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Croeso

97% canran ein 
graddedigion oedd 
mewn swydd, a/neu 
astudiaethau pellach, 
i fod i ddechrau swydd 
neu gwrs newydd, neu’n 
gwneud gweithgareddau 
eraill megis teithio, 15 mis 
ar ôl gorffen eu cwrs.

Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg 
Uwch, Arolwg Hynt Graddedigion 2018/19*.

Fe wnaethom ddathlu 
15 mlynedd o’n 
cynllun pro bono gyda 
Chyfreithwyr Hugh James 
yn 2022. Ers 2006, 
mae ein cynllun Gofal 
Iechyd Parhaus y GIG, 
gyda chefnogaeth y 
cwmni, wedi adennill dros 
£300,000 i gleientiaid.

Mae Llyfrgell y 
Gyfraith Prifysgol 
Caerdydd yn 
‘rhagorol’ 
yn ôl Cyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru.

“Mae Prifysgol 
Caerdydd wedi 
fy mharatoi’n 
drylwyr ar gyfer 
sut beth fydd bod 
yn gyfreithiwr 
masnachol mewn 
gwirionedd.”
Huw Thomas

Yn Fframwaith 
Rhagoriaeth 
Ymchwil 2021 
(REF), roeddem 
yn y 5ed am ein 
hamgylchedd 
ymchwil ac yn  
6ed am effaith  
ein hymchwil.
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Enillodd Prosiect 
Dieuogrwydd Caerdydd 
wobr ‘Cyfraniad gorau 
gan dîm o fyfyrwyr’ 
yng Ngwobrau Blynyddol 
Myfyrwyr LawWorks a’r 
Twrnai Cyffredinol 2021.

“Mae astudio ym 
Mhrifysgol Caerdydd 
wedi rhoi’r llwyfan i 
mi ddatblygu sgiliau 
a fydd yn para oes. 
Mae’r ysgol wedi fy 
ngalluogi i dyfu i’m llawn 
potensial, drwy gyfres o 
weithdai, digwyddiadau 
rhwydweithio a chymorth 
mewn darlithoedd.”

Natasha Hole

* Yn cynnwys data gan HESA:  
Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg 
Uwch Cyfyngedig 2021. Ni all yr Asiantaeth 
Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig (HESA) 
dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau 
neu benderfyniadau y mae trydydd partïon 
yn eu gwneud o’i data.
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Dewiswch Gaerdydd

Ym Mhrifysgol Caerdydd rydym yn sicrhau bod astudio’r Gyfraith  
yn heriol yn ddeallusol, yn drylwyr yn academaidd ac yn werth  
chweil yn bersonol.
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Yn unigryw, ni yw’r unig aelod o Grŵp Russell, 
y corff sy’n cynrychioli prifysgolion blaenllaw’r 
DU, i gynnig ystod lawn o gyrsiau academaidd 
a galwedigaethol ym maes y Gyfraith.
Mae hyn yn rhoi synergedd heb ei ail i’n 
hysgol rhwng ein rhagoriaeth mewn addysg 
glinigol, proffesiynol a arweinir gan ymchwil. 
Cewch eich addysgu gan arweinwyr yn eu 
maes astudio, a byddwch hefyd yn gallu 
manteisio ar adnoddau a chyfleusterau a 
fydd yn gwella eich addysg a’ch sgiliau i’ch 
gwneud yn unigryw ym myd gwaith ar ôl i chi 
ein gadael. 

Mae llawer o’n staff addysgu wedi ennill 
gwobrau yn ogystal â nifer o’n cynlluniau pro 
bono a’n darpariaethau cyflogadwyedd. Ni 
yw’r brifysgol gyntaf yn y DU y mae myfyrwyr 
y Gyfraith wedi helpu i wrthdroi dwy euogfarn 
droseddol anghywir – am lofruddiaeth ac 
ymosodiad rhywiol. 

Byddwn yn eich helpu i gaffael a chymhwyso 
gwybodaeth a sgiliau cyfreithiol cymhleth. 
Byddwch yn myfyrio ar y gwerthoedd 
moesegol a phroffesiynol sy’n ategu’r Gyfraith, 
ac yn dysgu i gyfathrebu’n rhesymegol ac yn 
rhugl mewn ystod o gyd-destunau a ffurfiau. 
Byddwch yn gwella eich cyflogadwyedd yn 
ogystal â’ch ymwybyddiaeth fasnachol a 
chymdeithasol.

Er bod y Gyfraith yn cael ei hystyried yn 
benodol i wlad yn aml, mae gennym safbwynt 
byd-eang. Er ein bod yn falch o fod yn 
Gymreig, yn Brydeinig ac yn Ewropeaidd, 
mae safbwyntiau a phrofiadau ein corff 
rhyngwladol o staff a myfyrwyr yn ategu  
ac yn datblygu ein gwybodaeth sy’n seiliedig 
ar y DU. 

Erbyn i chi orffen eich astudiaethau, ein nod 
yw y byddwch wedi’ch paratoi’n dda i fynd i’r 
afael â thirwedd wleidyddol-gymdeithasol, 
cyfreithiol, economaidd, amgylcheddol a 
thechnolegol sy’n datblygu’n gyflym. Ein 
huchelgais yw i chi ehangu eich gwybodaeth 
a’ch dealltwriaeth o’r Gyfraith, defnyddio’r 
Gyfraith i hyrwyddo cyfiawnder a chyfleu’n 
effeithiol y rôl ganolog y gall rheol y Gyfraith ei 
chwarae yn y gymdeithas. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raddau, 
fel y byddwch yn ei weld yn y llyfryn hwn. 
Gallwch ddewis astudio’r Gyfraith fel pwnc 
anrhydedd sengl, neu ei gyfuno; gan astudio’r 
Gyfraith gyda Gwleidyddiaeth, Ffrangeg, 
Troseddeg neu’r Gymraeg, er enghraifft. 
Mae ein rhaglen astudio’n gyfoethog ac yn 
amrywiol, a chaiff ei gwella gan ein cyfleoedd 
i astudio dramor neu gwblhau lleoliad 
gwaith – hyderwn y bydd hyn yn apelio i lawer 
ohonoch chi.
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Pam astudio’r Gyfraith? 

Mae gan bron bob eitem ar fwletinau newyddion nosweithiol 
ddimensiwn cyfreithiol, a ble byddai’r rhan fwyaf o ddramâu  
teledu heb yr olygfa fawr mewn llys?
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Mae myfyrwyr y Gyfraith yn gyfarwydd  
â gweld y pynciau maen nhw’n eu hastudio  
yn y cyfryngau.
Mae hyn wedi dod yn fwyfwy cyffredin yn sgil 
canlyniad y Refferendwm ar aelodaeth yr 
Undeb Ewropeaidd, a pha bynnag ganlyniad 
fydd i Brexit yn y pen draw, bydd ganddo 
ddimensiwn cyfreithiol pwysig sy’n gofyn 
am ddatod pwythau deddfau cymhleth sy’n 
gorgyffwrdd yn ofalus.

Ni fu astudio’r Gyfraith yn fwy amserol na 
phwysig. Mae astudio’r Gyfraith bob amser 
wedi bod yn gysylltiedig â bywyd go iawn. 
Mae’r Gyfraith yn helaeth; mae’n ymwneud 
â bron bob agwedd ar fywydau pawb. Er 
enghraifft, mae’r dderbynneb yn eich poced 
a’r contract cyflogaeth yn enghreifftiau bob 
dydd o Gyfraith Contractau.

At hynny, mae astudio’r Gyfraith yn ein cysylltu 
â’r pynciau dadleuol cyfredol. Mae maes 
llafur y Gyfraith yn cael ei ailysgrifennu’n 
gyson o ganlyniad i’r deddfau newydd sy’n 
cael eu mabwysiadau gan y Senedd a 
phenderfyniadau llysoedd a thribiwnlysoedd 
ar hyd a lled y wlad. Mae hyn hefyd yn golygu 
bod y Gyfraith yn amrywiol: mae rhywbeth at 
ddant pawb o ystyried meysydd gwahanol y 
Gyfraith, p’un a oes gennych fwy o ddiddordeb 
mewn masnach a chyllid neu hawliau dynol 
a’r amgylchedd.

Mae astudio’r Gyfraith yn eich galluogi 
chi i ddeall yr hyn yw’r Gyfraith heddiw yn 
ogystal â sut y gwnaeth ddatblygu a sut y 
mae’n debygol o ddatblygu. Mae astudio’r 
Gyfraith yn meithrin dinasyddion mwy 
deallus ac yn datblygu ystod o sgiliau pwysig 
megis meistroli dogfennau hir a chymhleth, 
dadansoddi testunau’n agos, cwestiynu pa 
mor ddibynadwy mae ffynonellau a gallu 
meddwl yn y fan a’r lle, a llawer mwy.

