffrydio 
ar draws ein sgriniau teledu a’r cyfryngau 
cymdeithasol. Os caiff y rhain eu camddeall 
neu eu cam-gynrychioli, maent yn gallu 
llygru trafodaeth gyhoeddus, creu rhaniad a 
thanseilio cydlyniant cymdeithasol. 

Mae ein rhaglen yn rhoi gwybodaeth a 
dealltwriaeth gritigol ichi o’r cysylltiadau 
cymhleth rhwng y byd naturiol a’r byd dynol, yn 
ogystal ag ymwybyddiaeth o sut mae lleoedd 
y tu hwnt i’ch profiad dyddiol yn cael eu creu. 
Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich 
gwybodaeth i lywio barn a chamau gweithredu 
penderfynwyr etholedig, y sector gwirfoddol a 
diwydiant er mwyn gwella cymdeithas.

Gyda’n gilydd, byddwn yn trafod ymarfer a 
syniadau daearyddol ar amryw raddfeydd 
gofodol, gan wneud cysylltiadau rhwng y 
lefelau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a 
byd-eang. Er y bydd y rhaglen yn pwysleisio 
elfennau cymdeithasol, diwylliannol, 
gwleidyddol, economaidd, datblygiadol 
ac amgylcheddol daearyddiaeth, bydd 
hefyd yn cynnwys amrywiaeth o fodiwlau 
arbenigol a fydd yn eich galluogi i ddilyn eich 
diddordebau eich hunain. 

Addysg helaeth
Rydym yn cynnig detholiad eang o fodiwlau 
dewisol i ategu ein modiwlau craidd. Caiff 
modiwlau dewisol eu hadolygu’n rheolaidd 
ond mae meysydd astudio diweddar 
wedi cynnwys: Datblygu cynaliadwy; 
Daearyddiaethau Cymdeithasol (Mannau 
Anghydraddoldeb a Lles); Datblygiad a De’r 
Byd; a Daearyddiaeth Wleidyddol (Lle, Gofod 
a Phŵer).  

Mae’r holl restrau o fodiwlau i’w gweld ar 
ein gwefan. 

Nodweddion arbennig
• Achrededig gan y Gymdeithas 

Ddaearyddol Frenhinol (RGS)

• Ymhlith y 100 uchaf yn y byd ar 
gyfer Daearyddiaeth (Rhestr QS o 
Brifysgolion Gorau’r Byd 2022).

• Ymweliadau astudiaethau maes i 
archwilio themâu’r rhaglen a materion 
ar leoliad

Peidiwch â chymryd ein  
gair ni amdano yn unig...

Byddwn i’n dadlau bod daearyddiaeth 
ddynol yn bwnc heb ei debyg oherwydd 
ei fod yn gallu cynnig pynciau astudio 
diddorol, heriol ac amrywiol. Rwyf 
wedi colli cyfrif ar yr adegau mae wedi 
newid y ffordd rwy’n ystyried y byd, y 
perthnasoedd sydd gennyf ag eraill, 
a’m gallu i ddadansoddi dadleuon yn 
feirniadol sydd ar flaen y gad o ran 
trafodaeth fyd-eang. Yn wir, nid oedd 
y radd hon yn teimlo fel gwaith. Yn 
hytrach, cefais lwyfan i archwilio’r hyn 
roeddwn yn wir angerddol amdano 
o dan gyfarwyddyd rhai o’r prif 
academyddion yn y wlad.

Matthew Ellis
Daearyddiaeth Ddynol (BSc 2019)
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Ein rhaglenni graddDaearyddiaeth Ddynol a Chynllunio BSc
Codau UCAS: 
LK74 rhaglen tair blynedd
LK75 rhaglen pedair blynedd blwyddyn ar leoliad proffesiynol

Archwilio natur newidiol gofod a lle, a helpu 
i ddatrys y prif broblemau cymdeithasol a 
datblygiadol sy’n effeithio ar gymunedau yn y 
Deyrnas Unedig a ledled y byd.
Mae ein rhaglen yn cyfuno’r dulliau o ddatrys 
problemau wrth gynllunio â mewnwelediadau 
amserol daearyddiaeth, gan roi i chi’r sgiliau, 
yr wybodaeth a’r hyder y mae arnoch eu 
hangen i fynd i’r afael â’r heriau sy’n effeithio 
ar sut a lle rydym yn byw. 

