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Croeso i'n Hysgol

95%  
o'n graddedigion 
mewn cyflogaeth 
neu astudiaethau 
pellach chwe mis ar 
ôl graddio.
Ffynhonnell: DLHE 2016/17
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Dewis Caerdydd

Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol sy’n eich galluogi i ddysgu, 
meddwl, a datblygu sgiliau proffesiynol a gwybodaeth hanfodol.
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Rwy’n falch iawn eich bod yn ystyried 
astudio yn Ysgol Cemeg Prifysgol Caerdydd. 
Yn ystod eich amser gyda ni, byddwn yn 
gwneud popeth y gallwn i’ch helpu i wireddu 
eich potensial, gan roi gwybodaeth, sgiliau 
a phrofiadau i chi ar gyfer gyrfa a dyfodol 
gwerth chweil.
Mae ein myfyrwyr a’n staff yn dod o’r DU, 
o Ewrop a thramor i greu cymuned 
amrywiol a chlòs. Mae staff addysgu yn yr 
Ysgol Cemeg yn cynnal ymchwil sy’n anelu at 
fynd i’r afael â heriau gwyddonol pwysig yr 
21ain ganrif. Mae eu profiad yn ymdrin â 
holl feysydd cemeg a’i rhyngwynebau, gyda 
disgyblaethau a thechnolegau gwyddonol 
eraill. Mae’r arbenigedd hwn wedi’i gynnwys 
yn ein rhaglenni gradd, gan roi profiad dysgu 
modern mewn gwyddoniaeth foleciwlaidd.  
Rwy’n gobeithio y bydd eich profiad yn y 
brifysgol yn eich ysgogi’n ddeallusol, yn 
bleserus ac o fudd mawr i’ch gyrfa yn y 
dyfodol.

Mae’r llyfryn hwn yn cyflwyno ein Hysgol 
a’r rhaglenni gradd israddedig rydym yn eu 
cynnig. Cewch wybodaeth benodol am eich 
pwnc arbenigol a’r cyfleoedd sydd ar gael 
i chi yn ystod eich astudiaethau ac ar ôl i 
chi raddio. Rwy’n gobeithio y byddwch yn ei 
ystyried yn ganllaw defnyddiol i’ch helpu chi 
wrth ddewis eich rhaglen radd a phrifysgol.

Edrychwn ymlaen at gael eich cais ac i chi 
ddod yn rhan 
o’n cymuned. 
 
 
Yr Athro Damien Murphy
Pennaeth yr Ysgol
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Pam astudio gyda ni?

O gyfleusterau o’r radd flaenaf i gyrsiau hyblyg, 
mae digonedd o resymau i astudio yn yr Ysgol Cemeg.
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Gyda’n cefnogaeth ni a’ch ymrwymiad chi, 
credwn y gallwn eich helpu i greu 
eich dyfodol delfrydol. Dyma ein pum prif 
reswm dros astudio yn yr Ysgol Cemeg.
1  Cyrsiau hyblyg
Mae pob un o’n rhaglenni gradd israddedig 
yn rhannu cwricwlwm cyffredinol dros y ddwy 
flynedd gyntaf o astudio. Mae hyn yn eich 
galluogi chi i ddewis y llwybr cywir ar ôl i chi 
gael y cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth yn 
holl ganghennau gwahanol cemeg. 

Gallwch wneud cais i drosglwyddo o’r cwrs 
BSc i’r cwrs MChem, neu gallwch ychwanegu 
blwyddyn mewn diwydiant neu flwyddyn 
dramor cyn diwedd eich blwyddyn gyntaf.

Mae blwyddyn tri (a blwyddyn pedwar i 
fyfyrwyr MChem) yn hynod hyblyg, gan eich 
galluogi chi i lunio’r cwrs i gyd-fynd â’ch 
dyheadau o ran gyrfa. Ochr yn ochr â dysgu 
am bynciau craidd, byddwch hefyd yn gallu 
arbenigo eich gradd drwy ddewis o blith ystod 
eang o fodiwlau dewisol.

2  Rhagoriaeth academaidd
Rydym yn Brifysgol Grŵp Russell sy’n 
ymrwymedig i gynnal yr ymchwil orau 
oll, profiad addysgu a dysgu rhagorol, a 
chysylltiadau cryf gyda diwydiant. 

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 
diweddaraf, roeddem yn y 9fed safle yn y DU, 
ac roedd allbwn ein holl ymchwil yn cael ei 
gydnabod yn rhyngwladol o leiaf. 

Mae ein holl gyrsiau wedi’u hachredu gan y 
Gymdeithas Gemeg Frenhinol, ac rydym yn 
adolygu ein cwricwlwm yn barhaus i’w gadw’n 
gyfredol â’r diwydiant ac anghenion myfyrwyr.

3  Cyfleusterau o safon uchel
Cewch hyd i’n Hysgol yn y Prif Adeilad eiconig, 
ac mae modd cerdded o’r adeilad i Undeb 
y Myfyrwyr, amwynderau canol y ddinas, 
parciau a llawer o breswylfeydd y Brifysgol. 

Buddsoddwyd dros £14M yn ein cyfleusterau 
helaeth dros y blynyddoedd diwethaf, gan 
gynnig amgylchedd addysgu ac ymchwil sy’n 
ffynnu.

4  Profiad gwych i fyfyrwyr
Rydym yn cynnig amgylchedd cefnogol sydd 
wedi’i gyfarparu’n dda a, gyda chymaint o 
weithgareddau ar gael, mae’n sicr y bydd 
rhywbeth ar eich cyfer. Gallwch gymryd rhan 
mewn llu o weithgareddau allgymorth drwy’r 
Cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr i ChemSoc, 
sef ein cymdeithas i fyfyrwyr, sy’n trefnu 
digwyddiadau megis y ddawns flynyddol i 
fyfyrwyr. 

Mae gennym gynllun mentor cadarn i fyfyrwyr 
a argymhellir yn gryf sy’n helpu myfyrwyr y 
flwyddyn gyntaf i addasu i fywyd yn y brifysgol.  
Mae ein myfyrwyr sy’n fentoriaid yn rhoi 
cyngor am unrhyw beth o ffyrdd newydd o 
ddysgu ac addysgu i fyw oddi cartref.

