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Pam astudio yng Nghaerdydd?

Gydag ymchwil sy’n arwain y byd, addysgu arloesol, ac awyrgylch 
cefnogol a chroesawgar, ni fu erioed well amser i ymuno â’n Hysgol ni.
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Mae’r byd heddiw yn wynebu nifer 
cynyddol o heriau. 
Rydym yn byw’n hirach nag erioed o’r blaen 
ac mae hyn, ynghyd â thwf parhaus yn y 
boblogaeth, yn gosod gofynion cynyddol ar 
ofal iechyd ac adnoddau byd-eang. Ar yr un 
pryd, mae newid yn yr hinsawdd, llygredd a 
cholli cynefinoedd yn cael effaith ddinistriol ar 
ecosystemau ledled y byd.

Mae gan y biowyddorau rôl hanfodol i’w 
chwarae mewn datblygu atebion i’r heriau hyn 
ac, yma yng Nghaerdydd, rydym wedi ymrwymo 
i ddatblygu gwyddonwyr arloesol a hyblyg sydd 
â’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i wneud 
gwahaniaeth yn y byd go iawn.

Mae gennym amrywiaeth gyffrous o raddau BSc 
a graddau meistr integredig ar gynnig, sydd i gyd 
â pherthnasedd cryf i gymdeithas fodern, ac a 
fydd, yn ein barn ni, yn rhoi sylfaen gadarn i chi 
adeiladu gyrfa lwyddiannus a buddiol.

Mae ein staff yn cynnwys ymchwilwyr sy’n 
arweinwyr yn eu maes, a chaiff ein holl gyrsiau 
eu llywio gan yr amrywiaeth eang o ymchwil sy’n 
digwydd o fewn yr Ysgol – o ymchwil arloesol i 
newid yn yr hinsawdd a datblygu strategaethau 
cadwraeth ar gyfer rhywogaethau sydd mewn 

perygl, i ddatblygu therapïau newydd ar gyfer 
canser a chlefydau eraill. Yn ogystal â chynnig 
cyffro dysgu mewn amgylchedd ymchwil 
gweithredol, bydd y dull hwn hefyd yn dangos 
sut y gall eich astudiaethau gael eu trosi’n 
atebion ymarferol sy’n cael effaith gadarnhaol 
ar y gymdeithas.

Rydym yn Ysgol gyfeillgar a chroesawgar 
mewn lleoliad gwych, a phe baech yn 
penderfynu astudio yma, gallwch fod yn sicr 
bod fy staff a minnau wedi ymroi i ddarparu’r 
hyfforddiant rhagorol a’r awyrgylch cyfeillgar 
a chefnogol sydd wedi dod yn nodwedd amlwg 
inni yn ninas gyffrous Caerdydd.

Yr Athro Jim Murray
Pennaeth yr Ysgol, yn y llun
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Dechreuwch eich antur

Gyda’n cyrsiau hyblyg, gallwch adeiladu gradd sy’n cyfateb i’ch 
diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol.

4

Defnyddir coler tracio GPS ar fwnci frwynog i gael gwell dealltwriaeth o sut mae’r rhywogaeth yn 
defnyddio’i gynefi n ac yn symud mewn coetir sydd wedi dirywio ac wedi’i addasu gan bobl.
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O ennill mewnwelediadau newydd i gyflyrau niwrolegol prin, i amddiffyn 
bywyd gwyllt a chynefinoedd naturiol y byd, mae gan fiowyddonwyr rôl 
hanfodol ym mhob rhan o gymdeithas. 
Beth bynnag yw eich diddordebau, mae  
gradd yn y biowyddorau yn cynnig cyfle 
cyffrous i astudio maes pwnc pwysig ac 
eang sydd â digon o gyfle ar gyfer arloesi, 
darganfod ac antur.

Chi biau’r dewis
Un o’r pethau gwych am astudio yn Ysgol y 
Biowyddorau yw bod gennych y rhyddid a’r 
hyblygrwydd i ddewis eich antur eich hun a 
phenderfynu sut mae eich gradd yn datblygu.

•  Dewiswch gynnal ystod eang o ddysgu 
rhyngddisgyblaethol, neu dewiswch 
arbenigo mewn maes penodol.

•  Enillwch brofiad proffesiynol gwerthfawr 
trwy gymryd blwyddyn ryngosod, neu 
paratowch ar gyfer gyrfa mewn ymchwil 
gydag un o’n graddau meistr integredig. 

•  Cewch ymarfer eich sgiliau ymchwil yn 
y labordy, neu archwilio ecosystemau’r 
byd gyda’n cyrsiau maes sy’n seiliedig ar 
brosiectau.

Cyrsiau hyblyg
Rydym yn cynnig wyth gradd ar lefel BSc

• Biocemeg
• Gwyddorau Biolegol
• Gwyddorau Biolegol (Geneteg)*
• Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg)
• Gwyddorau Biofeddygol
• Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg)**
• Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg)**
• Niwrowyddoniaeth
Yn ogystal, rydym yn cynnal pedair gradd 
Meistr Integredig israddedig:

• Biocemeg (MBiochem)
• Gwyddorau Biolegol (MBiol)
• Gwyddorau Biofeddygol (MBiomed)
• Niwrowyddoniaeth (MNeuro)

*  Gellir ei astudio drwy’r rhaglen BSc Gwyddorau 
Biolegol, Gwyddorau Biofeddygol neu Fiocemeg.

**  Gellir ei astudio drwy’r rhaglen BSc Gwyddorau 
Biofeddygol.

Blwyddyn gyntaf gyffredin
Mae pob un o’n cyrsiau gradd yn dechrau gyda 
blwyddyn gyntaf gyffredin. Mae pawb yn dilyn 
yr un cwricwlwm blwyddyn un, sy’n rhoi sylfaen 
gadarn i bynciau craidd biowyddorau, yn 
ogystal â datblygu eich sgiliau gwyddonol.

Mae’r dull cyfannol hwn yn caniatáu inni 
gynnig llawer iawn o hyblygrwydd i chi 
pan ddaw’n fater o’ch dewis o radd. Drwy 
astudio ystod eang o bynciau ym mlwyddyn 
un, gallwch benderfynu ble mae eich 
diddordebau gwyddonol, cyn i chi symud 
ymlaen i feysydd dysgu mwy arbenigol yn 
ddiweddarach yn y cwrs. 

Ar ddiwedd blwyddyn un, mae gennych yr 
opsiwn o newid i un o’r pynciau eraill a gynigir 
gan Ysgol y Biowyddorau. Bydd eich dewis o 
fodiwlau ym mlynyddoedd dau a thri yn pennu 
teitl eich gradd derfynol. 

Ym mlynyddoedd un a dau, caiff darlithoedd 
a dosbarthiadau labordy ymarferol eu hategu 
gan diwtorialau a gwaith prosiect grŵp 
bach. Yn y flwyddyn olaf, mae’r addysgu’n 
cael ei gyflwyno drwy gyfrwng seminarau 
a darlithoedd, gyda chyfle i gael trafodaeth 
helaeth gydag arbenigwyr yn y maes. 
Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu eich 
sgiliau ymchwilio annibynnol drwy gynnal eich 
prosiect ymchwil eich hun ar bwnc o’ch dewis.

Cyfleusterau ansawdd uchel
Fel myfyriwr yn Ysgol y Biowyddorau,  
byddwch yn mwynhau mynediad at labordai 
modern gyda chyfarpar da, ac rydym yn denu 
arian ymchwil allanol sylweddol a fydd yn  
eich galluogi i wneud defnydd o’r offer, 
technegau a chyfleusterau diweddaraf yn  
eich gwaith prosiect.

Gall myfyrwyr elwa hefyd ar gyfleuster 
e-ddysgu ac e-asesu newydd sbon gwerth 
£1.9 miliwn. Gyda 165 o gyfrifiaduron 
gweithfan newydd, glyweled ryngweithiol 
rhyngweithiol, podiau gweithio ‘huddle’, 
cyfathrebu amlgyfrwng, a chyfleusterau 
delweddu, mae’r adnodd hwn yn cynyddu’r 
cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau addysgu 

rhyngweithiol, gan wella’r profiad dysgu 
cyffredinol i fyfyrwyr.

Cyfleoedd hyfforddi cyffrous
Ynghyd â’r cwricwlwm craidd, mae y Ysgol y 
Biowyddorau yn cynnig mynediad at ystod 
eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous, gyda 
chanolfan ymchwil sy’n canolbwyntio ar 
gadwraeth yn Borneo, Canolfan Addysg 
Anatomegol Cymru, a chyfranogiad cryf mewn 
sawl un o sefydliadau ymchwil blaenllaw’r 
Brifysgol, gan gynnwys Mannau Cynaliadwy, 
Ymchwil Dŵr, Ymchwil i Fôn-gelloedd 
Canser, Darganfod Meddyginiaethau, a 
Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl.

Cefnogaeth bersonol
Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn 
darparu amgylchedd croesawgar a chefnogol 
i’n holl fyfyrwyr, a pha lwybr gradd bynnag 
a ddewiswch, gallwch fod yn siŵr y bydd 
ein staff profiadol wrth law i’ch arwain a’ch 
cefnogi drwy’r broses. 

Byddwn yn neilltuo tiwtor personol i chi y 
gallwch gwrdd ag ef yn rheolaidd, ac a fydd 
ar gael i gynnig cymorth, cyngor ac arweiniad 
ar faterion academaidd a phersonol. Mae 
gennym hefyd raglen mentoriaid myfyrwyr, 
lle mae myfyrwyr mwy profiadol yn cynnig 
cymorth i’r rhai sy’n newydd i’r Brifysgol.

5

Un o uchafbwyntiauʼr 
flwyddyn gyntaf ywʼr cyfle 
i astudio cynifer o bynciau 
gwahanol o fewn un rhaglen 
gradd, aʼr hyblygrwydd i 
arbenigo a newid gradd 
wrth i chi ddatblygu 
eich diddordebau aʼch 
gwybodaeth.
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Rhestr o fodiwlau nodweddiadol 
Yn Ysgol y Biowyddorau, bydd teitl eich gradd derfynol yn cael ei bennu gan y modiwlau a ddewiswch 
ym mlynyddoedd dau a thri eich cwrs. Bydd ein tiwtoriaid yn eich tywys drwy’r broses er mwyn sicrhau 
eich bod yn graddio gyda gradd sy’n adlewyrchu eich diddordebau a’ch dyheadau. 

Blwyddyn un Blwyddyn dau

Mae pob un o’n myfyrwyr yn dilyn blwyddyn gyntaf gyffredin, sy’n 
cynnwys chwe modiwl 20 credyd ac mae’n rhoi sylfaen gadarn i 
bynciau craidd biowyddorau.

• Sgiliau ar gyfer Gwyddoniaeth 

• Strwythur a Swyddogaeth Organebau Byw 

• Organebau a’r Amgylchedd

• Y Gell Ddeinamig 

• Cemeg Fiolegol 

• Geneteg ac Esblygiad

Ym mlwyddyn dau byddwch yn astudio tri modiwl 40-credyd. Gweler y 
rhestrau cyrsiau unigol ar gyfer cyfuniadau gofynnol o fodiwlau.

• Amrywiaeth Anifeiliaid ac Addasu

• Geneteg a’i Chymwysiadau 

• Ecoleg a Chadwraeth

• Bioleg Celloedd

• Biocemeg

• Bioleg Ddatblygiadol a Bôn-gelloedd

• Bioleg Foleciwlaidd y Genyn 

• Ffisioleg 

• Cysyniadau o Glefyd 

• Anatomeg Ymarferol 

• Yr Ymennydd ac Ymddygiad 

• Niwrowyddoniaeth Sylfaenol

Blwyddyn tri Blwyddyn pedwar

Ym mlwyddyn tri, byddwch yn gwneud pedwar modiwl 30-credyd, 
gan gynnwys prosiect ymchwil annibynnol (BSc myfyrwyr), neu fodiwl 
mewn Technegau Ymchwil Uwch (myfyrwyr meistr integredig). Gweler 
y rhestrau cyrsiau unigol ar gyfer cyfuniadau gofynnol o fodiwlau.

• Planhigion ar gyfer y Dyfodol: Ffiniau Gwyddoniaeth Planhigion 

• Ecosystemau, Cynaliadwyedd a Newid Byd-eang 

• Anatomeg Uwch

• Esblygiad ac Addasu 

• Bioleg Bioamrywiaeth a Chadwraeth 

• Bioleg Heintiau ac Epidemioleg 

• Bioleg Systemau a Modelu 

• Pynciau Cyfredol mewn Datblygiad, Bôn-gelloedd ac Atgywiro 

• Chwyldro’r ‘omegau (Biowybodeg a Genomeg Ymarferol) 

• Uwch-fioleg Celloedd a Delweddu 

• Genynnau i Genomau 

• Bioleg Synthetig a Pheirianneg Protein

• Pynciau Cyfoes mewn Afiechyd

• Canser Mecanweithiau a Therapiwteg Cellog a Moleciwlaidd 

• Bioleg Cyhyrysgerbydol Uwch a Pheirianneg Meinweoedd

• Datblygiadau mewn Ffisioleg a Phathoffisioleg

• Niwrofioleg Anhwylderau’r Ymennydd 

• Niwrowyddoniaeth Systemau

Mae blwyddyn olaf y cwrs meistr integredig yn cynnwys prosiect 
ymchwil 80-credyd, ynghyd â dau fodiwl ychwanegol 20-credyd.

• Dulliau Ymchwil Uwch

• Ffiniau yn y Biowyddorau

Peidiwch â chymryd ein gair ni amdano...