Mae’n meithrin dealltwriaeth o’r prif 
dueddiadau daearyddol yn y byd heddiw, 
ynghyd â’r sgiliau dadansoddi i astudio 
newid gofodol. Byddwch yn edrych ar 
y newid yn natur gofodau a lleoedd, y 
berthynas rhwng cymdeithas a gofod, a 
rôl y wladwriaeth. Gan roi materion lleol a 
chenedlaethol mewn cyd-destun byd-eang, 
byddwn yn ymdrin â thestunau o newid 
amgylcheddol yn y DU, a newid economaidd 
a chymdeithasol yng Nghymru, i ddatblygiad 
rhanbarthol a rhyngwladol. 

Byddwch chi’n magu dealltwriaeth o 
brosesau newid byd-eang, cenedlaethol 
a lleol; tueddiadau amgylcheddol, 
cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol 
ac economaidd allweddol; a’r rôl y mae 
cynllunio’n ei chwarae wrth bennu eu 
heffeithiau ar wahanol leoedd. Bydd 
gwaith astudiaeth achos manwl, trwy 

ymweliadau astudiaethau maes, diwrnodau 
i fwrdd o’r swyddfa a phrosiectau, yn rhoi 
gwerthfawrogiad i chi o newid gofodol 
trawsgenedlaethol. 

Addysg helaeth
Rydym yn cynnig detholiad eang o fodiwlau 
dewisol i ategu ein modiwlau craidd. Caiff 
modiwlau dewisol eu hadolygu’n rheolaidd 
ond mae meysydd astudio diweddar wedi 
cynnwys: Dinasoedd y Gellir Byw Ynddynt; 
Lleoedd a Chynlluniau; Cymdeithas, 
Amrywiaeth a Chynllunio; Economïau Trefol; 
Daearyddiaeth Gymdeithasol (Mannau o 
Anghydraddoldeb a Lles); a Rheoleiddio 
Datblygiad (Cyfraith Cynllunio a Pholisi).

Mae’r holl restrau o fodiwlau i’w gweld ar 
ein gwefan.

Mae’r amlinelliad o’r rhaglen a roddwyd 
yn ymwneud â’r llwybr a achredwyd 
gan RTPI. Gellir hefyd astudio’r rhaglen 
ar lwybr heb ei achredu sy'n cynnwys 
detholiad gwahanol o gyfuniadau 
modiwl. Mae rhagor o wybodaeth ar gael 
ar ein gwefan.

Nodweddion arbennig
• Wedi’i achredu’n rhannol gan y 

Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 
(RTPI)

• Ymweliadau astudiaethau maes  
i archwilio themâu’r rhaglen a  
materion ar leoliad

www.caerdydd.ac.uk/cy/geography-planning

Peidiwch â chymryd ein  
gair ni amdano yn unig...

Roeddwn i wrth fy modd yn astudio 
daearyddiaeth ar lefel Safon Uwch ac 
roeddwn i’n gwybod fy mod i eisiau ei 
astudio yn y brifysgol, ond roedd gennyf 
ddiddordeb mewn cynllunio hefyd. Mae 
amrywiaeth mor eang o fodiwlau’n 
cael eu cynnig. Yn benodol, rwyf wedi 
mwynhau’r modiwlau Trafnidiaeth 
Gynaliadwy, Lleoedd a Chynlluniau 
a Dinasoedd y Gellir Byw ynddynt. 
Roedd pob un ohonynt yn cynnwys 
posibiliadau gwahanol o ran asesiadau 
megis fideos a phosteri, ac yn cynnig 
ystod eang o bynciau ac astudiaethau 
maes, yn ogystal â’r cyfle i gasglu eich 
gwaith ymchwil eich hun. 

Sophie Jones 
Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio  
(BSc 2019)
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Cynllunio a Datblygu Trefol BSc
Codau UCAS: 
K490 rhaglen tair blynedd
K446 rhaglen pedair blynedd blwyddyn ar leoliad proffesiynol

Archwilio sut mae gwaith cynllunio’n llywio’r ffordd 
rydym yn byw, yn teithio, ac yn rhyngweithio â phobl 
a lleoedd.
Beth all fod yn fwy cyffrous na’r her a’r 
cyfrifoldeb o lunio’r lleoedd y rydym yn byw, 
yn gweithio ac yn chwarae ynddynt?

