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Dewch i ddarganfod Profiad
Prifysgol flaenllaw . . .
◗◗ Byddwch chiʼn rhan o brifysgol syʼn
aelod o Grŵp Russell – un o brifysgolion
rhagorol y DU.
◗◗ Cewch ddewis o blith mwy na 350 o
raglenni gradd. Mae gradd Prifysgol
Caerdydd yn adnabyddus ac yn uchel
ei pharch ledled y byd ac mae nifer
sylweddol oʼn graddau wediʼu hachredu
gan y proffesiynau a chyrff allanol eraill.

◗◗ Byddwch yn manteisio ar waith addysgu
eithriadol mewn amgylchedd syʼn cael ei
sbarduno gan ymchwil - mae Caerdydd
ymhlith 5 prifysgol orauʼr DU am
ansawdd ei hymchwil.
◗◗ Mae ein staff yn cynnwys Enillydd Nobel
a sawl un o Gymdeithion y Gymdeithas
Frenhinol a sefydliadau mawreddog
eraill.

mewn dinas eithriadol . . .
◗◗ Byddwch yn byw mewn dinas glòs,
gyfeillgar a diogel gydaʼch holl
anghenion astudio, byw a hamddena o
fewn pellter cerdded.

◗◗ Bydd eich arian yn mynd ymhellach yng
Nghaerdydd gydag atyniadau prifddinas
am brisiau trefi a dinasoedd llai - mae
Caerdydd ymhlith y cyrchfannau mwyaf
fforddiadwy/cost effeithiol i fyfyrwyr yn
y DU.1

gyda myfyrwyr galluog a brwdfrydig . . .
◗◗ Byddwch yn un oʼr prifysgolion mwyaf
poblogaidd, lle mae galw mawr am
leoedd.
◗◗ Byddwch yn astudio mewn amgylchedd
gyda myfyrwyr galluog a llawn
cymhelliant sydd wedi ennill graddau

uchel yn eu harholiadau Safon Uwch
neu gyfwerth.
◗◗ Byddwch mewn prifysgol ryngwladol
gyda myfyrwyr â rhagolygon gyrfaol
rhagorol o fwy na 100 o wledydd.

sydd â rhagolygon gyrfa rhagorol.
◗◗ Gallwch deimloʼn hyderus ynghylch
eich gobeithion am y dyfodol – roedd
95% oʼn myfyrwyr mewn cyflogaeth
neu wedi mynd i wneud astudiaethau
pellach o fewn chwe mis i gwblhau eu
hastudiaethau.2
Nodiadau
1.		 Ymchwil gan Natwest 2018
2.		 Arolwg Ymadawyr
Addysg Uwch HESA, 2016/17
3.		 High Fliers Research
Marchnad Graddedigion 2017

◗◗ Bydd galw mawr amdanoch chi – mae
Caerdydd ymysg y 25 prifysgol orau
a gaiff eu targedu gan gyflogwyr syʼn
chwilio am raddedigion oʼr radd flaenaf.3

CysylltuCaerdydd
www.caerdydd.ac.uk
@cardiffuniug
facebook.com/Cardiffuniug
instagram.com/cardiffuni
youtube.com/user/cardiffuni
Cysylltu â ni
I fyfyrwyr oʼr DU neuʼr UE:
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk
I fyfyrwyr o weddill y byd:
Ffôn: +44 (0)29 2087 4432
Ebost: international@caerdydd.ac.uk
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Croeso

Cynnwys

Mae’r Ysgol Cemeg yn cynnig ystod
o raglenni gradd hyblyg ac amrywiol
sy’n addas i wahanol ddisgwyliadau a
dyheadau myfyrwyr heddiw.
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Bydd y llyfryn hwn yn rhoi rhagor o fanylion
i chi am ein rhaglenni. Rydym ni’n gobeithio
y bydd yn rhoi mwy na dim ond blas i chi ar
yr hyn sydd gennym i'w gynnig. Fodd bynnag,
rydym bob amser yn barod i ateb unrhyw
gwestiynau a allai fod gennych, dros y ffôn
neu drwy ebost, neu pan ddewch i ymweld â
Chaerdydd. Mae'r manylion cyswllt priodol ar
ddiwedd y llyfryn hwn.

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi cyflwyniad
i’r Ysgol Cemeg a’r rhaglenni gradd
israddedig rydym ni’n eu cynnig. Rwy’n
gobeithio y byddwch yn ei ystyried yn
ganllaw defnyddiol i’ch helpu chi wrth
ddewis eich rhaglen gradd a phrifysgol.
Mae aelodau o staff yr Ysgol Cemeg yn
cymryd rhan mewn ymchwil sy’n anelu
at fynd i’r afael â heriau cymdeithasol
yr 21ain ganrif. Mae ganddynt brofiad
o ymdrin â holl feysydd cemeg a’i
rhyngwynebau, gyda disgyblaethau
gwyddonol eraill a thechnolegau. Mae
ein rhaglenni gradd yn manteisio ar yr
arbenigedd hon, drwy gynnig profiad
dysgu sydd wedi'i wreiddio'n llawn mewn
gwyddoniaeth foleciwlaidd fodern.

llawn gwybodaeth a fydd yn eich ysgogi’n
ddeallusol ac o fudd enfawr i’ch gyrfa
yn y dyfodol yn yr amgylchedd agos a
chyfeillgar a gynigir yn yr Ysgol Cemeg.
Edrychwn ymlaen at gael eich cais ac i
chi ddod yn rhan o’n cymuned.

Mae cynnwys y llyfryn hwn yn berthnasol
i gylch derbyn Mynediad 2020 ac yn gywir pan
aeth i'r wasg ym mis Mai 2019. Fodd bynnag,
mae cyfnod hir rhwng argraffu'r llyfryn hwn a
phan gaiff 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.
Bydd unrhyw le a gynigir i astudio ym
Mhrifysgol Caerdydd yn unol â thelerau ac
amodau, a gellir gweld y rhain ar ein gwefan
[www.caerdydd.ac.uk/offerterms]. Fe'ch
cynghorir i'w darllen cyn gwneud cais. Mae'r
telerau a'r amodau yn nodi, er enghraifft,
pryd y gallwn wneud newidiadau i'r cwrs o’ch
dewis neu i’r rheoliadau i fyfyrwyr. Felly, mae'n
bwysig eich bod yn eu darllen ac yn eu deall.

Mae ein corff o fyfyrwyr yn cynnwys
myfyrwyr o’r DU, Ewrop a thramor. Rydym
yn cynnig y cyfle i’n myfyrwyr ennill
cymhwyster gwerthfawr a gwerth chweil
sy’n rhoi sylfaen gadarn iddynt ar gyfer
eu datblygiad yn y dyfodol.
Ni fu erioed adeg fwy cyffrous i astudio
Cemeg. Rydym yn gobeithio y bydd eich
profiad yn y brifysgol yn un pleserus,

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig

Os na allwch gael gafael ar wybodaeth ar-lein,
cysylltwch â ni:
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk
Ffôn: 029 2087 4455

Yr Athro Damien Murphy
Pennaeth yr Ysgol

Eich gradd: Mae myfyrwyr a dderbynnir i
Brifysgol Caerdydd yn astudio am radd gan
Brifysgol Caerdydd.

www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Saif Stadiwm y Principality (Mileniwm) yng nghanol y ddinas, ac mae’n gartref i nifer o ddigwyddiadau chwaraeon a chyngherddau drwy gydol y flwyddyn
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Y ddinas yw un o ganolfannau siopa
gorau’r Deyrnas Unedig, gyda chanolfan
manwerthu Dewi Sant yn sefyll ochr yn
ochr â strydoedd siopa i gerddwyr yn
unig, marchnadoedd dan do ac awyr
agored, a rhwydwaith difyr o arcedau to
gwydr Fictoraidd ac Edwardaidd.

Mae Caerdydd yn cynnig popeth o
gyffro'r ddinas i heddwch a llonyddwch
yr arfordir a'r cefn gwlad cyfagos. Gyda’i
chymeriad unigryw, ei hansawdd bywyd
da, a'i henw da cynyddol yn genedlaethol
ac yn rhyngwladol, mae’n cynnal llawer o
ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon
proffil uchel, gan gynnwys rygbi, pêldroed, criced a chwaraeon modur
rhyngwladol.

Mae gan Gaerdydd hefyd fwy o fannau
gwyrdd trefol nag unrhyw ddinas arall yn
y Deyrnas Unedig, ac mae’r cefn gwlad, yr
arfordir a’r mynyddoedd o fewn cyrraedd
hawdd.