Mwynheais i’r flwyddyn gyffredin gyntaf yn fawr iawn. Ar ôl cael 
trosolwg eang ar y pwnc, erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf, roeddwn 
yn gwybod yn union beth roeddwn i’n ei hoffi a’r hyn nad oeddwn i 
eisiau ei astudio byth eto. Yn y pen draw, newidiais fy arbenigeddau 
gan fy mod wedi syrthio mewn cariad â signalu celloedd, rhywbeth 
nad oeddwn i’n gwybod llawer amdanynt cyn y brifysgol.”

Kudzai Chinjekure, myfyriwr Gwyddorau Biolegol

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

Sylwch mae’n bosibl na fydd rhai cyfuniadau modiwl ar gael oherwydd cyfyngiadau gofod neu amserlennu.

Dewiswch eich antur parhad
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Rhagoriaeth addysgu
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Rydym wedi ymrwymo i ddarparu addysgu arloesol o safon uchel, 
felly gallwch fod yn siŵr bod eich addysg mewn dwylo diogel.

Mae gennym ymrwymiad cryf i ragoriaeth wrth addysgu. Mae gwella 
addysgu a dysgu’n barhaus yn ffocws allweddol i’r Ysgol, ac mae gan 
lawer o’n darlithwyr enw da yn rhyngwladol am eu gwaith yn y maes hwn.
Llaw yn llaw â PhDs sy’n gysylltiedig â 
biowyddorau, mae nifer o’n darlithwyr 
hefyd yn meddu ar raddau meistr neu 
ddoethuriaeth mewn addysg ac, o fewn yr 
Ysgol, mae llawer o’n staff yn gwneud ymchwil 
i feysydd yn ymwneud â dysgu ac addysgu. 
Mae rhai o’r prosiectau hyn yn cael eu rhedeg 
gyda myfyrwyr, ac ar eu cyfer, er mwyn 
gwella’r profiad cyffredinol. 

Mae ansawdd ein haddysgu wedi’i gydnabod 
o fewn y Brifysgol ehangach ac yn allanol, 
ac mae ein Cyfarwyddwr Addysgu wedi cael 
Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol o 
fri, a dau o’n darlithwyr wedi ennill gwobr 
flynyddol y Brifysgol mewn ‘Rhagoriaeth 
mewn Addysgu’. Mae gennym hefyd aelodau 
staff sy’n chwarae rolau blaenllaw yng 
ngweithgareddau addysgol y Gymdeithas 
Ffisiolegol, y Gymdeithas Anatomegol a’r 
Gymdeithas Biocemegol. 

Dulliau arloesol o weithredu

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o 
ddulliau arloesol yn ein haddysgu, fel 

‘ystafell ddosbarth wedi’i wedi ei throi, 
gweithgareddau dysgu cydweithredol, ac 
addysgu ac asesu cyfoedion, i sicrhau 
amgylchedd dysgu deinamig sy’n ennyn 
diddordeb sy’n eich helpu i ddatblygu eich 
galluoedd hunan-feirniadol. Rydym hefyd yn 
annog ac yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu 
cymunedau dysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb 
a arweinir gan gymheiriaid, sy’n cydredeg â’r 
modiwlau a addysgir.

Mae rhan fawr o’n haddysgu yn cynnwys 
dysgu cyfunol sy’n ymgorffori gweithgareddau 
e-ddysgu gyda chyswllt wyneb yn wyneb. 
Ategir hyn gan gyfleuster e-Ddysgu ac 
e-Asesu newydd sbon gwerth £1.9 miliwn, a 
ddefnyddir yn ein gweithgareddau addysgu 
ac arholi.

Rydym hefyd yn defnyddio adnoddau 
electronig i gefnogi ein haddysgu ymarferol, 
gan gynnwys delweddu 3D o ddyraniadau 
mewn Anatomeg, ac un o’r casgliadau 
gorau o sleidiau histoleg wedi’u digideiddio 
yn y Deyrnas Unedig. Yn ddiweddarach yn 
y cwrs rydym yn ymgorffori meddalwedd 

dadansoddi dadansoddi o'r radd flaenaf i 
mewn i fiogwybodeg, genomeg, proteomeg, 
ac addysgu niwrowyddoniaeth, yn ogystal 
â microsgopeg uwch a thechnegau modelu 
ystadegol.

Sgiliau ymarferol
Mae biowyddoniaeth yn bwnc ymarferol iawn, 
ac mae ein cyrsiau wedi’u cynllunio i fynd ati 
i ddatblygu eich sgiliau ymchwil ymarferol, 
gyda dosbarthiadau ymarferol wythnosol ym 
mlwyddyn un, sesiynau ymarferol diwrnod o 
hyd yn yr ail flwyddyn, a phrosiect ymchwil 
annibynnol yn eich blwyddyn olaf. Rydym 
hefyd yn cynnal ‘profiadau ymchwil’ sy’n 
para am wythnos yn yr ail flwyddyn, ac yn 
rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ymchwil mewn 
maes o’ch dewis.
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Ymchwil sy’n cael effaith

Mae gan ymchwil biowyddoniaeth rôl bwysig o ran helpu i ddod o hyd 
i atebion i faterion byd-eang pwysig, ac mae gan Ysgol y Biowyddorau 
Caerdydd enw da yn rhyngwladol am gynnal ymchwil o safon uchel a all 
wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r byd rydym yn byw ynddo.
Ymchwilwyr o’r radd flaenaf
Mae gennym ystod eang o arbenigedd 
ymchwil ar draws pedwar maes allweddol - 
Biowyddorau Moleciwlaidd, Niwrowyddoniaeth, 
Organebau a’r Amgylchedd, a Biofeddygaeth, 
ac mae ein holl gyrsiau yn cael eu llywio gan 
ein cryfderau ymchwil.

Fel myfyriwr yn Ysgol y Biowyddorau, byddwch 
yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr o’r radd 
flaenaf sy'n gweithio i ddod o hyd i atebion 
i heriau byd-eang allweddol – o ddatblygu 

strategaethau i warchod rhywogaethau mewn 
perygl, i ddarganfod ffyrdd newydd o fynd i’r 
afael â chanser. 

Datblygu eich sgiliau ymchwil 
Drwy gysylltu ein graddau â diddordebau 
ymchwil ein staff academaidd, rydym yn gallu 
cynnig y cyffro o ddysgu mewn amgylchedd 
ymchwil gweithredol i chi. 

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu 
eich sgiliau ymchwil eich hun, gyda sesiynau 

labordy ymarferol rheolaidd, cyrsiau maes 
dewisol (gweler tudalen 11) a phrosiect 
ymchwil annibynnol. Y tu allan i'r cwrs, mae 
Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig 
Caerdydd (CUROP) yn cynnig y cyfle i wneud 
cais am leoliad gwaith cyflogedig sy'n cefnogi 
prosiect ymchwil o fewn y Brifysgol.

Fel Ysgol, rydym yn denu cyllid ymchwil allanol 
sylweddol a bydd hyn yn eich galluogi i wneud 
defnydd o'r offer, y technegau a'r cyfleusterau 
diweddaraf yn eich gwaith prosiect.

Dysgwch gan wyddonwyr oʼr radd flaenaf sy'n cynnal ymchwil 
arloesol gydag effaith fyd-eang.
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Manteisiwch ar bopeth sydd gan y Brifysgol i’w gynnig 
a mwynhewch brofiad myfyriwr cyflawn a boddhaus.
Mae cymaint mwy i fywyd Prifysgol na 
mynychu darlithoedd yn unig, ac rydym yn 
annog pob un o’n myfyrwyr i fachu ar bob 
cyfle a gwneud y gorau o’u profiad.

Treulio amser dramor
Gall gweithio neu astudio dramor fod yn 
fuddiol iawn, gan eich helpu i ddatblygu 
sgiliau allweddol, magu hyder a chael profiad 
gwaith gwerthfawr. Yn ogystal â’n cyrsiau 
maes (tudalen 11) a lleoliadau proffesiynol 
(tudalen 10), gall ein myfyrwyr fanteisio 
ar ystod o gyfleoedd astudio, gweithio a 
gwirfoddoli yn ystod gwyliau’r haf. 

Mae’r cyfleoedd rhyngwladol hyn yn digwydd 
mewn amrywiaeth eang o leoliadau, ac 
fel arfer yn para o leiaf tair wythnos. Mae 
bwrsariaethau cyfleoedd byd-eang ar gael i 
helpu i dalu costau mynd dramor ar leoliadau 
tymor byr, a gall cyllid Erasmus+ fod ar gael ar 
gyfer lleoliadau ymchwil haf 2-3 mis yn yr UE.

Cyfleoedd ymchwil
Rhaglen Cyfl eoedd Ymchwil Israddedig 
Caerdydd (CUROP) yw un o gynlluniau 

blaenllaw’r Brifysgol sy’n cynnig lleoliadau 
gwaith mewnol i fyfyrwyr. Mae’n cynnig y cyfl e 
i wneud cais am brofi ad gwaith am dâl yn 
ystod gwyliau’r haf am hyd at wyth wythnos 
yn cefnogi prosiectau ymchwil o fewn ysgol 
academaidd.

Mae’r lleoliadau hyn yn cynnig cyfleoedd 
unigryw i chi gael profiad o brosiectau 
ymchwil byw, i chi wella eich sgiliau 
academaidd, magu hyder, a datblygu sgiliau 
trosglwyddadwy pwysig a werthfawrogir gan 
ystod eang o gyflogwyr.

Cystadlaethau rhyngwladol
Fel myfyriwr yn Ysgol y Biowyddorau, mae’n 
bosibl y byddwch hefyd yn cael y cyfle i 
ddatblygu ac arddangos eich sgiliau ymchwil, 
ymgysylltu a chyflwyno trwy gymryd rhan yn 
y gystadleuaeth Ryngwladol Peiriant wedi’i 
Beiriannu’n Enetegol (iGEM). 

Nod y gystadleuaeth ryngwladol hon yw dod 
o hyd i gymwysiadau newydd am systemau 
biolegol synthetig, ac mae’n cynnwys llawer 
o agweddau, o fioleg foleciwlaidd a modelu, i 
ymgysylltu â’r cyhoedd a dylunio gwefannau. 

Yn 2018, enillodd tîm Prifysgol Caerdydd 
y wobr aur yn Jamborî Rhyngwladol iGem 
yn Boston.

Clybiau a chymdeithasau
Mae ein Hundeb Myfyrwyr yn un o’r rhai 
gorau yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gartref 
i dros 200 o glybiau a chymdeithasau. Mae’r 
rhain yn cynnwys nifer o gymdeithasau 
myfyrwyr sy'n gysylltiedig â biowyddoniaeth, 
sy’n cwmpasu amrywiaeth o bynciau, o 
niwrowyddoniaeth ac adareg, i fio-efelychu 
a chadwraeth forol. Mae’r cymdeithasau 
hyn yn trefnu digwyddiadau academaidd a 
chymdeithasol rheolaidd ac maent yn ffordd 
wych o gwrdd â phobl o’r un anian a dod i 
adnabod eich cyd-fyfyrwyr.

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences

Gwella eich profiad

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Gall lleoliad CUROP fod o fudd 
gwirioneddol i’ch gradd gan 
ei fod yn eich galluogi i ddod 
yn fwy hyfedr yn y labordy, yn 
fwy hyderus, ac, yn syml, yn 
wyddonydd gwell. Mae’r rhaglen 
wedi bod yn amhrisiadwy i mi 
a byddwn yn sicr yn argymell 
prosiect CUROP i fyfyrwyr eraill.

Ryan Coates, 
myfyriwr y Gwyddorau Biolegol

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Ym
chw

il sy’n cael effaith
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Lleoliad proffesiynol
Enillwch brofiad ymchwil a chyflogaeth 
gwerthfawr gyda Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol.
Enillwch brofiad proffesiynol
Mae’n bosibl cymryd pob un o’n cyrsiau gyda 
Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol (neu 
‘rhyngosod’) lle byddwch yn treulio eich trydedd 
flwyddyn yn gweithio mewn amgylchedd 
ymchwil proffesiynol i ffwrdd o’r Ysgol.

Mae’r opsiwn cwrs poblogaidd hwn yn ffordd 
wych o ennill profiad ymchwil uniongyrchol 
gwerthfawr a all fod o fudd i chi am weddill 
eich gradd a’ch gyrfa ar ôl y brifysgol.

Mae ein myfyrwyr yn dod o hyd i leoliadau 
mewn ystod eang o sefydliadau, gan gynnwys 
cwmnïau fferyllol a biotechnoleg, labordai 
ysbytai, sefydliadau ymchwil, amgueddfeydd, 
sŵau, ymddiriedolaethau bywyd gwyllt a 
sefydliadau amgylcheddol eraill, yn ogystal 
â phrifysgolion yn y DU ac yn rhyngwladol. 
Mae llawer o’r lleoliadau yn y DU ond mae 
nifer cynyddol mewn mannau tramor fel De-
ddwyrain Asia, De Affrica, yr Almaen, yr Eidal, 
Awstralia, Madagascar a’r Unol Daleithiau.

Mae enghreifftiau o sefydliadau lleoli 
diweddar yn cynnwys GlaxoSmithKline, 
Asiantaeth yr Amgylchedd, Sefydliad Francis 
Crick, Morvus Technology, yr Ymddiriedoloeth 
Helfilod a Chadwraeth Bywyd Gwyllt, a 
Sefydliad Roskamp yn Fflorida.