Mae ein rhaglen yn canolbwyntio ar yr 
heriau cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol o greu lleoedd gwell i fyw 
ynddynt. Bydd yn rhoi’r wybodaeth, yr 
adnoddau a’r hyder i chi drawsnewid polisi 
ac ymarfer i oresgyn yr heriau hynny. 

Mae gwaith cynllunio yn effeithio ar ein 
realiti bob dydd mewn sawl ffordd, gan 
ddylanwadu ar y cartrefi rydym yn byw 
ynddynt ac ansawdd ac argaeledd cyfleoedd 
a all hybu ein hiechyd, ein cyfoeth a’n 
llesiant ar y cyd. Gall effeithio ar ein mannau 
cyhoeddus a chymunedol a’n mannau 
proffesiynol a hamdden, yn ogystal â sut 
rydym yn teithio ac yn symud rhyngddynt. 
Byddwch yn archwilio sut a pham y mae 
lleoedd, megis dinasoedd, trefi a chefn 
gwlad, yn newid, a sut y gellir eu gwella trwy 
ymarfer cynllunio ac ymchwil.

Mae’r rhaglen hon yn datgelu ystod eang o 
gyfleoedd cyffrous o ran gyrfaoedd ym maes 
cynllunio, datblygu a thirfesur. Mae gan ein 

graddedigion hanes da o sicrhau cyflogaeth 
yn y sectorau hyn yn ogystal ag ym meysydd 
trafnidiaeth, datblygu economaidd, polisi 
amgylcheddol, ac adfywio tai a threfi.

Gyda modiwlau sy’n cynnwys arweinwyr 
ac arbenigwyr o’r byd ymarfer, cewch gyfle 
hefyd i ddeall sut mae’r hyn rydych yn ei 
ddysgu’n berthnasol i’r byd go iawn ac i 
ystyried y ffyrdd y gallwch ddatblygu eich 
cyflogadwyedd a’ch proffil proffesiynol. 

Addysg helaeth
Rydym yn cynnig detholiad eang o fodiwlau 
dewisol i ategu ein modiwlau craidd. Caiff 
modiwlau dewisol eu hadolygu’n rheolaidd 
ond mae meysydd astudio diweddar wedi 
cynnwys: Economïau Trefol; Datblygiad ac 
Adfywiad Trefol; Datblygiad Cynaliadwy 
(Cysyniadau, Arferion a Heriau); Dysgu 
gan Drefi y Gellir Byw Ynddyn; Rheoleiddio 
Datblygiad (Cyfraith Cynllunio a Pholisi); 
Ymgysylltu â’r Gymuned, Sgiliau Cyfryngu a 
Chyd-drafod.

Mae’r holl restrau o fodiwlau i’w gweld ar 
ein gwefan. 

Nodweddion arbennig
• Wedi’i achredu, neu ei achredu’n 

rhannol, gan y Gymdeithas 
Ddaearyddol Frenhinol (RGS),  
y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 
(RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr 
Siartredig (RICS)

• Ymweliadau astudiaethau maes i 
archwilio themâu’r rhaglen a materion 
ar leoliad

Peidiwch â chymryd ein  
gair ni amdano yn unig...

Mae gan y rhaglen ystod wych o 
fodiwlau, o gynaliadwyedd i theori a 
chyfraith cynllunio, sy’n golygu fy mod 
i wedi graddio gyda gwybodaeth gryf 
ac eang am y diwydiant. Cynhaliodd 
yr ysgol nifer o gyflwyniadau a 
digwyddiadau cyhoeddus a oedd yn 
rhad ac am ddim i fynd iddynt, ac yn 
wych i’r rhai hynny a oedd yn ceisio creu 
syniadau newydd a rhoi hwb i’w CV. 

Astrid Guthier
Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc 2019)
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Ein rhaglenni gradd

www.caerdydd.ac.uk/cy/geography-planning

Ennyn trafodaeth 
a dylanwadu ar bolisïau
Mae ein henw da rhyngwladol am ansawdd 
a rhagoriaeth ymchwil yn cael effaith 
uniongyrchol ar ansawdd ein haddysgu a’ch 
profiad cyffredinol fel myfyriwr.
Rydych yn elwa ar y wybodaeth fwyaf cyfredol 
a chyfarwyddyd o ganlyniad i gyfraniad staff 
at ymchwil, yn y DU a ledled y byd. Cawn 
ein diffinio hefyd gan ein hymrwymiad i 
ymwneud â’r ystod eang o actorion sy’n rhan 
o’r gwaith o gynllunio, llywodraethu a datblygu 
dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig. 

