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Dewiswch Gaerdydd
Rydym yn cynnig amgylchedd eithriadol i ddysgu, meddwl a datblygu
sgiliau personol a phroffesiynol hanfodol.
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Mae ein rhaglenni addysgu wedi’u cynllunio
i fod yn gyson berthnasol i amgylchedd
cyfryngau a chyfathrebu sy’n newid yn
barhaus, ac sydd bob amser yn seiliedig
ar yr ymchwil academaidd a’r arloesedd
proffesiynol mwyaf diweddar.
Mae ein staff yn cynnwys rhai o awduron,
ymchwilwyr a meddylwyr mwyaf blaenllaw
y byd ar amryw o bynciau pwysig. Maent
yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr
proffesiynol sydd wedi mwynhau gyrfa
eithriadol ym meysydd newyddiaduraeth,
y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a
chysylltiadau cyhoeddus.
Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd ein
haddysgu. Rydym yn astudio materion
megis effaith y cyfryngau cymdeithasol,
rôl cyfathrebu corfforaethol neu pam fo
newyddiaduraeth o safon uchel yn bwysicach
nag erioed yn oes y ‘newyddion ffug.’
Byddwch yn dysgu sgiliau newydd ac
ymarferol i ddadansoddi gwybodaeth am
y cyfryngau, dod yn ymchwilydd effeithiol
gan ddefnyddio sgiliau digidol, dysgu

Dewiswch Gaerdydd

Byddwch yn gweld ein bod ni’n gwerthfawrogi
chwilfrydedd ysgolheigaidd, trafodaeth
ddeallus a meddwl yn greadigol.
ysgrifennu a chreu cynnwys ar gyfer ystod o
gynulleidfaoedd neu bennu strategaethau fel
rheolwr y cyfryngau effeithiol.
Wrth inni ddod allan o gyfnod anodd y
pandemig, byddwch yn ein helpu i greu
pennod newydd gyffrous yn ein hanes
wrth i ni wneud y gorau o’n hadeilad o’r
radd flaenaf sydd yng nghanol cymuned
cyfryngau Caerdydd.
Does gen i ddim amheuaeth y byddwch
yn gweld bod gennym ddiwylliant bywiog a
chyfeillgar, a bod yr amgylchedd addysgu
yn gefnogol ac yn heriol. Bydd y myfyrwyr
sydd wedi yma o’ch blaen yn gallu tystio bod
astudio ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn ein
hysgol yn brofiad ysgogol, gwerth chweil a
phleserus.

Matt Walsh
Pennaeth yr Ysgol
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Dechrau eich gyrfa
Mae gan ein myfyrwyr enw da rhagorol am ddod o hyd i waith
ar ôl iddynt raddio.
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Dechrau eich gyrfa

Mae llawer o’n myfyrwyr yn cyrraedd
Caerdydd gyda gweledigaeth glir o’u
gyrfa dewisol dan sylw.
Mae eraill, sy’n llai sicr, yn llywio eu cynlluniau
a’u cyfleoedd wrth i bob blwyddyn gyda ni
fynd rhagddi, ac wrth i bob modiwl gynnig
maes newydd i’w archwilio. Ac i eraill, dim ond
ar ôl graddio y maen nhw’n dechrau ystyried
dewisiadau o ran gyrfa go iawn.
Pa un bynnag fath o unigolyn rydych, bydd ein
cyrsiau gradd yn rhoi’r sylfaen angenrheidiol i
chi adeiladu a llywio eich gyrfa arni.
Mae rhai o’n graddedigion yn defnyddio’r
wybodaeth newydd am faterion cyhoeddus
a gwleidyddiaeth y byd i ddilyn gyrfa
ym maes newyddiaduraeth. Nid yw ein
graddau israddedig yn rhoi hyfforddiant
newyddiaduraeth neu achrediad
newyddiadurol. O ganlyniad, mae llawer
yn dewis mynd ymlaen at un o’n cyrsiau
Meistr, megis newyddiaduraeth darlledu,
newyddiaduraeth newyddion neu
newyddiaduraeth gyfrifiadurol i gael eu
hyfforddiant ymarferol.
Mae ein graddedigion hefyd yn ystyried eu
sgiliau’n ddefnyddiol mewn rolau cyfathrebu
a chysylltiadau cyhoeddus, ac yn elwa ar eu
gallu i ysgrifennu copi’n gyflym, yn effeithiol
ac ar gyfer cynulleidfa benodol. Yn yr un
modd, mae ein graddedigion yn aml yn
llwyddo ym myd busnes am eu bod yn gallu
strwythuro dadl gydlynol ar bapur ac ar lafar
wrth gyflwyno eu syniadau busnes.
Yn wir, byddwch yn ennill sgiliau sy’n
berthnasol i ystod o swyddi sy’n seiliedig ar
y cyfryngau modern. Dyma enghreifftiau o
lwybrau gyrfa a rolau diweddar:
• Cynhyrchu ar gyfer y teledu –
Cynhyrchydd ac ymchwilydd

Dod o hyd i’ch swydd gyntaf
Mae gan ein myfyrwyr enw da rhagorol
am ddod o hyd i waith cyflogedig ar ôl
iddynt raddio.
Yn eich ail flwyddyn, bydd ein modiwl
‘Cyflogadwyedd: Gwybodaeth, Sgiliau a
Phrofiad’ yn eich helpu chi i gael profiad
ymarferol, creu cynllun gyrfa effeithiol a
chystadlu’n effeithiol yn y broses recriwtio
graddedigion.
Caiff y modiwl ei gyflwyno ar y cyd â thîm
Dyfodol Myfyrwyr hynod brofiadol Prifysgol
Caerdydd. Bydd yn rhoi cipolwg hanfodol
i chi ar y farchnad lafur i raddedigion, gan
ganolbwyntio’n benodol ar gyfleoedd i
raddedigion ym meysydd newyddiaduraeth,
y cyfryngau a diwylliant.
Mae wedi’i lunio ar gyfer meithrin sgiliau
cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn
ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.
Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi gael profiad
drwy fynd ar leoliad gwaith y byddwch yn dod
o hyd iddo ac yn ei drefnu o dan arweiniad
arweinydd y modiwl.