Yn ystod eich blwyddyn ryngosod, byddwch 
yn ymgymryd â phob agwedd ar ymchwil 
– o ddylunio arbrofol a chaffael data, i 
ddadansoddi a chyflwyno data. Byddwch hefyd 
yn ysgrifennu adroddiad ar y lleoliad gwaith, 
fydd yn rhan o’ch asesiad gradd terfynol.

Mae dod o hyd i leoliad yn broses gystadleuol 
ac ni ellir gwarantu llwyddiant. Fodd bynnag, 
rydym fel arfer yn llwyddo i leoli’r mwyafrif 
llethol o fyfyrwyr sy’n dymuno ymgymryd 
â blwyddyn ryngosod, a bydd ein staff yn 
rhoi cymorth ac arweiniad i’ch helpu i ddod 
o hyd i swydd addas sy’n berthnasol i’ch 
diddordebau ymchwil a’ch nodau gyrfaol.

Dewisiadau hyblyg
Fel yn achos agweddau eraill ar ein rhaglen 
gradd, mae’r opsiwn blwyddyn hyfforddiant 
proffesiynol yn cynnig llawer iawn o hyblygrwydd. 

Gallwch wneud cais am gwrs gyda blwyddyn 
hyfforddiant proffesiynol o’r cychwyn cyntaf 
neu, fel arall, gallwch benderfynu newid o’r 
rhaglen BSc safonol neu’r rhaglen meistr 
integredig cyn diwedd eich ail flwyddyn. Yn yr 
un modd, pe na bai lleoliad addas ar gael, neu 
os ydych chi’n newid eich meddwl, gallwch 
newid o’r radd gyda blwyddyn hyfforddiant 
proffesiynol i radd meistr tair blynedd neu gwrs 
gradd feistr integredig pedair blynedd.

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Un o’r pethau gorau am fy lleoliad 
yng Nghanolfan Maes Danau Girang 
yn Borneo yw’r profiad o fyw yng 
nghanol y jyngl. Rwyf hefyd wedi 
dysgu nifer o sgiliau newydd, gan 
gynnwys defnyddio tracio radio 
VHF, trapio camerâu a thirfesur 
cynefinoedd – cefais hyd yn oed y 
cyfle i weithredu fel cynorthwy-ydd 
milfeddygol ar weithdrefn coleru’r 
llewpart brith.

Mae dewis gwneud blwyddyn 
ryngosod ymhlith y penderfyniadau 
gorau rydw i erioed wedi’u gwneud! 
Mae wedi rhoi cyfle anhygoel i mi 
weithio ar ymchwil y gallaf ei gweld 
yn gwneud gwahaniaeth ac i weithio 
fel rhan o sefydliad sydd â nodau 
cadwraeth go iawn.

Elizabeth Witcombe, myfyriwr y 
Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg)

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

Elizabeth Witcombe, myfyriwr y 
Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg)
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Lleoliad proffesiynol

Enillwch brofiad o waith maes ymarferol gyda’n 
hamrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor.

Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn credu 
bod ennill profiad uniongyrchol o blanhigion, 
anifeiliaid a micro-organebau yn eu cynefin 
naturiol yn rhan bwysig o unrhyw hyfforddiant 
gwyddonydd biolegol.

Mae ein cyrsiau yn cynnwys digon o gyfleoedd 
ar gyfer gwaith maes ymarferol, sy’n eich 
galluogi i gael profiad ymarferol hanfodol 
o dechnegau modern a sgiliau ymarferol 
mewn bioleg maes, megis modrwyo adar, 
dadansoddi microbaidd, trapio mamaliaid 

bach, pydewau maglu a chynnal arolygon o 
ystlumod.

Gall myfyrwyr sy’n dilyn ein modiwl Ecoleg a 
Chadwraeth yn yr ail flwyddyn hefyd ddewis 
o nifer o gyrsiau maes arbenigol yn seiliedig 
ar brosiect a gynhelir mewn amrywiaeth o 
leoliadau ledled y byd. Mae’r cyrsiau sydd ar 
gael fel arfer yn cynnwys Ecoleg Drofannol 
(Borneo, Malaysia), Ecoleg Forol (y Caribî 
a Malaysia) a Bioleg arfordirol. Mae pob 
un o’n cyrsiau maes yn cynnwys prosiect 
ymchwil annibynnol, sydd yn aml yn cynnwys 
ymddygiad neu ecoleg anifeiliaid.

Nodwch y gall cyfyngiadau teithio neu 
argaeledd staff effeithio ar y cyrsiau maes 
unigol fydd ar gael. Mae costau ychwanegol 
ar gyfer cyrsiau maes preswyl y tu allan i 
Gaerdydd, fodd bynnag caiff y rhain eu talu’n 
rhannol gan y Brifysgol.

Archwilio ein hecosystemau

11

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Yn fy ail flwyddyn, fe wnes i gwrs 
maes Cadwraeth Forol ar Ynys 
Gaya yn Borneo, sydd wedi'i 
amgylchynu gan fforest law 
drwchus a bywyd gwyllt anhygoel. 
Yn ystod y pythefnos, fe wnes i 
blymio 22 o weithiau ar rai o riffiau 
harddaf y byd. Gwelais bysgod 
clown, pysgod rhesog a llysywen 
noeth, sêr môr, chwerwddwr y môr 
a chwyddbysgod. 

Rwy'n gwneud cais ar hyn o bryd 
am gyrsiau Meistr mewn Bioleg 
Cadwraeth a bydd y profiad a'r 
sgiliau a enillais yn ystod y cwrs 
maes hwn yn amhrisiadwy yn yr 
astudiaeth hon yn y dyfodol. Fel 
darpar fiolegydd cadwraeth forol, 
ni allwn fod wedi gofyn am well 
cwrs i'm paratoi ar gyfer gwaith 
maes cadwraeth forol yn y dyfodol. 

Hannah Cox, wedi graddio yn y 
Gwyddorau Biolegol

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...
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Eich gyrfa yn y dyfodol

Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu’r wybodaeth wyddonol, profiad 
ymarferol, a’r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen ar gyflogwyr yn 
y farchnad swyddi fyd-eang heddiw. 

12
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Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Yn ystod fy ngradd Sŵoleg 
israddedig yng Nghaerdydd a’r 
PhD dilynol, cefais fy hyfforddi yn 
y bôn i fod yn wyddonydd cyflawn 
- i werthuso gwaith pobl eraill yn 
feirniadol a chanfod bylchau o 
fewn llenyddiaeth i ddatblygu 
damcaniaethau ymchwil diddorol. 
Mae’r sgiliau a ddatblygwyd yma 
wedi galluogi symud ymlaen yn 
gyflym i’m rôl bresennol fel Uwch 
Epidemiolegydd yn Uned Diciâu 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr.
Mike Reynolds, Uwch Epidemiolegydd, 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr

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

Eich gyrfa yn y dyfodol

O ymchwilwyr canser i geidwaid anifeiliaid 
cigysol, amgylcheddwyr i flogwyr 
gwyddoniaeth, mae ein graddedigion yn 
mynd yn eu blaen i fwynhau ystod eang o 
yrfaoedd llwyddiannus a gwerthfawr.
Mae cyfran sylweddol o’n graddedigion yn 
mynd ymlaen i astudio gradd PhD neu Feistr, 
tra bod llawer o bobl eraill yn mwynhau 
gyrfaoedd llwyddiannus mewn meysydd sy’n 
gysylltiedig â gwyddoniaeth megis ymchwil 
a datblygu, cadwraeth, rheoli amgylcheddol, 
ymchwil feddygol, cyhoeddi, iechyd y cyhoedd, 
a rheoli bywyd gwyllt, ymysg llawer o rai eraill.

Gall gradd mewn biowyddor weithredu fel 
cam tuag at hyfforddiant pellach mewn 
meysydd proffesiynol gan gynnwys addysgu, 
meddygaeth, deintyddiaeth, nyrsio, a gwyddor 
filfeddygol. Mae hefyd gan ein graddedigion 
nifer o sgiliau trosglwyddadwy sy’n denu ystod 
eang o gyflogwyr mewn diwydiannau eraill.

Mae gan ein myfyrwyr enw da rhagorol 
am ddod o hyd i waith ar ôl iddynt raddio. 
Mae ein data diweddaraf yn dangos 
bod 93% o’n graddedigion wedi nodi eu 
bod mewn cyflogaeth neu astudiaethau 
pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio.

Gwasanaeth Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd
Mae’r Brifysgol yn cynnig Gwasanaeth 
Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd sy’n agored i 
fyfyrwyr, myfyrwyr ôl-raddedig a graddedigion, 
hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio.

Mae’n cynnig amrywiaeth o wasanaethau 
i’ch helpu i wneud y gorau o’ch gradd (a’ch 
dyfodol), gan gynnwys:

•  dosbarthiadau meistr cyflogadwyedd – 
CVau, llythyrau eglurhaol a cheisiadau

•  sesiynau cyngor un-i-un gyda chynghorwyr 
gyrfaoedd cymwys

• cynllun cyflogadwyedd Gwobr Caerdydd

• cynlluniau profiad gwaith a chyngor

•  ffeiriau gyrfaoedd a digwyddiadau dan 
arweiniad cyflogwyr i alluogi rhwydweithio 
gyda phrif gyflogwyr graddedigion.

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwydd 
hefyd yn cynnig apwyntiadau galwheibio dyddiol 
gyda chynghorwyr cyflogadwyedd: 
www.cardiff.ac.uk/cy/study/student-life/
student-support/careers-and-employability
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Ein cyrsiau 

Mae ein haddysgu a arweinir gan ymchwil yn golygu y byddwch yn 
dysgu gwyddoniaeth arloesol ac yn astudio o dan ymchwilwyr byd 
enwog, gan feithrin eich talentau fel mai chi fydd y genhedlaeth 
nesaf o wyddonwyr. Dr Helen Woodfield, Darlithydd

Ein cyrsiau

15
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Mwynhewch hyfforddiant ymarferol helaeth a phrofwch 
ymchwil gyfoes mewn meysydd newydd pwysig, fel 
genomeg, bioleg synthetig a pheirianneg protein.
Biocemeg yw’r astudiaeth o sail foleciwlaidd 
bywyd, ac mae’n bwnc sydd â hanes 
cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, 
o ensymoleg a llwybrau metabolaidd, i 
ddarganfod genynnau a strwythur DNA. 

Drwy’r cwrs hwn, byddwch yn dysgu sut 
mae biocemeg a gwyddorau biofoleciwlaidd 
yn cyfrannu at ddatblygiadau ym mhob 
disgyblaeth fiolegol, gan gynnwys meddygaeth 
a biotechnoleg. Fe gewch hyfforddiant 
ymarferol helaeth mewn technegau labordy, 
yn ogystal â phrofiad ymarferol o sgiliau 
trosglwyddadwy eang ym maes cyfrifiadura, 
ystadegau, dadansoddi data a chyflwyno.

O’r ail flwyddyn, mae pwyslais ar sail arbrofol 
biocemeg, a byddwch yn cael cymryd rhan 
mewn ymarferion sy’n cwmpasu technegau 
ymchwil modern megis trin a thrafod DNA 
ailgyfuniol, puro protein a synhwyro imiwnedd.

Ynghyd â modiwlau mewn biocemeg a bioleg 
foleciwlaidd, mae ein cwrs Biocemeg yn 
coleddu meysydd pwysig newydd, megis 
genomeg a golygu genom, bioleg synthetig a 
pheirianneg protein. Byddwch hefyd yn cael 
y cyfle i gyfuno modiwlau biocemeg-benodol, 
gyda modiwlau eraill a gynigir yn Ysgol y 
Biowyddorau, gan eich galluogi i deilwra 
eich gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau. 
Yn ogystal â modiwlau a addysgir, bydd 
eich blwyddyn olaf yn cynnwys prosiect 
ymchwil unigol, sy’n eich galluogi i ymchwilio 
i bwnc o’ch dewis yn fanylach o lawer.

Mae ein gradd Biocemeg yn darparu sylfaen 
ardderchog ar gyfer gyrfaoedd ym mhob 
maes o’r gwyddorau biolegol a moleciwlaidd, 
ac mae’n cynnig hyfforddiant cadarn ar 
gyfer gwyddonwyr ymchwil yn y dyfodol.

Biocemeg BSc
Côd UCAS: C700

BSC Biocemeg gyda Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol
Côd UCAS: C701

BSC Biocemeg gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol
Côd UCAS: C74C

BSC Biocemeg gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol a Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol
Côd UCAS: CR41

Biocemeg MBiochem
Côd UCAS: 386N

MBiochem Biocemeg gyda 
Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol
Côd UCAS: 873C

Biocemeg 

16
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Ewinedd moch sy’n achub bywydau 
Mae ein hymchwilwyr yn gweithio gyda chwmni bio-dechnoleg yng Nghymru i 
astudio dau fioddeunydd mewn ewinedd moch a allai achub bywydau. Mae ewinedd 
moch yn cynnwys proteinau a allai gael eu defnyddio i drin canser y fron a chanser 
y bledren, ac mewn therapïau adffurfio fel trwsio esgyrn a nerfau. Mae deall 
priodweddau’r proteinau hyn, a’r ffordd orau o’u defnyddio ym maes meddygaeth, 
yn faes ymchwil cyffrous newydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Biocemeg

• Bioleg Foleciwlaidd y Genyn 

• Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Anatomeg Ymarferol)

Blwyddyn tri

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• Genynnau i Genomau

• Bioleg Synthetig a Pheirianneg Protein 

• Modiwl ychwanegol o’ch dewis

Bydd myfyrwyr MBiochem yn dilyn strwythur cwrs wedi’i addasu o flwyddyn tri – gweler tudalen 32 am fanylion.