Rydym yn annog pawb i dreulio peth amser 
yn astudio neu’n gwirfoddoli dramor yn ystod 
eu hastudiaethau, ac rydym yn rhoi cyngor ac 
arweiniad yn ystod eich amser yno.

5  Rhagolygon gwych o ran gyrfa
Mae’r cyfan a wnawn yn yr Ysgol Cemeg 
yn ymwneud â’ch paratoi ar gyfer gyrfa 
lwyddiannus, a dyna pam mae 95% o’n 
graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau 
pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio.

Mae ein graddedigion yn mynd ymlaen i 
weithio mewn ystod eang o swyddi, gan 
gynnwys bod yn wyddonydd datblygu fferyllol, 
dadansoddwr defnyddiau, ymchwilydd i 
gatalyddion a thwrnai patentau.

Mae gwasanaeth Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd Prifysgol Caerdydd yma 
i’ch helpu a’ch cefnogi. Mae’r hyn a gynigir 
ganddynt yn cynnwys gweithdai CV, cyngor un-
i-un, sesiynau ymarfer cyfweliadau a ffeiriau 
gyrfaoedd gyda chyflogwyr blaenllaw. 

HYDREF 2016    7

Pam
 astudio gyda ni?
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* Mae'r ystadegau am gyrchfannau graddedigion yn 
seiliedig ar arolwg Ymadawyr Addysgu Uwch HESA, 
2016/17.



86

Lleoliad a chyfleusterau

Rydym wedi gwneud yn siŵr bod ein hamgylchedd a’n cyfleusterau yn 
diwallu eich holl anghenion er mwyn i chi gyflawni eich potensial.
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Lleoliad a chyfleusterau

7

Mae’r rhan fwyaf o’r addysgu yn digwydd yn y 
Prif Adeilad eiconig, sef adeilad hanesyddol 
sy’n ganolog i gyfleusterau eraill y Brifysgol a 
chanol dinas Caerdydd.
Mae gennym ein bwyty a’n llyfrgell ein hunain 
yn ogystal â llu o labordai a chyfleusterau 
cyfrifiadura. 

Mae ein cartref yn un digon traddodiadol ar 
yr olwg gyntaf, ond mae ein mannau addysgu 
ar flaen y gad o ran ei fodernedd. Gwariwyd 
miliynau o bunnoedd yn trawsnewid ein 
mannau dysgu, gan gynnig amgylchedd 
dysgu mawr ac atyniadol i bawb. Mae digon 
o ffynonellau pŵer ar gyfer eich dyfeisiau, 
darlithfeydd gyda systemau recordio a 
microffonau yn ogystal â gwasanaeth WiFi 
dibynadwy.

Y brif lyfrgell ar gyfer myfyrwyr cemeg yw’r 
Llyfrgell Gwyddoniaeth, gyferbyn â’r Ysgol 
yn y Prif Adeilad. Mae llawer o lyfrau a 
chyfnodolion ar gael ar ffurf electronig hefyd. 

Mae’r Llyfrgell Gwyddoniaeth ar agor rhwng 
08:45 – 21:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 
ac o 10:00 – 17:30 ar benwythnosau.

Mae llyfrgellwyr pwnc yno i’ch helpu gyda’ch 
holl anghenion astudio ac ymchwil. Maent 
hefyd yn cynnal gweithdai ynghylch chwilio am 
wybodaeth ac ymchwil llenyddiaeth.

Cyfleusterau ymchwil
O’r technegau dadansoddol diweddaraf i 
alluoedd gweithdy gwyddonol arbenigol, mae'r 
cyfleusterau hyn yn sail i'n gweithgareddau 
addysgu ac ymchwil.

• Sbectrometreg màs a chromatograffeg

• Cyseinedd magnetig niwclear

• Cyseinedd paramagnetig electron

• Diffreithiant pelydr X

• Sbectrosgopeg gyffredinol a nodweddu 
cyflwr solid

• Cyfrifiadura perfformiad uchel

• Gweithdai technegol

• Cyfleuster dadansoddi arwyneb XPS

• Dadansoddiad Sbectrosgopeg Ffoto-
electron Pelydr-x (XPS)

Os hoffech edrych o gwmpas ein hadran, 
ewch ar ein taith rithwir yn:

chemistrytour.cardiff.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cemeg
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Opsiynau blwyddyn mewn 
diwydiant a blwyddyn dramor

Myfyrwyr cemeg yn gwirfoddoli gyda 
rhaglen addysgu gwirfoddolwyr Agape, 
prosiect elusennol sy’n cefnogi gwaith 
dyngarol i wella bywydau ledled Affrica.
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Datblygwch eich sgiliau cyflogadwyedd drwy 
weithio am flwyddyn yn y diwydiant, neu 
dysgwch wrth astudio yn un o’n prifysgolion 
partner dramor.

Blwyddyn mewn diwydiant
Mewn marchnad swyddi gystadleuol i 
raddedigion, gall profiad o’r diwydiant eich 
helpu i ennill sgiliau a phrofiad ychwanegol 
a fydd yn sicrhau eich bod gam ar y blaen. 
Gallai eich helpu i sicrhau rôl barhaol ar ôl i 
chi raddio, yn ogystal â chynnig cyd-destun 
byd go iawn i gefnogi eich astudiaethau. 

Os nad ydych chi’n siŵr pa lwybr gyrfa i’w 
ddilyn, mae’n gyfle gwych i benderfynu beth 
hoffech chi ei wneud. Gallai hyd yn oed eich 
helpu i wneud y penderfyniadau hollbwysig 
hynny am eich dyfodol. 

Mae gan Brifysgol Caerdydd gysylltiadau â 
thros 300 o sefydliadau a gallwn gynnig y 
cyfle i chi dreulio cyfnod ar leoliad ledled y 
byd. Mae ein myfyrwyr cemeg wedi cwblhau 
lleoliadau gwaith cyffrous mewn sefydliadau 
megis Dow Chemical Company, GSK, Pfizer a 
Kodak. 