Dyfodol Myfyrwyr - cymorth ar gyfer
gyrfaoedd a chyflogadwyedd
Byddwn yn cynorthwyo eich datblygiad
proffesiynol a’ch sgiliau cyflogadwyedd yn
ystod eich cyfnod gyda ni, ond byddwch hefyd
yn gallu manteisio ar ein cymorth ar gyfer
gyrfaoedd a chyflogadwyedd am hyd at ddwy
flynedd ar ôl graddio. Rydym wedi ymrwymo
i’ch helpu i gyflawni eich dyheadau gyrfaol.
I’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich gradd
(a’ch dyfodol) mae’r cymorth yn cynnwys:

• Hysbysebu – Ysgrifennwr deunydd a
rheolwr ymgyrchoedd

• dosbarthiadau meistr – CVs, llythyrau
eglurhaol a cheisiadau

• Cysylltiadau cyhoeddus – Rheolwr ac
ysgrifennwr cyfrifon

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

• Addysgu – Disgyblaethau amrywiol

• cynllun cyflogadwyedd Gwobr Caerdydd

• Newyddiaduraeth – Gohebydd lleol a
blogiwr

• cynlluniau a chyngor am brofiad gwaith

• Cynhyrchu ffilmiau – Awdur a chynhyrchydd
• Cyhoeddi – Awdur a golygydd deunydd

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

• Cyfathrebu – Swyddog y wasg/cyfathrebu
HYDREF 2016 7
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Pam astudio’r cyfryngau?
Mae’n ddyletswydd ar bob prifysgol i gynnig astudiaethau ym
maes y cyfryngau – meddyliwch am ei bwysigrwydd i’n bywydau.
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Ni ellir gwadu ein bod ni’n byw mewn
cymdeithas sy’n gyforiog o gyfryngau. Wrth
ystyried popeth sydd o’n cwmpas, gan gynnwys
y teledu, y rhyngrwyd, ffonau symudol a
hysbysebu’n gyffredinol, rydym yn wynebu
mwy o negeseuon gan y cyfryngau torfol mewn
diwrnod nag yr oeddem genhedlaeth yn ôl.
Mae’r cyfryngau’n ganolog i’n bywydau.
Dyma ein prif ffynhonnell wybodaeth am y byd
rydym yn byw ynddo i’r rhan fwyaf ohonom. Nid
yw’r cyfryngau o reidrwydd yn dweud wrthym yr
hyn i’w feddwl, mae’r cyfryngau’n dweud wrthym
yr hyn i’w feddwl amdano.
Ni allwn ddeall sut mae gwleidyddiaeth
yn gweithio, er enghraifft, os nad ydym yn
astudio’r cyfryngau. Ystyriwch gyn-Arlywydd yr
Unol Daleithiau, Donald Trump. Dyma ddyn a
drodd ei gefn ar y cyfryngau confensiynol. Ar
y cyfryngau cymdeithasol yr oedd Trump yn
flaenllaw, wrth iddo chwyldroi’r modd yr oedd
gwleidyddion yn cyfathrebu. Erbyn hyn, mae
gan newyddiaduraeth gyfrifoldeb ar y cyd (pwy
bynnag sydd yn y Tŷ Gwyn neu Downing Street)
i graffu ar broffiliau ar-lein gwleidyddion yn yr
un modd ag y byddent yn gwneud hynny gydag
unrhyw ddatganiad gwleidyddol arall.
Mae arnom angen ac eisiau i’r cyfryngau
wneud synnwyr o’r hyn sy’n digwydd. Yn ystod y
Pandemig, defnyddiodd o leiaf 2.2m yn rhagor o
bobl wefannau newyddion lleol ym mis Mehefin
2020 o’i gymharu â mis Ionawr y flwyddyn
honno. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos,
yn y DU o leiaf, yn hytrach na cholli ffydd mewn
newyddiadurwyr, mae cynulleidfaoedd am weld
rhagor yn cael ei wneud i graffu ar y llywodraeth
yn fwy beirniadol.

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Rhoddodd fy ngradd gyfle i mi
feddwl am syniadau newydd ynglŷn
â diwylliant, hunaniaeth, dylanwad
y cyfryngau, rôl newyddiadurwyr,
comedi, teledu, chwaraeon,
cerddoriaeth, a sut mae’r holl
ffactorau hyn yn cydblethu.
Guto Rhys Huws
Cynhyrchydd Cynnwys y BBC

Mae angen inni archwilio diwylliant poblogaidd
hefyd. Mae angen i ni graffu mewn modd yr
un mor drylwyr ar gemau ar-lein, neu Love
Island, neu ffilmiau James Bond. Mae angen
i ni ddadansoddi ac ymchwilio i’w heffaith ar
gymdeithas, ar ddiwylliant, ar unigolion ac ar
batrymau ymddygiad yn hytrach na dweud pa
mor wych neu wan y maen nhw’n ddifeddwl
heb eu harchwilio’n feirniadol. Caiff diwylliant
poblogaidd ei astudio yn y modd hwn fel y gall
ddweud wrthym am ein hunain a’r oes yr ydym
yn byw ynddi.
Un o’r pynciau rwy’n ei addysgu yw hysbysebu
a’r gymdeithas nwyddau traul. Yma, ni addysgir

Pam astudio'r cyfryngau?

Mae’n ddyletswydd ar bob prifysgol i gynnig
astudiaethau ym maes y cyfryngau –
meddyliwch am ei bwysigrwydd i’n bywydau.
myfyrwyr sut i greu hysbysebion, ond cânt eu
haddysgu am effaith hysbysebu ym mhobman
ar gymdeithas a diwylliant.
Y prif reswm dros hysbysebu masnachol yw
ein hannog ni i brynu a phrynu hyd yn oed yn
fwy; er mwyn cymryd lle’r pethau sydd gennym
yn hytrach nag atgyweirio’r hyn sydd eisoes
gennym. Gallwn weld bod pŵer torfol hysbysebu
a’n hymateb cyffredinol ni i hysbysebion wedi
cael, ac yn dal i gael effaith ddofn a niweidiol ar
ein bywydau personol ac ar y blaned rydym yn
ei rhannu. Mae bellach yn amlwg ein bod ni’n
elwa ar effeithiau ein diwylliant ffwrdd â hi.
Darllenais rai blynyddoedd yn ôl y dylai gradd
mewn prifysgol, mewn egwyddor, ‘feithrin sgiliau
dadansoddi beirniadol unigolion yn ogystal â’u
dysgu am werth caffael gwybodaeth arbenigol
mewn maes penodol,’ waeth beth fo’r pwnc.
Gyda hyn mewn cof, ac yn nhermau eich
rhagolygon gyrfa, mae’n adeg dda iawn i fod
yn fyfyriwr sydd â gradd yn y cyfryngau. Gallai
gradd mewn newyddiaduraeth, 20 neu 30
mlynedd yn ôl wedi eich arwain at feysydd
confensiynol darlledu a phapurau newydd.
Erbyn hyn, yn yr oes ddigidol a’r cyfryngau
cymdeithasol, mae gan bob cwmni mawr (a rhai
llai mawr) adrannau cysylltiadau cyhoeddus,
strategaethau cyfathrebu a thimau marchnata
digidol. Mae hyn yn golygu bod mawr alw am
y sgiliau sy’n cael eu mireinio a’u datblygu yn
ystod ein cyrsiau ar draws ystod o sectorau a
diwydiannau.
Rydym yn gobeithio bod ein graddedigion
wedi meithrin y gallu i ymchwilio, ysgrifennu a
beirniadu hyd at y safonau academaidd uchaf
posibl a bod ganddynt y sgiliau i weithio’n
annibynnol ac mewn grwpiau. Yn ogystal,
gobeithio eu bod yn cydnabod pwysigrwydd
gwrthrychedd deallusol, paratoi a bodloni
terfynau amser.
Yn bwysicach, rydym yn gobeithio eu bod yn
ein gadael ni’n ddinasyddion sydd wedi’u
paratoi’n well at fyw mewn byd a reolir gan y
cyfryngau. Dyma werthoedd ychwanegol gradd,
y tu hwnt i’r dosbarthiad, y mae myfyriwr yn eu
cymryd i fyd gwaith.
Dr John Jewell
Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig
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Astudio gyda ni
Bydd eich astudiaethau yn sicrhau bod gennych sylfaen academaidd
gryf sy’n seiliedig ar ymchwil ar gyfer eich llwybr gyrfa dewisol.