Mae gradd yn y Gyfraith felly’n agos drysau 
i amrywiaeth o yrfaoedd. Mewn arolwg yn 
2016, gofynnwyd i 500 o gyflogwyr yn y DU pa 
radd y byddai’n well ganddynt i’w gweithwyr ei 
chael. Y Gyfraith ddaeth ar frig y rhestr, gyda 
chyflogwyr yn gweld gwerth y sgiliau ‘gallu 
i ddysgu’, cyfathrebu ac arwain sydd gan 
raddedigion yn y Gyfraith.

Mewn marchnad swyddi gynyddol ansicr, 
mae gradd yn y Gyfraith yn eich gwneud 
chi’n unigryw. Mae hyn yn arbennig o wir am 
radd yn y Gyfraith o Brifysgol Caerdydd. Yng 
Nghaerdydd, rydym yn rhoi’r sgiliau i chi a 
fydd yn eich helpu i ffynnu mewn amrywiaeth 
o swyddi ar gyfer cyflogwyr cyfreithiol a 
chyflogwyr nad ydynt yn gysylltiedig â’r 
gyfraith. 

Os hoffech ddeall y gymdeithas rydych yn 
byw ynddi, y prif faterion sy’n llywio bywyd 
y wlad a sut mae hyn yn effeithio ar fywyd 
bob dydd, yna dylech astudio’r Gyfraith. 
Os ydych yn poeni am anghyfiawnderau ac 
anghydraddoldebau, y cyd-destun byd-
eang rydym yn byw ynddo a’r ffordd rydym 
yn ymateb i newidiadau cymdeithasol a 
gwleidyddol, yna dylech astudio’r Gyfraith yng 
Nghaerdydd. 
 
Yr Athro Russell Sandberg
Athro’r Gyfraith
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Dechrau eich gyrfa

Mae’r sgiliau a ddatblygir wrth astudio gradd yn y Gyfraith yn 
drosglwyddadwy, a gallwch eu defnyddio mewn amrywiaeth o 
sectorau. Rydym yn cefnogi eich nodau o ran gyrfa, beth bynnag  
yw’r rheiny, o’ch diwrnod cyntaf gyda ni.
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Mae gradd yn y Gyfraith o Brifysgol Caerdydd 
yn amlbwrpas, gan agor drysau i amrywiaeth 
o opsiynau o ran gyrfa. Mae ein graddedigion 
bellach yn gweithio mewn amrywiaeth eang 
o feysydd, gan gynnwys y sector cyfreithiol, 
bancio, gofal iechyd, yswiriant, addysgu,  
y diwydiant lletygarwch a’r heddlu.
*Roedd 97% o’n graddedigion israddedig 
mewn swydd, a/neu’n astudio ymhellach, ar 
fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n 
gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 
mis ar ôl gorffen eu cwrs (data HESA).

Rydym yn falch o’r gefnogaeth rydym ni’n ei 
chynnig i chi ddilyn eich nodau o ran gyrfa.

Cefnogaeth gyrfaoedd bwrpasol
Mae Rheolwr Gyrfaoedd y Gyfraith ar gael 
yn yr ysgol ddeuddydd yr wythnos i gynnig 
cefnogaeth i holl fyfyrwyr y Gyfraith. Mae’r 
gefnogaeth hon yn cynnwys:

• sesiynau un-i-un trwy apwyntiad

• gweithdai ar ysgrifennu CV, ffurflenni cais, 
paratoi ar gyfer cyfweliad a chwilio am 
swydd

• sesiynau cynllunio ar gyfer gyrfa gan 
gynnwys dewisiadau gyrfa ar gyfer eich 
gradd benodol

• mynediad i Ffair y Gyfraith flynyddol, sef 
digwyddiad blaenllaw’r calendr gyrfaoedd, 
sy’n denu mwy na 40 o recriwtwyr 
cyfreithiol i Gaerdydd

• digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol

• siaradwyr gwadd proffesiynol o ystod eang 
o sectorau (e.e. cyfreithwyr, bargyfreithwyr, 
cynrychiolwyr o’r gwasanaeth sifil a’r 
trydydd sector)

• ffug gyfweliadau

• gwybodaeth am interniaethau a rhaglenni 
hyfforddi i raddedigion

• gwybodaeth gyfredol am yrfaoedd a 
chysylltiadau at adnoddau gyrfaoedd 
ychwanegol i raddedigion.

Gallwch gael cymorth ychwanegol gan 
wasanaeth Dyfodol Myfyrwyr (Gwasanaeth 
Gyrfaoedd y Brifysgol), sy’n cynnwys:

• cymorth wrth ddechrau busnes

• gwybodaeth a chyngor am gyfleoedd i 
astudio, gweithio a gwirfoddoli dramor

• cysylltiadau â’r Ganolfan Cyfleoedd Byd 
Eang (GOC)

• cyngor ar brofiad gwaith a lleoliadau 
gwaith 

• cefnogaeth arbenigol gan Go Wales.

D
echrau eich gyrfa
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Peidiwch â chymryd ein  
gair ni’n unig . . .

Ar ôl sawl cais aflwyddiannus, roeddwn 
i angen cyngor ac arweiniad i’m helpu 
i ddeall y rheswm dros hynny. Gwnaeth 
Rheolwr Gyrfaoedd y Gyfraith fy helpu i 
wella fy ffurflenni cais drwy ddatblygu 
fy nealltwriaeth o’r hyn y mae cwmnïau 
cyfreithiol yn chwilio amdano ac o 
ganlyniad, teilwra fy ymatebion yn fwy 
effeithiol. Yn y pen draw, roeddwn i’n 
gallu symud ymlaen ymhellach yn y 
camau ymgeisio a llwyddo i sicrhau 
contract hyfforddi gyda Linklaters sy’n 
dechrau yn 2020.

Connor Hall 
Y Gyfraith LLB

*Mae ystadegau cyrchfannau graddedigion yn seiliedig 
ar wybodaeth a ddarparwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau 
Addysg Uwch (HESA)
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Gallwn helpu i’ch rhoi chi gam ar y blaen yn eich gyrfa gyfreithiol drwy 
ddatblygu eich sgiliau wrth roi gofal i gleientiaid, gwneud ymchwil 
gyfreithiol, ysgrifennu a siarad yn gyhoeddus.

8

Enillwch brofiad cyn i chi raddio
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Mae ein Huned *Pro Bono yn rhan o’n 
Canolfan Addysg Gyfreithiol Glinigol. Mae’n 
rhoi’r cyfle i chi weithio gyda chyfreithwyr a 
bargyfreithwyr sy’n helpu pobl sy’n agored i 
niwed ac aelodau o’r gymuned gyda materion 
cyfreithiol, a hynny’n rhad ac am ddim.
Bydd cael profiad drwy ein hamrywiaeth o 
gynlluniau’n gwella eich CV ac yn cynyddu 
eich cyflogadwyedd mewn marchnad swyddi 
gystadleuol i raddedigion. Mae’r cynlluniau 
yn ein Huned wedi’u datblygu dros nifer o 
flynyddoedd, ac maent yn parhau i esblygu. 
Ni allwn warantu y bydd unrhyw gynllun 
penodol yn cael ei gynnal mewn unrhyw 
flwyddyn benodol, ond rydym wedi ymrwymo 
i gynnig cyfleoedd cyflogadwyedd cyffrous i’n 
myfyrwyr.

Prosiect Dieuogrwydd Caerdydd
Mae Prosiect Dieuogrwydd Caerdydd yn rhoi’r 
cyfle i fyfyrwyr helpu pobl gyda’u hapeliadau 
posibl yn erbyn euogfarn droseddol. Hyd yn 
hyn, ni yw’r unig Prosiect Dieuogrwydd mewn 
prifysgol yng Nghymru a Lloegr sydd wedi 
helpu i wrthdroi penderfyniad yn y Llys Apêl. 
Yn ogystal â’r ddwy apêl lwyddiannus yn 2014 
a 2018, rydym wedi helpu i gyflwyno mwy 
na 35 cais i’r Comisiwn Adolygu Achosion 
Troseddol, y corff gwarchod Camweddau 
Cyfiawnder sydd â’r pŵer i atgyfeirio achosion 
i’r Llys Apêl. Mae ein gwaith achos wedi tynnu 
sylw at ddiffygion sylweddol gyda’r system 
cyfiawnder troseddol, ac rydym yn defnyddio’r 
profiadau hyn i ddadlau dros ddiwygio’r 
system. Rydym yn ymchwilio i achosion, gan 
ymgysylltu ag o arbenigwyr yn y maes lle bo 
hynny’n briodol ac yn bosibl, gan gynnwys 
cyfreithwyr apêl, gwyddonwyr fforensig ac 
arbenigwyr perthnasol eraill. 