Mae gan ein Huned Arloesedd ac Ymgysylltu 
rôl allweddol yn hyn oherwydd ei hamserlen o 
seminarau ymchwil a darlithoedd cyhoeddus 
proffil uchel. Byddwch yn gallu mynd i’r 
digwyddiadau hyn i ddysgu mwy am y dadleuon 
ehangach o ran ymchwil a pholisi ym meysydd 
chynllunio a daearyddiaeth ddynol.

Mae gennym gryfderau ymchwil mewn 
daearyddiaeth ddynol a chynllunio yn y 
meysydd canlynol: 

• Mae Grŵp Ymchwil yr Amgylchedd yn 
cyfuno arbenigedd mewn ystod eang o 
ddamcaniaethau a dulliau gan gynnwys 
bioddiogelwch, democratiaeth gyfranogol, 
cyfiawnder cymdeithasol, diogelwch bwyd 

ac ôl-troed ecolegol. Mae ei aelodau 
yn rhannu ymrwymiad at arloesedd ac 
ymgysylltu, ac mae ganddynt ddiddordeb 
mewn datblygu dulliau cydweithredol gydag 
ymchwilwyr mewn disgyblaethau eraill. 

• Mae grŵp ymchwil Cynllunio 
a Dadansoddi Gofodol mewn 
Amgylcheddau Dinasoedd yn arbenigo 
mewn gwaith ymchwil damcaniaethol a 
chymhwysol ar ystod eang o bynciau sy’n 
ymwneud â dinasoedd ac amgylcheddau 
trefol. Mae’r gwaith ymchwil yn cynnwys 
yr hyn fydd yn ein helpu i ddeall y ffordd 
y mae dinasoedd ac amgylcheddau trefol 
yn gweithio yn well, yn ogystal â helpu i 
ddatblygu dulliau cynllunio a pholisïau 
gwell er mwyn dylunio a rheoli aneddiadau 
trefol. Mae diddordebau sylweddol y grŵp 
yn cynnwys defnydd tir, newidiadau i’r 
boblogaeth, morffoleg drefol, trafnidiaeth 
a thai.

 • Mae’r Grŵp Ymchwil Bydoedd 
Economaidd a Gwleidyddol yn ymwneud 
ag ymchwil ddamcaniaethol a chymhwysol 
ar sut mae prosesau economaidd a 
gwleidyddol yn cael eu creu, a’u heffaith 
ar gymdeithas, gwleidyddiaeth ac 
economïau. Mae ymchwil yn y grŵp yn 
cynnwys archwilio datblygiad rhanbarthol 
a threfol, arloesedd, entrepreneuriaeth, 
corfforaethau a globaleiddio, yn ogystal â 
llywodraethu trefol a gwleidyddiaeth. 

• Mae’r Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth 
Gymdeithasol a Diwylliannol yn dod â 
daearyddwyr cymdeithasol a diwylliannol 
ynghyd i ymwneud â safbwyntiau 
ffeministaidd, ôl-drefedigaethol 
a damcaniaethol eraill ym maes 
daearyddiaeth ddynol. Ymgymerir â 
meddwl beirniadol o’r fath gan gyfeirio at 
ystod amrywiol o bynciau empirig megis 
bwydo o’r fron, digartrefedd, cyffuriau ac 
alcohol, beicio, banciau bwyd, crefydd, 
syrffio, ffasiwn, cerddoriaeth a dawns, 
rhyngweithiadau anifeiliaid-dynol, gerddi 
cymunedol a rhandiroedd.
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Prifddinas

“Dim ond ers 1955 y mae Caerdydd wedi bod yn brifddinas Cymru ac ers 
y mileniwm mae’r ddinas wedi esblygu’n sylweddol o dref fawr i ddinas 
wirioneddol ryngwladol, gyda datblygiadau enfawr yn y canol, yn ogystal â’i 
glannau wedi’u hadnewyddu. Gydag enw am fod yn lle i loddesta, ynghyd 
â llawer o atyniadau chwaraeon a diwylliannol o’r radd flaenaf, mae’n un o 
gyrchfannau mwyaf deniadol y DU.”
Rough Guide 2020

Dinas fach yw Caerdydd, gyda chymeriad 
enfawr. Mae prifddinas y wlad, sy’n swatio 
rhwng arfordir garw a golygfeydd mynyddig 
godidog Cymru, yn llawn diwylliant, 
gan gydblethu trysorau hanesyddol ag 
amwynderau cosmopolitan.

Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o 
weithgareddau. Gallwch ddysgu am hanes 
cyfoethog y ddinas drwy gerdded ar hyd ei 
strydoedd coblog tuag at Gastell Caerdydd, 
cyn ymgolli yn yr awyrgylch wrth i’r torfeydd 
lifo o Stadiwm Principality ar ôl un o blith 
llawer o ddigwyddiadau chwaraeon a gynhelir 
yno drwy gydol y flwyddyn. 

Mae’r sin fwyd gyfoethog ac annibynnol wrth 
wraidd y ddinas. Gyda rhywbeth at ddant 

pawb, gallwch fwynhau bwydydd rhagorol, 
danteithion a wnaed o blanhigyn a mathau 
egsotig o fwyd o bron pob un o bedwar ban 
byd, heb anghofio’r pice ar y maen i bwdin! 

Cymru yw gwlad y gân, ac mae Caerdydd yn 
sicr yn cyfrannu’n frwd at yr etifeddiaeth hon. 
Mae cerddoriaeth yn llifo drwy wythiennau’r 
ddinas hon, o’r siop recordiau hynaf yn y 
byd, sef Spillers Records, sydd wedi’i lleoli 
yn Arcêd Morgan, i leoliadau mwy cyfoes a 
chartrefol sy’n rhoi llwyfan i rai o dalentau 
cerddorol newydd mwyaf cyffrous y byd. 

Er bod eich rhestr o bethau i’w gwneud yng 
Nghaerdydd efallai’n enfawr, cofiwch neilltuo 
amser i fynd i’r Amgueddfa Genedlaethol 
sy’n rhywle rhyfeddol. Peidiwch â cholli’r cyfle 

hefyd i fynd i Ganolfan eiconig Mileniwm 
Cymru yn lleoliad delfrydol Bae Caerdydd.

Mae Caerdydd, sy’n llawn bwrlwm, yn 
ddinas ddelfrydol i fyfyrwyr, gan gynnig 
dewis diddiwedd o gyfleoedd adloniant ac 
yn parhau’n rhad ac yn hawdd mynd o’i 
chwmpas.

Mae’r canolfannau siopa modern, yr arcedau 
hyfryd, y parciau gwyrdd iraidd a’r bywyd nos 
brysur yn atyniadau mawr i’r rhai sy’n ystyried 
dod i fyw yng Nghaerdydd, er y byddwch bob 
amser yn dod o hyd i’ch ffordd yn ôl i Undeb 
y Myfyrwyr, sef gwir gartref sîn y myfyrwyr yn 
y ddinas.
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PrifddinasPrifysgol flaenllaw

Mae ein myfyrwyr yn dysgu gan ymchwilwyr 
blaenllaw mewn dros 300 o gyrsiau ar draws 
y brifysgol. Fel unig sefydliad Grŵp Russell yng 
Nghymru, rydym wedi ennill enw da yn rhyngwladol 
am ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil, ar sail 
ein hanes o gyflawni er 1883.
Mae oddeutu 5,500 o fyfyrwyr israddedig 
newydd yn ymgartrefu ym Mhrifysgol Caerdydd 
bob blwyddyn. Er bod cryn gystadlu am leoedd, 
rydym yn ymfalchïo mewn bod yn brifysgol 
gynhwysol ac rydym yn croesawu ceisiadau 
gan bawb sy’n dymuno astudio gyda ni. 

Rydym yn brifysgol fyd-eang sydd â thros 
7,900 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 130 o 
wledydd a chroesawn geisiadau gan bawb, 
beth bynnag eu cefndir. 