Sut mae'n gweithio? 
Os byddwch yn dewis astudio’r cwrs MChem 
Cemeg gyda blwyddyn mewn diwydiant, 
byddwch yn cwblhau lleoliad 9-12 mis (80 o 
gredydau) yn y diwydiant yn ystod blwyddyn tri 
o’ch pedair blynedd, a modwl theori gorfodol 
ym mhob cangen o’r pwnc ar draws y ddau 
semester (40 o gredydau) drwy ddysgu o bell. 
Cynhelir eich lleoliad gwaith mewn labordy 
diwydiannol lle byddwch yn cynnal ymchwil 
dan oruchwyliaeth eich cyflogwr ond a asesir 
yn bennaf yng Nghaerdydd.

Os byddwch yn dewis astudio’r cwrs BSc 
Cemeg gyda blwyddyn mewn diwydiant, 
byddwch yn cwblhau lleoliad gwaith 
diwydiannol (120 o gredydau) yn ystod 
blwyddyn tri o’ch pedair blynedd. I bob 
pwrpas, byddwch yn gyflogai i'r cwmni rydych 
wedi'ch lleoli gydag ef, a byddwch yn cynnal 
gweithgareddau sy’n gysylltiedig â chemeg 
sy'n briodol i natur fasnachol y cwmni.

Byddwch yn dychwelyd i Gaerdydd ar ôl 
cwblhau lleoliad gwaith llwyddiannus ar 
ddechrau semester yr hydref ar gyfer eich 
blwyddyn olaf o astudiaethau. Nid oes angen 
i chi ymrwymo i leoliad gwaith tan ddechrau’r 
ail flwyddyn.

Bydd yr Ysgol yn eich helpu i ddod o hyd 
i leoliad gwaith sy’n gysylltiedig â’ch 

diddordebau a’ch cryfderau, a byddwn yn aros 
mewn cysylltiad agos gyda chi drwy gydol eich 
lleoliad gwaith.

Blwyddyn dramor
Mae astudio dramor fel rhan o’ch profiad 
yn y brifysgol yn ffordd wych o ehangu’ch 
gwybodaeth academaidd, o ymgolli mewn 
diwylliant arall, ac o ddysgu sgiliau y gallai 
cyflogwyr eu gwerthfawrogi. Ond, yn anad dim, 
mae'n ddechrau ar antur newydd. Byddwch 
yn profi diwylliannau a safbwyntiau eraill, gan 
wneud ffrindiau newydd a rhannu profiadau 
bythgofiadwy.

Rydym wedi datblygu nifer o bartneriaethau 
gyda’r prifysgolion gorau, sy’n golygu y 
gallwch astudio yn rhai o’r dinasoedd mwyaf 
eiconig ac ysbrydoledig yn y byd. Ymhlith y 
cyrchfannau mae Bern, Munich, Bologna a 
Barcelona, yn ogystal â nifer o brifysgolion 
ymhellach i ffwrdd yn Awstralia, Hong Kong, 
Japan, UDA, Seland newydd a Canada. 

Sut mae'n gweithio?
Os byddwch yn dewis astudio’r cwrs BSc 
Cemeg gyda blwyddyn dramor, byddwch 
yn treulio blwyddyn tri o’ch pedair blynedd 
mewn prifysgol dramor, gan roi’r cyfle i chi 
gael profiad o arferion gweithio a diwylliant 
gwlad wahanol. Byddwch yn cwblhau prosiect 
ymchwil 9-12 mis (80 o gredydau) mewn 
darparwr lleoliad gwaith dramor a modiwl 
theori gorfodol ym mhob cangen o’r pwnc ar 
draws y ddau semester (40 o gredydau) drwy 
ddysgu o bell.

Os byddwch yn cwblhau’r cwrs BSc Cemeg 
gyda blwyddyn dramor, byddwch yn treulio’ch 
trydedd flwyddyn ar leoliad gwaith dramor, yn 
cwblhau prosiect o dan oruchwyliaeth aelod 
o staff sy’n siarad Saesneg yn narparwr y 
lleoliad gwaith. 

Bydd yr Ysgol yn eich helpu i ddod o hyd 
i leoliad gwaith sy’n gysylltiedig â’ch 
diddordebau a’ch cryfderau, a byddwn yn aros 
mewn cysylltiad agos gyda chi drwy gydol eich 
lleoliad gwaith.

Byddwch yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd 
ar ôl cwblhau eich blwyddyn dramor yn 
llwyddiannus ar ddechrau semester yr hydref, 
yn barod ar gyfer eich blwyddyn astudio olaf. 

Nid oes angen i chi ymrwymo i flwyddyn 
dramor tan ddechrau’r ail flwyddyn.

Bydd ffi is yn ystod blwyddyn ryngosod (e.e. 
blwyddyn mewn diwydiant 
neu flwyddyn dramor).

Mae manylion llawn ar gael ar ein gwefan. 

Lleoliadau gwaith dros  
yr haf
Gallwch ymgymryd ag amrywiaeth o gyfleoedd 
i astudio, gweithio neu wirfoddoli gyda’n 
partneriaid ledled y byd yn ystod gwyliau haf 
eich gradd.

Gwirfoddoli
Gallwch wirfoddoli ar gyfer prosiectau sy’n 
cefnogi’r amgylchedd a chymunedau lleol, 
addysgu mewn ysgolion ledled y byd, cwblhau 
ymchwil a dechrau mentrau busnes newydd. 
Mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys 
gwirfoddoli yn Think Pacific yn Fiji ac yn 
Rayleigh International yn Costa Rica.  

Prosiect ymchwil dros yr haf 
Mae rhaglenni Ymchwil Haf Rhyngwladol 
Cyfleoedd Byd-eang yn cynnig y cyfle i chi gael 
profiad o waith ymchwil rhyngwladol ar eich 
pwnc dewisol y tu allan i’r tymor.  
Rhaid i’ch gwaith ymchwil bara tair wythnos 
o leiaf a rhaid ei gynnal mewn prifysgol 
gydnabyddedig y tu allan i’r DU. Mae myfyrwyr 
cemeg wedi cwblhau prosiect ymchwil tair 
wythnos o hyd yn y sector cemeg a chosmetig 
yn Compiègne, Ffrainc. 