10
8

Gallwch ddewis o blith tair gradd sengl a
phedair gradd gydanrhydedd sy’n manteisio ar
ein profiad academaidd, effaith ein hymchwil,
ein sgôr boddhad addysgu rhagorol a’n hanes
profedig o ddysgu sgiliau gyrfa hanfodol.
Rydym yn canolbwyntio’n fawr ar addysgu ein
myfyrwyr am safbwyntiau damcaniaethol ac
academaidd, ac rydym hefyd yn hyrwyddo’r
broses o ddatblygu sgiliau meddwl yn
feirniadol a thechnegau ysgrifennu darbwyllol
drwy ddarlithoedd, seminarau a sesiynau
tiwtora personol.

Ansawdd addysgu ac enw da
Drwy ddechrau ar eich astudiaethau
israddedig gyda ni, byddwch yn sicrhau bod
gennych chi sylfaen gadarn yn academaidd
ac yn seiliedig ar ymchwil yn eich meysydd
dewisol.
Mae ein staff addysgu’n arwain ystod
amrywiol o fodiwlau sy’n ymdrin â phynciau
sy’n berthnasol yn y gymdeithas ym meysydd
y cyfryngau, gwleidyddiaeth a chyfathrebu
digidol. Mae yna hefyd opsiwn i edrych ar
fodiwlau o ysgolion eraill drwy ein rhaglen
gradd gydanrhydedd.
Rydym yn cynnwys mwy a mwy o gyfleoedd
i fyfyrwyr brofi arferion y diwydiant drwy
amrywiol raglenni partneriaeth â chyrff
sefydliadol, ond sylwer, bod ein rhaglenni
i israddedigion yn seiliedig ar theori ac nid
ydynt yn rhoi hyfforddiant galwedigaethol.

Ansawdd gwaith ymchwil
Caiff safon ymchwil ei mesur yn y DU
gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y
Llywodraeth. Yn yr ymarfer asesu diwethaf,
roeddem yn ail ar gyfer ymchwil cyfathrebu,
sy’n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel un
o’n cryfderau.

Astudio gyda ni

Amlygwyd ein henw da rhyngwladol
yn ddiweddar gan restr nodedig QS o
Brifysgolion Gorau’r Byd gan ein bod yn 3ydd
yn y DU ac yn 22ain yn fyd-eang ar gyfer
Astudiaethau Cyfathrebu a’r Cyfryngau.
Grwpiau a chanolfannau arbenigol sy’n
edrych ar amrywiaeth o bynciau o fewn ein
themâu ymchwil sy’n gyfrifol am gyflawni ein
hymchwil. Maent yn cyfrannu at amgylchedd
ymchwil bywiog, drwy seminarau ymchwil a
sgyrsiau, cynadleddau a dyfarniadau newydd.
Dyma ein clystyrau ymchwil:
• Cyfryngau Digidol a Chymdeithas
• Newyddiaduraeth a Democratiaeth
• Y Cyfryngau, Diwylliant a Chreadigrwydd

Gofal bugeiliol
Rydym wedi ymrwymo i’ch llwyddiant a’ch
datblygiad academaidd - yn bersonol ac yn
broffesiynol. Mae cefnogi eich lles yn rhan
o hynny. Bydd gennych Diwtor Personol trwy
gydol cyfnod eich gradd. Eich tiwtor personol
fydd eich prif gyswllt ar gyfer unrhyw faterion
academaidd neu fugeiliol y mae angen
cymorth arnoch ar eu cyfer.
Defnyddir y cyfarfodydd gyda’ch tiwtor i drafod
eich cynnydd academaidd, darparu adborth a
chyngor ac i wneud cynlluniau at y dyfodol.
Yn ogystal â’r cymorth hwn, gallwch hefyd
fanteisio ar ein cyfres lawn o wasanaethau
drwy Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr. Canolfan
Bywyd y Myfyrwyr yw ein canolfan un stop
ar gyfer holl anghenion y myfyrwyr. P’un a
ydych yn chwilio am gyngor ar iechyd a lles,
paratoi ar gyfer eich dyfodol, rheoli arian neu
fyw yng Nghaerdydd, bydd ein staff arbenigol
ac ymroddedig wrth law i’ch helpu i lwyddo a
gwneud y gorau o fywyd myfyrwyr.

Canfu’r asesiad fod 95% o’n hymchwil yn
‘arwain y byd neu’n rhagorol yn rhyngwladol’.
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Lleoliad a chyfleusterau

Mae ein cartref pwrpasol yng nghanol y ddinas a’i
diwydiannau cyfryngau, diwylliannol a chreadigol.
Cysylltiadau cludiant gwych

Cyfleusterau addysg a’r llyfrgell

Dim ond munud mae’n ei gymryd i gerdded o
brif orsaf drenau Caerdydd Canolog, ac mae
hyn yn cynnig cysylltiadau cludiant gwych ar
garreg ein drws.

Mae gan y darlithfeydd a’r ystafelloedd
seminar y dechnoleg sain/gweledol
ddiweddaraf, ac mae pob ystafell yn elwa
ar ffenestri o’r llawr i’r nenfwd sy’n sicrhau
profiad dysgu cyfforddus yng ngolau’r haul.

Mae gorsaf fysiau newydd Caerdydd hefyd yn
cael ei hadeiladu yn y Sgŵar Canolog ar ffurf
‘Cyfnewidfa’ a fydd yn sicrhau bod myfyrwyr
yn gallu manteisio ar rwydwaith cludiant llawn
Caerdydd yn syth.