Gweler tudalen 6 am restr lawn o’r modiwlau a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau.

Beth fyddaf i’n ei astudio?

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...
Mae’r darlithwyr yn gyfeillgar 
iawn felly dwi’n gwybod os 
bydd arnaf i angen help gyda 
rhywbeth, gallaf ofyn iddynt ar 
ddiwedd darlith neu anfon e-bost 
atynt a byddant yn rhoi’r help 
rwyf ei angen.

Michelle Chancellor, 
myfyrwraig Biocemeg

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

17

Ym
chw

il sy'n cael effaith 



18

Mae ecoleg gyfoethog Cymru yn darparu’r 
amgylchedd perffaith i ddatblygu a mireinio’ch 
sgiliau fel biolegydd. 
Gwyddor Biolegol yw’r astudiaeth o fywyd 
ei hun – o’r organeb fyw leiaf i’r un fwyaf. 
Mae’n bwnc hynod ddiddorol a fydd 
yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi o’r byd 
o’ch cwmpas a sut mae’n gweithio. 

Gan gyfuno damcaniaeth wyddonol â gwaith 
maes a labordy ymarferol, mae ein gradd 
Gwyddorau Biolegol a arweinir gan ymchwil yn 
darparu’r dewis a’r hyblygrwydd mwyaf posibl. 
Mae gennych y rhyddid i ddewis modiwlau 
ar draws yr holl ystod o bynciau a gynigir 
yn yr Ysgol bron, gan gynnwys, ond heb fod 
yn gyfyngedig i sŵoleg; bioleg planhigion; 
ecoleg; esblygiad; geneteg; clefydau; 
niwrowyddoniaeth; microbioleg; biocemeg; 
a bioleg datblygiadol a bôn-gelloedd. 

Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o 
gyrsiau maes cyffrous (Tudalen 11) o 
fewn y DU a thramor, gan gynnwys Bioleg 
arfordirol yng Nghymru, Ecoleg Forol 
Drofannol yn Tobago, a Bioamrywiaeth 
Coedwigoedd Glaw ym Malaysia.

 

Gydag ystod mor eang o bynciau i ddewis 
ohonynt, gallwch benderfynu sut mae eich 
profiad gradd yn datblygu, dewis arbenigo 
mewn maes penodol o fioleg, neu gynnal 
ehangder eang o ddysgu rhyngddisgyblaethol.

Mae’r cwrs yn dechrau gyda blwyddyn gyntaf 
gyffredin sy’n rhoi sylfaen gadarn i chi yn yr holl 
ddisgyblaethau biolegol a meysydd cysylltiedig 
hanfodol. Ym mlynyddoedd dau a thri, mae 
ein dewis eang o fodiwlau yn eich galluogi i 
deilwra eich gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau 
a’ch dyheadau, gyda phrosiect ymchwil 
blwyddyn olaf sy’n eich galluogi i ymchwilio 
i bwnc o’ch dewis yn fanylach o lawer.

Mae hyblygrwydd y cwrs hwn yn cynnig 
amrywiaeth eang o ddewisiadau gyrfaol, ac 
mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i 
astudio ymhellach a chael cyflogaeth mewn 
nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys ymchwil 
fiolegol, deunyddiau fferyllol, cyfathrebu 
gwyddoniaeth, bioleg forol, cadwraeth, ac 
ymgynghoriaeth amgylcheddol, yn ogystal â 
llu o yrfaoedd nad ydynt yn rhai gwyddonol.

Gwyddorau Biolegol BSc
Côd UCAS: C100

Y Gwyddorau Biolegol gyda 
Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol BSc
Côd UCAS: C101

Y Gwyddorau Biolegol gyda 
Blwyddyn Ragarweiniol BSc
Côd UCAS: C102

BSc Gwyddorau Biolegol 
gyda Blwyddyn Ragarweiniol 
a Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol
Côd UCAS: C103

Gwyddorau Biolegol MBiol
Côd UCAS: L9Y7

Gwyddorau Biolegol gyda 
Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol MBiol
Côd UCAS: 6FK9

Gwyddorau Biolegol
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Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Mae Caerdydd yn ddinas 
wirioneddol gyfeillgar gyda llawer 
iawn yn digwydd, natur syfrdanol 
ar garreg ei drws, a phrifysgol 
o’r radd flaenaf. Cefais yr amser 
gorau, cwrdd â rhai ffrindiau 
gydol oes a rhoddodd y set sgiliau 
i mi i ennill Doethuriaeth fy 
mreuddwydion.

Guy Oldrieve, 
graddedig Gwyddorau Biolegol

Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Dewis rhydd o unrhyw dri modiwl a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau (ac eithrio Anatomeg Ymarferol).

Blwyddyn tri

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• Dewis rhydd o unrhyw dri modiwl ychwanegol a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau (ac eithrio Anatomeg Uwch).

Bydd myfyrwyr MBiol yn dilyn strwythur cwrs wedi’i addasu o flwyddyn tri – gweler tudalen 32 am fanylion.

Gweler tudalen 6 am restr lawn o’r modiwlau a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau.

Beth fyddaf i’n ei astudio?

Darganfod plastig mewn hanner cant y cant o 
bryfed dŵr croyw
Mae ymchwil dan arweiniad Ysgol y Biowyddorau wedi datgelu bod microblastigau’n 
gyffredin mewn pryfed o afonydd de Cymru – gyda darnau microblastig wedi’u 
darganfod yn hanner yr holl bryfed yn y safleoedd a samplwyd. Er bod pobl yn 
fwyfwy ymwybodol o’r niwed a achosir i fywyd gwyllt y cefnfor oherwydd llyncu 
plastigau, mae problem bosibl plastigau mewn ecosystemau afonydd wedi cael ei 
hanwybyddu’n fawr. Mae’r astudiaeth hon yn rhoi mwy o dystiolaeth eto fod arnom 
angen asesiad llawnach o ffynonellau, symudiadau ac effeithiau microblastigau 
wrth iddynt gael eu cludo rhwng y tir a’r môr, ar hyd afonydd.

19

Ym
chw

il sy'n cael effaith 

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



20

Datryswch gôd bywyd yn y ddisgyblaeth fywiog a 
chynyddol hon sy’n sail i bob agwedd ar wyddorau 
biolegol a biofeddygol.
Yn bennaf pennir ymddangosiad, 
swyddogaeth ac ymddygiad pob organeb 
fyw gan eu genynnau. Geneteg yw’r 
astudiaeth o strwythur a swyddogaeth y 
genynnau hyn, a sut y gellir defnyddio’r 
wybodaeth hon i wella agweddau ar fywyd. 

Mae’n faes astudio cyffrous sy’n cyflwyno 
ceisiadau ar draws ehangder y biowyddorau, 
o fioamrywiaeth, cadwraeth a gwella 
cnydau, i ddiagnosteg a thrin clefydau.

I ba raddau y mae gwahanol rywogaethau 
yn perthyn yn enetig i’w gilydd? Sut mae 
genynnau yn effeithio ar strwythur a 
swyddogaeth organeb? Sut mae DNA wedi’i 
drefnu, ei gynnal a’i ailadrodd? Sut mae 
mwtaniadau’n effeithio ar enynnau ac 
yn achosi afiechyd? Mae’r rhain i gyd yn 
gwestiynau y byddwch yn eu harchwilio fel 
myfyriwr geneteg ym Mhrifysgol Caerdydd. 

Gyda modiwlau mewn geneteg foleciwlaidd, 
biogwybodeg a genomeg, byddwch yn ennill 
dealltwriaeth fanwl o egwyddorion craidd 
geneteg, yn ogystal â chael cyfle i ymarfer 
technegau peirianneg DNA. Gellir cyfuno’r 
pynciau craidd hyn â meysydd pwnc eraill, 
fel cadwraeth, esblygiad, bôn-gelloedd, 
geneteg biofeddygol, microbioleg a gwyddor 
planhigion, gan eich galluogi i greu gradd 
sydd wedi’i theilwra i’ch diddordebau 
a’ch dyheadau gyrfaol penodol. 

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn 
ymgymryd â phrosiect ymchwil unigol a 
fydd yn eich galluogi i ymchwilio i bwnc 
o’ch dewis mewn llawer mwy o ddyfnder. 

Gall myfyrwyr sy’n dewis ein modiwl Ecoleg 
a Chadwraeth ail flwyddyn hefyd ddewis o 
amrywiaeth o gyrsiau maes cyffrous (tudalen 
11) o fewn y DU a thramor, gan gynnwys 
Bioleg arfordirol yng Nghymru, Ecoleg Forol 
Drofannol yn Tobago, a Bioamrywiaeth 
Coedwigoedd Glaw ym Malaysia. 

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Geneteg)

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Geneteg) gyda Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Geneteg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol 

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Geneteg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol a Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol

I astudio un o’n graddau BSc Gwyddorau 
Biolegol (Geneteg), gwnewch gais am 
y Gwyddorau Biolegol, Gwyddorau 
Biofeddygol neu Fiocemeg (yn dibynnu 
ar ble mae eich diddordebau). Ym 
mlynyddoedd dau a thri gallwch wedyn 
ddewis y modiwlau priodol i raddio â gradd 
sy’n benodol i eneteg.

Gwyddorau Biolegol (Geneteg) 
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Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Geneteg a’i Chwymwysiadau

• Bioleg Foleciwlaidd y Genyn

• Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Anatomeg Ymarferol).

Blwyddyn tri

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• Chwyldro’r ‘omegau (Biowybodeg a Genomeg Ymarferol)

• Genynnau i Genomau 

• Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Anatomeg Uwch)

Gweler tudalen 6 am restr lawn o fodylau a gynigir gan Ysgol Biowyddorau

Beth fyddaf i’n ei astudio?

Gobaith newydd iʼr mamal sydd fwyaf dan 
fygythiad yn y byd
Mae dadansoddiad genetig newydd o boblogaethau rhinoseros gwyn yn awgrymu 
y gallai fod yn bosibl achub y rhinoseros gwyn gogleddol sydd mewn perygl o 
ddiflannu, gan ddefnyddio genynnau ei gefnder deheuol sydd o dan llai o fygythiad.

Trwy ddadansoddi samplau genetig o 232 rhinoseros, darganfu ymchwilwyr o Brifysgol 
Caerdydd a Phrifysgol Venda fod poblogaethau gogleddol a deheuolg rhinoseros gwyn 
y weithiau yn rhannu genynnau yn ystod cyfnodau oer a sych. Mae’r darganfyddiad hwn 
yn awgrymu y gallai fod yn bosibl achub y rhinoseros gwyn gogleddol yn llwyddiannus 
trwy ddefnyddio genynnau rhinoseros deheuol i greu embryonau.

Mae genynnau a sut maent 
yn gweithredu yn ganolog i’n 
dealltwriaeth o sawl agwedd 
ar fioleg, o fioamrywiaeth ac 
esblygiad, i fynegiant genynnau 
a bioleg ddatblygiadol, a sail 
genetig clefyd.
Mae astudio geneteg yng 
Nghaerdydd yn cynnig cyfle i 
chi ddatblygu eich diddordebau 
a gwneud gwaith ymchwil 
ymarferol, dan arweiniad 
arbenigwyr, ar draws ehangder y 
ddisgyblaeth bwysig hon.

Dr Mike Taylor, Darlithydd
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Astudiwch faes eang bioleg anifeiliaid neu 
arbenigwch mewn maes penodol gyda’n gradd 
Sŵoleg hyblyg a rhyngddisgyblaethol.
Sŵoleg yw’r astudiaeth o bob math o 
anifeiliaid, gan gynnwys eu hanatomi, eu 
ffisioleg, eu geneteg, a’u haddasiadau 
ar gyfer goroesi ac atgenhedlu mewn 
amgylcheddau gwahanol. Mae hon yn 
wybodaeth hollbwysig os ydym i gynnal 
amgylcheddau naturiol iach, rheoli plâu 
ac afiechydon, cadw bioamrywiaeth a 
diogelu rhywogaethau sydd mewn perygl.

Mae’r radd hon wedi’i hanelu at unrhyw 
un sydd â diddordeb ym maes eang bioleg 
anifeiliaid. Mae’n gwrs gwirioneddol 
amlddisgyblaethol sy’n seiliedig ar gryfderau 
ymchwil yr Ysgol gyfan. Yn ogystal ag ymdrin 
ag esblygiad, amrywiaeth, ac ymddygiad y 
prif grwpiau o anifeiliaid, cewch gyfle hefyd i 
ddewis o blith nifer o fodiwlau eraill a gynigir 
yn yr Ysgol, gan gynnwys ecoleg, ffisioleg a 
geneteg, gan eich galluogi i adeiladu cwrs 

gradd sydd wir yn adlewyrchu’ch diddordeb 
mewn sŵolegol. Yn ystod eich blwyddyn olaf, 
byddwch yn ymgymryd â phrosiect ymchwil 
unigol a fydd yn eich galluogi i ymchwilio i 
bwnc o’ch dewis mewn llawer mwy o ddyfnder.