Cyfleusterau a datblygu
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i 
fuddsoddi yn ein gwasanaethau, ac mae 
gennym labordai, darlithfeydd, llyfrgelloedd a 
chyfleusterau cyfrifiadura newydd sy’n llawn 

cyfarpar, i enwi rhai yn unig, gyda datblygiadau 
mwy cyffrous yn mynd rhagddynt yn barhaus. 

Mae ein cyfrifoldebau o ran yr amgylchedd 
a diogelwch yn bwysig iawn i ni, ac rydym yn 
hyrwyddo ein Polisi Ynni, Dŵr a Gwastraff 
cynhwysfawr. Mae’r polisi eisoes yn gwneud 
arbedion gwych o ran y defnydd o ynni ac yn 
ein helpu ni i wneud ein rhan i fynd i’r afael â 
newid yn yr hinsawdd. 

Cyfleoedd Byd-eang
Mae gennym bartneriaethau â mwy na 200 o 
sefydliadau blaenllaw ar draws y byd, a bydd 
ein tîm Cyfleoedd Byd-eang yn eich helpu chi 
i gael profiad rhyngwladol gwerthfawr drwy 
astudio, gweithio neu wirfoddoli. 

Eich cefnogi chi
Mae ein canolfannau cefnogi a lles 
myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth sylweddol 
o wasanaethau sydd ar gael i bob myfyriwr. 
Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am 
ddim, yn ddiduedd, yn anfeirniadol ac yn 
gyfrinachol, a’u nod yw eich helpu chi i 
fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr 
a’ch cefnogi chi wrth i chi astudio. 

Rydym hefyd yn cael ein hystyried yn un o’r 
prifysgolion gorau o ran cefnogi myfyrwyr 
LHDT+ ac rydym yn falch o fod ymhlith 
y rhai uchaf ym Mynegai Cydraddoldeb 
Gweithleoedd Stonewall.

“Mae Prifysgol Caerdydd yn uchel ei pharch ar raddfa leol a byd-eang.”
The Telegraph

Taith rithwir o amgylch  
y campws
Cewch wybod rhagor am y Brifysgol 
ac am ddinas Caerdydd drwy fynd 
ar ein taith ryngweithiol ar-lein:  
virtualtour.cardiff.ac.uk/cy

Rhan o
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Byw yng Nghaerdydd

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o 
weithgarwch a gynigir gan ddinas fawr, ond mewn lleoliad personol a chlos 
sydd â chymeriad diddiwedd. Gallwch fwynhau’r awyrgylch, profi’r diwylliant 
a mynd ati i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael yn ein dinas; 
eich cartref newydd chi.
Gwarant o lety
Os byddwch yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol 
Caerdydd ar sail gadarn, cewch warant o 
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol 
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn 
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill yn eu 
blwyddyn gyntaf. 

Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu 
cadarnhau yn eich Cynnig Llety.  

Bywyd Preswyl
Byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaeth 
anhygoel a gynigir gan y Tîm Bywyd Preswyl 
wrth aros yn llety myfyrwyr Caerdydd. Mae’r 
tîm yn gweithio’n ddiflino i wella eich profiad 
fel myfyriwr. 

Drwy weithio mewn partneriaeth â’r Ganolfan 
Cefnogi a Lles Myfyrwyr, y Swyddfa Preswylfeydd 
ac Undeb y Myfyrwyr, bydd Bywyd Preswyl yn 
eich croesawu chi i Gaerdydd ac yn eich helpu i 
ymgartrefu’n ddiffwdan yn y Brifysgol.

Maent hefyd yn helpu i feithrin ymdeimlad 
cryf o gymuned drwy ddigwyddiadau 
cymdeithasol a gweithgareddau diwylliannol, 
yn ogystal â chefnogaeth ymarferol. 

Undeb y Myfyrwyr 
Mae Undeb y Myfyrwyr yn rhan greiddiol o 
brofiad myfyrwyr yng Nghaerdydd. Dyma 
ran annibynnol o’r Brifysgol a arweinir gan y 
myfyrwyr, sy’n benodol ar gyfer sicrhau eich 
bod yn cael yr amser gorau posibl gyda ni.

Mae Undeb y Myfyrwyr, a adeiladwyd ar 
sail cynhwysiant, amrywiaeth, datblygiad 
personol a chyfeillgarwch, yn cynnal ystod 
o weithgareddau a gwasanaethau i helpu i 
wella eich profiad ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant, 
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i 
wirfoddoli a chyflogaeth yn ystod eich amser 
yng Nghaerdydd, ac er mwyn eich paratoi ar 
gyfer gyrfa ar ôl y Brifysgol.