Cymuned sy’n tyfu ym maes
y cyfryngau
Ceir sefydliadau’r cyfryngau cenedlaethol a
lleoliadau chwaraeon megis Media Wales,
BBC Cymru/Wales a Stadiwm Principality lai
na dwy funud ar droed o’r ysgol. Mae hyn yn
eich rhoi chi wrth wraidd cymuned fywiog sy’n
tyfu ym maes y cyfryngau.
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Mae llyfrgell llawn cyfarpar yno hefyd sydd â
chymorth pwrpasol a llyfrgellydd pwnc i helpu
gyda’ch holl anghenion o ran astudio
ac ymchwil.

Ein Cyrsiau
Lleoliad
a chyfleusterau

Gwella eich Profiad

Ehangwch eich gorwelion drwy ymgolli mewn diwylliannau newydd
neu feithrin sgiliau newydd drwy ystod o fentrau prifysgol.
Treulio amser dramor
Mae astudio, gweithio neu wirfoddoli
dramor yn gyfle gwych i wneud ffrindiau
newydd, cofleidio iaith newydd a gwella eich
rhagolygon gyrfa.
Bydd mynd dramor yn gwella eich CV drwy
ddangos sgiliau allweddol fel cyfathrebu,
y gallu i addasu, hyblygrwydd a gweithio
ar y cyd, a bydd hefyd yn rhoi cyfleoedd
rhwydweithio gwerthfawr i chi.
Mae hefyd yn gyfle i ddarganfod diwylliannau
a chymunedau, yn ogystal â safbwyntiau
newydd ar y byd.

Ymchwil mewn amgylchedd
academaidd

Manteision CUROP
• gwella eich CV gyda phrofiad amlwg

Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Israddedig
Caerdydd (CUROP) yw un o gynlluniau
blaenllaw’r brifysgol sy’n cynnig lleoliadau
gwaith mewnol i fyfyrwyr.

• creu allbynnau y gellir eu rhannu â darpar
gyflogwyr

Mae lleoliadau gwaith yn rhoi cyfle i chi
wneud cais am brofiad gwaith â thâl am
hyd at wyth wythnos yn ystod gwyliau’r haf,
drwy gefnogi prosiectau ymchwil mewn ysgol
academaidd.

• datblygu sgiliau cyflogadwyedd (gweithio
mewn tîm, blaenoriaethu, rheoli llwyth
gwaith, gweithio’n annibynnol yn ôl yr
angen)

• datblygu eich hyder drwy weithio gydag
eraill

Cewch eich goruchwylio gan gydweithwyr
academaidd ac yn y gwasanaethau
academaidd.
Mae’r lleoliadau gwaith hyn yn cynnig cyfle
unigryw i chi gael blas ar brosiectau ymchwil
fyw, gwella’ch sgiliau academaidd a gwneud
penderfyniad mwy gwybodus ynghylch gwneud
gwaith ymchwil pellach ar lefel ôl-raddedig.

www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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Ein rhaglenni gradd

Ceir cyfleoedd i siarad â gweithwyr
proffesiynol yn y diwydiant yn ystod
eich gradd, ac mae’r berthynas waith rhwng
darlithwyr a myfyrwyr o’r radd flaenaf.
Lauren Reeves, Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant (BA 2019)
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Côd UCAS: R5V2

Ein nod yw gwneud yn siŵr, ar ôl astudio gyda ni,
eich bod chi’n ddinesydd sy’n feirniadol ymwybodol
ac yn ddefnyddiwr gwybodus mewn cymdeithas sy’n
gyforiog o gyfryngau.
Er mwyn deall cymdeithas fodern, mae
angen i ni ddeall rôl ganolog y cyfryngau a’r
diwydiannau diwylliannol y tu mewn iddi.
Byddwch yn astudio cynhyrchu, cynnwys a
derbyniad y cyfryngau (annewyddiadurol yn
bennaf) a’r diwydiannau diwylliannol gan
roi pwyslais arbennig ar ddeall cynhyrchu
a chylchredeg ystyron a syniadau’n
gymdeithasol.
Byddwch yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy
wrth ddadansoddi gwahanol destunau
cyfryngau yn agos, gan gynnwys deunyddiau
print, gweledol, clywedol a symudol a
gwybodaeth fanwl am ystod o sectorau’r
cyfryngau.

Er y gallwch gymryd nifer o fodiwlau mwy
ymarferol, mae’r radd yn rhoi pwyslais ar yr
elfennau academaidd a dadansoddol. Mae
themâu astudio yn cynnwys ystod o bynciau
amrywiol gan gynnwys y cyfryngau a rhywedd,
trais gwleidyddol, cynhyrchu teledu, rheoli
cyfathrebu â’r cyfryngau, diwylliant enwogion,
brandio a chyfraith y cyfryngau.
Byddwch yn ymuno ag amgylchedd ysgogol o
ddeallusol sy’n ymroddedig i fanteisio’n llawn
ar eich potensial trwy ddatblygiad personol
a digwyddiadau gyrfaoedd. Mae nifer o’n
darlithwyr profiadol yn cael eu cydnabod yn
rhyngwladol yn eu meysydd pwnc.

Anrhydedd Sengl

Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant BA

Nodweddion unigryw
• Ystod o themâu astudio’r cyfryngau
amrywiol
• Mynediad at gynlluniau Cyfleoedd
Byd-eang a gwaith ymchwil â thâl

Peidiwch â chymryd
ein gair ni amdano’n unig...
Roeddwn i’n teimlo bod fy nghyfraniad
academaidd yn cael ei werthfawrogi,
ac roedd cefnogaeth ar gael bob amser.
Sofia Brizio,
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant
(BA 2019)

www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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Y Cyfryngau a Chyfathrebu BA
Côd UCAS: 3M7D

Bydd y radd hon yn eich helpu i ddeall pwysigrwydd
y cyfryngau i gymdeithas fodern, gan gynnwys sylw
i newyddiaduraeth, cyfathrebu a’r ystod lawn o
ddiwydiannau creadigol a diwylliannol.
Byddwch yn dysgu sut mae mynediad
cyfranogol i safleoedd diwylliant cyhoeddus
a chyfathrebu yn cael ei ddosbarthu ar
hyd echelinau rhaniadau cymdeithasol,
megis anabledd, dosbarth, ethnigrwydd,
rhyw, cenedligrwydd a rhywioldeb trwy
ymgysylltu â meddylwyr blaenllaw, dadleuon a
pharadeimau deallusol o fewn y maes.
Gan mai gradd academaidd yw hon yn
bennaf, byddwch yn datblygu sgiliau meddwl
beirniadol a dadansoddol trosglwyddadwy,
ond byddwch hefyd yn cael cyfle i astudio
modiwlau mwy ymarferol.
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Bydd themâu astudio yn cynnwys ystod
o bynciau amrywiol gan gynnwys ffilm a
diwylliant poblogaidd, cysylltiadau cyhoeddus
a’r cyfryngau newyddion, diwydiannau
creadigol a diwylliannol, chwaraeon a’r
cyfryngau, cyfryngau ymgolli a diwylliannau
ffasiwn byd-eang.