Mae ein gradd Sŵoleg hefyd yn cynnig digonedd 
o gyfleoedd ar gyfer gwaith maes ymarferol, 
sy’n eich galluogi i gael profiad ymarferol o 
dechnegau ymchwil maes. Gall myfyrwyr sy’n 
dewis ein modiwl Ecoleg a Chadwraeth ail 
flwyddyn ddewis o’n cyrsiau maes arbenigol 
ar sail prosiect (tudalen 11) yn y DU a thu 
hwnt, gan gynnwys Bioleg arfordirol yng 
Nghymru, Ecoleg Forol Drofannol yn Tobago, a 
Bioamrywiaeth Coedwigoedd Glaw ym Malaysia. 
Mae gan y Brifysgol hefyd ei chanolfan maes ei 
hun yn Borneo sy’n canolbwyntio ar gadwraeth 
ac sy’n cynnig cyfleoedd hyfforddi cyffrous.

BSc Gwyddorau  
Biolegol (Sŵoleg)  
Côd UCAS: C300

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Sŵoleg) gyda Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol  
Côd UCAS: C301

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Sŵoleg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol   
Côd UCAS: C302

Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg) 
gyda Blwyddyn Ragarweiniol 
a Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: C303

Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg) 
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Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Amrywiaeth Anifeiliaid ac Addasu 

• Geneteg a’i Chymwysiadau

•  Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Anatomeg Ymarferol).

Blwyddyn tri

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• Esblygiad ac Addasu 

• Bioleg Bioamrywiaeth a Chadwraeth

•  Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Anatomeg Uwch, Bioleg Synthetig a 
Pheirianneg Protein, a Bioleg Celloedd Uwch a Delweddu).

Gweler tudalen 6 am restr lawn o fodylau a gynigir gan Ysgol Biowyddorau 

Beth fyddaf i’n ei astudio?

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences

Mae gennym gyfle unigryw yng Nghymru, oherwydd 
dyma’r lleoliad perffaith i chi ddatblygu eich sgiliau maes 
fel gwyddonydd. O fewn ugain munud i ganol y ddinas, 
gallwch fod yng nghefn gwlad gwledig neu ar lan y môr – 
mae hyd yn oed hebogiaid tramor yn nythu ar y campws!
Mae ecoleg gyfoethog Cymru yn cynnig amgylchedd 
delfrydol ar gyfer datblygu a hogi eich sgiliau fel 
ymchwilydd maes, ac yna gallwch fynd â’r sgiliau hyn 
gyda chi ledled y byd.

Dr Rhys Jones, Darlithydd

G
w

yddorau B
iolegol (Sŵ

oleg)

Darganfod rhywogaeth newydd o epaod 
mawr yn Indonesia
Mae tîm rhyngwladol, gan gynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd, wedi darganfod 
rhywogaeth newydd o orangwtan o fewn Indonesia. Darganfuwyd rhywogaeth 
Orangwtan Tapanuli mewn tair ardal yn Tapanuli yng ngogledd Sumatra ar ôl 
dadansoddiad manwl o drigolion epaol Ecosystem Batang Toru. Gyda dim mwy na 
800 o unigolion, ystyrir mai’r rhywogaeth newydd hon o orangwtan yw’r rhywogaeth 
o epaod mawr sydd yn y perygl mwyaf ar y planed.
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Archwiliwch y wyddoniaeth sy’n sail i’r holl 
feddyginiaeth a gwaith ymchwil meddygol, a chael 
hyfforddiant mewn pynciau a thechnegau cyfoes.
Mae Gwyddor Fiomeddygol yn sail i’r holl 
feddyginiaeth a gwaith ymchwil meddygol, ac 
mae ein gradd yn y Gwyddorau Biofeddygol 
yn rhoi’r cyfle i chi astudio amrywiaeth eang 
o bynciau, gan gynnwys ffisioleg ddynol; 
anatomeg ddynol; prosesau clefydau a’u 
triniaeth; biocemeg; geneteg a microbioleg. 

Cyfeirir y cwricwlwm gan yr amrywiaeth 
eang o waith ymchwil biofeddygol a 
wneir o fewn Ysgol y Biowyddorau ac yn 
Ysbyty Athrofaol Cymru gerllaw, sy’n eich 
galluogi i dderbyn hyfforddiant mewn 
pynciau cyfoes megis bioleg canser, bôn-
gelloedd, meinwe peirianneg, therapi 
genynnau a chlefydau niwroddirywiol.

Yn dilyn blwyddyn gyntaf gyffredin, bydd 
eich ail flynedd a’ch blwyddyn olaf yn rhoi 
mwy o bwyslais ar ddysgu annibynnol a 
bydd gennych y rhyddid i astudio’r pynciau 
sydd o ddiddordeb i chi yn fanylach, gan 
gynnwys prosiect ymchwil annibynnol ar 
bwnc o’ch dewis. Gellir cyfuno modiwlau 
gorfodol ar glefydau, ffisioleg a pathoffisioleg 

â modiwlau eraill o bob rhan o’r Ysgol 
Biowyddorau, gan eich galluogi i ddilyn 
llwybr gradd personol sydd wedi’i deilwra 
i’ch diddordebau a’ch dyheadau. 

Yr Ysgol yw cartref Canolfan Addysg 
Anatomegol Cymru, ac mae ein modiwlau 
Anatomeg arbenigol yn cynnwys dosrannu 
dynol dan gyfarwyddyd arbenigwyr medrus. 
Rydym hefyd yn chwarae rhan arweiniol 
yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser 
Ewrop y Brifysgol a’r Sefydliad Darganfod 
Meddyginiaethau, gan ganiatáu mynediad at 
ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.

Bydd y sgiliau a’r wybodaeth rydych yn eu 
datblygu ar y cwrs hwn yn darparu sylfaen 
gadarn ar gyfer astudio pellach, neu ar gyfer 
ystod eang o yrfaoedd o fewn y gwyddorau 
biofeddygol. Fel un o’r graddau ‘bwydo’ 
cydnabyddedig ar gyfer Rhaglen Mynediad at 
Feddygaeth Graddedigion Prifysgol Caerdydd, 
mae ein gradd yn y Gwyddorau Biofeddygol 
hefyd yn cynnig llwybr posibl i feddygaeth.

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
Côd UCAS: BC97

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
gyda Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: BC9R

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
gyda Blwyddyn Ragarweiniol  
Côd UCAS: B900

Gwyddorau Biofeddygol 
gyda Blwyddyn Ragarweiniol 
a Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: B901

Gwyddorau Biofeddygol 
(MBiomed)  
Côd UCAS: 51T8

MBiomed Gwyddorau 
Biofeddygol gyda Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol 
Côd UCAS: 52G9

Y Gwyddorau Biofeddygol 
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Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• NAILL AI Ffisioleg NEU Gysyniadau o Glefyd

• Dewis rhydd o unrhyw ddau fodiwl ychwanegol a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau (ac eithrio Ecoleg a Chadwraeth).

Blwyddyn tri

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• NAILL AI Pynciau Cyfoes mewn Afiechyd NEU Ddatblygiadau mewn Ffisioleg a Phathoffisioleg

• Dau fodiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Ecosystemau, Cynaliadwyedd a Newid Byd-eang)

Bydd myfyrwyr MBiomed yn dilyn strwythur cwrs wedi’i addasu o flwyddyn tri – gweler 
tudalen 32 am fanylion.

Gweler tudalen 6 am restr lawn o fodylau a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau 

Beth fyddaf i’n ei astudio?

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Yn wreiddiol, fe wnes i ymuno 
â Phrifysgol Caerdydd ar y cwrs 
Gwyddorau Biolegol, ond fe wnes 
i droi at y Gwyddorau Biofeddygol 
ar ôl y flwyddyn gyntaf gan fy mod 
wedi sylweddoli bod yn well gen 
i fioleg ddynol. Mae astudio yng 
Nghaerdydd wedi fy mowldio i 
fod yn fyfyriwr mwy cyflawn, wedi 
fy addysgu sut i ddysgu a byw’n 
annibynnol, ac wedi fy mharatoi 
ar gyfer fy astudiaethau pellach 
i ddod yn filfeddyg. Byddwn i’n 
argymell Prifysgol Caerdydd i 
unrhyw un; mae’n lle gwych i fyw 
yn ogystal â dysgu.

Henry Finnigan, graddedig 
Gwyddorau Biofeddygol

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

Y G
w

yddorau B
iofeddygol

Triniaeth newydd bosibl ar gyfer mathau 
datblygedig o ganser
Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dod o hyd i driniaeth bosibl ar gyfer 
cleifion canser y fron sydd â’r gallu i wrthsefyll therapi. Mae Sefydliad Ymchwil i 
Fôn-gelloedd y Brifysgol wedi ailddefnyddio therapi canser cyfredol, TRAIL, i ddod o 
hyd i driniaeth newydd ar gyfer canserau datblygedig sy’n wrthiannol i therapi gwrth-
hormonau. Er bod mwy o waith ymchwil i’w wneud cyn i’r cyffur newydd hwn fynd i 
glinigau, ymddengys fod TRAIL yn therapi addawol iawn i boblogaeth o gleifion nad 
oes ganddynt ond ychydig iawn o opsiynau triniaeth.
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Enillwch brofiad o anatomeg ymarferol gyda 
rhaglen gradd arloesol sy’n cyfuno dulliau 
traddodiadol â thechnegau digidol modern.
Anatomeg yw’r astudiaeth o adeiledd a 
gweithrediad y corff, o’r is-gellog i’r organeb 
gyfan, ac mae’n un o flociau adeiladu 
hanfodol meddygaeth fodern.

Mae ein gradd anatomeg yn cyfuno dulliau 
traddodiadol â thechnegau digidol modern i 
ddarparu rhaglen gradd ysgogol, ryngweithiol 
a chyfoes i chi. Byddwch yn astudio 
anatomeg ddynol ymarferol uwch ochr yn 
ochr â gwyddoniaeth gyhyrysgerbydol, bioleg 
bôn-gelloedd a pheirianneg meinweoedd. 
Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddewis 
modiwlau ychwanegol a gynigir yn Ysgol y 
Biowyddorau, gan eich galluogi i deilwra 
eich gradd i gyd-fynd â’ch diddordebau a’ch 
dyheadau gyrfaol.

Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch yn 
cwblhau prosiect ymchwil unigol a fydd yn 
eich galluogi i ymchwilio’n fanylach o lawer i 
bwnc o’ch dewis.

Prifysgol Caerdydd yw cartref Canolfan 
Addysg Anatomegol Cymru. Ni yw’r unig 
brifysgol yng Nghymru (ac un o ddim ond nifer 
fach yn y DU) sy’n caniatáu i fyfyrwyr dyrannu 
corff cyfan o dan gyfarwyddyd arbenigwyr 
anatomegol ac addysgol medrus, gan gynnig 
y cyfle prin i chi ennill sgiliau llawfeddygol 
ymarferol.

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
(Anatomeg)

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
(Anatomeg) gyda Blwyddyn o 
Hyfforddiant Proffesiynol

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
(Anatomeg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
(Anatomeg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol a Blwyddyn o 
Hyfforddiant Proffesiynol

I astudio Gwyddorau Biofeddygol 
(Anatomeg), gwnewch gais am un o’n 
graddau mynediad BSc yn y Gwyddorau 
Biofeddygol Ym mlynyddoedd dau a 
thri gallwch wedyn ddewis y modiwlau 
priodol er mwyn graddio gyda gradd sy’n 
benodol i anatomeg.

Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg)
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Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Bioleg Ddatblygiadol a Bôn-gelloedd

• Anatomeg Ymarferol

• Dewis o NAILL AI Ffisioleg NEU Gysyniadau o Glefyd

Blwyddyn tri

• Anatomeg Uwch

• Bioleg Cyhyrysgerbydol Uwch a Pheirianneg Meinweoedd

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Ecosystemau, Cynaliadwyedd a Newid Byd-eang)

Gweler tudalen 6 am restr lawn o’r modiwlau sydd ar gael a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau. 

Sylwer: mae nifer cyfyngedig o leoedd ar fodiwlau anatomeg. Bydd angen i fyfyrwyr sydd â 
diddordeb gwblhau proses gwneud cais er mwyn cael lle.

Beth fyddaf i’n ei astudio?

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Roedd gen i ddiddordeb yn y corff 
dynol erioed; mae ei strwythur 
a’r ffordd y mae’n gweithredu yn 
syfrdanol imi. Roeddwn i’n gwybod 
fy mod i eisiau i’m gyrfa yn y dyfodol 
ganolbwyntio ar hyn, felly fe wnes 
i lawer o ymchwil a chanfod bod 
Prifysgol Caerdydd yn darparu 
adnoddau, cefnogaeth ac addysgu 
rhagorol i’w myfyrwyr anatomeg.
Addysgir anatomeg inni mewn 
modd integredig drwy ei chyfuno 
â senarios clinigol, gan ein 
galluogi i ddeall anatomeg fanwl a 
gweithrediad y corff dynol.
Mae wedi bod yn fraint astudio 
anatomeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ashleigh Wood, myfyriwr Anatomeg

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

G
w

yddorau B
iofeddygol (Anatom

eg)

Deall dirywiad cymalau
Yn aml iawn bydd cleifion nad yw eu pengliniau wedi’u halinio’n iawn yn datblygu 
osteoarthritis. Ymchwiliodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd i’r newidiadau clinigol, 
biolegol a gweithredol a ddangoswyd gan gleifion sy’n cael llawdriniaeth adlinio 
cymalau, a chanfuwyd bod biofarcwyr poen, llid a throsiant esgyrn yn amrywio ar ôl 
llawdriniaeth. Mae’r newidiadau hyn yn y cymal yn dangos mecanweithiau biolegol 
newydd sy’n sail i ddirywiad cymalau y gallem eu targedu gyda therapiwteg, gan helpu 
i wella ansawdd bywyd cleifion sy’n dioddef o osteoarthritis.
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Archwiliwch sut mae’r corff dynol yn gweithio yn 
y pwnc arbrofol hwn sy’n un o flociau adeiladu 
sylfaenol meddygaeth fodern.
Ffisioleg yw’r astudiaeth o sut mae’r corff 
yn gweithio, gan archwilio’r mecanweithiau 
rhyngweithiol sy’n rheoli ac yn rheoleiddio 
gweithrediad arferol y corff dynol.