O ran adloniant, mae gan Gaerdydd
ddigonedd i ddiwallu anghenion myfyriwr.
Ceir lliaws o gaffis, tafarndai
a chlybiau nos yma. Mae’r ddinas
yn gartref i gwmni byd-enwog Opera
Cenedlaethol Cymru, mae ganddi
leoliadau cyngerdd mawreddog fel
Canolfan Mileniwm Cymru, Neuadd
Dewi Sant ac Arena Motorpoint, yn
ogystal â Stadiwm eiconig y Principality,
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, nifer
o theatrau a’i chastell hanesyddol.
Yng Nghaerdydd hefyd y cynhyrchir
rhaglenni teledu poblogaidd fel Doctor
Who, Sherlock, Torchwood a Casualty.

Bywiog, hardd, hyderus, cosmopolitan ac
uchelgeisiol – dyna’r geiriau a ddefnyddir
yn fynych i ddisgrifio Caerdydd heddiw.
Gyda’i gilydd, mae’r ddinas a’r Brifysgol
yn rhoi ‘Profiad Caerdydd’ i fyfyrwyr, sef
ffordd o fyw y bydd ein myfyrwyr yn ei
chofio am yn hir ar ôl graddio.

Caerdydd: Prif Ddinas

Mae Caerdydd yn ddinas ffyniannus a
deniadol a gydnabyddir yn eang fel
lle gwych i fyw ac astudio ynddo.
Mae'n cyfuno'r holl fanteision sy’n
gysylltiedig â lleoliad bach, cyfeillgar
a rhad, gyda chyfleusterau diwylliannol
a hamdden prifddinas fodern.

Mae'r cefn gwlad a’r arfordir cyfagos
yn cynnig cyfleoedd gwych ar gyfer
gweithgareddau awyr agored

Peidiwch â chymryd ein gair
ni yn unig . . .
“Caerdydd yw un o brifddinasoedd
ieuengaf Ewrop – mae’n ddigon bach
i fod yn gyfeillgar, ac yn ddigon mawr
i gynnig y pethau gorau am fyw mewn
dinas o bwys.”
The Complete University Guide, 2017

Dewch i weld drosoch eich hun . . .
Mae Caerdydd yn elwa ar gysylltiadau ffordd a rheilffordd rhagorol â threfi a
dinasoedd mawr eraill Prydain. Er enghraifft, gellir cyrraedd Llundain mewn dwy
awr ar drên, ac mae’r M4 yn cysylltu gorllewin a de Lloegr, yn ogystal â gorllewin
Cymru. Mae’r un mor gyfleus i deithio i ganolbarth Lloegr ac i ogledd Lloegr.
Dim ond dwy awr yw’r daith ar y ffordd o Birmingham, er enghraifft. Mae’r prif
orsafoedd bysiau a threnau mewn mannau canolog, ac mae Caerdydd hefyd yn
elwa ar gael maes awyr rhyngwladol.

Caerdydd yw un o gyrchfannau siopa
gorau'r DU

“Mae Caerdydd yn brifddinas ffyniannus a deniadol,
sy'n cael ei chydnabod yn eang fel lle neilltuol o dda i fyw.”
Complete University Guide 2019

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn lleoliad penigamp ar gyfer y celfyddydau

www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Caerdydd: Prifysgol flaenllaw

Mae gan Brifysgol Caerdydd enw da
yn rhyngwladol am ragoriaeth mewn
addysgu a gwaith ymchwil. Mae wedi’i
hadeiladu ar hanes o wasanaeth a
chyrhaeddiad er 1883, a chaiff hynny
ei gydnabod gan y ffaith ein bod yn
aelod o Grŵp Russell, sy’n ymaelodi’r
prifysgolion mwyaf blaenllaw a
arweinir gan waith ymchwil.
Gyda champysau deniadol a bach,
llety myfyrwyr rhagorol, ac Undeb
Myfyrwyr hynod boblogaidd, oll o fewn
pellter cerdded hawdd i’w gilydd mewn
dinas ffyniannus, nid yw'n syndod bod
Caerdydd yn ddewis cyntaf am brifysgol
i lawer.
Rydym ni’n derbyn tua 5,000 o
israddedigion newydd bob blwyddyn, y
mwyafrif ohonyn nhw’n gadael ysgol neu
goleg i ddod yma, ac mae ganddyn nhw
raddau uchel Safon Uwch neu gyfwerth.
Er bod cystadleuaeth gref am le yma,
mae Caerdydd yn brifysgol gynhwysol
sydd ag enw da am ehangu cyfranogiad
a mynediad teg, ac rydym ni’n croesawu
ceisiadau, waeth beth yw’r cefndir, gan
bawb sydd â’r potensial i lwyddo ym
Mhrifysgol Caerdydd.
Saif Campws Parc Cathays y Brifysgol
ymysg adeiladau carreg trawiadol
Portland, parciau a rhodfeydd coediog
eang sy’n ffurfio canolfan ddinesig
ddeniadol Caerdydd. Yma ceir y mwyafrif
o’r ysgolion academaidd – dim ond
ychydig o funudau ar droed o ganol y

ddinas. Mae’r tair ysgol academaidd sy’n
cynnig cyrsiau gofal iechyd (ac eithrio
Optometreg a Fferylliaeth) ar Gampws
Parc y Mynydd Bychan, tua milltir i
ffwrdd, sydd hefyd yn gartref i Ysbyty
Athrofaol Cymru.
Er bod Caerdydd yn dyddio’n ôl i 1883,
mae ei meddwl ar yr 21ain ganrif, ac
mae ganddi adeiladau a chyfleusterau
modern. Mae’r Brifysgol wedi
buddsoddi’n sylweddol yn ei hystâd dros
y blynyddoedd diwethaf ac mae’n parhau
i wneud hynny heddiw. Mae’r rhan fwyaf
o’r ysgolion academaidd wedi elwa ar
gael eu hailwampio’n sylweddol, gyda
labordai, darlithfeydd, llyfrgelloedd a
chyfleusterau cyfrifiadura newydd, llawn
adnoddau. Mae cyfleoedd rhyngwladol
ar gael drwy ein Canolfan Cyfleoedd BydEang. Mae'r rhain yn cynnwys lleoliadau
astudio, gweithio a gwirfoddoli mewn
27 o wledydd yr Undeb Ewropeaidd
yn ogystal â chyfleoedd cyfnewid
rhyngwladol. Mae pob myfyriwr hefyd
yn cael cyfle i astudio iaith, yn ogystal
â’i radd, drwy raglen Ieithoedd i Bawb y
Brifysgol.

Yn ôl yr Arweinlyfrau . . .
“Mae Prifysgol Caerdydd yn
brifysgol hynod boblogaidd yn
y DU... mae ganddi enw da am
ymchwil o’r radd flaenaf ac
mae’n rhoi profiad ardderchog i’w
myfyrwyr.”
Telegraph University Guide 2018
"Mae Prifysgol Caerdydd yn uchel ei
pharch yn lleol ac yn fyd-eang."
The Telegraph 2018

Mae'r Brifysgol yn cymryd ei
chyfrifoldebau amgylcheddol a’i
chyfrifoldebau diogelwch yn ddifrifol iawn.
Mae ganddi bolisïau cynhwysfawr ar
waith, sy'n gwneud arbedion mawr o ran
defnyddio ynni, ac, i gefnogi diogelwch
holl aelodau cymuned y Brifysgol a’u
heiddo, mae darpariaeth ddiogelwch
24 awr ledled y campws.