Rhaglenni astudio dros yr haf
Gallwch hefyd astudio dramor yn ystod 
gwyliau’r haf mewn sefydliadau ledled y byd.  
Yr hyn sy’n wych am raglenni astudio 
dros yr haf yw eu bod yn hyblyg. Gallwch 
ddewis astudio mewn unrhyw sefydliad 
cydnabyddedig yn y byd, a gallwch hefyd 
ddewis astudio unrhyw bwnc yr hoffech gan 
na gyflwynir credydau am y rhaglen a’i bod 
hi y tu hwnt i’ch gradd. Gallech astudio pwnc 
sy’n gysylltiedig â chemeg neu rywbeth hollol 
newydd a gwahanol, megis iaith newydd.

Lleoliadau gwaith haf
Bydd y sgiliau y byddwch yn eu datblygu 
yn ystod interniaeth ryngwladol yn eich 
helpu i wneud argraff ar gyflogwyr yn y DU 
neu dramor. Mae interniaethau ar gael yn 
Columbia, Fietnam, Mecsico, Tsieina, Sbaen, 
Namibia, Canada, UDA a mwy.

Mae enghreifftiau yn y gorffennol yn cynnwys 
Prosiect Interniaeth STEM pedair wythnos yn 
Awstralia a phrosiect ymchwil i agrogemegau 
yn Sbaen.

www.caerdydd.ac.uk/cemeg
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Ein rhaglenni gradd

Yn ystod fy mlwyddyn dramor ym Mhrifysgol Sydney, 
ymchwiliais i fframweithiau metel-organig (MOFs) yn y Grŵp 
Deunyddiau Moleciwlaidd. Mae’r prosiect hwn wedi helpu i wella fy 
sgiliau dylunio arbrofol, dadansoddi beirniadol ac ysgrifennu.  
Cefais hefyd y cyfle i ymweld â mannau eiconig, megis traeth Bondi, 
yr Arfordir Aur a Brisbane.
Joshua Morris,  
BSc Cemeg gyda blwyddyn dramor
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Ein Cyrsiau

11

Ein rhaglenni graddYr hyn sy’n arbennig am bob un o’n cyrsiau israddedig 
yw eu hyblygrwydd. Mae ein rhaglenni gradd BSc neu 
MChem yn rhannu cwricwlwm yn ystod blynyddoedd 
un a dau. Mae hyn yn eich galluogi chi i ystyried eich 
opsiynau astudio yn ofalus ar ôl i chi gofrestru ar un 
o’n cyrsiau.
Rhaglenni Baglor (BSc)
Mae'r cwrs BSc Cemeg tair blynedd yn cynnig 
sylfaen astudio eang fel y gallwch fynd ar 
drywydd gyrfa ym maes gwyddor gemegol, 
addysg gemegol a hyd yn oed gyrfaoedd nad 
ydynt ym maes cemeg, megis ym myd busnes 
neu weinyddu. Mae ein holl raglenni BSc wedi’u 
hachredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

BSc Cemeg (F100)
Nod y cwrs tair blynedd hwn yw rhoi addysg 
ddeinamig a hyblyg i chi o ran y wybodaeth a’r 
sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa lwyddiannus 
mewn cemeg.

Byddwch yn astudio cyflwyniad eang i brif 
feysydd cemeg, gyda’r cyfle i arbenigo mewn 
pynciau sy’n ddiddorol neu’n bwysig i chi drwy 
fodiwlau opsiynol a phrosiect ymchwil. At hynny, 
byddwch yn treulio sawl awr yn ein labordai 
yn cael profiad ymarferol ac yn datblygu eich 
gwaith ymchwil a’ch sgiliau mathemategol a 
chyfrifiadurol.

BSc Cemeg gyda blwyddyn mewn 
diwydiant (F101)
Mae’r rhaglen BSc Cemeg gyda blwyddyn 
mewn diwydiant yn cwmpasu’r un deunyddiau 
academaidd â’r rhaglen BSc Cemeg, ond mae’n 
cynnwys blwyddyn ychwanegol â thâl o weithio 
yn y diwydiant yn ystod blwyddyn tri. Treulir eich 
blwyddyn olaf gyda chyd-fyfyrwyr BSc Cemeg yng 
Nghaerdydd.

Byddwch yn cael y cyfle i wneud cysylltiadau 
gwerthfawr a datblygu sgiliau trosglwyddadwy 
a fydd yn eich paratoi at amgylchedd gwaith 
cystadleuol. 

Bydd ein tîm yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad 
gwaith ac yn eich cefnogi yn ystod eich amser 
yno. 

Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr wedi cwblhau 
lleoliadau gwaith gyda Dow Chemical Company, 
GSK, Pfizer a Kodak.

BSc Cemeg gyda blwyddyn ar leoliad 
gwaith dramor (F106)
Mae’r BSc Cemeg gyda blwyddyn ar leoliad 
gwaith dramor yn ymdrin â’r un deunydd 
academaidd â’r cwrs BSc Cemeg, ond mae’n 
cynnwys blwyddyn a dreulir mewn prifysgol 
dramor yn ystod blwyddyn tri. Treulir eich 
blwyddyn olaf gyda chyd-fyfyrwyr y cwrs BSc 
Cemeg yng Nghaerdydd.

Bydd gweithio dramor yn eich galluogi i gael 
profiad o ddiwylliant gwahanol, ehangu eich 
rhwydwaith a datblygu sgiliau cyflogadwyedd. 
Bydd y profiad ymarferol dramor hwn yn 
rhywbeth gwerthfawr i’w ychwanegu at eich CV 
pan fyddwch yn ceisio dod o hyd i waith ar ôl 
graddio.

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. Yn y gorffennol, mae ein myfyrwyr 
wedi cwblhau’r flwyddyn dramor yn Ewrop, 
Gogledd America ac Awstralia. 

BSc Cemeg gyda Blwyddyn 
Ragarweiniol (F105)
Mae’r flwyddyn ragarweiniol yn bennaf ar gyfer 
ymgeiswyr nad ydynt wedi cael cyfle, am ryw 
reswm, i astudio'r pynciau rhagofynnol y mae 
eu hangen i gael mynediad i'r flwyddyn gyntaf. 
Mae cwblhau'r cwrs sylfaen blwyddyn o hyn yn 
llwyddiannus yn eich galluogi i fynd ymlaen i 
flwyddyn gyntaf rhan greiddiol y cwrs gradd.