Nodweddion unigryw
• Pwyslais ar ddiwydiannau yn
y cyfryngau a mathau eraill o
newyddiaduraeth megis ffilmiau,
teledu, platfformau’r cyfryngau a
phlatfformau digidol, cerddoriaeth
boblogaidd, marchnata a chysylltiadau
cyhoeddus
• Siaradwyr gwadd o’r diwydiant a
chynfyfyrwyr sydd wedi gwneud
lleoliadau gwaith mewn sefydliadau
megis adran ddrama BBC Cymru

Anrhydedd Sengl

Mae gan yr ysgol gysylltiadau â llawer o
wahanol gwmnïau sy’n cynnig profiad
gwaith yn ogystal ag interniaethau
byrdymor i fyfyrwyr, sy’n eich galluogi i
fod gam ar y blaen pan fyddwch yn gwneud
Chappell,
cais am swydd. Ben
Y Cyfryngau a Chyfathrebu (BA 2019)
www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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Newyddiaduraeth a Chyfathrebu BA
Côd UCAS: 0N3D

Nod y radd yw cynnig dealltwriaeth ddadansoddol
ac ymarferol o newyddiaduraeth a chyfathrebu
a’u rôl hanfodol mewn cyd-destunau hanesyddol
a chyfredol.
Byddwch yn datblygu llythrennedd
academaidd, proffesiynol a digidol sy’n
amhrisiadwy yn y gweithle yn ogystal â
gwybodaeth a fydd yn eich helpu i fod yn
ddinesydd mwy gwybodus.
Er y gallwch gymryd nifer o fodiwlau ymarferol,
mae’r radd yn rhoi pwyslais ar yr elfennau
academaidd a dadansoddol.
Byddwch yn meithrin dealltwriaeth fanwl
o newyddiaduraeth a sectorau cyfathrebu
cysylltiedig, fel cysylltiadau cyhoeddus,
marchnata a chyfathrebu gwleidyddol,
yn ogystal â sgiliau gwerthfawr ar gyfer
gweithredu oddi mewn iddynt.
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Byddwn yn disgwyl i chi gynhyrchu traethodau,
portffolios digidol a gwahanol fathau o
newyddiaduraeth ar draws nifer o lwyfannau.
Bydd themâu’r astudiaeth yn cynnwys ystod
o bynciau amrywiol gan gynnwys arian
a marchnadoedd, cyfathrebu achosion,
newyddiaduraeth ddarlledu, adrodd am y byd,
llunio newyddion, hiliaeth a gwrthdaro.
Mae’r radd hon yn elwa o’n profiad o
addysgu ac ymchwilio i newyddiaduraeth ac
astudiaethau’r cyfryngau yn genedlaethol ac
yn rhyngwladol.

Nodweddion unigryw
• Astudiwch yng nghanol diwydiannau
cyfryngau a diwylliannol Caerdydd
• Ystod o opsiynau
modiwlau newyddiaduraeth

Anrhydedd Sengl

Ychwanegodd academyddion blaenllaw yn
eu meysydd ymdeimlad o uniongyrchedd
ac arbenigedd i gynnwys y cwrs.
Gareth Axenderrie, Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth (BA 2019)

www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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Newyddiaduraeth, Cyfathrebu a Gwleidyddiaeth BA
Côd UCAS: J323
Cyflwynir y radd hon mewn partneriaeth ag Ysgol y
Gyfraith a Gwleidyddiaeth ac mae’n mynd i’r afael
â’r ffordd y mae sefydliadau gwleidyddol wedi cael eu
cyfrynguno’n fwy dros y blynyddoedd diwethaf.
Yn ogystal, mae arweinwyr gwleidyddol bellach yn
cael eu hysbrydoli gan y cyfryngau ac yn siarad mewn
sylwadau bachog.
Nid yw ymgyrchu gwleidyddol wedi’i gyfyngu
i gyfnodau cyn-etholiadol a strategaethau
cysylltiadau cyhoeddus mwyach, ac mae
ymgynghorwyr gwleidyddol wedi dod yn fwy
canolog i wleidyddiaeth. Mae’r cysylltiadau
hyn hefyd yn cael effaith ar bolisi – ar lefel
genedlaethol a rhyngwladol.

Mae lledaeniad y rhyngrwyd a datblygiad
y cyfryngau cymdeithasol wedi achosi
newidiadau i’r cysylltiadau rhwng dinasyddion
a’u cynrychiolwyr gwleidyddol. Maent
hefyd wedi creu platfform newydd ar gyfer
trafodaethau gwleidyddol dinasyddion a
sefydliadau gweithredwyr ac ymgyrchwyr a
mudiadau cymdeithasol newydd (fel arfer ar
lefel ryngwladol).

Nodweddion unigryw
• Amrywiaeth eang o fodiwlau,
gweithgareddau dysgu a mathau o
asesiadau
• Cymdeithas Newyddiaduraeth
lewyrchus yn ogystal â chanolfan
cyfryngau i fyfyrwyr
• Mae Caerdydd yn gartref i ddiwydiant
cyfryngau bywiog, Llywodraeth Cymru
a Chynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n
rhoi cyfleoedd ardderchog ar gyfer
profiad gwaith
Nod y cwrs hwn yw archwilio’r rhain a llawer
o faterion eraill yn feirniadol. Er bod y cwrs
hwn yn heriol ac yn academaidd ei natur, nid
yw’n darparu hyfforddiant galwedigaethol
newyddiaduraeth.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chymdeithaseg BA
Côd UCAS: LP35
Cyflwynir y radd hon mewn partneriaeth ag Ysgol y
Gwyddorau Cymdeithasol ac mae’n cynnig cyfle i
archwilio’r dadleuon presennol o ran cysyniadau a dulliau
cymdeithasegol, cyfathrebu ac astudiaethau’r cyfryngau.
Bydd eich modiwlau cymdeithaseg yn eich
helpu chi i wneud synnwyr o’r cyd-destunau
cymdeithasol a diwylliannol lle ceir gwreiddiau
newyddiaduraeth ac y mae’r cyfryngau yn
ymateb iddyn nhwr i ddadleuon – fel y newid
yn natur rhwydweithiau cyfryngau, shifftiau
yn natur y gwaith, hamdden a bywyd teuluol,
trawsnewid mewn sefydliadau fel y systemau
addysg, lles, gwleidyddol a chyfreithiol,
newidiadau ym mhatrwm ethnig Prydain,
arwyddocâd parhaus anghydraddoldebau
dosbarth a rhyw, a dadleuon ynghylch
globaleiddio cynyddol a ffurfiau newydd o
dechnoleg, y cyfryngau, arloesi gwyddonol ac
ymyrraeth feddygol.
Bydd y radd yn eich helpu chi i ddeall
cwestiynau pwysig a godir wrth astudio’r
cyfryngau, fel agweddau cyffredinol
cymdeithas at fewnfudo, pam mae rhai
grwpiau cymdeithasol yn cael eu swyno
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gan enwogrwydd, pam mae pobl ifanc yn
ymddangos fel pe bai ganddyn nhw lai o
ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth heddiw ac
a yw’n wir ein bod ni’n dod yn gymdeithas fwy
cefnog ac unigol.
Cewch hefyd gyflwyniad i lawer o’r themâu
allweddol, y cysyniadau, y fframweithiau
a’r sgiliau angenrheidiol i ddechrau eich
dadansoddiad beirniadol o’r cyfryngau,
eich astudiaeth o newyddiaduraeth a’ch
dealltwriaeth o gyfathrebu torfol.
Bydd modiwlau’r radd yn cymharu dulliau
ysgolheigaidd a phroffesiynol o ddeall natur
esblygol newyddion yng ngoleuni tueddiadau
a datblygiadau diweddar, a byddwch yn
dysgu sut i ddefnyddio dulliau hanesyddol
a dadansoddol i feddwl yn feirniadol am
ddiwylliant y cyfryngau cyfoes.