Gwyddor darganfod yw ffisioleg sy’n unigryw o 
ran cynnig astudiaeth integredig o systemau 
moleciwlaidd, cellog, a gweithrediad 
corff cyfan mewn iechyd ac afiechyd. Er 
bod rhyngweithio cyson rhwng ymchwil 
clinigol a gwyddor ffisiolegol, ymgymerir 
â’r rhan fwyaf o ymchwil ffisiolegol gan 
wyddonwyr yn hytrach na chlinigwyr.

Ar y cwrs hwn, bydd y modiwl ffisioleg craidd 
y byddwch yn ei astudio ym mlwyddyn dau 
yn rhoi sylfaen drylwyr i chi mewn ffisioleg. 
Byddwch yn dysgu sut mae’r corff yn ymateb 
ac yn addasu i heriau bywyd bob dydd a’r 

hyn a all fynd o’i le mewn afiechyd. Mae 
pwyslais cryf ar sail arbrofol y pwnc, a 
byddwch yn dod yn gyfarwydd â datblygiadau 
gwyddonol a’u heffaith. Yn eich blwyddyn olaf, 
gallwch gymryd modiwlau sy’n adlewyrchu 
ein harbenigedd ym meysydd ffisioleg 
celloedd, niwroffisioleg a pathoffisioleg. 

Gellir cyfuno’r pynciau hyn â modiwlau 
eraill a gynigir yn Ysgol y Biowyddorau, 
gan eich galluogi i adeiladu rhaglen radd 
sydd wedi’i theilwra i’ch diddordebau. 
Yn ystod eich blwyddyn olaf, byddwch 
hefyd yn gwneud prosiect ymchwil unigol 
a fydd yn eich galluogi i ymchwilio’n 
fanylach o lawer i bwnc o’ch dewis.

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
(Ffisioleg)

Gwyddorau Biofeddygol 
(Ffisioleg) gyda Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol

BSC Gwyddorau Biofeddygol 
(Ffisioleg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
(Ffisioleg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol a Blwyddyn o 
Hyfforddiant Proffesiynol

I astudio’r Gwyddorau Biofeddygol 
(Ffisioleg), gwnewch gais am un o’n 
graddau mynediad yn ein BSc yn y 
Gwyddorau Biofeddygol. Ym mlynyddoedd 
dau a thri gallwch wedyn ddewis y 
modiwlau priodol i raddio â gradd sy’n 
benodol i ffisioleg.

Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg)
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Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Ffisioleg

• Dau fodiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Ecoleg a Chadwraeth)

Blwyddyn tri

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• Datblygiadau mewn Ffisioleg a Phathoffisioleg 

• Dau fodiwl ychwanegol o’ch dewis, i gynnwys o leiaf un o’r canlynol:

–   Pynciau Cyfoes mewn Afiechyd

–   Bioleg Cyhyrysgerbydol Uwch a Pheirianneg Meinweoedd

–   Canser: Mecanweithiau a Therapiwteg Cellog a Moleciwlaidd

Gweler tudalen 6 am restr lawn o fodylau a gynigir gan Ysgol Biowyddorau 

Beth fyddaf i’n ei astudio?

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Mae fy amser yng Nghaerdydd 
wedi fy mharatoi ar gyfer y llwybr 
a ddewiswyd gennyf ar gyfer pan 
fyddwn wedi gadael y brifysgol 
oherwydd y technegau rwyf wedi’u 
dysgu a’r cyfleusterau rwyf wedi 
cael mynediad atynt. Petawn 
i’n dewis prifysgol eto, byddwn i 
yn bendant yn dewis Caerdydd. 
Rydw i wedi cael cyfle i wneud 
ffrindiau newydd, bod yn rhan o 
waith ymchwil o safon uchel a byw 
mewn dinas anhygoel.

Beth Mansfield, a raddiodd 
mewn Ffisioleg ac sy’n fyfyriwr 
PhD cyfredol

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

G
w

yddorau B
iofeddygol (Ffisioleg)

Dod o hyd i driniaeth newydd ar gyfer asthma
Mae dros 300 miliwn o bobl yn byw gydag asthma ledled y byd, ac mae triniaethau 
confensiynol cyfredol yn aneffeithiol ar gyfer tua 10% o’r cleifion hyn. Darganfu 
ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd fod gan gyffur presennol, a ddatblygwyd yn wreiddiol 
i drin osteoporosis, y potensial i gael ei ddefnyddio at bwrpas arall fel triniaeth effeithiol 
ar gyfer asthma difrifol a chlefydau llidiol eraill ar yr ysgyfaint. Yn dibynnu ar dreialon 
clinigol, gallai’r ymchwil hon arwain y ffordd ar gyfer triniaeth chwyldroadol newydd a 
allai weddnewid bywydau miliynau o bobl ar draws y byd.

29

Ym
chw

il sy'n cael effaith 



30

Defnyddio cyfuniad o dechnegau biolegol a 
seicolegol i archwilio i ddirgelion yr ymennydd dynol.
Niwrowyddoniaeth yw’r astudiaeth o’r system 
nerfol, o’r prosesau moleciwlaidd sy’n 
digwydd mewn celloedd nerfol i weithrediad 
y meddwl. Mae sut mae’r ymennydd 
dynol yn gweithio yn parhau i fod yn un o’r 
cwestiynau gwyddonol mwyaf diddorol. A 
yw’r ymennydd yn gallu deall yr ymennydd? 
A yw’n deall y meddwl? Ai cyfrifiadur anferth 
yw’r ymennydd, neu rywbeth mwy? 

Ar ein rhaglen Niwrowyddoniaeth, 
byddwch yn ystyried y cwestiynau hyn 
a mwy, gan ddefnyddio ymagweddau 
sy’n amrywio o fiocemeg a ffisioleg 
y celloedd nerfol i ymchwiliad 
seicolegydd i beirianwaith y meddwl. 

Byddwch yn astudio pynciau mewn 
niwroffisioleg celloedd, niwroffarmacoleg, 
anatomeg a datblygiad yr ymennydd dynol, 
dadansoddi seicolegol ac ymddygiadol, 
niwroffisioleg ymarferol, signalau celloedd 
niwronaidd a bioleg bôn-gelloedd niwro.  

Bydd eich modiwlau blwyddyn olaf yn cwmpasu 
ymchwil gyfredol ar fioleg anhwylderau’r system 
nerfol, prosesu synhwyraidd a chanfyddiad, 
datblygiad niwronaidd a phlastigrwydd. Byddwch 
hefyd yn cwblhau prosiect ymchwil yn eich 
blwyddyn derfynol a fydd yn galluogi i chi 
ymchwilio’n fanylach o lawer i bwnc o’ch dewis.

Mae’r twf diweddar yn y pwnc hwn i’w briodoli 
i raddau helaeth i’r cyfraniad pwysig y mae 
niwrowyddoniaeth yn ei wneud i ddeall a 
thrin anhwylderau meddyliol a chyflyrau 
niwrolegol eraill. Prifysgol Caerdydd yw cartref 
y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac 
Iechyd Meddwl, Canolfan y Cyngor Ymchwil 
Meddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg 
Niwroseiciatrig, y Sefydliad Ymchwil i Ddementia, 
y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, a 
Chanolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd 
Prifysgol Caerdydd, gan gynnig cyfle i 
fanteisio ar gyfleoedd hyfforddi cyffrous.

BSc Niwrowyddoniaeth  
Côd UCAS: B142
BSc Niwrowyddoniaeth 
gyda Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: B143
BSc Niwrowyddoniaeth gyda 
Blwyddyn Ragarweiniol   
Côd UCAS: B141
BSc Niwrowyddoniaeth gyda 
Blwyddyn Ragarweiniol 
a Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: B140
MNeuro Niwrowyddoniaeth  
Côd UCAS: 37JL 
MNeuro Niwrowyddoniaeth 
gyda Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: 4K5G

Niwrowyddoniaeth 
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Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Yr Ymennydd ac Ymddygiad

• Niwrowyddoniaeth Sylfaenol

• Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Ecoleg a Chadwraeth).

Blwyddyn tri

• Prosiect Blwyddyn Olaf

• Niwrofioleg Anhwylderau’r Ymennydd 

• Niwrowyddoniaeth Systemau

• Modiwl ychwanegol o’ch dewis (ac eithrio Planhigion ar gyfer y Dyfodol).

Bydd myfyrwyr MNeuro yn dilyn strwythur cwrs wedi’i addasu o flwyddyn tri – gweler tudalen 32 
am fanylion.

Gweler tudalen 6 am restr lawn o’r modiwlau a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau. 

Beth fyddaf i’n ei astudio?

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Mae gradd Niwrowyddoniaeth 
Prifysgol Caerdydd wedi 
rhoi cynifer o gyfleoedd i mi 
archwilio’r byd eang o ymchwil i 
mewn i’n horgan mwyaf dirgel – 
yr ymennydd. Rydw i hyd yn oed 
wedi cael cynnig cyfle i gyflawni 
dyraniad ar ymennydd dynol, 
rhywbeth sy’n cael ei gynnig gan 
ychydig iawn o brifysgolion yn 
unig. Mae’r cwrs yn edrych yn 
fanwl ar ystod eang o bynciau, 
gan eich galluogi i ddarganfod yr 
hyn sydd fwyaf diddorol i chi, ac i 
ble rydych yn meddwl y gall eich 
gyrfa mewn niwrowyddoniaeth 
fynd. Os ydych chi, fel fi, yn 
ymddiddori yn yr ymennydd dynol, 
y radd hon yw’r ffordd berffaith 
o ddatblygu’r diddordeb hwn 
ymhellach.

Katie Rae, 
myfyriwr Niwrowyddoniaeth

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

N
iw

row
yddoniaeth

Deall Clefyd Huntington
Darganfuwyd bod y genyn etifeddol sy’n arwain at glefyd Huntington yn effeithio ar 
ddatblygiad yr ymennydd o oedran cynnar iawn, er nad yw’r rhan fwyaf o gleifion yn 
datblygu symptomau’r clefyd tan eu bod rhwng 30 a 50 oed. Gallai canfyddiadau’r 
astudiaeth, gan Brifysgol Caerdydd, Prifysgol Erlangen-Nuremberg a Phrifysgol 
Lund, helpu ymchwilwyr i ddatblygu triniaethau newydd yn y dyfodol a fyddai’n oedi 
cychwyniad y clefyd.
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Ewch â’ch astudiaethau i’r lefel nesaf ac adeiladu 
sylfaen ar gyfer gyrfa mewn ymchwil gydag un o’n 
Graddau Meistr integredig. 
Rydym yn cynnig pedair gradd 
meistr integredig yn:

• Gwyddorau Biolegol (MBiol)

• Gwyddorau Biofeddygol (MBiomed)

• Biocemeg (MBiochem)

• Niwrowyddoniaeth (MNeuro)

Mae’r cyrsiau israddedig pedair blynedd hyn 
yn cynnig y cyfle i fynd â’ch astudiaethau i’r 
lefel nesaf ac i archwilio’r ffiniau gwybodaeth 
presennol yn y maes o’ch dewis. 

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil 
datblygedig, a phrosiect ymchwil annibynnol 
pwrpasol ar bwnc o’ch dewis chi, mae ein 
cyrsiau Meistr integredig yn darparu llwyfan 
ardderchog ar gyfer gyrfa mewn ymchwil 
wyddonol, yn ogystal ag ehangu eich sylfaen 
sgiliau ar gyfer cyflogwyr y dyfodol.

Bydd y radd uchel o arbenigedd pwnc a’r 
wybodaeth a gafwyd yn ystod y cwrs yn 
gwella eich cyflogadwyedd mewn sectorau 
ymchwil a biowyddoniaeth masnachol.

Dysgwch dechnegau ymchwil 
datblygedig
Ym mlynyddoedd un a dau, byddwch yn 
dilyn yr un cwricwlwm â’n myfyrwyr BSc. 

Yn y drydedd flwyddyn, byddwch yn dysgu 
sut i ddefnyddio gwybodaeth graidd i ddatrys 
problemau gwyddonol ac i werthuso’n 
feirniadol fodelau, syniadau a dadleuon 
cyfredol. Byddwch yn astudio tri modiwl pwnc-
benodol yn ogystal â chael hyfforddiant mewn 
technegau ymchwil uwch a biowybodeg, gan 
sicrhau eich bod wedi’ch paratoi’n llawn ar 
gyfer y prosiect ymchwil yn eich blwyddyn olaf.

Prosiect ymchwil estynedig
Ynghyd â hyfforddiant pellach mewn dulliau 
ymchwil datblygedig, bydd eich blwyddyn 
olaf yn cynnwys prosiect ymchwil annibynnol 
chwe mis o fewn labordy ymchwil. Bydd y 
prosiect newydd hwn mewn pwnc o’ch dewis, 
a gallai gyfrannu o bosibl at gyhoeddiad 
mewn cyfnodolyn gwyddonol, neu sbarduno 
llwybr cyfan newydd o ymchwil ddilynol. 