www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Byw yng Nghaerdydd

Fel prifddinas sy’n datblygu’n gyflym, mae Caerdydd yn lle gwych i fod yn fyfyriwr.
Mae'n ddigon mawr i gynnig amrywiaeth gyffrous o weithgareddau ac adloniant,
ond yn ddigon bach i chi deimlo'n gyfforddus.
Llety
Mae Caerdydd yn gwarantu llety Prifysgol
o ansawdd a gwerth da, ac amrywiaeth
o breswylfeydd sy'n addas ar gyfer
dewisiadau a chyllidebau unigol.
Caiff pob myfyriwr israddedig sy'n
derbyn ei gynnig am le gan Gaerdydd,
ar sail gadarn, warant o ystafell sengl
yn o breswylfeydd y Brifysgol yn ystod ei
flwyddyn astudio gyntaf.
Ewch i’n gwefan i gael manylion llawn
ein gwarant llety a’r dyddiadau cau
cysylltiedig:
www.caerdydd.ac.uk/preswylfeydd
Mae’r Brifysgol yn buddsoddi’n barhaus
yn ei phreswylfeydd i fyfyrwyr, a chaiff
safbwyntiau’r myfyrwyr eu hystyried yn
ystod y cam dylunio. Yn anarferol am
brifysgol ddinesig, mae’r rhan fwyaf o’n
preswylfeydd o fewn pellter cerdded
hawdd i’r darlithfeydd, y llyfrgelloedd, y
labordai, Undeb y Myfyrwyr a chanol y
ddinas.
Mae 15 o breswylfeydd gwahanol, sy’n
darparu mwy na 5,500 o ystafelloedd
gwely astudio, a gall myfyrwyr wneud

cais am y preswylfeydd sy’n gweddu
orau i’w dewisiadau, eu diddordebau
a’u cyllidebau. Mae tua 70% ohonynt yn
cynnwys cyfleusterau cawod a thoiled
en-suite ac mae gan bob neuadd
breswyl bwyntiau cysylltu â’r rhwydwaith
cyfrifiadurol a mynediad at Wi-Fi.
Mae’r ffioedd yn dibynnu ar y
cyfleusterau sydd wedi eu cynnwys, ac
a yw’r llety’n un ag arlwyaeth, arlwyaeth
rannol neu’n llety hunanarlwyo, ond
mae’r prisiau’n cymharu’n ffafriol iawn
â phrisiau prifysgolion eraill y Deyrnas
Unedig. Yn ogystal â rheoli eiddo’r
Brifysgol, mae Swyddfa’r Preswylfeydd yn
cynnal cysylltiadau agos â’r sector preifat
ac yn rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n dymuno
rhentu neu rannu tai neu fflatiau.

Bywyd Myfyrwyr
Undeb y Myfyrwyr
Undeb Myfyrwyr Caerdydd yw un o’r
undebau mwyaf, gorau a’r mwyaf
gweithgar ym Mhrydain.
Buddsoddwyd gwerth miliynau o
bunnoedd yng nghyfleusterau’r Undeb yn
ystod y blynyddoedd diwethaf, sydd wedi
cynnwys lleoliad newydd o'r enw
Y Plas, sy'n troi’n glwb nos gyda’r nos.

Mae’n cynnal cerddoriaeth fyw,
nosweithiau clwb, comedi llwyfan, sioeau
ffasiwn a seremonïau gwobrwyo, felly
mae digonedd i’ch diddanu o’ch diwrnod
cyntaf i’ch diwrnod diwethaf.
Mae’r cyfleusterau eraill yn cynnwys
neuadd fwyd, banc, siop argraffu,
salon trin gwallt a siop lyfrau. Mae’r
Lolfa yn cynnig cyfleusterau TG a
Skype, ystafelloedd cyfarfod a mannau
“ymlacio”, yn ogystal â byrddau snwcer
ac ystafell weddi aml-ffydd. Mae gan yr
Undeb hefyd ei asiantaeth gosod eiddo ei
hun a Chanolfan Cynghori a Chynrychioli.
Yn ogystal, mae’n gartref i CU TV ac
Xpress Radio (gorsafoedd teledu a radio’r
myfyrwyr eu hunain) a mwy na 200 o
gymdeithasau a chlybiau diwylliannol,
gwleidyddol, crefyddol, cymdeithasol a
chwaraeon.

Siop Swyddi
Y Siop Swyddi yw gwasanaeth cyflogi
myfyrwyr yr Undeb ei hun, ac mae’n
cynnig swyddi achlysurol, clerigol ac
arlwyo o gwmpas y Brifysgol i gannoedd
o fyfyrwyr.

Yn ôl yr Arweinlyfrau . . .
"Mae gan Gaerdydd un o’r
undebau myfyrwyr mwyaf, gorau a
mwyaf gweithredol yn y DU, gyda
chyfleusterau o ansawdd uchel
sy’n cynnwys Y Plas, clwb nos sydd
â lle i 2,150 o bobl, a'r Neuadd
Fawr, sy'n lleoliad poblogaidd i
gyngherddau."
Complete University Guide 2019
Mae Caerdydd ymysg y lleoliadau
mwyaf fforddiadwy / cost-effeithiol
i fyfyrwyr yn y DU.
Ymchwil gan Natwest 2017
www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Pam astudio Cemeg

Mae cemeg yn ddisgyblaeth sy’n dod yn fwyfwy pwysig yn y byd sydd ohoni.
Mae modd defnyddio hanfodion gwyddoniaeth gemegol at sawl diben.
O ganlyniad, mae’n bwnc cyffrous i’w astudio ac yn faes amrywiol i weithio
ynddo. Mae galw am fferyllwyr mewn nifer o ddiwydiannau gwahanol, o
gwmnïau amgylcheddol ac ynni i ddarganfod cyffuriau a diagnosis meddygol.
Mae’r Ysgol Cemeg ym Mhrifysgol
Caerdydd yn cydnabod pwysigrwydd
addysgu gweithwyr cemeg
proffesiynol rhagorol a gwyddonwyr
y dyfodol. Rydym wedi llunio
rhaglenni a addysgir i israddedigion
sy’n adlewyrchu anghenion dysgu
ymarferol y myfyrwyr, ynghyd â
gofynion proffesiynol cyflogwyr.
Rydym wedi ymrwymo i gynnig addysgu
o’r safon uchaf. Caiff ein cwricwlwm ei
adolygu a’i ddiweddaru’n barhaus gan
ein staff addysgu academaidd drwy
ymgynghori â myfyrwyr a’r diwydiant.
Mae ein holl raglenni Gradd Israddedig
wedi’u hachredu gan y Gymdeithas
Gemeg Frenhinol, sy’n adlewyrchu safon
uchel ein haddysg.
Derbynnir oddeutu 150 o israddedigion
i’r Ysgol bob blwyddyn, yn ogystal â’n
carfan ddewisol o fyfyrwyr ôl-raddedig
ymchwil ac a addysgir. Mae’r Ysgol yn
cynnig amrywiaeth o raddau BSc a
MChem ar lefel israddedig, a rhaglenni
ymchwil MSc a addysgir, MPhil a PhD ar
lefel ôl-raddedig.

Caiff ein haddysgu ei lywio gan
weithgareddau ymchwil presennol,
sy’n canolbwyntio ar fanteision cemeg
i gymdeithas. Yn y gorffennol, mae
ein staff academaidd wedi helpu i
ddatblygu cyffuriau gwrth-ganser, dylunio
deunyddiau delweddu sy’n gallu rhoi
diagnosis o nam ar y galon, a chael
mewnwelediadau newydd i gelloedd ynni
tanwydd adnewyddadwy.
Mae Ysgol Cemeg ym Mhrif Adeilad y
Brifysgol. Caiff ein cyfleusterau addysgu,
gan gynnwys labordai, offer, mannau
astudio a darlithfeydd eu hadnewyddu’n
gyson i gynnig amgylchedd dysgu
diddorol lle mae digon o le i bawb.
Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth ger yr Ysgol,
a chewch ddefnyddio cyfrifiaduron sy’n
gysylltiedig â’r rhwydwaith yn ogystal â
deunyddiau astudio print a digidol. Ceir
hefyd ffreutur a siop goffi ar y safle.
Mae modd cerdded o’r Prif Adeilad i
Undeb y Myfyrwyr, amwynderau canol y
ddinas, parciau a llawer o breswylfeydd y
Brifysgol.

Uchafbwyntiau’r cwrs:
◗ Hyblygrwydd: Mae pob rhaglen
gradd israddedig Anrhydedd
Sengl yn rhannu cwricwlwm
cyffredinol dros y ddwy flynedd
gyntaf o astudio. Mae hyn yn
galluogi myfyrwyr i ddewis y cwrs
cywir iddyn nhw ar ôl iddynt gael
y cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth
am gemeg a’u dyheadau o
ran gyrfa am ddwy flynedd.
◗ Cyfleoedd byd-eang: Mae gan
yr Ysgol boblogaeth amrywiol o
fyfyrwyr. Rydym yn annog pawb i
dreulio rhywfaint o amser dramor
yn ystod eu hastudiaethau. Mae
nifer o’n rhaglenni’n cynnig
y dewis i dreulio blwyddyn
gyfan dramor yn astudio.
◗ Cymuned glos: Ein nod yw
meithrin amgylchedd cyfeillgar
a defnyddiol lle gall myfyrwyr
ffynnu. Un enghraifft yn unig o
gymuned groesawgar ein Hysgol
yw’r Gymdeithas Gemeg, sy’n
cynnal dawns flynyddol ymysg
digwyddiadau cymdeithasol eraill.

www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Teitl

Hyd

Côd UCAS

MChem Anrh

Cemeg

MChem Anrh
MChem Anrh

Cemeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Dramor
Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

4 blynedd
4 blynedd
4 blynedd

F103
F102
F104

BSc Anrh

Cemeg

3 blynedd

BSc Anrh
BSc Anrh

Cemeg gyda Blwyddyn ar Leoliad Gwaith Dramor
Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

4 blynedd
4 blynedd

Rydym yn cynnig amrywiaeth o
opsiynau o ran rhaglenni israddedig.
Yr hyn sy’n arbennig am bob un o’n
cyrsiau israddedig yw eu hyblygrwydd.
Mae pob un o’r rhaglenni hyn, boed yn
BSc neu MChem, yn rhannu cwricwlwm
yn ystod blynyddoedd un a dau. Mae
hyn yn galluogi myfyrwyr i ystyried yn
ofalus eu hopsiynau o ran astudio ar ôl
iddynt gofrestru ar gwrs.
Mae myfyrwyr yn gallu cofrestru ar gwrs
cemeg israddedig gwahanol cyn y drydedd
flwyddyn, er enghraifft, i newid o gwrs
MChem i BSc neu ychwanegu blwyddyn
mewn diwydiant neu flwyddyn dramor.
Uchafbwynt arall yw ein hamrywiaeth
eang o opsiynau ar gyfer astudio’n
rhyngwladol drwy’r rhaglen MChem gyda
blwyddyn dramor.