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd ymysg y 
gorau yn y DU o ran maint, safon a gweithgarwch. 
Mae’r cyfleusterau gwych yn cynnwys Y Plas, clwb 
nos sydd â lle i 2,150 o bobl, a’r Neuadd Fawr, 
sy’n lleoliad o bwys ar gyfer cyngherddau.” 
Complete University Guide, 2020

Rhagor o wybodaeth...

Llety
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n 
gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
accommodation

Gallwch hefyd wylio ein ffilm 
preswylfeydd ar-lein ar: www.youtube.
com/watch?v=hxzX-dYLfB8

Undeb y Myfyrwyr
facebook.com/cardiffstudents

snapchat.com/add/cardiffstudents

instagram.com/cardiffstudents

@cardiffstudents

www.youtube.com/cardiffstudents
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Ceisiadau

Dylech wneud cais drwy UCAS i gael eich 
ystyried ar gyfer cael eich derbyn ar unrhyw 
rai o’r cyrsiau israddedig a gynigir yn yr Ysgol 
Daearyddiaeth a Chynllunio:

UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham, 
Glos, GL52 3LZ, y DU

www.ucas.com

Gofynion mynediad
Fel rheol, rhaid i bob ymgeisydd fod wedi 
llwyddo (gradd C o leiaf) mewn Saesneg  
Iaith a Mathemateg TGAU neu fod â 
chymhwyster cyfwerth.

Daearyddiaeth Ddynol (BSc)
Côd UCAS: L700 (tair blynedd) neu
L701 (pedair blynedd gyda lleoliad 
proffesiynol)
Safon Uwch: Cynnig nodweddiadol AAB-ABB

Daearyddiaeth Ddynol a Chynllunio (BSc)
Côd UCAS: LK74 (tair blynedd) neu LK75 
(pedair blynedd gyda lleoliad proffesiynol)
Safon Uwch: Cynnig nodweddiadol ABB-BBB

Cynllunio a Datblygu Trefol (BSc)
Côd UCAS: K490 (tair blynedd) neu K446 
(pedair blynedd gyda lleoliad proffesiynol)
Safon Uwch: Cynnig nodweddiadol BBB-BBC

Nid ydym yn gofyn am gyfuniad penodol o 
bynciau, ac er bod daearyddiaeth ar lefel 
Safon Uwch o fudd, nid yw’n ofyniad hanfodol. 

Mae tariff UCAS yn berthnasol i holl 
gymwysterau’r DU. Ni dderbynnir Safon Uwch 
Astudiaethau Cyffredinol at ddibenion derbyn.

Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n cynnig 
cymwysterau cyfatebol/tramor. Gweler ein 
gwefan am fanylion gan gynnwys gofynion 
iaith Saesneg.

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 person i gael ei drin 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 credo), rhyw a 
chyfeiriadedd rhywiol a meithrin cysylltiadau 
da rhwng gwahanol grwpiau.

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

www.cardiff.ac.uk/cy/geography-planning 19
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Diwrnodau Agored
Mae’r Brifysgol yn cynnal Diwrnodau Agored 
drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i unrhyw un 
sy’n ystyried gwneud cais i Brifysgol Caerdydd 
gael rhagor o wybodaeth am fywyd yn y 
brifysgol a gweld yr hyn rydym yn ei gynnig.

Os byddwch yn gwneud cais ac yn cael 
cynnig lle, cewch eich gwahodd i gwrdd â 
ni yn Niwrnodau Agored arbennig yr ysgol i 
Ddeiliaid Cynigion. Rydym yn eich annog yn 
gryf i ymuno â ni wrth wneud y penderfyniad 
pwysig hwnnw. Cewch y cyfle i glywed mwy 
am ein graddau, cyfarfod â staff yn ogystal 
â chael cyfle i siarad â myfyrwyr presennol a 
chael blas ar ein prifddinas gosmopolitan.