Nodweddion unigryw
• Mae Cymdeithaseg yn bwnc
ardderchog i’w baru gyda
newyddiaduraeth oherwydd ei sylw
manwl i bryderon diwylliannol a’i
allu i roi cyd-destun a llywio ein
dealltwriaeth o rôl bwysig y cyfryngau
yn y gymdeithas
• Y cyfle i chi ddysgu mewn ysgolion
sydd yn yr 2il a’r 10fed safle yn y DU
yn y drefn honno ar gyfer ansawdd
ymchwil (REF2021).

Cydanrhydedd

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Llenyddiaeth Saesneg BA
Côd UCAS: PQ53
Cyflwynir y radd hon mewn partneriaeth â’r Ysgol
Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth ac mae’n rhoi’r cyfle
i chi arbenigo mewn dau bwnc anrhydedd yn y brifysgol.
Tra bod rhan newyddiaduraeth y radd yn
archwilio’r cyfryngau o ran twf ac arwyddocâd
hanesyddol a diwylliannol yn eu dylanwad ar
ein bywydau, mae’r modiwlau llenyddiaeth
Saesneg yn canolbwyntio ar ddadansoddiad
beirniadol o amrywiaeth o destunau o
gyfnodau gwahanol ynghyd ag ymchwilio i
syniadau cymhleth.
Yn yr elfen llenyddiaeth Saesneg, cewch
chi’r rhyddid i ddilyn rhaglen draddodiadol
sy’n rhychwantu nifer o gyfnodau a genres
neu i greu cyfuniad mwy arbennig o fodiwlau
sy’n cyfuno astudio llenyddol â dadansoddi
ffurfiau diwylliannol eraill.

Byddwch hefyd yn astudio’r agweddau niferus
ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau mewn
cyfnod o globaleiddio a newid cymdeithasol
deinamig, a’u heffaith ar gymdeithas,
gwleidyddiaeth a diwylliant poblogaidd.
Mae’r radd yn darparu’r hyfforddiant sydd
ei angen ar fyfyrwyr sy’n dymuno astudio’r
naill astudiaeth neu’r llall ar lefel ôl-raddedig,
ynghyd ag amrywiaeth werthfawr o sgiliau
deallusol a throsglwyddadwy i fyfyrwyr sy’n
dymuno mynd i broffesiynau eraill.

Nodweddion unigryw
• Addysgu ar draws rhychwant
cronolegol a daearyddol cyfan
llenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod
Eingl-Sacsonaidd i’r 21ain ganrif
• Cymdeithas Newyddiaduraeth a
Chymdeithas Saesneg lewyrchus
yn ogystal â chanolfan y cyfryngau
i fyfyrwyr
• Wythnosau gyrfaoedd a gweithdai
wedi eu trefnu’n rheolaidd i sicrhau
eich bod chi’n barod ar gyfer y
byd gwaith

Cymraeg a Newyddiaduraeth BA
Côd UCAS: PQ55
Cyflwynir y radd hon mewn partneriaeth ag Ysgol y
Gymraeg. Drwy gyfuno Cymraeg a Newyddiaduraeth,
byddwch yn ennill cyfoeth o wybodaeth a sgiliau
trosglwyddadwy, gan agor drysau i amrywiaeth o
lwybrau gyrfa.
Mae elfen Gymraeg y cwrs hwn yn berthnasol
i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan
ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd
ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw
cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth
academaidd ac ymarferol drylwyr o’r
Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel
uchel o sgiliau mewn Cymraeg ysgrifenedig
a llafar, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol
datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern.
Mae’n cynnig modiwlau craidd a dewisol i
roi sylfaen i chi o ran iaith a llenyddiaeth, yn
ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd
o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa.

Nod elfennau newyddiadurol y cwrs yw
paratoi myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion
gwybodus mewn cymdeithas sy’n gyforiog o
gyfryngau ac yn dechrau gyda’r rhagdybiaeth
sy’n dweud er mwyn deall cymdeithas fodern,
fod angen i ni ddeall rôl ganolog y cyfryngau
a’r diwydiannau diwylliannol.
Byddwch yn gallu dilyn rhai modiwlau
ymarferol, ond mae pwyslais y radd yn
academaidd a dadansoddol.

Nodweddion unigryw
• Y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n
datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r
byd academaidd ac i’r gweithle
• Amrywiaeth o fodiwlau craidd a
dewisol mewn iaith, llenyddiaeth a
diwylliant Cymraeg, yn ogystal â
chyfle i arbenigo mewn meysydd
sydd o ddiddordeb personol neu’n
gysylltiedig â’ch gyrfa

www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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Prifddinas