Cynllun Pro Bono Gofal Iechyd 
Parhaus y GIG
Aeth ein Cynllun Gofal Iechyd Parhaus y 
GIG i’r afael â phroblem genedlaethol sy’n 
effeithio ar rannau o’r gymuned sy’n agored i 
niwed: ffioedd cartrefi gofal. Daeth y cynllun 
i ben yn 2018, a gwnaeth ganiatáu i’n 
myfyrwyr helpu teuluoedd preswylwyr cartrefi 
nyrsio a dioddefwyr clefyd Alzheimer i adennill 

ffioedd cartrefi gofal y gellir dadlau y dylai’r 
GIG fod wedi talu amdanynt. Gwnaethom 
adennill cyfanswm o fwy na £300,000 o 
ffioedd cartrefi gofal a dalwyd yn anghywir. 
Roedd y swm unigol mwyaf a adenillwyd 
ar gyfer cleient yn fwy na £31,000. Mae’r 
cynllun bellach wedi’i ddatblygu’n gyfle am 
brofiad gwaith lle mae myfyrwyr yn ystyried 
achosion o’r gorffennol yn y maes arbenigol 
hwn o’r Gyfraith ac Ymarfer gyda chyfreithwyr 
o gwmni cyfreithiol Huw James. 

Mencap WISE
Yn ein prosiect cyngor myfyrwyr Cymorth 
a Grymuso Annibynnol Cymru (WISE) 
gweithiodd ein myfyrwyr y Gyfraith gyda’r 
elusen anabledd Mencap Cymru ac fe’i 
cydnabuwyd yn y categori ‘Partneriaeth 
Pro Bono Mwyaf Effeithiol’ yng ngwobrau 
Pro Bono LawWorks yn 2018. Dechreuodd 
prosiect WISE yn 2015 pan nodwyd bod 
angen cymorth penodol yng Nghymru ar bobl 
sy’n gofalu am bobl ag anableddau dysgu neu 
sy’n eu cynorthwyo. Ar ôl i Mencap Cymru 
gysylltu ag uned Pro Bono’r ysgol, gwnaeth 
archwilio ffyrdd y gallai Myfyrwyr Cyfraith 
bontio’r bwlch a chynnig y gefnogaeth yr oedd 
ei hangen yn ddirfawr ar aelodau teuluoedd, 
gweithwyr cymorth ac eiriolwyr y rhai sy’n 
byw gydag anableddau dysgu yng Nghymru. 
Dyfeisiodd y myfyrwyr becynnau cymorth 
cyfreithiol, sy’n cynnig arweiniad syml ar 
feysydd cymhleth o’r Gyfraith, gan gynnwys 
amddiffyn plant, cyrchu gwasanaethau gofal 
cymdeithasol ac iechyd ac addysg. Mae’r 
pecynnau cymorth, sydd ar gael ar wefan 
Mencap Cymru yn fodd pwysig i rymuso 
teuluoedd sy’n ei chael yn anodd cael y 
cyngor cyfreithiol sydd ei angen arnynt. Yn 
y dyddiau cynnar, defnyddiwyd y pecynnau 
cymorth ar dros 1,700 o adegau unigol 
ac aeth o leiaf 1,400 o bobl i weithdai a 
ddarparwyd gan y prosiect. 

Cynllun Pro Bono Canolfan  
y Gyfraith a Chyfiawnder  
Byd-eang Caerdydd
Roedd y cynllun hwn ar waith rhwng 2015 a 
2019, a chafodd ei ysbrydoli gan waith Kapila 
a Nirmal Hingorani, sylfaenwyr ymgyfreitha 
er budd y cyhoedd yn India. Kapila Hingorani 
oedd y fenyw gyntaf o dde Asia i raddio o 
Brifysgol Caerdydd ym 1948. Crëwyd y cynllun 
gyda chymorth gan Sefydliad Hingorani, New 
Delhi, ac roedd yn rhan o’n canolfan ymchwil, 
Canolfan y Gyfraith a Chyfiawnder Byd-eang. 
Mae ein myfyrwyr wedi gweithio gyda Deighton 
Pierce Glyn (cyfreithwyr, Llundain a Bryste) 
a Rights and Accountability in Development 
(corff anllywodraethol, Rhydychen) mewn 
partneriaeth â’r Ganolfan Hawliau Dynol a 
Chyfreithiol (Dar es Salaam) ar atebolrwydd 
am achosion honedig o gam-drin hawliau 
dynol yn y diwydiant mwyngloddio yn Tanzania. 
Lansiodd y Ganolfan hefyd bartneriaeth 
gyda’r Uned Ymgyfreitha Strategol yn Amnest 
Rhyngwladol. Yn rhan o hyn, bu grŵp o 
fyfyrwyr Caerdydd yn gweithio (yn Saesneg 
ac yn Ffrangeg) ar baratoadau ar gyfer achos 
hawliau dynol mawr yn ymwneud â diflaniadau 
gorfodol mewn awdurdodaeth yn nwyrain 
Affrica. Ymwelodd nifer o fyfyrwyr o’r cynllun 
hwn â Nairobi a Delhi Newydd, rhywbeth a 
ariannwyd gan Ganolfan Cyfleoedd Byd-eang 
y Brifysgol.

Prosiect Arsylwi ar Fechnïaeth: 
Prosiect cenedlaethol yw’r Prosiect Arsylwi 
ar Fechnïaeth (BOP), a’i nod yw craffu ar 
Dribiwnlysoedd Mewnfudo a Lloches a helpu’r 
rhai hynny sy’n cael eu cadw o dan bwerau 
mewnfudo, gan gynnwys ymfudwyr a cheiswyr 
lloches. Mae’r prosiect wedi cyhoeddi 
adroddiadau ar wrandawiadau mechnïaeth 
mewnfudo sydd wedi mynegi pryderon 
ynghylch mynediad at gyfiawnder, cadw pobl 
a thegwch y gwrandawiadau eu hunain. Mae 
ein myfyrwyr wedi arsylwi ar wrandawiadau 
mechnïaeth yn Nhribiwnlys Lloches a 
Mewnfudo Casnewydd, ac wedi ysgrifennu 
adroddiadau i ychwanegu at waith y brosiect 
cenedlaethol. 

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics

*Mae Pro Bono publico yn ymadrodd 
Lladin ar gyfer gwaith proffesiynol a 
wneir yn wirfoddol heb dâl amdano.
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Cyfiawnder Lloches  
(Asylum Justice)
Dyma elusen a sefydlwyd yn 2005 i roi 
cyngor cyfreithiol, cymorth a chynrychiolaeth 
i geiswyr lloches sydd heb fynediad at 
Gymorth Cyfreithiol. Mae ein myfyrwyr wedi 
gwirfoddoli gyda’r elusen ar gyfer sawl 
maes o’i gwaith, gan gynnwys helpu yn y 
clinig galw heibio am gyngor. Fe wnaeth y 
myfyrwyr ymchwil hefyd ar ran y cyfarwyddwr 
cyfreithiol neu’r cynghorydd cyfreithiol ar gyfer 
Cyfiawnder Lloches, fel arfer fel gwybodaeth 
gefndirol ar gyfer apêl ynghylch lloches sy’n 
aros am benderfyniad yn y Tribiwnlys. 

Cymorth Trwy’r Llys 
Elusen genedlaethol yw hon sy’n cynorthwyo 
ymgyfreithwyr yn bersonol yn y llys. Mae’n 
darparu cymorth di-dâl, annibynnol, nad 
yw’n gyfreithiol i gleientiaid, i’w helpu drwy’r 
broses. Mae ein myfyrwyr wedi’u hyfforddi i 
gynorthwyo ymgyfreithwyr wyneb yn wyneb yn 
y Ganolfan Cyfiawnder Sifil yng Nghaerdydd. 

Cynllun Oedolion Priodol Hafal
Mae Oedolion Priodol yn cefnogi oedolion sy’n 
agored i niwed sydd wedi’u cadw yn y ddalfa. 
Hyfforddir myfyrwyr i fod yn oedolion priodol 
cymwys i gael eu rhoi ar rota ‘ar alwad’ i fynd 
i orsafoedd heddlu lleol os caiff oedolyn sy’n 
agored i niwed ei arestio. 