Rhaglenni Baglor (BSc)

Mae ein rhaglenni Baglor yn y Gwyddorau
(BSc) yn cynnig sail eang i gemeg
sy’n addas i’r rheini sydd am fynd
ymlaen i ddilyn gyrfa mewn cemeg neu
ddisgyblaeth berthnasol e.e. addysgu.
Maen nhw hefyd yn addas i’r rhai hynny
sy’n dymuno defnyddio’r wybodaeth
a’r sgiliau a enillwyd mewn cyd-destun
ehangach, megis busnes neu weinyddu.
Mae’r holl raglenni BSc wedi bodloni
gofynion y Gymdeithas Gemeg Frenhinol
i gydnabod eu bod yn darparu sylfaen
addas o astudio sy’n briodol am
Aelodaeth Gyswllt.

BSc Cemeg (F100)

Cwrs tair blynedd yw’r rhaglen BSc
Cemeg, sy’n cwmpasu hanfodion y pwnc
i alluogi myfyrwyr i astudio, gwneud
ymchwil bellach neu gael swydd. Mae’n
cynnwys rhywfaint o gyfle i wneud
ymchwil, ac yn cynnig amrywiaeth o
sgiliau, yn benodol i gemeg a sgiliau
trosglwyddadwy mwy cyffredinol sy’n
hanfodol i nifer o yrfaoedd eraill.

BSc Cemeg gyda Blwyddyn mewn
Diwydiant (F101)

Mae’r BSc mewn Cemeg gyda Blwyddyn
mewn Diwydiant yn cwmpasu’r un
deunyddiau academaidd â’r rhaglen BSc
Cemeg, ond mae’n cynnwys blwyddyn
ychwanegol mewn diwydiant i roi profiad
o weithio yn y maes. Mae myfyrwyr yn
cwblhau gwaith â thâl mewn sefydliad
sy’n canolbwyntio ar gemegau i ddeall y

busnes cemegol, datblygu sgiliau cemegol
a datblygu sgiliau trosglwyddadwy.
Trefnir lleoliadau gwaith ar y cyd â’r Ysgol
a’n partneriaid diwydiannol, ac fe’u
dewiswyd i sicrhau bod pob myfyriwr
yn cael profiad gwerthfawr ac yn
datblygu’n broffesiynol, gyda chymorth
bugeiliol parhaus ac arweiniad
academaidd drwy'r tiwtor personol yn yr
Ysgol.

BSc Cemeg gyda Blwyddyn ar Leoliad
Gwaith Dramor (F106)

Mae’r BSc Cemeg gyda Blwyddyn ar
Leoliad Gwaith Dramor yn debyg i’r BSc
Cemeg, ond mae’n cynnwys blwyddyn
a dreulir mewn prifysgol dramor. Mae
myfyrwyr yn gallu mynd i bedwar ban byd,
ac mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys
Ewrop, Gogledd America ac Awstralasia.
Caiff y lleoliad gwaith dramor ei drefnu
drwy ein rhwydwaith eang o brifysgolion
partner, yn ogystal â modiwlau dysgu o
bell i ddatblygu gwybodaeth academaidd
mewn meysydd allweddol. Treulir y
flwyddyn olaf gyda chyd-fyfyrwyr BSc
Cemeg yng Nghaerdydd.

Rhaglenni Meistr (MChem)
Mae’r rhaglenni Meistr mewn Cemeg
(MChem) yn galluogi myfyrwyr i ddysgu
am bob cangen cemeg ac ehangu eu
gwybodaeth am feysydd allweddol
dewisol. Mae rhaglenni MChem wedi’u
cynllunio i’r rhai hynny sy’n ystyried gyrfa
ym maes cemeg. Nodwedd arbennig o'r
rhaglenni hyn yw prosiect ymchwil mawr
yn y flwyddyn olaf, a wneir yn un o'r nifer
o feysydd lle mae gan ein staff ymchwil
ddiddordeb gweithredol ynddynt. Mae
llawer o fanylion am ein meysydd ymchwil
ar gael ar wefan yr Ysgol. Mae pob un
o’r tair rhaglen MChem a gynigiwn wedi
bodloni gofynion y Gymdeithas Gemeg
Frenhinol i’w hachredu, yn ogystal ag
yn darparu ehangder a dyfnder astudio
addas ar gyfer y dynodiad Cemegydd
Siartredig (CChem), yn dilyn y profiad
pellach angenrheidiol mewn swydd
berthnasol yn y proffesiwn.

MChem Cemeg (F103)

Mae’r MChem Cemeg yn cynnwys pedair
blynedd o astudio yng Nghaerdydd.
Mae'r rhaglen wedi'i hadeiladu ar lwyfan
cryf y ddwy flynedd gyntaf gyffredin ac
yna mae'n mynd i ragor o fanylion yn y

Rhaglen Ryngosod
Rhaglen Ryngosod

F100
Rhaglen Ryngosod
Rhaglen Ryngosod

F106
F101

drydedd a'r bedwaredd flwyddyn. Mae’r
pwyslais hwn ar feysydd penodol o gemeg
yn rhoi dealltwriaeth fanwl i fyfyrwyr, a
dyma’r sylfaen gadarn am ymchwil ac
astudiaeth bellach mewn maes dewisol.

Ein Rhaglenni Gradd Israddedig

Gradd

MChem Cemeg gyda Blwyddyn mewn
Diwydiant (F104)

Cwrs pedair blynedd yw’r MChem Cemeg
gyda Blwyddyn mewn Diwydiant sy’n
rhannu blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn
gyffredinol gyda’r MChem Cemeg.
Treulir y drydedd flwyddyn mewn labordy
diwydiannol. Mae hyn yn cynnwys prosiect
annibynnol sylweddol mewn maes sy’n
berthnasol i’r diwydiant sy’n noddi. Astudir
modiwlau dysgu o bell hefyd i ddatblygu
gwybodaeth academaidd mewn meysydd
hanfodol.
Ar ôl dychwelyd i Gaerdydd, astudir y
bedwaredd flwyddyn gyda myfyrwyr
MChem Cemeg. Caiff lleoliadau gwaith
eu sicrhau’n gystadleuol a’u rheoli gan
yr Ysgol. Fe’u dewisir i sicrhau bod pob
myfyriwr yn cael profiad gwerthfawr
ac yn datblygu’n broffesiynol, gyda
chymorth bugeiliol parhaus ac arweiniad
academaidd drwy'r tiwtor personol yn yr
Ysgol.

MChem Cemeg gyda Blwyddyn ar
Leoliad Gwaith Dramor (F102)

Mae’r MChem Cemeg gyda Blwyddyn
ar Leoliad Gwaith Dramor yn debyg i’r
MChem gyda Blwyddyn mewn Diwydiant,
a threulir y drydedd flwyddyn mewn
prifysgol dramor. Mae cynfyfyrwyr wedi
gallu mynd i bedwar ban byd, ac mae
enghreifftiau diweddar yn cynnwys
Ewrop, Gogledd America ac Awstralasia.
Mae’r lleoliad gwaith dramor yn cynnwys
prosiect ymchwil mawr a drefnir drwy ein
rhwydwaith eang o gydweithwyr ymchwil,
yn ogystal â modiwlau dysgu o bell i
ddatblygu gwybodaeth academaidd mewn
meysydd allweddol. Treulir y flwyddyn olaf
gyda chyd-fyfyrwyr MChem Cemeg yng
Nghaerdydd.

