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“
Dewis Caerdydd

Fel Pennaeth yr Ysgol, mae’n rhoi pleser mawr i  
mi eich croesawu i Brifysgol Caerdydd ac Ysgol y 

Gwyddorau Cymdeithasol. 

Mae rhaglenni astudio yn yr Ysgol yn 
galluogi dealltwriaeth academaidd a 
chymhwysol o fywyd cymdeithasol, 
ac yn darparu’r offer deallusol – 
gwybodaeth, dadansoddi, dadl, 
barn – er mwyn cymryd rhan 
mewn trafodaethau cymdeithasol 
a chyhoeddus presennol. Er bod y 
disgrifiad hwn yn wir ar draws yr holl 
astudiaethau yn yr Ysgol, does dim 
dwywaith bod ein darpariaeth ôl-
raddedig ar flaen y gad. 

Mae rhaglenni ôl-raddedig a addysgir 
yn cael eu llywio gan yr ysgolheictod 
a’r ymchwil diweddaraf, ac mae’r rhan 
fwyaf o staff addysgu’n cyfrannu’n 
weithredol at ddatblygiadau cyfoes 
yn eu meysydd astudio ac ymarfer. 
Mae dysgu uwch ar lefel ôl-raddedig 
yn ddwys a heriol, ac yn fy mhrofiad 
i, mae’n rhoi llawer o foddhad i staff 
a myfyrwyr fel ei gilydd; hyderaf mai 
dyma fydd eich profiad chithau hefyd. 

Ceir yr un arloesedd - ymchwil gyfoes 
a’r datblygiadau diweddaraf - ar draws 
ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig, 
ond y tro hwn, y myfyrwyr eu hunain 
sy’n cario gwybodaeth ymlaen yn eu 
hymholiadau academaidd gwreiddiol 
eu hunain. Mae gan yr Ysgol hanes 
cryf iawn o oruchwyliaeth hyfedr ac 
arbenigol ar astudiaethau ymchwil ôl-
raddedig ac mae’n rhoi llawer o bleser i 
mi ddymuno pob lwc â’ch astudiaethau 
i’r rhai ohonoch sy’n cychwyn ar raddau 
ymchwil.

Ni fydd hyn yn ymwneud llawer â lwc, 
wrth gwrs. Serch hynny, mae hon yn 
neges yr hoffwn ei rhannu â phob 
un ohonoch, ar raglenni a addysgir a 
rhaglenni ymchwil fel ei gilydd: pob 
lwc i chi â’ch astudiaethau ôl-raddedig 
uwch.  Edrychaf ymlaen at eich 
croesawu’n bersonol, os daw’r cyfle, ac 
at eich cefnogi trwy gydol eich amser 
yma gyda ni. 

Yr Athro Tom Hall
Pennaeth Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ”
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Gwybodaeth am yr Ysgol

Mae Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn Ysgol  
ddeinamig, ryngddisgyblaethol ac arloesol, gydag 
arbenigwyr mewn meysydd sy’n cynnwys addysg 

a phlentyndod, polisi cymdeithasol a chyhoeddus, 
troseddeg, cymdeithaseg a dulliau ymchwil.

Cyrsiau
Mae gennym gynnig ôl-raddedig 
eang gan gynnwys cyrsiau meistr 
a addysgir, rhaglenni proffesiynol 
a graddau ymchwil.

Mae ein graddau modwlar 
rhaglenni meistr yn eich galluogi 
i addasu eich astudiaethau ar 
gyfer amrywiaeth o alwedigaethau 
ar draws y sector cyhoeddus, y 
sector preifat a'r trydydd sector.

Lleoliad
Rydym wedi ein lleoli yn 
Adeilad Morgannwg, sy’n 
adeilad hanesyddol rhestredig 
Gradd 1, wrth galon Canolfan 
Ddinesig Caerdydd, ger Llys 
y Goron Caerdydd, Neuadd y 
Ddinas, pencadlys gweinyddol 
Llywodraeth Cymru a Gorsaf 
Heddlu Ganolog Caerdydd.
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Addysgu o safon 
fyd-eang
Caiff ein graddau eu haddysgu 
gan ymchwilwyr sydd ar flaen 
y gad yn eu pynciau, y mae eu 
harbenigedd a’u dirnadaeth yn 
llywio llywodraethau a llunwyr 
polisi yn rhanbarthol, yn 
genedlaethol ac yn fyd-eang.

Cydweithio
Mae ein hagosrwydd at 
sefydliadau fel Gorsaf 
Heddlu Ganolog Caerdydd a 
Llywodraeth Cymru yn galluogi 
perthnasoedd a chydweithio 
ffrwythlon â’n staff a myfyrwyr.

Cymryd rhan
Anogir myfyrwyr ôl-raddedig yn 
ein Hysgol i chwarae rhan lawn 
yn amgylchedd academaidd ac 
amgylchedd ymchwil yr Ysgol. 
Mae hyn yn cynnwys cynnal 
amrywiaeth mawr o grwpiau 
ymchwil gweithgar, cyfresi o 
seminarau, a grwpiau astudio 
anffurfiol. Mae ein myfyrwyr 
yn cynnal Caffi Ymchwil Ôl-
raddedig yn rheolaidd, sy’n 
darparu fforwm deallusol a 
rhwydwaith cymorth unigryw.
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Ein hymchwil

Rydym yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol o 
ran addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel. Rydym yn 
ymrwymo i wneud ymchwil sy’n seiliedig ar theori ac 

yn canolbwyntio’n glir ar bolisïau. Mae ein hymchwil yn 
rhyngddisgyblaethol, arloesol ac effeithiol.