Canolfan Cyswllt Plant Pen-y-bont  
ar Ogwr 
Mae Canolfannau Cyswllt Plant yn rhoi’r cyfle 
i blant dreulio amser gyda rhiant nad ydynt 
yn byw gyda nhw ar ôl i deulu chwalu. Drwy 
hyfforddi a gwirfoddoli gyda Chanolfan Gyswllt 
Plant Pen-y-bont ar Ogwr, mae ein myfyrwyr yn 
cynnig clust i wrando a chymorth i deuluoedd 
yn ystod ymweliadau cyswllt. Drwy’r cynllun 
hwn, mae myfyrwyr yn datblygu sgiliau megis 
empathi a phwysigrwydd peidio â bod yn 
feirniadol wrth gefnogi teuluoedd sy’n wynebu 
amseroedd anodd. 

Streetlaw in the Tribunal 
Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng 
Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe 
a Phrifysgol De Cymru. Yn rhan o’r cynllun 
hwn, caiff ein myfyrwyr eu hyfforddi i gynnal 
sesiynau arwain i hawlwyr sydd wedi’u 
tangynrychioli yn Nhribiwnlys Cyflogaeth 
Caerdydd ar yr hyn i’w ddisgwyl mewn 
gwrandawiad tribiwnlys cyflogaeth terfynol. 

Cyngor ar Bopeth Torfaen 
Mae Cyngor ar Bopeth, a sefydlwyd ym 1939, 
wedi datblygu’n elusen genedlaethol unigryw 
sy’n rhoi cyngor. Mae’r elusen yn helpu 
unigolion i ddatrys eu problemau mewn ystod 
o feysydd cyfreithiol a meysydd nad ydynt 
yn gysylltiedig â’r gyfraith gan gynnwys tai, 
budd-daliadau lles, dyled, cyfraith cyflogaeth, 
chwalu perthynas (gan gynnwys ysgaru) a 
hawliau defnyddwyr. O dan y cynllun hwn, 
mae ein myfyrwyr wedi dod yn ymgynghorwyr 
hyfforddedig yn swyddfa Cyngor ar Bopeth, 
Torfaen, Cwmbrân. 

Prosiect Incorporation Undeb  
Rygbi Cymru 
Dyma’r prosiect cyngor cyfreithiol am ddim 
i glybiau gynt, ac mae ein myfyrwyr wedi 
cynorthwyo clybiau amatur sydd am ddod 
yn gwmnïau cyfyngedig trwy warant. Gyda 
chlybiau’n ymgorffori, gall eu swyddogion 
sicrhau mwy o ddiogelwch cyfreithiol os bydd 
unrhyw hawliadau cyfreithiol. Mae’r prosiect 
yn bartneriaeth gydag Undeb Rygbi Cymru 
a chwmni cyfreithiol Hugh James, a’i nod 
yw datblygu’n brosiect Addysg Gyfreithiol 
Gyhoeddus i glybiau, gan roi profiad pro bono 
cyfraith fasnachol werthfawr i fyfyrwyr.

Effaith y coronafeirws ar 
weithgareddau ein Canolfan
Gan ymateb yn gyflym i ddigwyddiadau byd-
eang, er mwyn sicrhau y gallai ein myfyrwyr 
barhau i ennill profiad mewn amgylchedd 
diogel i bawb, cyflwynwyd y syniad o ‘Heriau 
Mawr’ gennym i fanteisio ar gryfderau 
ac arbenigedd staff Ysgol y Gyfraith a 
Gwleidyddiaeth ac annog myfyrwyr i ddysgu 
sgiliau newydd yn ystod cyfnod heriol. Roedd 
hyn yn cynnwys her fawr Newid Hinsawdd 
a roddodd wibdaith drwy wyddoniaeth, 
y gyfraith a chonfensiynau rhyngwladol, 
yn ogystal â deddfau a pholisïau’r DU a 
Chymru mewn perthynas â newid hinsawdd. 
Rhoddodd y cyfle i fyfyrwyr ymchwilio’r hyn 
maen nhw’n meddwl sydd angen ei newid er 
mwyn paratoi ar gyfer newid yn yr hinsawdd 
a brwydro yn ei erbyn. Cyflwynwyd rhai 
o ganfyddiadau ac argymhellion y grŵp i 
Lywodraeth Cymru.

Prosiect Hinsawdd a’r  
Amgylchedd Caerdydd 
Ar ôl covid, gan adeiladu ar ein gwaith ar y 
newid yn yr hinsawdd a diddordeb ehangach 
mewn materion amgylcheddol, rydym 
wedi cyflwyno ein Prosiect Hinsawdd a’r 
Amgylchedd Caerdydd. Ei nod yw cynnwys 
myfyrwyr mewn ceisiadau rhyddid gwybodaeth 
i gael mynediad at wybodaeth amgylcheddol a 
gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. 

Ein nod yw parhau i weithio gyda Sefydliad 
Cyfraith yr Amgylchedd (ELF), un o elusennau 
Pro Bono hynaf y byd ym maes cynrychioli a 
chyngor ynghylch cyfraith yr amgylchedd. Ei 
nod yw helpu i roi llais i bobl a chymunedau 
cyffredin i gael dweud eu dweud ar faterion 
sy’n effeithio ar yr amgylchedd y maent yn 
byw ynddo. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr 
wedi gweithio ar achosion sy’n cynnwys 
ymchwiliad cyhoeddus i ffordd lliniaru traffig 
yr M4 yng Nghasnewydd, cynnig am orsaf 
bŵer hydrodrydanol, a methiant Cyfoeth 
Naturiol Cymru i reoleiddio paent gwastraff o 
beilonau trydan.

10

Dyma Eleanor 

Rwyf wedi dilyn y modiwl Y Gymraeg 
yn y Gymuned sydd wedi fy ngalluogi 
i gwblhau profiad pro bono yn yr Uned 
Cymorth Personol drwy gydol y flwyddyn 
academaidd. Dyma uchafbwynt y 
flwyddyn i mi oherwydd cefais y cyfle i 
astudio’r ‘Gyfraith yn y byd go iawn,’ sef 
rhywbeth a apeliodd ataf pan ddewisais 
Brifysgol Caerdydd yn wreiddiol i 
gwblhau fy ngradd yn y Gyfraith.

Eleanor Parsons
Y Gyfraith a Throseddeg LLB
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Yn y Brifysgol, rwyf wedi ymwneud â Gwobr Caerdydd; profiad gwych sydd wedi 
fy ngalluogi i ddatblygu sgiliau allweddol megis cyfathrebu, rheoli amser a threfnu. 

Drwy’r rhaglen hon, rwyf wedi gwirfoddoli fel Hyrwyddwr Lles, yn ymgyrchu dros 
iechyd meddwl yng nghymuned y Brifysgol. Mae hyn wedi bod yn brofiad gwych, 
rwyf wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi cymryd rhan mewn digwyddiadau sy’n 
ymgyrchu’n erbyn y stigma a’r rhagfarn ynghylch iechyd meddwl.

Marios Hadjinicolaou, Y Gyfraith LLB

Enillw
ch brofiad cyn i chi raddio

11www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth

Mae gwybodaeth ddamcaniaethol yn allweddol i ddechrau arni  
mewn unrhyw broffesiwn. Ond, beth am y profiad a’r sgiliau sy’n  
eich gwneud yn wahanol i’ch cyfoedion? 

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd sy’n eich galluogi chi i fod gam 
ar y blaen mewn marchnad gyflogaeth gystadleuol a dysgu’r sgiliau 
angenrheidiol i lwyddo.
Rydym yn gweithio gyda nifer o gwmnïau o 
Gyfreithwyr yng Nghaerdydd, Casnewydd, 
Caerfaddon a Swindon, i roi’r cyfle i chi 
wneud cais am leoliadau gwaith a gynhelir yn 
nhrydedd flwyddyn y radd LLB yn y Gyfraith. 

Bydd y lleoliadau cyflogedig amser llawn 
ar gael drwy broses gystadleuol sy’n ceisio 
efelychu’r broses recriwtio i raddedigion 
y byddwch yn ei hwynebu ar ôl gadael y 
Brifysgol. 

Ar ben hynny, cewch hefyd y dewis i ddod 
o hyd i’ch lleoliad gwaith eich hunain 
gyda chwmni cyfreithwyr neu ddarparwr 
gwasanaethau cyfreithiol tebyg. 

Mae myfyrwyr sy’n dod o hyd i leoliad gwaith 
yn trosglwyddo i’n rhaglen Blwyddyn ar 
Leoliad Proffesiynol sy’n radd pedair blynedd 
o hyd.