Rhaglenni Meistr Israddedig (MChem)
Bydd y rhaglen Cemeg MChem pedair blynedd 
yn eich galluogi chi i ddysgu holl ganghennau 
cemeg a datblygu eich gwybodaeth mewn 
meysydd allweddol dewisol sy’n ddiddorol neu’n 
bwysig i chi. Mae rhaglenni MChem ar gyfer y 
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 manylion 
am ein meysydd ymchwil ar gael ar dudalen 15. 

Mae ein holl raglenni MChem wedi’u hachredu 
gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Mae 
graddedigion yn gymwys i dderbyn aelodaeth 
lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) a 
gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig. 

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 fanylder yn 
y drydedd a'r bedwaredd flwyddyn. 

Gyda mwy o bwyslais ar ymchwil na’n graddau 
BSc, ar sail dadansoddiadau, dehongli a 
datrys problemau, yn ogystal â llawer o 
gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy 
proffesiynol, gallwch gaffael yr holl rinweddau 
sy'n angenrheidiol i weithio fel fferyllydd 
hunangynhaliol.

MChem Cemeg gyda blwyddyn mewn 
diwydiant (F104)
Cwrs pedair blynedd yw’r cwrs MChem Cemeg 
gyda blwyddyn mewn diwydiant sy’n rhannu 
blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn gyffredinol gyda’r 
MChem Cemeg. Treulir y drydedd flwyddyn mewn 
swydd â thâl 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. Bydd 
ein tîm yn eich helpu i ddod o hyd i leoliad gwaith 
ac yn eich cefnogi yn ystod eich amser yno. 

MChem Cemeg gyda blwyddyn ar 
leoliad gwaith dramor (F102)
Cwrs pedair blynedd yw’r MChem Cemeg gyda 
blwyddyn dramor sy’n rhannu blwyddyn gyntaf 
ac ail flwyddyn gyffredinol gyda’r cwrs MChem 
Cemeg. Treulir y drydedd flwyddyn yn cwblhau 
prosiect ymchwil mawr mewn prifysgol dramor. 

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 MChem 
Cemeg yng Nghaerdydd.

www.caerdydd.ac.uk/cemeg
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Ein hamgylchedd dysgu

Cawn addysgu o safon uchel gan ddarlithwyr brwdfrydig 
sy’n angerddol am eu meysydd. Mae fy nghwrs wedi rhoi cyfle i 
mi edrych ar gymaint o agweddau ar gemeg a dod o hyd i'r hyn y 
mae gen i wir ddiddordeb ynddo. Mae Caerdydd yn ddinas sydd â 
chyfleoedd di-ben-draw.
Amy Gough,  
BSc Cemeg
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Ein ham
gylchedd dysgu
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Strwythur y rhaglen
Ein nod yw cynnig amgylchedd rhagorol ar gyfer 
addysg gemegol ac mae ein graddau israddedig 
yn adlewyrchu ein cryfderau a’n diddordebau 
ymchwil presennol. Mae prosiectau yn y 
flwyddyn olaf yn gwbl integredig yn ein grwpiau 
ymchwil. Lluniwyd ein cyrsiau i’ch galluogi chi i 
wireddu eich llawn botensial. 

Addysgu, dysgu ac asesu
Addysgir trwy gyfres o ddarlithoedd, tiwtorialau, 
gweithdai a dosbarthiadau ymarferol. Cefnogir 
hyn gan y deunyddiau sydd ar Dysgu Canolog, 
sef amgylchedd dysgu rhithwir y Brifysgol.

Darlithoedd
Darlithiau yw un elfen bwysig o’r addysgu, fel 
arfer mae 10-12 yr wythnos sy’n 50 munud o 
hyd. Gall hyn gynnwys sleidiau, cyflwyniadau 
cyfrifiadur, taflenni gwaith a chrynodebau o’r 
cwrs.

Gwaith labordy
Mae ail ran yr addysgu’n cynnwys 
dosbarthiadau ymarferol, eto cyfartaledd o ryw 
10-12 awr yr wythnos fel arfer. Mae’r pwyslais 
ar dechnegau sylfaenol a chofnodi arsylwadau 
mewn modd syml ond cywir ym mlwyddyn 
un. Mae gwaith labordy yn gweithio tuag at 
arbrofion sylweddol sy’n gofyn am gynllunio, 
dadansoddi a dehongli canlyniadau yn ofalus, 
yn ogystal ag adrodd safonol, proffesiynol.

Rydym yn recordio pob un o’n darlithoedd, 
gweithdai a sesiynau adolygu ac mae’r 
deunyddiau hyn ar gael drwy Dysgu Canolog.

Addysgu mewn grwpiau bach
Rhoddir dosbarthiadau tiwtorial mewn grwpiau 
bach ym mhob blwyddyn, er mwyn ymarfer, 
trafod a dadansoddi deunydd y darlithiau, yn 
ogystal â datblygu sgiliau cyfathrebu. Cyflwynir 
sesiynau gan dri aelod o staff penodol, un 
arbenigwr ym mhob un o feysydd cemeg 
organig, anorganig a ffisegol. Mae'r un tri 
thiwtor fel arfer yn parhau i fod wedi’u haseinio 
i bob grŵp trwy gydol eich gradd.

Prosiect ymchwil
Mae gan bob un o’n cyrsiau Cemeg elfen gref 
o ymchwil annibynnol, o dan oruchwyliaeth. 
Ym mlwyddyn olaf y cwrs MChem, byddwch yn 
ymuno â grŵp ymchwil sy'n gweithio yn eich 
hoff faes cemeg ac yn cael pwnc i'w ymchwilio. 
Byddwch yn cyflwyno canlyniadau eich gwaith 
ar lafar ac yn ysgrifenedig drwy weithio o dan 

arweiniad arbenigwr yn y maes. Yn y gorffennol, 
mae hyn wedi arwain at fyfyrwyr israddedig yn 
ysgrifennu papurau a gyhoeddwyd ar y cyd.

Cyfrifiaduron ym maes Cemeg
Yng Nghaerdydd, rydym yn annog y defnydd 
o gyfrifiaduron yn ein rhaglenni gradd cemeg 
yn gryf, a byddwn yn eich addysgu chi sut 
i ddefnyddio’r feddalwedd ddiweddaraf a 
phecynnau modelu moleciwlaidd. Rydym yn 
disgwyl i chi gyflwyno eich gwaith mewn ffordd 
broffesiynol.