Dinas fach yw Caerdydd, gyda chymeriad
enfawr. Mae prifddinas y wlad, sy’n swatio
rhwng arfordir garw a golygfeydd mynyddig
godidog Cymru, yn llawn diwylliant,
gan gydblethu trysorau hanesyddol ag
amwynderau cosmopolitan.
Mae’n cynnig amrywiaeth ddi-ben-draw o
weithgareddau. Gallwch ddysgu am hanes
cyfoethog y ddinas drwy gerdded ar hyd ei
strydoedd coblog tuag at Gastell Caerdydd,
cyn ymgolli yn yr awyrgylch wrth i’r torfeydd
lifo o Stadiwm Principality ar ôl un o blith
llawer o ddigwyddiadau chwaraeon a gynhelir
yno drwy gydol y flwyddyn.
Mae’r sîn fwyd gyfoethog ac annibynnol wrth
wraidd y ddinas. Gyda rhywbeth at ddant

pawb, gallwch fwynhau bwytai o’r ansawdd
gorau, danteithion sy’n seiliedig ar blanhigion
a bwydydd egsotig o bron pob cwr o’r byd, heb
anghofio’r Pice ar y Maen i bwdin!
Gwlad y gân yw Cymru ac yn sicr mae
Caerdydd yn cyfrannu’n helaeth at yr
etifeddiaeth hon. Mae cerddoriaeth yn llifo
drwy wythiennau’r ddinas hon, o’r siop
recordiau hynaf yn y byd, sef Spillers Records,
sydd wedi’i lleoli yn Arcêd Morgan, i leoliadau
mwy cyfoes a chartrefol sy’n rhoi llwyfan i rai
o dalentau cerddorol newydd mwyaf cyffrous
y byd.
Er bod eich rhestr o bethau i’w gwneud yng
Nghaerdydd efallai’n enfawr, cofiwch neilltuo
amser i fynd i’r Amgueddfa Genedlaethol

sy’n rhywle rhyfeddol. Peidiwch â cholli’r cyfle
hefyd i fynd i Ganolfan eiconig Mileniwm
Cymru yn lleoliad delfrydol Bae Caerdydd.
Mae Caerdydd, sy’n llawn bwrlwm, yn
ddinas ddelfrydol i fyfyrwyr, gan gynnig
dewis diddiwedd o gyfleoedd adloniant ac
yn parhau’n rhad ac yn hawdd mynd o’i
chwmpas.
Mae’r canolfannau siopa modern, yr arcedau
hyfryd, y parciau gwyrdd iraidd a’r bywyd nos
brysur yn atyniadau mawr i’r rhai sy’n ystyried
dod i fyw yng Nghaerdydd, er y byddwch bob
amser yn dod o hyd i’ch ffordd yn ôl i Undeb
y Myfyrwyr, sef gwir gartref sîn y myfyrwyr yn
y ddinas.

“Mae Prifysgol Caerdydd yn brifysgol boblogaidd iawn yn y DU. . .
Mae ganddi enw da am ymchwil o’r radd flaenaf ac mae’n rhoi profiad
ardderchog i’w myfyrwyr.”
The Telegraph University Guide
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Prifysgol flaenllaw

Prifddinas

Rhan o

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

Mae ein myfyrwyr yn dysgu gan ymchwilwyr blaenllaw
ar dros 300 o gyrsiau yn y Brifysgol. Fel unig sefydliad
Grŵp Russell yng Nghymru, rydym wedi ennill enw
da yn rhyngwladol am ragoriaeth mewn addysgu ac
ymchwil, ar sail ein hanes o gyflawni er 1883.
Mae oddeutu 5,500 o fyfyrwyr israddedig
newydd yn ymgartrefu ym Mhrifysgol
Caerdydd bob blwyddyn. Er bod cryn gystadlu
am leoedd, rydym yn ymfalchïo mewn bod yn
brifysgol gynhwysol, ac y croesawu ceisiadau
gan bawb sy’n dymuno astudio gyda ni.
Prifysgol fyd-eang ydym ni, gyda mwy na
7,500 o fyfyrwyr rhyngwladol o fwy na 100 o
wledydd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan
bawb, beth bynnag eu cefndir.

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

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

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

Eich cefnogi chi
Mae ein canolfannau cefnogi a lles
myfyrwyr yn cynnig amrywiaeth sylweddol
o wasanaethau sydd ar gael i bob myfyriwr.
Mae’r gwasanaethau hyn yn rhad ac am
ddim, yn ddiduedd, yn anfeirniadol ac yn
gyfrinachol, a’u nod yw eich helpu chi i
fanteisio i’r eithaf ar eich bywyd fel myfyriwr
a’ch cefnogi chi wrth i chi astudio.
Rydym hefyd yn cael ein hystyried yn un o’r
prifysgolion gorau o ran cefnogi myfyrwyr
LHDT+ ac rydym yn falch o fod ymhlith
y rhai uchaf ym Mynegai Cydraddoldeb
Gweithleoedd Stonewall.

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

www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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Byw yng Nghaerdydd

“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, 2020

Caerdydd yw’r lle delfrydol i fod yn fyfyriwr. Mae’n adlewyrchu’r bwrlwm o
weithgarwch a gynigir gan ddinas fawr, ond mewn lleoliad personol a chlos
sydd â chymeriad diddiwedd. Gallwch fwynhau’r awyrgylch, profi’r diwylliant
a mynd ati i gymryd rhan yn y llu o weithgareddau sydd ar gael yn ein dinas;
eich cartref newydd chi.
Gwarant o lety
Os byddwch yn derbyn cynnig lle gan Brifysgol
Caerdydd ar sail 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.
Caiff dyddiadau preswyl eich llety penodol eu
cadarnhau yn eich Cynnig Llety.

Bywyd Preswyl
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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.

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.

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.

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.

Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant,
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i
wirfoddoli a chael gwaith yn ystod eich amser
yng Nghaerdydd yn ogystal â’ch paratoi chi at
yrfa ar ôl y Brifysgol.

Rhagor o wybodaeth . . .
Llety
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n
gwefan: www.cardiff.ac.uk/cy/study/
accommodation
Gallwch hefyd wylio ein ffilm
preswylfeydd ar-lein ar: www.youtube.
com/ watch?v=hxzX-dYLfB8

Undeb y Myfyrwyr
facebook.com/cardiffstudents
snapchat.com/add/cardiffstudents
instagram.com/cardiffstudents
@cardiffstudents
www.youtube.com/cardiffstudents

Byw yng Nghaerdydd

Gwneud Cais

Dylech wneud cais drwy UCAS i gael eich
ystyried ar gyfer cael eich derbyn ar unrhyw
rai o’r cyrsiau israddedig a gynigir yn yr Ysgol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant:
UCAS, Rosehill, New Barn Lane, Cheltenham,
Glos, GL52 3LZ, y DU
www.ucas.com

Gofynion mynediad
Hoffwn bwysleisio bod ein graddau israddedig
yn raddau academaidd. Nid ydynt yn
raddau galwedigaethol nac yn raddau sy’n
canolbwyntio ar ymarfer.
Arweiniad yw’r gofynion nodweddiadol hyn.
Cewch y wybodaeth ddiweddaraf ar ein
gwefan.

Anrhydedd Sengl
ABB: Dim pynciau penodol. Sylwer, nid
ydym yn derbyn Astudiaethau Cyffredinol na
Meddwl yn Feirniadol.
Bydd hefyd angen cymhwyster TGAU Saesneg
neu Gymraeg Iaith arnoch ar radd B neu
radd 6.