Yn ystod eich lleoliad gwaith, byddwch yn 
ymgymryd ag ymarfer cyfreithiol mewn rôl 
paragyfreithwyr ac yn gwneud gwaith ar 
lefel graddedigion. Byddwch yn datblygu 
sgiliau allweddol i ymarferwyr megis rheoli 
achosion, gofal cleientiaid, ymchwil gyfreithiol 
ac ysgrifennu cyfreithiol yn ogystal â sgiliau 
cyflogadwyedd cyffredinol megis rheoli 
amser, gweithio mewn tîm ac ymwybyddiaeth 
fasnachol.
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Dyma Adam

Es i ar leoliad gwaith i Adran 
Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth 
Cymru ddiwrnod yr wythnos am ddeg 
wythnos. Roedd hyn yn cynnwys bod 
mewn tîm cyfreithiol gwahanol bob 
wythnos, a chefais fy nghyflwyno i 
waith mewnol go iawn y gwasanaethau 
cyfreithiol yn Llywodraeth Cymru. 
Dysgais sgiliau newydd megis drafftio 
Cyngor Gweinidogol ac addysgwyd 
Cyfraith Gyhoeddus i mi gan arbenigwyr 
yn eu maes. Yn ogystal, ehangwyd fy CV 
yn sylweddol gan y cyfle anhygoel hwn.

Adam Khattak
Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth LLB

Y tu hw
nt i’r ystafell 

ddosbarth

13www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics

Defnyddiwch eich sgiliau cyfreithiol 
mewn lleoliad gwleidyddol
Byddwch yn cael y cyfle i ddilyn modiwl yn 
eich trydedd flwyddyn sy’n eich galluogi chi i 
gwblhau lleoliad gwaith mewn sefydliad sydd â 
rôl allweddol yn y gwaith o lywodraethu Cymru. 

Nod y lleoliad gwaith hwn yw rhoi cyflwyniad 
sy’n seiliedig ar ddamcaniaeth ac ymarfer i 
chi o lywodraeth ddatganoledig yng Nghymru. 
Drwy gymryd rhan mewn cyfres o seminarau 
darlith a gyflwynir gan ymarferwyr blaenllaw ac 
arbenigwyr academaidd ym meysydd Cyfraith 

Gyhoeddus a Gwleidyddiaeth, cewch brofiad 
ymarferol o waith gweinyddiaeth gyhoeddus 
yng Nghymru. 

Byddwch yn gwella eich gwybodaeth empirig 
a’ch dealltwriaeth o ddimensiynau cyfreithiol 
a gwleidyddol llywodraethu yng Nghymru, yn 
datblygu sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr 
iawn a fydd yn allweddol i’ch datblygiad o 
ran cyflogadwyedd a gyrfa, ac yn meithrin 
perthnasoedd proffesiynol hirdymor â 
sectorau perthnasol.

Astudiwch y Gyfraith yn Ewrop
Os ydych yn fyfyriwr ar ein rhaglen y Gyfraith 
LLB (M100), gallwch wneud cais i astudio 
dramor a threulio eich trydedd flwyddyn 
mewn gwlad yn Ewrop. Addysgir trwy gyfrwng 
y Saesneg yn un o’n sefydliadau partner, sef 
Universidad Pontificia Comillas (Madrid), 
Prifysgol Charles (Prague) a Phrifysgol 
Warsaw (Warsaw) ar hyn o bryd. Os byddwch 
yn llwyddiannus gyda’ch cais, addysgir eich 
cwrs ar draws pedair blynedd yn hytrach na’r 
tair blynedd safonol. Mae’r flwyddyn dramor 
yn gyfle am ddatblygiad personol a fydd yn 
eich herio’n ddeallusol ac yn eich cyflwyno i 
ddiwylliant newydd a chyffrous.

Dyma Sophie
Byddwn yn annog unrhyw un i ymgymryd 
â blwyddyn ar leoliad gwaith. Rwy’n 
rhan o’r Tîm Hawliadau Milwrol yn Hugh 
James. Rydym yn ymdrin â hawliadau 
yn erbyn y Weinyddiaeth Amddiffyn ar 
gyfer milwyr a chyn-filwyr sydd wedi 
dioddef anafiadau o ganlyniad i’w 
gwasanaeth. Rwy’n treulio llawer o’m 
diwrnod yn siarad â chleientiaid, casglu 
gwybodaeth, trefnu apwyntiadau gydag 
arbenigwyr a sicrhau eu bod yn gwybod 
y diweddaraf am gynnydd eu hawliad. 
Rwy’n cael gweithio’n agos iawn gyda’n 
cleientiaid ni yn ogystal â chyfreithwyr 
a phartneriaid yn y tîm. Mae’r lleoliad 
gwaith yn gyfle anhygoel sy’n eich rhoi 
chi gam ar y blaen o’r rhai hynny nad 
ydynt wedi cael profiad o’r fath.

Sophie Lewis
Y Gyfraith LLB
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Astudio gyda ni

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth yn un ddeinamig,  
amrywiol a chyfeillgar ac mae gennym bob ffydd y byddwch  
yn hapus yn astudio yma.
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Bydd dewis astudio’r Gyfraith gyda ni yn eich 
rhoi chi wrth wraidd prifddinas Cymru yn y 
ganolfan ddinesig a chyfreithiol.
Mae’r Gyfraith yn bwnc heriol a gwerth chweil 
sy’n dysgu amrywiaeth o sgiliau i chi sy’n 
addas ar gyfer ystod o yrfaoedd. Cynlluniwyd 
ein cyrsiau israddedig i’ch galluogi chi 
i gyflawni eich potensial academaidd a 
galwedigaethol. Byddwch yn ymrwymo i 
ragoriaeth drwy astudio yng Nghaerdydd. 

Rydym yn denu myfyrwyr o bob cwr o’r byd ac 
yn cynnig amgylchedd cynorthwyol, cefnogol 
ac amrywiol o ran diwylliant i astudio ynddo.

Ni yw’r unig aelod o Grŵp Russell, y corff sy’n 
cynrychioli prifysgolion blaenllaw’r DU, sy’n 
cynnig yr ystod lawn o gyrsiau academaidd a 
galwedigaethol ym maes y Gyfraith.

Gofal bugeiliol a chymorth 
Bydd gennych diwtor personol ar hyd cyfnod 
eich gradd, sef aelod o staff academaidd yn 
Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Os ydych 
yn astudio rhaglen integredig/cydanrhydedd 
cewch diwtor personol ym mhob ysgol. Mae 
tiwtoriaid personol yno i roi cyngor ynghylch 
materion academaidd a phersonol mewn 
modd cyfrinachol ac anffurfiol. Ein nod yw 
eich helpu chi i oresgyn unrhyw broblem, 
fach neu fawr, mor ddiffwdan â phosibl. 
Bydd eich tiwtor personol yn monitro eich 
cynnydd academaidd ac hefyd yn rhoi geirda 
i chi i gefnogi unrhyw geisiadau rydych yn 
eu gwneud ar gyfer swyddi neu gyrsiau ôl-
raddedig. 

Yn ogystal â’ch tiwtor personol, cewch eich 
cefnogi gan ein Tiwtor Cymorth Academaidd 
Israddedig. Rôl y tiwtor yw rhoi cyngor ar 
weithdrefnau a rheoliadau sy’n cael effaith ar 
eich astudiaethau. Gall ein Tiwtor Anabledd 
ac Anghenion Penodol gynnig cyngor a 
chymorth i chi os oes gennych anabledd. 

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, rydym 
yn cynnig cymorth sgiliau ysgrifennu a gallwch 
hefyd fanteisio ar gyfleusterau ac arweiniad 
Canolfan Cefnogi Myfyrwyr y brifysgol. 

Ymchwil 
Mae’r cyfuniad o ymchwilwyr profiadol ac 
ysgolheigion ifanc wedi creu amgylchedd 
ymchwil deinamig a blaengar yn yr Ysgol. 
Mae ein staff yn weithgar mewn amrywiaeth 
o gymdeithasau proffesiynol allweddol ac yn 
gweithio’n aml gydag ymarferwyr o wahanol 
lefelau. Cânt eu cydnabod yn rhyngwladol 
a’u cynnwys mewn rhwydweithiau yn y DU, 
yn Ewrop ac yn fyd-eang, ac maen nhw’n 
aml yn rhoi cyngor i lywodraethau lleol a 
chenedlaethol ac yn ymddangos gerbron 
Pwyllgorau Dethol.

Caiff safon ymchwil ei mesur yn y DU 
gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y 
Llywodraeth (REF). Yn yr ymarfer asesu 
diwethaf a gynhaliwyd yn 2021, roeddem yn 
5ed am amgylchedd ymchwil ac yn 6ed am 
effaith ymchwil yn Uned Asesu ‘Y Gyfraith’. 
Mae hyn yn ein rhoi’n 15fed yn y DU.