Rydym yn cydweithio â phrifysgolion ac 
asiantaethau rhyngwladol mawr ar hyd 
a lled y byd yn ogystal â gwneuthurwyr 
ac ymarferwyr polisi lleol.

Mae ein meysydd rhagoriaeth ymchwil 
yn ymwneud â’r themâu canlynol:

► Troseddu, Diogelwch a 
Chyfiawnder

► Addysg a Pholisi Addysg

► Iechyd a Gofal Cymdeithasol

► Anghydraddoldeb, Llafur  
a Dyfodol Gwaith

► Gwyddoniaeth, Technoleg  
a Risg

► Pobl, Lle a Pholisi

Rydym yn gartref i nifer o ganolfannau 
a grwpiau ymchwil, gan gynnwys 
Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac 
Economaidd, Data a Dulliau Cymru 
(WISERD), y Ganolfan Ymchwil a 
Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant 
(CASCADE) a’r Ganolfan Datblygu 
a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth 
er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd 
(DECIPHer).

Mae’r Ysgol yn rhan o Bartneriaeth 
Hyfforddiant Doethurol Cymru (DTP 
Cymru), a ariennir gan y Cyngor 
Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd 
(ESRC). Bob blwyddyn rydym yn gallu 
cynnig nifer o ddyfarniadau a ariennir 
gan ESRC.

3ydd safle yn y DU 
am ymchwil mewn Cymdeithaseg.

5ed safle yn y DU  
am ymchwil mewn Addysg.   

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014)
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AGENDA
Yr Athro EJ Renold yw crëwr AGENDA, sef pecyn cymorth 
am ddim sy'n helpu plant a phobl ifanc i ddysgu am 
bynciau sy’n cynnwys perthnasoedd iach, rhywioldeb, 
gweithredaeth a diwylliant digidol. Mae wedi’i lansio 
mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn y Deyrnas Unedig 
(DU) ac Unol Daleithiau America (UDA). Dyfarnwyd gwobr 
Effaith Eithriadol mewn Cymdeithas 2018 y Cyngor 
Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) i’r Athro 
Renold am ei gwaith.

ASTUDIAETH ACHOS

Y Labordy Gwyddorau Data 
Cymdeithasol
Mae’r Labordy Gwyddorau Data Cymdeithasol yn dod 
â gwyddonwyr troseddu, cymdeithasol, cyfrifiadurol 
ac ystadegol at ei gilydd gyda chenhadaeth o 
ddemocrateiddio mynediad i ddata cymdeithasol 
mawr ymhlith y sector academaidd, y sector preifat, y 
sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Dyma’r Labordy a 
ddatblygodd feddalwedd COSMOS sy’n rhoi mynediad 
am ddim i ddata cyfryngau cymdeithasol i ymchwilwyr y 
gwyddorau cymdeithasol. 

ASTUDIAETH ACHOS

Tlodi Amlddimensiwn
Mae Dr Shailen Nandy a Dr Marco Pomati wedi bod yn 
cydweithio ag ymchwilwyr yn Uganda a Brasil i nodi lefelau o 
dlodi ac amddifadedd amlddimensiwn. Maen nhw hefyd wedi 
bod yn gweithio i ehangu a gwella capasiti ymchwil yn Uganda, 
gyda’r nod o gynyddu argaeledd data dibynadwy ar dlodi ac 
amddifadedd er mwyn nodi heriau datblygiadol y wlad.

ASTUDIAETH ACHOS
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Ein
rhaglenni

Mae ein rhaglenni ôl-raddedig yn darparu cyfleoedd i 
gymryd rhan mewn uwch-astudiaeth mewn amgylchedd 

rhyngddisgyblaethol a arweinir gan ymchwil.

MSc Addysg 10

MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus 
 12

MA Gwaith Cymdeithasol 14

Tystysgrif Raddedig Broffesiynol 
mewn Addysg (PGCE) mewn Addysg a 
Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) 16         

MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol 18

Cyfleoedd PhD 20

Doethuriaeth Broffesiynol 22

Rhaglen cyn gradd meistr
Mae Canolfan Astudio Rhyngwladol Prifysgol Caerdydd yn cynnig rhaglen 
cyn gradd meistr sy’n paratoi myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer ystod o raddau 
ôl-raddedig. Mae ein llwybrau pwrpasol yn darparu cyfuniad o baratoi o ran 
yr iaith Saesneg a chynnwys sy’n benodol i bwnc. 

I gael rhagor o fanylion am y rhaglen cyn gradd meistr a’r ystod o raddau 
dilyniant, ewch i www.cardiff.ac.uk/isc
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MSc Addysg

Archwiliwch heriau a datblygiadau allweddol ym maes 
addysg yng nghyd-destun byd-eang y byd sydd ohoni.

Mae’r byd addysg yn wynebu heriau 
heb eu tebyg o'r blaen wrth chwilio 
am ragoriaeth, perthnasedd, 
effeithlonrwydd a chynhwysiant. I 
oresgyn yr heriau hyn, mae angen 
meddwl yn arloesol a meddyliau 
agored.

Mae’r rhaglen yn addas i’r rheini sydd â 
diddordeb mewn ymarfer, trefniadaeth 
neu ymchwil ym maes addysg. Mae 
hyn yn cynnwys y sawl sydd heb lawer 
o brofiad proffesiynol, neu ddim, o 
waith yn ymwneud ag addysg, hyd 
at weithwyr proffesiynol ar ganol eu 
gyrfaoedd sy’n ymwneud ag addysgu 
ac arweinyddiaeth a threfniadaeth 
addysgol neu weithgareddau eraill sy’n 
ymwneud ag addysg.