Cefnogaeth i fyfyrwyr
P’un a ydych yn defnyddio’r gwasanaethau 
cefnogi myfyrwyr neu beidio, mae’n galonogol 
gwybod eu bod ar gael pe bai eu hangen 
arnoch. Dyrennir tiwtor personol i bob 
myfyriwr, ond mae gennym amrywiaeth 
o wasanaethau os bydd angen cymorth 
ychwanegol arnoch. Megis:

• Cefnogaeth Anabledd a Dyslecsia
• Gwasanaeth Cwnsela a Lles

• Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

• Cynllun Mentor Myfyrwyr 
www.cardiff.ac.uk/cy/study/student-
life/student-support

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol
Mae’r Brifysgol yn codi ffi flynyddol sy’n 
talu am yr holl ffioedd dysgu, cofrestru ac 
arholi heblaw ffi ailsefyll arholiadau gan 
fyfyrwyr nad ydynt wedi’u cofrestru ar hyn 
o bryd. Sylwch fod y ffioedd am lety ym 
Mhreswylfeydd y Brifysgol yn ychwanegol  
at hynny.

Ffioedd dysgu
Gweler y wefan ganlynol am ragor o 
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
undergraduate/tuition-fees

Ysgoloriaethau a bwrsariaethau 
Ewch i’r wefan ganlynol i gael rhagor o 
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/scholarships

Ceisiadau parhad

Rhagor o wybodaeth...

www.cardiff.ac.uk/cy/study/ 
student-life/student-support

Ebost: studentsupportcentre@ 
caerdydd.ac.uk

Ffôn: +44 (0)29 2087 4844

facebook.com/studentlifecu

@cardiffstudents

www.youtube.com/Cardiffuni
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Allwedd
Ysgol Daearyddiaeth a  
Chynllunio

Y Brifysgol ac Adeiladau’r GIG

Preswylfeydd myfyrwyr

Sut i ddod o hyd i’r ysgol
Rydym wedi ein lleoli yn Adeilad 
Morgannwg, sydd ynghanol Campws 
Parc Cathays, taith gerdded fer o 
ganol y ddinas. Mae’r adeilad yn 
agos iawn i orsaf reilffordd Cathays 
ac mae’n hawdd mynd iddo o’r 
neuaddau preswyl.

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud 
â chylch derbyn myfyrwyr ar gyfer 
dechrau astudio yn 2023, ac mae’n 
gywir pan aeth i’r wasg ym mis Mehefin 
2022. Fodd bynnag, mae cyfnod hir 
rhwng argraffu’r llyfryn 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. Pan fydd gwahaniaeth 
rhwng cynnwys y llawlyfr hwn a’n gwefan, 
cynnwys y wefan fydd yn bwysicach, 
a hwn 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’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar 
bapur o ffynonellau cynaliadwy, gan 
ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a 
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r prosbectws a’r 
broses weithgynhyrchu 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.

Gellir trefnu i’r prosbectws hwn fod 
ar gael mewn fformatau gwahanol, 
gan gynnwys print mawr (testun), 
mewn Braille neu ar dâp sain/CD.
I ofyn am gopi mewn fformat arall, 
cysylltwch â Laura Roberts:
Ffôn: 029 2087 4455 
Ebost: RobertsL9@caerdydd.ac.uk

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855
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I gael gwybod mwy am yr  
Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, 
ewch i'n gwefan:
www.cardiff.ac.uk/cy/geography-
planning

Cysylltu â ni
Ffôn: +44 (0)29 2087 4022
Ebost: gandpenquiries@ 
caerdydd.ac.uk

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Morgannwg
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd, CF10 3WA, y DU

Cadw mewn cysylltiad
cardiffgeographyandplanning

@CUGeogPlan

GEOPL/0622/600

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am 
fywyd myfyrwyr? 
Cewch atebion yn:
https://blogs.cardiff.ac.uk/
insiders/cy/

Hoffech chi gael gwybod rhagor am 
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae 
ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau 
yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon 
ateb eich cwestiynau.
Myfyrwyr go iawn ydynt, sy’n astudio 
amrywiaeth o gyrsiau. Maent yma 
i ateb unrhyw gwestiynau sydd 
gennych am fywyd ym Mhrifysgol 
Caerdydd. Sut beth yw diwrnod 
arferol? Pa glybiau a chymdeithasau 
sydd yno? Ydy’r sîn gerddorol yng 
Nghaerdydd o unrhyw werth? Gall 
fod am bron unrhyw beth.