Dyma ein canolfannau ymchwil gyfreithiol:

• Canolfan Troseddau, Cyfraith a 
Chyfiawnder Caerdydd

• Y Ganolfan ar gyfer Hawliau Dynol a 
Chyfraith Gyhoeddus

• Y Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol

• Ganolfan y Gyfraith a Chrefydd

• Ganolfan y Gyfraith a Chymdeithas

• Canolfan Llywodraethiant Cymru 

• Canolfan Cyfiawnder Amgylcheddol

• Canolfan y Rhyngrwyd ac Ymarfer  
Byd-eang

Llyfrgell y Gyfraith, Caerdydd 

Llyfrgell y Gyfraith, Caerdydd yw un o’r 
llyfrgelloedd mwyaf yn y DU – mae ganddi 
dros 100,000 o gyfrolau ac mae’n tanysgrifio 
i fwy na 200 o gyfnodolion cyfredol ac 
adroddiadau’r Gyfraith. Fe’i lleolir yn gyfleus 
yn Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau 
Cymdeithasol, sydd gyferbyn ag Ysgol y 
Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Gallwch fenthyg 
hyd at 12 llyfr ar unrhyw adeg, a chewch 
gyfnod benthyg o hyd at dair wythnos. 

Gellir benthyg llyfrau y mae galw mawr 
amdanynt, megis testunau a argymhellir am 
gyfnodau mwy byr. Yn ogystal, mae cronfeydd 
data electronig a systemau adalw megis 
Westlaw UK, Lexis®Library a HeinOnLine yn 
hwyluso mynediad i nifer o adroddiadau a 
chyfnodolion allweddol eraill. 

Mae staff Llyfrgell y Gyfraith wrth law i 
gynnig cefnogaeth ymchwil arbenigol, gan 
gynnwys hyfforddiant un-i-un a gweithdai 
ynghylch chwilio am wybodaeth a chwilio am 
lenyddiaeth drwy gyfryngwr. 

Darlithoedd cyhoeddus 
Rydym yn aml yn denu siaradwyr proffil uchel 
i ystod o ddarlithfeydd a digwyddiadau, ac 
rydym yn annog ein myfyrwyr i ddod lle bo 
hynny’n bosibl. 

Mae siaradwyr yn y gorffennol wedi cynnwys 
y Foneddiges Hale (Llywydd Llys Goruchaf 
y DU), yr Arglwydd Neuberger (Cyn-lywydd 
Llys Goruchaf y DU), Syr Keir Starmer CF 
(Cyn-gyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus), 
y Foneddiges Ustus Arden DBE (Pennaeth 
Cysylltiadau Barnwrol ar gyfer Cymru a 
Lloegr), yr Arglwydd Ustus Thomas (yr 
Arglwydd Brif Ustus) a’r Arglwydd Ustus Scott 
Baker (y Llys Apêl).

Astudio gyda ni

15www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics



1816

Ein rhaglenni gradd

Sylfaen ar gyfer ymarfer 
proffesiynol
Mae’r llwybrau at gymhwyster proffesiynol 
fel cyfreithiwr neu fargyfreithiwr wedi gweld 
newidiadau sylweddol yn ddiweddar. Bydd 
angen i’r rhai sy’n dymuno cymhwyso fel 
cyfreithiwr gael gradd (neu gymhwyster 
cyfatebol) ond ni fydd angen iddynt ennill 
gradd yn y gyfraith mwyach. Yn hytrach, rhaid 
i ddarpar gyfreithwyr sefyll yr asesiad ar-lein 
canolog newydd, yr Arholiad Cymhwyso 
Cyfreithwyr (SQE), a gyflwynwyd ym mis  
Medi 2021. 

Mae’r modiwlau sylfaenol a astudir fel rhan 
o radd yn y gyfraith yn cwmpasu rhai o’r 
pynciau a gaiff eu harholi yn yr SQE. Mae hyn 
yn golygu y bydd llawer o fyfyrwyr yn parhau 
i ddewis gradd yn y gyfraith fel y cam cyntaf i 
ddod yn gyfreithiwr. 

Hefyd, mae Bwrdd Safonau’r Bar (y corff 
rheoleiddio ar gyfer bargyfreithwyr) yn parhau 
i’w gwneud yn ofynnol astudio’r modiwlau 
sylfaenol cyn symud ymlaen i hyfforddiant 
galwedigaethol ar gyfer y Bar. 

Mae pob Rhaglen LLB yn Ysgol y Gyfraith a 
Gwleidyddiaeth yn eich galluogi i astudio’r 
modiwlau sylfaenol hyn a thrwy hynny roi 
cychwyn cadarn i chi i’ch gyrfa yn y gyfraith. 

Hyfforddiant cyfreithiol proffesiynol
Ni yw’r unig Brifysgol Grŵp Russell sydd hefyd 
yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau i baratoi 
myfyrwyr ar gyfer ymarfer proffesiynol. Rydym 
wedi ennill enw da dros nifer o flynyddoedd 
am gynnig darpariaeth o safon, sy’n uchel ei 
pharch yn y proffesiwn cyfreithiol. 

Ar gyfer graddedigion sy’n dymuno dilyn gyrfa 
yn y Bar rydym yn cynnig Cwrs Hyfforddiant y 
Bar (BTC). Cynigir hwn ar lefel LLM neu Pg Dip 
i roi hyblygrwydd i chi. 

Ar hyn o bryd rydym hefyd yn darparu’r Cwrs 
Ymarfer Cyfreithiol (LPC) ar lefelau LLM a Pg 
Dip ar gyfer graddedigion sy’n dymuno dod yn 
gyfreithwyr. Fodd bynnag, fel y soniwyd eisoes, 
mae’r llwybr at gymhwyster fel cyfreithiwr wedi 
newid, a bydd LPCs yn cael eu disodli maes o 
law gan gyrsiau newydd sydd wedi’u cynllunio i 
baratoi myfyrwyr ar gyfer SQE.

I gael rhagor o newyddion am SQE, ewch i 
wefan yr Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr 
(Solicitors’ Regulation Authority):  
www.sra.org.uk

Mae ein cwricwlwm strwythuredig yn rhoi cyfleoedd addas i feithrin 
gwybodaeth a sgiliau cyfreithiol yn ystod pob blwyddyn astudio. 
Rydym yn eich cefnogi i ddod yn ddysgwr annibynnol, i allu ymgymryd 
â heriau cyfreithiol newydd, eu deall ac ymateb iddynt yn effeithiol.
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Ein rhaglenni gradd
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Y Gyfraith LLB
Côd UCAS: M100

Mae ein rhaglen y Gyfraith LLB flaenllaw yn gwrs 
amser llawn, tair blynedd sy’n heriol ac yn ysgogol.
Astudiwch fodiwlau sylfaen ynghyd â 
detholiad eang o fodiwlau cyffrous, dewisol 
sy’n cynnwys Cyfraith Amgylcheddol, 
Cyfraith Hawliau Dynol, Cyfraith y Cyfryngau 
a Chyfraith Teulu. Rydym hefyd yn cynnig 
nifer o’n modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Yn ogystal â’r hyfforddiant academaidd 
eang rydym yn ei gynnig, bydd astudio’r 
Gyfraith yng Nghaerdydd yn cynnig cyfleoedd 
unigryw i chi weld y Gyfraith ar waith mewn 
cyd-destun cymdeithasol. 

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth 
â chyfreithwyr, elusennau a sefydliadau 
gwirfoddol i roi’r cyfle i chi ymarfer ac 
ehangu eich sgiliau drwy amrywiaeth o 
gynlluniau pro bono. 

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu profiad 
addysgu a dysgu eithriadol wedi’i ategu gan 
weithgaredd ymchwil ardderchog. 

Ni yw’r unig Brifysgol Grŵp Russell yn y DU 
i gynnig ystod o gyrsiau galwedigaethol 
i’r rhai sy’n dymuno cymhwyso i fod yn 
fargyfreithiwyr neu’n gyfreithiwr yng 
Nghymru a Lloegr.

Nodweddion arbennig
• Gwnewch gais i astudio dramor 

drwy gyfrwng y Saesneg yn un o’n 
sefydliadau partner yn Ewrop ym 
Madrid neu Prague

• Gwnewch gais am leoliad gwaith 
cyfreithiol y byddwch yn ei gwblhau 
yn ystod trydedd flwyddyn eich gradd. 
Byddwch yn cael y cyfle i wneud cais 
am fodiwl sy’n eich galluogi chi i 
gwblhau lleoliad gwaith mewn sefydliad 
sydd â rôl allweddol yn y gwaith o 
lywodraethu Cymru.