Byddwch yn astudio’r cysylltiadau 
rhwng arferion addysg a’u cyd-destun 
cymdeithasol er mwyn mynd i’r afael â 
phroblemau cymhleth mewn addysg a 
chael effaith gadarnhaol.

Byddwch yn archwilio meysydd megis 
dylunio cwricwlwm, cynllunio ar gyfer 
addysgu a dysgu mewn byd sy’n newid 
yn gyflym, effeithiau globaleiddio 
ar syniadau ac arferion addysgol, a 
dyfodol addysg.

Bydd graddedigion y rhaglen hon yn 
addas i weithio mewn swyddi sy’n 
ymwneud ag addysg o fewn sefydliadau 
addysg ffurfiol neu anffurfiol, 
adrannau a chyrff rheoleiddio 
llywodraethau, sefydliadau a melinau 
trafod, elusennau, y cyfryngau neu 
entrepreneuriaid cymdeithasol ym 
maes addysg.

“
”

Mae’r rhaglen hon yn rhoi profiad i fyfyrwyr o ystod eang o 
safbwyntiau, er mwyn datblygu dealltwriaeth unigryw o addysg. 
Byddwch yn astudio’r datblygiadau diweddaraf o amrywiaeth o 
ddisgyblaethau mewn ffyrdd a fydd yn trawsnewid y ffordd rydych 
yn deall heriau a datrysiadau addysgol.
Yr Athro Manuel Souto-Otero, Cyfarwyddwr y Rhaglen
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M
Sc Addysg

Dyma gyfle i astudio 
addysg mewn ffyrdd 
sy’n mynd y tu hwnt i 
ganolbwyntio ar arferion 
yn yr ystafell ddosbarth, 
a mynd i’r afael â’r 
trafodaethau ehangach 
yn ymwneud ag addysg.

Mae ein cysylltiadau 
agos â llunwyr polisi, 
ysgolion, colegau a 
sefydliadau addysg eraill 
yn darparu cyfleoedd i 
ymgysylltu o ddifrif ag 
ymarferwyr, arweinwyr a 
phenderfynwyr ym maes 
addysg.

Ceir dealltwriaeth 
o ddisgyblaethau 
gwahanol gan gynnwys 
addysg, cymdeithaseg, 
gwyddoniaeth wleidyddol 
ac ymchwil economeg 
i fynd i’r afael â 
phroblemau addysgol 
cymhleth. 
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MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

Astudiwch sut mae polisi’n cael ei lunio ledled y  
byd i fodloni anghenion dynol a gwella lles.

Mae'r rhaglen hon yn canolbwyntio ar 
ddeall achosion, ac atebion posibl i 
ystod o faterion cymdeithasol pwysig. 
Mae'r rhain yn cynnwys heriau fel 
tlodi, anghydraddoldebau economaidd 
a chymdeithasol cynyddol, a 
chytundebau datblygu rhyngwladol.

Nodwedd arbennig o’r rhaglen 
hon yw’r integreiddio dwfn rhwng 
polisi cymdeithasol a pholisi 
cyhoeddus. Byddwn yn eich arfogi 
â’r offer damcaniaethol, cysyniadol 
a dadansoddol sydd eu hangen 
i archwilio a gwerthuso polisïau 
cymdeithasol a chyhoeddus ledled y 
byd.

Byddwch yn dyfnhau eich dealltwriaeth 
o brif agweddau polisïau cymdeithasol 
a chyhoeddus, gan gynnwys cysyniadau 
gwahanol o ddinasyddiaeth a sut mae’r 
rhain yn llywio polisïau cymdeithasol, 
dulliau llywodraethu cyfoes a’r 
ffordd y rhoddir polisïau cyhoeddus 
ar waith. Yn ogystal, byddwch yn 
astudio’r defnydd o ddamcaniaethau 
a thystiolaeth ymchwil i ddadansoddi 
ac esbonio newidiadau mewn polisïau 
cymdeithasol a chyhoeddus.

Mae ein myfyrwyr wedi mynd 
ymlaen i ystod o gyrchfannau gan 
gynnwys astudio ôl-raddedig pellach, 
llywodraethau lleol a chenedlaethol, 
ac asiantaethau rhoddwyr datblygu 
rhyngwladol.

Mae’r rhaglen hon wedi fy helpu i ddeall yn helaeth sut a pham 
y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan lywodraethau a 
sefydliadau anllywodraethol a’r effaith y mae’r rhain yn ei chael. 
Roedd y modiwlau’n berthnasol i faterion o bryder cenedlaethol 
a rhyngwladol presennol, a mwynheais ddysgu a deall sut mae 
gwledydd gwahanol ag ideolegau gwahanol yn mynd i’r afael 
â materion tebyg, megis pensiynau, dirwasgiad economaidd, 
democratiaeth a dinasyddiaeth.
Agnes Mwangoka, MSc Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus

“
”
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M
Sc Polisi Cym

deithasol a Chyhoeddus

Caiff ein dull ei lunio gan 
gred gref yng ngwerth 
theori ac ymchwil  
rhyngddisgyblaethol 
yn y gwyddorau 
cymdeithasol.

Caiff y modiwlau a’r 
addysgu eu llywio 
gan ein hymchwil 
a'n harbenigedd 
a gydnabyddir yn 
rhyngwladol ym maes 
polisi cymdeithasol a 
chyhoeddus.

Rydym yn 
gwerthfawrogi ein 
poblogaeth o fyfyrwyr 
rhyngwladol o gyn 
belled i ffwrdd â dwyrain 
a de Asia, Affrica Is-
Sahara, gogledd a de 
America, Ewrop a'r 
Dwyrain Canol.