Os hoffech
edrych o
amgylch
ein hadran,
sganiwch y côd
ar gyfer ein taith
rhithwir.
www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Gwybodaeth Gyffredinol am y Rhaglen

Mae amgylchedd newydd bob amser yn heriol, felly rydym wedi casglu rhywfaint o
wybodaeth gyffredinol ynghyd am astudio cwrs gyda ni.
Strwythur y Rhaglen

Addysgu, Dysgu ac Asesu

Ein nod yw cynnig yr addysgu,
cyfleusterau dysgu a gofal bugeiliol gorau
a fydd yn eich galluogi chi i gyflawni
eich potensial yn llawn yn ystod eich
astudiaethau gyda ni. Yn gyfnewid
am hyn, rydym yn disgwyl i’n myfyrwyr
ddefnyddio’r adnoddau a ddarparwn yn
y ffyrdd sydd fwyaf effeithiol iddyn nhw,
a chymryd cyfrifoldeb dros eu datblygiad
drwy gydol y rhaglen.

Ym mhob rhaglen, addysgir drwy gyfres
o ddarlithoedd, tiwtorialau, gweithdai a
dosbarthiadau ymarferol.

Mae ein rhaglenni’n cynnwys modiwlau
– fel arfer astudir hyd at chwech (sy’n
werth cyfanswm o 120 o gredydau) ym
mhob semester. Mae pob modiwl yn
cynnwys elfen o waith cwrs. Bydd y ffurf
asesu’n amrywio o fodiwl i fodiwl, er
enghraifft gwaith ymarferol, gweithdai,
arholiadau ac aseiniadau ysgrifenedig.
Gellir dod o hyd i ddisgrifiadau manwl am
fodiwlau ar dudalennau gwe Chwilwyr
Cyrsiau’r Brifysgol yma www.cardiff.
ac.uk/cy/study/undergraduate/courses
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Darlithoedd
Mae gan ddarlithoedd rôl allweddol
mewn addysgu. Fel arfer bydd myfyrwyr
yn mynd i 10-12 o ddarlithoedd
bob wythnos, a phob un ohonynt yn
para 50 munud. Cefnogir pynciau
pob darlith mewn ffyrdd amrywiol,
yn dibynnu ar natur y pwnc, megis
cyflwyniadau cyfrifiadurol, modelau
moleciwlaidd, graffeg cyfrifiadurol,
taflenni a chrynodebau o gyrsiau. Rydym
yn recordio pob un o’n darlithoedd,
gweithdai a sesiynau adolygu ac mae’r
deunyddiau hyn ar gael yn electronig i
bob myfyriwr drwy amgylchedd dysgu
rhithwir y Brifysgol, sef Dysgu Canolog.

Gwaith yn y Labordy
Mae gwaith labordy yn rhan fawr
arall o'r cwricwlwm addysgu. Cynhelir
dosbarthiadau ymarferol bron yr un
mor aml â darlithoedd; treulir 10-

12 awr ar gyfartaledd yn y labordai
bob wythnos. Yn y flwyddyn astudio
gyntaf, rhoddir pwyslais ar dechnegau
sylfaenol a chofnodi arsylwadau’n
gywir yn y dosbarthiadau ymarferol.
Yn y blynyddoedd diweddaraf, mae
myfyrwyr yn symud tuag at arbrofion
mwy sylweddol y mae angen cynllunio,
dadansoddi a dehongli canlyniadau ar
eu cyfer, ac adrodd i safon broffesiynol.
Mae gwaith ymarferol wedi’i gynnwys ym
mhob modiwl craidd yn y ddwy flynedd
gyntaf, ac mae hyn yn rhoi profiad i
fyfyrwyr yn yr holl ddulliau a thechnegau
allweddol yn y labordy ar draws maes
cemeg. Mae ein hyfforddiant yn gyfannol
ac wedi’i ddylunio i sicrhau bod pob
myfyriwr yn cyrraedd safon o ymarfer sy’n
gymesur â’r radd a astudir yn y pen draw
(BSc neu MChem).

Cyfrifiaduron ym maes Cemeg
Yng Nghaerdydd, rydym yn annog
myfyrwyr yn gryf i ddefnyddio
cyfrifiaduron yn ein rhaglenni gradd
cemeg. Caiff myfyrwyr israddedig eu
haddysgu sut i ddefnyddio’r feddalwedd

Addysgu mewn grwpiau bach
Yn ystod y tair blynedd gyntaf o astudio
yng Nghaerdydd, mae’r holl fyfyrwyr
cemeg israddedig yn elwa ar gael
eu rhannu i grwpiau bach er mwyn
mynd i ddosbarthiadau tiwtorial.
Mae’r dosbarthiadau bach hyn yn
galluogi myfyrwyr i astudio, trafod a
dadansoddi’r deunyddiau a gyflwynir
mewn darlithoedd, ac yn eu galluogi nhw
i ddatblygu sgiliau cyfathrebu.

Gweithdai
Mae addysgu drwy weithdai yn ffordd
boblogaidd arall o addysgu. Gallant
fod ar wahanol ffurfiau ac ar wahanol
gyffyrdd yn y cwricwlwm, ond yn y bôn,
cyfleoedd ydynt i ddatblygu sgiliau
trosglwyddadwy, megis cyfathrebu,
cyflwyno a dadlau. Mae gweithdai yn
rhan annatod o'r addysgu ac maent yn
arbennig o arwyddocaol mewn modiwlau
sy'n dadansoddi'n feirniadol, yn llunio
barnau, yn ffurfio dadleuon a
chyflwyniadau llafar.

Asesu
Caiff myfyrwyr eu hasesu drwy gyfuniad
o arholiadau a gwaith cwrs ar ddiwedd
semestrau, sy’n cynnwys gwaith
ymarferol, gweithdai a phrosiect ymchwil.
Yn ogystal â’r asesiadau ffurfiol hyn,
caiff adroddiadau ymarferol a gwaith
cwrs eraill eu marcio a’u dychwelyd yn
gyson gyda sylwadau a chyngor ar sut
i’ch cynorthwyo chi i wneud cynnydd a
gwelliannau cyson drwy gydol eich cwrs.
Mae dosbarthiadau terfynol y radd yn
seiliedig ar ganlyniadau pob blwyddyn
heblaw am y flwyddyn gyntaf, a chânt
eu pwysoli fel bod yr asesiadau yn eich
blwyddyn olaf yn gwneud y cyfraniad
mwyaf sylweddol at ganlyniad eich gradd.

Tiwtoriaid Personol
Neilltuir tiwtor personol i bob myfyriwr
ar ddechrau’r rhaglen. Mae tiwtoriaid
personol yn aelodau o staff academaidd
sy’n gallu rhoi cyngor ar faterion
academaidd, anacademaidd a phersonol
mewn modd cyfrinachol. Yn hytrach
na rhoi dau diwtor i fyfyrwyr, rydym yn
cyfuno cymorth personol ac academaidd
mewn un tiwtor personol, sy’n galluogi
myfyrwyr i feithrin perthynas dda a chael
profiad gwell yn y pen draw. Mae angen
rhai cyfarfodydd ffurfiol rhwng tiwtoriaid

a myfyrwyr ac anogir cyswllt anffurfiol
ychwanegol. Lle bo’n briodol, gall eich
tiwtor eich cyfeirio chi at ymgynghorydd
arbenigol yn y Brifysgol.

Prosiectau Ymchwil
Mae rhan fawr o bob cwrs israddedig
wedi’i neilltuo i ymchwil annibynnol
wedi’i goruchwylio. Yn y rhaglen MChem
Cemeg, mae’r ymchwil ar ffurf modiwl
60 credyd yn y bedwaredd flwyddyn,
a fydd yn cymryd oddeutu tri diwrnod
yr wythnos yn y ddau semester. Mae’n
cynnwys cynllunio, gwneud gwaith
arbrofol, dadansoddi canlyniadau ac
adrodd ar ganfyddiadau mewn traethawd
ymchwil. Defnyddir y modiwl prosiect
hwn i roi profiad manwl gywir i fyfyrwyr
o sut beth yw gwneud ymchwil go iawn.
Mae myfyrwyr yn aml yn cael blas ar
ymchwil yn ystod y cyfnod hwn ac yn
dewis parhau i astudio a chwblhau PhD
yn yr ysgol.
Trefnir gweithgarwch ymchwil yn yr
Ysgol i nifer o feysydd allweddol: UwchSbectrosgopeg a Deinameg, Cemeg
Fiolegol, Catalysis a Gwyddoniaeth
Ryngwynebol, Deunyddiau ac Ynni a
Synthesis Moleciwlaidd. Rydym yn rhoi
pwyslais ar chwalu ffiniau traddodiadol
yn y gwyddorau cemegol er mwyn annog
ymchwil rhyngddisgyblaethol. Yn ogystal
â chynnal ymchwil amlddisgyblaethol,
mae staff academaidd ac ymchwil yn yr
Ysgol hefyd yn cydweithio’n helaeth â
chydweithwyr ar draws y Brifysgol, mewn
sefydliadau academaidd eraill yn y DU
neu dramor, ac mewn diwydiant.
Rydym yn gallu cynnig ystod eang o offer
cemeg soffistigedig i fyfyrwyr y mae ein
hymchwilwyr yn eu defnyddio’n aml.
Mae’r rhain yn cynnwys offer ar gyfer
Gwyddoniaeth Arwynebau, crisialeg
pelydr X, calorimetreg, sbectrosgopeg
cyseinedd sbin a chemeg electroddadansoddol. O ganlyniad mae llawer
o fyfyrwyr israddedig yn gallu troi eu
prosiectau a’u gwybodaeth i themâu a
chyhoeddiadau mwy sylweddol mewn
cyfnodolion gwyddonol.