Ceir ystafelloedd cyfrifiaduron yn yr Ysgol, yn y 
Llyfrgell Gwyddoniaeth ac ar draws y Brifysgol, 
a chynigir unrhyw feddalwedd sy’n hanfodol ar 
gyfer y cwrs. 

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
Mae gan bob myfyriwr dri thiwtor academaidd, 
y mae un ohonynt hefyd yn diwtor personol i 
chi. Byddwch yn gweld un o’ch tiwtoriaid bob 
wythnos, naill ai fel rhan o grŵp tiwtorial bach 
neu ar sail un-i-un mewn sesiwn diwtorial 
bersonol. Mae’r holl staff yn gweithredu polisi 
drws agored, sy’n golygu y gallwch bob amser 
fynd at staff gyda phroblemau – academaidd 
neu broblemau eraill.  

Blynyddoedd un a dau (pob rhaglen)
Nod ein modiwlau ym mlwyddyn un yw 
sbarduno eich diddordeb yn y pwnc yn ogystal 
â rhoi sylfaen wybodaeth gref i adeiladu arni yn 
ystod y blynyddoedd canlynol. 

Mae ein modiwlau cemeg craidd wedi'u seilio 
ar bum prif faes pwnc: cemeg ddadansoddol 
anorganig, organig, ffisegol a chyflwr solid. 
Maen nhw’n cynnig hyfforddiant mewn sgiliau 
allweddol i gemegwyr.

Ategir y modiwlau craidd hyn gan ystod o 
fodiwlau dewisol, sy'n eich galluogi i gael dewis 
o ran eich astudiaethau ac ymestyn ehangder 
eich profiad. Efallai y byddwch hefyd am 
astudio modiwlau dewisol mewn disgyblaethau 
megis y gwyddorau biolegol, ffiseg neu 
ieithoedd modern.

Ym mlwyddyn dau, byddwch yn astudio 
modiwlau gorfodol uwch sy’n eich galluogi i 
ymarfer a datblygu sgiliau newydd drwy eu 
cymhwyso i ystod eang o broblemau.

Os ydych chi'n cyflawni o leiaf 55% yn 
gyffredinol ym mlwyddyn dau, gallwch chi 
drosglwyddo i gwrs MChem cyn dechrau 
blwyddyn tri. Os yw lleoliad gwaith yn apelio 
atoch, mae angen i chi fynegi’ch diddordeb 
erbyn dechrau blwyddyn dau, a throsglwyddo 
i'r cyrsiau BSc Cemeg gyda blwyddyn mewn 
diwydiant neu BSc Cemeg gyda blwyddyn ar 
leoliad gwaith dramor erbyn dechrau blwyddyn 
tri.

Blwyddyn tri (rhaglenni BSc)
Ym mlwyddyn tri, byddwch yn cynnal prosiect 
ymchwil sylweddol yn ystod semester y 
gwanwyn. Byddwch yn cwblhau modiwl theori 
gorfodol ym mhedair cangen o'r pwnc ac yn 
dewis o blith ystod o fodiwlau dewisol. 

Blynyddoedd tri a phedwar  
(Rhaglenni MChem)
Mae’r rhaglenni MChem yn rhannu elfennau 
craidd â’r BSc Cemeg yn ystod y ddwy 
flynedd gyntaf. Yn hwyrach yn y cwrs, rhoddir 
mwy o bwyslais ar ddadansoddi, synthesis 
a datrys problemau, ac rydym yn rhoi cryn 
dipyn o gyfleoedd i chi ddatblygu’r sgiliau 
trosglwyddadwy a phroffesiynol angenrheidiol 
i weithio’n hunangynhaliol fel fferyllydd 
proffesiynol.

Mae gwaith ymarferol blwyddyn tri yn cynnwys 
dau fodiwl ar wahân, un ym mhob semester.  
Byddwch yn cwblhau modiwl theori gorfodol ym 
mhedair cangen o'r pwnc: biolegol, anorganig, 
organig, ffisegol; ac yn dewis o  
blith ystod o fodiwlau dewisol.

Mae prosiect ymchwil sylweddol blwyddyn 
o hyd ym maes o'ch dewis chi yn rhoi cyfle i 
chi ddatblygu a dangos sgiliau newydd trwy 
ymchwil. Ni cheir modiwlau theori gorfodol 
ym mlwyddyn pedwar, sy’n eich galluogi chi 
i ddewis y modiwlau sydd ar gael sydd o 
ddiddordeb i chi.
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Dechrau eich gyrfa

Mae ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i gyflawni 
pethau anhygoel y tu mewn a'r tu allan i'r 
labordy. 
Mae gan ein myfyrwyr enw da am ddod o 
hyd i waith ar ôl graddio gan fod 95% mewn 
cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen  
chwe mis ar ôl graddio (DHLE 2016/2017).

Mae amrywiaeth eang o gyflogwyr yn awyddus 
i gael ein graddedigion, gan eu bod yn chwilio 
am bobl sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog, 
profiad mewn amgylchedd labordy, 
llythrennedd TG a hyder i ddadansoddi 
gwybodaeth amrywiol. Ymhlith cyflogwyr 
y gorffennol mae: Hichrom Ltd, Johnson 
Matthey, Patent Seekers, Price Bailey LLP, 
PCI Pharma, Randox, Hazlewoods LLP a Dŵr 
Cymru Welsh Water.

Byddwch yn gallu defnyddio eich gwybodaeth 
i fynd ar drywydd ystod o yrfaoedd ymchwil 
cyffrous mewn meysydd fel canfod 
meddyginiaethau a brechlynnau newydd, 
dadansoddi fforensig ar gyfer achosion 
troseddol, gwella dealltwriaeth ynghylch 
materion amgylcheddol, a datblygu 
cynhyrchion a deunydd cemegol newydd.  
Gall y sgiliau newydd y byddwch yn eu 
datblygu yn y labordy hefyd fod yn gam tuag 
at rolau yn y diwydiant gweithgynhyrchu,  
lle mae'r pwyslais ar hyn o bryd ar ddod o hyd 
i brosesau gwyrddach, rhatach a chyflymach.