14

MA Gwaith Cymdeithasol

Enillwch fwy o brofiad academaidd a galwedigaethol a 
chael cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol.

Mae’r rhaglen hon yn ddwys ond yn cyfoethogi’n fawr. Mae wedi 
rhoi gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd i mi ac mae'n adlewyrchu 
bywyd gwirioneddol, â pherthnasedd uniongyrchol i gymdeithas. 
Gall pob myfyriwr restru sgiliau a gwybodaeth newydd a geir 
o’r diwrnod cyntaf un. Mae’r pwyslais ar ymarfer sy’n seiliedig 
ar dystiolaeth yn rhoi damcaniaethau ac ymchwil wrth wraidd 
pob gweithred ymarfer gan weithwyr cymdeithasol o Brifysgol 
Caerdydd.

Patrick Ogbebor, MA Gwaith Cymdeithasol

Mae’r rhaglen ddwy flynedd heriol 
ac atyniadol hon yn cynnig cymorth 
tiwtorial cryf, addysgu sy’n seiliedig 
ar ymchwil ac ymarfer, a mynediad 
at amrywiaeth o gyfleoedd lleoliadau 
mewn meysydd arbenigol.

Gydag egwyddorion hawliau dynol 
yn greiddiol iddi, mae'r rhaglen hon 
wedi’i lleoli yn amgylchedd ehangach 
y gwyddorau cymdeithasol. Mae’n 
darparu dull damcaniaethol a 
beirniadol o gaffael a gwerthfawrogi 
gwybodaeth am waith cymdeithasol a’i 
gyd-destun.

Ar y rhaglen ymarferol hon, byddwch 
yn treulio 100 diwrnod mewn astudio 
ffurfiol a 100 ar leoliadau dysgu 
ymarferol bob blwyddyn.

Drwy gwblhau'r rhaglen yn 
llwyddiannus byddwch yn cael gradd 
meistr a chymhwyster proffesiynol 
mewn gwaith cymdeithasol, a byddwch 
yn cael y teitl Gweithiwr Cymdeithasol 
Cofrestredig ac yn gallu ymarfer felly.

“
”
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M
A G

w
aith Cym

deithasol

Mae gan ein staff 
addysgu gefndir 
ymarfer ac ymchwil 
sy'n eu galluogi i ddilyn y 
datblygiadau diweddaraf 
yn y maes.

Mae’n bosibl bod 
bwrsariaethau 
ar gael gan Gofal 
Cymdeithasol Cymru.

200 diwrnod o 
leoliadau dysgu 
ymarferol.
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Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (PGCE) 

Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol 
(PCET)

Cymhwyster proffesiynol wedi'i lunio ar gyfer y sawl sydd eisiau 
addysgu mewn cyd-destunau addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Mae'r rhaglen addysg gychwynnol 
hon i athrawon wedi'i llunio’n benodol 
ar gyfer y sawl sydd eisiau addysgu 
mewn meysydd megis addysg uwch a 
phellach, addysg i oedolion ac addysg 
gymunedol, addysg, hyfforddiant a 
datblygu mewn carchardai ac addysg a 
hyfforddiant galwedigaethol.

Fe'i lluniwyd i fodloni anghenion y 
sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol, 
a bydd y rhaglen hon yn rhoi pwynt 
mynediad cryf i chi i’r proffesiwn a’r 
capasiti ar gyfer dysgu proffesiynol a 
gyfrannir trwy gydol eich gyrfa.

 
 
 

Bydd y rhaglen hon yn eich herio’n 
ddeallusol trwy dynnu ar ystod o 
ddamcaniaethau ynghylch addysgu a 
dysgu y byddwch yn defnyddio’r rhain 
mewn ymarfer proffesiynol ar leoliad.

Mae ymarfer sy’n seiliedig ar theori yn 
thema allweddol a chraidd i’r rhaglen 
astudio hon, a bydd yn ofynnol i chi 
gymryd rhan mewn ymarfer myfyriol 
er mwyn tyfu, herio a datblygu fel 
gweithiwr proffesiynol yn y sector 
addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Mae graddedigion y rhaglen hon wedi 
mynd ymlaen i weithio mewn ystod 
o sefydliadau addysg, hyfforddiant a 
dysgu ledled y DU a thramor. 

“
”

Mae'r rhaglen hon yn ymdrin ag ystod amrywiol o bynciau ac 
mae’n cynnwys cyfuniad gwych o astudio academaidd ac addysgu 
ymarferol. Byddwch yn dysgu eich crefft ar yr un pryd â dysgu’r 
sgiliau â’r theori sydd eu hangen arnoch er mwyn addysgu. Mae’r 
darlithwyr yn wybodus, yn gynnes ac yn gefnogol ac yn darparu 
amgylchedd dysgu heriol ac ysgogol. Maen nhw’n ymrwymedig 
iawn i’w myfyrwyr ac mae pob un ohonynt yn arbenigwyr yn y 
diwydiant.

Helmine Botes, PGCE, PCET

Noder; nad yw'r rhaglen hon yn addas ar gyfer y sawl sydd eisiau addysgu mewn ysgolion cynradd neu uwchradd ac nid yw'n cynnig Statws Athro Cymwysedig.
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Tystysgrif Raddedig B
roffesiynol m

ew
n Addysg (PG

CE)

Byddwch yn ymgymryd 
â lleoliad dysgu 
ymarferol yn un o'n 
colegau, prifysgolion neu 
ddarparwyr hyfforddiant 
partner.