Blynyddoedd Un a Dau
Mae pob myfyriwr, ni waeth beth yw ei
rhaglen gradd, yn rhannu’r un modiwlau
ym mlynyddoedd un a dau. Mae hyn
yn rhoi sylfaen drylwyr i chi i astudio
dros y blynyddoedd sydd i ddod. Yn y
flwyddyn gyntaf, rydym yn atgyfnerthu
ac yn ehangu eich gwybodaeth flaenorol
am gemeg i bob cangen o’r pwnc. Mae’r
addysgu yn y flwyddyn gyntaf yn cynnwys
modiwlau cemeg craidd a modiwlau
dewisol. Efallai y byddwch yn dewis eich
modiwlau dewisol o ddetholiad a gynigir
gan yr Ysgol Cemeg neu edrych ar yr
opsiynau a gynigir mewn Ysgolion eraill.

Caiff modiwlau dewisol eu hadolygu bob
blwyddyn a’u diweddaru lle bo angen i
sicrhau eich bod yn cael gwybodaeth
am y datblygiadau diweddaraf yn y pwnc.
Maen nhw’n rhoi cyfle gwych i chi wneud
dewisiadau am eich astudiaethau ac
ehangu eich profiad.
Mae’r holl fodiwlau’n rhai craidd yn yr
ail flwyddyn, ac yn ymdrin ag agweddau
sylfaenol o bob cangen o gemeg. Ar
ddiwedd yr ail flwyddyn, mae’r cyrsiau’n
ymwahanu yn unol â’r cynllun gradd.

Rhaglenni BSc Cemeg:
Blwyddyn Olaf
Rhaglen tair blynedd yw’r rhaglen BSc.
Mae myfyrwyr yn ymdrin â meysydd
allweddol cemeg mewn rhagor o
fanylder yn y flwyddyn olaf. Yn semester
y flwyddyn olaf, mae modd i fyfyrwyr
ddewis modiwlau arbenigol dewisol
unwaith eto sy’n cyd-fynd â meysydd
ymchwil pwysig yn yr Ysgol. Cyn y
Nadolig, mae myfyrwyr yn cwblhau cyfres
o ymarferion yn y labordy, a gwneir
adroddiad arnynt i safon broffesiynol.
Byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil yn
yr ail semester.

Gwybodaeth Gyffredinol am y Rhaglen

a’r pecynnau modelu moleciwlaidd
diweddaraf. Rydym yn disgwyl i
fyfyrwyr gyflwyno’r holl waith i safon
broffesiynol. Mae pob un o’n rhaglenni
gradd yn rhannu elfen gyfrifiadurol. Ceir
ystafelloedd cyfrifiaduron yn yr Ysgol, yn
y Llyfrgell Gwyddoniaeth ac ar draws y
Brifysgol er mwyn hwyluso astudio, ac
mae’r Ysgol yn cynnig unrhyw feddalwedd
sy’n hanfodol ar gyfer y cwrs.

Rhaglenni MChem Cemeg:
Blynyddoedd Tri a Phedwar
Nod y rhaglen MChem yw datblygu
dealltwriaeth a gwybodaeth gemegol i
lefel uwch nag sy’n bosibl yn y rhaglen
BSc. Gyda’r rhaglen hon, rhoddir mwy
o bwyslais ar ddadansoddi, synthesis a
datrys problemau, ac rydym yn rhoi cryn
dipyn o gyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu’r
sgiliau trosglwyddadwy a phroffesiynol
angenrheidiol i weithio’n hunangynhaliol
fel fferyllydd proffesiynol. Mae prosiect
ymchwil sylweddol yn y bedwaredd
flwyddyn yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr
ddatblygu a dangos y sgiliau uwch hyn ar
ffurf ymchwil a gynhelir yn annibynnol.
I baratoi ar gyfer y prosiect hwn, mae’r
drydedd flwyddyn yn cynnwys archwiliad
o dechnegau arbrofol uwch a phrofiad
o ddadansoddi beirniadol a gymhwysir i
broblemau cemegol.
Mae’r MChem yn cynnig opsiwn i dreulio’r
drydedd flwyddyn mewn sefydliad
diwydiannol, neu brifysgol dramor. Mae’n
gyfle da i fyfyrwyr gael profiad o arferion
gwaith ac anghenion diwydiant neu
astudio mewn cefndiroedd a gwledydd
diwylliannol eraill. Mae llawer o fyfyrwyr
yn gwerthfawrogi’r profiadau hyn ac mae
cyflogwyr yn aml iawn yn cymryd sylw
ohonynt. Mae prosiect ymchwil, naill ai
yn y sefydliad neu’r diwydiant sy’n eich
derbyn yn ffurfio rhan fawr o’r flwyddyn
i ffwrdd, a chaiff ei ategu gan fodiwlau
dysgu o bell sy’n ennyn diddordeb y
myfyrwyr gyda’r gweithgareddau addysgu
yn yr Ysgol.

www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd
Mae amrywiaeth eang o gyflogwyr yn awyddus i gael ein
graddedigion cemeg, gan eu bod yn chwilio am bobl sydd â
sgiliau cyfathrebu ardderchog, profiad mewn amgylchedd labordy,
llythrennedd TG a hyder i ddadansoddi gwybodaeth amrywiol.
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Cyflogadwyedd a Gyrfaoedd

Mae’r profiad dysgu a gynigiwn
wedi’i ddylunio i gynnwys y sgiliau
y mae cyflogwyr o ystod eang o
broffesiynau’n eu gwerthfawrogi’n
fawr. Ein nod yw bod ein myfyrwyr
yn datblygu’n unigolion annibynnol,
tosturiol sy’n gallu mynegi eu hunain
yn eglur ac yn gallu cymhwyso sgiliau
datrys problemau a dadansoddi ar
lefel uchel i ystod eang o gyd-destunau
mewn ffyrdd dibynadwy a chreadigol.
Yn yr hinsawdd sydd ohoni yn y
proffesiynol cemeg, mae’r diwydiant yn
rhoi pwyslais ar ddarganfod prosesau
mwy gwyrdd, rhad a chyflym. Gallwch
gymhwyso’r wybodaeth rydych yn ei
dysgu o’n cyrsiau i amrywiaeth eang o
brosesau cemegol mewn sawl diwydiant
gwahanol.
Bydd y sgiliau sydd gan ein graddedigion
hefyd yn eu gwneud nhw’n hynod
gyflogadwy y tu hwnt i amgylchedd y
labordy. Rydym yn gweld nifer sylweddol
o’n graddedigion yn dod o hyd i waith
mewn amgylcheddau nad ydynt yn rhai
“cotiau gwyn”.
Yn ystod y cwrs, byddwch wedi dangos
bod gennych allu arbennig i ddatrys
problemau. Byddwch yn gallu:
◗ deall pynciau cymhleth gyda hyder
◗ gofyn y cwestiynau iawn am ddata

cymhleth
◗ dadansoddi’n feirniadol ac yn fyfyriol
◗ nodi a defnyddio data perthnasol
◗ cynnig eich atebion llawn dychymyg

eich hun yn seiliedig ar dystiolaeth
a dangos dadleuon eglur, cryno a
darbwyllol yn ysgrifenedig ac ar lafar.
Ein nod yw bod gan ein graddedigion y
sgiliau trosglwyddadwy canlynol ar ôl
cwblhau’r cwrs:
◗ gweithio’n annibynnol yn unol â

therfynau amser a blaenoriaethau, a
rheoli amrywiaeth o dasgau ar yr un
pryd
◗ mynegi prosiectau ar sail ymchwil

gyda’r graddau cywir o bendantrwydd
◗ gallu dysgu yn sgîl beirniadaeth

adeiladol ac ymgorffori ei
mewnwelediadau wrth adolygu
eich gwaith a gwaith ar brosiectau
gwahanol yn y dyfodol
◗ dangos parodrwydd a mentergarwch

i ymchwilio i’ch pynciau a datblygu
damcaniaethau ar gyfer gwaith
ymchwil y dyfodol
◗ gweithio’n dda mewn tîm, gan

gynnwys parchu syniadau a dadleuon
eraill a datblygu dull ar y cyd i
ymchwilio a datrys problemau.