Byddwch yn cael hyfforddiant a chefnogaeth 
drwy gydol y prosiect gan ymchwilwyr 
profiadol, gan eich helpu i ddatblygu eich 
sgiliau fel gwyddonydd ymchwil ymarferol. 

Mynediad hyblyg
Gallwch wneud cais am un o’n graddau 
Meistr integredig drwy UCAS, gan 
ddefnyddio’r codau a restrir uchod. Fel arall, 
gallwch ddewis newid o raglen BSc i un 
o’n cyrsiau Meistr integredig ar ddechrau 
blwyddyn tri, yn amodol ar gyfyngiadau 
gofod a pherfformiad academaidd.

Os byddwch yn mynd i mewn i’r ysgol ar raglen 
Meistr integredig, mae dilyniant y tu hwnt 
i flwyddyn dau yn amodol ar berfformiad 
academaidd (cyfartaledd o 60% neu’n uwch 
ym mlynyddoedd un a dau), gyda’r opsiwn 
i newid i BSc cyn mynd i flwyddyn tri. 

Mae pob un o’n cyrsiau Meistr integredig ar 
gael gyda Blwyddyn Hyfforddiant Proffesiynol 
(rhyngosod) – lleoliad gwaith sy’n seiliedig 
ar ymchwil am flwyddyn, y dangoswyd ei 
fod yn gwella eich gradd a’ch rhagolygon 
gyrfa wedyn (gweler tudalen 10).

Biocemeg (MBiochem) Côd 
UCAS: 386N

Biocemeg (MBiochem) 
gyda Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: 873C

Gwyddorau Biolegol (MBiol) 
Côd UCAS: L9Y7

Gwyddorau Biolegol (MBiol) 
gyda Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: 6FK9

Gwyddorau Biofeddygol 
(MBiomed)  
Côd UCAS: 51T8

Gwyddorau Biofeddygol 
(MBiomed) gyda Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol  
Côd UCAS: 52G9

Niwrowyddoniaeth (MNeuro) 
Côd UCAS: 37JL 

Niwrowyddoniaeth (MNeuro) 
gyda Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol   
Côd UCAS: 4K5G

Graddau Meistr Integredig
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Blwyddyn un

Blwyddyn Gyntaf Gyffredin (gweler tudalen 6)

Blwyddyn dau

• Tri modiwl 40 credyd (gweler y pwnc y gwnaethoch ei ddewis ar gyfer y cyfuniadau penodol o fodiwlau)

Blwyddyn tri

• Technegau Ymchwil Datblygedig

• Tri modiwl 30-credyd ychwanegol (gweler y pwnc y gwnaethoch ei ddewis ar gyfer y cyfuniadau penodol o fodiwlau)

Blwyddyn pedwar

• Prosiect Ymchwil Uwch (80 o gredydau)

• Dulliau Ymchwil Uwch (20 credyd)

• Ffiniau ym Maes Biowyddorau (20 credyd)

Gweler tudalen 6 am restr lawn o fodylau a gynigir gan Ysgol Biowyddorau

Beth fyddaf i’n ei astudio?

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences

Peidiwch â chymryd 
ein gair ni amdano...

Rwyf wedi mwynhau’r cwrs Meistr 
integredig yn fawr iawn. Mae’r 
prosiect annibynnol wedi caniatáu 
i mi ddatblygu sgiliau ymchwil 
craidd a chael profiad labordy 
amser real, tra’n rhoi cyfleoedd i 
mi na fyddwn wedi’u cael fel arall.

Meg Huggins, 
myfyriwr Meistr integredig

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

G
raddau M

eistr Integredig
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Astudiwch bynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg 
a Mathemateg, ac adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer 
astudiaethau yn y dyfodol.
Mae ein blwyddyn ragarweiniol yn ffurfio 
blwyddyn gyntaf rhaglen gradd pedair 
blynedd, sy’n arwain at BSc mewn unrhyw un 
o’r pynciau a gynigir gan Ysgol y Biowyddorau. 

Mae’r Flwyddyn Ragarweiniol wedi’i chynllunio 
ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt ddigon 
o gefndir mewn gwyddoniaeth, a bydd 
yn rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
sydd eu hangen arnoch i ffynnu yng 
nghwricwlwm blwyddyn un a thu hwnt.

Byddwch yn ymdrin â phynciau allweddol 
mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg (sy’n 
cynnwys 100 o gredydau), ynghyd â gwerth 
20 credyd o fodiwlau dewisol y gellir eu 
cymryd mewn Ysgolion eraill o fewn y 
Brifysgol, neu’r Ganolfan Addysg Broffesiynol.

Ar ôl cwblhau’r Flwyddyn Ragarweiniol yn 
llwyddiannus, gallwch ddewis dilyn unrhyw un 
o’n pum prif raglen gradd – BSc Gwyddorau 
Biolegol, BSc Gwyddorau Biolegol (Sŵoleg), 
BSc Gwyddorau Biofeddygol, BSc Biocemeg 
neu BSc Niwrowyddoniaeth gydag opsiynau 
i arbenigo mewn Geneteg, Anatomeg 
neu Ffisioleg. Yn dibynnu ar gynnydd 
academaidd boddhaol ac argaeledd lle, 

mae’n bosibl y bydd gennych yr opsiwn hefyd i 
drosglwyddo i un o’n cyrsiau Meistr integredig 
(tudalen 32) ar ôl ail flwyddyn y BSc.

Anelir y Flwyddyn Ragarweiniol at fyfyrwyr 
lefel AS/Uwch (neu gyfwerth) sydd â 
graddau da ond mewn pynciau nad 
ydynt yn addas i’w derbyn i flwyddyn un; 
myfyrwyr tramor nad ydynt yn meddu ar 
gymwysterau gwyddoniaeth sy’n gyfwerth 
â safon uwch y DU; a myfyrwyr aeddfed 
sy’n ail-ymuno â’r system addysg.

Modiwlau gofynnol
• Celloedd a Chemeg Bywyd

• Geneteg, Esblygiad ac Amrywiaeth

• Maeth, Cludiant a Signalau

• Sut mae’r Corff yn Gweithio

• Agweddau Sylfaenol Cemeg

• Thermodynameg, Cineteg a Chydbwyseddau

• Cemeg Cyfansoddion Organig

• Cemeg Anorganig a Rhydocs

• Mathemateg Ragarweiniol I

• Mathemateg Ragarweiniol II

Blwyddyn ragarweiniol
BSc Gwyddorau Biolegol gyda 
Blwyddyn Ragarweiniol  
Côd UCAS: C102

BSc Gwyddorau Biolegol 
gyda Blwyddyn Ragarweiniol 
a Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: C103

BSc Biocemeg gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol  
Côd UCAS: C74C

BSc Biocemeg gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol a Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol  
Côd UCAS: CR41

BSc Gwyddorau Biofeddygol 
gyda Blwyddyn Ragarweiniol  
Côd UCAS: B900

BSc Gwyddorau Biolegol  
gyda Blwyddyn Ragarweiniol 
a Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: B901

BSc Niwrowyddoniaeth gyda 
Blwyddyn Ragarweiniol  
Côd UCAS: B141

BSc Niwrowyddoniaeth gyda 
Blwyddyn Ragarweiniol 
a Blwyddyn Hyfforddiant 
Proffesiynol  
Côd UCAS: B140

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Sŵoleg) gyda’r Flwyddyn 
Ragarweiniol  
Côd UCAS: C302

BSc Gwyddorau Biolegol 
(Sŵoleg) gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol a Blwyddyn 
Hyfforddiant Proffesiynol  
Côd UCAS: C303
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Prifysgol flaenllaw

Mae ein myfyrwyr yn cael eu dysgu gan arbenigwyr 
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, a 
adeiladwyd o’n hanes o gyflawniad 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 
7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 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 
ganddi 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 gall 
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 cymorth 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 gorau ym Mynegai Cydraddoldeb 
Gweithleoedd Stonewall.

“Mae Prifysgol Caerdydd yn uchel ei pharch ar raddfa leol a byd-eang.”
The Telegraph, 2018

Taith rithwir o amgylch 
y campws
Dysgwch fwy am y Brifysgol a dinas 
Caerdydd drwy fynd ar ein taith 
ryngweithiol ar-lein yma: 
virtualtour.cardiff.ac.uk/cy
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Prifddinas

“Gan gynnig trawstoriad bywiog o olygfeydd diwylliannol amlwg, 
prosiectau adfywio cyffrous – yn enwedig Bae Caerdydd sydd wedi’i 
adfywio – chwaraeon o’r radd flaenaf, sîn gerddoriaeth gyfoethog a 
bywyd nos llawn bwrlwm, mae’n hawdd deall pam mae Caerdydd erbyn 
hyn yn cael ei hystyried ochr yn ochr â Llundain a Chaeredin fel un o 
gyrchfannau mwyaf deniadol y DU.”
The Complete University Guide, 2017

Mae Caerdydd yn ddinas fach sydd â 
chymeriad enfawr. Mae prifddinas y wlad, 
sy’n swatio rhwng arfordir garw a golygfeydd 
mynyddig godidog Cymru, yn llawn diwylliant 
sy’n cydblethu trysorau hanesyddol ag 
amwynderau cosmopolitanaidd.

Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o 
weithgareddau a gallwch ddysgu am hanes 
cyfoethog Caerdydd yng Nghastell Caerdydd 
ar ôl cerdded drwy ei strydoedd coblog. 
Yna, gallwch ymgolli yn yr awyrgylch wrth i’r 
torfeydd lifo o Stadiwm Principality ar ôl un 
o blith y digwyddiadau chwaraeon niferus a 
gynhelir yno drwy gydol y flwyddyn. 

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

pawb, gallwch fwynhau bwytai o’r ansawdd 
gorau, danteithion sy’n seiliedig ar blanhigion 
a bwydydd egsotig o bron pob cwr o’r byd, heb 
anghofio’r Pice ar y Maen i bwdin! 

Gwlad y gân yw Cymru ac yn sicr mae Caerdydd 
yn cyfrannu’n helaeth 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 ei bod yn bosibl bod eich rhestr o bethau 
i’w gwneud yng Nghaerdydd yn enfawr, 
cofiwch neilltuo amser i fynd i’r Amgueddfa 
Genedlaethol sy’n fan gwir anhygoel. Peidiwch 

â cholli’r cyfle hefyd i fynd i Ganolfan y 
Mileniwm Cymru sydd yn lleoliad delfrydol 
Bae Caerdydd.

Mae Caerdydd, sy’n llawn personoliaeth, yn 
ddinas a grëwyd ar gyfer myfyrwyr. Mae’n 
cynnig cyfres ddiddiwedd o gyfleoedd 
adloniant ac yn parhau’n rhad ac yn hawdd 
mynd o’i chwmpas.

Mae’r canolfannau siopa modern, yr arcedau 
esthetig, y parciau gwyrdd godidog a’r bywyd 
nos sy’n ffynnu yn atyniadau gwych i fyw yng 
Nghaerdydd, er, byddwch bob amser yn dod 
yn ôl i Undeb y Myfyrwyr, sef gwir gartref sîn y 
myfyrwyr yn y ddinas.
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Mae gan Gaerdydd, fel dinas, lawer iʼw gynnig – maeʼn fforddiadwy 
fyw ynddi, mae ganddi amrywiaeth o ran bywyd nos, llawer o 
ddiwylliant, y celfyddydau a digwyddiadau, rygbi, marchnadoedd 
bwyd gwych, parciau, cysylltiadau trafnidiaeth da i Lundain, Bryste 
a dinasoedd bywiog eraill, ac maeʼn agos at y mynyddoedd aʼr 
traethau. Beth bynnag ydyw, mae gan Gaerdydd 
Mike Reynolds, graddedig sŵoleg

Prifddinas

www.cardiff.ac.uk/cy/biosciences 37
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Byw yng Nghaerdydd

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o 
weithgarwch y mae dinas fawr yn ei gynnig 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 ydych yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol 
Caerdydd ar sail bendant, cewch warant o 
ystafell sengl yn un o breswylfeydd y Brifysgol 
yn eich blwyddyn gyntaf, a byddwch yn 
byw gyda myfyrwyr israddedig eraill ar eu 
blwyddyn gyntaf. 

Bydd dyddiadau preswyl eich llety penodol yn 
cael eu cadarnhau yn eich Cynnig Plety. 

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. 

Trwy 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 yn ogystal â’ch paratoi chi at 
yrfa ar ôl y Brifysgol.

“Mae gan Gaerdydd undeb myfyrwyr sydd gydag 
un o’r rhai gorau yn y DU o ran maint, safon a 
gweithgarwch. Mae’r cyfleusterau gwych sydd 
yno 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, 2019
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Rhagor o wybodaeth . . .
Llety
Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan: 
www.caerdydd.ac.uk/residences

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

Undeb y Myfyrwyr
facebook.com/undebmyfyrwyr

snapchat.com/add/cardiffstudents

instagram.com/cardiffstudents

@undebmyfyrwyr

www.youtube.com/cardiffstudents
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Gallwch wneud cais am unrhyw rai o’n cyrsiau 
ar-lein drwy wefan UCAS (www.ucas.ac.uk/
apply), lle y cewch ragor o wybodaeth am y 
weithdrefn gwneud cais.

Dylid cwblhau ceisiadau erbyn 15 Ionawr. Bydd 
UCAS yn anfon eich cais i’r Brifysgol. Ar ôl inni 
dderbyn ac ystyried eich cais, mae’n bosibl y 
byddwn yn eich gwahodd i ymweld â’r Ysgol 
rywbryd rhwng mis Tachwedd a mis Ebrill. 