Dysgwch sut i gynllunio 
gwersi yn eich pwnc; sut 
i addysgu, ymgysylltu 
ac asesu dysgwyr; a 
sut i ddefnyddio theori 
ac ymchwil i wella eich 
addysgu.

Mae modiwlau’n 
tynnu ar arbenigedd 
o feysydd seicoleg, 
cymdeithaseg a 
pholisi.
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MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Hyfforddiant uwch mewn dulliau ymchwil i’ch  
paratoi ar gyfer eich astudiaeth PhD.

Mae'r rhaglen hon yn cynnig nifer o 
lwybrau, sy'n eich galluogi i ddewis un 
sydd fwyaf addas i'ch maes diddordeb 
academaidd.

Cewch wybodaeth ddamcaniaethol 
ac ymarferol drylwyr am sut i lunio 
astudiaethau ymchwil effeithiol; am yr 
amrywiaeth o ddulliau casglu data sydd 
ar gael i’r gwyddonydd cymdeithasol; 
ac am y prif ddulliau ddadansoddi data 
o fyd y gwyddorau cymdeithasol.

Mae’r rhaglen yn darparu cyfleoedd 
helaeth i astudio’n rhyngddisgyblaethol, 
i gymhwyso arbenigedd o ran ymchwil 
gymdeithasol at ddatblygu gyrfa 
alwedigaethol, ac i fynd ar drywydd 
meysydd sylweddol o ddiddordeb ar 
lefel ôl-raddedig.

Mae llwybrau ar y rhaglen hon wedi’u 
cydnabod gan ESRC ac mae pob un 
ohonynt yn darparu’r sylfaen briodol o 
hyfforddiant ar gyfer symud ymlaen i 
wneud PhD.

Mae MSc mewn Dulliau Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol yn darparu 
gwybodaeth ac arbenigedd sy’n 
addas ar gyfer gyrfa mewn ymchwil 
a datblygu, busnes, astudiaethau 
marchnad, addysg, addysgu ac mewn 
asiantaethau cyhoeddus ar lefelau 
rhyngwladol, cenedlaethol a lleol.

“
”

Roedd y rhaglen hon wedi fy ngalluogi i ddilyn fy niddordebau 
ymchwil mewn ymchwil addysgol. Un uchafbwynt penodol oedd 
y modiwl Sylfeini’r Gwyddorau Cymdeithasol, lle llwyddais i 
ymchwilio i athroniaeth y gwyddorau cymdeithasol. Roedd yr 
addysgu’n dda iawn ac mae’r cynnwys a ddysgais wedi bod yn 
arwyddocaol yn nyluniad fy ymchwil PhD. Mae astudio yn yr Ysgol 
wedi bod mor fuddiol ac wedi darparu cymaint o gyfleoedd, o 
astudio yn Beijing i gyflwyno ymchwil ym Mhalas San Steffan. 

Ross Goldstone, MSc Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

Llwybrau
• Troseddeg
• Astudiaethau Addysgol
• Cynllunio Amgylcheddol
• Cysylltiadau Rhyngwladol
• Astudiaethau Rheoli a 

Busnes
• Gwleidyddiaeth
• Seicoleg
• Astudiaethau Gwyddoniaeth 

a Thechnoleg
• Polisi Cymdeithasol
• Gwaith Cymdeithasol
• Cymdeithasol-Gyfreithiol
• Cymdeithaseg
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Cewch eich goruchwylio 
gan staff sydd ag 
arbenigedd sylweddol 
yn eu meysydd.

Fe’ch anogir i fynychu 
gweithgareddau 
grwpiau ymchwil yr 
Ysgol a chymryd rhan 
ynddynt.

Dewiswch lwybr 
sy’n addas i’ch 
maes diddordeb 
allweddol.

M
Sc D

ulliau Ym
chw

il y G
w

yddorau Cym
deithasol
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Cyfleoedd PhD

Byddwch yn astudio mewn amgylchedd academaidd ac ymchwil bywiog 
a bydd arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd yn eich goruchwylio.

Rydym yn cynnig goruchwyliaeth ar 
gyfer ystod o themâu ymchwil sy’n 
cynrychioli prif feysydd arbenigedd yr 
Ysgol, yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer 
ymchwil rhyngddisgyblaethol. 

Mae ymchwil a wneir gan ein 
staff a’n myfyrwyr yn ymwneud â 
chymdeithaseg, addysg, troseddeg, 
gwaith cymdeithasol, polisi 
cymdeithasol ac astudiaethau 
gwyddoniaeth a thechnoleg.

Mae myfyrwyr doethuriaeth yn cael 
eu goruchwylio gan ddau aelod staff 
academaidd profiadol, cymwys. Bydd 
y tîm goruchwylio yn eich arwain ac 
yn eich cynghori drwy gyfarfodydd 
rheolaidd ac yn eich cefnogi drwy 
brosesau a gweithdrefnau academaidd 
y Brifysgol.

Mae gennym fan astudio mawr a 
phwrpasol ar gyfer pob myfyriwr 
PhD, sy’n galluogi cymdeithasu a 
chydweithio rhwng myfyrwyr. Mae’r 
man hwn yn cynnwys cyfleusterau 
storio personol a chyfleusterau 
cyfrifiadura ac mae gwybodaeth ar gael 
ar gymwysiadau ac adnoddau ymchwil 
sy’n benodol i ddisgyblaethau.

Mae cyfleoedd i fyfyrwyr PhD gyfrannu 
at addysgu ar gyrsiau israddedig yr 
ysgol, a gyda mentora a hyfforddiant 
ychwanegol, efallai y bydd myfyrwyr 
yn gweithio tuag at statws Cyswllt/
Cymrawd yr Academi Addysg Uwch.