Fel rheol, bydd y cynigion ar gyfer
Cydanrhydedd yr un fath ag ar gyfer
Anrhydedd Sengl, ac eithrio os bydd y naill
bwnc yn mynnu gradd uwch na’r llall. Cewch y
manylion llawn ar ein gwefan.
WBA: Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru yn lle un pwnc Safon
Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio
unrhyw bynciau penodol.
Y FAGLORIAETH RYNGWLADOL: 33 pwynt
(gan gynnwys 6 phwynt yn Saesneg) neu 665
ar y Lefel Uwch.
Arall: Bydd croeso i geisiadau gan rai sy’n
cynnig cymwysterau cyfwerth amgen/tramor
eraill, ac i geisiadau’r rhai a all fod â phrofiad
perthnasol arall o waith/bywyd.
Dylai myfyrwyr rhyngwladol fod wedi cael sgôr
IELTS o 7 (gan gynnwys is-sgôr o 6.5 mewn
ysgrifennu a 6 ym mhob is-sgôr arall), neu
fod â thystiolaeth debyg o’u hyfedredd yn y
Saesneg.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a
hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein
holl arferion a gweithgareddau.
Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sy’n
rhydd o wahaniaethu ac sy’n seiliedig ar
werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. Rydym
yn cydnabod hawl pob person i gael ei drin yn
unol â’r gwerthoedd hyn.
Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo
cydraddoldeb ar sail oedran, anabledd,
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth
sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd
a chred (gan gynnwys diffyg credo), rhyw a
chyfeiriadedd rhywiol a meithrin cysylltiadau
da rhwng gwahanol grwpiau.
I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:
www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/
equality-and-diversity

www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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Ceisiadau parhad

Diwrnodau Agored

Cefnogaeth i fyfyrwyr

Ffioedd dysgu a chymorth ariannol

Mae’r Brifysgol yn cynnal Diwrnodau Agored
drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i unrhyw un
sy’n ystyried gwneud cais i Brifysgol Caerdydd
gael rhagor o wybodaeth am fywyd yn y
brifysgol a gweld yr hyn rydym yn ei gynnig.

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

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.

• Cymorth Anabledd a Dyslecsia
• Canllawiau Cwnsela a Lles

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

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

Ebost: studentsupportcentre@
caerdydd.ac.uk
Ffôn: (029) 2087 4844

Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol
Ebost: iss@caerdydd.ac.uk
Ffôn: +44 (0)29 2087 6009

Cynllun Mentor Myfyrwyr
www.cardiff.ac.uk/cy/study/student-life/
student-support
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Ysgoloriaethau a bwrsariaethau
Ewch i’r wefan ganlynol i gael rhagor o
wybodaeth: www.cardiff.ac.uk/scholarships

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig
Mae cynnwys y llyfryn hwn yn ymwneud
â chylch derbyn myfyrwyr ar gyfer
dechrau astudio yn 2023, ac mae’n
gywir pan aeth i’r wasg ym mis Mehefin
2022. Fodd bynnag, mae cyfnod hir
rhwng argraffu’r llyfryn hwn a phryd
caiff ceisiadau eu cyflwyno a’u
prosesu gennym. Felly, ewch i’n gwefan
www.caerdydd.ac.uk cyn cyflwyno
cais rhag ofn bod unrhyw newidiadau
i’r cwrs sydd o ddiddordeb i chi neu i
gyfleusterau a gwasanaethau eraill a
ddisgrifir yma. Pan fydd gwahaniaeth
rhwng cynnwys y llawlyfr hwn a’n gwefan,
cynnwys y wefan fydd yn bwysicach,
a hwn sy’n nodi sut rydym yn bwriadu
darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer.
Eich gradd: Mae myfyrwyr sy’n cael eu
derbyn i Brifysgol Caerdydd yn astudio
am radd Prifysgol Caerdydd.

Mae’r llyfryn hwn wedi’i argraffu ar
bapur o ffynonellau cynaliadwy, gan
ddefnyddio inc o lysiau. Mae’r papur a
ddefnyddiwyd i gynhyrchu’r prosbectws a’r
broses weithgynhyrchu wedi’u hardystio
gan yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u
hachredu hefyd hyd at safon ISO14001,
y safon amgylcheddol a gydnabyddir yn
rhyngwladol.
Pan fyddwch wedi gorffen gyda’r llyfryn
hwn, gellir ei ailgylchu, ond a wnewch chi
ystyried ei roi i ffrind neu ei adael yn eich
llyfrgell gyrfaoedd i eraill ei ddefnyddio.
Diolch yn fawr.
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig, rhif 1136855

Sut i ddod o hyd i’r ysgol

Allwedd

Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth,
y Cyfryngau a Diwylliant wedi’i lleoli
yng nghanol dinas Caerdydd.
Dafliad carreg o Gampws Cathays,
mae ein hadeilad y tu allan i brif
fynedfa Gorsaf Reilffordd Caerdydd
Canolog ac mae’r BBC a Stadiwm
Principality gerllaw.

Ysgol Newyddiaduraeth,
y Cyfryngau a Diwylliant
Y Brifysgol ac adeiladau’r GIG
Preswylfeydd myfyrwyr

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

www.cardiff.ac.uk/cy/journalism-media-and-culture
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I gael rhagor o wybodaeth am yr Ysgol
Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
Diwylliant Cymru, ewch i’n gwefan:
www.cardiff.ac.uk/cy/journalismmedia-and-culture

Cysylltu â ni
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk
Ysgol Newyddiaduraeth,
y Cyfryngau a Diwylliant
Prifysgol Caerdydd
Dau Sgwâr Canolog
Caerdydd CF10 1FS

Cadw mewn cysylltiad
CardiffJomec
@CardiffJomec
@cardiffuniug

Bywyd myfyrwyr
Oes gennych chi gwestiynau am
fywyd myfyrwyr?
Cewch atebion yn:
https://blogs.cardiff.ac.uk/
insiders/cy/
Hoffech chi gael gwybod rhagor am
fywyd ym Mhrifysgol Caerdydd? Mae
ein myfyrwyr sy’n ysgrifennu blogiau
yn cofnodi eu profiadau ac yn fodlon
ateb eich cwestiynau.
Myfyrwyr go iawn ydynt, sy’n astudio
amrywiaeth o gyrsiau. Maent yma
i ateb unrhyw gwestiynau sydd
gennych am fywyd ym Mhrifysgol
Caerdydd. Sut beth yw diwrnod
arferol? Pa glybiau a chymdeithasau
sydd yno? Ydy’r sîn gerddorol yng
Nghaerdydd o unrhyw werth? Gall
fod am bron unrhyw beth.
JOMEC/0622/3000
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