• Gallwch ehangu eich astudiaethau drwy 
wneud gwaith cyfreithiol gwirfoddol 
drwy ein huned pro bono (rhagor o 
wybodaeth ar dudalennau 9-10), 
cymryd rhan yn ein cystadlaethau 
ymryson blynyddol i gyflwyno materion 
cyfreithiol gerbron barnwr, a chymryd 
rhan mewn cystadlaethau cyd-drafod 
a chyfweld â chleientiaid i asesu eich 
sgiliau rhyngbersonol a’r gallu i ymdrin 
â phroblemau cyfreithiol.
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Dewisais astudio’r Gyfraith a Gwleidyddiaeth ar ôl cael fy swyno gan strwythur a 
datblygiad y gymdeithas mae pob un ohonom yn ei rhannu. Cefais fy nghyflwyno i 
nifer fawr o feysydd ymarfer megis cyfiawnder troseddol, cysylltiadau rhyngwladol 
a rheoleiddio’r farchnad drwy’r diddordeb hwn. 

Cymerais ran mewn cystadleuaeth cyd-drafod fewnol yn ystod fy mlwyddyn gyntaf. 
Roedd hwn yn gyfle gwych i mi. Roedd y gystadleuaeth yn gryf, gyda chyfnod 
hyfforddi cyffrous cyn cystadleuaeth broffesiynol wedi’i rheoleiddio’n dda dan 
oruchwyliaeth dau feirniad medrus iawn. Roedd y profiad yn agoriad llygad i mi,  
a chafodd effaith fawr ar fy hyder a’m datblygiad personol.

Robert Wells, Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth LLB
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Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth LLB
Côd UCAS: ML12

Heb os nac ni bai, mae’r berthynas rhwng y Gyfraith 
a Gwleidyddiaeth yn un sy’n dibynnu ar ei gilydd.
Mae’r ddau bwnc yn cael effaith enfawr ar 
fywydau pobl beth bynnag fo’u hoedran, 
eu hethnigrwydd a’u cefndir cymdeithasol. 
Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi i gyfuno’r 
pynciau diddorol hyn o fewn amgylchedd 
rhyngddisgyblaethol ein hysgol.

Byddwch yn ennill sylfaen gynhwysfawr yn 
y Gyfraith, wedi’i gosod allan ar draws tair 
blynedd eich rhaglen. Ochr yn ochr â’ch 
modiwlau yn y Gyfraith byddwch yn astudio 
modiwlau Gwleidyddiaeth sy’n edrych 
ar sut mae seneddau a llywodraethau’n 
gweithredu a dysgu gwerthuso syniadau 
gwleidyddol megis grym, rhyddid, 
democratiaeth, gwrthdaro, dilysrwydd ac 
atebolrwydd.

Mae gennym gysylltiadau academaidd 
dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru 
a pherthnasoedd sydd wedi hen ennill 
eu plwyf â sefydliadau cenedlaethol a 
rhyngwladol fel Senedd San Steffan, yr 
Undeb Ewropeaidd a NATO. Mae hyn yn 
rhoi’r cyfle i chi ychwanegu at eich dysgu 
drwy ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau gwleidyddol.

Nodweddion arbennig
• Diddordeb mewn Gwleidyddiaeth 

Cymru? Rydym yn cynnig amrywiaeth o 
fodiwlau Cymraeg, gan gynnwys Y Da, 
Drwg a’r Gwleidyddol: a Datganoli yng 
Nghymru. Rydym hefyd yn cynnig nifer 
o’n modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg

• Gwnewch gais am leoliad gwaith 
cyfreithiol y byddwch yn ei gwblhau 
yn ystod trydedd flwyddyn eich gradd. 
Byddwch yn cael y cyfle i wneud cais 
am fodiwl sy’n eich galluogi chi i 
gwblhau lleoliad gwaith mewn sefydliad 
sydd â rôl allweddol yn y gwaith o 
lywodraethu Cymru.

• Gallwch ehangu eich astudiaethau drwy 
wneud gwaith cyfreithiol gwirfoddol 
drwy ein huned pro bono (rhagor o 
wybodaeth ar dudalennau 9-10), 
cymryd rhan yn ein cystadlaethau 
ymryson blynyddol i gyflwyno materion 
cyfreithiol gerbron barnwr, a chymryd 
rhan mewn cystadlaethau cyd-drafod 
a chyfweld â chleientiaid i asesu eich 
sgiliau rhyngbersonol a’r gallu i ymdrin 
â phroblemau cyfreithiol.
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Rwyf wedi mwynhau astudio’r modiwl Datganoli yng Nghymru yn fawr.  
Cefais ddealltwriaeth o’r natur gyfreithiol yn ogystal â phwerau a chyfrifoldebau 
Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Rwy’n aelod gweithgar o’r Gym Gym (y Gymdeithas Gymraeg) y tu allan i’r ystafell 
ddosbarth, a chefais y pleser o fod yn Is-lywydd y llynedd. Rwyf hefyd yn aelod 
o Aelwyd y Waun Ddyfal, sef cymdeithas gorawl yn Cathays sy’n cystadlu’n 
rheolaidd yn yr Eisteddfod ac sy’n perfformio mewn cyngherddau. Rwyf wedi 
ymgartrefu’n dda yn y ddinas oherwydd y cymdeithasau hyn!

Gwenllian Jones, Y Gyfraith LLB
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Y Gyfraith a Ffrangeg LLB
Côd UCAS: RM11

Yn ein byd sydd wedi globaleiddio, cynhelir  
ymarfer cyfreithiol fwyfwy ar draws gwledydd  
a chyfandiroedd.
Nod ein rhaglen LLB yn y Gyfraith a 
Ffrangeg yw creu cyfreithwyr sy’n gymwys 
yng nghyfraith Cymru a Lloegr yn ogystal 
ag sy’n rhugl mewn Ffrangeg a system 
gyfreithiol Ffrainc.

Addysgir y rhaglen hon mewn 
cydweithrediad â’r Ysgol Ieithoedd Modern, 
ac fe’i hastudir mewn pedair blynedd. Yn 
yr un modd â’n holl raglenni yn y Gyfraith, 
byddwch yn dysgu sylfaen gynhwysfawr 
yng nghyfraith Cymru a Lloegr. Ar ben 
hynny, byddwch yn datblygu sgiliau iaith 
o safon uchel, ac yn ennill dealltwriaeth 
ryngddiwylliannol drylwyr sy’n cynnwys 
gwybodaeth benodol am system gyfreithiol 
Ffrainc, ei sefydliadau gwleidyddol a’i 
diwylliant cyffredinol.

Byddwch yn datblygu sgiliau cyfathrebu a 
meddwl yn feirniadol cryf, ac yn meithrin 
gwydnwch ac annibyniaeth drwy dreulio 
amser yn Ffrainc mewn adran y Gyfraith 
mewn prifysgol (Amiens, Nantes, Rennes 
neu Toulouse ar hyn o bryd). Cewch 
gyfle i ddatblygu eich sgiliau ieithyddol a 
chyfreithiol cenedlaethol yn ystod y cyfnod 
hwn, a gallwch fanteisio i’r eithaf ar astudio 
mewn amgylchedd prifysgol tramor.

Nodweddion unigryw
• Gallwch elwa ar addysg ieithyddol a 

gyflwynir gan siaradwyr brodorol drwy 
ddulliau dysgu cyfunol a thechnolegau 
digidol.

• Gallwch ymgolli mewn rhaglen fywiog 
o weithgareddau allgyrsiol i’ch cefnogi 
wrth ddysgu iaith. Mae hyn yn cynnwys 
dosbarthiadau sgwrsio dewisol a’r 
gymdeithas myfyrwyr Ffrengig.

• Astudiwch system gyfreithiol Ffrainc 
mewn prifysgol yn Ffrainc yn ystod eich 
trydedd flwyddyn.

Ein rhaglenni gradd
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Y Gyfraith a’r Gymraeg LLB
Côd UCAS: MQ15

Yn sgil sefydlu Llywodraeth Cymru ddatganoledig 
a chyflwyno Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’r 
gallu i weithio’n broffesiynol drwy gyfrwng y 
Gymraeg wedi dod yn sgil y mae galw cynyddol 
amdani yng Nghymru gyfoes.
Addysgir y rhaglen hon ar y cyd ag Ysgol 
y Gymraeg ac mae’n cynnig y cyfle i chi 
astudio’r Gyfraith drwy gyfrwng y Gymraeg. 
Mae hyn yn rhoi’r cydbwysedd i chi astudio’n 
fanwl yn y ddwy iaith, a’r nod yn y pen draw 
yw meithrin graddedigion sy’n gymwys i 
gymhwyso gwybodaeth gyfreithiol drwy 
gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Yn yr un modd â’n holl raglenni yn y Gyfraith, 
byddwch yn dysgu sylfaen gynhwysfawr 
yng nghyfraith Cymru a Lloegr. Ar ben 
hynny, byddwch yn datblygu dealltwriaeth 
academaidd ac ymarferol fanwl o’r iaith 
Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, 

sgiliau o’r radd flaenaf wrth ysgrifennu 
a siarad Cymraeg, a sgiliau creadigol a 
chyflogadwyedd datblygedig sy’n berthnasol 
i Gymru fodern.