Fodd bynnag, nid yw gyrfaoedd ym maes 
cemeg yn dechrau ac yn gorffen yn y labordy. 
Gallech ddefnyddio’r hyfforddiant rhesymegol 
ac ymarferol a gawsoch er mwyn mynd i 
feysydd marchnata, gwerthu, rheoli neu gyllid. 
Mae newyddiaduraeth wyddonol, cyhoeddi ac 
addysgu i gyd yn llwybrau posibl o ran gyrfa. 

Ar ôl cwblhau ein cyrsiau, dylai fod gennych y 
sgiliau trosglwyddadwy canlynol:

• gweithio’n annibynnol yn unol â therfynau 
amser a blaenoriaethau a rheoli 
amrywiaeth o dasgau

• mynegi prosiectau ar sail ymchwil gyda’r 
graddau cywir o bendantrwydd

• y gallu i ddysgu yn sgil beirniadaeth 
adeiladol ac ymgorffori ei 
mewnwelediadau mewn gwaith yn y 
dyfodol

• dangos parodrwydd a mentergarwch 
i ymchwilio i bynciau 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 hefyd 
yn hynod brofiadol a hyderus i ddefnyddio 
technegau cemegol ymarferol a ddefnyddir 
mewn labordai ledled y byd.

Yn olaf, byddwch wedi ymarfer a datblygu 
amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu, gan gynnwys 
defnyddio rhaglenni TG a chyfryngau digidol.

Y Gwasanaeth Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd
Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a 
Chyflogadwyedd yn cynnig gwybodaeth, 
cyngor ac arweiniad ar gyfer ein myfyrwyr 
a graddedigion ynghylch adeiladu sgiliau, 
profiad a chysylltiadau er mwyn gwell 
cyflogadwyedd, gan gynnwys: 

• Dosbarthiadau meistr mewn 
cyflogadwyedd, yn cwmpasu cymorth 
i ysgrifennu CV, llythyrau eglurhaol a 
ffurflenni cais, technegau cyfweliad, a 
chyflwyniad i LinkedIn

• Sesiynau cyngor un-i-un a galw heibio 
dyddiol gyda chynghorwyr gyrfaoedd 
cymwysedig

• Cynllun Cyflogadwyedd Gwobr Caerdydd

• Cymorth a chyngor i ganfod profiad gwaith 
a lleoliadau

• Ffeiriau gyrfaoedd a digwyddiadau a 
arweinir gan gyflogwyr lle y gallwch 
rwydweithio â phrif gyflogwyr graddedigion.
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Ymchwil

Mae ein hymchwil yn gweithio i fynd i'r afael 
â heriau o bwys sy'n wynebu cymdeithas, yr 
economi a'n hamgylchedd.
Mae ein hadrannau ymchwil strategol 
yn canolbwyntio ar y themâu 
allweddol canlynol sy'n caniatáu inni 
ymateb i'r heriau gwyddonol mawr a 
helpu ein hymchwil i gael effaith fyd-
eang:
• Uwch Sbectrosgopeg a Dynameg

• Cemeg Fiolegol

• Gwyddoniaeth Ryngwynebol a Chatalysis

• Deunyddiau ac ynni

• Synthesis moleciwlaidd.

Rydym yn cydweithio’n eang yn yr Ysgol a 
chyda’r Ysgolion Academaidd Fferylliaeth 
a Gwyddorau Fferyllol, Biowyddorau, 
Deintyddiaeth, Ffiseg a Seryddiaeth, 
Meddygaeth, Mathemateg a Pheirianneg. 
Rydym hefyd yn gweithio gyda phrifysgolion 
a busnesau blaenllaw eraill yn y DU ac 
yn rhyngwladol ledled y byd, megis BP, 
Panasonic, Johnson Matthey, Unilever a 
Toyota. 

Rydym yn troi ein gwaith ymchwil 
cemegol o safon uchel yn sbectrwm 
eang o gymwysiadau, gan gynnwys:
• iechyd (e.e. cyfryngau delweddu newydd)

• gweithgynhyrchu cemegau glân (e.e. 
manteisio ar gyfryngau ocsideiddiol mwyn)

• glanhau’r amgylchedd (e.e. ôl-drin nwyon 
gwacáu)

• cynaliadwyedd (e.e. amnewid metelau prin 
mewn catalysis)

• diogelwch (synwyryddion ar gyfer cyfryngau 
rhyfela cemegol)

• ynni (e.e. ffotocatalysis a biodanwyddau)

Mae rhai o'n huchafbwyntiau o ran ymchwil 
yn cynnwys datblygu catalyddion sy'n tynnu 
carbon monocsid angheuol o amgylcheddau 
cyfyng; nodi catalydd newydd sydd â'r 
potensial i achub bywydau, gwella iechyd 
a glanhau'r amgylchedd; a rhagfynegi 
priodweddau moleciwlaidd gan ddefnyddio 
cyfrifiaduron datblygedig.

Strwythur trawsbynciol arall, sydd wedi’i 
ymgorffori’n llawn yn yr Ysgol, yw Sefydliad 
Catalysis Caerdydd (CCI), sef un o sefydliadu 
ymchwil o fri y Brifysgol. Mae’r CCI yn pontio’r 
bwlch rhwng ceisio gwybodaeth academaidd 
ac anghenion diwydiant i arloesi a datblygu. 
Mae’r CCI cydweithio gyda nifer o bartneriaid 
blaenllaw a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn 
meysydd fel y diwydiannau modurol, tanwydd 
a chynhyrchu cemegau ac rydym ni wedi 
helpu i ddatblygu a mireinio ystod o brosesau 
drwy gyfuniadau o ddulliau confensiynol ac 
arloesol.  
Mae gennym brosiectau cydweithredol gyda 
llawer o sefydliadau catalysis blaenllaw'r byd.

Mae ein cyfleusterau a’n hoffer ymchwil o’r 
radd flaenaf yn galluogi ymchwil ym mhob 
cangen cemeg  
craidd a rhyngddisgyblaethol.  
Rydym yn cynnig 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  
electro-ddadansoddol.  
O ganlyniad mae llawer o fyfyrwyr israddedig 
yn gallu troi eu prosiectau a’u gwybodaeth 
i themâu a chyhoeddiadau mwy sylweddol 
mewn cyfnodolion gwyddonol.
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Prifddinas

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

Mae Caerdydd yn ddinas fach gyda chymeriad 
enfawr. Mae prifddinas y wlad yn swatio rhwng 
arfordir garw a golygfeydd mynyddig godidog 
Cymru, ac mae’n brifddinas diwylliant sy’n 
cyfuno hyfrydwch hanesyddol â mwynderau 
cosmopolitan.