Ar ôl cwblhau cryn dipyn o hyfforddiant
eang a manwl mewn labordy, byddwch yn
hynod brofiadol a hyderus i ddefnyddio
technegau cemegol ymarferol a
ddefnyddir mewn labordai ledled y byd.
Byddwch yn gallu defnyddio offer y
labordy a thechnegau sbectrosgopeg i
lefel uchel i fynd i’r afael â’r problemau
sydd yn y gwahanol feysydd y mae cemeg
yn eu cynnwys.
Yn olaf, byddwch wedi ymarfer a datblygu
amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu, gan
gynnwys defnyddio rhaglenni TG a
chyfryngau digidol.

I ble’r aethon nhw?
Mae graddau mewn Cemeg yn rhoi
ystod o sgiliau trosglwyddadwy i fyfyrwyr
megis rhifedd, llythrennedd, TG, datrys
problemau a chymhwyso dulliau
dadansoddi. Mae cyrchfannau cyffredin
yn cynnwys mewn diwydiant megis
cynhyrchion fferyllol, tanwyddau, ynni,
amaethyddiaeth a datblygu bwyd. Mae
cyrchfannau eraill yn cynnwys addysgu
mewn ysgolion cynradd ac uwchradd,
cyfrifeg, marchnata a chysylltiadau
cyhoeddus, gwerthiannau a hysbysebu, y
gwasanaeth sifil a gweinyddu cyhoeddus.
Yn ôl y canlyniadau arolwg diweddaraf,
roedd 95% o raddedigion cemeg mewn
cyflogaeth neu’n astudio ymhellach 6 mis
ar ôl cwblhau eu gradd.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd
a Chyflogadwyedd
Mae'r Brifysgol yn cynnig gwasanaeth
gyrfaoedd a chyflogadwyedd i fyfyrwyr,
graddedigion ac ôl-raddedigion.
Gallwch gael gwybodaeth am
yrfaoedd, ystyried eich dewisiadau
a siarad ag ymgynghorydd sy’n gallu
rhoi gwybod i chi am y cyfleoedd sy’n
gysylltiedig â’ch gradd neu'r maes
sydd orau gennych, gan gynnwys
cyngor ar raddau ôl-raddedig. Mae'r
gwasanaeth yn cynnig arweiniad ar
baratoi CV a cheisiadau am swyddi
ac yn rhoi'r cyfle i chi gwrdd a
rhwydweithio â chwmnïau o bwys
sy’n recriwtio graddedigion mewn
Ffeiria Gyrfaoedd a digwyddiadau.
Os ydych yn chwilio am brofiad gwaith,
gall y gwasanaeth gyrfaoedd helpu i
gynllunio a threfnu eich lleoliad.
www.cardiff.ac.uk/careers

“Cefais amrywiaeth a dysgu
sut i fod yn annibynnol ar
daith fythgofiadwy a fydd
yn parhau i fod o fudd i mi,
ac rwy'n ei argymell yn
fawr i eraill.”
www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Barn ein Myfyrwyr Amdanom . . .

18

www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry

Brandon Corbett
MChem gyda Blwyddyn ar Leoliad
Gwaith Dramor

Anisha Lad
BSc gyda Blwyddyn ar Leoliad
Gwaith Dramor

Rwyf wedi bod yn gweithio i Mondelēz
International ar gyfer fy mlwyddyn
mewn diwydiant yn un o’u canolfannau
gwyddonol, o’r enw Reading Scientific
Services Limited – roeddwn wedi
fy lleoli yn yr is-adran cynhyrchion
fferyllol. Mae fy ngwaith yn amrywiol
iawn, o isgoch ac uwch-fioled i gynnal
dadansoddiadau cemegol pen-bwrdd
o unrhyw beth o ddeunyddiau crai
i gynhyrchion fferyllol gorffenedig.
Mae bod yn rhan o gwmni mor fawr
wedi bod yn brofiad gwych ac wedi fy
ngalluogi i wella fy sgiliau yn y labordy
yn ogystal â’m sgiliau personol megis
cyflwyno a gweithio fel rhan o dîm. I
mi, mae’r uchafbwyntiau wedi cynnwys
cymryd rhan yn her i interniaid y cwmni
a chreu dulliau dadansoddi newydd
ar gyfer cynhyrchion sy’n benodol i
gleientiaid.

Rhoddodd fy lleoliad gwaith dramor
ym Mhrifysgol Brock, Canada, hwb
enfawr i’m hyder. Roedd y lleoliad yn
wych – dim ond 30 munud mewn car
o Niagara Falls a tua awr o Toronto.
Mae astudio mewn labordy catalysis
anorganig wedi fy helpu i gryfhau fy
sgiliau yn y labordy a ddatblygwyd
yn y labordy pan oeddwn yn fyfyriwr
israddedig. Gyda chyfarfodydd grŵp
rheolaidd a chyflwyniadau wythnosol,
mae fy sgiliau cyflwyno wedi gwella’n
fawr ac rwy’n teimlo’n fwy hyderus fel
unigolyn. Mwynheais gwblhau ymchwil
ar greu ligandau ar gyfer catalysis yn
ystod y lleoliad. Fe’m helpodd i ddeall
sut rydw i am fynd at fy ngyrfa fel
fferyllydd. Roedd y daith fer i Niagara
Falls i’r Brifysgol yn gyfle gwych i fynd
ar dripiau dydd ar ôl wythnos galed o
astudio a gweithio yn y labordy.

Es i i Brisbane ar gyfer fy mlwyddyn
dramor. Cwblheais brosiect ym
Mhrifysgol Dechnoleg Queensland am
ddulliau effeithiol o dynnu halogion
o nentydd dŵr gwastraff, ac rwy’n
gobeithio cyhoeddi papur ar yr ymchwil
wnes i. Yn ystod fy amser yma, yn
bendant rwyf wedi dysgu sut i weithio
mewn amgylchedd cwbl wahanol,
gweithio ar fy mhen fy hun yn fwy a
dysgu sut i ddefnyddio offer gwahanol
yn y labordy. Rwyf wedi bod yn ddigon
ffodus i weld rhannau o Awstralia
yn ystod fy nghyfnod yma ac rwy’n
gobeithio dychwelyd rhyw ddydd.

Rwyf wedi dwlu ar fy mlwyddyn mewn
diwydiant (heb sôn am y manteision
o weithio i berchnogion Cadbury ac
Oreo!) a byddwn i‘n argymell y cynllun i
unrhyw un sy’n awyddus i gael profiad
uniongyrchol o sut y gellir defnyddio
gradd mewn cemeg yn y diwydiant.

Barn ein Myfyrwyr Amdanom . . .

Katherine Laney
MChem gyda Blwyddyn mewn
Diwydiant

Joshua Morris
MChem gyda Blwyddyn ar Leoliad
Gwaith Dramor
Yn ystod fy mlwyddyn dramor, teithiais
i Sydney, Awstralia i ymchwilio i
fframweithiau metel-organig (MOFs) yn
y Grŵp Deunyddiau Moleciwlaidd ym
Mhrifysgol Sydney. Roedd fy ngwaith
yn canolbwyntio ar addasu ôl-synthetig
(PSM) Zr-MOFs gan ddefnyddio
spirooxazines, ac ymchwilio i gineteg
PSM. Mae’r prosiect hwn wedi helpu
i wella fy sgiliau dylunio arbrofol,
dadansoddi beirniadol ac ysgrifennu.
Yn ystod fy amser yn Awstralia,
roeddwn i’n gallu teithio o amgylch
New South Wales i ymweld â mannau
eiconig megis Traeth Bondi a Thŷ
Opera Sydney, yn ogystal ag ymweld â’r
Arfordir Aur a Brisbane yn Queensland.
Er bod y prosiect yn heriol, mae wedi
bod yn ddiddorol iawn ac yn brofiad
dysgu amhrisiadwy.

www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry
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Ceisiadau
Codau UCAS
MChem Cemeg

F103

MChem Cemeg gyda Blwyddyn
o Leoliad Gwaith Dramor
F102
MChem Cemeg gyda
Blwyddyn mewn Diwydiant

F104

BSc Cemeg

F100

BSc Cemeg gyda
Blwyddyn mewn Diwydiant

F101

BSc Cemeg gyda Blwyddyn
o Leoliad Gwaith Dramor

F106

Er mwyn i ni ystyried eich derbyn i un
o’n rhaglenni gradd, dylech ddefnyddio
cyfleuster ‘UCAS Apply’ i wneud cais arlein ar wefan UCAS. I wneud hynny, bydd
angen i chi fewngofnodi i:
www.ucas.ac.uk/apply
Ar y wefan honno fe gewch chi
wybodaeth am sut i wneud cais
ac esboniad o drefn UCAS.