“
”

Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn ffurfiau amgen ar addysg. Ar ôl 
treulio sawl blwyddyn fel ymarferydd, roeddwn eisiau gwneud ymchwil er mwyn 
deall addysg yn ehangach, a'i hastudio o safbwynt pobl ifanc. Roedd gallu 
treulio amser mewn ysgol yn brofiad i’w fwynhau, a chael cyfle i ddefnyddio 
dulliau ymchwil gwahanol, a dysgu oddi wrth weithwyr proffesiynol yn y maes. 
Roedd staff Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol bob amser yn groesawgar, yn 
gefnogol ac yn gyfeillgar iawn. Gwnaethant ymdrech arbennig i wneud amser 
i mi os oedd gen i broblem erioed neu angen cyngor. Mae'r Caffi Ymchwil Ôl-
raddedig, sy’n cael ei drefnu a’i redeg gan fyfyrwyr PhD, yn fan cymdeithasol a 
chefnogol gwych i fyfyrwyr siarad am ein gwaith neu'r heriau a gawsom.

Philip Smith, PhD Addysg
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Cyfleoedd PhD

Mae myfyrwyr PhD yn cymryd 
rhan yng nghymuned 
ymchwil yr Ysgol a mynychu 
grwpiau ymchwil, cyfres 
seminar a grwpiau astudio 
anffurfiol i'w cyflwyno - a 
gyda chyfleoedd i weithredu 
fel arweinwyr mewn - dadlau 
cyfoes a barn arbenigwyr yn 
eu maes.

Bob blwyddyn mae'r Ysgol 
yn llwyddo i gael llawer 
o wobrau astudiaeth a 
ariennir gan sefydliadau 
cyhoeddus, preifat a'r trydydd 
sector sy’n darparu cymorth 
ariannol a chymorth arall i 
fyfyrwyr PhD.

Mae gan fyfyrwyr PhD 
fynediad at gyfres o 
gyfleoedd hyfforddi 
ardderchog (gan gynnwys 
sgiliau ymchwil a dulliau) i 
gefnogi eu hastudiaethau 
a’u paratoi ar gyfer cam 
nesaf eu gyrfa.
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Doethuriaeth Broffesiynol

Integreiddio gwybodaeth academaidd a  
phroffesiynol mewn ffyrdd newydd.

Mae’r Ddoethuriaeth Broffesiynol yn 
gynllun gradd ymchwil doethur rhan-
amser sy’n cymryd 5 i 7 mlynedd 
ac mae’n hollol gyfwerth â PhD. 
Ceir gogwydd proffesiynol cryf, gan 
ganolbwyntio ar ymchwil gymhwysol yn 
hytrach nag ymchwil pur.

Mae’r rhaglen Ddoethuriaeth 
Broffesiynol yn ddelfrydol ar gyfer 
anghenion gyrfa gweithwyr proffesiynol 
sy'n ymarfer. Fe’i hanelir at reolwyr 
ac ymarferwyr profiadol sy’n gweithio 
ar lefelau uwch a chanolig eu 
proffesiynau. Mae’r rhaglen yn eich 
galluogi i wneud cyfraniad gwreiddiol 
at wybodaeth sy’n datblygu o agwedd 
ddethol o’ch bywyd proffesiynol, ac yn 
adeiladu ar hynny.

Mae pedwar llwybr astudio y gellir eu 
dilyn:

• Addysg (EdD)

• Gwaith Cymdeithasol (DSW)

• Astudiaethau Iechyd (DHS)

• Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus 
(SPPD)

Mae pob modiwl yn cael ei gyflwyno 
dros un penwythnos: mae’r addysgu’n 
dechrau ar nos Iau ac yn parhau drwy 
gydol dydd Gwener a dydd Sadwrn. 
Addysgir y Ddoethuriaeth Broffesiynol 
drwy gyfrwng darlithiau a hefyd mewn 
gweithdai a seminarau llai lle rhoir 
pwys ar drafod. Mae addysgu hefyd 
yn rhoi pwyslais ar gyfeirio astudiaeth 
annibynnol.

Byddwch yn ymgysylltu â chyd-fyfyrwyr 
ar fodiwlau a addysgir, sy’n eich 
galluogi i fyfyrio ar yr hyn a rennir ar 
draws ffiniau proffesiynol a’r hyn sy’n 
benodol ar gyfer eich traddodiadau 
galwedigaethol eich hun.

Wrth ddilyn modiwlau a addysgir 
yn ystod y ddwy flynedd gyntaf cyn 
symud ymlaen i gam y traethawd 
ymchwil, byddwch yn dysgu sut i ddod â 
dealltwriaeth feirniadol i ddylanwadu ar 
eich ymarfer proffesiynol ac, yn ei dro, 
yn defnyddio hyn i lywio eich traethawd 
doethuriaeth.

Mae hwn yn gyfle delfrydol i ddatblygu 
dealltwriaeth uwch o gyd-destunau 
ac arferion proffesiynol trwy gyfrwng 
ymchwil.

“
”

Mae ymgymryd â’r Ddoethuriaeth Broffesiynol wedi cael effaith enfawr 
arnaf. Rwyf wedi dysgu cymaint ac wedi datblygu sgiliau a ddefnyddiaf yn 
uniongyrchol bob diwrnod yn fy rôl fel Pennaeth. Yn bendant, mae wedi gwella 
fy ngallu i wneud fy swydd yn effeithiol. Gan fy mod yn gweithio'n amser 
llawn, mae strwythur y Ddoethuriaeth Broffesiynol wedi fy ngalluogi i drefnu fy 
astudiaeth o amgylch fy ngwaith a chydbwyso pwysau a gofynion y ddau.