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 llawer o ddigwyddiadau chwaraeon 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 bwydydd rhagorol, 
danteithion a wnaed o blanhigyn a mathau 
egsotig o fwyd o bron pob cornel o’r byd, heb 
anghofio’r pice ar y maen i bwdin! 

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

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

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

Mae Caerdydd, â’i phersonoliaeth fyrlymus, 
yn ddinas ddelfrydol i fyfyrwyr. 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 ddod 
i fyw yng Nghaerdydd, er y byddwch bob 
amser yn dod o hyd i’ch ffordd yn ôl i Undeb 
y Myfyrwyr, sef gwir gartref sîn y myfyrwyr yn 
y ddinas.
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Rhan o

www.caerdydd.ac.uk/cemeg

PrifddinasPrifysgol flaenllaw

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

Rydym yn brifysgol fyd-eang sydd â thros 
7,500 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 
gennym labordai, darlithfeydd, llyfrgelloedd 
a chyfleusterau cyfrifiadura newydd sy’n 
llawn cyfarpar, i enwi rhai yn unig, gyda 

datblygiadau mwy cyffrous yn mynd rhagddynt 
yn barhaus. 

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

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

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

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

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

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

Yn rhan o’r
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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 yn eu 
blwyddyn gyntaf. 

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

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

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 chi 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  
ymysg y 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

Rhagor o wybodaeth . . .

Llety
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n 
gwefan: www.cardiff.ac.uk/residences

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

Undeb y Myfyrwyr
facebook.com/cardiffstudents

snapchat.com/add/cardiffstudents

instagram.com/cardiffstudents

@cardiffstudents

www.youtube.com/cardiffstudents
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Ceisiadau

Er mwyn i ni ystyried eich derbyn i un o’n 
rhaglenni gradd, dylech ddefnyddio cyfleuster 
‘UCAS Apply’ i wneud cais ar-lein ar wefan 
UCAS. 

I wneud hynny, bydd angen i chi fewngofnodi i: 
www.ucas.ac.uk/apply

Ar y wefan honno, cewch chi wybodaeth am 
sut i wneud cais ac esboniad o drefn UCAS.

Gofynion mynediad
Arweiniad yn unig yw’r gofynion nodweddiadol 
hyn. Edrychwch ar ein gwefan am yr 
wybodaeth ddiweddaraf.

Safon Uwch: Byddai cynigion arferol rhwng 
AAB a BBB, ac yn cynnwys gradd B mewn 
Cemeg a gradd llwyddo yn yr elfen ymarferol, 
lle bo’n gymwys.

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 gyflawni 30-34 pwynt, gan 
gynnwys o leiaf 5 mewn Cemeg ar y Lefel 
Uwch.

Eraill: Croesewir ceisiadau gan y rhai sy’n 
cynnig cymwysterau cyfwerth amgen a’r rhai 
a all fod â phrofiad perthnasol arall o waith/
bywyd.

Pynciau Penodol
Safon Uwch: Cemeg ac, yn ddelfrydol, o leiaf 
un pwnc gwyddonol neu fathemategol arall. 
Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol na 
Meddwl yn Feirniadol.

Gofynion TGAU (neu gyfwerth):
• Gradd C neu radd 4 mewn Mathemateg.
• Gradd C neu radd 4 mewn Cymraeg neu 

Saesneg.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a 
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein 
holl arferion a gweithgareddau.  

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n 
rhydd o wahaniaethu ac sy’n seiliedig ar 
werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydym 
yn cydnabod hawl pob person i gael ei drin yn 
unol â’r gwerthoedd hyn. 

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo 
cydraddoldeb ar sail oedran, anabledd, 
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth 
sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd 
a chred (gan gynnwys diffyg credo), rhyw a 

chyfeiriadedd rhywiol a meithrin cysylltiadau 
da rhwng gwahanol grwpiau.

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

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

www.caerdydd.ac.uk/cemeg
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Diwrnodau 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
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.caerdydd.ac.uk/cemeg

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

• Cefnogaeth Anabledd a Dyslecsia
- Ebost: disability@caerdydd.ac.uk 

Ffôn: +44 (0)29 2087 4844
- Ebost: dyslexia@caerdydd.ac.uk 

Ffôn: +44(0) 29 2087 4844

• Y Gwasanaeth Lles a Chwnsela 
Ebost: wellbeingandcounselling@
caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 4966

• Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol 
Ebost: iss@caerdydd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2087 6009

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

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

Gweler y wefan ganlynol am ragor o 
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/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:  
www.studentfinancewales.co.uk

Cyllid Myfyrwyr Lloegr: 
www.direct.gov.uk/studentfinance

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

Ceisiadau parhad
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Allwedd

Ysgol Cemeg

Adeiladau’r Brifysgol a’r GIG

Preswylfeydd myfyrwyr

Sut i ddod o hyd i’r Ysgol
Cewch hyd i’r Ysgol Cemeg yn adain 
ogleddol y Prif Adeilad, yng nghanol 
Campws Cathays. Pellter byr ydyw 
ar droed o Breswylfeydd y Brifysgol, 
Undeb y Myfyrwyr a chanol dinas 
Caerdydd.

Gwybodaeth Gyfreithiol 
Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud 
â chylch derbyn Mynediad 2021, ac 
roedd yn gywir pan aeth i'r wasg ym mis 
Mawrth 2020. 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

www.caerdydd.ac.uk/cemeg

MANYLION 
FSC SAFLE 
ARGRAFFWYR
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I gael rhagor o wybodaeth am yr  
Ysgol Cemeg, ewch i'n gwefan:
www.caerdydd.ac.uk/cemeg

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 4023
Ebost: chemistry@caerdydd.ac.uk

Ysgol Cemeg
Prifysgol Caerdydd
Prif Adeilad
Caerdydd CF10 3AT

Cadw mewn cysylltiad

cardiffschoolofchemistry

@ChemistryCU

@cardiffchemistry

CHEMY/05/21/3000

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

Hoffech chi gael gwybod rhagor am 
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae 
ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau 
yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon 
ateb eich cwestiynau.
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.