Nodweddion unigryw
• Gwnewch gais am ystod o 

ysgoloriaethau drwy’r Coleg Cymraeg 
Cenedlaethol*. Mae’r ysgoloriaethau ar 
gyfer myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 66% 
o’u cwrs h.y. 80 o gredydau’r flwyddyn 
drwy gyfrwng y Gymraeg

• Cewch ysbrydoliaeth a boddhad wrth 
astudio’r Gymraeg a’i diwylliant.

• Gallwch ehangu eich astudiaethau drwy 
wneud gwaith cyfreithiol gwirfoddol 
drwy ein huned pro bono (rhagor o 
wybodaeth ar dudalennau 9-10), 
cymryd rhan yn ein cystadlaethau 
ymryson blynyddol i gyflwyno materion 
cyfreithiol gerbron barnwr, a chymryd 
rhan mewn cystadlaethau cyd-drafod 
a chyfweld â chleientiaid i asesu eich 
sgiliau rhyngbersonol a’r gallu i ymdrin 
â phroblemau cyfreithiol.

*Cewch ragor o wybodaeth am y 
cyfleoedd am ysgoloriaethau Cymraeg 
ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  
www.colegcymraeg.ac.uk/cy/
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Uchafbwynt y cwrs i mi oedd ennill dealltwriaeth o sut mae gan y Gyfraith rôl 
mor hanfodol mewn bywyd bob dydd. Rwyf wedi bod eisiau bod yn gyfreithiwr 
ers yn 15 oed ac mae’r cwrs wedi bod yn allweddol wrth fy helpu i ddatblygu’r 
sgiliau sydd eu hangen i gyflawni fy nodau. 

Er bod y cwrs wedi bod yn heriol yn ddeallusol, rwyf wedi mwynhau  
gweld twf personol a chynnydd yn fy hunanhyder.

Chloe Daley, Y Gyfraith LLB
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Cyfraith a Throseddeg LLB
Côd UCAS: M190

Tra bo’r Gyfraith yn archwilio’r system o reolau a 
ddefnyddir gan wlad neu wladwriaeth i reoleiddio 
ei thrigolion, mae Troseddeg yn canolbwyntio 
ar droseddoleiddio, erledigaeth, ac ymatebion 
cymdeithasol i drosedd ac anhrefn. 
Mae hyn yn gwneud y ddau bwnc yn bâr 
delfrydol i’w astudio gyda’i gilydd fel rhan o 
raglen gydanrhydedd.

Mae’r rhaglen yn cael ei haddysgu ar y cyd 
ag Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, gan roi 
cyfle i chi astudio’r naill ddisgyblaeth a’r llall 
yn fanwl.

Yn yr un modd â’n holl raglenni yn y Gyfraith, 
byddwch yn dysgu sylfaen gynhwysfawr yng 
nghyfraith Cymru a Lloegr. Ar ben hynny, 
byddwch yn archwilio sut i drin problemau 
sy’n gysylltiedig â throsedd, cyfiawnder a 
rheolaeth fel gwyddonydd cymdeithasol cyn 
cymhwyso’ch sgiliau newydd a ysgogir gan 
ymchwil i faterion a dadleuon y byd go iawn. 

Nodweddion unigryw
• Gallwch ehangu eich astudiaethau drwy 

wneud gwaith cyfreithiol gwirfoddol 
drwy ein huned pro bono (rhagor o 
wybodaeth ar dudalennau 9-10), 
cymryd rhan yn ein cystadlaethau 
ymryson blynyddol i gyflwyno materion 
cyfreithiol gerbron barnwr, a chymryd 
rhan mewn cystadlaethau cyd-drafod 
a chyfweld â chleientiaid i asesu eich 
sgiliau rhyngbersonol a’r gallu i ymdrin 
â phroblemau cyfreithiol.

• Gallwch elwa ar arbenigedd 
academaidd sylweddol mewn 
cyfiawnder troseddol ac astudio 
modiwlau arbenigol ar Drosedd, 
y Gyfraith a Chymdeithas neu 
Gamweddau Cyfiawnder.

• Byddwch yn elwa ar Ysgol sydd yn 
3ydd yn y DU am ansawdd ymchwil 
mewn Cymdeithaseg yn ôl Fframwaith 
Ardderchog Ymchwil 2014 (REF).
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Prifddinas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Rhan o

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Byw yng Nghaerdydd

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

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. 

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

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

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

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

Mae’r rhain yn cynnwys cyngor, hyfforddiant, 
datblygu sgiliau, adloniant, cyfleoedd i 
wirfoddoli a chyflogaeth yn ystod eich amser 
yng Nghaerdydd 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, 2020

Rhagor o wybodaeth . . .

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

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

Undeb y Myfyrwyr

facebook.com/undebmyfyrwyr/

snapchat.com/add/cardiffstudents

instagram.com/cardiffstudents

@undebmyfyrwyr

www.youtube.com/cardiffstudents
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Ceisiadau

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

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

www.ucas.com

Gofynion mynediad
Arweiniad yw’r gofynion nodweddiadol 
hyn. Gwiriwch ein gwefan am y wybodaeth 
ddiweddaraf:  
www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics

Safon Uwch: AAB - ABB. Rhaid i ymgeiswyr 
fod wedi dangos sgiliau ysgrifennu traethodau 
sylweddol fel rhan o’u cymwysterau 
lefel 3 (h.y. Safon Uwch) a ddangosir yn 
nodweddiadol drwy bwnc yn y dyniaethau a 
gwyddorau cymdeithasol. Caiff ymgeiswyr 
sydd wedi dilyn yr holl gymwysterau lefel 3 
sy’n seiliedig ar wyddoniaeth eu hystyried 
fesul achos.

Sylwer, nid ydym yn derbyn Astudiaethau 
Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth 
na Meddwl yn Feirniadol. Nid oes rhaid bod 
gennych gymhwyster Safon Uwch yn Y Gyfraith 
ac nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr 
sefyll prawf LNAT. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, 
bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y 
Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael 
cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar 
gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni 
unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd.

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: 35 pwynt yn 
gyffredinol, neu 666 ar Lefel Uwch.

Arall: Rhaid bod gan fyfyrwyr rhyngwladol 
sgôr IELTS gyffredinol o 6.5 o leiaf gyda 
6.5 neu uwch yn ysgrifenedig ac isafswm o 
6.0 ym mhob is-sgôr arall, neu dystiolaeth 
gymharol o hyfedredd iaith Saesneg.

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

Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol 
sy’n rhydd o wahaniaethu ac sy’n seiliedig 
ar werthoedd urddas, cwrteisi a pharch. 
Rydym yn cydnabod hawl pob person i gael 
ei drin yn unol â’r gwerthoedd hyn. Rydym 
wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ar 
sail oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, 
priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd 
a mamolaeth, hil, crefydd a chred (gan 
gynnwys diffyg credo), rhyw a chyfeiriadedd 
rhywiol a meithrin cysylltiadau da rhwng 
gwahanol grwpiau. 

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

www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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Diwrnodau Agored
Mae’r Brifysgol yn cynnal Diwrnodau Agored 
drwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i unrhyw 
un sy’n ystyried cyflwyno cais i Brifysgol 
Caerdydd gael rhagor o wybodaeth am fywyd 
yn y brifysgol a gweld yr hyn rydym yn ei 
gynnig. Os ydych yn cyflwyno cais ac yn cael 
cynnig lle, cewch eich gwahodd i gwrdd â 
ni yn Niwrnodau Agored arbennig yr ysgol. 
Rydym yn eich annog yn gryf i ymuno â ni 
wrth wneud y penderfyniad pwysig hwnnw. 
Cewch y cyfle i glywed mwy am ein graddau, 
cyfarfod â staff yn ogystal â chael cyfle i 
siarad â myfyrwyr presennol a chael blas ar 
ein prifddinas gosmopolitan.

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

• Cymorth Anabledd a Dyslecsia
• Gwasanaeth Cwnsela a Lles

• Cymorth i Fyfyrwyr Rhyngwladol 

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

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

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

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

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

Ceisiadau parhad
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Allwedd

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Y Brifysgol ac adeiladau’r GIG

Preswylfeydd myfyrwyr

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

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.

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.cardiff.ac.uk/cy/law-politics
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I gael gwybod mwy am  
Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, 
ewch i’n gwefan:
www.cardiff.ac.uk/cy/law-politics

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 4455
Ebost: enquiry@caerdydd.ac.uk

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth
Prifysgol Caerdydd
Adeilad y Gyfraith, Rhodfa’r 
Amgueddfa, Caerdydd
Caerdydd CF10 3AX

Cadw mewn cysylltiad
Cardifflawschool

@CardiffLaw

LAW/0622/750

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.