Suzanne Sarjeant, Doethuriaeth Broffesiynol
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D
oethuriaeth B

roffesiynol

Mae'r Ddoethuriaeth 
Broffesiynol yn cynnig 
astudiaeth ran-
amser hyblyg lle mae 
modiwlau a addysgir yn 
cael eu cyflwyno dros un 
penwythnos.

Mae’r rhaglen hon yn 
unigryw o ran eich 
galluogi i ddilyn rhaglen 
astudio ddoethurol 
wrth barhau i weithio, a 
myfyrio ar eich ymarfer 
proffesiynol wrth i’ch 
astudiaethau fynd yn eu 
blaen.

Cydnabyddir ein Hysgol 
yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol fel canolfan 
flaenllaw am ymchwil 
empirig, ddamcaniaethol 
wybodus, sy’n cyfuno 
effaith ryngddisgyblaethol 
ar bolisi ac arfer, a dulliau 
methodolegol arloesol, 
ansoddol a meintiol.
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Caerdydd: prifddinas

Dynamig. Cyfeillgar. Fforddiadwy
Mae’n gyfoes, yn groesawgar ac yn hawdd mynd o gwmpas. Mae Caerdydd yn ddinas 
a chanddi gymeriad, treftadaeth, ac uchelgais. Mae Caerdydd yn orlawn o ddiwylliant, 
bwyd, pensaernïaeth, adloniant a hanes, ac fe’i cydnabyddir yn eang fel lle rhagorol i fyw, 
gweithio ac astudio ynddo. Nid yw’n ddinas rhy gostus ychwaith: Yn ddiweddar cafodd 
Caerdydd ei henwi’n ddinas brifysgol fwyaf fforddiadwy y DU (Mynegai NatWest am Gostau 
Byw i Fyfyrwyr 2019). “

”

Gan gynnig trawstoriad 
bywiog o olygfeydd 
diwylliannol amlwg, 
prosiectau adfywio cyffrous, 
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.

ROUGH GUIDES, 2018
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Ymchwil o safon 
fyd-eang

Mae Caerdydd ymhlith haen 
uchaf prifysgolion ymchwil 
Prydain ac yn aelod o Grŵp 
Russell o Brifysgolion, sy’n 
uchel eu bri. Rydym yn ail 

yn genedlaethol am effaith 
ymchwil, ac ymysg y 5 uchaf am 

ragoriaeth ymchwil yn y DU.

£600 miliwn 

Rydym yn cynnal y gwaith 
uwchraddio mwyaf ar y campws 
ers cenhedlaeth drwy fuddsoddi 

£600m i wella a datblygu ein 
cyfleusterau a’n hisadeiledd.

Rhagoriaeth 
addysgu

Mae gennym hanes hir o 
addysgu rhagorol a arweinir gan 
ymchwil. Rydym ymysg y 40 o’r 
prifysgolion gorau yn Ewrop am 

ragoriaeth ymchwil (Times Higher 
Education Europe Teaching 

Rankings, 2019). 

Cymuned ryngwladol
Gyda mwy na 7,900 o fyfyrwyr 

rhyngwladol o fwy na 130 o 
wledydd, byddwch yn rhan o 

gymuned fywiog sy’n dathlu ei 
diwylliant amrywiol.

7
Dyfarnwyd saith Gwobr Pen-blwydd 

y Frenhines i ni, sy’n cydnabod 
rhagoriaeth o’r radd flaenaf mewn 

Addysg Uwch yn y DU. Rydym 
hefyd yn gartref i garfan fawr o 
staff nodedig, gan gynnwys dau 
enillydd Gwobrau Nobel ac 13 

Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol.

95%
Yn ôl yr arolwg DLHE* 

diweddaraf, roedd 95% 
o'n myfyrwyr ymchwil ôl-

raddedig a 93% o'n myfyrwyr 
ôl-raddedig a addysgir yn 

symud ymlaen i gyflogaeth 
neu astudiaeth bellach ymhen 

chwe mis ar ôl graddio.

*Arolwg Ymadawyr Addysg Uwch 
(2016/17)

Pam Prifysgol Caerdydd?
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Rhaglenni ôl-raddedig a 
addysgir 
Fel rheol, dylai ymgeiswyr feddu 
ar, neu fod yn agos at gwblhau, 
gradd israddedig ddosbarth cyntaf 
neu ail ddosbarth mewn un o 
bynciau’r gwyddorau cymdeithasol 
neu'r dyniaethau. Fel rheol, mae'n 
ofynnol i ymgeiswyr nad Saesneg 
yw eu hiaith gyntaf gael isafswm 
sgôr cyffredinol IELTS o 6.5 (neu 
gyfwerth).

PhD 
Dylai ymgeiswyr fod â chefndir 
academaidd rhagorol yn y 
gwyddorau cymdeithasol ac â gradd 
dosbarth cyntaf neu yn adran uchaf 
yr ail ddosbarth. Fel rheol, bydd 
gan ymgeiswyr radd meistr hefyd (a 
gorau oll os yw’n un a gydnabyddir 
gan yr ESRC, neu â chefndir 
cyfatebol mewn hyfforddiant 
ymchwil).

O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
hiaith gyntaf neu sydd heb gael rhan 
sylweddol o'u haddysg drwy gyfrwng 
y Saesneg, bydd angen iddynt gael 
isafswm sgôr cyffredinol IELTS o 7.0 
(neu gyfwerth).