Gofynion Mynediad
Caiff ceisiadau eu hystyried gan
ymgeiswyr sy’n cynnig amrywiaeth
o gymwysterau. Bydd y rhan fwyaf o
ymgeiswyr yn fyfyrwyr Safon Uwch, a fydd
fel arfer yn cynnig graddau rhwng AABBBB, i gynnwys o leiaf gradd B mewn
Cemeg.
Rydym hefyd yn derbyn y cymhwyster
Bagloriaeth Cymru, ond mae’n rhaid iddo
fod yn ychwanegol at ddau bwnc Safon
Uwch arall – rhaid i un ohonynt fod yn
Gemeg.

Y Fagloriaeth Ryngwladol
Disgwylir i ymgeiswyr ennill 32-34
o bwyntiau ar gyfer y rhaglen, gyda
chyfanswm o 10 o bwyntiau neu uwch
ar y Lefel Uwch o Gemeg a phwnc
gwyddonol neu fathemategol arall. Mae
hyn i gynnwys o leiaf 5 mewn Cemeg.

Arall
Bydd croeso i geisiadau gan y rhai sy’n
cynnig cymwysterau cyfwerth amgen/
tramor a’r rhai a all fod â phrofiad
gwaith/bywyd perthnasol arall.

Pynciau Penodol
Safon Uwch: Ni dderbynnir Astudiaethau
Cyffredinol na Meddwl yn Feirniadol.
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TGAU: Dim gofynion penodol heblaw
am radd C o leiaf mewn Saesneg Iaith a
Mathemateg fel rheol.

Gwybodaeth am Geisiadau
Nifer y myfyrwyr newydd fel rheol: 150
Nifer y ceisiadau fel arfer: 600

Cyfle Cyfartal
Mae Prifysgol Caerdydd yn 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 cymdeithasol,
a sicrhau bod cyfle cyfartal iddynt.
Mae’r ymrwymiad hwn yn rhan o’r Polisi
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, sydd i’w
weld ar: www.caerdydd.ac.uk/publicinformation/equality-and-diversity

Ymgeiswyr ag Anableddau /
Anghenion Penodol
Gwneir pob cynnig i astudio ym
Mhrifysgol Caerdydd ar sail teilyngdod
academaidd yn unig. Pan fydd gan
ymgeiswyr ofynion penodol sy’n
ymwneud ag anabledd neu gyflwr
meddygol, fe’u hanogir i drafod y rhain
gyda staff perthnasol er mwyn gallu
gwneud trefniadau priodol i sicrhau bod y
Brifysgol yn darparu amgylchedd hygyrch.
Yn benodol, gwahoddir ymgeiswyr i
gysylltu â’r Cynghorydd Anabledd i gael
gwybod am y drefn ymgeisio, cyflwyno’r
cyrsiau a mynediad at yr amgylchedd
ffisegol. Os bydd hi’n briodol, gellir
trefnu ymweliadau anffurfiol er mwyn i
ymgeiswyr allu gweld y llety a chyfarfod
â’r staff academaidd.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r
Cynghorwr Anabledd:
Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
Ebost: disability@caerdydd.ac.uk

Diwrnod Agored
Cynhelir Diwrnodau Agored y Brifysgol
gyfan drwy gydol y flwyddyn ac maen
nhw’n rhoi cyfle i chi 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

Gohirio Mynediad
Nid oes gan yr Ysgol wrthwynebiad i’r
posibilrwydd i chi ohirio eich mynediad
cyhyd â’ch bod yn treulio’r flwyddyn
berthnasol mewn ffordd gadarnhaol a
buddiol. Byddwch chi’n gwneud eich
cais drwy UCAS yn y ffordd arferol, ond
rhaid i’r cais i UCAS ddangos y flwyddyn y
bwriadwch ddod i’r brifysgol.

Cysylltiadau Derbyn
Am wybodaeth am ymgeisio a chofrestru
ar raglen MChem neu BSc, cysylltwch â:
Y Tiwtor Derbyn Myfyrwyr
Yr Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd,
Prif Adeilad, Plas y Parc, Caerdydd,
CF10 3AT
Ffôn: 029 2087 4023
Ffacs: 029 2087 4030
Ebost: chemistry@caerdydd.ac.uk
Gwefan: www.cardiff.ac.uk/chemistry

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.
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, ewch
i’r wefan ganlynol:
www.cardiff.ac.uk/funding-ug

Gwefannau defnyddiol i gael gwybod
am ffioedd dysgu a chymorth ariannol:
Gwefan Prifysgol Caerdydd:
www.caerdydd.ac.uk/ffioedd
Gwefan Canolfan Cymorth Myfyrwyr:
www.cardiff.ac.uk/financialsupport
Cyllid Myfyrwyr Cymru:
http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk
Cyllid Myfyrwyr Lloegr:
www.direct.gov.uk/studentfinance
Y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr: :
www.slc.co.uk

Telerau ac Amodau
Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod
y wybodaeth sydd yn y llyfryn hwn
yn gywir pan aeth i'r wasg. Fodd
bynnag, nid yw'r Brifysgol yn atebol
am unrhyw wallau a allai fod ynddo,
neu am unrhyw newidiadau dilynol
i bolisi'r Brifysgol neu Lywodraeth
a allai effeithio ar yr wybodaeth a
roddir. Noda Prifysgol Caerdydd yn
ffurfiol nad yw’n cynnwys unrhyw
sylwadau neu warantau (boed wedi'u
mynegi neu eu hawgrymu), yn ogystal
â phob atebolrwydd, gan gynnwys
niwed uniongyrchol, anuniongyrchol,
penodol, damweiniol neu ganlyniadol,
sy'n deillio o ddefnyddio'r wybodaeth
ar y tudalennau hyn, hyd at y graddau
eithaf sy'n bosibl o dan y gyfraith.
CHEMY/0519/1000

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu
ar bapur a gafwyd o ffynonellau a
reolir yn dda, a defnyddiwyd inciau
a gafwyd o lysiau. Mae’r papur a
ddefnyddiwyd wrth gynhyrchu’r llyfryn
hwn, 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 er mwyn i eraill
gael ei ddefnyddio.
Diolch.

Allwedd

■ Yr Ysgol Cemeg
■ Y Brifysgol ac

Adeiladau’r GIG

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

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Mae Ysgol Cemeg ym Mhrif Adeilad y Brifysgol. Y ffordd fwyaf cyfleus i fynd iddi yw
drwy’r maes parcio ar Blas y Parc (gyferbyn ag adeilad Undeb y Myfyrwyr).
Os ewch i mewn drwy’r drws yn adain ogleddol yr adeilad hwn (ar y dde wrth i chi
fynd i mewn i'r maes parcio), mae Swyddfa'r Ysgol ar eich chwith yn syth.

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855
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Rhagor o wybodaeth am yr Ysgol Cemeg
ewch i’n gwefan: https://www.cardiff.ac.uk/cy/chemistry

Myfyrwyr sy'n Blogio
O awgrymiadau astudio i ble i fwyta, i gymdeithasau, teithiau
penwythnos a ble i gael eich llyfrau, mae ein myfyrwyr sy'n blogio yn
fyfyrwyr go iawn sy'n siarad am brofiad gwirioneddol myfyriwr yng
Nghaerdydd.
Cofiwch ddarllen eu blogiau diweddaraf i gael gwybod rhagor
am sut beth yw byw ac astudio yng Nghaerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/studentbloggers

Ymholiadau
Ffôn: 029 2087 4023
Ebost: chemistry@caerdydd.ac.uk
Yr Ysgol Cemeg
Prifysgol Caerdydd
Prif Adeilad
Plas y Parc
Caerdydd CF10 3AT

Cadwch mewn cysylltiad
Dewch o hyd i ni:
facebook.com/cardiffuniug

Dilynwch ni:
@cardiffuniug