Ni chynhelir cyfweliad ffurfiol fel arfer, ond 
bydd taith dywys o amgylch yr ysgol, Undeb 
y Myfyrwyr a’r campws. Byddwch yn cwrdd 
â myfyrwyr a staff, gan ein galluogi i ddod i 
wybod mwy amdanoch chi a rhoi’r cyfle i chi 
ddarganfod sut beth yw bywyd fel myfyriwr 
biowyddoniaeth yng Nghaerdydd. 

Nifer nodweddiadol o leoedd: 400 Nifer 
nodweddiadol o geisiadau: 2000

Datganiad Personol UCAS 
Mae’r datganiad personol yn rhan bwysig o’r 
broses ddethol a dylai gynnwys gwybodaeth sy’n 
ymwneud â’ch ymrwymiad i’r rhaglen gradd o’ch 
dewis. Rydym yn disgwyl i chi fod wedi ymchwilio 
i’r gwahanol agweddau ar y pwnc o’ch dewis a’r 
gyrfaoedd y gallai arwain atynt. 

Gofynion Nodweddiadol o ran 
Mynediad
I gael gofynion mynediad manwl a’r cynigion 
nodweddiadol diweddaraf, ewch i:  
www.cardiff.ac.uk/ugcourses

Safon Uwch
BSc: AAB-ABB i gynnwys Bioleg neu Gemeg 
ac ail bwnc gwyddoniaeth. Os ydych yn 
cymryd Bioleg neu Gemeg yn unig a dim ail 
bwnc gwyddoniaeth, AAB-ABB gan gynnwys 
B mewn Bioleg neu Gemeg. Mae angen 
llwyddo yn elfen ymarferol Safon Uwch mewn 
Gwyddoniaeth (lle bo hynny’n berthnasol).

Gradd Meistr Integredig: AAA-AAB i gynnwys 
A mewn Bioleg neu Gemeg. Mae angen 
llwyddo yn elfen ymarferol y Safon Uwch mewn 
gwyddoniaeth (lle bo hynny’n berthnasol).

Bydd gradd A yn y Cymhwyster Prosiect 
Estynedig fel arfer yn gostwng y gofynion 
mynediad ar gyfer pob rhaglen Biowyddor gan 
un radd. Er enghraifft, byddai cynigion AAB 
yn newid i AAB o 3 safon Uwch neu ABB o 3 
Safon Uwch a gradd A yn yr EPQ. Nodwch fod 
yn rhaid i unrhyw ofynion pwnc-benodol gael 
eu bodloni o hyd.

Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn 
derbyn Safon Uwch Meddwl Beirniadol ac 
Astudiaethau Cyffredinol.

Bagloriaeth Cymru
Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch 
Bagloriaeth Cymru yn lle un pwnc Safon 
Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio 
unrhyw bynciau penodol.

Y Fagloriaeth Ryngwladol
Diploma IB gyda sgôr gyffredinol o 34-32 gan 
gynnwys gradd 6 mewn Bioleg neu Gemeg 
Lefel Uwch neu Ddiploma IB gyda 655 ar Lefel 
Uwch gan cynnwys 6 mewn Bioleg neu Gemeg. 

BTEC 
DDD gyda graddau Rhagoriaeth yn yr unedau 
gorfodol.

BTEC derbyniol ar gyfer mynediad: Diploma 
Estynedig BTEC mewn Gwyddoniaeth 
Gymhwysol a Diploma Estynedig BTEC mewn 
Rheoli Anifeiliaid.

Cymwysterau Mynediad at  
Addysg Uwch
Mae’r Diploma Mynediad i Addysg Uwch 
(Biowyddorau) yn addas ar gyfer mynediad i’n 
cyrsiau gyda’r cyrhaeddiad canlynol.

BSc: 30 o gredydau lefel-3 i’w dyfarnu ar 
lefel Rhagoriaeth, 15 i’w ddyfarnu ar lefel 
Teilyngdod.

Meistr Integredig: 45 credyd lefel-3 i’w 
dyfarnu ar lefel Rhagoriaeth.

Arall
Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n 
cynnig cymwysterau amgen, a’r rhai a all fod 
â chyfuniadau o gymwysterau neu brofiad 
perthnasol arall o waith/bywyd. Cysylltwch â 
ni i gael rhagor o wybodaeth.

Blwyddyn Ragarweiniol
Mae’r cwrs hwn yn ffurfio blwyddyn gyntaf 
rhaglen gradd pedair blynedd (pum mlynedd 
yn achos rhaglen ryngosod) sy’n arwain at 
BSc mewn unrhyw un o’r pynciau a gynigir gan 
Ysgol y Biowyddorau. Mae’n ymdrin â phynciau 
allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg 
a bydd yn sail i astudiaethau yn y dyfodol.

Anelir y Flwyddyn Ragarweiniol at fyfyrwyr 
lefel AS/Uwch (neu gyfwerth) sydd â graddau 
da ond mewn pynciau nad ydynt yn addas i’w 
derbyn i flwyddyn un; myfyrwyr tramor nad 
ydynt yn meddu ar gymwysterau gwyddoniaeth 
sy’n gyfwerth â safon uwch y DU; a myfyrwyr 
aeddfed sy’n ail-ymuno â’r system addysg.

Nid yw’r cwrs ar gael i fyfyrwyr sydd wedi 
cymryd y cymwysterau AS/Safon Uwch 
priodol ond sydd heb ennill y graddau sydd eu 
hangen ar gyfer derbyn i’r flwyddyn gyntaf.
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Sut i wneud cais
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Defnyddio Cynhyrchion sy’n  
deillio o Anifeiliaid wrth Addysgu 
Israddedigion
O ystyried natur y pynciau, mae’r defnydd o 
feinwe nad yw’n ddynol a chynhyrchion sy’n 
deillio o anifeiliaid mewn gwaith labordy yn 
hanfodol i’r rhaglenni astudio a gynigir gan 
Ysgol y Biowyddorau. Yn yr achos prin iawn 
lle mae myfyriwr yn methu cyflawni gwaith 
ar organebau byw, nad yw’n ddynol, gellir 
gofyn am ddewisiadau eraill pan fo hynny’n 
ymarferol, pan ganiateir ar ei gyfer mewn 
rheoliadau cwrs, a phan nad oes gwrthdaro 
gyda chanlyniadau dysgu. Rydym yn ceisio 
bodloni anghenion ein myfyrwyr. Os oes 
amheuaeth, gall ymgeiswyr gael gwybod 
rhagor gan eu Tiwtoriaid Derbyn.

Cyfle Cyfartal 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i 
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei 
holl arferion a’i gweithgareddau, gan gynnwys 
y rhai sy’n ymwneud â recriwtio, dethol a 
derbyn myfyrwyr. Nod y Brifysgol yw sefydlu 
diwylliant cynhwysol sy’n croesawu ymgeiswyr 
o bob oed, ethnigrwydd, anabledd, patrwm 
teuluol, rhywedd, cenedligrwydd, cyfeiriadedd 
rhywiol, hil, credoau crefyddol neu gredoau 
eraill, a chefndiroedd economaidd 
gymdeithasol, a sicrhau bod cyfle cyfartal 
iddyn nhw. Mae’r ymrwymiad hwn yn rhan 
o’r Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth sydd 
ar gael yn: www.cardiff.ac.uk/cocom/
equalityanddiversity/index 

Ymgeiswyr ag Anableddau/ 
Anghenion Arbennig 
Gwneir pob cynnig i astudio ym Mhrifysgol 
Caerdydd ar sail teilyngdod academaidd yn 
unig. Os oes gennych ofynion penodol sy’n 
ymwneud ag anabledd neu gyflwr meddygol, 
rydym yn eich annog i drafod y rhain gyda’r 
staff perthnasol fel y gellir gwneud trefniadau 
priodol i sicrhau bod y Brifysgol yn darparu 
amgylchedd hygyrch. Yn benodol, fe’ch 
gwahoddir i gysylltu â’r Cynghorydd Anabledd 
a all roi gwybodaeth am y weithdrefn 
ymgeisio, cyflwyno’r cwrs a mynediad i’r 
amgylchedd ffisegol. Pan fo’n briodol, gallwn 
drefnu ymweliadau anffurfiol sy’n rhoi’r cyfle i 
chi weld llety a chwrdd â staff academaidd. 

Gellir cysylltu â’r Cynghorydd Anabledd yn: 

Y Gwasanaeth Cynghori Myfyrwyr 50 Plas y 
Parc, Caerdydd CF10 3AT 
Ffôn/Minicom: +44 (0)29 2087 4844  
Ebost: disability@caerdydd.ac.uk

Cyfleoedd Iaith Gymraeg
Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy’n dymuno 
astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig 
cyfleoedd i wneud hynny lle bo’n bosibl.

Rydym yn gallu cynnig tiwtor personol 
Cymraeg ei iaith i bob myfyriwr sy’n nodi y 
byddai’n well ganddynt hyn, ac mae’n debygol 
y gellir trefnu rhyw elfen o addysgu cyfrwng 
Cymraeg, mewn trafodaeth â Swyddog Cyswllt 
Iaith Gymraeg Ysgol y Biowyddorau, ar draws 
yr ystod o gynlluniau gradd.

Gall myfyrwyr hefyd ddewis cyflwyno gwaith 
a asesir a sefyll arholiadau drwy gyfrwng y 
Gymraeg.

Ymgeiswyr Tramor
Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr 
tramor ac mae gan yr Ysgol eisoes nifer o 
fyfyrwyr rhyngwladol sy’n astudio cyrsiau 
israddedig ac ôl-raddedig. Gwneir cynnig yn 
seiliedig ar yr amod eich bod yn cyrraedd safon 
mynediad sy’n cyfateb i gymwysterau’r DU.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  
www.cardiff.ac.uk/international

Diwrnodau Agored
Cynhelir pedwar Diwrnod Agored Prifysgol 
Gyfan bob blwyddyn. Mae’r rhain yn rhoi’r 
cyfle i ymweld â phob Ysgol yn ogystal 
â phreswylfeydd, Undeb y Myfyrwyr a 
chyfleusterau chwaraeon.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan ar: 
www.caerdydd.ac.uk/opendays

Ffioedd Dysgu a Chymorth Ariannol
Mae’r Brifysgol yn codi ffi flynyddol sy’n 
cwmpasu’r holl ffioedd dysgu, cofrestru ac 
arholiadau ac eithrio ail-sefyll arholiadau gan 
ymgeiswyr nad ydynt wedi’u cofrestru ar hyn 
o bryd. Nodwch y codir tâl ychwanegol am lety 
mewn Preswylfeydd y Brifysgol.

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

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau
I gael rhagor o wybodaeth am ein 
Hysgoloriaethau a’n bwrsariaethau,  
ewch i’r wefan ganlynol:  
www.cardiff.ac.uk/scholarships

Gwefannau defnyddiol i gael gwybod am 
ffioedd dysgu a chymorth ariannol:

Canolfan Cymorth i Fyfyrwyr: www.cardiff.
ac.uk/financialsupport/index.html

Cyllid Myfyrwyr Cynulliad Cymru:  
www.studentfinancewales.co.uk

Cyllid Myfyrwyr Lloegr:  
www.studentfinanceengland.co.uk

Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr:  
www.slc.co.uk

Cysylltwch â ni
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr 
ysgol, ein cyrsiau, neu’r drefn gwneud cais, 
mae croeso i chi gysylltu â ni:

Tiwtor Derbyn
Ysgol y Biowyddorau Prifysgol Caerdydd 
Adeilad Syr Martin Evans  
Rhodfa’r Amgueddfa  
Caerdydd CF10 3AX

Ffôn: 029 2087 4296 
Ebost: bioscience-ug@caerdydd.ac.uk

Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am  
yr ysgol ar ein gwefan: 
www.cardiff.ac.uk/biosciences

Sut i wneud cais parhad

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Mae Ysgol y Biowyddorau wedi’i 
lleoli ym Mhlas y Parc yn Adeilad Syr 
Martin Evans (wedi’i amlygu mewn 
oren ar y map uchod).
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Allwedd
Ysgol y Biowyddorau

Y Brifysgol ac adeiladau’r GIG

Preswylfeydd myfyrwyr

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Mae Ysgol y Biowyddorau wedi’i 
lleoli ym Mhlas y Parc yn Adeilad Syr 
Martin Evans (wedi’i amlygu mewn 
oren ar y map uchod).

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud 
â chylch derbyn Mynediad 2020 ac 
mae’n gywir pan aeth i’r wasg ym mis 
Mehefin 2019. 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 yn fawr.

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 Ysgol y 
Biowyddorau, ewch i’n gwefan:
www.cardiff .ac.uk/biosciences

Cysylltwch â ni
Ff: 029 2087 4296
E: bioscience-ug@caerdydd.ac.uk

Ysgol y Biowyddorau
Rhodfa’r Amgueddfa, Caerdydd, 
CF10 3AX, DU

Cadwch mewn cysylltiad

  /cardiffuniug

  @cardiffuniug

BIOSI/0919/2500

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am 
fywyd myfyrwyr?
Cewch atebion yn:
www.caerdydd.ac.uk/
studentbloggers

Hoffech chi gael gwybod rhagor am 
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? 
Mae ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu 
blogiau yn cofnodi eu profi adau ac 
yn fodlon ateb eich cwestiynau.
Mae’r rhain yn fyfyrwyr go iawn 
sy’n astudio amrywiaeth o gyrsiau. 
Maen nhw yma i ateb unrhyw 
gwestiwn sydd gennych am fywyd 
yng Nghaerdydd. 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.