Doethuriaeth 
Broffesiynol 
Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd 
gyntaf dda yn ogystal â gradd meistr, 
fel rheol. Hefyd, dylent fod ag o leiaf 
dwy flynedd o brofiad proffesiynol 
mewn maes sy’n gysylltiedig â’u 
gradd ddewisol.

O ran ymgeiswyr nad Saesneg yw eu 
hiaith gyntaf neu sydd heb gael rhan 
sylweddol o'u haddysg drwy gyfrwng 
y Saesneg, bydd angen iddynt gael 
isafswm sgôr cyffredinol IELTS o 7.0 
(neu gyfwerth).

Gofynion mynediad

I gael manylion rhaglenni unigol, ewch i: www.caerdydd.ac.uk/gwyddorau-cymdeithasol
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Pryd i ymgeisio
Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried 
drwy gydol y flwyddyn. Ond mae'n 
syniad da gwneud cais yn gynnar, yn 
enwedig os ydych yn ceisio cyllid. Mae 
gan rai cyfleoedd cyllido derfynau 
amser cynnar ac efallai y bydd gofyn i 
chi sicrhau cynnig gan y sefydliad o’ch 
dewis cyn gwneud cais am gyllid.

Cyflwyno eich cais
Mae rhaglenni ôl-raddedig yn dechrau 
ym mis Medi bob blwyddyn, ond mae 
ceisiadau'n cael eu hystyried wrth 
iddynt gyrraedd drwy gydol y flwyddyn. 
Gallwch gyflwyno cais uniongyrchol 
drwy ddefnyddio ein gwasanaeth 
cyflwyno cais ar-lein, sydd yn eich 
galluogi chi i gadw eich cais a dod 
yn ôl ato rywbryd eto i ychwanegu 
gwybodaeth. Gallwch ddilyn hynt eich 
cais yn ein porth cyflwyno cais ar-lein.

Myfyrwyr rhyngwladol
Mae’r Brifysgol yn cydnabod 
cymwysterau o bob cwr o'r byd. I wybod 
a fyddech chi’n cael eich ystyried ar 
gyfer mynediad, gallwch ymweld â’n 
gwefan: www.cardiff.ac.uk/study/
international. Mae gennym adran 
benodol ar gyfer llawer o wledydd, 
ac asiantau rhyngwladol a manylion 
cyswllt i gael rhagor o wybodaeth. Bydd 
angen i chi dderbyn eich cynnig a thalu 
blaendal i sicrhau eich lle.

Eich cynnig
Mae dau fath o gynnig:

• Amodol: cynigiwyd lle i chi 
ond bydd angen i chi gyflwyno 
tystiolaeth ychwanegol fel 
tystysgrifau cymhwyster pan 
fyddant ar gael. 

• Diamod: cynigiwyd lle i chi 
- llongyfarchiadau!

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 unigolyn i 
gael eu trin 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 cred), rhyw a 
chyfeiriadedd rhywiol a meithrin 
perthynas dda rhwng grwpiau 
gwahanol. 

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

Camau nesaf

Rhagor o wybodaeth
Ffôn:  +44 (0)29 2087 4208

E-bost: socialscienceadmissions@caerdydd.ac.uk

Cyllid
Mae amrywiaeth o opsiynau 
cyllid ar gael er gyfer ein cyrsiau 
ôl-raddedig. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i: 

www.cardiff.ac.uk/cy/study/
postgraduate/funding

Gwybodaeth Gyfreithiol Bwysig

Gwnaed pob ymdrech i sicrhau 
bod y wybodaeth sydd yn y 
llyfryn hwn yn gywir pan aeth i'r 
wasg ym mis Ionawr 2020. Fodd 
bynnag, mae cyfnod hir rhwng 
argraffu'r llyfryn hwn a phryd 
caiff ceisiadau eu cyflwyno a'u 
prosesu gan Brifysgol Caerdydd.  

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 llyfryn 
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 Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig, rhif 1136855
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I gael gwybod rhagor am Ysgol y 
Gwyddorau Cymdeithasol, ewch 
i’n gwefan: www.caerdydd.ac.uk/
gwyddorau-cymdeithasol 

Cysylltwch â ni
Ffôn: 029 2087 4208

Ebost: socialscienceadmissions@
caerdydd.ac.uk

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol
Prifysgol Caerdydd
Adeilad Morgannwg
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd CF10 3WT 

Cadw mewn cysylltiad
cardiffsocsi

@CUSocSci

Mae’r llyfryn hwn wedi’i 
argraffu ar bapur a gafwyd 
o ffynonellau a reolir yn 
gynaliadwy, a defnyddiwyd 
inciau a gafwyd o 
lysiau. Mae’r papur 
a ddefnyddiwyd wrth 
gynhyrchu’r llyfryn hwn, a’r 
broses weithgynhyrchu, ill 
dau wedi’u hardystio gan 

yr FSC®. Mae’r argraffwyr wedi’u hachredu 
hefyd hyd at safon ISO14001, y safon 
amgylcheddol a gydnabyddir yn rhyngwladol. 
Wedi i chi orffen â’r llyfryn hwn, gellir ei 
ailgylchu. Diolch.

SOCSI/1220/WEB

Gellir trefnu i’r ddogfen hon fod ar gael 
mewn print mawr (testun), mewn Braille neu 
ar dâp sain/CD hefyd. I ofyn am gopi mewn 
fformat arall, cysylltwch â’r adran Marchnata 
Ôl-raddedig:

Ebost: postgradmarketing@caerdydd.ac.uk

Ffôn: 02922 510776


